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تعالى: الله قال

} لتعلمون كنتم إن الذكر أهل { فسئلوا

 ]43       [ النحل: 
   ]7       [ النأبياء:
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ّدَمة المَقع

سضضيد علضضى والسضضلما الصضضلةا وأفضضضل العالمين، رب لله الحمد
ومضضن الطضضاهرين، الطيضضبين وصحبه آله وعلى محمد، نأبينا المرسلين،

الدين. يوما إلى بإحسان تبعهم
وبإععد:

أن الكضضويت دولضضة في السلمية والشؤون الوقاف وزارةا يسّر
الصضضعدةا مختلضضف على والمسلمين السلما خدمة في مسيرتها تتابع
الشرعي. بالعلم تتصل التي

ًا الوزارةا قطعت لقد ًا شوط الفقهية الموسوعة إنأجاز في كبير
من لكثر علمية فهارس الفقهية للمكتبة قدمت كما ض تنجزها وتكاد ض

قضضامت مضضا مضضع الفقهيضضة.. وهضضذا المضضذاهب مختلف في مراجع عشرةا
ّون ثقافيضضة، كتضضب مضضن طبعتضضه ومضا تراثيضضة، رسائل من بتحقيقه ضضض يكضض
اللضضه وتدعو بإنأجازها، الوزارةا وتعتز تفتخر طويلة قائمة ض لله والحمد

بها. والمسلمين السلما ينفع أن

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يضضدي بين تضع كله، ذلك بعد ض وتوفيق الله من بفضل ض هي وها
ّثل التي الفتاوى من الول القسَم قرائها فضضضي الشضضرعية الحضضضكاما تم

حسضضبما وذلضضك الضضوزارةا، فضضي الفتاء لجان أماما المعروضضة المسائل
تلضضك فضضي المشضضاركين العلمضضاء للسضضادةا الجمضضاعي الجهضضد إليه توّصل

اللجان.
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أن وتعضضالى سضضبحانأه اللضضه نأسضضأل الضضذي الجديضضد، العمضضل هذا إن
ً يدع ل بما يؤكد لحقة، فترات في باقيه استكمال ييّسر للشك مجال

ليعيضضق يكضضن لم ض وفظاعته ضخامته على ض الكويت لدولة حدث ما أن
أو العضضاما، النفضضع عجلضضة إيقضضاف يسضضتطع ولضضم والعطاء، الخير مسيرةا

منذ الكويت دولة به ُعرفت الذي المميز البداع أو الدائم، المعروف
المعوقضضات كضضل رغم عليه الصرار على دأبت والذي وقيامها، نأشأتها

والعقبات.

السضضلمية والشضضؤون الوقاف وزارةا في الفتاء قطاع وينطلق
أمامهضضا تعرض التي للمسائل الشرعية الحكاما بيان في الكويت في
ًا باعتباره السلما أن حقيقة من ًا دين ببضضذور يحتفضضظ شضضمولية ذا خالد

وسضلم عليضه اللضه صضلى الرسضول عنه أخبر وقد إليه، ويدعو التجديد
ّلله بقوله: " إن يجضضدد من سنة مائة كل رأس على المة لهذه يبعث ا

 ]4/480 داود دينها..." [ أبو لها

زمان لكل الصالحة الرسالة خصائص من خاصية إذن فالتجديد
مضضع التكيف على قدرتها لبقاء وضمان لوازمها، من لزما وهو ومكان،

النأسضضانأية المسيرةا لمتطلبات والستجابة والمكان، الزمان متغيرات
ومجتمعاتهضضا عهودهضضا كضضل فضضي المسضضتمرةا الحيضضاةا وحركة المتواصلة
يتوقف. ل وعطاء ينضب ل بمعين المختلفة ومعطياتها

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وقابليتهضا المرونأضضة بخاصضية السضلمية الشريعة اتسمت ولهضذا
والمكانأي. الزمضانأي والتغير البشري التطور لمواجهة

منطقضة اتسضاع هضضضو ودلئلهضا والسضعة المرونأضة هضذه عوامضضل وأول 
ًا النصوص تركتضها التي الفراغ"، أو "العفضو المجتهدين لجتهاد قصضد

مراعين وحالهم، بزمانأهم وأليق لهم أصلح هو بما ليملؤوها المة في
َكمضضات بروحهضضا مهتضضدين للشضضريعة، العامضضة المقاصضضد ذلضضك فضضي وُمْح

نأصوصها.

صضضورةا فضضي جضضاءت النصوص معظم أن هو العوامل هذه وثانأي
شضضأنأه كان فيما إل للجزئيات تتعرض ولم عامة، وأحكاما كلية مبادىء
ممضضا ذلضضك عضضدا فيمضضا أمضضا والسرةا، العبادات كشؤون والدواما الثبات
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فكضضانأت والعوائضضد والحضضوال والمكنة الزمنة باختلف تطبيقه يختلف
ًا ض فيه النصوص ّيق لئل بعيضضد حضضد إلى ومرنأة عامة ض غالب الشضضارع يضضض

دون لعصضضر تصضضلح قضضد معينضضة جزئيضضة بصضضورةا ألزمهم إذا الناس على
آخر. دون لحال أو إقليم، دون لقليم أو عصر،

النصضضوص معظضضم أن في والمرونأة السعة عوامل ثالث ويتمثل
الحكيضضم الشضضارع صضضاغها والتفصضضيلية، الجزئية للحكاما تعرضت التي

مضضع ضضض سضضاعد وهضضذا تفسضضير، مضضن وأكضضثر فهضضم من لكثر تتسع صياغة
والمشضضارب المتنوعضضة المضضدارس وجضضود علضضى ضضض السضضابقين السضضببين
. السلمي الفقه في المتعددةا
راعضضت السضضلمية الشضضريعة أن فضضي فيتجلضضى الرابع العامل أما

ّدرتها بالنضضاس، تنضضزل الضضتي والعضضذار والحاجضضات الضرورات حضضق فقضض
ًا لها وشرعت قدرها، ًا تناسبها، استثنائية أحكام العضضاما لتجاههضضا وفقضض

الخلق. على التيسير في

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا ًا الخضضامس العامضضضل دور يأتي وأخير السضضابقة للعوامضضل تتميمضض
ًا لتحقيضضق جضضاءت إنأمضضضا الشريعة أحكاما أن المعلوما فمن لها، وتطبيق
عضضضند مراعاتضضضه ينبغي ما وهضذا بينهم، القسط وإقامضة العباد، مصالح
موقضضف علضضى الفقيضضضه يجمضضد فل الحكضضاما، وتطضضبيق النصوص تفسير
وإن والتقنيضضضن، التضضأليف أو التعليضضم أو الفتوى فضي يتخذه دائم واحضد
ّيضر مراعضضاةا عليضضه ينبغضضضي بضل والحضال، والعضرف والمضكان الزمان تغ

المضضور فضضي الحكضضم عنضضد العامضضة وأهضضدافها الكليضضة الشضضريعة مقاصضضد
ً مجتمعة العوامل هذه تركت الخاصة.. وهكذا الجزئية ًا مجضضال واسضضع

الحيضضاةا تطضضور لمواجهضضة ويجضضدد يجتهضضد كضضي النأسضضانأي العقضضل أمضضاما
ومستجداتها.

الشضضريعة فضضي والمرونأضضة السضضعة عوامضضل القرضضضاوي، [ د.يوسضضف
].1985 الولى، الطبعة للنشر، الصحوةا دار السلمية،

التجديضضد ضضضرورةا فضضي أبرزالحجضضج السضضلمي التاريخ لنا ويقدما
وشخصضياته لحضوادثه والمتتبع التاريخ لهذا الدارس أن الفكري.. ذلك

وأن السضضلما، فضضي متصل والتجديد الصلحا تاريخ أن يدرك وحقائقه،
ّددين المصضضلحين علضضى وحفظضضوا حيضضن، بعضضد حينضا ظهضضروا قضضد والمجضض

وشبابه. جدته السلما
ّلق ازدهار عصور في الفكري المجال شهد ولقد الحضضضارةا وتضضأ
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أئمضضة مضضن عظضضاما وفقهضضاء مفكريضضن اجتهضضادات والسضضلمية العربيضضة
البداعيضضة وقضضدراتهم الذهنيضضة ملكضضاتهم استخدموا وتابعيهم المذاهب

الشضضاملة، النأسضضانأية المعرفضضة إثضضراء وفضضي الشضضريعة، أمضضور فهم في
نأموذجيضضة مواءمة أفضل تعطي فكري وتجديد اجتهاد حركة ليجّسدوا

فكضضانأت وقتئضضذ والبيئضضة للواقضضع اسضضتجابة وأكمضضل والعقضضل، النضضص بين
ًا يوازيها كان بما مقارنأة البالغ رقيهم على شاهدةا تضضراث مضضن تاريخيضض
وضعي.

فتضضاوى مضضضن أصضضدرته فيمضضا بالضضضوزارةا الفتضضوى هيئضضة اسضضتجابت وقضضد
 ماسضة لحاجضضة

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا ضضض الشضضرعية الحضضضكاما معرفضضة إلضضى المسلمين عامة لدى عضضن بعيضضد
ٌءء تلضضك اسضضتجابتها فضضي وكضضان ض الفقهية الخلفات عضضن للسضضائلين إغنضضا
بعضضد علمضضاء، كضضانأوا وإن للفضضراد الخاصضضة الجتهضضادات إلضضى اللجضضوء

تضضأتمنهم الضضذي العلمضضاء مضضن لنخبضضضة الجماعية الفتوى على حصولهم
ّلضضه أحكضضاما عنهضضم وتتلقضضى ثقتهضضا، فيهم وتضع دينها، على المة فضضي ال

الظلمضضات، فضضي والمنار المهمات، في المرجع فهم وأحوالها، أفعالها
الضضذكر أهضضل سضضبحانأه: { فسضضئلوا الله قول بعد عنهم بمسلم غنى ول
].43النحل/ ) [سورةا43}( لتعلمون كنتم إن

فقهضضاء مضضن نأفضضر عليضضه اجتمع الذي المؤسسي العمل هذا وفي
بجهضضود الشضضرع، حكضضم لبيضضان المضضؤهلين الشضضرعي العلضضم وذوي المة

ٌءة جماعية، والشضضقاق للجضضدل المضضثيرةا التجاهات من للمسلمين حماي
ٌءع المجتمضضع، أفضضراد بيضضن والنضضزاع الراء أصضضحاب أمضضاما للطريضضق وقطضض
المريبة. والنيات الخاصة

ًا بوصضضفه وأهميته، مكانأته السلما في وللفتاء اللضضه لحكضضم بيانأضض
التحضضرج كل يتحرجون الفتوى أهل كان ولهذا والدنأيا، الدين أمور في
فضضي الشضضديد الثقيلضضة.. للتحضضذير الفتوى تبعات مخافة استفتائهم عند

ّلله على القول من الله كتاب أن العلضضم أهضضل قضضرر علم.. ولقضضد بغير ا
ّله على القول الحضضراما، ُيِحضضل لنأضضه بضضالله، الشضضراك قرين علم بغير ال
ُيحرما قضضوله فضضي مصضضراعيه.. وذلضضك علضضى الشر باب ويفتح الحلل، و
تعالى:

والثضضم بطضضن ومضضا منهضضا ماظهر الفواحش ربي حرما إنأما { قل
ًا بضضه ينضضزل مضضالم بضضالله تشضضركوا وأن الحضضق بغير والبغي وأن سضضلطانأ
].33العراف/ ) [سورةا33مالتعلمون}( الله على تقولوا
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ثقيضضل، وعبضضء خطيضضرةا، ومسضضؤولية عظيمضضة، مهمة الفتوى إن
 الذين  ويكفي

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ّو أو علم دون عليها يجترئون وسضضلم: " عليضضه الله صلى النبي قول تر
].1/57 " [ الدارمي النار على أجرؤكم الفتيا على أجرؤكم

بضضل الفتيضضا فضضي ليسضضارعون والتضضابعون الصضضحابة كان هنا ومضن
قوله: " أدركضضت ليلى أبي بضن الرحمن عبد عضن أثر ولقد يتدافعونأها،

ّله صلى الله رسول أصحاب من النأصار مضن ومضائة عشرين عليضضه ال
إلضضى وهضضذا هضضذا، إلضضى هضضذا فيردها المسألة، عن أحدهم ُيسأل وسلم

". الول إلى ترجع حتى هذا،
علضضى القضضول مضضن وخشضضيتهم للدقة، تحريهم كان الصورةا هذه وعلى

علم.. بغير الله

علضم بغيضر الشضرعية الحكضاما في والخوض الفتوى خطورةا إن
يسضضتدعي الثضضار، مضضن ذلضضك علضضى يترتب وما منير، كتاب ول هدى ول

العلميضضة، والكفضضاءةا الشضضرعي الختصضضاص ذوي إلى الرجوع كله ذلك
للعتبضضارات وذلك قدرها حق ويقدرونأها الفتوى أمانأة يتحملون الذين
التية:

ّدد مصالحهم واختلف الناس أعراف اختلف ض1 حاجاتهم، وتع
ّيرها والمكان. الزمان عبر وتغ

ّعدد الفقهية، المذاهب اختلف في النظر ض2 العلمية، الراء وت
أو مكان في للتطبيق وأصلح للمجتمع، أنأسب بعضها وكون
الخرى. المذاهب من غيره معين.. من زمان

أن وذلك انأطباقه، عدما أو بذاتها الواقعة على الحكم انأطباق ض3
أتت وإنأما بخصوصها، جزئية كل حكم على تنص لم الشريعة

 مطلقة، وعبارات كلية بأمور

مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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ًا تتناول خصوصضية معينضة واقعضة ولكضل الوقضائع، مضن لتنحصر أعداد
غيرها. في ليست

التي المور معرفة على القدر هو ما، بلد في المر ولي إن ض4
والفتنة، والبلبلة الضرر عليها وليترتب العامة، المصلحة تحقق

صلحياته بموجب ورفعه الفقهي الخلف حسم يستطيع أنأه كما
الشرعية.

# # #

مضضن الول الجضضزء القضضراء يضضدي بيضضن تضضضع وهي الوزارةا وليسع
ّ الفتضضوى، لجان أعضاء العلماء السادةا فتاوى اللضضه إلضضى تضضضرع أن إل

الحيضضاء يمتضضع وأن منهضضم، توفي من رحمته بواسع يتغمد أن وجل عز
َكر العافية، بدواما المثوبة. لهم وأحسن للجميع، الله  وَش

ًا: وأخير
ّله فالحمد ً ل ًا، أول ًا وآخر ًا، وبدء المسضضتعان سضضبحانأه وهو وختام

سواه. إله ول غيره خير.. لرب كل إلى والموفق أمر كل على
ّلى ّله وص رحمة الحق بالدين المبعوث محمد نأبينا على وسلم ال

للعالمين.

والشؤون الوقاف وزارة    
السإلمية

والبحععوث الفإتععاء   قطععاع
الشرعية
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ةةةةةة ةةةةة  ةةة  ةةةةةة  ةةةةة  ةةةة  ةةةةةةة:  ةةة  ةة  ةةة  ةةةةة 

. ةة ة ةةة ةة ةةة ة ةة ةةة ة ةةة ةة ةةةةةة ةة
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مقعدمعة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ةةةةةةة ةةةةة  ةةةةةة  ةةةة  ةةةةةة  ةةةة  ةةة  ةةة 
ةة ةة ةة ةة  ةة  ةةة ة ة  ةة ة  ةة ةة ةة ةة ةةة ةة  ةة ةةةةة ةةة  ةة ةة  ة  

ة
ةةةة ة

ةةةةةةةةة ةةة ةةةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةة.

ةةةة ةة ةةةة ةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة
ةة ةةةة  ةة  ةةةةةة  ةةةةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةةةة  ةةةةة  ةةة 
ةة ةةة ةةةةةةة  ةةةة  ةة  ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةة  ةةةة ةةة 
 ةةةة ةةةةة ةة ةة ةةةةة ةةةة ةةة ةةة

ة
ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةة

 ةة ةةةةة ةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةة.
ة
ةةة ةةةةة
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 ةةةةة ةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة
ة
ةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة

 ةةةةة ةةةةةةة
ة
ةةة ةةة ةةة ةةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةة ةةةة

.. ةةة ةةةة ةةةةةة ةةةة
ة
ةة ةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةة ةة ةةة ةةةةة

 ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة.. ةةة ةةة ةةة ةةةة
ة
ةةةةة ةة ةةة ةةةةةة

ةةةة ةةة ةةةة  ةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة: ةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة
ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةة
ةة ةةةةة  ةةة  ةةة  ةةةة  ةةة  ةةة  ةةة  ةةة..  ةةةةة  ةة  ةةةة  ةةةة 
ةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةة ةةةةةةة: ةةة ةةة ةة ةةةةةة ةةةة ةةة ةة

ةةةة.

* * *

17



155/89 رقم وزاري قرار
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الرحيم الرحمن الله بسم
الكويت دولة

السإلمية     والشئون     الوقاف     وزارة
155/89     رقم     وزاري     قرار

العوزير مكتعب
تنظيضم بخصضضوص الصضادرةا الوزاريضضة القضرارات علضى الطلع بعضد ض

القضضرار  ولغاية21/96 رقم القرار من ابتداء الفتاء إدارةا في العمل
190/88.

يلي:     معا     قعرر
أسماؤهم:ض التالية من الفتوى هيئة تشكيل أولً: يعاد

ًاعبدالباسط المتولي بدر ض رئيس
ًا مناع مراد حسن ض للرئيس نأائب
ًاالشقر سليمان محمد ض عضو
ًا الله فيض فوزي محمد ض عضو
ًاجامع حامد ض عضو
ًاغدةا أبو عبدالستار ض عضو
ًاالمذكور مذكور خالد ض عضو
ًاالنشمي محمد عجيل ض عضو
ًاالعانأي عبدالقادر ض عضو
ًاقاسم الدين زكي محمد ض عضو
ًا الشريف عبدالغفار محمد ض عضو
ًاالصباحا مبارك مشعل ض مقرر
ًاالعبيدلي أحمد عيسى ض للمقرر نأائب

155/89 رقم وزاري قرار
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا والثانأيضضة العامضضة، للمور الولى لجنتين، إلى الهيئة هذه : تنقسمثاني
الشخصية. للحوال

ًا أسماؤهم:ض التالية من العامة المور لجنة : تتكونثالث
ًا عبدالباسط المتولي بدر ض رئيس
ًاالشقر سليمان محمد ض للرئيس نأائب
ًا الله فيض فوزي محمد ض عضو
  =المذكور مذكور خالد ض
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  =غدةا أبو الستار عبد ض
  =النشمي محمد عجيل ض
  =العانأي عبدالقادر ض
ًاالصباحا مبارك مشعل ض   مقرر
ًاالعبيدلي أحمد عيسى ض للمقرر  نأائب
ًا اسماؤهم:ض التالية من الشخصية الحوال لجنة : تتكونرابإع
ًامناع مراد حسن ض رئيس
ًاجامع حامد ض للرئيس نأائب
ًاالمذكور مذكور خالد ض عضو
ًاقاسم الدين زكي محمد ض عضو
ًا الشريف عبدالغفار محمد ض عضو
ًاالصباحا مبارك مشعل ض مقرر
ًاالعبيدلي أحمد عيسى ض للمقرر نأائب

ًا بحضضضور صضضحيحة تعتبر اللجان لحدى أو للهيئة : الجتماعاتخامس
الرئيضضس غيضضاب حال في الجتماعات ويرأس منها، كل أعضاء أكثرية

ًا العضاء أكبر نأائبه او وعنضضد الحاضضضرين، بأكثريضضة الضضرأي ويصضضدر سن
الرئيس. فيه الذي الجانأب يرجح التساوي

155/89 رقم وزاري قرار
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا نأضضائبه، أو المضضدير مضضن بضضدعوةا الحاجضضة عنضضد الهيئضضة : تجتمضضعسإادسإ
ًا الشخصية الحوال ولجنة العامة المور لجنة وتجتمع وعنضضد أسضضبوعي
نأائبه. أو المدير من بدعوةا الحاجة
ًا حالة في اللجنتين إحدى نأصاب تكميل نأائبه أو الدارةا : لمديرسإابإع
الخرى. اللجنة أعضاء من وذلك انأعدامه
ًا بسضضكرتارية للقيضضاما يضضراه مضضن نأضضائبه أو الدارةا مضضدير : يختضضارثامنعع

عنها. المتفرعة اللجان أو الهيئة جلسات
ًا الهيئضضة اعضاء من خاصة لجان تشكيل نأائبه أو الدارةا : لمديرتاسإع

الرأي لبداء المستعجلة والمور الموضوعات بعض لدراسة وغيرهم
مضضدير قبضضل مضضن اللجضضان هذه نأتائج وتعتمد الشرعية، الناحية من فيها

مضضن فتعمضضد الشضضرعية الفتضضوى صضضفة لهضضا تكضضن لضضم ما نأائبه أو الدارةا
أولً. الفتوى بموضوع المختصة اللجان أو الهيئة

ًا علضضى وتحيلهضضا السضضلما إشضضهار حالت الفتاء إدارةا : تستقبلعاشر
العضاء. من ترى من

ما31/12/1990 ولغايضة تضاريخه من القرار بهذا : يعملعشر حادي
به. والعمل للعلم يلزما من إبلغ الوكيل السيد وعلى
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هض1410 الثانأي / جمادى3: فإعي حععرر
__________________         

ما1989 / ديسمبضضضر31         
والشععئون الوقععاف    وزيععر

السإلمية
الجسار أحمد        خالد

ععععععععععععععععع
هيئضضة أعضضضاء الفاضضضل العلمضضاء بالسضضادةا التعريضضف : سضضبقملحظة

الشضضرعية). الفتضضاوى (مجموعة من الول الجزء في ولجنتيها الفتوى
فتضضاوى عنهم صدرت الذين لمعرفة بالفتاء تكليفهم قرار نأشرنأا وقد
الشرعية) الفتاوى (مجموعة من الجزء هذا
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العععام الفهرس

العقائد * كتاب     
العبادات * كتاب     
المعاملت * كتاب     
الشخصية الحوال * كتاب     
والحدود الجنايات * كتاب     
والبإاحة الحظر * كتاب     
الشرعية السياسإة * كتاب     
الطب * كتاب     
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العقائد كتاُب
التالية: البواب ويشمل

* بإاُب: الذأكار.      
النبوية. * بإاُب: السنة      
والملل. * بإاُب: الفرق      
* بإاُب: البدععة.      
والنبوات. * بإاُب: التوحيد      
والردة. * بإاُب: الكفر      
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 العقائد كتاب

تجارية (السلما) علمة كلمة / جعلس        أذكار89ع/3/4
التالي: السؤال اللجنة على ]   عرض1712[
التجارية) السيد العلمات (قسم التجاري التسجيل لدارةا تقدما 

ًا علي السلما). (كلمة تجارية علمة تسجيل طالب
المطابقضضة الكلمات من السلما كلمة كانأت إذا عما إفادتنا يرجى

المحضضضة. وذلضضك الدينيضضة الصضضيغة ذات للرمضضوز المشضضابهة أو
التحية. قبول اللزمة. مع الجراءات اتخاذ لنا ليتسنى

يلي: بما اللجنة أجابإت
ًا مانأع ل        السلما) (كلمة باسم تجارية علمة تسجيل من شرع

ّي تحمضضل ل الكلمضضة لن عضضن الحضضتراز يجضضب ممضضا دينيضضة صضضبغة أ
أعلم. والله  التجارية، العلنأات في استغلله

التجارية المؤسسة على الكريم اسم   أذكار/إطلق89ع/3/17

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1713[ السضضيد/ مضضن المقضض
ونأّصه: ،  موفإق

وجضضاء ل.....)، الكريضضم (مؤسسضضة بتسضضميتها أرغب مؤسسة لدي
 ذلك على

الذكار العقائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

اعتراض.
ًا أرجو ًا إفادتي شاكر جضضوازه، عضضدما أو لضضذلك الشضضرع بجواز خطي

الجزاء. خير عنا الله وجزاكم
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مايلي: اللجنة أجابإت*
ًا لمان الكريضضم ( مؤسسة باسم تجارية علمة تسجيل من شرع

س كلمضة ل......) لن ًا (الكريضم) لي ًا اسضم تعضالى. بضالله مختصض
أعلم. والله

والترنأم بالرقص الذكر           أذكار/ اختلطا89ع/5/38

،عمععرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]      عرض1714[
ونأصه:

ما نأذور عن عبارةا الصالحين بعض قبور إلى تقدما التي النقودض1
وأكلها؟ وحيازتها جمعها على القياما وحكم  حكمها

والترنأم الدفوف ضرب عن عبارةا وهو بالذكر يسمى ما حكم ماض2
الذكر؟ ويسمونأه بذلك لله التقرب قاصدين بها

علم ويدعون يزعمون الذين والعرافين الكهنة إتيان حكم ماض3
الضضدين وحكضضم المضضدعي الشضضخص هذا في الدين حكم وما الغيب
المال؟ له ويدفع ويصدقه يأتيه من على

يلي: ما اللجنة أجابإت*
ًا، تجوز ول منكرةا بدع كلها هذه بتحريضضر السضضلما جضضاء وقضضد شرع

بطريقهضضا المضضال من أكل وما والخرافات، البدع هذه من العقول
أعلم. محرما. والله سحت فهو

العقائد كتاب

والسنة بالكتاب النبوية/ اللتزاما            السنة89ع/2/5

عبععدالسضضيد/  مضضن المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1715[
ونأصه: ،الرحيم

اللضضه: إن عبضضد قضضال: قضضال عبده بن عامر عن مسلم حديث في
فيحضضدثهم القضضوما فيضضأتي الرجضضل صضضورةا فضضي ليتمثضضل الشيطان
منهضضم: سضضمعت الرجضضل فيقول فيتفرقون الكذب من بالحديث
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ً  مسلم يحدث. صحيح اسمه ما أدري ول وجهه عرف رجل

اسإتفتاء:
الرحيم الرحمن الله بسم

بأن باكستان شمال في المجهولين بعض من فتوى أصدرت قد
أو وهضضابي فهضضو التالية المسائل هذه في كعقيدتنا  يعتقد لم من

مضضن كضضثير والعلنأضضات الشضضعارات بهضضذه خضضدع وقضضد فنجفيضضرى
مضضا بعضضض تفصضضيل كالتضضالي المسضضائل ونأضضّص السضضذج الجمضضاهير

أرادوا.

المقبضضور من والستمداد جائز، بها والتبرك بالذوات ) التوسل1
جائز. التوسل بطريق

الخضضواص بعضضض على القباب وبناء القبور على العلما ) وضع2
جائز.

النبوية السنة العقائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بضضذلك جائز) يريدون للميت القرآن وجولن السقاطا ) (حيلة3
ممضضن جماعضضة بضضأن والهند الباكستان بلد بعض في معتادةا حيلة

يجلسون الجنازةا صلةا وبعد الجنازةا إلى يجتمعون العلم يدعى
الصضضابون أو بالربيضضات الميضضت ورثة ويجيىء الدائرةا شكل على

ويضضدار المصضضحف مضضن نأسخة الشياء هذه في ويوضع يحملونأها
مضضن واحضضد كضضل ويقضضول الحلقة هذه على والمصحف المال هذا

هضضذا علضضى وجضضب مضا جميضع عضن الشضياء هضذه قبلضضت الجلسان
الغنضضي بيضضن تمييضضز بغيضضر وهكضضذا آخضضر رجضضل إلى يهبها ثم الميت

صضضغار الميت أولد بعض أن مع الميت من وصية وبغير والفقير
وفضضي الميضضت تكفيضضن ويضضؤخر العمل هذا يطول وربما غائبون أو

الشضضمس، ضضضربات شضضدةا أو المطضضر وقوع يكون الوقات بعض
ًا يسمونأه الحيلة هذه في يشارك لم ومن ًا. وهابي وفنجفيري

بضضالموت الوليضضاء كرامضضة يضضزال ول ثضضابت، المضضوتى ) سضضماع4
الشرك باب فتح القول بهذا يريدون الموت، ينافي ل والشعور

وبضضدليل المضضوت بعضضد العضضالم فضضي الوليضضاء وتصضضرف العواما عند
ًا ويكضضون القبضضور إلضضى حضضوائجهم يقضضدمون السضضماع لجمضضع سضضبب
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فضضي القرابيضضن وذبضح الوليضاء ضرائح إلى النذور وإهداء الموال
القبور. على العاكفين السدنأة إشراف تحت المقابر

انأي الول اليضوما فضي الميضضت بيت من ) الصدقة5 والثضالث والث
جائز. والربعين والتاسع
بيضت في الطعاما صنع بذلك يريدون التأخير، من أولى والتقديم

العرس. مثل والغناما البقار وذبح الحلويات وتوزيع الميت
بضضذلك يريضضدون الوقضضات بعضضض في ثابت للولياء الغيب ) علم6

حوائجه. ويقضي الزائر حال يعلم الميت بأن
بطريضضق أعينضضونأي القائضضل وقضضول الغضضائب إلضضى النضضداء ) يجضضوز7

ّلضضه غيضضر إلضضى الضضدعاء بضضذلك يريضضدون جضضائز، التوسضضل تعضضالى ال
ّله. غير من والستمداد ال

النبوية السنة العقائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الختمضضات بضضذلك يريضضدون يجضضوز، المقضضبرةا فضضي القضضرآن ) ختم8
يجمعضضون حيضضث وأفغانأسضضتان وباكسضضتان الهند بلد في المعتادةا

وبعضضد الحاضضضرين على القرآن أجزاء ويوزعون الميت بيت إلى
الميضضت بيضضت مضضن الموال عليهم ويوزع الجزاء يرجعون ساعة
يعضضط لضضم وإذا الجضضرةا بغيضضر يقضضرؤون ل معلومضضة طريقضضة ولهضضم

ً الميت صاحب ويهينونأه. يعيبونأه كثيرا مال
عشضضرين ليلضضة فضضي والملضضك والعنكبوت الروما سورةا ) قراءةا9

بعضد المضضاما بضأن المعتضاد اهضضو بضضذلك يريدون يجوز، رمضان من
النضاس ويحضضر والعنكبضوت الضروما ويقضرأ القوما يوجه التراويح

للكضضل شضضيء أو بضضالحلوةا واحضضد كضضل ويجيضضء القراءةا هذه إلى
والنقضضود الفلضضوس ويجمعضون القضضراءةا بعضد المضاما فيضه فينفضضث
الناس. يلومه يعط لم ومن للماما

رفع وكذلك الراتبة السنة بعد ثابت الجتماع، بهيئة ) الدعاء10
الهنضد بلد فضي المعتضاد مضاهو بذلك يريدون مرات، ثلث اليدين

فضضي ينتظضضر صضضلى إذا المضضاما بأن وأفغانأستان وتركيا وباكستان
المضضاما يرفضضع الراتبضضة السضضنة من الناس فرغ إذا حتى المحراب

لضضم وإذا مضضرات ثلث جميعضضا فيضضدعون أيديهم يرفع والقوما يديه
أو وهضضابي هذا له ويقولون المامة من يعزلونأه هكذا الماما يدع

نأجدي.
بضضأن بضضذلك يريضضدون ضضضرورةا الكامضضل المرشضضد مضضن ) البيعة11

يجيضضب المرشضضد هضضذا بضضأن ويعتقدون مرشد من له لبد النأسان
عنضضد ويحفظضضه والمنكضضر النكير سؤال القبر في المريد هذا عن

تصرفه ويعتقدون الشهادةا ويلقنه الشياطين سيطرةا من النزع
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حياتهم. في
عبضضد بضضن محمد إلى ينتسب ممن والتعليم، التعلم يجوز ) ل12

فضضي والسضضنة التوحيضضد إشضضاعة جماعضضة بضضذلك يريضضدون الوهضضاب
جماعة وهي باكستان جمهورية

النبوية السنة العقائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

حركضضة ولهضضم ويفسضضرونأه الكريم القرآن يدرسون سياسية  غير
السضضدنأة وضضضد القبضضور عبضضاد وضضضد والبدعضضة الشضضرك ضضضد قوية

في الناس ويرغبون القبور على الموال يجمعون الذين الفجار
الشرك.

ابضضن السضضلما شضضيخ كتب نأفس هو الجماعة هذه تدريس ومنهج
وشيخ الله رحمه قيم ابن الدين شمس وشيخ الله رحمه تيمية
القضضرآن شضضيخ الجماعضضة هضضذه ورئيضضس الوهضضاب عبضضد بضضن محمد

بلضضدةا مضضن طضضاهر محمضضد النفيسضضة المصنفات صاحب والحديث
باكستان. فنجفير

يلي: بما اللجنة أجابإت وقد
اب يلضتزما أن المسضلم علضضى يجضضب أنأضضه جميضع فضضي والسضنة بالكت

ًا ليون وأن هديهما، عن يخرج ل وأن حياته شئون إثضضارةا في سبب
بالحكمضضة اللضضه إلضضى يضضدعو وأن المسضضلمين، بيضضن والبلبلة الخلف

القضضضايا بعضضض بإنأكار الفتنة إثارةا يجتنب وأن الحسنة والموعظة
يصلح ل فالنأكار المسلمين، بين الخلف فيها يجوز التي الخلفية

ًا يكون فيما إل ًا، كفر إنأكضضاره. علضضى المسلمون أجمع مما أو بواح
أعلم. والله

* *
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العقائد كتاب

نأويل) (بابا في النصارى وملل/تقليد فرق89ع/2/18

مععديرالسضضيد/  مضضن المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1716[
ونأّصه: العام البلدية

التحية: بعد
ومضن الشضيكولته من متعددةا أشكال تجارية شركة لحساب ورد

من عليها الكشف تم الصحية المعاينة نأويل) وبتقرير (بابا أبرزها
العامضضة الصضضحة وزارةا لمختضضبر إرسضضالها وتضضم الكضضويت بلدية قبل

وتضبين المختضبر باسضتمارات فحصضضت وعليضه الصلحية من للتأكد
الدمي. لستهلك صالحة أنأها

بأسواق السلع تلك عرض إمكانأية عن بموافاتنا التكرما     يرجى
بقبول وتفضلوا تعاونأكم، حسن لكم عدمه. شاكرين من الكويت

الحتراما،،، فائق

يلي: بما اللجنة رأت*
الموضضضوع، هضضذا فضضي الفتضضاء تسضضتطيع ل الحاضر الوقت في أنأها

ًا هضضذا كضضان إذا مضضا معرفضضة يتطلضضب ذلضضك عضضن الجضضواب لن ونأظر
غيضضر دينيضضة طقضضوس أو بعقائد نأويل) يتصل (بابا المسمى التقليد

أن وإلضضى بالضضدين لضضه علقضضة ل عضضادي تقليضضد مجّرد هو أما إسلمية
ًا السضضواق فضضي المنتضضج هضضذا تضضداول منضضع يحسضضن ذلضضك يتبين سضضد

ًا يظهر لنأه للذريعة أعلم. الميلد. والله عيد أياما في غالب

* * *

والملل الفرق العقضائد/ باب كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
المسلمين غير لعبادةا دار /إنأشاء وملل  فرق89ع/4/21

رسإععمية جهة من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1717[
ونأصه:

التحية، بعد
المضضاحا طلضضب بشضأن بالكويت كنيسة كتاب عن صورةا طيه نأرفق

الشضضقق إحضضدى فضضي الطائفضضة لتلضضك الدينيضضة الشضضعائر بإقامضضة لها
السكنية.

الموضضضوع. هضضذا حضضول برأيكضضم وإفادتنضضا بضضالطلع التفضل يرجى
التحية، فائق بقبول وتفضلوا

يلي: ما اللجنة أجابإت*
ل السضضلما دار فضضي المسضضلمين لغيضضر للعبضضادةا دار أي إنأشاء    إن
الدور تحويل ول كنائس لتكون الدور تأجير يجوز ل وكذلك يجوز،

لجمضضاع المسضضلمين. وذلضضك لغير معابد أو كنائس لتكون السكنية
عبضضادةا مكضضان السضضلما دار في تبقى ل أنأه على المسلمين علماء

غيضضر فيهضضا وأقضضر صضضلحا فتحضضت التي البلد في إل المسلمين لغير
العراق في والقرى المدن كبعض لهم الرض أن على المسلمين

أعلم. ومصر. والله والشاما

* * *

 العقعائد كتاب

تعضضود بصضضدقة الميضضت عضضن الصضضلةا         بدعة/  إسقاطا89ع/4/38
إليه

/ السضضيد مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1718[
ونأصه: ،ادبإاس
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لحضضد وتعطضضى المتضضوفى أمضضوال مضضن تخرج التي الصدقة حكم ما
وهضضذه وهكضضذا،  أخرجهضضا لمضضن المحتضضاج هضضذا يردها ثم المحتاجين

جزيضضل ولكضضم حيضضاته؟ أثنضضاء الصضضلةا مضضن فاته ما لسقاطا العملية
الشكر.

هضضذا كضضان إذا عمضضا منضضه واستوضضضحت السضضائل اللجنة واستدعت
ًا الستفتاء ً واقع هضضذا سضضأل الصدقاء أحد بأن فأجاب ل؟ أما فعل
الحكضضم يعضضرف أن ويرغضضب عليضضه الجابضضة يعضضرف ل وهضضو السؤال

ذلك. في الشرعي

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا. والله باطلة حيلة المر هذا بأن أعلم. شرع

* * *

والكهنة العرافين            بدعة/ إتيان89ع/5/38

،عمععرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1719[
ونأصه:

علضم ويضدعون يزعمضضون الضذين والعرافيضضن الكهنضة إتيان حكم ما
 حكم وما الغيب

البدعضة العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يضأتيه مضضن علضضى الضدين وحكضضم المضضدعي الشضضخص هذا في الدين
المال؟ له ويدفع ويصدقه

يلي: ما اللجنة أجابإت*
ًا، تجوز ول منكرةا بدع كلها هذه بتحريضضر السضضلما جاء وقد شرع

بطريقها المال من أكل وما والخرافات، البدع هذه من العقول
أعلم. محرما. والله سحت فهو

* * *

للتبرك البناء مواد داخل المصحف          بدعة/ وضع89ع/3/7
،سإعععودمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على عرض]1720[

ونأصه:
سكنية قسائم على وحصلوا عليهم الله أنأعم ممن الناس من كثير  

لهضضا أر لضضم عضضادةا أحيضضوا النضضاس هضضؤلء  بنائهضضا، فضضي وبدءوا الدولة من
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ًا علضضى الضضدماء وإراقضضة الذبائضضح ذبضضح وهي ابتدعها، من أدر ولم مصدر
في سقف صبة كل على "الشناج"(القواعد) أو الساسات صبة

المنضضزل يكضضون وأن ، البركضضة واستجلب الشياطين طرد بنية المنزل
وضضضع بضضأن بعضهم في الجهل وصل الهدما. حتى أو للحريق قابل غير

ًا أحدهم هضضذا الخرسانأة. فهضضل عليه وصب العمدةا أحد داخل مصحف
الفعال؟ هذه مثل يفعل فيمن السلما حكم وما جائز،

أمكضضن، إن اليوميضضة الجرائضضد فضضي الفتضضوى ونأشضضر الفتضضاء نأرجضضو
كضضي ذلك في المذكور الدكتور وإخبار المساجد، في نأشرات  وتوزيع
يهضضدد خطضضر مضضن لهضضا لما التلفزيون جهاز في البدعة هذه عن يتحدث

الجزاء. خير الله العقيدةا. وجزاكم
السؤال جواب مع المسألة هذه : جواب (ملحظة   ضض

)التالي
* * *

البدعضة العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ونأحوه البلء لدفع إنأشائي مشروع كل بعد      بدعة/الذبح89ع/4/7

مضضن/ المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على(كذلك)  ]    وعرض1721[
ونأصه: ،عماد

النأتهضضاء بعضضد المنضضزل داخل الخروف يذبحون الهل من جماعة
البركضضة) بحجضضة البلء) و(إحلل (دفع لجل بنائية إنأشائية مشاريع من
وينكضضرون بضضه، بأس ول العين لدفع المر هذا يفعلون الناس جميع أن

الكبر. الشرك ضروب من العمل هذا يكون أن عليهم المنكر على
لهضضذا رسضضمية فتضضوى بكتابضضة تتكرمضضوا أن حضضضراتكم مضضن أرجضضو

أن حيضضث ،  الهضضل مضضن  الجماعضضة لهضضؤلء إل  إبرازها عدما مع السبب
والضضتركيز التنضضبيه يكون أن وأرجو ، فيهم ومحدودةا محصورةا  الحاجة

وإن ) ، العيضضن ( دفضضع ) و البركضضة ( إحلل ) و البلء ( دفضضع أمور على
، والمساكين للفقراء تعطى يزعمون كما الذبائح  هذه كانأت
فعل من حكم وبيان ، الحراما هذا من يأكلوا أن  للفقراء يحل ل وأنأه
ًا الله  وجزاكم0  وتكبر جهل على  الشركيات هذه 0  خير

يلي: بإما السابإقين السإتفتاءين على اللجنة أجابإت*
السضضقوف أو البناء أساسات على الدماء وإراقة الذبائح ذبح إن

فاسضضد واعتقضضاد محضضرما، عمل البركة واستجلب الشياطين طرد بنية
درجضضة إلضضى يصضضل ول الشضضريعة، في له أصل ل  لنأه الجهل عن ينشأ
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دفضضع أو للنفضضع مسضضتقل سضضبب ذلضضك أن يعتقضضد ل فضضاعله لن الشضضرك
في المشروع وإنأما الله، بإذن ذلك في يؤثر أنأه يعتقد بل الضرر

أو الفقضضراء من شاء لمن إليها والدعوةا وليمة صنع الحوال هذه مثل
الضضبيت بنضضاء  تمضضاما عنضضد الطعضضاما إلضضى الضضدعوةا هضضذه وتسمى الغنياء،

القضضارب، إلى  وتودد تعالى لله شكر أنأها العتقاد ) ويجب ( الوكيرةا
ًا تدفع ل وأنأها بالفقراء وبر ًا تجلب ول ضرر والضر النفع بل نأفع
تعالى. الله بيد

البدعضة العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضي غيضضره أو المصضضحف وضضضع المحرمضضة البضضدع مضضن وكضضذلك
ًا فيه لن البيت أساسات ً للمصحف امتهانأ إلضضى بالضضضافة له وتعطيل

أعلم العمل. والله بهذا الضر دفع أو النفع بحصول العتقاد فساد
* * *

نأشضضرات بواسطة الناس وإخافة الكذب       بدعة/ إشاعة89ع/5/8
متداولة

الضضدكتور/ إلضضى المضضوجه السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1722[
ونأصضضه اللجنضضة إلضضى منضضه والمحضضال ،الشععريف الغفار عبد محمد

مريضضضة فتاةا السلما: هناك أبويها وعلى عليها زينب السيدةا (معجزةا
رأت المنضضاما وفضضي ونأامت فبكت الطباء عنها عجز حتى  عاما14 منذ

وعنضضدها فمها في الماء من قطرات تضع السلما عليها زينب السيدةا
السضضيدةا وقضضالت المرض من شفيت قد نأفسها رأت النوما من أفاقت
ووزعيهضضا. وصضضلت  مضضرةا13 المعجضضزةا هذه اكتبي السلما عليها زينب

ووصضضلت  تمنضضاه مضضا فنضضال ووزعهضضا فكتبهضضا طفضضل ليد الولى الرسالة
ًا13 وبعضد كتابتهضا فأهمضضل رجضل ليد الثانأية الرسالة عملضضه فقضد  يومض
ًا13 وبعد ووزعها فكتبها رجل إلى الثالثة الرسالة ووصلت نأضضال  يومضض

13 وبعضضد  كتابتهضضا فأهمل رجل بيد الرابعة الرسالة ووصلت تمناه ما
ًا  مضضرةا13 فاكتبهضضا هضضذا مضضن التأكضضد تريضضد كنضضت وإن ثروتضضه فقضضد يومضض

قدير. شيء كل على الله. والله شاء إن تتمناه ما تنال حتى ووزعها

يلي: بما اللجنة أجابإت*
إليضضه المشضضار الدعاء هذا كذب بصيرةا له عاقل أي على يخفى ل

كتابتهضضا وطلضضب زينضضب السضضيدةا معجزةا تضمنت بأنأها الرسالة في
لهذا استجاب ومن يتضرر أهملها من وأن المال لتحقق مرةا كذا

أعلم. مبتدع.. والله فهو الدعاء
* * *
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 العقائد كتاُب

وسضضلم عليه الله صلى النبي في ونأبوات/ الطعن   توحيد89ع/6/32
الزنأا إلى بنسبته

/ السضضيد مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1723[
الله ورحمة عليكم السلما بعدونأصه: إفريقيا، جنوب ،سإعيد

وبركاته،،

السؤال: ع
هضل وسضضلم عليضه اللضضه صضلى اللضضه رسول ولد أما القبطية  مارية
أفريقيضضا جنضضوب علمضضاء  من أحدا لن ل؟ أما اليمين بملك تزوجها
القبطية مارية تزوج قال: ما

صاحب يا زنأا ولد إبراهيم قال: إن أحدهم وإن الفضيلة صاحب يا
الفضيلة.

إلضضى ومصضضر السضضكندرية صضضاحب المقوقس أهداها نأعرف ونأحن
سضضبع (سيرين) سنة  أختها مع وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسضضلم عليضه اللضضه صضلى اللضضه رسضول إلى بهما وجاء الهجرةا من
السلما حاطب عليهما عرض الطريق وفي بلتعة أبي بن حاطب

فأسلمتا. فيه ورغبهما

اليميضضن بملضضك وتزوجهضضا إليهضضا يضضأتي وكضضان بالعاليضضة النضضبي أنأزلهضضا
رسضضول أهضضداها (سضضيرين) فقضضد أختها أما الحجاب، عليها وضرب

عبضضد أما وهضضي ثضضابت بضضن لحسضضان وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى  اللضضه
اللضضه صضضلى الله رسول ولد (مارية) أما كانأت حسان، بن الرحمن

مضضن ثمضضان سضضنة الحجضضة ذي فضضي (إبراهيضضم) ولضضدته وسضضلم عليضضه
وعاش الهجرةا

والنبوات التوحيد العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا عشر ثمانأية  إبراهيم وقضضال ربضضه جضضوار إلضضى انأتقضضل بعضضدها شهر
مضضا نأقول ول القلب، ويحزن العين، وفاته:" تدمع في الله رسول
بك وإنأا الرب يسخط

رضضضي عمضضر خلفضضة حضضتى الجل بها لمحزونأون" امتد إبراهيم  يا
أبضضو عليهضضا أنأفق وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعد عنه الله
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عنضضه اللضضه رضضضي عمر ثم مات، حتى عنه الله رضي الصديق بكر
سضضت سضضنة المحضضرما فضضي وفاتها خلفته. وكانأت في توفيت حتى

عنهضضا اللضضه رضضضي بضضالبقيع ودفنضضت عمضضر، عليهضضا وصضضلى عشضضرةا
وأرضاها..

ماريضضة قال: هضضذه الرسالة هذه له أرسلت لما الفضيلة صاحب يا
إل قضضوةا ول حضضول ول زنأضضا ولضضد إبراهيم وأن النبي زوج ما القبطية

العظيم. العلي بالله
العربيضضة. والسضضلما أو النأجليزيضضة باللغة بسرعة الجواب رد أرجو

وبركاته. الله ورحمة عليكم

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أو لماريضضة وسلم عليه الله صلى الرسول معاشرةا أن يدعي من

غيضضره أو إبراهيضضم وأن محرمضضة، معاشرةا كانأت النساء من غيرها
فضضإنأه زنأضضى، ابضضن كضضان وسضضلم عليضضه اللضضه صلى الرسول أولد من

ًا يعتضضبر وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي مقضضاما فضضي لطعنضضه مرتضضد
ًا المملوكة لمته الرجل ومعاشرةا ًا ملك ًا شرعي حلل هضضو صضضحيح

لفروجهضضم هضضم تعضضالى:(والضضذين الكريضضم: " يقضضول القضضرآن بنضضص
غيضضر فضضإنأهم أيمضضانأهم ملكضضت مضضا أو أزواجهضضم علضضى إل حضضافظون

إلضضى يتضضوب أن الرجضضل هضضذا وعلضضى اليات، من ملومين). وغيرها
ًا توبة منه صدر مما تعالى الله يعامضضل فضضإنأه يتضضب لضضم فإن نأصوح

أعلم. السلما. والله دين عن المرتدين معاملة

* * *
العقائد كتاُب

السلما في /الطعن إسلما89ع/3/34

،عبدالعزيزمضضضن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1724[
التي: ونأّصه

فضضي مقضضالت أربضضع بنشضضر الخيرةا الونأة في الكتاب أحد قاما لقد
كضضل غيضضرةا المقضضالت هضضذه أثضضارت وقضضد الكويتيضضة، الصحف إحدى
بالتجريضضح السضضلمي للضضدين فيهضضا تعضضرض حيث دينه، على مسلم

والزنأدقة. بالكفر يصفونأه الناس جعل مما الصريح
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ينبغضضي الضضذي والمصدر للفتوى، الرسمية الجهة إنأكم       وحيث
تتعلضضق الضضتي المضضور حقيقضضة البلضضد هضضذا في للمسلمين يوضح أن

فيمضضا وصضضريحة واضضضحة الجابضضة تكضضون أن أرجضضو فإنأني بالشرع،
بينضضة عضضن ذلضضك بعضضد الناس كلما يكون حتى الموضوع بهذا يتعلق

حجضضة الضضرأي هضضذا فيكضضون علمضضائهم، رأي إلى ذلك في مستندين
الضضدار فضضي العبضضاد رب وأمضضاما الضضدنأيا الحيضضاةا فضضي العبضضاد أماما لهم

الخرةا.

هضضذه مثضضل كتضضب مضضن علضضى الشضضرع فهضضو: مضضاحكم السضضؤال أمضضا
ذلك؟ غير أما مرتد كافر، هو هل المقالت،

سضضيما ول الجريدةا في المنشورةا المقالت على اللجنة - اطلعت
التالية: العبارات

"1( الديضضدات " ظضضاهرةا عنضضوان تحضضت المنشضضورةا - العبضضارةا  (
كالسيد داعية ونأّصها: نأجد

والردةا الكفر العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أن إثبات بالمكان أنأه ويتوهم البابا محاورةا إلى يسعى ديدات أحمد 
" فلو نأّصها التي أصح" والعبارةا أو المسيحية من أفضل السلما

فضضي اختلف هنضضاك كان لما منطقية قاعدةا على يقوما الدين كان
مذاهبهم" . في تعدد أو البشر عند الديان

)"2( الديضضدات " ظضضاهرةا عنضضوان تحضضت المنشضضورةا - والعبضضارةا
يجمعهضضم المسضضلمين أن فضضي يكمضضن ل إذن السضضّر ونأّصضضها: " إن

ومصضضير وتاريضضخ واحضضدةا لغضضة تجمعهضضم العرب أن في ول السلما
دينيضضن إلى ينتمون أنأهم في يكمن السر وإنأما مشتركة، وأهداف

ضمن مختلفة طوائف على يتوزعون وأنأهم القل على سماويين
حدةا... الخ". على دين كل

الطوفضضان" بعضضده ومضضن " هضو عنضضوان تحضضت المنشورةا - والعبارةا
شضضيء الحنيضضف السضضلمي ديننا بأن هنا نألحظ أن " ويجب ونأّصها

ًا.... الخ". آخر شيء المتطرفة التفكير وأنأماطا تمام

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ّلم المبدأ في طعن فيها المقالت هذه بأن ًا بضضه المس وهضضو شضضرع
هو وأنأه الشرائع، به وختمت الديان من قبله ما نأسخ السلما أن
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ّق الدين السضضلما) اللضضه عنضضد الضضدين تعضضالى:(إن لقوله الوحيد الح
ًا السلما غير يبتغ تعالى: (ومن وقوله في وهو منه يقبل فلن دين
هضذا خلف مضضن المقضضالت هضضذه فضضي الخاسرين) ومضا من الخرةا
يضضأمن بعبضضارات المغطى الكفر وهو الزنأدقة، قبيل من هو المبدأ

ويجضضب الصضضريح الكفضضر مضضن أشضضد وهضضو نأفسضضه، على الزنأديق بها
ًا كلمهم ينشر ومن هؤلء يد على الخذ الجضضتراء عضضن لهضضم زجضضر
ل فإنأهضضا الرأي حرية بمبدأ بالتشبث لهم عذر ول الله، شرع على
ًا كان ما تبيح أعلم. الله. والله دين في الطعن من حرام

والردةا الكفر العقضائد/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

السلمي والدين اللهية الذات / ّسب وردةا         كفر89ع/2/49

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1725[ مجموعضضة بواسطة المق
ونأّصه:  الكويت في الثانوية المدارس إحدى من الطلبمن/ 

مضضن نأرجضضو ضضض  بنيضضن ضضض الثانأويضضة الكضضويت مدارس  إحدى طلب " نأحن
ّلهيضضة الضضذات شضضتم قضضضية حضضول شضضرعية بفتضضوى إفادتنضضا سضضيادتكم ال

الضضدنأيا فضضي بالجضضانأي تحضضل الضضتي العضضواقب ومضضاهى السضضلمي والدين
هضضذه مثضضل تكضضرار أو حدوث عند المقترحة الساليب هي وما والخرةا
أن المدرسضضة إدارةا علضضى ومضضاذا المدرسضضة فضضي الطلب مضضن القضية

ًا الله وجزاكم ؟ الطلب هؤلء تجاه تربوية إجراءات من تتخذ 0 خير

:ض يلي بما اللجنة أجابإت* 
كضضان عاقل بالغ من صدر إذا السلمي والدين اللهية الذات ّسب إن

ًا ّده كافر ولضضي وعلضضى البليغة العقوبة فاعله ويستحق السلما عن ور
 0 ذلك منه صدر من استتابة المر
إدارةا وعلضضى التضضأديب يسضضتحق فضضإنأه بضضالغ غيضضر صضضبي مضضن صضضدر وإذا

بالعقوبضضات ذلضضك منهم يصدر ممن حازمة  مواقف تتخذ أن المدرسة
اللزمضضة. التوعيضضة مضضع المدرسة إدارةا تملكها التي المناسبة الزاجرةا

 0أعلم والله

*******************
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العبادات كتاب

اليدين بلل بدون الجوربين على           طهارةا/ المسح89ع/1/13

،أحمععدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1726[
ونأصه:

ل أي نأاشضضفة ويضضدي جضضوربي علضضى أمسح أن الوضوء حين عادتي من
فضضي الحكضضم ذلضك. فمضضا أصنع وأنأا طويلة فترةا لي ومضى بالماء أبلها

الصلوات؟ من مضى فيما أصنع وما ذلك؟

يلي: بما اللجنة أجابإت*
جضضوربيه علضضى يمسضضح يتوضضضأ حينما كان الذي السائل وضوء يصح لم

الوضضضوء بضضذلك  أداها التي الصلوات يقضي أن وعليه نأاشفتان ويداه
ظنضضه علضضى يغلضضب بمضضا الصضضلوات تلك عدد تقدير في ويجتهد الناقص

أعلم. به. والله ذمته براءةا

* * *

الوضوء في الجبيرةا على     طهارةا/ المسح89ع/1/53

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1727[ أحمععد/  السيد من المق
:  ونأّصه ،

ّبرةا الرجل غسل كيفية عن  سؤالي جبضضس عليهضضا الضضتي أو المج
اللضضه وجزاكضضم ذلضضك بيضضان  أرجضضو0 ذلك غير أو الغسل أو الوضوء في

ًا  0 خير

الطهارةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الجضضبيرةا وضضضع إذا عّما يسأل بأنأه وأفاد اللجنة إلى المستفتي وحضر
انأتهضضت إذا الصضضلةا يعيضضد هضضل  عليهضضا ومسح الوضوء أعضاء أحد على

؟ ل أما الجبيرةا
 
يلي: بما اللجنة أجابإت*
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كسر بسبب جبيرةا الغسل أو الوضوء أعضاء أحد على كان  إذا
ّا يسبب العضو غسل داما ما الجبيرةا على المسح يجوز جرحا أو ضرر
برئ ثم وصلى تيمم أو غسل أو وضوء في الجبيرةا على مسح ومن ،

0 أعلم  والله0 عليه إعادةا فل

* * *

العبادات كتاُب

إليه تعود بصدقة الميت عن الصلةا        صلةا/ إسقاطا89ع/4/38

/ السضضيد مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   وعضضرض1728[
ونأصه: ،ادبإاس

لحضضد وتعطضضى المتضضوفى أمضضوال مضضن تخرج التي الصدقة حكم ما
وهضضذه وهكضضذا،  أخرجهضضا لمضضن المحتضضاج هضضذا يردها ثم المحتاجين

جزيضضل ولكضضم حيضضاته؟ أثنضضاء الصضضلةا مضضن فاته ما لسقاطا العملية
الشكر.

هضضذا كضضان إذا عمضضا منضضه واستوضضضحت السضضائل اللجنة واستدعت
ًا الستفتاء ً واقع هضضذا سضضأل الصدقاء أحد بأن فأجاب ل؟ أما فعل
الحكضضم يعضضرف أن ويرغضضب عليضضه الجابضضة يعضضرف ل وهضضو السؤال

ذلك. في الشرعي
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا. والله باطلة حيلة المر هذا بأن أعلم. شرع

* * *

الصلةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الولى بعد الجماعة صلةا          صلةا/ إقامة89ع/2/51

،أحمععدالسضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1729[
ونأصه: المساجد، إدارةا مدير نأائب

المختصة:  اللجنة على التالي الستفتاء عرض رجاء

ًا المصضلين بعضض يضأتى ض وتكضضون ، الجماعضضة صضضلةا عضن متضأخر
بإنأشاء المتأخرون فيقوما ، صلتها من انأتهت قد الولى الجماعة

يفتي المساجد أئمة بعض أن فيحدث"  " جماعة جديدةا صلةا
أن مع جديدةا جماعة إنأشاء لهم يجوز ل وأنأه ، فرادى بالصلةا لهم

 الحكم ( فما للمصلين كبيرةا مصلحة فيها الجماعة صلةا
ًا الله المسألة؟)  وجزاكم هذه مثل في ترونأه الذي  ،، خير

يلي:  بما اللجنة أجابإت ض
صضضلةا انأقضضضاء بعد  المسجد إلى يدخلون الذين للمصلين يجوز

فضضى ولحضضرج فضضرادى أو جماعضضة يصلوا أن الراتب الماما مع الجماعة
ً ( أن عنضضه اللضضه رضضضى الخضضدرى سضضعيد أبضضى لحضضديث ذلك دخضضل رجل

، بأصضضحابه  وسضضلم عليضضه اللضضه صلى الله رسول صلى وقد ، المسجد
فيصضضلى ذا على يتصدق ( من وسلم عليه اله صلى الله رسول فقال
 0) والترمذي داود وأبو أحمد  رواه0 معه

القتضضداء يترك أن الولى الجماعة أدرك لمن يجوز فل هذا ومع
وكضضذا  الجماعضضة تلضك  وجضضود مع أخرى  جماعة  ويقيم الراتب بالماما

لضضم ولكنضضه الراتضضب بالماما يقتدي أن بإمكانأه وكان المسجد دخل من
مضضن ذلضضك فضضي لمضضا أخضضرى جماعضضة مضضع  يصضضلى أن بقصضضد معه يدخل

 0 أعلم والله والختلف الفرقة
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الصلةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

طهارتها تصح لم صلوات           صلةا/ قضاء89ع/1/13

،أحمععدالسضضيد/  مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على عرض
ونأصه:

ل أي نأاشضضفة ويضضدي جضضوربي علضضى أمسح أن الوضوء حين عادتي من
فضضي الحكضضم ذلضك. فمضضا أصنع وأنأا طويلة فترةا لي ومضى بالماء أبلها

الصلوات؟ من مضى فيما أصنع وما ذلك؟

يلي: بما اللجنة أجابإت*
جضضوربيه علضضى يمسضضح يتوضضضأ حينما كان الذي السائل وضوء يصح لم

الوضضضوء بضضذلك  أداها التي الصلوات يقضي أن وعليه نأاشفتان ويداه
ظنضضه علضضى يغلضضب بمضضا الصضضلوات تلك عدد تقدير في ويجتهد الناقص

أعلم. به. والله ذمته براءةا

* * *

العبادات كتاُب

الفطار؟ أما الصوما للمسافر         صوما/الفضلية89ع/3/23

سضضر أميضضن مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]  عضضرض1731[
ونأّصه: ،سإالمالسيد/  للطيارين جمعية

قضضرب بمناسضضبة لكم وتبارك الصادقة تحياتها جمعيتنا      تهديكم
وبعد: بخير، وأنأتم عاما وكل الكريم رمضان شهر حلول
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مضضن كضضثير ُتطضضرحا الكريضضم رمضضضان شضضهر وبقضضدوما سضضنة كضضل في
وذلضضك بالسضضفر الصضضياما أحكضضاما عن وبالذات الصياما، عن السئلة

نأعضضرض الطيضضران، ومهندسي الطيارين من العضاء أغلب لكون
عليها: بالجابة إفادتنا منكم راجين السئلة هذه بعض عليكم

فضضي الفطضضار أو بالسضضفر الصضضياما أفضل  أيهماالول: السؤال
ًا رمضان شهر ؟ الطائرةا بطاقم يتعلق المر كان إذا وخصوص

يلي: ما الول السؤال عن اللجنة أجابإت*
مضضن عليضضه أيسضضر هضضو مضضا يفعل أن رمضان في للمسافر الفضل
إفطضضار كضضان فضضإن القضاء، مع فيه الفطار أو رمضان في الصوما
ٍة مزيد فيه الطيار ٍد سلم والركضضاب وللطضضائرةا له الخطر عن وبع
بنسضضبة ولضضو خطضضورةا صضضومه في كان وإن أفضل الفطار فيكون
أعلم. الفطار.والله عليه وجب قليلة

* * *

الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عاد ولكنه السفر بإسبب أفإطر ثم صام    89ع/3/23
بإلده!!! إلى

بالرخصة أخذ الطائرةا طاقم أفراد  أحدالثاني: السؤال]  1732[
الطضضائرةا عضضادت السباب من ولسبب بفترةا القلع وبعد وأفطر،

(الكضضويت) فهضضل القامضضة مكضضان أنأه ولنفترض القلع، مكان إلى
ًا يظل أما يمسك قضضد الشضضخص هضضذا كضضان وإذا اليضضوما؟ بقية فاطر

ًا الفطضضار نأضضوى أو يأكضضل لضضم لكنضضه بالرخصضضة آخضضذا لسضضفره نأظضضر
أتضضم إذا صضضيامه فضضي هضضذه الفطضضار نأيضضة تضر فهل بالفعل يشرب

الصياما؟
لسفره مفطرا وكان الظهيرةا وقت أهله إلى وصل ) طيار3س(
عليضضه يتضضوجب أما رمضضضان نأهضضار في والشرب الكل له يجوز فهل

الطعاما؟ عن المساك

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
علضضى اسضضتمر ثضضم يشضضرب ولضضم يأكضضل ولضضم الفطضضار نأوى من بأن

ًا صحيح فصومه صومه أعلم.  نأفلً. والله أو كان فرض
* * *

وسإععطه فإي أقام يوم بإقية يمسك هل89ع/3/23
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السفر؟ بإعد

الظهيضضرةا وقضضت أهلضضه إلى وصل  طيارالثالث: السؤال]  1733[
ًا وكان نأهضضار فضضي والشضضرب الكضضل لضضه يجضضوز فهل لسفره، مفطر

الطعاما؟ عن المساك عليه يتوجب أما رمضان

يلي: بما اللجنة أجابإت
ّير اله هذه من يخ المسضاك الولضى ولكضن وعضدمه، المسضاك بيضن ح

أعلم. الشهر. والله لحرمة
* * *

الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

المسععافإر لفإطععار الوقععات أفإضععل89ع/3/23
بإالطائرة

أخضضذا للفطضضار النأسضضب الضضوقت هو  ماالرابإع: السؤال]  1734[
مضضتى نأقصضضد السضضفر، عزمضضوا إذا الطائرةا، طاقم لفراد بالرخصة

ركضضوب عنضضد أما المطضضار إلضضى ذهضضابهم عنضضد الفطضضار لهضضم يجضضوز
معينة؟ مسافة وقطع القلع بعد أما الطائرةا

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
برخصضضة الخضضذين الطضضائرةا طضضاقم أفضضراد لفطار النأسب الوقت

ومغضضادرةا بقليضضل الطضضائرةا إقلع بعضضد هضضو السضضفر فضضي الفطضضار
أعلم. المدينة.والله لعمران الطائرةا

* * *

 المسافإر؟؟ إفإطار مدة كم  إلى           89ع/3/23

ًا تتطلضضب العمضضل  طبيعضضةالخامس: السؤال] 1735[ بقضضاء أحيانأضض
الصياما يتوجب فهل أياما ثلثة لمدةا الكويت خارج الطائرةا طاقم

أياما ثلثة من أكثر تكون أحيانأا الفترةا أن العلم مع الياما هذه في
ذلك؟ من أقل وأحيانأا

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
علضضى يعضضزما لضضم مضضاداما للمسضضافر الفطضضار برخصضضة الخضضذ يجضضوز

علضضى عضضزما إذا أمضضا فضضأكثر، يومضضا عشضضر خمسضضة بلضضد فضضي القامة
ًا عشر خمسة عن يزيد مال القامة وقصر الفطار له فيجوز يوم
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عبضضاس ابضضن قضضول منهضضا وآثضضار أحضضاديث من ورد لما وذلك الصلةا
وفضضي مسضضافر وأنأت بلدةا قدمت عنهما" إذا الله رضي عمر وابن

ل كنت وإن بها الصلةا فأكمل ليلة عشرةا خمس تقيم أن نأفسك
أعلم. فاقصرها" .والله تظعن متى تدري

الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أم القلع بإلد توقيت على يفطر هل            89ع/3/23
الوصول؟؟ بإلد

الطضضائرةا طضضاقم أفضضراد أخضضذ  إذاالسععادس: السععؤال]  1736[
منهضضا الضضتي ببلضضده الفطار وقت وحان السفر في وصاما بالعزيمة

إليهضضا وصضضل التي البلد في الفطار موعد ولكن صائما السفر بدأ
بضضدأ الضضتي بلضضده تضضوقيت علضضى يفطر أن له يحق فهل بعد يحن لم

الصياما؟ فيها

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
يجضضوز ول فيضضه هو الذي البلد توقيت إفطاره في يراعى المسافر

أعلم. صومه. والله فيه بدأ الذي البلد توقيت على يفطر أن
* * *

الرض حسععب الطععائرة راكبي صوم/إفإطار89ع/1/24
تحتها التي

،سإععالمالسضضيد/  مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على عضضرض
ونأّصه:

الدولة في الفطار وقت وحان صائم وهو الطائرةا يركب مسافر     
فضضإن للطضضائرةا الشاهق للرتفاع ولكن الطائرةا فوقها تحلق التي

مغيضضب ينتظضضر أما يفطضضر أن لضضه فهضضل ظضضاهرةا تضضزال ل الشضضمس
الشمس؟

يلي: بما اللجنة أجابإتو
موضضضوعها في للفقهاء كلما على اللجنة تطلع لم المسألة هذه
علضضى الشضضمس بغضضروب العضضبرةا أن إلضضى تميضضل اللجنضضة أن ومضضع

ًا ليسضضت الطائرةا لن فوقه، الطائرةا تحلق الذي المكان مسضضتقر
وبالخصوص للرض تابعة هي وإنأما بذاتها أصل ول عليها هم لمن

الحكضضاما فضضي تحتهضضا لمضضا تابعة العلو وطبقات فوقه الذي للمكان
ولكن الفقهية
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الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ظضضاهر، دليضضل إلضضى للسضضتناد لبحضضث يحتضضاج الموضضضوع يضضزال  ل
علضضى الشضضمس تغرب حتى الصوما على البقاء في هو والحتياطا

أعلم. بيقين. والله ليفطر الطائرةا
   * * *

إثبععات فإععي المطععالع بإاختلف صوم/ الخذ    89ع/5/32
رمضان هلل

مسضضجد إمضضاما من المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1738[
ونأصه: ،اسإتراليامنتوا/ 
ورحمضضة عليكم السلما ، الله حفظه  بالكويت الفتاء لجنة رئيس

،، وبركاته الله
لعلكضضم ، رمضضضان ونأهايضضة بضضدء في هنا ظهرت مسألة إليكم أقدما

قبضضل  سضضاعات9  أو8 أسضضتراليا فضضي التضضوقيت فضضارق أن تعرفون
يجب أنأه الرأي على هنا الناس وبعض بالتوقيت الوسط الشرق

بالمنطقة. الخذ
مسلم  مليون200 عن يزيد ما آسيا شرق جنوب منطقة وفي      

معظضضم تحيضر "أنأدونأيسضضيا" وقضضد إسضضلمية دولضة أكضضبر بينهضضم مضضن
ظهضضر إذا الحد يوما في آسيا شرق جنوب القليم في المسلمين

ً العاشضضرةا السضضاعة "ولد" في أنأه بسبب المنطقة في الهلل ليل
ًا ًا، اسضضتراليا فضضي الحال هو ذلك وكان تقريب القضضواما وبعضضض أيضضض

رمضضان، مضن نأنتهضضى أو نأبضدأ أن قبضضل علينضا الهلل رؤيضة يفضضرض
وفضضي المضضر، فضضي الوسضضط الشضضرق مضضن يأخضضذ القضضواما وبعضضض

والفارقضضة والباكسضضتانأيون العرب منهم مختلفون أقواما استراليا
في فهلوغيرهم. واليوغسلفيون واللبانأيون والتراك
رأيكم:ض

"يولضضد" لضضم أنأه بالرغم إقليم أي في الهلل بظهور الخذ يجوز ض1
الضضدليل ومضضا منضضه ينتهضضي أو الصضضياما يبضضدأ الذي البلد في شوهد أو

ذلك؟ على
ابضضن ورأي الهلل رؤيضضة فضضي كريضضب بحضضديث الخضضذ يصضضح هضضل ض2

القاليم؟ على يطبق وكيف فيه عباس

الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الهلل رؤيضضة فضضي أخضضرى أقضضاليم مضضن الخضضذ فضضي الحكضضم مضضا ض3
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خطضضوطا فضضي وفضضرق اختلف فيهضضا كضضان وإذا والعيضضاد لرمضضضان
وأن وظهضضوره الجديضضد "لضضولدةا" الهلل بالنسضضبة والعرض الطول

ًا  ساعات؟8 أستراليا مثل بلد
ًا إقليمنضضا فضضي الهلل رؤيضضة أخضضذ يجب هل ض4 رؤيضضة لثبضضات حفظضض

ًا الوسط الشرق قبل كله الهلل وكما المناطق، بعض في توقيت
حكضضم القرطبي بين وكما وسلم، عليه الله صلى الله رسول أمر

اللضضه ورحمضضة عليكضضم تفسضضيره. والسضضلما فضضي والثبضضات الرؤيضضة
،،، وبركاته

يلي: ما اللجنة أجابإت*
بضضاختلف الخضضذ السضضلمي، العضضالم أقطضضار فضضي الن المتبضضع ض1

العليا الجهة رأت إذا ولكن الخاصة رؤيته إقليم لكل وأن المطالع
أن ويجضضب جاز آخر إقليم برؤية الخذ القليم ذلك في للمسلمين

هضضذه مثضضل فضضي التدقيق من أهم المسلمين بين اللفة أن يلحظ
الخلفية.  المور

باختلف قال لمن الحجة هو عباس ابن عن كريب وحديث ض2  
به. الخذ ويّصح المطالع

فضي يشضتركان القليمضان كان إذا آخر إقليم برؤية الخذ يجوز ض3
بينهما. والعرض الطول درجات اختلفت ولو واحد ليل

ًا إقليضضم كضّل أهل على الهلل التماس يجب ض4 ًا وجوبض ( إذا كفائيض
هو الذي الواجب تماما من الباقين) لنأه عن سقط البعض به قاما

العيد. أياما في والفطار وقته في رمضان صياما
أهضضل مضضن هيئضضة يوجضضدوا أن اسضضتراليا فضضي للمسضضلمين وينبغضضي
وإعلنأضضه الدينيضضة والمواسضضم رمضضضان هلل بإثبضضات تهتم المعرفة

كلمة لتوحيد أستراليا أرجاء جميع في به واللتزاما الجمهور على
أعلم. هناك. والله المسلمين

* * *

الصوما العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

غععروب قبل الذأان على الصائم يفطر هل   89/  ع2/23
 غروبإها على أم الشمس

مسجد إماممن/  المقدما الستفتاء  اللجنة على ]  عرض1739[
ونأصه: للجنود معسكر في

فضضي تغضضرب بعضضدما عنضضدنأا الشضضمس تغضضرب معسضضكرنأا في نأحن
الشمس نأرى الكويت إذاعة ممن للذان سماعنا وعند الكويت،

يفطر ل وبعضهم الذان سماع على يفطرون الجنود وبعض طالعة

49



حكم وما ذلك؟ في الشرعي الحكم هو فما الشمس تغرب حتى
عليه يجب هل طالعة، تزال ل والشمس الذان سماع عند أفطر من

ل؟ أما القضاء
يلي: بما اللجنة أجابإت

غضضروب هضضو الصضضائم فيضضه يفطضضر الضضذي الشضضرعي الضضوقت إن
)187الليضضل) (البقضضرةا/ إلضضى الصياما أتموا تعالى: (ثم لقوله الشمس

ههنضضا مضضن الليضضل أقبضضل وسضضلم: "إذا عليضضه اللضضه صضضلى الرسول وقول
الصضضائم" متفضضق أفطضضر فقضضد الشضضمس وغربضضت ههنا من النهار وأدبر
روعضضي قضضد الكويت وتلفزيون إذاعة من يرفع الذي الذان وإن عليه،

غيرهضا علضضى يسضضري ول فقضضط، الكضضويت لمدينة المحلي التوقيت فيه
معضضدودةا، بضضدقائق ولضضو التضضوقيت فضضي عنها تختلف التي المناطق من

ومضضن التضضوقيت، مراعضضاةا الكضضويت مدينضضة خضضارج كان من على فيجب
لضضم مكضان فضضي وهضو والتلفزيضضون الذاعة من الذان سماع عند أفطر
فقط. اليوما ذلك قضاء وعليه صومه فسد فقد الشمس فيه تغرب

والتلفزيضون الذاعضة بمخاطبضة الفتضاء إدارةا تقضضوما أن اللجنة وتقترحا
الصضضلوات تضضوقيت إثبضضات أو الذان رفضضع عند للتنبيه اليومية والصحف

بيضضان مضضع الكضضويت، لمدينة المحلي التوقيت بحسب هو ذلك أن على
إلضضى الرجضضوع بعضضد المأهولة البعيدةا للمناطق بالنسبة التوقيت فروق

أعلم المختصين. والله
* * *

العبادات كتاُب

عليه الحول  حال مال زكاة            زكاةا/ 89ع/3/6

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1740[
ونأصه: ،محيسن

للظضضروف  جمعناهضضا أمضضوال لضضدينا النضضاس مضضن مجموعضضة نأحضضن
د.ك120,00 وقدره مبلغ الحاجة عن فرد ولكل الطارئة مائة  

ًا وعشرون ومقدارها  الموال هذه على  الحول مّر وقد دينار
ًا وثلثون وخمسمائة آلف عشرةا الموال هذه في يجب فهل دينار

ل؟ أما الشرعية  الزكاةا0
الفلوس أعطى من امتنع فإذا باسمي البنك في الفلوس وهذه

نأزكيها نأحن قالوا ل. وإذا أما إثم أنأا علّي فهل الزكاةا إخراج عن
شيء.؟ ذلك في علّي فهل ل أما هم ادعوا كما أزكوها أدري ول
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ًا بالمستفتي اللجنة اتصلت وقد  هذه مصير عن وسألته تلفونأي
حال في بأنأه فأجاب الصندوق تصفية تقدير على الموال
ًا وأفاد دفعه ما يسترجع شخص كل فإن التصفية لكل أن أيض
قبل حتى الموال من يخّصه، ما سحب في الحق شخص
الصندوق. تصفية

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة وأجابإت
رصضضدوها ولكضضن أصحابها ملك على تزال ل الموال هذه أن بما

وكل الموال هذه في تجب الزكاةا فإن الخاصة،  لمصالحهم
توكيل ويمكنهم يخصه، ما          بتزكية مطالب منهم شخص

، غيره توكيل أو الزكاةا بأداء باسمه المبالغ وضعت الذي الشخص
 مضضن توكيضضل بضضدون المبضضالغ تلضضك عضضن الزكضضاةا إخضضراج يمكنهضضم كمضضا

لم من على الثم بل زكاتها يؤدوا لم إذا عليهم إثم ول أصحابها
أعلم. واللهنأصيبه.  يزك

* * *

قبععل الزكععاة إخععراج يجععوز هععل             زكضضضاةا/ 89ع/4/8
ميعادها

،محمععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   وعرض1741[
ونأصه: 

فضل من  إنأاث5و  ذكور5 أبناء عشرةا وعندي عامل رجل أنأا      
الله وبحمد ربي

)5( أو شضضهور بأربعضضة ميعادها قبل الزكاةا إخراج يحق : هل س
القادما.؟ العاما في الطبيعي لوضعها أخرى مرةا تعود ثم شهور

ًا.أرجو الله وجزاكم هذا ًا. برسالة الجواب خير وشكر

يلي: بما اللجنة أجابإتو
عن تزيد ل لمدةا وذلك النصاب ملك الزكاةا إخراج تعجيل يجوز

أعلم. حولين.  والله
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* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الصععول مععن الزكععاة له تدفإع ل من             زكاةا/ 89ع/4/8
والفروع

ونأصضضه: ،محمععدمضضن/  المقدما الستفتاء اللجنة على وعرض
ربضضي فضضضل مضضن  إنأاث5و  ذكور5 أبناء عشرةا وعندي عامل رجل أنأا

الله وبحمد
بحاجة؟ كان إذا البنت ابن إلى الزكاةا دفع يجوز : هل1س
حضضتى أبنائهضضا إلضضى أو ابنتي زوج إلى الزكاةا دفع يجوز : هل2س

بالقرابة؟ مني قريبا صهري كان لو
أخ يعولهضضا أنأضضه مع عزباء أخت إلى الزكاةا دفع يجوز : وهل3س

ل؟ أما الزكاةا من أعطيها ل؟ أما لها أزكي غيري. هل
أما وبحاجضضة أبنضضاء لها متزوجة لخت الزكاةا دفع يجوز : هل4س

ل؟
ًا.أرجو الله وجزاكم هذا ًا. برسالة الجواب خير وشكر

يلي: بما اللجنة أجابإتو
ول علضضو والمهضضات) وإن (البضضاء للصضضول الزكاةا إعطاء يجوز ل
وأبنائهما (البن الفروع إعطاء ويجوز نأزلوا، وإن والبنت) 
إعطاء يجوز وكذلك فقراء كانأوا إن والخوات للخوةا الزكاةا

بنت هي التي زوجته على الزوج أنأفقها ولو الزكاةا من البنت زوج
أعلم. المزكى. والله

* * *

الزكاة أموال وقف ع           زكاةا/ 89ع/1/11
أموال من اسإتثماري مشروع إنشاء  ع                              

          الزكاة

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1743[
ونأصه: والصدقات للزكاةا لجنة رئيس  عبدالله

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

خاصضضة مدرسضضة إنأشضضاء وهضضو تجضضاري مشروع على ستقدما اللجنة إن
وأعمضضال الخير لعمال وقف المشروع هذا إيراد يكون أن على أهلية
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داخضل والفقضضراء المسضتحقين علضى المسضاعدات توزيضع مضن اللجنضة
الكويت.
مضضن المشضضروع لهضضذا التبرع يجوز كان إذا عما بإيفادنأا التكرما فيرجى
والحتراما،، الشكر جزيل منا ولكم ل؟ أما الزكاةا أموال

يلي: بما اللجنة أجابإت*
وصرف صرفها يجب بل الزكاةا أعيان أو أموال وقف يجوز ل       

إذا ولكضضن لهضضا، الشضضرعية المصضضارف فضضي ريع لها كان إن ريعها
بضضأموال ينشضضأ أن فيجوز النأية الحاجة عن الزكاةا أموال فاضت
علضضى غيرهضضا أما مدرسضة أكضان سواء استثماري مشروع الزكاةا

القابلضضة الزكويضضة المضضوال قبيضضل مضضن المشضضروع أعيان تبقى أن
المشضضروع ريضضع مضضن يسضضتفيد ول المشروع تصفية عند للصرف
ول تصضضفيته جرت إذا الصل وكذلك الزكاةا مستحقو إل الزكوي

أمضضوال مضضن المنشأةا المدرسة في الغنياء أولد قبول من مانأع
الخاصضضة المدارس في المثل أجر عن يقل ل بأجر وذلك الزكاةا

المشضضروع يعتضضبر أن يجضضوز ول المدرسة هذه لمستوى المماثلة
ًا الزكاةا أموال من المنشأ الستثماري حبضضس الوقضضف لن وقفضض

قيضضاما عنضضد الصرف سبيلها بل تحبس ل والزكاةا البد إلى للعين
إنأشضضاء لجل منها  حرمانأهم يجوز ول والمساكين الفقراء حاجة

غيرها أو مدرسة إنأشاء من مانأع ول الستثمارية. هذا المشاريع
المضضوال تقضضديم كضضان إذا وقفضضا تكون الستثمارية المشاريع من
أعلم. المشروع. والله لهذا الزكاةا غير من

* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الخيرية اللجان إلى الزكاة دفإعزكاةا/ 89ع/3/16
ّدما السضضتفتاء اللجنة على ]   عرض1744[ ،خيريععة هيئةمضضن/  المقضض

ونأّصه:
تعضضالى: قضضوله فضضي المتمثلضضة الخيريضضة هيئتنضضا أهضضداف مضضن انأطلقضضا
والعضضدوان}، الثضضم علضضى تعضضاونأوا ول والتقضضوى الضضبر علضضى {وتعضضاونأوا
الضضذي المسضضلم الفلسضضطيني الشضضعب مسضضاعدةا فضضي منهضضا ومشاركة
والضضضضطهاد والتشضضضريد، السضضضتيطانأي، الحتلل لمحنضضضة يتعضضضرض
لتحقيضضق هيئتنضضا قضضامت فقضضد النأسانأية، الحقوق أبسط من والحرمان
التالية: الهداف

واليتضضاما، والجرحضضى، والسرى، الشهداء، لبناء المساعدةا تقديم  ض1
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المحتلة. الراضي في والمتضررين
تلبي التي والطبية والجتماعية التعليمية المشاريع ورعاية إنأشاء  ض2

الفلسطيني. الشعب حاجات
الحاجضضة ذوي تشضغيل علضضى تسضاعد التي النأمائية المشاريع دعم  ض3

المحتلة. الراضي داخل
السضضلما ومسضضتقبل حاضضضر علضضى الصضضهيونأية بخطضضر التبصضضير  ض4

والمسلمين.
لتحقيقهضضا، مالي دعم إلى تحتاج ذكرها تقدما التي الهداف إن وحيث

بالجابضضة التكضضرما منكضضم راجيضضن السضضؤالين، بهضضذين إليكضضم نأتقدما فإنأنا
ًا عليها السريعة الشرعي. للحكم توضيح
لجنتنضضا مشضضاريع لصضضالح المضضال زكاةا دفع يجوز : هلالول السؤال

المختلفة؟ الخيرية
الفطضضر زكضضاةا تسضضليم تضضأخير للجنضضة يمكضضن : هضضلالثععاني السععؤال

الشضضرعية المضضدةا انأقضضضاء بعضضد المحتلضضة الرض فضضي لمسضضتحقيها
ًا المعروفة، بالسرعة إيصالها في عادةا تعترضنا التي للصعوبات نأظر

واللزمة. الممكنة
ًا، الله جزاكم ويرضاه. يحبه لما وإياكم ووفقنا خير

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أن علضضى اللجنضضة هضذه إلضضى الفطضضر وزكضضاةا المضضال زكاةا دفع يجوز

فضضي المضضذكورةا والهضضداف الشضضرعية، مصضضارفها فضضي تصضضرفها
يصرف ل أن على للزكاةا الشرعية المصارف في داخلة السؤال

ّ لغنّي أو مسلم لغير شيء منها ًا يكون أن إل آخضضر بضضوجه مستحق
وأن اللضضه، كتضضاب فضضي المضضذكورةا الثمانأيضضة الشضضرعية الوجضضوه من

ممضضا وهضضي الضضدعوةا قبيضضل مضضن اليهضضود بخطضضر المسضضلمين تبصضضير
ّيما ول اللضضه سبيل في مصرف يشمله تحتضضاج الضضتي البلد فضضي سضض

أعدائهم. ومكر بخطط المسلمين تبصير إلى
أخرجهضضا قضضد كضضان إذا فجضضائز لمسضضتحقيها الفطضضر زكضضاةا تأخير أّما

أعلم. العيد. والله صلةا قبل المزكي
* * *

الجتماعي الضمان أموال زكاةزكاةا/ 89ع/1/20
رئيس  أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
ونأّصه:  خيرية،
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المحترما       السلمية والشئون الوقاف وزارةا السيد/ وكيل
وبعد، ، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

الهيئضضة مضضن السضضتفتاء راجيضضن الكتضضاب بهضضذا إليكضضم نأتقضضدما فإنأنضضا
عضضن زكضضاةا إخضضراج جضضواز حضضول المضضوقرةا وزارتكضضم في الشرعية
بعضضض لضضدى الجتمضضاعي الضضضمان صناديق في المتجمعة الموال

فضضي زكاتهضضا مضضن السضضتفادةا يجضضوز وهضضل والمؤسسات الوزارات
بنضضوك في مودعة كانأت إذا وأنأشطتها اللجنة وأعمال الخير أوجه

ربوية؟
وإيضضاكم يعيننضضا أن تعضضالى اللضضه الكريضضم.. سضضائلين ردكضضم بانأتظضضار
والمسلمين. السلما لخدمة

وبركاته،،، الله ورحمة عليكم         والسلما

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
علضضى القائمضضة الجتمضضاعي الضضضمان صضضناديق أموال على زكاةا ل

المدفوعضضة بالقسضضاطا التبرع سبيل على الصندوق في الشتراك
بالقسضضط المتضضبرع ملكيضضة لن الصضضندوق فضضي المشضضتركين لعانأة
الصندوق. إلى دفعه بمجرد تنقطع

فضضي المرصضضدةا المضضوال علضضى زكضضاةا ول خيريضضة جهضضة والصضضندوق
أعلم. مخصوصين. والله لجماعة ولو الخيرية الجهات

* * *

الخيرية للجمعية الزكاة دفإعزكاةا/ 89ع/4/20
سضضر أميضضن مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]  عضضرض1746[

ونأّصه: ،عباسالسيد/ خيرية جمعية
وبعد، طيبة تحية
الله ورضي الكريم رسوله على ونأسلم ونأصلى تعالى الله نأحمد

ابعين الصضحابة عضن تعضالى يضوما إلضى بإحسضان تبعهضضم ومضن والت
الدين.

