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تعالى: الله قال

} لتعلمون كنتم إن الذكر أهل  فسئلوا{

 :  ]43النحل       [ 
:    ]7النبياء       [ 
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ّدَمة المَقـ
ـسـيد عـلـى والـسـلما الـصـلةا وأفـضـل العالمين، رب لله الحمد
وـمـن الـطـاهرين، الطـيـبين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا المرسلين،

الدين. يوما إلى بإإحأسان تبعهم
وبعـد:

أن الـكـويت دوـلـة في السلمية والشؤون الوقاف وزارةا يسّر
الـصـعدةا مختـلـف على والمسلمين السلما خدمة في مسيرتها تتابإع
الشرعي. بإالعلم تتصل التي

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

ـقـامت ـمـا ـمـع الفقهـيـة.. وـهـذا الـمـذاهب مختلف في مراجع عشرةا
ّون ثقافـيـة، كـتـب ـمـن طبعـتـه ومـا تراثـيـة، رسائل من بإتحقيقه ـــ يـكـ
ـه وتدعو بإإنجازها، الوزارةا وتعتز تفتخر طويلة قائمة ـ لله والحمد الـل

بإها. والمسلمين السلما ينفع أن

ـدي بإين تضع كله، ذلك بإعد ـ وتوفيق الله من بإفضل ـ هي وها ـي
ّثل التي الفتاوى من الول القسَم قرائها فـــي الـشـرعية الحأـــكاما تم

حأـسـبما وذـلـك اـلـوزارةا، ـفـي الفتاء لجان أماما المعروضـة المسائل
تـلـك ـفـي المـشـاركين العلـمـاء للـسـادةا الجـمـاعي الجـهـد إليه توّصل

اللجان.
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أن وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه نـسـأل اـلـذي الجدـيـد، العـمـل هذا إن
ً يدع ل بإما يؤكد لحأقة، فترات في بإاقيه استكمال ييّسر للشك مجال

ليعـيـق يـكـن لم ـ وفظاعته ضخامته على ـ الكويت لدولة حأدث ما أن
أو الـعـاما، النـفـع عجـلـة إيـقـاف يـسـتطع وـلـم والعطاء، الخير مسيرةا

منذ الكويت دولة بإه ُعرفت الذي المميز البإداع أو الدائم، المعروف
المعوـقـات ـكـل رغم عليه الصرار على دأبإت والذي وقيامها، نشأتها

والعقبات.

الـسـلمية والـشـؤون الوقاف وزارةا في الفتاء قطاع وينطلق
ـا تعرض التي للمسائل الشرعية الحأكاما بإيان في الكويت في أمامـه
ًا بإاعتباره السلما أن حأقيقة من ًا دين بإـبـذور يحتـفـظ ـشـمولية ذا خالد

وسـلم عليـه اللـه صـلى الرسـول عنه أخبر وقد إليه، ويدعو التجديد
ّلله بإقوله: " إن يـجـدد من سنة مائة كل رأس على المة لهذه يبعث ا

 ]4/480 داود دينها..." [ أبإو لها

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

النـسـانية المسيرةا لمتطلبات والستجابإة والمكان، الزمان متغيرات
ومجتمعاتـهـا عهودـهـا ـكـل ـفـي المـسـتمرةا الحـيـاةا وحأركة المتواصلة
يتوقف. ل وعطاء ينضب ل بإمعين المختلفة ومعطياتها

وقابإليتهـا المروـنـة بإخاصـية السـلمية الشريعة اتسمت ولهـذا
ـاني، الزمـاني والتغير البشري التطور لمواجهة ـل وأول والمـك عواـم

ـراغ"، أو "العفـو منطقة اتساع هـو ودلئلها والسعة المرونة هذه الـف
ًا النصوص تركتـها التي ا الـمـة في المجتهدين لجتهاد قصـد ليملؤوه
ـد ذلك في مراعين وحأالهم، بإزمانهم وأليق لهم أصلح هو بإما المقاـص

َكمات بإروحأها مهتدين للشريعة، العامة نصوصها. وُمْح
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ـصـورةا ـفـي ـجـاءت النصوص معظم أن هو العوامل هذه وثاني
ـشـأنه كان فيما إل للجزئيات تتعرض ولم عامة، وأحأكاما كلية مبادىء
مـمـا ذـلـك ـعـدا فيـمـا أـمـا والسرةا، العبادات كشؤون والدواما الثبات
فـكـانت والعواـئـد والحـأـوال والمكنة الزمنة بإاختلف تطبيقه يختلف

ًا ـ فيه النصوص ّيق لئل بإعـيـد حـأـد إلى ومرنة عامة ـ غالب الـشـارع يـضـ
دون لعـصـر تـصـلح ـقـد معيـنـة جزئـيـة بإـصـورةا ألزمهم إذا الناس على

آخر. دون لحال أو إقليم، دون لقليم أو عصر،

النـصـوص معـظـم أن في والمرونة السعة عوامل ثالث ويتمثل
الحكـيـم الـشـارع ـصـاغها والتفـصـيلية، الجزئية للحأكاما تعرضت التي

ـمـع ـــ ـسـاعد وـهـذا تفـسـير، ـمـن وأـكـثر فـهـم من لكثر تتسع صياغة
والمـشـارب المتنوـعـة الـمـدارس وـجـود عـلـى ـــ الـسـابإقين الـسـببين
. السلمي الفقه في المتعددةا

راـعـت الـسـلمية الـشـريعة أن ـفـي فيتجـلـى الرابإع العامل أما
ّدرتها بإالـنـاس، تـنـزل اـلـتي والـعـذار والحاـجـات الضرورات حـأـق فـقـ

ًا لها وشرعت قدرها، ًا تناسبها، استثنائية أحأكام ـ الـعـاما لتجاهـهـا وفـق
الخلق. على التيسير في

ًا ًا الـخـامس العامـــل دور يأتي وأخير الـسـابإقة للعواـمـل تتميـمـ
ًا لتحقـيـق ـجـاءت إنمـــا الشريعة أحأكاما أن المعلوما فمن لها، وتطبيق
عـــند مراعاتـــه ينبغي ما وهـذا بإينهم، القسط وإقامـة العباد، مصالح
موـقـف عـلـى الفقيـــه يجـمـد فل الحأـكـاما، وتـطـبيق النصوص تفسير
ـأليف أو التعليم أو الفتوى فـي يتخذه دائم واحأـد وإن والتقنيـــن، الـت
ّيـــر علـيـه ينبغـــي بإـــل والحـــال، والعـــرف والمـــكان الزـمـان تغ

الحكم عند العامة وأهدافها الكلية الشريعة مقاصد مراعاةا

مجتمـعـة العواـمـل ـهـذه ترـكـت الخاصة.. وهكذا الجزئية المور في 
ً ًا مجال تـطـور لمواجـهـة ويجدد يجتهد كي النساني العقل أماما واسع
ومستجداتها. الحياةا

ـف ـاوي، [ د.يوـس ـل القرـض ـعة عواـم ـة الـس ـي والمروـن ـريعة ـف الـش
].1985 الولى، الطبعة للنشر، الصحوةا دار السلمية،

التجدـيـد ـضـرورةا ـفـي أبإرزالحـجـج الـسـلمي التاريخ لنا ويقدما
وشخصـياته لحـوادثه والمتتبع التاريخ لهذا الدارس أن الفكري.. ذلك

وأن الـسـلما، ـفـي متصل والتجديد الصلحا تاريخ أن يدرك وحأقائقه،
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ّددين المـصـلحين عـلـى وحأفـظـوا حأـيـن، بإـعـد حأينـا ظـهـروا ـقـد والمـجـ
وشبابإه. جدته السلما

ّلق ازدهار عصور في الفكري المجال شهد ولقد ـأ ـارةا وـت الحـض
أئـمـة ـمـن عـظـاما وفقـهـاء مفكرـيـن اجتـهـادات والـسـلمية العربإـيـة

البإداعـيـة وـقـدراتهم الذهنـيـة ملـكـاتهم استخدموا وتابإعيهم المذاهب
الـشـاملة، النـسـانية المعرـفـة إـثـراء وـفـي الـشـريعة، أـمـور فهم في

نموذجـيـة مواءمة أفضل تعطي فكري وتجديد اجتهاد حأركة ليجّسدوا
فـكـانت وقتـئـذ والبيـئـة للواـقـع اـسـتجابإة وأكـمـل والعـقـل، الـنـص بإين

ًا يوازيها كان بإما مقارنة البالغ رقيهم على شاهدةا ـتـراث ـمـن تاريخـيـ
وضعي.

فـتـاوى مـــن أصدرته فيما بإالـوزارةا الفتوى هيئة استجابإت وقد
ـ الشرعية الحأـكاما معرفة إلى المسلمين عامة لدى ماسـة لحاجــة

ًا ـد ـة الخلـفـات ـعـن بإعـي ٌءء تـلـك اـسـتجابإتها ـفـي وـكـان ـــ الفقهـي ـا إغـن
ـكـانوا وإن للـفـراد الخاـصـة الجتـهـادات إـلـى اللـجـوء ـعـن للـسـائلين

الفتوى على حأصولهم بإعد علماء،
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وتـضـع دينها، على المة تأتمنهم الذي العلماء من لنخبـــة الجماعية 
ّـلـه أحأـكـاما عنـهـم وتتلـقـى ثقتها، فيهم فـهـم وأحأوالـهـا، أفعالـهـا ـفـي ال

ـم بإمـسـلم غنى ول الظلمات، في والمنار المهمات، في المرجع عنـه
)43( }لتعلـمـون كنتم إن الذكر أهل  فسئلوا{سبحانه:  الله قول بإعد

].43النحل/ [سورةا

فقـهـاء ـمـن نـفـر علـيـه اجتمع الذي المؤسسي العمل هذا وفي
بإجـهـود الـشـرع، حأـكـم لبـيـان الـمـؤهلين الـشـرعي العـلـم وذوي المة

ٌءة جماعية، والـشـقاق للـجـدل الـمـثيرةا التجاهات من للمسلمين حأماي
ٌءع المجتـمـع، أـفـراد بإـيـن والـنـزاع الراء أـصـحاب أـمـاما للطرـيـق وقـطـ
المريبة. والنيات الخاصة

ًا بإوـصـفه وأهميته، مكانته السلما في وللفتاء الـلـه لحـكـم بإياـنـ
ـرج كل يتحرجون الفتوى أهل كان ولهذا والدنيا، الدين أمور في التـح
ـفـي الـشـديد الثقيـلـة.. للتـحـذير الفتوى تبعات مخافة استفتائهم عند

ّلله على القول من الله كتاب أن العـلـم أـهـل ـقـرر علم.. ولـقـد بإغير ا
ّله على القول الـحـراما، ُيـِحـل لـنـه بـإـالله، الـشـراك قرين علم بإغير ال
ُيحرما ـقـوله ـفـي مـصـراعيه.. وذـلـك عـلـى الشر بإاب ويفتح الحلل، و
تعالى:
والـثـم بإـطـن وـمـا منـهـا ـمـاظهر الفواحأش ربإي حأرما إنما  قل{
ًا بـإـه يـنـزل ـمـالم بـإـالله تـشـركوا وأن الـحـق بإغير والبغي وأن ـسـلطان
].33العراف/  [سورةا)33(}مالتعلمون الله على تقولوا

ثقـيـل، وعـبـء خطـيـرةا، ومـسـؤولية عظيـمـة، مهمة الفتوى إن
ّو أو علم دون عليها يجترئون الذين  ويكفي الـلـه ـصـلى النبي قول تر

ـار عـلـى أجرؤكم الفتيا على وسلم: " أجرؤكم عليه ـدارمي الـن " [ اـل
1/57.[

بـإـل الفتـيـا ـفـي ليـسـارعون والـتـابإعون الـصـحابإة كان هنا ومـن
قوله: " أدرـكـت ليلى أبإي بإـن الرحأمن عبد عـن أثر ولقد يتدافعونها،

ّله صلى الله رسول أصحاب من النصار مـن ومـائة عشرين ـه ال علـي
إـلـى وـهـذا ـهـذا، إـلـى ـهـذا فيردها المسألة، عن أحأدهم ُيسأل وسلم

". الول إلى ترجع حأتى هذا،
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الـقـول ـمـن وخـشـيتهم للدقة، تحريهم كان الصورةا هذه وعلى
علم. بإغير الله على

علـم بإغيـر الشـرعية الحأكـاما في والخوض الفتوى خطورةا إن
يـسـتدعي الـثـار، ـمـن ذـلـك عـلـى يترتب وما منير، كتاب ول هدى ول

العلمـيـة، والكـفـاءةا الـشـرعي الختـصـاص ذوي إلى الرجوع كله ذلك
للعتبــارات وذلك قدرها حأق ويقدرونها الفتوى أمانة يتحملون الذين
التية:

ّدد مصالحهم واختلف الناس أعراف اختلف ـ1 حأاجاتهم، وتع
ّيرها والمكان. الزمان عبر وتغ

ّعدد الفقهية، المذاهب اختلف في النظر ـ2 العلمية، الراء وت
أو مكان في للتطبيق وأصلح للمجتمع، أنسب بإعضها وكون
الخرى. المذاهب من غيره معين.. من زمان

أن وذلك انطباقه، عدما أو بإذاتها الواقعة على الحكم انطباق ـ3
أتت وإنما بإخصوصها، جزئية كل حأكم على تنص لم الشريعة

ًا تتـنـاول مطلقة، وعبارات كلية بإأمور الوـقـائع، ـمـن لتنحـصـر أـعـداد
غيرها. في ليست خصوصية معينة واقعة ولكل

التي المور معرفة على القدر هو ما، بإلد في المر ولي إن ـ4
والفتنة، والبلبلة الضرر عليها وليترتب العامة، المصلحة تحقق

صلحأياته بإموجب ورفعه الفقهي الخلف حأسم يستطيع أنه كما
الشرعية.
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ـمـن الول الـجـزء الـقـراء ـيـدي بإـيـن تـضـع وهي الوزارةا وليسع
ّ الفـتـوى، لجان أعضاء العلماء السادةا فتاوى الـلـه إـلـى تـضـرع أن إل

الحأـيـاء يمـتـع وأن منـهـم، توفي من رحأمته بإواسع يتغمد أن وجل عز
َكر العافية، بإدواما المثوبإة. لهم وأحأسن للجميع، الله  وَش

ًا: وأخير
ّله فالحمد ً ل ًا، أول ًا وآخر ًا، وبإدء ـبحانه وهو وختام ـتعان ـس المـس

سواه. إله ول غيره خير.. لرب كل إلى والموفق أمر كل على
ّلى ّله وص رحأمة الحق بإالدين المبعوث محمد نبينا على وسلم ال

للعالمين.

والشؤون الوقاف وزارة    
السإلمية

والبحــوث الفإتــاء   قطــاع
الشرعية
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الفتوى لجنة بإعضو تعريف بإطاقة
الشاذلي علي حأسن الدكتور

ـة ـمـن المـقـارن الفـقـه ـفـي  اـلـدكتوراهالعلمي: المؤهل الـشـريعة كلـي
ما.1968 سنة الزهر بإجامعة والقانون
الفقهية. بإالموسوعة  خبيرالسإاسإي: العمل
الفتوى. لجنة  عضوالفتوى: لجنة فإي صفته

التـشـريع منـهـا: تارـيـخ ـكـثيرةا مؤلـفـات ـلـه  ـصـدرتوالكتب: المؤلفات
الـسـلمي والقتـصـاد والـحـدود، والجناـيـات الفقهية، والنظريات السلمي،
نـقـل وحأـكـم الفـقـه، وأـصـول الدولـيـة، والعلـقـات للدولة المالية والموارد

ونهايته، إنسان كل حأياةا وبإداية الحياةا، في الجنين وحأق النسان، أعضاء
الوراثية. والبصمة والستنساخ، النسل، وتنظيم

الحـقـوق وـكـذا الـشـريعة كلـيـة في بإالتدريس  قاماومحاضرات: تدريس
ـا، ـشـمس، وعـيـن بإجامـعـات: (الزـهـر، الـكـويت و(جامـعـة بإمـصـر)، والمنـي

المعلمين و(كلية بإالسعودية)، بإالرياض للقضاء العالي و(المعهد بإالكويت)،
بإليبيا).

ـة: والمـجـامع الـمـؤتمرات ـاركالعلمـي ـاث  ـش ـي بإأبإـح ـثير ـف ـن الـك ـم
ـدوات الـمـؤتمرات ـة، والـن ـا: دورات العلمـي الـسـلمي، الفـقـه مجـمـع ومنـه

الكويتي. التمويل وبإيت بإالكويت، الطبية للعلوما السلمية والمنظمة
ابإـتـداء الفـتـوى لجـنـة في  شاركالفتوى: لجنة فإي المشاركة تاريخ

الن.  حأتى1997 عاما من
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ًا ـثـم بإالـتـدريس، تقلدها: عمل التي والعلمية الدينية الوظائف عـضـو
ًا ًا، بإالزهر، السلمية البحوث بإمجمع فني ًا فمدرس الـشـريعة بإكلـيـة فأستاذ

ًا الزهر، بإجامعة والقانون ً بإها، المقارن الفقه لقسم ورئيس لـهـذه ـفـوكيل
ـة، ـا الكلـي ـاما فقائـم ـا، بإمـه ًا عمادتـه ـد ـة وعمـي ـريعة لكلـي ـات الـش والدراـس

ًا الكويت، بإجامعة السلمية الـعـالي بإالمـعـد المـقـارن الفـقـه لقسم ورئيس
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ـاض، السلمية سعود بإن محمد الماما بإجامعة للقضاء ًا بإالرـي ـفـي وعـضـو
ـة والصول) والقتصاد (الفقه أساتذةا لترقية الدائمة العلمية اللجان بإجامـع
ًا الزهر، بإجدةا. السلمي الفقه بإمجمع وخبير

والعلـمـاء الخاـصـة والبيئـيـة العلمـيـة النـشـأة ـعـن ـمـوجز
عنهم: تلقى الذين

والده وجهه أسيوط)، (محافظة مصر صعيد في ولد مصري،
بـإـالزهر، الدراـسـة إـلـى إـخـوته بإين الشريف) من الزهر علماء أحأد (وهو

ـسـنة الزـهـر بإجامـعـة الـشـريعة كلـيـة ـمـن تخرج حأتى مراحأله في فتدرج
فإـجـازةا ما،1952 ـسـنة الـشـرعي القـضـاء إـجـازةا على حأصل ثم ،1950

ـدريس ـدبإلوما ،1953 ســنة الـت ـي ـف ـوما ـف ـة العـل ،1955 ســنة القانونـي
.1968 سنة المقارن الفقه في فالدكتوراه ،1966 سنة فالماجستير

ع عن العلم بإتلقي قاما وقد ن كـبير جم حاب م الفضـيلة أص
هـنـا المـقـاما ويـضـيق الـمـبرزين..، الـقـانون وعلماء الكبار، الشريعة علماء

ذكرهم.* عن
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ــــــــــــــــــــــــ
ـفـي بإـهـم التعرـيـف ـتـم الفـتـوى لـجـان أعـضـاء الخرون *ملحأظة: السادةا

الشرعية. الفتاوى مجموعة من الول الجزء
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هاما تنبيه

واـضـحة نقـطـة إـلـى يشير أن الشرعية، والبحوث الفتاء قطاع يود
ذـكـرت إنـمـا اللـجـن أن وـهـي الفـتـوى، لـجـان ـعـن الـصـادرةا الفتاوى في

ـمـن ذـلـك غـيـر أو حـأـراما، أو حألل ـمـن فـقـط ـسـؤاله ـجـواب للمـسـتفتي
ًا إل تتطرق ولم المكلفين، بإأفعال المتعلقة التكليفية الحأكاما للدـلـة ـنـادر

ذلك. في العلماء واختلف والمذاهب

أن منطـلـق ـمـن نـشـأتها، مـنـذ الخـطـة ـهـذه اللـجـان اـلـتزمت وـقـد
ـمـن ـكـثير إلـيـه ذـهـب ـمـا وـهـو ـ للمستفتي الدليل بإذكر يلزما ل المفتي
ا ــ العلمـاء ة علـى المسـتفتي قـدرةا لعـدما إم دما أو بإالـدليل، الحأاط ع
ـفـي العلـمـاء بإـمـذاهب أو يـخـالفه، بإـمـا علـمـه ـعـدما أو استنباطه، معرفة

ًا، المـفـتي يعلمـهـا أمور من وذاك هذا غير أو ذلك، أن علـيـه ويـجـب جـيـد
للحكم. إصداره قبل يستعرضها

المراجعين وغالبية الكاثرةا الكثرةا أن لحأظت الفتوى لجان أن كما
ـفـي رأت ولهذا وأحأكامه، الفقه في المختصة غير العامة الطبقة من هم
إراحأـة موجزةا، مختصرةا بإصورةا فقط الشرعي الحكم السلوب: بإيان هذا

الجواب. في وجزما للسائل،
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ًا ومقتضبة قصيرةا الفتوى لجان إجابإات جاءت هنا ومن مسـهبة غيـر غالب
مستفيـضـة ول والـقـوال، الراء ـفـي متوسعة ول والفتراضات، بإالتفاصيل

الحأكاما. أدلة في
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الحأـكـاما، دـقـائق عـلـى والوـقـوف الدـلـة معرـفـة ـفـي يرـغـب ـمـن وعـلـى
ـكـل وأـقـوال والمرـجـوحا، الراـجـح ومعرفة القوال، مختلف إلى والوصول

العلمــاء إلى يلجأ أن أو الساسية، العلمية المراجع إلى يرجع أن مذهب
ًا تهمه، التي المسألة في ـكـان إذا بإـهـا، يتعـلـق ما كل تفصيل منهم طالب
ًا ذلك عليه. ووقوفه الشرعي الحكم معرفته فوق خاصة فائدةا له مفيد
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ًا الفتاوى قارىء لحأظ وربإما المنشــورةا، الفتاوى بإعض في بإسيطا اختلف
ًا الفـتـوى، لـجـان ـفـي الجتهاد لتغير إل ذلك وما أو الـظـروف، لتغـيـر تبـعـ

ًا.. ول كان ما وضوحا أو العضاء، تبدل ـا رأيه، تغير المفتي يعيب غامض ـم
ًا داما رـضـي موـسـى لبإي عمر قال للفتاء.. وقد الشرعية بإالقواعد متقيد

ـه ـا  الـل ـيته ـفـي عنهـم ـك الـشـهيرةا: ول وـص ـاء يمنعـن ـيته قـض ـوما، قـض الـي
ـق فإن الحق، فيه تراجع أن لرشدك فيه فهديت رأيك، فيه فراجعت الـح

مـيـراث ـفـي راجـعـه لـمـن عنه الله رضي قال شيء.. كما يبطله ل قديم
نقضي. ما على وهذه قضينا، ما على اجتهاده: تلك تغير حأينما الخوةا

* * *
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العـام الفهرس

العقائد * كتاُب
العبادات * كتاُب
المعاملت * كتاُب
الشخصية الحوال * كتاُب
والحدود الجنايات * كتاُب
والباحة الحظر * كتاُب
الشرعية السياسإة * كتاُب
الطّب * كتاُب
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العقـــائد كتاُب

التالية: البإواب ويشمل

واليمانيات * بإاُب: الغيبيات
والتفسير * بإاُب: القرآن
والملل * بإاُب: الفرق

والردةا * بإاُب: السلما
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))     العقائد     (( كتاب   

السحر وإيمانيات/ حأكم غيبيات88ع/4/11

ونّصه: ،أنور السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1382[
بإينهما؟ للتفريق الزوجين بإين السحر في السلما ماحأكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـسـلم: " علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول لقول الكبائر من وهو حأراما السحر

ّـلـه يارسول الموبإقات: قالوا السبع واجتنبوا ّله، ـقـال: الـشـرك ـهـن؟ وـمـا ال بـإـال
ّله حأرما التي النفس وقتل والسحر، الـيـتيم، ـمـال وأكل الربإا، وأكل بإالحق، إل ال
عليه. " متفق الغافلت المؤمنات المحصنات وقذف الزحأف، يوما والتولي
ماتتلوا الذما: { واتبعوا سبيل على وجل عّز الله قول ورد السحر وفي ـ

ـون كفروا الشياكين ولكن سليمان كفر وما سليمان ملك على الشياطين يعلـم
مـن يعلـمـان ومـا ومـاروت هـارون بإبايل الملكين على أنزل وما السحر الناس

ـرء بإين بإه مايفرقون منهما فيتعلمون فلتكفر فتنة نحن إنما يقول حأتى أحأد الـم
ينفعهم ول مايضرهم ويتعلمون الله بإإذن إل أحأد من بإه بإضارين هم وما وزوجه

أنفسهم بإه ماشروا ولبئس خلف من الخرةا في ماله اشتراه لمن علموا ولقد
البقرةا) ومن سورةا  من102} ( آية/ يعلمون كانوا لو
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واليمانيات الغيبيات العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أعلم. بإالضرورةا. والله الدين من معلوما تحريمه لن كفر فقد السحر استحل 

  

محمد والشيخ مرجانة / الجنية وإيمانيات       غيبيات88حا/1/33

ـب مناولة الوزير/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض وطـل
نصه:  التي والمنشور المرفق بإالشريط يتعلق فيما الشرعي الحكم

ى اسـتمعت أن سبق هل محمد، الشيخ تحاور مرجانه الجنية وات إل أص
الـغـامض الـعـالم ذـلـك أصوات إلى الستماع بإإمكانك الن والشياطين؟؟ الجن
عـلـى تجـيـب (مرجانـة) وهـي الجنـيـة صـوت في ممثل والشياطين، الجن عالم

والشياطين. الجن عن مذهلة حأقائق لنا لتكشف الله أيده محمد الشيخ أسئلة
المسجد. خارج الن يباع الشريط

الموقرةا؟ اللجنة رأي هو فما الشريط عن العلن في جاء هكذا

الشأن هذا في وردت التي الحأاديث سند ومراجعة الشريط سماع وبإعد*
يلي: ما اللجنة رأت

عـلـى يتـسـلطون ـقـد الـجـّن أن عـلـى ـتـدل اـلـتي الحـأـاديث بإـعـض وردت
ً ويسببون الناس ضعاف المعروف، الطبيعي العلج فيها يجدي ل َمَرضية أحأوال

بـإـالتعوذ وذـلـك المـصـاب نـفـس بإتقوـيـة ـعـولجت الـحـالت ـهـذه بإـعـض أن وورد
ـقـوي ـكـان ـمـن إل ذـلـك عـلـى يـقـوى ول عليه، المتسلط الجنّي وزجر والدعية
 سلطانه يكون حأتى العزيمة شديد الصلحا ظاهر اليمان

واليمانيات الغيبيات العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يعانيه كان مما المصاب تخلص فإذا سلطانها، من أقوى الشريرةا النفس على
اديث درجة وإن هذا العلج، جدوى على ذلك دل ي الـواردةا الحأ الشـأن هـذا ف

ً بإها للخذ تصلح ًا، عليها يبنى أن درجة إلى تصل ولم عمل ـذلك فالقول اعتقاد بـإ
اعتقادها. الواجب المور من ليس بإه التصديق أو
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النـسـّي عـلـى الجـنـّي تـسـلط إمكانـيـة وـهـو المـبـدأ ـصـحة ـمـن وبـإـالرغم
ـال هذا فإن المشروعة، الوسائل من ذكره سبق بإما معالجته ومشروعية المـج

واستغللهم العامة على والتشويش والتشويه والكذب الدعاء من كثير يخالطه
الـسـتعراض ـسـبيل عـلـى المعالـجـة ـهـذه تـمـت إذا ـسـيما ول أـمـوالهم وابـإـتزاز

عـصـور ـفـي يـعـرف وـلـم ـشـيء فـيـه لـيـس مـمـن حـأـتى الزبإائن لجلب والدعاية
ًا أحـأـد جلوس السلما الـصـلحا أـهـل ـمـن يـتـم ـكـان وإنـمـا الـغـرض لـهـذا متفرـغـ
التكسـب ـسـبيل علـى ل والحأسان والبر المعونة سبيل على والصدق والتقوى

المال. وجمع
ـائل الستشفاء من الروحأي العلج هذا مع بإد ول هذا ـبي العلج بإوـس الـط

الظاهرةا. بإالسباب والخذ
(محمـد)  لحأـد الـمـدعو معالـجـة علـيـه المسـجل الشريط إلى وبإالنسبة

ْدعى الذين الشخاص اـشـتمل ـقـد (مرجاـنـة) ـفـإنه اـسـمها جنية بإه تلبست أنه ُي
اـشـتمل الـنـاس وجـمـع الدعاـيـة غرض من إليه الشارةا سبقت ما إلى بإالضافة

إلحاحأها بإعد الخروج من الجنية منع مثل من الشرعية المخالفات من كثير على
ّبست الذي الشخص في بإإبإقائها الوعد وكذلك الخروج، في رغبتها على إذا بإه تل

ًا يكون أن إما وهذا إليها، الموجهة السئلة على أجابإت يـجـوز ل فـعـل على عزم
ًا أو ًا وعد الشريط تضمن كما كاذبإ

واليمانيات الغيبيات العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

من كمـا المسلمين، بإين والتفرقة الفتنة طرحأها يثير أمور عن الستفسار  تض
ـرعية الحأكاما لمعرفة كمصدر الجنية إلى المنسوبإة المقولت تصديق ـع الـش ـم

أهلـيـة ـلـه ممن الصحيح الستنباط أو والسنة الكتاب من إل الحأكاما توجد ل أنه
الستنباط.

