
سريعة .. وردود متفرقة مسائل
السئلة الولى: أرقام الصفحة

. 25  إلى1 من
 الرحيم الرحمن الله بسم

نبي ل من على والسلم والصلةا وحده، لله الحمد
.  وبعد بعده،

المخصصة الصفحات من تليها والتي ـ الصفحة هذه
التي المتفرقة للسئلة خصصت ـ المتفرقة للمسائل

عليها نجيب النترنت، على عنواننا عبر القراء من تصلنا
..  الضرورةا تستدعيه ما إل التفصيل ل اليجاز وجه على

ًا النآ من ـ إلينا يوجه سؤال وأي شاء إنآ فصاعد
.. باستثناء الصفحة هذه في عليه الجواب ُينظر ـ الله

.. واستدلل وتفصيل بحث إلى تحتاج التي المسائل
ًا فهذه ًا لها نجعل غالب ً عنوان نضعه عليها ُيعّرفِّ مستقل

.. والله والردود الفتاوى قسم في الخاصة الصفحة في
سواء إلى الهادي وهو ويرضاه، يحبه لما الموفق تعالى

.  السبيل

طريق عن الحلل السلع وشراء بيع يجوز : هل1س
؟!  الحكومات تفرضها التي الضرائب من تهريبها

البضائع تمرير يجوز نعم العالمين. رب لله الحمدالجواب: 
دفع لتفادي التهريب طريق عن ذلك وغير للتجارة والسلع

الحكومات قبل من تؤخذ التي الضرائب هذه لنأ عليها؛ الضرائب
..!  فيها لهم حق ل مشروع، غير بوجه وتؤخذ السحت، من هي

ًا الحق كامل له والمسلم يؤخذ أنأ من ماله يمنع أنأ في شرع
يسلك أنأ إلى ذلك به أدى وإنأ نفس، طيب أو حق وجه بغير منه

فيما له أذنت قد النبوية .. فالسنة السؤال في المذكورة الطرق
ومظلمته ماله عن يدافع أنأ في له أذنت حيث ذلك، من أبعد هو
..!  شهيد فهو ُقتل .. فإنأ بالقوة ولو

المختصة الجهات من ُيضبط قد الشخص هذا أنأ قيل إنأ لكن
ُيعرض والحرام، السحت تأكل التي ذلك وغير والهانات للسجن و
الحالة هذه مثل .. ففي دفعها على له قدرة ل التي المفاسد من

تجوز، أو تجب أنها باب من ل المفاسد دفع باب من الضرائب يدفع
.  أعلم تعالى والله

1



* * *
ً السيارات تأمين يجوز : هل2س ًا مثل من خوف
العلم مع تتلفها، طبيعية بكوارث إصابتها من أو سرقتها

 ؟ إجباري غير التأمين هذا مثل أنآ
السيارات تأمين يجوز ل العالمين. رب لله الحمدالجواب: 

من الختيار وجـه على ذلك وغير التلف أو الكوارث ضد غيرها ول
مع مقامرة عن عبارة هو التأمين هذا أنأ ذلك .. وعلة إجبار غير

دونأ ومن حق، وجه بغير للمال وأكل المجهول، والمستقبل الغيب
مقابل. 

منذ حادث لسيارته يحصل قد لسيارته المؤّمن أنأ ذلك وبيانأ
الدنانير آلفا التأمين شركات تكلف قـد شرائها من الولى اليام
ًا سوى لها دفع قد يكونأ ل صاحبها بينما ًا قسط ذلك من يسير

..!  المبلغ
الموال تلك السيارة صاحب يأخذ حق وجه والسؤال: بأي

..؟!! 
عدة لسنوات التأمين رسوم السيارة صاحب يدفع قد وكذلك

ِقبل من التصليح يستدعي حادث أي معه يحصل أنأ دونأ من
تلك التأمين شركات تأخذ حق بأي .. وبالتالي التأمين شركات
.. ؟!!  الموال

..!!  جديد براٍق باسم ولكن الميسر عين هو التأمين فإنأ لذا
* * *

مسألة على يستدلونآ الخوةا : بعض3س
   بصير أبي بقصة الستحلل         
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