فلسضضطين في إخوانأنا يعيشها التي المعانأاةا مدى عليكم يخفى ل
الثضضورةا ظضضل فضضي حضضدتها ازدادت والضضتي والمعراج السراء أرض

حيضضث وجضضل عضضز اللضضه بيضضوت مضضن المنطلقضضة السضضلمية الشضضعبية
إلضضى ماسة بحاجة الجميع وأصبح الموارد وقلت العمال تعطلت

صضضضمودهم علضضضى للمحافظضضضة الضضضضرورية الساسضضضية المضضضوارد
عرفتضضه عضضدو أشضضرس أمضضاما المباركضضة ثضضورتهم فضضي واستمرارهم

البشرية.
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نأضضادى الذى السري التكافل لمبدأ وتطبيقا التحدى هذا       أماما
جمضع لتتضولى خيريضة جمعيضة تأسضيس تم فقد الحنيف السلما به

الطيب البلد هذا في والحسان الخير أهل من والزكاةا الصدقات
والرمضضل واليتضضاما المحتضضاجين إلضضى مباشضضرةا لرسضضالها المعطضضاء

فلسطين. في الشهداء وأبناء والمتضررين

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

رعضضايتكم إلضضى تتطلضضع جمعيتنضضا فضضإن المنطلضضق هضضذا       ومضضن
الزكضضاةا أمضضوال تلقضضي باسضضتحقاقها فتضضوى بإصضضدار لهضضا ودعمكضضم

مضضن لتمكينهضضا والمحسضضنين العضضاما النفضضع جمعيات من والصدقات
فضضي المسضضلمين من الهل خدمة في رسالتها أداء في الستمرار
طبي مستوصف بناء مثل المستقبلية مشاريعها وتنفيذ فلسطين
المشضضاريع مضضن ومسضضاجد.. وغيرهضضا ومتوسطة ابتدائية ومدرسة

والمحتضضاجين المحسضضنين من الناس على الكثير بالنفع تعود التي
الخضضدمات فضضي الخطيضضر النقضضص وتسضضد والخرةا الدنأيا الحياةا في

كي المرافق هذه تتوفر أن نأسأل تعالى والله ، العامة والمرافق
مرافضضق مضضن الشرسضضة الهجمضضة أمضضاما الحصضضين السضضد تكضضون

الخبيثة. اليهودية والصهيونأية الصليبيين المنصرين المبشرين
والعبضضاد السلما ورفعة خير فيه لما وإيانأا تعالى الله       وفقكم

واللضضه ، مكروه كل من وشعبها الكويت تعالى الله وحفظ والبلد
دعوانأضا وآخضر ، أخيضه عضضون في العبد ماداما العبد عون في تعالى

العالمين. رب لله الحمد أن
وبركاته،، الله ورحمة عليكم والسلما

يلي: بما اللجنة أجابإت*
لنأفاقهضضا شضضابهها ومضضا الجمعيضضة هضضذه إلى الموال زكاةا دفع يجوز
مسضضاكين أو فقراء لها الخذون يكون أن بشرطا المحتاجين على

تعالى: {إنأمضضا الله بقول المذكورةا الثمانأية الصناف بقية حتى أو
قلضضوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات

فريضضضة السضبيل وابضضن اللضه سضبيل وفي والغارمين الرقاب وفي
).60حكيم}. (التوبة/ عليم والله الله من

الخيضضر وجضضوه فضضي ينفقوها أن فلهم التطوع صدقات          وأما
ذلك غير أو مستشفيات أو مدارس أو مساجد إنأشاء من جميعها
سضضبيل فضضي المجاهضضدين مضضن والقطضضاع الضفة أهل اعتبار ويمكن

العضضدو هذا مواجهة في قوةا من يستطيعون ما يبذلون لنأهم الله
أعلم. الشرس. والله
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الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

إسإلمية أنشطة أجل من الزكاة صرف      زكاةا/ 89ع/2/21
المين السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1747[

ونأصه: خيرية لجمعية العام
وبعد، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

والنشضضطة  الفعالة اللجان إحدى هي بجمعيتنا النسائية اللجنة إن
ما. لتقضضوما1983/  هضضض1403 فضضي تأسسضضت وقضضد الجمعيضضة فضضي

يتفق بما والطفل والسرةا المرأةا قضايا خدمة مجال في بدورها
الساسضضي نأظامهضضا فضضي والمقضضررةا لجمعيتنضضا العامضضة والهضضداف

تحقيقهضضا إلضضى النسائية اللجنة تسعى التي الهداف حصر ويمكن
بالتي:

والسنة. الكتاب وفق الكويتية المرأةا شخصية بناء إعادةا  ض1
فضضي صضضالحة وكمواطنة للجيال كمربية بدورها المرأةا توعية  ض2

بنضضاء فضضي مشضضاركتها أجضضل مضضن وذلضضك ، السلمية المفاهيم ضوء
الكويتي. مجتمعها

الجتماعيضضة والظضضواهر المشضضاكل نأحضضو المضضرأةا اهتماما توجيه  ض3
منهضضا ينعكضضس ومضضا الكويضضتي المجتمضضع منهضضا يعضضانأي التي السلبية
السرةا. على خاصة بصورةا

العضضالم فضضي المسضضلمة أختهضضا بمعانأضضاةا الكويتية المرأةا تعريف  ض4
وجهادهضضا صضضمودها دعضضم في بدورها وتوعيتها والسلمي العربي

أشكاله. بكافة والستعمار التخريب حملت مواجهة في
العضضادات وإماتضضة السضضلمية العضضادات إحيضضاء علضضى العمضضل  ض5

الحياةا. مظاهر كل في الجاهلية والعراف
فضضي المحتضضاجين لصضضالح والخيضضر الضضبر أعمضضال في المساهمة  ض6

الكبير. السلمي والمجتمع الكويتي مجتمعنا
فضضي المسضضاهمة شضضأنأه مضضن ما بكل والعمل بالطفل الهتماما  ض7

والسلمية. العربية هويته وتأصيل شخصيته بناء

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الجميضضع وبشضضهادةا اللضضه وبفضضضل النسضضائية اللجنة استطاعت وقد
مضضن بالعديد القياما سنوات ست حوالى البالغ عمرها مدى وعلى

يتصضضل فيمضضا أهمها ومن الكبيرةا الفعالية ذات والنأشطة البرامج
بالمرأةا.

(النأديضضة السضضرية)، (الملتقيضضات السضضنوية)، الخيريضضة (المعضضارض
أمضضا الثقافيضضة)، والسضضابيع والنضضدوات (المحاضضضرات الصضضيفية) ،
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المسضضرحيات وعضضرض السبوعية الطفال وأنأدية للنأشطة بالنسبة
الصضضدارات إلضضى بالضافة المختلفة بالمناسبات والحتفال الهادفة

والقيضضم المبضضادئ تقريضضر بهضضدف اللجنضضة أصضضدرتها الضضتي العديضضدةا
أوساطا بين نأشرها إلى نأسعى التي الخيرةا السلمية والسلوكيات

والطفال. النساء
شضضبرات عضضن عبارةا هو والذي للجنة الحالي المقر كان       ولما

والمتزايضضدةا الكبيرةا العداد يستوعب ل بالجمعية ملحقة بسيطة
فضضي للمشضضاركة اللجنضضة على يترددن الذين والطفال النساء من

وبرامجها. أنأشطتها
الحضضالي موقعهضضا مكضضان للجنضضة جديضضد مقضضر بنضضاء تقضضرر      فقضضد

مقضضر تأجير ذلك على ترتب كما وطموحاتها أعمالها مع ليتناسب
الحصضضول تضضم (الضضذي الجديضضد المقر بناء من النأتهاء لحين مؤقت

بشأنأه). المطلوبة التراخيص على
نأظضضرا تمكنهضضا ل لجمعيتنضضا الماليضضة المكانأيضضات أن       وحيضضث

حسضضب والبضضالغ للبنضضاء اللزما المبلضضغ تضضوفير مضضن التزاماتها لكثرةا
اسضضتخراج إلضضى سضضعت فقضضد دينضضار  ألضضف120 الوليضضة التقديرات

للخضضوات يتيضضح والعمضضل الجتماعيضضة الشضضئون وزارةا مضضن ترخيص
الكضضويت فضضي الخيضضر أهضضل مضضن التبرعضضات جمضضع اللجنة مسئولت
(مرفضضق وتجهيزه الجديد المقر بناء نأفقات تغطية في للمساهمة

صورةا).
فضضي الفتضضوى لجنضضة إلى رفعه حضراتكم من نأرجو الذي والسؤال
المشروع لهذا كتبرع الزكاةا إعطاء يجوز هلالتي: هو وزارتكم
بقبضضول وتفضضضلوا هضضذا والمسضضلمين؟ السلما يخدما الذي الخيري
وبركاته،، الله ورحمة عليكم والتقدير. والسلما الشكر خالص

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أجلهضضا مضضن تعمضضل والضضتي السضضتفتاء في وردت التي الغراض إن

الشضضريعة روحا مضضع تتفضضق نأبيلضضة أغضضراض هضضي النسضضائية اللجنضضة
المشضضروع لهذا الزكاةا جمع يجوز ل ذلك ومع وتعاليمها السلمية

مصضضارف مضضن ليضضس لنأضضه المذكورةا النسائية للجنة مقر بناء وهو
يجضضوز ولكن الكريم، القرآن في عليها المنصوص الثمانأية الزكاةا
والثضضواب. الجضضر بذلك للمتبرع ويرجى الزكاةا، غير من له التبرع
* * *أعلم. والله

المستثمر المال زكاة          زكاةا/ 89ع/1/25
،سإعليمانالسضضيد/  مضضن المقضضدما الستفتاء اللجنة على عرض
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ونأصه:ض
المحترمين. الفتوى لجنة أعضاء الفاضل السادةا حضرات
وبعد، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

فضضي المشضضاركة حضضالت مضضن خاصضضة حالة عليكم أعرض أن أود
حكضضم فضضي علضضي الضضواجب هضضو ما لي تبينوا أن رجاء العقار تجارةا

كالتي: ذكرتها التي والحالة خير كل الله الزكاةا. جزاكم
انأتضضدبت  عنضضدما أقضضاربي أحضضد عند أودعته المال من مقدار عندي

بضضأنأه قريضضبي أبلغنضضي الكضضويت) وقضضد (خضضارج الخضضارج فضضي للعمضضل
شضضراء فضضي واسضضتمر باعهضضا ثضضم سضضكنية عمضضارةا بناء في أشركني

الربضضع لضضي احتسضضب بأنأه أخبرنأي باعها،وقد ثم وبناها أخرى أرض
إليضضه وأضضضيف رأسضضمالي أعضضرف البدايضضة في وكنت الشراكة في

ًا الربح أدخضضره الضضذي المال من عاما كل في الزكاةا وأخرج تقدير
ًا وكنت قريبي، عند الذي المال من وليس عندي بأن أطالبه أيض

مشضضغول أنأضضه بحجضضة يفعضضل ل ولكنه لديه حسابي بكشف يزودنأي
بسضضبب معضضه اختلضضف أن أتحاشضضى وأنأضا انأتظضضر لضي يقضضول ودائمضا
في اللحاحا

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عنضضده مضضال مضضن لضضدي ما أقدر وكنت الحساب، بكشف المطالبة
ولكضضن ذكضضرت، أن سضضبق كما عندي الذي المال من زكاته وأخرج

بالكفضضاف الضضذي مرتضضبي سوى أدخره مال لدي يوجد ل العاما هذا
مضضالي زكاةا أؤخر أن يجوز فهل أولدي، معيشة على منه أصرف

أو أموالي كل استلما أو الحساب بكشف منه حصولي وقت إلى
ًا لضضديه؟ المودعة أموالي لزكاةا بالنسبة أفعل ماذا لضضم بضضأنأه علمضض
جزاكضضم النية. أجيبضضونأي حسن فيه أفترض وأنأا الموال هذه ينكر
ًا الله وبركاته. الله ورحمة عليكم هذا. والسلما سؤالي على خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
علضضى فيجضضب الحضضول حضضال وقضضد سضضنوية فريضضضة الزكضضاةا أن بمضضا

أما الزكضضاةا فيه وجبت الذي المال من سواء زكاته إخراج السائل
مطالبضضة وعليضضه موعضضدها، عضضن الزكضضاةا تضضأخير يجوز ول غيره، من

بجميضضع يطضضالبه لضضم إن الزكضضاةا لداء يكفي الذي بالمقدار شريكه
زكاتهضضا، حساب من ليتمكن أمواله مقدار معرفة من بد ول حقه،
أعلم. والله

* * *
قريعععة لهعععل الزكعععاة إخعععراج             زكضضضضاةا/ 89ع/3/27
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مخصوصة
الفلسطينية للمقاومة الزكاة دفإع ع                             

السضضيد مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1749[
ونأصه: ،تحسين/

بقريتنا الخاصة للجالية خيري صندوق أعضاء نأحن
بضضدوره يقوما الذي الصندوق لهذا الزكاةا أموال دفع يجوز (أ) هل

هضضذه تجميضضد يجضضوز مضضدةا ولي هنضضاك القريضضة أهضضل علضضى بإنأفاقهضضا
الصندوق. الموال) في (زكاةا الفلوس
فلسضضطين( نأقصضضد داخل في الفلسطيني الشعب يعتبر (ب) هل

 المرابطين

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزكضضاةا عليهضضم تنفضضق الذين الثمانأية النأتفاضة) من من والمتضررين
ًا. الله التوبة" وجزاكم "سورةا في والمذكورين خير

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
والسضضرى الشضضهداء لبناء تصرفها التي للجهات الزكاةا دفع يجوز

المسضضلمين تبصضضير وأن المحتلة، الراضي في واليتاما والجرحى
ول الله سبيل في يشمله ما وهي الدعوةا قبيل من اليهود بخطر
ومكضضر بخطضضط المسلمين تبصير إلى تحتاج التي البلد في سيما

أعلم. والله ، أعدائهم
* * *

الفقراء للولد الزكاة دفإعزكاةا/ 89ع/4/29
/ السضضيدةا مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]     عرض1750[

ونأّصه:  أسإمهان،
ًا والدي  ترك وزواجي عزوبتي طيلة به احتفظت المال من مبلغ

بعد لي شقيق مع وضعته المال وهذا ، حينها زوجي عنه وأخبرت
حول؟ عليه الن ومر لي يشغله لكي زوجي وفاةا

ًا لولدي المضضال هضضذا زكضضاةا دفضضع يجوز ) هل1 تضضأتيني بضضأنأني علمضض
غيري. وزكاةا وأموال تبرعات

علضضى وإنأفاقها عليهم المصرف (ربا) من فائدةا أخذ يجوز ) هل2
وخلفه. وكهرباء وأدوية كالطبابة للضرورةا أولدي

يسجل والبنك لولدي توفير دفتر البنك في المحكمة )  فتحت3
أخذها. يجوز فائدةا.. فهل لي

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
أولده وهضضم لفرعضضه ول لصضضله أمضضواله زكاةا دفع للمزكي يجوز ل
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أولدهم، وأولد

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

علضضى تصضضرفها بضضل أولدها على الما أموال فائدةا إنأفاق يجوز ل كما 
وطبضضع المسضضاجد الخيضضر. عضضدا وجضضوه فضضي أو الفقضضراء من غيرهم

المصاحف.
* * *

بإيت لشراء المدخر المال زكاةزكاةا/ 89ع/3/30
والفروع للصول الزكاة دفإع ع                         

،محمععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1751[
ونأّصه:
أن عزمضضه وفضضي البيت باع ثم فترةا عليه مضت بيت عنده والدي

ًا يشضضتري الضضبيت شضضراء دون حضضال السضضعار غلء ولكضضن آخضضر بيتضض
فهضضل الحضضول عليهضضا حضضال حتى الول البيت أموال وبقيت الجديد

ل؟ أما فيها الزكاةا تجب
للزكضضاةا المستحقين أبناء أو أقربائه إلى الزكاةا صرف يجوز وهل

ل؟ أما

يلي: بما اللجنة أجابإت*
للضضبيت ثمنضضا عليهضضا حصضضل الضضتي المضضوال فضضي واجبضضة الزكضضاةا إن

صضضرف ويجضضوز الحضضول، عليهضضا حضضال إذا آخر بيت لشراء والمعدةا
الصضضناف مضضن كضضانأوا بضضأن مسضضتحقين كانأوا إن أقاربه إلى الزكاةا

للفقراء الصدقات تعالى: (إنأما الله قول في المذكورين الثمانأية
الرقضضاب وفضضي قلضضوبهم والمؤلفضضة عليهضضا والعضضاملين والمسضضاكين

واللضه اللضه مضن فريضضة السبيل وابن الله سبيل وفي والغارمين
كضضأبيه المزكضضي أصضضول إلضضى الزكاةا صرف يجوز ول حكيم)، عليم
وأولدهضضم. واللضضه أولده وهضضم فروعضضه إلى ول وجدته وجده وأمه

أعلم.

* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بإحكععم يثبععت لععم الععذي الععدين زكععاة       زكضضاةا/ 89ع/2/37
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صحيح. إقرار أو محكمة
                          

العضضاما المضضدير مضضن المقضضدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1752[
التحية، بعدونأصه: القصر، لشئون العامة للهيئة
علضضى وقيمضضا القصضضر علضضى وصضضيا بصفتها الهيئة أن الحاطة نأرجو

آخضر قيضم أو ولضي لهم ليس الذين الكويتيين من عليهم المحجور
توجضضد التركضضات بعضضض هناك وأن وأموالهم عقاراتهم إدارةا تتولى
صضضدور ودون للهيئضضة ترد إفادات بموجب الغير لصالح ديون عليها
والدخضضار التسضضليف بنضضك لصالح عقارية ديون يوجد كما بها، حكم

ًا للسضضكان، العامضضة والهيئضضة الراشضضدين الورثضضة بعضضض لن ونأظضضر
تحصضضلها والضضتي الزكضضاةا وعضضاء مضضن الضضديون هذه استبعاد يطلبون

رعايتهم. تتولى ممن الهيئة
فضضي الشرعي الرأي لبيان إليكم التوجه رأت قد الهيئة فإن لذلك

احتسضضاب عنضضد العتبضضار في يؤخذ التية:                  هل المور
إذا حكضضم بهضضا يصضضدر لضضم الضضتي الضضديون القصر أموال على الزكاةا
بالكتابة؟ ثابتة كانأت أو الورثة أقرها

يلي: ما اللجنة أجابإت*
صدر التي الديون تعتبر القصر أموال على الزكاةا احتساب عند     

ًا المعتمضضدةا بالكتابضضة ثبتضضت أو حكم بها الورثضضة كضضان سضضواء شضضرع
ًا، أو راشدين الضضتي الديون تعتبر الراشدين للورثة وبالنسبة قصر
مضضا إل منهضضا يعتضضبر فل القصر أما فقط، حصصهم حق في أقروها
القصضضر لشضضئون العامضضة الهيئضضة بهضضا تقتنضضع الضضتي بضضالقرائن يثبضضت

عليهم. وصية باعتبارها
أعلم. والله

* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

آجععال إلععى المقسععطة الععديون زكععاة     زكضضاةا/ 89ع/2/37
بإعيدة!!

العامة للهيئة العاما المدير من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
التحية، بعدونأصه: القصر، لشئون

علضضى وقيمضضا القصضضر علضضى وصضضيا بصفتها الهيئة أن الحاطة نأرجو
آخضر قيضم أو ولضي لهم ليس الذين الكويتيين من عليهم المحجور

توجضضد التركضضات بعضضض هناك وأن وأموالهم عقاراتهم إدارةا تتولى
صضضدور ودون للهيئضضة ترد إفادات بموجب الغير لصالح ديون عليها
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والدخضضار التسضضليف بنضضك لصالح عقارية ديون يوجد كما بها، حكم
ًا للسضضكان، العامضضة والهيئضضة الراشضضدين الورثضضة بعضضض لن ونأظضضر
تحصضضلها والضضتي الزكضضاةا وعضضاء مضضن الضضديون هذه استبعاد يطلبون

رعايتهم. تتولى ممن الهيئة
فضضي الشرعي الرأي لبيان إليكم التوجه رأت قد الهيئة فإن لذلك

التية: المور
الديون إخراج العتبار(عند في يؤخذ هل        تسدد التي الزكاةا) 

العامضضة الهيئضضة أو والدخضضار التسضضليف لبنضك شضضهرية أقساطا على
سضضدادها ُيطلضضب ول بسضضيطة أقسضضاطا أنأهضضا العلضضم مضضع للسضضكان،

فهضضل طويلة، سنوات على وتقسط المرحوما، وفاةا عند بالكامل
تؤخضضذ أو الزكضضاةا، احتسضضاب عنضضد بالعتبار كامل الدين قيمة يؤخذ
أمضضوال علضضى الزكضضاةا احتسضاب عنضد المسضضتحقة القسضضاطا قيمضضة

واللضضتزاما الصضضواب إلى للوصول جهودكم لكم شاكرين القصر؟
الحتراما،،، فائق بقبول بالحق. وتفضلوا

يلي: ما  اللجنة أجابإتو*
شضضهرية أقسضضاطا علضضى تسدد التي السكانأية أو الحكومية الديون

القسضضط إل الزكضضاةا احتسضضاب عنضضد العتبار في يؤخذ ل سنوية أو
المزكى بالسنة تتعلق التي القساطا أو دفعة المستحق السنوي

المعاصضضرةا الزكاةا لقضايا الثانأية الندوةا إليه انأتهت ما وذلك عنها،
أعلم. ما. والله1989/  هض1409 عاما الكويت في المنعقدةا

* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الربإوية البنوك أسإهم زكاة         زكاةا/ 89ع/6/37

ونأصه: ،خليفةمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
بعضض فضضي أسضضهما يملضك وهضضو ما1964 مضايو فضضي والضدي تضضوفي
ًا الربوية البنوك اليتضضاما إدارةا وضضضعت الله رحمه وفاته بعد وطبع

ًا وأسضضهم وأموال عقار من تركته على يدها ًا، كنضضت وطبعضض قاصضضر
وكان الورثة على الحصص اليتاما إدارةا  وزعت1988 مايو وفي

مضضن أسضضهم عدةا نأصيبي كان السهم، الن فيه والمقصود نأصيبي
 دينضضار9000 بقيمضضة ما1989 مضضايو فضضي بعتهضضم وقضضد البنضضوك تلك

ًا زكاةا، عليهم هل السادةا أيها فسؤالي كويتي استلمت بأنأي علم
مضضن أخضضبرت وقد ما1988 مايو في اليتاما إدارةا من السهم هذه

ما1964 مضضن الزكضضاةا فهضضل عنهم زكاةا تدفع لم بأنأها اليتاما إدارةا
ما.1988 مايو تاريخ من الزكاةا أما الوفاةا تاريخ
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لهيئضضة القضضانأونأي المستشار إفادةا إلى هاتفيا اللجنة استماع وبعد
أسضضهم ريضضع يضضوزع بضضأنأه البهنسضضاوي السضضيد/ سضضالم القصر شئون
نأفسها. السهم تزكى ول الخير وجوه على البنوك

يلي: ما اللجنة أجابإت*
في تدخل ولم ورثها لنأه السهم في المستفتي على زكاةا ل بأنأه

محضضرما الريضضع أن وبمضضا السهم، قيمة فقط فيزكي بالشراء ملكه
لضضه يحل ما أما الهيئة، فعلته ما وهذا الخير وجوه في كله فيخرج

قيمضضة وهضضي فقضضط، المال رأس مقابل فهو السهم بيع بعد أخذه
وجضضوه فضضي البضضاقي ويصضضرف ملكضضه، فضضي دخولهضضا بتاريخ السهم

أعلم. الخير. والله

* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزكاة من المسرف إعطاء           زكاةا/ 89ع/2/40
ونأصه: ،منصورمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض

الورقية، السهم من مجموعة أبي من ورثت لقد
مسرف. رجل وهو أقاربي لحد الزكاةا إعطاء يجوز هلض

العالمين. رب لله والحمد مأجورين أفتونأا
الزكضضاةا لعطضضاء بالنسضضبة بأنأه وأفاد اللجنة إلى المستفتي وحضر
الجامعضضة فضضي طضضالب هضضو الرجضضل هضضذا قال: إن المسرف للرجل

دينضضار ) ثلثمائضضة300( حضضدود في والده وراتب والده مع ويسكن
إلضضى يحتضضاج وهضضو ولضضده على ولباس طعاما من الساسية والنفقة

يكفيه. ل له والده يعطيه وما جيب مصروف

يلي: ما اللجنة أجابإتو
لضضم ممضضا الحاجضضات بقيضضة بضضه يسضضد مضضا الزكاةا من يعطى أن يجوز

الدراسية. والنفقات كالمواصلت والده به يتكفل
أعلم. والله

* * *

الزكاة تأخير أو / تعجيل           زكاةا89ع/2/40

ونأصه: ،منصورمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
الورقية، السهم من مجموعة أبي من ورثت لقد
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وذلك أشهر بعدةا موعدها قبل الزكاةا من جزء إخراج يجوز هلض
ًا أشضضهر بعضدةا موعضضدها بعضد وجضزء للحاجضة للحاجضة. أفتونأضا أيضض

العالمين. رب لله والحمد مأجورين

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما اللجنة أجابإتو*
للمسضضتحق. أمضضا مصضضلحة ذلضضك فضضي كضضان إذا الزكاةا تعجيل يجوز

فيجضضوز خضضاص ظضضرف أو لحاجضضة إل جضضوازه عدما فالصل تأخيرها
أعلم. الحاجة. والله بقدر

* * *

المععدخر المععال عععن الزكععاة إخراج           زكاةا/  89ع/1/10
سإابإقا

،جمععالمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1757[
ونأصه:

ًا يملك شخص 5000 (مثل النصضضاب بلضضغ وقضضد المضضال مضضن مبلغ
أودعضضه الفضضترةا هضضذه وبعضضد  أشضضهر6 لمدةا يده في المبلغ دينار) وكان

عن زكاةا تخرج الشركة المال. وهذه هذا لستثمار تجارية شركة في
الزكاةا، استحقاق وقت من أشهر ستة بعد ولكن عاما كل في تجارتها

تخضضرج للشضضركة المر يترك أو استحقاقها وقت الزكاةا هو يخرج فهل
الزكاةا.

المسألة: لتوضيح
.88)/1 (شهر يناير شهر من المبلغ لديه
.88)/6(شهر يونأيو شهر في المبلغ أودع

.89)/6 (شهر القادما العاما من يونأيو في الزكاةا تخرج الشركة
ًا. الله جزاكم وأفيدونأا خير
، السضضيد/ إبراهيضضم المسضضتفتي طضضرف مضضن اللجنضضة إلضضى وحضر

أموال إدخال يقتضي هل الشركة نأظاما عن اللجنة وسألته
بنعم فأجاب منها؟ الزكاةا وإخراج الشركة ميزانأية في المستثمرين

زكاةا لخراج يونأيو شهر حددت الشركة وأن بهذا علم وأنأه
أموالها. زكاةا ضمن المستثمرين

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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يلي: بما اللجنة أجابإت
ًا ًا المستثمرين على  تيسير أن يجضضوز والمسضضاكين للفقضضراء ونأفع

ينضم ثم اليداع قبل التي الستة الشهر عن الزكاةا إخراج يعجل
أموالها عن الزكاةا إخراج الشركة وتتولى الشركة مع الحول في

أعلم. حددته. والله الذي موعدها في المستثمرين وأموال
* * *

الملغاة السإهم شركات زكاةزكاةا/ 89ع/3/42
ونأّصه: ،منصورمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
لضضي تبين وقد الورقية، السهم من مجموعة أبي من ورثت   لقد

ًا لهضضا قيمضضة ل السضضهم هذه بعض أن قضضد شضضركاته إن حيضضث حاليضض
مسضضجلة السضضهم هذه وبعض إنأتاجي، عمل أي لها وليس أغلقت

ًا نأقديضضة قيمضضة لها والبعض عقارية، شركات في اسضضتثمارية حاليضض
والحمضضد مضضأجورين، السهم. أفتونأضضا هذه من زكاتي أخرج فكيف

العالمين. رب لله
يلي: بما اللجنة أجابإتو 
عنهضا المسضئول الشضضركات إحضدى ميزانأيضة علضضى اللجنضة اطلعت*

ّين المتداولضضة الموجضضودات مضضن أكثر المتداولة المطلوبات أن وتب
هضضذه مضضن يملكهضضا الضضتي أسضضهمه فضضي عليضضه زكضضاةا ل أنأه تبين بهذا

الشركة.
ميزانأيتهضضا، مضضن وضضضعها للجنضضة يتضضضح فلضضم الخضضرى الشركة وأما

لضضه ليحسضضب بذلك المختصين المحاسبين أحد على أحالته ولذلك
ًا وذلضضك فيها، الزكاةا من عليه يجب ما فضضي خضضبرةا لضضديه لن نأظضضر

أعلم. الزكاةا. والله محاسبة
* * *

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 الزواج يريد لمن الزكاة دفإع/        زكاةا   89ع/1/44
سإليمان،مضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]   عرض1759[

:-  ونأصه
عليكم السلما المحترما  الفتاء إدارةا / مدير الفاضل السيد

 وبركاته،،، الله ورحمة
صضضرف جضضواز مسضضألة فضضي الشرعي الرأي بإبداء التكرما يرجى

هذا في بها ليستعين الزواج على مقتدر غير لشخص المال زكاةا
 000 الجزاء خير الله وجزاكم ؟ المر

يريد أقربائه أحد بأن وأفاد اللجنة إلى المستفتي حضر وقد  
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يملك ل ولكنه الساسية الزواج  لمصاريف يكفيه ما ولديه الزواج
في وراتبه موظف وهو البادية بيئة تقتضيها التي التقليدية المصاريف

ًا350(  حدود الزواج.  إلى يحتاج شابا  بصفته وهو   ) دينار
: يلي بما اللجنة أجابإت

الضضزواج نأفقضضات يملضضك السضضؤال فضضي إليضضه المشضضار الشخص  أن بما 
الحاجضضات لتوفير إل تعطى ل لنأها الزكاةا من يعطى ل فإنأه الساسية
هبضضات مضضن المطلقة التبرعات من إعانأته من مانأع ل ولكن الساسية
 0 اعلم والله تطوع،  وصدقات

* * *
 الزكاة من إسإلمي مركز بإناء/                زكاةا89/  ع2/45

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1760[ العضضاما الميضضن مضضن المقضض
الفاضل السادةاونأصه:  ،عبدالله/  السيد بالكويت خيرية لجمعية
الله ورحمة عليكم السلما المحترمين  الفتوى / لجنة

 ،،، وبركاته
الخيريضضة  اسضضتمرارية فضضي دور مضضن للنشضضء ما عليكم يخفى  ل

مراكزهضضا بتوسعة جمعيتنا تقوما المر هذا من وانأطلقا المة هذه في
صرف يجوز   فهل0الدور بهذا القائمة

الزكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أن وجضضل عضضز اللضضه ونأسأل هذا ؟ المراكز هذا بناء في الزكاةا أموال 
،،، الحتراما فائق بقبول  وتفضلوا0 المة هذه بكم ينفع

الجمعيضضة إلضضى موجهة سابقة لها فتوى على اللجنة واطلعت*
السضتفتاء لهضذا جوابضا تصضلح أنأهضا ورأت مشضابه موضضضوع في نأفسها

ومفادها: 
نأبيلضة أغضضراض هضي السضضتفتاء فضضي وردت الضتي الغضضراض " أن

صضضرف يجوز ل ذلك ومع وتعاليمها، السلمية الشريعة روحا مع تتفق
لنأضضه للجمعيضضة تضضابع  للشباب مراكز  بناء وهو  المشروع  لهذا  الزكاةا
القضضرآن فضضي عليهضضا المنصضضوص الثمانأيضضة الزكضضاةا مصضضارف مضضن ليضس

بضضذلك للمتضضبرع ويرجضضى الزكضضاةا غير من له التبرع يجوز ولكن الكريم
أعلم.  والله0 والثواب الجر

* * *

 المؤمن المبلغ زكاة/         زكاةا89ع/2/46

ّدما  السضضتفتاء  اللجنععة علععى ]  عضضرض1761[ السضضيد/ مضضن المقضض
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:  ونأّصه ،عوض
الكويضضتي التمويضضل بيضضت فضضي مضضودع   دينار5000 وقدره مبلغ لدى  

أن أسضضتطيع ول إنأشضضائية مقضاولت  لرخصضضة كتضأمين البلديضة  لصضالح
، المفعضضول سضضاري الضضترخيص مضضاداما المبلضضغ بهضضذا أتصرف أو أسحب

الشكر.  جزيل ولكم إفتائي أرجو ؟ ل أما  زكاته  إخراج يجب فهل
يلي: بما اللجنة  أجابإت* 

ّدةا طيلضة فيضضه التصضرف مضالكه يسضضتطيع ل  التضأمين مبلغ  أن بما  مض
ًا  يعتبر فانأه الترخيص  سريان ّ يزكيه فل تاما غير ملك قبضه عند إل

ًا مكث ولو واحد عاما عن ًا محتجز  0 أعلم  والله0 كثيرةا أعوام
* * *

العبادات كتاُب

 الفطر زكاة فإي الصاع مقدار/  الفطر      زكاةا89ع/4/49

،سإعيدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1762[
ونأصه:
رأيين:  على الفطر زكاةا مقدار في الناس يختلف اليمن في " عندنأا

= النأجليضضزى بالرطضضل  ونأصضضف أرطضضال خمسضضة يقضضول: إنأهضضا الول
 0 كجم2,330
الفقير على مشقة هذا وفي بغدادي أرطال سبعة : إنأها يقول الثانأي

0 
ًا المعتمد الصحيح المقدار بيان برجاء  حتى0 إخراجه والواجب شرع

0جهضضد دون الزكضضاةا إخضضراج لهم ليتيسر الفقراء خاصة الناس يطمئن
 0 لكم الله وشكر

 :ض يلي بما اللجنة أجابإت* 
يسضضاوي البضضاحثين بعضضض حققضضه كما الصاع ومقدار معلوما كيل الصاع

ًا2176بالجرامات( ًا به المكيل كان إذا ) غرام الفضضرق ويراعضضى قمحضض
، الصاع يمل الذى بالقدر الوزن فيزاد كالرز القمح من اثقل هو فيما

 0 أعلم والله  بقدره  الوزن من فينقص أخّف هو فيما أو

* * *
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الفطر زكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لقععوم الفطععر زكععاة  حبععسالفطضضر/            زكضضاةا89ع/3/27
مخصوصين

لضرورة الفطر زكاة إخراج تأخر لو ع                                 
السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنعة على ]      عضضرض1763[

ونأصه: ،تحسين
بقريتنا الخاصة للجالية خيري صندوق أعضاء نأحن

فضضي قريتضضه أهضضل علضضى البعضضض يضضدفعها الفطضضر لزكضضاةا    بالنسبة
نأجضضد ل أو إيصضضالها نأسضضتطيع ول رمضضضان في ونأستلمها فلسطين

وإجراءاتضضه) وربمضضا القتصضضادي العضضدو بسرعة(لتضييق ينقلها من
أما الفطضضر زكضضاةا بنيضضة نأأخضضذها فهل العيد، بعد إيصالها من نأتمكن
تعضضالى. اللضضه أماما ذمتنا نأبرئ حتى أصحابها من نأأخذها ول نأتركها

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*و
ويجضضوز العيضضد، صضضلةا قبضضل الفطضضر زكضضاةا إخضضراج والسضضنة الصضضل

فضضي فيجضضوز العيضضد يضضوما عضضن تأخيرها أما العيد يوما طيلة إخراجها
حالتين:ض إحدى

بتقبضضل المضضر ولضضي مضضن لهضضا مأذونأضضة جهضضة إلضضى  يسضضلمها أولً: أن
الفقير. عن مفوضة صارت الجهة تلك لن وتوزيعها الصدقات
ًا: إذا لتسضضليمها وأّخرهضضا مخصوصضضين لقضضوما الفطضضر زكاةا أعد ثانأي

حنبضضل بضضن أحمضضد للمضضاما قيضضل وقضضد ممكضضن، وقت أقرب في لهم
إذا قضضال: نأعضضم يعطهضضا ولضضم الزكضضاةا أخرج ( فإن تعالى الله رحمه
).1/666 قدامة لبن (المغنى لقوما أعدها
تتصرف أن وتوزيعها الصدقات بجمع لها المأذون للجهات ويجوز

أو المدفوعضضة الصضضدقات أعيضضان بتبضضديل ولضضو المصضضلحة فيضضه بمضضا
أعلم. الحاجة.  والله بحسب توزع جداول في وضعها

* * *

الفطر زكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

البلد خارج الفطر زكاة إخراجالفطر/      زكاةا89ع/2/16

ّدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1764[ لجنة رئيسمن/  المق
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ونأّصه: خيرية،
المحترما        السلمية والشئون الوقاف وزارةا السيد/ وكيل

وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما
يخضضوض وهو المصابر الفلسطيني الشعب له يتعرض ما تعلمون

فلسضضطين أرض علضضى والضضدين اللضضه أعداء ضد المباركة انأتفاضته
والعضضون المسضضاعدةا يضضد مضضد لزامضضا علينضضا يجعضضل الطضضاهرةا.. ممضضا

صمودهم. ودعم دينهم لحفظ لهم الممكن
التكضضرما منكضضم راجيضضن الكتضضاب بهضضذا إليكضضم تتقدما اللجنة فإن لذا

رمضضضان شضضهر في الفطر زكاةا إخراج بجواز للجنة فتوى بإصدار
وفقكم اللجئين، ومخيمات فلسطين إلى الكويت خارج المبارك

ًا وجعلكضضم اللضضه ًا دائمضض ًا عونأضض مكضضان. كضضل فضضي للمسضضلمين نأصضضير
وبركاته،،، الله ورحمة عليكم والسلما

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا جضضائز فيضضه وجبضضت الذي البلد خارج الفطر زكاةا إخراج إن شضضرع
الصضضدقات عامضضل كضضان حينمضضا عنضضه اللضضه رضي جبل بن معاذ لن

فإن لبيس أو بخميس اليمن: ايتونأي لهل يقول كان اليمن على
عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول لصضضحابة وأنأفضضع عليكضضم أيسر هذا

ّدل وهذا وسلم اليمضضن أهضضل مضضن الصضدقات يأخضضذ كضضان أنأه على ي
فضضي وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول صضضحابة إلضضى وينقلهضضا

أعلم. الحجاز. والله

* * *

الفطر زكاةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

إلععى الفطععر زكععاة دفإععع تأخيرالفطضضر/         زكضضاةا89ع/2/27
الفقراء

ًا للفقراء الفطر زكاة دفإع   ع                            نقد
زكاة أموال من غذائية مواد تخزين  ع                           

الفطر
السضضيدين/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عرض1765[

ونأصه: للمرضى، رعاية دار عن وعبدالحميد ،فإيصل
والبعض والقلب الكلى لعمليات  المرضى لرعاية دار لدينا يوجد
فطر زكاةا جمعنا وقد فقير، منهم
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منهم؟ للفقراء نأقدية مبالغ إعطاء يجوز فهل  ض    
العلم مع الغذائية؟ المواد لشراء العيد بعد لما  تأخيرها يجوز هلض   

مضواد اشضضترينا وشضرابهم. وإذا أكلهضضم شضراء علضضى نأشضضرف بأنأنضا
 غذائية

خير الله وجزاكم وتخزينها؟ كبيرةا بكميات مواد شراء يجوز هل ض   
الجزاء،،،

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ويجضضوز العيضضد، صضضلةا قبضضل الفطضضر زكضضاةا إخضضراج والسضضنة الصضضل

فضضي فيجضضوز العيضضد يضضوما عن تأخيرها أما العيد، يوما طيلة إخراجها
حالتين:
ولضضي مضضن لهضضا مأذون جهة إلى وقتها خروج قبل يسلمها أولً: أن

إلضضى تسضضليمها الجهة تلك فتؤخر وتوزيعها الصدقات  بتقبل المر
الفقير. عن مفوضة تكون الجهة تلك لن ذلك ويجوز الفقراء

ًا:إذا لتسضضليمها وأخرهضضا مخصوصضضين لقضضوما الفطر زكاةا أعد ثانأي
رحمضضه حنبضضل بضضن أحمضضد للماما قيل ممكن. وقد وقت أقرب في لهم
لقضضوما  أعضضدها إذا قال: نأعضضم يعطها ولم الزكاةا أخرج (فإن تعالى الله

بجمضضع لهضضا المضضأذون للجهضضات ) ويجضضوز1/666 قدامضضة لبن ( المغنى
أعيضان بتبضديل ولضو المصضلحة فيه بما تتصرف أن وتوزيعها الصدقات
الحاجضضة. بحسضضب تضضوزع جضضداول فضضي وضضضعها أو المدفوعة الصدقات

أعلم. والله

العبادات كتاُب

 أحيانا أفإضل المحتاجين لغاثة التبرع   صدقة/ 89ع/3/37
العبادات بإعض أداء  من

،جاسإععممضضن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]       عرض1766[
ونأصه:

فقضضر مضضن المسضضلمين ملييضضن يعضضانأيه مضضا عليكم يخفى ل
مضضن دينهضضم مضضن بالخروج الباطل أهل يفتنهم حتى موقع
والمضضأوى.. الضضخ والكسضضاء والشراب الطعاما تقديم خلل
حضضتى مطبضضق جهضضل مضضن المسضضلمين ملييضضن يعضضانأيه ومضضا

ًا، دينهم من يعلمون فل والضللت البدع تتخطفهم شضضيئ
تضضتراوحا المعتمر أو الحاج تكلفة أن نأرى الخليج في وهنا

ً يزيد أو كويتي  دينار400  ض100 بين ما بهضضذا فلعل قليل
غضضضذاء أن علمنضضضا (إن المسضضضلمين آلف يحيضضضي المبلضضضغ
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أو فلضضس)، المائضضة بحضضدود كامضضل ليوما الفريقي المسلم
ويعلضضم اللضضه إلضضى يضضدعو داعيضضة يفضضرغ المبلضضغ بهضضذا لعضضل

يزيد. أو أشهر لستة دينهم أمور المسلمين
حسضضنة أسضضوةا المبضضارك بضضن اللضضه عبضضد المجاهضضد الماما في ولنا
كضضان طضضائر فمضضات البلد  بعض فأجتاز الحج إلى مرةا خرج عندما

وهضضو أمضضامه أصضضحابه وسضضار هنضضاك، مزبلة على بإلقائه فأمر معه
فأخضذت المزبلضة مضن قريبة دار من خرجت قد بنت فإذا وراءهم
عضضن يسضضألها فجضضاء الضضدار إلضضى بضضه وأسرعت فلقته الميت الطائر
وليضضس الزار هضضذه إل شضضيء لنا ليس هنا وأخي أنأا فقالت أمرها،

هذه على يلقى ما إل قوت لنا

الصدقة العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لوكيله: المبارك ابن فقال أياما، منذ الميتة لنا حلت وقد  المزبلة
عشضضرين منهضضا عضد قضال دينضضار، قضضال: ألضضف النفقة؟ من معك كم

ًا هضضذا حجنا من أفضل فهذا الباقي وأعطها مرو، إلى تكفينا دينار
ورجع. العاما،

وعلى التطوع حج يحجون الذين على الفضل من أليس والنض
الحج بأموال يتصدقوا أن العاما في مرةا من أكثر يعتمرون الذين

المسلمين؟ إلى العمرةا أو
ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أو العمضضرةا أو بالحج للتطوع إل يتسع ل مال النأسان لدى كان إذا

مضضن المحتضضاجين لغاثضضة يضضوجهه أن له فالفضل المحتاجين لغاثة
ًا كضضان ومن المسلمين، التطضضوع بيضضن يجمضضع أن يسضضتطيع موسضضر
حضضرج ول ذلك بين الجمع فله والعمرةا بالحج والتطوع بالصدقات

مرغضضب أمضضر والعمضرةا الحضضج بين والمتابعة البيت إعمار لن عليه
ًا. فيه اعلم. واللهشرع

* * *

72



العبادات كتاُب

الحج تكاليف لتوفإير الهل عن البعدوعمرةا/      حج89ع/2/8

،فإتحععيمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على عرض]1767[
ونأصه:

تعاقضضدت بنضضت وعندي متزوج والعشرين الخامسة في شاب أنأا
سداد في أمل هناك إلى وحضرت بالكويت فيها للعمل شركة مع

 وقد88 من الكويت في هنا وأنأا مصر في علي متراكمة ديون
زوجتي بدون الفترةا هذه أمضي أن يمكن أنأني تصورت
ًا تعبان أنأني اكتشفت ولكنني على وأخشى زوجتي بدون جد
قد أكون نأوفمبر شهر حلول وعند الجنبيات النساء من الفتنة نأفسي

فهل الرجوع تذكرةا حق ومعي لله والحمد ديونأي سددت
هناك زوجتي مع بلدي إلى وأرجع الحد هذا عند تعاقدي أنأهي

حتى أستمر أما الرازقين خير والله بلدي في الرزق وأبتغي
أنأا للحج يكفي ما النقود من معي يفيض حتى عاما أكمل

 آخضضر  بلضضدي إلضضى رجعضضت إذا آثمضضا أكضضون : هل هنا والسؤال وزوجتي
لو نأقود تحصيل إمكانأي وفي الله شاء إن نأوفمبر

لكي1/7/89 مدتي (آخر مدتي آخر حتى استمريت أنأا أحج ) 
العيش أستطيع ول نأفذ يكون يكاد صبري أن العلم مع وزوجتي

والله علي حرج ل أما الفتنة نأفسي على وأخشى زوجتي بدون
 ؟ بلدي في هناك بها يرزقني الحج بفلوس هنا يرزقني الذي

أن وأريد جدا تعبان فأنأا ، ضروري أفيدونأي

والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا أكون أن وأخاف أسافر ًا أحصضضل حضتى أصضبر لضم لنأني عاصي فلوسض
ًا. الله وجزاكم القادما العاما للحج خير
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وبركاته،، الله ورحمة عليكم والسلما
يلي: بما اللجنة أجابإت*

والراحلضضة الضضزاد ملضضك من وهو المستطيع على إل الحج يجب ل
فضضي السضضائل علضضى يجضضب ول وإيضضابه، ذهضضابه مضضدةا أهله ونأفقة ونأفقته
ليحصضضل زوجتضضه عضضن بعيدا يبقى أن الستفتاء في وصفها التي الحالة

من لنفسه إعفافا أهله إلى الرجوع له الولى بل الحج تكاليف
أعلم. الفتنة. والله

* * *

محرم بإدون المرأة حجوالعمرةا/ الحج89حا/12/22
السضضتفتاء وقضضدمت ،إقبالالسضضيدةا/  اللجنة إلى ]   حضر1768[

التي:
طلبوا وقد الحملت إحدى مع الحج إلى الذهاب في أرغب إنأي
أوالعمضضرةا الحضضج إلضضى المضضرأةا ذهضضاب بجضضواز فتضضوى إحضار مني

مطلقة. بأنأي العلم مع محرما بدون
ًا. الله وجزاكم إفتائي فالرجاء خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
محضضرما، أو زوج بصضضحبة إل يحل ل قصر مسافة المرأةا سفر إن

في المرأةا سفر جواز العلماء بعض أجاز ولكن الصل هو وهذا
الولضضى) العمضضرةا أو الفرض الولى( حجة للمرةا أوالعمرةا الحج

والخضضذ مأمونأضضة جماعية ورفقة صالحات نأساء بصحبة كانأت إذا
مضضا وهضضذا العمضضرةا، أو الحضضج راغبات على تيسير فيه الرأي بهذا

أعلم الفتنة. والله أمنت متى العرف عليه جرى
* * *

والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

المشععوهتين المحرم قدمي سإتروعمرةا/ حج89ع/1/22
بإالصدفإية

،هانيالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1769[
ونأّصه:

المحترمين الفتاء السادةا/ لجنة
كضضل اللضضه جزاكضضم تفيضضدونأي لعلكضضم شديد باختصار عليكم أعرض

الول. المقاما في نأفسية مشكلة وهي خير
ابتليت سنوات عشر حوالي منذ  عاما38 العمر من أبلغ     إنأني
الضضوجه عضضدا الجسضضم أنأحاء جميع في صدفية اسمه جلدي بمرض
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ويضضثير للنفضضس مريضضح غيضضر مضضرةا أول له للمشاهد بالنسبة وشكله
وقت أسرع في عني للبتعاد الخرين ويدعو والخوف الشمئزاز

ًا أعديهم، ل حتى ٍد غير  هذا مرضي بأن علم شضضكله فضضي وهضضو مع
شضضكل حيضضث مضضن الحضضرق يشضضبه والجسضضم ملتهضضب جلضضد العضضاما

اللتهاب.
الظهضضر مضضن وجضضزء اليضضدين إل أشضضفى الحضضوال بعضضض       فضضي
ًا المرض بقاء يستمر والقدمين أن إل الشفاء في أمل ول  واضح

الله. يشاء
علضضى واحضضدةا مضضرةا السضضتحماما ضضضرورةا عضضن عبارةا       العلج

ًا القل بالنسضضبة المشضضكلة خضضاص، بمرهضضم الجسم دهان مع يومي
ًا لي منضضي المطلضضوب لكمل العاما هذا أحج أن أريد أنأني هي حالي

بهضضا يظهضضر أمضضاكن تضضبين تعلمضضون كمضضا الحراما وملبس الله أماما
ًا أسضضبب سضضوف بضضأنأني يشضضعرنأي ممضضا بوضضضوحا المضضرض إزعاجضض

صضضحتي علضضى يضضؤثر ل المضضرض هضضذا بضضأن حولي.علمضضا للمحيطين
الحضضج شضضعائر إتمضضاما مضضن تمكنضضي عضلية بصحة وأتمتع ونأشاطي

الكمل. الوجه على
ملبضضس فضضي فقضضط قضضدمي يخفضضي جضضورب ارتضضداء ممكضضن هضضل

 أضايق ل حتى الحراما

والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا بطريقضضتي الخريضضن عضضن أخفيه أستطيع والباقي حولي من أحد
الحراما. ملبس من الخاصة

ًا اللضضه أفادكم لديكم أخرى طريقة هناك أما عاقضضد بضضأنأني - علمضض
ورحمضضة عليكم الله. والسلما شاء إن العاما هذا الحج على العزما

وبركاته،،، الله
يلي:  بما اللجنة وأجابإته*

ًا ممنوع الجورب بأن بضضالزار قضضدميه يستر أن وله المحرما على شرع
أعلم.  والله ، ونأحوها كالمنشفة غيره أو

* * *
مععن التعاونيععة الجمعيات مساعدةوعمرةا/       حج89ع/1/32

العمرة يريد
رئيضضس نأضضائب مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]  عرض1770[

الجمعيضضات ونأصه: تقوما ،سإعد/  السيد التعاونأية الجمعيات اتحاد
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رمضضضان شضضهر خلل العمرةا رحلت بترتيب الستهلكية التعاونأية
معينضضة نأسضضبة يضضدفعون ممن المنطقة أهل من للراغبين المبارك

أمضضوال مضضن التكلفضضة بضضاقي بتحمضضل الجمعيضضة وتقوما  التكلفة من
والضضتي السضضابقة السنوات من المترسبة الجتماعية المخصصات

كعائضضد المسضضاهمين علضضى تضضوزع الضضتي الرباحا أموال في تدخل ل
المعاملت. على

جضضزء تقضضديم التعاونأيضضة للجمعيضضات يجوز المطروحا: هل فالسؤال
المخصصضضات أمضضوال مضضن للراغضضبين العمضضرةا رحلت تكضضاليف من

متعضضددةا بنشضضاطات خللها من الجمعيات تقوما والتي الجتماعية
الشمسضضية المظلت وإقامضة المنطقضة في الحدائق تحسين مثل
فضضي الرشضضادية واللفتات اللوحات  وبعض الحافلت مواقف في

ًا ض وخلفه المنطقة قضضد العمضضرةا أداء فضضي الراغضضبين عدد بأن علم
علضضى القرعضضة الجمعيضضة فتجضضري للرحلضضة المحضضدد العدد عن يزيد

الراغبين.

والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بشضضأنأها. حكضضم لستصضضدار المسضضألة هضضذه بعضضرض التكضضرما نأرجضضو
الحتراما،،، فائق بقبول خير... وتفضلوا كل  عنا الله وجزاكم

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا مانأع ل فضضي يرغضضب مضضن بمساعدةا الجمعية تقوما أن من شرع

فضضي المضذكورةا الطريقضة علضضى المنطقضضة أهضضل من العمرةا أداء
الجهة تقره أو بذلك يسمح الجمعية نأظاما كان إذا وهذا السؤال
إليهضضا. واللضضه المشضضار المخصصضضات فضضي بالتصضضرف لها المأذون

أعلم.
* * *

منتصف بإعد مزدلفة من الخروجوعمرةا/  حج 89ع/1/34
الليل

الفجر قبل العقبة جمرة رمي  ع                 
الفجر قبل الفإاضة طواف  ع                               
 الثالث اليوم فإي منى من الخروج  ع                               

حملضضة رئيضضس مضضن المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1771[
السئلة بعرض التكرما نأرجوالتي: ونأّصه ،إبإراهيمالسيد/ 

الجضضواب آمليضضن المضضوقرةا، وزارتكم في الفتوى لجنة على التالية
الشكر. جزيل منا ولكم عليها

تحديضضد (مضضع القمضضر مغيضضب بعضضد مزدلفضضة من الخروج لنا يجوز هل ض1
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القمر)؟ مغيب ساعة
يلي: ما الول السؤال عن اللجنة أجابإت*

يسضضيرةا، ولضضو بفضضترةا الليل منتصف بعد مزدلفة من الخروج يجوز
يمكضضث أن الفضضضل ولكن ذلك قبل مزدلفة من الخروج يجوز ول

طلضضوع قبضضل ويخرج الحراما بالمشعر ويقف الفجر يصلي أن إلى
صضضلتنا شضضهد :: مضضن وسضضلم عليه الله صلى النبي لقول الشمس
بعرفضضة وقف وقد ض يدفع حتى معنا الفجر) ووقف صلةا هذه( أي

ذلك قبل
والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ً ًا  ليل الليضضل منتصضضف ويعضضرف تفثضضه"، وقضى حجه تم فقد ونأهار

طلوعها. إلى الشمس غروب بين ما الوقت بتقسيم
أعلم. والله

* * *

الفجر قبل العقبة جمرة رمي89ع/1/34
مضضن خروجنضضا بعضضد الولضضى العقبضضة جمضضرةا رمضضي يجضضوز ]  هضضل1772[

الفجر؟ صلةا وقبل مزدلفة

مايلي: الثانأي السؤال عن اللجنة أجابإتو*
مضضذهب وهضضذا الليضضل منتصف بعد الولى العقبة جمرةا رمي يجوز

طلضضوع بعضضد الرمضضي يكضضون أن الفضل ولكن والحنابلة، الشافعية
عباس:  ابن لحديث الشمس

أهلضضه ضضضعفاء يقضضدما وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول " كان
الشمس". واللضضه تطلع حتى الجمرةا يرموا ل أن ويأمرهم بغلس
أعلم.

* * *
الفجر قبل الفإاضة طواف89ع/1/34

العيضضد  يضضوما فجضضر شضضروق قبضضل الفاضة طواف يجوز ]  هل1773[ 
المبارك؟ الضحى

يلي: ما الثالث السؤال عن اللجنة أجابإتو*
يوما فجر طلوع قبل (أي الليل منتصف بعد الفاضة طواف يجوز

أعلم. النحر).والله
* * *
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والعمرةا الحج العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أيام ثاني العزيزية إلى منى من الخروج     89ع/1/34
التشريق

أيضضاما ثضضالث منضضى مضضن الحضضاج خضضرج  إذاالرابإع: السؤال] 1774[
ليطضضوف الرابضضع اليضضوما إلضضى العزيزية في المبيت وأراد التشريق

والرجم؟ منى في المبيت يلزمه الوداع. فهل طواف

مايلي: الرابع السؤال عن اللجنة أجابإتو*
غضضروب قبضضل العقبضضة جمضضرةا تجضضاوز بضضأن منضضى من الحاج خرج إذا

التشضضريق) لضضم أياما ثانأي العيد(وهو أياما من الثالث اليوما شمس
قضضال يضضومين، فضضي تعجضضل ممضضن يكون لنأه والرمي المبيت يلزمه

فل تضضأخر ومضضن عليضضه إثضضم فل يومين في تعجل تعالى: (فمن الله
أعلم. ). والله203( آية البقرةا سورةا اتقى)، لمن عليه إثم

* * *

طريععق عععن عرفإععة يععوم إثبععات/  وعمضضرةا     حضضج89ع/7/38
ونحوه بإالمذياع السماع

مجلضضس رئيضضس من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1775[
ونأصه: ،نظيمالسيد/  إفريقيا جنوب في السلمي القضاء

بواسضضطة عرفضضة فضضي الوقضضوف يضضوما خضضبر نأقبضضل أن لنضضا يجوز هل
وسضضائل مضضن وغيرهضضا والفضضاكس، التلكضضس، الهضضاتف، المضضذياع،

الحديثة. المواصلت
ً بالتفصيل أجيبونأا عليكضضم وإيضضاكم. والسضضلما يحفظنضا واللضه فضل
وبركاته. الله ورحمة

يلي: ما اللجنة أجابإتو*
ًا كان إذا الهلل برؤية الخبر قبول من مانأع ل إذاعضضة عضضن صادر

أعلم. موثوقة. والله إسلمية جهة أو إسلمية دولة
العبادات كتاب

المقبرة فإي الشجار غرس          مقبرةا/ 89ع/1/12

مععديرمضضن/  المقضضدما التي الستفتاء اللجنة على ]  عرض1776[
.بإالوكالة العام البلدية

العامة المرافق نأظافة على بالمحافظة الكويت بلدية رغبة على بناء
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بلديضضة فضضإن الكضضويت بتخضضضير الميريضضة الرغبضضة من وانأطلقا وتزيينها
الصليبخات مقبرةا وتشجير بتخضير تقوما أن على عزمت قد الكويت

قبر. كل على شجرةا وضع الخطة ضمن ومن
روحا مضضع القضضرارات جميضضع مطابقضضة علضضى البلدية حرص من وانأطلقا
الفتضضوى بطلضضب إليكضم تتقضدما الكضويت بلديضة فضإن السمحاء شريعتنا

المقضضبرةا في قبر كل على شجرةا وضع يجوز كان "إن حول الشرعية
بهضضذا لفتضضواكم المسضضانأدةا الشضضرعية بالدلضضة بتزويضضدنأا التكضضرما مضضع

الخصوص.
،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا

:اللجنة أجابإت*
مضضن الخاليضة والسضضاحات المقضضابر حضضول الشضضجار غضرس شرعا يجوز

 وفي القبور،

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

العضضبرةا بموضضضوع يخضضل ل الضضذي بالقضضدر وذلضضك الواسضضعة، الممضضرات
زيضضارةا مضضن الغضضرض لن ومتنزهضضات حضضدائق إلضضى يحولهضضا ول بالمقابر

نأهيتكم وسلم: "كنت عليه الله صلى الرسول لحديث العتبار القبور
الخضضرةا. رواه تضضذكرنأا فإنأهضضا روايضضة فزورهضضا" وفضضي القبضضور زيارةا عن

مسلم.
تسضضمح ل الضضتي السضضاحات فضضي القبور بين أو القبر على الغرس وأما

عهضضد فضضي ذلضضك علضضى العمضضل يجضضر لضضم لنأضضه شضضرعا يجوز فل بالمرور
ولمضضا بالفضضضل، لها المشهود والعهود وسلم عليه الله صلى الرسول

وإيضضذاء للمتهضضان القبضضور تعريضضض مضضن القبر على الشجار غرس في
القبر وتعريض المياه وتجمع السقي من الغرس يستتبعه بما الموتى

أعلم. والله للنأهداما،
* * *

كععل علععى تعريفيععة لوحات نصب             مقبرةا/89ع/1/28
قبر
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مععديرالسضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1777[
ونأّصه: ،العام البلدية

حديدية يافطات وضع مشروعية حول الفتوى الموضوع: طلب
  القبور على
وبعد، طيبة تحية
لوحضضات بتضضوفير الكضضويت بلديضضة مضضن المضضواطنين طلضضب على بناء

علضضى للتعضضرف قضضبر كضضل علضضى توضضضع معينضضة بمقاسضضات حديديضضة
صاحبه.

مقضضابر جميضضع عضضن المسئولة الجهة هي الكويت بلدية     وكون
ًا الكويت روحا علضضى القضضرارات جميضضع مطابقضضة علضضى منها وحرص
الفتوى بطلب إليكم تتقدما الكويت بلدية فإن السمحاء، شريعتنا

مايلي: حول الشرعية
المقضضبرةا عضضن المسضضئولة الجهضضة وهضضي البلدية تقوما أن يجوز هل

 لوحات بتوفير

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

تحتضضوي تعريفيضضة لوحة قبر كل على يوضع بحيث للمقبرةا معدنأية
بضضالفتوى إفادتنضضا الرجضضاء عنضضه، ومعلومضضات المتضضوفى اسضضم علضضى

فضضي الخاصة الشرعية الحتياطات جميع بذلك مراعين الشرعية
الحتراما،،، فائق بقبول الموضوع.  وتفضلوا هذا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الله رسول لن مشروع أمر وصاحبه بالقبر الناس إعلما مبدأ إن

ًا الشريفة بيده وضع وسلم عليه الله صلى عثمان قبر على حجر
مضضن مات من إليه وأدفن أخي قبر بها وقال: " أعلم مظعون بن

داود. أبو أهلي" رواه
ًء القبر صاحب بذكر بالكتابة العلما يكون أن يجوز ذلك على وبنا

يحتضضاج قضضد الضضتي الساسضضية البيانأضضات من ذلك ونأحو وفاته وتاريخ
من شيء يكتب ل أن على الحرص ويجب ذلك في يبالغ ول إليها

أعلم. البتذال. والله عن للقرآن تنزيها الكريم القرآن
* * *

القبور من النصارى موتى نقلمقبرةا/89ع/1/43
ًا الكضضويت بلدية ] بعثت1778[ نأقضضل حضضول الفتضضوى لجنضضة إلضضى خطابضض

إلضضى اللجنضضة فأرسضضلت بأرضضضها، والتصضضرف للمسضضيحيين مقضضبرةا
المقبرةا. تلك أرض مليكة عن تسألها البلدية
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مقبرةا حول البلدية كتاب اللجنة على عرض الجلسة هذه وفي
ونأصه: المسيحيين

المضضذكور الموضضضوع والمتضضضمن كتابكم إلى بالشارةا وبعد، تحية
أعله.

" المسضضيحيين " مقضضبرةا البحضضث موضضضوع المقضضبرةا بضضأن نأفيضضدكم
المرفق بالمخطط والموصوفة

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضائق بقبضضول الدولضضة. وتفضضضلوا أملك مضضن هضضي صضضورةا  عنضضه
الحتراما،،،

يلي: بما اللجنة *أجابإت
يتوقضضف الستفتاء في إليها المشار المقبرةا موضوع في البت إن

المضضوتى، حضضال عضضن والكشضضف بضضالحفر للموقع اختبار إجراء على
بحالضضة وكضضانأت النصضضارى، عضضادةا هضضي كمضضا تضضوابيت فضضي كانأوا فإن

نأقلهضضا، يجضضوز فضضإنأه للنصارى المخصصة المقبرةا إلى نأقلها يمكن
وإن المتبعضة، النظضم بضه تسضضمح ما حسب المكان في والتصرف

ًا وأصضضبحت عظضضامهم بليضضت قضضد المضضوتى كضضان يجضضوز فضضإنأه ترابضض
ًا كضضانأت إذا وأمضضا نأقل، بدون المكان في التصرف ل فإنأهضضا عظامضض

للمصضضلحة فضضتزال بقائهضضا فضضي كضضبير ضرر وجود حالة في إل تزال
وذلضضك إزالتها يجوز فل بقائها من كبير ضرر يوجد لم وإن العامة،

أعلم. الموتى. والله حرمة على محافظة
* * *

 القبر لرتفاع الشرعي الحد/           مقبرةا89ع/2/54

ّدما الستفتاء اللجنة على ]     عرض1779[ بإدر،السيد/  من المق
: ونأّصه

 ؟ القبر لرتفاع الشرعي  الحد ما ض  
 يلي:ض بما اللجنة أجابإت* 

ّد أكثر أو شبر بمقدار يكون أن هو القبر لرتفاع الشرعي الح
ًا القضضضبر وسضضضط بجعضضضل تسضضضنيمه والفضضضضل قليلً، وجضضضانأبيه مرتفعضضض

اللضضه صضضلى النضضبّي أن ورد ما ذلك ودليل البعير سناما مثل ممسوحين
ُفضضع  وسضضلم عليضضه الضضبيهقي رواه شضضبر، قضضدر الرض علضضى قضضبره ر

. واللضضه منضضه خضضرج الضضذي ترابه على القبر في يزاد ل أن  والمستحب
أعلم.
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* * *

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

القبر على الكتابإة            مقبرةا/ 89ع/2/54

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1780[ ،بإععدرالسضضيد/  مضضن المق
: ونأّصه

تاريخ أو الميت اسم أو قرآنأية آيات كان سواء الكتابة يجوز هل ض   
 ؟ القبر على تنصب لوحة على الوفاةا

يلي:  بما اللجنة وأجابإت* 
غيضضر مضضن وفضضاته وتاريضضخ وصضضاحبه بضضالقبر النضضاس لعلما الكتابة

صضلى الرسضضول لن مشضضروع أمضضر والثنضاء والتعظيم التفخيم عبارات
ًا الشضضريفة بيضضده وضضضع  وسلم عليه الله بضضن عثمضضان قضضبر علضضى حجضضر

أهلضضي. مضضن مضضات مضضن إليه وأدفن أخي قبر به : أعلم وقال  مظعون
شضضيء القضضبر علضضى يكتضضب ل أن علضضى الحرص  ويجب0 داود أبو رواه
ًا الكريم القرآن من أعلم.  والله0 البتذال من له تنزيه

 
القبر على البناء        مقبرةا/ 89ع/2/54

ّدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1781[ بإععدر،السضضيد/  مضضن المقضض
: ونأّصه

حضدود فضضي ولضضو الحجر أو بالرخاما القبر على البناء يجوز هل ض     
للقبر الشرعي الرتفاع

 يلي:ض بما اللجنة  وأجابإت* 
ّبي لنهى القبر على البناء يجوز ل عضضن وسلم عليه الله صلى الن

البنية وإزالة  بالبناء السماحا عدما المختصة الجهات على ويجب ذلك
الشضضرعي.  ول الضضوجه علضضى القضضبر صضضورةا إبقضضاء مع القبر على التي

الفراد تسرع ينبغي

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ول فيها الراء بتضارب الفتنة تقع وقد الخلفية المور من لنأه بذلك 
ّيما أعلم. الموتى. والله ذوي من س

* * *

82



 للطريق المقبرة من جزء اقتطاع/        مقبرةا89ع/1/55
وتعليته المقبرة سإور صيانة    ض

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ] عضضرض1782[ بإلديععةمضضن/  المقضض
:  ونأّصه ،الكويت

والمضضبين المقبرةا من جزء اقتطاع إمكانأية حول برأيكم إفادتنا يرجى
جضضزء توسضضعة بحالة تتأثر والتي المرفقة النسخة على الحمر باللون

 الساحلي  الطريق من
تشضضكيل وتقضضرر سضضابقة جلسات في  الستفتاء هذه عرض سبق وقد
الشضضيخ  مضضن كل اللجنة هذه وضمت المذكورةا المقبرةا  لمعاينة لجنة

، الصضضباحا مبضضارك ومشضضعل غضضدةا أبو الستار عبد والدكتور مناع حسن
ًا وقدمت المقبرةا من  الشمالي الجزء :أن فيه جاء  ذلك عن تقرير
بعضضضها قبضضور فيضضه الجنضضوبي  والجضضزء قبضضور فيه ليس الظاهر بحسب
الشضضواهد مضضن  يعضضرف  دفضضن تاريضضخ وآخضضر ، دارس وبعضضضها ظضضاهر

 توسضضعة إمكانأيضضة التقريضضر وتضضضمن ، ما1965 عاما في هو  الموجودةا
مضضن بالسضضتفادةا وذلضضك القبضضور لمضضاكن تعضضرض دون  الطريضضق

الجضضزء غضرب الواقعضضة الخاليضة والسضضاحة للمقضضبرةا  الشضضمالي الجضضزء
ومركضضز المقضضبرةا بيضضن الضضتي الجنوبيضضة والرض المقضضبرةا من الجنوبي
خريطضضة مضضن وصضضورةا  التقريضضر مضضن صورةا ومرفقة0 الجوية الرصاد

0 بالقبور المساس دون للتوسعة المقترحا البديل إلى تشير

يلي: بما اللجنة وأجابإت
إذا المقضضبرةا مضضن الشضضمالي الجضضزء من الطريق لتوسعة الخذ يجوز 

 الكشف بعد تحقق

المقبرةا العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الجزء أّماللعيان ظاهر هو كما القبور من خال أنأه المعتبر 
منضضه الخضضذ  يجضضوز فل قبضضور علضضى  والمشضضتمل المقبرةا من  الجنوبي
غربضضي الخاليضضة السضضاحة مضضن  بالخضضذ البضضديل لوجود الطريق لتوسعة

المقضضبرةا بيضضن الواقعضضة الجنوبيضضة الرض ومضضن ، والطريضضق  المقضضبرةا
وتعليتضضه للسضضور صيانأة بعمل اللجنة وتوصى ، الجوية الرصاد ومركز
 0 أعلم  والله0 العبث من لحمايتها للمقبرةا باب ووضع

* * *
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العبادات كتاُب

علععى أنشععي مسععجد فإوق سإكن بإناءمساجد/89ع/3/18
خاصة أرض

،حسععنينمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]  عرض1783[
ونأّصه:
اركني مسجد عليها مبني بلدي في أرضا أملك الهضالي بعضض ش

مضضن حضضرج هنضضاك فهل لي سكن المسجد فوق يوجد ثم بنائه في
المسجد؟ فوق السكن وجود

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أن علضضى العمضضارةا أدوار أحضضد فضضي مسضضجد إقامضضة مضضن نأع لما أنأه

علضضى يشضضوش مضضا كضضل عضضن وينزه النجاسة تناله أن عليه يحافظ
غيضضر لغضضراض تحتضضه أو فضضوقه محلت إنأشضضاء يجضضوز ول المصضضلين

أعلم. وتعالى سبحانأه مشروعة. والله
* * *

موقوف غير مصلًى إزالة تجوز هل مساجد/ 89ع/1/36
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الحععرسمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]  عضضرض1784[
ونأصه: ،الوطني

وبعد، طيبة تحية
وزارتكضضم في بالفتوى المختصة الجهة إلى باليعاز التكرما يرجى

كان إذا المصلى إزالة شرعية مدى حول بالرأي للفادةا الموقرةا
فيه يوجد ول الجمعة صلةا فيه تقاما ل

المساجد العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

والمسجد. المصلى بين الفرق وما قبة، ول  منارةا
ًا لكم نأشكر وإذ بالسرعة الرد يتم أن نأأمل تعاونأكم، صادق سلف

،،، الحتراما فائق بقبول الممكنة. وتفضلوا

الجلسة. هذه في الوطني الحرس من محمدالسيد/  حضر وقد
أهضضل بناه وقد الن، فيه الصلةا تقاما ل القديم المسجد بأن وأفاد
وليضضس المعسضضكر أرض ضضضمن للحكومضضة مملوكة والرض الخير

ً ًا. وهناك ليس الوقاف. أي وزارةا لدى مسجل بضضديل مسجد وقف
ًا الخير أهل أنأشأه وقد صلةا فيه المعسكر. داخل وهو أيض

المرفقضضة الصضضور علضضى والطلع الفضضادةا إلضضى السضضتماع وبعضضد
للمصلى.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا، اتِخذ ول المسجد، بقصد وقفا ليس المصلى هذا أن بما مسجد
للصضضلةا اتخضضذ وقد الوطني الحرس لمعسكر مرصدةا الرض لن
فل المسضضجدية، حكم ول الوقف حكم له فليس مؤقتة بصفة فيه

ًا مانأع منضضه القريضضب المسضضجد إنأشاء بعد سيما ل إزالته من شرع
أعلم. المعسكر. والله في

* * *

بإقديمة حديثة مساجد اسإتبدال    مساجد/ 89ع/1/42
المدير من/ مساعد المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1785[

للسضضكان العامضضة الهيئضضة فضضي والتصضضميم التخطيط لشئون العاما
ونأّصه: ،عليالسيد/

وبعد، طيبة تحية
لعضضدد القديمضضة المواقضضع اسضضتخداما فضضي الفتضضاء الموضوع: طلب

الهيمان. أما منطقة في مساجد ثمانأية

المساجد العبادات/ باب كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
بضأن إفضضادتكم نأضود أعله، المضذكور الموضضضوع إلضضى      بالشضارةا

أما لمنطقضضة الجديضد الهيكلضي المخطضط بإعضداد قضامت قد الهيئة
ضرورةا للمنطقة الجديد التخطيط هذا على ترتب ولقد الهيمان،

رئيسضضي) وواحضضد محلضضي (سضضبعة قديمة مساجد ثمانأية عدد إزالة
اللجنضة أقرتضضه لما وفقا وذلك أخرى، استخدامات مكانأهم وإحلل
والهيئضضة الكضضويت وبلديضضة المضضوقرةا وزارتكم من المشكلة الثلثية
المسضضاجد لمواقضضع معاينتهضضا  عنضضد28/9/89 فضضي للسكان العامة

علضضى المحافظضضة تضضم قد أنأه ذكره يجدر مما هذا الهيمان، أما في
سضضيكون حيضضث بالمشضضروع، أخضضرى مواقع في المساجد تلك عدد
ًا.19( الجديدةا الهيمان أما منطقة في المساجد عدد ) مسجد
القديمضضة المواقضضع استخداما إمكانأية مدى عن الفادةا يرجى   لذا

السضضتخدامات هضضي ومضضا أخضضرى، اسضضتخدامات فضضي للمسضضاجد
ًا بها المصرحا حسضضن لكم الحالت؟. شاكرين هذه مثل في شرع

الحتراما،، فائق بقبول تعاونأكم. وتفضلوا
السضضيد السضضكان هيئضضة منضضدوب الجلسضضة هضضذه فضضي حضضضر  وقضضد

العامضضة الهيئضضة في التخطيط إدارةا في عمرانأي / مخططحسن
وتضضزال تطويرهضضا سيجري الهيمان أما منطقة بأن وأفاد للسكان،
ًا مساكنها موقضضع فضضي مساكن تنشأ بحيث مراحل على وذلك كلي

المنطقضضة فضضي السضضكان إليهضضا ينقل ثم مسجدان فيها ويبنى خال
مسضضاكن فيهضضا وتنشضضأ الولضضى المنطقضضة مسضضاكن وتضضزال الولضضى

الولضضى المنطقضضة إلضضى الثانأية المنطقة أهل ينقل ومسجدان. ثم
خمضضس بيضضن مضضا حضضدود فضضي كلضضه المشضضروع ينتهضضي بحيضضث وهكذا

سنوات. سبع إلى سنوات
فقضضال: إن الجديضضدةا؟ المسضضاجد مسضضاحة : عضضناللجنة وسضضألته-

وستكون القديمة المساجد مساحة ضعف ستكون البناء مساحة
وخمسضضمائة ألضضف حضضدود فضضي الجديدةا للمساجد الكلية المساحة

وسضضتكون مربضضع مضضتر ألضضف حضضدود فضضي سضضيكون والبناء مربع متر
مضضتر كيلضضو ربضضع حضضدود فضضي ومسضضجد مسضضجد بيضضن مضضا المسضضافة
ًا. مكيفة الجديدةا المساجد وستكون مركزي

المساجد العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
التية: الشروطا تمت إذا الهدما - جواز

ً ويكضضون القطعضضة نأفس في جديد مسجد ببناء يلتزما أن  ض1 بضضديل
القديم. المسجد اسم يحمل بحيث القديم المسجد عن
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الجديضضد المسضضجد فتضضح يتضضم حضضتى القضضديم المسضضجد يهضضدما ل  ض2
للمصلين.

القديم المسجد عن يقّل ل بما البديل المسجد يكون أن لبد  ض3
البناء. ونأوع المساحة حيث من

ّ القضضديم المسضضجد يهضضدما ل  ض4 علضضى خاصضضة لجنضضة اطلع بعضضد إل
تضضوفرت قضضد الجديد المسجد أن على والموافقة الجديد المسجد

أعلم. المذكورةا. والله الشروطا فيه
* * *

 مسجد شكل على خاص سإكن بإناء/        مساجد89ع/1/52

،أحمدالسضضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1786[
ونأصه:

الخضضاص لضضبيته الخضضارجي الشضضكل يعمضضل أن للنأسضضان يجوز هل
شكل على الخارج من يحتوي مسجد شكل على للسكن المعد

التلفزيون. ليريال المنارةا جعل ومنارةا.. حيث وقبة محراب
ومطبخ.. وحمامات غرف عن عبارةا عادي، الداخل من والبيت

للبيت. الخارجي الشكل صورةا الخ. مرفق
ًا. الله وجزاكم الجابة برجاء خير

وقضضع هضضل لمعرفضضة السضضتفتاء مقضضدما حضضضور اللجنععة طلبضضت
فإنأه جائز غير العمل كان إذا بأنأه به. فأفاد علقته وما عنه المسئول

نأفسه. من يمتثل لم إن منه لمنعه البلدية لدارةا سيكتب

المساجد العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أنأضضه العضضضاء بعضضض وذكر ، الموقع صورةا على اللجنة اطلعت وقد
ّين المضذكور للمنضزل الخضضارجي الشضضكل علضضى مباشضرةا اطلع أن  وتضضب

به. يلتبس ول المسجد هيئة عن بعيد المبنى تصميم
ّي اللجنة ترى ل ولذلك  أعلم . والله المذكور للمبنى للتعرض داع أ

0 

* * *
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العبادات كتاُب

أجنبيععة امععرأة تشععبيه علععى الحلععف 89حا/7/32
بإالخت

التي: الستفتاء وقدما حمد،السيد/  اللجنة إلى ]   حضر1787[
العظيم (والله قلت أن حصل وقد فتاةا من الزواج أنأوي " كنت

العلضضم مضضع شيء الطلقة هذه على يترتب أختي) فهل مثل هي
بعد؟ يتم لم الزواج بأن

فقلضضت الجفضضاء شضضبه منها حصل قد الفتاةا بأن المستفتي وأفاد
وبيضضن بينضضي اللفضضظ هضذا وقلضضت أخضضتي مثضضل هضي العظيضضم والله

اللفظ. بهذا شيئا قصدت وما نأفسي

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الزواج وله شيء عليه يترتب ل لغو المستفتي من صدر ما بأن      

أعلم. المرأةا. والله هذه من
* * *

نععوى ولععو القرآن على بإاليمين الحنث89حا/9/41
منه ُطلب ما غير

السيدةا/ زوجته ومعه ،محسنالسيد/  اللجنة إلى ] حضر1788[
التي: الستفتاء وقدما ،سإامية
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وأخضتي أمضي زي علضي محرمة تكونأين سامية يا زوجي لي قال
 بيت ذهبُت إذا

واليمين النذر العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وقضضد خلف، حالضضة فضضي منضضي طلضضب علضضى بناء وليد) وذلك أما يا
وحصضضل المكان نأفس إلى الذهاب بعدما مرتين ذلك على حلف

الحلضضف فضضي نأيتضضه يقول: بضضأن وهو الحلف وخالف إليه ذهب أنأه
مضضن ذلضك حضدث وقضضد الحلضضف؟ هضضذا في الحكم فما آخر، شيء
أياما. عشرةا مدةا

مايلي: الزوج اللجنة * سإألت
أنأنضضي الحاصضضل ولكضضن مضضرةا قضضال: ول زوجتضضك؟ طلقت مرةا كم

وتطلضضب إليهم، ترتاحا ل وزوجتي لي أصدقاء جماعة إلى أذهب
هضضذا بخصضضوص إشضضكال فحصضضل إليهضضم الضضذهاب عضضدما منضضي

أذهب ل بأن بالطلق أحلف أن زوجتي مني فطلبت الموضوع،
ذهبضضت إذا وأختضك أمضك زي عليضك محرمة (أنأا لي فقالت إليهم
ولضضم للنضضزاع، قطعضضا وذلضضك ماشضضي لها وليد) فقلت أما بيت إلى
ًا ماشي كلمة غير لها أقل لها. إقرار

لضضم قضضال: ل إليهم؟ ذهابك بعد مرتين حلفت أنأك تدعي الزوجة
واحدةا. مرةا إل يحصل

مضضن زوجضضي أمنضضع أن بضضالتي: أردت وأفضضادت الزوجضضة وحضرت
فلم مرات عدةا منه فطلبت سيئة أخلقهم جماعة إلى الذهاب

إليهم، يذهب ل أن المصحف على يحلف أن منه فطلبت يمتثل
بنيضضة المصضضحف على حلفت وقال: أنأا إليهم، ذهب أنأه إل وفعل
ل أن بضضالطلق يحلضضف أن منضضه طلبضضت كضضذلك رأيتضضه فلما أخرى
ذهب. وقد أخرى مرةا إليهم يذهب

تكضضونأين سضضامية (يضضا قل له قلت قال: أنأا اليمين؟ هذه صيغة ما
وليضضد) وقضضد أما يضضا بيتضضك رحضضت إذا وأختي أمي زي علي محرمة

فعل.
ماشي لها قال أنأه إل يذكر ل أنأه وأفاد أخرى مرةا الزوج وحضر

ذلك. على أصرت إذا يصدقها وأن اليمين هذه يحلف ولم

واليمين النذر العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

قضضال: ل منهضضا؟ قصضضدت فماذا اليمين هذه قلت أنأك فرض على
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التحريم. به أقصد ول الطلق به أقصد

يلي: بما اللجنة أجابإت*
لنأضضه القضضرآن على للحلف بالنسبة يمين كفارةا السائل على أن

فل الثضضانأي قضضوله أمضضا ، مسضضاكين عشرةا  إطعاما وهي فيه حنث
أعلم. شيء. والله به يقع

* * *
صام والكسوة الطعام عن عجز إذأا 89حا/3/ 4

أيام ثلثة

التي: الستفتاء وقدما ،عروةالسيد/  اللجنة إلى ]  حضر1789[
ل أن حلفضضت سضضنتين ومنضضذ تقريبضضا، سنة عشرين منذ متزوج أنأا

صضضيغة أتضضذكر ل ولكنضضي أقضضاربي، مضضن معينيضضن نأاس على أسلم
أركبتمضضونأي مضضا إذا : بضضالحراما هضضو هضضل منضضي صضضدر الذي الحلف
أركبتمضضونأي مضضا إذا العظيضضم ،أو: واللضضه عليكضضم أسضضلم مضضا معكم
أسضلم لضم سضنتين منضذ وأنأضا ذلك، غير أو عليكم أسلم ما معكم

الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر أرجو عليهم،
يلي: ما اللجنة وسإألته

واحدةا. قال: مرةا بالطلق؟ نأطقت مرةا كم
سضضنتين منضضذ بلضضدي لزوجضضتي: كنتفضضي قضضال: قلضضت ظروفهضضا؟ ما

إلضضى معهضضم يأخضضذونأي أن أقضضاربي مضضن مجموعضضة مضضن وطلبضضت
مرحبضضا لهضضم أقول ل بأن ذلك بعد فحلفت لي فاعتذروا الكويت

أو حضضراما هضضو هضضل منضضي صدر الذي الحلف صيغة أتذكر ل ولكن
أقضضول ل معكضضم أخضضذتمونأي ما إذا العظيم والله أو الطلق علي
ولضضم عليهضضم أسضضلم لضضم مني الحلف صدور منذ وأنأا مرحبا، لكم
مرحبا. لهم أقل

واليمين النذر العبادات/ باب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مسضضاكين، عشرةا إطعاما وهي يمين كفارةا المستفتي على بأن

ول أيضضاما، ثلثضضة يصوما بأن اللجنة أجابإت فقير بأنأه صرحا فلما
أعلم. طلقات. والله ثلث على زوجته وتبقى طلق بذلك يقع

* * *

قبور إلى تقدم التي النذور وأكل دفإع 89حا/5/38
الصالحين
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،عمرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1790[

ونأصه:
شضضكل علضضى الصضضالحين بعضضض قبور إلى تقدما التي النقود حكم ما ض

وأكلها. وحيازتها جمعها على القياما حكم وما حكمها؟ نأذور. ما

يلي: بما اللجنة أجابإت
ًا، تجوز ول منكرةا، بدع كلها هذه بتحريضضر السلما جاء وقد شرع

بطريقهضضا المضضال أكلمن وما والخرافات، البدع هذه من العقول
أعلم. محرما. والله سحت فهو

* * *
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المعاملت كتاُب
التالية: البإواب ويشمل

* بإاُب: الشركات.
* بإاُب: المانة.
والتملك. * بإاُب: الملكية
* بإاُب: البيوع.
والعمال. * بإاُب: العمل
* بإاُب: الخلو.
والربإا. * بإاُب: البنوك

* بإاُب: القرض.
* بإاُب: الوقف.
* بإاُب: التأمين.