 القرآنية اليات بإعض تلوةا في أخطاء أيضا الشريط وتضمن
ًا سبب وتداوله الشريط هذا تسجيل أن على       ًا فزع من للكثير وتشويش
ـر التـصـرفات ـهـذه منع المر أولي وعلى والطفال، النساء سيما ول الناس غـي

أعلم. المناسبة. والله بإالطرق المشروعة

 * * *
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العقائد كتاب

الكريم بإالقرآن الحأتفالت وتفسير/ افتتاحا          قرآن88ع/1/3

ـيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1384[ ـس ـــ محمدالـس رئـي
ونصه: المرضى لعانة صندوق

ًا إليكم أتقدما ـفـي الدارـجـة الممارـسـات بإـعـض شرعية عن الجابإة طالب
ًا. العالم حأالي

السؤال:
، ـظـاهرةا والهلـيـة الرـسـمية والـشـركات المؤسـسـات احأتـفـالت عمت

الكريم). (القرآن الله كتاب من بإآيات الحأتفالت افتتاحا وهي
وجزاـكـم جـهـودكم لـكـم شاكرين الممارسة، هذه بإشرعية إفادتنا فنرجو

ًا،،، الله خير
وبإركاته،  الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـن بإآـيـات بإترتـيـل والـنـدوات والـدروس والحفلت المـجـالس افتتاحا إن

ًا، جائز الكريم القرآن محـظـور، فـيـه ـمـا على الجتماع يشتمل ل ان على شرع
عـلـى العلـمـاء درج وـقـد واـسـتعماعه، الـقـرآن تلوةا وأحأكاما الداب، مراعاةا مع

مصـنفاتهم فـي والبـدء بإـالقرآن والوعظية العلمية ومجالسهم دورسهم افتتاحا
أعلم. . والله القرآن من بإآيات
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

حأيوان شكل على اليات وتفسير/ كتابإة     قرآن88ع/2/16

ونّصه: ،منىالسيدةا/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1385[
الموقرةاالفتوى لجنة أعضاء السادةا

ّله جزاكم أفيدوني ًا ال آـيـات يقتـنـي أو يكـتـب أن للمـسـلم يـجـوز هل خير
كتابـإـة حأـكـم هو وما ذلك، ماشابإه أو فاكهة أو حأيوانات هيئة على تشكل  قرآنية
الصور. في مرفق هو كما الهيئات، هذه على القرآن آيات

التقدير. فائق بإقبول وتفضلوا

فـتـوتين عـلـى واطلعـهـا الستفتاء مع المرفقة الصور على اللجنة اطلع وبإعد ـ
مشابإه. سؤال في سابإقتين

يلي: بإما أجابإت*
غـيـر أو ـفـرس أو أسد أو إنسان هيئة على القرآنية اليات تشكيل ليجوز

جزء يتطابإق حأيث القرآنية، لليات الهانة من ذلك في لما الحيوانات، من ذلك
ذنب، كالرجـل الحيـوان أعضاء بإعض مع منها ل وال الشـكال هـذه أن عـن فض

ًا، ممـنـوع الرواحا ذات ـصـور وتعليق للتعليق، معدةا القرآنـيـة الـيـات أـمـا ـشـرع
ـاحا فهو والجمادات والثمار والزهور كالشجر الحيوان غير هيئة على ـشـرعا، مـب
ّله لليات امتهان فيه وضع على يكن مالم أعلم. القرآنية. وال

  

والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الصلةا في المصحف من القرآن وتفسير/قراءةا قرآن88ع/2/19

ونّصه: ،فإداالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1386[
ًا نعلم المـبـارك رمـضـان ـشـهر ـفـي اللـيـل قياما في الخوةا أكثر أن جميع

المصحف من السور يقرؤون الئمة بإعض وحأتى المصحف، من السور يقرؤون
ـهـل ـثـم المـصـحف، ـمـن السور قراءةا يجوز فهل والفرائض التراويح صلةا في

ل؟ أما والنوافل الفرائض صلةا في يجوز
الموضوع. هذا حأول بإالتوضيح التفضل سيادتكم من فأرجو
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الحأتراما. وفائق الشكر جزيل ولكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
مــن وغيرها الليل وقياما التراويح  صلةا في المصحف من القرآن قراءةا

ول قلب ظهر عن يقرأ أن يحفظ لمن والولى الصلةا، تبطل ول جائزةا النوافل
ـصـلةا فـي المصـحف مـن القرآن قراءةا أما المصحف، من القراءةا على يعتمد

وـقـد الحنابإـلـة، ـمـذهب وـهـو اـلـرأي ـهـذا اللجـنـة اخـتـارت وقد يجوز فل الفرض
ـفـي لـهـا عـبـد يؤمـهـا ـكـان " أنها عنها الله رضي عائشة عن ورد بإما له استدلوا

فقال: كان الصلةا في المصحف في يقرأ رجل عن الزهري " وسئل المصحف
ّله في يقرؤون خيارنا أعلم. المصاحأف. وال
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الطفال لعب في القرآنية اليات وتفسير/ تسجيل   قرآن 88ع/2/23

ونصه: ،صالحالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1387[
أـسـاليب بإاتـبـاع الحاـضـر اـلـوقت ـفـي الجنبية والشركات المصانع تقوما

الـسـاليب ـهـذه وـمـن للطـفـال، مختلفة تربإوية وأهداف رسائل لتوصل وطرق
الموسيقى تشبه أصوات معه وتوضع مشوقة رسومات عليه ترسم كأس عمل

ـك ـدف وذـل ـال تشــجيع بإـه ـى الطـف ـاول عـل ـات تـن ـب المرطـب ـض والحلـي وبإـع
صحية. فوائد تحمل التي المشروبإات

مثـل اـسـتخداما إمكانـيـة حأـول إفادتـنـا نرجـو الساليب هذه من وانطلقا
بإالبـسـملة تـذكره بإحيـث للطفـال تذكيريـة عـبـارات فيه بإوضع المرفق الكأس

رـسـومات وـضـع إـلـى إـضـافة الـشـرب ـمـن النتهاء بإعد الله وحأمد الشرب قبل
ذلك. على الطفال تشجع

الموضوع. هذا بإشرعية إفادتنا نرجو ولذلك

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الـسـؤال ـفـي إليـهـا المـشـار الدوات ـفـي الحـكـم يختـلـف ـ لنوعـيـة تبـع

التالي: النحو على الداةا استخداما
ًا كان فما أـ ًا أدراج أو رـفـوف ـفـي الوـضـع أو والتعليق للنصب معد بإعـيـد

ًا عنه ليصدر تصميمه يجوز فإنه المتهان عن التوجيـهـات بإبـعـض تذكير فيه كلم
الذكار. أو اليات أو

ًا كان وما ـ ب يتعرض وقد المختلفة العمال في للستعمال معد

والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا وليس والكواب والصحون الملعق مثل وذلك للمتهان  ـفـي للستعمال معد
والحـأـاديث القرآنـيـة الـيـات كتابـإـة اجتـنـاب فـيـه ينبـغـي فهذا ونحوها النجاسات

ي منـه مـانع فل فيـه الصـوات تسـجيل أما تعالى، الله واسم النبوية ات ف الي
امتهان. فيه ما كل من تجنيبه يستعملها لمن وينبغي وغيرها،

38



المـسـتقذرةا والمواطن النجاسات في للستخداما المعدةا الشياء أما ـ ج
إذا فيهــا التسجيل ول عليها الكتابإة وضع يجوز فل القمامة وأماكن كالمراحأيض

تـعـالى. الـلـه اـسـم أو الـحـديث أو الـقـرآن ـمـن ـشـيء يسجل أو يكتب فيما كان
أعلم. والله

   

الجنازةا على القرآنية اليات وتفسير/ وضع    قرآن88ع/1/26

ونصه: ،بدرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1388[
المغـسـلت أو المغـسـلين أن الخـيـرةا الوـنـة ـفـي المـقـبرةا ـفـي ـلـوحأظ

ـا الكرسي آية عليها مكتوب النسان بإحجم كبيرةا سجادةا بإوضع يقومون وغيرـه
عـنـد الـقـبر بإها ويغطون الجنازةا حأمل أثناء الميت جسد على وتوضع اليات من

ًا النساء دفن ليلقون إزالتها أثناء الدفن عملية وبإعد الجانب، الرجال لنظر منع
ً لها يعرضــها مما الرض على السقوط أو بإالقداما دوسها أحأيانا يسبب مما بإال

بإحرمتها. الشعور وعدما للمتهان
إـلـزاما المـقـبرةا لدارةا يـجـوز وهل فيه؟ الشرع حأكم وما ذلك يجوز وهل

الطريقة. بإهذه الجنازةا على بإوضعها العمال
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـيء عليه كتب مما غيرها أو سجادةا وضع من الناس بإعض مايفعله أن ـش

ـو تعظيمه يجب مما شيء أي أو الله أسماء من اسم أو الكريم، القرآن من فـه
ًا ممنوع ًا فـيـه ولن الـصـالحين من أحأد يفعلها لم بإدعة لنه شرع لـعـدما تعريـضـ
تعظيمه. مايجب وكل تعالى الله وأسماء القرآن احأتراما

ـشـيء أي وـضـع عن يمتنع أن الميت غسل يباشر من على التنبيه ويجب
ّله يجب مما شيء أو قرآنية آيات عليه مكتوب أعلم. تعظيمه. وال

  

الميت على القرآن وتفسير/ قراءةا      قرآن88ع/2/28

ونّصه: ،عادل/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1389[
ل إليه؟ ثوابإها يصل وهل الميت؟ على القرآن قراءةا يجوز  هل ح وه يص

ـسـور هـنـاك وـهـل للمـيـت؟ يـقـرأ أن يرـيـد لـمـن ختمة وضع من الناس مايفعله
ّله وجزاكم الميت؟ على قراءتها يستحب معينة ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة اجابت وقد*
اللتزاما وعدما التلوةا آداب مراعاةا مع الميت على القرآن قراءةا من لمانع أنه

عـمـر ابإن عن نقل لما والتدبإر، والتفكر الداء حأسن حأساب على الختمة بإإتماما
البـقـرةا سورةا بإفواتح الدفن وقت قبره على يقرأ أن أوصى عنه: أنه الله رضي

ثواب بإوصول القول اللجنة اختارت كما وخواتمها،

والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـرآن بإل الميت على للقراءةا مخصصة سور هناك وليست للميت، القراءةا  الـق
ّله كاف كله أعلم. شاف. وال

  

ـرآن88ع/3/34 ـتخداما      ـق ـير/ اـس ـات وتفـس ـة الـي ـي القرآنـي ـات ـف العلـن
التجارية
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الشـئون مديرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1390[ 
ونصه: ،السإلمية
التجارية؟ العلنات في القرآنية اليات استخداما يجوز هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا بإـأس ل أنه ن شـرع سـبيل علـى الكريـم القـرآن بإآيـات الستشـهاد م
ٍر لتخاذ أو صحيح معنى لتعزيز القتباس ـمنته بإما اللتزاما لعلن شعا ـة تـض الـي
ًا القتباس موطن يكون أن شريطة الكريمة فـكـرةا أو مـحـرما أـمـر أي ـمـن خالي

الـيـة تـجـرد أن ويحـسـن وتنزيـهـه، الكرـيـم القرآن احأتراما ينافي مقاما أو بإاطلة
دل عبارةا أي من المقتبسة ن القرآنيـة إرادةا علـى ت ال عبـارةا مثـل م اللـه (ق
علـى إيرادـهـا ليـكـون كرـيـم) وذـلـك (قـرآن العظـيـم) أو اللـه (صدق تعالى) أو

ـارةا لتلوته يشترط القرآن لن القرآنية التلوةا سبيل على ل القول سبيل الطـه
مطلقا. الطهارةا لمسه ويشترط الكبر الحدث من

إـسـلمية وـشـعائر مقدـسـات تمـثـل اـلـتي للـصـور بإالنسبة الحكم وكذلك
صلى الرسول واسم الجللة ولفظ والبسملة والمسجد والمصحف كالكعبة

والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الشريفة. وأحأاديثه وسلم عليه الله 
اـلـواجب بـإـالحأتراما إخلل أو امتـهـان فـيـه عـمـا كـلـه ذـلـك يصان أن على

ًا. والله أعلم. شرع

  

قرآن 88ع/2/52 احأتراما          آيات تحتوي التي المطبوعات وتفسير/ 
قرآنية

ـرآن ـي المصــاحأف أوراق وتفســير/ اســتخداما                 ـق ـف
أخرى أغراض

بإاللت المصاحأف أوراق وتفسير/ إتلف         قرآن
المصاحأف وتفسير/ إحأراق         قرآن

الرحـمـن، عـبـدالـسـيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1391[
ونصه:

تحــوي التي والكتب والمجلت والصحف المطبوعات إلقاء يجوز ) هل1
المهملت؟ سلة في تعالى الله وأسماء القرآنية اليات

والصـحف المجلت وأوراق المطبوـعـات اسـتعمال إعـادةا يجـوز ) هل2
ـك عنها الستغناء يتم والتي قرآنية آيات على تحتوي والتي وخلفه والكتب وذـل
تصنيعها؟ بإإعادةا
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ًا ـي المطبوعات هذه بإجمع تقوما شركة تخصيص الممكن من بإأنه علم ـف
التصنيع. وإعادةا الجمع عملية لتسهيل محددةا أوقات وفي معينة حأاويات
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ذلك. في الشرعي بإالحكم إفادتنا يرجى
 * * *

ًا على وعرض ـ عبدالـسـيد/  ـمـن المـقـدما ـلـه المـشـابإه الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: السلمية الشئون مراقب ـ العزيز

وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
ًا ـصـفحاتها ـفـي لنواقص أو لقدمها تالفة مصاحأف من إلينا يرد لما فنظر

كيفية عن العلما وزارةا من وتساؤل إلحاحا ذلك إلى إضافة بإها واردةا أخطاء أو
وـصـريحة واـضـحة فـتـوى وـجـود ولعدما تداولها الممنوع المصاحأف من التخلص

منها. التخلص كيفية في
هــذا تخص فتوى لصدار الفتاء إدارةا إلى المر هذا بإإحأالة التكرما يرجى

التالية: الستفسارات ضمن الموضوع
الول: السؤال

حـأـتى والخـلـط الكبس آلت طريق عن المصاحأف أوراق إتلف يجوز هل
أخرى؟ لغراض لستخدامها صالحة لينة خامة تصبح

الثاني: السؤال
العادـيـة التقطـيـع آلت طرـيـق ـعـن المـصـاحأف أوراق إتلف يـجـوز ـهـل
المعروفة؟

الثالث: السؤال
الحرق؟ طريق عن المصاحأف أوراق إتلف يجوز هل
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما ذلك عن اللجنة أجابت*
التالية: الطرق من بإكل عنها المستغنى المصاحأف أوراق إتلف يجوز

رماد. إلى كله المصحف بإه يتحول الذي الحأراق ـ1
القداما. مواطن عن بإعيد طاهر مكان في يكون أن ويجب الدفن ـ2
ًا البـحـر ـعـرض ـفـي ويلقى مثقلة أكياس في يوضع بإأن التغريق ـ3 بإعـيـد

الشاطىء. عن
أثر كل تزيل التي الطاهرةا الكيماوية أوالمواد بإالماء الغسل أو المحو ـ4
للكتابإة.
تحولها التي المعروفة العادية التقطيع آلت طريق عن وذلك التقطيع ـ5

منها. كلمات جمع يمكن ل مقطعة حأروف مجرد إلى
ـمـن ـمـانع ول منها للكتابإة أثر كل يزول أن بإشرط عجينة إلى تحويلها ـ6
المباحأة. الصناعية الغراض في العجينة هذه استعمال

وـصـيانته المـصـحف تكرـيـم بإها يقصد أن الطرق هذه جميع في ويشترط
يشترط كما بإذلك يكفر فإنه المصحف امتهان فاعله قصد فإن المتهان من
أناس العمل يتولى وأن والمتهان بإالهانة يشعر ما كل تجنب التلف في

أعلم. مسلمون. والله
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والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

للكافر المصحف وتفسير/ إعطاء              قرآن88ع/1/58

الشباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1392[
أمريكا) ونصه: في (بإالدعوةا والمتعلق ،بأمريكا المسلم
الول: السؤال

ًا بإالسلما المهتمين للنصارى المترجمة المصاحأف إعطاء يجوز هل علم
بإالنجليزية؟ الترجمة وتقابإله بإالعربإية القرآن فيه المصاحأف هذه أكثر بإأن

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـنـص فيـهـا لـيـس اـلـتي الكرـيـم الـقـرآن مـعـاني ترجـمـات إعـطـاء يجوز

ـص فيها كان المسلمين. فإذا غير من بإالسلما المهتمين إلى العربإي ـرآن ـن الـق
إعطاؤـهـا ـجـاز القرآنـي النـص ـمـن كمـيـة أكثر الترجمة وكانت بإالعربإية الكريم

النـهـي يـشـملها فل التفسير حأكم حأينئذ الترجمات لهذه لن إسلمه يرجى لمن
غـيـر إهاـنـة ـتـؤمن أن مراـعـات مـع المـسـلم، لغـيـر هبـتـه أو المصـحف بإـيـع عن

أعلم. الشكال. والله من شكل بإأي للمصحف المسلم

  

للمصحف الكافر وتفسير/ حأمل قرآن88ع/1/58

الشــباب / رابطةالسيد من المقدما الستفتاء اللجنة على [ عرض1393[
أمريكا) ونصه: في (بإالدعوةا والمتعلق ،بأمريكا المسلم

والتفسير القرآن العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـكـثير توـضـع ذـلـك: ـكـأن ( مثال العربإي للمصحف الكفار حأمل يجوز هل
العامة؟ عليها يتردد التي العامة المكتبات في المصاحأف من

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
يحكم ل الصح) فإنه (على الشريعة بإفروع مخاطب غير الكافر أن بإما      

أعلم. للمصحف. والله حأمله بإحرمة
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العقائد كتاب

المعاملت في المسلمين غير على وملل/ التحايل  فرق 88ع/2/32

ونصه: ،فإايزالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1394[
عـلـى للحـصـول المـسـلمين غـيـر عـلـى التحاـيـل يـجـوز ـهـل ـعـاما بإـشـكل

الربإا؟ أو بإالقمار سواء أموالهم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـع ذـلـك أكان سواء الربإا أو القمار بإطريق المال على الحصول يجوز ل

غيره.  والله أو بإالتحايل غيرها، أو السلما دار في مسلم غير أما مسلم
أعلم.

  

للنصرانية وملل/ النتساب         فرق88ع/3/36
بإالنبياء ونبوات/ الستخفاف توحأيد

التالي: السؤال الفتوى لجنة على ]  عرض1395[ 
الحرية). أيتها ( تزوجتك عنوان تحت لشاعر قصيدةا ما جريدةا في نشر

والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
بإالـسـخرية ـتـوحأي اـلـتي الغامـضـة اللـفـاظ بإعض فيها الشاعر تناول وقد

للنظــر الفتوى لجنة إلى الموضوع بإإحأالة التكرما فنرجو النبياء، بإبعض والمس
اللزما. عمل لنا ليتسنى الرأي وإبإداء

الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

نساء بإلط لدي
الدنيا جميلت فيه

فالعربإية...
والرومية..
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والتركية..
والكردية..

بإاريس في صنعت لعب بإقصري كان
شامية.. قطط من وجيش

عيون هناك كان
دورتي في النورس طيور مثل تسبح

مفترسات شفاه هناك كان الدموية
البحرية كالصداف

البإط تحت حأي سمك هنالك كان        
نهود هناك بإحرية.. كان رائحة وثمة
حأولي.. تقرع
أفريقية.. طبول مثل
التاريخ في الوحأد الرجل كنت

أحأفاد.. ولذرية أولد.. ول فل
العشق أمير كنت

والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

العسلية.. الحأداق في ويوما
الولى العطرالسود..والمطار هناك كان

الوحأشية والزهار

الكلمات.. قديس إني
الصوفية الطرق وشيخ

المدن وجه بإالموسيقى أغسل وأنا
الرائي.. والمستكشف وأنا الحجرية

البإدية.. الشعر بإنار والمسكون
موسى كنت
ًا الحأمر البحر مياه فوق أزرع ورد
النصرانية.. مجىء قبل مسيحا كنت
يدها. أمسك امرأةا كل

مائية زنبقة تصبح
تاريخي في امرأةا ألف هناك كان

العالم نساء بإين أتزوج لم أنى إل
الحرية.  إل

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
مـمـن تـصـدر أن لتلـيـق تـشـبيهات وفـيـه جنسية إثارةا فيه الشعر هذا إن

ـاعر ـسـقط وقد إسلمية بإيئة في تنشر أن ليجوز كما السلما، إلى ينسب الـش
ًا الـسـلما. علـيـه بإموـسـى وـشـبهها للنـصـرانية نفسه نسب عندما شنيعا سقوط

أعلم. والله
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والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الطوائف بإعض جثث وملل/ حأرق    فرق88ع/3/44

ونصه: ،ناصرالسيد/  من المقدما الكتاب اللجنة على ]   عرض1396[
جثث حأرق تسهيل بإشأن السفارات احأدى من مذكرةا صورةا لكم نرسل

الكويت. بإدولة المقيمين مواطنيها من الموتى
الناحأـيـة ـمـن الـقـتراحا ـهـذا تنفيذ إمكان مدى عن والفادةا الطلع بإرجاء

الطالبة. الجهة على الرد لنا يتسنى حأتى وذلك الشرعية
الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

ًا اللجنة واتصلت المـقـابإر ـشـئون ـعـن المـسـئول يوـسـف بإالـسـيد تلفونـيـ
وأفاد:

الـمـوتى حـأـرق نقلنا ثم الروائح من الهالي وتأذى المقبرةا في نحرق كنا
ًا الزبإالة حأرق مكان إلى وـيـدفنه الرـمـاد يأـخـذ بإعـضـهم وـكـان الهالي، عن بإعيد

ـمـن ذـلـك فمنعنا المحرقة بإجنب مقبرةا هناك تكون أن فخشينا المحرقة بإقرب
شرعية. فتوى إلى استناد غير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
} [الـسـراء: آدما بإـنـي كّرمـنـا وـقـال:{ ولـقـد آدما بإني كّرما تعالى الله إن

ًا عليه بإالحفاظ ] وتكريمه70 ًا حأي والـلـه مـيـت، ـكـل بإـشـكل ـعـاما والـنـّص وميـتـ
ًا آدما ابإني قّصة في يقول تعالى ـهـو آدما بإـنـي ـمـن الميت مصير إلى فيها مشير
ًا الله الرض: {فبعث في الدفن سوأةا يواري كيف ليريه الرض في يبحث غرابإ

 الرض، هذه آدما سكن أن منذ الله شرع هو هذا ] فكل31أخيه} [المائدةا: 

والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا ككسـره المـيـت عـظـم وسـلم: " كـسـر علـيـه الـلـه صلى الرسول وقال " حأـيـ
كـسـر ـمـن للمـيـت إهانة أكبر والحرق عاما، وإهانته بإالميت التمثيل عن والنهي
الـحـرق وـمـع مكرمة النسانية الصورةا معه تبقى الميت عظم كسر لن عظمه
ًء الرماد، إل ليبقى أو الـمـوتى جـثـث حـأـرق ليجوز أنه اللجنة ترى ذلك على وبإنا
ذـلـك لمخالـفـة البلد داـخـل الجثث حأرق ممارسة من الناس من فئة أي تمكين
أعلم. السلمية. والله الشريعة لحأكاما
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النصارى عبادةا وملل/ حأضور     فرق88ع/1/58

الشباب  رابطةالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1397[
أمريكا) ونصه: في (بإالدعوةا والمتعلق ،بأمريكا المسلم
المـشـاركة يـجـوز وـهـل كنيـسـة؟ في العبادةا لمشاهدةا الذهاب يجوز هل

الكلمات؟ بإعض ترديد أو الجلوس أو كالقياما حأركاتهم في معهم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
معـهـم المـشـاركة تجوز ول الكنيسة، في العبادةا لمشاهدةا الذهاب يجوز

ـصـورةا عـلـى تعـبـدهم ـمـواطن في الجلوس أو النحناء أو كالقياما حأركاتهم في
أعلم. بإها. والله يتعبدون التي الكلمات ترديد يجوز ل كما تعبدهم،
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والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإالنصارى المسيحيين وملل/ تسمية   فرق 88ع/4/59

،عـبـدالرحمن/  الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض
ونصه:

علـيـه المـسـيح ـسـيدنا أتباع على فقط النصارى لفظ الكريم القرآن ذكر
المـسـيحيين لـفـظ اـسـتخداما عـلـى تـعـارفوا ـهـذا زمننا في الناس ولكن السلما
كراهة؟ أو حأرمة هناك أما ذلك يجوز فهل النصارى، لفظ المسيحيون ويكره

عليكم. والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المسيحية الديانة إلى المنتسبين على يطلق أن من شرعا مانع ل            

ـة ـد (المـسـيحيين) أو كلـم ـاء ـجـرى (النـصـارى) وـق ـى الـسـلما علـم اطلق عـل
ًا متبعـون أنهـم تقتضـي ل بإالمـسـيحيين وتسـميتهم نكيـر غير من اللفظين حأقـ
ـه للمـسـيح ـأدنى تـصـح النـسـبة لن الـسـلما علـي ـا مناـسـبة، بـإ تـسـميتهم أن كـم
أعلم. الكامل. والله الوجه على المسيح أنصار أنهم تقتضي ل بإالنصارى

  

الكنيـسـة، إـلـى النـصـرانية المسلم زوجة وملل/ ذهاب          فرق88حا/6/62
دينها وإظهارها

المـسـلم الشباب رابإطة من الوارد التي السؤال اللجنة على ]   عرض1399[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،  أمريكا في

 الولد؟ أماما أو المنزل في دينها من شيء إظهار للنصرانية يجوز هل

والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

إـلـى اـلـذهاب أو المـنـزل فـي إنجـيـل أو صـليب أو ـصـنم وضـع لـهـا يجـوز وهـل
النصرانية؟ بإالعياد الحأتفال أو البيت في الصلةا أو  للصلةا الكنيسة

اللجنة: أجابت*
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ـد الكنيسة إلى تذهب أن اليهودية أو النصرانية للزوجة يجوز بإأنه أوالمعـب
مـن واحأـد أي تصـحب أن للزوجـة يـجـوز ل الـحـال هـذه وفي عبادتها لممارسة

أبإاهم يتبعون الولد لن المعبد أو الكنيسة إلى معها المسلم زوجها من أولدها
أو ـصـليب أو ـصـنم وـضـع اليهودية أو النصرانية للزوجة يجوز ل وكذلك دينه في

دينـهـم ـفـي يفتـنـوا ل حـأـتى الولد أماما أو المنزل في الدينية طقوسها ممارسة
ًا أعلم. بإأمهم. والله تأثر

  

النصرانية الزوجة المسلم  حأب88حا/7/62

الـشـباب رابـطـة ـمـن اـلـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1400[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
السلمي؟ الولء مبدأ مع النصرانية الزوجة حأب يتنافى هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـا السلمي الولء مع يتنافى ل الكتابإية لزوجته المسلم الزوج حأب بإأن

أعلم. السلمي. والله سلوكه أو الدينية عقيدته في يؤثر لم الحب هذه داما

  

والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

النصرانية الزوجة أقارب المسلم وملل/ تعزية  فرق88حا/9/62

ـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1401[ الـشـباب رابـطـة ـمـن اـل
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
وـهـل الزوجة؟ أهل من الكفار أحأد وفاةا حأالة في العزاء تقديم يجوز هل

له؟ الدعاء أو له الترحأم يجوز

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ويقتـصـر الكتابإـيـة زوجته أقارب وفاةا حأال في التعزية للمسلم يجوز بإأنه

أو الميت على الترحأم يجوز ل عليك) ولكن الله (أخلف عبارةا على التعزية في
أعلم. له. والله الدعاء

  

النصرانية الزوجة وملل/ حأقوق فرق    88حا/10/62

ـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1402[ الـشـباب رابـطـة ـمـن اـل
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
المسلمة؟ الزوجة حأقوق مع بإالمقارنة النصرانية الزوجة حأقوق هي ما
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأـيـث ـمـن المـسـلمة للزوـجـة ـمـا مـثـل الحقوق من الكتابإية للزوجة بإأن
من غيرها وبإين بإينها والعدل وإسكانها عليها والنفاق بإالمعروف المعاشرةا
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والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المشروعة. الحقوق من ذلك غير إلى زوجة من أكثر الزوج جمع إن الزوجات 
الزوـجـة ـتـرث ل ولذلك وغيره المسلم بإين توارث ل أنه إلى تنبه واللجنة

أعلم. يرثها. والله ول المسلم زوجها الكتابإية

* * *
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العقائد كتاُب

خاصة لمصلحة السلما           إشهار88ع/1/48

ونّصه: ،محمد/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1403[
ـمـن ـيـتزوج لـكـي فـقـط مـسـيحي شاب إسلما إشهار في الشرع ماحأكم

ً نـيـة وجـود أو بإالـسـلما اقتـنـاعه دون مسلمة بإالـشـعائر القـيـاما بإـعـدما مـسـتقبل
وحأج. وزكاةا وصوما صلةا من السلمية

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أو بإالـسـلما اقتـنـاعه ـعـدما أعـلـن قد كان إذا يقينا مسلم غير الشاب هذا

ّـلـه مـسـلمة من زواجه ويكون والصياما، كالصلةا أركانه من ركن بإأي بـإـاطلً. وال
أعلم.