التعاونية. * بإاُب: الصناديق
* بإاُب: الجارة.
* بإاُب: الهيئات.

التعاونية. * بإاُب: الجمعيات
* بإاُب: السإتثمار.

والمراهنات. * بإاُب: المسابإقات
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المعاملت كتاب 

للشريك معلوما ربح شركات/ضمان89ع/4/29

السضضيدةا/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ] عضضرض1791[
ونأّصه:  أسإمهان،

ًا أعطيته والدتي شقيق  لي لضضي ويضضدفع الخضضاص مضضالي من قسم
ًا شهريا ًا مبلغ هضذا لضي ويقضضول لبنانأيضة ليرةا آلف خمسة مقطوع

شضضركته تخسر أن مخافة المصرف في يضعه أنأه في وأشك ربح
ًا يحق أيتاما. فهل مال وهو مالي ذهب قد فيكون ويفلس ما، يوم
فائدةا؟. تعتبر وهل المقطوع المبلغ هذا أخذ لي

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
بنسضضبة أو مقطوع مبلغ ربح على المشاركات في التفاق يجوز ل

مضضن شضضائعة بنسبة الشركاء ربح يكون أن ويجب المال رأس من
وإذا شضضيئا يسضضتحقون فل أربضضاحا تتحقضضق لضضم وإذا الشضضركة ربضضح

المال. والله رأس في حصصهم بنسبة يتحملونأها خسائر حصلت
أعلم.

* * *

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لفظ من قريب تجارية شركة شعار           89ع/1/21
الجللة

 مععديرالسضضيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1792[
ونأصه: ،العام البلدية

التحية، بعد
إيطاليضضا إنأتضضاج مضضن طماطم معجون تجارية شركة لحساب ورد
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إرسضضالها وتضضم الكضضويت بلديضضة قبضضل مضضن عليهضضا الكشضضف تم حيث
فحصضضت وعليضضه صضضلحيتها من للتأكد العامة الصحة وزارةا مختبر
الصضضحة وزارةا مختضضبر أن إل الدمي للستهلك صالحة أنأها وتبين

بخصوص المستوردةا الغذية لجنة إلى العينة بتحويل أفاد العامة
(اللضضه) الموجضضودةا الجللضضة لفظ العينة على المرسومة الزخرفة

اللجنضضة علضضى العينضضة عضضرض تم وفعل للعبوةا البيانأات بطاقة على
إدارةا ض الوقاف وزارةا إلى المنتج هذا تحويل اللجنة قررت حيث

 0الفتوى
السضضلع تلضضك عرض إمكانأية عن بموافاتنا التكرما يرجى       لذا
. تعضاونأكم حسضضن لكضضم  عضضدمه. شضاكرين مضضن الكضضويت بأسضضواق
الحتراما،،، فائق بقبول وتفضلوا

السععؤال جععواب مععع مشترك السؤال هذا ملحوظة/ جواب
0 الثاني

* * *

والرضين السموات عدد شكل على شعار    89ع/2/21
اليام وعدد

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ] عضضرض1793[
ونأّصه: ،عبدالغفار

وهضضو بشضضركتنا الخضضاص الشضضعار شضضكل  عضضن إفادتنا منكم الرجاء
مكضضرر هندسضضي (ب) بشضضكل الباء (غ) وحرف الغين حرف يمثل

السضضبع السضضماوات لعضضدد هندسضضي شضضكل علضضى مضضرات سضضبعة
السبوع. وأياما السبع والراضين

الله. أفادكم أفيدونأا، جائز هذا فهل

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الحتراما،،، فائق بقبول وتفضلوا
عنهمضضا اللجنععة أجععابإت فقد واحد الستفتاءين موضوع أن وبما

ًا جوابا يلي: كما وهو واحد
ًا السضضابقين السؤالين عن اللجنة أجابإت*  ًا جوابضض كمضضا وهضضو واحضضد

يلي:
لما أنأه إليها أرسلت التي العينة على اطلعت أن بعد اللجنة ترى

لنأضضه الشضضعار هضضذا وعليضضه المعجون هذا باستيراد التصريح من نأع
هضضذا هيئة تغيير يحسن ولكن والباء الغين من الحقيقة في يتكون

يحسضضن كمضضا الجللة للفظ مشابهة أي فيه يكون ل بحيث الشعار
أعلضضم. العبضضوةا. واللضضه هذه على المرسومة الفتاةا صورةا استبعاد
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* * *
عمععل لقعاء محعدد مبلعغ أو معينعة، نسعبة     89ع/2/4

غيرها بإاسإم شركات
ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1794[ ونأّصه: ،صالحمن/  المق

جزيضضل منضا ولكضضم التاليضة المواضضضيع عضن الجابضضة عضضن التكضضرما يرجى
والحتراما: الشكر

ً أسجل ) ض1 ًا أو عمل شضضركتي باسضضم وزارةا أو شضضركة مضضن عقد
غضضرض فيضضه ترخيصضضي كضضون كضضذا مبلغ مئوية نأسبة علّي ويعرض

بالعمولة. وكيل
عندها ما شركات وهناك للشركة البلدية من ترخيص عندي ) ض2

يحضضق البلديضضة... فهضضل أماما شركتي اسم على فأسجلها ترخيص
ًا آخذ أن لي البلديضضة إلضضى أذهب لنأي وجهدي تسجيلي لقاء  مبلغ

المختصضضة الجهضضات أمضضاما مسضضئول أكضضون ذلك وبعد عديدةا مرات
ل؟ أما يجوز

بضضترخيص النأتفاع من غيري تمكين المقصود : إن المستفتي وقال  ض
ً بضضه هضضو ترخيصضضه يسضضمح ل لغضضرض عنضضدها شضضركة هنضضاك فمثل

ترخيصضضها وشضضركتي العمضضل هضضذا لمثضضل يخولهضضا ل لكضضن ترخيضضص
ّكن أن وأريد العمل هذا في الدخول يخولها الخضضرى الشضضركة أم

مناقصة في الدخول تستطيع لكي شركتي بترخيص النأتفاع من
 معينة

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

إما الجراءات وتستكمل مقطوع مبلغ أو مئوية نأسبة لقاء وذلك
ً بإعطائي مباشضضرةا أنأضضا أقضضوما بضضأن أو بضضالترخيص للمنتفضضع تضضوكيل
المر. يتطلبها التي بالعمال

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
طريضضق عضضن النأتفضضاع مضضن الضضترخيص صاحب غير تمكين كان إذا

ً إعطضضائه صضضاحب مضضن عمضضل أي دون رخصضضته لسضضتخداما تضضوكيل
عليهضضا. مقابل أخذ يجوز ول مجردةا كفالة أيضا هذا فإن الرخصة

 
يتطلبهضضا الضضتي العمضضال الرخصضضة صضضاحب بمباشرةا كان إذا وأما

مبلضضغ أو مئويضضة بنسبة أجر على التفاق فيجوز بالرخصة النأتفاع
واللضضه الكفالضة، علضضى الجضضر لخضضذ حيلضة يتخذ ل أن على مقطوع

أعلم.
* * *
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الشركات أسإهم شراء89ع/4/24
،فإهععدالسضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1795[

ونأّصه:
ولدي للتصالت أجهزةا شركة في بالتأسيس المساهمين أحد أنأا

هو: والسؤال ، فلس مائة سهم كل وقيمة  سهم2400
أما حلل الشضضركة هضضذه فضضي المسضضاهمة فضضي اسضضتمراري ) هل1

ًا كانأت فإذا حراما؟ فضضي أمتلكهضضا الضضتي بالسهم أفعل فماذا حرام
عضضز  اللضضه أمضضاما ذمضضتي لتبرئضضة منهضضا أتخلضضص وكيف الشركة هذه

وجل؟
بهضضا أفعضضل فماذا السهم تلك من أرباحا على حصلت أن ) سبق2

ًا؟ الشركة هذه في المساهمة كانأت إذا حرام
الساسي والنظاما التأسيس عقد الستفتاء مع : مرفقملحظة
 والتقرير للشركة

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الماليضضة المعلومضضات وكضضتيب ما1987 لسضضنة للشضضركة السضضنوي
وهضضذا ، للشضضركة العمومية الجمعية قبل من اعتمادها قبل للسنة

ّده التقرير المالية. للوراق الكويت سوق في الشركات إدارةا تع

مايلي: اللجنة رأت*
أو بالربضضا التعامضضل الساسضضي عملهضضا ليضضس الضضتي الشضضركات إن

إن أمضضا فيهضضا المسضضاهمة أو معها التعامل من مانأع فل المحرمات
فتحضضرما المحرمضضات أو بالربضضا التعامضضل الساسضضي عملهضضا كضضان

علضضى المحرمضضات أو بالربضضا تتعامضضل كضضانأت ولضضو فيهضضا، المساهمة
الندرةا. سبيل

ًا بالربضضا تعاملت إذا أما مضضن يتخلضضص أن المسضضاهم فعلضضى إقراضضض
أعمضضال مضضن عمل بأي بإنأفاقه السبيل هذا من أصابه الذي الربح
ًا بضضه يقضي ل أن على الخير ًا بضضه يبنضضي ل وأن دينضض ل وأن مسضضجد
أعلم. الزكاةا. والله من يحتسبه ول أهله على ينفقه

* * *

الصرافإة فإي المضاربإة شروط    ع89ع/1/39
المال صاحب عن عوضا كشريك الغير اسإتخدام ع                 

،شععايشمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عرض1796[
ونأصه:
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مضضن المضضال يجمضضع الصضضراف صضضراف. هضضذا لضضدى مضضالي أودعضضت
يقضضوما ذلك الصرافة. وبعد محل لدارةا المساهمين من مجموعة

فضضترةا بعد ولكن التساوي حسب المساهمين على الرباحا بتوزيع
ًا الصضضراف يعطيهضضم المسضضاهمين بعض أن علمنا مضضن أكضضبر مبلغضض

أنأضضه نأعلضضم ونأحضضن بذلك أنأكر بذلك الصراف مواجهة مبالغنا. وعند
حراما. أما حلل العمل هذا يكذب. فهل

أكضضبر حصة يأخذون الذين الشخاص هؤلء من أنأه الثانأي الشيء
 حصتنا من

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

نأفضس تأخضضذ باسضضمه المسضاهمة فضضي معضه دخلضت إذا أنأضضه يرضى
ًا منضضك يأخضضذ ولكضضن الربضضاحا مضضن حصضضته ًا مبلغضض أنأضضه علضضى بسضضيط

ًا تأخضضذ لكضضي المساهمة أموالك إدخال في اسمه استعمل أرباحضض
ًا. الله جزاكم أكثر. أفتونأا خير

فضضي يكتضضب الصضضراف بضضأن وأفاد اللجنة إلى المستفتي     وحضر
ًا المال كان سواء بينهما مناصفة والخسارةا الربح بأن العقد كثير

ً أما مضضن أكضضثر الكثير المال صاحب يعطى العطاء عند ولكنه قليل
فقط. النصف القليل المال صاحب ويعطي النصف

يلي: بما اللجنة أجابإت*
بهضضا للعمضضل الصضضرافين أموال تسليم أو الصرافة، بمهنة التعامل
ًا جضضائز الربضضح مضضن بنسضضبة علضضى الخسضضارةا تكضضون أن علضضى شضضرع
أن بشضضرطا فقضضط، جهضضده يخسضضر والعامضضل فقضضط، المال صاحب

وليضضس الفضضوري والتقضضابض الحلضضول علضضى الصضضراف تعامل يكون
ًء أو التأجيل على علضضى التعامضضل أصل فإن ذلك على التأخير. وبنا
ًا جضضائز السضضؤال فضضي المبين النحو كضضون شضضرطا إلغضضاء مضضع شضضرع

علضضم وإذا المضضال صضضاحب علضضى كلهضضا تكون بل مناصفة الخسارةا
مضضن النأسضضحاب فعليضضه بالجل يتعامل الصراف أن المال صاحب
معه. التعامل

والمحاسضضبة المطالبضضة فلضضه حقضضه مضضن أقضضل يعطيضضه أنأضضه علم وإذا
حقه. لستكمال

يتعامضضل آخضضر شضضخص طريضضق مضضن المضضوال اسضضتثمار ويجضضوز
لنأضضه الربح من نأسبة الشخص لهذا يعطيه ما كان إذا معالصراف

ًا يعطيضضه كضضان إذا أمضضا الثانأيضضة المضضضاربة شضضركة قبيضضل مضضن مبلغضض
ًا ًا.  والله يجوز فل مقطوع أعلم. شرع
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* * *

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

شركات/   89ع/2/12 وقت فإي وأجير شريك 
واحد

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1797[
ونأصه: مسلم،

الوقت بنفس يقوما والذي تجارية شركة في للشريك يحق هل
ًا ويتقاضى الشركة بإدارةا نأسضضبة لضضه يخصضضص أن ذلضضك عن راتب
ًا؟ الشركة أرباحا صافي من معينة ًا. الله وجزاكم سنوي خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
اتفضضاق أو بعقضضد الشضضركة فضضي الشضضريكين أحد عمل كان إذا أنأه

مطلوبضضا ليضس عملضضه موضضضوع وكضان الشركة عقد عن منفصل
يستأجر أن شأنأه من بل العرف بحسب شريكا كونأه بحكم منه
معلضضوما بضضأجر يكون أن يجوز فإنأه عادةا الشركاء غير شخص له

ليضضس عمل شضضريكه مع علم إذا الشركاء لحد الشركة مال من
منتهضضى شضضرحا فضضي قضضال تطوعضضا، بضضه يقم ولم عادةا منه مطلوبا

مضضا تضضولي الشضضركاء مضضن كضضل ) وعلضضى324  ص2الرادات: (ج
ومقتضضضاه العرف على الذن إطلق بتوليه... لحمل عادةا جرت
بنضضائب تضضوليه عليضضه مضضا فعل فإن بنفسه، المور هذه مثل تولي

عليه. عما عوضا بذلها لنأه عليه فهي بأجرةا
مضضال مضضن يسضضتأجر أن فلضضه فيضضه، يسضضتنيب بضضأن عادةا جرت وما

ًا الشركة يستحق ل مما فعله كان إذا لفعله شريكه حتى إنأسانأ
بعضضدما العضضادةا جضضرت مضضا فعضضل للشضضريك وليس بعمل، إل أجرته
ل بمضضا تبرع لنأه له صاحبه استئجار بل أجرته ليأخذ بنفسه توليه
ًا يستحق فلم يلزمه نأصضضه:  مضضا342 ص في جاء . كما .اهض شيئ
ليحصضضل رفيقضضه مضن طلبها بالزيادةا يتبرع لم عمل زيادةا (ولدى

) كما530  ،502ص3(ج القناع كشاف في التساوي) ونأحوه
)530 مسضضئلة ،125 ص8(ج المحلضضي فضضي حضضزما ابضضن صضضرحا

بقوله: المسئلة هذه في بالجواز

الشركات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بغيضضر تطوعضضا وحضضده عمل أو الخر من أكثر أحدهما عمل (فإن
ه فليضس بضذلك يتطضوع أن من أبى فإن جائز، فذلك شرطا إل ل
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أن عليضضه ليس لنأه خسر، أو ربح العمل ذلك مثل في مثله أجر
مضضن زيادةا تخصيص يجوز الحوال جميع وفي غيره) أ. هض يعمل
أعلم، به.والله يقوما عمل لقاء الشركاء لحد الربح

اللجنضضة وأجضضابته سضضابقا اللجنضضة علضضى هضضذا اسضضتفتاؤه ُعضضرض قد وكان
الشضضرعية الفتاوى مجموعة من الرابع الجزء (انأظر السابقة بالفتوى

) 1123رقم  فتوى112 ص
مباشضضرةا فتضضوى إعطضضاءه المسضضتفتي طلضضب الجلسضضة هضضذه وفضضي

كضضونأه على المشاركة عقد في منصوص أنأه أوضح أن بعد لموضوعه
ًا بعضضد فيمضضا لضضه راتضضب تحديد جرى وأنأه الرباحا % من10 بنسبة مدير
ذلك؟ حكم فما مقطوع بمبلغ

يلي: بما اللجنة * وأجابإت
الشركة لنأشاء السابق العقد أساس على العمل استمر إذا أنأه     

يجعلضضه فضضذلك مدير، شريك فإنأه المستفتي وضعية فيه تحددت الذي
يجمضضع أن له يجوز فل المضارب أحكاما عليه وتنطبق مضارب، بصفة

مقطوع. راتب وبين الرباحا من نأسبة بين
المضضالكين بين الشركة وعادت المذكور المضاربة عقد فسخ إن لكن

إجضضارةا بعقد للشركة مديرا المستفتي وظفوا ثم أموال شركة مجرد
راتبضضا الجارةا بعقد له يجعلوا أن جاز الشركة إنأشاء عقد عن مستقل
ليكضضون الربضضاحا مضضن معلومضضة نأسضضبة الراتضضب إلى يضيفوا وأن معلوما
ًا الدارةا. حسن على حافز
عقضضد تجديضضد عدما في الحق للمالكين أن يقتضي تم إذا ذلك أن على

أعلم. مدته. والله انأتهاء عند المذكور الجارةا

* * *

المعاملت كتاُب

فإورا صاحبها إلى المانة إيصالأمانأة/ 89حا/8/22

وقضضضدما ،عبععدالرؤوفالسضضضيد/  اللجنععة إلععى ]  وحضضضضر1798[
التي: الستفتاء

وكنت أقاربه، أحد مع زوجته من أمانأة إليه حضرت أقاربي أحد
مضضن مسضضجل كاسضضيت وشضضريط المانأضضة توصضضيل فضضي الوسضضيط

حضضضر قريبه أن عرفته الشخص هذا حضر ولما وأولده، زوجته
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عنضضدي، عليضضه فغلضضط أمانأة طرفي  الشريط له فترك يجده ولم
دث الذي الخطأ نأتيجة الغضب ساعة في وأنأا لضه: قلضضت منضه ح

أو تضضاريخه مضضن أسضضبوع قبل الشريط لك أسلم لم الطلق علّي
ًا دنأضضانأير عشضضرةا مبلضضغ تسضضليمي علضضى تضضوزع بالخطضضأ اعترافضض
الطضضرف على ليشتكي المخفر إلى وذهب فاعترض المساكين

الشكر. مع ل، أما الشريط أسلمه هل الفادةا فرجائي الول،

علضضّي لقريضضبي وقضضال: قلضضت السضضتفتاء في جاء ما السائل وأكد
عشضضرةا تضضدفع أو أسضضبوع قبضضل الشريط تأخذ ما بالثلث الطلق
الطلق. أقصد ولم دنأانأير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ً لضضه أعطاه الذي الشريط يعيد أن عليه    أن لضضه علقضضة ول أول

زوجته على الطلق إيقاع بلفظه يقصد لم وحيث إليه بالمرسل
أعلم. الطلق. والله عليه يقع فل

* * *

المعاملت كتاُب

مععع العامععل الولد يأخذ كيفوتملك/               ملكية89ع/4/8
حقوقه أبإيه

،محمععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]  وعضضرض1799[
ونأصه: 

فضل من  إنأاث5و  ذكور5 أبناء عشرةا وعندي عامل رجل أنأا      
أبنضضائي وشضضارك حضضرةا والشضضراء الضضبيع بمزاولة قمت الله وبحمد ربي
تضزوج مضضن فمنهضضم الضضواجب لهضضم قضضدمت اللضه فضل ومن بذلك معي

عنضضدي ويوجد له، الله كتب فيما حقه واحد كل وأخذ تعلم من ومنهم
مضضن لضضه وأقيضضم الحضضر الضضبيع معضضي يمضضارس وبقى  سنوات8 أصغرهم

يأخضضذ فهضضل ؟ ل أما جضضائز هذا هل البنك في باسمه وأضعه جزء الربح
إلى المال يرجع أما ل أما قاصر وهو وفاتي حالة في البنك من حسابه
ًا. الله جزاكم أفيدونأي وفاتي بعد الورثة خير
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا القاصضضر ولضضده باسضضم المال من السائل يضعه ما كان إذا أجضضر

التي الهبة من وليس شرعا جائز فهذا التجارةا، في معه عمله على
القاصر.. به يختص المال وهذا الولد بين التسوية فيها تشرع
أعلم. والله

* * *

والتملك الملكية / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

دون بإمالهععا الزوجة تصرفوتملك/       ملكية89حا/3/36
الزوج إذأن

التي: الستفتاء وقدما ض بإندرالسيد/  اللجنة إلى حضر
ولكضضن تحفظضضه لكضضي أمهضضا عند وضعته وقد ذهب عندها زوجتي

في والدتها تصرفت وقد ذلك في تراجعني أن ودون إذنأي دون
المطالبضضة فضضي حضضق لضضي فهل سمعنا، ما وحسب وباعته الذهب

إذن بضضدون الضضذهب فضضي تتصضضرف أن للزوجضضة يحضضق وهضضل بضضه؟
ًا زوجها، ملكها. الذهب بأن علم

الشكر. ولكم إفتائي أرجو
يلي: بما اللجنة أجابإت*

لها والولى زوجها إذن دون ملكها في تتصرف أن للزوجة  بأن
والرحمضضة المضضودةا مضضن الزوجين بين لما مراعاةا زوجها تخبر أن

أعلم. الوثيقة. والله والصلة
* * *

كتابإه فإي الكاتب حقوتملك/           ملكية89ع/1/1
،عبععدالرحمنالسضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض 

ونأصه:
لصضضالح مجانأضضا تضضوزيعه بغضضرض إسضضلمي كتاب طباعة إعادةا يجوز هل

صاحبه؟. من إذن أخذ بدون السلمية الدعوةا
يلي: بما اللجنة أجابإت*   

صضضاحب يضأذن لضضم مضضا السضضلمية للدعوةا ولو كتاب طبع يجوز ل
ًا الذن كضضان سضضواء بذلك الحق ًا أو خاصضض مراعضضاةا وينبغضضي عامضض

يتعلق فيما المختلفة المواطن في السائدةا والقوانأين العراف
الضضتي السضضلمي الضضتراث كتضضب علضضى هضضذا يسري ول المر بهذا

التأليف. لحقوق المالية الصفة على التعارف حدوث قبل ألفت
أعلم. والله
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والتملك الملكية / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الربإوية السإهم قيمة تملكوتملك/         ملكية89ع/ 6/37

ونأصه: ،خليفةمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
بعضض فضضي أسضضهما يملضك وهضضو ما1964 مضايو فضضي والضدي تضضوفي
ًا الربوية البنوك اليتضضاما إدارةا وضضضعت الله رحمه وفاته بعد وطبع

ًا وأسضضهم وأموال عقار من تركته على يدها ًا، كنضضت وطبعضض قاصضضر
وكان الورثة على الحصص اليتاما إدارةا  وزعت1988 مايو وفي

مضضن أسضضهم عدةا نأصيبي كان السهم، الن فيه والمقصود نأصيبي
 دينضضار9000 بقيمضضة ما1989 مضضايو فضضي بعتهضضم وقضضد البنضضوك تلك

ًا زكاةا، عليهم هل السادةا أيها فسؤالي كويتي استلمت بأنأي علم
مضضن أخضضبرت وقد ما1988 مايو في اليتاما إدارةا من السهم هذه

ما1964 مضضن الزكضضاةا فهضضل عنهم زكاةا تدفع لم بأنأها اليتاما إدارةا
ما.1988 مايو تاريخ من الزكاةا أما الوفاةا تاريخ
لهيئضضة القضضانأونأي المستشار إفادةا إلى هاتفيا اللجنة استماع وبعد

أسضضهم ريضضع يضضوزع بضضأنأه البهنسضضاوي السضضيد/ سضضالم القصر شئون
نأفسها. السهم تزكى ول الخير وجوه على البنوك

يلي: بما اللجنة أجابإت*
في تدخل ولم ورثها لنأه السهم في المستفتي على زكاةا ل بأنأه

محضضرما الريضضع أن وبمضضا السهم، قيمة فقط فيزكي بالشراء ملكه
لضضه يحل ما أما الهيئة، فعلته ما وهذا الخير وجوه في كله فيخرج

قيمضضة وهضضي فقضضط، المال رأس مقابل فهو السهم بيع بعد أخذه
وجضضوه فضضي البضضاقي ويصضضرف ملكضضه، فضضي دخولهضضا بتاريخ السهم

أعلم. الخير. والله

* * *

والتملك الملكية / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أبإيهععم بإععأموال الولد تصرفوتملضضك/         ملكيضضة89ع/3/40
المخرف

ونأصه: عبدالله،من/  المقدما الستفتاء اللجنة على   عرض
والدي حالة تغيرت ذلك وبعد صحته، حال الكبر أخي والدي وكل
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ًا وأصبح الصحية ً وليس يعقل  ول يعي ل شيخ ثضضم للتصرف، أهل
ًا عمارةا الكبر فاشترى بتثمين رزق ذلك بعد أمضضوال علضضى حفاظ

به. بأس ل ريع لها ويأتي والدي،
:والسؤال

ًا يجوز هل)1 بجضضزء أو بيننضضا بتقسضضيمه الريضضع بهضضذا نأتصرف أن شرع
ًا منه؟ ًا يكن لم بأنأه (علم صحته). حال علينا مقصر

الشضضقق؟ إحدى في يسكن أن المتزوج الصغير لخينا يجوز وهل)2
ً يأخذ أو ًا القريبة، المناطق إحدى في يسكن حتى منها بدل "علم

ًا" ما منا لكل بأن فضضي سضضاكن أعضضزب وآخضضر الصضضغير هضضذا عدا بيت
منه. الخروج في يرغب ول البيت

يسضضكن أن ثانأيضضة بزوجضضة تزوجضضوا الضضذين الخضضوةا لحضضد يحق وهل)3
ً يأخضضذ أو العمارةا؟ شقق بإحدى ًا منضضه، بضضدل ًا لضضديه بضضأن علمضض بيتضض

ًا. حكومي
ًا يجوز وهل)4 ويصلح الجارات يجمع الذي فينا القيم يأخذ أن شرع

مقدارها. وما ذلك على أجرةا التوالف
موظفضضون وكلنضضا موجضضودةا ووالضضدتنا  بنات5و ذكور  أولد6 ونأحن

رواتب. ولنا
ً يسضضمع مريضضض والده بأن وأفاد المستفتي وحضر يفهضضم ول قليل

يصضضلي ول ويهضضذي مضضوزون غيضضر بكلما ويتكلضضم عنضضده إدراك ول
أولد ولضضه عليضضه وصضضي لقامضضة المحكمضضة علضضى معضضروض والمضضر
تكفيهم. إيرادات لهم موظفون وجميعهم وبنات

ًا أقاموا وقد أما عملضضه علضضى أجرةا يأخذ أن له فهل أولده من قيم
ل؟

والتملك الملكية / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ريضضع فضضي ول الضضوعي الفاقضضد الب أملك فضضي التصضضرف يجضضوز ل

للوصضضي وليس المحكمة تقيمه الذي الوصي قبل من إل الملك
لصضضالح وإداراتهضضا الموال تلك استثمار سبيل على إل يصرف أن

الب علضضى نأفقتضضه تجب من على النأفاق ذلك من ويستثنى الب
ممن والبنات الولد بخلف فقط، الزوجة المسألة هذه في وهو
الواجبة. الزكاةا إخراج للوصي وكذلك تكفيهم موارد لهم

لهضضم ممضضن والبالغضضات البضضالغين مضضن الب أملك فضضي سكن ومن
القيضضم أمضضا الب، أمضضوال إلضضى تضضضم المثضضل أجضضرةا فعليهضضم موارد
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أمضضوال إدارةا عضضن مثلضضه أجضضرةا فيعطضضى الخضضوةا قبضضل من المعين
عضضن وليس بأجرةا بالمطالبة فيها بدأ التي الفترةا عن وهذا الب،

ًا. والله العمل بهذا فيها تطوع التي السابقة الفترةا أعلم. مجانأ

* * *

المعاملت كتاُب

المبيع لزيادة جوائز تخصيص/             بيوع89ع/2/1

سإععاميالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1804[
ونأصه:  شركة مدير ض

حجضضم لزيضضادةا أو السضضوق فضضي البضضضائع لترويضضج المتبعة الساليب من
مضضن معيضضن قضضدر علضضى نأقديضضة أو عينيضضه جضضوائز تخصضضيص المبيعضضات

المعلنة. الشركة تحدده المشتريات
مثل لكضضم وسنذكر السلوب هذا انأتهاج في النية لدينا شركتنا في إنأنا

هديضضة علضضى يحصضضل بضضضاعتنا مضضن كرتونأضضا يشتري من ذلك: كل على
ًا.140  ض100 بقيمة  فلس
ًا جائز هذا فهل ًا، إفادتنا نأرجو ؟ شرع ًا. الله وجزاكم خطي خير

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلما

يلي: ما اللجنة أجابإت*
مضضن معينا قدرا يشتري لمن نأقدية أو عينية جوائز تخصيص يجوز

حضضط قبيضضل مضضن هضضذا لن الجائزةا عن المعلن البائع يحدده السلع
أعلم. الثمن.والله من جزء
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البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

     الدمي شعر وشراء بإيع        بيوع/ 89ع/3/5

ونأصه: ،محمودمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
ًا لدينا بأن الفادةا نأود عمل في إنأتاجه ويستخدما الشعر، لنسج مصنع

الشضضعر مضضن خليضضط هضضي المسضضتعملة الخضضاما والمضضادةا الشضضعر بيضضوت
الخليضضط وهضضذا بالشضضعر شضضبيهه صضضناعية وخيضضوطا الطضضبيعي الحيوانأي

الشضضعر % مضضن5 إليهضضا يضضضاف الخاما المادةا % من95 بحدود يشكل
الليضة والحياكضضة الغضضزل علضضى وتسضاعد ليونأة الخليط لتكسب الدمي
تضضوفره إلضضى بالضضضافة المصضضنع في الفنيين رأي حسب أفضل بشكل
ًا علينضا ومعضروض أرخص، بسعر الشضعر هضذا مضن كضبيرةا كميضضة حاليض

هضضذا فضضي البضضت قبضضل رأينا وقد الصناعة، هذه في لستخدامه الدمي
السؤال: بهذا سيادتكم إلى نأتوجه أن العرض

المضضبين الضضوجه علضضى الغضضرض لهضضذا الدمي الشعر استعمال يحل هل
ًا. آنأف

ًا. الله وجزاكم خير
يلي: بما اللجنة أجابإت و

والضضبيع ،  لكرامتضضه وذلضضك الدمضضي شضضعر شضضراء أو بيضضع يجوز ل أنأه
أعلم والله0 والهانأة بالبتذال يشعر

 * * *
السداد فإي المتأخر على غرامة فإرض         بيوع/ 89ع/4/5

مؤسسة/ من المقدما التي الستفتاء اللجنة على ]  عرض1806[
فضضي الشضضرعي بضضالرأي بإفادتنضضا مشضضكورين التكرما نأرجو ،محمد

التي: الموضع
أحضضد إطضضارات) إلضضى ضضض غيضضار قطضضع ضضض (سيارةا ما بضاعة بيع تم إذا

ترتب معين تاريخ في السداد على العميل هذا التزما وقد عملئنا
تأخر الخرين. فإذا تجاه  التزامنا عليه

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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لنضضا يجضضوز عليضضه.. فهضضل المتفق الموعد في السداد عن العميل هذا 
ًا التضضأخير مضضدةا عضضن مئويضضة بنسبة  تأخير غرامة فرض بضضأن وعلمضض

الضضتي المواعيضضد فضضي العملء يلضضتزما لكضضي هضضو جانأبنضضا مضضن الغرض
مستقبلً. معنا معاملتهم في عليها يتفقون

يلي: بما اللجنة * أجابإت
السضضداد يلضضتزما لضضم الذي العميل على تأخير غرامة فرض يجوز ل

قبيضضل مضضن هضضذا لن بمضضوافقته ولضضو العقضضد في المعين التاريخ في
اللجنة: وأضافإتالكريم.  القرآن حّرمه الذي الربا

مضضا بسضضداد العملء الضضتزاما علضضى تشضضجع مشروعة بدائل هناك إن
مواعيدها: في ديون من عليهم

ًا الدولة إصدار منها ض ماليضضة) علضضى غرامضضة(عقوبضضة بفضضرض قانأونأضض
إلضضى الغرامضضات هضضذه وتؤول السداد على قدرتهم مع المماطلين

يأخضضذها ول العامضضة،  والمرافضضق الخيضضر وجضضوه في للصرف الدولة
غرامضضة أي عليهضضم يفضضرض فل المعسضضرون المضضدينون أما الدائن،
ميسرةا). إلى فنظرةا عسرةا ذو كان تعالى:(وإن لقوله

ًا الضضدائن يحضضط أن ومنها ض الضضذين المضدينين عضن الضدين مضضن جضزء
تضأخير، دون مواعيضضدها فضضي أو مواعيضضدها قبضضل ديضضونأهم يسضددون

الضضتزاما أي فضضي أو المداينة عقد ذلك على ينص أن غير من وذلك
يجز لم  لحق التزاما وجد أو العقد في الحط على نأص فإن لحق

الموعد في سدد من كل أن يعلن أو الدائن يقول أن الحط. مثل
أو للعملء ذلضضك قضضال فإن كثر أو قل الدين من جزء يحط قبله أو

أعلم. واللهالمحرما. الربا صور من صورةا كان لهم أعلنه

* * *

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بإعععد أخععرى مععرة السععلعة المالععك بإيع       بيضضوع/ 89ع/2/11
بإيعها

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1807[
ونأصه: ،عيسى

ونأصه:  الفتوى لجنة على التالي الستفتاء عرض أرجو
وقد الكويتي التمويل بيت طريق عن شخص من سيارةا شراء أردت
قبضضل السضضيارةا قيمضضة ربضضع أعطيضضه أن علضضى معيضضن سضضعر علضضى اتفقنا
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الضضتي الربضضاحا قيمضضة علضضي تقضضل حتى وذلك التمويل بيت إلى الذهاب
الطريقة؟ بهذه المعاملة هذه تجوز فهل التمويل بيت يحددها

خيرا،، الله وجزاكم 
يلي: بما اللجنة أجابإت*

فل والمشضضتري السضضيارةا مالك بين تم البيع لن تجوز ل المعاملة هذه
فضضضل ملكضضه مضضن خرجضضت لنأها أخرى مرةا يبيعها أن للمالك يجوز
أن للسضضائل الباطضضل. ويمكضضن الحتيال من التصرف هذا في عما

جضضزء سضضيدفع لنأضضه الربح نأسبة تخفيف التمويل بيت على يعرض
أعلم. حالً. والله الثمن من

* * *
الربوية للسهم الوارث          بيوع/ بيع89ع/1/19

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1808[
ونأّصه: ،عثمان

أسضضهما اشترى قد حياته في وكان تعالى الله رحمه والدي توفي
هضضذه مضضن أتخلضضص بضضأن وفضضاته قبضضل أخضضبرنأي ثضضم برقضضان بنك من

سضضعره عضضن يختلضضف الشضضراء حين سعر للسهم كان وقد السهم
السضضهم أبيضضع أن لضضي يجضضوز فهل السهم سعر ارتفع حيث الحالي

هضضل ثضضم الشضضراء؟ وقضضت بسضضعره (المرتفضضع) أما الحضضالي بسضضعره
سوف آخرين أشخاص على السهم هذه ببيع إثم أو لوما يلحقني

بالربا؟ وسيتعاملون برقان بنك في يساهمون

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة   أجابإت*
يبيعها أن وله ببيعها منها يتخلص أن السهم هذه مالك على يجب
عند دفع ما منه يتملك أن له ثمنها من حصل ومما السوق بسعر

المحّرمضضة العمليضضات من جاء فما فيه فيتحرى زاد ما أما شرائها،
أو المسضضاجد بنضضاء ماعضضدا الضضبر وجضضوه من العامة للمصالح أخرجه
من أو الصول قيمة ارتفاع نأتيجة جاء ما وأما المصاحف، طباعة

أعلم. والله يتملكه أن فله الحلل العمليات

* * *

الزيادة مع بإنقد الربإوي المطعوم بإيع بيوع/ 89ع/2/19
نسيئة السعر فإي

،محمععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1809[
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ونأّصه:
بالضضدين والملضضح والتمضضر والشضضعير الحنطضضة وشضضراء بيضضع يجوز هل

ًا أو نأسيئة السضضعر عضضن زيضضادةا بضضدون المحضضّل صضضاحب مضضن بيضضد يد
الدين. حال في النقدي السعر عن زيادةا مع أو النقدي

يلي: بما اللجنة أجابإت*
بنقد والملح والتمر والشعير الحنطة بيع جواز على العلماء أجمع
ّ النقديضضة العملت مضضن مقامهمضضا قاما ما أو فضّي أو ذهبّي أو حضضال

ً أقضضل. واللضضه أو أكضضثر أو الحضضال بسضضعر المؤجضضل كان سواء مؤجل
أعلم.

* * *

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

البضععاعة علععى مسععتهجنة ماركععة/           بيضضوع89ع/1/49
المباعة

ّدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1810[ مساعدالسيد/  من المق
الكضضويت بلديضضة فضضي  المسضضتوردةا الغذيععة لشئون الدارة مدير
 :ض ونأّصه
  المحترما           الفتوى إدارةا / مدير الفاضل السيد
 ،،، وبعد طيبة تحية

ًا عينضضة بتحويضضل والقاضضضي المسضضتوردةا الغذية لجنة قرار إلى استناد
المضضوقرةا إدارتكضضم برتقضضال) إلضضى ضضض عنضضب ضضض فراولضضة ضضض ( نأعناع حلوى

هضضي والضضتي العبضضوات علضضى المدونأة الماركة حول برأيكم للستئناس
هضضذا ، النأجليزيضضة )باللغضضةKIS( ومدونأضضة العربيضضة (كيضضس) باللغضضة

العربيضضة باللغضضة منطضضوقه عضضن لبضضس فيه النأجليزية باللغة والمنطوق
المعاملضضة. إنأجضضاز لنضضا يتسضضنى حضضتى بالجابضضة التفضضضل يرجضضى ...لضضذا

الحتراما. فائق بقبول وتفضلوا
يلي: بإما اللجنة أجابإت

ّد بعضضض ) علىkis(كيس)( الماركة هذه وضع من شرعا مانأع ل المضضوا
أن المسضضتوردةا الشضضركة مضضن يستحسضضن ولكضضن ، التجاريضضة الغذائيضضة

بمضا  النأجليضضزي اللفضضظ في تغيير إجراء المصدرةا الشركة من تطلب
أعلضضم والله  ذلك نأحو ) أو KEES( مثل المستهجن اللفظ عن يبعده

0 
* * *
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 المومة إجازة شراء/          بيوع89ع/5/51
السضضيد/ بواسضضطة المقضضدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1811[

:  ونأّصه يوسإف،
الفتوى.  لجنة في العلماء السادةا
بيان لكم شاكرين نأرجو  ،،، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

:  يلي فيما الشرع حكم

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ل المضضدةا وهذه سنوات أربع ولمدةا أمومة إجازةا أخذت موظفة
تريد (أي الن وهي  الخدمة سنوات ضمن  تحتسب الموظفة) 

ًا المدةا، هذه شراء إنأجاز عن تأخرها نأظير فوائد ستدفع بأنأه علم
المحدد. الوقت في  معاملتها

ّدما الستفتاء أيضا  اللجنة على وعرض السيد/ بواسطة المق
الستفتاء: ونأّص  زوجته عن نأيابة ،سإعيد

أمومة إجازةا أخذت وقد ض مدّرسة ض التربية وزارةا في موظفة أنأا      
شضضراء أي ضضض الخدمضضة مضضدةا  أضضضم أن أردت وعنضضدما  سضضنوات4 لمدةا
علضضى الجتماعيضضة التأمينضضات مؤسسضضة موافقة تمت أن وبعد ض المدةا

هضضذه ضضضم مقابضضل %) في6( فائدةا هناك أن علمت الخدمة مدةا ضم
إلضضى التأمينضضات مؤسسضضة مضضن المضضوجه الكتضضاب فضضي جاء كما الخدمة
الرجضضاء المضضدةا هضضذه شضضراء يجضضوز فهضضل صضضورته مرفق التربية وزارةا
ًا الله وجزاكم الفتاء  0 خير

:  يلي بما الستفتاءين على اللجنة أجابإت*
عضضن عبارةا ) لنأه ضم ( مقابل المسمى  المبلغ دفع للسائل يجوز  

مشضضترطة زيضضادةا وعضضن دفعضضه المعتضضاد المبلضضغ علضضى مشضضتمل قسضضط
، عنها الدفع عن انأقطع التي السابقة المدةا تلك عن انأضمامه لقبول

كضضانأت وإل ، عليضضه الداء  واجضضب دين مقابلة في الزيادةا هذه وليست
ًا الزيادةا كالزيضضادةا منضضه المطلضضوب القسضضط من جزء هنا فالزيادةا ، رب

الجل. بيع في الملحوظة
تعاقضضد أن بعضضد المطلضضوب المبلغ سداد عن المشترك تأخر فإن

ّا المبلضضغ أصضضبح أن بعد (أي المدةا  ضم على عليضضه) الداء واجضضب دينضض
ًا الزيادةا تلك كانأت التأخير مقابل بزيادةا وطولب ًا رب يجضضوز ل محرمضض

أعلم. أداؤه. والله ول طلبه
* * *
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البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 للمشترى جوائز تقديم/   بيوع     89ع/3/54
ّدما الستفتاء اللجنة على عرض  إدارةا مجلس رئيس من المق

 :ض ونأصه ،خليفةالسيد/  تعاونأية  جمعية
بشأن ض صورتها مرفق ض فتوى اليومية الصحف إحدى ( نأشرت

فضضي إعلنأضضات بنشضضر التجاريضضة والمحلت المؤسسضضات بعضضض قيضضاما
مضضن يشضضتري لمضضن جضضوائز مضضن العلما وسضضائل مضضن وغيرهضضا الصحف
المعروضة. بضائعهم

ً تباشر الجمعية كانأت ولما ًا عمل  :ض التي ضمنه ومن تجاري
ًا الشركات لبعض ) تعرض1 مخصصضضة وأمضضاكن معينة مدد في أصناف

 0 بضائعها من يشتري لمن الشركات هذه تقدمها جوائز مقابل
زيادةا يترتب الصناف عن والعلن بالسوق مكان تخصيص ) نأتيجة2

جوائز. له والمقرر المعروض الصنف من المبيعات
ما لفادتنا الفتوى لجنة على السابقين بالبندين جاء ما عرض نأأمل  

ًا العمضضل هضضذا يعضضد كضضان إذا ً أما إثمضض ًا عمل أن اللضضه  نأسضضأل0 مشضضروع
الخير. فيه لما جميعا يوفقنا

 ،،، وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
يلي: بما اللجنة أجابإت *

بضائع يشترى لمن جوائز تخصيص الشركات أو للتجار يجوز ض    
ّعينة ُمدد في خاصة ّكل الجوائز خصصت سواء مخصصة أماكن أو م ل

ُلمواصفات بتلك يشترى من يعطضضي محضضددةا كميضضة يشضضتري لمضضن أو ا
الفضضائزين لختيضضار القسضضائم  تلضضك بيضضن القرعة تجرى ثم قسيمة عنها

يشضضتري لمضضن تعطضضى بضضل ثمضضن للقسائم يكون ل أن بشرطا بالجوائز
هضضذه تحققضضت فضضإذا القسضضيمة لقضضاء  الثمضضن فضضي زيضضادةا دون السضضلعة
النضضاس أمضضوال أكضضل مضضن ول القمضضار قبيضضل من ذلك يكن لم الشروطا
أعلم. والله0بالباطل

* * *

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

؟ الجل بإيع شروط هي ما/             بيوع89ع/1/56

ّدما السضضتفتاء اللجنععة على ] عرض1813[ مؤسإسععةمضضن/  المقضض
:ض ونأّصه ،تجارية

: أدنأاه الستفسار على بالرد التكرما يرجى ،،، وبعد طيبة تحية
 ؟ بالجل البيع شروطا هي ما      
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،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا ض

يلي: بما اللجنة وأجابإت
ً السضضلعة تسضضليم على المتعاقدين اتفاق هو الجل بيع  إن حضضال

معلوما. أجل إلى الثمن تسليم وتأخير
ًا جائز صحيح الجل وبيع الحاضر السعر  يمثل كان سواء شرع

 :ض التالية بالشروطا منه أعلى أو ،
يجضضوز فل بينهمضضا، الربا يجرى مما والثمن المبيع يكون ل ) أن1

ً ببعضضض بعضضضها النقدية والعملت والفضة الذهب بيع ّبضضد بضضل مضضؤجل ل
العقد. مجلس في والتقابض الحلول من

ًا الثمن يكون ) أن2  ًا، والجضضل معلوم ّي معلومضض فضضي جهالضضة وأ
ً الثمن يكون أن ويجوز ، العقد تفسد الجل أو الثمن أجل إلى  مؤجل
ًاأو واحد لكنها مختلفة آجال في تحل أقساطا على مقسط
ّعينة ًا ويجوز ، م ً الثمضضن بعضضض يكضضون أن أيضضض ً والبضضاقي حضضال ، مضضؤجل
للزيادةا. قابل غير إجمالي ثمن على التعاقد يكون أن ويجب

ول الثمضضن فضضي مدمجة فهي الجل لقاء الملحوظة الزيادةا (أما
الضضدافع حضضق مضضن ليضضس الضضدفع تعجيضضل منفصضضلة) وعنضضد إليهضضا ينظضضر

ً  باع لو أّما بالفرق المطالبة العقضضد فضضي وذكضضر الحاضضضر بثمضضن مؤجل
ربوية. فائدةا تضمن لنأه يجر لم التأخير على ربوية فائدةا إضافة

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا الثمن يكون ل ) أن3 أنأضضه علضضى مقدارين بين العقد في متردد
عضن أخضر وإن كضذا يكضضون الثمن فمقدار كذا وقت في بالثمن جاء إن

هذا لن التردد هذا على  المتعاقدان يفترق ثم أكثر الثمن يكون ذلك
أثنضضاء فضضي التردد هذا يّضر ول عنه، المنهي بيعة في البيعتين باب من

أعلم. العقد.  والله قبل المساومة
* * *

الخمر مع يستخدم أن يمكن شراب بإيعبيوع/89ع/1/23
العععام المععديرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على عرض

ونأّصه: ،الكويت لبلدية
التحية، بعد
الجضضاهز الكاكضضاو شضضراب للغذيضضة شركة... العالمية لحساب ورد
الصضضحية المعاينة وبتقرير ، المريكية المتحدةا الوليات إنأتاج من
لمختضضبر إرسضضاله وتضضم الكضضويت بلديضضة قبضضل مضضن عليه الكشف تم

العينضضة فحصضضت وعليضضه الصلحية من للتأكد العامة الصحة وزارةا
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الصضحة وزارةا مختضبر أن إل الدمضي لسضتهلك صالحة أنأها وتبين
المواصفات (إدارةا والصناعة التجارةا وزارةا بمراجعة أفاد العامة

البيانأضضات بطاقضضة علضضى المضضذكورةا العبضضارةا والمقاييس) بخصوص
نأضضوع مضضع الشضضراب هضضذا تقضضديم بإمكانأيضضة تفيضضد النأجليزيضضة باللغضضة

ً  الكحضضضول ضضضض والصضضضناعة التجضضضارةا وزارةا مخاطبضضضة تضضضم وفعل
أن إل المنتضضج هضضذا حضضول الضضرأي لبضضداء والمقضضاييس المواصضضفات

لجنضة على للعرض الموضوع هذا حولت والصناعة التجارةا وزارةا
على عرضه وتم العاما البلدية مدير وقرارات المستوردةا الغذية
ضضض الوقضضاف لضضوزارةا المنتضضج هذا تحويل اللجنة قررت حيث اللجنة
الفتوى. إدارةا

السضضلع تلك عرض إمكانأية عن بموافاتنا التكرما يرجى لذا
تعضضاونأكم. حسضضن لكضضم عضضدمه. شضضاكرين مضضن الكضضويت بأسضضواق
الحتراما،،، فائق بقبول وتفضلوا

البيوع / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا يحرما ل إنأه ّلضضوه ثبضضت قضضد مضضاداما المنتضضج هذا تداول شرع مضضن خ

علضضى تحتضضوى الضضتي العبضضارةا طمضضس وينبغضضي المسضضكرةا، المضضواد
وذلضضك الستعمال إرشادات ضمن المذكورةا الخمر أنأواع تسمية

ًا أعلم. للذريعة. والله سد
* * *

 المرابإحة بإيع شروط هي ما/             بيوع89ع/1/56
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى  عضضرض مؤسإسععةمضضن/  المقضض

:-   ونأّصه تجارية،
،،، وبعد طيبة تحية

 :ض أدنأاه الستفسار على بالرد التكرما  يرجى
  ؟ المرابحة عمليات  شروطا هي  ما

،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا        
يلي: بما اللجنة * أجابإت
زيضضادةا مضضع البضضائع علضضى بضضه قاما بما المبيع مبادلة هي  المرابحة

ّعين بمبلغ ربح مضضا لصضضحتها ويشضضترطا  التكلفضضة مضضن مئوية بنسبة أو م
 يلي:ض

0 إليه وحازه البائع ملك في دخل قد المبيع يكون أن ض1
للبائع يحّل ول ، البائع على به قاما الذي بالثمن المشتري علم ض2

أستحق وزاد كذب فإن به يخبر الذي الثمن في فيزيد يكذب أن
يعلضضم لضضم  فلضضو0 الربضضح مضضن يقابلهضضا وما  الزيادةا استرجاع المشتري
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لتقريضضر العقضضد بطضضل المجلس عن العاقدان أفترق حتى الول الثمن
الفساد.

صحة في شرطا بالثمن والعلم الثمن بعض لنأه بالربح العلم ض3
البيع.

ًا  البائع به أشترى الذي الول العقد يكون أن ض4 كان فإن صحيح
ًا أعلم. والله  مرابحة يبيعه أن يجز لم فاسد

المعاملت كتاُب

الشريك من الكفالة على الجر  أخذكفالة/89ع/2/4
له صدرت من لغير الرخصة / تأجير                           

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1816[ ونأّصه: ،صالحمن/  المق
جزيضضل منضا ولكضضم التالية المواضيع عن الجابة عن التكرما يرجى
والحتراما: الشكر

المبالغ. دفع مع النهاية إلى البداية من الترخيص قصة ) عن1 
ترخيص. في ثاٍن شخص مع للمشاركة تأجير ) عن2

ً كضضان بضضأنأه وأفضضاد اللجنضضة، إلضضى المستفتي حضر      وقد مقضضاول
الشضضتراك مضضع إل المقضضاولت مزاولة بمنع قرار صدر ثم لوحده،

%49و الكويتي % للمواطن51 بنسبة وذلك كويتي مواطن مع
معها واشتركت كويتية مواطنة على تعرفت . وقال: ثم للجنبي

الضضتي المبالغ كل أنأا ودفعت واسمها باسمي الترخيص وأخرجت
تضضدفع ولضضم ما1984 عضضاما منذ وذلك الترخيص إخراج على ترتبت

وفضضي الفضضترةا هضضذه مضضضي وبعد شيء أي التكاليف من شريكتي
أربضضاحا فضضي أقاسضضمها أن شضضريكتي منضضي ما.طلبضضت1988 عضضاما

وأنأضضا دفعتهضضا الضضتي التكاليف نأصف لها: أعطيني فقلت ، الشركة
بل التكاليف نأصف أدفع ما أنأا : ل فقالت ، الرباحا نأصف أعطيك

ًا لي تدفع أن أريد ًا مبلغضض دينضضار ألضضف حضضدود فضضي سضضنة كضضل معينضض
ًا أخرى، دينار بألف تقدر والتي بيوتي صيانأة مع كويتي بأنأهضضا علم

ًا مني تأخذ لم تكفلني أي المر أول في الكفالة لقاء شيئ

الكفالة / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا، مني تأخذ  ولم الذي الترخيص تبيعني أن منها طلبت وقد نأقود
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وبينهضضا بينضضي الشضضركة صفيت ولو تقبل، فلم واسمها باسمي هو
عنضدما دفعتهضا الضتي المصضاريف أخسضضر بضضل ربح على أحصل لم

هو: وسؤالي واسمها، باسمي الترخيص أخرجت
صضضدر لمضضن أدفضضع أن الظضضروف هضضذه مثضضل في لي يجوز هل  ض     

ًا واسمه باسمي الترخيص عليضضه نأتفضضق ما حسب المال من مبلغ
للسضضتفتاء بالنسبة هذا يجوز؟ ل أما بالترخيص النأتفاع لستمرار

الول. 
للشركة فرع فتح المقصود فإن الثانأي للستفتاء بالنسبة وأّما ض     

ًا آخذ أن على شريكتي واسم باسمي المرخصة المضضال من مبلغ
إيجضضار يجضضوز فهضضل الرخصضضة إيجضضار لقاء الفرع من المستفيد من

 الرخصة؟

يلي: بما اللجنة أجابإت*
إذا جائز أمر هو محّل برخصة النأتفاع مقابل الجر إعطاء إن      

ًا المستفيد الشخص كان ًا أو مضطر للتكسب. محتاج
علضضى الجضضر أخضضذ قبيل من لنأه يجوز فل ذلك على الجر أخذ أّما

عضضن يخرجهضضا عليهضضا الجضضر وأخضضذ التبرعضضات قبيضضل مضضن الكفالضضة
أعلم. موضعها. والله

* * *
أحععد قبععل مععن الكفالععة عععن الرجوعكفالضضة/ 89ع/2/4

الشركاء
ّدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1816[ ونأّصه: ،صالحمن/  المق

جزيضضل منضضا ولكضضم التضضالي السضضؤال عن الجابة عن التكرما يرجى
والحتراما: الشكر

هضضل وغيرهضضا كويتيضضة شخصضضية باسضضم ترخيضضص تجميد يجوز هل ض
ل. أما يحق

الكفالة / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

واسضضم باسضضمي مشترك ترخيص : عندي بقوله المستفتي وأفاد
هضضذا فضضي العمضضل يجمضضد أن يريضضد وشضضريكي الكويضضتي، شضضريكي
انأتهاء بعد أو الترخيص صلحية فترةا خلل في يلغيه أو الترخيص

بضضالترخيص العمل ترك يجوز فهل تجديده فيوقف الترخيص مدةا
الخضضر الطضضرف رغبضضة مضضع الشضضركاء مضضن واحضضد طضضرف قبضضل من

الترخيص؟ في العمل باستمرار

115



يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا كفل لمن يجوز بالرخصضضة النأتفاع من تمكينه طريق عن شخص

الرجوع كان ولو كفالته عن يرجع أن الكفيل باسم التي التجارية
ّدةا في الكفالضضة مفعضضول المفعضضول) وينتهضضي (السارية الرخصة م

لن ، التصضضرفات من رجوعه بعد يقع ما الكفيل يضمن ول بذلك
أمضضا الحضضق، سضضبب وجضضود قبل وقع قد يكون الكفالة عن الرجوع
لهمضا لزمضضة فإنأهضضا الكفيضضل رجضضوع قبضضل سببها وجد التي الحقوق

بعد. فيما الحقوق ظهرت ولو بالتضامن
مضضن جضائز فهضضو الرخصة مدةا انأتهاء بعد الكفالة عن الرجوع وأّما
شضضركة لنأهضا عنهضا المسئول الحالة على هذا وينطبق أولى، باب

الكفالة. وحقيقتها صورية
أعلم. والله

* * *
القامات على المقابإل أخذ/  كفالة89ع/2/4

ّدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1818[ ونأّصه: ،صالحمن/  المق
جزيضضل منضا ولكضضم التالية المواضيع عن الجابة عن التكرما يرجى
والحتراما: الشكر

القامة. لقاء فلوس / أخذ ل أما يجوز القامة كفالة ) ض1
بضه مرخضص عمضضل لغضضرض شضركة من فرع أو رخصة عندي ) ض2

 يجوز هل

الكفالة / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الثضضانأي والنوع عمال مع رخصة  نأوعان نأوعين وهو ل أما تأجيرها
عمال. بدون رخصة

وأتفضضق أخضضرى ومهن والنجارين للعمال إقامات أعمل إنأني  ) ض3
ًا منهضضم آخضضذ ل أن على البداية من معهم صضضار إذا ولكضضن  فلوسضض
مقطوعضضة أما باليوميضضة ونأقضضص بالعمضضل الولوية فلي عمل عندي
ل؟ أما يجوز

ً وأكفضضل شضضركة عنضضدي ) ض4 مقابضضل بضضدون إقامضضات يعنضضي عمضضال
كضضل عضن آخضذ أن لضي يحق هل مندوب هو خاص موظف وعندي
ًا إقامضضضة مطبوعضضضات أي ومصضضضروفات للمنضضضدوب كضضضذا  ، مبلغضضض

مكتب. ومصاريف
يلي:  بما اللجنة أجابإتو
ّين مقابل القامات عمل على يؤخذ أن يجوز         عمل نأظير في مع

العمال هذه يخّص وما الطبع ومصاريف إجراءاتها في المندوب
ًا المقابضضل هضضذا تضمين يجوز ل ولكن المكتب مصاريف من شضضيئ
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يتخضضذ أن يجضضوز ل أنأضضه بمعنضضى القامضضة لتضضأمين الكفالة نأفس عن
ًا أعلم. الكفالة.والله على الجر لخذ حيلة العمال هذه من شيئ

بإالمععال لكفيلععه المكفععول مسععاعدةكفالضضة/ 89ع/1/5
شرط بإغير

التي: الستفتاء وقدما ،محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر
ً فطلضضب شركة لديه تاجر رجل مقابضضل دون الخضضارج مضضن  عمضضال
ًا يطلبون الذين من هو ليس (أي فضضي ليكضضون العامضضل مضضن نأقضضود

هضضذه يضضؤمن ل التضضاجر هضضذا وإنأمضضا عنضضدهم يعمل ل ولكن كفالتهم
شغلهم العمال وصل عندما ولكن حراما بأنأها يعتقد لنأه الطريقة

أو خسضضرت وعنضضدما رواتضضب، لهضضم وكضضان مباشضضرةا بالشضضركة
الشركة انأكسرت

الكفالة / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مقابضل أي دون شضركة أي فضي أي مكان أي في ليعملوا  تركهم
فضضي وكضضان  وغيرها للمحلت الجارات يدفع وكان مضايقة أي أو

عنضضدهم الضضتي القامضضات نأهايضضة وصضضلت عنضضدما ولكضضن مالية أزمة
أي الطيضضب الرجضضل هضضذا يسضضاعدون أن على بينهم فيما تشاوروا

واللضضه أنأفسضضهم، طيضضب مضضن هضضذا وكان اليجارات بتسديد التاجر
القصد. وراء ما يعلم
حراما هذا هل لي مساعدتهم منهم قبلت إذا التاجر ) يقول1س
ول ذلك على أرغمهم ل أنأي رغم منهم الموال آخذ بأن حلل أما

أنأفسهم. طيب من كان هذا ذلك. كل على يرغمهم شريكي
طلضضب فضضي كتضضب مضضا فقضضرر المستفتي من اللجنة واستفسرت ض

أن عليهضضم يشضترطا لضم الشضركة صضاحب بضأن وأفضاد السضتفتاء،
ً مضضتردد وأنأضضه إقاماتهم تجديد مقابل يساعدوه تجديضضد فضضي أصضضل
ساعدوه. لو حتى إقاماتهم

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حصضل غيره أو بمال للكفيل المساعدةا المكفولين تقديم أن بما

علضضى المكافأةا من لنأه جائز فإنأه عرف ول شرطا ول عقد بدون
صضضنع "مضضن وسضضلم عليه الله صلى لقوله مشروع وهو المعروف

ًا إليكم أعلم. فكافئوه". والله معروف
* * *

الكفالة على الجرة أخذ           كفالة/ 89ع/1/8
،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1820[
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ونأصه:
،،، وبعد طيبة تحية
أنأنضضي سضضوى فرصضضة أجضضد ولضضم الكويت إلى أخي أحضر أن أريد

ًا أدفع  مبلغ

الكفالة / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

في السلما رأي فما العمل، صاحب وبين بيني ... فيما وقدره
فيكم. الله وبارك المر؟ هذا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مضضن ذلك لقاء الجر إعطاء يجوز. أما ل الكفالة على الجر أخذ

ًا كان إذا جائز فإنأه المستفيد الشخص بتلك للتكسب مضطر
ًا يجد لم بأن الوسيلة ًا كان أو بدونأها، للعيش مورد بأن محتاج

ًا وجد وكذلك شديدةا، مشقة به الكتفاء في أو يكفي ل مورد
الحالضة هضضذه (الرائضضش) وفضضي للوسضضيط مبلغ إعطاء في الحكم
كضضان إن المعطي على إثم ول والوسيط الخذ على الثم يكون

أعلم. إليها. والله المشار بالصفة
* * *

العمال كفالة على المال كفالة/أخذ89ع/2/29
،حمععد/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1821[

ونأّصه:
لضضي يحضضق وهضضل التجضضارةا غرفة من سيارات تنظيف ترخيص لدي
عمضضل مقابضضل فضضي المضضال من شهريا مبلغا الغسالين من آخذ أن

ً كونأي مقابل أو لهم إقامات كفالتي لول أنأه العلم مع لهم؟ كفيل
البلد. في العمل مزاولة من تمكنوا ما لهم

يلي: بما اللجنة أجابإت*
جضضائز غير وهو بالباطل الناس أموال أكل قبيل من التصرف هذا
علضضى الشضضرع فضضي قائمضضة وهضضي الكفالضضة على المال أخذ فيه لن

ً فيه كما التبرع، أعلم. الضعفاء. والله الناس لحاجة استغلل

* * *
المعاملت كتاُب
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العمال على التأمينوعمال/  عمل89ع/1/6

،صالحالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1822[
ونأصه:

جزيضضل منضا ولكضضم التاليضة المواضضضيع عضن الجابضضة عضضن التكضضرما يرجى
والحتراما: الشكر

أو عملي في عمل إصابة حصل إذا العمال مبلغ) تأمين (أخذ عن ض    
دفضضع مضضع ل أما يجضضوز العمضالي للتضأمين بالنسضبة العمل مكان غير

فضضأكون إصضضابة تحصضضل لو  بأنأه للعلم وهذا ؟ العمال على التأمين
للصابة. التعويض يتحمل من والشركة أنأا

يلي: بما  اللجنة أجابإت
إلضضى تضضؤدي الضضتي العمضضل حضضوادث ضضضد العمضضال علضضى التضضأمين يجوز 

، فوائضضد عليهضضا يسضضتحق ل مرتجعة غير بمبالغ الوفاةا أو الصابات
واللجنضضة ،  الفعلضضي الضضضرر يتجضضاوز ل بمضضا التعضضويض  مبلغ ويكون

الشضضرعية بالديضضة هنضضا الضضضرر  تقضضدير فضضي العلضضى للحد تستأنأس
بضضألف بالضضذهب مقضضدرةا للنفس بالنسبة وهي ، دونأها ما أو للنفس
الكيلضضو  وربضضع غرامضات كيلضو ) أربعة4و250( يعادل ما أي مثقال

الورقيضضة. النقضضود مضضن القدر هذا  يعادل ما أو الخالص الذهب من
نأسضضب فهضضي القضضوى وذهضضاب العضاء في النفس دون ما دية أما

محددةا

والعمال العمل / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا بجدول مرسوما الكويت في صدر وقد ، الكاملة الدية من  شرع
التضضأمين مبضضالغ فضضي التقيضضد  ينبغضضي لذا ، الشرعية الديانأات نأسب

الفعلضضي الضرر حدود في لتكون ، الشرعية بالمقادير المستحقة
فضضي البضات الشضضرعي الضضرأي يصضضدر أن إلضضى عنضه الزيضادةا وعضدما

المجضضامع في بحث موضوع هو الذي الحياةا على التأمين موضوع
أعلم الفقهية. والله

* * *

عمععال علععى اللزامععي التأمينوعمضضال/        عمل89ع/4/11
الشركات
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التالي: السؤال اللجنة على ]  عرض1823[
أو الشضضركات إحضضدى فضضي العضضاملين علضضى الموضضضوع: التضضأمين

الخاصة المؤسسات
هنضضا الدولضضة قضضانأون بضضأن العلضضم يرجضضى أعله، الموضوع إلى بالشارةا

ألحضضق إذا الشضضركة هذه في العامل تعويض على العمل صاحب يجبر
ًا صعق أو توفي أو ضرر به يلحق قد مما الرسمي عمله أثناء كهربائي

إهمضضال بسضضبب الحوادث أغلب إن حيث العمل بصاحب الكبير الضرر
والمؤسسضضات الشضضركات أصضضحاب معظضضم فضضإن لضضذا نأفسضضه، العامضضل
لديهم. بالعاملين خاص تأمين بعمل يقومون الخاصة

العمضضال علضضى التضضأمين وهضضو العمل هذا مشروعية مدى هو والسؤال
العمضضل سضضاعات أثنضضاء كهربضضائي/ وفضضاةا المخاطر(سقوطا/ صعق ضد

ًا عامة. وفضضي وتجارةا مقاولت مؤسسة صاحب بأنأني الرسمي) علم
مضضن بضضأي الضضضرر يلحضضق ل حضضتى البضضديل ذكضضر أرجو الجواز عدما حالة

البلد. لقوانأين مخالفة هناك تكون ول الطراف
الجزاء،،، خير عنا الله وجزاكم

والعمال العمل / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما اللجنة أجابإتو*
علضضى الوفضضاةا أو العمضضل إصابات ضد العمال على التأمين إجراء يجوز

مبلضضغ يكضضون وأن فوائد عليها يستحق ول مرتجعة، القساطا تكون أن
تقضضدير فضضي استأنأسضضت واللجنضضة الفعلضضي، الضضضرر حدود في التعويض

بالنسضضبة وهضضي الشضضرعية، بالديضضة النفضضس على الواقع الفعلي الضرر
يعادل ما أو الخالص، الذهب من غراما  كيلو4,250 يعادل ما للنفس

العضضضاء مضضن النفضضس دون لمضضا وبالنسضضبة الورقيضضة، النقضضود مضضن ذلك
وقضضد الكاملضضة الدية من شرعا المحددةا النسب تراعى القوى وذهاب
الشضضرعية الضضديات ) جضضدول1340 العضضدد اليضضوما (الكضضويت فضضي صضضدر

المسضضتحقة التضضأمين مبضضالغ فضضي الشضضرعية بالمقضضادير التقيضضد فينبغضضي
إلضضى المقادير تلك عن الزيادةا وعدما الفعلي الضرر حدود في لتكون

الحيضضاةا. علضضى التضضأمين موضضضوع فضضي البات الشرعي الرأي يصدر أن
أعلم. والله

* * *
ربإوية شركات فإي العملوعمال/      عمل 89ع/2/41

،حنععانمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1824[
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ونأّصه:
مايلي: عملي وطبيعة حكومية شركة في موظفة إنأي

بهضضم بالتصضضال ذلضك ويكضضون البنضضوك مضضع والضضدولر بالضضدينار ) ودائضضع1
أسعار. على والحصول

علضضى والحصضضول البنضضوك مضضع بالتصال كذلك بالعملت وشراء ) بيع2
السعار. أفضل

والفوائضضد الشضضركة أموال من للتأكد خارجية بنوك وتدقيق ) مراقبة3
منها. المحصلة

للشركة. الفعلية الفوائد ) نأحسب4
وشضضرائهم بيعهضضم مضضع المختلفضضة العملت بحركضضة تقضضارير ) نأعمضضل5

منهم. المحصلة والفوائد
ل؟ أما السلوب بهذا العمل يجوز هل إفادتي فالرجاء

والعمال العمل / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يقتضضضي عملهضضا بضضأن وأفضضادت اللجنضضة إلضضى المسضضتفتية وحضضضرت-
ّي البنضوك فضضي التصال معضضه نأتعامضضل أكضضثر فائضضدةا يعطضضي بنضضك وأ
العملت بيضضع فضضي التفضضاق ونأعمضضل العملت وشضضراء بضبيع وكضضذلك

ً اليوما ّلهضضا المضضور هذه أتولى وأنأا التسليم يكون بكره وبعد مثل ك
المعاونأين. بعض وعندي

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مباشضضر اتصضضال لهضضا المسضضتفتية بهضضا تقضضوما التي العمال هذه بأن

أخضضرى وظيفضضة إلى النقل تطلب بأن اللجنة نأصحتها ولذلك بالربا
أعلم. بالربا.والله لها علقة ل

* * *
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المعاملت كتاُب

السإلمية الشريعة فإي الخلو      خلو/ 89ع/5/6

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1824[
ونأصه: ،إحسان
التالي: الموضوع في بإفادتنا التفضل نأود

وأحضضد للضضه، والحمضضد السضضلمية الشضضريعة حسضضب تعمل شركتنا
وقد الملبس، في الجملة تجارةا هي الشركة في العاملة نأشاطاتنا

النشاطا، لنفس المفرق تجارةا في الدخول على الرأي استقر
وقع كلما ولكننا جيد موقع في تجاري محل عن نأبحث ونأحن

المرين:ض أحد صادفنا محل على اختيارنأا
ًا المحل صاحب يطالب أن إما ض1 ". "خلو
كضضانأت إن القديمضضة أو الجديد العمارةا صاحب يطلب أن وإما ض2

بدفع"خلو".
:السعؤال

ًا لنا يجوز هل "خلو" محل؟ دفع شرع
نأجضضد لضضم الن حضضتى عضضامين ولمدةا بأنأنا فثقوا يجوز، ل كان وإذا

ً ًا محل عليه، بدون جيد موقع في واحد فرص تفوت وبذلك "خلو" 
للشركات متاحة الفرص وتكون الشركة، على استثمارية

ًا تحصل أن من التشريع بهذا تؤمن ل التي الخرى على دائم
وغيرها. التجارية، المحلت أفضل

 الخلو / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الحتراما،،، فائق بقبول وتفضلوا 
في السلمي الفقه  لمجمع6 رقم قرار على اللجنة اطلعت

وأنأه به الخذ اللجنة ورأت الخلو بدل  بشأن الرابعة دورته
ًا يصلح القرار: ونأص للسؤال جواب

المجمضضع  إلضضى الضضواردةا الفقهيضضة البحضضاث علضضى الطلع بعضضد
يلي: ما قرر عليه وبناءالخلو)  (بدل بخصوص

122

بإاُب: الخععلو 



هي: صور أربع إلى الخلو بدل على التفاق صور أولً: تنقسم
بضضدء عنضضد المستأجر  وبين العقار مالك بين التفاق يكون أن ض1
العقد.

أثناء في وذلك المالك وبين  المستأجر بين التفاق يكون أن ض2
انأتهائها بعد أو  الجارةا عقد مدةا

فضضي جديضضد، مسضضتأجر وبيضضن المستأجر بين التفاق يكون أن ض3
انأتهائها. بعد أو الجارةا عقد مدةا أثناء

المالك من كل وبين الجديد المستأجر بين التفاق يكون أن ض4
انأتهائها. بعد أو المدةا، انأتهاء قبل الول والمستأجر

ًا: إذا المسضتأجر يضدفع أن علضضى والمسضضتأجر المالضك اتفضضق ثانأيض
ًا للمالك ًا مبلغ ًا مقطوع ًا يعد أن على المقطوع المبلغ عن زائد جزء

هذا على تطبق الفسخ حالة وفي عليها المتفق المدةا أجرةا من
الجرةا. أحكاما المبلغ

ًا: إذا الجضضارةا مضضدةا المسضضتأجر وبيضضن المالك بين التفاق تم ثالث
ًا المستأجر إلى المالك يدفع أن على حقه عن تخليه مقابل مبلغ

هذا الخلو بدل فإن المدةا، بقية منفعة ملك في بالعقد الثابت
ًا، جائز في حقه عن برضاه المستأجر تنازل عن تعويض لنأه شرع

للمالك. باعها التي المنفعة
ًا أو صضضراحة العقد يتجدد ولم الجارةا مدةا انأقضت إذا أما ضضضمن

 طريق عن

 الخلو / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بضضدل يحضضل فل لضضه، المقيضضدةا الصضضيغة حسضضب التلقضضائي التجديضضد
المستأجر. حق انأقضاء بعد بملكه أحق المالك لن الخلو،

ًا: إذا المسضضتأجر وبيضضن الول المسضضتأجر بيضضن التفضضاق تضضم رابعضض
مبلغ لقاء العقد مدةا بقية عن التنازل على الجارةا مدةا أثناء الجديد

ًا، جائز هذا الخلو بدل فإن الدورية، الجرةا عن زائد مع شرع
والمستأجر المالك بين المبرما الجارةا عقد مقتضى مراعاةا

للحكاما الموافقة  النافذةا القوانأين به تقضي ما ومراعاةا الول
الشرعية.
ًا المدةا الطويلة الجارات في أنأه على الجضضارةا عقضضد لنص خلف

العين إيجار للمستأجر يجوز ل القوانأين بعض تسوغه لما
المالك. بموافقة إل فيها الخلو بدل أخذ ول آخر، لمستأجر
الجديضضد المسضضتأجر وبين الول المستأجر بين التفاق تم إذا أما
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المستأجر حق لنأقضاء الخلو، بدل يحل فل المدةا انأقضاء بعد
أعلم. واللهالعين.  منفعة في الول

* * *

المعاملت كتاُب

الفقراء للولد وإطعامه الربإا أخذوربا/ بنوك89ع/4/29
 
السضضيدةا/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1826[

ونأّصه:  ،أسإمهان
ًا والدي  ترك وزواجي عزوبتي طيلة به احتفظت المال من مبلغ

بعد لي شقيق مع وضعته المال وهذا ، حينها زوجي عنه وأخبرت
حول؟ عليه الن ومر لي يشغله لكي زوجي وفاةا

ًا لولدي المضضال هضضذا زكضضاةا دفضضع يجوز ) هل1 تضضأتيني بضضأنأني علمضض
غيري. وزكاةا وأموال تبرعات

علضضى وإنأفاقها عليهم المصرف (ربا) من فائدةا أخذ يجوز ) هل2
وخلفه. وكهرباء وأدوية كالطبابة للضرورةا أولدي

يسجل والبنك لولدي توفير دفتر البنك في المحكمة )  فتحت3
أخذها. يجوز فائدةا.. فهل لي

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
أولده وهضضم لفرعضضه ول لصضضله أمضضواله زكاةا دفع للمزكي يجوز ل

أولدهضضا علضضى الما أموال فائدةا إنأفاق يجوز ل كما أولدهم وأولد
الخيضضر. عضضدا وجضضوه فضضي أو الفقضضراء من غيرهم على تصرفها بل

أعلم. المصاحف. والله وطبع المساجد

* * *
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والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الععزواج لضععرورة الربإععا أخععذوربضضا/             بنضضوك89ع/1/9
الماسإة

ونأصه: ،ناصرمن/ المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1827[
للهمية: كتابة التالي السؤال عن بالجابة التكرما يرجى

الحكومضضة لضضدى  وأعمضضل88 عضضاما الكضضويت جامعضضة من تخرجت
وأريد25 العمر من وأبلغ إخوانأي أكبر وأنأا متقاعد ووالدي ًا.  عام  

د.ك4000( بالكامل زواجي تكلفة ويبلغ أتزوج أن )2000( منها ) 
الزواج عقد تقديم بعد والدخار التسليف بنك من سآخذها د.ك

ًا أقدمها لكي ) د.ك2000( أقترض أن وأردت العروس لهل مهر
الزوجية منزل بتجهيز سأنأفقها التسليف بنك من سآخذها والتي

ًا أخضضذ لكي الكويتي التمويل بيت إلى ذهبت وعندما )ضض 2000( قرضضض
وقضضت بضضأي بضضك ترحضضب الربوية البنوك أن رفض. وتعلمون د.ك
إلى الحاجة أمس في وأنأا الزواج يعتبر فهل ، مبلغ أي لعطائك
ًا آخذ أن لي تبيح ضرورةا نأفسي إحصان من  د.ك2,000 قرض

بالصبر. وعلي ضرورةا يعتبر ل أما ربوي بنك
يلي: بما اللجنة أجابإت*

ًا المستفتي كان إذا كضضان إن وكذا ضرورةا، فل الصبر على قادر
من المهر يدفع كأن حلل بطريق المتطلبات هذه تأمين يستطيع

منزل ويجهز التسليف، بنك من عليه يحصل الذي النقدي المبلغ
شرعية. طريقة على بالجل بالشراء الزوجية
فضضي الوقضضوع نأفسضضه مضن وعلضضم ذلك من شيء يمكن لم إذا أما

(الربا) بالفائدةا القتراض له يجوز فإنأه يتزوج لم إذا الزنأى
الضرورية الحاجات لشراء (أي الزواج عليه يتوقف الذي بالقدر

وعلى بالضرورةا، المحظور إباحة باب من ذلك فقط) ويكون
وعدمها. الضرورةا تحقق شأن في ربه الله يتقي أن السائل

 * * *    أعلم. والله

 الخلو / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بنوك89هض/1/7 تصدرها التي الخزانة أذأوناتوربا/     
الدولة

السضضيد/ مضضن المقضضدمان  السضضتفتاءان اللجنة على ] عرض1828[
ونأصهما: ،/علىوالسيد عبدالرحيم،
الضضضمان صضضندوق إدارةا مجلضضس  يهضضدىالول: السإععتفتاء

حضضول برأيكضضم الستئناس ويود إليكم، تحياته ما بوزارةا للعاملين
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بعضضض شضضراء فضضي الضضضمان صضضندوق أمضضوال مضضن جضضزء اسضضتثمار
تمشي المركزي) ومدى (البنك الحكومة عن الصادرةا السندات

السمحاء. الشريعة أحكاما مع استثمارها عن الناتجة الفوائد
ممكنة. سرعة بأقصى بالرأي الفادةا نأرجو

التوفيق. ولي والله ض معنا تعاونأكم حسن لكم       شاكرين
المضضوقرةا الفتضضوى للجنضضة بالسضضؤال   أتوجهالثاني: السإتفتاء

وعلضضى السضضتثمار شضضهادات علضضى المترتبضضة الفوائضضد إباحضضة حول
البنكية. الودائع وعلى الدولة تصدرها التي السندات

الفوائد. هذه مثل مشروعية مدى فما
والتقدير.. الحتراما فائق بقبول وتفضلوا

بيضضان وعلضضى المضضذكورين السضضتفتاءين علضضى اللجنة اطلع وبعد ض
لذونأضضات واحضضد رقم الصدار في للكتتاب المركزي الكويت بنك

الخزانأضضة لسندات واحد رقم الصدار في للكتتاب وبيانأه الخزانأة
لسنة خمسين رقم بالقانأون المرسوما بموجب الترخيص حسب
العضضدد اليضضوما الكضضويت جريضضدةا فضضي المنشورةا والبيانأات ما1987
1746.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الضضتي الطريقضضة حسضضب الخزانأضضة وسضضندات الخزانأضضة أذونأضضات إن

خصضضم فيها الخزانأة أذونأات أن على قائمة للكتتاب بها طرحت
به،وأن المكتتب السمي سعرها عن

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

سضضتة كضضل تضضدفع سضضنوية فائضضدةا أسضضعار تحصل الخزانأة  سندات
مضضن لكضضل البنضضك مضضن مضضضمونأة السضضمية القيمضضة وأن أشضضهر

 من يجعلها وهذا والسندات الذونأات
ل الضضذي المحضضرما الربضضا مضضن وذلضضك مشضضروطة بزيضضادةا القروض

أعلم. إعطاء. والله ول أخذا به التعامل يجوز

* * *

بإععالعقود علقععة لععه مععن عمععلوربضضا/  بنضضوك89ع/1/26
فإي الربإوية

بإها تتعامل شركة
السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1827[

ونأصه: ،عبداللطيف
ًا أقوما خمضضس فضضترةا منضضذ وذلضضك صضضناعية شضضركة برئاسضضة حاليضض

126



ماليضضة بضضضائقة تعيضضش لضضي استدعائها عند الشركة كانأت سنوات
تلضضك وخلل التجارية للبنوك دينار مليين ثلثة بلغت ديون وعليها

ل حسضضاباتنا كضضانأت الشضضركة فيهضضا رأسضضت الضضتي سضضنوات الخمس
علضضى يقضضوما تمويلنضضا إن الفائضضدةا) حيضضث الربا(حسضضاب فيها يدخل

وبيعها وتصنيعها الخاما المواد استيراد المعتادةا التجارية الطريقة
الربح نأسبة ووضع عليها والدارية الصناعية التكاليف حساب بعد

الشضضركات مضضن وأصبحت الشركة انأتعشت لله والحمد المعتمدةا
للخدمضضة الشركة خارج كنت الماضية السنة وفي الن، المتقدمة
تحضضت المحليضضة البنوك مع الدارةا مجلس وقع وخللها العسكرية

يضدير قائضد بنضضك لنضا وأصبح الصعبة للمديونأيات النشويات برنأامج
البنضضك يقضضوما أن البرنأامضضج شضضروطا ومضضن الخضضرى البنوك مديونأية

وهضذا المحضدد الفائضضدةا بسضعر القادمضضة المشضضاريع بتمويضضل القائد
هضضذا الفائضضدةا حسضضاب فيضضه يضضدخل حيضضث حسضضاباتنا علضضى ينعكضضس

ً هنضضاك أن العلم (الربا) مع ًا مسضضتقبل مضضع خاصضضة للشضضركة جديضضد
لهضضم موظفون وهناك أكثر بعقود للفوز ومرشحة الدولة وزارات

تلك لخسرْت فيها العمل تركت لو فيها أسر
 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
إنأجازهضضا، في وخبرتي وجودي على بناء لها أعطيت التي  العقود

الحسضضابات بتلضضك وأشضضارك فيهضضا بالعمضضل أسضضتمر هضضل فالسضضؤال
الماليضضة بضضالمور ومناقشته الربوي البنك مندوب ومقابلة الربوية

ًا بإدارتها اكتفي أما أتركها؟ أما ًا صناعي التسضضعير عن وأبتعد وإداري
الله جزاكم أفيدونأا جدا، صعب هذا أن العلم مع المالية؟ والمور

ًا. خير
العقضضود بإنأشضضاء لضضه علقضضة ل أنأه وأفاد اللجنة إلى السائل وحضر

ّدما وإنأمضا الربويضضة تكلفضة فيهضا مراعيضا والتكضاليف الدراسضات يقض
فضضي للشضضركة خيضضار ول غيضضره من فتتم العقود توقيع الفائدةا. أما

غيضضر جهضضات مضضن التمويل وطلب المديونأيات برنأامج عن الخروج
ربوية.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
يقتضضضيها الضضتي التكضضاليف تقدير على يقتصر السائل دور إن حيث

ه دخضل ول تمويضل على الحصول القضرض علضى الحصضضول فضضي ل
النهضضي يشضضمله ل لضضذا عليضضه، التوقيضضع فضضي ول طلبه في ل الربوي
وكضضاتبه ومضضوكله الربضضا آكضضل (لعضضن النبضضوي الحضضديث فضضي الضضوارد

أعلم. وشاهديه). والله
* * *
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الدخار شهادات/  وربا       بنوك89ع/3/32
السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]     عضضرض1830[

ونأصه: ،سإعيد
المحترما      الفتوى لجنة رئيس السيد

،،، وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
صضضادران وهمضضا المرفقيضضن العلنأيضضن علضضى بالطلع التكرما أرجو
ربوي: بنك عن
العائضضد ذات البنضضك ادخضضار شضضهادات عن الول: إعلن العلن في

الشهري.
بالدولر. البنك ادخار شهادات الثانأي: عن والعلن

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

المضضذكورين العلنأيضضن في الشرعي بالرأي بإفادتي التكرما أرجو
كليهما؟ أو أحدهما في الشتراك للمسلم يجوز وهل

،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
علضضى البنضضك مضضن الدخضضار شضضهادات عضضن يعطضضى الضضذي العائضضد إن

فائضضدةا هضضو العلنأيضضن فضضي والمضضبين السضضؤال في المذكور الوضع
الشضضرعي الحكضضم علضضى الفائضضدةا لتعضضويم أثضضر ول محرمضضة، ربويضضة

بيضضن عليضضه متفضضق اليضضداع على الفائدةا إعطاء أصل لن بالتحريم
أعلم. المودع. والله وبين البنك

* * *
البنععوك فإععي متععبرع مبلععغ إيععداعوربضضا/ بنضضوك89ع/2/35

الربإوية
العضاما مضن/ الميضن المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1831[

ونأّصه: ،عبدالكريم خيرية، طبية لجمعية المساعد
وبعد، طيبة تحية

المحسضضنين أحضضد تضضبرع أن سضضبق بضضأنأه بالحاطضضة التكرما     نأرجو
أفريقيضضا فضضي يقاما به خيري مشروع إقامة لتتولى بمبلغ للجمعية
جاريضضة) وذلضضك (صضضدقة والديمومضضة السضضتمرارية صفة له وتكون

آنأذاك، الفارقة منها يعانأي كان التي القحط ويلت من للتخفيف
التجاريضضة البنضضوك أحضضد في وأودعته المبلغ الجمعية تسلمت ولقد

بنكية. فوائد تدر وديعة ضمن
التفاق تم حيث المعنية بالجهات بالتصال الجمعية قامت ولقد

(نأجامينضضا) مدينضضة سضضكني) فضضي (مبنى خيري مشروع إقامة على
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ومضضا الكلية، تكاليفه ثلثي به المتبرع المبلغ (تشاد) يمثل عاصمة
هناك. الخير أوجه في سينفق ريع من المنزل هذا يدره

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

تحصضضلت الضضتي البنكيضضة الفوائضضد ميزانأيتها إلى آل التي وجمعيتنا
 إيداعها من لها

وتبتعضضد عنهضضا إثم أي رفع تود التجارية البنوك أحد في التبرع مبلغ
الضضتي الوسضضيلة فضضي تسضضتفتيكم فهضضي لذا مظنة، أو شبهة أي عن

تضضضيفه فهضضل إليضضه، المشضضار الفوائضضد مبلغ في بمقتضاها تتصرف
البنضضاء، علضضى للصرف بكامله ويرسل به والمتبرع الصلي للمبلغ

وإذا أصضضلً، بضضه المتضضبرع بضضالمبلغ فقضضط ويكتفى ذلك على تأثم أما
فنرجضضو فقط، التبرع أصل تقديم وهو الخير الحل تفضلون كنتم

درهضضا الضضتي البنكية الفوائد مبلغ في التصرف وسيلة عن إشعارنأا
به. المتبرع المبلغ

آمليضضن الموضضضوع، ذلضضك حول الشرعي برأيكم موافاتنا  ونأرجو
وافضضر بقبضضول ممكنضضة. وتفضضضلوا فرصضضة أقضضرب فضضي ذلضضك يتم أن

التحية،،

يلي: بما اللجنة أجابإت*
كضضان المودع طلب كما خيري مشروع إقامة لجل المودع المبلغ
ًا يستثمر وأن إسلمي بنك في يودع أن الولى ًا، استثمار إسضضلمي

بنضضك إلضضى الصضضلي المبلضضغ نأقضضل يجضضب المشروع إقامة تأخر فإذا
ًا المشروع أقيم وإذا إسلمي، الصلي المبلغ من عليه ينفق حالي

علضضى النأفضضاق إلضضى توجه البنكية الفوائد لن البنكية الفوائد ومن
أو المسضضاجد بنضاء دون الخيريضضة والمشضضاريع والمسضاكين الفقراء
أعلم. المصاحف. والله طباعة

وجضضوه فضضي الربضضوي البنضضك تبرعات / قبول وربا      بنوك89ع/4/36
 الخير

رئيضضس نأضضائب مضضن المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1832[
ونأصه: ،عبدالحكيم/  السيد تعاونأية جمعية إدارةا مجلس
وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

ًا إحاطتكم أود ًا ربوي لبنك بأن علم الجمعيضضة عمضضل بمنطقة فرع
 بموجب يستثمره

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
المعلوما. الستغلل مقابل الجمعية مع عقد

ًا الماديضضة المسضضاعدةا بتقضضديم استعداده أبدى قد البنك لن ونأظر
مشروعات. من الجمعية به تقوما قد فيما والتبرع

مضضن ضضض قبضضول جضضواز مدى في الشرعي بالرأي الفادةا أرجو لذلك
أو التضضبرع سضضبيل علضضى المذكور البنك من مبالغ أية ض المبدأ حيث

بضضالخير تعضضود قضضد مشضضروعات أيضضة علضضى منها للصرف المساهمة
المنطقة. أهالي وعلى وأعضائها الجمعية على

تحياتنا. وافر وتقبلوا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الصضضرف بهضضدف مبضضالغ مضضن إليها يقدما ما تقبل أن للجمعية يجوز
من المبالغ هذه كانأت ولو الجتماعية، والمعونأات الخدمات على

سضبيله بضالحراما المختلضضط أو المشبوه المال لن الربوية، البنوك
يمنضع ولكضن العضاما، والنفضع والضبر الخيضرات وجضوه فضضي الصضرف

وإذا المصضضاحف طبضضع أو المساجد بناء في ذلك من شيء صرف
يكونأضضوا أن يشضضترطا الناس من مجموعات أو لفراد الصرف كان
المتضضضررةا كالمنضضاطق الضضضطرار أهضضل ويقضضدما الحاجة، ذوي من

أعلم بالمجاعات. والله
* * *

ربوي قرض من تجاري مجمع بناء     89ع/6/38
بالربا وتعامل خالف إذا الوكيل معاقبة

،يوسإععفمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على عرض]1833[
ونأصه:
ً وترك قاصر وأنأا والدي توفى وقضضد كثيرةا وعمارات أموال
ذلضك فضضي كنضضت لنأضضي أموالي إدارةا في الكبير أخي وكلت
عمري كمل وعندما أميركا في أدرس الوقت

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ً عملت القانأونأي  أنأضضا خرجنضضا وقضضد أمضضوالي بإدارةا لخي توكيل
نأملكهضضا لرض سضضكني تجاري مجمع عمل بفكرةا وإخوانأي

اتفقنضضا  المجمع هذا عمل تكف لم معنا التي الموال ولن
أخضضي حّرضت وقد التمويل بيت طريق عن نأبنيها أن على

ًا، التمويل بيت طريق عن فقط يكون أن على الكبير كثير
التمويضضل، بيت في عمله من منعتهم ظروف بسبب ولكن

بعضضد ولكضضن علمي وبدون ربوى، بنك طريق عن بناؤه وتم
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بذلك. إعلمي تم البناء
تأتي التي الموال في الشرع حكم هو : ما1والسؤال: س

فيه؟ وأبيع أشتري أقدر وهل المجمع هذا من
ًا كان : وإذا2س المشكلة؟ هذه من التخلص كيف حرام
الستفتاء. في جاء ما وأكد المستفتي حضر وقد

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا صضضحيح ثضضابت المضضذكور المجمضضع مضضن لنصيبه ملكه إن ول شضضرع

ل لضضه حلل فهضضو الجضضور مضضن عليضضه يضضدخل مضضا وكذلك فيه، حرمة
فيه. شبهة

إن دفعهضا عضضن يمتنضضع أن فعليه الربوية الفوائد يدفع أن والمّحرما
تصضضرف قضضد أخضضوه داما ومضضا عليضضه، بضضالغ ضرر حصول دون أمكنه

ًا عنه بالوكالة ًا يجوز ل تصرف إلى يبادر أن المستفتي فعلى شرع
أعلم.  الوكالة. والله تلك إلغاء

* * *

فائدةا بدون البنوك في / اليداع وربا         بنوك89ع/2/50
،سإعععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1834[

ونأصه:
وأحضضد الكضضويت نأفط شركة بنقابة المشتركين العضاء أحد أنأا     

 بعضوية المشتركين

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الضضتي المضضوال بضضأن الشضضركة. وعلمنضضا نأفضضس فضضي الزمالضضة صضضندوق
ًا راتبنا من تستقطع ًا والنقابة الزمالة لصندوق شهري تودع أيض

بأن الزمالة صندوق إدارةا على القائمون وأخبرنأا ربوي، ببنك
قولهم. حسب فائدةا بدون البنك في تودع الموال

الزمالة صندوق في بالشتراك الشرعي بالحكم إفتاؤنأا الرجاء
والنقابة.

للنقابضضة الساسضضي النظضضاما لئحة الستفتاء مع ملحظة: مرفق
الكويت. نأفط بشركة الزمالة لصندوق الداخلية واللئحة

يلي: ما اللجنة أجابإت*
بنضضك فضضي تودع التي الزمالة وصندوق النقابة أموال أن تأكد إذا

الشتراك يجوز فإنأه ربوية فوائد عليها يؤخذ ل ربوي
الزمالة وصندوق النقابة من لكل العمومية الجمعية فيهما،وعلى
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)10( والمادةا النقابة لئحة ) من15( المادةا تعديل على العمل
فيه تودع الذي البنك على تنصان اللتين الزمالة صندوق لئحة من

ًا يكون بحيث أموالهما  بنضضك فضضي تضودع أنأهضا على ينص أو إسلميا بنك
أعلم. ربوية. والله فوائد بدون كذا

 الربوية بالفوائد / التصرف وربا         بنوك89ع/1/56
  

ّدما الستفتاء اللجنة على  عرض]1835[ مؤسإسةمضضن/  المقضض
:-   ونأّصه تجارية

 وبعد،،، طيبة تحية
بقبضضول أدنأاه:  وتفضلوا الستفسارات على بالرد التكرما يرجى

 الحتراما،،، فائق
وفي ربوية، فوائد عنها وينتج تجارية عمليات هناك كانأت إذا ض1

كيفية في إفادتنا يرجى  المبالغ، هذه اكتشاف تم السنة نأهاية
 وما الربوية، المبالغ هذه من التخلص

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 ؟ لها الموال هذه استخداما تستطيع التي النأفاق أوجه هي
، فائدةا عليها ويؤخذ تجاري بنك في وديعة هناك كان إذا  ض2       

ما0ربوية تعتبر الفائدةا هذه وبالطبع التي النأفاق أوجه هي  
ودفعها الوديعة هذه فوائد عن الناتجة المبالغ هذه استخداما تستطيع

 ؟ لمستحقيها

 :ض يلي بما اللجنة وأجابإت
ولو الربوية الفوائد أخذ بقصد الربوي البنك في اليداع يجوز ل

ّية كانأت أودع إن ولكن الخير، وجه في الفوائد ينفق أن المودع نأ
يبادر أن فعلية فوائد على ذلك في وحصل  حاجة لغير أو لحاجة

في كوضعها مشروعة بطريقة وإيداعها أمواله سحب إلى
إلى داع هناك يكن لم ما إسلمي بنك في أو جار حساب
ذلك.  نأحو أو شرعي بديل وجود لعدما إبقائها

فضضي تصضضرف أن فهضضي الربوية الفوائد من التخلص طريقة وأّما
ول ، المساجد وبناء المصاحف طبع عدا العامة الخير وجوه
ًا منها يؤدي أن يده في هي لمن يحّل ّله كان سواء عليه حق ل

مثلً. كالضرائب للدولة أو للفراد أو تعالى
الضطرارية الحالت في الربوية الفوائد هذه تنفق أن والولى

وهذا ، والخاصة العامة والكوارث والمجاعات الحوائج في
0 غيرها أو تجارةا عن نأتج سواء محرما مال ّكل على ينطبق الحكم
أعلم. والله
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* * *
   الربوية البنوك تطويرعمل في / التخصص        بنوك89ع/5/49

ّدما الستفتاء  اللجنة على ]  عرض1836[ ونأّصه  صباحمن/  المق
:ض

 المحترما الفتاء مكتب / مدير الفاضل السيد

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

،،، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
متعلقضضة فتضضوى السضضلمية والشضضئون الوقضضاف وزارةا أصضضدرت لقضضد 

فضضي  العامضضة المضضور لجنضضة فصلت وقد الربوية المصارف في بالعمل
فمنهضضا المصارف هذه في  المختلفة  الوظائف  للفتوى العامة الهيئة

إقضضراض مضضن بالربضضا مباشضضرةا غيره أو مباشرةا  بطريقة متعلق هو ما
بالربضضا علقضضة لضضه ليضضس مضضا ومنهضضا   الضضخ000 عقضضود وكتابة واقتراض

وتفصيلتها.
معينضضة وظائف في الفتوى هذه فحوى في مرادي أجد لم إنأي وحيث

عضضن ، مصضضرفية أو كضضانأت إداريضضة ، اليوميضضة العمليضضات بتيسير متعلقة
التضضالي بالسضضؤال أتقضضدما فضضإنأي اللضضى الحاسضضب علضضى أتمتتهضضا طريق
وشضضرحا النظضضم وتطوير المكاتب أتمتّه  هدف عن نأبذةا إعطاء يسبقه
ميسرةا. بصورةا العمل لطبيعة

الحاسضضب علضضى النظضضم وتطضضوير المكضضاتب أتمتضضّه وراء من الهدف إن
ممكضن وقضضت بأسضرع والمصضضرفية الدارية المعاملت إنأجاز هو اللى

ممكنة. صورةا وبأدق الداء وبأفضل
النشضضاطات بدراسضضة العضضاملين بقياما المجال هذا في العمل ويتلخص

المختلفضضة والمصضضرفية الداريضضة والمعضضاملت والصفقات والجراءات
الجضضراءات تلضضك انأعكضضاس ومحاولضضة مختلفضضة إدارات فضضي تتضضم والتي

والدقضضة السضضرعة لتحقيضضق آلي عمل إلى يدوي عمل من والمعاملت
 0 الفضل والداء

: الن فإالسؤال
 ؟ الربوية المصارف في المجال هذا في العمل يجوز هل
والمثضضول الشخصضضي حضضضوري  السضضؤال هضضذا على الرد تطلب ما إذا

الله  هدانأا0 به للقياما الستعداد أتم لعلى فإنأي الموقرةا اللجنة أماما
ًا. وتفضضضلوا اللضضه وجزاكضضم العمضضال صضضالح إلضضى فضضائق بقبضضول خيضضر

الحتراما،،،

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
علضضى وتهيضأ وتضضدرس تجمضضع المعلومضضات بضأن وأفضضاد السائل * وحضر
اللى. الحاسب في تدخل ثم الوراق

يلي: بما اللجنة وسإألته* 
 ؟ الربوية وغير الربوية البنك خدمات جميع يخدما العمل هذا هل

البنضك خضدمات جميضع وتسضهل تيسضضر الخضدمات هضذه إن فقال: نأعضضم
اليضضدوي النظضضاما وتحويضضل العمضضال جميع تغطي فهى وغيرها الربوية

 0 ميكانأيكي نأظاما إلى

يلي: بما اللجنة أجابإت* 
ّيضضة الخدمضضة هضضذه تقضضديم أمكضضن إذا ّهل ل بصضضورةا الفن عمليضضات تسضض

ًا ذلك كان بالربا والقتراض القراض ًا جائز تسهيل من فيه لما شرع
 0 أعلم   والله0 فتحرما الحراما على معولة وهي الربوية المعاملت

* * *
المتعاقد يدفعها ل العقد في فوائد  تسجيل      89ع/2/37

،نبيلالسضضضيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1837[
ونأصه:

ًا يستلم ألمانأيا في تصدير السؤال: مكتب ًا اعتماد ً مستندي مؤجل
باستلما المكتب هذا يقوما الكويتي، المستورد منم سنة لمدةا
ًا اللمانأي البنك من العتماد قيمة فائدةا عليه البنك ويسجل نأقد

تثبت أوراق بتقديم المصدر هذا يقوما %،7 مقدارها سنوية
الصادرات تنمية هيئة تقوما وبهذا الكويت، إلى التصدير عملية

%7 الض مبلغ (دفع البنك مع المصدر حساب بتسوية اللمانأية
ًا البنك الفوائد) إلى أية المصدر على يترتب ول للتصدير دعم

مسلم) يسأل: (ويملكه اللمانأي التصدير فمكتب حقيقية، فوائد
ل؟ أما ذلك له يجوز هل

 والربا البنوك / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة * أجابإت
كان وإن فائدةا، يعطي ل التصدير مكتب أن المعاملة هذه حقيقة
عضضن البنضضك إلضضى الدولضضة مضضن الفائدةا إعطاء يتضمن التعاقد أصل

أوراق تقضضديم وهضضو التصدير، مكتب به يقوما الذي الجراء طريق
بضضأس ل أنأضضه اللجنة ترى ولذلك البنك، طريق عن التصدير عملية
فضضي تضضم وإعطضضاءه الربضضا أخذ لن الطريقة، بهذه المكتب بتعامل

الجراء بعمل المكتب يلتزما أن على والدولة، البنك بين الحقيقة
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الفوائد.  تلزمه لئل اللزما
أعلم. والله

 * * *
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 المعاملت كتاُب

تثبت لم التي الديون        قرض/ زكاةا89ع/2/37

المععديرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1838[
ونأصه: القص، لشئون العامة للهيئة العام

التحية، بعد
علضضى وقيمضضا القصضضر علضضى وصضضيا بصفتها الهيئة أن الحاطة نأرجو

آخضر قيضم أو ولضي لهم ليس الذين الكويتيين من عليهم المحجور
توجضضد التركضضات بعضضض هناك وأن وأموالهم عقاراتهم إدارةا تتولى
صضضدور ودون للهيئضضة ترد إفادات بموجب الغير لصالح ديون عليها
والدخضضار التسضضليف بنضضك لصالح عقارية ديون يوجد كما بها، حكم

ًا للسضضكان، العامضضة والهيئضضة الراشضضدين الورثضضة بعضضض لن ونأظضضر
تحصضضلها والضضتي الزكضضاةا وعضضاء مضضن الضضديون هذه استبعاد يطلبون

رعايتهم. تتولى ممن الهيئة
فضضي الشرعي الرأي لبيان إليكم التوجه رأت قد الهيئة فإن لذلك

احتسضضاب عنضضد العتبضضار في يؤخذ التية:                  هل المور
إذا حكضضم بهضضا يصضضدر لضضم الضضتي الضضديون القصر أموال على الزكاةا
بالكتابة. ثابتة كانأت أو الورثة أقرها

يلي: ما اللجنة أجابإت*
صدر التي الديون تعتبر القصر أموال على الزكاةا احتساب عند     

ثبتت أو حكم بها

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا المعتمضضدةا بالكتابضضة  ًا، أو راشضضدين الورثضضة كضضان سضضواء شضضرع قصضضر
حضضق فضضي أقروهضضا الضضتي الضضديون تعتبر الراشدين للورثة وبالنسبة
بضضالقرائن يثبضضت مضضا إل منهضضا يعتضضبر فل القصر أما فقط، حصصهم

وصضضية باعتبارهضضا القصضضر لشضضئون العامضضة الهيئضضة بهضضا تقتنضضع الضضتي
عليهم.

* * *
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فورا دفعها يتوجب ل التي الديون زكاةا     89ع/2/37
العام المديرمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1839[

ونأصه: القصر، لشئون العامة للهيئة
التحية، بعد

علضضى وقيمضضا القصضضر علضضى وصضضيا بصفتها الهيئة أن الحاطة نأرجو
آخضر قيضم أو ولضي لهم ليس الذين الكويتيين من عليهم المحجور

توجضضد التركضضات بعضضض هناك وأن وأموالهم عقاراتهم إدارةا تتولى
صضضدور ودون للهيئضضة ترد إفادات بموجب الغير لصالح ديون عليها
والدخضضار التسضضليف بنضضك لصالح عقارية ديون يوجد كما بها، حكم

ًا للسضضكان، العامضضة والهيئضضة الراشضضدين الورثضضة بعضضض لن ونأظضضر
تحصضضلها والضضتي الزكضضاةا وعضضاء مضضن الضضديون هذه استبعاد يطلبون

رعايتهم. تتولى ممن الهيئة
فضضي الشرعي الرأي لبيان إليكم التوجه رأت قد الهيئة فإن لذلك

التية: المور
الديون إخراج العتبار(عند في يؤخذ هل        تسدد التي الزكاةا) 

العامضضة الهيئضضة أو والدخضضار التسضضليف لبنضك شضضهرية أقساطا على
سضضدادها ُيطلضضب ول بسضضيطة أقسضضاطا أنأهضضا العلضضم مضضع للسضضكان،

فهضضل طويلة، سنوات على وتقسط المرحوما، وفاةا عند بالكامل
تؤخضضذ أو الزكضضاةا، احتسضضاب عنضضد بالعتبار كامل الدين قيمة يؤخذ
أمضضوال علضضى الزكضضاةا احتسضاب عنضد المسضضتحقة القسضضاطا قيمضضة

واللضضتزاما الصضضواب إلى للوصول جهودكم لكم شاكرين القصر؟
الحتراما،،، فائق بقبول بالحق. وتفضلوا

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما  اللجنة أجابإتو*
شضضهرية أقسضضاطا علضضى تسدد التي السكانأية أو الحكومية الديون

القسضضط إل الزكضضاةا احتسضضاب عنضضد العتبار في يؤخذ ل سنوية أو
المزكى بالسنة تتعلق التي القساطا أو دفعة المستحق السنوي

المعاصضضرةا الزكاةا لقضايا الثانأية الندوةا إليه انأتهت ما وذلك عنها،
أعلم. ما. والله1989/  هض1409 عاما الكويت في المنعقدةا

* * *

مضمونأة بفائدةا المضمون القرض89ع/1/27

،بإععدر/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1840[
ونأصه:
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صضضورةا والمرفضضق  العقارات تمويل نأظاما في الشرعي الحكم ما
ًا. الله عنه؟وجزاكم خير

بمضضا اللجنععة أجععابإت الشضضركة نأظضضاما علضضى اللجنة اطلع وبعد
يلي:ض
حقيقضة ولكضن بضبيع، منتهيضضة مشضضاركة صضضورةا صضضورته العقد  هذا

اليجضضار ربضضح عليضه أطلضضق ما هي مضمونأة بفائدةا مضمون قرض
علضضى كلهضضا الماليضضة والعبضضاء والمصضضاريف الهلك تبعضضة إن حيضضث

بأنأه العقد يوحي بل العقار، بشراء العقد بنص ملزما وهو العميل
ً العقار له بيع قد أحكاما ول المشاركة أحكاما تطبق لم ولكن فعل

ًا، جائز غير العقد البيع. فهذا بعقضضد عنضضه السضضتغناء ويمكضن شضرع
مؤجلة.  بأقساطا المرابحة

العقضضارات شضضراء تمويضضل بنظاما التعريفية النشرةا في جاء وقد
ملخصه: إن ما الشريعة أساس على انأجلترا في للمسلمين السكنية
العميضضل بيضضن العلقضضة وإن العملء، تمويضضل هضضو النظضضاما هضضذا مجضضال

مضضع الطرفين، من المقدمة بالنسبة مشاركة "البركة" هي والشركة
التمويضضل عضضن ربضضح لتحصضضيل للعميل " العقار " البركة الشركة تأجير

 نأسبتها ريع من

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

نأصضضيب العميل بشراء المتناقصة الملكية نأظاما مع العقار، ملكية في
مضضع الشريك باسم للعقار تسجيل النظاما تضمن ثم بالتدريج الشركة
كما للعقار العميل شراء اكتمال حين إلى الشركة لصالح بأنأه شهادةا
ًا العقار اعتبار تضمن ويتحمضضل الضضبيع برسضضم العميضضل حيضضازةا فضضي وقف
بضضبيع الطرفيضضن التزاما مع والتأمين القانأونأية المصاريف جميع العميل
أعلم. العقار. والله في نأصيبه شراء في العميل فشل لو العقار

* * *

القرض سداد عن المتأخر تغريم           اشتراطا89ع/1/15
السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1841[

ونأصه: ،أحمد
المحترما    الفتاء مكتب الفاضل/ مدير السيد

وبعد،،  وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
التي:ض السؤال في الشرعي الحكم عن بإفادتي التكرما فأرجو

عليهضضا يقيضضم قسيمة للسكان العامة الهيئة له قررت المواطنين أحد
ًا مضضع التعاقضضد لضضه حضضق القضضرار هذا وبمقتضى عائلته ولفراد له مسكن

أقسضضاطا علضضى للبنضضك المضضال مضضن مبلضضغ علضضى والدخضضار التسليف بنك
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شهرية.
مضضن لضضه تضضبين المذكور البنك وبين بينه تم الذي العقد على وبالطلع

إنأضضذاره وتضضم القسضضاطا أحضضد سضضداد عن تأخر إذا السادسة: أنأه المادةا
مقضضداره مقطضضوع كمبلضضغ تضضأخير غرامضضة يتحمضضل فضضإنأه محضر يد على

التضضأخير غرامضضة تصضضبح النأضضذار هضضذا تكضضرار حالضضة وفضضي دنأضضانأير عشرةا
ًا. فهل عشرين ًا جضضائز العقضضد هضضذا يجضضوز دينار مضضن يحضضويه بمضضا شضضرع

الدين؟ مبلغ على زائدةا غرامة
ًا يجوز وهل العقد؟ هذا على التوقيع شرع
خطاكم وسدد بكم الله نأفع

،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

: اللجنة وأجابإت
فاسضضد شضضرطا السضضادس البنضضد فضضي العقضضد في الوارد الشرطا هذا إن

ًا يفسضضد ل الفاسد الشرطا أن يرى من بقول الخذ اللجنة وترى شرع
بضضأن السضضائل اللجنضضة تنصضضح ذلك وعلى به الوفاء يجب ل ولكن العقد

. الربضا إثضم فضضي يقع ل حتى مواعيدها في القساطا أداء على يحرص
أعلم. والله

وتعجل) (ضع سداده عند الدين بعض حّط89ع/1/16
 
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1842[ السضضيد/ مضضن المقضض

ونأّصه: حسن،
والضضدنأا المرحضضوما منزل من إرثه في حصته لي أخ من اشتريت

شضضهرية دفعضضات علضضى السضضداد يتم أن على الحصة قيمة وحددت
واحضضدةا دفعة كله المتبقى أسدد أن أخي مني طلب وقد معلومة

السداد. متوجب المبلغ بتخفيض يقوما أن على
دون الحلل علضضى الن لحرصضضي ذلضضك بشضضرعية إفضضادتي أرجضضو
ًا. الله وجزاكم الحراما خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
لنأضضه ممنضضوع فهضضو بتعجيلضضه مشروطا المؤجل الدين حّط كان إذا
ول ملفضضوظ شضضرطا غيضضر مضضن كان إذا أما وتعّجل)، (ضع قبيل من

للمضضدين. واللضضه الضضدائن من تبرعا حينئذ فيكون جائز فهو ملحوظ
أعلم.

* * *
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 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مالية محفظة من بزيادةا قرض/القتراض89ع/1/17
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1843[ السضضيد/ مضضن المقضض

ونأّصه: ،أحمد
طيبة تحيةالمحترمين الفتوى لجنة أعضاء الفاضل السادةا

وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما وبعد،
إلضضى اللضضه وفقكضضم التيضضة السضئلة علضضى بالجابضة التكضضرما الرجضضاء
ًا. الله وجزاكم الحق طريق خير

وفيهضضا الزراعيضضة للشضضئون مجلضضة من صورةا لكم : أرفق السؤال
يقضضوما والضضتى الماليضضة المحفظضضة من الستفادةا كيفية عن توضيح

الضضدواجن ومربضضي المزارعيضضن مضضن أنأنضضي وبما بإدارتها خاص بنك
ً بصضضفته ضضض البنضضك ذلضضك مضضن عليضضه أحصل الذي القرض فهل وكيل

أما حلل % ضضض2ر5 إدارةا رسضضوما وأدفضضع الماليضضة المحفظة بإدارةا
حراما؟.

عليكم. والسلما الشكر، جزيل ولكم الفادةا، الرجاء
التمويضضل محفظضضة واسضضتثمار إدارةا عقضضد على اللجنة اطلع وبعد

لئحضضة والمتضمن بها المرفق واحد رقم الملحق وعلى الزراعي
المحفظة. أموال استثمار

مايلي: السائل اللجنة أجابإت ذلك على وبناء*
الزيادةا نأسبة لن المحفظة هذه من الستقراض للسائل يجوز ل

الفعلية التكاليف واقع من تحدد % لم2ر5 وهي عليه المفروضة
رسضضوما تحضضدد بحيضضث اللئحضضة تعضضديل جضضرى لضضو لكضضن للمحفظضضة،

فيكضضون القضضرض أصضضل إلضضى وتضضضاف التكضضاليف واقع من الخدمة
ًا ذلك ًا صحيح المحفظة من القتراض للسائل يجوز وحينئذ شرع

القروض. من حصته تقابل التي التكاليف ودفع
من الفعلية التكاليف تحديد المحفظة نأظاما في السهل ومن
توزيع من مانأع ول المصاريف، من للبنك الهيئة ماتقدمه واقع

  جميع على للمحفظة العامة التكاليف

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

كضضانأت ولضضو قضضرض كضضل تخضضص التي الوسطية النسبة لمعرفة المبالغ
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لخر. قرض من تختلف الخدمة
الربضضا مضضن لنأضضه الشضضتراطا هضضذا يجضضوز فل تضضأخير غرامة اشتراطا وأما

يثضضق مّمضضن القتراض صحة يمنع ل الشرطا ذلك أن على المحّرما
عليضضه يطبضضق ل بحيضضث تأخير دون السداد على بالقدرةا نأفسه من
الفاسد. الشرطا هذا
الهيئضة مضن كضضل إلضضى الفتضضوى هضذه مضن صورةا إرسال اللجنة وتقترحا

أعلم. واللهالصناعي. الكويتي والبنك للستثمار العامة
* * *

خضضاص سضضكن لبنضضاء بفائضضدةا الدولضضة مضضن القضضتراض89ع/3/29
للضرورةا

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1844[
ونأّصه: ،أحمد

المحترمين الجلء ومشايخنا أساتذتي
وبعد، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

وهو: عليه بإجابتي تتفضلوا أن آمل ديني سؤال لدي
الصحراوية الرض من مساحات بتوزيع بلدنأا في الحكومة قامت
(يسضضدد) يضضدفع أن بشضضرطا المسضضاكن لبنضضاء تعاونأية جمعيات على
علضضى بالبنضضاء فضضرد كل يقوما أن وبشرطا عاما عشرين على ثمنها

تاريضضخ مضضن سضضنوات ثلث خلل فضضي لضضه المخصصة الرض قطعة
منضضه الرض (البنضضاء) سضضحبت ذلضضك ينفضضذ لضضم وإذا لهضضا، اسضضتلمه
المدينضضة ض الرض قطعة بين المسافة لبعد لخر. ونأظرا وأعطيت

الن. ورغبة حتى بالبناء فرد أي يقم فلم والعمران ض عامة بصفة
بنضضاء جمعيضضات علضضى عرضضضت المدينضضة تعميضضر فضضي الحكومضضة من

عشرةا الدولة وتقرضه آلف خمسة عضو كل يدفع أن المساكن
ض الحكومية ض العاما القطاع شركات على مناقصة تطرحا ثم آلف
 تحسب البناء تماما وعند القطع هذه مساكنفي لبناء

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ً  ألف30 وليكن مبنى كل تكلفة مبلغ سداد العضو على يكون وهنا مثل
علضضى ضضض القضضرض مبلضضغ ضضض آلف العشضضرةا يسضضدد أن علضضى ) ألف15(

يأخضضذ لن العضو أن العلم مع % سنويا4 قدرها بفائدةا عاما أربعين
شضضركات إلضضى المبلضضغ ذلضضك سضضتدفع الحكومضضة بضضل يضده في القرض
بالبناء. ستقوما والتي المناقصة عليها سترسو التي العاما القطاع

أن العضضضو مصلحة من إن القتصادية الناحية من أنأه أيضا العلم ومع
ًا متدنأية % فائدةا4 الفائدةا أن منها أسباب لعدةا القرض يأخذ جد
ًا يعطضضي إسضضلميا بنك وأن سيما مصضضاريف عليضضه ويفضضرض قرضضض
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سضضنة مضضدةا في القروض تسدد أن على أكثر % أو4 قدرها إدارية
أعلم. ما على سنتين أو

أقوى اليوما المتداولة للعملة الشرائية القوةا أن ثانأية      وفائدةا
ًا. ثلثين بعد بقوته بالكم فما سنة بعد من مرةا ألف عام

ً       هضذا ًا الدولضة سضتدفعه القضضرض هضذا أن عضن فضضضل تشضضجيع
مضضن عامضضة بصضضفة للدولة فائدةا وهي البناء على الرض لصحاب

العضضاما القطاع شركات + تشغيل نأقود من لديها ما تشغيل حيث
مسضضاكن + تضضوفير وتعميرهضضا الرض فضضي والبنضضاء + استصضضلحا

لشعبها.
وعلضضى الفضضرد علضضى ستعود التي القتصادية المزايا هذه من وبالرغم

ذلضك فضضي اللجنضة رأي هضضو مضا أقضضول أنأضضي إل والشضضركات، الدولة
ًا يعد هل القرض ًا قرض أخضضذه علضضّي فحضضراما سضضبق مضضا رغضضم ربوي

أوضحتها؟. التي للسباب حلل أنأه أما به؟ والستفادةا
، خيضضر كضضل السضضلما وعضضن عني الله وجزاكم لي المر بيان  أرجو
ويرضضضاه. والسضضلما يحبضضه لمضضا خطضضاكم وسضضدد ورعاكم الله وفقكم
وبركاته،،، الله ورحمة عليكم

مايلي: اللجنة أجابإت*
المضضذكورةا الحالضضة هضضذه فضضي الدولة عليها تحصل التي الفوائد إن

حراما ربا فهي بالبناء المنتفع الشخص عليه حصل قرض عن هي
لن الشركات إلى مباشرةا تدفع الموال كون الموضوع يغير ول
إذا أنأه على المنتفع عن بالنيابة يحصل الدفع هذا

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

علضضى للحصضضول الضرورةا وطأةا تحت المشروع هذا في الدخول كان
دافعهضضا. واللضضه دون الفائضضدةا آخضضذ علضضى تكون الحرمة فإن سكن
أعلم.

 الزمن تطاول رغم الذمة في الدين / ثبوت      قرض89ع/ 4/46

العضضاما المضضدير من المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1845[
:-  ونأّصه ،محمد/  السيد تجارية لشركة

الوقضضاف وزارةا ضضض الفتضضاء لجنضضة / أعضضضاء الفاضضضل السضضادةا
 ورعاكم الله حفظكم السلمية والشئون

 ،،، وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
الشضضركة حسضضاب علضضى  بضضالتوقيع مخضضول  موظضضف لضضدى كضضان
أرض قطعة منه اشترى لمستفيد شيك بتحرير وقاما أعله المذكورةا

المسضتفيد لهضذا حضرره الضذي الشضيك بهضذا علضضم للشضركة يكضضن ولضم
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دينضضار ألضضف وثلثين (سبعة  دينار37500 الشيك مبلغ وكان وبتوقيعه
1982 وبتاريخ دينار وخمسمائة
أحكضضاما هنضضاك فهضضل  سضضنوات سضضبع الن لضضه يكضضون المبلضضغ وهذا

يعتضضبر الدين هذا مثل وهل محددةا مدةا بمرور اللزاما تسقط شرعية
ًا  0 الن ذمته في يعتبر أو ساقط

 0 خير الله وجزاكم

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا المقرر  من إل تسضضقط ل الذمضضة فضضي الثابتضضة الديون أن شرع

ًا تسقط ول البراء، أو بالداء اعلم الزمن. والله بمرور شرع
* * *

 القرض / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزمن مرور مع القرض قيمة قرض/تغير89هض/2/6
ونأصه: ، محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء الهيئة على عرض

المضضال مضضن مبلضضغ إلضضى واحتاج بلده في له بيتا بنى أصدقائي أحد
فقمضضت وجل عز الله بعد علي لفضاله نأظرا أساعده أن فأردت

كويضضتي  دينضضار1000ضضضض/  ما1981 عاما في حسنا قرضا بإقراضه
هضضذه وطضضوال أردنأضضي  دينضضار1177ضضضض/ الوقت ذلك في يعادل بما

المبلضضغ تسضضديد منه أطلب لم  وأنأا89 السنة هذه إلى أي الفترةا
في يدرس الذي ابني لمساعدةا المال إلى لحتياجي نأظرا ولكن
فأعطضضاه بضضالمبلغ صضضديقي بمطالبة خالتي ابن كلفت فقد ألمانأيا

كويضضتي  دينار491/472 الن يعادل بما أي أردنأي  دينار1117ضض/
ما1981 عضضاما فضضي أعطيته الذي المبلغ نأصف من أقل أي تقريبا
عاما في الدينار سعر وهو بالباقي أطالبه أن شرعا لي يحق فهل

الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء ما؟1981
يلي: بما الهيئة أجابإت*

القضضرض سضضبيل علضضى صضضديقه إلضضى أوصضضل قد المستفتي أن بما
المبلضضغ بهضضذا شغلت قد ذمته فإن أردنأيا  دينارا1177 قدره مبلغا

إلضضى الكويتية الدنأانأير وصرف بقيمتها، ل بأمثالها تقضى والديون
المقضضترض طلضضب دون المقضضرض مسئولية على تم أردنأية دنأانأير

التصرف. هذا نأتيجة المقترض يتحمل فل
المقضضرض إلضضى يضرد بضأن الوفضضاء بحسضن المقترض الهيئة وتنصح
بعضا أو الردنأية العملة قيمة انأخفاض بسبب حصل الذي الفرق

مضضن وذلضضك بضضالمقرض لحق الذي الضرر لتخفيف الفرق هذا من
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لقضضول الضضبر مضضن ولكنضضه عليه واجبا ليس وهذا الوفاء حسن قبيل
قضضضاء) أحسضضنكم خيركضضم وسضضلم: (إن عليضضه الله صلى الرسول

بضضاع إذا سضضمحا رجل اللضضه ولحديث: (رحضضم ومسلم البخاري رواه
أعلم. البخاري. والله قضى) رواه وإذا اشترى وإذا

* * *

المعاملت كتاُب

الزكاةا أموال            وقف/  وقف89ع/1/11

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1847[
ونأصه: والصدقات للزكاةا لجنة رئيس  ،عبدالله

خاصضضة مدرسضضة إنأشضضاء وهضضو تجضضاري مشروع على ستقدما اللجنة إن
وأعمضضال الخير لعمال وقف المشروع هذا إيراد يكون أن على أهلية

داخضل والفقضضراء المسضتحقين علضى المسضاعدات توزيضع مضن اللجنضة
الكويت.
مضضن المشضضروع لهضضذا التبرع يجوز كان إذا عما بإيفادنأا التكرما فيرجى
والحتراما،، الشكر جزيل منا ولكم ل؟ أما الزكاةا أموال

يلي: ما اللجنة أجابإت*
وصضضرف صضضرفها يجضضب بل الزكاةا أعيان أو أموال وقف يجوز ل

إذا ولكضضن لهضضا، الشضضرعية المصضضارف فضضي ريع لها كان إن ريعها
بضضأموال ينشضضأ أن فيجوز النأية الحاجة عن الزكاةا أموال فاضت
علضضى غيرهضضا أما مدرسضة أكضان سواء استثماري مشروع الزكاةا

القابلضضة الزكويضضة المضضوال قبيضضل مضضن المشضضروع أعيان تبقى أن
المشضضروع ريضضع مضضن يسضضتفيد ول المشروع تصفية عند للصرف
ول تصضضفيته جرت إذا الصل وكذلك الزكاةا مستحقو إل الزكوي

أموال من المنشأةا المدرسة في الغنياء أولد قبول من مانأع

الوقف / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الخاصة المدارس في المثل أجر عن يقل ل بأجر وذلك  الزكاةا
المشضضروع يعتضضبر أن يجضضوز ول المدرسة هذه لمستوى المماثلة

ًا الزكاةا أموال من المنشأ الستثماري حبضضس الوقضضف لن وقفضض
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قيضضاما عنضضد الصرف سبيلها بل تحبس ل والزكاةا البد إلى للعين
إنأشضضاء لجل منها  حرمانأهم يجوز ول والمساكين الفقراء حاجة

غيرها أو مدرسة إنأشاء من مانأع ول الستثمارية. هذا المشاريع
المضضوال تقضضديم كضضان إذا وقفضضا تكون الستثمارية المشاريع من
أعلم. المشروع. والله لهذا الزكاةا غير من

* * *
حياته طيلة وقفه على النظارةا وقف/اشتراطا89ع/2/17

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1848[ السضضيد/ مضضن المقضض
ونأّصه: ،سإليمان
:الموضوع

صضضدقة وذلضضك وفيل مسضضجد ببنضضاء ضضض تعضضالى للضضه والحمد ض قمت
فضضي المضضذكور والبناء المرحوما/ بطي أخي روحا على مني جارية

جميضضع حضضق إعطضضائي والمتضضضمنة الرسضضمية بالوكالضضة ذمضضتي
الوراق جميضضضع أن كمضضضا المضضضذكور، العقضضضار فضضضي التصضضضرفات
باسمي. بالعقار الخاصة والمستندات
الصدقة هو والفيل المسجد إقامة من المقصود كان ولما

خارجضضة أمضضور منها المقصود تحقيق سبيل اعترضت فقد الجارية
خلصتها: الرادةا عن
الملكيضضة فضضرز لعضضدما المسضضجد تتسلم لم الوقاف وزارةا : أن أول

البلدية. بمعرفة
الفرز. وترفض المسجد إقامة على تعترض البلدية ثانأيا: أن

الراهنضضة وبحضضالته ض الن ض الوقف أصبح أن عليه ترتب الذي المر
ً حيضضث مضضن منه المقصود بالغرض وليفي مهمته أداء من معطل
المطلوبة. بالصورةا المسجد في الشعائر وإقامة الصدقة جريان

الوقف / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

هو: والسؤال
البنضضاء بهضضذا والقضضائم ، الواقضضف باعتبضضاري ضضض شرعا ض لي يجوز هل

العقار أتملك أن ض التصرفات في لي الرسمية الوكالة وبمقتضى
الوقضضف أسضضتبدل وأن النضضاس؟ لحضضد أو لنفسضضي، بضضبيعه المضضذكور
ًا الحالية بقيمته المذكور أتمكضضن حضضتى ضضض الن سعره حسب ض نأقد

ًا البضضدل بقيمة أقيم أن من ًا مشضضروع المقصضضود يفضضي آخضضر خيريضض
ًا، أكثر آخر مكان في الجارية بالصدقة ًا؟ وأفضضضل نأفعضض ل أما عائضضد

ذلك؟ يجوز
المسضضجد عضضن سضضؤاله بأن وأفاد اللجنة إلى المستفتي حضر وقد

ًا والفيل ل؟. أما استبدالهما يجوز هل جميع
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يلي: بما اللجنة أجابإت*

يقضضوما أن الموضضضوع هضضذا ظضضروف فضضي المناسضضب الحضضّل بضضأن
ًا العقضار بتسضضجيل المسضتفتي ّلضه وقفض الى ل لنفسضه ويشضترطا تع

لضضوزارةا بعضضده مضضن النظضضارةا ويجعضضل حيضضاته طيلضضة عليضضه النظضضارةا
أعلم. السلمية. والله والشئون الوقاف

* * *

المعاملت كتاب

المنشآت على / التأمين تأمين89ع/1/18

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1849[ السضضيد/ مضضن المقضض
ونأّصه: ،أحمد

:  المحترمين الفتوى لجنة أعضاء الفاضل السادةا
وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما وبعد، طيبة تحية
بضضالقتراض المتعلضضق التضضي السضضؤال على بالجابة التكرما الرجاء

ًا. الله وجزاكم الحق طريق إلى الله وفقكم مالية جهة من خير
ومربضضي المضضزارع المشضضروع صضضاحب مضضن يطلضضب القضضرض مقدما

ًا الدواجن وضضضد المنشضضآت علضضى بالتضضأمين وذلضضك لقرضضضه ضضضمانأ
حضضراما؟. أما حلل هضضذا فهضضل العمال وإصابات والحوادث الحريق
عليكم. والسلما

يلي: بما  اللجنة وأجابإت
المنشآت على يؤمن أن المقترض على البنك باشتراطا بأس ل        
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البنضضك ليكضضون وذلضضك العمضضال وإصضضابات والحضضوادث الحريضضق ضد
التضأمين فضضي التعضويض يكضضون أن ويشضترطا السداد على مطمئنا

أعلم. الفعلي. والله الضرر حدود في
* * *

التأمين / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الطيارين قيادةا إجازةا على تأمين/التأمين89هض/1/6

جمعيععةمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنضضة علضضى عضضرض]1850[
ونأصه: ،الطيران ومهندسإي للطيارين

تمنيضضاته وأطيضضب تحيضضاته خضضالص جمعيتنضضا إدارةا مجلضضس يهضضديكم
حضضول والستفسضضارات السضضئلة ببعضضض إليكضضم يتضضوجه أن ويسره
دراسة في المل عن معربين الطائرةا طاقم إجازةا على التأمين
فضضي الوزارةا برأي وإفادتنا الفتوى لجنة قبل من التأمين موضوع

الشأن. هذا
الطيضران (سحب) رخصضة فقدان حين التأمين موضوع ويتلخص
يلي: كما بها المعمول للنأظمة وفقا الطاقم بأفراد الخاصة

أو الطيضضار لضضدى تتضضوفر أن يجب التي الصحية للمتطلبات نأظرا ض
كضضل دقيقضضة طبية لحفوصات كليهما يخضع فإنأه الطيار المهندس

الستقرار عدما من وضع في يجعلهما المر هذا وأن أشهر، ستة
أو الطيضضار يفقضضد قضضد الفحوصضضات هضضذه أحضضد إن حيضضث الضضوظيفي
لضضوظيفته، فقضضدانأه ذلضضك علضضى ويترتب الطيران إجازةا المهندس

شضضركات أغلضضب فضضإن لضضذلك ماديضضة، لخسضضارةا تعرضه يعني وهذا
هنضضاك إن حيضضث الطضضائرةا طاقم إجازةا على بالتأمين تقوما العالم
هضضذا بمثضضل للقيضضاما  الجويضضة خطوطنضضا مؤسسضضة قبضضل مضضن تضضوجه

الطيارين. لصالح التأمين
مضضدى وعضضن التضضأمين مضضن النضضوع هضضذا عضضن بالسضضؤال نأتوجه لذلك

مضضالي بتعضضويض تقضضوما التأمين شركة بأن علما وشرعيته، جوازه
إجازةا فقدان حالة في كويتي دينار ألف ) خمسون50(.../ قدره

التضضأمين شضضركة تقضضوما وبالمقابضضل صضضحية، لسضضباب الطيضضران
كويتي ) دينار30(ض/ حوالي شهر كل المال من مقدار باستقطاع

طيار. مهندس أو طيار كل من

التأمين / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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ل التضضأمين هضضذا في المشاركون يكون أن التأمين شركة تشترطا كما
الطيارين. والمهندسين الطيارين من ) شخص150( عن يقل

لفقضضدان المسضضبب كضضان إذا بضضالتعويض تقوما ل التأمين شركة أن كما
أمراض أو التناسلية المراض بعض (اليدز) أو مرض هو الجازةا

يعضضرض ولم تشخيصها تم أمراض أو الن حتى تشخيصها يتم لم
بعد. علجها

بضالوراق تجضضدونأها ذلضك عضضن والتفاصضيل التضأمين عضن باختصضار هضضذا
خير. الله وجزاكم الشكر جزيل منا المرفقة. ولكم

الهيئة إلى وحضر الطيارين جمعية من مندوب حضور الهيئة وطلبت 
هضضو التأمين سبب بأن وأفاد  مخلد الكابتن الدارةا مجلس رئيس

وأهضضم أشضضهر سضضتة كضضل فحصا تجرى الشركة وأن فقط المرض
مؤسسضضة وأن والسضضكر القلضضب مرض عليها تركز التي المراض
ونأحضضن دينضضارا ثلثضضون مقضضدارها علوةا لنا تعطي الجوية الخطوطا

قبضضل من إلزاما هناك وليس التأمين شركة إلى العلوةا هذه نأدفع
ا ولضو التأمين هذا في بالشتراك الجوية الخطوطا مؤسسة طلبن

فضضي التضضأمين شضضركات قبضضل مضضن إل يمكضضن ل العقضضد هضضذا تعضضديل
فيضضه تسضضهم تكضضافلي صضضندوق ليجضضاد قويضضة فكرةا وهناك إنأكلترا،

لسضضتثمار التمويل بيت من ترحيبا وجدنأا وقد التأمينات مؤسسة
على الولى للسنوات مساعدةا لتقديم الستعداد مع لديه أمواله
القرض. سبيل

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مشضضروعيته فضضي خلف ل الضضذي التعضضاونأي البضضديل إيجضضاد الولضضى
علضضى قضائم  ولنأضه}والتقضضوى الضبر علضى وتعاونأوا{تعالى:  لقوله
الشضضبهات مضضن خضضال وهضضو بالتعويضضضات والتبرع بالقساطا التبرع

ولمضضا الربضضا وشضضبهة الغرر كشبهة التجاري التأمين في الموجودةا
عضضن بعيضضدا المسضضلمين اقتصضضاد تقويضضة مضضن التعاونأي التأمين في

التأمين. إعادةا وشركات العالمية التأمين شركات

التأمين / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

اونأي التضأمين يتيسر لم وإذا عضدما وكضان المجضال، هضذا فضي التع
المهمضضات هضضذه شضضغل عضضن الحجاما إلى يؤدي فيه التأمين وجود

السضضؤال موضضضوع التضضأمين فضضي المشضضاركة يجوز فإنأه الضرورية
أقسضضاطا بضضدفع  الخطوطا مؤسسة بقياما الضرر ويخف للضرورةا

أعلم. الموظفين. والله عن التبرع سبيل على مباشرةا التأمين

* * *
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المعاملت كتاب

 الضمان صندوق في / الشتراك تعاون        صناديق89ع/3/52

ّدما الستفتاء  اللجنة على ]   عرض1851[ ،وليدالسيد/  من المق
ونأّصه: 

 المحترما        الفتوى لجنة رئيس الفاضل السيد
 التحية،،، بعد

الضمان لصندوق الساسي النظاما عن نأسخة بطيه لكم نأرفق
الحكم عن خطية بإجابة بإفادتنا التكرما يرجى ، ما بوزارةا الجتماعي
فيضضه الشضضتراك جضضواز مضضدى وعضضن الصضضندوق هذا لمضمون الشرعي

بمضضا اللزما إجضضراء ليتسضضنى ،وذلضضك حضضراما أما حلل هضضو هضضل  شضضرعا
إجابتكم. ضوء على ضميرنأا به يستريح
فائق بقبول  وتفضلوا0 والمسلمين السلما خير فيه لما الله وفقكم

 الحتراما،،،
وعضضاطف قضضانأونأي بضضاحث السيدان/ محمضضد هما مندوبان وحضر

صضضندوق قضضانأون مضضن الرابعة المادةا حول اللجنة ونأاقشتهما محاسب
الضمان.

الرابعضضة  المضضادةا مناقشضضة اللجنضضة وأجلضضت المضضواد، بقية وأقّرت
ًا أفهمتهضضا وقضضد مناقشضضة، مضضن تضضم مضضا ضضضوء في لتعديلها  منها انأتظار
تضضبرع محضضض هضضي بل التركة قبل من ليست الموال هذه بأن اللجنة

العضو. عليها ينص لمن الصندوق من

التعاونأية الصناديق / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
فضضي للعاملين الجتماعي الضمان صندوق في الشتراك  يجوز

يزيضضد ل أن وينبغي اللجنة على المعروض النظاما حسب الوزارةا تلك
ّ بعض على الولد بعض نأصيب في المشترك مضضن شرعي لمسوغ إل
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ًا ليضضس الضضضمان ومبلغ ذلك، نأحو أو عاهة أو مرض أو صغر ول ميراثضض
الصضضلي التحديضضد اعتضضبرت النظاما من الرابعة المادةا كانأت ولو وصية

ينضّص لمضن الصضندوق مضن تضبرع هضو بضل كالوصضية والزائد كالميراث
الورثضضة علضضى ينضضّص بضضأن النظضضاما بحسضضب الضضتزما وقضضد العضضضو، عليهم

 واللضضه0 للثلضضث بالنسبة أنأصبائهم في الزيادةا حق مع للثلثين بالنسبة
أعلم.

* * *
المتضضضبرعين طلبضضضات / ملحظضضضة تعضضضاون     صضضضناديق89/  ع2/47

التعاونأية للصناديق
ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1852[ السضضر مضضن/ أميضضن المقضض

ونأصه:  ،أحمد/  السيد الجتماعي للضمان صندوق في
 المحترما الفتاء إدارةا / مدير الفاضل السيد

 وبعد،،،  وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
بعد فيما المدون السؤال عرض على بالموافقة  التكرما يرجى

وهو: به الرأي لخذ الفتوى لجنة على
المعونأضضة بإعطضضائه أوصضضى التضضضامني  الصضندوق في مشترك  " لدينا

عبيضضد وأخيضضه سضضعدةا ابنته من كل إلى  الوفاةا حالة في له المستحقة
المبلضضغ يضضوزع أن وأشضضار عفيضضة، الرضضضاعة فضضي وأختضضه طفلة وزوجته
نأصضضيب لهضضا الرضاعة في أخته أن لعتقاده الشرعي الميراث حسب

ًا الميراث في ًا تعلم ل  بأنأها علم أن تضضبين  وفضضاته وبعد ذلك، عن شيئ
وأنأجبت غيرها من  وتزوج بسنتين وفاته قبل  طلقها قد طفلة زوجته

 0 ابنة الجديدةا له

التعاونأية الصناديق / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مصضضير ومضضا المستفيدون يستحقه ما توزيع لنا يمكن  كيفالسؤال:
ًا الشرعيين الورثة المسضضتحق  المبلضضغ بضضدفع مقيد الصندوق بأن علم

مضضع الجضضزاء خيضضر اللضضه وجزاكم العضوية طلب في  يذكرهم من على
التحيات،،، أطيب

: يلي بما اللجنة أجابإت*
مضضن للخضضت شضضيء ول للخ النصضضف وهضضو والبضضاقي النصضضف للبنضضت

ّين لنأه وذلك الجديدةا وبنته لزوجته ول الرضاعة يدخل فل ، الخذين ب
ّين منها وبنته الجديدةا، زوجته  فيهم ( حسضضب الستحقاق نأسبة أن وب

مضضن لهمضضا ليضضس ومطلقتضضه الرضضضاعة من ) وأخته الشرعي  الميراث
 0 أعلم  والله0 هنا لهما استحقاق فل شيء  الميراث

ملحظة:
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الستمارات جميع بمراجعة التضامني الصندوق إدارةا اللجنة وتوصى
مضن بأعيضضانأهم أشضضخاص تسضضمية تضضضمنت الضتي السضضتمارات لمعرفة

الميضضراث  حسضضب المسضضتحقات قسضضمة علضضى النضضّص مع المستحقين
 0الشرعي

ًا أنأه اللجنة وترى المسضضألة هضضذه في حصل الذي الشكال لمثل تفادي
بعضضد جمعضضت الضضتي أي السضضتمارات تلك أصحاب من يطلب أن ينبغي

أن الميضضراث حسضضب القسضضمة أن علضضى النضضص مضضع بالتسضضمية التعيين
ّلوها ًا تتضمن أخرى باستمارات يبد فقط: المرين من واحد

 0 النسب تحديد مع للمستحقين التسمية ) أما1
فضضي الشضضكال يقضضع ) لئل الشضضرعي الميضضراث ( حسب عبارةا ) وإّما2

بيضضن يجمع ول حصل، كما طلق أو ولدةا حصول أو البعض وفاةا حالة
 0 أعلم  والله0 عنها المسئول الحالة هذه مثل في المرين

* * *

التعاونأية الصناديق / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مضضن الخيريضضة للعمضضال الوصضضية مضضن الضضزوج يأخضضذ   هضضل89ع/4/18
التعاون. صندوق

السيد/ بواسطة المقدما الستفتاء اللجنة على ]    وعرض1853[
ونأّصه: الكويتية، المعلمين جمعية إدارةا مجلس عن طارق،
وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

ًا بالحاطضضة التفضضضل        يرجضضى المرحومضضة/ عائشضضة بضضأن علمضض
ًا كانأت ًا عضو التربية بوزارةا للعاملين الضمان صندوق في سابق

ما،1977 منضضذ وذلضضك والتضضدريب التطبيقي للتعليم العامة والهيئة
شضضهادةا بمضضوجب ما1988 بتاريضضخ تعضضالى رحمتضضه إلى انأتقلت وقد

الكويتية. العامة الصحة وزارةا من الصادرةا الوفاةا
لصضضندوق الساسضضي والنظضضاما الداخليضضة اللئحة إن وحيث

هضضذا فضضي اشضضتراكه عنضضد للعضضضو نأمضضوذج بتعبئضضة يقضضضي الضضضمان
ًا الصندوق ليقضضوما إرادتضضه بمحضضض عليضضه اختيضضاره يقضضع مضضن محدد
المجضضال هضضذا وفضضي وفضضاته بعد عليه المنصوص التعويض باستلما

بنضضد تحضضت حضضددت قضضد أعله إليهضضا المشضضار المرحومضضة فضضإن
خيري". إلى" عمل وفاتها بعد المبلغ يؤول أن المستفيدين
فضضي التصضضرف إمكانأيضضة مضضدى عضضن بضضالرأي الفضضادةا      برجضضاء
زوجهضا إن وحيضضث ) د.ك،6000( وقضضدرها المضضذكورةا مسضضتحقات
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الماديضضة، إمكانأيضضاته تفوق ضخمة مبالغ علجها على أنأفق قد كان
ًا يعول لزال وحيث المذكورةا. زوجته من قاصر

المبلغ صرف في تعارض هناك هل بالرأي الفادةا نأرجو      لذا
بديونأه الوفاء من يتمكن حتى مباشرةا لزوجها أعله إليه المشار
القاصر. هذا على منه والنأفاق علجها عن الناجمة

التحية. خالص        مع

التعاونأية الصناديق / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بإما اللجنة أجابإت*
ًا الزوج هذا كان إذا للنأفضاق تحّملهضا الضتي الضديون بسضبب محتاج

للجهضضة يجضضوز السضضداد علضضى قضضدرةا لضه وليضضس زوجتضضه علج علضضى
ّلضضه المذكور المبلغ صرف ذلك رأت إن الصندوق عن المسئولة ك

المبلضضغ هضضذا مضضن الصرف يجوز كما الزوج ديون لتسديد بعضه أو
وعلضضى إعضضالته، على مقدرةا للب يكن لم إن القاصر الولد لعالة
للحضضالتين بالنسضضبة ذلضضك مضضن التثبضضت ذلضضك علضضى القائمضضة الجهضضة

أعلم.                        المذكورتين. والله

* * *

المعاملت كتاُب
بإاُب: الجارة153



المسلمين لغير عبادةا دار إجارةا/تأجير89ع/4/21

جهععةمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1854[
ونأصه: ،رسإمية

التحية، بعد
طلضضب بشضضأن بضضالكويت كنيسضضة كتضضاب عضضن صضضورةا طيضضه نأرفضضق

رقم الشقة في الطائفة لتلك الدينية الشعائر بإقامة لها السماحا
السيد/ عيسى. عقار  من2

الموضوع. هذا حول برأيكم وإفادتنا بالطلع التفضل يرجى
التحية، فائق بقبول  وتفضلوا

مايلي: اللجنة أجابإت*
ل السضضلما دار فضضي المسضضلمين لغيضضر للعبضضادةا دار أي إنأشضضاء إن

تحويضضل ول كنضضائس لتكضضون الضضدور تضضأجير يجضضوز ل وكذلك يجوز،
المسضضلمين. وذلضضك لغيضضر معابد أو كنائس لتكون السكنية الدور

السضضلما دار فضضي تبقضضى ل أنأضضه علضضى المسضضلمين علمضضاء لجماع
صضضلحا فتحضضت الضضتي البلد فضضي إل المسضضلمين لغير عبادةا مكان
المضضدن كبعضضض لهضضم الرض أن علضضى المسضضلمين غير فيها وأقر

أعلم. ومصر. والله والشاما العراق في والقرى

* * *
الجارةا / باب المعاملت كتاب

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
والمحرما الحلل لبيع محل إجارةا/ تأجير89ع/1/40

،حسععينمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على عرض]1855[
ونأصه:

علضضى تحتضضوي والضضتي الفيضضديو أشضضرطة لبيع محل تأجير يجوز هل
النسضضاء ) ورقص2    للعورةا كشف ) من1وهابطة:  ماجنة أفلما

) والقبلت.3
ثقافية. أشرطة إلى إضافة

يلي: ما اللجنة أجابإت*
ًا جضائز الفيضديو أشضضرطة لبيع محل تأجير المضضادةا كضانأت إذا شضرع
ًا مباحضضة عليهضضا تحتضضوي الضضتي والتربويضضة الدينيضضة كضضالمواد شضضرع
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المبضضادئ تشضضويه ومن الغراء من تخلو التي والترفيهية والعلمية
المحرمضضة الفيضضديو أشضضرطة لبيع المحل تأجير يجوز ول السلمية

يشضضترطا أن المهنضضة هضضذه لمزاولضضة محل تأجير عند المالك وعلى
إخلء لضضه يحضضق وإل جضضائز هضضو مضضا علضضى القتصضضار المستأجر على

أعلم. المحل. والله
* * *

 خاصة منفعة مقابل سنوية /أجرةا          إجارةا89ع/5/48
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1856[ السضضيد/ مضضن المقضض

ونأّصه:ض ،ملفي
 المحترما        الفتاء إدارةا / مدير السيد
ّدما الستفتاء عرض الرجاء الهيئضضة فضضي العامضضة المور لجنة على المق
 0فيها الشرعي الحكم لبداء للفتوى العامة

ًا30 لقضضاء للعضاء تقدما العامة للخدمات  مؤسسة ًا  دينضضار مضا سضضنوي
 يلي:ض

لي تعطلت إذا سيارتك فإن الكويت دولة داخل تكون وأين ) متى1
الطرق) (خدمات العامة للخدمات مؤسستنا أسطول فإن سبب

بمجرد إليك سيصل

الجارةا / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا المؤسسة بمكتب  بالتليفون اتصالك  بواسضضطة بسحبها وتقوما فور
السيارةا. لصلحا تختاره كراج لي عالية كفاءةا ذات رافعات

يحصضضل سضضوف المؤسسضضة بكراج سيارته بتصليح العضو رغب ) إذا2
حساب على بالطبع الغيار وقطع التصليح قيمة % من20 خصم على

ويحاسضضب المؤسسضضة بوسضاطة الغيار قطع إحضار وبالمكان العضو،
 0 الشراء فواتير بموجب العضو عليها

بسضضحب تقضضوما  المؤسسة فإن حادث وقوع الله سمح ل حالة ) في3
كضضراج لي المضضرور إدارةا قبل من المعتاد التحقيق إجراء بعد السيارةا

سيارته. لتصليح العضو يرغبه
قبضضل مضضن وسضضحبها المشضضترك  العضضضو سضضيارةا تعطضضل حالضضة ) فضضي4

فإن العضو يرغبه كراج  لي أو المؤسسة لكراج المؤسسة أسطول
ه تضؤمن سضوف الله شاء إن المؤسسة لسضتعماله صضالون سضيارةا ل
ًا  فقط3 لمدةا الشخصي تقضضديم فضضي المؤسسة من رغبة وذلك مجانأ

 0الكراما للعضاء الخدمات أفضل
ًا ) أياما3( فقط السيارةا ) إعطاء5 )5( يضضوما كل عن يدفع بعدها مجانأ

دنأانأير.
تحمضضل الضضتي  سضضيارته تعطضضل حالضضة في المشترك العضو حق ) من6
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/ مضضرات3 لمضضدةا المؤسسضضة أسطول قبل من سحبها الشتراك رقم
مضضرةا كل في يعطى وكذلك المشترك يرغبه كراج لي توصل بالسنة
). 4(  رقم ببند مذكور هو كما /مرات3 لمدةا صالون سيارةا

ًا30 السنوي الشتراك ) قيمة7 ًا  دينار اشضضتراك فقضضط يشضضمل سنوي
 0 واحدةا سيارةا

 0  ساعة24 المؤسسة ) دواما8
عليضضه يرجضضع ل السضضنة خلل المشضضترك سضضيارةا سضضحب يتضضم لم ) إذا9

ًا. 30 وقدره الشتراك قيمة  دينار

الجارةا / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 ؟ الشركة لهذه عقد نأماذج عندكم  هلاللجنة: سإألته* 
 0 الستفتاء في ذكرته الذي غير عندنأا يوجد : ل فقال
صضضلحيتها من للتأكد الشتراك قبل المشترك سيارةا تفحصون * هل

نأفحصها. : ل فقال ؟
ّير * إذا مضضاذا عنكضضم اشضضتراكها رقضضم المسضضجل السضضيارةا  المشترك غ
 ؟ يفعل
 0 يشتريها التي السيارةا في  الشتراك  يكّمل0 قال

 ؟ كراجكم في سيارته يصلح أن المشترك تلزمون * هل
 0 تصليحها في حر هو بل بذلك نألزمه : ل فقال

يلي:  بما اللجنة  أجابإت* 
ًا جضضائز الستفتاء في ورد كما المشروع عقضضد قبيضضل مضضن لنأضضه  شضضرع

الجضضر ويسضضتحق بضضضوابط محضضددةا خاصة منفعة  تقديم على الجارةا
الجضضر ويسضضتحق المحضضددةا المضضدةا خلل النأتفضضاع مضضن التمكيضضن علضضى

0 قبلضضه مضضن لسضضبب الخدمضضة بهذه المشترك ينتفع لم ولو بالشتراك
ًا النظاما عرض وينبغي0مبدئي جواب وهذا ًا مكتوب إبهضضاما أي من خالي
أساسضضها على الشتراك يتم التي  النماذج وتعرض النزاع، إلى يؤدى

ًا  الجواب ليكون َله ذلك على الطلع بعد  نأهائي أعلم.  والله0 ك

* * *
أو لمالكهضضا المضضؤجرةا العيضضن تضضأجير حضضق       إجضضارةا/ بيضضع89هضضض/2/4

آخر لمستأجر
، محمععدالسيد/  من المقدما الستفتاء الهيئة على عرض]1857[

ونأصه:
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بتضضأجير حقضضي مضضع بالجملضضة ) محلت3( شضضركة من استأجرت أنأا
هضضذه مضضن فائضضدتي كضضانأت اللضضه بفضضضل الباطن، من المحلت هذه

( يعضضادل بما أي شهريا ) دينار130( وقدره مبلغ التجارية العملية
سنويا. ) دينار1560

الجارةا / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

شقين: من هو والسؤال
أو للمالضضك المنفعضضة هضضذه فضضي حقضضي أبيضضع أن لضضي يجضضوز أ) هضضل

أنأضضت للمالضضك قلضضت إذا البضضاطن) بمعنضضى (مضضن منضضي للمستأجر
بمعرفضضتي أجرتها وأنأا ) دينار500( بسعر المحلت هذه أجرتني

فضضي أرغضضب ل وأنأضضا ) دينار،130( بزيادةا أي ) دينار630( بسعر
من المستأجرين وبين بينك العلقة وتصبح لك المنفعة هذه بيع

( علضضى زيادةا ) دينار130( ستستفيد أنأك وبما مباشرةا، الباطن
لضضك أتنضضازل ) لكضضي2000( سضضعر منك أطلب فأنأا ) شهريا500
لهضضذه الضضبيع هضضذا يجضضوز هضضل المالك وافق وإذا المنفعة هذه عن

ثابت وإيرادها مستمر المحلت إيجار أن باعتبار شرعا المنفعة
أربضضاحا سضضيجني المالضضك بضضأن علما للنقص، وليس للزيادةا وقابل
السنة. في ) دينار1560( وقدرها المبلغ هذا من سنوية

مضضن للمسضضتأجرين أبيضضع بضضأن العكضضس عمل أردت إذا ب) وفيما
مباشضضرةا المالك مع العقد يبرما أجعله بأن المنفعة هذه الباطن
كضضان إذا بمعنضضى حاليضضا لضضي يضضدفعها الضضتي أجرتضضه من أقل بأجرةا
حضضال في أجرته فتصبح ) دينار210( أجرته حاليا الواحد المحل

) دينضضار34( مبلضضغ سضضيوفر أي ) دينضضار167( المنفعضضة هضضذه بيعه
هضضذه بعتضضه فضضإذا ) دنأضضانأير510( يعضضادل سضضنوي وفضضر أي شضضهريا
ذلك. يجوز فهل ) دينار1000( لنفترض بمبلغ المنفعة

هضضذه المنفعضضة بيضضع أعله (أوب) المضضذكورتين الحالتين كل وفي
عن تنازلي جراء من علي الفائت الربح على لي تعويض بمثابة

للمسضضتأجر (أ) أو الحالضة فضضي كمضضا للمالضضك سواء المحلت هذه
المسضضتأجر أن عضضن فضضضل هذا (ب)، الحالة في كما الباطن من
تقريبضضا سضضنتين بعد نأفع عليه سيعود كلهما والمالك الباطن من
التنازل. هذا جراء من ذلك من أقل أو

خيرا. الله جزاكم فأفيدونأا

الجارةا / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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يلي: بإما الهيئة أجابإت*
الول المستأجر لن السؤال، في إليهما المشار الحالتان تجوز ل     

لغيضضره المحضضل آجضضر لمضضا لنأضضه المنفعضضة المالك يبيع أن يستطيع ل
ولكضضن الثانأي، المستأجر إلى ملكه عن خرجت قد المنفعة تكون
وبيضضن بينضضه الجضضارةا عقضضد يفسضضخ أن يمكنضضه أنأضضه الهيئضضة تضضرى

الجضضارةا مضضدةا خلل المالضضك مضضع يتفضضق ثم رضوا إن المستأجرين
والمسضضتأجرين المالضضك يتفضضق ذلضضك وبعضضد العقضضد بمقتضى الباقية
أعلم. والله شاءوا، إن بينهما مباشرا اتفاقا الجدد

* * *

المعاملت كتاُب

التقاعدي المعاش /استبدال  هبات89ع/3/24

،نعايفالسضضيد/  مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنعة علععى عضضرض
ونأّصه:
وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

التالي: الستفسار عن بالجابة شاكرين تقوموا أن أرجو
ما) أي84( عضضاما وكنت ما)،85( عاما الجامعة من تخرجت   لقد
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سضضنة فعملضضت مزمضضن، نأفسضضي بمضضرض أصضضبت قضضد التخضضرج قبضضل
العامضضة المؤسسضضة وقضضامت التقاعضضد، إلضضى أحلضضت ثضضم واحضضدةا،

 د.ك) ثم234( الراتب % من65 بإعطائي الجتماعية للتأمينات
ًا50 بضضبيع والضضدي قضضاما ذلضضك بعضضد (بموافقضضتي) فضضأعطونأي  دينضضار

ًا)50 خصم  (بعد180 راتبي  د.ك) وأصبح12000( حوالي  دينار
: والسؤال

يخصضضمون سضضيظلون بأنأهم علما  ؟؟ ربا أنأه أما يجوز هذا ) هل1(
ًا50 الخصضضم إن إذ لضضي المعطضضى المبلضضغ تعضضدى ولضضو حضضتى  دينضضار

أو أقضضل ) أو12000( الضضض مضضن أكثر بلغ سواء الوفاةا عند سيوقف
 د.ك. ويصضضبح50 الضضض سضضيرجعون وفضضاتي (عنضضد ولكضضن يمضضاثله مضضا

كان).  كما234 راتبي

الهبات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإتو*
المعضضاش صضضاحب بيضضن السضضتبدال هضضذا كضضان إذا أنأضضه اللجنضضة ترى

الدين حكم يأخذ ل التقاعدي المعاش لن بذلك بأس فل والدولة
مضضن ولضضورثته لصضضاحبها الدولضضة مضضن صضضلة هضضو بل التركة حكم ول

كضضان إذا أمضضا صضضغره، أو السضضن بمراعضضاةا الحكم يختلف ول بعده،
سضضبحانأه ذلضضك. واللضضه حرمضضة اللجنة فترى الدولة لغير الستبدال

أعلم. وتعالى

* * *
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المعاملت كتاُب

فإي المال رأس أو الربإاح من جزء توزيع89ع/1/29
التعاونية        الجمعيات

السضضيد/ مضضن المقدمضضة السضضئلة اللجنععة علععى ]  عضضرض1859[
ونأّصها: ،عبدالعزيز

وبعد: الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
تعطضضي الكضضويت فضضي السضضتهلكية التعاونأيضضة الجمعيضضات فضضإن

المضضال رأس % مضضن7 مقضضدارها سضضنوية فائضضدةا فيهضضا المساهمين
(المرفقضضضة) التنفيذيضضضة اللئحضضضة  مضضضن19و1 المضضضادتين بصضضضريح

الجمعيضضات شضضأن فضضي ما1979  لسضضنة24 رقم بقانأون للمرسوما
، التعاونأية

حكم: فما
ومضا التعاونأيضضة الجمعيضضات هضضذه في  المساهمةالول: السؤال

العموميضضة الجمعيضضة فضضي اشضضتراك مضضن المسضضاهمة علضضى يضضترتب
لها؟ والتصويت الدارةا مجلس لعضوية والترشيح والسنوية

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الربا قبيل من % ليس7 وهو المساهمين على يوّزع لما بالنسبة

وإذا السضضهم أصضضحاب على يوزع الربح من مقتطع جزء هو وإنأما
 من مقتطع فهو ربح يوجد لم

التعاونأية الجمعيات / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مضضن اسضضترداد فهضضو أسضضهمهم بحسب المساهمين لجميع المال رأس
ًا. جائز وهو المال رأس شرع

مضضن هذا أن الناس على يلتبس لئل فائدةا هذا يسمى ل أن ويجب
الربا. قبيل
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* * *

المتراكمضضة بالفوائضضد التصضضرف يكضضون   وكيضضفالثاني: السؤال
السابقة؟ للسنوات

يلي: بما اللجنة أجابإت
هذا لن الول السؤال جواب من الثاني السؤال جواب علم     

الربح. من مقتطع جزء هو وإنأما فائدةا ليس
* * *

على يوزع الذي المعاملت على العائد حكم   وماالثالث: السؤال
مشترياتهم؟. مقابل فقط المساهمين

بمايلي: اللجنة أجابإتو*
مضضا علضضى معينضضة بنسبة الجمعية تعطيه الذي المشتريات عائد إن

أعلم. . والله جائز المساهم يشتريه

* * *

المعاملت كتاُب

وزكاتها الغير أموال      استثمار/ استثمار89ع/2/32

،أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1860[
ونأصه:
الله حفظه الفتوى إدارةا الفاضل/ مدير السيد حضرةا
،،، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

وديانأضضاتهم الخضضارج مضضن وهضضم الخاصضضة مؤسستي في عمال لدي
ذلك. غير ومنهم المسلمون منهم مختلفة
ْفع عامل كل من أطلب ًا دينضضار مائضضة وقضضدره مبلٍغ َد وذلضضك تقريبضض
مضضا وهضضذا المؤسسة من لهم الممنوحة القامة على تأمين بصفة
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تشضضكل المضضوال الضياع. فهذه من المؤسسة لحق ضمان إل هو
ًا بعضها مع ًا مبلغ ًا كبير ّي محفوظ لهم.. استرجاعه لحين لد

كوديعضضة المبلضضغ هضضذا مضضن بالنأتفضضاع الحضضق لضضي فالسضضؤال: هضضل
مضضن والسضضتفادةا المثضضال سبيل على التمويل بيت في استثمارية

طلبه ما متى محفوظ حقهم بأن العلم مع عليهم توزع أما أرباحه
ًا. للسفر العامل نأهائي

ًا المبلغ؟ هذا زكاةا تجب من على ثم يبلضضغ ل المبلضضغ هضضذا بأن علم
خيضضر عنضضا اللضضه جزاكضضم أصحابه.. أفيدونأا على وزع ما إذا النصاب
الجزاء.

الستثمار / باب المعاملت كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
فضضي إذنأضضه بضضدون الغيضضر مضضال اسضضتثمار عن نأشأت الرباحا هذه إن

اللجنضضة وتضضرى الربح هذا يستحق فيمن آراء الستثمار.. وللفقهاء
يكضضون الربح أن وهو القوال أصح بأنأه تيمية ابن وصفه بما الخذ

أهضضل بمعرفضضة بينهما يقسم استثمره من وبين المال صاحب بين
اللضضه رضضضي الخطضضاب بضضن عمضضر حكم وبه تيمية ابن قال الخبرةا،

هضضذه أصضضل ضضضمان كضضون وبيضضن الحكضضم هضضذا بين منافاةا ول عنهن
التصضضرف حيضضن الوديعة ضمان قبيل من لنأه مستثمرها، الموال

الملك ضمان من وليس مالكها إذن بل لديه مودعة هي ممن بها
علضضى ل المضضوال، هضضذه على زكاةا ول هذا، الريع به يستحق الذي
على يقدرون ل لنأهم العمال على ول لديه أمانأة لنأها العمل رّب

عضضاما عضضن زكوهضضا تأمينضضاتهم العمضضال هؤلء قبض إذا ولكن تنميتها
أعلم. النصاب. والله يتوافر بحيث آخر مال لديهم كان إذا واحد

* * *
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 المعاملت كتاب

للمتسابقين المقدمة ومراهنات/ الجوائز        مسابقات89ع/3/50
ونأصه: ،فإهدمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1861[

اللجنضضة، مضضن الصضضادرةا الفتضضوى عضضن صورةا الستفتاء مع مرفق
الحماما. مسابقة دورةا بشأن وهي

هو: والسؤال
وبنفضضس للضضدورةا بضضالتبرع يرغبضضون المتسضضابقين بعضضض كضضان إذا

صضضرف يجضضوز وهضضل ل؟ أما ذلك يجوز فهل فيها مشاركون هم الوقت
للمشضضاركين الولضضى بضضالمراكز الفضضائزين علضضى بضضه المتضضبرع المبلضضغ

بالدورةا؟
يلي:  بما اللجنة أجابإت*

الشضضتراكات دون فقضضط التبرعضضات مضضن تؤخذ الجوائز كانأت إذا
غير عدد وكان متبرعين وغير متبرعين بين المسابقة وأجريت

للجضضوائز المستحقة الولى المراكز           عدد عن يقل ل المتبرعين
عن تقل ل كفاءةا ذوي المتبرعين غير من المتسابقون وكان
 لوجضضود المسضضابقة تلضضك تجضضوز فضضإنأه المتضضبرعين المتسضضابقين  كفاءةا

أن بدون السباق في يشترك من هنا بالمحلل والمراد المحلل،
ًا يدفع بالجائزةا. الفوز من تمكنه التي كفاءته مع شيئ

جضضوائز بضضه المتضضبرع المبلضضغ صضضرف يجضضوز تقضضدما مضضا روعي فإذا
أعلم، الدورةا. والله في المشاركين من للفائزين

* * *
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الشخصية الحوال كتاُب 
التالية: البواب ويشمل

بإاُب: الزواج ع
بإاُب: المهر ع
بإاُب: الظهار ع
بإاُب: الطلق ع
بإاُب: العدة ع
بإاُب: الرضاع ع
بإاُب: النسب ع
بإاُب: الهلية ع
بإاُب: الحضانة ع
بإاُب: الوصايا ع
والتركة بإاُب: الميراث ع
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الشخصية الحوال كتاُب

الرضاع من الخ أخت ابنة من الزواج يجوز89حا/2/28

(زهراء) لها اسمها الب من أخت (كرامة) لي اسمي أنأا]1862[
الب مضضن (زهضضراء) أخضضتي هو: أن (سعيد) الموضوع اسمه ابن

ًا) أخضضا أرضضضعت ويريضضد والب، الما (ثريضضا) مضضن زوجضضتي (صضضالح
ًا) أخا أرضعت التي زهراء أختي ابن سعيد (ثريا) زوجتي (صالح

(أمانأي)؟ ابنتي يتزوج أن

يلي: بما اللجنة أجابإت* 
رضضضاعية حرمضضة ل حيضضث سضضعيد بنت أمانأي من سعيد زواج يجوز بأنأه

بينهما. 
أعلم. والله

* * *

العمل؟ منها!... ما وأنأجب ربيبته تزوج89حا/1/36

السيد/ بواسطة المقدما الستفتاء اللجنة على عرض] 1863[
ونأصه: ،صبحي
المحترمين الفتوى السادةا/ لجنة

وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مضضن بالخضضارج وجضضودي أثنضضاء تزوجضضت ض العمر من بالثلثينات شاب أنأا
عضضدما ولسضضبب العمضضر مضضن الربعيضضن العقضضد فضضي مطلقضضة امرأةا

وبعد الكويت إلى وحضرت سنة، داما زواج بعد طلقتها النأجاب
فتزوجتها العشرينات في فتاةا على تعرفت سنوات ثلث مرور
ً ووضضضعت زوجضضتي حملت عاما مرور وبعد أمهضضا وحضضضرت طفل

السابقة. زوجتي بأنأها ففوجئت لها، لتبارك
الن: والسؤال
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الحالي؟ زواجي وضع هو ما ض1
ابنضضة الحاليضضة زوجضضتي مضضع اسضضتمر ( وهضضل الطفضضل؟ وضضضع هضضو مضضا ض2

الظاهر؟) أهل رأي على مطلقتي
علضضى القضضدرةا لهضضا يكضضن (أمهضضا) لضضم السضضابقة زوجضضتي أن ملحظة مع

أن العلضضم اللضضه. ومضضع أفضضادكم الطبضضاء. أفتونأضضا بإثبضضات النأجضضاب
الموضوع. هذا تعلم ل الحالية زوجتي

يلي: بما اللجنة * أجابإت
ً فضضي السضضؤال صضضاحب لسضضلوب السف أشد تأسف اللجنة : أنأول

مضضن ليضضس أنأضضه إذ لقضضضاياها، ومضضالعجته الزوجية الحياةا مواجهة
غيضضره مضضن مطلقضضة أنأهضضا يعلضضم امضضرأةا رجضضل يتزوج أن المعقول
الول. زوجهضضا اسضضم يعلضضم ول كاملضضة سنة زواجها على ويستمر

ويمضضر أخضضرى فتضضاةا يضضتزوج ثم النأجاب، من الزواج هذا ثمرةا ول
أبيها عن ول أمها، عن يسألها ول الولدةا إلى زوجته وتصل عاما

ًا أن ضضض قضوله حضد علضضى ضضض يفاجضأ فضإنأه وأيضض زوجتضه هضي أمهضا ب
الزوجيضضة العلقضضة بت رغم بها العلقة على يستمر ثم السابقة،

يعلضضم ول شضضرعية، غيضضر علقضضة على وتبقى العلم، بينهما. بمجر
أمها. تعلمها ول زوجته

ًا زوجتضه بضأن العلضضم لحظضضة مضضن الحالضة: أنأضضه هضضذه فضضي : الحكضضمثاني
زوجتضضه التأبيضضد علضضى عليضضه تحرما الحالية زوجته أما هي السابقة
 لن (أمها) ذلك السابقة وزوجته الحالية
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الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

(البنات). يحرما بالمهات والدخول المهات يحرما البنات على العقد
ًا وأن الزوجيضضة، فضضراش علضضى ولضضد لنأضضه منضضه ولضضده نأسضضب : يثبتثالث

وترضضضعه الولضضد، نأفقضضة وتلزمه بشبهة، النكاحا في يثبت النسب
(الظئر). كالجنبية بأجر وتحضنه أمه

ًا مردودةا دعوى النأجاب على قدرةا لها ليس الما أن دعوى : أنرابإع
إل ذلضضك، بعضضد القضضدرةا تفقضضد ثم المرأةا تلد وقد بالفعل، بالولدةا

وإقرارهضضا وحكضضم، إثبضضات إلضضى يحتضضاج أمر وهو التبني، حالة في
عداها. ما ينفي ذلك واستفاضة بالولدةا

ًا السضضابقة زوجته هي أمها بأن ض علمه بعد ض الرجل علقة : أنخامس
شرعية... غير (تصبح) علقة

له زوجته ابنة حل (من الظاهر أهل قاله بما الحل من إليه  يشير وما
الظضضاهر أهضضل رأي لن صضضحيح حجره) غير في البنة تكن لم ما
تلقضضوا العلضضم أهضضل أكضضثر ولن الحضضاديث، ثبوت لعدما مردود هنا

علضضى المسضضلمين عامضضة ولجمضضاع والخلف، بالضضدفع دليلهضضم
أعلم. والله التحريم،

* * *
ًا أخته ابنة ابنة من الزواج له يحل ل89حا/5/35 رضاع

السضضتفتاء وقضضدما ،أشععرفالسضضيد/  اللجنععة إلى حضر]1864[
التي:

خضضالتي بنضضت بنضضت مضضن الزواج أنأوي الن وأنأا خالتي، من رضعت لقد
الزواج؟ هذا لي يحل فهل الكبيرةا

يلي: بما اللجنة * أجابإت
لنأها نأزل، وما منها رضع التي خالته بنت بنت من الزواج يحل ل بأنأه

أعلم. الرضاع. والله من أخته بنت أصبحت
* * *

الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزوجات بين العدل89حا/ 1/44
التي: الستفتاء وقدما ،فإرجالسيد/  اللجنة إلى حضر]1865[

ًا العالمين رب الله أخاف أنأني علما فقير رجل أنأا ًا... سر وجهر
بولضضدين منهضضا ورزقضضت ما،1961 سضضنة أميضضة أمضضرأةا مضضن تزوجضضت أنأضضا

ذات جيرانأها... وفي وعلى علي اللسان طويلة وبنت... وكانأت
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أوجبه مما بشيء حقها في أقصر لم أنأني مع بلعني قامت يوما
بينضضي لهضضا حصضضر ل كثير مشاكل  في لي تسببها رغم علي، الله

الكضضويت... وقضضد فضضي وحضتى البلضضد في جيرانأي وبين أهلي وبين
مرتين. طلقتها

ولكن إليها أسافر سنة كل وفي الكويت في وأنأا بلدي في هي والن
هضضم بهضضا يربطنضضي والضضذي نأاحية، كل من منها مسرور غير أرجع

وكضضذلك زوجهضضا، بيضضت وفضضي متزوجضضة ابنضضتي لله والحمد الولد،
ويصضضعب بيتي في أمه مع ساكن وهو ولدان ولديه متزوج الولد
العضضاما شضضملهم.. وفضضي وأفضضرق بتشضضتيتهم أقضضوما أن المضضر علي

إن حيضضث بضضذلك أخضضتي وأخضضبرت طلقهضضا علضضى عزمت الماضي
أوقفتني أختي ولكن المذكورةا، زوجتي والد من متزوجة أختي

يرحمنضضي، ل فهو ابنته طلقت إذا معناه: إنأك ما وقالت ذلك عن
هضذا تنسضضى أن وأرجضضوك وبضأولدي، بضضي التنكيضضل إلضضى يلجأ وقد

السضضببين ولهضضذين تتصضضور، ممضضا أكضضبر المسضضألة لن الموضضضوع
أمكضضم فضضي أرغضضب ل بأنأي أولدي وأخبرت الطلق عن تراجعت
أن علضضى محتضضار أنأا لي بالنسبة ولكن أجلكم، من أصبر ولكنني
علضضى ربي يحاسبني أن وأخاف أحبها، ل وأنأا عصمتي في أبقيها
بنون. ول مال فيه ينفع ل يوما في ذلك
هضضي السضضؤال فضضي والمقصضضودةا اثنضضتين، مضضن مضضتزوج : أنأضضاملحظة

ًا وهي الولى زوجتي فضضي معضضي الثانأية وزوجتي بلدي، في حالي
الكويت.