  

بإالسلما طعن فيه ما الطلب            تعليم88ع/1/56

ونصه: ،محمد/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1404[
والرقص الغناء على طلبتها بإتدريب الجنبية المدارس إحأدى قامت

والردةا السلما العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تـقـال مـقـاطع النـشـيد هذا ويتضمن يونس النبي قصة تحكي كلمات بإمصاحأبة 
يلي: ما هذا وفي تعالى الله لسان على

يقلها. لم بإكلمات تعالى الله على ) افتراء1
ينظــر ظل الله أن الغنية كلمات تدعى حأيث تعالى قدرته من ) تقليل2

سيدنا فوجد الخرين مع الرقص في مشترك غير شخص عن بإحثا حأوله
ذلك. من متأكد وأنني المناسب هو الرجل هذا إنه الله فقال يونس

بإـقـوله ـيـونس يـخـاطب اـلـرب أن الغنـيـة من الثاني المقطع في ) جاء3
المعاني وهذه ذهني في أعددتها التي الخطة هذه يونس يا اسمع
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احأتياجه من البشر صفات إلى وتقربإه وقدراته صفاته الله عن تنفي وأمثالها
الخطط. وإعداد والتدبإير للتفكير

ًا يحـمـل فهو السادس والمقطع ودـعـوةا الخلص بإفـكـرةا تبـشـيرية أفـكـار
ًا والغناء الرقص إلى للرب. تمجيد

السلمي. الدين أحأكاما مع يتعارض النشيد هذا هل معرفة المطلوب

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا محرما أمر هذا فإن الستفتاء في ورد ما صّح إذا ـ ـه لن قطـع ـتراء فـي اـف

وفيه رسله من رسول وعلى الله على الفكار نشر على تشجيع الكراما. 
تتوجه الفتوى ولجنة ومجتمعاتنا، مدارسنا في منعه يجب مما التنصيرية

المدارس هذه على الشراف أمانة حُأّمل وقد التربإية السيد/ وزير إلى
 أن
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والملل الفرق العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـمـور ـهـذه نشر على يعمل من ومساءلة والمفتريات البإاطيل هذه مثل يمنع
الـعـاما والنـظـاما العاـمـة الداب تخالف كما السلمية المة عليه ما تخالف التي
ـشـرك ـفـي الـصـغار الطفال يوقع المور هذه مثل عن التغاضي وإن البلد، في

النشىء. في النحراف نشر وعلى المة هذه عقيدةا إفساد على يعملون الذين
أعلم. والله

  

الزوجين أحأد إسلما على المترتبة      الثار88هـ/2/1

ـدما العتراض الهيئة على ]   عرض1405[ ـيد ـمـن المـق ـى  محمد/ الـس عـل
ض في أحأيانا يثبت نص الفتـوى، لجـان عـن الصـادرةا السـلما إشـهار صـيغ بإع

يلي: كما هو عليه المترض والنص
عـلـى بإقـيـت قبـلـت ـفـإن زوجـتـه، عـلـى الـسـلما عرض عليه بإأن (وأفهم

ًا: وأن عنها النفصال فعليه رفضت وإن عصمته، ـلمين أصبحوا أولده وجوبإ مـس
ذلك. توضيح الفتوى هيئة من بإإسلمه). وطلب

يلي: بإما الهيئة * أجابت
التالية: البيانات من حأالة بإكل مايختص السلما إشهار نموذج يتضمن

بإـأنه كتابإيـة وليست معه، تسلم لم وزوجته أسلم، الذي الزوج إفهاما  ـ1
يسلم ول تسلم، التي الزوجة وكذلك تسلم، أن قبل يقربإها أن له ليجوز
كتابإي. غير أما كتابإيا أكان وسواء معها زوجها

والردةا السلما العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـة ولتتوقف الطلق، كعدةا وهي العدةا، بإانقضاء الفرقة تحصل  ـ2 الفرـق
عرض يسن ولكن يسلم، لم الذي الخر الزوج على السلما عرض على
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بإقاء رجاء وعلى السلما، في له ترغيبا يسلم لم الذي الزوج على السلما
التحريم. أسباب من سبب هناك يكن لم إن الزوجية
اـسـتئناف عليـهـا ولـيـس فـسـخا، الـمـذكورةا الحأوال في تعتبرالفرقة  ـ3

أخرى. عدةا
أـسـلم ـثـم الفـسـخ، فيـهـا يـجـب اـلـتي الـحـالت ـفـي الـعـدةا انتهت إذا  ـ4
أعلم. جديد. والله بإعقد إل بإينهما الزوجية العصمة لترجع اللخر الطرف

  

السلما في       الدخول88حا/5/19

ـم وقد إسلمه لشهار الديانة مسيحي ،ولهمالسيد/  اللجنة إلى حأضر ـت
اللجنة. أماما إسلمه إشهار

إـسـلمها لـشـهار الديانة مسيحية ، مارياالسيدةا/ اللجنة إلى وحأضرت ـ
اللجنة. أماما إسلمها إشهار تم وقد

إـسـلمها لـشـهار الدياـنـة مـسـيحية جوداالسيدةا/ اللجنة إلى وحأضرت ـ
اللجنة. أماما إسلمها إشهار تم وقد
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والردةا السلما العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

زوجها دون الزوجة  إسلما88حا/1/22

التي: الستفتاء وقدمت ،فإيجايالسيدةا/  اللجنة إلى ]   حأضر1407[
إعلما ما. وـلـدي1986 المواـفـق هـــ1406 رمـضـان بإتارـيـخ أـسـلمت لقد

عرضت ولقد ، العدل بإوزارةا بإالمحكمة التوثيقات إدارةا من صادر رسمي
الن، حأتى هندوسيا ولزال يسلم لم ولكنه الهندوسي زوجي على السلما

يكون حأتى أتزوج أن أستطيع ل ولكنني الزواج، مسلم رجل علي عرض ولقد
إلى ذهبت لنني الهندوسي، زوجي من بإموقفي رسمي إثبات لدي

 ولكنـهـم ـنـتزوج لـكـي اـلـزواج عـلـّي ـعـرض اـلـذي المسلم الرجل مع المحكمة
ً أحأـصـل لـكـي الفـتـاء إدارةا إـلـى أذهب أن مني وطلبوا رفضوا عـلـى أول

الهندوسي, زوجي من موقفي تبين فتوى
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر أرجو

الفقهـيـة بإالموـسـوعة الموـظـف عقـيـل أحأـمـد / منـيـب الـسـيد وحأـضـر ـ
من أياما ثمانية بإعد إنها تقول بإأنها وقال المستفتية من واستفسر للترجمة،
جوابإه فتأخر زوجها عن السلما فيها تعرض رسالة بإعثت إسلمها
قبوله بإإبإاء سنة بإعد جاء أن إلى تقول كما الشأن بإهذا مراسلته فكررت
السلما.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وانقـضـت الـسـلما الهندوـسـي زوجـهـا عـلـى عرـضـت المـسـتفتية أن بإما

وحألت وبإينه بإينها الزواج انفسخ فقد قبول منه يحصل أن دون العدةا
العدةا انقضاء بإعد منه رسالة جاءت أنه سيما ول الزواج، من لغيره

والردةا السلما العقائد/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ول وبإـعـدها،  الـعـدةا خلل الـسـلما عدما على إصراره عن كشف مما بإالرفض 
أعلم. انفساخه. والله بإعد أخرى عدةا يلزمها

  

لهم أمهم تنصير من خوفا بإأولده يفر هل88حا/14/63
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الـشـباب رابـطـة ـمـن اـلـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1408[
ونصه: بإالزواج والمتعلق أمريكا، في المسلم

المحاكم تحكم لهم أولد ووجود النصرانية لمرأته المسلم طلق حأالة في      
القانون على بإناء بإأمهم الولد يلحق أن الحأيان من كثير في المريكية
نشأةا لينشئوا بإلد إلى بإأولده الهرب المسلم للزوج يجوز فهل هنا، المطبق
كافرةا؟ نشأةا ل إسلمية

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن عليهم يخشى أولد ولهما الكتابإية امرأته المسلم طلق حأالة في بإأنه

المسلم للب فإن دينهم عن ويرتدوا إليه ينزلقوا أن الكفر بإيئة في يتركوا
والله بإينهم ويباعد الكفر من أولده يحمي ما الوسائل من يتخذ أن وبإينه. 

أعلم.

* * *
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العبادات كتاُب
التالية: البواب ويشمل

* بإاب: الطهارةا
* بإاب: الذان

* بإاب: المساجد
* بإاب: الصلةا
الجمعة * بإاب: صلةا
الجماعة * بإاب: صلةا

* بإاب: الصوما
* بإاب: الزكاةا
والعمرةا * بإاب: الحج

والكفارات واليمان * بإاب: النذور
والضحية * بإاب: العقيقة
* بإاب: المقابإر

))     العبادات     كتاب  (( 

البرد لشدةا الوضوء يضايقه من عبادات/ طهارةا/ تيمم88ع/4/15
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ونصه: ،حسنالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1409[
ـبر، ـفـي أكون الوقات أكثر وفي البر، في (نساف) وأشتغل سائق أنا اـل

ـفـي قاـسـية بـإـبرودةا أشعر للصلةا أتوضأ أن أريد فعندما الوضوء في ومشكلتي
ي وحأـتى البـارد للهـواء أتعـرض عنـدما جسـمي بإالمـاء توضـأت إذا الصـيف ف

ًا كان لو وحأتى للهواء وتعرضت أن أـسـتطيع ل قاـسـية بـإـبرودةا أشعر فإنني حأار
بإتقـلـص أـشـعر الحأـيـان أكثر وفي " مزمن، "روماتيزما من أشكو لنني أتحملها

أفـعـل فـمـاذا الوـضـوء بإـعـد للهواء تعرضي بإسبب ويدي بإرجلي العظم في وألم
ّله وجزاكم ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
اـلـتي الوـقـات فـي التيمم يكفيه فإنه المستفتي يقول كما المر كان إذا

فلبـإـد يـضـره ل بإحيث دافئ ماء استعمال أمكن فإن الماء، استعمال فيها يؤذيه
ّله من له أعلم. الوضوء. وال

  

الطهارةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

البول سلس صاحأب طهارةا/ طهارةا88ع/2/49

 ونّصه:.ح.ع.كالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1410[
ي استفتيتكم أن سبق ة ف اطر حأال ورةا منـي البـول تق دع بإص ا لـي ت م

لةا، لداء ساعة يقارب ًا الحالـة ازدادت والن الص معظـم يتقـاطر حأيـث سـوء
ـلـي وسببت إليها لجأت التي الوسائل من بإالرغم  ساعات4  ــ3ر5 من الوقت
ًا الحاضرةا؟ لحالتي بإالنسبة الطهارةا حأكم فما صحية، أضرار

يلي: بإما اللجنة أجابت*
اـلـوقت يـجـد ل بإحـيـث إرادةا غـيـر ـمـن الـبـول فيها يتقاطر التي الحالة إن
ًا الشخص معها يعتبر للصلةا الكافي المنضبط سلس) وتـكـون ( صاحأب معذور

ويـصـلي الـعـذر ـسـبيل عـلـى منه يخرج بإما تنتقض ول الوقت دخول بإعد طهارته
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صاحأب على ويجب أخرى مرةا فيتوضأ آخر وقت يدخل حأتى شاء ما الوقت في
ّله انتشار يمنع بإما يتحفظ أن السلس أعلم. النجاسة. وال

  

الذان العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الذان على الجرةا أذان/ أخذ88ع/5/15

ونصه: ،هاشمالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1411[
ًا هناك بإأن العلم مع الذان على الجرةا أخذ في السلما حأكم هو ما حأديث

ـي الله رسول يا قال العاص أبإي بإن عثمان عن معناه فيما الترمذي رواه اجعلـن
ًا لك واتخذ إمامهم أنت فقال قومي إماما ًا، أذاـنـه عـلـى ليأـخـذ مؤذـنـ وـفـي أـجـر
اتـخـذ أن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي إليه عهد ما آخر يقول: إن أخرى رواية
ًا ًا، أذانه على يأخذ ول مؤذن الـلـه وجزاـكـم المـسـألة، بإـهـذه التوـضـيح فنرجو أجر
ًا. خير

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
ًا النسان ليأخذ أن الصل إن إل تـصـلح ل اـلـتي الطاـعـات فعل على أجر

ًا والقضاء، والقامة كالذان المسلمين، من ـفـي يتعـسـر أو يتعذر أنه إلى ونظر
ًا المر بإهذا يقوما من وجود الحأيان غالب فـقـد الـشـعائر، ـهـذه فتتعـطـل تطوـعـ
الـمـور ـهـذه فـعـل عـلـى الـجـرةا أـخـذ يـجـوز العلـمـاء من المتأخرين بإعض أفتى

ّين أن اللجنة وتحب من الرواتب من حأكمهم في ومن المؤذنون يأخذه ما أن تب
أحأـكـاما علـيـه تـسـري ول رزق هو وإنما أجرةا ليس الدولة خزانة من أو الوقاف
اـلـوجه عـلـى بإـهـا والقـيـاما المهـمـات لـهـذه التـفـرغ لـجـل إعاـنـة هو بإل الجارةا،

أعلم. الكمل. والله

* * *
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العبادات" "كتاُب

ّله بإيوت مساجد/احأتراما88ع/1/12 وتقديسها ال

ـجـاء وـقـد ،رسإمية جهة من المحال الستفتاء اللجنة على ]  عرض1412[
لمـسـجد أسطح فوق تصوير كاميرات بإتركيب التلفزيون مندوب قاما فيه: (لقد

أن تعلمــون وكما  الموسيقية الفرق احأتفالت لتصوير عامة حأديقة على مطلة
ّـلـه بإـيـوت تـسـتغل أن للهدي ومخالف يجوز ل هذا الرض ـفـي البـقـاع أـشـرف ال

يلزما). ما اتخاذ الغراض،.. فالرجاء هذه لمثل
ـكـاميرات لـيـس ركـبـه اـلـذي أن ـمـوظفه أـفـاد بإالتلفزيون التصال ولدى

الرسال. وتصفية الذبإذبإات لتقوية هوائي عن عبارةا وإنما تصوير،

يلي: بإما اللجنة أجابت التداول وبإعد*
ّله لذكر بإنيت المساجد إن وـسـائر والعتـكـاف الـقـرآن وتلوةا والـصـلةا ال

ـم كدراسة العاما، بإالنفع المسلمين على تعود التي الدينية المور والقـضـاء العـل
ّـلـه أذن بإـيـوت تعالى: { ـفـي لقوله ودنياهم، دينهم صلحا فيه فيما والمشورةا ال

تـجـارةا تلهيهم ل رجال والصال  بإالغدو فيها له يسبح اسمه فيها ويذكر ترفع أن
ّله الذكر عن بإيع ول ًا يـخـافون الزـكـاةا وإيـتـاء الـصـلةا وإـقـاما ال فـيـه تتقـلـب يوـمـ

ـه الله صلى الرسول وقال النور]، سورةا  من37 } [الية والبإصاُر القلوب علـي
المساجد: شأن في وسلم
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المساجد العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـه، " متفق القرآن وقراءةا والصلةا وجّل عز الله لذكر هي " إنما  وـسـطح علـي
ذـكـر، ـمـا ـكـل ـفـي أحأـكـامه فيأـخـذ المسجدية، حأكم في للمسجد تابإع المسجد

يليق ل مما والمهن الضالة وطلب والشراء البيع مثل عن المسجد تنزيه ويجب
الـمـر أن وبإـمـا كراـهـة، أو تحرـيـم ـشـائبة أي ـمـن خالـيـة ـكـانت وـلـو بإالمـسـاجد
ًا، يجوز مال بإعض يشوبإه أمر هو بإل ديني، بإشأن يتصل ل المعروض ـا ـشـرع كـم

ًا المـسـاجد تنزيه ويجب اللهو إلى وسيلة هنا التصوير أن اتخاذـهـا ـعـن وتكريـمـ
هذا. لمثل وسيلة

لغراض سطحه أو المسجد بإاستعمال الذن يجوز ل أنه اللجنة ترى لذا ـ
لـمـا التـصـوير ـكـان إذا تصفيته أو البث تقوية وسائل من مستلزماته أو التصوير

حأكمـه. تعـطـي الـشـيء إـلـى الوـسـيلة لن سبق، مما عنه المساجد تنزيه يجب
ّله أعلم. وال

  

آخر مكان إلى المسجد مساجد/ نقل88ع/2/14
للقرآن دار إلى المهجور المسجد مساجد/ تحويل            

التي: الستفتاء وقدما ،الرحمن عبدالسيد/  اللجنة إلى ]   حأضر1413[
القرية نفس في منه قريب آخر إلى مكان من المسجد تحويل يجوز هل

ًا وأفضل للمسلمين مناسبة أكثر الجديد المكان كان إذا المدينة أو وـهـل موقـعـ
لتعلـيـم كمدرـسـة ترميـمـه بإـعـد مبـنـاه أو الـقـديم المسجد موقع استعمال يجوز

ـيـوما حـأـتى كمـسـجد ـلـه وـقـف ـهـي المـسـجد أرض أن أما العربإية واللغة لقرآن
القيامة؟

المسجد في الصلةا لقامة يحتاجون ل الطلبة السائل: إن وقال   

المساجد العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـصـلةا لقامة الجديد المسجد إلى يذهبون فإنهم للصلةا فيه أذن فإذا القديم 
فيه.

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
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ـه من الحنابإلة فقهاء بإعض قاله بإما المسألة هذه في الخذ اللجنة ترى أـن
المـصـلحة يحـقـق ذـلـك ـكـان إذا آخر مكان إلى القديم المسجد نقل من مانع ل

ّـلـه ـعـن المـسـجدية وـتـزول وأـتـم، أحأـسـن بإـصـورةا للمسلمين العامة الول. وال
أعلم.

  

ًا الموقوفة الرض مساجد/بإيع88ع/2/22 مسجد
         

،الوكـيـل الـسـيدـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]     عرض1414[
ونّصه:

وبإعد، طيبة تحية
التالية: المسألة في الرأي وإبإداء بإالدراسة التكرما يرجى
مـسـجد لقاـمـة وحأـسـين  عيـسـى ـمـن موقوـفـة كانت أرض قطعة هناك

ًا، استملكها تم وقد ، عليها قديمة. شبرات سوى بإناء أي عليها يكن ولم مؤخر
ـاء يكون هل البدل مال في التصرف كيفية عن الفادةا بإرجاء مـسـجد بإبـن

مساجد. كوقف استثمارية بإناية شراء  أو بإناء أما آخر
التحية. وافر قبول مع
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___________________________________________________________

_________________________

بإأنه وأفاد ، الوقاف وزارةا مندوب فحضر مندوب، حأضور اللجنة وطلبت
التـسـجيل وثيـقـة وـجـدت ولـكـن ـصـورتها، ول الـصـلية الوـقـف وثيـقـة توـجـد لم

ـواقفين أن من الستفتاء في جاء ما على النّص وفيها العقاري، ـا اـل الرض وقـف
ًا لتكون ـثـم فعلً، فيـهـا الـصـلةا وـجـرت ـشـبرات الرض ـفـي وضع وأنه ، مسجد

عليها. وما الرض استملكت

يلي: بإما عليه اللجنة وأجابإت*
ًا، لتـكـون صاحأبها وقفها قد المذكورةا الرض إن حأيث إن وحأـيـث مـسـجد

ً فيـهـا الـصـلةا ـجـرت ـقـد المسجد مكان في أقيمت التي الشبرات فـبـذلك فعل
أـنـه اللجـنـة ـتـرى لذلك المسجدية، حأكم أخذت قد عليها أقيم وما الرض تكون
ـه تختص ل عامة للمسلمين ويكون مسجد البدل بإهذا يبنى أن يجب ـة بـإ دون فـئ

ّله المساجد لن أخرى ّله ل أعلم. وحأده. وال

المسجد إعادةا في مساجد/الولوية88ع/1/29

ّـلـه عـبـدالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ]   ـعـرض1415[ ،ال
ونصه:

علـيـه، وـقـف ـلـه ويوجد هدمه وأريد للسقوط آيل كان أو مسجد تهدما إذا
البناء. نفقة لدفع مستعد متبرع يوجد كما

راف فـأي الدولة ميزانية من المبلغ أخذ يمكن وكذلك ق الثلثـة الط أحأ
يؤـخـذ فـهـل للبناء، تكفي ل المسجد وقف أموال من الموجود كان وإذا بإالبناء؟

المتبرع؟ يقدما أو أخرى مساجد  أوقاف أموال من
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_________________________

البناء. إعادةا تأخير يسبب قد العامة الميزانية من الخذ أن العلم مع

يلي: بإما اللجنة أجابت*
عـلـى بإعـضـها وترجيح جائزةا كلها السؤال في المذكورةا الثلثة المور إن

ويـقـدما المختلـفـة المصالح ليلحأظ الموضوع هذا عن المسئول إلى يرجع بإعض
ـهـذه ـفـي أن للجـنـة ويـبـدو العـلـى، المـصـلحة منها الخذ في يكون التي الجهة
ـمـن أـخـذ ولو وأضمن، أسرع لنه أفضل المتبرع من الخذ أن المذكورةا الحالة

أعلم. بإأس. والله فل والوقف الدولة ميزانية

   

مستقبل هجره يتوقع مسجد  مساجد/بإناء88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]  ـعـرض1416[
ونّصه: بأمريكا، المسلم
مديـنـة أو منطـقـة ـفـي مـسـجد إـلـى بإـنـاء تحوـيـل أو مسجد بإناء يجوز هل

ّوها يتوقع الطلب يقـيـم أمريـكـا ـفـي إـنـه حأـيـث حأـيـن؟ بإـعـد المـسـلمين ـمـن خل
ًا المسلمين يبـقـى بإلدـهـم إـلـى وـعـادوا تخرـجـوا ـفـإذا معينة منطقة في مسجد

مهجور. شبه أو مهجورا المسجد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـكـان ولو مدينة أو منطقة في مسجد إلى بإناء تحويل أو مسجد بإناء يجوز

ّله بإعد المسلمين من خلوها يتوقع أعلم. حأين. وال
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المهجور المسجد مساجد/بإيع88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   عرض1417[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
ّول مبنى شراء تم أو عنـه فتحوـلـوا بإالمـسـلمين ضـاق ثم مسجد إلى وحأ

ـوال تـصـرف فبماذا ذلك جاز وإذا بإيعه؟ يجوز فهل المسلمين من البلد خل الـم
ذلك؟ من المتحصلة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّد بإـيـع وإذا الحاـلـة، هذه في المسجد بإيع يجوز نعم ـهـذا ـصـرف ـمـن فلبـإـ

ـفـي زـيـادةا إنـشـاء أو فـيـه إلـيـه يحـتـاج مـكـان في جديد مسجد إنشاء في الثمن
ـمـن وـقـف إنشاء في إل ثمنه يصرف فل وقف الول لن ترميمه أو آخر مسجد
المسجد. وهو الول جنس

ّله أعلم. وال

  

المسجد في والشراء مساجد/البيع88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ]    عرض1418[
ونّصه:  ،بأمريكا المسلم

ملحـقـة وـغـرف للـصـلةا قاعة على تحتوي أمريكا في المساجد من كثير
ـبيع يجوز وهل المسجد؟ لصالح الغرف تلك في والشراء البيع يجوز فهل بإها، اـل

البـضـائع ـعـن العلن المـسـجد) أو للصلةا(حأرما لمخصصة القاعة في والشراء
فيها؟ والخدمات
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يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ًا المقرر صــلى النبي لقول المسجد في والشراء البيع ينبغي ل أنه شرع

أربـإـح فقوـلـوا: ل المـسـجد ـفـي ويشتري يبيع الذي رأيتم وسلم: " إذا عليه الله
" ولن علـيـك الـلـه ردـهـا فقوـلـوا: ل ضالة فيه ينشد من رأيتم وإذا تجارتك الله

ينبـغـي فل ـثـم ومن القرآن، وتلوةا والصلةا تعالى الله لذكر بإنيت إنما المساجد
ـفـإن بإـهـا الملحـقـة الـغـرف وأما للصلةا، المخصصة القاعات في والشراء البيع

تـكـن ـلـم وإن فيـهـا، والـشـراء اـلـبيع ينبـغـي ل فـكـذلك للـصـلةا مخصـصـة ـكـانت
قد  كانت وإن فيها والشراء بإالبيع بإأس فل غيره أو للسكن بإل للصلةا مخصصة

أحأيانا. للصلةا تفتح
المتقدما. والشراء البيع كحكم والخدمات البضائع عن العلن وحأكم
أعلم. والله

مسجد لبناء بإفائدةا مساجد/القتراض88ع/1/45

المـسـلم للـشـباب  رابإـطـة/ ـمـن المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1419[
ونّصه: بإأمريكا

لكـمـال بإالربـإـا الـقـتراض إـلـى اـضـطروا مـسـاجد المـسـلمين بإعض يبني
فيها؟ الصلةا حأكم وما المساجد؟ هذه حأكم فما بإنائها
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
وحأـكـم ذلك، إلى تلجئ ضرورةا ول المسجد لبناء بإالربإا القتراض يجوز ل
ّله أنها المساجد هذه في الصلةا أعلم. صحيح. وال

مسجد لبناء التبرعات من زاد بإما مساجد/ التصرف88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1420[
ونّصه: بأمريكا، المسلم

ـعـن تفـيـض ـثـم ترميـمـه أو مـسـجد لبناء أموال الناس بإعض يجمع
أو المسجد لصالح استثمارات في الزائدةا الموال استخداما يجوز فهل الحاجة،
لتـصـريف المـثـل الـحـل ـهـو فـمـا ذلك يجز لم وإذا المسجد؟ نشاط في صرفها

الموال؟ هذه

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ترميـمـه أو مـسـجد لبـنـاء المقدـمـة التبرعات من زاد ما استخداما الولى

مصالح في الفائضة المبالغ هذه صرف ويجوز ترميمه أو آخر مسجد إعمار في
ً كالـتـأثيث المـسـاجد ـمـن غـيـره أو نفـسـه المسجد المـبـالغ ـصـرفت ـسـواء مثل
ّـلـه الـسـتثمار يـكـون أن يـجـب أـنـه على ريعها أو مباشرةا الزائدةا ًا. وال مـشـروع
أعلم.
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الخطار ضد المسجد على مساجد/ التأمين88ع/1/45

للـشـباب  رابـطـة/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1421[
ونّصه: بأمريكا، المسلم

ًا المسجد؟ بإناء على التأمين يجوز هل ّثر لمن يتيح المريكي النظاما بإأن علم تع
ـى ـيف عـل ـة الرـص ـأذي المـسـجد قباـل ـجد يقاـضـي أن وـت ـى ويحـصـل المـس عـل

ـد تعويـضـات ـا ذـنـب للمـسـجد يـكـون أن دون بإاهـظـة تـكـون ـق ـه كـم ـرر أـن تتـك
رـمـي أو الرـصـاص بـإـإطلق المـسـاجد عـلـى هـنـا المتعـصـبين ـمـن العـتـداءات

ًا البسيطة والمتفجرات القنابإل رمي أو الحجارةا يـجـرى عـمـا فـعـل ـكـردةا أحأيان
الـكـوارث المـنـاطق بإـعـض في تكثر أنه إلى إضافة أمريكا مصالح ضد بإلدنا في

وغيرها. والطوفان كالزلزال الطبيعية

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـو الضرار ضد التأمين من هو عنه المسئول التأمين هذا إن ـائز وـه إذا ـج