الستفتاء طلب في كتب ما يلي: فقرر بما اللجنة واستفسرت ض
بأنأه وأفاد

الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وكضضذلك المحكمضضة فضضي مثبتتضضان وهمضضا مرتيضضن الولضضى زوجتضضه طلضضق
والثانأيضضة اليمضضن، فضضي الولضضى زوجته إن وسؤاله: هو المراجعة،

فضضي مضضرةا إل الولضضى زوجتضضه إلضضى يسضضافر ول الكضضويت في معه
ًا ويمكث السنة ثلث منضضذ عليهضضا ينفق ل وهو شهرين، أو  شهر

ذلضضك فعضضل إذا إثضضم عليضضه فهضضل ابنضضه، زواج منضضذ وذلضضك سضضنوات
عليه؟ واستمر

يلي: بما اللجنة * أجابإت
ل بحيضضث زوجضضتيه بين القسم في يعدل أن المستفتي على يجب بأنأه

إذا إل نأفقضضة، أو معضضه إقامضضة فضضي الخضضرى عضضن إحضضداهما يميضضز
فضضي حقهضضا عضضن التنضضازل علضضى  ببلضضده المقيممضضة زوجته وافقت
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عليضه، إثضضم ول اليمضضن فضضي تركهضا لضه يجوز فعندئذ معه، القامة
ًا بالمعروف عليها النأفاق وهو الخر الواجب ويبقى ًا إنأفاق دائمض

عنضضد ضضض الماضضضية المضضدةا نأفقضضة وعليضضه الله، شرعه ما حدود  في
أعلم. عنها. والله تنازلت إذا إل ض الفقهاء جمهور

* * *
اتفاق...!! بغير ولو باطل المحلل زواج89حا/3/37

السضضتفتاء وقضضدما ،مسععاعدالسضضيد/  اللجنععة إلى ]    حضر1866[
التي:

وقضد كضبرى، بينونأة بانأت وبها للثلث مكملة طلقة زوجتي طلقت لقد
وقد الشخصية، الحمدي/ الحوال محكمة من حكم بذلك صدر
أنأضضه ويظهضضر المطلقضضة، زوجتي من للزواج الشخاص أحد تقدما
بعضضد أتزوجهضضا أن لضضي يجضضوز فهضضل يطلقهضضا، ثم يتزوجها أن يريد

منه؟ طلقها
الشكر. ولكم إفتائي أرجو
ثضضم مطلقضضتي يتزوج لكي بنفسه تقدما الشخص بأن المستفتي وأفاد

ًا مطلقضضتي، وكضضذلك ذلضضك على معه اتفق ولم يطلقها، بضضأنأه علمضض
لضضي زميضضل وهضضو المعرفضضة تماما مطلقتي ويعرف يعرفني شخص

العمل. في

الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة * أجابإت
مضضن يبضضدو كمضضا بضضه يقصضضد الضضذي الزواج هذا مثل يجوز ول يصح ل بأنأه

أعلم. والله حراما، هو بل التحليل، والمناقشة الستفتاء
* * *

يتوسضضط مضضن معضضاق... فهضضل لنأه أهلها رفضه89حا/3/38
له؟

السضضتفتاء وقضضدما ،غسعانالسضضيد/  اللجنعة إلى ]  حضضضر1867[ 
التي:

فضضي إعاقضضة مضضن أعضضانأي عمضضري من والعشرين السابعة في شاب أنأا
من السادسة في كنت عندما طبي لخطأ نأتيجة اليسرى ساقي

مضضن ضضض للضضه والحمضضد ضضض تمنعنضضي لضضم العاقضضة هضضذه لكضضن عمضضري،
شضضهادتي علضضى ضضض تعضضالى بعضضونأه ض حصلت حتى تعليمي مواصلة

أحضضد فضضي الن وأعمضضل الطبيضضة، التحاليضضل مجضضال فضضي الجامعية
الواحضضدةا فضضي فتاةا لخطبة تقدمت مختبر"، "فني المستشفيات

والفهضضم، الخلق مضضن عضضال مستوى على العمر من والعشرين
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ًا ًا وضضضعتي ساسضضية حا عليهضضا عارضضض بجديضضة التفكيضضر منهضضا طالبضض
ًا وموضوعية وبعضضد والمجضضاملت، والمشاعر العواطف عن بعيد

مضضن تضضاما رفضضض قضضابله طلضضبي، على الفتاةا وافقت طويل تفكير
ًا إعاقتي بسبب أهلها ورغضضم وتجريحهضضم، النضضاس كلما من خوف
مضضا رغضضم بضضي الرتبضضاطا مضضن موقفهضضا علضضى الفتضضاةا أصضضرت ذلك

على زالت ل أنأها إل أهلها مع البيت في مشاكل من له تتعرض
الشرعي بالموقف إفادتي الموقرةا لجنتكم من وقفها. أرجو ما

الرتبضضاطا علضضى هضضي وأصضضرت أهلهضضا من الرفض استمر لو فيما
وحيضضاةا صضضالحة زوجضضة سضضوى الكضضثير أطلب ل إنأسان لنأني بي،

بعضضرض لضضي السضضماحا مضضع بعضضدي، مضضن صضضالحة وذريضضة مستقرةا
ول يغنضضي ل المكتوب الكلما لن بنفسي لجنتكم على مشكلتي

ًا يعوض المشكلة. طرحا عن تمام
طلضضب فضضي جضضاء مضضا فقضضرر المسضضتفتي مضضن اللجنضضة واستفسضضرت ض

منزلضضة لضضه مضضن وسضضاطة إلضضى يحتضضاج المضضر إن وقضضال السضضتفتاء،
 تأكدت أن وبعد الفتاةا، أسرةا عند ومكانأة

الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزوجية. بواجباته قيامه على تؤثر ل حالته أن من اللجنة
اللجنة: نصحته

اللضضه لعضضل المر في والتقوى الصلحا ذوي بعض توسيط إلى يلجأ بأن
ودنأياهمضضا. دينهمضضا في صالحهما فيه ما إلى الفتاةا ويوفق يوفقه
أعلم والله

* * *

شريرةا أحوال من الزوجة معالجة89حا/10/32

السضضتفتاء وقضضدما ،محمععودالسضضيد/   اللجنععة إلى حضر]1868[
التي:

وزوجتضضه) المضضرء بيضضن بضضه يفرقضضون مضضا منهمضضا تعالى: (فيتعلمون قال
يسضضمى مضضا هنضضاك هضضو: هضضل " وسضضؤالي102البقضضرةا/  "سضضورةا
مضضا ذلضضك إن إذ شضضائعة؟ تخويفضضة أنأهضضا أما الزوجيضضن بين بالسحر

الزوجيضضة السعادةا كانأت أن فبعد زوجتي، قبل من به أحسست
الطلق منضضي تطلب زوجتي فأصبحت الحالة تغيرت بيننا قائمة

ًا تكرهني ذلك من أكثر أصبحت بل سبب، غير من أعمضضى كرهضض
ًا في وضعها إلى دعا الذي المر مجالستي، تستطيع ول وشديد

ًا تسوء نأفسيتها وأصبحت والدها، منزل فضضي وأنأضا يضوما، بعد يوم
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أن ومضا وافقضضت، بضالرجوع أهلهضا أقنعهضضا فكلما أمرها من حيرةا
إليه الرجوع استطيع وتقول: ل عقبها، على تنتكس حتى ترانأي
العارفين بعض اخبرنأي وقد جسدي، في نأار تلتهب رأيته فكلما

ًا أنأها ًا جني السحر. طريق عن دخل متلبس
أي بيننضضا وليضضس أطلقهضضا، هل أفعل، ماذا عليكم بالله أرشدونأي

مضضاذا أما للضضضرورةا، إل الطلق يرضى ل والسلما ذلك، إلى داع
أفعل؟

وبركاته،، الله ورحمة عليكم والسلما

172



الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
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اللجنة: * ونصحته
طلقهضضا. واللضضه فضضي يتسرع ول مختص طبيب على زوجته يعرض بأن

أعلم.
* * *

ًا الغربة بلد في نأفسها المرأةا تزويج89حا/1/49 من خوف
الفتنة

التي: الستفتاء وقدما ،خلفالسيد/  اللجنة إلى حضر]1869[
ًا ولي؟ بدون الزواج حكم هو ما العمضضر مضضن تبلغ الفتاةا بأن علم

أكثر. أو  سنة21
ّين فضضي كنضضت ما1988 سضضنة قضضائلً: (فضضي سضضؤاله المسضضتفتي وب

أمريكضضا، فضضي بالسضضلما الضضتزمت ماليزيضضة فتضضاةا فجاءتني أمريكا
الشضضريف، النبضضوي بالهضضدي القتضضداء محاولضضة حياتهضضا وغيضضرت
بضضدون وحيضضدةا أمريكضضا فضضي بوجودهضضا المعصية بفداحة وأحست
شضخص مضضن تضضتزوج أن فضضأرادت ذلضك يحرما الشرع لن محرما،
علضضى قضضادر أحدا) وهو الله على نأزكي (ول ملتزما عربي مسلم

طلضضب السضضلمي المركز مدير إلى جاءت عندما ولكن العالة،
يوافقضضوا لضضم الهضضل ولكضضن الذن، وتطلضضب بأهلها تتصل أن منها
خطيضضب وكلضضت أن بعد الزواج حصل حال كل وعلى ذلك، على

ولكضن الضزواج، وحصضل مهضضر، وعلضضى شضاهدان وجضاء المسضضجد
ًا بذلك مقتنعين غير الهل ولهذا الشافعي، المذهب إلى استناد
وغيضضره الشضضافعي المضضذهب مضضن الموضضضوع لهذا التفصيل أرجو
أمريكضضا فضضي (الفتوى) عامضضة تكون وكذلك الخت، تطمئن حتى

النأكليزيضضة، باللغضضة تطبضضع أن ويفضضضل الحضضالت، هضضذه لكضضثرةا
ًا. الله وجزاكم خير

الهضضل؟ ضغوطا بسبب الزوجة من الطلق طلب حكم هو أ) ما
القطعيضضة بالدلضضة التوضضضيح الرجضضاء المجهضضول؟ مضضن والخضضوف

والتفصيل.
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الحنيضضف السضضلمي الشضرع إطضار فضي النهضضائي القضرار لتخاذ للخت ب) وصية
الزواج؟ لهذا اللهية والضمانأات

بأمريكضضا السضضلمي المركضضز (بمعرفة) مدير (العقد) كان بأن المستفتي وأفاد ض
بالكويت. الشرعية المحكمة في الزواج عقد فيه تم الذي

يلي: بما اللجنة * أجابإت
د بأن ًا تضم إذا النكضاحا عق روطه لركضانأه مسضتوفي ى وش ن مضذهب عل م

ّلضضدةا، الربعة الفقهية المذاهب بنضضاء بالزوجضضة الضضزوج دخضضول وحصضضل المق
خلف إلضضى نأظر دون العقد هذا بصحة تكون الفتوى فإن العقد، هذا على

ملتمسضضون كلهضضم الفقهيضضة المضضذاهب أصحاب الربعة الئمة لن مذهبي،
يلضضزما ولضضم وسلم، عليه الله صلى رسوله سنة ومن تعالى الله كتاب من
ًا منهم أحد ًا ليضضس بضضذاته والتمذهب باتباعه، أو مذهبه بتقليد مسلم واجبضض

ًا ًا ول شرعي ًا، فرض الئمضضة مضضن يقلضضد أن لضضه الفقه في المجتهد وغير ديني
يشاء. من المجتهدين

ًا صحيح العقد أن اللجنة ترى الستفتاء موضوع وفي مضضذهب علضضى شرع
فيضضه اإثضضم ل زوجية ومعاشرةا دخول من أعقبه ما وأن حنيفة، أبي الماما

حيضضن بضضذلك الكضضويت فضضي الشضضرعية المحكمضضة أخذت وقد عليه، غبار ول
المتحضضدةا بالوليضضات السضضلمي المركضضز في أبرما الذي الزواج عقد وثقت

المستفتي. أخبر كما المريكية
اللضضه بركضضة علضضى زواجهمضضا فضضي السضضتمرار يمكنهما الزوجين فإن وعليه
اللضضه توفيضضق فضضي وبأمضضل وجل، عز الله شرع إلى مطمئنة وبنفس تعالى

أعلم. والقارب. والله الهل ضغط إلى نأظر دون ورضوانأه،

* * *

174



الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عليها؟؟ العقد بمجرد البائنة تحليل يتم هل89حا/5/50

التي: الستفتاء وقدما السيد/ محمد، اللجنة إلى ]  حضر1870[
وتزوجضضت مضضرات، ثلث زوجته طلق استراليا في يسكن صديق لي

عضضدتها انأتهضضاء وبعد طلقها، ثم بها يدخل ولم عليها وعقد آخر برجل
سضأل وقضد وبنضضت، بولضضد منهضا اللضه ورزقه الول زوجها من تزوجت

ًا عنهضضا ينفصل أن بد له: ل فقيل هناك زنأضضا، أولد منهضضا وأولده فضضور
وقضضد أولدك، هضضم والولد صضضحيح منها زواجك بعضهم: إن له وقال

ًا ارتكبت الله. واستغفر إثم
ذلك؟ في الشرعي الحكم هو وما يفعل ماذا يسأل الن وهو

الشكر. ولكم إفتائي أرجو

يلي: بما اللجنة * أجابت
باتفضضاق باطضضل السضضتفتاء فضضي ذكضضره ورد الضضذي الشضضخص زواج إن

الثضضانأي الضضزوج بهضضا يضضدخل لم حيث العلم، أهل وعامة الربعة الئمة
ً ًا، دخول التحليضضل) فنسضضبهما (نأكضضاحا بعضضد منهضضا وبنته ولده أما حقيقي

ًا إليه نأكاحها إن حيث عنه، فأجنبية أمهما وأما نأفقتهما، وعليه شرع
ًا. والله يفترقا أن وعليهما مفسوخ، والعقد باطل منه أعلم. فور

* * *
ًا الزواج بذكرى الحتفال89ع/2/30 سنوي

،جاسإمالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض] 1871[
ونأصه:

زوجية؟ سنة كل زواجهما بيوما الزوجان يحتفل أن يجوز هل
ًا، الزوجيضضن بيضضن البرنأامج كان ولو اليوما بهذا الحتفال يجوز وهل إسضضلمي

غيره؟ أو القرآن فيه يتدارسان زواجهما يوما يكون كأن
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الزواج / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة * أجابإت
ًا به يؤمر ل للزواج السنوية بالذكرى الحتفال يشتمل لم ما عنه ينهى ول شرع

السضضلمية. واللضضه غيضضر الدينيضضة الطقوس من شيء أو محرما شيء على
أعلم.

* * *

ومحادثتها للزواج المخطوبة إلى النظر89هض/1/4

للشباب ،رابإطةمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على عرض] 1872[
ونأصه: بأمريكا، المسلم

وخاصضضة الخطبضضة، فضضترةا في الجائرةا والمخاطبة المشاهدةا حدود هي ما
الفترةا؟ تلك في شيء كل الغالب في يبيح الذي المريكي  المجتمع في

يلي: بما اللجنة * أجابت
خلوةا، غير من والكفين الوجه إلى مخطوبته من ينظر أن للخاطب يجوز

بفحضضش تعريضضض ول ريبة فيه ليس بما خلوةا غير في مخاطبتها له ويجوز
علضضى نأظضضره يقصضضر الخاطب فإن سافرةا المرأةا كانأت إذا أما تكسر، ول

أعلم. وكفيها. والله وجهها

* * *
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الشخصية الحوال كتاب

يثّمن؟ أين الصداق مؤخر89حا/1/7

التي: الستفتاء وقدما ،محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1873[
ًا،15( قضدره (مهر) مؤجضل ذمته في ولزوجته رجل، توفي فكيضضف ) بعيضر
أن العلضضم مضع الصضومال، فضي أما الكضويت فضي البعيضضر بسضعر هضل تثمن،
الصومال؟ في تم الزواج

وأنأضضه لمضضه أخضضوه المتضضوفى أن فأفضضاد المستفتي من اللجنة واستفسرت
فضضي الن موجضضودةا أبعضضرةا سضضبعة تركتضضه ومضضن أشضضهر، أربعضضة منضضذ تضضوفي

الصومال.

يلي: بما اللجنة * أجابإت
التركضضة، فضضي الموجضضودةا البعرةا لها فتدفع الزوجة صداق لمؤخر بالنسبة
فضضي سعره بحسب يقوما مؤخرالصداق في عليه المنصوص العدد وباقي
أعلم. الوفاةا. والله تاريخ "الصومال" في الدين محل

* * *

الدخول قبل طلقت إذا الصداق نأصف للزوجة89حا/2/43

التي: الستفتاء وقدما السيد/ سليمان، اللجنة إلى حضر]1874[
ًا شهر حوالي منذ عمي بابنة تزوجت لقد  بها، أختل ولم بها أدخل ولم تقريب
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المهر / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أطلضضق أن منضضي فطلبضضت والضضدتي وبيضضن بينضضي خلف أيضضاما ثلثضضة منضضذ حصل وقد
فقلضضت: بطلقضضي والضضدتي تقتنضضع فلم طالق،  طالق فقلت: طالق زوجتي

ًا طالق والله ًا طالق فقلت: والله بطلقي لطلقي  تأكيد لطلقضضي، تأكيد
ًا بالطلق. تعلم ل الزوجة بأن علم
الشكر. ولكم إفتائي أرجو

الطلق بضضأن وأفاد الستفتاء، طلب في كتب ما فقرر اللجنة منه واستفسرت ض
ًا، أيضاما ثمانأيضة منضذ حصل ن تقريبضض ًا يضومين وم بقضوله: الطلق كضضرر أيضض

مجضضال هنضضاك كضضان إذا بمراجعتهضضا يرغب بأنأه وأفاد طالق، طالق، طالق،
للمراجعة.

وسضضت دينضضار ألضضف وهو مقدما كله بأنأه فأفاد المهر عن اللجنة منه واستفسرت
بها. يختل ولم بها يدخل لم بأنأه المستفتي وقرر ذهب، شرايا

يلي: بما اللجنة * أجابت
لنأهضضا عليهضضا عضضدةا ول صضضغرى بينونأضضة بائنضضة طلقضضة المستفتي ذكره بما وقع بأنأه

الطلقضضات، بقيضضة بعضضدها تحلقهضضا ولضضم الخلوةا، وقبل الدخول قبل مطلقة
ويمكضضن العقضضد، فضضي المسضضمى الصداق نأصف المستفتي على لها ويجب

جديضضدين ومهضضر بعقضضد وليهضضا ورضضضي رضضضيت إن يتزوجهضضا أن للمسضضتفتي
أعلم. طلقتين. والله على معه وتكون

* * *
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الشخصية الحوال كتاب

الزواج قبل بالظهار الحلف89حا/7/32

التي: الستفتاء وقدما ،حمدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1875[
مثضضل هضضي العظيم (والله قلت أن حصل وقد فتاةا، من الزواج أنأوي كنت

يتضضم لضضم الزواج بأن العلم مع شيء اللفظة هذه على يترتب أختي) فهل
بعد؟
فقلضضت: واللضضه الجفضضاء شضضبه منهضضا حصضضل قضضد الفتاةا بأن المستفتي وأفاد

قصضضدت ومضضا نأفسي وبين بيني اللفظ هذا وقلت أختي، مثل هي العظيم
اللفظ. بهذا

يلي: بما اللجنة * أجابإت
هضضذه من الزواج وله شيء عليه يترتب ل لغو المستفتي من صدر ما بأن

أعلم المرأةا. والله
* * *

الظهار كفارةا89حا/9/3

السضضيدةا/ زوجتضضه معضضه وحضضضرت ،نبيعلالسضضيد/  اللجنعة إلى ] حضر1876[
،هيام

التالي: السؤال وقدما 
الشرعي؟؟ الحكم أختي... فما مثل أنأت لزوجتي قلت
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الظهار / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لزوجتضضه: أنأضضت بقوله الطلق يقصد لم بأنأه فأفاد الزوج من اللجنة واستفسرت
معاشرتها. وعدما هجرها بذلك قصد ولكن أختي مثل
أقواله. على الزوج فوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت

يلي: بما اللجنة * أجابإت
ًا ستين ظهار كفارةا تلزمه المستفتي بأن ًا متتاليضضة، يوم أكضضد لنأضضه ونأظضضر
ستين بإطعاما ظهاره عن يكفر بأن اللجنة أفادته الصياما، يستطيع ل بأنأه

ًا. مسكين
أعلم. والله

* * *

التحريم قصد أمي... دون مثل أنأت 89حا/3/41

التي: الستفتاء وقدما ،صنهاتالسيد/  اللجنة إلى حضر]1877[
ذلك؟ في الشرعي الحكم هو فما أمي، مثل علي تراك لزوجتي قلت
الشكر. ولكم
أمضضي، مثضضل سنوات: تراك عشر قبل لحداهما قال وقد زوجتين لديه بأن وأفاد

أي الكلما بهضضذا أقصضضد ولضضم جماعهضضا، عن المتناع ول طلقها قصدت وما
أمي. ظهر مثل أنأت لها أقل ولم شيء،

يلي: بما اللجنة * أجابإت
أعلم. ظهار. والله به يحدث ولم طلق، المستفتي ذكره بما يقع لم بأنأه

* * *

180



الشخصية الحوال كتاب

نأيضضة لوجضضود تقضضع فقضضط إحضضداهما     طلق/ طلقتان89حا/4/1
الطلق

زوجتضضه ومعضضه ،خشععمانالسضضيد/  اللجنععة إلععى ]   حضضضر1878[
التي: الستفتاء وقدما السيدةا/ دعيسة،

بضضالطلق زوجضضتي علضضى نأطقضضت وقد0ما1969 عاما تزوجت لقد
الضضدخان أشضضرب وكنضضت جماعضضة عنضضدي كضضان الولضضى مرتيضضن

أشضضرب مضضا إنأضضي الطلق علضضي فقلضضت الضضدخان بترك فنصحونأي
المشضضايخ أحد وسألت أياما أربعة بعد الدخان شربت ثم الدخان

علّي. واحدةا طلقة بوقوع فأفتانأي السعودية في
ثضضم طضضالق ثضضم طالق لها: تراك فقلت بيننا طلق الثانأية: حصل

الشكر. ولكم إفتائي شديد. أرجو غضب حالة في وكنت طالق

مايلي: الزوج اللجنة وسإألت ض
قال: مرتين. بالطلق؟ نأطقت مرةا كم ض
وكنضضت السضضعودية فضضي قضضال: كنضضا الولضضى؟ الطلقضضة ماظروف ض

فقلضت: علضي الضدخان شضرب بعضدما فنصضحونأي الدخان أشرب
الضضدخان، شضضرب إلى عدت ذلك وبعد الدخان أشرب ما الطلق

سضضألته ولكضضن المحكمضضة فضضي قاٍض وهو المشايخ أحد سألت ثم
فأفتضانأي كقضضاٍض وليضضس كمفضضٍت فيضضه يصضضلي الذي المسجد في

أولى طلقة بوقوع

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

راجعتها. ثم ثانأية مرةا للطلق أعود ل وأن رجعية 
قضضال: الضضدخان؟ أشضضرب مضضا الطلق بقولك: علي قصدت ماذا ض

الطلق أقصد ولم الدخان، شرب من نأفسي منع بذلك قصدت
الدخان. شربت إذا

وبيضضن بينضضي خلف قضضال: حصضضل الثانأيضضة؟ الطلقضضة مضضاظروف ض
منضضي فطلبضضت الولضضد عنهضضا فصضضدنأي أضضضربها أن فأردت زوجتي
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عنضضدي تكضضن ولضضم طالق، ثم طالق ثم لها: طالق فقلت الطلق
مضا علضضى ذلضك بعضد نأضدمت وقضد الطلق، تكضضرار من محددةا نأية

منهضضا النأتهاء أقصد ولم بالطلق عقابها قصدي وكان مني صدر
حاملً. حينئذ تكن ولم

الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
أقواله. على

يلي: بما اللجنة أجابإت*
يقصضضد كضضان مضضا الدخان شرب ترك على الطلق ليمين بالنسبة

مضضن نأفسضضه منضضع يقصضضد كان ولكنه زوجته على الطلق إيقاع به
لنأضضه مسضضاكين عشضضرةا إطعاما يمين كفارةا فعليه الدخان شرب

بضضه وقعت فقد الخير للطلق وبالنسبة الدخان، شرب إلى عاد
راجعهضضا وقد العدةا في مادامت مراجعتها له رجعية أولى طلقة
أعلم. طلقتين. والله على معه وتبقى اللجنة أماما

* * *
طلقها 89حا/7/3 يريد خرجت ولما سجينة وهي طلق/ 

إرجاعها
السيدةا/ زوجته ومعه ،محمدالسيد/  اللجنة إلى ]    حضر1879[

التي: الستفتاء وقدما ،شادية
طضضالق، لزوجضضتي فقلضضت بيننا خلف وحصل ما1975 عاما تزوجت لقد

انأتهضضاء وبعضضد السجن في زوجتي وكانأت سنتين مدةا مضت وقد
إلضضى أراجعهضا أن وأريضد السضجن مضن زوجضتي خرجضت السنتين

الشكر. ولكم إفتائي الرجاء عصمتي،

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما اللجنة سإألته*        
واحدةا. قال: مرةا بالطلق؟ نأطقت مرةا كم
زوجضتي دخلضت فقضد سضنتين منضذ قضال: حصضلت ظروفهضا؟ مضا

قلضضت: هضضي السضضجن دخلت أن وبعد شيكات قضية في السجن
الن وأريضضد الن، حضضتى الطلق حصضضول منذ أراجعها ولم طالق،

مراجعتها.
الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسضضرت الزوجة اللجنة واستدعت

لها يقول وكان السجن من به اتصلت بأنأها وأفادت أقواله على
منضه تكضضرر وقضضد منضضي تريضدين ماذا مطلقك به: أنأا تتصل عندما

بضضأنأه الضضزوج وأفاد وضعت، أن بعد ذلك لها قال وقد مرتين ذلك
جديد. طلق إيقاع يقصد ولم الطلق عن إخبارها قصد
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
منضضه بضضانأت وقضضد أولضضى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن

ل بضالطلق الخبضار مضن ذلضك بعضد جاء وما الحمل بوضع زوجته
عليهضضا عقد فإذا جديدين ومهر بعقد إل له تحل ول طلق به يقع

أعلم. طلقتين. والله على معه تبقى
* * *

الطلق ليمان سبب الخبائث طلق/ أما89حا/10/6
زوجتضضه ومعضضه ضضضض سإععالمالسضضيد/  اللجنععة إلععى حضضضر]1880[

التي: الستفتاء وقدما ضض منىالسيدةا/ 
زوجتي على نأطقت أن سبق  وقد1982 عاما في تزوجت

يوما وفي بشأنأها الوقاف من فتوى أخذت ولقد مرتين بالطلق
ًا لها قلت زوجتي مع الخلف ونأتيجة الماضية قبل الجمعة قاصد

طالق، فأنأت الباب من خرجت وتهديدها: إذا منعها

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا وكنت طالق، طالق،  إلضضى وذهبت خرجت إذا وتهديدها منعها قاصد
الباب من خرجت وهي السيارةا بكلمة أتلفظ لم لكني السيارةا

ًا أكن ولم السيارةا إلى تذهب لم لكنها الطبيعية حالتي في أيض
سكر. حالة في كنت لنأي

الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء
يلي: ما الزوج اللجنة سإألت* 
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم
فقضضد ما1984 سضضنة قضضال: حصضضلت الولضضى؟ الطلقة ظروف ما

ثم شديد، سكر حالة في وكنت طالق، طالق، لها: طالق، قلت
أولضضى طلقة فاحتسبها شرعي مأذون وهو المشايخ أحد سألت
لي. وأرجعها رجعية

طضالق، لهضا: طضالق، قضال: قلضضت الثانأيضة؟ الطلقضضة ظضضروف مضا
حسضضن الشضضيخ سضضألنا ثضضم شضضديد، سضضكر حالة في وكنت طالق،

لي. فأرجعها مناع مراد
قبضضل الخميضضس يضضوما قضضال: حصضضلت الثالثضضة؟ الطلقة ظروف ما

إلضضى زوجضضتي فأخضضذتني سضضكران وأنأا البيت دخلت فقد الماضي
الباب: سضضوف وراء من لي وقالت الباب علي وأغلقت الغرفة،

لهضضا: ل وقلضضت فغضضضبت فيهضضا الضضذي وأكسر السيارةا إلى أذهب
مضضن فنظضضرت السضضيارةا إلضضى نأزلضضت ولكنهضضا السيارةا إلى تذهبي
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ًا، تكضضونأين البضضاب مضضن خرجت لها: لو وقلت الغرفة نأافذةا طالقضض
مضضن منعهضا قصضدي وكضان فضضوق مضن بضضذلك عليهضا أصرخ وكنت

مضضن خروجهضضا مجضضرد أقصضضد ولضضم وفتحها السيارةا من القتراب
لضضم الحلضضف منضضي سضضمعت وعندما المنزل من فخرجت المنزل
ل السضضيارةا فضضي أشضضياء هنضضاك لن ورجعت، السيارةا من تقترب

وتهديضدها تخويفهضا الحلضضف هذا من أقصد وكنت تتلفها، أن أريد
طلقها. أقصد ولم

الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسضضرت الزوجضضة اللجنة واستدعت
أقواله. على

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
كما المأذون له وأرجعها أولى طلقة عليه وقع المستفتي بأن       

أمضضا مناع مراد حسن الشيخ له وأرجعها ثانأية طلقة عليه وقعت
وتبقضضى تحنثضضه لضضم الزوجضضة لن شضضيء بها يقع فل الخيرةا المرةا

أعلم. والله واحدةا، طلقة على معه
* * *

صضضحيح زواج عقضضب إل الكبرى البينونأة بعد تحل   طلق/ ل89حا/1/9
آخر من

زوجتضضه ومعضضه ضضض عبععدالعزيزالسضضيد/  اللجنة إلى ]   حضر1881[
وقدما ،ضياءالسيدةا/ 
التي: الستفتاء

مضضضرات ثلث بضضضالطلق ونأطقضضضت ما،1985 سضضضنة مضضضتزوج أنأضضضا
متفرقات.

ًا، أشضضهر بخمسضضة الضضزواج بعد الولى: حصل حصضضل فقضضد تقريبضض
في راجعتها ثم طالق، لها: أنأت فقلت زوجتي وبين بيني خلف
اليوما. نأفس

وبينهضضا بينضضي خلف حصضضل فقد تقريبا، بسنة الولى الثانأية: بعد
أياما. عدةا بعد راجعتها ثم طالق، لها: أنأت فقلت

تفضضاهم سضضوء حصضضل فقد الماضي، الربعاء يوما الثالثة: حصلت
إقناعهضضا فحضضاولت الطلق منضضي فطلبضضت زوجضضتي وبيضضن بينضضي

طلضضب علضضى أصضضرت ولكنهضضا الطلق بطلضضب نأفسضضها بمراجعضضة
الموضضضوع فضضي النظضضر فضضأرجو طضضالق، لها: أنأت فقلت الطلق،
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الشرعي. الحكم وإبداء

يلي: ما الزوج اللجنة وسإألت* 
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وبيضضن بينضضي خلف قضضال: حصضضل الولضضى؟ الطلقضضة ظضضروف مضضا
اليضضوما نأفضضس فضضي راجعتهضضا ثضضم طضضالق، لها: أنأضضت فقلت زوجتي
شاهدين. بحضور

بسضضنة الولضضى بعضضد قضضال: حصضضلت الثانأيضضة؟ الطلقضضة ظضضروف ما
ًا عنادهضضا بسبب زوجتي وبين بيني عادي خلف حصل فقد تقريب

معي تركب ولم أهلها بيت إلى آخذها لكي السيارةا إلى فنزلت
حضضتى معضضك أركضضب لضضي: لضضن وقضضالت تتكلضضم وأخضضذت السضضيارةا
وأخضضذتها السيارةا معي فركبت طالق، لها: أنأت فقلت تطلقني،

أهلها. بيت إلى
ونأحضضن قضضال: ضضضربتها الثانأيضضة؟ الطلقضضة أثنضضاء ضضضرب حصل هل

السيارةا. إلى تنزل أن قبل البيت في نأتشاجر
وبينهضضا بينضضي خلف قضضال: حصضضل الثالثضضة؟ الطلقضضة ظضضروف مضضا

وطلقنضضي كضضزوج لضضي تصضضلح مضضا أنأت لي وتقول تلومني فأخذت
طلضضب علضضى أصضضرت ولكنهضضا الطلق بعضضدما إقناعهضضا فحضضاولت

طالق. أنأت لها: خلص فقلت الطلق
شضضجار حصضضل إذا الحيان بعض قال: في بضربها؟ عادةا لك هل
أضربها. بيننا
علضضى المضضر يعرض لم قال: ل المحكمة؟ على المر عرض هل

المحكمة.
الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسضضرت الزوجضضة اللجنة واستدعت

أقواله. على

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حضضتى بعد من له تحل ل كبرى بينونأة منزوجها بانأت الزوجة بأن

ًا تنكح ًا غيره زوج ًا نأكاح ًا شرعي فضضإن التحليل به يقصد ل صحيح
أن عليهمضضا جنضضاحا فل عدتها وانأقضت عنها مات أو الثانأي طلقها

الله. حدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا
أعلم. والله
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الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بحضضضق الوفضضضاء يتضضضوجب الطلق طلق/ بعضضضد89حا/2/13
والولد الزوجة

زوجتضضه ومعضضه ضضضض عبععدالقادرالسضضيد/  اللجنة إلى ]  حضر1882[
التالي:  الستفتاء وقدما  ضض زينبالسيدةا/ 

بطلقة زوجتي طلقت أنأني الموقرةا، اللجنة من استفتي         
طلقتهضضا ثضضم العضضدةا فضضي استرجعتها ثم ما1981 سنة في واحدةا

طلقتهضضا ثضضم أخضضرى بطلقضضة ما1989 فضضبراير شهر في ثانأية مرةا
ًا ًا، طلق فضضأنأت الفلنأضضي الضضبيت إلضضى ذهبضضت فيضضه: إن قلت معلق

إلضضى ذهبت بأنأها العلم مع المعلق، الطلق هذا يقع فهل طالق،
ًا.. فضلكم داما كلمي. أفيدونأي متحدية البيت وشكر

يلي: ما الزوج اللجنة وسإألت*
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم
وأنأضضا بلضضدي فضضي زوجضضتي قال: كانأت الولى؟ الطلقة ظروف ما

علي تصر وهي الكويت إلى إحضارها أحاول وكنت الكويت في
لي تبعث لم فيها: إذا تقول رسالة لي بعثت ذلك وبعد ذلك في

طضضالق، فيهضضا: أنأضضت لهضضا قلضضت رسضضالة لها فبعث طلقني، الفيزا
حصضضل وقضضد رجعتضضك لهضضا: أنأضضا وقلضضت بها اتصلت أياما ثلثة وبعد

مرات. عدةا بها اختليت ولكني بها أدخل أن قبل الطلق
فقد الكويت في ونأحن قال: حصلت الثانأية؟ الطلقة ظروف ما

لهضا: أنأضضت فقلضضت فرفضضضت  البلضضد إلضضى تسضضافر أن منهضا طلبت
السفر. على وافقت أن بعد اليوما نأفس في راجعتها ثم طالق،

مضضن تزوجضضت أنأنضضي قضضال: الحاصضضل الثالثضضة؟ الطلقة ظروف ما
زوجضتي أهل بيت إلى تذهب الولى زوجتي وكانأت أخرى امرأةا
مشاكل، معهم وتعمل الثانأية

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

دخضضول مضضن الولضضى زوجتي أمنع أن الثانأية زوجتي والد مني فطلب 
الثانأيضضة زوجضضتي والد أقصد ض فلن بيت رحت لها: إذا فقلت بيته

فلن بيضضت رحضضت لها: إذا قلت يوما وثانأي بالثلثة طالق فأنأت ضض
بيضضت ودخلضضت خضضالفتني ولكنهضضا بالحلف أذكرها لكي طالق أنأت
مطلقضضة الن دخلت: أنأضضت أن بعد لها فقلت الثانأية زوجتي والد

زوجتي والد بيت دخلت إذا طلقها الحلف من أقصد كنت لنأني
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الثانأية.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حتى بعد من له تحل ل كبرى بينونأة زوجها من بانأت الزوجة بأن      

ًا تنكح ًا غيره زوج ًا نأكاح ًا شرعي فضضإن التحليل به يقصد ل صحيح
أن عليهمضضا جنضضاحا فل عدتها وانأقضت عنها مات أو الثانأي طلقها

لهضضا يضضوفي أن عليضضه وأن اللضضه، حضضدود يقيمضضا أن ظنا إن يتراجعا
أعلم. الرعاية. والله لهم ويوفر أولدها وحقوق حقها

* * *

الزجر بقصد حراما فعل على معلق  طلق/ طلق89حا/4/14
السضضتفتاء وقضضدما ضضضض غلمالسضضيد/  اللجنععة إلععى حضضضر]1883[

التي:
ظلضضم) فضضأنأت وفيه محرما (أمر كذا أنأا فعلت لزوجتي: إذا قلت

تطلضضق فهضضل عديضضدةا مضضرات الشضضيء ذلك أنأا فعلت وقد طالق،
أرجضضو الشيء، ذلك فعلت أنأا كلما تطلق أو واحدةا مرةا زوجتي
الشكر. ولكم إفتائي

الفقهيضضة بالموسضضوعة الموظضضف عمضضر محمضضد الشضضيخ وحضضضر
واستفسضضرت اللجنضضة، طلضضب على بناء المستفتي كلما لترجمة
وذكضضر السضضتفتاء طلب في كتبه ما فقرر المستفتي من اللجنة

نأفسه. منع قصد وإنأما طلقها يقصد لم أنأه

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة رأت*
والمعصية، الثم من فيه وقع لما المستفتي استتابة يلزما أنأه      

العضضودةا وعضضدما المعاصضضي عن القلع على وعزمه توبته وأعلن
المظالم. ورد إليها

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
معه وتبقى مساكين، عشرةا إطعاما وهي يمين كفارةا تلزمه بأنأه    

أعلم. والله به، المفتى على طلقات ثلث على زوجته
* * *

بالهاتف والثالثة ثابتتان طلق/ طلقتان89حا/5/14

السيدةا/ زوجته ومعه ض سإالمالسيد/  اللجنة إلى حضر]1884[
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التي: الستفتاء وقدما ضض منى
أفتتنضضي وقضضد سضابقة أيمضان بخصوص اللجنة استفتيت أن سبق

واحدةا. طلقة على زوجتي معي وتبقى طلقتين بوقوع اللجنة
قلضضت التليفضضون، فضضي طلق يميضضن مني  صدر15/3/89 وبتاريخ

إثر على وذلك حياتي، من روحي طالق، التليفون: أنأت في لها
بيننا. الحديث في خلف

المسضضتفتي أن متضضضمنة سضضابقة فتوى على اللجنة     واطلعت
. واحدةا طلقة على زوجته معه وتبقى طلقتان منه وقعت

عن المستفتي من اللجنة استفسرت الجلسة هذه وفي           
الستفتاء. طلب في كتبه ما فقرر الخيرةا الطلقة ظروف

الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسضضرت الزوجضضة اللجنة واستدعت
أقواله. على

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حتى بعد من له تحل ل كبرى بينونأة زوجها من بانأت الزوجة بأن     

ًا تنكح ًا غيره زوج ًا شرعيا نأكاح فضضإن التحليل به يقصد ل صحيح
أن عليهمضضا جنضضاحا فل عدتها وانأقضت عنها مات أو الثانأي طلقها

أعلم. والله الله، حدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا
* * *

علضضق مضضا ففعضضل الطلق يميضضن طلق/ نأسضضي89حا/3/18
عليه الطلق

السضضتفتاء وقضضدما ،عععاطفالسضضيد/  اللجنععة إلى حضر]1885[
: كتابة التي

فضضي زميلي وبين بيني خلف حصل فقد ، عامين منذ متزوج أنأا
له: فقلت فزعل استخدمتها لنأني تخصه طاولة بسبب السكن

بعضضدةا وبعضضدها ألمسضضها ول الطاولضضة مستخدما أنأا ل الطلق علي
السضكن دخلضت وعنضدما الطاولضة واستخدما كهربائي حضر أياما

ًا مكانأها عن بإزاحتها فقمت مكانأها غير في وجدتها اليمين نأاسي
وقضد بهضا المسضاك أو الطاولضة اسضتخداما بعدما مني صدر الذي

المشضضايخ أحضضد سضضألت ثضضم الحلفضضان، أفتكضضر مضضا بضضدون لمسضضتها
وقضضد الطلق، يميضضن بضضرد وقضضاما رجعيضضة أولضضى طلقضضة فاعتبرهضضا

ًء وذلضضك شضضاهدين بحضضضور أمامه قول زوجتي أرجعت علضضى بنضضا
بذلك. لي إفتائه

يعتبر ل ذلك بأن فأفتانأي مناع الشيخ/ حسن فضيلة سألت وقد
ًا ًا) ولو شيئ ًا بضضذلك قمضضت ( يمين 10 بضضإخراج أفتضضانأي كمضضا نأاسضضي
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ًا، يمين كفارةا  دنأانأير يصضضدر يميضضن أول هضضذا بضأن علمضضا احتياطيضض
عامين. منذ زواجي منذ مني

اللجنة منه بالخارج. واستفسرت موجودةا * ملحظة: الزوجة
طلق يقصضضد كضضان بضضأنأه وأفاد الستفتاء طلب في كتبه ما فقرر

ًا الطاولضضة لمضضس ولقد الطاولة، لمس إذا زوجته وأقسضضم نأاسضضي
ًا. الطاولة لمس بأنأه اللجنة أماما نأاسي

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا الطاولة لمس أنأه بما 0أعلم شيء. والله به يقع فل نأاسي

* * *
المضضر بينما الثلث الطلقات وقوع طلق/ظن89حا/2/21

مختلف
زوجتضضه ومعضضه ،خميععسالسضضيد/  اللجنععة إلععى حضضضر]1886[

التي: الستفتاء وقدما ،نجوىالسيدةا/ 
ًا إحداهما ض مرتين زوجتي طلقت عقضضدت ثضضم بالمحكمضضة رسمي
وبينها بيني طلقتها بعدها جديد ومهر جديد بعقد ثانأية مرةا عليها

يمينضضا عليهضضا حلفضضت واليوما مرتين مطلقة فأصبحت أرجعتها ثم
أنأضضت مضضا بالثلثضضة الطلق علضضّي قلت بأن الثالثة، المرةا بالطلق

بيضضت فضضي تقعضضدين لزما ضضض إقامتضضك ألغضضي ولزما بيتي في قاعدةا
 وجضضاء0ما20/5/89 يضضوما تسضضافرين ولزما ضضض سضضنة لمضضدةا أبيضضك
وجدل. مناقشة بعد الكلما
ملحظضة مضضع سأسير هداه على الذي الرأي وإبداء الحكم أرجو

خطاكم. وسدد الله منها. وفقكم أولد ستة لي أن
مايلي: الزوج اللجنة وسإألت ع

بضضالطلق عليها وحلفت مرات، قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم ض
الحلف. تنفذ دائما كانأت ولكنها كثيرا

ثضضم بالمحكمضضة، غضضزةا فضضي قضضال: طلقتهضضا الولى؟ الطلقة ماظروف ض
ولضضدي المحكمضضة فضضي جديضضدين ومهر بعقد الكويت في راجعتها

معي. أحضرها لم ولكن بذلك ورقة
مضضا بالثلثضضة الطلق لهضا: علضضّي قال: قلت الثانأية؟ الطلقة ماظروف ض

فأفتضانأي المشضايخ أحضد سضألت ثضضم الضبيت، في الليلة بايتة أنأت
سضضنة ذلضضك حصضضل وقضضد الكفضضارةا، فأخرجت يمين كفارةا بإخراج
الحلف حصول من أسبوع بعد راجعتها  ثم0ما1980

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
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ًا ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض طلقة. تعتبر بأنأها مني اعتقاد
ومضضش مابضضدياك لهضضا: واللضضه قضضال: قلضضت الثالثضضة؟ الطلقة ماظروف ض

فضضترةا عنضدهم ومكثضضت مصضر فضضي أهلها إلى سفرتها ثم عاوزك
فضضترةا عنضضدهم وتمكث تتمهل أن منها فطلبت ترجع أن وأرادت
خلفضضات حصضضلت رجوعهضضا من شهر وبعد رجعت ولكنها أخرى،

فضضي قاعضضدةا أنأت ما بالثلثة الطلق لها: علّي فقلت وبينها بيني
لمضضدةا أبيضضك بيضضت فضضي تقعضضدين ولزما إقامتك ألغي ولزما بيتي،
ألضضغ لضضم الن  وحتى0ما20/5/1989 يوما تسافرين ولزما سنة،

الشروطا. تنفذ ولم إقامتها
علضضى الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض

أقواله.
يلي: بما اللجنة أجابإت*

سضضجلت الضضتي هضضي واحدةا طلقة الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه
عضضن اسضضتفتائه فضضي المستفتي ذكره ما وأما بالمحكمة، رسميا
الزوجة لن شيء به يقع لم أنأه اللجنة رأت فقد الثانأية، الطلقة
عضضن الستفتاء في ذكر ما وبشأن الطلق، عليها علق ما نأفذت

علضضق مضضا يحصضضل لضضم أنأضضه اللجنة أجابإت فقد الثالث، الطلق
إقامتهضضا وإلغضضاء زوجهضضا بيت من الزوجة خروج من الطلق عليه

يضضضوما فضضضي وسضضضفرها سضضضنة لمضضضدةا أبيهضضضا بيضضضت فضضضي وبقائهضضضا
بعضضد للضضزوج ويكضضون ، ثانأيضضة طلقضضة تقضضع  فضضإنأه0ما20/5/1989

أفهمتهمضضا وقضضد العضضدةا، فضضي مضضادامت زوجتضضه مراجعضضة وقوعهضضا
للزوجضة. واللضضه المراجعضة صضيغة للضضزوج وذكضضرت ذلضك، اللجنة
أعلم.

* * *
بعضضد بمعاشضضرتها الزوجة رجعة طلق/ تحصل89حا/3/22

الرجعي الطلق
السضضيدةا/ زوجتضضه ومعضضه السيد/ محسضضن اللجنة إلى حضر]1887[

التي: الستفتاء وقدما صبيحة،
علضضى بهضضا أنأطضضق مضضرةا أول  وهضضذه0ما1987 عضضاما تزوجضضت لقد

وقلضضت فغضضضبت أهلي وبين بيني خلف حصل بالطلق، زوجتي
 طالق، ، طالق طالق، لزوجتي

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الشكر. ولكم إفتائي
مايلي: اللجنة سألته*

المضضرةا قضضال: هضضذه بضضالطلق؟ زوجتضضك علضضى نأطقضضت مضضرةا كم ض
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الولى.
خلف حصضضل أيضضاما عشضضرةا قال:قبضضل الطلقة؟ هذه ماظروف ض

فاشضضتريت السوق إلى وزوجتي أنأا ذهبت حيث أهلي وبين بيني
ًا لها عضضاتبتني بضضذلك أمضضي علمضضت فلمضضا الضضبيت إلضضى ورجعنضضا ثوب

لهضضا: ليضضس قلضضت زوجتك؟ مثل لخواتك تشتر لم وقالت: لماذا
ذلضضك علضضى حرضضضتك التي هي لي: زوجتك فقالوا فلوس عندي
ًا، لضضي قضضالت مضضا زوجتي لهم فقلت فقلضضت غضضضبت عنضضدها شضضيئ

ًا. طلقها قصدت وما طالق، طالق زوجتي نأهائي
الضضزوج ووافقضضت السيدةا/ صضضبيحة الزوجة اللجنة إلى وحضرت

ًا لي فاشترى السوق إلى ذهبنا وقالت أقواله على ورجعنضضا ثوبضض
حصضضل وقد طالق طالق، لي: أنأت فقال أهله مع خلف وحصل

المعاشرةا. حصلت وقد ، العيد قبل هذا

اللجنة: ورأت*
فضضي وهضضي بالمعاشضضرةا راجعهضضا وقضضد رجعية أولى طلقة  بوقوع
أعلم. طلقتين. والله على معه وتبقى العدةا

* * *
الحيض زمن في طلق/الطلق89حا/11/22

زوجتضضه/ ومعضضه ضضض عععدنانالسضضيد/  اللجنععة إلععى حضضضر]1888[
التي: الستفتاء وقدما سإعاد،

والمضضرأةا ، منضضه مفضضر ل عصضضيب وقضضت فضضي بضضالثلث لفظي طلق
الحيض. فترةا في كانأت

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما اللجنة وسإألته*
واحدةا. قال: مرةا زوجتك؟ طلقت مرةا كم

أنأضضت لهضضا فقلت بيننا خلف قال: حصل الطلقة؟ هذه ماظروف
ًا تخليصها أقصد ولم طالق، طالق، قبضضل هضضذا حصضضل وقضضد نأهائي
أعاشرها. ولم أسبوع

يحصضضل لضم بضأنأه وأفادت الزوج أقوال وأكدت الزوجة وحضرت
بينهما. معاشرةا

اللجنة: أجابإت*
زوجتضضه معضضه وتبقى رجعية أولى طلقة المستفتي على وقع أنأه

أعلم. اللجنة. والله أماما راجعها وقد طلقتين على
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* * *

ولضضو طلقضضات ثلث بعضضد النضضدما ينفضضع طلق/ ل89حا/8/23
حامل المرأةا كانأت

التي: الستفتاء وقدما ،ناصرالسيد/  اللجنة إلى حضر]1889[
وزارةا فضضي الفتضضوى لجنضضة أعضضضاء السضضماحة أصضضحاب السضضادةا
المحترمين. الوقاف
وبركاته. الله ورحمة عليكم السلما

الضضذي لموضضضوعنا الشضضرعية بالفتوى تفيدونأا أن أرجو بعد، وأما
إلضضى يرشضضدكم أن وجضضل عز الله من آملين أيديكم بين سنضعه

رسضضوله وسنة الكريم كتابه نأهج وعلى تعالى يرضيه الذي الحل
وسلم. عليه الله صلى محمد

لي وأنأجبت مسلمة فتاةا من كالتي: (تزوجت المشكلة وملخص
ًا سنتين العمر من وتبلغ وبنتا سنوات ست العمر من ويبلغ ولد

والسبب بيننا خلفات عدةا حصلت الزوجية حياتنا وأثناء ونأصف
أهلي، مع وزوجتي أسكن أنأي فيها الرئيسي

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عضضدتها ضضضمن وأرجعتها أهلي مؤثرات من وهو الول الطلق مني وحصل
مشاكل وحصلت ونأصف سنة بيننا بعدها الزوجية الحياةا واستمرت

ًا الظضضروف وبنفضضس الثانأي الطلق وكان  أخرى انأتهضضاء وبعضضد تقريبضض
وطلبضضوا ذمضضتي إلضضى ترجيعهضضا طلبضضت قصيرةا بفترةا الشرعية العدةا
ًا عقدا مني ًا جديضد ًا ومهضضر إلضى ورجعضت المطلضضوب وحصضضل جديضد

المشاكل نأفس وحصلت سنتين الزوجية حياتنا واستمرت عصمتي
ًا فقمت أخرى مرةا التفريق إلى أدت التي الملبسات ونأفس تقريب

وأخضضذت المحكمضضة إلى ذهبت يومين وبعد أهلها، بيت إلى بتوصيلها
ًا المشاكل بسبب وذلك بالطلق برغبتي أخبرها ولم للطلق موعد

بيضضت إلضضى وذهبضضت علمهضضا وبدون الطلق ورقة أحضرت شهر وبعد
وبنفضضس وخرجضضت اليضضوما ذلضضك صضضباحا الطلق ورقضضة وسلمتها ذويها

ًا أبلغضضونأي اليضضوما التحاليضضل لبعضضض نأتيجضضة وذلضضك حامضضل بأنأهضضا عصضضر
الطلق علضضى نأدمت الخبر ذلك سماعي وعند الطبية، والفحوصات

بعضضضهم لضضي المساجد) فذكر (أئمة بعض فسألت ترجيعها وحاولت
بضضأنأه لي ذكر الخر والبعض الثالث الطلق لنأه ترجيعها يحق ل بأنأه

ًا لعتباره ترجيعها لي يحق أديضضت لنأضضي الجديد العقد من أول طلق
ًا مهرا الثانأي الطلق في جديدين. وعقد

أمضضور لنضضا وتكشضضفت البعضضض بعضضضنا إلى بحاجتنا أحسسنا وقد وإنأنا
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ورغبضضة رغبضضتي علضضى وبنضضاء إطلقا بعضنا عن نأستغني ل بأنأنا  كثيرةا
نأحضضب ونأحضضن تشضضتتنا حيضضث أطفالنضضا شضضمل وجمضضع بالرجوع زوجتي
مضضا بكضضل وأخضضذنأا أخضضرى مضضرةا الشضضمل يجتمع أن ونأود كثيرا أطفالنا
ًا سضضلف رب للضضه والحمضضد قلوبنضضا اسضضتنارت وقضضد بضضه نأعتضضبر درسضض

كالتي: يتحدد العالمين. وسؤالنا
بضضأن لعتقضضادي وذلضضك عصضضمتي إلضضى زوجضضتي أرجضضع بمقضضدوري هضضل

ًا يكن لم الطلق ًا مهضضرا الثضضانأي الطلق فضضي أديضضت لنأضضي ثالث وعقضضد
أعلضضم أكن لم الثالث الطلق في أنأي وهو أل آخر ولسبب جديدين،

نأيضضتي فضضي كضضان فما الطلق قبل بحملها علمت أنأي ولو حامل بأنأها
ًا، أنأجبضضت أنأهضضا وخاصة الطلق الطلق بضضأن ذهنضضي إلضضى ويتبضضادر بنتضض
علضضّي يجضضب بضضأنأه لضضي ذكضضروا النضضاس وبعضضض يتضضم ل حامضضل والمرأةا
المحكمة إلى الحضور

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا كان وإن صحيح؟ هذا فهل أخرى مرةا وتطليقها  رغبضضة فلضضي صحيح
علضضى الفضضادةا أرجضضو ولضذلك بعضضائلتي والحتفضضاظ تطليقهضضا بعدما
الجراءات كيفية توضيح مع تساؤلت من الرسالة في ما جميع

لمرضضضاته وإيانأضضا اللضضه المضضور.وفقكضضم هضضذه مثضضل فضضي المتبعضضة
يحب. لما وأرشدنأا

الستفتاء. في جاء ما وأكد       

يلي: بما اللجنة * أجابإت    
تنكح حتى له تحل ل كبرى بينونأة زوجها من بانأت قد الزوجة بأن       

ًا ًا غيره زوج ًا نأكاح ًا شضضرعي فضضإن التحليضضل، بضضه يقصضضد ل صضضحيح
أن مضضن جنضضاحا فل عضضدتها وانأقضضضت عنهضضا مات أو الثانأي، طلقها

أعلم. الله. والله حدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا
* * *

طلقضضة بالعشضضرةا بضضالثلث، طضضالق طلق/ أنأت89حا/7/25
واحدةا

زوجتضضه ومعضضه ضضض موسإععىالسضضيد/  اللجنععة إلععى حضضضر]1890[
التي: الستفتاء وقدما ،إيمانالسيدةا/ 
ما زوجتي على نأطقت أن حصل  وقد21/6/85 بتاريخ تزوجت

خلف أثضضر علضى  وذلضك بالعشضرةا"، بالثلثضضة طضالق  يلي: "أنأت
وهضضذه الطلق بطلضضب الزوجة من وإلحاحا ونأرفزةا تفاهم وسوء

عضضاما فضضي سبق بأنأه العلم مع هذا الماضي الربعاء يوما حصلت
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وهضضي طالق فأنأت الباب فتحت لزوجتي: "إذا قلت أن ما1986
ً ًا فيهضضا نأسضضتفت ولضضم الباب فتحت فعل أن نأعتقضضد لضضم لنأنضضا أحضضد

الموضضضوع في النظر فالرجاء الحالة، هذه مثل في يقع الطلق
الشرعي.  الحكم وإبداء

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: ما الزوج اللجنة سإألت عع
قال: مرتين. بالطلق؟ نأطقت مرةا كم ض
وبيضضن بينضضي خلف قضضال: حصضضل الولضضى؟ الطلقضضة مضضاظروف ض

فقلضضت السيارةا من بالنزول فهددت السيارةا في ونأحن زوجتي
فتحضضت ذلضضك بعضضد وهي طالق، فأنأت السيارةا من نأزلت لها: إذا
هضذا مضن محضددةا نأيضة لضي وليضس السضيارةا، مضن ونأزلضت الباب

ًا الحلف هذا عن نأسأل لم بأنأنا علما الحلف، المشضضايخ مضضن أحد
الحلف. هذا بعد بيننا الزوجية المعاشرةا واستمرت

وبينهضضا بينضضي خلف قضضال: حصضضل الثانأيضضة؟ الطلقضضة مضضاظروف ض
بالعشضضرةا، بالثلثضضة طضضالق لها: أنأت وقلت فضربتها علي فردت

الطلق. هذا من محددةا نأية لي وليست
الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض

الربعضضاء يضضوما حصضضلت الثانأيضضة الطلقضضة بأن وأفادت أقواله على
الماضي.

اللجنة: أجابإت*
وللزوج به المفتى على طلقتان الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه

اللجنضضة، أمضضاما راجعهضضا وقضضد العدةا، في مادامت زوجته مراجعة
اللجنضضة أفادتهمضضا وقضضد واحضضدةا، طلقضضة علضضى الزوجة معه وتبقى

أعلم. بذلك. والله
* * *

ل التأكيضضد بقصضضد الثانأيضضة الطلقة   طلق/يكرر89حا/8/25
التكرار

زوجتضضه ومعضضه ،الععدين صلحالسيد/  اللجنة إلى حضر]1891[
التي: الستفتاء وقدما ثناءالسيدةا/ 
قبل بالطلق نأطقت أن سبق وقد ما،1968 عاما في تزوجت

 تقريبا سنوات عشر

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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والضضذي مصضضر فضضي حصضضل وهضضذا واسترجعتها طلقة علي حسبت وقد
ًا حصضضل قلضضت هضضض1409 رمضضضان  مضضن1 فضضي وبالتحديضضد أخيضضر

وسضضوء خلف أثضضر على وذلك طالق طالق طالق لزوجتي: أنأت
قصضضد لضضي يكن ولم للزوجة، وضرب العصبية من وبحالة تفاهم
شضضدةا مضضن والتهديضضد التخويضضف مجضضرد إل الطلق بتكضضرار واضح

الغضب.
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

مايلي: الزوج اللجنة سإألت ض
مثبتضضة الولضضى والطلقضضة قضضال: مرتيضضن، بضضالطلق؟ نأطقضضت مضضرةا كم ض

المراجعة. وكذلك رسمية، بورقة
انأي اليضوما فضي قضال: حصضلت الثانأيضة؟ الطلقضة مضاظروف ض مضن الث

لهضضا: فقلضضت زوجضضتي وبين بيني شديد خلف حصل فقد رمضان
مضن واضضح قصضد لضي يكضن ولم طالق طالق طالق أنأت روحي
الطلق. حصول منذ أراجعها ولم الطلق، لفظ تكرار

علضضى الضضزوج فوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
الثانأيضضة المضضرةا فضضي بضضالطلق تلفضضظ أن بعضضد بأنأه وأفادت أقواله
طالق. طالق طالق له: أختك وقال أخيها مع ذلك بعد تشاجر

بذلك قصد ولكن جديد طلق إنأشاء بذلك يقصد لم بأنأه الزوج وأفاد ض
طلقها. بأنأه أخيها إخبار

الطلقضضة حصضضول منضضذ مرتيضضن جاءتهضضا العضضادةا بضضأن الزوجضضة وأفضضادت ض
الثانأية.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مراجعضضة لضه رجعيضضة ثانأيضضة طلقضضة بضضه تقضضع المستفتي من صدر ما بأن

معه وتبقى اللجنة، أماما راجعها وقد العدةا، في مادامت زوجته
أعلم. واحدةا. والله طلقة على زوجته

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أطضضاعته لنأهضضا يقضضع لضضم المعلق طلق/الطلق89حا/4/27
 تخرج فلم

التي: الستفتاء وقدما ،سإيدالسيد/  اللجنة إلى ]   حضر1892[
بلضضدي، فضضي كنضضت ونأصضضف سضضنة  ومنذ0ما1984 سنة متزوج أنأا

سضضوف لضضي: بأنأهضضا فقضضالت زوجتي، وبين بيني خلف حصل وقد
لضضو لهضضا: واللضضه فقلضضت أهلهضضا بيضضت إلى وتذهب البيت من تخرج

ّي علّي تحرمين البيت من مشيت أقصضضد وكنضضت وأختي، أمي ز
الحلضضف فيضضه حصل الذي اليوما في البيت من الخروج من منعها
فيضضه حصضضل الضضذي اليضضوما فضضي الضضبيت مضضن تخرج لم وهي فقط،

195



لمدةا الحلف بعد بيننا الزوجية المعاشرةا استمرت وقد الحلف،
بيضضت مضضن وعضضادت أهلهضضا بيت إلى ذهبت ذلك وبعد أشهر أربعة
ولكضضم إفتضضائي أرجضضو بيننضا، الزوجيضضة المعاشرةا واستمرت أهلها

الشكر.
طلضضب فضضي كتضضب مضا فقضضرر المسضضتفتي اللجنضضة واستفسضضرت ض

أن لضضه يسضضبق ولضضم الولى، المرةا هي هذه بأن وأفاد الستفتاء،
قبلها. بالطلق تلفظ

يلي: بما اللجنة أجابإت*
خروجها على معلق طلق لنأه شيء المستفتي من يقع لم بأنأه
الخضروج. بعضضدما الضتزمت وهضضي اليضوما نأفضضس في أهلها بيت إلى

أعلم. والله
الطلقضضة تقضضع (إغلق) فلم شديد غضب في     كان89حا/6/27

الولى
السضضيدةا/ زوجته ومعه ،ياسإرالسيد/  اللجنة إلى ]    حضر1893[

التي: الستفتاء وقدما ،منى
زوجتضضه علضضى نأطضضق وأنأضضه سضضنوات عشضضر منضضذ متزوجضضان  أنأهما

سضضت  منضضذ حصضضلت الولضضى الطلقضضة وأن مرات، ثلث بالطلق
خلف حصل فقد رمضان شهر في سنوات

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لضضو لضضه: طلقنضضي وقالت مبرحا ضربا وضربها زوجته وبين بينه شديد 
لهضضا: فقضضال الطلق طلضضب فضضي عليضضه وألحت طلقني رجل أنأت
شضضدةا مضضن يقضضول لما واع غير وهو خلص، استرحت طالق أنأت

الغضب. 
فصل في تقريبا سنوات أربع منذ حصلت الثانأية والطلقة        

بمصر أهلها بيت في زوجته وبين بينه خلف حصل فقد الصيف
ً إليهضضا وعضضاد وخضضرج تركها ثم غيضضر فوجضضدها أهلهضضا بيضضت فضضي ليل

في بفكر فعل لها: أنأا فقال السابق بالخلف مبالية وغير مهتمة
طضضالق، لهضضا: أنأضضت فقضضال حضضر قائلضضة: أنأضضت عليضضه فردت طلقك
وانأصرف. وتركها

بينه خلف حصل فقد ،28/6/89 بتاريخ حصلت الثالثة والمرةا        
سماعة أغلق ثم طالق لها: أنأت فقال الهاتف طريق عن وبينها

التلفون.
يلي: ما الزوج اللجنة سإألت ع       

مرات. قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم ض
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سضضنوات سضضت منضضذ قال: حصضضلت الولى؟ الطلقة ظروف ما ض
بينضضي شضضديدةا مشضضاجرةا حضضدثت فقضضد رمضضضان شهر في وكانأت
ضضضربا أضربها فأخذت بيننا الخلف وتطور صائمان ونأحن وبينها
بإصضضرار: وتقضضول الطلق منضضي تطلضضب وهضضي وعي بدون مبرحا

طضضالق أضضضربها: أنأضضت وأنأضضا لهضضا فقلت طلقني، راجل لو طلقني
حصول بعد بيننا الزوجية المعاشرةا واستمرت خلص استرحت
ًا الطلق هذا عن أسأل ولم الطلق، لنأنضضي المشضضايخ مضضن أحضضد
أولضضى طلقضة تعتضبر فإنأهضا واقعة طلقة اعتبرت لو بأنأها اعتقدت

فالحيضضاةا واقعضضة غيضضر اعتضضبرت وإذا مراجعتهضضا، فضضي الحضضق ولضضي
بيننا. مستمرةا الزوجية

سنوات أربع حوالي منذ قال: حصلت الثانأية؟ الطلقة ظروف ماض
ل وبينهضضا بينضضي خلف فحصضضل أهلهضضا بيضضت في كنا فقد مصر، في

 شعرت ولكنني سببه أذكر

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يرضضضيني بمضضا أهلهضضا ينصضضرنأي ولضضم منهضضا شديدةا إهانأة أهنت قد وقتها
أسضضرتها أفضضراد أحضضد أو أنأها أمل على بنفسي وانأفردت فتركتها
إليهم فذهبت ذلك يحدث لم ولكن لخاطري إرضاء بي سيتصل

مشضضاعري تراعضضي بأنأها تشعرنأي مبادرةا أي تبد لم فوجدتها ليل
بفكضضر فعل لهضضا: أنأضضا وقلت نأفسي في وكتمته الغضب فتملكني

الق، لهضا: أنأضت فقلضضت حضر قائلضة: أنأضضت فضردت طلقضك في ط
وانأصرفت. وتركتها

بتاريضضضخ قضضضال: حصضضضلت الثالثضضضة؟ الطلقضضضة ظضضضروف مضضضا ض
طريضضق عضضن وبينهضضا بينضضي خلف حصضضل فقضضد ما،28/6/1989

السماعة. وأغلقت طالق، لها: أنأت فقلت الهاتف
الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض

هضضو الولضضى المضضرةا فضضي الخلف سضضبب بأن وقالت أقواله، على
ًا ضضضربا ضربها وقد بثانأية، الزواج في رغبته مقفضضل وهضضو شضضديد
عليضضه تضضرد وكانأت الكدمات بعض الضرب عن ونأشأ عليها الباب
وأصضضرت طلقنضضي، لضضه قضضالت الضضضرب شضضدةا ومن مماثل بكلما
خلص، اسضضترحت طضضالق لهضضا: أنأضضت فقضضال الطلق طلضضب على

الثالثضضة المضضرةا فضضي بضضالطلق عليهضضا تلفضضظ أن بعضضد بأنأه وأفادت
وسضضألته: هضضل عملضضه مقضضر فضضي إليضضه ذهبضضت السضضماعة وأغلضضق
باليجاب. رأسه هز طلقتني

يلي: بما اللجنة أجابإت*
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وأمضضا إغلقضضا يعتبر الولى المرةا في المستفتي من صدر ما بأن
لضضه رجعيتضضان طلقتضضان بهمضضا وقضضع فقضضد والثضضالث الثضضانأي الطلق
اللجنضضة، أمضضاما راجعهضضا وقضضد العضضدةا في دامت ما زوجته مراجعة
أعلم. واحدةا. والله طلقة على معه وتبقى

* * *

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عضضن التنازل طلبه أو عرضها بمجرد الطلق يقع   ل89حا/4/28
المؤخر

السيدةا/ زوجته ومعه ض محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1894[
التي: الستفتاء وقدما ض نسرين

وقضضد واحضضدةا، مضضرةا بضضالطلق ونأطقضضت ما،1982 سنة متزوج أنأا
زوجتي وبين بيني خلف حصل فقد ما،10/7/89 بتاريخ حصلت
وعاشرتها.  راجعتها17/7/89 وبتاريخ طالق، لها: أنأت فقلت

ل لي فقالت وبينها بيني خلف  حصل26/7/89 وبتاريخ          
المضضؤخر، عضضن أتنضضازل وسضضوف تطلقنضضي أن منضضك وأريضضد أريدك

لسضضت أنأنضضي الن تضضدعي الن. وهضضي حضضتى أطلقهضضا لضضم ولكنني
فأخبرهضضا المضضذكور خالد بالدكتور اتصلت أنأها لي زوجها. وتقول

بشاهدين. إل تصح ل المراجعة بأن
الشكر. جزيل ولكم إفتائي أرجو

طلضضب فضضي كتضضب مضضا فقضضرر الضضزوج مضضن اللجنة واستفسرت ض
الستفتاء.

الضضزوج فضضوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
بينضضي خلف  حصضضل26/7/89 بتاريضضخ بضضأنأه وأفادت أقواله على
أقضضل ولضضم الطلق منه أطلب لم وأنأا أسفاره كثرةا بسبب وبينه

شضضهود: أمضضاما لضضي قال جاءنأي الذي هو ولكنه أريدك ل بأنأني له
لضضم ولكضضن المضضؤخر، عن تنازلت إذا أطلقك وسوف أريدك ل أنأا

الولى. المرةا غير طلق بيننا يحصل
يلي: بما اللجنة أجابإت*

وهي راجعها وقد رجعية، أولى طلقة منه وقعت المستفتي بأن
أعلم. طلقتين. والله على معه وتبقى العدةا في

* * *
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الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضي إحضضداها كضضانأت ولضضو الثلث الطلقات     وقعت89حا/10/29
حيض

السضضيدةا/ زوجته ومعه ،مختارالسيد/ اللجنة إلى ]    حضر1895[
التي: الستفتاء وقدما ،بإاسإمة

الولضضى المضضرةا مرات، ثلث زوجتي على الطلق إلقاء تم " لقد
كضانأت الثانأية المرةا وفي رددتها، ثم موجودةا الطلق نأية وكانأت

وفضضي عملهضضا، عن ترتدع لم ولكنها أردعها كي وطلق تهديد نأية
أيضا. موجودةا الطلق نأية كانأت الثالثة المرةا

ًا تعتبر هل الثانأية المرةا في السؤال: هو بضأنأني العلضضم مع تهديد
قضضابلته الذي الشيخ اعتبرها وقد وقتها في الوزارةا إلى حضرت
طلقة.

ًا زوجضضتي كضضانأت الطلقضضة الثانأي: فضضي السؤال يقضضع فهضضل حائضضض
ل. أما اليمين عليها

مايلي: اللجنة سإألتهض
مرات.  قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على نأطقت مرةا كم ض
عضضاما فضضي بيننضضا خلف قضضال: حصضضل الولى؟ الطلقة ماظروف ض

إلضضى رسضضالة وبعثنضضا بضضالثلث، طضضالق لهضضا: أنأضضت فقلضضت ما1978
واحدةا. طلقة تعتبر وقال النوري الله عبد الشيخ

لهضضا: " أنأضضت فقلضضت بيننا خلف حصل سنوات أربع والثانأية: منذ
لضضي فقضضالوا عنهضضا وسضضألت الوقضضاف وزارةا إلضضى " وجئت طالق

واحدةا. طلقة عليك حسبت
فكلفضضت الفنضضدق فضضي أعمضضل كنضضت ونأصضضف شضضهر والثالثة: قبل

فقلضضت الولد ومعنضضا الفنضضدق إلضضى معضضي أهلضضي فأخضضذت بعمضضل
إحضضدى إليها فجاءت الزبائن يزعجون تتركيهم ل الولد لزوجتي

غضضضبت رأيتهضضم فلمضضا يلعبضضون فخرجوا الولد ونأست صديقاتها
طالق. أنأت لها وقلت

مرات. ثلث طلقها زوجها بأن وأفادت الزوجة وحضرت

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

اللضضه عبضضد الشضضيخ عنها  وسألوا0ما1978 عاما في كانأت الولى
وأرجعها. النوري

ًا تكونأين لها والثانأية: قال ذهبت وقد أهلك، إلى ذهبت إذا طالق
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زوجها. قول مخالفة أهلها إلى
أخرجهضضم وأنأضضه الفندق في حصل الذي  الخلف والثالثة: سببها

علضضى غضضضب وقضضد يعمل ماذا يعرفوا أن يريد ل لنأه الفندق من
طالق. أنأت وقال الولد

يلي: بما اللجنة أجابإت*
تصضضبح وبضذلك طلقضات ثلث به وقع المستفتي من صدر ما بأن

زوجضضا تنكح حتى له تحل ل كبرى بينونأة زوجها من بائنة الزوجة
ًا غيره ًا نأكاح ًا شرعي طلقهضضا فضضإن التحليضضل بضضه يقصضضد ل صضضحيح

يتراجعضضا أن عليهما جناحا فل عدتها وانأقضت عنها مات أو الثانأي
أعلم. الله. والله حدود يقيما أن ظنا إن

* * *
يقع..!! ولم الطلق عن طلق/ الخبار89حا/4/38

التي: الستفتاء وقدما ض عليالسيد/  اللجنة إلى حضر]1896[
إلضضى ذهبت الخلف ذلك إثر وعلى زوجتي وبين بيني خلف دار

سضضألني العقضضد كتابة وعند تزوجت وبالتالي ض زعلنأة ض أهلها بيت
ًا زوجضضتين مطلضضق بضضأنأي فضضأجبته وضضضعي عضضن المضضأذون قاصضضد
أنأضضي ذكضضره والجضضدير عليها سابقة وزوجة سؤالي في المذكورةا

عضضن إفضضادتي أرجضضو بالطلق، الثانأية لزوجتي أكتب أو أتلفظ لم
ل؟ أما مطلقة هي هل ض الثانأية ض عنها المسئول الزوجة

وطلقها ما،1979 سنة الولى زوجته تزوج بأنأه المستفتي وأفاد
يراجعها ولم وتركها ثانأية طلقها ثم راجعها ثم أولى طلقة

 ولم عنها وانأفصل عدتها وانأتهت

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

السضضيدةا/ مريضضم الثانأيضضة زوجتضضه أمضضا وتركهضضا، أخضضرى مضضرةا عليها يعقد
بينضضه خلف وحصضضل ما،1987 سنة تزوجها فقد عنها المستفتي

يتلفضضظ لضضم ولكضضن عنضضدهم ومكثت أهلها بيت إلى فذهبت وبينها
وإقناعهضضا الضضبيت إلضضى إرجاعهضضا ذلضضك بعضضد فحاول بالطلق عليها
لهلهضضا: وقضضال ثالثضضة امرأةا من للزواج فتقدما توافق، فلم بذلك
ًا، طلق بأنأه الثالثضضة الزوجة على العقد كتابة وعند امرأتين سابق

ًا طلق بأنأه المأذون أخبر بضضأنأه العقضضد فضضي وكتضضب امرأتين سابق
ًا اثنتين مطلق بضضالطلق الثانأيضضة زوجتضضه على يتلفظ لم بأنأه علم

الثانأيضضة زوجتضضه أهضضل بيضضت إلضضى ذهضضب الثالثة على عقد أن وبعد
قبلها. أن وحصل الثانأية زوجته مع وجلس
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واستفسرت السيدةا/مريم، وهي الثانأية زوجته معه حضرت و      
0ما1989 سنة الثانأي الشهر في تركها بأنأه فأفادت اللجنة منها

العقضد فضضي وكتضضب ثالثضة امرأةا من ما. تزوج8/5/1989 وبتاريخ
الشضضهر فضضي وضضضعت حضضامل، حينئضضذ وكنضضت اثنضضتين، مطلضضق بأنأه

فضضي عنضضدي حضر الثامن الشهر وفي ما،1989 عاما من السابع
وضعت، أن بعد قبلني أنأه أي وقبلني، يصالحني لكي أهلي بيت

ذلك. على الزوج ووافقها

يلي: بما اللجنة أجابإت*
بوضضضعها وأنأهضضا واحضضدةا، طلقضضة السضضتفتاء فضضي جاء بما وقع بأنأه

أراد إذا لضضه تحل صغرى بينونأة منه بانأت يراجعها أن دون حملها
طلقضضتين. واللضضه علضضى معه  وتكون جديدين ومهر بعقد وأرادت

أعلم.

* * *   

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عقله على المغلوب السكران طلق   89حا/1/33

السيدةا/ زوجته ومعه ض غريبالسيد/  اللجنة إلى ]   حضر1897[
التي: الستفتاء وقدما ض فإاطمة

فضضي زوجتضضه طلضضق رجضضل في السلمية الشريعة حكم ما ض1س
طلق يقضضع فهضضل كحضضولي سضضكر حالضضة سبقها شديد غضب حالة

الغضبان؟ السكران
ًا يقضضع فهضضل الغضضضبان السضضكران طلق يقع كان إذا ض2س طلقضض

ًا ًا أما الطلق كلمة كرر أن بعد رجعي وجزاكضضم كبرى؟ بينونأة بائن
ًا. والسلما الله وبركاته. الله ورحمة عليكم خير

يلي: ما اللجنة سإألتهض
فيهضضا أطلضضق مضضرةا أول هضضي قال: هذه زوجتك؟ طلقت مرةا كم

زوجتي وبين بيني خلف حصل ما،8/8/1989 تاريخ في زوجتي
ًا شربت قد قبلها وكنت الولد بسبب السوق إلى ورجعت خمر

كنضضت ومضضا زوجتي فطلقت الغضب مع السكر علي اختلط وقد
أنأي أخبرونأي البيت إلى رجعت بعدما زوجتي طلقت أنأي أدري

طلقت. أنأي أدري ل أنأا الن ولحد طلقت أدري ل وأنأا طلقت
فضضي كضضانأت بأنأهضضا وأفضضادت السضضيدةا/ فاطمضضة، الزوجضضة وحضرت
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سضضكران وكضضان زوجهضضا وحضضضر الولد مضضع خلف وحصضضل البيت
ًا الوعي فاقد ًا ومعصب طضضالق لها: أنأت قال الثناء هذه وفي جد

وكضضان طلضضق أنأضضه أخبرنأاه ونأحن طلق أنأه يدري كان وما بالثلث
شرب إذا وكان أعضاؤه ترتجف شديد غضب حالة في ذلك مع

ًا وعيه يفقد ًا كضضان بالطلق تلفظ ولما أحيانأ عنضضده وليضضس فاقضضد
وعي.

وأن زوجته طلق أنأه يدري ل بأنأه اللجنة أماما الزوج أقسم وقد
طلق. أنأه يدري ل الن ولحد بالطلق أخبروه الذين هم أهله

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حالضضة فضضي كضضان لنأه طلق به يقع ل المستفتي من صدر ما بأن

أعلم. والله طلقات، ثلث على زوجته معه وتبقى إغلق

* * *
الدبر في بإتيانأها المرأةا تطلق / هل طلق89حا/5/29

التضضي السضضتفتاء وقضضدما ،بإععدرالسضضيد/ اللجنة إلى ]   حضر1898[
نأصه:
ًا الزوجضضة تعتضضبر هضضل حالضضة فضضي زوجهضضا علضضى محرمضضة أو طالقضض

إلضضى الرجضضوع لهضضا يحضضل وهضضل دبرهضضا، مضضن لهضضا الضضزوج معاشرةا
زوجها؟

يلي: بما اللجنة أجابإت*
النهضي ورد شضرعا محرما أمر دبرها من زوجته الرجل إتيان بأن
توبضضة تعضضالى اللضضه إلى يتوبا أن وعليهما والسنة القرآن في عنه

أعلم. الفعل. والله بهذا زوجها من تطلق لم والزوجة نأصوحا
* * *

للطلق الزوجة سماع يشترطا ل89حا/1/37
زوجتضضه ومعضضه ضضض السلم عبدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1899[

التي: الستفتاء وقدما ض سإناءالسيدةا/ 
واحدةا مرةا بالطلق وتلفظت ما،4/1/1985 بتاريخ متزوج أنأا

حصل فقد الماضي، الخميس يوما حصلت وقد زواجي، منذ
قالت الزوجة ولكن لها: طالق، فقلت زوجتي وبين بيني خلف

منذ أعاشرها ولم أراجعها ولم الطلق، لفظ مني تسمع لم إنأها
الشكر جزيل ولكم إفتائي أرجو الطلق حصول
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الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

السضضتفتاء فضضي كتضضب مضضا فقضضرر الضضزوج من اللجنة واستفسرت
قال: ما على الزوجة ووافقته

يلي: بما اللجنة أجابإتض
أن للزوج يحل رجعية أولى طلقة الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه       

اللجنضضة، أمضضاما راجعهضضا وقضضد العضضدةا، فضضي دامت ما زوجته يراجع
طلقضضتين. واللضضه علضضى عصضضمته إلضضى عادت بأنأها اللجنة وأخبرته

أعلم.
* * *

يقع المازحا طلق    ض89حا/8/43
ًا طلق    ض الزوجة تحل فل اثنتين المحكمة في وأثبت ثلث

له
السضضيدةا/ زوجتضضه ومعضضه ،عليالسيد/  اللجنة إلى ]  حضر1900[

التي: الستفتاء وقدما ،مرفإت
بتاريضضضخ  وطلقتهضضضا26/1/87 بتاريضضضخ زوجضضضتي تزوجضضضت أنأضضضا

بعضضد ما،23/2/1988 بتاريخ زوجتي راجعت ثم ما،20/2/1988
بيننضضا حصضضل أشضضهر سضضتة وبعضضد المحكمضضة، طريق عن أياما ثلثة

قلت المزاحا طريق وعن الطلق مني طلبت وقد بسيط خلف
لهضضا قلضضت اللحظة نأفس وفي فلن، بنت فلنأة يا طالق أنأت لها

بضضأن علمضضا وعصضضمتي زواجضضي وعقضضد ذمضضتي إلضضى أرجعتضضك لقضضد
كضضان لنأضضه شيئا عنه تعرف ول الكلما هذا مني تسمع لم زوجتي

اللضضه رزقنضضا حضضتى بيننضضا الحيضضاةا واسضضتمرت المضضزاحا طريضضق عضضن
حصضضل يومضضا أربعيضضن بحضضوالي الولدةا وبعد بولد وتعالى سبحانأه

جضضدا وعصضضبي بالسكر مريض أنأا لنأي منها والخلف بيننا خلف
مضضن بورقضضة وطلقضضت المحكمضضة إلضضى ذهبنضضا الثنضضاء هضضذه وفضضي

من فعلنا ما على وزوجتي أنأا نأدمت وقد المحكمة

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الصضضغير ابنضضي أربضضي لكضضي لضضك أرجع أن أريد أنأا لي وقالت تصرف 
بضضأنأي علمضضا الخيرةا المرةا هذه الطلق، أطلق أن أريد ول معك
الطفضضل هضضذا أجضضل من وذلك زوجتي أرجع بأن الشوق أشد في

الصغير.
الطلق هضضل هضضو يعضضذبني الضضذي الشضضيء الشضضيخ فضيلة يا ولكن
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لضضم هضضل والضضتي المضضزاحا طريق عن وكان البيت في حصل الذي
ًا عنه تعرف ل؟ أما وقع هل شيئ

طلضضب فضضي كتضضب مضضا فقضضرر الضضزوج مضضن اللجنة واستفسرت ض
المضضرةا فضضي المحكمضضة إلضضى ذهضضب عنضضدما بضضأنأه وأفضضاد الستفتاء

الثانأية الطلقة وقوع القاضي عن أخفى زوجته لمخالعة الخيرةا
بائنضضة ثانأيضضة طلقضضة الخيضضرةا المرةا في المخالعة اعتبرت ولذلك
ورضضضاها بإذنأهضضا جديضضدين ومهر بعقد إل له تحل ل صغرى بينونأة

التوثيقضضات إدارةا مضضن مخالعضضة إشضضهاد ذلضضك بمضضوجب وصضضدر
اللجنضضة واطلعضضت ما،1989 بتاريضضخ الكليضضة بالمحكمضضة الشرعية

بعضضد تزوجهضضا بأنأه المستفتي وأفاد الشهاد، هذا من صورةا على
صضضادر الزواج عقد من صورةا للجنة المستفتي وقدما المخالعة،

ما.89 بتاريخ الكلية بالمحكمة الشرعية التوثيقات إدارةا من
الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض

الثانأي. الطلق لفظ منه تسمع لم بأنأها وأفادت أقواله على

يلي: بما اللجنة أجابإت*
طلقهضضا إنأضضه حيضضث كضضبرى بينونأة زوجها من بانأت قد الزوجة بأن

بقضضوله الثانأيضضة الطلقضضة وقعضضت ثضضم المحكمة في الولى الطلقة
سضضبيل علضضى القول هذا (ولو طالق أنأت فلن بنت لها: يامرفت

وعليه المخالعة، وثيقة بموجب الثالثة الطلقة ووقعت المزاحا)،
صحيحا نأكاحا غيره زوجا تنكح أن بعد إل لزوجها الزوجة تحل ل
يموت أو يطلقها ثم حقيقيا دخول بها ويدخل التحلل به يقصد ل

 عقد أما منه، عدتها وتنقضي عنها

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

علضضى بناء صدر لنأه محل يصادف فلم المحكمة في تم الذي الزواج
إلضضى يذهب أن الزوج وعلى الثانأي، الطلق حدوث الزوج إخفاء

أعلم. الحكم. والله لتصحيح المحكمة
* * *

نأفضضس فضضي مضضرات سضضبع فيطلقهضضا تغضضضبه89حا/1/45
المجلس

زوجتضضه ومعضضه ضضض محمععدالسضضيد/  اللجنععة إلععى ]   حضضضر1901[
التي: الستفتاء وقدما ،شروقالسيدةا/
زوجضضتي، فيهضضا أطلضضق مضضرةا أول  وهضضذه0ما1978 عضضاما تزوجت
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وكررت طالق، لها: طالق، وقلت بيننا خلف حصل بعدما وذلك
الجمعضضة يضضوما فضضي هضضذا كضضل حصضضل وقضضد مرات سبع اللفظ هذا

الشكر. ولكم إفتائي أرجو ، الماضية
مايلي: اللجنة سإألته ع

قضضال: هضضذه الن؟ حضضتى تزوجت أن منذ زوجتك طلقت مرةا كم
داما بيننضا حصل خلف بسبب وذلك زوجتي فيها أطلق مرةا أول

ًا وأغلقضضت الغرفضضة ودخلضضت فرفضضضت مصضالحتها فأردت أسبوع
بضضاب فانأكسضضر الغرفضضة بضضاب عليها ودفعت فغضبت الباب عليها

طضضالق، لهضضا: طضضالق، وقلضضت وضضضربتها عليهضضا ودخلضضت الغرفضضة
ًا طلقهضضا قصضضدت وما تخويفها اللفظ هذا بتكرار وقصدت نأهائيضض

ًا بأخيها اتصلت ساعة وبعد بيننا. وأصلح فجاء هاتفي
كسر زوجها وقالت: بأن الزوج أقوال وأكدت الزوجة وحضرت

لهضضا: طضضالق، قضضال الضضضرب أثناء وفي بضربها وقاما الغرفة باب
اللفظ. هذا وكرر الغرفة باب إلى خرج وقد طالق،

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
للضضزوج يحضضل رجعيضضة أولى طلقة الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه
اللجنضضة أمضضاما راجعهضضا وقضضد العضضدةا في مادامت زوجته يراجع أن

طلقتين. على زوجته وتبقى
أعلم. والله

لهععاتف اسإععتجابإة زوجتععه طلق/يطلععق89حا/4/45
المنام!! فإي

السضضيدةا/ زوجتضضه ومعه ض جمعةالسيد/  اللجنة إلى ]  حضر1902[
التي: السإتفتاء وقدما ض فإاطمة

ويقضضول: طلضضق يكلمنضضي برجضضل حلمضضت نأضضائم وأنأا ماٍض يوما في
طالقضضة، لزوجضضتي: أنأضضت قلضضت النضضوما من صحوت ولما زوجتك،

الن إلضضى حصضضل مضضاذا تعلضضم زوجتي ول أقول ما أعلم أكن ولم
ًا سبب وبدون طلقتها ولماذا مضضن سضضابقة فتضضوى توجد بأنأه علم
اللجنة.

هضضذا قبضضل طلضضق وأنأه سنة عشرين من متزوج بأنأه الزوج وأفاد
بالطلق الفتوى له أعطيت وقد الثانأي هو الطلق وهذا الطلق
بضضالله يقول: أقسم من نأائم وهو سمع المرةا هذه وفي السابق
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لزوجتضضه: أنأضضت قضضال اسضضتيقظ وعندما زوجته يطلق أنأه العظيم
التكضضرار بهضضذا قصضضد وأنأضضه مضضرات ثلث اللفضضظ هذا وكرر طالق،
ًا. طلقها قصد وما واحدةا مرةا طلقها نأهائي

زوجهضضا وقضضالت: بضضأن الضضزوج أقضضوال وأكضضدت الزوجضضة وحضضضرت
ثلث اللفضضظ هضضذا وكضضرر طضضالق، لهضضا: أنأضضت قال استيقظ عندما

مرات.

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
للضزوج يجضضوز رجعيضة ثانأية طلقة الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه
معضضه وتبقضضى راجعهضضا وقضضد العدةا في  مادامت زوجته يراجع أن

أعلم. واحدةا.والله طلقة على زوجته

كععذبإا والحععرام بإععالطلق طلق/يحلععف89ح/9/45
أبإيه إرضاء بإقصد

السإععتفتاء وقععدم سإععالم،السضضيد/  اللجنة إلى ]  حضر1903[
التي:
زوجضضتي على نأطقت أن يسبق  ولم1/10/87 عاما في تزوجت

ًا قلضضت أنأنضضي بضضالمس حصضضل والضضذي بضضالطلق لوالضضدي: (كضضذب
ًا إنأضضي والطلق الحراما ونأتائجه) علي الشديد غضبه من وتخلص

هضضل سضضألني لمضضا وذلضضك بيتنضضا، عنضضوان على المكفول حطيت ما
ًا، كفلت ًا يغضضضب فسضضوف نأعضضم قلت إن لنأي فلنأ ًا غضضضب شضضديد
أن العلضم مع البيت من يطردنأي وربما عضن تعضرف ل زوجضتي ب

حاضرةا. تكن ولم الموضوع
الشرعي؟ الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

الطلق علي الحراما علي له: قل قال أباه بأن المستفتي وأفاد
قصضضد ومضضا لمعنضضاه قاصضضد غيضضر اللفضضظ هذا فقال فلنأا كفلت ما

ًا كضضان وإن والده إرضاء قصد وإنأما زوجته طلق هضضذا فضضي كاذبضض
القول.
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الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

:يلي بما اللجنة أجابإت*
أو مسضضاكين عشضضرةا إطعضضاما يمين كفارةا المستفتي على يجب بأنأه

أعلم. كسوتهم.والله
*  *  *

ًاع تطلق89ح/1/46 إلععى ذأهبععت إذأا ععع نععوى كما نهائي
فإقط المدرسإة هذه

زوجتضضضضه ومعضضضضه ،علعععيالسضضضضيد/  اللجنعععة إلعععى ]  حضضضضضر1904[
التي: السإتفتاء وقدما ، عائشةالسيدةا/

قلضضت المدرسضضة إلضضى ذهابنا موضوع على وزوجتي أنأا شجار بسبب
لخضضذ إل تضضذهبي ول بضضالثلث منضضي تطلقيضضن للمدرسة تذهبين لو لها

استقالتك). أوراق ( أي أوراقك
ًا. الله وجزاكم الثانأية، المرةا هي وهذه خير

0ما1963 سضضنة متزوج بأنأه فأفاد الزوج من اللجنة واستفسرت ض
مضضن ابنتضضه علضضى غضضضب الولضضى المضضرةا ففي مرتين بالطلق ونأطق

فأمضضك رحت وإذا المدرسة إلى تروحين لها: ما فقال الدراسة أجل
إلى البنت ذهبت وقد الطلق يقصد ولم التهديد بذلك وقصد طالق

 المدرسة
بأنأه وأفاد الثانأية للمرةا بالنسبة الستفتاء طلب في كتبه ما وقرر       

تعمضضل الضضتي المدرسة إلى راحت لو بالثلث طالقا تكون بأنأها قصد
ًا، طالقضضة وتكضضون يراجعهضضا ل وأنأضضه مدرسة أي يقصد ولم فيها نأهائيضض

تعمضضل الضضتي المدرسضضة إلضضى راحت إذا بأنأها قلبه في نأوى بأنأه وأفاد
ًا لضضه عشضضيرةا تكضضون مضضا فيها إلضضى تضضذهب لضضم الن إلضضى وهضضي نأهائيضض

المدرسة.
على الزوج فوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض

أقواله.
:يلي بما اللجنة أجابإت*

بينونأضضة زوجهضضا مضضن بائنضضة تكون بالمدرسة عملها إلى ذهبت إذا بأنأه
ًا تنكضضح حضضتى بعضضد مضضن لضضه تحل ل كبرى ًا غيضضره زوجضض ًا نأكاحضض شضضرعي

ًا عنهضضا مضضات أو الثضضانأي طلقهضضا فضضإن  التحليضضل بضضه يقصضضد ل صضضحيح
حضضدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناحا فل عدتها وانأقضت

وكذا طلق، يقع ل فإنأه بالمدرسة عملها إلى تذهب لم إذا أما الله،
 إذا

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يميضضن كفارةا عليضضه وتجضضب المدرسضضة هضضذه غيضضر أخضضرى بمدرسضضة عملت
طلقات. ثلث على كانأت كما معه وتبقى الول للحلف بالنسبة

207



أعلم. والله

الزواج أو السفر على الطلق      طلق/ يعلق89ح/5/47
نيته على ثانية..فإهو

وقضضدما ، الععدين عصععامالسضضيد/  اللجنععة إلععى ]    حضضضر1905[
التي: الستفتاء
ثلث بضالطلق زوجضضتي علضضى  ونأطقضضت0ما1979 عضضاما تزوجضضت

المسضضجد إمضضاما لي وأرجعها طالق أنأت لها قلت الولى ، مرات
أتضضزوج لزما بالثلث الطلق علي قلت والثانأية اليوما، نأفس في

بضضالثلث الطلق علضضي قلت والثالثة الن، إلى تزوجت وما ثانأية
إفتضضائي أرجو تسافر لم الن إلى وهي أهلك إلى تسافرين لزما

الشكر. ولكم
سضضنة تضضزوج بضضأنأه فأفضضاد المسضضتفتي مضضن اللجنة واستفسرت ض

 مرات ثلث بالطلق  ونأطق0ما1979
أرجعها ثم حامل تكن ولم طالق لها: أنأت قال الولى المرةا ففي    

المشايخ.  أحد سأل أن بعد اليوما نأفس في
أتزوج سوف بالثلثة الطلق لها: علي قال الثانأية المرةا وفي     

يضضتزوج لضضم الن وحضضتى سضضيتزوج، متى نأيته في يحدد ولم ثانأية،
ثانأية.  امرأةا من

لسفرك بالثلثة الطلق لزوجته: علي قال الثالثة المرةا وفي     
ًا نأيته في يحدد ولم أهلك، عند ًا موعد لسفرها. معين
القضضادما، الخميضضس يضضوما لسفرها يجهز الن بأنأه اللجنة أفاد وقد
ذلك. ينفذ سوف وأنأه

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
راجضضع وقضضد رجعيضضة أولضضى طلقة الستفتاء  في جاء بما وقع بأنأه

فضضي جضضاء مضضا بقيضضة أما عدتها، وفي حينها في زوجته المستفتي
يحضضدد لم بأنأه الزوج أكد وقد خاصة طلق، به يقع فل الستفتاء

ًا يعضضد وأنأضضه الحاليضضة، زوجته لسفر أو ثانأية امرأةا من للزواج وقت
اللضضه، شضضاء إن قاطعضضة بصضضفة القضضادما الخميضضس للسفر أوراقها

إن طلق يقع ،وإل لسفرها بالنسبة شيء عليه يقع فل وبالتالي
لضضم إذا الثانأيضضة المضضرةا فضضي شضضيء عليضضه يقع ل نأواه،كما قد كان

الطلق. واللضضه نأيتضضه في كان إن طلق يقع الوفاةا عند إل يتزوج
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أعلم.

وبإععانت فإوقععع بإععه وأخبر الطلق طلق/نوى89ح/11/49
الحمل بإوضع

السإععتفتاء وقعدم ، سإعععدالسضضيد/  اللجنة إلى ]  حضر1906[
التي:
شضضهور خمسضضة معها وبقيت ثانأية ما. بامرأةا1988 عاما تزوجت
وكضانأت لطلقهضضا المحكمضضة إلضضى وذهبضضت منهضضا نأفسضضي وطضضابت
وإنأمضضا الن لضضك نأطلقها ل المحكمة في لي فقالوا حامل امرأتي

ًا وضضضعت مضضا وبعضضد لضضك نأطلقهضضا ولدها وضعت إذا ذكضضرا مولضضود
المر؟ هذا في الشرعي الحكم هو فما طلقها عن عدلت
الشكر.. ولكم إفتائي أرجو

طلضضب فضضي كتضضب مضضا  المسضضتفتي مضضن اللجنة واستفسضضرت ض
مضضع مضضوقفه مضضن سضضأله شضضخص مضضن أكضضثر بضضأن وأفاد الستفتاء

يطلقهضضا سضضوف أنأضضه نأية على طلقها بأنأه لهم يقول وكان زوجته
ًا وضعت قد الن وهي تضع أن قبل وذلك إخبضضاره بعضضد بأنأه علم

الن. حتى بها يختل ولم يعاشرها لم زوجته طلق عن

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

:يلي بما اللجنة أجابإت*
بوضضضع زوجتضضه منضضه وبانأت طلقة الستفتاء في جاء بما وقع بأنأه

ورضضضاها بإذنأهضضا جديضضدين ومهر بعقد ينكحها أن له ويحل الحمل
طلقتين. على ذلك بعد معه وتكون

يعاشر..!! ثم يطلق النأفعال سريع    طلق/ عصبي89حا/3/51
زوجتضضه ومعه ، الرحمن عبدالسيد/  اللجنة إلى ]   حضر1907[

التي: الستفتاء وقدما ،ابإتسامالسيدةا/ 
فضضي الولضضى مرات ثلث زوجتي وطلقت ما،1979 عاما تزوجت

ما،1989 عضضاما الثانأيضضة طضالق، لهضا: ابنتكضضم قلضضت ما،1985 عاما
أبوهضضا: لضضي وقضضال عنضضدي تقعضضد تسضضتاهل مضضا لبيها: ابنتضضك قلت

عضضاما الثالثضضة: فضضي طضضالق، خضضذها لضضه: روحا قلت فطلقها تصدق
طالق. لها: أنأت  قلت9 شهر في ما،1989

الشكر. ولكم إفتائي أرجو

209



يلي: ما الزوج اللجنة سإألت ع
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ نأطقت مرةا كم
فضضي ترقضضد زوجضضتي قضضال: كضضانأت الولضضى؟ الطلقضضة ظضضروف مضضا

مضضن وخرجضضت فتركتهضضا وبينهضضا بينضضي خلف فحصل المستشفى
المستشفى من خارج وأنأا والدها فقابلني بها ترقد التي الغرفة
المستشضضفى فضضي مكثضضت ثضضم مطلقضضة فهي ابنتك له: خذ فقلت
عاشرتها. وقد مباشرةا بيتي إلى وخرجت أياما أربعة

فضضأخبرت أمضضر فضضي قضضال: خضضالفتني الثانأيضضة؟ الطلقة ظروف ما
تطلقهضضا أن تريضضد هضضل بذلك؟ تقصد لي: ماذا فقال بذلك والدها
لي: فقال أطلقها، تريدنأي له:كيفك فقلت

الطلق / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضي وهضي عاشضضرتها ذلك بعد طالق. ثم هي خذها  له فقلت طلقها،
بينضضي خلف قضضال: حصضضل الثالثضضة؟ الطلقضضة ظضضروف العدةا. مضضا

فقضضالت الضضبيت مضضن أخضضرج أن أردت بيننضضا الخلف وتطور وبينها
طالق. لها: أنأت فقلت تطلقني حتى البيت من تخرج لي: ل

لضم قضال: ل الثلث؟ الطلقضات أثنضاء شضتم أو ضضرب حصل هل
ذلك. من شيء يحصل

الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسضضرت الزوجة اللجنة واستدعت
أقواله. على

:يلي بما اللجنة أجابإت*
بعضضد مضضن لضضه تحضضل ل كضضبرى بينونأضضة زوجها من بانأت الزوجة بأن

ًا تنكح حتى ًا غيره زوج ًا نأكاح ًا شرعي التحليل به يقصد ل صحيح
عليهما جناحا فل عدتها وانأقضت عنها مات أو الثانأي طلقها فإن
الله. حدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن

أعلم. والله

* * *
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 الشخصية الحوال كتاب

يراجعهععا لععم لنععه صععغرى بإينونععة      بإععانت89ح/2/12
عدتها انقضت حتى

الزوجضضة حضضضرت ،خالععدالسضضيد/  اللجنععة إلى ]       حضر1908[
 اللجنة على عرض استفتاء وقدما  ض عبيرالسيدةا/  وهي

فضضي رجعيضضة أولى طلقة طلقها أنأه وزوجته الزوج بسؤال وتبين    
فضي ) ويرغضضب6/3/89الن( حضتى يراجعهضا لضم  وأنأه24/9/88

طلقها. إثبات

:يلي بما اللجنة أجابإت      
قضضد زوجتضضه الشضضرعية) تكضضون العضضدةا مضضدةا فضضوات عليه(بعد بناء

أعلم. حاملً.والله تكن لم ما بطلقتين صغرى بينونأة منه بانأت
* * *

يلحق ل العدة انقضاء بإعد       عدة/ الطلق89ح/7/27
 الزوجة

السضضيدةا/ زوجتضضه ومعضضه ،منيرالسيد/  اللجنة إلى حضر]1909[
التي: الستفتاء وقدما رحيلة،

العدةا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

زوجضضتي تضضضع أن  قبضضل28/12/88 في وبالتحديد  شهور6 قبل
الطلق يميضضن برمضضي حامضضل) قمضضت وهي (أي بيومين مولودها

طضضالق) وذلضضك أنأضضت طضضالق، أنأضضت طضضالق، (أنأضضت الصضضيغة بهضضذه
تعتضبر إنأهضا لضي وقيضل لعصضابي، فاقد وأنأا بيننا مشكلة لحدوث

الطلق يمين برمي قمت شهرين وقبل فأرجعتها، واحدةا طلقة
اليميضضن برمضضي  قمضضت7/7 يومين وقبل السابقة الصيغة بنفس
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ًا كنضضت الحضضوال جميع وفي السابقة الصيغة وبنفس أيضا فاقضضد
أطلقها. أن بنيتي وليس  لعصابي

ذلك. في الحكم هو فما

سضضنة منضضذ مضضتزوج بضضأنأه فأفضضاد الزوج من اللجنة واستفسرت ض
طلضضب فضضي كتبضضه مضا وقضرر مرات، ثلث بالطلق ونأطق ونأصف
تكضضرار مضضن قصضضد بضضأنأه وأفضضاد الثلث الطلقات لظروف بالنسبة

وتأكيضدها، واحضدةا مضضرةا طلقهضضا الولضضى المرةا في الطلق لفظ
ولضضم يراجعهضضا لضضم وأنأضضه بيضضومين طلقهضضا أن بعضضد وضضضعت وأنأهضضا

بثلث ولدتهضضا بعد وعاشرها راجعها وقد تضع، أن قبل يعاشرها
أسابيع.

الضضزوج فضضوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
أقواله. على

يلي: بما اللجنة أجابإت*
لضم أنأضه وبمضا رجعيضة أولضى طلقضة المسضتفتي مضن وقعضت بأنأه

بينونأضضة منه بانأت فقد الحمل بوضع عدتها انأقضت حتى يراجعها
تكضضن لضضم لنأهضضا محل تصضضادفا لضضم اللحقتضضان والطلقتضضان صغرى
عليهضضا يعقد أن الن له زوجة أرادها إذا وعليه عصمته في حينئذ
تعضضود عليها عقد فإذا جديد، وبمهر برضاها شرعيا صحيحا عقدا
أعلم. بطلقتين. والله إليه

* * *

العدةا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لم إن بعدها تبين حيضات ثلث المطلقة عدةا89حا/9/27
يراجعها

،حصةالسضضضيدةا/  زوجته ومعه ،ردنالسيد/  اللجنة إلى حضر
التي: الستفتاء وقدما

علضضى بهضضا أنأطضضق مضضرةا أول وهضضذه ما،1979 عضضاما تزوجضضت لقضضد
طضضالق لهضضا فقلضضت غضضضب حالضضة فضضي كنت وقد بالطلق زوجتي

الشكر. ولكم إفتائي بالثلث. أرجو

يلي:. ما اللجنة وسإألت ع
واحدةا. مرةا قالت بالطلق؟ نأطقت مرةا كم ض
قلت فقد الماضي فبراير شهر في قال: حصلت ظروفها؟ ما ض
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حصضضول منضضذ أعاشرها ولم أراجعها ولم بالثلث طالق لها: أنأت
الن. حتى الطلق

الضضزوج فضضوافقت منهضضا واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
فضضي الن وهضضي مرتيضضن جاءتهضضا الدورةا بأن وأفادت أقواله على

حصضضول منضضذ يعاشضضرها ولضضم يراجعضضا لضضم وأنأضضه الثالثضضة، الضضدورةا
الطلق.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
يراجعها لم أنأه وبما رجعية، أولى طلقة المستفتي من وقع بأنأه

بينونأضضة منضضه بضضانأت فقضضد حيضضضات بثلث عضضدتها من خرجت حتى
جديضضدين ومهضضر عقضضد مضضن بضضد فل لضضه زوجضضة أرادهضضا فإذا صغرى

أعلم. بطلقتين. والله إليه تعود عليها عقد فإذا برضاها،

الوفضضاةا عضضدةا تستأنأف رجعي طلق من      المعتدةا89حا/5/32
زوجها مات إذا
] وقضضدمت ضضضض جوزةالسيدةا/  اللجنة إلى ]    حضرت1911 

التي: الستفتاء

العدةا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا بشضضهر وفاته  وقبل17/6/89 بتاريخ توفي زوجي نأطضضق تقريبضض
إلضضى نأضضذهب أن منضضه طلبضضت ولمضضا بقضضوله: طضضالق بالطلق علي

ذلضضك بعضضد يرجعني لم ولكنه رفض طلق إثبات لعمل المحكمة
بعض. مع عشنا أنأنا من رغم على
إرث حصضضر لعمضضل المحكمضضة إلى الورثة ذهب وفاته وبعد والن

عنضضدي توجضضد ل لنأضضه بكلمي يأخذوا ولم مطلقة بأنأي وأخبرتهم
فضضي للنظضضر الوقضضاف وزارةا إلضضى وأحضضالونأي طلق إثبضضات ورقة

شرعية.  نأظر وجهة من الموضوع
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: بما اللجنة وسإألتها       ع
يتوفى أن قبل فقط واحدةا قالت: مرةا زوجك؟ طلقك مرةا كم

ًا بشهرين ًا وجضضاء وسضضكر ضغط عنده تقريب فقضضال: أنأضضت معصضضب
والعضضادةا غيري أحد به يعلم ولم الطلق تاريخ أحفظ ولم طالق

الزوج. وفاةا قبل طويلة فترةا منذ مني انأقطعت
أخبرتها أمها بأن السيدةا/ شريفة. وأفادت ابنتها معها وحضرت

بشهر. وفاته قبل طلقها قد أباها بأن
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
بعضضد تضضوفي زوجهضضا بأن المستفتية قررت كما المر كان إذا بأنأه    

ًا خمسضضين بحضضوالي لها الرجعي طلقه فضضي زالضضت ل فإنأهضضا يومضض
وبضضذلك الحيضضض لنأقطضضاع أفضضادت كمضضا بالشهر عدتها لن العدةا

أعلم. الوفاةا. والله عدةا وعليها الميراث تستحق

* * *

العدةا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

العضضدةا في رجعيا للمطلقة الزوجية المعاشرةا89حا/5/27
لها مراجعة

السضضيدةا/ زوجتضضه ومعضضه ،عونالسيد/  اللجنة إلى حضر]1912[
التي: الستفتاء وقدما ،نورية

بضضالطلق زوجتي على ونأطقت ،12/3/1987 بتاريخ متزوج أنأا
بفتضضوى الشخصضضية الحضضوال لجنضضة لضضدى مثبتضضة الولضضى مرتيضضن
حصضضل فقد ما،1/7/1989 بتاريخ حصلت الثانأية والمرةا سابقة،
وركبنا أهلها بيت من خرجنا ثم أهلها بيت في وبينها بيني خلف

وأنأا بالثلث طالق لها قلت بيتنا إلى الطريق في ونأحن السيارةا
ًا وكنت السيارةا أقود الخلف. بسبب متنرفز

السيد/ عون ( أن متضمنة سابقة، فتوى على اللجنة واطلعت ض        
تضضزال ل وهضضي زوجتضضه راجع وقد رجعية، أولى طلقة منه وقعت

العدةا)  في
يلي:  بما المستفتي اللجنة وسألت       

فضضي المثبتضضة الولضضى الطلقضضة بعضضد بضضالطلق نأطقضضت مضضرةا كضضم ض
السابقة؟ الفتوى

واحدةا. قال: مرةا
طلب في كتبه ما فقرر ظروفها عن اللجنة منه واستفسرت ض

تضضزال ل وهي الطلق حصول بعد عاشرها بأنأه الستفتاء. وأفاد
العدةا. في

الضضزوج فضضوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعت ض
أقواله. على

يلي: بما اللجنة أجابإت*

214



وقضضد رجعيضضة، ثانأيضضة طلقضضة بضضه تقضضع المسضضتفتي من صدر ما بأن
واحدةا. واللضضه طلقة على زوجته معه وتبقى بالمعاشرةا راجعها
أعلم.

* * *

الشخصية الحوال كتاب

خالته ابنة عليه فحرمت لمه جدته من رضع89حا/5/25

بضضأن المستفتي وأفاد ،عوضالسيد/  اللجنة إلى ]     حضر1913[
(بضضدر) وأن اسضضمه (بضضراك) ولضد (أنأضضوار) ولخيضه اسضضمها بنتضا له

(بضدر) أخيضه بنضت وأن (بضضراك) شضقيقتان، أخيضه وزوجضة زوجته
(سهالة) ويريد اسمها التي لمه جدته من الفطاما حتى رضعت

(أنأوار). من (بدر) الزواج

اللجنة: أجابإت*
(بضضدر) مضضن برضضضاع فضضإنأه المسضضتفتي قضضال كمضضا المضضر كضضان  إن

ً صار (أنأوار) لمها جدةا هي (سهالة) التي الرضضضاع مضضن لها خال
يتزوجها. أن له يحل ل وبذلك
أعلم. والله

مضن الخ أخضضت ابنضضة يحضرما ل رضاع/ الرضضاع89حا/2/28
الرضاع

) زهراءاسمها(  الب من أخت ) ليكرامة( اسمي ]     أنأا1914[
الب مضضن أختي زهراء أن هو ) الموضوعسإعيد( اسمه ابن لها

ويريضضد ، والب الما ) مضضنثريا(  زوجتي ) أخاصالحأ( أرضعت
 التي زهراء أختي ابن سعيد

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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).أماني( ابنتي يتزوج ) أنثريا(  زوجتي أخا صالحأ أرضعت
الستفتاء. طلب في كتب ما فقرر اللجنة منه واستفسرت ض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
حرمة ل حيث سعيد بنت أمانأي من سعيد زواج يجوز بأنأه 

بينهما. رضاعية
أعلم. والله

* * *

عماته بنات عليه فحرمت جدته من    رضع89حا/7/16
التي: الستفتاء وقدما ،خليلالسيد/  اللجنة إلى حضر]1915[

بنات من أزوجه أن لي يحق هلأمي، من رضع ابني
ًا أخواتي، وشكر

طلضضب فضضي كتبضضه مضضا فقضضرر المسضضتفتي من اللجنة واستفسرت
الستفتاء.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا أصبح جدته من برضاعه بأنأه ًا لولدها أخ ًا جميع لبنضضاتهم. وعم

أعلم. والله
* * *

فقضضط الرضضضيع يشضضمل بالرضضضاع رضضضاع/ التحريضضم89حا/1/35
وأولدهم المرضعة وبنات أبناء وجميع

التي: الستفتاء وقدما ،عوضالسيد/  اللجنة إلى حضر]1916[
ضضض سضضلمة ضضض وهم(الزينة أولد خمسة (سهالة) لها اسمها امرأةا
اسضضمه شخص من الله) و(زينة) متزوجة عبد ض سلومة ض السعد

 وبنات أبناء منه (عوض) ولها

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

منه ) ولهابإرك( اسمه شخص من ) متزوجةسإلمة( وكذلك       
) بإدر( اسمه أبنائها وأحد وبنات أبناء

أبناء منه ) ولهاسإعيد( اسمه شخص من ) متزوجةالسعدو(       
 وبنات

أبناء منه ) ولهاخميس( اسمه شخص من ) متزوجةسإلومةو(       
وبنات.

* * *
( تحرم                                                                                    
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إخوته) دون المرضعة ابإنة بإنات  فإقط الرضيع على
     

الزواج (بن بدر لخوان يحل  هلالول: السؤال  من برك) 
قد سهالة أن من الرغم على عوض بنات (الجدةا) 

ًا أرضعت الفطاما؟ حتى بدر

الول: السؤال على اللجنة أجابإت*
إحضضدى مضضن أو سضضهالة مضضن رضضضاع لهم يكن لم إذا بدر إخوةا إن

بعده. أما بدر قبل ولدوا سواء التحريم، يشملهم فل خالتهم
* * *

بإنات الرضيعة أولد على فإحرم أختها (أرضعت
المرضعة)

الزواج سلومة (خميس) زوج لبناء يحل  هلالثاني: السؤال     
قد أن من الرغم على الثلثة خالتهم بنات من (سلمة) 

(سلومة) ؟ أختها أرضعت
الثانأي: السؤال على اللجنة أجابإتو*

أولد مضضن (سضضلومة) الضضزواج (خميضضس) مضضن أولد علضضى يحضضرما
الرضاع. من أخوالهم لنأهم نأزلوا (سلمة) وإن

هنضضاك يكضضن لضضم إن الحل أصل على فهم الخالت بقية أولد أما
أعلم. آخر. والله رضاع

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بإنات من الزواج جدته من الراضع للولد يحل (ل
خالته)

    
خضضالتهم بنضضات من الزواج السعد لبناء يحل  هلالثالث: السؤال 

رضاع. يحصل لم إنأه حيث الثلثة

الثالث: السؤال على اللجنة أجابإتو*
الضضذي بضضدر عضضدا خضضالتهم بنضضات مضضن السعد أبناء زواج يحل نأعم

أعلم. سهالة. والله جدته من رضع
 * * *

عماتهم بإنات من الرضيع إخوة زواج
هلالرابإع: السؤال     بنات من الزواج الله عبد لبناء يحل  

رضاع؟ يحصل لم إنأه حيث الربع عماتهم
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الرابع: السؤال على وأجابإت*
دما الربضضع عمضاتهم بنضات من الزواج الله عبد لبناء يحل نأعم لع

سهالة. والله جدته من رضع الذي بدر عدا الرضاع حصول
أعلم.

ثدي على يجتمعا لم من بين تحريم رضاع/ ل89حا/3/15
واحد

السضضتفتاء وقضضدما ضض مباركالسيد/  اللجنة إلى حضرت]1917[
التي:
أرضضضعت وغزوةا) وقد (خلد زوجتان لديه وكان منير أخي توفى
مضن أخضي ابنضة أتجضازي ابنضتي هيضاما مضن (خلدةا)كل أخي زوجة

ابنضضة مضضن الضضزواج بضضدر لبنضضي يصضضح (غزوةا) فهل الثانأية الزوجة
(خلدةا)  أرضعتها قد التي أتجازي أخي

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا ابنتي كذلك وأرضعت ًا. الله وجزاكم يصح؟ ل أما هيام خير
للعلقة. توضيحي رسم مرفق
كتضضب ثضضم السضضتفتاء كتضضب الضضذي هضضو عمه بأن المستفتي وأفاد

الستفتاء آخر في اسمي
(غزوةا زوجتان عنده والده بأن فأفاد اللجنة منه واستفسرت        

(الجازي) من اسمها أخت (خلدةا) ولي زوجته ابن وخلدةا) وأنأا
بنضت (عضويص) ولضه اسضضمه (غزوةا) وعمضضي الثانأية والدي زوجة

مضضن: (هيضضاما (خلضضدةا) كل والضضدتي أرضضضعت (هيضضاما) وقضضد اسمها
(الجضضازي) مضضن الضضزواج عضضويص عمي (بدر) ابن الجازي) ويريد

ًا ًا) لم بأن علم ترضضضع لم (حصة) أتجازي أمه من إل يرضع (بدر
(بدر). (حصة) أما من

كلما (خلضضضدةا) وأقضضضرت والضضضدته المسضضضتفتي مضضضع وحضضضضرت
كلمه. وأقر عويص حضر وكذلك المستفتي،

يلي: بما اللجنة أجابإت*
يجتمعضضا لضضم إنأهمضضا (الجازي) حيث من يتزوج (لبدر) أن يجوز بأنأه   

أعلم. والله رضاع، في واحد ثدي على

 الرضاع في /الحتياطا      رضاع89حا/7/46
التي: الستفتاء وقدما ،محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1918[

وخلضضود وفاطمضضة نأضضواف مضضن (شضضريفة) كل خضضالتي أرضعْت لقد
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فقضضط واحضضدةا رضعة كان لخلود: الرضاع (ضبية) وبالنسبة أبناء
ًا فقط ضبية خالتي أرضعت كما وكضضل شضضريفة أبنضضاء مضضن ظاهر
والسؤال: عم، أبناء وضبية شريفة من

خلود؟ شريفة) من (ابن خالد زواج شرعا يصح هل   ض1

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

زمزما؟ ضبية) من (ابن ظاهر زواج شرعا يصح هل  ض2
الحكم. وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

(شضضريفة) أولد بضضأن فأفاد المستفتي من اللجنة واستفسرت ض
ضضض (ضبية) هضضم: نأضضواف وأولد طلل، ض زمزما ض خالد ض هم: ظاهر

محمد. ض خلود ض ظاهر ض فاطمة ض جميلة ض منيرةا ض منيفة
أولد وخلضضود وفاطمضضة من: نأواف (شريفة) كل أرضعت وقد      

واحضضدةا رضضعة شضضريفة مضن رضعت فقد لخلود وبالنسبة ضبية،
ًا أرضعت وضبية سنة عشر خمسة منذ وذلك  فقط بضضن ظضضاهر

فقط. شريفة
بنضضت خلود من الزواج شريفة بن لخالد يجوز هو: هل والسؤال

ضبية.
علمضضا شريفة بنت زمزما من الزواج ضبية بن لظاهر يجوز وهل
بنضضت زمضضزما وكضضذلك شضضريفة مضضن يرضع لم ضبية بن ظاهر بأن

ضبية. من ترضع لم شريفة

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا جضضائز شضضريفة بنضضت زمزما من ضبية بن ظاهر زواج بأن شضضرع

خلضضود مضضن شضريفة بضضن خالد زواج أما ثدي، على يلتقيا لم حيث
ًا لن كذلك جائز فإنأه ضبية بنت أما خالتهضضا مضضن ترضضضع لم خلود
اللجنضضة فضضإن ذلضضك ومضضع محرمة غير وهي واحدةا رضعة إل خالد

الفقهضاء بعضض لقضول مراعضضاةا الضضزواج هذا إتماما بعدما نأصحتهم
يتضضم لضضم وإذا التحريضضم فضضي سضضواء وكثيرةا الرضاع قليل أن من

لهضضا. أخا ليس لنأه خالد على تنكشف أن لخلود يحل فل الزواج
أعلم. والله

* * *

الرضاع / باب الشخصية الحوال كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
رضاع ول له قرابة ل زواج1/4/89

السضضتفتاء وقضضدما ،فإيصععلالسضضيد/  اللجنععة إلى حضضضر]1919[
التي:

(نأوضة) وأختي  (بيضة)، والدتي من (شاهة) رضعت عمي ابنة
(شضضاهة) وهضضي تضضوفيت وقضضد (صضضيتة)، عمضضي زوجة من رضعت
صغيرةا.

(نأوصضضة) أخضضوات (شضضاهة) مضضن إخضضوةا زواج يجضضوز هو: هضضل والسؤال
ًا (شاهة)؟ أخوات (نأوضة) من وإخوةا (شضضاهة) إخضضوةا بضضأن علم

مضضن يرضضضعوا (نأوضة) لضضم إخوةا (بيضة) وكذلك من يرضعوا لم
(صيتة).

يلي: بما اللجنة أجابت ض
وكضضذلك (بيضضضة)، بنضضات من الزواج (شاهة) المتوفاةا لخوةا يحل بأنأه

لخضضوةا ويحضضل (بيضضضة)، أبنضضاء مضضن (شاهة) الزواج لخوات يحل
(نأوضة) لخوات يحل وكذلك (صيتة)، بنات من (نأوضة) الزواج

رضضاع. واللضه بينهضضم يثبضضت لضضم (صضيتة) حيضضث أبنضاء من الزواج
أعلم.

* * *

الشخصية الحوال كتاُب

َنى وصايا/ الوصية89حا/6/45 ِني قبل من للمتب المتب

220

بإاُب: النسب



التي: الستفتاء وقدما ،بإخيتالسيد/  اللجنة إلى حضر]1920[
ًا وزوجتي أنأا اتفقت أحضضد بتربيضضة نأتكفضضل أن النأجضضاب لعدما نأظر

هضضذا بتبني وذلك الجتماعية الشئون وزارةا طريق عن الطفال
أسضضأل أن وأود سضضنين سبع العمر من بلغ الن والطفل الطفل،

التي:
الطفضضال بتربية التكفل جواز بيان ثم التبني شرعية توضيح  ض1
التبني؟ سبيل على ل
العلضضم مع هذا الطفل باسم الممتلكات بعض تسجيل جواز  ض2

ومضضن السضضن فضضي كضضبير وهضضو أخضضي إل أقضضاربي مضضن يوجد ل بأنأه
الموضضضوع فضضي النظضضر الرجضضاء أختها، إل يوجد ل الزوجة أقارب
الشرعي؟\ الحكم وإبداء

يلي: ما اللجنة أجابإت*
إليضضه ينسضضبه أن بمعنضضى الطفضضل هضضذا يتبنى أن للمستفتي يجوز ل

ًا ويدعيه ل أنأضضه كما غيرها أو الرسمية المحررات في سواء له ابن
يراه ما إل المستفتي زوجة من يرى أن بلغ إذا الطفل لهذا يجوز
الخلضضوةا كضضذلك له يجوز ول عنها، أجنبي لنأه الجانأب الرجال منها
بها.

النسب / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يجضضوز كما ماله، بثلث الطفل لهذا يوصى أن للمستفتي ويجوز
الطفضضل كفالضضة أمضضا ممتلكضضاته، ببعضضض حيضضاته فضضي يخصضضه أن له

إن ثضضوابه فضضإّن تعالى الله وجه به أريد إذا عليه والنأفاق وتربيته
أعلم. مأمول. والله الله شاء

* * *
 الزنأا ولد نأسب         89ع/3/49

ّدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1921[ المععديرمضضن/  المقضض
القصر لشئون العامة للهيئة العام
 ،،، وبعد طيبة تحية

(علي)، المرحوما قصر على وصيا  بصفتها الهيئة بأن الحاطة نأرجو  
الهيئضضة بوصضضاية المشضضمول القاصر(حسن)، سفر مشكلة واجهتها قد

عليهضضا الحكضضم بسضضبب أمه بإبعاد الجنايات محكمة قرار لصدور وذلك
المرحضضوما  زوجهضضا ابضضن هو آخر مع زنأا جريمة في لشتراكها بالسجن
حيضضث شضضرعي غيضضر طفضضل ميلد الزنأا هذا عن نأتج وقد أعله المذكور

 0 الشرعي للطفل  لما أخا أصبح
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والعمضضل الجتماعيضضة الشضضئون وزارةا إلى كتاب أرسل قد  لنأه ونأظرا
الجتماعيضضة الرعايضضة دار فضضي حسضضن الشضضرعي الطفضضل قبضضول بطلب
وزارةا أشضضارت قضضد فضضإنأه أمضضه، مضضع الخضضارج إلضضى سفره لتفادي وذلك

الشضضرعي الضضرأي بطلضضب الهيئضضة تقوما أن والعمل الجتماعية الشئون
ًا يصبح وبالتالي الزانأي ابنا يعد ( هل شرعي الغير البن عن أي  له أب

).  ( حسن الشرعي للطفل أخ الب ) بينما شرعي الغير للطفل
الخ مضضع الشضضرعي الخ وجود جواز مدى في الشرعي الرأي بيان ثم

الغيضضر الطفضضل تسضضجيل يجضضوز وهضضل واحضضدةا، أسرةا في الشرعي غير
ًا باعتباره الزانأي باسم شرعي يعتضضبر وهضضل اسضضم؟ بغير يظل أمّا له أب

ًا اللقطاء من الشرعي غير الطفل هذا  ؟ شرع

النسب / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضي البضضت يمكن حتى عاجلة بصفة الشرعي بالرأي الفادةا نأرجو لذا
 ،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا المشكلة هذه

القصضضر لشئون العامة الهيئة من الواردةا الفادةا على الطلع وبعد  ض
ًا فيها: في جاء والتي الستفسار على جواب

إفضضادةا واقضضع مضضن ) وذلضضك88( هضضو  الشضضرعي غير البن ميلد تاريخ  ض
ضضض للعقوبضضة تنفيذها أثناء الطفل هذا أمه وضعت حيث السجون إدارةا

 0 بها المحكوما
القرار كضان الزنأضا إثبات طريقة ض إدارةا أمضاما والزانأيضضة الزانأضضي مضن ب

التهضضاما وتقرير الثبوت بأدلة الثابت حسب العامة والنيابة التحقيقات
الزانأضضي أن ملحظضضة مضضع  العامضضة النيابة من والصادر صورته المرفق

إليضضه ينسضضب لضضم والذي النيابة أماما اعترافه وأنأكر المحكمة أماما عاد
بضضالحكم الثضضابت حسضضب النأكضضار هذا على المحكمة تعول ولم الكراه
 0 الحكمين صورةا ومرفق استئنافيا تأيد والذي

 يلي:ض بما اللجنة أجابإت* 
وجضضود لعضضدما بهضضا زنأضضى مضضن ولد وبين الزانأي بين النسب يثبت أولً: ل

( الولضد وسضلم عليضه اللضه صضلى الرسضضول لقضول الشضرعي الفراش
). الحجر وللعاهر للفراش

ّا  ًا ثابت فهو الزنأى من ولدته التي أمه إلى نأسبه وأم كما منها، شرع
مضضِض بعضضد ولضضدته لنأهضضا المرأةا لتلك المتوفى الزوج من نأسبه يثبت ل

ّدةا وهضي الزوج وفاةا من سنه من أكثر أن يمكضن الضتي المعتضبرةا المض
ًا بضضالمتوفى النسضضب بهضضا يلحضضق الشخصضضية الحضضوال لقضضوانأين طبقضض

 0 الشريعة من المستمدةا
ًا: وكما المتضضوفى المرأةا زوج إلى ول الزانأي إلى الطفل ينسب ل ثانأي
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مركضضب اسضضم لضه يختضضار ولكضضن منهمضضا واحضضد أي باسضضم يسجّل ل فإنأه
 0 به يعرف

ًا: ل قضضد اللقيضضط لن اللقطاء، من عنه المسئول الطفل هذا يعتبر ثالث
له يكون

النسب / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ّنه أب إلى صحيح نأسب  أفراد بين ومعيشته الطفل وهذا مجهول لك
المحرّميضضة بأحكضضاما  الخلل عضضدما مراعضضاةا مضضع  إليهضضا المشار السرةا
بالنسب تتعلق التي الشرعية الحكاما من ونأحوها  والميراث والنظر

وأقاربهضضا  أّمضضه وبين بينه ثابتان والتوارث  المحرّمية أن ملحظة ومع
أي لحضضضانأة المضضذكورةا الما  تصضضلح ول السضضرةا تلك أفراد سائر دون
ّ الولدين من فليس ذلك بعد حالها صلح فإن  حالها وصلح تابت إذا إل
ّ الكضضويت خضضارج بهمضضا للقامة الوليد تأخذ أن لها المضضر ولضضي بضضإذن إل

 0الخر للطفل الولي إذن أو النسب مجهول للطفل بالنسبة
يلضضزما ول عليضضه ينبني  وما النسب  ثبوت بمسألة خاصة الجابة وهذه
وادعضضائه إنأكاره مع الزنأى من المتهم إلى نأسب ما بصحة القول منها
ّا كان أنأه ًا يثبضضت ل  لنأضضه التحقيق أماما به إقراره في مكره ّ شضضرع إل

 0 أعلم والله  به القرار عن الرجوع ويصح خاصة بطرق

* * *

الشخصية الحوال كتاُب
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المخرف الب على وصي / تعيين         أهلية89ع/3/40

،عبداللهمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]    عرض1922[
ونأصه:

والدي حالة تغيرت ذلك وبعد صحته، حال الكبر أخي والدي وكل
ًا وأصبح الصحية ً وليس يعقل  ول يعي ل شيخ ثضضم للتصرف، أهل

ًا عمارةا الكبر فاشترى بتثمين رزق ذلك بعد أمضضوال علضضى حفاظ
به. بأس ل ريع لها ويأتي والدي،
والسؤال:

ًا يجوز هل)1 بجضضزء أو بيننضضا بتقسضضيمه الريضضع بهضضذا نأتصرف أن شرع
ًا منه؟ ًا يكن لم بأنأه (علم صحته). حال علينا مقصر

الشضضقق؟ إحدى في يسكن أن المتزوج الصغير لخينا يجوز وهل)2
ً يأخذ أو ًا القريبة، المناطق إحدى في يسكن حتى منها بدل "علم

ًا" ما منا لكل بأن فضضي سضضاكن أعضضزب وآخضضر الصضضغير هضضذا عدا بيت
منه. الخروج في يرغب ول البيت

يسضضكن أن ثانأيضضة بزوجضضة تزوجضضوا الضضذين الخضضوةا لحضضد يحق وهل)3
ً يأخضضذ أو العمارةا؟ شقق بإحدى ًا منضضه، بضضدل ًا لضضديه بضضأن علمضض بيتضض

ًا. حكومي
ًا يجوز وهل)4 ويصلح الجارات يجمع الذي فينا القيم يأخذ أن شرع

مقدارها. وما ذلك على أجرةا التوالف

الهلية / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

موظفضضون وكلنضضا موجضضودةا ووالضضدتنا  بنات5و ذكور  أولد6 ونأحن
رواتب. ولنا

ً يسضضمع مريضضض والده بأن وأفاد المستفتي وحضر يفهضضم ول قليل
يصضضلي ول ويهضضذي مضضوزون غيضضر بكلما ويتكلضضم عنضضده إدراك ول

أولد ولضضه عليضضه وصضضي لقامضضة المحكمضضة علضضى معضضروض والمضضر
تكفيهم. إيرادات لهم موظفون وجميعهم وبنات

ًا أقاموا وقد أما عملضضه علضضى أجرةا يأخذ أن له فهل أولده من قيم
ل؟

يلي: ما اللجنة أجابإت*
ريضضع فضضي ول الضضوعي الفاقضضد الب أملك فضضي التصضضرف يجضضوز ل

للوصضضي وليس المحكمة تقيمه الذي الوصي قبل من إل الملك
لصضضالح وإداراتهضضا الموال تلك استثمار سبيل على إل يصرف أن
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الب علضضى نأفقتضضه تجب من على النأفاق ذلك من ويستثنى الب
ممن والبنات الولد بخلف فقط، الزوجة المسألة هذه في وهو
الواجبة. الزكاةا إخراج للوصي وكذلك تكفيهم موارد لهم

لهضضم ممضضن والبالغضضات البضضالغين من الب أملك في سكن ومن
المعيضضن القيضضم أمضضا الب، أموال إلى تضم المثل أجرةا فعليهم موارد

عضضن وهضضذا الب، أموال إدارةا عن مثله أجرةا فيعطى الخوةا قبل من
التي السابقة الفترةا عن وليس بأجرةا بالمطالبة فيها بدأ التي الفترةا
ًا. والله العمل بهذا فيها تطوع أعلم. مجانأ

* * *

 الشخصية الحوال كتاُب

بزواجها يسقط للزوجة حق   الحضانأة89ع/4/29

/ السضضيدةا مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1923[
ونأّصه:  أسإمهان،

والضضد إلضضى الوصضضاية وانأتقلضضت أولد ثلثضضة لي وترك زوجي، توفي
فضضانأتقلت زوجي وفاةا من شهر بعد توفي أن لبث ما الذي زوجي

النفقة مصروف حول زوجي أهل مع الخلف ودب إلّي، الوصاية
فوائضضد أو زكضضاةا وربمضضا التبرعضضات لضضي يرسضضلون الجيضضران وبضضدأ

أموالهم.
السؤال:

ًا1 شضضبابي ودفضضن الولد حضضضانأة عضضن مسضضئولة أعتبر هل ) شرع
 سنة.24 أتجاوز ولم معهم

لضضبيت (أي آثمة أعتبر وهل لهلهم الولد إرسال لي يحق ) هل2
زوجي). أهل

عضن عنضه أتكلضضم الضزواج عن أتكلم وحين الزواج لي يحق ) هل3
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الدهر. مصائب معي ويدفع يحميني ورجل مسئولية

يلي: بما اللجنة أجابإت*
تزوجضضت إذا بضضل بضضالزواج، الوصاية تتأثر ول الحضانأة غير الوصاية
 تبقى المرأةا

الحضانأة / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أو عنهضضا تنضضازلت فضضإذا للحاضنة حق فهي الحضانأة أما قائمة، وصايتها
بضضأن الحاضنة الما تتعين لم ما وهذا يليها من إلى انأتقلت تزوجت

غيرها. يوجد ل
مضن يسضتحقها مضن بطلضضب إل بضالزواج الحضانأة حق يسقط ول

أعلم. الحضانأة. والله في الما يلين اللواتي الحاضنات
تابت إذا إل الحضانأة تستحق ل         الزانأية89ع/3/49

ّدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1924[ العام المديرمن/  المق
القصر لشئون العامة للهيئة
 ،،، وبعد طيبة تحية

/ علي المرحوما قصر على وصيا  بصفتها الهيئة بأن الحاطة نأرجو  
الهيئضة بوصضاية المشضمول /حسضضن، القاصر سفر مشكلة واجهتها قد

عليهضضا الحكضضم بسضضبب أمه بإبعاد الجنايات محكمة قرار لصدور وذلك
المرحضضوما  زوجهضضا ابضضن هو آخر مع زنأا جريمة في لشتراكها بالسجن
حيضضث شضضرعي غيضضر طفضضل ميلد الزنأا هذا عن نأتج وقد أعله المذكور

 0 الشرعي للطفل  لما أخا أصبح
والعمضضل الجتماعيضضة الشضضئون وزارةا إلى كتاب أرسل قد  لنأه ونأظرا
الجتماعيضضة الرعايضضة دار فضضي حسضضن الشضضرعي الطفضضل قبضضول بطلب
وزارةا أشضضارت قضضد فضضإنأه ، أمضضه مضضع الخضضارج إلى سفره لتفادي وذلك

الشضضرعي الضضرأي بطلضضب الهيئضضة تقوما أن والعمل الجتماعية الشئون
ًا يصبح وبالتالي الزانأي ابنا يعد ( هل شرعي الغير البن عن أي  له أب

 0)  ( حسن الشرعي للطفل أخ الب ) بينما شرعي الغير للطفل
الخ مضضع الشضضرعي الخ وجود جواز مدى في الشرعي الرأي بيان ثم

الغيضضر الطفضضل تسضضجيل يجضضوز وهضضل ، واحدةا أسرةا في الشرعي غير
ًا باعتباره الزانأي باسم شرعي يعتضضبر وهضضل ؟ اسم بغير يظل أمّا له أب

ًا؟ اللقطضضاء مضضن الشضضرعي غيضضر الطفل هذا الفضضادةا نأرجضضو لضضذا شضضرع
المشضضكلة هضذه فضضي البضضت يمكضضن حتى عاجلة بصفة الشرعي بالرأي

 ،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا

226



الحضانأة / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

القصضضر لشضضئون العامضضة الهيئضضة مضضن الضضواردةا الفادةا على الطلع وبعد  ض
ًا فيها:  جاء والتي الستفسار على جواب

إدارةا إفضضادةا واقضضع مضضن ) وذلضضك88( هضضو الشرعي غير البن ميلد تاريخ  ض
المحكضضوما ضضض للعقوبضضة تنفيذها أثناء الطفل هذا أمه وضعت حيث السجون

 0 بها
الرث بحصضضر الثضضابت ) حسضضب86( علضضي الشضضرعي الضضزوج وفضاةا تاريخ  ض

 الذكر سالف
إدارةا أمضضاما والزانأيضضة الزانأضضي مضضن بضضالقرار كضضان الزنأضضا إثبضضات طريقضضة  ض

التهضضاما وتقريضضر الثبضضوت بأدلضضة الثضضابت حسضضب العامضضة والنيابة التحقيقات
عضضاد الزانأي أن ملحظة  مع0 العامة النيابة من والصادر صورته المرفق

الكضضراه إليضضه ينسضضب لضم والذي النيابة أماما اعترافه وأنأكر المحكمة أماما
تأيضضد والضضذي بضضالحكم الثضضابت حسضضب النأكار هذا على المحكمة تعول ولم

الحكمين. صورةا ومرفق استئنافيا
 :ض يلي بما اللجنة أجابإت* 

وجضضود لعضضدما بهضضا زنأضضى مضضن ولضضد وبيضضن الزانأضضي بيضضن النسضضب يثبت أولً: ل
للفضضراش ( الولد وسلم عليه الله صلى الرسول لقول الشرعي الفراش
عائشة. عن عليه ) متفق الحجر وللعاهر

ّا  ًا ثابت فهو الزنأى من ولدته التي أمه إلى نأسبه وأم ل كمضضا منهضضا، شرع
من أكثر مِض بعد ولدته لنأها المرأةا لتلك المتوفى الزوج من نأسبه يثبت
ّدةا وهضضي الضضزوج وفضضاةا من سنه بهضضا يلحضضق أن يمكضضن الضضتي المعتضضبرةا المضض

ًا بضضالمتوفى النسضضب مضضن المسضضتمدةا الشخصضضية الحضضوال لقضضوانأين طبقضض
 0 الشريعة

ًا: وكما فإنأه المتوفى المرأةا زوج إلى ول الزانأي إلى الطفل ينسب ل ثانأي
 0 به يعرف مركب اسم له يختار ولكن منهما واحد أي باسم يسجّل ل

ًا: ل قضضد اللقيضضط لن اللقطضضاء، مضضن عنضضه المسضضئول الطفضضل هذا يعتبر ثالث
ّنه أب إلى صحيح نأسب له يكون بيضضن ومعيشضضته الطفضضل وهذا مجهول لك
المحرّميضضة بأحكضضاما  الخلل عضضدما مراعاةا مع  إليها المشار السرةا أفراد

ومع بالنسب تتعلق التي الشرعية الحكاما من ونأحوها  والميراث والنظر
دون وأقاربهضا  أّمضه وبيضضن بينضضه ثابتضضان والتضضوارث  المحرّمية أن ملحظة

 من أي لحضانأة المذكورةا الما  تصلح ول السرةا تلك أفراد سائر

الحضانأة / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ّ الولدين لهضضا فليس ذلك بعد حالها صلح فإن  حالها وصلح تابت إذا إل
ّ الكضضويت خضضارج بهمضضا للقامضضة الوليضضد تأخضضذ أن المضضر ولضضي بضضإذن إل

 0الخر للطفل الولي إذن أو النسب مجهول للطفل بالنسبة
يلضضزما ول عليضضه ينبني  وما النسب  ثبوت بمسألة خاصة الجابة وهذه
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وادعضضائه إنأكاره مع الزنأى من المتهم إلى نأسب ما بصحة القول منها
ّا كان أنأه ًا يثبضضت ل  لنأضضه التحقيق أماما به إقراره في مكره ّ شضضرع إل

 0 أعلم والله  به القرار عن الرجوع ويصح خاصة بطرق

* * *

الشخصية الحوال كتاُب

الوصية لتنفيذ         ضوابط89حا/8/31

سإععهام،مضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]    عرض1925[
التضضضي بالسضضضتفتاء المتقدمضضضة فاطمضضضة والضضضدتها عضضضن نأيابضضضة

وبعد،، طيبة تحية الفاضل الفتوى لجنة ونأصه:السادةا
ًا زوجي توفي منها للصرف تركته ثلث على كوصية إياي موصي
مضضن نأسضضخة ( مرفضضق والوصضضي أولده مضضن يحتضضاج مضضن علضضى

الوصية).
الشضضرعية الناحيضضة مضضن كوصية بمساعدتي التكرما يرجى وعليه

التالية: المور توضيح في والقانأونأية
هضضي وهل الوصية في إليها " المشار " الحاجة معنى تفسير ض1
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في الوصي ودور وضوابطها معاييرها وإيضاحا مستقبلية أما آتية
وتطبيقها. تقديرها

خيرات؟ وصية الوصية هل  ض2
" ممضضا الثلضضث هضضذا مال من ينفق " أن الوصية نأص في ورد  ض3

بتبيان التفضل يرجى كما أخرى، صرف أوجه هناك أن يعنى قد
الخيضضر مجضضالت فضضي الثلضضث هضضذا مضضال مضضن الصضضرف جواز مدى

الممكنة. وأبوابها والحسان
البنضضاء أبنضضاء ذلك يتضمن هل أي " أولدي" ؟ تفسير هو ما  ض4

بعضضد الثلضضث وضضضع فما الولد على اقتصرت وإذا أيضا؟ والبنات
الله؟ شاء إن طويل عمر بعد وفاتهم

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لضضم إذا منضضه المسضضتفيدين علضضى الثلضضث توزيع جواز مدى ما  ض5
لضضم المتضضوفى أولد أحضضد بضضأن علمضضا قاصر؟ أو محتاج هناك يكن

نأفقضضة علضضى بالخضضارج الجامعضضة في يدرس ومازال تعليمه يكمل
محتضضاج وجضضود عضضدما أساس على الوصية إلغاء يجوز وهل والده

الموال؟ تراكم إلى يؤدي مما
الوصضضية تشضضمل أن المسضضتفيدين الورثضضة باتفضضاق يجضضوز هل  ض6

الذرية؟
يتعلضضق الثلضضث مضضن به المسموحا الصرف كان إذا ما توضيح  ض7

الثلث. رأسمال إلى يتعداه أن يمكن أو الثلث أملك بربع
والقانأونأيضضة الشضضرعية والشضضروطا الضضضوابط بتبيضضان التفضل  ض8

الثلث. هذا مثل إدارةا عمليات في مراعاتها الواجب
ًا تضضدر تجاريضضة شركة في حصة التركة تشمل  ض9 ًا عائضضد مرتفعضض

لتمضضازج ضضضرورةا هنضضاك فهضضل مضضتين المالي الشركة هذه ووضع
القيمة يعادل السنوي الربع بأن علما الشركة من الثلث نأصيب

الدفترية؟
فضضي  كضضدليل المقضضدرةا وفتضضواكم رأيكم الوصي يعتمد كي وذلك
الثلث. إدارةا

خير. كل الله وجزاكم رأيكم حسن لكم شاكرين
يلي: بما اللجنة * أجابإت

الثواب ونأوال الدنأيا، في الطيبة الذكرى تحصيل بالوصية يقصد
بعضضد الصضضالح العمضضل من تمكينا السلما شرعها لذا الخرةا، في

للرحضضم وصضضلة معروفضضا للمضضرء أسضضدى لمضضن ومكافضضأةا المضضوت
ًا والقضضارب الضضضعفاء لكضضرب وتخفيفضضا المحتضضاجين لخلضضة وسضضد

وارثضضا لضضه الموصى يكون أل الوصية لنفاذ ويشترطا والمساكين
عليضضه الله صلى الله رسول الموصى" قال موت عند للموصى
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لضضوارث" وصضضية فل حقضضه حضضق ذي كل أعطى الله وسلم: " إن
السنن. وأصحاب أحمد رواه
بقيضضة بإذن إل الوصية تنفذ ل فإنأه ورثته لحد الميت أوصى وإذا

موته. بعد الورثة

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الخير أعمال في تكون الوصايا أن الكويت في العرف به جرى ومما
وصضية نأضص مضن يظهضضر  ومما والمحتاجين الفقراء على وتكون
فضضي صضضرفها بوصضضيته قصضضد أنأضضه اللضضه رحمه  الرزاق عبد السيد
زوجتضضه أو أولده أحضضد حاجضضة حالضضة في أنأه إل والخير البر وجوه
أمضضا بضضالمعروف، الوصضضية أمضضوال مضضن يضضأكلوا أن لهم يجوز فإنأه

يلي: كما فهي الورثة أسئلة عن للجابة بالنسبة
فضي اختلضف وإذا والمسكن والملبس والدواء هي: الغذاء الحاجة  ض1

فضي الوصضضي ويسضتعين القضضاء إلضضى يرجضضع فضإنأه الحاجة تقدير
الثقات. الناس من الخبرةا بأهل وتطبيقها تقديره

سبق.    فيما عنه أجيب فقد الثانأي السؤال أما  ض2
ينفضضق أن الوصية لناظر يجوز أنأه تفيد الوصية نأص في "من" هنا  ض3

الموصى. أولد من المحتاجين كل على منها
كضضانأت أو صضضريحا كضضان إن الموصي، قصد الولد لفظ في يراعى  ض4

اللغضضة حيضضث مضضن يشمل اللفظ فإن وإل عليه، تدل قرينة هناك
الله تعالى: { يوصيكم قال الصلب من والبنات البنين والشرع

). أمضضا11النساء/ النأثيين.. (سورةا حظ مثل للذكر أولدكم في
أولد يشضضمل " فل الحفضضاد "أي يليضضه ومضضا الثضضانأي البطضضن فضضي

).5/608 المغني البنات.(انأظر
العقار ذلك في بما والخير، البر وجوه في الثلث كل صرف يجوز  ض5

فضضي الوقضضف مضضع تنفضضق أن يلضضزما ل الوصية لن الثابتة والصول
خلف علضضى الموصي نأص إذا إل المنفعة وتسهيل الصل حبس

وينفضضق تسضضتثمر أن الوصضضية هضضذه حالة في الفضل ذلك. ولكن
الوصية. بتنفيذ ذلك أضر إذا إل الخير، وجوه في ريعها

علضضى الورثة اتفاق يجوز ول الحوال من بحال الوصية إلغاء يجوز ول
الوصية. خلف أمر

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

).7) و(6( عن الجواب سبق ض
الفقضضراء، مصضضلحة يراعضضي (الوصضضي) إن النضضاظر على ) يجب8
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إذا إل اسضضتطاع، مضضا الوصضضية نأضضص يحقق وأن الوصية، ومصلحة
شرعيا. نأصا ذلك خالف

هضضذا كضضان إذا الشضضركة من الوصية نأصيب لخراج ضرورةا ل  ض9
الشضضركة أعمضضال تكضضون أن بشضضرطا جيضضد بعائضضد يعضضود النصضضيب

أو بالربضضضا للشضضضرع: كالتعامضضضل مخالفضضضة غيضضضر أي مشروعةضضضض
أعلم. المحرمات. والله

* * *

 الراتب بربع / الوصية              وصايا89ع/2/53

ّدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1921[ ،محمدالسيد/ من المق
ونأّصه: 

جويضضة خطضضوطا مؤسسضضة فضضي مسضضتحقات ولضضه والدي، " توفي
ًا كويضضتي دينار ألف وثلثين سبعة بحوالي وتقدر تسضضعة  منهضضا ، تقريبضض
بضضالخطوطا، التضضضامن صندوق من مستحقاته كويتي دينار ألف عشر
كتبضضه إقضضرار بموجب مستحقاته باستلما إخوانأي أحد والدي وكل وقد

هضضذا مضضن صضضورةا السضضتفتاء مضضع ومرفضضق مسضضتحقاته باسضضتلما والدي
ُيضضدفع مسضضتحقاته ربضضع يُخضضرج بضضأن والضضدي أوصضضى وقد ، القرار إلضضى و
الخطوطا وكلمنا مسجد ترميم أو لبناء حددها بالكويت  خيرية جمعية
القرار ورقة بموجب مستحقاته ربع بأن لنا فقالوا بذلك

ّلم فقط أشهر ثلثة راتب ) هي82(  المادةا وبموجب وفضضاته بعضضد ُتس
الضضذي الربضضع بضضإخراج قضضاموا وقضضد الربع منها يخرج التي وهي مباشرةا
فتجمضضع المسضضتحقات باقي أما د.ك،402  ومقداره  والدي به أوصى

ورقضضة بمضضوجب المقصضضودةا هضضي وليسضضت طويلضضة بمضضدةا وفاته بعد له
. القرار

ًا الربع تخرج : هل هو وسؤالنا      وقد ، المستحقات باقي من أيض
 قبل من أخبرنأا

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

هضضي القضضرار ورقضضة مضضن المقصضضودةا المسضضتحقات بضضأن الخطضضوطا
فمضضا  ؟0 فقط أشهر ثلثة راتب وهي مباشرةا وفاته بعد مستحقاته

ًا الله وجزاكم ذلك حكم 0 خير
يلي: بما اللجنة أجابإت*

يخصم نأّصها والتي القرار آخر في التي الشارةا إن         من ( 
تتنضضاول ) ل (كذا) بضضالكويت جمعية إلى ويدفع المبلغ ربع المبلغ
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ّلفه مّما ّقر خ ّي الم ّ آخر شيء أ بمضضوجب له المستحق المبلغ إل
خضضاص السضضتمارةا تنظمضضه الذي القرار لن ) وذلك82(  المادةا

القضضرار اسضضتمارةا في به مصرحا هو كما الحقوق من النوع بهذا
مخلفضضات مضضن شضضيء إخضضراج الورثة يلزما فل هذا ،وعلى نأفسها

ً خصضضم الضضذي المبلضضغ غير المذكور ) د.ك،402(  ومقضضداره فعل
يتيسضضر بمضا مضضورثهم عضضن التصضضدق الورثضضة من يستحسن ولكن
. أعلم . والله وفاته بعد له الجر ذلك في ليكون

* * *
َنى إلصاق يجوز نأسب/ ل89حا/6/45 ِني بنسب المتب المتب

السضضتفتاء وقضضدما ضضض بإخيععتالسضضيد/  اللجنععة إلى ]    حضر1927[
التي:
ًا وزوجتي أنأا اتفقت أحضضد بتربيضضة نأتكفضضل أن النأجضضاب لعدما نأظر

هضضذا بتبني وذلك الجتماعية الشئون وزارةا طريق عن الطفال
أسضضأل أن وأود سضضنين سبع العمر من بلغ الن والطفل الطفل،

التي:
الطفضضال بتربية التكفل جواز بيان ثم التبني شرعية توضيح  ض1
التبني. سبيل على ل
العلضضم مع هذا الطفل باسم الممتلكات بعض تسجيل جواز  ض2

ومضضن السضضن فضضي كضضبير وهضضو أخضضي إل أقضضاربي مضضن يوجد ل بأنأه
الموضضضوع فضضي النظضضر الرجضضاء أختها، إل يوجد ل الزوجة أقارب
الشرعي؟ الحكم وإبداء

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
إليضضه ينسضضبه أن بمعنضضى الطفل هذا يتبنى أن للمستفتي يجوز ل

ًا ويدعيه أنأضضه كما غيرها أو الرسمية المحررات في سواء له ابن
مضضا إل المستفتي زوجة من يرى أن بلغ إذا الطفل لهذا يجوز ل

كضضذلك لضضه يجضضوز ول عنها، أجنبي لنأه الجانأب الرجال منها يراه
بها. الخلوةا
يجضضوز كما ماله، بثلث الطفل لهذا يوصى أن للمستفتي ويجوز

الطفضضل كفالضضة أمضضا ممتلكضضاته، ببعضضض حيضضاته فضضي يخصضضه أن له
إن ثضضوابه فضضإّن تعالى الله وجه به أريد إذا عليه والنأفاق وتربيته

أعلم. مأمول. والله الله شاء
* * *

؟ نأصيبه من بأكثر للوارث الوصية تجوز وصايا/هل89حا/1/7
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التي: الستفتاء وقدما ،محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر] 1928[
فقضضط وابنتضضه لزوجتضضه كلهضضا بضضتركته يوصي أن للمتوفى يجوز هل   

ًا. الله وجزاكم الورثة؟ بقية ويحرما خير

طلضضب فضضي كتبضضه مضضا فقضضرر المسضضتفتي من اللجنة واستفسرت
أربعضضة منضضذ توفي وأنأه لمه، أخوه المتوفى بأن وأفاد الستفتاء

بلده. في الن موجودةا أبعرةا سبعة تركته ومن أشهر
اللجنة: أجابإت

وصضضية ل لنأضضه يجضضوز ل نأصيبها من بأكثر والبنت للزوجة الوصية
أعلم. لوارث. والله

* * *

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ولدي يا يدك على / طعمي وصايا89حا/7/2

والضضده بضضأن وأفضضاد مبعارك،السضضيد/  اللجنععة إلى ]   حضضضر1929[
لضضه قضضال ) وأنأضضه لما وأختا بنات وثلث وولدا زوجة وترك (توفي

مقضضرر وأفضضاد مبضارك، ولضدي يضا يضضدك علضضى وفاته: طعمضضي قبل
تضضبين العضضرف فضضي المسألة هذه عن الستفسار بعد بأنأه اللجنة

نأطاقهضضا فضضي يقيضضم الضضذي الباديضضة أهضضل عنضضد بضضالطعم المراد أن
العضضرف هضضذا بحسضضب مصضضرفه وأن المضضال، ثلضضث هو المستفتي

الدينية. المناسبات في الفقراء وإطعاما الضاحي في يكون
ًا يصادما ل العرف هذا أن اللجنة رأت وقد          ًا نأص  شرعي

      
يلي: بما اللجنة وأجابإت        

النحضضو على الستفتاء في جاء ما بحسب توزع التركة بأن        
التالي:

الضضتي للجهضضات المتضضوفى الوصضضية المضضال ثلضضث أي أولً: الطعضضم
هضضو الثلث هذا من الطعم يتولى الذي وأن العرف، عليه استقر

اللجنة.  أماما به أدلى ما بحسب المستفتي
كالتي: يوزع ديون من يكون قد وما الثلث بعد التركة  وباقي        

ًا، الثمن ولها الزوجة الثلث والبنضضات البضضن بيضضن والبضضاقي فرضضض
أعلم، والله لما، للخت ولشيء النأثيين، حظ مثل للذكر

* * *
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الوصايا إخراج بعد تقسم المواريث وصايا/ كل89حا/3/6
السضضتفتاء وقضضدما ضضضض صععالحالسضضيد/  اللجنععة إلى حضر]1930[

التي:
وبنتين. وولد زوجة عن توفي رجل

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

منهم؟ كل نأصيب فما والبنتين الولد عن الزوجة توفيت ثم 
عضضم، وابضضن شضضقيقة لضضه وأخضضت بنضضات وخمضضس زوجضضة عن توفي رجل

تكضضون فكيضضف البنضضات إحضضدى حصضضة بمثضضل عمضضه لبضضن وأوصضضى
ًا. الله وجزاكم بينهم الميراث في القسمة خير
وأسضضماء المتضضوفين أسضضماء عضضن المسضضتفتي مضضن اللجنة واستفسرت
زوجضضة الرحمن" وتضضرك "عبد اسمه شخص فقال: توفي الورثة

"بركضضة اسضضمهما "حمضضد" وبنضضتين اسضضمه اسضضمها" وابنضا يذكر "ل
وسعاد" 

 متوفيين، وأمها أبوها وكان وبنتيها ابنها عن الزوجة توفيت ثم
بنضضات "بركضضة" وخمضضس اسضضمها زوجضضة "حمضضد" وتضضرك البن توفى ثم

،وابضضن الخامسضضة يتضضذكر وسضضلمة" ول وسضضلمى وبخيتة "صالحة
هضضو بضضأنأه المسضضتفتي أفاد وقد شقيقة، "بروك" وأختا اسمه عم
البنات. إحدى نأصيب بمثل له أوصى وقد المتوفى، عم ابن

يلي: بما اللجنة أجابإت*
فرضضضا  الثمضضن ولهضضا الزوجضضة علضضى تقسضضم الول المتضضوفى أولً: تركة

حضضظ مثضضل للضضذكر تعصضضيبا التركضضة بضضاقي لهضضم والبنتضضان والبضضن
بعضضد مضضن سضضواهم وارث للميضضت يكضضن لضضم إذا هضضذا النأضضثيين،

دين. أو بها وصيةيوصي
ًا: وبالنسبة وبنتيهضضا ابنهضضا علضضى فتقسضضم المتوفضضاةا الزوجضضة لتركضضة ثانأي

سضضواهم وارث للميتضضة يكضضن لضضم إذا هذا النأثيين حظ مثل للذكر
دين. أو بها توصي وصية بعد من

ًا: وبالنسبة الثمضضن ولها الزوجة على فتقسم المتوفى البن لتركة ثالث
الشضضقيقة والخضضت فرضضضا، الثلثان ولهن الخمس والبنات فرضا

. التركة باقي ولها
بمثل والمحددةا العم ابن لبن الوصية قيمة استخراج بعد وذلك        

التركة. قسمة قبل إخراجه يتم والذي البنات، إحدى نأصيب
والله سواهم، وارث للميت يكن لم إذا هذا العم، لبن شيء ول        

أعلم.

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
للبنضاء الوصضية من الغني الوارث وصايا/ أخذ89حا/4/46

الفقراء
التي: الستفتاء وقدما ،صالحالسيد/  اللجنة إلى حضر]1931[

ًا لنا وترك والدي توفي إلضضى الثلث وقسم بالثلث وأوصى ميراث
المحتضضاجين أبنضضائه وأبنضضاء لبنضضائه يضضوزع الول القسضضم ض قسمين

أنأواعها. لجميع الخير أوجه على يصرف الثانأي والقسم منهم
إليها؟ حاجته قدرنأا إذا النصف هذا في حق لنا ) هل1س
اعتضضدنأا إذا البنضضاء أبنضضاء أو النصضضف فضضي البناء الولى : هل2س

للطرفين. الحاجة وجوب
أو الرجضضل)، مثضضل المضضرأةا الورثة(أي على التوزيع :  كيفية3س

الحاجة حسب
محتاج). الكل أن العلم ( مع

فضضي المتضضضمنة المسضضتفتي والد وصية على اللجنة واطلعت ض
مايلي: آخرها

والخيضرات الضبر وجوه في ريعها مع ينفق تركته بثلث أوصى ثم
مضضن المحتضضاجين علضضى منه للصرف الثلث نأصف يخصص بحيث

فضضي منضضه ينفضضق الخضضر الثلث ونأصف تعاقبوا ما وذريتهم أولدي
من المحتاجين على وإطعاما أضحيات من والخيرات البر وجوه
يضضضاف وذريتهم أولدي من أحد يحتج لم وإذا المسلمين، عامة

العاما. للبر المخصص الجزء إلى نأصيبهم
الثلضضث علضضى أوصضضياء المضضذكورين أبنضضائي حيضضاتي فضضي وعينضضت
أقول. ما على شهيد والله ذريتهم وبعدهم المذكور

 دينضضار،500ضضضض/ وراتبضضه وموظضضف مضضتزوج بضضأنأه المسضضتفتي وأفضضاد
أحضضد فضضي ويسضضكن  دينضضار،500وراتبهاضضض/ موظفضضة زوجتضضه وكذلك
مضضن يسضضتقطع  دينضضار50قدرهض/ شهري بقسط الحكومية البيوت

ًا50ضضضض/ يعطيضضه سائق ولديه راتبه 30ضضضض/ يعطيهضضا وخادمضضة  دينضضار
ًا يسضضددها دينضضار آلف عشضضرةا زملئضضه أحضضد من استلف وقد دينار
فترات. على

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ينطبضضق ول بحاجضضاته يفضضي مضضا الضضدخل مضضن عنده المستفتي بأن

نأصضضف مضضن الصضضرف بهضضا الموصى قيد التي الحاجة وصف عليه
الوصضضية مضضال مضضن يأخضضذ أن لضضه يحضضل ل وبذلك أبنائه إلى الثلث

ًا. والله أعلم. شيئ

235



* * *

عليهضضا بنضضى ولو باطلة للوارث وصايا/ الوصية89حا/4/47
مالية تصرفات

وقضضضدمت  ،عايععدةالسضضضيدةا/  اللجنععة إلععى حضضضضرت]1932[
التي: الستفتاء

ً يمتلضضك رجل توفي ًا محل وزوجتضضه أمضضه ترثضضه ( صضضيدلية)، تجاريضض
3.5 وأصغرهم  سنة12 وولد) أكبرهم بنات4( الخمسة وأطفاله

المحضضل.. ترخيضضص صضضاحب الكفيضضل أوصضضى الوفضضاةا قبضضل سضضنة،
أولده باسضضم المحضضل هذا يسجل وشهود.. بأن المحامي وبوجود

يخضضالف فيمضضا الوقضضوع مضضن الكفيل.. وخوفا من كان فما وزوجته،
ليضضرى الوفضضاةا بتاريضضخ قانأونأي مالي مركز بعمل قاما أن إل الشرع

العمضضل قبضضل لهضضا ليخرجضضه الميضضراث المتوفى) من حق(أما هو ما
11ر000( بمقضضدار عجضضزا المضضالي المركز نأتيجة فكانأت بالوصية،

ًا  ألضضف76ر000( أصضضل دينضضار) مضضن ألف هضضذا علضضى دينضضار) ديونأضض
ًا شضركات بين من المحل تأكضد أن فبعضد بضذمته، شخصضية وديونأض
المتضضوفى سؤال(زوجضة وبعد المحل، هذا من تركة ل بأنأه الكفيل

الدين هذا سداد عليهم) بإمكانأية الشرعية أولده.. والوصية وأما
العيضضش مضضن للتمكضضن جديضضد من المحل بهذا التجار على والعمل

ًا تضضدبر أن واسضضتطاعت باليجضضاب ردت وأولدهضضا، هضضي منضضه مبلغضض
ًا به لتسدد أقاربها أحد (بالدين) من الشضضركات حسضضاب من جزء

الشضضركات أوقفضضت أن (بعضضد جديد من بضائع سحب تستطيع كي
ونأصضضف سضضنة بعضضد اللضضه بعضضون اسضضتطاعت عليهم) حتى السحب
ًا المبلضضغ نأصضضف تسضضديد دينضضار) حضضضرت  ألضضف35ر000 تقريبضض

المتوفى)  الما(والدةا

الوصايا / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أن علضضى المحضضل هضضذا فضضي الميراث من بنصيبهم يطالبونأها وإخوانأه
شضضراكة) (دخضضول بالسضضدس الدائمضضة المشضضاركة ميراثهم يكون

المتضضوفى والضضدةا حق من هذا فهل بالتركة، المتوفى أما بنصيب
الطفضضال أما الزوجضضة تسضضتطيع هضضل كضضذلك كضضان وإن وإخضضوانأه،
تأديضضة بضضاب بضضذلك) مضضن الحضضق لهضضا كضضان نأصضضيبها( إذا إعطاءهضضا

من ليس هذا أن أما جميعها، الديون سداد بعد طبعاالمانأة.
ولولدهضضا لهضضا بضضل وحضضدها ملكهضضا ليضضس المضضال إن حيضضث حقهضضا

هنضضاك يكن لم أنأه العلم بذلك.. مع والدهم أوصى (اليتاما) كما
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الوفاةا. المحل) حين هذا تركة(من
خيرا. الله وجزاكم الله يرضاه الذي التصرف هو أفيدونأا.. ما

طلب في كتب ما فقررت المستفتية من اللجنة واستفسرت ض
65 يسضضاوي بضضاعة مضضن فيه بما المحل بأن وأفادت الستفتاء،

تقريبا. دينار ألف

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا الحق لها الما بأن في السدس وعليها التركة سدس في شرع

ل إنأضضه حيضضث المتضضوفى، لوصية اعتبار ول بالتركة المتعلق الدين
أعلم. لوارث.والله وصية

* * *
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الشخصية الحوال كتاُب

لب وأخ ش وأخت وأخ وأولد وتركة/ زوجة ميراث89حا/3/4

السضضتفتاء وقدمت ض آمنةالسيدةا/  اللجنة إلى حضرت]1933[
التي:
وأولده  آمنضضة زوجته في ورثته وانأحصر مصطفى زوجي توفى
وحنضضان وسضضهاما وفتحيضضة وخالد الحميد وعبد وعلي إبراهيم منها

في المولود  وثابت72 سنة المولود وطلل البلغ وفضية ونأعمة
ًا فقط  القصر74 لب وأخضضت شضضقيقة وأخت أخ للمتوفى وأيض

الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: بما اللجنة أجابإت*
التالي: النحو على وأولده، زوجته بين تقسم المتوفى تركة بأن      

ًا، الثمضضن للزوجة حضضظ مثضضل للضضذكر التركضضة بضضاقي وللولد فرضضض
أعلم. التركة.والله  من شيء والختين للخ وليس النأثيين،

* * *

تركضضة مضضن جضضزء الخدمضضة نأهايضضة  وتركضضة/ مكافضضأةا ميضضراث89حا/1/6
المتوفى

الستفتاء وقدمت ضض آمنةالسيدةا/  اللجنة إلى حضرت]1934[
التي:
حسضضب وأولده زوجتضه علضضى تركتضضه وقسضضمت مصضضطفى توفي

السلمية الشريعة

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

عبارةا وهي الوزارةا من أموال له وخرجت ما وزارةا في يعمل وكان 
عن:

الخدمة. نأهاية مكافأةا ضض1
د.ك.735.929 الموال هذه الوفاةا. ومجموع إعانأة  ضض2

حسضضب المضضوال هضضذه قسضضمة لسضضتلما المحكمة إلى ذهبنا وقد
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المضضوال هضضذه : إن المحكمضضة في لنا فقالوا السلمية الشريعة
الضذكر يعطضضى ل أي والنأضضثى، الضضذكر بيضن التسضضاوي على تقسم
الشضضريعة فضضي جضضائزةا القسضضمة هضضذه فهضضل النأضضثيين حضضظ مثضضل

الوفضضاةا وإعانأضضة الخدمضضة نأهايضضة مكافضضأةا نأقسم وكيف السلمية،
ًا الشكر، ولكم ًا للمتضوفى بضأن علمض ًا أخض ًا شضقيق شضقيقة وأختض
ًا لما. وأخت

يلي: بما اللجنة أجابإت*
هو كما الشرعي الميراث توزيع توزع الخدمة نأهاية مكافأةا بأن     

علضضى الدارةا) وليضضس (عضضن الصادرةا السابقة الفتوى في مبين
تركضضة مضضن جزء الخدمة نأهاية  مكافأةا لن وذلك التساوي سبيل

أعلم. والله المتوفى،
* * *

وبنتان وولد زوجة وتركة/ ض ميراث89حا/3/6
وبنتان ولد ض                                     
عم وابن ش وأخت وبنات زوجة ض                                     

السضضتفتاء وقضضدما ضضضض صععالحالسضضيد/  اللجنععة إلى حضر]1935[
التي:
. وبنتين وولد زوجة عن توفي رجل

منهم؟ كل نأصيب فما والبنتين الولد عن الزوجة توفيت ثم       
، عضضم وابن شقيقة له وأخت بنات وخمس زوجة عن توفي رجل

القسمة تكون فكيف البنات إحدى حصة بمثل عمه لبن وأوصى
ًا. الله وجزاكم بينهم الميراث في خير

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

المتضضوفين أسضضماء عضضن المسضضتفتي مضضن اللجنعة واستفسضضرت
الرحمضضن" "عبضضد اسضضمه شضضخص فقضضال: تضضوفي الورثضضة وأسماء
"حمضضد" وبنضضتين اسضضمه اسضضمها" وابنضضا يضضذكر "ل زوجضضة وتضضرك

وسعاد"  "بركة اسمهما
 متوفيين، وأمها أبوها وكان وبنتيها ابنها عن الزوجة توفيت ثم        
بنات "بركة" وخمس اسمها زوجة "حمد" وترك البن توفى ثم      

،وابضضن الخامسضضة يتضضذكر وسضضلمة" ول وسضضلمى وبخيتة "صالحة
هضضو بضضأنأه المستفتي أفاد وقد شقيقة، " وأختا "بروك اسمه عم
البنات. إحدى نأصيب بمثل له أوصى وقد المتوفى، عم ابن

يلي: بما اللجنة أجابإت*
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فرضا  الثمن ولها الزوجة على تقسم الول المتوفى أولً: تركة        
حضضظ مثضضل للضضذكر تعصضضيبا التركضضة بضضاقي لهضضم والبنتضضان والبضضن

وصضضية بعضضد مضضن سضضواهم وارث للميت يكن لم إذا هذا النأثيين،
دين. أو بها يوصي

ًا: وبالنسبة وبنتيها ابنها على فتقسم المتوفاةا الزوجة لتركة ثانأي
سضضواهم وارث للميتضضة يكضضن لضضم إذا هذا النأثيين حظ مثل للذكر

دين. أو بها توصي وصية بعد من
ًا: وبالنسبة ولهضضا الزوجضضة على فتقسم المتوفى البن لتركة ثالث

والخضضت فرضضضا، الثلثضضان ولهضضن الخمضضس والبنضضات فرضضضا الثمن
. التركة باقي ولها الشقيقة

بمثل والمحددةا العم ابن لبن الوصية قيمة استخراج بعد وذلك        
 التركة، قسمة قبل إخراجه يتم والذي البنات، إحدى نأصيب

والله سواهم، وارث للميت يكن لم إذا هذا العم، لبن شيء ول        
أعلم.