ّله ل الفعلي الضرر بإقدر التعويض كان أعلم. أكثر. وال

المسجد إلى الكافر  مساجد/ دخول           88ع/3/55

المسـلم الـشـباب رابإطـة/  مـن المقـدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1422[
أمريكا. في بإالدعوةا والمتعلق بإأمريكا

 وجلوسهم المساجد إلى واليهود والنصارى الكفار دخول يجوز هل
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بإالنـسـبة يـشـترط وـهـل الجمـعـة؟ لخطبة سماعهم أو للصلةا ومشاهدتهم فيها

وـمـا الجـلـوس؟ مكان أو اللباس أو بإالطهارةا يتعلق فيما المرأةا أو منهم للرجل
المسجد؟ داخل إصلحأات في للعمل أحأدهم احأتياج حأالة في الحكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أحـأـد بـإـإذن ذـلـك يكون أن بإشرط المساجد إلى الكفار دخول من مانع ل

اـلـدخول لـهـم ـجـاز مـسـجد بـإـدخول المـسـلمين أحـأـد لـهـم أذن ـفـإن المسلمين
غـيـر أو المـسـجد داـخـل إـصـلحأات إجراء أو الخطبة سماع أو الصلةا لمشاهدةا

واجتـنـاب المـسـجد حأرـمـة مراـعـاةا عـلـى منـهـم ـيـدخل ـمـن تـنـبيه وينبغي ذلك،
عـلـى الـحـرص ويـجـب بإالحأذـيـة المـسـجد تـلـويث أو المـصـلين عـلـى التشويش

أعلم. المسجد. والله في مفاتنهن كشف من النساء امتناع

ونحوها الخطب لحضور المسجد إلى الكفار          دعوةا88ع/1/58

الـشـباب رابـطـة/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1423[
أمريكا.ونصه: في بإالدعوةا والمتعلق بأمريكا، المسلم
ـور بإدينهم للتعريف الخرى الديان أهل دعوةا للمسلمين يجوز هل لجمـه

خارجه؟ أو المسجد في المسلمين من

يلي: بإما اللجنة أجابت*
 في الخرى الديان أهل مع المسلمين اجتماع من شرعا مانع ل
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يـكـون أن بإـشـرط الدـيـان من وغيره السلما بإدين للتعريف خارجه أو المسجد
غـيـر ـشـبهات عـلـى واـلـرد الـحـق إظهار من وتمكن قدرةا له من المسلمين في

بـإـدخول المـسـلمين رـضـا ـمـن بـإـد فل المـسـجد الجتـمـاع ـكـان فإذا المسلمين،
يمنع. فإنه إذن دون فيه منهم دخل ومن إياه غيرهم

أعلم. والله
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العبادات كتاب

العصر صلةا إقامة وقت تحديد 88ع/2/8

اـلـوزارة، وكـيـلالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1424[
ونصه:

17/4/88 يــوما يصادف أن يحتمل المبارك رمضان شهر حألول إن حأيث
الســاعة حأتى العصر صلةا تؤخر أن الماضية السنوات في الوزارةا تعودت وقد

وعـشـرين واثنـيـن الثالـثـة الـسـاعة يـصـادف العـصـر ـصـلةا أذان أن وبإما الرابإعة
الرابإعة الساعة الصلةا تقاما أن في الشرعي الرأي عن إفادتنا يرجى لذا دقيقة
 دقيقة.22و3 وهو المحدد موعده في الذان يتم أن على

التمنيات.., أطيب مع

يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا اللجنة ترى ل ًا مانع وقتـهـا أول ـعـن العصر صلةا إقامة تأخير من شرعي
ـعـن بإـكـثير مـتـأخر الكراـهـة وقت لن السؤال، في إليها المشار الفترةا بإمقدار
ي الصلةا لقامة المختارةا الرابإعة الساعة ليت فـإذا السـنة هـذه رمضـان ف ص
حأـصـول ـمـع الختـيـار وـقـت ـفـي أداؤـهـا يتحـقـق الرابإـعـة الـسـاعة ـفـي العـصـر

ثوابإـهـا. وتحـصـيل إدراكـهـا من الناس اكثر وتمكين الجماعة تكثير في المصلحة
أعلم. والله
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الصلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الصلةا توقيت في الحرمين مراعاةا88حا/1/32

للعلـوم معهـد مـدير/  ـمـن المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1425[
ونصه: ،أفريقيا جنوب ـ السإلمية الشرعية

التالية: السئلة عن إجابإة سماحأتكم من نطلب
من جغرافيا موقعها كان مهما العالم في دولة أية على واجب هو هل ـ1
المذكورةا؟ المملكة من الهجري السنوي الجدول تتبع أن السعودية المملكة

ًا هذا يجب هل ذلك؟ على الدليل وما شرع
فقـهـي ـعـالمي مجـمـع أي ـمـن أو الفتاء داركم من فتوى صدرت هل ـ2

فضل. إلينا إرسالها فأطلب وقع، وإن المر؟ هذا في
ًا هذا ًا، وحأفظكم ووفقتم لكم وشكر الـلـه ورحأمـة عليـكـم والسلما جميع

وبإركاته.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الســعودية العربإية المملكة توقيت تتبع أن السلمية الدول على يجب ل

د فـي أو الشـهر أوائـل إثبـات في سواء س، الصـلوات أوقـات تحدي لن الخم
وزوالـهـا واـسـتوائها الـشـمس وـشـروق الفـجـر بإطلوع مرتبطة الصلوات أوقات

مـكـان ـفـي ذـلـك يراعي أن المكلف وعلى وآخر، بإلد بإين يختلف وهذا وغروبإها،
الـحـج. لـيـاما بإالنـسـبة الـسـعودية العربإـيـة المملـكـة توقيت يراعى ولكن وجوده

أعلم. والله
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الصلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
الصلةا الزوج   ترك88حا/8/5

ونصه: محمد،السيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1426[
منها؟ أولد وله يصلي ل زوج من المتزوجة المرأةا بإقاء حأكم ما

يصلي؟ ل من تزويج حأكم وما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الصلةا ترك من بإين فرق بإأنه ـن كسل، تركها ومن بإها، جاحأد ـا فـم تركـه

عــاص مسلم هو أي فاسق، فهو كسل تركها ومن بإالجماع، كافر هو بإها جاحأدا
ـاحا، عـقـد ينفسخ ول زوجته، منه تبين فل ذلك وعلى كافرا، وليس وتطـبـق النـك
اعتـقـاده مـع تكاسـل يصـلي ل من تزويج ويصح ويستتاب، السلما، أحأكاما عليه

الـلـه ـصـلى لقوله الولى فهو الفرائض يؤدي من تقدما إذا ولكن الصلةا بإوجوب
فتـنـة تـكـن تفعـلـوا إل فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أتاكم وسلم: " إذا عليه
ّله كبير وفساد الرض في أعلم. ". وال

العذر صاحأب صلةا/صلةا88ع/2/49

 ونّصه:.ح.ع.كالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1427[
ي استفتيتكم أن سبق ة ف اطر حأال ورةا منـي البـول تق دع بإص ا لـي ت م

ًا الحالة ازدادت والن الصلةا، لداء ساعة يقارب يتقاطر حأيث سوء
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الصلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

إليـهـا لـجـأت اـلـتي الوـسـائل ـمـن بإالرغم  ساعات4  ــ3ر5 من الوقت معظم 
ًا لي وسببت الحاضرةا؟ لحالتي بإالنسبة الطهارةا حأكم فما صحية، أضرار

يلي: بإما اللجنة أجابت*
اـلـوقت يـجـد ل بإحـيـث إرادةا غـيـر ـمـن الـبـول فيها يتقاطر التي الحالة إن
ًا الشخص معها يعتبر للصلةا الكافي المنضبط سلس) وتـكـون ( صاحأب معذور

ويـصـلي الـعـذر ـسـبيل عـلـى منه يخرج بإما تنتقض ول الوقت دخول بإعد طهارته
صاحأب على ويجب أخرى مرةا فيتوضأ آخر وقت يدخل حأتى شاء ما الوقت في

النجاسة. انتشار يمنع بإما يتحفظ أن السلس
ّله أعلم. وال

79



العبادات كتاب

الجمعة بإعد الظهر صلةا أداء88ع/3/16

ونّصه: ،هواشالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1428[
ورحأمة عليكم السلما

وبإعد، وبإركاته الله 
نـصـلي أن بإـعـد بإـلـدنا، ـفـي يلي: نحن فيما الشرعي بإالحكم إفادتي أرجو

خـطـب اـلـذي الجمعة إماما ويتقدما الصلةا بإإقامة المؤذن يقوما مباشرةا الجمعة
ًا؟ ذلك يصح فهل جماعة ركعات أربإع الظهر بإنا فيصلي الجمعة بإنا شرع

ذلك. في شرعية فتوى إعطائي أرجو
يقـيـم اـلـذي المـسـجد ـشـيخ كتبـهـا ورـقـة الستفتاء مع : مرفقملحظة

الستفتاء مع مرفقة وهي الجمعة ويصلي الصلةا
.

قبـل مـن المكتوبـإـة بإالسـتفتاء المرفقـة الورقة على اللجنة اطلع وبإعد
على الجمعة تصح ل أنه وفحواها الجمعة، بإعد الظهر يصلي الذي المسجد شيخ

ـن كلهم يكونوا وأن رجلً، أربإعين المصلين عدد بإبلوغ إل الشافعية مذهب متقنـي
وأـخـل الفاتـحـة، تعلم عن قاصر أمّي الربإعين في وجد إذا فإنه الفاتحة، لقراءةا

بإالنسبة الجمعة صلةا فبطلت الربإعين عن العدد ونقص صلته، بإطلت بإقراءتها
الظهر. صلةا عليهم ووجب للجميع
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الجمعة صلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإـيـن اتفـاق مـحـل لـيـس الجمعـة صـلةا ـفـي الربإعيـن عـدد اـشـتراط إن
ًا، عـشـر بـإـاثني بإـصـحتها يقول من المعتبرين الفقهاء من فهناك الفقهاء، شخـصـ

تـعـالى: الـلـه ـقـول ـنـزول ـسـبب ـفـي ثـبـت وقد بإثلثة، بإصحتها يقول من ومنهم
ًا وتركوك إليها انفضوا لهوا أو تجارةا رأوا { وإذا رـسـول ـمـع يـبـق لم } أنه قائم

ـفـإن وـلـذلك رجلً، عـشـر اثـنـا إل الجمـعـة ـصـلةا في وسلم عليه الله صلى الله
غـيـر الفاتحة إتقانه لعدما منهم واحأد صلةا بإبطلن الربإعين صلةا بإاختلل الحكم

غـيـر الـسـبب لـهـذا البطلن أن كما الجمعة، بإه تصح الباقي العدد لن مستقيم،
يتطـلـب ول الـمـاما، خلف القراءةا بإوجوب يقل لم ممن الفقهاء بإين عليه متفق
ـصـلةا تـجـب ل ـفـإنه وعلـيـه المذاهب، كل على صحيحة تكون أن الصلةا لصحة
السبب. لهذا الجمعة صلةا بإعد الظهر

الفاتـحـة، بإـقـراءةا إخلـلـه ـفـي يشك من يعلم أن الماما بإهذا الولى وكان
ـفـي الناس تشكيك له يسوغ ول له، وتفرغه ذلك على لقدرته عليه واجب وهذا
أعلم. الغريبة.والله الفروع هذه بإمثل صلتهم صحة

الجمعة صلةا لقامة المساجد تعدد88ع/3/30

ونّصه: ،زيدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1429[
 جميع تغلق أن فيلكا في البناي مسجد فتح أن منذ العادةا جرت لقد

81



الجمعة صلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـا الجامع المسجد أنه بإاعتباره البناي مسجد ماعدا الجمعة يوما المساجد أن كـم
ّين المسجد خطيب لةا إقامة جواز عدما خطبة أول في بإ ة ص ي جمع جد ف مس

المنطـقـة أـهـالي بإـعـض بـإـدأ والن ذلك على المر ومضى المسجد هذا غير آخر
ض بإفتـح يطـالب بإعـد منـهـا لعـذار الجمعـة صـلةا وإقامـة هـنـاك المـسـاجد بإع

المـسـجد غـيـر ـفـي الجمـعـة ـصـلةا إقاـمـة بإـصـحة شرعية فتوى ونريد المسجد،
ـبيرةا لعداد يتسع المسجد بإأن العلم مع هذا ذلك؟ صحة عدما أو الجامع ًا ـك ـجـد
ًا. المتواجد العدد تفوق حأالي

اـلـداخلي بإـصـحنه المـسـجد بـإـأن وأفاد اللجنة إلى المستفتي حأضر وقد ـ
ـه ويبـقـى الجمعة يوما المصلين لجميع يتسع والمكيف المسقوف والخارجي فـي

وـلـم ـصـعوبإة إلـيـه الوـصـول يشكل ول العمران وسط في يقع والمسجد فائض
الخصوص. بإهذا الوزارةا إلى شكوى ترد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الرسول عهد في العمل عليه كان ما هو الصل

ـقـدر أـقـل أو واحـأـد مـسـجد ـفـي الجمـعـة تقاما أن والتابإعين الراشدين والخلفاء
هـنـاك كانت أو واحأد مسجد البلد لهل يتسع لم إذا البلد في المساجد من كاف

ب واحأـد، مسجد على القتصار في ظاهرةا مشقة ن المقدمـة الفـادةا وحأس م
ـر في الجمعة صلةا إقامة يجوز ل فإنه فيلكا في المساجد مراقب ـجد غـي المـس
ـظـاهرةا حأاـجـة تجـد أن إـلـى وـهـذا البناي مسجد الن وهو فيها الموجود الجامع

أعلم. آخر. والله مسجد إضافة إلى
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العبادات كتاب

الجماعة صلةا      حأضور88ع/5/57

،عـبـدالرحيم/  الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1430[
ونّصه:

الستفتاء:
فـي حأكومـيـة ـشـبه مؤسسـة فـي نعـمـل الـمـوظفين مـن مجموعة نحن

ـمـن معـيـن إماما وله كبير مسجد ويوجد عدةا مباني يوجد حأيث المسائية الفترةا
كافة في النداء يسمع للصلةا ويؤذن الصلةا موعد يحين وعندما الوقاف وزارةا
إـلـى يـذهبون ل الـمـوظفين مـن مجموـعـات هـنـاك ولكن المؤسسة هذه أرجاء

ـرى تقدير أقصى على ما200 من أكثر عملهم مقر عن يبعد ل الذي المسجد فـن
لهم فأقول آخر مبنى في جماعة صلةا وهناك المبنى، هذا في جماعة صلةا هنا
ًا جائز غير هذا إن إـلـى ـنـذهب أن فلبـإـد الـنـداء نـسـمع جميـعـا إنـنـا حأـيـث ـشـرع

ًا يمـنـع ـمـا هـنـاك ليس فيقولون المسجد الجماـعـة، ـصـلةا ـتـؤدى طالـمـا ـشـرع
عملـنـا مـقـر ـمـن يمـكـن ـمـا أقرب نبقى أن على حأريصون نحن يقولون وكذلك

ًا وتحـصـل ـسـتتوقف أجـهـزةا أو آلت هـنـاك ولـيـس عاديون موظفون بإأنهم علم
كارثة.

الـمـوظفين الـخـوان ـهـؤلء صلةا صحة في فتوى حأضراتكم من فالرجاء
ًا المعد المسجد من قريبة أماكن في الجزاء. خير الله وجزاكمللصلةا.  تمام
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الجماعة صلةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الصلةا بإقصد المسجد إلى المشي في لما أفضل الجماعة مع الصلةا إن

ـمـن الـلـه مـسـاجد يعـمـر تعالى: { إنـمـا الله لقول المساجد وتعمير الثواب من
فعـسـى الـلـه إل يـخـش وـلـم الزـكـاةا وآـتـى الصلةا وأقاما الخر واليوما بإالله آمن

وـسـلم: " علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول } ولـقـول المهـتـدين من يكونوا أن أولئك
ّذ صلةا من أفضل الجماعة صلةا ولكــن عليه، درجة" متفق وعشرين بإسبع الف
ي المـوظفين صـلةا تصّح اكن ف ديث لدللـة جماعـة أو فـرادى عملهـم أم الح

للصلةا الفضل أصل وأثبت المسجد في الصلةا أفضلية على نّص الذي السابإق
حـأـديث: " ل وأـّمـا العـمـل)، ( مكان ومنه السوق أو البيت في المسجد غير في

ّله حأديث " فهو المسجد في إل المسجد لجار صلةا أعلم. ضعيف. وال

بإالمامة الولى غير               تقديم88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]  ـعـرض1431[
ونّصه: بأمريكا المسلم
تـقـديم أو إماـمـا الـلـه لكتاب الحأفظ غير تقديم المسجد لدارةا يجوز هل

المصلحة؟ ذلك في رؤي إذا إماما ليكون العلم غير

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
المـسـجد إدارةا رأت ـفـإن القرأ ثم العلم الصلةا لمامه يقدما أن الولى

الـمـاما يـكـون أن بإـشـرط ذـلـك، ـجـاز والقرأ العلم غير تقديم تقدرها لمصلحة
ًا الدارةا تقدمه الذي ّلهوالمامة.  الصلةا صحة لشرائط مستجمع أعلم. وال
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الصوما لجل الحيض ترفع أدوية عبادات/صوما/استخداما88ع/3/22

ونّصه: ،عبدالله السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1432[
أثـنـاء اـلـدما لنزـيـف المانـعـة الحـبـوب الـمـرأةا تـنـاول ـفـي الشرع حأكم ما

رمضان؟ أياما كل المرأةا تصوما أن أجل من وذلك الشهرية العادةا
ًا الـمـرأةا، لجـسـم أمراـضـا يـسـبب خروجه وعدما الحيض دما بإقاء أن علم

ّـلـه لـسـنة مخالف الحيض دما وبإقاء الحمل، منع أيضا يسبب وقد ـفـي الكونـيـة ال
ـض كنا تقول كانت أنها عائشة السيدةا عن وثبت القدر، ننازع فكأننا المرأةا نحـي

عـلـى بإـنـاء ذـلـك البعض أجاز وإذا رمضان، بإعد الحيض أياما ونقضي رمضان في
الـعـادةا ـصـاحأبة الـمـرأةا انتـظـار تـسـتطيع ل الحمـلـة ولن دلـيـل فيه فالحج الحج

بإالصحة. بإضار ليس وهذا الراك ماء شرب لها فأجازوا الشهرية
الـعـادةا جاءتـهـا عـنـدما لعائشة وسلم عليه الله صلى الرسول قال وأيضا

ـصـلى يؤيد " فلم بإالبيت تطوفي ل انك غير الحاج يقضي ما الشهرية: " فاقض
. الدما ليقاف شيء تناول وسلم عليه الله
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
ى فيهـا يرجع أنه المسألة هذه في الصل إن المختصـين الطبـاء رأي إل

ًا الحبوب هذه استعمال في أن قرروا فإن منـعـت المستقبل أو الحال في ضرر
ـنـزول وامتـنـع اـسـتعملتها ـفـإن بإاستعمالها، بإأس فل وإل استعمالها  من المرأةا

والـصـلةا الصوما أداء وجوب من الطهر أحأكاما عليها وتجري طهر في فهي الدما
الطاهرات. أحأكاما من ذلك وغير

يـقـدر فـمـا الـقـدر يغـلـب لشيء إذ للقدر منازعة الدواء تناول في وليس
اللــه صلى النبي قال وقد "، يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء " ما ولبإد يكون
اللـه عبـاد " وقال: : تداووا بإالله واستعن ينفعك ما على وسلم: " احأرص عليه

إذا والمظـلـوما الكسـب طلـب إذا الفقيـر فإن للقدر منازعة هذا في كان " ولو
للقدر. منازعين يكونون مصيبته رفع طلب إذا والمصاب النصر، طلب

لـتـأخير اـلـدواء بإأخـذ عائشة يأمر لم وسلم عليه الله صلى النبي أن وأما
وـقـد الـشـرعي الحـكـم بإـيـان كانت وسلم عليه الله صلى النبي مهمة فإن الدما
مسألة لنه دنيوي أمر الحيض لرفع الدوية وأخذ تطوف ل الحائض أن وهو بإينه

النـسـاء أحـأـوال إن ـثـم بإيانـهـا، تـلـزما حـأـتى الـشـرعية الحأكاما من فليست طبية
وـقـد بإـعـض، دون بإعـضـهن اـلـدواء ذـلـك مـثـل يضر فقد ذلك إلى بإالنسبة تختلف

أعلم. الطباء. والله ذلك في والمرجع حأال، دون حأال في إحأداهن يضر
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رمضان نهار في لمفطر طعاما      صوما/ بإيع88ع/2/51

للـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1433[
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا

ـر أو للمـسـلمين رمضان في بإالنهار يتناوله لمن الطعاما بإيع يجوز هل غـي
المسلمين؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المسلمين من رمضان نهار في يتناوله أنه يعلم لمن الطعاما بإيع يجوز ل

ًا يكون كأن الفطر له يبيح عذر له يكون أن إل ًا أو مسافر ـه أما مريض ـر بإيـع لغـي
فجائز. المسلمين

أعلم. والله
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العبادات كتاب

الطبية الخدمات في الزكاةا عبادات/زكاةا/صرف88ع/1/1

ـدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1434[ ـيد/  ـمـن المـق الـعـام المينالـس
ونّصه: ،خيرية للجنة

ـدان عدةا في الطبية والمراكز المستوصفات من العديد لجنتنا أقامت بإـل
من وغيرهم المسلمين لفقراء المجانية الطبية الخدمات لتقديم وذلك أفريقية
واليتاما. واللجئين والتصحر الجفاف ضحايا

الدويـة مـن كبيرةا بإكميات مستمرةا بإصفة لتزويدها المراكز تلك وتحتاج
إقاـمـة على الزكاةا أموال من اللجنة تنفق أن يجوز فهل الطبية، والمستلزمات

ورواـتـب ـشـحنها، وتـكـاليف الطبـيـة، والجهزةا الدوية وشراء المراكز تلك مثل
والمساعدةا؟ والتمريضية الطبية الهيئة

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـخـدمات ـمـن غيرـهـا وـكـذلك السؤال، في الواردةا الطبية الخدمات إن
 عليها النفاق يجوز المسلمين، لفقراء مجانا تصرف كانت إذا الساسية
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الحاـجـات ـمـن العلج لن والمـسـاكين، الفـقـراء مـصـرف من الزكاةا أموال من
اـلـتي الـخـدمات خلل من التنصير لحملت عرضة هؤلء أن ولسيما الساسية،

ـضـحايا ـمـن المـسـلمين غـيـر عـلـى النـفـاق وأـمـا التبـشـيرية، الجهات من تقدما
تـلـك تـقـديم أيـضـا فيـجـوز المـسـلمين غير واليتاما واللجئين والتصحر، الجفاف

ًا إليهم الخدمات مـصـرف ـمـن أو قلوبإهم، المؤلفة مصرف من الزكاةا من مجان
ـي السلما، في تحببهم الخدمات هذه أن بإاعتبار الله، سبيل في ـوه أن وينبـغ يـن
ـمـن المعـنـوي الهـدف ليحصـل إـسـلمية جـهـات مـن مقدمة الخدمات هذه بإأن

ّله شعار غير آخر شعار أي تحت توزيعها يجوز ول تقديمها، أعلم. السلما. وال

والصناعية التجارية العروض / زكاةا  زكاةا 88ع/2/3

ركةالـسـيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1435[ بإواـسـطة ش
ونصه: محمد السيد

الـسـنوية الزـكـاةا لحأتـسـاب الـشـرعية بإالـسـس بإموافاتـنـا التفضل نرجو
اـلـذي اللتـبـاس لتوضيح وذلك والصناعية، التجارية للنشطة احأستابإها وطريقة
الربإاحا صافي نسبة استقطاع البعض يعتمد حأيث الراء، تعدد حأيث من نواجهه

الجمالي. يعتمد والبعض
السلعي المخزون أو المبيعات حأركة اعتماد علمنا كما آخر اتجاه وهناك

المالية). (السنة المدةا بإنهاية

89



الزكاةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ً كالمطبـعـة والصناعية التجارية للنشطة الزكاةا احأتساب طريقة أن مثل

اذل مقـر موسر على القوية والديون النقد يزكى لـم مماطـل) ولـو غيـر (أي بإ
ـثـم تـصـنيعه عـلـى النية تتوافر الذي السلعي المخزون وجميع الدين، أجل يحل
ـسـواء المؤسـسـة، عـلـى اـلـتي اـلـديون إسقاط مع تصنيع غير من بإيعه أو بإيعه،

ّـلـة ـكـانت ً المـسـتحقة والمخصـصـات الـجـور اـلـديون وـمـن مؤجـلـة، أو حأا فعل
ـيـوما كـلـه وذلك السوقية بإالقيمة السلع وتقدر للعاملين الخدمة نهاية كمكافآت

أعلم. الحول. والله حأولن

القادما العاما في الفقراء لحاجة الزكاةا فائض ادخار 88ع/3/3

الـسـيد/ للزـكـاةا لجنة عضو من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1436[
ونصه: ،أحمد

وبإعد،،، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
تختـلـف الزـكـاةا أموال من الزكاةا لجان موارد أن سيادتكم على يخفى ل

المـسـتحقين، حأاجة عن الموارد هذه تزيد السنين بإعض ففي آخر، إلى عاما من
ًا يجوز فهل بإحاجته، تفي ل بإعضها وفي الزكاةا أموال من يتبقى ما ترحأيل شرع
ًا نفـسـه؟ الـعـاما في توزيعه من بإد ل أما يليه، الذي العاما إلى عاما في بـإـأنه علـمـ

ـس ـن لـي ـد ـم ـع أن المؤـك ـي يتجـم ـض ـف ـواما بإـع ـا الـع ـوما ـم ـب يـق ـة بإرواـت ثابإـت
الحأتراما،،، فائق بإقبول للمستحقين. وتفضلوا
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
فيه جمعت الذي البلد في المستحقين حأاجة عن الزكاةا موارد زادت إذا

إلـى الفـائض نقـل يجـب فـإنه يلـيـه الذي العاما إلى ستبقى أنها وعرف الزكاةا،
التي القادمة السنوات في للحأتياط ترحأيلها يجوز ول آخر، بإلد في المستحقين

وتعطى سنوية فريضة الزكاةا لن المستحقين بإحاجة زكواتها تفي ل أن يخشى
الـخـوف ولـيـس واحـأـدةا الـسـلما أـمـة لن كانوا أينما المسلمين من لمستحقيها

ـفـي المـسـتحقين بإحاـجـة الزـكـاةا ـمـن التالـيـة الـسـنين إـيـرادات وـفـاء عدما من
ًا المستقبل ٍد الله مال فإن سنتها عن الزكاةا توزيع تأخير في عذر ورائح. غا

أعلم. والله

السلمي العلمي النتاج في الزكاةا  صرف 88ع/4/3

،ـعـادلالـسـيد/  ـمـن المقدـمـة الـسـتفتاءات اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1437[
ونصها:

الـنـاس عـقـول ـصـياغة ـفـي وـكـبير خطـيـر دور ـمـن للعلما ـمـا تعلـمـون
ـم اليوما إلى التي البريئة الطفولة وبإخاصة الشر أو الخير إلى وتوجيههم تـجـد ـل

ويـغـرس دينـهـم لـهـم يحفـظ اـلـذي الـنـافع الـسـلمي البديل العلما وسائل من
كالرـسـوما العلما مـجـالت بإعـض كانت ولما وتراثهم، لعقيدتهم والنتماء الولء

كثيرةا ومتاعبها العربإي للنتاج بإالنسبة بإسيطة الغالب" أربإاحأها " في المتحركة
أســواقنا في النتاج سراق ولمهارةا المنتج حأقوق لضعف والتسويق النتاج في

المحلية.
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هي: المقدمة والسئلة
المـشـروعات ـهـذه مـثـل ـفـي الزـكـاةا ـمـن ـجـزء اـسـتعمال يـجـوز هل ـ1
ـاحا من يأتي وغيرها) وما للطفولة المفيد النافع السلمي ( النتاج يـسـتثمر أربـإ

الشرعية؟ أوجهها في الموال توزع التصفية حأالة وفي المجال؟ نفس في

يلي: بإما الستفتاء هذا على اللجنة وأجابت*
الـسـتثمار يـكـون منـهـا: أن بإقـيـود مـشـروع الزـكـاةا أـمـوال اـسـتثمار إن

ًا، المـسـئول المـجـال ـهـذا أن وبإما الصل، حأفظ مع ريع تحقيق يرجى أي مأمون
أعلم. فيه. والله الزكاةا استثمار يجوز فل مأمون غير عنه

السلمي العلمي الممول دين في الزكاةا صرف 88ع/4/3

يمـلـك ل وـهـو المـجـال ـهـذا ـفـي المتخصـصـين أحـأـد تكـفـل إذا ـــ2] س1438[
للنـتـاج جـهـده بإـكـل وسعى المطلوب الرأسمال واقترض المطلوب الرأسمال