* * *

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وأخوات وأما وأب وابنان وتركة/ زوج ميراث89حا/9/42

:نبيلالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1937[
أربع والخر سنتان عمرةا أحدهما وابنان زوج ولها توفيت امرأةا
ذهبا. المرأةا هذه تركت وأخوات وأما أب ولها سنين

ثضضم بيعضضه يجضضوز وهضضل الضضذهب؟ هذا تقسيم يتم : كيفالسؤال
نأقدا؟ ثمنه تقسيم
خيرا. الله جزاكم أفتونأا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
والبضضاقي السضضدس، والما الب مضضن ولكضضل ، الربضضع للضضزوج بضضأن

بالتساوي. البنين بين يقسم
ّوما أن هضضي الضضذهب لقسضضمة الصضضح والطريقضضة (يثّمضضن) ثضضم يقضض

الشضضرعي. واللضضه نأصضضيبه بحسضضب حقضضه علضضى وارث كل يحصل
أعلم.

* * *

وأولد الخضضوةا بنضضات يحجبون الخوةا وتركة/ أولد ميراث89حا/4/6
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 الخوا
التي: الستفتاء وقدما ،حمدالسيد/  اللجنة إلى ]  حضر1937[

(حمضضد، وهضضم إخوانأهضضا أبنضضاء (بتلة) وتركت اسمها امرأةا توفيت
ًا وحسنة، وعلي، ولهضضا قبلهضضا (بتلة) توفوا إخوان بأن وهيا) علم
ًا وجمعضضان، (سعود، وهم أخوات أبناء كذلك بضضأن ومجبضضل) علمضض

ولكضضم يضضرث ل ومضضن هضضؤلء من يرث فمن قبلها، توفين أخواتها
الشكر. جزيل

ما.15/1/1989 بتاريخ (بتلة) توفيت بأن المستفتي أفاد

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ذكضضر كمضضا ما15/1/1988 بتاريضضخ (بتلة) المتوفضضاةا تركة بأن       

وعلضضي) (حمضضد، وهمضضا الشضضقيقين أخويهضضا لبضضن المسضضتفتي
وأولد الخضضوةا لبنضضات شضضيء ول المتوفضضاةا، عصضضبة باعتبارهمضضا

للميضضت يكضضن لم إذا هذا المذكورين الخ بابني لحجبهم الخوات
أعلم. والله دين، أو بها يوصي وصية بعد من سواهم، وارث

* * *
تضضرث رجعضضي طلق مضضن وتركضضة/ المعتضضدةا ميضضراث89حا/5/32

العدةا أثناء زوجها
وقضضدمت ضضضض جععوزةالسضضيدةا/  اللجنععة إلععى ]      حضضضرت1938[

التي: الستفتاء
ًا بشضضهر وفاته  وقبل17/6/89 بتاريخ توفي زوجي نأطضضق تقريبضض

إلضضى نأضضذهب أن منضضه طلبضضت ولمضضا بقضضوله: طضضالق بالطلق علي
ذلضضك بعضضد يرجعني لم ولكنه رفض طلق إثبات لعمل المحكمة

بعض. مع عشنا أنأنا من رغم على
إرث حصضضر لعمضضل المحكمضضة إلى الورثة ذهب وفاته وبعد والن

عنضضدي توجضضد ل لنأضضه بكلمي يأخذوا ولم مطلقة بأنأي وأخبرتهم
فضضي للنظضضر الوقضضاف وزارةا إلضضى وأحضضالونأي طلق إثبضضات ورقة

شرعية.  نأظر وجهة من الموضوع
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: ما اللجنة وسإألتها*       
يتوفى أن قبل فقط واحدةا قالت: مرةا زوجك؟ طلقك مرةا كم

ًا بشهرين ًا وجضضاء وسضضكر ضغط عنده تقريب فقضضال: أنأضضت معصضضب
والعضضادةا غيري أحد به يعلم ولم الطلق تاريخ أحفظ ولم طالق

الزوج. وفاةا قبل طويلة فترةا منذ مني انأقطعت
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أخبرتها أمها بأن السيدةا/ شريفة. وأفادت ابنتها معها وحضرت
بشهر. وفاته قبل طلقها قد أباها بأن

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

: اللجنة أجابإت*
بعضضد تضضوفي زوجهضضا بأن المستفتية قررت كما المر كان إذا بأنأه    

ًا خمسضضين بحضضوالي لها الرجعي طلقه فضضي زالضضت ل فإنأهضضا يومضض
وبضضذلك الحيضضض لنأقطضضاع أفضضادت كمضضا بالشهر عدتها لن العدةا

أعلم. الوفاةا. والله عدةا وعليها الميراث تستحق
* * *

قبضضل الورثضضة بعضضض وتركضضة/حرمضضان ميضضراث89حا/11/38
الوفاةا

،أحمدمن/  المقدما التي الستفتاء اللجنة على عرض]1939[
ونأصه:

أشضضقاء إخضضوةا ولديه ثلثة عددهم وبنات زوجة لديه مسلم رجل
عن تعلم ل المسلمة والزوجة للبنات أعماما منهم اثنان عددهم

ًا الفرائض وأخبرهضضا البنضضات باسضضم العقار تسجيل في وتلح شيئ
ًا يجوز ل ذلك بأن الزوج فضضرض وتعضضالى سضضبحانأه الله لن شرع
تتعضضدى ول بهضضا التقيضضد المسضضلمين علضضى ويجب للميراث قواعد
وتوضضضيح بيان وفيها كتابة بالجابة التكرما فالرجاء الدين، حدود

وغضضضب العقوبضضات ذكضضر مضضع المضضر هذا من السلمية الشريعة
والسضضلما الموفق، والله للشريعة المخالف العمل هذا من الله

عليكم.
يلي: بما اللجنة * أجابإت

يسجل أن شقيقان وأخوان بنات وثلث زوجة له لزوج ينبغي ل        
لبعضضض حرمانأضضا ذلضضك فضضي لن البنضضات باسضضم يملكه الذي العقار
عنهم. مات إن الورثة
قضضد الله ماداما ذلك، في الزوج على اللحاحا عدما الزوجة وعلى
العضضدل بمنتهضضى حقضضه حضضق ذي كضضل يعطي للميراث نأظاما وضع

والحكمة.
قضضضية فضضي وسضضلم علضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول قضضضى وقضضد

إليضضه تشضضكو بابنتيهضضا الربيضضع بضضن سعد امرأةا جاءته لما مشابهة،
 الصلةا عليه فقال مالهما أخذ الذي عمهما

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
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ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
إلى فأرسل المواريث، آية " فنزلت ذلك في الله والسلما: " يقضي

فهضضو بقي وما الثمن وأمهما الثلثين سعد ابنتي أعط أن عمهما،
السلما. في قسمت تركة أول هذه وكانأت لك

مضضن البضضاقي يستحقون عصبة لنأهم الشقاء حرمان يجوز (و)ل
النسضضاء: سورةا في تعالى ولقوله الفروض، أصحاب بعد التركة

نأصضضيب وللنساء والقربون الوالدان ترك مما نأصيب { للرجال
ًا كضضثر أو منضضه قضضل ممضضا والقربضضون الوالضضدان تضضرك ممضضا نأصضضيب

ًا}. ولقوله الفرائضضض وسضضلم: " ألحقضضوا عليه الله صلى مفروض
". ذكر رجل فلولى بقي فما بأهلها

أمضضواله فضضي يتصضضرف أن اللضضه يخضضاف لمسضضلم يجضضوز ل ولضضذلك
ًا ًا تصرف ًا كضضان لضضو حتى بورثته ضار ًا، تصضضرف يحضضل ل كمضضا خيريضض
إلضضى يلجضضأ أن أو الميراث من المستحق قريبه يحرما أن لقريب

الشضضقاء الخضضوةا أن ويلحضضظ الحرمضضان، بقصضضد مصضضطنعة حيلة
عين من عابدين" ولدوا " ابن يقول كما لنأهم بالعيان يسمون
واحدةا. وأما واحد أب من أي واحدةا،

والبغضضضاء، والعداوةا للحقاد وإثارةا للرحم قطيعة الحرمان هذا
مضن يتوعضضد تعضالى تعضالى. واللضضه اللضه حضدود على عدوان وفيه

مضضن الثانأيضضة اليضضة ختاما في بقوله حدوده ويتعدى شرعه يخالف
 ورسوله الله يعص الميراث: { ومن آيات

ًا يدخله حدوده ويتعد ًا نأار أعلم. }. والله مبين عذاب وله فيها خالد
لما وأخت ش وأخت وبنت / زوجة وتركة ميراث89حا/1/7

الستفتاء وقدما ض محمدالسيد/  اللجنة إلى حضر]  1943[
التي:

ًا1( عضضدد زوجضضة وتضضرك عثمضضان    تضضوفي ًا1( عضضدد ) وبنتضض ) وأخضض
ًا ًا4( عدد شقيقات ) وأخوات1( عدد شقيق )1( عضضدد لما ) وأخت

ًا ل يترك ولم ًا ول أب ابن. ولد ول جد
تركته؟ توزيع يتم فكيف 

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
كالتي: المتوفى تركة توزع

ًا، الثمن للزوجة ًا النصضضف وللبنضضت فرض للخضضوةا والبضضاقي فرضضض
ًا الشقاء للميت يكن لم إذا هذا النأثيين، حظ مثل للذكر تعصيب

مضضا سضضداد بعضضد وذلك المستفتي، استفتاء في جاء ما غير وارث
لما الخضضت وأمضضا الصضضداق، مضضؤخر ومنهضضا ديضضون مضضن يكضضون قضضد
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أعلم. الميراث.والله في لها شيء ول فمحجوبة،
* * *

وزوجتان لب وعم وتركة/ بنتان ميراث89حا/6/8
وقضضدمت ضضضض حكمععةالسضضيدةا/  اللجنععة إلععى حضضضرت]1941[

التي: الستفتاء
أرجضضو وبركضضاته اللضضه ورحمة عليكم السلما المفتي  حضرةا إلى
بنضضات لضضه توفي لشخص ميراث قضية عن سؤالنا في تفيدنأا أن

عضضم ولضضه أخوات ول إخوان له وليس الذكور من أولد له وليس
فكضضم تلد ل عقيم والثانأية البنات أما واحدةا زوجتان وله أبيه أخو

العقيمضضة والزوجضضة أبيضضه أخو عمه وخاصة منهم واحد لكل يصح
ًا كتضضب قضضد أنأضضه العلضضم مضضع أولد، لهضضا ليس التي ًا لهضضا أملكضض بيعضض

ًء البيع؟ لها يصح هل وشرا
ًا. الله وجزاكم الله أفادكم وأفيدونأا خير

فقضضالت عنضضه الستفسضضار تريد عما المستفتية اللجنة وسألت ضض
ًا وبنضضتين زوجتين وترك والدي توفي الب مضضن والضضده أخضضا وعمضض

ًا يترك ولم سواهم. وارث
يلي: بما اللجنة أجابإت*
الثلضثين وللبنضتين بينهضضم بالتساوي يقسم فرضا الثمن للزوجتين بأن 

ًا، ًا. والله للعم والباقي فرض أعلم. تعصيب
* * *

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أخت وأبناء أخ وابن وتركة/ زوجة ميراث89حا/3/35

 السضضتفتاء وقضضدما ،مبععاركالسضضيد/  اللجنععة إلى حضر]1942[
التي:

يرثضضون هضضل أخضضت وأبنضضاء أخ وابضضن زوجضضة ولضضه تضضوفي شضضخص
نأصيب وكم الخ وابن للزوجة الميراث يقتصر أما جميعهم
ًا. منه تنجب لم أنأها العلم مع الزوجة أولد

(فهيضضد أخ (وضحة) وابضضن زوجة وترك (قناص) توفي، بأن وأفاد
يوص. ولم غيرهم وارث له وليس أخت، قناص) وأبناء

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا، الربع للزوجة بأن ًا. الخ لبن والباقي فرض تعصيب
يكضضن لضضم إذا وهضضذا الخ، بضضابن لحجبهضضم الخضضت لبنضضاء شيء ول
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أعلم. والله دين، أو بها وصية بعد من سواهم وارث للميت
* * *

لختهم نأصيبهم عن الورثة وتركة/ تنازل     ميراث89حا/3/23
...جائز

السضضتفتاء وقضضدما ،فإتحععيالسضضيد/  اللجنععة إلى حضضضر]1943[
التي:

وجزاكضضم مأجورين بنتان) أفتونأا وله متوفى (أخ ورثة بخصوص
ًا. الله خير

وثلثضضة وبنتين زوجة، وترك أخي بالتي: توفي المستفتي وأفاد
البنضضتين عدا الورثة بأن وأفاد واحدةا، شقيقة وأختا أشقاء إخوةا

التنضضازل ذلضضك يجوز البنتين. فهل لصالح ميراثهم عن تنازلوا قد
ًا ابنضضتي إلضضى التركضضة جميضضع أيلولضضة مضضن عليضضه يضضترتب وما شرع

كضضل تخصضضص بضضأن أوصضضاه قضضد كان المتوفى بأن علما المتوفى
القاصرتين. للبنتين التركة

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الوارث حق لن الوصية تصادره ل التركة في حقا للورثة بأن       

وعلضضى مضضوص، وصضضية تلغيه فل وفرضه تعالى الله قدره نأصيب
تنضضازلهم لكضضن ، التركة من نأصيبهم في الحق للورثة يكون ذلك
صضضحيح تصضضرف هو واختيارهم رضاهم بمحض النصيب هذا عن

ومشروع.
والتنازل بالرث للبنتين كلها التركة تخصص أن يجوز عليه وبناء
ًا الجضضائزةا الوصضضية وبعضضد وجضضدت إن الديون سداد بعد إن شضضرع

أعلم. وجدت. والله
* * *

وأخضضوات وإخضضوةا ش وتركضة/ أخضضوات ميضراث89حا/ 3/24
لب

التي: الستفتاء وقدما ،خالدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1944[
الهنضضد، فضضي واحضضدةا زوجتضضان ولضضه ما،1985 عضضاما الوالضضد تضضوفي

قبضضل توفيت الهند في التي سنغافورةا، في والدتي هي والثانأية
شضضهر تضضوفي (وقضضد هضضم: جاسضضم وبنضضات أولد سضضتة ولهضضا والدي
+ صالحة. + درية + صفية + فريدةا ) + ثريا2/89
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عشضضرةا منضضه ولهضضا والضضدي تضضوفي بعضضدما توفيت فقد والدتي أما
+ + علضضي العزيز + عبد المعز + عبد وهم: خالد وبنات أولد
+ ياسمين. + نأرجس + فائزةا + موزةا + فوزية بدور

الهنضضد فضضي التي أبي زوجة من جاسم لموال بالنسبة والسؤال
سنغافورةا. من التي أبناء نأحن شيء منه لنا وهل توزع كيف

أخيضضه جاسم تركة بتوزيع خاص استفتاءه بأن المستفتي وأفاد ض
لبيه.

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
التالي: النحو على توزع جاسم تركة بأن

الب مضضن وأخضضواته لخضضوته والبضضاقي الثلثضضان الشقيقات لخواته
إن ديضضن أو وجضضدت إن وصضضية بعضضد مضضن النأثيين حظ مثل للذكر
أعلم. والله كان،

* * *

وعمتضضان لما وأخضضت وأخ ش وأخ وتركضضة/ أما ميراث89حا/3/40
عم وبنات

التي: الستفتاء وقدما ض خالدالسيد/  اللجنة إلى حضر]1945[
ًا والضضدته اللطيف" وتضضرك "عبد أخي توفي ًا وأخضض ًا شضضقيق واحضضد
عمتضضان وعنضضده الما مضضن وكلهمضضا واحدةا وأخت واحد أخ وعنده
ولكضضم ورثتضضه علضضى تركتضضه قسضضمة أرجضضو عم، بنات ثلث وعنده
الشكر. جزيل

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا السدس للما بأن       السضضدس والخت لما الخ من ولكل فرض

ًا الشضضقيق للخ والبضضاقي العضضم وبنضضات للعمضضتين شضضي ول تعصضضيب
إن الوصضضية وتنفيذ وجدت إن الديون سداد بعد وذلك ، لحجبهن

أعلم.  أوصى. والله قد كان
* * *

أخ وابن وأبناؤها ش وأخت /زوجة وتركة     ميراث89حا/5/51
أخ وابنتي

بواسضضطة المقضضدما التضضي السضضتفتاء اللجنة على عرض]1946[
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.أحمدالسيد/ 
(ولضضدان وهضضم وأبنائهضضا شضضقيقة وأخت زوجة "حمود" عن توفي

للخ. وابنتين أخ وبنت) وابن

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الشكر. ولكم إفتائي أرجو

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا للزوجضضة بضضأن ًا، ربعضض ًا، النصضضف الشضضقيقة وللخضضت فرضضض فرضضض

ًا. والله الشقيق الخ لبن والباقي أعلم. تعصيب
* * *

الضضضمان صضضندوق معونأضضة مضضن تركضضه مضضا        تقسضضيم89/  ع2/47
الجتماعي

ّدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1947[ السضضر من/ أميضضن المق
:- ونأصه  أحمد،/  السيد الجتماعي للضمان صندوق في

 المحترما الفتاء إدارةا / مدير الفاضل السيد
 ،،، وبعد  وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

بعد فيما المدون السؤال عرض على بالموافقة  التكرما يرجى
:-  وهو به الرأي لخذ الفتوى لجنة على

المعونأضضة بإعطضضائه أوصضضى التضضضامني  الصضندوق في مشترك  " لدينا
عبيضضد وأخيضضه سضضعدةا ابنته من كل إلى  الوفاةا حالة في له المستحقة

المبلضضغ يضضوزع أن وأشضضار عفيضضة، الرضضضاعة فضضي وأختضضه طفلة وزوجته
نأصضضيب لهضضا الرضاعة في أخته أن لعتقاده الشرعي الميراث حسب

ًا الميراث في ًا تعلم ل  بأنأها علم أن تضضبين  وفضضاته وبعد ذلك، عن شيئ
وأنأجبت غيرها من  وتزوج بسنتين وفاته قبل  طلقها قد طفلة زوجته

 0 ابنة الجديدةا له
مصضضير ومضضا المسضضتفيدون يسضضتحقه مضضا توزيع لنا يمكن كيف السؤال
ًا الشرعيين الورثة المسضضتحق  المبلضضغ بضضدفع مقيد الصندوق بأن علم

مضضع الجضضزاء خيضضر اللضضه وجزاكم العضوية طلب في  يذكرهم من على
،،، التحيات أطيب

والتركة الميراث / باب الشخصية الحوال كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

:-  يلي بما اللجنة أجابإت*
مضضن للخضضت شضضيء ول للخ النصضضف وهضضو والبضضاقي النصضضف للبنضضت
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ّين لنأه وذلك الجديدةا وبنته لزوجته ول الرضاعة يدخل فل ، الخذين ب
ّين منها وبنته الجديدةا، زوجته  فيهم ( حسضضب الستحقاق نأسبة أن وب

مضضن لهمضضا ليضضس ومطلقتضضه الرضضضاعة من ) وأخته الشرعي  الميراث
 0 أعلم  والله0 هنا لهما استحقاق فل شيء  الميراث

:-  ملحظة
الستمارات جميع بمراجعة التضامني الصندوق إدارةا اللجنة وتوصى
مضن بأعيضضانأهم أشضضخاص تسضضمية تضضضمنت الضتي السضضتمارات لمعرفة

الميضضراث  حسضضب المسضضتحقات قسضضمة علضضى النضضّص مع المستحقين
 0 الشرعي

ًا أنأه اللجنة وترى المسضضألة هضضذه في حصل الذي الشكال لمثل تفادي
بعضضد جمعضضت الضضتي أي السضضتمارات تلك أصحاب من يطلب أن ينبغي

أن الميضضراث حسضضب القسضضمة أن علضضى النضضص مضضع بالتسضضمية التعيين
ّلوها ًا تتضمن أخرى باستمارات يبد فقط:-  المرين من واحد

 0 النسب تحديد مع للمستحقين التسمية ) أما1
فضضي الشضضكال يقضضع ) لئل الشضضرعي الميضضراث ( حسب عبارةا ) وإّما2

ول حصضضل، كمضضا طلق أو ولدةا حصضضول أو البعضضض وفضضاةا حالضضة
 واللضضه0 عنهضضا المسئول الحالة هذه مثل في المرين بين يجمع
0 أعلم

* * *
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الجنايات كتاُب
والحدود

التالية: البإواب ويشمل

* بإاُب: الزنا.
* بإاُب: القتل.

* بإاُب: السرقة.
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والحدود الجنايات كتاب 

  الزنأا من ابنه إليه ينسب ل / الزانأي         زنأا89ع/3/49
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1948[ المععديرمضضن/  المقضض

القصر لشئون العامة للهيئة العام
 ،،، وبعد طيبة تحية

)علي( المرحوما قصر على وصيا  بصفتها الهيئة بأن الحاطة نأرجو  
الهيئضضة بوصاية المشمول )،حسن( القاصر سفر مشكلة واجهتها قد

عليهضضا الحكضضم بسضضبب أمه بإبعاد الجنايات محكمة قرار لصدور وذلك
المرحضضوما  زوجهضضا ابضضن هو آخر مع زنأا جريمة في لشتراكها بالسجن
حيضضث شضضرعي غيضضر طفضضل ميلد الزنأا هذا عن نأتج وقد أعله المذكور

الشرعي. للطفل  لما أخا أصبح
والعمضضل الجتماعيضضة الشضضئون وزارةا إلى كتاب أرسل قد  لنأه ونأظرا
الجتماعيضضة الرعايضضة دار فضضي حسضضن الشضضرعي الطفضضل قبضضول بطلب
وزارةا أشضضارت قضضد فضضإنأه ، أمضضه مضضع الخضضارج إلى سفره لتفادي وذلك

الشضضرعي الضضرأي بطلضضب الهيئضضة تقوما أن والعمل الجتماعية الشئون
ًا يصبح وبالتالي الزانأي ابنا يعد (هل شرعي الغير البن عن أي  لضضه أب

 0(حسن)  الشرعي للطفل أخ الب شرعي) بينما الغير للطفل
الخ مضضع الشضضرعي الخ وجود جواز مدى في الشرعي الرأي بيان ثم

الغيضضر الطفضضل تسضضجيل يجضضوز وهضضل ، واحدةا أسرةا في الشرعي غير
ًا باعتباره الزانأي باسم شرعي يعتضضبر وهضضل ؟ اسم بغير يظل أمّا له أب

ًا اللقطاء من الشرعي غير الطفل هذا  ؟ شرع
فضضي البضضت يمكن حتى عاجلة بصفة الشرعي بالرأي الفادةا نأرجو لذا

 ،،، الحتراما فائق بقبول وتفضلوا المشكلة هذه

القصضضر لشئون العامة الهيئة من الواردةا الفادةا على الطلع * وبعد
ًا  على جواب

الزنأا / باب والحدود الجنايات كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مضضن بضضالقرار كضضان الزنأا إثبات طريقة  أن فيها جاء والتي الستفسار
الثضابت حسضضب العامضة والنيابة التحقيقات إدارةا أماما والزانأية الزانأي

النيابضضة مضضن والصضضادر صضضورته المرفضضق التهضضاما وتقريضضر الثبوت بأدلة
اعضضترافه وأنأكضضر المحكمضضة أمضضاما عاد الزانأي أن ملحظة  مع0 العامة

علضضى المحكمضضة تعضضول ولضضم الكراه إليه ينسب لم والذي النيابة أماما
صورةا ومرفق استئنافيا تأيد والذي بالحكم الثابت حسب النأكار هذا
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 0 الحكمين

 :ع يلي بإما اللجنة أجابإت* 
وجضضود لعضضدما بهضضا زنأضضى مضضن ولد وبين الزانأي بين النسب يثبت أولً: ل

( الولضد وسضلم عليضه اللضه صضلى الرسضضول لقضول الشضرعي الفراش
). الحجر وللعاهر للفراش

ّا  ًا ثابت فهو الزنأى من ولدته التي أمه إلى نأسبه وأم كما منها، شرع
مضضِض بعضضد ولضضدته لنأهضضا المرأةا لتلك المتوفى الزوج من نأسبه يثبت ل

ّدةا وهضي الزوج وفاةا من سنه من أكثر أن يمكضن الضتي المعتضبرةا المض
ًا بضضالمتوفى النسضضب بهضضا يلحضضق الشخصضضية الحضضوال لقضضوانأين طبقضض

 0 الشريعة من المستمدةا
ًا: وكما المتضضوفى المرأةا زوج إلى ول الزانأي إلى الطفل ينسب ل ثانأي

مركضضب اسضضم لضه يختضضار ولكضضن منهمضضا واحضضد أي باسضضم يسجّل ل فإنأه
 0 به يعرف

ًا: ل قضضد اللقيضضط لن اللقطاء، من عنه المسئول الطفل هذا يعتبر ثالث
ّنه أب إلى صحيح نأسب له يكون ومعيشضضته الطفضضل وهضضذا مجهول لك

بأحكضضاما  الخلل عضضدما مراعضضاةا مضضع  إليهضضا المشضضار السرةا أفراد بين
الضضتي الشضضرعية الحكضضاما مضضن ونأحوهضضا  والميضضراث والنظر  المحرّمية

وبين بينه ثابتان والتوارث  المحرّمية أن ملحظة ومع بالنسب تتعلق
المضضذكورةا الما  تصضضلح ول السرةا تلك أفراد سائر دون وأقاربها  أّمه

ّ الولدين من أي لحضانأة بعد حالها صلح فإن  حالها وصلح تابت إذا إل
تأخذ أن لها فليس ذلك

الزنأا / باب والحدود الجنايات كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ّ الكضضويت خضارج بهما للقامة الولدين  بالنسضضبة  المضضر ولضضي بضضإذن إل
 0الخر للطفل الولي إذن أو النسب مجهول للطفل

يلضضزما ول عليضضه ينبني  وما النسب  ثبوت بمسألة خاصة الجابة وهذه
وادعضضائه إنأكاره مع الزنأى من المتهم إلى نأسب ما بصحة القول منها
ّا كان أنأه ًا يثبضضت ل  لنأضضه التحقيق أماما به إقراره في مكره ّ شضضرع إل

 0 أعلم والله  به القرار عن الرجوع ويصح خاصة بطرق

* * *
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والحدود الجنايات كتاُب

الخطأ القتل         كفارةا89ع/2/20

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1949[
ونأّصه: ،نواف
الكراما الشيوخ سادتي

وبعد، طيبة تحية
أو شضضهرين صياما هو هل حادث إثر عامد غير شخص قتل ماحكم

ذلك.؟ غير
ًا. عنا الله وجزاكم ض الشكر جزيل مع خير

يلي: مابإ اللجنة أجابإت*
ًا قتل من على ًأ شخص متتضضابعين شضضهرين صضضياما وهي كفارةا خط
الضضضحى عيد أياما ول الفطر عيد يوما ول رمضان شهر فيها ليس

التتابع.  واللهأعلم. يقطع ل العيدين أياما أن من بالرغم الربعة
* * *

القتل / باب والحدود الجنايات كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

خطأ. المسلم غير قتل / كفارةا قتل89ع/2/24
متتابعين شهرين صياما يستطيع ل من

،وليععدمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1950[
ونأّصه:

مضضع بالخطضضأ شضضخص مقتضضل فضضي تسضضببت مضضروري حادث لي وقع
أنأضضه شضضخص لضضي أفتى وقد المسيحية، القتيل هذا ديانأة أن العلم
الدية دفع بالفعل تم وقد شهرين، صياما مع الدية دفع علّي يجب
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ًا25 يقارب ما بصياما قمت ثم لضضي فقال آخر شخص أتى ثم  يوم
وبالفعضضل الصياما عليك يجب فل المسيحية القتيل ديانأة أن ماداما

وذكرنأضضي آخضضر شخص أتى الزمن مرور مع ولكن صيامي قطعت
أو المسضضيحية كانأت القتيل ديانأة أن سواء الصياما علّي يجب بأنأه

شضضهرين صضضياما إن حيضضث أمضضري من حيرةا في الن وأنأا ، السلما
ًا تتطلضضب عملضضي طبيعة لن علي يشق ً وقتضض العمضضل، مضضن طضضويل
مصضضير فما يكن لم وإن ، الصياما عدما لي تجيز رخصة هناك فهل

مضضن أبضضدأ أما لضضي تحسضضب هضضل قبل من بصيامها قمت التي الياما
ًا. الله وجزاكم جديد، خير

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
العهضضد أو بالسضضلما المعصضضومة النفضضس قتضضل فضضي أن اللجنة ترى
علضضى (هنا) قاصضضرةا الن وهي مسلمة غير كانأت ولو كفارةا خطأ
فضضإن السائل على يشق الصوما كان وإذا متتابعين، شهرين صوما

أعلم. عنه. والله تسقط الكفارةا

* * *

والحدود الجنايات كتاُب

 عقوبته لتخفيف السارق عن          التنازل89ع/2/22 
رئيععسمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]    عضضرض1951[

ونأّصه: تعاونأية، جمعية إدارةا مجلس
السلمية والشئون الوقاف وزارةا / وكيل السيد

وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما
التالي: الموضوع عن الشرع بحكم بإفادتنا التفضل يرجى

ًا العاملين أحد قاما وقاما الجمعية أسواق أحد على بالسطو سابق
ذلضضك عليه ثبت وقد بفتحها قاما أن بعد الخزينة محتويات بسرقة
زوجتضضه تقضضدمت وقضضد سضضنوات، أربضضع لمضضدةا بضضالحبس عليه وحكم

بغضضرض الموضضضوع هضضذا فضضي الجمعيضضة حضضق عضضن التنضضازل بطلضضب
حكضضم عضن بإفادتنضا التكضضرما يرجضضى عنضضه.  لضذلك الجضزاء تخفيضضف

ًا اللضضه الشضضرع.وجزاكضضم اللضضه ورحمضضة عليكضضم والسضضلما ،،، خيضضر
وبركاته،،،،
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
تّمضضت إذا اليضضد قطضضع وهضضو معلضضوما الشضضرع فضضي السضضارق حكضضم

مشضضروعة وليسضضت قانأونأيضضة عقوبضضة السضضجن وعقوبضضة شضضروطه،
ّد عن كبديل مضضا اسضضترداد علضضى قاصضضر الجمعيضضة وحق السرقة ح
فضضي تنازلهضضا يضضؤثر ول الماديضضة، الضضضرار وتعضضويض  منهضضا سضضرق
ّد إسقاطا مضضن التنازل كان وإذا القضاء المسألة بلغت أن بعد الح
بضضذلك. واللضضه بضضأس فل السضضجن عقوبة تخفيف في يؤثر الجمعية

أعلم.
* * *
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والبإاحة الحظر كتاُب
التالية: البإواب ويشمل

والدب. * بإاب: الكتابإة
* بإاب: الطعمة.
* بإاُب: الشربإة.

الفطرة. * بإاُب: خصال
المرأة. * بإاُب: أحكام

* بإاُب: التعليم.
والموسإيقى. * بإاُب: الغناء

والمسرح. * بإاُب: الحتفالت
* بإاُب: القمار.
والتصوير. * بإاُب: الرسإم
* بإاُب: الزينة.
* بإاُب: السحر.

* بإاُب: السإتمناء.
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والبإاحة الحظر كتاب

السلما في الكاتب وأدب/طعن كتابة89ع/3/34

،عبدالعزيزمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1952[
التي: ونأّصه

فضضي مقضضالت أربضضع بنشضضر الخيرةا الونأة في الكتاب أحد قاما لقد
كضضل غيضضرةا المقضضالت هضضذه أثضضارت وقضضد الكويتيضضة، الصحف إحدى
بالتجريضضح السضضلمي للضضدين فيهضضا تعضضرض حيث دينه، على مسلم

والزنأدقة. بالكفر يصفونأه الناس جعل مما الصريح
ينبغضضي الضضذي والمصدر للفتوى، الرسمية الجهة إنأكم       وحيث

تتعلضضق الضضتي المضضور حقيقضضة البلضضد هضضذا في للمسلمين يوضح أن
فيمضضا وصضضريحة واضضضحة الجابضضة تكضضون أن أرجضضو فإنأني بالشرع،

بينضضة عضضن ذلضضك بعضضد الناس كلما يكون حتى الموضوع بهذا يتعلق
حجضضة الضضرأي هضضذا فيكضضون علمضضائهم، رأي إلى ذلك في مستندين

الضضدار فضضي العبضضاد رب وأمضضاما الضضدنأيا الحيضضاةا فضضي العبضضاد أماما لهم
الخرةا.

هضضذه مثضضل كتضضب مضضن علضضى الشضضرع حكضضم فهضضو: مضضا السضضؤال أما
ذلك؟ غير أما مرتد كافر، هو هل المقالت،
ول الجريضضدةا فضضي المنشضضورةا المقضضالت علضضى اللجنة - اطلعضضت

التالية: العبارات سيما
"1( الديضضدات " ظضضاهرةا عنضضوان تحضضت المنشضضورةا - العبضضارةا  (

البابا محاورةا إلى يسعى ديدات أحمد كالسيد داعية ونأّصها: نأجد
 أن إثبات بالمكان أنأه ويتوهم

والدب الكتابة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

" فلو نأّصها التي أصح" والعبارةا أو المسيحية من أفضل السلما
فضضي اختلف هنضضاك كان لما منطقية قاعدةا على يقوما الدين كان

مذاهبهم" . في تعدد أو البشر عند الديان
)"2( الديضضدات " ظضضاهرةا عنضضوان تحضضت المنشضضورةا - والعبضضارةا
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يجمعهضضم المسضضلمين أن فضضي يكمضضن ل إذن السضضّر ونأّصضضها: " إن
ومصضضير وتاريضضخ واحضضدةا لغضضة تجمعهضضم العرب أن في ول السلما
دينيضضن إلى ينتمون أنأهم في يكمن السر وإنأما مشتركة، وأهداف

ضمن مختلفة طوائف على يتوزعون وأنأهم القل على سماويين
حدةا... الخ". على دين كل

الطوفضضان" بعضضده ومضضن " هضو عنضضوان تحضضت المنشورةا - والعبارةا
شضضيء الحنيضضف السضضلمي ديننا بأن هنا نألحظ أن " ويجب ونأّصها

ًا.... الخ". آخر شيء المتطرفة التفكير وأنأماطا تمام

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ّلم المبدأ في طعن فيها المقالت هذه بأن ًا به المس وهضضو شرع

هضضو وأنأضضه الشضضرائع، بضضه وختمضضت الديان من قبله ما نأسخ السلما أن
ّق الدين السضضلما) وقضضوله الله عند الدين تعالى:(إن لقوله الوحيد الح

ًا السلما غير يبتغ تعالى: (ومن من الخرةا في وهو منه يقبل فلن دين
قبيل من هو المبدأ هذا خلف من المقالت هذه في الخاسرين) وما

نأفسضضه، على الزنأديق بها يأمن بعبارات المغطى الكفر وهو الزنأدقة،
ينشضضر ومضضن هضضؤلء يضضد على الخذ ويجب الصريح الكفر من أشد وهو

ًا كلمهم بالتشبث لهم عذر ول الله، شرع على الجتراء عن لهم زجر
ًا كضضان ما تبيح ل فإنأها الرأي حرية بمبدأ ديضضن فضضي الطعضضن مضضن حرامضض

أعلم. الله. والله

* * *

والدب الكتابة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

لطباعته الكتاب مؤلف من الستئذان     89ع/1/1

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1953[
ونأصه:  ،عبدالرحمن

لصضضالح مجانأضضا تضضوزيعه بغضضرض إسلمي كتاب طباعة إعادةا يجوز (هل
صاحبه؟) من إذن أخذ  بدون السلمية الدعوةا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
الحضضق صضضاحب يضضأذن لضضم ما السلمية للدعوةا ولو كتاب طبع يجوز ل

ًا الذن كضضان سضضواء بضضذلك ًا أو خاصضض العضضراف مراعضضاةا وينبغضضي عامضض
ول المضضر بهضضذا يتعلق فيما المختلفة المواطن في السائدةا والقوانأين
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حضضدوث قبضضل ألفضضت الضضتي السضضلمي الضضتراث كتضضب علضضى هذا يسري
أعلم. التأليف. والله لحقوق المالية الصفة على التعارف

* * *

والبإاحة الحظر كتاُب

حيوانأضضات وشضضحوما عظضضاما مضضن الحيوانأضضات   إطعاما89ع/1/4
ميتة

،عبععدالقادرمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1954[
ونأّصه: المواشي لتجارةا شركة في

وبركاته،، الله ورحمة عليكم السلما
ًا أدنأاه سؤالنا على بالجابة التكرما يرجى لنضضا يتسضضنى حضضتى خطي
ًا. الله وجزاكم فتواكم في جاء بما العمل خير

السؤال:
ًا الغناما إطعاما يجوز هل ض وشضضحوما عظضضاما مضضن مشضضتقة أعلفضض

ميتة؟ حيوانأات
وتفضلواإطلعكم. حسن لكم شاكرين فائق بقبول  

الحتراما،،

شركته لدى بأن وأفاد الجلسة هذه في المستفتي حضر وقد      
فضضي يعتمضضد المصضضنع وهضضذا الضضدواجن لعلضضف مصضضنع لنأشضضاء فكرةا
التالية: المواد على العلف تصنيع
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تّجمضضع ميتضضة حيوانأضضات أي أنأفهضضا حتضضف تمضضوت حيوانأضضات ) هناك1
مسضضحوق عضضن عبارةا وتصبح وتجفف وتطحن المصنع في وتوضع

الحيوانأضضات طعضضاما (البودرةا) إلضضى هذه وتضاف دقيق (بودرةا) أي
%.3 % أو2 أو الغالب % في5 بنسبة

للسضضتعمال صضضالح غير ويصبح يفسد الجزارين عند لحم ) هناك2
 وهو البشري

الطعمة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا مذبوحا ً السضضلمية للشضضريعة طبقضض اللحضضم هضضذا رمضضي مضضن فبضضدل
ًا منه وتعمل الشركة تأخذه الفاسد يطحضضن بضضأن للحيوانأضضات علفضض

ًا عضضن عبضضارةا ويصبح ويجفف المصنع في مسضضحوق(بضضودرةا) علمضض
المضضادةا تتغيضضر ل ويطحضضن المصنع في يدخل عندما اللحم هذا بأن

المضضادةا تبقضضى وإنأمضضا أخضضرى مضضادةا إلضضى يتحضضول ول فيضضه الساسية
أو درجضضة مائضضة بيضضن مضضا حضضرارةا درجة تحت ويدخل فيه الساسية

يجفف. وبعدها يسخن ثم درجة تسعين
ًا وتصنع تجمع وكذلك والشحوما العظاما ) وهناك3 للحيوانأات علف

علضضف فضضي المضضواد هذه إدخال من والغرض السابقة الطرق مثل
فضضي البروتين بزيادةا عندنأا الحيوانأات تسمين زيادةا هو الحيوانأات

طعامها.
ًا تصضضنيعها يجضضوز هضضل الميتضضة الحيوانأضضات عضضن هضضو والسضضؤال علفضض

تذبضضح الضتي الحيوانأضات دما وكضضذلك الطبيعية العلف إلى وتضاف
ًا العلف في إدخاله يجوز هل الكويت في فوائضضد هنضضاك بأن علم
وهي: المشروع هذا وراء من

وذلضك الحيضضوانأي العلضضف علضضى الحصضضول فضضي التكاليف تقليل  ض1
بسهولة. عليها والحصول الميتة الحيوانأات هذه لتوفر

أجضضل مضن الميتضة والحيوانأضضات الفضضضلت هضذه على القضاء  ض2
المراض. انأتشار وعدما النظافة

يلي: بما اللجنة أجابإت وقد
اللحضضم المأكولضضة الحيوانأضضات مضضن وغيرهضضا الغنضضاما إطعضضاما  يجضضوز
ًا المضضأخوذةا واللحضضوما والشضضحوما العظضضاما تكوينها في يدخل أعلف

ّذكاةا ذبائح من للسضضتعمال صضضالحة غيضضر اللحضضوما تلك كانأت ولو م
ّي لن ، السضباب مضن ذلضك لغيضر أو صضضلحيتها مضضدةا لنأتهاء البشر

النأتفضضاع يجضضوز طضضاهرةا الطبيعي العلف إلى المضافة المواد هذه
بها.
ولضضو الضضدما أو الميتة، الحيوانأات وعظاما وشحوما لحوما إضافة أّما
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 مذكى حيوان من

الطعمة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا فيه لن مكروه فهو جضضوازه، عضضدما والصضضل ، بالنجاسضضات انأتفاع
أو الدما فيه دخل بما المعلوفة الحيوانأات لحم أكل يجوز هذا ومع

يأخضضذ فل العلضضف هضضذا مضضن اللحم لينتن بحيث قليلة بنسٍب الميتة
مضضن غضضالبه أو أكلهضضا جميضضع الضضتي وهضضي الجللضضة الحيوانأضضات حكضضم

أعلم. النتن. والله رائحة منه وتظهر لحمها ينتن بحيث النجاسات
* * *

 المسكرات من (بيرةا) خالية           خميرةا89ع/4/16
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1955[ مضضن/ إدارةا المقضض

ونأّصه. ،والتشريع الفتوى
السضضلمية والشضضئون الوقضضاف وزارةا الفاضضضل/ وكيضضل حضضضرةا
المحترما

وبعد، طيبة تحية
بطاقتهضضا تحمضضل غذائيضضة منتجضضات إلينضضا ورد قد بأنأه         نأفيدكم

ًا مضضن وكجضضزء مكونأاتهضضا الضضبيرةا) ضضضمن (خميضضرةا وجضضود عضضن بيانأضض
ًا الضضبيرةا)، بخميضضرةا متخمضضرةا دونأضضات (خليضضط تسضضميتها بضضأن علمضض
الكحول. من  خاٍل والمنتج بها مسموحا المستخدمة الخميرةا
حضضول ترونأضضه بمضضا ممكضضن وقت بأسرع وموافاتنا الطلع الرجاء

المنصضضوص التسضضمية إن ( الضضبيرةا) حيضضث كلمضضة اسضضتخداما جضضواز
الخضضبز). (خميضرةا هضي المعتمضدةا القياسية المواصفات في عليها

،،، التحيضضضة خالص مع
يلي: بما اللجنة أجابإت*

ًا يحرما ل أنأه ّلضضوه ثبضضت قضضد مضضاداما المنتضضج هذا تناول شرع مضضن خ
ًا البطاقضضة (بيضضرةا) مضضن كلمة حذف وينبغي المسكرةا المواد سضضد

أعلم. للذريعة. والله
* * *

والباحة الحظر كتاُب

الخمر مع يستخدما أن يمكن شراب   تداول89ع/1/23
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المععديرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]   عضضرض1956[
ونأّصه: الكويت، لبلدية العام

التحية، بعد
الجضضاهز الكاكضضاو شضضراب للغذيضضة ... العالمية شركة لحساب ورد
الصضضحية المعاينة وبتقرير ، المريكية المتحدةا الوليات إنأتاج من
لمختضضبر إرسضضاله وتضضم الكضضويت بلديضضة قبضضل مضضن عليه الكشف تم

العينضضة فحصضضت وعليضضه الصلحية من للتأكد العامة الصحة وزارةا
الصضحة وزارةا مختضبر أن إل الدمضي لسضتهلك صالحة أنأها وتبين

المواصفات (إدارةا والصناعة التجارةا وزارةا بمراجعة أفاد العامة
البيانأضضات بطاقضضة علضضى المضضذكورةا العبضضارةا والمقاييس) بخصوص

نأضضوع مضضع الشضضراب هضضذا تقضضديم بإمكانأيضضة تفيضضد النأجليزيضضة باللغضضة
ً  الكحضضضول ضضضض والصضضضناعة التجضضضارةا وزارةا مخاطبضضضة تضضضم وفعل

أن إل المنتضضج هضضذا حضضول الضضرأي لبضضداء والمقضضاييس المواصضضفات
لجنضة على للعرض الموضوع هذا حولت والصناعة التجارةا وزارةا

على عرضه وتم العاما البلدية مدير وقرارات المستوردةا الغذية
ضضض الوقضضاف لضضوزارةا المنتضضج هذا تحويل اللجنة قررت حيث اللجنة
الفتوى. إدارةا

السضضلع تلك عرض إمكانأية عن بموافاتنا التكرما يرجى لذا
تعضضاونأكم. حسضضن لكضضم عضضدمه. شضضاكرين مضضن الكضضويت بأسضضواق
الحتراما،،، فائق بقبول وتفضلوا

الشربة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا يحرما ل إنأه ّلضضوه ثبضضت قضضد مضضاداما المنتضضج هذا تداول شرع مضضن خ

علضضى تحتضضوى الضضتي العبضضارةا طمضضس وينبغضضي المسضضكرةا، المضضواد
وذلضضك الستعمال إرشادات ضمن المذكورةا الخمر أنأواع تسمية

ًا أعلم. للذريعة. والله سد

الطائرةا في المسكرات              تقديم89ع/1/14
السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]  عضضرض1957[

ونأصه: ،عبدالله
أخرى شركة إلى طائراتها إحدى بتأجير طيران شركة قياما يجوز هل
المسضضتأجرةا الجهضضة تقضضوما أن المؤكد من حيث طياريها مع ما جهة أو

المستأجرةا. الطائرةا متن على الخمور بتقديم
العامضضة المضضور لجنضضة مضضع موعضضد تحديد على بالموافقة التكرما يرجى
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النقابضضة أعضضضاء مضضن الطيضضارين أحضضد لحضضضور وذلضضك الفتضضاء بمكتضضب
ًا أكضضثر بشكل  الموضوع لطرحا المسألة هذه من المتضررين إيضضضاح
بشأنأه. العلماء الساتذةا رأي على والحصول
اللضضه ورحمضضة عليكضضم معنضضا. والسضضلما تعضضاونأكم حسضضن لكضضم شاكرين
وبركاته.

من: كل الفتوى لجنة إلى حضر وقد
المحسن. عبد السيد ض1
عادل. والسيد ض2

تقضضوما الشركة وأن الطيران، شركات إحدى في يعملن بأنأهما وأفادا
بعضضض في فقط الطيارين طاقم مع الدول بعض إلى طائراتها بتأجير

أحضضوال فضضي والمضضضيفين الطيضضارين مضضن الطاقم جميع مع أو الحوال
الخمضضور بتقديم أحيانأا تقوما الطائرةا تستأجر التي الشركة وأن أخرى

الطائرةا. في للركاب
ذلك؟ في الشرعي الحكم هو فما

الخمضضور، تقضضديم فضضي دخضضل للطيضضارين كان إذا عما اللجنة وسألتهما
 لنا فقال: ليس

الشربة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

إذا وعضدمه الضذهاب فضي الطيضار يخيضر وقضد الخمور، تقديم في دخل
ًا مقامه، يقوما من هناك كان إلضضى الطيضضار فيضطر أحد يوجد ل وأحيانأ

ذلك؟ في الحكم هو فما الذهاب

يلي: بما اللجنة أجابإت*
طيضران لشضضركة طائراتهضا تضضؤجر أن للطضائرةا المالكضضة للشركة يجوز
ًا الجضضارةا من الغرض كان إذا أخرى البضضضائع أو الركضضاب كنقضضل مباحضض

المسضضتأجرةا الشضضركة أن المضضؤجرةا الشركة علمت ولو المحرمة غير
لن وذلضضك معهضضم الخمضضر يحملون الركاب أن أو الخمور بتقديم تقوما

ليضضس الخمضضور تقضضديم مضضن يحصضضل مباحا،وما الصلي الجارةا موضوع
ً فاعله. على وإثمه الجارةا موضوع في داخل
امتناع الجارةا عقد في المؤجرةا الشركة تشترطا أن الولى أن على

طائراتها. على والمحرمات الخمور تقديم عن المستأجرةا الشركة
ًا الستئجار من الساسي الغرض كان إذا أما الخمضضور كشضضحن محرم
مالضضك ويضضأثم الجضضارةا تلك تجوز فل السلما لعداء السلحة شحن أو

بذلك. علقة له من وكل الطائرةا
ارةا موضضوع كضان هذا وعلى ًا الج موضضضوع كضان وإذا فضالجرةا مباحض

ًا الجارةا حراما. فالجرةا محرم
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فيتوجب للركاب الخمور تقديم في مدخل له المسلم الطيار كان إذا
الملعضضونأين أحضضد يكضضون لنأضضه الحالضضة هذه في العمل عن المتناع عليه
اللضضه صضلى اللضضه رسضول قال: لعضضن مالك بن أنأس لحديث الخمر في

وشضضاربها، ومعتصضضرها، عاصضضرها، عشضضرةا، الخمضضر فضضي وسضضلم عليضضه
والمشضضتري ثمنها، وآكل وبائعها، وساقيها، إليه، والمحمولة وحاملها،

الترمذي. له. رواه والمشتراةا لها
ًا. الطائرةا طاقم أفراد سائر حكم وهذا أيض

الطضضائرةا وطضضاقم الطيضضارين إلضضزاما الحضضال هضضذه في للشركة يحل ول
 هذه في بالعمل
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الشربة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ذلضضك فضضي الطاعضضة والمضيفين الطيارين يلزما ول المحرمة، العمال
الخالق. معصية في لمخلوق طاعة ل لنأه المتناع عليهم ويجب

الخمضضور تقضضديم فضضي مدخل الطاقم أفراد أو للطيارين يكن لم إذا أما
قيضضادةا فضضي عليهضضم إثضضم فل غيرهضضم سيقدمها الذي وكان والمحرمات

الخيضضار لهضضم كضضان إن فالولى ذلك ومع بها العمل مباشرةا أو الطائرةا
أو الخمضضور تقضضديم علضضى المشضضتملة الرحلة تلك في العمل يتركوا أن

المحرمات. من غيرها
وتقضضديم تعالى الله بتقوى للطائرات المالكة الشركة تنصح واللجنة

علضضى ذلك وترجيح تعالى الله رضوان إلى أقرب هو بما العمل جانأب
أعلم. زائلة.  والله مادية مصالح مجرد

* * *

والشيشة والنارجيلة التبغ               تقديم89ع/5/48

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1958[ السضضيد/ مضضن المقضض
ونأّصه:ض ،ملفي
 المحترما        الفتاء إدارةا / مدير السيد
ّدما الستفتاء عرض الرجاء الهيئضضة فضضي العامضضة المور لجنة على المق
فيها. الشرعي الحكم لبداء للفتوى العامة

ًا أعمل أن أريد الطعضضاما وجبضات تقضضدما وبضضه منضضتزه شكل على مطعم
منضضي رغبضضة وذلك النارجيلة للزبائن أقدما أن وأريد أنأواعها جميع على
 ؟ أكثر زبائن كسب في

 ؟ حراما أما حلل النارجيلة مكسب * هل
أمشضضي لكضضي شضضخص لي النارجيلضضة تأجير وأريد حلل غير كان * إذا

أقبضضضه الضضذي اليجضضار هضضذا فهضضل أنأواعها اختلف على الطعاما وجبات
 ؟ حراما أما حلل الشخص من

الشربة / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي:  بما اللجنة  * وأجابإت
تعضضاطيه بحّل القول على مبني  الدخان أو التبغ تجارةا بحكم " القول

ًا العلمضضاء اختلضضف وقد بكراهيته أو بحرمته أو ًا قضضديم هضضذا فضضي وحضضديث
ًا مكروه تعاطيه أن القوال وأعدل الحكم ًا يكون وقد تنزيه إذا حرامضض
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ًا يتعاطاه لمن مضر تعاطيه أن تأكد ًا ضرر  0 بليغ
مكروهة. فيه التجارةا تكون عليه وبناء

ًا ذلضضك علضضى القضضداما بعدما السائل اللجنة وتنصح   لحضضداث  تفاديضض
معضضه يتفضضق ممضضن أو مباشضضرةا منضضه التقديم كان سواء بالناس الضرر

 0 أعلم والله  بذلك التعهد على

والبإاحة الحظر كتاُب

للمضطر اللحية حلق        89ع/4/6

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1959[
ونأصه: ،حسين

دورات بعمضضل الدارةا وتقضضوما العضضاما الطفضضاء إدارةا فضضي أعمضضل
الدورةا وبعد فقط الدورةا مدةا اللحية حلق ويشترطون ضباطا
لنأه الدورةا مدةا اللحية حلق لي يجوز فهل بالخيار النأسان يكون

الدورةا، هذه بعد إل إطفاء ضابط إلى وضعي تعديل لي يتيسر ل
ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
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الخضضذ جضضواز اللجنضضة تضضرى السؤال في المبين الظرف بمراعاةا
الحلق وقت أن سيما ول بالكراهة، العلماء من قال من بقول
أعلم. فقط. والله الدورةا بوقت محدد

* * *
والشضعر الضوجه وتجميضضل اللحيضضة لحلق محل افتتاحا89ع/2/42

والخضاب
،عمععرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1960[

ونأصه:
أن نأعلضضم ونأحضضن للرجضضال حلقضضة صضضالون أفتضضح أن أريضضد إنأضضي هضضو

الحكضضم يكضضون قضضد الضتي والمضضور القضضايا بعض يتضمن الصالون
ًا، الشرعي حلق يوجد الحلقة ففي غامض

الفطرةا خصال / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بالشضضعر، تمليس وعمل بالشعر السشوار ويوجد تحديدها أو اللحية 
الضضدهون مضضن الضضوجه بشضضرةا يعالضضج جهضضاز ذلضضك جضضانأب إلى ويوجد

ًا ويوجد والبثور، تحضضت الضضذي الشضضعر قلضضع أي الخيضضط عمضضل أيضضض
وعمضضل الصضضبغ إلضضى الحضضاجبين) بالضضضافة (فوق وفوقهما العينين

أنأواعها. بمختلف والقصات التسريحات

ونأّصها: سابقة فتوى على اللجنة اطلعت*
علضضى النضضاس يفعلهضضا الضضتي بالطريقة للرجال الرأس شعر حلقة-

التشبه مثل الرجل يشين ما فيها يكن لم ما جائزةا التجميل وجه
أو جضضوانأبه وتضضرك الضضرأس وسضضط حلق وهو القزع ومثل بالنساء،
تحريمضضه، إلضضى الفقهضضاء من كثير فذهب اللحية حلق وأما عكسه،
ًا، مكروه أنأه إلى بعضهم وذهب أنأضضه إلضضى بعضضضهم وذهضضب تحريمضض
يعتبر اللحية حلق من يأتي الذي للكسب وبالنسبة تنزيها، مكروه

ً ًا مال أما الحلل مضضن للغالب المشبوه المال في والعبرةا مشبوه
الحراما.

مايلي: وإضافة الفتوى بهذه الخذ اللجنة ورأت-
از واسضتعمال بضه، بضأس ل الشضعر وتمليضس السشوار يعالضج جه

واسضضتعمال كضضذلك، بضضه بضضأس ل والبثضضور الدهون من الوجه بشرةا
شعر قلع وأما به، بأس ل العينيين تحت الذي الشعر لقلع الخيط

غيضضره أو بالسضضواد الشضضعر صبغ وأما يجوز، فل ترقيقه أو الحاجب
أعلم. به. والله بأس فل

* * *
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والبإاحة الحظر كتاُب

السيدات لتنزيين صالون              إنأشاء89ع/2/28

السضضيد مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1961[
ونأّصضضه: تعاونأية، جمعية إدارةا مجلس رئيس نأائب ض عبدالحكيم/

الله، ورحمة عليكم السلما
محضضل اسضضتلما العاجضضل القريضضب فضضي الله بمشيئة الجمعية تعتزما

إدارةا بمعرفتهضضا إدارتضضه إشضضرافها تحضضت لتتولى السيدات صالون
مباشرةا.
ًا المحظضضورةا العمضضال أو النواحي دائرةا في التردي من وتحصن

ًا يزاولهضضا الضضتي العمضضال تكضضون أن علضضى حرصنا في ورغبة شرع
ًا. مقرر هو لما وفقا نأشاطه نأطاق في المحل شرع

لصضضالون يجضضوز فيمضضا الشضضرعي الضضرأي نأسضضتطلع فإنأنضضا لضضذلك
ًا عليه محظور هو وما أعمال من يقدمه أن السيدات مضضن شضضرع

ًا. والسلما الله مباشرتها. وجزاكم عن منهي أنأشطة عليكضضم خير
وبركاته،، الله ورحمة

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ً لبد فيهضضا تقضضدما الضضتي الماكن في التية القواعد مراعاةا من أول

النساء: تزيين خدمات

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

هضذه فضضي العضاملين مضن كضانأوا سضواء الرجضال حضور يمنع أن ض أ
كانأوا ولو التزين في للراغبات المرافقين الرجال من أما الماكن
ًا محارما. أو أزواج

التزيين. في النجسة المواد استخداما من التحرز ض ب
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ًا تحدث زينة أي تجنب ض ج بالرجال. تشبه
المضضرأةا علضضى المرأةا من عورةا هو لما اللمس أو النظر تجنب ض د

الركبة. إلى السرةا بين ما وهو
بترويضج عرفضضن عضاملت المضاكن هضذه فضضي يسضتخدما ل أن ضضض هضضض

للتزيين. المترددات أسرار كشف أو الفساد

تجيب اللجنة فإن بالتفصيل عنها المسئول للمور بالنسبة أما ضض
وتجفيضضف للشضضعر زيضضت حمضضاما وإجضضراء الشضضعر يلضضي: غسضضيل بما

ًا وصبغه وكيه الشعر ذلضضك كل منه خصلت صبغ أو أسود أو ملونأ
ًا جائز تشضضبه فيضضه يكضضن لضضم إن الشضضعر وقضضص فيه، حرج ول شرع

ًا، جائز فهو بالرجال كضضل تمليسضضه أو عكفضضه أو الشضضعر ولف شرع
ًا جائز ذلك منهضضا طضضال ما لزالة كان إذا الظفار تقليم أما ، شرع
الفطضضرةا خصضضال مضضن وهو سنة هو بل جائز ذلك فإن المعتاد عن

بالخضضذ كضضان إذا أما وسلم، عليه الله صلى الله رسول سنها التي
ً تركه بقصد الظفر أطراف من السضنة، خلف فهضو مضدببا طضويل
ًا، به بأس فل الظفار صبغ وأما الضضتي المضضرأةا علضضى ولكضضن شضضرع

ة بمضادةا أظفارهضا تصبغ تجديضد إلضضى احتضاجت إذا تزيلهضا أن عازل
تكضضن لضم مضا أوقاتهضا فضضي للصضضلةا غسضضل أو وضضوء مضضن الطهارةا

بضضأس ل للضضوجه والمكياج كالحناء، عازلة غير بها المصبوغ المادةا
ًا، به الحضضاجبين، شعر يشمل ل أن على يجوز للوجه والحف شرع

ًا يجوز والقدمين اليدين شعر وإزالة سضضبق مضا مراعضضاةا مضضع شرع
عورةا. هو لما أتلمس النظر حيث من عليه التنبيه

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا يجضضوز ل الحواجب وتهذيب عنضضه ( النمضضص) المنهضضي هضضو لنأضضه شضضرع
ًا النامصضضة وسلم عليه الله صلى الله رسول لحديث: "لعن شرع

الضضتي هضضي والمتنمصضضة تفعلضضه الضضتي هضضي والمتنمصة" والنامصضضة
تطلبه.

كضضان إن للتزين تأتي التي المرأةا أن ملحظة يجب أنأه     على
ًا الصضضالون قيضاما فضإن متبرجضضة الزينضضة بتلضك سضتخرج أنأهضا معلوم
تعالى. والله الله معصية على لها إعانأة لنأه يحل ل حراما بتزيينها
أعلم.

* * *

النقاب وكفيها/ لبس المرأةا وجه            كشف89ع/2/7
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 ،علععيمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]     وعرض1962[
ونأصه:

فاسألوا وتعالى سبحانأه الله قال  ل كنتم إن الذكر أهل " 
(كشف حكم عن إفادتي العظيم. أرجو  الله تعلمون" صدق

واجضضب أما فضضرض النقضضاب لبس وهل للمرأةا والكفين) بالنسبة الوجه
الفتضضوى بهضضذه انأتفضضع مضضن كضضل وعن عني الله فقط. وجزاكم جائز أما

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلما الجزاء خير
يلي: بما اللجنة أجابإت*

محارمها( وأخو غير أماما وكفيها وجهها تكشف أن للمرأةا يجوز
تعضضالى: لقضضوله بيتها خارج أو بيتها في محارمها) سواء غير من زوجها

وقد ظهر ما إل زينتهن يبدين "ول في ذلك تفسير جاء منها" 
رسول على دخلت بكر أبي بنت أسماء أن ومنها والثار الحاديث

وقضضال: عنهضضا فضضأعرض رقاق، ثياب  وعليها وسلم عليه الله صلى الله
هذا إل منها يرى أن يصلح لن المحيض بلغت إذا المرأةا إن أسماء "يا

المضضرأةا وجضضه إلضضى للنظضضر بالنسضضبة أمضضا وكفيه وجهه إلى وأشار وهذا
علضضى الفتنضضة النضضاظر خشضضي أو  بشضضهوةا كضضان إذا إل جائز فهو وكفيها
عليه فيجب نأفسه

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أن علضضى المضضرأةا، علضضى ل  بشضضهوةا النضضاظر على والثم البصر، غض 
أو فعله فللنأسان جائز هو ما لن شاءت متى وجهها تستر أن للمرأةا
لحاجضضة إل الكشضضف عليهضضا يجضضب ل السضضتر، عليها يجب ل فكما تركه،
أعلم. ونأحوه. والله العلج أو الشهادةا كأداء

* * *

الحجاب ونأزعها الزوجة بأما الخلوةا     89ع/1/48
الزينة مع للعمل المرأةا خروج                             

ّدما السضضتفتاء اللجنة على ]     عرض1963[ ،حسععنمضضن/  المقضض
ونأصه:

المعول الصحيح بالرأي السئلة هذه على بالجابة التكرما رجاء
ًا عليه والسنة الكتاب من عليها والدليل بنوده جميع مستوفي

ًا تسبب حيث لنشرها في المحافظة البيوت في الحرج من كثير
ًا. وجزاكم الله وفقكم الحاضر عصرنأا خير

زوج أمضضاما تتضضبرج أن الزوجضضة لما يجضضوز  هضضلالول: السؤال
نأص بالملبس ورقبتها وعنقها رأسها عن "سافرةا بنتها
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ًا والمطبخ البيت في بها تعمل التي كم. والقصيرةا غالب
ابنها؟ يراه ما منها يرى أن له يجوز  وهلالثاني: السؤال        

بها؟ الخلوةا يجوز  هلالثالث: السؤال 
البصضر. غضض آيضضة الكريمة الية في يذكر ذلك. فلم له جاز وإذا

ِلَم أنأها مع بالحجاب أسماء وسلم عليه الله صلى النبي أمر و
الزوجة. أما كحرمة محرمة

المضضرأةا جسضد جميضع أن علضضى الجمضضاع فضضي الفقهضضاء حجضة وما
وكفيها؟ وجهها إل للرجال بالنسبة عورةا

للعمضضل تضضذهب أن العاملضضة للمرأةا يجوز  هلالرابإع: السؤال
 وعلى مكتحلة

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

إن إثم الزوج على وهل الذهبية، المصوغات يديها وفي صدرها
المحاولة؟ بعد منعها يستطع لم

متزوجضضة وهضضي غيضضره مضضن بنضضت لهضضا امرأتضضه بأن وأفاد السائل وحضر
أنأضضت لنأضضك الحجاب السائل) : اخلعي زوجته(زوجة لما يقول وزوجها

أماما تحتجب بأن زوجتي وآمر الغيرةا وأنأا(السائل) تأخذنأي أمي مثل
وحضضدهما السضضوق إلضضى ابنتهضضا زوج مضضع تخرج ما كثيرا وهي ابنتها زوج

جائز ذلك بأن الشرعي الحكم أعرف السيارةا. وأنأا في معها ويختلي
تصضضرفاتها فضضي الشك ويداخلني زوجتي على الغيرةا تأخذنأي أنأا ولكن

0 ابنتها زوج مع

يلي:ض بما اللجنة أجابإت وقد
والثاني: الول السؤال جواب

عضضن ابنتهضضا زوج أمضضاما تكشضضف أن الزوجضضة لما يجضضوز أنأه الصل
قبيل من وهذا مؤبدةا، حرمة عليه محرمة لنأها وعنقها رأسها
أو أرادت إن ذلك تستر أن ولها والترك الفعل جواز وحكمه المباحا

أعلم. الفتنة.والله خيفت إن الستر ويجب ذلك زوجها أراد

الثالث: السؤال جواب
ترك ولها بيانأه سبق لما مباحة ابنتها بزوج الزوجة أما خلوةا 

الفتنة. خيفت إذا وتحرما الخلوةا
 الرابإع: السؤال جواب

والكفين، الوجه عدا ما كل ساترةا للعمل العاملة المرأةا خروج يجوز
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العيضضن فضضي الكحضضل أو يدها، في حليها ظهور من مانأع ول متبرجة غير
ًا كان إذا وجه على ل عادي

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضي السضضلف بعض عن آثار وردت الفتنة. وقد وحصول الزينة إبداء 
منها} "النضضور/ ظهر ما إل زينتهن يبدين تعالى: {ول الله قول تفسير

الكحل أي العين في والكحل المعصم في والسوار الخاتم "  بأنأه31
ونأحضضوه شضضكله فضضي للنظضر لفضضت بشضضكل يسضضتعمل ل بحيضضث العضادي
منهضضا يضضراد الضضتي دون عيوبه وإخفاء الوجه لصلحا المستعملة المواد
أعلم. الزينة. والله وإظهار التبرج

* * *

المسلمة المرأةا / حجاب المرأةا         أحكاما89ع/4/55
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1964[ / السضضيد مضضن المقضض

ونأّصه:  فرنأسا في السلمية  المنظمات اتحاد رئيس  ،أحمد
يكتضضب أن فرنأسضضا فضضي السضضلمية المنظمضضات  اتحضضاد  يسضضر

فرنأسضضا في أثيرت والتي السلمي الحجاب مسألة بشأن  لفضيلتكم
0 الخيرةا الفترةا في

ًا ونأفضضت وعربيضضة فرنأسضضية كضضثيرةا مسضضئولة جهضضات  تضضدخلت وقضضد نأفيضض
السنة.  وقضضد في ول القرآن في يرد لم وأنأه الحجاب شرعية  قطعيا

والعربيضضات الفرنأسضضيات المحجبضضات المسلمات بعض أن هذا عن نأتج
تضضزداد أن ونأخشضضى عليهن وقعت التي الضغوطا نأتيجة الحجاب خلعن
 الخطيرةا الظاهرةا هذه

مشروعية تبين شرعية بفتوى توافونأا أن  فضيلتكم من فنرجو
فضضي نأشضضرها مضضن نأتمكضضن حضضتى المسضضلمة للمضضرأةا وإلزاميته الحجاب

إلضضى ونأرسلها  فرنأسا في المسلمين صفوف بين ممكن وقت أقرب
هضضذا إيقضضاف فضضي الفتضضوى هضضذه تسضضاهم أن عسضضى المسئولة الجهات
عز الله نأسأل الخصوص بهذا المسلمات له تتعرض الذي التضييق

اللضضه وجزاكضضم والمسضضلمين السلما خدمة في وإياكم يجعلنا أن وجل
ًا  ،،، وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما0 خير

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي:  بما اللجنة أجابإت ض
ما بدنأها جميع تستر أن البلوغ سّن منذ المسلمة المرأةا على يجب  

بمحضضضر كضضانأت أو بيتهضضا مضضن خرجضضت إذا وذلضضك ، والكفين الوجه عدا
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الجضضانأب للرجال منها يظهر أن لها يجوز فل ، محارمها غير من رجال
اعتضضادت مّمضضا سضضاقيها أو ذراعيهضضا أو رقبتهضضا أو شضضعرها من شئ عنها

ًا العصضضر هضضذا فضضي كشضضفه المسضضلمات النسضضاء بعضضض لغيضضر تقليضضد
ًا المسلمة المرأةا ظهرت فإن ، المسلمات فعلضضت فقد ذلك من شيئ

ًا محرما جميضضع المضضرأةا سضضتر وجضضود علضضى بتحريمه. والضضدليل مقطوع
، الكريضضم القضضرآن مضضن كضضثيرةا نأصضضوص والكفيضضن الضضوجه عضضدا ما بدنأها

الى اللضه قضضول منهضا الصحيحة النبوية والسنة للمؤمنضات :{ وقضل تع
ّ زينتهضضن يبضضدين ول فروجهضضن ويحفظن أبصارهن من يغضضن  مضضا إل

ّ زينتهن يبدين ول جيوبهن على بخمرهن وليضربن منها ظهر إل
أو بعضضولتهن أبنضضاء أو أبنضضائهن أو بعضضولتهن آبضضاء أو آبضضائهن أو لبعضضولتهن
أو أيمانأهن ملكت ما أو نأسائهن أو إخوانأهن بني أو إخوانأهن
يظهضضروا لضضم الضضذين الطفضضل أو الرجضضال مضضن الربة أولى غير التابعين

زينتهضضن من يخفين ما ليعلم بأرجلهن يضربن ول النساء عورات على
النضضور } (سضضورةا تفلحون لعلكم المؤمنون أيها جميعا الله إلى وتوبوا

ّ اليضضة هضضذه فضضي تعضضالى بقوله والمراد )،31 رقم الية ظهضضر مضضا {إل
عضضن والثضضار السضضنة ذلضضك علضضى دلضضّت والكفان. كمضضا الوجه منها} هو
ْبن بقوله والمراد الصحابة ْليضر جيضضوبهن} علضضى بُخُمرهن تعالى: { و

الثوب جيب يستر ) بحيث الرأس (غطاء وهو الخمار المرأةا تلوي أن
قضضل النضضبي أيهضضا { يضضا تعضضالى الله قول ذلك ) ومن العنق ( فتحة وهو

ذلضضك جلبيبهضضن مضضن عليهضضن يضضدنأين المضضؤمنين ونأساء وبناتك لزواجك
ًا الله وكان يؤذين فل يعرفن أن أدنأى ًا غفور (سورةا رحيم  {

اللضضه صضضلى الرسول قول النبوية السنة ) ومن51 رقم الية الحزاب
أن يصضضلح لضضم  المحيضضض  بلغضضت إذا المرأةا إن أسماء ( يا وسلم عليه
داود أبضضو ) رواه والكفيضن الضوجه إلضضى وأشار ، وهذا هذا إل  منها ُيرى
عنها.   الله رضى عائشة عن

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فمضضن ، النبضضوةا عهضضد منضضذ المضضة علمضضاء إجماع انأعقد ذلك وعلى
أو شضضعرها الجضضانأب الرجال أماما المسلمة المرأةا كشف جواز ادعى

والسضضنة الكتضضاب خضضالف فقضضد بسضضتره أمضضرت ممضضا نأحوهمضضا أو عنقهضضا
الى اللضه حرمضه مضا واستحل والجماع عليضه اللضه صضلى ورسضوله تع

0 وسلم
فهضضو الضضبرقع أو بالنقضضاب لوجههضضا المسلمة  المرأةا تغطية  وأّما

وتغطيضضة ، عنضضه بضضالنهي ول  بضضه بالمر الشرع يرد لم الذي المباحا من
يطلضضق مضضا ( وهضضو والكفيضضن الضضوجه يشضضمل بحيث  بدنأها جميع المرأةا

ًا عليه مضضن الشضضريعة فضضي  مطلضضوب غير " أمر " الحجاب كلمة شرع
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ًا وكان ، المسلمات النساء اللضضه صضضلى النضضبي أزواج علضضى فقط واجب
ًا سضضألتموهن تعضضالى: {وإذا اللضضه قضضول نأضضزل وفيهن وسلم عليه متاعضض

 )53 رقم الية الحزاب حجاب} (سورةا وراء من فاسألوهن
هضضي بسضضتره أمضضرت لمضضا المسلمة المرأةا ستر مسألة وإن هذا

ًا المسلمون بها يلزما التي الساسية السلمية الشئون من ،ول تضضدين
التعضضرض غيرهضضا أو السضضلمية البلد فضضي فضضرد أو  جهضضة  لي يجضضوز

ّا ل فيها للمسلمين النأسضضان حقضضوق شضضعار ترفضضع التي البلد في سيم
0 أعلم والله0 الحريات وحماية

 * * *

بالمرأةا والخلوةا والمصافحة / النظر المرأةا         أحكاما89هض/1/1
 
مضضن/ رابطضضة المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1965[

السؤال: ونأص بأمريكا المسلم الشباب
أو كضضانأت مسلمة الزوجة أقارب مجاملة في الجائزةا الحدود هي ما ض

متبرجات؟ منهن كان إذا وخاصة نأصرانأية

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما السؤال عن الهيئة أجابإت*
أو كضضانأت مسضضلمة ضضض والمحارما الزوجة غير ض الجنبية المرأةا إن

ا إل منهضا يرى أن للمسلم يجوز ل مسلمة غير وهضو الشضضرع أبضاحه م
فضضي ويسضضتوي الفتنة وأمنت شهوةا بغر النظر كان إذا والكفان الوجه

المجالسضضة أثناء النظر يجوز فل وعليه وغيرهن، الزوجة قريبات ذلك
المضضرأةا مضضن نأظضضره الشضضرع أبضضاحا مضضا حضضدود فضضي إل إليهضضن غيرهضضا أو

أعلم. بهن. والله الخلوةا تجوز ل أولى باب ومن الجنبية،

 مفتوحا مجتمع في الجنسين بين المرأةا/العلقة   أحكاما89هض/1/1
مضضن/ رابطضضة المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]    عضضرض1966[

السؤال: ونأص بأمريكا المسلم الشباب
الرجضضال بيضضن العلقضضات نأاحيضضة مضضن مفتضضوحا المريكضضي المجتمضضع
هضضذه فضضي منه يتحرز أن الملم الشباب على  يجب فما والنساء،
تتكضضرر الضضتي الخضضرى المسضضائل فضضي عليضضه يجضضب ومضضا القضضضية؟

الختلء أو المدرسضضة إلضضى النظضضر أو الجنبيضة المضضرأةا كمصضافحة
أو المعهضضد أو الجامعة في ضروري دراسي لمر مكتبها في معها

أو بالدراسضضة تتعلضضق أمضضور فضضي المريكيضضات الفتيات مع الحديث
لذلك؟ الجائزةا الحدود في غيرها

يلي: بما اللجنة أجابإت*
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تعضضالى اللضضه اتقضضاء المسلمة والشابة المسلم الشاب على يجب
(المحرمة). والمخالطة كالزنأا الله حرمه عما أتتحرز

المضضرأةا تكضضون أن إل مطلقا فتمنع الجنبية المرأةا مصافحة وأما
مشتهاةا. غير
والكفيضضن الضضوجه إلى إل يجوز فل الجنبية المرأةا إلى النظر وأما
الفتنة. وأمنت شهوةا بغير كان إذا

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

شضضروطا لهضضا تضضوافرت متى فتجتنب الجنبية بالمرأةا الخلوةا وأما
المجلس. في يكن لم ثالث دخول يؤمن بحيث الصحيحة الخلوةا

في بالدراسة تتعلق أمور في الزميلت مع الحديث من ولمانأع
أعلم. بالقول. والله خضوع ول ريبة غير

* * *

للزواج المخطوبة إلى المرأةا/ النظر             أحكاما89هض/1/4
رابإطععةمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ] عضضرض1967[

ونأصه: ،بإأميركا المسلم للشباب
الخطبضضة فضضترةا فضضي الجائزةا والمخاطبة المشاهدةا حدود هي ما

شيء كل الغالب في يبيح الذي المريكي المجتمع في وخاصة
الفترةا؟ تلك في

يلي: بما اللجنة أجابإت*
مضضن والكفين الوجه إلى مخطوبته من ينظر أن للخاطب  يجوز

ريبة فيه ليس بما خلوةا غير في مخاطبتها له ويجوز خلوةا، غير
فضضإن سافرةا المرأةا كانأت إذا تكسر. أما ول بفحش تعريض ول

أعلم. وكفيها. والله وجهها على نأظره يقصر الخاطب
* * *

محرما ول إذن بدون للجهاد المرأةا خروج89/  ع1/50
ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1968[ لجنععةمضضن/  المقضض

خمضضس فضضي أخضضتين مضضن وصضضلها قضضد وكان خيرية جمعية في للدعوة
صفحات.  

فريضضضة لداء  ذهابهمضضا فضضي الشضضرع حكم عن السؤال وخلصة    
أفغانأستان في الجهاد

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الوالدين؟ معارضة ورغم محرما، غير من 
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يلي:  بما اللجنة أجابإت*
رق مضن تحريرهضا بمجرد يكتف لم المرأةا كرما حين السلما إن
0 كثيرةا أمور في مشورتها  وقبل رأيها احترما وإنأما الجاهلية
والشضضتراك الجهاد في حتى                       العبادةا في حقها وأعطاها

الجهاد في كثيرات نأساء اشتركت وقد ، السلمية الفتوحات في
منهن. كثيرات أسماء  السلما تاريخ وسجل طليعي بدور

بضضه يلزمهضضا لضضم فضضإنأه الشضضرف هضضذا منحهضضا قد السلما كان وإذا
ًا للرجال إلزامه ً البدنأية  طبيعتها مع تمشي قيامها على وعمل

وحين أولدها تربية  مهمُة وهي ذلك من أكبر هي التي بالمهمة
اسضتئذان مضن الرجضال بضه ألضزما بمضا يلزمها فإنأه للجهاد الخروج تريد

الواجبضضة الطاعضضة ألضضوان مضضن لضضون إرضائهما على العمل لن والديها،
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي إلضضى رجل جاء وقد ، الجهاد تعدل وخدمتهما

أحي وسلم عليه الله صلى النبي فسأله الجهاد في يكتتب وسلم
رواه فجاهد ففيهما قال: 0 : نأعم قال ؟ والداك وفى0 مسلم )    
فضإن  : فالزمهضا  قضال0 : نأعضضم قضال ؟ أما من لك ( فهل أخرى  رواية
أحمد.  ) رواه رجليها عند الجنة

بضضالله اليمان بعد العمال أفضل من الوالدين بر أن مقرر هو ومما 
قال مسعود بن الله عبد أن البخاري صحيح في ورد فقد الصلةا وبعد
؟ وجضضل عضضز  اللضضه إلى أحب العمل : أي وسلم عليه الله صلى للنبي
ثضضم قلت  الوالدين : بر قال ؟ أي ثم  قلت0 وقتها على : الصلةا قال
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي )  فضضأخبر اللضضه سبيل في : الجهاد قال ؟ أي

أعظم هي التي الصلةا بعد العمال أفضل الوالدين بر أن وسلم
ّثضضم ذلك ورتب السلما دعائم ُب ) والمهلضضة الضضترتيب تعطضضى  ) الضضتي ( 
).138ص10/  مجلد القرطبي تفسير

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مسضضيرةا السضضفر مضضن المرأةا وسلم عليه الله صلى النبي ونأهى
ومضضع للجهضضاد المرأةا فخروج ذلك وعلى محرما أو زوج دون وليلة يوما

ًا. وكضضذلك مرفوض أمر أهلها علم دون أخريات نأسوةا خروجهضضا  شرع
ّا0 محرما  غير مع للجهاد إذن مضضن فيضضه ّبضضد فل محرما مع  خروجها  أم

ّ الوالدين الضضذي  البلضضد العضضدو وطئ كأن عين فرض الجهاد كان إذا إل
المجاهد خالف ولو يجب الحالة هذه في الجهاد فإن فيه تقيم

ة  هضذه  مثضضل فضضي قضال تعالى الله لن والديه ًا { انأفضضروا الحال خفاف
ً إن لكم خير ذلكم الله سبيل في وأنأفسكم بأموالكم وجاهدوا  وثقال
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0 / التوبة41 تعلمون} آية كنتم
فضضانأفروا} اسضضتنفرتم { وإذا وسضضلم عليضضه الله صلى النبي قال

أفغانأستان في كان من على إل عين فرض يتعين ل الجهاد أن وبما
حدودها. على أو

دود علضى ول أفغانأسضضتان فضضي ليسضتا الختين أن وحيث البلد ح
حقهما في كفاية فرض هو بل الجهاد، عليهما يتعين فل منها القريبة

المحرما. ومرافقة الوالدين أذن من فيه بد فل
للجهاد الذهاب الختين لهاتين يجوز ل أنأه اللجنة ترى وعليهض

محضضرما مرافقضضة ومضضع والضضديهما بضضإذن إل غيرهضضا أو أفغانأسضضتان فضضي
أعلم لهما.والله

* * *

الدبر في بإتيانأها المرأةا تطلق / هل طلق89حا/5/29

نأصه: التي الستفتاء وقدما ،بإدرالسيد/  اللجنة إلى حضر
ًا الزوجضضة تعتضضبر هضضل حالضضة فضضي زوجهضضا علضضى محرمضضة أو طالقضض

إلضضى الرجضضوع لهضضا يحضضل وهضضل دبرهضضا، مضضن لهضضا الضضزوج معاشرةا
زوجها؟

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
النهضي ورد شضرعا محرما أمر دبرها من زوجته الرجل إتيان بأن
توبضضة تعضضالى اللضضه إلى يتوبا أن وعليهما والسنة القرآن في عنه

أعلم. الفعل. والله بهذا زوجها من تطلق لم والزوجة نأصوحا

* * *
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والبإاحة الحظر كتاُب

للضرورةا المغلفة العلم كتب وطاء             89ع/1/33

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1970[
التي: ونأصه بالنيابة، الوقف لشئون المساعد الوزارة وكيل

ًا نأفيضضدكم مطبوعضضات بتخزيضضن تقضضوما الوقضضف إدارةا بضضأن علمضض
ولمضضا ض الوقف عمارات بإحدى سرداب داخل الفقهية الموسوعة

فضضي للحريضضق فوهضضات عمضضل توجب الكويت بلدية تعليمات كانأت
للقيضضاما المقضضاولين تكليضضف المضضر اقتضضضى ضضض إليه المشار المخزن
لذلك. اللزمة بالعمال

ويصعب كبيرةا، حاليا فيه المتواجدةا المطبوعات كمية إن وحيث
والمواصضضفات الشضضروطا لنأجضضاز كليضضة بصضضورةا منضضه إخراجهضضا

أن كمضضا الطفضضاء، قبضضل مضضن المخضضزن داخضضل  تنفيضضذها المطلضضوب
بعضضض عليهضضا والوقضضوف دفعهضضا عليه يتحتم سوف بتنفيذها القائم

العمل. في مهامه لنأجاز الحيان
الشضضرعية الناحيضضة مضضن لجنتكم برأي بموافاتنا التفضل يرجى لذا
مضضع السضضرداب داخضضل إليها المشار العمال إتماما جواز مدى عن

ًا المطبوعضات وجضود داخضل ومعبضأةا مغلقضة تلضك بضأن فيضه. علمض
التحية،، مغلقة. واقبلوا كرتونأية حاويات

التعليم / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أو صضضناديق أو كراتيضضن فضضي معبضضأةا الدينيضضة الكتضضب كضضانأت    إذا

بعضضض لنأجضضاز مباشضضرةا عليهضضا الوقضضوف يكضضون ل بحيضضث حاويضضات
لدفع الله شاء إن فيه بأس ل فهذا تخزينها أماكن في النأشاءات

والمشقة. الحرج
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ممنضضوع فهضضو مباشرةا الدينية الكتب على الوقوف كان إن     أما
ًا نأحوه أو خشب من حائل وضع إذا إل المتهان من فيه لما شرع
أعلم. حرمتها. والله وتراعى المتهان صورةا تزول بحيث

* * *

والبإاحة الحظر كتاُب

النأاشضضضيد فضضضي والضضضدف الطبضضضل        اسضضضتخداما89ع/3/22
السلمية.