ظ التـسـويق فـي جهـده قصـارى وبإـذل الـسـلمي، النـافع الجيـد حأقـوقه وحأف
المشروع. تكاليف تغطية يحقق لم ذلك بإعد ثم منتجه، عن والدعاية والعلن

أن العـلـم ـمـع الزكاةا؟.. ـهـذا أموال من ويعوض الغارمين من يعتبر فهل
والعلمييــن ونفعــه، ســلمته حأيــث مــن الشــرعيين ثقــة نــال المشــروع

 حأيث من والتربإويين والعلمية، الفنية الكفاءةا حأيث من المتخصصين
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المـشـروع ـجـدوى أن رأيـهـم فـكـان القتصاديون أما المفيدةا، التربإوية الرسالة
ًا ـضـعيفة القتـصـادية المنـتـج ـهـدف أن كـمـا للخـسـارةا، ـكـبير احأتـمـال ـمـع ـجـد

المسـلمين واقـع مـن إصلحأه يمكن ما وإصلحا السلمي الوعي بإث للمشروع
والفائدةا. الربإح عن النظر بإغض النافع السلمي البديل وتقديم ومستقبلهم

يلي: بإما الثاني الستفتاء عن اللجنة وأجابت*
الزكاةا أموال من يعطى أن أمل على إسلمي إعلما لنتاحا المستدين إن

ـاةا، المـسـتحقين الغارمين من يعتبر ل الخسارةا حأال في الغارمين بإند من للزـك
ديونه لسد الزكاةا من الوفاء نية على يستدينوا ل أن استحقاقهم شرط من لن

ًا. والله بإصفته أعلم. غارم

السلمية الدعوةا نشر في الزكاةا زكاةا/ صرف88ع/4/3

المـجـالت ـفـي الـيـوما المـسـلمون يعيـشـه اـلـذي الـمـر للواـقـع ـــ3] س1439[
) وفي1المتوقفة: ( شبه أو المتوقفة الزكاةا بإنود أحأد تحويل يمكن أل العلمية
ـاب ـن2( الرـق ـة3( الســبيل ) ابـإ ـوبإهم، ) المؤلـف ـي قـل ـالت ـف ـة المـج العلمـي

ـنـبيهم وـسـنة ربإـهـم كـتـاب إـلـى الـنـاس لتقرـيـب للمـسـلمين النافـعـة السلمية
وأخلقهم. عقيدتهم على والحفاظ
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يلي: بإما الثالث الستفتاء عن اللجنة وأجابت*
متوقـفـة ـشـبه ول متوقـفـة ليست السؤال في إليها المشار الثلثة البنود

الـسـبيل ابـإـن وبإـنـد قـبـل، ذي من أكثر ومجاله الن موجود قلوبإهم المؤلفة فبند
ًا كان وإن هو حأيث فقير لنه كذلك فـكـاك مـنـه يعتبر الرقاب وبإند بإلده، في غني
الحنابإلة. صرحا وبإه المسلمين أسرى

ً يجوز ول ـا غير إلى الزكاةا مصارف من مصرف تحويل أصل ـه، ورد ـم فـي
بإمـسـتند الثمانـيـة المـصـارف بإأحـأـد العـصـرية الحاجات بإعض إلحاق يمكن وإنما

اـلـتي الـسـلمية، العلمـيـة المـجـالت عـلـى الـصـرف ذلك وفي صحيح شرعي
أو الـسـلما، ـفـي لـلـدخول المسلمين لغير السلمية الدعوةا إلى مباشرةا توجه

سبيل (في بإند من وذلك واللحاد التنصير لخطار المعّرضين المسلمين لتثبيت
الجهـاد. أنـواع من نوع المجالت هذه لن الجهاد، في الصل في هو الله) الذي

أعلم. والله

القصّر أموال زكاةا 88ع/2/4

ونصه: ،زهيرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1440[
ـتـوفي وـقـد  سنة19و  سنوات5 بإين أعمارهم تتراوحا إخوةا السؤال: لي

ًا والدي وعـشـرون واحـأـد ( فـقـط  د.ك21000 قيمتها المال من ثروةا لهم تارك
ـتي التمويل بإيت في المبلغ هذا بإإيداع قمت غير) وقد ل كويتي دينار ألف الكوـي

الستثمار. بإغرض
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ًا المال؟ هذا زكاةا إخراج يجوز فهل القاصرين من إخوتي أغلب بإأن علم
أعله. الموضح المال هذا غير ذمتي في ممتلكات أو أموال أية لهم وليس

ًا. الله وجزاكم المر هذا في أفتونا خير

يلي: بإما وأفاد اللجنة إلى المستفتي وحأضر
ًا لـجـدي، إخوتي على الشرعية الولية صارت أبإي موت بإعد لـكـبر ونـظـر

الـمـال أودع اـلـذي وـهـو المحكمة، أماما الكبر لخي الولية عن تنازل فقد سنه
ًا بإصفته البنك في واحأدةا. إل عشرةا الثامنة دون كلهم وإخوتي وصي

ّد الشرعي الولي من التوكيل على اللجنة اطلع وبإعد ـه لبإن الولد ج ابإـن
عليهم، تستحق أموال من يلزما ما ودفع القاصرين أموال بإإدارةا نبيل المسمى

علـيـه ومـصـدق الـشـرعية المحكـمـة قاـضـي أـمـاما علـيـه مـصـدق التوكيل وذلك
ًا المختصة. الجهات من أصولي

يلي: بما اللجنة أجابت*
الوكيــل يخرجها لم فإن القصّر أموال زكاةا إخراج المذكور للوكيل يجوز

إخراجها. الشرعي الولي على وجب
ًا يكـن لم من أما فـي شـاء مـن يوكـل أو بإنفسـه الزـكـاةا فيـخـرج قاصـر
إخراجها.

ـقـد يعـتـبر ـفـوق فـمـا قمرـيـة سنة عشرةا الثامنة بإلغ من أن اللجنة وترى
ّد جاوز القاصرين. حأ

أعلم. والله
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 العملت وزكاةا التجارةا عروض زكاةا حأساب  كيفية88ع/2/11
المساهمين عن نيابإة الزكاةا بإإخراج الشركة قياما

ـى ] عــرض1441[ ـة عـل شــركة الســيد/ مــن المقــدما الســتفتاء اللجـن
ونّصه: ،للقمشة

الـسـنوية، الزـكـاةا لحأتـسـاب الشـرعية بإالـسـس بإموافاتنا التفضل نرجو
ونـشـتري ـنـبيع حأـيـث بإـشـركتنا الخاـصـة التجارـيـة للنـشـطة احأتـسـابإها وطريقة
حأـيـث ـمـن نواجهه الذي اللتباس لتوضيح وذلك لحسابإنا وغيرها صوفية أقمشة

الـخـر والبـعـض الربـإـاحا ـصـافي نـسـبة استقطاع البعض يعتمد حأيث الراء تعدد
الجمالي. يعتمد

من السلعي المخزون أو المبيعات حأركة اعتماد علمنا آخر اتجاه وهناك
المالية). (السنة المدةا بإنهاية البضاعة

حأـيـث الجنبـيـة العمـلـة عـلـى الزـكـاةا احأتـسـاب كيفـيـة عن إفادتنا وكذلك
المستحقة الزكاةا وهل فيها، الشرع وحأكم سويسرا بإبنوك بإالدولر رصيد يوجد
وـهـي بإـهـا نقـيـم التي بإالبلد أما الصلية بإالبلد أما الدولر بإها الموجود بإالبلد تؤدى

الكويت؟
ونـحـو أموالـنـا نحو ضميرنا يستريح حأتى الموضوع ذلك في إفادتنا بإرجاء

ّله وأولدنا. أموالنا في يبارك لكي وتعالى سبحانه ال
ـاكرين ـم ـش ـاونكم حأـسـن لـك ـلما تـع ـا. والـس ـم معـن ـة عليـك ـه ورحأـم الـل

وبإركاته،،،

 أنها ورأت الموضوع هذا في سابإقة لها فتوى على اللجنة اطلعت*
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ًا تصلح ونّصها: الستفتاء لهذا جوابإ
والمـتـاجر والمؤسـسـات الـشـركات أـمـوال ـفـي الزـكـاةا حأـسـاب كيفـيـة

كالتي: هي والمصانع
للبيع) كالمباني المعدةا غير (المواد الثابإتة الصول قيمة في زكاةا ل  ــ1

للعمل المعدةا والمكاتب والرفوف الثاث أو أعمالها فيها الشركة تمارس التي
للعمل. المعدةا السيارات وكذلك للبيع ل

وـهـي الـسـنوي، الـجـرد ـيـوما الموـجـودةا المتداوـلـة الـصـول تزـكـى  ــ2
التية: الثلثة الصناف
والفضة. والذهب العملت وسائر الورقية النقود ــ  أ

ًا الخرين قبل للشركة المستحقة الديون ـ ب ـانت إن كانوا أي ـوةا ـك مرـج
السداد.

الـحـول، وحـأـولن قبـضـها عـنـد تزكيتـهـا فيـجـب الـسـداد المرجوةا غير أما
المرـجـوةا غير والديون سنين المدين عند أقامت ولو واحأدةا لسنة حأينئذ وتزكي
ومثلـهـا بإـهـا، بإيـنـة ول منـكـر ملـيـء عـلـى أو معـسـر عـلـى كانت ما وهي السداد
كتأميـنـات الغـيـر ـيـد تحت وثيقة لكونها طلبها من صاحأبها يتمكن ل التي الديون

ـن صاحأبه يتمكن مال كل وكذلك والشقق والهاتف والماء الكهربإاء التـصـرف ـم
ًا لكونه فيه ًا. أو ضائع مرهون

لبيعـهـا أي بإـهـا، المـتـاجرةا بإـغـرض الـشـركة اـشـترتها اـلـتي البـضـائع ــــ ج
 أو أدوية أو صناعية أو غذائية مواد من الثمن فرق واكتساب
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بإسعرها المذكورةا البضائع وتقدر أخرى مواد أي أو أسهم أو عقارات أو أراضي
ـسـواء الـحـول حـأـولن ـيـوما مكانها التجار) في بإين عليه المتعارف (أي التجاري

بإجهودـهـا أدخـلـت ـقـد الـشـركة ـكـانت وإن أـكـثر، أما التكلفة سعر من أقل أكان
أي فـقـط، الـخـاما الـمـادةا عـلـى فالزكاةا قيمة ذات صنعة المشتراةا المادةا على
عليها. اشتريت التي الحال على

ذمـة فـي مـا المـذكورةا الزكويـة الموجـودات مجمـوع مـن يخصـم  ــ3
أربإـاحا أو للمـوظفين وحأقـوق دفعـهـا يتم لم بإضائع كأثمان الحقوق من الشركة

أو بإريديـة خـدمات أو مـاء أو كهربإـاء أثمـان أو تسلم، لم للمساهمين مرصودةا
أخرى. دائنة ذمم أي أو مستحقة هاتفية

ـكـانت % إن2ر5 بإنـسـبة ذـلـك ـمـن الـصـافي ـفـي الزـكـاةا تـسـتحق  ــ4
ًا المعـتـبرةا الـسـنة وـهـي القمرـيـة، الـسـنة بإحـسـب الزكاةا تخرج الشركة ـشـرع
تمـسـك الـشـركة وـكـانت قمرية سنة كل نهاية في جرد عمل شق فإن للزكاةا،

ًا يـجـوز الشمـسـية السنة أساس على حأسابإاتها تكتـفـي أن الـنـاس عـلـى تيـسـر
الشمســية السنة تزيدها التي الياما نسبة عليه وتضيف المعتاد السنوي بإالجرد

% .2ر5 من % بإدل2ر577 هي النسبة فتكون القمرية، السنة على
ًا الشـركة إنـشـاء عقد يتضمن أن يجوز  ــ5 الـشـركة أن علـى يـنـص بإـنـد

ـاةا إـخـراج الشركة لدارةا يحق وحأينئذ الموال، من لديها عما الزكاةا تخرج الزـك
فيـجـوز ذـلـك عـلـى الـشـركة إنـشـاء عـقـد ينص لم إذا أما المساهمين، عن نيابإة

لـهـا يكن لم يوكلوا لم فإن الزكاةا، إخراج في الشركة إدارةا يوكلوا أن للشركاء
 المر ظل في وهذا عنهم، الزكاةا تخرج أن
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المزكين، بإاختيار للزكوات الزكاةا بإيت تحصيل جعلت الدولة أن من الن القائم
ـمـن الزـكـاةا أـخـذ حأينـئـذ فيـجـوز اللزاـمـي التحـصـيل بإنظاما الدولة أخذت لو أما

ً مالها ويعتبر ككل، الشركة ًا مال زـكـاةا ـفـي الخلـطـة نـظـاما عـلـى قياـسـا واحـأـد
يوـكـل أو نفـسـه عن يخرج مزٍك كل فإن الحاضر الوضع ظل في وأما الماشية،

الـشـركة ـمـن الزكوـيـة الموـجـودات من حأصته إلى ويضم الزكاةا عنه يخرج من
إن الـبـاقي ويزكى الديون من عليه ما ويسقط الزكوية أمواله من ذلك ماسوى

نصاب. من أكثر كان
المال، فيه الذي البلد في تخرج أن فيها فيراعى الزكاةا إخراج مكان أما

التالية: الحالت في آخر بإلد إلى الزكاةا نقل جواز مع
إـلـى نقلـهـا يـكـون أو مكتفـيـن، المـسـتحقين من البلد أهل يكون أن وهي

ـع المزكي المال بإلد في ممن حأاجة أشد فقراء إلى أو محتاج قريب ـاةا ـم مراـع
ّله لغير إعطائها عدما أعلم. المسلم. وال

الخيرية الجمعيات أموال زكاةا/زكاةا88ع/2/13

ونصه: ،بسام السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1442[
الجمعـيـة ـهـذه وـقـانون خيرـيـة، جمعـيـة ـمـن الزـكـاةا اـسـتخراج يجب هل

ًا. الله وجزاكم الستفتاء هذا مع مرفق خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـجـوه ـفـي ـصـرفها منـهـا والغرض خيرية جمعية لدى توجد التي الموال

الخيري. كالوقف الخير لفعل مرصدةا كلها لنها فيها زكاةا ل الخير
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ى القـائمين وعلى ي يخرجـوا ل أن الجمعيـة عل رفاتهم ف ي تص هـذه ف
ـمـن ذـلـك غـيـر أو ربإوي بإطريق الموال كاستثمار الشرعية الحدود عن الموال
أعلم. الشرعية. والله غير الوجوه

المالية الودائع          زكاةا/زكاةا88ع/6/15

ونصه: ،عليالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1443[
ًا وأحأصل السلمية المصارف أحأد في وديعة لدي ـاحا على سنوي ـن أربـإ ـم

الوديـعـة عـلـى أحأتـسـبها ـهـل الزـكـاةا أحأتـسـب فكيف الستثمارية، الوديعة هذه
ًا؟ عليهـمـا أما الوديعة من المتحصلة الربإاحا على المال) أما (رأس وجزاـكـم مـعـ

ّله ًا. ال خير
ًا الوديعة. هذه غير دخل لدي ليس بإأنني علم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المـصـرف ـمـن تـسـتغل الـسـلمية المصارف في الستثمارية الودائع إن

ًا المـصـرف، وبإـيـن الـمـودع بإـيـن الـقـائم المـضـاربإة شركة عقد طريق عن تجاري
وعلـيـه أربإاحأـهـا، الـمـوال) وـعـن أـصـولها(رؤوس ـعـن يزـكـى التـجـارةا وعروض

ّـلـه وبإقـيـة الـحـول تماما عند أربإاحأها مع المذكورةا الوديعة فتزكى الـشـروط. وال
أعلم.
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الكويت في الزكاةا من خيري طبي مركز    بإناء88ع/4/20

ونّصه: ،جاسإم/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1444[
وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما

أـمـراض وعلج لتـشـخيص مرـكـز بإـنـاء بإصدد خيرية طبية جمعية إن حأيث
رمـضـان ـشـهر حأـلـول ـقـرب وـمـع العاـمـة، الـصـحة وزارةا ـمـع بإالتـعـاون القـلـب

زـكـاةا دـفـع ـجـواز ـفـي والفـتـوى اـلـرأي بإإبـإـداء التكرما منكم نرجو فإننا المبارك
الشكر. ولكم المركز هذا لبناء المال

الحأتراما. جزيل وتفضلوا

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـالغ أـخـذ يـجـوز ـاةا أـمـوال ـمـن مـب ـمـن الفـقـراء لمعالـجـة تخـصـص الزـك

يجوز فل المسلمين من الغنياء أو المسلمين غير لعلج وأما خاصة، المسلمين
ـا الزكوية، غير والتبرعات التطوع أموال من يجوز ولكن الزكاةا، من ـاء وأـم البـن

دقات مـن تمـول فإنها وغيرها الطبية والتجهيزات التبرعـات ومـن التطـوع ص
ّله من ل المختلفة أعلم. الزكاةا. وال

التعاونية الجمعيات أموال زكاةا 88ع/5/22

س ـــ علـي/  الـسـيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1445[ رئي
ونصه: التعاونية الجمعيات اتحاد
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وبإعد، طيبة تحية
الـشـؤون وزارةا إـلـى بـإـه يتـقـدما مـشـروع دراـسـة بإـصـدد التحاد إن حأيث
ـمـال كزـكـاةا المـسـاهمين أـمـوال % ـمـن2و5 لـسـتقطاع والعـمـل الجتماعـيـة

المــال تحديد يقتضي المر هذا كان ولما السمحاء شريعتنا بإه تقضي ما حأسب
ًا الزـكـاةا ـمـن النوعـيـة هذه عليه تستحق الذي للجمعـيـة الـمـال رأس بـإـأن علـمـ

ًا ليس التعاونية مبادئ حأددته الذي المفتوحا العضوية بإاب نظاما اتباع بإسبب ثابإت
التعاون.

أحأـكـاما ـمـن الموـضـوع بإهذا يتعلق ما كل حأول بإالرأي إفادتنا لذا.. يرجى
ـة الـشـئون وزارةا ومخاطبة الموضوع دراسة لنا يتسنى حأتى شرعية الجتماعـي

والعمل.
وـقـت أـقـرب ـفـي ردـكـم نتلـقـى وأن ورعايتكم اهتمامكم ينال أن آملين

معنا. تعاونكم لكم شاكرين ممكن

يلي: بإما اللجنة أجابت وقد       
الـسـتهلكية) الجمعـيـات (ومنـهـا نفـسـها الـشـركات عـلـى الزـكـاةا تربـإـط

ًا بإاعتبارها التالية: الربإع الحالت من كل في وذلك اعتبارية أشخاص
أموالها. بإتزكية ملزما قانوني نص صدور ـ1
ذلك. الساسي النظاما يتضمن أن أو ـ2
بإذلك. للشركة العمومية الجمعية قرار صدور أو ـ3
ًا. المساهمين رضا أو ـ4 شخصي
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ـه ما1984 سنة بإالكويت المنعقد الزكاةا مؤتمر في تقرر ما هذا ـذ وبـإ تأـخ
الجمعـيـات ـمـن لي العمومـيـة الجمعـيـة اتـخـذت ـفـإن ـهـذا وعـلـى الفتوى لجنة

ًا الستهلكية الساـسـي النظاما تعديل أمكن أو أموالها، من الزكاةا بإإخراج قرار
ـدر إن وكذا ذلك، صّح الزكاةا إخراج ليتضمن المتبعة بإالطرق للجمعية ـرار ـص ـق

بإه. اللتزاما وجب الزكاةا إخراج يوجب المسئولة الحكومية الجهة من
عند الموجودةا المتداولة الصول فهي الزكاةا فيها تجب التي الموال أما

لـدى الموجـودةا + النقـود البيع بإنية المشتراةا البضائع (قيمة وهي الحول تماما
الدين مقدار فقط ذلك من يخصم أن السداد) بإعد المرجوةا + الديون الجمعية
ـة ـى المســتحقة الحاـل ـة عـل ـر ( ول الجمعـي ـى ينـظ ـدار إـل ـال رأس مـق لن الـم

ًا ليس الجمعية مال رأس كون أصول) وأما إلى تحول أنه المقترض بإسبب ثابإت
المـجـال ويفسح جدد، مشتركين دخول يجيز الذي المفتوحا العضوية نظاما اتباع

لن الحـول تـمـاما عـنـد الزـكـاةا إخـراج يمنع ل ذلك فإن العضاء بإعض لنسحاب
وـهـو اعتـبـاري شخص هي حأيث من الستهلكية الجمعية على مستحقة  الزكاةا

ًا، يزال ل ـول، تماما عند الموجودةا الزكوية بإالموال العبرةا ولن قائم ًا الـح ـ علـم
ًا2و5 هي الواجبة الزكاةا نسبة بإأن أســاس على الزكاةا إخراج كان إذا % سنوي

ـاةا إخراج وأريد موعدها في زكوية ميزانية عمل شق فإن القمري، الحول الزـك
% وينبغي2.577 النسبة فتكون الشمسية بإالسنة السنوي الجرد أساس على
فـي ـصـرفها يـجـوز ل أصناف ثمانية في محصورةا الزكاةا مصارف أن إلى التنبه

فيـهـا ـيـرض ـلـم الله وسلم: (إن عليه الله صلى الرسول لقول غيرها شيء أي
 ول نبي بإقسم

103



الزكاةا العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تـعـالى: { إنـمـا ـقـوله ـفـي الـمـذكورةا أجزاء) والثمانـيـة ثمانية جزأها حأتى غيره
الرـقـاب وـفـي قلوبإهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات

حأكـيـم} ويمـكـن علـيـم والـلـه الـلـه ـمـن فريـضـة الـسـبيل وابـإـن الله سبيل وفي
ـة الزكاةا بإبيت وصرفها الزكاةا وجمع أحأكم بإتفصيٍل يتعلق فيما الستعانة والهيـئ
أعلم. الزكاةا. والله لبيت الشرعية

للحاجة المدخر المال          زكاةا/ زكاةا88ع/1/25

ونصه: ،عليالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1446[
ًا معروف مسجد وخطيب إماما رجـل الـسـؤال وكان الزكاةا عن سئل جد

أن ويرـيـد أرض عـنـده الرـجـل ـكـان إذا الماما فقال بإيت عنده وليس مال عنده
ـف60  أو100 إلى يحتاج البيت وهذا له سكن بإيت فيها يبني ً  أـل ـك ول مثل يمـل

داما وـمـا الـمـال هذا على الحول تلو حأول وَمّر دينار  ألف50  إلى10 من سوى
زـكـاةا علـيـه وليـسـت يزـكـى ل المدخر المال فهذا للبناء يكفي ل المجمع المبلغ

ـاف ـفـي ويوجد رقبتي في والمسئولية نعم قال المر في ناقشته وعندما الوـق
ذلك، بإغير أفتوا إذا أناقشهم أن مستعد وأنا عليها السؤال أعرض الفتوى إدارةا

ًا. الله جزاكم التوضيح المرجو خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ً فيـهـا يوـضـع ـلـم إذا الـصـلية الحاجات من لحاجة المرصد المال إن فعل

 والنماء التاما الملك لوجود زكاته تجب فإنه مالكه عند وهو الحول وحأال
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ًا، ولو الـشـخص أن إلى الحنفية بإعض وذهب الفقهاء، جمهور عليه ما وهو تقدير
وـهـو الـحـول حـأـال إذا الزـكـاةا فـيـه تـجـب ل الصلية حأاجته إلى المال أمسك إذا

ّين وقد عنده عليــه اعترض الرأي هذا  أ،384  ص3ج حأاشيته في عابإدين ابإن بإ
والبــدائع والمعراج الرائق كالبحر المعتمدةا، الكتب في الحنفية فقهاء من كثير

خلـفـه أوردوا حأـيـث التتارخانـيـة، والفـتـاوى والـسـراج المقدسي وشرحا والكنز
حأــال متى للنفقة أو للنماء أمسكه كيفما النقد في تجب الزكاةا أن على ونصوا

مستحق وهو عليه الحول حأال ما إل ذلك من يستثنى ول عنده وهو الحول عليه
ً الصرف ذمـتـه، ـلـبراءةا إلـيـه محـتـاج ـفـإنه للعباد أو وجل عز الله دين لداء فعل

ً للصرف المستحق المال ولن أن يـتـبين وبإهذا ملكه، عن الخارج حأكم في فعل
ـذا الفقهاء جمهور إليه ذهب لما موافق المحققين عند الحنفية قول ينتـفـي وبإـه

لـنـه الفـتـوى لجنة تأخذ وبإهذا النظر، من حأظ له ليس ضعيف خلف إل الخلف
ـلـك ـكـان وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قول مثل من الشرع لدلة الموافق

ـمـا أن عـلـى الـنـص دراهم) ـفـدل خمسة ففيهما الحول عليها وحأال درهم مائتا
ـفـي حـأـاجته لـسـد أمـسـكه ـقـد ـكـان وـلـو زـكـاته تـجـب نـقـد ـمـن الـشـخص بإـيـد

الـحـال ـفـي الداء مـسـتحق فـهـو الماـضـي ـفـي ثبت الذي الدين أما المستقبل،
الـضـعيف بـإـالقول الفـتـاء يجوز ول هذا الشخص، ملك في ليس يقابإله ما فكأن

ـمـن ـكـبير ـجـزء تعطـيـل إلى يؤدي لنه الحنفية بإعض عن والمنقول المحرر غير
ـفـي الـلـه أوجـبـه اـلـذي المعلوما الحق يضيع وبإهذا منه، الفقراء وحأرمان الزكاةا
أعلم. الغنياء. والله أموال
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الزكاةا لتسديد العقار       بإيع88ع/2/27
الزكاةا من ومدارس مستشفيات       بإناء         

،جاسـإـم/  الـسـيد بإواـسـطة المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1447[
ونّصه:

ّله حأفظهم الفتوى لجنة أعضاء الفاضل السادةا بإهم. ونفع ال
وبإعد، وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما

ًا الزكاةا قيمة لدي وليس الحول أموالي على حأال فقد ًا وأملك نقد عقار
اـلـذي عـقـاري ـمـن ـشـيئا أـخـرج أن ـلـي يصح فهل ، الكويت وخارج الكويت في

ّـلـه إلـى اـلـدعوةا عـلـى القائـمـة الـسـلمية للجماعات بإه وأتبرع الكويت خارج ال
هناك.

الـذي العقـار أقـيـم أن هـي لـي المتصـورةا فالصـورةا هذا يصح كان فإن
ـقط السلمية الجمعيات إلى بإالعقار أتبرع ثم الحالي السوق بإسعر أملكه وأـس

ـة السلمية للجماعة ذلك بإعد ويكون العقار فيه قيم الذي القدر ذمتي من حأرـي
إياه. أملكهم أن بإعد العقار في التصرف

أن بإـعـد ـثـم بإيـعـه ويـتـم بإالـسـوق العـقـار بإعرض أقوما أن الثانية والصورةا
السلمية. الجماعات إلى بإه أتبرع المبلغ على أحأوز

ًا ر هـي الولـى الصـورةا بإـأن علمـ ن لـي أيس المعاملـة تيسـير حأيـث م
فيها. القانونية والجراءات
0والمتنان الشكر جزيل ولكم
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ـهـذه ـصـرف إليـهـا ـسـيوكل اـلـتي الجـهـات أن هاتفيا المستفتي أفاد وقد
ـالغ ـي المـب ـي ـه ـى الصــرف وســيكون مصــر ـف ـاء صــورةا عـل ـدارس بإـن أو ـم

مستشفيات.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
لـدفعها الزكاةا عليه وجبت لمن السيولة لتوفير العقارات بإعض بإيع يجوز

الجـهـات لبـعـض توكـيـل طرـيـق عن أو مباشرةا المالك من البيع كان سواء منها
كان وإذا للزكاةا، الشرعية المصارف في الزكاةا مقدار وصرف لبيعها المأمونة

النتفاع كان إن إل ذلك يجوز فل مدارس، أو مستشفيات بإناء في الزكاةا إنفاق
ًا المثل، أجر الغنياء بإدفع اللتزاما يحصل لم ما غيرهم دون الفقراء على قاصر

بإـأن الـلـتزاما ويـجـب الزكاةا، مصارف في يصرف الجور من الغنياء يدفعه وما
ً والمستشفيات المدارس تلك أعيان تكون ًا مال الحاـجـة انتـهـت إذا بإحيث زكوي

ّله مصارف في قيمته وتصرف يباع إليه أعلم. الزكاةا. وال

الشركات عند المخزونة البضائع  زكاةا88حا/1/31

ونصه: ،جمالالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1448[
أموالها. عن الزكاةا إخراج تريد شركة

ْع لم التي البضاعة عن الزكاةا إخراج حأول السؤال َب سعر عن تخرج هل ُت
ًا التكلفة سعر عن أما التكلفة الربإح؟ إليه مضاف
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ًا الســوقية، قيمتها تنخفض أو تتلف، أو تباع، ل قد البضاعة هذه بإأن علم
التكلفة. سعر من أقل وتصبح

ًا. الله جزاكم أفيدونا خير
وبإركاته،، الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإالقيـمـة وذـلـك تـبـع ـلـم وـلـو للتـجـارةا المـعـدةا البـضـائع على الزكاةا تجب

فيها، الكامن للربإح شاملة أي الزكاةا، وجوب يوما مكانها في للبضاعة السوقية
ـكـذلك ـعـبرةا ول عنـهـا، نقصانها أو السوقية القيمة عن التكلفة بإزيادةا عبرةا ول

ـمـع كـلـه وـهـذا المـسـتقبل، ـفـي القيـمـة انخـفـاض أو التـلـف أو الكساد بإاحأتمال
ّله النصاب من الزكاةا وجوب شروط مراعاةا أعلم. والحول.. الخ. وال

الخاص السكن عقار  زكاةا88ع/3/32

ونصه: ،شوقي/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1449[
المال: لزكاةا التالية العقارات خضوع مدى بإبيان التكرما أرجو

ولكـنـي وجهزتهـمـا إضافيتين شقتين بإبناء وقمت الكويت، منزل أملك ـ1
ّي وخصصتهما أؤجرهما لم ـقـوانين لن أؤجرهـمـا ولم ـ يكبرا عندما القصر لولد

ًا إلّي بإإعادتهما تسمح ل هناك في اليجار  وهما ـ ثاني
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مغلقتين. خاليتين الن
وـكـان ـــ المدينة خارج فضاء أرض قطعة اشتريت سنوات خمس منذ ـ2

ًا ـ مستقبًل بإبنائها أقوما أن أملي ول ـسـعرها وارتفـع العـمـران إليـهـا امـتـد وحأالي
ِو ـلـم وللتأكـيـد بإـهـا أحأتفظ بإل بإيعها أو عليها البناء أنوي أي ـفـي فيـهـا التجـار أـنـ

لحظة.
والـبـاقي قيمتها ثلث دفعت بإالتقسيط أخرى مدينة في شقة اشتريت ـ3

ًا لتكون  هناك مصالحي قضاء بإغرض وهي الستلما عند ًا ـ لي مقر تـكـون وأيض
ًا الله. أراد إن بإالجامعة ويلتحقوا يكبروا عندما لولدي سكن

الجزاء. حأسن عنا وأثابإكم الله وفقكم
وبإركاته. الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـسـواء تملكـهـا، عـنـد بإـهـا التـجـار نـيـة توجد لم التي العقارات في زكاةا ل

الشخص من المستقبل في فيها السكنى بإنية لبإقائها أو الفعلية للسكنى كانت
أعلم. غيره. والله أو نفسه

الزروع   زكاةا 88ع/2/39

ونصه: ،أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1450[
ـة المحاـصـيل بإـشـراء السلمية البلد بإعض في الدولة قامت إذا الزراعـي

 أي المحاصيل هذه قيمة (العشر) من الزكاةا إخراج يجوز فهل المزارعين من
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ًا؟ كـمـا والـشـحن النـقـل تكاليف القيمة هذه من تخصم الدولة بإأن العلم مع نقد
الشراء. عند المثل قيمة عن الزراعية المحاصيل قيمة تنقص الدولة أن

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإـيـع فيـهـا حأـصـر خاـصـة حأاـلـة وـهـي السؤال في إليها المشار الحالة في
ـة هذه في المزارع على تحدده الذي بإالسعر بإالدولة الزراعية المنتوجات الحاـل

ر) إذا وهي المحاصيل قيمة من الزكاةا إخراج يكون قى كـانت (العش بإمـاء تس
ـهـذه ـفـي يـسـتطيع ل المزارع لن بإآلة تسقى كانت إذا العشر نصف أو السماء
السوق. في محاصيله يبيع أن الصورةا

أعلم. والله

الفقيرات للخوات الزكاةا  دفع 88ع/2/43

ونصه: ،يحيىالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1451[
لديهم. اليد سعة لضيق الشقاء الخوات لبعض الزكاةا دفع حأكم ماـ

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
حأالة في إل الفقر بإوصف للزكاةا المستحقات للخوات الزكاةا دفع يجوز

ًا المزكي يكون أن وهي واحأدةا بإه حأكم وقد قضائي بإحكم عليهن بإالنفاق ملزم
أعلم. فعلً. والله عليه
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إسلمه يرجى لمن الزكاةا           دفع88ع/1/49

للـشـباب  رابطةـمـن/ المقدـمـة الـسـتفتاءات اللجنة على ] عرض1452[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
ًا مـسـلم غـيـر لمريـكـي الزـكـاةا إعـطـاء يجوز هل ـشـعرنا إذا لقلـبـه تأليـفـ
السلما؟ لقبول بإاستعداده

يلي: بإما اللجنة أجابت*
قـلـوبإهم. المؤلفة سهم من وذلك إسلمه يرجى لمن الزكاةا إعطاء يجوز

ّله أعلم. وال

الزكاةا أموال من إسلمية مدرسة      إنشاء88ع/3/50

:خير فإاعلةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1453[
الرحأيم الرحأمن الله بإسم

ّله الحمد آـلـه وعـلـى محـمـد ـسـيدنا على والسلما والصلةا العاملين رب ل
وبإعد: الدين يوما إلى سنته على وسار بإدعوته سار ومن أجمعين وصحبه

ي الـوطن بإهـا بإمر التي الزمات أهم من إن ي السـلمي العربإ وقتـنـا ف
اـلـوطن لزـمـة أصـداء مظاهرـهـا ـمـن ـكـثير ـفـي وهي التربإية أزمة هي الحاضر
ـفـي التربإـيـة أزـمـة وـهـي الزـمـة ـهـذه حأل على والتركيز ككّل السلمية والمة
وبإهـذا الـسـلمية العربإـيـة المـة أزمة لحل إسهاما فيه السلمي العربإي الوطن
ّله بإعون تقرر فقد الصدد  إنشاء تعالى ال
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أهدافها: أهم من نموذجية إسلمية مدرسة
الصــالة بإيــن تجمــع الــتي الســلمية العربإيــة الشخصــية ) إيجــاد1

والمعاصرةا.
تحـمـل ، الواجـبـات أداء مـثـل الجتماعـيـة التربإية مفاهيم على ) التأكيد2

المنـكـر، ـعـن والنـهـي بـإـالمعروف الـمـر الخـيـر، عـمـل ، التـعـاون المسئوليات،
اجتماعية. تربإوية مفاهيم من ذلك وغير العاما، الصالح وترجيح

والـسـلمية العربإية المة " لبإناء والحضارية الثقافية " المناعة ) إيجاد3
نـافع ـهـو مما الستفادةا من المستقبل جيل ليتمكن الجديد، الثقافي الغزو إزاء

ومسيء. ضار هو ما وراء النسياق وعدما ومفيد
متطلبات ضوء في النموذجية السلمية المدرسة هذه مناهج ) تصميم4
والحـقـول العـلـم بإتـقـديم ذـلـك ويـتـم الـسـلمية المة وحأاجات العربإي المجتمع
ـفـي النافـعـة المعرـفـة توـجـد إذ الـسـلمي المنـهـج إطار في للطالب المعرفية

المخلص. الجاد والعمل الصادق اليمان طريق
أمـوال إلـى يحـتـاج التعلـيـم ـمـن النوع هذا مثل على الحرص أن شك ول
ّ ـكـثيرةا ونفقات المطـلـوب المـسـتوى دون والتعلـيـم التربإـيـة تـكـون ـسـوف وإل

والجودةا. والتميز النوع حأيث من والمأمول
قـبـل ـمـن العربإـيـة التعليمـيـة النظـمـة المـشـكلة... اـخـتراق يعـقـد ومـمـا

ً عليها تصرف وطنية غير أجنبية معظمها في خاصة مدارس ـمـن بإاهـظـة أموال
أبإـنـاء تربإـيـة إـلـى يـسـيء مـمـا أمتنا أبإناء من صفوةا وتستقطب مشبوهة مصادر
 خريجي من مجتمعنا عن غريبة شخصيات لنا يعد وبإالتالي الناشئ الجيل
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المـة منـهـا تعـاني اـلـتي التربإية أزمة تعقيد زيادةا في يسهم مما المدارس هذه
والسلمية. العربإية

المدرســة هذه مثل لتأسيس والكافي المطلوب الكم توفر لعدما ونظرا
الخـيـري المـشـروع ـهـذا لتنفـيـذ ـعـائق أـكـبر يشكل والذي النموذجية السلمية

ّله، وجه فيه أريد الذي المشروع؟ هذا لمثل الزكاةا أموال جمع يجوز فهل ال
ّله وجزاكم خير. كل المسلمين عن ال
وبإركاته،، الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن عـلـى نموذجـيـة إـسـلمية مدرـسـة لتأـسـيس الزكاةا أموال جمع يجوز

ًا للزكاةا المستحقين والمساكين الفقراء أبإناء على قاصرةا خدماتها تكون ـ مجاـن
عـقـار ـمـن لمدرـسـة أعـيـان تـسـجل أن الـحـال ـهـذه في ويجب رمزية بإأجور أو

ـفـي تـصـرف عنـهـا اـسـتغني إذا بإحـيـث زكوـيـة أعيان أنها على ومنقولت وأثاث
ل بـإـأجر المدرـسـة ـهـذه ـفـي الغنـيـاء أولد قـبـول ـمـن ـمـانع ول الزكاةا مصارف

المدرـسـة ـهـذه لمـسـتوى المماثلة الخاصة المدارس في المثل أجر عن ينقص
ـمـن ـمـانع ول الزكاةا معاملة الطلبة من عليها يحصل التي الجور جميع وتعامل
أـجـور ونـحـوهم ومدرـسـين إداريـيـن ـمـن المدرـسـة ـهـذه عـلـى القائمين إعطاء

ـكـان وـلـو تجارـيـة مدارس الزكاةا أموال من تؤسس أن يجوز ول ..الخ، أمثالهم
أـمـوال ـمـن تؤـسـس أن يـجـوز ل كـمـا الـسـؤال ـفـي المذكورةا الهداف لتحقيق
 مفتوحأة تكون خيرية مدارس الزكاةا
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ّ الـجـواب ـهـذا أول ـفـي الـمـذكور الوجه غير على جميعا والغنياء للفقراء إذا إل
لحملت معرـضـة بإيـئـات ـفـي أو الـسـلمية البلد ـخـارج الـمـدارس تـلـك ـكـانت

ّله سبيل في مصرف من هذا فيكون التبشير الـمـدارس ـهـذه أعـيـان وتسجل ال
كـمـا الزـكـاةا مـصـارف ـفـي التـصـفية عـنـد العيان تلك وتصرف أعيان أنها على

تقدما.
ّله أعلم. وال

للتشجيع الصدقة إشهار88ع/3/8

ونصه: ،عادلالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1454[
ًا والنـهـار بإاللـيـل أـمـوالهم ينفـقـون تعالى:{ الذين الله قال وعلنـيـة ـسـر

ربإهم} لية. عند أجرهم فلهم
أفضل؟ إظهارها يكون ومتى أفضل الصدقة إخفاء يكون : متى1
المـسـاجد وبإـنـاء والخـيـر اـلـبر لعـمـال التبرـعـات لجـمـع حأملة هناك كان : إذا2

فـهـل خيرـيـة هيـئـة من ذلك وغير الدين عن والدفاع والمستشفيات والمدارس
الـسـلوب ـهـذا ـكـان إذا خاصة حأرج، المدير قبل من المتبرعين أسماء ذكر في
ًا ـكـبير بإشكل الخير في التنافس على يشجع مما ًا مـردوده ويـكـون جـد عظيـمـ

المة. على

ًا، بإالسائل التصال ولدى         صدقة سؤاله في بإالصدقة المراد أن أفاد هاتفي
 المشاريع تسمية خلل من يتم المتبرعين عن العلن وأن التطوع،
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ي أسـمائهم درج أو بإأسمائهم رات ف ه الهيئـة نش ري وأن اسـتئذانهم حأاليـا يج
ًا اسمه. نشر في يرغب ل ومعظمهم شفوي

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا، أفـضـل التـطـوع ـصـدقة إخـفـاء أن الـصـل ـفـي اـلـواردةا للـيـات ـشـرع

وفيــه: ظله، إل ظل ل يوما ظله في الله يظلهم الذين السبعة ولحديث السؤال
إذا يميـنـه) ولـكـن أنفـقـت ما شماله تعلم ل حأتى فأخفاها بإصدقة تصدق (ورجل

فـي فيـكـون الـتـبرع، عـلـى الغـيـر كتـشـجيع مصلحة الصدقات إعلن على ترتب
عـنـد النـهـار صـدر ـفـي ـقـال: (كـنـا الله عبد بإن جرير لحديث أفضل الحالة  هذه

متقـلـدي النـمـار مجـتـابإي ـعـراةا ـقـوما فـجـاء وـسـلم، عليه الله صلى الله رسول
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسوله وجه فتمعر مضر، من كلهم بإل عامتهم السيوف،

ً فأمر خرج ثم فدخل الفاقة، من منهم رأى لما وسلم صلى ثم وأقاما فأذن بإلل
واحأدةا) إـلـى نفس من خلقكم الذي ربإكم اتقوا الناس أيها فقال: ( يا خطب ثم

ًا) والية عليكم كان الله ( إن الية آخر ( ـيـا الحـشـر آـخـر ـفـي التي الخرى رقيب
ديـنـاره من رجل لغد) .تصدق قدمت ما نفس ولتنظر الله اتقوا آمنوا الذين أيها
تـمـرةا، بإـشـق وـلـو ـقـال حـأـتى تـمـره صاع من بإره صاع من ثوبإه من درهمه من

تـتـابإع ـثـم عـجـزت ـقـد بـإـل عنـهـا، تعجز كفه كادت بإّصرةا النصار من رجل فجاء
ـصـلى الـلـه رـسـول وجه رأيت حأتى وثياب، طعاما من كومين رأيت حأتى الناس

ه رسول فقال مذهبة، كأنه يتهلل وسلم عليه الله ه صـلى الل وسـلم: عليـه الل
 سّن ( من
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ينـقـص أن غـيـر ـمـن بإعده بإها عمل من وأجر أجرها فله حأسنة سنة السلما في
من ووزر وزرها عليه كان سيئة سنة السلما في سن ومن شيء، أجورهم من

ولـكـن مـسـلم، ـشـيء). رواه أوزارهم من ينقص أن غير من بإعده من بإها عمل
يـجـب ـفـإنه بـإـه، ـخـاص لـغـرض اـسـمه نـشـر ـعـدما ـفـي رغبـتـه المتبرع أبإدى إن

ـتزاما ـه، الـل ـذكر فل بإرغبـت ـمه، ـي ـترحا اـس ـة وتـق ـع أن اللجـن ـة توـض ـي ملحأـظ ـف
ًا المـتـبرعين أسماء تنشر الهيئة أن مفادها اليصالت ـلـم ـمـا لغيرـهـم، تـشـجيع

أعلم. اسمه.والله نشر عدما في بإرغبته المتبرع لها يصرحا

للمرضى المجموعة بإالموال  التصرف88ع/1/16
         

ونّصه: ،محمد السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1455[
ـصـندوق ـمـن المـقـدما التي التساؤل عن الشرعية بإالجابإة التكرما نرجو

المرضى: إعانة
ـه رغبة اليومية المجلت في إعلنات بإنشر الصندوق يقوما جـمـع ـفـي مـن

الصندوق إن حأيث البلد، خارج العلج حأالتهم تتطلب الذين للمرضى التبرعات
ًا يستطيع ل ـبيرةا لمبالغ لحأتياجها وذلك الحالت، بإتلك يتكفل أن منفرد ّا، ـك ـد ـج

وال ولكـن المعينـة، الجريدةا من الموال نحصل ثم أشهر فترةا وتمر الـتي الم
 ربإع تساوي ول تكفي ل الخارج في للعلج المريض مساعدةا بإغرض تجمع
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المطلوب. المبلغ سدس أو خمس أو
أما بإـهـا، يتـصـرف وـهـو للمرـيـض تعطى هل ـ الموال تلك في العمل فما

دـفـع ـهـي المـتـبرع نية تكون أن (يمكن أخرى طبية لمور الصندوق بإها يتصرف
آخر). بإغرض وليس الخارج في للعلج المال

وبإركاته،،، الله ورحأمة عليكم والسلما
إحأـضـار اللجـنـة وطلبت سابإقة جلسة في الستفتاء هذا عرض سبق وقد

ي المنشورةا العلنات بإعض د، ف د الجرائ ى اللجنـة اطلع وبإع مـن نمـوذج عل
العلن. ونّص التبرعات، تجمع بإواسطتها التي العلنات

للمرضى: صندوق
عـجـز من العمر مقتبل في فتاةا لنقاذ الرحأيمة القلوب أصحاب إلى نداء

وـهـذا دقيـقـة، جراحأـيـة عملـيـة إـلـى وتحـتـاج مؤسف بإحادث أصيبت حأيث دائم،
الخارج. في للعلج وتحتاج الكويت، في متوفر غير الجراحأة من النوع

الـتـبرع الزـهـرةا، ـهـذه ـشـفاه إلى البسمة إعادةا في المساهمة نرجو لذا
الصندوق طريق عن

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
التــبرع طلب تخصيص فيها ليس القبيل هذا من كلها العلنات كانت إذا

ًا، تتـكـرر موصوفة حأالة لعلج التبرع طلب وإنما معين، مريض بإاسم وـلـم ـكـثير
عـلـى الـقـائمين فإن بإالعلن المقصودةا الحالة لعلج يكفي ما المال من يجتمع

 الحالة تلك لعلج المبلغ ذلك تخصيص يمكنهم الصندوق
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ّفر إذا له، يتبرع من أو نفسه المريض بإجهد لعلجها الكافي المبالغ استكمال تو
يـجـوز الـصـندوق عـلـى الـقـائمون يـقـدرها مناـسـبة ـمـدةا في ذلك يمكن لم فإن

يمـكـن مـشـابإهة حأالت توجد لم فإن مشابإهة، حأالت علج في بإالمبلغ التصرف
ل الحأـوال جميـع وفـي للصـندوق، الخـرى الخيرية الغراض في المبلغ صرف
ه يشـاء، كيـف بإـه ليتصـرف للمريض المبلغ يعطى العلج لقصـد بإـه متـبرع لن
أعلم. المتبرع. والله من القصد هذه مراعاةا من فلبإد خاصة

الخيرية الدعاية في الصدقات أموال أربإاحا                 استثمار88ع/4/27

ـمـن ،يحـيـىالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ] ـعـرض1456[
ونصه: المرضى، لعانة قصندو

السلمية والشئون الوقاف بإوزارةا الفتاء إدارةا الفاضل/ مدير
وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما
بـإـإدارتكم العاملين وللخوةا إليكم والتقدير الشكر بإجزيل صندوقنا يتقدما

للـسـلما الجليلـة خـدماتكم علـى يـثيبكم أن وجـل ـعـز المولى داعين الموقرةا
التالي: السؤال عن الفادةا منكم ونود والمسلمين

السؤال:
ـوفير حأساب في الصدقات أموال بإوضع الصندوق * يقوما بإـيـت ـلـدى الـت

 والخسارةا، للربإح معرض الحسابإات من النوع وهذا الكويتي التمويل
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بإالتالي: الفادةا فيرجى
تـعـود دعائية أعمال في الحساب بإهذا لخاصة الربإاحا استخداما يجوز هل     
الصندوق. على بإالنفع

ّله وجزاكم الفادةا يرجى ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أعـمـال ـفـي الصدقات أموال استثمار عن الناتجة الربإاحا استخداما يجوز

ّـلـه الصدقات صرف يجوز مما للصندوق النفع حأصول بإها يؤمل دعائية فـيـه. وال
أعلم.
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الغير عن المرأةا حأج88ع/1/28

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1457[
بإـأن العلـم مـع تركتـه مـن مـتـوفى شـخص عـن امرأةا تحج أن يصح هل

لها؟ محرما بإرفقة وستكون نفسها عن حأجت قد المرأةا
كأخيه؟ أقاربإه أحأد أموال من تحج أن لها يصح وهل

ّله وجزاكم ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأجة نفسها عن حأجت قد مادامت متوفى رجل عن تحج أن للمرأةا يصح

ّله من أو المتوفى مال من الحج نفقة كانت سواء السلما أعلم. غيره. وال

محرما بإدون وعمرتها المرأةا حأج88ع/1/35

ونّصه: ،حمود السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1458[
ـقـادر مـحـرما لـهـا يوـجـد ول العـمـرةا إلى الذهاب في النساء إحأدى ترغب

 الن وهي زوجها؟ ابإن ابإن مع تذهب أن يصح فهل معها الذهاب على
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_________________________

ـمـن رفقة مع ستذهب أيضا بإأنها العلم مع  سنة11 العمر من ويبلغ منه مطلقة
النساء.

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
ـهـو وهـذا محـرما، أو زوج بإصحبة إل يحّل ل قصر مسافة المرأةا سفر إن

للـمـّرةا العـمـرةا أو الـحـج فـي المرأةا سفر جواز العلماء بإعض أجاز ولكن الصل
ورفـقـة صالحات نساء بإصحبة كانت الولى) إذا العمرةا أو الفرض الولى( حأجة

ـذا العمرةا أو الحج راغبات على تيسير فيه الرأي بإهذا والخذ مأمونة جماعة وـه
ّله أمنت متى العرف عليه جرى ما أعلم. الفتنة. وال

الوداع لطواف المريضة ترك 88ع/1/40

ـدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1459[ ـن المـق ـيد/  ـم ،عبدالمحسنالـس
ونصه:

ـصـحة ـتـدهورت وـقـد الـعـاما ـهـذا الحج فريضة بإأداء وزوجتي أنا قمت قد
ـهـو فـمـا الكويت، إلى عدنا وقد الوداع طواف أداء من تتمكن فل بإالحج زوجتي
الحكم؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا ل ـفـإنه الـطـواف على قادرةا وغير مريضة كانت السائل زوجة لن نظر

ًا عليها شيء ـطـافت ـقـد تـكـون أن بإـشـرط وـهـذا والنفساء الحائض على قياس
لداء الرـجـوع فعليـهـا للفاضـة طـافت تـكـن ـلـم ـفـإن ذلك قبل الفاضة طواف
بإالداء. إل يسقط ل ركن لنه الفاضة طواف

أعلم. والله
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والعمرةا الحج العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

عرفة ويوما الحجة ذي هلل  إثبات 88ع/3/59

مجـلـس رئـيـسالـسـيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1460[
ونصه: ،ما بإلد في السإلمي القضاء

ـيدنا المرسلين أشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد ـس
بإعد: أما أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

ـا السلمية الديار في والمفتين العلماء من المر يهمه من إلى رأيـكـم ـم
التية: المسائل في فضلكم داما

الـمـذياع، بإواـسـطة عرـفـة ـفـي الوـقـوف يوما خبر نقبل أن لنا يجوز هل ـ
الحديثة. المواصلت وسائل من وغيرها والفاكس التلكس، الهاتف،

ً بإالتفصيل أجيبونا وإياكم. يحفظنا والله فضل
الله، ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما السؤال عن اللجنة وأجابت*
أو الـسـلمية الذاـعـات بإواـسـطة الهلل ثـبـوت ـعـن الخـبـار قـبـول يجوز

ـصـدروه وتأـكـد الـخـبر ـفـي ريبة توجد لم إذا الفاكسميل أو التلكس أو الهواتف
أعلم. بإه. والله موثوق مسلم شخص أو إسلمية جهة من

الحج توقيت في مكة مراعاةا88حا/1/32

للعلـوم معهـد مـدير/  ـمـن المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1461[
ونصه: ،أفريقيا جنوب ـ السإلمية الشرعية
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والعمرةا الحج العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

التالية: السئلة عن إجابإة سماحأتكم من نطلب
من جغرافيا موقعها كان مهما العالم في دولة أية على واجب هو هل ـ1
المذكورةا؟ المملكة من الهجري السنوي الجدول تتبع أن السعودية المملكة

ًا هذا يجب هل ذلك؟ على الدليل وما شرع
فقـهـي ـعـالمي مجـمـع أي ـمـن أو الفتاء داركم من فتوى صدرت هل ـ2

فضل. إلينا إرسالها فأطلب وقع، وإن المر؟ هذا في
ًا هذا ًا، وحأفظكم ووفقتم لكم وشكر الـلـه ورحأمـة عليـكـم والسلما جميع

وبإركاته.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الســعودية العربإية المملكة توقيت تتبع أن السلمية الدول على يجب ل

د فـي أو الشـهر أوائـل إثبـات في سواء س، الصـلوات أوقـات تحدي لن الخم
وزوالـهـا واـسـتوائها الـشـمس وـشـروق الفـجـر بإطلوع مرتبطة الصلوات أوقات

مـكـان ـفـي ذـلـك يراعي أن المكلف وعلى وآخر، بإلد بإين يختلف وهذا وغروبإها،
الـحـج. لـيـاما بإالنـسـبة الـسـعودية العربإـيـة المملـكـة توقيت يراعى ولكن وجوده

أعلم. والله
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العبادات كتاب

بإالمنذور ويمين/ التقيد    عبادات/ نذر88ع/1/8

ونصه: ،رشيدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1464[
إذا والمـسـاكين للفقـراء وأوزعهـا تعالى الله لوجه ذبإيحة أذبإح بإأن نذرت

ًا. أعاده بإأن علّي مّن قد الله وإن بإالسلمة، ابإني لي الله أعاد سالم
ًا قيمتها أوزع أن يجوز فهل أوـفـي أن أو والمـسـاكين، الفـقـراء عـلـى نقد

ثمنها. لتوزع الخير لجهات قيمتها أعطي أن أو النذر، بإنطق جاء بإما
الله. وإياكم أثابإنا بإالفادةا، التكرما أرجو

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن وبإـمـا الـنـذر، بإـهـا حأـصـل اـلـتي بإالـصـيغة يتقـيـد بإالنذر الوفاء أن الصل

ًا، القيـمـة إخراج عنه يغني ول الذبإح، من بإد فل يذبإح أن نذر السائل ـه نـقـد وعلـي
ًا، منها يأكل ول الفقراء، على الذبإيحة كل يوزع أن ًا، منهـا يطعم ول شيئ ول غنيـ

يتم أن ويمكن كله، بإذلك يتصدق بإل يعول، ومن هو منها بإشيء أو بإجلدها ينتفع
وـلـه بإلده، فقراء من حأاجة أشد هم فقراء فيها التي البلد في أو بإلده في الذبإح

هــذا تنفيذ في التمويل بإيت أو أفريقيا مسلمي كلجنة الخير بإجهات يستعين أن
عـلـى وتوزعـهـا الـمـذكور النذر عن وذبإحها الضحية في تجزئ شاةا بإشراء النذر

الفقراء.
أعلم. والله
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والكفارات واليمان النذور العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

إلغاءه الحالف يستطيع ل المعلق الطلق يمين88حا/4/16

التي: الستفتاء وقدما ،محمودالسيد/  اللجنة إلى ] حأضر1463[
زوـجـتي واـلـد ـمـع ـكـانت بإـهـا الدخول وقبل زوجتي على زواجي عقد بإعد

على المشاكل هذه تنعكس ل وحأتى عنه، والبعد القتصار النسب من ووجدت
زوجتي. مع حأياتي

التالية: لو بإالصيغة حألفت زوجتي والد منزل دخول من نفسي أمنع حأتى
ًا، زوجتي تكون حأماي بإيت أدخل قريب من الطلق إيقاع بإذلك أقصد ولم طالق

ع أن قصـدي كان لكن بإعيد أو ي أض ًا لنفس ر دخول زاج دث ل حأـتى بإيتـه ل تح
مشاكل.

حأتى لليمين حألفي تاريخ ومن بإأطفال، منها ورزقت بإزوجتي دخلت وقد
ل وأصــبحت مشاكل، أي معه لي يعد لم والن الزوجة، والد بإيت أدخل لم الن

المحـلـوف المـنـزل دـخـول في وأرغب زواجي على مشاكل أي انعكاس أخشى
عليه.