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1971[
ونأّصه: ،عبدالمحسن

وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما
ًا اللضضه ُيرضضضي مضضا وفضضق إسضضلمي إعلما لنأتاج الحرص من انأطلق

يرجضضى وسضضلم. لضضذا عليضضه اللضضه صضضلى ورسضضوله وتعضضالى سضضبحانأه
مضضع الفيلضضم وأحضضداث مشضضاهد اتفضضاق مضدى عضن فإفتائنضا التفضل
بالضضضافة هضضذا إنأتضضاجه، الله شاء إن نأنوي الذي السلمي الشرع

الفيلم. في ستستخدما التي باليقاعات إفتائنا إلى
ضضض منها نأسخة الكتاب هذا طي المرفق ض الفيلم هذا       وقصة
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والفقضضر الحضضروب وهضضي التشضضرد إلضضى تضضؤدي الضضتي العوامضضل تبرز
المجتمعضضات منهضضا تعانأي بدأت ظاهرةا وهي والكوارث والمجاعة
الفريقية.
والحشضضمة الضضزي فيها مرعى الفيلم مشاهد جميع بأن      علما
اختلطا عضضدما جضضانأب إلى هذا للمرأةا بالنسبة والحجاب السلمية

تصضضور الفيلضضم أحضضداث أن كما منعزلة أماكن في بالرجال النساء
بضضأن علمضضا عامة)، أماكن أو شوارع أو (صحراء مكشوفة بأماكن

إظهارهضضا علضضى وتحضضرص المضضرأةا مفاتن إظهار ستتجنب الكاميرا
الوقار. بمظهر

ًا تقدما وكل هذا هضضو مضضا تخضضالف بديلضضة أفلما لنأتضضاج حرصضض
 بالساحة مطروحا

والموسيقى الغناء / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

السلمية. الشريعة وفق يكون البديل وهذا أفلما، من العلمية
أو أهازيضضج عضضن عبضضارةا فهي المستخدمة لليقاعات بالنسبة أما
، والطبلضضة الضضدف عضضدا الموسضضيقية اللت اسضضتخداما بضضدون غنضضاء

تلقضضي دف. آمليضضن إيقضضاع وكأنأهضضا يظهرهضضا بطريقضضة والمعالجضضة
خير. كل المسلمين وعن عنا الله وجزاكم فتواكم،
وبركاته،،، الله ورحمة عليكم والسلما

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا هناك إن حيث  ّي بمراعاةا التزام السلمية والحشمة الز

فضضي بالنسضضاء الرجضضال اختلطا وعضضدما للمضضرأةا بالنسضضبة والحجضضاب
علضضى والحضضرص المضضرأةا مفضضاتن عضضرض وتجنضضب منعزلضضة أمضضاكن
أفلما مضضن العلميضضة بالسضضاحة مطضضروحا هو لما السلمية البدائل

ًا ترى ل اللجنة فإن والطبل، الدف استخداما على والقتصار مانأع
به التزما لما التنفيذ مطابقة شريطة الفيلم إنأتاج في المضّي من
أعلم. أعله. والله إليه مشار هو مما إنأتاجه في

* * *
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والبإاحة الحظر كتاُب

سنويا الزواج بذكرى الحتفال    89ع/2/30

،جاسإععممضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على ]     عرض1972[
ونأّصه:

زوجية؟ سنة كل زواجهما بيوما الزوجان يحتفل أن يجوز هل
الزوجيضضن بيضضن البرنأامضضج كضضان ولو اليوما بهذا الحتفال يجوز وهل

غيره؟ أو القرآن به يتدارسان زواجهما يوما يكون كأن إسلميا

يلي: بما اللجنة أجابإت*
ًا به يؤمر ل للزواج السنوية بالذكرى الحتفال عنه ينهى ول شرع

الدينيضضة الطقضضوس من شيء أو محّرما، شيء على يشتمل لم ما
أعلم. السلمية. والله غير

* * *

والطالبات الطلب تكريم حفل في الختلطا89ع/5/7

السضضيد/ مضضن المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة علععى عضضرض]1973[
ونأصه: الكويت، جامعة في ما جمعية رئيس

الفتوى بطلب سماحتكم من نأتقدما الكويت، جامعة في أبناؤكم نأحن
طلب مضضن والمتفضضوقين الخريجيضضن تكريم حفل بإقامة الشرعية
 الحفل إن حيث الكلية، وطالبات

والمسرحا الحتفالت / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

التالية: بالصورةا سيكون
أن بمعنضضى واحضضد، آن فضضي والطالبضضات الطلب تكريضضم يتضضم ) سوف1

حيضضث الجنسضضين، كل مضضن والمتفضضوقين الخريجين سيكرما الحفل
ًا لكليهما منفصلن مكانأان سيخصص وجضضود عضضدما بالعتبضضار أخضضذ

(يراعضضى الخضر منهمضضا واحضد كل يرى بحيث بينهما حاجز أو ساتر
السلمي). الشرعي بالزي ملتزمة غير الطالبات من فئة وجود
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كضضل ويراها القاعة صدارةا تحتل التي الطلبة على الجوائز ) ستوزع2
جائزتها. لستلما الوضوحا بتماما الحضور

"تصضافح" أن المحتمضضل مضضن بضأنأه سضماحتكم إلى نأشير أن ) ويجب3
الرجضال" مضن "كونأهضا الحفضضل سضترعى الضتي الشخصضية الطالبة

إليه. نأشير أن حتى أو ذلك نأمنع أن المستحيل من أنأه وذلك
أسضضاس علضضى عشضضاء" مفتضضوحا "بضضوفيه سيقاما الحفل النهاية ) وفي4

بينهما. الختلطا عدما بضمان الجنسين بين التاما الفصل
الصضضورةا بهضضذه حفلنا بإقامة نأفكر جعلنا ما أن هنا بالذكر الجدير ومن

التخضضرج حفلت كضضانأت حيضضث الماضضضية، العضضواما فضضي تجربتنا هي
ًا منفصلة والتفوق الطالبة والد رغبة إل ومكانأها، زمانأها في تمام

كضضانأت ابنها او ابنته تخرج حفل حضور في الطالب والدةا رغبة أو
ًا للتحقيق قابلة غير فلضضم الحفضضل، فضضي القضضائم الفصل لعتبار بتات
أو الطالبات حفل إلى أخيها أو الطالبة والد إدخال بمقدورنأا يكن

ليضضس أنأضضه ذلضضك الطلب، حفضضل إلى أخته أو الطالب والدةا إدخال
ًا المنطق من والضضدةا علضضى الطالبضضات حفضضل حضضضور نأقصر أن أبد

مضضا ذلك على العكس. زد أو أخيها أو والدها دون أختها أو الطالبة
والمضضادةا للجهضضد تضضوفير من واحر حفل في الحفلتين دمج يتضمنه

الطاقضضات محضضدودةا طلبيضضة كجمعيضضة إليهمضضا الحاجضضة بأمس نأحن
والقدرات.

والمسرحا الحتفالت / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بهضضذه إفتاءنأا فضيلتكم من نأطلب فإنأنا العتبارات، هذه إلى واستنادا
تقضضدما كمضضا مشضضروحة عليها الحفل إقامة في تزمع التي الصورةا

فيها. والحرمة الحل مواطن وإظهار الفتوى تعليل مع

يلي: بما اللجنة * أجابإت
خصضضص إذا واحضضد آن في والطالبات للطلب تكريم حفل إقامة تجوز

والولضضى الجنسين، من لكل الجتماع قاعة في منفصلن مكانأان
ًا الطلب مكان خلف الطالبات مكان يكون أن بصفوف استئناس

وجضضود يكفي بل حاجز أو ساتر وضع يجب ول الصلةا، في النساء
المنصضضة إلضضى الطالبضضة صضضعود مضضن مضضانأع ول المكضضانأي، الفاصضضل
وغير ومحتشمة ستره يجب لما ساترةا كانأت إذا جائزتها لستلما
على البقاء فيجب ذلك يمكن لم وإذا صعودها، امتنع وإل متبرجة
عضضدما والولضضى منفصضضلين،  حفليضضن إقامضضة مضضن السضضابق الوضضضع

كضضانأت فضضإذا الجضضائزةا، يسضضملها الضضذي للرجضضل الطالبضضة مصضضافحة
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الطلب حضضضضور مضضضن مضضضانأع ول حرمضضضت، بشضضضهوةا المصضضضافحة
ًا النأفصضضال مضضع العشضضاء حفل والطالبات تقضضدما. واللضضه كمضضا أيضضض

أعلم.

* * *

والبإاحة الحظر كتاُب

محتملة جوائز مقابل مشتراةا     قمار/ قسائم89ع/3/36

التضضي، الستفتاء وقدما ،خالدالسيد/  اللجنة إلى ]    حضر1974[
ونأصه:
في أسئلة شكل على مسابقة طرحا الخيرية الجهات إحدى تنوي

ببيع  تقوما أن على  وغيرها وتلفزيون صحافة من العلما وسائل
فضضي تسضضتخدمها مالية موارد على الحصول بقصد الجابة قسائم

ًا الخيرية أنأشطتها بها. متبرع المرصودةا الجوائز بأن علم
للغرض  إليها المشار الجابة نأماذج بيع يجوز هو: هل والسؤال       

ًا؟ المذكور سابق
وتكتضضب التكلفضة سضعر من بأكثر تباع الستثمارات هذه بأن وأفاد
لهيئضضة التضضذكرةا بثمضضن فتضضبرع الحضضظ يحالفضضك لم (إذا عبارةا عليها

خيرية).

يلي: بما اللجنة أجابإت*
إذا إل يأخذها ل بجائزةا الفائز لن القمار شبهة فيه السلوب هذا
ًا دفع حثضضت إليضضه. وقضضد السضضتمارةا تسضضليم عنضضد المضضال مضضن مبلغ

بعيضد التبرعضات لجمضع أخرى أساليب اقتراحا على السائل اللجنة
أعلم. الشبهات. والله عن
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* * *

القمار / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الزهر بطاولة                اللعب89ع/2/52

ّدما الستفتاء  اللجنة على ]  عرض1975[ ،أحمد/ السيد من المق
ونأصه: 

الفتضضوى لجنضضة علضضى التضضالي السضضتفتاء بعضضرض التكضضرما رجضضاء
وهو: عندكم المختصة

" النبي نأهي في الوارد المنع في الزهر طاولة  لعبة تدخل هل) 1
 ؟ النردشير أو بالنرد اللعب " عن وسلم عليه الله صلى

" الخاصضضة الحيضضة " لعبضضة علضضى النهضضي هضضذا  ينسضضحب  وهضضل)2
 ) ؟ ( النرد الزهر حبات  طريق عن بها يلعبون حيث بالطفال

يلي: بما اللجنة أجابإت*
فعضضل إلضضى يضضؤدي كضضان أو قمضضار، يصضضحبه بالنرد اللعب كان  إذا

بضضل يحرما فل ذلك من خل إذا وأّما ،، حراما فإنأه واجب ترك أو محّرما
ًا  يكون فكأنأمضا بالنردشضير لعضضب ( مضن حضديث حمضل  وعليه  مكروه
يضضده غمضضس كمضضن هضضو العلماء ) قال ودمه خنزير لحم في يده غمس

ّبضضي وحمضضل ، يضضأكله لن يهيئضضه الخنزير لحم في بضضالنرد اللعضضب  القرط
ّهي أعلم. القمار. والله وجه على كان ما على عنه المن

* * *
الجنجفة بورق     قمار/ اللعب89حا/8/1

فضضي كتبضضه مضضا وقضضرر جاسإر،السيد/  اللجنة إلى ]    حضر1976[
الحلضضف ظضضروف عضضن اللجنضضة منه واستفسرت الستفتاء طلب
الضضزملء وبعضضض أنأضضا بضضالورق نألعضضب فقضضال: كنضضا منضضه صدر الذي

فهضضذا الضضورق تلعبضضون فقضضال: لمضضاذا الشخاص أحد علينا فدخل
الذي صحيح غير أنأه الحارما الثلث له: علي فقلت حراما اللعب
تشك

القمار / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فيه. شيء ول جائز الورق لعب أن قصدي وكان فيه 
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
قمار فيه يكن لم إن المستفتي إليه أشار الذي الورق لعب بأن       

ل وكضضان دنأيضضوي أو ديني واجب أداء عن اللعبين يلهي يكن ولم
ًا يثير ًا ول شقاق منضضه مضضانأع فل بينهضضم بغضضضاء ول عداوةا ول نأزاع
ل المسضضتفتي فضضإن المسضضتفتي أقضضر كمضضا كضضذلك المضضر كان وإذا

أعلم. شيء. والله يلزمه

* * *

والبإاحة الحظر كتاب

التذكاري                   النصب89ع/4/36

رئيضضس من/ نأضضائب المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1977[
ونأصه: ،عبدالحكيم/  السيد تعاونأية جمعية إدارةا مجلس
وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

ًا إقامضضة المسضضتقبلية مشروعاتها ضمن تخطط الجمعية لن نأظر
المرافضضق ومعاونأضضة المنطقضضة وتشضضجير وتخضضضير تضضذكاري نأصضضب
عملها.  بمنطقة الكائنة العامة

وتقبلوا ؟ ذلك جواز مدى في الشرعي بالرأي الفادةا أرجو لذلك     
تحياتنا. وافر
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
معنى أي من النصب هذا يخلو أن بد ل التذكاري للنصب بالنسبة
ً يكون ل وأن محرما، أعلم روحا. والله فيه لما تمثال

* * *

 النساء حفلت وتصوير/ تصوير        رسم89ع/1/54

ّدما السضضتفتاء  اللجنععة على ]    عضضرض1978[ / السضضيد مضضن المقضض
: ونأّصه ،حسام

تعضضالى الله بإذن وسيوجد زفاف حفل  أسابيع عدةا بعد  سيقاما"
 مخصص مكان

والتصوير الرسم / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

فضضإن للنسضضاء  وبالنسضضبة ، بعضضض عضضن منفصضضلين للنساء وآخر للرجال
 0والمتبرجات المتسترات فيهن

ّا بالنساء الخاص الحتفال بتصوير نأقوما أن يجوز : هل والسؤال علم
والزوجة  الزوج تصوير هو التصوير من الساسي الهدف بأن

، محجبات وغير محجبات نأساء التصوير في سيظهر ولكن
ًا المستقبل في إليه والنظر  للذكرى التصوير هذا وسيكون علم

ً سيكون الفيديو شريط  بأن العائلة. نأطاق ضمن متداول
العضضروس تصضضوير القصضضد بضضأن وأفاد اللجنة إلى المستفتى حضر وقد

غضضالبهن نأسضضاء سيحضضضره الحفضضل وأن فقضضط للضضذكرى والعروسضضة
ًا وسندعو محجبات ملتزمين. أنأاس

يلي:  بما اللجنة أجابإت* 
ًا كضضان إذا جضضائز امرأةا بواسطة بالنساء الخاص الحتفال تصوير خاليضض

ّا مثير شكل على العورات كشف من فيها التي  الفلما مشاهدةا وأم
ًا بجضضوازه أفتضضت أن للجنضة سضبق فقضد متبرجات نأساء صور مشضضروط
تضضأثير حدوث من وبالمن الحراما في  الوقوع يسبب مما النظر بخلو
المضضرأةا صضضورةا إلضضى النظر لن السلمي،  السلوك أو  بالعقيدةا ضار
ًا ليس يثير ما الصورةا في يكن لم ما  ذاتها المرأةا إلى  نأظر

ّ التضضداول مضضن الزفضضاف أفلما حفضضظ وينبغى ، للحراما الغريزةا فضضي إل
لمضضن بالنسضضبة والتبرج  الزينة إبداء  تحريم يخفى ول ، مأمون محيط

فضضي هضضو الفتضضوى فضضي المضضذكور التخفيضضف هضضذا وإنأّمضضا ذلك، منهّن يقع
أو (العريس الرجل حضور أن على الفتنة أمن ومع شهوةا بغير النظر
نأسضضاء وجضضود مضضع للنسضضاء المخصضضص الزفاف حفل أقاربه) في بعض
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البتعضضاد ينبغضضي الضضتي  السضضيئة  العضادةا مضضن هو متبرجات عنه أجنبيات
بالضضذهب لتحليتهضضا العضضروس مضضع العريس لقاء تخصيص  وينبغي  عنها

ّ النسضضاء مضضن فيضضه يوجضضد ل خضضاص مكضضان (التلبيسضضة) فضضي محضضارما  إل
ّعسضضر فان المحجبات والنساء العريس غضضّض العريضضس فعلضضى  ذلضضك ت
أعلم. والله البصر،

والبإاحة الحظر كتاُب

بالسواد الرجل / خضاب           زينة89ع/3/41

ونأّصه: ،عليمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1979[
 (الشيب) بالسواد الرأس شعر في البياض صبغ يجوز هل

 السن؟ أولً: لكبير     
مبكر؟ سن في للوراثة نأتيجة بالشيب رأسه امتل ثانأيا: للذي     

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بما اللجنة أجابإت*
السضضّن فضضي الطضضاعن الكضضبير للشضضيخ يكضضره بالسواد الخضاب  إّن

ُأتي جابر لحديث يضضوما أو الفتضضح عضضاما جضضاء أو قحافضضة، بضضأبي قال: 
إلى به فأمر أو فأمر الثغامة، أو الثغاما مثل ولحيته ورأسه الفتح،
ّيروا نأسائه، ٍء هذا وقال: غ مسلم. . رواه بشي
ك مضن أصغر كان من وأما ًا ذل ّن أس فل سض الخضضاب مضن لضه ب

دون بالسضضواد يخضضضبون كانأوا الصحابة بعض أن ورد لما بالسواد
بضضن اللضضه وعبضضد عفضضان، بضضن عثمضضان منهضضم أحضضد، من عليهم إنأكار

المجاهضضدون وأمضضا عنهضضم، اللضضه رضضضي والحسين والحسن جعفر،
الخضضضاب يجضضوز ل أنأضضه علضضى بالجماع، لهم جائز بالسواد فالصبغ
تقضضدما حالضضة فضضي والغضضش التضضدليس سضضبيل على كان إذا بالسواد
امرأةا. لخطبة الرجل
أعلم. والله

* * *
الزينة / باب والباحة الحظر كتاب

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

وتوابعها بالحلقة    التجمل89ع/2/42
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،عمععرمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنععة على ]     عضضرض1981[
ونأصه:

أن نأعلضضم ونأحضضن للرجضضال حلقضضة صضضالون أفتضضح أن أريضضد إنأضضي هضضو
الحكضضم يكضضون قضضد الضتي والمضضور القضضايا بعض يتضمن الصالون
ًا، الشرعي تحديضضدها أو اللحيضضة حلضضق يوجضضد الحلقضضة ففضضي غامض

إلضضى ويوجضضد بالشضضعر، تمليضضس وعمضضل بالشضضعر السشوار ويوجد
ويوجضضد والبثضضور، الدهون من الوجه بشرةا يعالج جهاز ذلك جانأب
ًا وفوقهمضضا العينيضضن تحضضت الضضذي الشضضعر قلع أي الخيط عمل أيض

التسضضريحات وعمضضل الصضضبغ إلضضى الحضضاجبين) بالضضضافة (فضضوق
أنأواعها. بمختلف والقصات

ونأّصها: سإابإقة فإتوى على اللجنة اطلعت*
علضضى النضضاس يفعلهضضا الضضتي بالطريقة للرجال الرأس شعر حلقة-

التشبه مثل الرجل يشين ما فيها يكن لم ما جائزةا التجميل وجه
أو جضضوانأبه وتضضرك الضضرأس وسضضط حلق وهو القزع ومثل بالنساء،
تحريمضضه، إلضضى الفقهضضاء من كثير فذهب اللحية حلق وأما عكسه،
ًا، مكروه أنأه إلى بعضهم وذهب أنأضضه إلضضى بعضضضهم وذهضضب تحريمضض
يعتبر اللحية حلق من يأتي الذي للكسب وبالنسبة تنزيها، مكروه

ً ًا مال أما الحلل مضضن للغالب المشبوه المال في والعبرةا مشبوه
الحراما.

يلي: ما وإضافة الفتوى بهذه الخذ اللجنة ورأت-
يعالضضج جهضضاز واسضضتعمال بضضه، بأس ل الشعر وتمليس السشوار

واسضضتعمال كضضذلك، بضضه بأس ل والبثور الدهون من الوجه بشرةا
قلضع وأمضا بضه، بضأس ل العينييضن تحضضت الذي الشعر لقلع الخيط
أو بالسضضواد الشعر صبغ وأما يجوز، فل ترقيقه أو الحاجب شعر
أعلم. به. والله بأس فل غيره

والبإاحة الحظر كتاُب

شريرةا أحوال من الزوجة سحر/ معالجة89حا/10/32

السضضتفتاء وقضضدما ،محمععودالسضضيد/  اللجنععة إلى ]    حضر1981[
التي:
المضضرء بيضضن بضضه يفرقضضون مضضا منهمضضا تعضضالى: {فيتعلمضضون قضضال
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يسضضمى مضضا هنضضاك هو  وسؤالي102 آية البقرةا وزوجه} سورةا
مضضا ذلضضك إن إذ شضضائعة، تخويفضضة أنأهضضا أما الزوجيضضن بيضضن بالسحر

الزوجيضضة السعادةا كانأت أن فبعد زوجتي، قبل من به أحسست
الطلق منضضي تطلب زوجتي فأصبحت الحالة تغيرت بيننا قائمة

ًا تكرهني ذلك من أكثر أصبحت بل سبب، غير من أعمضضى كرهضض
ًا في وضعها إلى دعا الذي المر مجالستي، تستطيع ول وشديد

ًا تسوء نأفسيتها وأصبحت والدها، منزل فضضي وأنأضضا يضضوما بعضضد يوم
أن ومضضا ووافقضضت بضضالرجوع أهلهضضا أقنعها فكلما أمرها من حيرةا
إليضه الرجضضوع أسضتطيع ل وتقول عقبها على تنتكس حتى ترانأي
العضارفين بعضض أخبرنأي وقد جسدي في نأار تلتهب رأيته فكلما

ًا بها أن ًا جني السحر. طريق عن دخل متلبس
داٍع أي بيننا وليس أطلقها هل أفعل ماذا عليكم بالله أرشدونأي

أفعل؟ ماذا أما للضرورةا إل الطلق يرضى ل والسلما ذلك إلى
وبركاته،، الله ورحمة عليكم والسلما

 اللجنة ونصحته ضض
طلقهضضا. في يتسرع ول مختص طبيب على زوجته يعرض بأن     

أعلم. والله

* * *

والبإاحة الحظر كتاب

الزوج باستمناء الزوجة تطلق    استمناء/هل89حا/8/41

السضضتفتاء وقضضدما ضضض محمععودالسضضيد/  اللجنة إلى حضر]1982[
التي:

هنضضا طفلن ولضضي مضضتزوج عمضضري مضضن العشضضرين فضضي شضضاب أنأا
هو فعلته فما عني بعيدا أي بلدنأا في وأولدي وزوجتي بالكويت

أفعضضل لضضن الحراما علي لنفسي وقلت فندمت يدي نأكحت أنأني
نأضضدمي مضن وأيضضا ثانأية، ففعلت عدت ولكنني أخرى، مرةا ذلك

أخضضرى مضضرةا ذلضضك أفعضضل لن الطلق علي قلت الله من وخوفي
ًا النأسان خلق ولكن معضضي حضضدث قضضد مضضا  هضضذا ففعلضضت، ضعيف

خاصضضة لي بالنسبة زوجتي حال هو وما الجابة فأرجو بالتفصيل
لهضضذه الضضوافي الحضضل أرجو قلئل شهور بعد للسفر أستعد وأنأي

ًا تسمع لم ببلدنأا أنأها بما زوجتي أن مراعاةا مع المشكلة مضضن أي
ه والحمضد نأفسضضي وبيضن بينضي أقولهضا كنضت إنأما اليمان هذه لل
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فعلته. لما أعد ولم علي تاب قد لنأه أحمده
مضضن وأولدي زوجضضتي علضضي يحفضضظ الضضذي بالحل الفادةا رجائي

السضضلما خدمضضة فضضي اللضضه جعلكضضم الشكر، جزيل ولكم الضياع،
والمسلمين.

الستمناء / باب والباحة الحظر كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة وسإألته ع
قضضال: لضضم الن؟ إلضضى الضضزواج يوما من بالطلق تلفظت مرةا كم

السؤال. في عندكم الموجود غير أحلف
مضضن لمنعهضضا نأفسضضي قضضال: أهضضدد اليمان؟ هذه من قصدت ماذا

. العمل هذا تكرار
فقضضط نأيضضتي خالصة) قال تكون (أن الخير باليمين قصدت ماذا

الطلق. أقصد ولم التهديد
أتلفظ لم قال: ل طالق؟ أنأت قلت الطلق بصريح تلفظت هل

بذلك.

يلي: بما اللجنة أجابإت*
هذا تكرارها من نأفسه منع الثلثة اليمان هذه من قصد أنأه بما

عشضضرةا إطعضضاما وهضضي حلضف كضضل عضضن يمين كفارةا فعليه العمل
هضضذه لمثضضل العضضود وعضضدما اللضضه بتقوى اللجنة ونأصحته مساكين،

أعلم. العمال. والله

* * *
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الشرعية السياسإة كتاُب
التالية: البإواب ويشمل

والقضاء * بإاُب: الفتوى
المستحدثة * بإاُب: القوانين
الجتماعية * بإاُب: العلقات



الشرعية السياسإة كتاب

المعتبرةا المذاهب أحد وقضاء/تقليد فتوى89حا/1/49

التي: الستفتاء وقدما ،خلفالسيد/ اللجنة إلى حضر]1983[
العمضضر مضضن تبلغ الفتاةا بأن علما ولي؟ بدون الزواج حكم هو ما

فجضضاءتني أمريكضضا فضضي كنت ما،1988 سنة في أكثر أو  سنة21
حياتهضضا وغيضضرت أمريكضضا فضضي بالسضضلما الضضتزمت ماليزيضضة فتضضاةا

بفداحضضة وأحسضضت الشضضريف النبضضوي بالهضضدي القتضضداء محاولضضة
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الشضضرع لن محضضرما بضضدون وحيدةا أمريكا في بوجودها المعصية
ملضضتزما عربضضي مسضضلم شخص من تتزوج أن فأرادت ذلك يحرما

ًا) وهو الله على نأزكي (ول عنضضدما ولكضضن العالة على قادر أحد
بأهلهضضا تتصضضل أن منها طلب السلمي المركز مدير إلى جاءت

كضضل وعلضضى ذلضضك، علضضى يوافقضضوا لضضم الهل ولكن الذن وتطلب
رجضضل وهضضو المسضضجد خطيضضب وكلضضت أن بعد الزواج حصل حال

الهضضل ولكضضن الزواج وحصل مهر وعلى شاهدان وجاء سودانأي
أرجضضو ولهذا الشافعي، المذهب إلى استنادا بذلك مقتنعين غير

حضضتى وغيضضره الشضضافعي المضضذهب مضضن الموضوع لهذا التفصيل
هضضذه لكضضثرةا أمريكضضا فضضي عامضضة تكضضون وكضضذلك الخضضت تطمئضضن
خيرا. الله وجزاكم النأكليزية، باللغة تطبع أن ويفضل الحالت،

الهضضل؟ ضغوطا بسبب الزوجة من الطلق طلب حكم هو أ) ما
القطعيضضة بالدلضضة التوضضضيح الرجضضاء المجهضضول؟ مضضن والخضضوف

والتفصيل.

والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

الشضضرع إطضضار فضضي النهضضائي القضضرار لتخضضاذ للخضضت ) وصضضية ب
الزواج؟ لهذا اللهية والضمانأات الحنيف السلمي

الذي بأمريكا السلمي المركز مدير كان بأنأه المستفتي أفاد ض
فضضي الضضزواج عقضضد توثيضضق أيضضضا تضضم وقضضد الضضزواج، عقضضد فيضضه تم

بالكويت. الشرعية المحكمة
يلي: بما اللجنة أجابإت*

ًا تم إذا النكاحا عقد بأن مضضذهب على وشروطه لركانأه مستوفي
الضضزوج دخضضول وحصضضل المقلضضدةا، الربعضضة الفقهية المذاهب من

هضضذا بصضضحة تكضضون الفتضضوى فضضإن العقضد، هضذا على بناء بالزوجة
أصضضحاب الربعضضة الئمضضة لن مذهبي خلف إلى نأظر دون العقد

ومضضن تعضضالى اللضضه كتضضاب من ملتمسون كلهم الفقهية المذاهب
ًا منهم أحد يلزما ولم وسلم، عليه الله صلى رسوله سنة مسلم

ًا ليضضس بذاته والتمذهب  باتباعه، أو مذهبه بتقليد ًا واجبضض شضضرعي
ًا ول ًا، فرض الئمضضة مضضن يقلد أن له الفقه في المجتهد وغير ديني

يشاء. من المجتهدين
ًا صضضحيح العقضضد أن اللجنضضة تضضرى السضضتفتاء موضوع وفي شضضرع

دخضضول مضضن أعقبضضه مضضا وأن حنيفضضة أبضضي المضضاما مضضذهب علضضى
المحكمضضة أخذت وقد عليه، غبار ول فيه إثم ل زوجية ومعاشرةا
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أبضضرما الضضذي الزواج عقد وثقت حين بذلك الكويت في الشرعية
أخضضبر كمضضا المريكيضضة المتحضضدةا بالوليات السلمي المركز في

المستفتي.
بركة على زواجهما في الستمرار يمكنهما الزوجين فإن وعليه

ويأمضضل وجضضل، عضضز اللضضه شضضرع إلى مطمئنة وبنفس تعالى، الله
أو الهضضل ضضضغط إلضضى نأظضضر دون ورضضضوانأه، اللضضه توفيضضق فضضي

أعلم. القارب. والله

* * *

والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

؟ القانأون به أخذ بما الفتوى تلتزما          هل89هض/1/2

الشععيخ مضضن المقضضدما السضضؤال الهيئضضة علضضى ]  عضضرض1984[
الحضضوال لجنضضة بأعمضضال تتعلضضق الضضتي المضضور بعض حول محمد

الشخصية.
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

أن لهضضا وهضضل القضضانأون؟ فضضي جضضاء بما بالخذ ملزمة اللجنة هل ض
القانأون؟ تخالف

يلي: بما الهيئة أجابإت*
مضضا بكل بالخذ شرعا ملزمة غير عنها المتفرعة واللجان الهيئة
مراعضضاةا مضضع دليل الرجح تراه بما تفتي بل القوانأين، إليه ذهبت
أعلم. الترجيح.والله تعذر إن اليسر

* * *

؟ غيرها إلى السؤال الفتوى لجان تحيل متى89هض/1/2
الشيخ/ مضضن المقضضدما السضضؤال اللجنضضة علضضى ]  عرض1985[

الحضضوال لجنضضة بأعمضضال تتعلضضق الضضتي المضضور بعض حول محمد
الشخصية

وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
تجضضوز ؟وهضضل أخضضرى جهضضة أو القضضضاء إلضضى الحالضضة تجوز متى ض

ل؟ أما بالتحريم؟ اللجنة اقتنعت ما إذا الحالة
يلي: بما اللجنة أجابإت*

مسضضألة فضضي بضضالتحريم عنهضضا اللجانأالمتفرعة أو الهيئة اقتنعت إذا
هيئضضة أو القضضضاء لضضدى شضضرعي مخضضرج وجضضود احتمال هناك وكان
إلى الموضوع إحالة يجوز فإنأه أخرى إفتاء
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والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أن إلضضى الحضضراما فضضي بضضالحوطا الخضضذ إلى التنبيه وجوب مع القضاء 
أعلم. إليها. والله المحال الجهة من الفتوى أو الحكم يصدر

* * *

فتوى89هض/1/2 هل وقضاء    فتيا عند الزوجة حضور يجب / 
الطلق

الشععيخ/ مضضن المقضضدما السؤال اللجنة على ]  عرض1986[
الحضضوال لجنضضة بأعمضضال تتعلضضق الضضتي المور بعض حول محمد،

الشخصية
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

يفيضضد وهضضل الحضضوال؟ جميضضع فضضي ضرورةا هو الزوجة: هل استدعاء ض
كذبا؟. ولو الطلق بإيقاع الزوج اعتراف مع للطلق نأفيها

يلي: بما اللجنة أجابإت*
اللجنضة قررت إذا إل يجب ول دائما مستحسن الزوجة استدعاء

ذلك.
* * *

الشرعي الدليل بذكر الفتوى تلتزما / هل وقضاء  فتوى89هض/1/2
؟

الشععيخ/ مضضن المقضضدما السضضؤال اللجنععة على ]  عرض1987[
الحضوال لجنضضة بأعمضضال تتعلضق الضضتي المضضور بعضضض حضول محمد،

الشخصية
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

المقتضضضبة، الفتضضوى وهضضل الفتضضوى؟ مضضع الضضدليل ذكضضر يجضضب هضضل ض
الدليل: هل ذكر أو تعليل، غير من فقط الحكم على المقتصرةا

الفضضضل أن أما ومضضآل؟ حضضال المسضضلم، بحاجضضة للوفاء كافية هي
والستدلل؟ البيان، استيعاب

والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلي: بما اللجنة أجابإت*
أعلم. أمكن. والله ما الدليل على الفتوى اشتمال الفضل

* * *
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إفتائه قبل العاصي وقضاء/استتابة  فتوى89حا/4/14

التي: الستفتاء وقدما ،غلمالسيد/  اللجنة إلى ]   حضر1988[
ظلضضم) فضضأنأت وفيه محرما (أمر كذا أنأا فعلت لزوجتي: إذا قلت

تطلضضق فهضضل عديضضدةا مضضرات الشضضيء ذلك أنأا فعلت وقد طالق،
أرجضضو الشيء، ذلك فعلت أنأا كلما تطلق أو واحدةا مرةا زوجتي
الشكر. ولكم إفتائي

الفقهيضضة بالموسضضوعة الموظضضف عمضضر محمضضد الشضضيخ وحضضضر
واستفسضضرت اللجنضضة، طلضضب على بناء المستفتي كلما لترجمة
وذكضضر الستفتاء طلب في كتبه ما فقرر المستفتي من اللجنة

نأفسه. منع قصد وإنأما طلقها يقصد لم أنأه

:اللجنة رأت*
والمعصية، الثم من فيه وقع لما المستفتي استتابة يلزما أنأه      

العضضودةا وعضضدما المعاصضضي عن القلع على وعزمه توبته وأعلن
المظالم. ورد إليها

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
معه وتبقى مساكين، عشرةا إطعاما وهي يمين، كفارةا تلزمه بأنأه    

أعلم. والله به، المفتى على طلقات ثلث على زوجته
* * *

والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

السابقة بفتواها اللجنة وقضاء/ تمسك فتوى89حا/7/14

زوجتضضه ومعضضه ،عبدالرضععاالسضضيد/  اللجنععة إلععى ]  حضضضر1989[
شضضأن فضضي للمراجعضضة التضضي السضضتفتاء وقدما ضض منارالسيدةا/ 

سابقة: فتوى
ثلث بضالطلق زوجضضتي علضضى ونأطقت ما1984 عاما تزوجت لقد

مرات.
وكنضضت طضضالق لهضضا: أنأضضت فقلت ما1985 عاما في الولى: كانأت

السيارةا. زجاج فكسرت الغضب شديد
ذلك وكان طالق، لها: أنأت قلت ما1987 عاما في الثانأية: كانأت

أخرى. مرةا طالق لها: أنأت قلت الصباحا الليل. وعند في
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الشكر. ولكم إفتائي أرجو
الفادةا حينذاك وقدما اللجنة راجع قد نأفسه المستفتي وكان ض        

التالية:
شضضديدةا عصضضبية حالضضة فضضي وأنأضضا زوجضضتي طلقضضت أن حضضدث لقد

ً وكانأت الضضذهاب بضضدون أرجعتهضضا ثم ما،4/1985 تاريخ في حامل
مرةا الطلق أعدت  ثم87 في آخر طلق حدث ثم المحكمة إلى

فقضضال المسضضاجد أئمة أحد سألت ذلك وبعد ما،1987في أخرى
ًا والثالث الثانأي الطلق يعتبر ًا طلق عضضدةا ل أن والسضضبب واحضضد

بينهما.
الثضضانأي الطلق عضضن سبق ما هل الفاضل السادةا إلى فسؤالي
ًا وجودنأا وهل صحيح والثالث الشكر كل مني ولكم كزوجين مع

والعرفان.
يلي:. ما حينذاك الزوج اللجنة  وسإألت* 

مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على نأطقت مرةا كم ضض
سنة أربعة شهر في قال: حصلت الولى؟ الطلقة ظروف ما ضض

فشتمتني زوجتي وبين بيني شجار حصل فقد ما،1985
ًا لي ووجهت وشتمتها، ل قاسية ألفاظ

والقضاء الفتوى / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا وكنضضت طضضالق، طضضالق طضضالق لها: أنأت فقلت بها، يصرحا  لمضضا واعيضض
ًا أقول ًا طلقها وقاصد منها. والنأتهاء ثلث

حصضضل ما7/2/1987 بتاريخ قال: حصلت الثانأية؟ الطلقة ماظروف ض
البنضضت بتربيضضة اهتمامهضضا وعدما إهمالها بسبب وبينها بيني خلف
أقضضول لمضضا واعيضضا وكنضضت طضضالق، طضضالق طضضالق لها: أنأت فقلت

0منها والنأتهاء ثلثا طلقها وقاصدا
بتاريخ أي بيوما الثانأية بعد قال: حصلت الثالثة؟ الطلقة ظروف ما ض  

لهضضا: أنأضضت فقلضضت وبينهضضا بينضضي خلف حصضضل فقد ما8/2/1987
ًا، أقضضول لمضضا واعيضضا وكنضضت طالق، طالق بضضذلك وقصضضدت وهادئضض

0منها والنأتهاء ثلثا  طلقها
الضضزوج فضضوافقت منهضضا للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت ضض

أقواله. على

يلي:  بما حينذاك اللجنة أجابإت*
حتى بعد من له لتحل كبرى بينونأة زوجها من بانأت الزوجة بأن        

ًا تنكح ًا غيره زوج ًا نأكاح ًا شضضرعي أو الثضضانأي طلقهضضا فضضإن صضضحيح
أن وعليهضضا الول علضضى جنضضاحا فل عضضدتها وانأقضضضت عنهضضا مضضات
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أعلم. الله.والله حدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا

السضضيدةا أن المتضضضمنة السضضابقة الفتوى على اللجنة واطلعت
هضضذه وفضضي كضضبرى، بينونأضضة الرضضضا زوجها/ عبضضد من (منار) بانأت

وأفهمضضت السضضابق بقرارهضضا التمسضضك اللجنضضة رأت الجلسضضة
أعلم. ذلك. والله الطرفين

* * *

الشرعية السياسإة كتاب

القامة على الجرةا مستحدثة/أخذ    قوانأين89ع/2/4

ّدما السضضتفتاء اللجنععة علععى ]   عضضرض1990[ ،صععالحمضضن/  المقضض
ونأّصه:
جزيضضل منضضا ولكضضم مواضضضيع عضضدةا عضضن الجابضضة عن التكرما يرجى
والحتراما: الشكر
الول: الموضوع

/يرجى المبالغ دفع مع النهاية إلى البداية من الترخيص قصة ) عن1 
شخصية. مقابلة على الموافقة
ً كضضان بضضانأه وأفضضاد اللجنضضة، إلى المستفتي حضر       وقد مقضضاول
الشضضتراك مضضع إل المقضضاولت مزاولضضة بمنع قرار طلع ثم لوحده،

%49و الكويتي % للمواطن51 بنسبة وذلك كويتي مواطن مع
معهضضا واشضضتركت كويتية مواطنة على تعرفت وقال: ثم للجنبي

المبضضالغ كضضل أنأضضا ودفعضضت ، واسضضمها باسضضمي الترخيص وأخرجت
ولضضم ما1984 عضضاما منضضذ وذلك الترخيص إخراج على ترتبت التي
الفضضترةا هضضذه مضي وبعد ، شيء أي التكاليف من شريكتي تدفع
أربضاحا فضضي أقاسضضمها أن شريكتي مني ما.طلبت1988 عاما وفي

وأنأضضا دفعتهضضا الضضتي التكضضاليف نأصف : أعطيني لها فقلت الشركة
بل التكاليف نأصف أدفع ما أنأا الرباحا!! فقالت: ل نأصف أعطيك

ًا لي تدفع أن أريد ًا مبلغضض دينضضار ألضضف حضضدود فضضي سضضنة كضضل معينضض
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ًا أخرى، دينار بألف تقدر والتي بيوتي صيانأة مع كويتي بأنأهضضا علم
 تأخذ لم

المستحدثة القوانأين / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ًا مني منضضي تأخضضذ ولم كفلتني أي المر أول في الكفالة لقاء شيئ
ًا باسضضمي هضضو الضضذي الضضترخيص تضضبيعنى أن منهضضا طلبت وقد نأقود

أحصضضل لضم وبينهضا بينضضي الشضركة صفيت ولو تقبل، فلم واسمها
أخرجضضت عنضضدما دفعتهضضا الضضتي المصضضاريف أخسضضر بضضل ربضضح على

واسمها. باسمي الترخيص
مضضع للمشضضاركة الضضترخيص تضضأجير لضضي يجضضوز هضضو: هضضل  وسضضؤالي

للشضضركة فضضرع فتضضح المقصضضود أن ترخيضضص/ أي فضضي ثان شخص
ًا آخذ أن على شريكتي واسم باسمي المرخصة المضضال من مبلغ

إيجضضار يجضضوز فهضضل الرخصضضة، إيجار لقاء الفرع من المستفيد من
ًا للجنة مقابلتي على الموافقة (أرجو الرخصة؟ لتوضضضيح شخصي

المر).
المراد. لها وشرحا اللجنة قابلته وقد

: اللجنة أجابإت*
كان إذا جائز أمر هو محّل برخصة النأتفاع مقابل الجر إعطاء إن    

ًا المستفيد الشخص ًا أو مضطر للتكسب. محتاج
علضضى الجضضر أخضضذ قبيل من لنأه يجوز فل ذلك على الجر أخذ أّما

عضضن يخرجهضضا عليهضضا الجضضر وأخضضذ التبرعضضات قبيضضل مضضن الكفالضضة
أعلم. موضعها. والله

* * *
الكفالة حقيقة تلغي ل الصورية الشركة

الثاني: الموضوع
هل وغيرها كويتية شخصية باسم ترخيص تجميد يجوز هل         
شخصية. مقابلة على الموافقة / يرجى ل أما يحق
واسم باسمي مشترك الترخيص أن اللجنة المستفتي وأفاد           

تجمضد أن تريضد وشضريكتي ، الول السضتفتاء فضي كمضا شضريكتي
صضضلحية فضضترةا خلل فضضي تلغيضضه أو الضضترخيص هضضذا فضضي العمضضل

فتوقف الترخيص مدةا انأتهاء بعد أو الترخيص

المستحدثة القوانأين / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

مضضن واحضضد طرف قبل من بالترخيص العمل ترك يجوز فهل تجديده 
الترخيص؟ في العمل باستمرار الخر الطرف رغبة مع الشركاء
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يلي: بما اللجنة وأجابإت*
ًا كفل لمن يجوز بالرخصضضة النأتفاع من تمكينه طريق عن شخص

الرجوع كان ولو كفالته عن يرجع أن الكفيل باسم التي التجارية
ّدةا في الكفالضضة مفعضضول المفعضضول) وينتهضضي (السارية الرخصة م

لن ، التصضضرفات من رجوعه بعد يقع ما الكفيل يضمن ول بذلك
أمضضا الحضضق، سضضبب وجضضود قبل وقع قد يكون الكفالة عن الرجوع
لهمضا لزمضضة فإنأهضضا الكفيضضل رجضضوع قبضضل سببها وجد التي الحقوق

بعد. فيما الحقوق ظهرت ولو بالتضامن
مضضن جضائز فهضضو الرخصة مدةا انأتهاء بعد الكفالة عن الرجوع وأّما
شضضركة لنأهضا عنهضا المسئول الحالة على هذا وينطبق أولى، باب

الكفالة. وحقيقتها صورية
أعلم. والله

* * *
العمال إقامات مقابإل المال أخذ

الثالث: الموضوع
القامة. لقاء فلوس أخذ / أي ؟ ل أما تجوز هل القامة ) كفالة1
هل به مرخص عمل لغرض شركة من فرع أو رخصة ) عندي2       

والنضضوع ، عمضضال مضضع نأوعضضان: رخصضضة وهضضو ؟ ل أما تضضأجيره يجضضوز
عمال. بدون رخصة الثانأي

ً وأكفل شركة ) عندي3 وعندي مقابل بدون إقامات يعني عمال
إقامضضة كضضل عضضن آخذ أن لي يحق هل ، مندوب هو خاص موظف
ًا ومصضضاريف مطبوعضضات أي ومصضضروفات للمنضضدوب كضضذا  ، مبلغضض

مكتب.

المستحدثة القوانأين / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

معهضضم وأتفضضق أخرى ومهن والنجارين للعمال إقامات أعمل ) إنأني4
ًا منهضضم آخذ ل أن على البداية من عنضضدي صضضار إذا ولكضضن  فلوسضض

ل؟ أما يجوز فهل بالعمل الولوية فلي عمل
يلي:  بما اللجنة وأجابإت

ّيضضن مقابضضل القامات عمل على يؤخذ أن يجوز  عمضضل نأظيضضر فضضي مع
العمال هذه يخّص وما الطبع ومصاريف إجراءاتها في المندوب

ًا المقابضضل هضضذا تضمين يجوز ل ولكن المكتب مصاريف من شضضيئ
يتخضضذ أن يجضضوز ل أنأضضه بمعنضضى القامضضة لتضضأمين الكفالة نأفس عن

ًا الكفالة. على الجر لخذ حيلة العمال هذه من شيئ
أعلم. والله

* * *

306



الشركات كفالة مقابإل المال أخذ
الرابإع الموضوع

ً ) أسجل1 ًا أو عمل ويعضضرض شركتي باسم وزارةا أو شركة من عقد
وكيضضل غضرض فيضه ترخيصضي كضضون كضذا مبلضغ مئويضضة نأسضبة علّي

بالعمولة.
بضضترخيص النأتفضضاع مضضن غيضضري تمكيضضن المسضضتفتي: المقصضضود قضضال و

ً بضضه، هضضو رخيصضضه يسضضمح ل لغضضرض عنضضدها شضضركة هنضضاك فمثل
ترخيصضضها وشضضركتي العمضضل هضضذا لمثضضل يخولهضضا ل لكضضن ترخيضضص

ّكن أن وأريد ، العمل هذا في الدخول يخولها الخرى الشركة أم
نأاقصضضة فضضي الدخول تستطيع لكي شركتي بترخيص النأتفاع من

وتسضضتكمل مقطضضوع مبلضضغ أو مئويضضة نأسضضبة لقضضاء وذلضضك معينضضة
ً بإعطائي إما الجراءات أقضضوما بضضأن أو بضضالترخيص، للمنتفع وكيل

المر. يتطلبها التي بالعمال مباشرةا أنأا
عنضضدها مضضا شضضركات وتوجضضد ، للشركة البلدية من ترخيص ) عندي2 

لضضي يحق البلدية. هل أماما شركتي اسم على وأسجلها ترخيص،
ًا آخذ أن تسجيلي لقاء  مبلغ

المستحدثة القوانأين / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

أكضضون ذلضك وبعضضد عديضضدةا مرات البلدية إلى أذهب لنأي  وجهدي
ل؟ أما يجوز هل المختصة الجهات أماما مسئول

يلي: بما اللجنة وأجابإت*
طريضضق عضضن النأتفضضاع مضضن الضضترخيص صاحب غير تمكين كان إذا

ً إعطضضائه صضضاحب مضضن عمضضل أي دون رخصضضته لسضضتخداما تضضوكيل
عليهضضا. مقابل أخذ يجوز ول مجردةا كفالة أيضا هذا فإن الرخصة

 
يتطلبهضضا الضضتي العمضضال الرخصضضة صضضاحب بمباشرةا كان إذا وأما

مبلضضغ أو مئويضضة بنسبة أجر على التفاق فيجوز بالرخصة النأتفاع
واللضضه الكفالضة، علضضى الجضضر لخضضذ حيلضة يتخذ ل أن على مقطوع

أعلم.
* * *

القانأونأية الوظائف في العمل89ع/2/13

،خالععدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1991[
ونأصه:
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العلماء: السادةا إلى
القانأونأيضضة، الوظضضائف فضضي العمضضل في الشريعة حكم في أفتونأا

المحاماةا مهنة مثل
القضضانأون هضضو القضضانأون بضضأن العلم مع القضاء، أو النيابة وكيل أو

الوظائف؟ بهذه عمل من يأثم فهل الوضعي،
امتنانأنا. خالص منا ولكم أفتونأا

يلي: بما اللجنة * أجابإت
مضضع التحقيق وهي الولى مرحلتها في العامة بالنيابة العمل إن

لكشف المتهم

المستحدثة القوانأين / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

بضضالطرق الحضضق إلضضى الوصضضول فيضضه روعي إذا مشروع عمل الحقيقة
المشروعة.

فضضإن المتهضضم، على ما عقوبة توقيع وطلب القضاء أماما المرافعة أما
عليه، غبار ول جائز فذلك السلمية الشريعة تخالف ل العقوبة كانأت
في الشرعي الحكم يبين أن فعليه الشرعي حكمه تخالف كانأت وإن

الشضضريعة، تقرهضضا ل مضضادةا بتطضضبيق المطالبة تبعة يتحمل ول المسألة
علضضى ويحرصضضون اللضضه يتقضضون أنأاس من العمل هذا تولي أن شك ول

المنصب هذا استعمال يسيئون قر لمن المجال ترك من أولى دينهم
بحسضضب المرافعة حكم عليه ينطبق المحاماةا في والعمل الحساس،
الحالتين.

بمضضا إل يحكضضم ل أن يمكنضضه ان ك إن القضضضاء سلك في العمل ويجوز
تخضضالف الضضتي القضضضايا فضضي النظضضر عضضن يتخلضضى بضضإن الشضضرع، وافضضق

أعلم. الشريعة. والله

* * *
بالباطل الناس أموال اجتماعية/ أكل            علقات89ع/2/6

التضضي السضضتفتاء وقضضدما ،عبععداللهالسيد/  اللجنة إلى  حضر
ونأصه:

ستة واحد كل من آخذ السيارات بتنظيف يقومون عمال عندي
ًا دنأانأير )50( شضضهري كراتضضب الشهر في وأعطيهم لهم والباقي يومي

ًا خمسين المضضر هضضذا فهل كفالتي على هم العمال أن العلم مع دينار
ًا جائز ًا. الله وجزاكم أفتونأا شرع خير

يلي: ما اللجنة أجابإت*
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غيضضر وهضضو بالباطضضل النضضاس أمضضوال أكضضل قبيل من التصرف هذا
الشرع في قائمة وهي الكفالة على المالأخذ  فيه لن جائز
ً فيه أن كما التبرع، على والله الناس لحاجة استغلل الضعفاء. 

أعلم.
* * *

الشرعية السياسإة كتاب

يعنيه ل فيما الوالد اجتماعية/عقوق علقات89ع/5/20

،سإعدمن/  المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1993[
وهضضو البلد أحضضد فضضي يعمضضل المسضضتفتي أن في الموضوع يتلخص
تضضرك فضضي ويرغضضب وولضضده زوجته عن بعيد وهو ولد ولديه متزوج
العمضضل تضضرك فضضي يرغضضب ل والضضده وعنضضده بضضأهله واللحاق العمل
إذا وهضضل العمل؟ ترك إذا إثم عليه فهل العمل تترك ل له ويقول

ل؟ أما لوالده عاقا يكون العمل ترك

: اللجنة أجابإته*
ًا السضضائل إلضضى يرجضضع والصضضلح النأفضضع تقدير بأن أن ولضضه شخصضضي

ّبضضه ويسضضتخير الخاصضضة ظروفضضه يعرف من يستشير يقضضدما فيمضضا ر
أعلم. عليه. والله

* * *

الفقراء لصالح الدعاية اجتماعية/ تنويع       علقات89ع/4/35

خيريضة هيئضة مضن المقضدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1994[
ونأصه: ،سإعدالسيد/  إسلمية
الله حفظهم الفتوى لجنة الفاضل/ أعضاء الشيوخ حضرات

الجتماعية العلقات / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

خيضضر علضضى وسضضلما اللضضه مضضن وبركضضاته.. صضضلةا الله ورحمة عليكم السلما
،،، وبعد أجمعين، وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنأا النأبياء

وبينهمضضا بين والحراما بين "الحلل والسلما الصلةا عليه المصطفى يقول
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علضضى الحضضرص منطلضضق ومضضن اللضضه. لضضذا رسضضول مشضضتبهات" صضضدق
فضضي حضضراما أي مضضن الحضضرص تتضضوخى لجنتنا فإن والمسلمين السلما

لصضضالح والتبرعضضات المضضوال لجمضضع والمتنوعضضة المختلفضضة وسضضائلها
والتشضضرد والمضضرض الجضضوع مضضن يعضضانأون الضضذين آسضضيا في المسلمين

إلضضى تهضضدف والضضتي التنصضضيرية الحملت وطضضأةا تحضضت يئنضضون والضضذين
الباطل. مضضن بها أريد مساعدات من تقدمه بما السلما عن تحويلهم

الحتياجضضات لتضضواكب مصضضادرها تنويضضع إلضضى لجنتنضضا سضضعت ذلضضك أجضضل
ًء آسيا، في للمسلمين والضرورية العاجلة مضضع التفضضاق تضضم عليضضه وبنا

توضضضح للصضضور معضضارض اللجنة تقيم أن على الترفيهية المدينة إدارةا
وأفغانأسضضتان فلسضضطين فضي المسضلمون منهضا يعضانأي الضتي المآسضضي
إقامضضة بصضضدد اللجنضضة أن كمضضا السلمية. هضضذا الدول وباقي والفلبين

حيضضث اللضضه، بضضإذن القادمضضة الشضضهر غضضضون فضضي كضضبير خيضضري سضضوق
لصضضالح المدينضضة أرض علضضى المقامضضة المشضضاريع جميع ريع سيخصص
سضضواء التنصضضير لصالح جمعه يتم ما نأعلم آسيا. ونأحن في المسلمين

يسضضاعد مضضا نأجمضضع أن أولضضى ونأحضضن الغربيضضة أو السضضلمية الضضدول في
تكضضون التصضضورات وأوضضضاعهم. وبهضضذه أحضضوالهم لتحسين المسلمين

هي: أمور عدةا حققنا قد الله بإذن إنأجازها حين
لعامضضة يعضضانأونأه ومضضا آسضضيا فضضي المسضضلمين عن الصورةا بتوضيح قمنا)1

الناس.
بدينهم الناس ربط ومحاولة العامة، الماكن في السلما تعاليم نأشر)2

ويقرؤونأه. ويرونأه يسمعونأه ما خلل من
مواد إذاعة في الداخلية الذاعة استخداما على التفاق تم قد أنأه كما)3

ض ودينيضضة ثقافيضضة مسضابقات ض السضلمية منها(النأاشيد وثقافية دينية
أهدافهماضضض وشضضرحا وتوضضضيح وبلجنتنضضا الخيريضضة بالهيئة تعريفية بيانأات

النأفضضاق علضضى وتحثه بدينه التقيد على المسلم تحث شريفة أحاديث
ذلك). إلى وما

وأخضضرى بالشضضباب خاصضضة أيضضاما تخصضضيص علضضى اللجنضضة وستعمل هذا)4
خاصة

الجتماعية العلقات / باب الشرعية السياسة كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

القادمة. القليلة الفترةا خلل بالنساء 
تضضذكرةا سضضعر مضضن واحضضد دينضضار مبلضضغ اسضضتقطاع سضضيتم كمضضا هضضذا)5

الترفيهية. المدينة إلى الدخول
الترفيهيضضة. لضضذا المدينضضة فضضي بمشضضاركتنا يتعلضضق مضضا باختصار هذا

المدينضضة فضضي مشضضاركتنا فضضي الشضضرعي بضضالرأي إفادتنضضا يرجضضى
يحبه لما الله وفقكم ذكرها تم التي البنود ضمن وذلك الترفيهية،

،، وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما ويرضاه
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يلي: بما اللجنة أجابإت*
يعضضانأي التي المآسي توضح للصور معارض إقامة من مانأع ل بأنأه

وبضضاقي والفلضضبين وأفغانأسضضتان فلسضضطين فضضي المسضضلمون منهضضا
خيضضري سضضوق إقامضضة من مانأع ل أنأه كما الخرى السلمية الدول

الضضبيع فضضي اللضضتزاما مضضع آسيا في المسلمين لصالح ريعه يخصص
النأشضضطة هضضذه إقامة من مانأع الشرعية. ول بالضوابط والشراء

أعلم. الترفيهية. والله المدينة في

* * *
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 الطب كتاب 

الجنين لتشوه وإجهاض/ الجهاض           حمل89ع/2/48

،محمععودمضضن/  المقضضدما السضضتفتاء اللجنة على عرض]1995[
ونأصه:
ًا الله جزاكم سيادتكم من الفادةا أرجو السضضبوع في جنين حول خير

مستشضضفى فضضي المتقدمضضة الفحوصضضات أظهضضرت والعشضضرون الثالث
ًا بضضه أن المواسضضاةا ومستشضضفى الصضضباحا ًا تشضضوه جميضضع فضضي واضضضح

الفقضضري فضضالعمود  العظضضاما تكسضضر مضضرض عنضضده كضضذلك  الطضضراف
 0 شديد ضعف بهما الصدري والقفص
الشضضهر فضضي طفضضل ولضد حيضُث سضابقة مضضرةا في المر هذا لي وحصل
 0 بساعتين ولدته بعد  وتوفي العيوب نأفس وبه الثامن
ًا الفادةا أرجو  0 وشكر

مولضضود أول لهضضا كضضان زوجته بأن وأفاد ،اللجنة إلى السائل * وحضر
ّنأه المرض بهذا مصاب ّا وإ زوجتضضه وجاءت مات ثم يومين بقي ولد لم

المولضضود هو وهذا فيهم لشيء سالمين الول المولود بعد أولد بثلثة
ًا له أخذنأا الخامس ّات أربع سونأار جاءت مختلفة مستشفيات في مر

ًا سيولد بأنأه تؤكد كلها  الفحوصات ّوه حالضضة هضضذه الطبضضاء وقضضال مش
0لحم من كومة سيولد : بأنأه  وقالوا0 مرات أربع كل تحدث

والجهاض الحمل / باب الطب كتاب
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 0 حياتها في خطر الما على هل اللجنة * وسألته
 0 حياتها في الما على خطر ل فأجاب

:ض يلي بما اللجنة وأجابإت* 
 :ض وهو الموضوع هذا مثل في رأيها الفتوى لجنة أبدت أن سبق قد

وعشضضرين مائضضة أتمت حامل امرأةا إجهاض الطبيب على أولً: يحظر
ًا  الحمل من محقق خطر من حياتها لنأقاذ إل العلوق حين من يوم
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ًا: يجوز أربعيضضن للحمل تم قد يكن لم أن الزوجين برضا الجهاض ثانأي
ًا ًا، وعشضضرين مائضضة يتجضضاوز ولضضم يومضض ّ الجهضضاض يجضضوز ل يومضض فضضي إل

 :ض التيتين الحالتين
ًا الما بصضضحة يضضضر الحمضضل بقضضاء كضضان إذا أضضض ًا ضضضرر يمكضضن ل جسضضيم

 0 الولدةا بعد يدوما أو احتماله
ًا سيولد الجنين أن ثبت إذا ض ب بضضدنأي بتشضضوه جسضضيم نأحو على مصاب
تجرى أن ويجب منهما البرء يرجى ل عقلي قصور أو بدنأي  قصور أو

مستشضضفى فضضي العاجلضضة الضضضرورةا حضضالت غيضضر في الجهاض عملية
ًا الربعين بعد فيما تجرى ول حكومي طبيضة لجنضة مضن بقضضرار إل يومض
في متخصص القل على أحدهم اختصاصيين أطباء ثلثة من مشكلة
الطباء من اثنان القرار على يوافق أن على والتوليد النساء أمراض

 0 أعلم والله العدالة الظاهري المسلمين

* * *

السادس الجزء فإهرس

الصفحة    الموضوع
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

5المقدمة
13       هاما تنبيه
198915 لعاما الفتوى هيئة بتشكيل وزاري قرار

19العاما الفهرس
العقائد كتاب

23 الذأكار     بإاب* 
23تجارية (السلما) علمة كلمة جعل ض1712
23التجارية المؤسسة على الكريم اسم إطلق ض1713
24والترنأم بالرقص الله ذكر اختلطا ض1714

النبوية     السنة     بإاب *
25

25والسنة بالكتاب اللتزاما ض1715
والملل     الفرق     بإاب *

29
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29نأويل)  (بابا في النصارى تقليد ض1716
30المسلمين لغير عبادةا دار إنأشاء ض1717

31البدعة     بإاب *
31إليه تعود بصدقة الميت عن الصلةا إسقاطا ض1718

الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

والكهنة العرافين إتيان ض1719
31

للتبرك البناء مواد داخل المصحف وضع ض1720
32

ونأحوه البلء لدفع إنأشائي مشروع كل بعد الذبح ض1721
33

متداولة نأشرات بواسطة الناس وإخافة الكذب إشاعة ض1722
34

والنبوات     التوحيد     بإاب *
35

 الزنأا إلى بنسبته وسلم عليه الله صلى النبي في الطعن ض1723
35

والردة     الكفر     بإاب *
37

السلما في الطعن ض1724
37

السلمي والدين اللهية الذات سّب ض1725
39

العبادات كتاب
الطهارة     بإاب *

43
اليدين بلل بدون الجوربين على المسح ض1726

43
الوضوء في الجبيرةا على المسح ض1727

43
الصلة     بإاب* 

45
إليه تعود بصدقة الميت عن الصلةا إسقاطا ض1728

45
الولى بعد الجماعة إقامة ض1729

46
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47طهارتها تصح لم صلوات قضاء ض1730
الصوم     بإاب* 

48
الفطار؟ أما الصوما للمسافر الفضلية ض1731

48
بلده إلى عاد ولكنه السفر بسبب أفطر ثم صاما ض1732

49
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

السفر؟ بعد وسطه في أقاما يوما بقية يمسك هل ض1733
49

بالطائرةا المسافر لفطار الوقات أفضل ض1734
50

المسافر؟ إفطار مدةا كم إلى ض1735
50

الوصول؟ بلد أما القلع بلد توقيت على يفطر هل ض1736
51

تحتها التي الرض حسب الطائرةا راكبي إفطار ض1737
51

رمضان هلل إثبات في المطالع باختلف الخذ ض1738
52

غروبهضضا علضضى أما الشضضمس غضضروب قبضضل الذان علضضى الصائم يفطر هل ض1739
54

الزكاة     بإاب* 
55

عليه الحول حال مال زكاةا ض1740
55

 ميعادها قبل الزكاةا إخراج يجوز هل ض1741
56

الفروع أو الصول من الزكاةا له تدفع ل ض1742
57

الزكاةا أموال وقف ض1743
57

الزكاةا أموال من استثماري مشروع إنأشاء ض       
57

الخيرية اللجان إلى الزكاةا دفع ض1744
59

60 الجتماعي الضمان أموال زكاةا ض1745
الخيرية للجمعية الزكاةا دفع ض1746

61
إسلمية أنأشطة أجل من الزكاةا صرف ض1747

63
موعدها عن المستثمر المال زكاةا تأخير ض1748

65
مخصوصة قرية لهل الزكاةا إخراج ض1749

66
الفلسطينية للمقاومة الزكاةا دفع ض       

66
الفقراء للفروع الزكاةا دفع ض1750
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

بيت لشراء المدخر المال زكاةا ض1751
68

والفروع للصول الزكاةا دفع ض       
68

صحيح إقرار أو محكمة بحكم يثبت لم الذي الدين زكاةا ض1752
69

بعيدةا آجال إلى المسقطة الديون زكاةا ض1753
70

الربوية البنوك أسهم زكاةا ض1754
71

فائتة سنين مورثها يزكها لم أسهم زكاةا ض       
71

الزكاةا من المسرف إعطاء ض1755
72

للحاجة الزكاةا تأخير أو تعجيل ض1756
72

ًا المدخر المال عن الزكاةا إخراج ض1757 سابق
73

الملغاةا السهم شركات زكاةا ض1758
74

الزواج يريد لمن الزكاةا دفع ض1759
75

الزكاةا من إسلمي مركز بناء ض1760
75

ًا المودع المبلغ زكاةا ض1761 لرخصة تأمين
76

الفطر     زكاة     بإاب* 
77

الفطر زكاةا في الصاع مقدار ض1762
77

مخصوصين لقوما الفطر زكاةا حبس ض1763
78

لضرورةا الفطر زكاةا إخراج تأخر لو ض       
78 
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البلد خارج الفطر زكاةا إخراج ض1764
79

الفقراء إلى الفطر زكاةا دفع تأخير ض1765
80

ًا للفقراء الفطر زكاةا دفع ض        نأقد
80

الفطر زكاةا أموال من غذائية مواد تخزين ض       
80

81الصدقة     بإاب* 
ًا أفضل المحتاجين لغاثة التبرع ض1766 العبادات بعض أداء من أحيانأ

81

الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

والعمرة     الحج     بإاب* 
83

الحج تكاليف لتوفير الهل عن البعد ض1767
83

83 المستطيع على إل الحج يجب ل ض       
محرما بدون المرأةا حج ض1768

84
المشوهتين المحرما قدمي ستر ض1769

85
المحرما على ممنوع القدمين جورب لبس ض       

85
 العمرةا يريد من التعاونأية الجمعيات مساعدةا ض1770

86
الليل منتصف بعد مزدلفة من الخروج ض1771

87
الفجر قبل العقبة جمرةا رمي ض1772

88
الفجر قبل الفاضة طواف ض1773

88
التشريق أياما ثانأي العزيزية إلى منى من الخروج ض1774

89
ونأحوه بالمذياع السماع طريق عن عرفة يوما إثبات ض1775

89
المقبرة     بإاب* 

90
المقبرةا في الشجار غرس ض1776
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90
قبر كل على تعريفية لوحات نأصب ض1777

91
القبور من النصارى موتى نأقل ض1778

92
القبور لرتفاع الشرعي الحد ض1779

93
94القبر على الكتابة ض1780
94القبر على البناء ض1781
للطريق المقبرةا من جزء اقتطاع ض1782

95
وتعليته المقبرةا سور صيانأة ض       

95
المساجد     بإاب* 

97
خاصة أرض على أنأشئ مسجد فوق سكن بناء ض1783

97
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ّلى إزالة تجوز هل ض1784 موقوف غير مص
97

بقديمة حديثة مساجد استبدال ض1785
98

مسجد شكل على خاص سكن بناء ض1786
100

واليمين     النذر     بإاب* 
102

بالخت أجنبية امرأةا تشبيه على الحلف ض1787
102

منه ُطلب ما غير نأوى ولو القرآن على باليمين الحنث ض1788
102

أياما ثلثة صاما والكسوةا الطعاما عن اليمين كفارةا في عجز إذا ض1789
104

الصالحين قبور إلى تقدما التي النذور وأكل دفع ض1790
105

المعاملت كتاب
الشركات     بإاب* 

109
للشريك معلوما ربح ضمان ض1791

109
الجللة لفظ من قريب تجارية شركة شعر ض1792

110
الياما وعدد والرضين السموات عدد شكل على شعرا ض1793

110
غيرهضضا باسضضم شضضركات تسضضجيل عمضضل لقضضاء محدد مبلغ أو معينة، نأسبة ض1794

111
الشركات أسهم شراء ض1795

112
الصرافة في المضاربة شروطا ض1796

113
ًا بأجر الغير اسم استخداما ض        المحل صاحب اسم عن عوض

113
واحد وقت في وأجير شريك ض1797

115
المانة     بإاب* 

117
صاحبها إلى المانأة إيصال ض1798

117
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والتملك     الملكية     بإاب* 
118

حقوقه؟ أبيه مع العامل الولد يأخذ كيف ض1799
118

الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

الزوج إذن دون بمالها الزوجة تصرف ض1800
119

كتابه في الكاتب حق ض1801
119

الربوية السهم قيمة تملك ض1802
120

المخرف أبيهم بأموال الولد تصرف ض1803
121

البيوع     بإاب* 
123

المبيع لزيادةا جوائز تخصيص ض1804
123

124الدمي شعر وشراء بيع ض1805
السداد في المتأخر على غرامة فرض ض1806

124
بيعها بعد أخرى مرةا السلعة المالك بيع ض1807

126
الربوية للسهم الوارث بيع ض1808

126
نأسيئة السعر في الزيادةا مع بنقد الربوي المطعوما بيع ض1809

127
المباعة البضاعة على مستهجنة ماركة ض1810

128
المومة إجازةا شراء ض1811

128
للمشتري جوائز تقديم ض1812

130
الجل؟ بيع شروطا هي ما ض1813

131
الخمر مع يستخدما أن يمكن شراب بيع ض1814

132
المرابحة؟ بيع شروطا هي ما ض1815

322



133
الكفالة     بإاب* 

134
الشريك من الكفالة على الجر أخذ ض1816

134
134له صدرت من لغير الرخصة تأجير ض       

الشركاء أحد قبل من الكفالة عن الرجوع ض1817
135

136القامات على مقابل أخذ ض1818
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

شرطا بغير بالمال لكفيله المكفول مساعدةا ض1819
137

مستخدما أو زائر كفالة على الجرةا أخذ ض1820
138

 العمال كفالة على المال أخذ ض1821
139

والعمال     العمل     * بإاب
140

العمال على التأمين ض1822
140

الشركات عمال على اللزامي التأمين ض1823
141

142ربوية شركات في العمل ض1824
الخلو     * بإاب

144
السلمية الشريعة في الخلو ض1825

144
والربإا     البنوك     * بإاب

147
الفقراء لولد وإطعامه الربا أخذ ض1826

147
الماسة الزواج لضرورةا الربا أخذ ض1827

148
الدولة تصدرها التي الخزانأة أذونأات ض1828

149
بها تتعامل شركة في الربوية بالعقود له علقة ل من عمل ض1829

150
151الدخار شهادات ض1830
الربوية البنوك في به متبرع مبلغ إيداع ض1831

152
الخير وجوه في الربوي البنك تبرعات قبول ض1832

153
ربوي قرض من تجاري مجمع بناء ض1833

154
بالربا وتعامل خالف إذا الوكيل معاقبة ض       

154
فائدةا بدون البنوك في اليداع ض1834

155
156الربوية بالفوائد التصرف ض1835
الربوية البنوك عمل تطوير في التخصص ض1836
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

المتعاقد يدفعها ل العقد في فوائد تسجيل ض1837
159

القرض     * بإاب
161

تثبت لم التي الديون زكاةا ض1838
161

ًا دفعها يتوجب ل التي الديون زكاةا ض1839 فور
162

ببيع منتهية مشاركة صورةا في مضمونأة بفائدةا المضمون القرض ض1840
163

 القرض سداد عن المتأخر تغريم اشتراطا ض1841
164

وتعجل) (ضع سداده عند الدين بعض حّط ض1842
165

إدارةا رسوما زيادةا مع مالية محفظة من القتراض ض1843
166

للضرورةا خاص سكن لبناء بفائدةا الدولة من القتراض ض1844
167

 الزمن تطاول رغم الذمة في الدين ثبوت ض1845
169

الزمن طال ولو بالقيمة ل بالمثل يرد القرض ض1846
170

الوقف     * بإاب
171

الزكاةا أموال وقف ض1847
171

حياته طيلة وقفه على النظارةا اشتراطا ض1848
172

التأمين     * بإاب
174

القرض لتقديم شرطا المنشآت على التأمين ض1849
174

الطيارين قيادةا إجازةا على التأمين ض1850
175

التعاونية     الصناديق     * بإاب
178

الجتماعي الضمان صندوق في الشتراك ض1851
178

التعاونأية للصناديق المتبرعين طلبات ملحظة ض1852
179
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التعاون صندوق من الخيرية للعمال الوصية من الزوج يأخذ هل ض1853
181
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الموضوعات فإهرس
الجارة     بابععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

183
المسلمين لغير عبادةا دار تأجير ض1854

183
والحراما الحلل الفيديو أشرطة لبيع محل تأجير ض1855

184
خاصة منفعة مقابل سنوية أجرةا ض1856

184
آخر لمستأجر أو لمالكها المؤجرةا العين تأجير حق بيع ض1857

186
الهبات     * بإاب

189
التقاعدي المعاش استبدال ض1858

189
التعاونية     الجمعيات     * بإاب

191
التعاونأية الجمعيات في المال رأس أو الرباحا من جزء توزيع ض1859

191
المساهمين على الموزع المشتريات عائد ض       

191
السإتثمار     * بإاب

193
وزكاتها إذنأه بدون الغير أموال استثمار ض1860

193
والمراهنات     المسابإقات     * بإاب

195
الحماما في للمتسابقين المقدمة الجوائز ض1861

195
الشخصية الحوال كتاب

الزواج     * بإاب
199

الرضاع من الخ أخت ابنة من الزواج يجوز ض1862
199

العمل؟ منها... ما وأنأجب ربيبته تزوج ض1863
199

ًا أخته ابنة ابنة من الزواج له يحل ل ض1864 رضاع
201

الزوجات بين العدل ض1865
202

اتفاق..      . بغير ولو باطل المحلل زواج ض1866
203
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

له؟ يتوسط من معاق... فهل لنأه أهلها رفضه ض1867
204

شريرةا أحوال من الزوجة معالجة ض1868
205

ًا الغربة بلد في نأفسها المرأةا تزويج ض1869 الفتنة من خوف
206

عليها العقد بمجرد البائنة تحليل ض1870
208

ًا الزواج بذكرى الحتفال ض1871 سنوي
208

ومحادثتها للزواج المخطوبة إلى النظر ض1872
209

المهر     * بإاب
210

210يثمن أين الصداق مؤخر ض1873
الدخول قبل طلقت إذا الصداق نأصف للزوجة يجب ض1874

210
الظهار     * بإاب

212
بالظهار الحلف ض1875

212
الظهار كفارةا ض1876

212
التحريم قصد أمي... دون مثل علّي أنأت ض1877

213
الطلق     * بإاب

214
الطلق نأية لوجود فقط إحداهما تقع طلقتان ض1878

214
إرجاعها يريد خرجت ولما سجينة وهي طلقها ض1879

215
الطلق يقع فلم عليه حلف ما تفعل لم ض1880

216
آخر من صحيح زواج عقب إل الكبرى البينونأة بعد تحل ل ض1881

218
والولد الزوجة بحق الوفاء يتوجب الطلق بعد ض1882

220
التطليق ل الزجر بقصد حراما فعل على معلق طلق ض1883

221
بالهاتف والثالثة ثابتتان طلقتان ض1884

330



222
عليه الطلق علق ما ففعل الطلق يمن نأسي ض1885

223
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

مختلف المر بينما الثلث الطلقات وقوع ظن ض1886
224

ًا المطلقة بمعاشرةا الرجعة تحصل ض1887 رجعي
225

226الحيض زمن في الطلق ض1888
ً المرأةا كانأت ولو طلقات ثلث بعد رجوع ل ض1889 حامل

227
واحدةا طلقة بالعشرةا بالثلث، طالق أنأت ض1890

229
الولى تأكيد بقصد الثانأية الطلقة يكرر ض1891

230
تخرج فلم أطاعته لنأها يقع لم المعلق الطلق ض1892

232
الولى الطقة تقع (إغلق) فلم شديد غضب في كان ض1893

232
المؤخر عن التنازل طلبه أو عرضها بمجرد الطلق يقع ل ض1894

235
حيض في إحداها كانأت ولو الثلث الطلقات وقعت ض1895

236
ًا الخبار ض1896 يقع..   ولم الطلق عن كذب

237
عقله على المغلوب السكران طلق ض1897

239
الدبر في بإتيانأا المرأةا تطلق هل ض1898

240
للطلق الزوجة سماع يشترطا ل ض1899

240
241يقع المازحا طلق ض1900

ًا طلق ض        له الزوجة تحل فل اثنتين المحكمة في وأثبت ثلث
241

المجلس نأفس في مرات سبع فيطلقها تغضبه ض1901
243

المناما في لهاتف استجابة زوجته يطلق ض1902
244

ًا والحراما بالطلق يحلف ض1903 أبيه إرضاء بقصد كذب
245

ًا تطلق ض1904 فقط المدرسة هذه إلى ذهبت إذا ض نأوى كما ض نأهائي
246

نأيته على فهو الزواج أو السفر على الطلق يعلق ض1905
247
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الحمل بوضع وبانأت فوقع به وأخبر الطلق نأوى ض1906
248
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 يعاشر ثم يطلق النأفعال سريع عصبي ض1907
249

العدة     * بإاب
251

عدتها انأقضت حتى يراجعها لم لنأه صغرى بينونأة بانأت ض1908
251

الزوجة يلحق ل العدةا انأقضاء بعد الطلق ض1909
251

يراجعها لم إن بعدها تبين حيضات ثلث المطلقة عدةا ض1910
253

زوجها مات إذا الوفاةا عدةا تستأنأف رجعي طلق من المعتدةا ض1911
253

ًا للمطلقة الزوجية المعاشرةا ض1912 لها مراجعة العدةا في رجعي
255

الرضاع     * بإاب
256

خالته ابنة عليه فحرمت لمه جدته من رضع ض1913
256

الرضاع من الخ أخت ابنة يحرما ل الرضاع ض1914
256

عماته بنات عليه فحرمت جدته من رضع ض1915
257

المرضعة لولد أخ وحده الرضيع ض1916
257

إخوته دون المرضعة ابنة بنات فقط الرضيع على تحرما ض       
258

المرضعة بنات الرضيعة أولد على فحرما أختها أرضعت ض       
258

خالته بنات من الزواج جدته من الراضع للولد يحل ل ض       
259

عماتهم بنات من الرضيع إخوةا زواج ض       
259

واحد ثدي على يجتمعا لم من بين تحريم ل ض1917
259

الرضاع في الحتياطا ض1918
260

262رضاع ول له قرابة ل من زواج ض1919
النسب     * بإاب

263
المتبني بنسب المتبنى إلصاق يجوز ل ض1920
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263
الزنأا ولد نأسب ض1921

264

389
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

الهلية     * بإاب
267

267المخرف الب على وصي تعيين ض1922
الحضانة     * بإاب

269
بزواجها يسقط للزوجة حق الحضانأة ض1923

269
تابت إذا إل الحضانأة تستحق ل الزانأية ض1924

270
الوصايا     * بإاب

273
الوصية لتنفيذ ضوابط ض1925

273
الراتب بربع الوصية ض1926

276
المتبني قبل من للمتبنى الوصية ض1927

277
نأصيبه؟ من بأكثر للوارث الوصية تجوز هل ض1928

278
279ولدي يا يدك على طعمي ض1929
الوصايا إخراج بعد تقسم المواريث كل ض1930

279
الفقراء للبناء الوصية من الغني الوارث أخذ ض1931

281
مالية تصرفات عليها بني ولو باطلة للوارث الوصية ض1932

282
والتركة     الميراث     * بإاب

285
لب وأخ ش وأخت وأخ وأولد زوجة ض1933

285
المتوفى تركة من جزء الخدمة نأهاية مكافأةا ض1934

285
286وبنتان وولد زوجة ض1935

286وبنتان ولد ض       
286عم وابن ش وأخت وبنات زوجة ض       

وأخوات وأما وأب وابنان زوج ض1936
288

الخوات وأولد الخوةا بنات يحجبون الخوةا أولد ض1937
288
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

العدةا أثناء زوجها ترث رجعي طلق من المعتدةا ض1938
289

الوفاةا قبل الورثة بعض حرمان ض1939
290

لما وأخت ش وأخت وأخ وبنت زوجة ض1940
291

292وزوجتان لب وعم بنتان ض1941
293أخت وأبناء أخ وابن زوجة ض1942
لختهم... جائز نأصيبهم عن الورثة تنازل ض1943

293
لب وأخوات وإخوةا ش أخوات ض1944

294
عم وبنات وعمتان لما وأخت وأخ ش وأخ أما ض1945

295
أخ وابنتي أخ وابن وأبناؤها ش وأخت زوجة ض1946

295
الورثة بين الجتماعي الضمان صندوق معونأة من تركه ما تقسيم ض1947

296
والحدود الجنايات كتاب

الزنعا     بإاب* 
301

الزنأا من ابنه إليه ينسب ل الزانأي ض1948
301

القتل     بإاب* 
305

الخطأ القتل كفارةا ض1949
305

خطأ المسلم غير قتل كفارةا ض1950
306

متتابعين شهرين صياما يستطيع ل من ض       
306

السرقة     بإاب* 
307

عقوبته لتخفيف السارق عن التنازل ض1951
307

والبإاحة الحظر كتاب
والدب     الكتابإة     بإاب* 

311

338



339



الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

311السلما في الكاتب طعن ض1952
لطباعته الكتاب مؤلف من الستئذان ض1953

313
الطعمة     * بإاب

314
ميتة حيوانأات وشحوما عظاما من الحيوانأات إطعاما ض1954

314
المسكرات من (بيرةا) خالية خميرةا ض1955

316
الشربإة     * بإاب

317
الخمر مع يستخدما أن يمكن شراب تداول ض1956

317
الطائرةا في المسكرات تقديم ض1957

318
والشيشة والنارجيلة التبغ تقديم ض1958

320
الفطرة     خصال     * بإاب

322
للمضطر اللحية حلق ض1959

322
والخضاب والشعر الوجه وتجميل اللحية لحلق محل افتتاحا ض1960

322
المرأة     أحكام     * بإاب

324
السيدات لتزيين صالون افتتاحا ض1961

324
النقاب وكفيها/ لبس المرأةا وجه كشف ض1962

326
الحجاب ونأزعها الزوجة بأما الخلوةا ض1963

327
الزينة مع للعمل المرأةا خروج ض       

327
المسلمة المرأةا حجاب ض1964

329
بالمرأةا والخلوةا والمصافحة النظر ض1965

331
مفتوحا مجتمع في الجنسين بين العلقة ض1966

332
للزواج المخطوبة إلى النظر ض1967
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333
محرما ول إذن بدون للجهاد المرأةا خروج ض1968

333

341



الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

دبرها... حراما في المرأةا إتيان ض1969
335

التعليم     * بإاب
337

للضرورةا المغلفة العلم كتب وطاء ض1970
337

والموسإيقى     الغناء     * بإاب
339

السلمية الفلما في والدف الطبل استخداما ض1971
339

والمسرح     الحتفالت     * بإاب
341

ًا الزواج بذكرى الحتفال ض1972 سنوي
341

والطالبات الطلب تكريم حفل في الختلطا ض1973
341

القمار     * بإاب
344

قسائمها على محتملة جوائز مقابل تبرعات جمع ض1974
344

الزهر بطاولة اللعب ض1975
345

الجنجفة بورق اللعب ض1976
347

والتصوير     الرسإم     * بإاب
347

347التذكاري النصب ض1977
النساء حفلت تصوير ض1978

347
الزينة     * بإاب

349
بالسواد الرجل خضاب ض1979

349
350وتوابعها بالحلقة التجمل ض1980
السحر     * بإاب

351
شريرةا أحوال من الزوجة معالجة ض1981

351
352السإتمناء     * بإاب
الزوج باستمناء الزوجة تطلق هل ض1982
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الموضوعات فإهرس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 الشرعية السياسإة كتاب

والقضاء     الفتوى     بإاب* 
357

المعتبرةا المذاهب أحد تقليد ض1983
357

القانأون؟ به أخذ بما الفتوى تلتزما هل ض1984
359

غيرها؟ إلى السؤال اللجنة تحيل متى ض1985
359

الطلق؟ فتيا عند الزوجة حضور يجب هل ض1986
360

الشرعي؟ الدليل بذكر الفتوى تلتزما هل ض1987
360

إفتائه قبل العاصي استتابة ض1988
361

السابقة بفتواها اللجنة تمسك ض1989
362

المستحدثة     القوانين     بإاب* 
364

تأجيرها على الجرةا وأخذ الشركات تراخيص ض1990
364

الكفالة حقيقة تلغي ل الصورية الشركة ض       
365

العمال إقامات مقابل المال أخذ ض       
366

الشركات كفالة مقابل المال أخذ ض       
367

القانأونأية الوظائف في العمل ض1991
368

بالباطل الناس أموال أكل ض1992
369

الجتماعية     العلقات     * بإاب
370

370يعنيه ل فيما الوالد عقوق ض1993
الفقراء لصالح الدعاية تنويع ض1994

370
الطب كتاب

والجهاض     الحمل     بإاب* 

344



375
375الجنين لتشوه الجهاض ض1995
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