ًا، زوجتي تكون منزله دخلت إذا فهل مـنـي ـصـدر ـمـا ـهـل وبإالـتـالي طالق
الله. أفادكم إفتائي يرجى بإالطلق، يمينا يعتبر

وبإركاته،، الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: ما اللجنة وسألته
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ــ
الـسـتفتاء طـلـب ـفـي كتبه ما فقرر الحلف ظروف عن اللجنة وسألته ــ

 طلق أقصد ولم حأماي بإيت دخول من نفسي منع أقصد كنت وقال
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والعمرةا الحج العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

دخلت. إذا زوجتي

يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأنث زوجته والد بإيت دخل فإذا معلق يمين هو المستفتي من صدر ما بإأن     

ـه معه وتبقى كسوتهم أو مساكين عشرةا إطعاما يمين كفارةا فعليه عـلـى زوجـت
أعلم. طلقات.والله ثلث
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العبادات كتاب

قصد بإدون الضحية ذبإح تأخير88ع/1/37

،عبـدالرحمن/ الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1464[
ونصه:

الـكـويت خـارج أـضـاحأي لذبـإـح المحـسـنين بإعـض عـن توكلت خيرية جهة
ـاك الـضـاحأي ـعـن الستفـسـار ـمـن اللزـمـة الحأتياـطـات واتـخـذت واتـخـاذ هـن

ولكـن ـشـهر مـن أـكـثر قـبـل بإالمـبـالغ شيكات إرسال وتم الخرى الستعدادات
كاـمـل بإـشـهر الـضـحى عـيـد بإعد الموال وصلت البريدية الخدمات لسوء نتيجة

الموال؟ هذه في الشرعي الحكم فما
ـتـؤخر أما فرصة أقرب في المحتاجين على لحومها وتوزع ذبإائح يذبإح هل

أو كفارةا من هناك وهل أصحابإها إلى الموال تعاد أو القادما، الضحى عيد حأتى
المعقولة؟ الستعدادات اتخذت أنها رغم الخيرية الجهة هذه على ذلك غير

خير. كل الله جزاكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـتـرد ول بإالـضـاحأي، يـصـنع ـمـا بإـهـا ويصنع وقتها فات التي الضاحأي تذبإح

لـنـه الـلـه ـشـاء إن فيه إثم ول التأخير هذا على كفارةا ول أصحابإها، إلى الموال
ّله لهم يد ل لسباب حأصل أعلم. بإها. وال
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العبادات كتاب

 الجنازةا على اليات  عبادات/ مقبرةا/ وضع88ع/1/26

ونصه: ،بدرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1465[
المغـسـلت أو المغـسـلين أن الخـيـرةا الوـنـة ـفـي المـقـبرةا ـفـي ـلـوحأظ

ـا الكرسي آية عليها مكتوب النسان بإحجم كبيرةا سجادةا بإوضع يقومون وغيرـه
عـنـد الـقـبر بإها ويغطون الجنازةا حأمل أثناء الميت جسد على وتوضع اليات من

ًا النساء دفن ل إزالتـهـا أثـنـاء الـدفن عملـيـة وبإـعـد الجـانب، الرـجـال لنـظـر منع
ً لها يلقون مـمـا الرض عـلـى الـسـقوط أو بإالقداما دوسها أحأيانا يسبب مما بإال

بإحرمتها. الشعور وعدما للمتهان يعرضها
إـلـزاما المـقـبرةا لدارةا يـجـوز وهل فيه؟ الشرع حأكم وما ذلك يجوز وهل

الطريقة. بإهذه الجنازةا على بإوضعها العمال

يلي: بإما اللجنة أجابت*
شيء عليه كتب مما غيرها أو سجادةا وضع من الناس بإعض يفعله ما أن

ـو تعظيمه يجب مما شيء أي أو الله أسماء من اسم أو الكريم، القرآن من فـه
ًا ممنوع ًا فيه ولن الصالحين من أحأد يفعلها لم بإدعة لنه شرع لعدما تعريض
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المقابإر العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تعظيمه. يجب ما وكل تعالى الله وأسماء القرآن احأتراما
ـشـيء أي وـضـع عن يمتنع أن الميت غسل يباشر من على التنبيه ويجب

ّله يجب مما شيء أو قرآنية آيات عليه مكتوب أعلم. تعظيمه.وال

للقبور. المرأةا زيارةا88ع/3/35

ونّصه: ،عبداللهالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1466[
بـإـه يقـصـد الحـأـاديث ـفـي الوارد اللعن وهل للقبور النساء زيارةا حأكم ما

الزيارةا؟ مطلق أما القبور زيارةا من المكثرات
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر الرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت*
القـبـور زـيـارةا آداب وروعـيـت الفتـنـة أمنت إذا للقبور النساء زيارةا تجوز

ّدل ّله رسول يا أقول (قالت: كيف عائشة عن مسلم رواه ما ذلك على وي إذا ال
ومنها المؤمنين) الحديث، من الديار أهل على قولي: السلما قال القبور، زرت

ـقـبر عـنـد تبـكـي بـإـامرأةا مر وسلم عليه الله صلى النبي (أن البخاري أخرجه ما
ّله اتِق فقال الزـيـارةا، عليـهـا ينـكـر وـلـم عني) الـحـديث، قالت: إليك واصبري ال
كانت وسلم عليه الله صلى الله رسول بإنت فاطمة ( أن الحاكم رواه ما ومنها
اللـعـن  القرـطـبي عـنـده) ـقـال وتبـكـي فتصلي جمعة كل حأمزةا عمها قبر تزور

ن الصـيغة تقتضـيه لمـا الزيـارةا مـن للمكثرات هو إنما الحديث في المذكور م
 ما السبب ولعل المبالغة
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المقابإر العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ذلــك، ونحو الصياحا من ينشأ وما والتبرج الزوج حأق تضييع من ذلك إليه يفضي
إليه يحتاج الموت تذكر لن لهن الذن من مانع فل ذلك جميع أمن إذا يقال وقد

ّله الرجال أعلم. والنساء. وال

موتاهم المسلمين غير    إحأراق88ع/3/44

ونصه: ،ناصرالسيد/  من المقدما الكتاب اللجنة على ] عرض1467[
جثث حأرق تسهيل بإشأن السفارات إحأدى من مذكرةا صورةا لكم نرسل

الكويت. بإدولة المقيمين مواطنيها من الموتى
الناحأـيـة ـمـن الـقـتراحا ـهـذا تنفيذ إمكان مدى عن والفادةا الطلع بإرجاء

الطالبة. الجهة على الرد لنا يتسنى حأتى وذلك الشرعية
الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

ًا اللجنة واتصلت المـقـابإر ـشـئون ـعـن المـسـئول يوـسـف بإالـسـيد تلفونـيـ
وأفاد:

الـمـوتى حـأـرق نقلنا ثم الروائح من الهالي وتأذى المقبرةا في نحرق كنا
ًا الزبإالة حأرق مكان إلى وـيـدفنه الرـمـاد يأـخـذ بإعـضـهم وـكـان الهالي، عن بإعيد

ـمـن ذـلـك فمنعنا المحرقة بإجنب مقبرةا هناك تكون أن فخشينا المحرقة بإقرب
شرعية. فتوى إلى استناد غير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
} وتكريـمـه آدما بإـنـي كّرمـنـا وـقـال:{ ولـقـد آدما بإـنـي كّرما تعالى الله إن
ًا عليه بإالحفاظ ًا حأي  ميت، كل يشمل عاما والنّص وميت
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المقابإر العبادات/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا آدما ابإني قّصة في يقول تعالى والله آدما بإني من الميت مصير إلى فيها مشير
ًا الله الرض: {فبعث في الدفن هو ـيـواري كـيـف ليرـيـه الرض ـفـي يبحث غرابإ

وقـال الرض، هـذه آدما ـسـكن أن منـذ اللـه شـرع هـو هـذا } فكل أخيه سوأةا
ًا ككسره الميت عظم وسلم: " كسر عليه الله صلى الرسول عن " والنهي حأي
لن عظـمـه كـسـر ـمـن للمـيـت إهانة أكبر والحرق عاما، وإهانته بإالميت التمثيل

إل يبـقـى ل الـحـرق وـمـع مكرمة النسانية الصورةا معه تبقى الميت عظم كسر
ًء الرماد، ـن أو الموتى جثث حأرق يجوز ل أنه اللجنة ترى ذلك على وبإنا أي تمكـي

ة البلد داخـل الجثـث حأـرق ممارسـة من الناس من فئة لحأكـاما ذلـك لمخالف
أعلم. السلمية. والله الشريعة
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 المعاملت كتاب

محاماةا مكتب في العمل88ع/2/1

،عـبـدالهاديالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ] عرض1468[
ونّصه:

ًا وأتقاضى فراش بإوظيفة المحامين أحأد مكتب في أعمل أنا ـ ـقـدره راتـب
ًا160 ًا  دينار المـحـامين مـكـاتب رواـتـب أن الزملء بإعض من سمعت وقد كويتي

توـجـد الن وأـنـا المحاـمـاةا، مهـنـة لطبيعة وذلك القل على شبهة فيها أو حأراما،
ًا90 قدره وبإراتب الوظيفة بإنفس العدل وزارةا في للعمل فرصة أمامي ـار  ديـن
ًا، أـسـتمر وـهـل المحاماةا، مكتب في وظيفتي شرعية في إفتائي فالرجاء كويتي

ًا؟ البديل ماداما أتركها أن يجب أما فيها متوفر

يلي: بإما اللجنة أجابت*
عمـلـه يتوـقـف ول المحاماةا، مهنة في لها دخل ل الفراش وظيفة أن بإما

والباـطـل الحـق حأـيـث من المكتب بإها يقوما التي والدعاوي القضايا نوعية على
ـه مشروع، عمل على أجر لنه حألل، عمله على يأخذه ما فإن يتجـنـب أن وعلـي

ّله يعرف محرما عمل بإأي القياما أعلم. حأرمته. وال
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المالية الوراق سوق في العمل88ع/3/13

ونّصه: ،ناجح السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1469[
هيئة وهي المالية للوراق سوق في الكمبيوتر مجال في أعمل شاب أنا
المحلية. والبنوك للشركات السهم تداول في السوق عمل ويختص حأكومية

الـيـرادات وـهـذه الـيـرادات ـمـن السوق في الموظفين رواتب وتحسب
من: تأتي

ن عمولة استقطاع  ـ1 ي العاملـة الشـركات م هـذه فتكـون السـوق ف
ـعـن يـتـم الوـسـاطة) اـلـتي (شركات وتسمى الشركات هذه أربإاحا من العمولة
ًا تقـوما العموـلـة هـذه جانب إلى السهم وشراء بإيع طريقها الـسـوق إدارةا أيضـ

ـذه ومجموع فوائد، عليها وتأخذ استثمارية حأافظة في الموال هذه بإاستثمار ـه
للموظفين. الرواتب تحسب والستثمارات الموال

الول: السؤال
الظروف. هذه وجود مع السوق في العمل حأكم ما

الثاني: السؤال
الـشـركة ـهـذه أن علـمـت إذا الخاـصـة الـشـركات ـفـي العـمـل حأـكـم ـمـا

من الموظفين تعطي ثم عليها فوائد وتأخذ ربإوية بإنوك في موالها تستثمر
الموال؟ هذه

ًا: إذا  يجب فهل شبهة فيه المالية الوراق سوق في العمل كان وأخير
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا فيه العمل أترك أن علّي كـانت سـواء فرصـة أجـد حأـتى أنتظـر أو فور
ًا. الله أوأقل. وجزاكم أفضل مرتبا تعطى خير

الكـمـبيوتر قـسـم ـفـي يعـمـل وأـفـاد: أـنـه اللجـنـة إـلـى السائل حأضر وقد
والـسـندات البـنـوك مبايعات إجراءات في تدخل له وليس بإالربإا علمه وليتعلق

الثابإتة. الفائدةا ذات

يلي: بإما اللجنة أجابت*
مـشـروع عـمـل ـمـن السوق إيرادات أكثر أن والفادةا السؤال من يظهر

والراـتـب السوق في العمل يجوز وعليه شبهة فيه أو المشروع غير من وبإعضه
علـى إعانـة فـيـه أو ربإـوي نشـاط فـي عمله ليكون أن على الله شاء إن حألل

. أعلم الربإا. والله

المسلم غير  توظيف88ع/4/19

ونّصه: ،محمد / السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1470[
ـثير تعـمـل ـر الممرـضـات ـمـن الـك ـذا بإالمستـشـفيات، مـسـلمات الغـي ـه

مسلمين. الغير العاملين من وغيرهم الطباء إلى بإالضافة
وـهـو والمـسـلمين المـسـلمات عورات على الطلع لهم يتيح الوضع هذا

جائز. غير علمي حأسب
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـذلك ـبر ـك ـذي الـجـر يعـت ـة يتقاـضـونه اـل ـرز أـشـواك بإمثابـإ ـصـدر ـفـي تـغ
ـك إلى إضافة المسلمين، ضد تستخدما آجلها أو عاجلها إن حأيث المسلمين، ذـل

المـيـادين ـمـن غـيـره أو الـطـب مـجـال في سواء المسلمين غير استعمال ففي
رزقهم. مصادر من للمسلمين حأرمان

يقوما أن يمكن وظائف في المسلمين غير استخداما يحل المطلوب: هل
المسلمون؟ بإها

مـن كـبير عـدد لـسـتخداما للتعاقـد طريقـه فـي بإـه أعمـل الذي المكان
الـسـتفتاء ـهـذا عـلـى ـسـريع رد يـصـلنا أن أرـجـو ـلـذلك والموظفين الممرضات

تعاقدهم. يتموا أن قبل المسئولين على لعرضه

يلي: بإما اللجنة أجابت*
اـلـذي العـمـل ـمـاداما جائز المسلمين غير استخداما أو توظيف أن الصل

ًا، بإه يقومون الكـسـب أبـإـواب لفـتـح بإالمسلمين الستعانة الولى ولكن مشروع
غـيـر اـسـتخداما ـمـن وللـمـن المعيـشـية، أوـضـاعهم وتحـسـين أـمـامهم، الحلل

ولن الـخـارج، أو اـلـداخل ـفـي المـسـلمين يضر فيما أجرها أو للوظيفة المسلم
غـيـر بإخلف مهنـتـه، مزاوـلـة ـفـي الـشـرعية الحأكاما يراعي الغالب في المسلم

الـضـرار تـفـادي ولـجـل اعتـبـار، أي  الـشـرعية للحأـكـاما يقـيـم ل ـفـإنه المسلم،
الـسـلمية. البلد في المسلمين غير تواجد من تحصل التي والجتماعية الدينية
أعلم. والله
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

معصية فيها مطاعم في وعمال/ العمل       عمل 88ع/2/51

ًا اللجنة على ] عرض1471[ رابـطـةالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

أي في وذلك الخنزير لحوما أو الخمور تقدما مطاعم في العمل يجوز هل
التالية: الوظائف من

طعاما) (مقدما أ) جرسون
الصحون. ب) غاسل

مدير. أو ج) محاسب
للزبإائن. د) مستقبل

الخمور؟ تقدما مطاعم في الجلوس يجوز وهل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
شراب أو طعاما فيه يقدما محل في يعمل أن للمسلم يجوز ل أنه الصل

ـل يدير من وكذلك المحّرما، يتعاطون الذين الزبإائن يستقبل أن ول محّرما المـح
كان وإنذلك. تولي له يجوز فل الثمن يقبض كان فإن المحاسب وأما

فيـجـوز الـصـحون غسل وأما يحرما، ول فيكره تدقيقها أو الحسابإات رصد عمله
ًا يكن لم ما كله وهذا إـلـى فيعـمـل إلـيـه شديدةا حأاجة في أو العمل إلى مضطر

ً يجد أن ًا. عمل مباحأ
ى يحرما ول س أن المسـلم عل دما محـل فـي يجل أن وعليـه الخمـور يق

 مائدةا على يجلس ولكن خمر عليها يقدما مائدةا على الجلوس يجتنب
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإالله يؤمن كان وسلم: (من عليه الله صلى النبي لقول خمر عليها ليس أخرى
أعلم أحأمد. والله الخمر) رواه عليها يدار مائدةا على يقعدن فل الخر واليوما

الربإوي البنك في         العمل88ع/1/54

ونصه: ،سإعيد/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1472[
ًا بإالفائدةا تتعامل التي البنوك أحأد في الموظف عمل حأكم ما ـ ـأن علم بـإ

والفواـئـد، الـقـروض وتـسـجيل لمتابإـعـة التسليف قسم في يعمل الموظف هذا
قـبـول فأرـجـأ ديـنـه عـلـى يـخـاف مسلم أخ كريمة لخطبة متقدما الموظف وهذا
ًا موقفه في البت لحين طلبه مـدخراته مـن مـنـه المقدما الصداق وأن وخصوص

البنك. هذا في عمله عن يتقاضاها التي رواتبه من
ّله وفقكم أرجو ـتي والرواتب العمل هذا حأكم لنا تبينوا أن ال يتقاـضـاها اـل

ًا النقود هذه وقبول ّله وجزاكم لبإنتنا صداق الجزاء. خير عنا ال

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـفـي الموـظـف رواـتـب ـمـدخرات ـمـن كان ولو الصداق أخذ للمرأةا يجوز

ّي بإنك ـهـذه ـمـن أداؤه يتعين ول ذمته في يجب المهر من عليه الواجب لن ربإو
غيرها. أو الرواتب

ّي البـنـك ـفـي الموـظـف عـمـل وأـّمـا ـفـي الـمـذكورةا العـمـال ـفـي الربـإـو
ّله وسلم: " لعن عليه الله صلى النبّي لقول جائز غير فهو السؤال ـا آكل ال الربـإ
"  سواء وقال: هم وشاهديه وكاتبه وموكله
جابإر عن مسلم أخرجه
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والعمال العمل المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـسـتمرار له يحق ول غيره، أو البنك هذا في مباحا آخر عمل عن البحث وعليه
ًا يكن لم ما العمل في ً يجد ول شديدةا حأاجة إليه محتاج ّله عمل أعلم. آخر. وال

العامل أجرةا واستثمار      حأفظ88ع/1/6

ونصه: ،عيسىالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1473[
أنهى أن وبإعد  دينار1000 يكلف وبإناؤه (حأوض)، لبناء مقاول مع اتفقت

ـسـفره عـلـى مـضـى حأـيـث الن، إـلـى يرـجـع وـلـم ـسـافر الـحـوض بإناء المقاول
المبلغ؟ بإهذا نتصرف فكيف سنتان،

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـلـم ـفـإن المتيسرةا، بإالطرق المبلغ مستحق مكان عن البحث يستحسن

ًا يـصـلح ـمـا أوراـقـه ـفـي ـيـبين أن علـيـه يـجـب علـيـه يعثر ًا إثباـتـ وبإوثيـقـة رـسـمي
أن أحـأـب وإن العـمـل، ذـلـك نظـيـر المذكور المبلغ لفلن ذمته في بإأن بإالشهود
فـذلك مسـتحقه لصـالح ريعـه ويجعـل مشـروعة مأمونة بإطرق المبلغ يستثمر

ل الـمـدين عـلـى النـقـص فيـكـون بإالـسـتثمار المبلغ نقص إذا أنه على مستحب،
حأسب كافية مدةا مضي بإعد الحق صاحأب رجوع من يئس فإذا المستحق، على

الصدقة أجاز فإن فعل بإما يخبره صاحأبه ظهر إذا ثم بإه، يتصدق أن فله العرف
أعلم. للمدين.والله الثواب وكان حأقه له دفع وإل له، والجر
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المعاملت كتاب

بإالولد للضرار الخيري الوقف  88ع/2/7
الوقــف على يترتب مــا

،وطارق سإعدالسيدين/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1474[
ونصه:

الستـشـارات بإتـقـديم نـقـوما محاـمـاةا كمكـتـب نـحـن الـعـادةا، ـجـرت كـمـا
ن لـذلك، يرغـب مـن لكافة القانونية ي ولك ض ف د الحأيـان بإع مـن نلتمـس ق
ًا أعـلـم، والـلـه بإاـطـل بإـهـا ـيـراد أنـهـا الستـشـارةا مضمون ـنـود ذـلـك ـمـن وخوـفـ
بإنصائحكم. نستهدي

لبـعـض يملـكـه ما على التصرفات بإبعض بإالفعل قاما وقد إلينا تقدما رجل
ًا التـصـرفات، تلك من نواياه هي ما يعرف ول الخر، البعض ولده ـلـه بـإـأن علـمـ
ًا الثانية ومن بإنات، وأربإع أولد خمس الولى زوجتيه من يمتلك كما وبإنتين، ولد

فعل ـقـاما وـقـد نقدـيـة، ـسـيولة وـلـديه نموذجية سكنية منطقة في واقعين بإيتين
الولـى للزوجـة وـهـب بإـأن مربإـع  مـتر1000 ومساحأته البيتين بإأحأد بإالتصرف

ًا، وخمسين  مئتين2ما250 اـلـبيت ـمـن  وبإـقـي2ما500 الربـإـع منـهـا وبإـنـاته ـمـتر
.2ما250

ر البيت أما د2ما500 ومسـاحأته الخ رف  فق ًا بإـاع بإـأن تص ًا بإيعـ وري ص
.2ما250 منه وبإقي نصفه لزوجته
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الوقــف المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أن أفـاد بإهـا قـاما الـتي التصرفات عن وبإسؤاله ع البنـات بإ أغلبهـن الربإ
ًا منه، ويطردن البيت يباع قد وفاته وبإعد عانسات ـتـم الولد من عليهن فحفاظ

ًا الول، البيت نصف إعطاؤهن خصص قد الصغر الولد عدا البنات كل بإأن علم
قبله. من مالية مساعدات على أغلبهن حأصل وقد الدولة قبل من مساكن لهن

ًا تـحـدث أن ـشـأنها ـمـن التـصـرفات هذه إن وحأيث الولد لـبـاقي أـضـرار
ـمـن تبـقـى ـمـا يوـقـف أو أراد ـقـد الموـكـل ـكـان ولما شيء، أي يعطوا لم الذين

ًا. وقفا البيتين خيري
المطروحا: السؤال

ى ما بإوقف نصيحة الموكل نعطي أن يجوز هل ن تبق سـالفي البيـتين م
ًا الذكر ًا وقف ًا خيري ًا سيحدث الوقف بإأن علم وـمـا الولد، بإـبـاقي بإالـغـة أـضـرار

تصرفات أي تجري أن الوزارةا تستطيع وهل الوقف، على المترتبة الشياء هي
خلفه. أو بإبيعهما الجزئين هذين على

وبإركاته،،، الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وعـلـى غـنـى، ظـهـر ـعـن ـكـان ـمـا وخير الصدقة، من نوع الخيري الوقف

ـكـان ـفـإذا حـأـاجتهم، عن فضل بإما ويتصدق يعول، بإمن ثم بإنفسه يبدأ أن المرء
أن ـمـن وورثـتـه نفـسـه بإـهـا يحـفـظ نقدية السؤال في إليه المشار الموكل لدى

صدقة يكون لنه الخيري، بإالوقف نصحه فيحسن الناس على عالة بإعده يكونوا
ًا قائمة العين دامت ما أجرها يأتيه جارية وإل الخـيـر، وـجـوه ـفـي بإريعـهـا منتفـعـ

بإـعـده يكوـنـوا أن ـمـن ورثـتـه وحأفظ نفسه، بإكفاية للقياما ماله يبقى بإأن فينصح
الناس. على عالة
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ن الموقوفـة العيـن خـروج الوقف على ويترتب ًا، النسـان ملـك م فـور
ـشـرطه مـا علـى ريعهـا صـرف ووجـوب وجـل، عـز الله ملك على وصيرورتها

الخير. وجوه من الواقف
أـخـرى بإعـيـن الحاـجـة عند استبداله يصح وإنما يورث، ول يباع ل والوقف

الشيوع. لزالة أو مثلً، طريق ليجاد للستبدال احأتيج إذا
وجـوه فـي الـصـرف قـبـل الموقوـفـة العيـن صيانة على الريع من وينفق

الخير.
الوقف أحأكاما في سواء الوقف على النظار من وغيرها الوقاف ووزارةا

حأيـن إلـى النـاظر عـن تشـغر الـتي الحـالت فـي النظر إليها يكون الوزارةا إل
أعلم. القضاء. والله على المر عرض

الذري         وقف/ الوقف88ع/2/10

،عبـدالعزيزالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنـة على ] ـعـرض1475[
ونصه:

ومنـقـولت أـثـاث على تحتوي عمارةا عليها مبنية ،أرض إبإراهيم للمتوفى
ذريتها، وذرية ذريتها (القاصرةا) وعلى بإالتبني وابإنته زوجته وعلى عليه موقوفة

المنـقـف ـفـي الواـقـع المـسـجد لخدـمـة الوـقـف يـكـون الحاـجـة ـعـدما حأال وفي
ًا ريعه من وينفق ترميم من إليه يحتاج وما لصيانته بإاسمه والمسمى عـلـى أيض

الواـقـف عـيـن وـقـد والفـقـراء، اليتاما إلى والحأسان والمبرآت الخيرات أعمال
ًا نفسه  زوجته إلى بإعده النظارةا تنتقل ثم الوقف على ناظر
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ـمـن الرـشـيد الصالح بإعدها ومن الرشد بإلغت متى بإالتبني ابإنته إلى بإعدها ومن
ـلـوزارةا النـظـارةا تـكـون رـشـيد ـصـالح وجود عدما حأال وفي بإعدهم، ومن أبإنائها

ًا الوقاف، الموقوـفـة الرض غـيـر ـمـن ـمـاله بإثـلـث أوصى قد المتوفى بإأن علم
ـهـذا يعـتـبر فهل الحأسان، وعمل والمبرآت الخيرات وجوه في تنفق المذكورةا

ًا الوقف ًا. الله وجزاكم ماله؟ بإثلث أوصى أنه رغم على نافذ خير

يلي: بإما أجابت والوقف الوصية على اللجنة اطلع وبإعد
حأـال ـفـي منجـز لـنـه الوقف ينفذ وبإذلك صحيح والوصية الوقف من كل

وفــاته بإعد ماله من تبقى ما ثلث في الوصية وتنفذ عقله، وكمال الواقف صحة
حأـصـر (ورـقـة وـهـي المقدمة الوراق في يذكر لم مما شرعي مانع يوجد لم ما

أعلم. وصية). والله إثبات وقف، إثبات إرث،

المسجد إلى الموقوف البيت ضم 88ع/2/25

ـى ] عــرض1476[ ـة عـل ـدما الســتفتاء اللجـن ـلالســيد/  مــن المـق الوكـي
ونصه: الوقف، لشئون المساعد

ًا أن بإـسـبب المـصـلين ـمـن ـكـبير لـعـدد اتساعه وعدما مسجد لضيق نظر
المصلين. من الكثير المسجد ويرتاد مزدحأمة سكنية المنطقة

 ( من مباشرةا المسجد بإجوار  للمسجد وقف بإيت يوجد إنه وحأيث
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إبإداء فيرجى المسجد بإناء وإعادةا هدما المقرر من إنه الشرقية) وحأيث الناحأية
يلي: فيما الشرعي الرأي

ًا ويصبح لتوسعته المسجد إلى الوقف بإيت ضم يجوز هل ـ1 منه؟ جزء
مسجد؟ إلى وقف عقار تحويل جواز مدى وما ـ2

الحأتراما،،، وافر بإقبول وتفضلوا

يلي: بإما اللجنة أجابت وقد         
لن مـنـه ـجـزءا ويـصـبح لتوـسـعته المـسـجد إـلـى الوـقـف بإـيـت ضّم يجوز

بـإـأمر ـهـذا يـكـون أن عـلـى كذلك والوقف تعالى لله والوقف تعالى لله المسجد
بإـقـدر توـسـعه أن الدولة على فواجب بإأهله ضاق قد المسجد أن وبإما القاضي،
ـون آخر مستغل بإه لينشأ العاما المال من بإدل أخذ فيلزما هذا وعلى الحاجة، يـك

ًا ً وقف أعلم. المأخوذ. والله الوقف عن بإديل

المـسـتحق المـقـدار و الذري الوقف يستحقون وقف/الذين88ع/1/30
 منه

ونصه: ،نورةالسيدةا/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1477[
ـفـي كـمـا الذرـيـة ذرـيـة  ذرـيـة الرحأمن عبد لوالدي الوقف وصية هل  ـ1

     فاطمة؟ وقف وصية
الذكور؟ لخواني الحال هو كما ل أما الذرية ضمن من أبإنائي هل  ـ2
الذرية؟ ذرية هم من كنصيب الوقف ريع من نصيبي هل  ـ3

الوصية. من صورةا الستفتاء مع ملحأظة: مرفق
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اـلـوزير لمكـتـب الفـنـي المكـتـب ـمـن ـصـادر رأي عـلـى اللجـنـة اطلـعـت ـ
منـهـا، والـنـاث اـلـذكور نـصـيب وتحديد للوقف المستحقة الطبقة تحديد (بإشأن
ومفاده: فيه ما وأقرت

مهـمـا الواـقـف ذرـيـة ـمـن الطبـقـات جميع يشمل الرحأمن عبد وقف  ـ1
ًا تناسلوا ).4/92 ( الدسوقي المالكية بإمذهب أخذ

الذرـيـة، ـمـن لنـهـم عليـهـا الموـقـوف الذرـيـة في يدخلون البنت أبإناء  ـ2
الميراث. عن هذا ويختلف
ٍو النثى نصيب  ـ3 الوـقـف لن الوـقـف ـهـذا رـيـع ـمـن الذكر لنصيب مسا

الـسـئلة ـعـن ـجـواب ـهـذا وـفـي الـنـثى عن الذكر يفضل ولم الستحقاق أطلق
ّله في الواردةا الثلثة أعلم. الستفتاء. وال

وقف إلى تتحول وصية88حا/5/12

التي الستفتاء وقدما ،ناصرالسيد/  اللجنة إلى ] حأضر1478[
ول وـضـحايا والـحـج اـلـبر لعـمـال أـمـواله بإثلث أوصى ) وقد (على توفي

الوـصـية عـلـى الـنـاظر تأخر ولقد الستفتاء مع مرفقة بإذلك رسمية وثيقة توجد
المـتـوفى أبإـنـاء ـمـن أحـأـد يوـجـد ل سنة) والن (عشرين الزمن من طويلة فترةا
أحأفاده. يوجد وإنما

كقـسـمة ويتقاـسـموه الثـلـث ـمـن يأـخـذوا أن المـتـوفى لحأفاد يجوز فهل
غير بإأنهم علما له، المستحقين ومن المال إلى بإحاجة أنهم بإحجة التركة
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كن لوجود حأاجة ذوي ل الس ديهم والعم ي وهـم يكفيهـم، مـا ول حأاجـة غيـر ف
مطلقا.

د ـ ة بإصـياغة الزرق محمـود الشـيخ اللجنـة رئيـس قـاما وق عـن الجابإ
يلي: ما الجابة ونص الستفتاء

المؤرـخـة الوـصـية (علي) بإمقتـضـى المرحأوما أن الستفتاء طلب تضمن
الثـلـث عـلـى الوـصـي وجـعـل بـإـر وأعمال وضحايا حأجة في ماله بإثلث أوصى قد

أحـأـد الن يوـجـد ول الوـصـية الوصي ينفذ لم سنة عشرين المذكور(سعد) ومن
ـة بإينهم الثلث قسمة ويريدون أحأفاده يوجد ولكن الموصي أبإناء من ـم بإحـج أنـه

يسكنون لنهم محتاجين ليسوا وهم الغربإاء، من بإالوصية أولى وأنهم محتاجون
تكفيهم. عملهم من معاشات ولهم ملكهم في

الثلث؟ من شيئا يعطوا أن يجوز فهل
الجواب:
ذلك. وغير وضحايا حأجة من الخير أبإواب في ماله ثلث جعل الموصي
الـصـرف من الموصي إلى ثوابإه يعود خير عمل كل تشمل الخير وأبإواب

أقارب. غير أو أقارب كانوا أيا وغيرهم والمساكين الفقراء على
يأـخـذوا أن ول  يعـطـوا أن يجوز فل محتاجين غير الموصي أحأفاد داما وما

طـعـامهم عـلـى للنـفـاق دخلهم يكفيهم ل من هم المحتاجون إذ الثلث من شيئا
الجتماعية. حأالتهم حأسب وسكنهم وكسوتهم

الوقف المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـدير ناظر الن عليه ليس خيري هو الوقف أن الطلب من المفهوما هذا ـي
المحكمة إلى المر لرفع الوقف شئون إدارةا إخطار لذلك اللجنة وترى شئونه،
الوقف بإريع والمطالبة شئونه لدارةا الوقف على ناظرةا الوقاف وزارةا لتعيين

رـيـع ـمـن ـشـيئا الـسـابإق الـنـاظر يوزع لم التي الماضية سنة العشرين مدةا في
أعلم. الموصي.والله بإينها التي الوجه على الوقف
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المعاملت كتاب

والخطار الحوادث ضد التأمين 88ع/4/9

إدارةا مجـلـس رئـيـس ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ]  ـعـرض1479[
.عبدالعزيزالسيد/ تعاونية جمعية

بإالجمعية العاملين على التأمين بإصدد الجمعية بإأن بإالعلم التفضل يرجى
التأمين. شركات إحأدى لدى العمل إصابإات ضد

ـل لنا يتسنى حأتى الموضوع هذا حأول بإرأيكم بإموافاتنا التكرما بإرجاء عـم
اللزما.

الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا اللجنة ترى فيـهـا الـعـاملين عـلـى الجمعية تؤمن أن من مانع ل أنه مبدئي

ًا الجواب هذا يكون ول التأمين، شركات إحأدى لدى العمل إصابإات ضد إل نهائي
اللجـنـة. والـلـه عليـهـا ووافـقـت إـجـراؤه المراد التأمين عقد شروط أرسلت إذا

أعلم.

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الحوادث ضد التجاري التأمين88ع/5/27

ونّصه: ،سإلطانالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1480[
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الـتـأمين أـنـواع كاـفـة بإتـسـويق أـقـوما أي بإالعموـلـة، للـتـأمين مكـتـب ـلـي
ـشـركات إحـأـدى لحـسـاب والـسـرقة، الجريـمـة حـأـوادث ـضـد والـتـأمين التجاري
حأاـلـة ـفـي أربـإـاحا عموـلـة إـلـى بإالضافة كأتعاب، عمولة مقابإل الكويتية التأمين

وتعويضات. خسائر حأدوث عدما
إجمالً. التأمين حأكم عن بإإفادتنا التكرما فيرجى

حأريق). (سرقة، الحوادث ضد التجاري التأمين حأكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّد التأمين على العمولت كانت إذا أو الحرـيـق ـمـن الـضـارةا الـحـوادث ـضـ
ـمـانع فل الفعـلـي الـضـرر حأدود في المستحق التعويض وكان نحوها أو السرقة

ًا ّله العمولة أخذ ومن التأمين هذا من شرع أعلم. عليه. وال

الحوادث ضد و الحياةا على التأمين88ع/4/35

ومرفق سإليمانالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1481[
ونّصها: التأمين شركة عرض عن وصورةا للصندوق الساسي النظاما معه

طيبة، تحية
التعاون لصندوق الساسي النظاما بإشأن القرار صدر بإأنه الفادةا نود

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإالوزارةا. للعاملين الجتماعي 
ًا البند في ونص و اسـتحقاق على سابإع ن أوالمسـتفيدين العض الـذين م

ًا إعانة مبلغ الشتراك طلب في بإتحديدهم العضو قاما يلي: لما طبق
 د.ك.5000ــ/ مبلغ)  الوفاةا1
 د.ك.3000ــ/ مبلغالكامل ) العجز2
المذكور. النظاما في ورد الذي التفصيل حأسب الخرى ) الحالت3

عـنـه ـصـورةا لـكـم المرـفـق بإعرـضـها الـتـأمين شركات إحأدى تقدمت وقد
التفصــيل حأسب الكامل والعجز الوفاةا حأالة في الصندوق أعضاء على للتأمين
عرضها. في الوارد

ًا اـلـدين وأحأـكـاما تتفق الصندوق تصرفات تكون أن في نرغب لننا ونظر
الحنيف. السلمي

إليـهـا المـشـار الـشـركة لـعـرض بإالنـسـبة رأيكم استطلع رأينا فقد لذلك
لـنـا ليتـسـنى ـعـدمه ـمـن الـسـلمية الـشـريعة وأحأـكـاما يتفق كان إذا ما لمعرفة

ضوئه. في التصرف
الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

الجتماعي التعاون صندوق إدارةا مجلس السيد/ رئيس
وبإعد، طيبة تحية
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الجتـمـاعي الصندوق مع المساهمة عارضين هذا بإكتابإنا نتقدما أن يسرنا
مان فـي الموقرةا بإوزارتكم للعاملين ي والعجـز الوفـاةا حأـالت ض الـدائم الكل

عن الفني العناء هذا رفع أن عليكم يخفى ول زهيد، تأميني قسط مقابإل

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

للعـضـاء الـخـرى وللمزايا الستثماري للجانب التفرغ مجال له يترك الصندوق
التطوير. سمات إحأدى هي التي التخصص مزايا من ويستفيد

تطور في فيه يساهم الذي والدور الفراد على التأمين أهمية يعلم فكلنا
عائلته. لفراد الكافية الحماية توفير إلى بإالضافة المجتمع في الفرد

المـنـاخ وتهيـئـة العاـمـل الفرد حأماية مبدؤها كهيئة وأنتم عليكم يخفى ول
بـإـأن وـجـه، أفضل على مؤسسته بإخدمة يقوما لكي الطمأنينة ومنحه له الملئم

الكويت في إننا وحأيث الساسية، أعمدته أحأد التأمين يكون حأضاري مجتمع أي
علــى الفراد جميع وبإسواعد الله حأفظه البلد أمير بإقيادةا شاملة نهضة نشاهد

تقوـمـوا لـكـي ـهـذا الـتـأميني مـشـروعنا نـقـدما أن رأيـنـا الطيبة الرض هذه وجه
بإدراسته.

ًا الكتاب هذا بإموجب نعرض أن يسرنا كما ًا سعر ًا مناسب ـ ـى خاـص أن عـل
لحأقا بإها بإتزويدنا ستتكرمون التي الضافية وبإالبيانات الجمالية بإالبيانات نزود

النهائي. السعر سيجدد ضوئها على والتي
المقترحأة:     ) البيانات1
المشتركين. عدد ــ أ

عضو. لكل الشهري القسط ــ ب
بإـصـندوق اـلـدائم الكـلـي والعـجـز الوـفـاةا حـأـالت ـعـدد ـعـن إحأـصـائية ـ ج
أمكن. إن الماضية سنوات الثلث خلل التعاون
المقترحا:     والسعر     التغطية     ) نوع2

الكـلـي العـجـز حـأـادث) وـكـذلك نتيـجـة أو (الطبيعـيـة الوفاةا خطر لتغطية
الدائم

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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ـبيعي ـبب أو ( الـط ـادث بإـس ـغ حـأ ـأمين ولمبـل ـابإت ـت ـو ـث ـبعة7ر500 ـه آلف  ـس
750/1 للمـشـترك الـشـهري الـتـأميني القـسـط كويتي) يكون دينار وخمسمائة

ًا. وخمسون وسبعمائة دينار د.ك فلس
يتم والتي الربإاحا في الشتراك عمولة منحكم رأينا خاصة بإصفة أنه كما
التالي: النحو على احأتسابإها

التعويضات). ـ القساط % من7( % من15=  المستردةا الربإاحا
الكريم. قبولكم عرضنا يلقى أن آملين

ش.ما.ك. شركة.... للتأمين

إدارةا مجـلـس لرئـيـس الـتـامين ـشـركة ـمـن الـمـوجه الكتاب على الطلع وبإعد
التعاون لصندوق الساسي النظاما واستعراض الصندوق

يلي: ما اللجنة أجابت 
ي الشـرعية الحأكاما مراعاةا يجب وينبغـى الصـندوق أمـوال اسـتثمار ف

ًا البند في الساسي النظاما في ذلك تضمين الثالثة. الفقرةا في خامس
يقتـصـر أن يـجـب الـتـأمين ـلـدى الصندوق في المشتركين على والتأمين

ـكـان ـفـإذا حـأـادث بإـسـبب الكلي العجز أو حأادث عن الناتجة الوفاةا حأالت على
مبـلـغ وهو التعويض وأن مرتجعة غير القساط أن أساس على يجوز فإنه كذلك

ّدره الـذي الفعلـي الضـرر حأـدود ـفـي ديـنـار وخمـسـمائة آلف  ـسـبعة7500 قـ
عـقـود ـفـي الموـجـود الغرر يخّف وبإهذا النفس فوات في الكاملة بإالدية الشرع
مقبولً. فيصبح التأمين

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

قبـيـل ـمـن فـهـو الـطـبيعي العـجـز أو الطبيعـيـة الوـفـاةا عـلـى الـتـأمين أّما
ـمـن حأكـمـه ـفـي يـبـت ـلـم والـتـأمين الـحـوادث، على وليس الحياةا على التأمين

ّله فيه والغرر الفقهية المجامع أعلم. كبير. وال

السيارات على التأمين88ع/3/38

ونصه: ،أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1482[
ي حأيـث السـيارات على التأمين حأكم ما ا وزارةا فـي أعمـل إن قسـم م

ًا المخالفـات الشـيخ مـن فـالمرجو الـسـيارات لـتـأمين مخالفـات أكتـب ويومـيـ
السيارات. تأمين حأكم بإيان الفاضل

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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ً تأمينا أو الغير ضد السيارةا على التأمين يجوز التـعـويض ـكـان إذا ـشـامل
تحرـيـر ـفـي الـسـؤال ـصـاحأب عـمـل يـجـوز فإنه وعليه الفعلي الضرر حأدود في

أعلم. تركه. والله على المخالفات

الحياةا على تأمين/ التأمين   88ع/1/41

ونصه: ،سإهيلالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1483[
 سيارةا انقلب حأادث في توفي يلي: والدي فيما الشرعي الحكم ما

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أمنت قد كانت الشركة بإأن بإها. علما يعمل التي بإالشركة خاصة السيارةا وهذه
العـمـل، ـقـانون بإـنـد تـحـت الحـيـاةا عـلـى تأمين بإبوليصة بإالشركة العاملين على
المبـلـغ للـتـأمين وربـإـة شركة وقدمت عمل، إصابإة حأادث القضية اعتبرت لذلك

الـشـرعية الدية قصر) بإأنه وثلثة وبإنت  ذكور4و وهم: (زوجة لورثته المستحق
ذـلـك ـمـن أـكـثر المـسـتحق المبلغ أن علمنا أننا هو والسؤال  د.ك10000 مبلغ

ـهـذا نأـخـذ أن لـنـا يـحـل فـهـل ونفـسـية، معنوية بإتعويضات  د.ك20000 حأوالي
الشرعية؟ الدية فقط المستحق المبلغ أن أما المبلغ

ًا وـكـان العـمـال من عشوائية عينة على أمنت قد كانت الشركة بإأن علم
ـقـانون ـمـن بـإـل اختـيـاره دون الـمـر ـهـذا وـتـم الـلـه، رحأـمـه واـلـدي ضمنهم من

بإها. يعمل التي الشركة
ًا اللجنة واتصلت ـه فاستفسرت أخوه أيضا وحأضر السائل بإأخي هاتفي مـن

ديـنـار آلف عـشـرةا ـهـو الحاـلـة ـهـذه ـفـي ـعـادةا المقرر المبلغ بإأن فأفاد اللجنة
أيهـمـا خاصة، معادلة حأسب عمل يوما وخمسمائة ) ألف1500( أجور أو كويتي
المحـامين أحأد عليهم عرض وقد أكثر، لنها آلف عشرةا لهم استحق وقد أكثر،

أخرى. دينار آلف عشرةا إلى تصل ونفسية معنوية تعويضات لطلب المرافعة
(العشــرةا المبلغ بإهذا المطالبة إجراءات في الدخول يجوز هو: هل والسؤال  ـ

الخرى)؟ آلف

يلي: بإما اللجنة أجابت*
شـرعية ديـة ليسـت العمـل قانون بإند تحت المقررةا آلف العشرةا مبلغ

وإنما
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التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـشـركة ونـظـاما العـمـل ـقـانون بإموجب المر ولي إلزاما على بإناء مستحق هو
للمستحقين. أخذه ويحّل السائل ذكره ما على

ـية معنوية تعويضات بإاسم بإه سيطالب الذي الزائد المبلغ وأما فل ونفـس
ًا. له وجه شرع

أعلم. والله

المسجد على التأمين    88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]  ـعـرض1484[
ونّصه: بأمريكا، المسلم
ًا المسجد؟ بإناء على التأمين يجوز هل يتـيـح المريـكـي النـظـاما بـإـأن علم

ّثر لمن على ويحصل المسجد يقاضي أن وتأذي المسجد قبالة الرصيف على تع
ـد تعويـضـات ـا ذـنـب للمـسـجد يـكـون أن دون بإاهـظـة تـكـون ـق ـه كـم ـرر أـن تتـك

رـمـي أو الرـصـاص بـإـإطلق المـسـاجد عـلـى هـنـا المتعـصـبين ـمـن العـتـداءات
ًا البسيطة والمتفجرات القنابإل رمي أو الحجارةا يـجـرى عـمـا فـعـل ـكـردةا أحأيان

الـكـوارث المـنـاطق بإـعـض في تكثر أنه إلى إضافة أمريكا مصالح ضد بإلدنا في
وغيرها. والطوفان كالزلزال الطبيعية

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـو الضرار ضد التأمين من هو عنه المسئول التأمين هذا إن ـائز وـه إذا ـج

ّله ل الفعلي الضرر بإقدر التعويض كان أعلم. أكثر. وال

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

التأمين إلزامية على                التحايل88ع/1/49

للـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   ـعـرض1485[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم

ـل السيارةا، على بإالتأمين يلزمنا الوليات أغلب في المريكي النظاما فـه
وتعويضــات بإاهظة الصلحا تكاليف بإأن ( علما ذلك؟ عن للمتناع التحايل يجوز

ّيات أو الجروحا ى إضافة هائلة، الد فـي والحأتيـال النصـب مـن كـثير حأـدوث إل
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ـمـن ـقـدر أـكـبر نـيـل بإـهـدف وذـلـك للخرين الشخص سببها التي الضرار تقدير
الموال.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّد الممتلكات من وغيرها السيارةا على التأمين بإشـرط ـجـائز الـضـرار ض

ي، الضـرر يتجـاوز ل التعـويض يكـون أن خص أراد وإذا الفعل دما ش التـأمين ع
ـّل التي المباحأات من كغيره ذلك من مانع فل مأمونة قانونية بإوسيلة ـا يـح فعلـه

ّله أو أعلم. تركها. وال

الصحي التأمين في              الشتراك88ع/1/49

للـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   ـعـرض1486[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
المـشـترك ـيـدفع بـإـأن يقـضـي ـصـحي تأمين عقد في الشتراك يجوز هل

ًا علـجـه تـكـاليف معـظـم أو جمـيـع عـنـه الـشـركة تـدفع أن مقابإـل شهريا قسط
ًا والمستشفيات، العيادات في الصحي ًا بإاهـظـة هنا العلج تكاليف بإأن علم ـجـد

فقد

التأمين المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ثلثمائة أو مئتي إلى البسيطة التحليل بإعض مع الطبيب زيارات تكاليف تصل 
دولر. آلف ثلثة إلى تصل الطبيعية الولدةا تكاليف أن كما دولر

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تكـفـل مقابـإـل ـشـهري بإقـسـط ـصـحي ـتـأمين عـقـد ـفـي الـشـتراك يجوز

اعلم. العلج.والله تكاليف معظم أو بإجميع الشركة

التأمين شركات في            العمل88ع/2/50

ّدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1487[ ونصه: ،فإهدالسيد/  من المق
ـفـي عـمـل ـفـرص عـلـى وحأـصـلت ـتـأمين قـسـم خريج شاب السؤال: أنا

ـأمين؟ شركة لدى العمل في الدين حأكم هو فما التأمين، شركة ًا الـت ـ بـإـأن علـم
التأمين. أنواع جميع تمارس التأمين شركة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا يجوز عـلـى والـصـابإات والـسـرقة ـكـالحريق الحوادث ضد التأمين شرع

عـلـى التأمين أما الواقع، الفعلي الضرر حأدود في المستحق التعويض يكون أن
بإها المعمول الصور لن الفقهية المجامع قبل من بإحث موضوع يزال فل الحياةا

ًا يتضمن أكثرها الن العمــل وأّما والمقامرةا، الكثير والغرر كالربإا محرمة أمور
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المـشـروعة الـصـورةا إـطـار ـفـي يعـمـل ـكـان ـفـإن الـتـأمين، شركات إحأدى في
حـأـراما. فـهـو بإتحريمـهـا المقـطـوع الصورةا في كان وإن جائز، فهو إليها المشار

ّله أعلم. وال

المعاملت كتاُب

المستأجرةا السيارةا عطل88ع/1/14

الـسـتفتاء وـقـدما ،صالحوالسيد/ ،أحمدالسيد/  اللجنة إلى ]   حأضر1488[
التي:

ًا150 بإمبلغ صالح هو لي أخ من سيارةا أحأمد:استأجرت قال              دينار
أن الخ أـخـبرني السـيارةا اـسـتلما وحأيـن أسـبوع لـمـدةا العمرةا إلى بإها للذهاب
الطرـيـق ـفـي ـعـودتي وعـنـد ، المبـلـغ وـسـلمته ومضمونة عارية عندي السيارةا

الـجـو بإطرـيـق الـكـويت إلى وعدت بإها عطل نتيجة الطريق في السيارةا خربإت
140 مبلغ له ودفعت الكويت إلى السيارةا وسحب الخوان أحأد أرسلت وبإعدها
دينار.

ويـطـالبني  ديـنـار300 مبـلـغ يكلف السيارةا إصلحا يقول: إن صالح والخ
بإها.

قـبـل محلـهـا ـفـي الـسـيارةا لصـلحا ـنـذهب أن صـالح الخ على عرضت قد كنت
اعتذر. ولكنه الكويت إلى سحبها

يـصـلحها أن ـعـرض الطرـيـق ـفـي الـسـيارةا عـلـى كـشـف الذي المهندس
 هو يتولى أن فضلت صالح الخ رأي حأسب ولكني سعودي ريال ألفي بإمبلغ

الجارةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وإصلحأها. عليها  الكشف
:خربـإـت فـقـال الـسـيارةا ـخـراب سبب عن السيد/ أحأمد اللجنة وسألت ـ

الطريق. في وأنا فجأةا
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وـهـي فـقـط فقال: عائلتي طاقتها؟ من أكثر حأملتها هل اللجنة وسألته ـ
بإالســاعة  كيلو120 بإسرعة بإها أسير وكنت وشنط، أشخاص سبعة عن تزيد ل

قصوى. كسرعة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
إعـارةا ل إجـارةا بإينهـمـا كانت التي المعاملة هذه عن الشرعي الحكم إن
أن وبإـمـا لـغـو، فيـهـا الـضـمان وـشـرط التقصير أو بإالتعدي إل تضمن ل والجارةا

كـمـا الماـلـك، علـى الـضـمان ـفـإن بإالتقصير ول بإالتعدي حأصوله يثبت لم الخلل
ـمـن ـجـزء اـسـترجاع المستأجر ويستحق السيارةا سحب تكاليف المالك يتحمل
السؤال صاحأب أبإدى وقد المصالحة في اللجنة رغبتهما وقد العودةا عن الجرةا

الموـضـوع إنـهـاء أـسـاس عـلـى دفعته ما كل عن للتنازل (المستأجر) استعداده
ّله وجود لعدما لهما الصلح أمر اللجنة تركت وقد أعلم. تحكيم. وال

المؤجرةا العين في الحراما      ارتكاب88ع/1/18

ـمـن عبدالله، الـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1489[
ونصه: الكويتية الجوية الخطوط

وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما

الجارةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تحياتـهـا الكويتـيـة الجوـيـة الخـطـوط بإمؤسـسـة الـعـاملين نقابـإـة تـهـديكم
عـلـى الفـتـاء لجـنـة بإـرأي بإموافاتنا تتفضلوا أن ونأمل الطيبة وتمنياتها الصادقة

ـدى بإتأجير طيران شركة قياما حأالة في وذلك أدناه الموضحة الستفسارات إحـأ
وما أن المؤكـد مـن حأيـث طياريهـا، مع ما جهة أو أخرى شركة إلى طائراتها تق

هــو المستأجرةا. والسؤال الطائرةا متن على الخمور بإتقديم المستأجرةا الجهة
يلي: ما

يعلـمـون وـهـم للطائرةا المالكة الشركة في المر على القائمين حأكم ـ أ
مـتـن عـلـى الخـمـور ـسـتقدما المـسـتأجرةا الجـهـة أن مؤـكـد بإـشـكل يتوقـعـون أو

الطائرةا.
ـمـن الـطـائرةا ـصـاحأبة الـشـركة عليـهـا ستحـصـل اـلـتي المـبـالغ حأكم ـ ب

لها. المستأجرةا الجهة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
طيـران لشـركة طائراتـهـا تـؤجر أن للـطـائرةا المالـكـة للشـركة يجوز ـ أ
ًا الـجـارةا ـمـن الـغـرض ـكـان إذا أـخـرى ـ ـر البـضـائع أو الرـكـاب كنـقـل مباحـأ غـي

الخـمـور، تـقـدما المستأجرةا الشركة أن المؤجرةا الشركة علمت ولو المحرمة،
 الطائرةا، في يشربإونها أو معهم، يحملونها الركاب أن أو
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الجارةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ا مباحا الصلي الجارةا موضوع لن وذلك ل وم ديم مـن يحص ليـس الخمـور تق
ً فاعله. على وإثمه الجارةا موضوع في داخل

ًا الستئجار من الساسي الغرض كان إذا أما ـ أو الخـمـور كـشـحن محرـم
الـطـائرةا ماـلـك وـيـأثم الـجـارةا، تلك تجوز فل المسلمين لعداء السلحة شحن
بإذلك. علقة له من وكل

الجـارةا موـضـوع ـكـان ـفـإذا ـسـبق (ب) مـمـا الـسـؤال جواب يعرف ـ ب
ًا ًا الجارةا موضوع كان وإذا حألل فالجرةا مباحأ أعلم. حأراما. والله فهي حأرام

فيتوجب للركاب الخمور تقديم في مدخل له المسلم الطيار كان إذا ـ ج
بـإـالخمر، الملـعـونين أحـأـد يـكـون لـنـه الحاـلـة، هذه في العمل عن المتناع عليه

الخـمـر ـفـي وـسـلم عليه الله صلى الله رسول قال: لعن مالك بإن أنس لحديث
وبإائعهـا وـسـاقيها إليه والمحمولة وحأاملها وشاربإها ومتعصرها عشرةا: عاصرها

له. والمشتراةا لها والمشتري ثمنها وآكل
أعلم. أيضا. والله الطائرةا طاقم سائر حأكم وهذا الترمذي رواه

 

المرضى إعانة صندوق من العلن أجرةا88ع/3/27

السر أمين صباح السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1490[
ونّصه: المرضى، إعانة لصندوق

التالي: بإالسؤال إليكم صندوقنا يتقدما

الجارةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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ـفـي ـمـادي مقابـإـل نظـيـر المحلـيـة الصحافة في بإالعلن الصندوق يقوما
بإالخارج. علجه لتماما أموال لجمع يحتاج مريض وجود حأالة

ـي الـصـدقات أموال من الخذ شرعية مدى عن الفادةا فنرجو العلن ـف
ذلك. عن

والمتنان،،، الشكر جزيل قبول مع

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
لعلـجـه أـمـوال لجـمـع يحتاج مريض وجود حأال في العلن على الصرف

ًا المريض كان إذا التطوع صدقات أموال من يجوز ـاج غير كان فإن محتاج محـت
ـكـان إذا الزـكـاةا أـمـوال ـمـن ذـلـك عـلـى الـصـرف يـجـوز كـمـا الصرف، يجوز فل

ًا المريض ـاةا وينبغي الزكاةا، من عليه الصرف يجوز ممن فقير المـصـلحة مراـع
ّله ومقدار العلن كيفية في والحكمة أعلم. نفقاته. وال

المعاملت كتاُب

بإفائدةا معاملت/قرض/القرض88ع/2/15

ونّصه: ،أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1491[
ذهب دينـار، آلف عشرةا مبلغ إلى حأاجة في شخص هناك ى ف دى إل إحأ
لـهـا ـيـدفع أن بإـشـرط طلـبـه عـلـى المؤسسة هذه فوافقت المالية المؤسسات

ًا دينار مائة مبلغ ًا ماداما شهري عـنـه المؤسـسـة ـهـذه فتسقط الله توفاه وإذا حأي
عليه. لها الذي الدين بإاقي

ًا الجابإة أرجو ذلك في الشرع حأكم فما ًا. تحرير وشكر
،،، الله ورحأمة عليكم والسلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا فيها لن مشروعة غير المعاملة هذه ًا ربإ علـيـه اـشـترط إذا ولـكـن وغرر

ـادةا دون بإتمامه المبلغ هذا يسدد حأتى دينار مائة شهر كل يدفع أن بـإـأس فل زـي
أو بـإـالداء إل يـسـقط ل الدين هذا من شيء عليه وبإقي مات وإذا ، الشرط بإهذا

ّله أعلم. البإراء. وال
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والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

سكن لشراء الربإوية البنوك من القتراض88ع/1/36

ونصه: ،محمد السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1492[
من مبلغ إلى وأحأتاج بإلدي في لي مسكن لشراء ضرورية بإحاجة إني         

ـت على راتبي محول فأنا الكويتي التمويل بإيت من أقترض أن وأردت المال بإـي
ًا يعطي ل التمويل بإيت ولكن التمويل الحاـلـة هذه في وأنا لي يجوز فهل قروض

الربإوية. البنوك من أقترض أن
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر الرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت *
الـقـتراض ـلـه تبـيـح ل اـسـتفتائه ـفـي المـسـتفتي ـشـرحأها التي الحالة إّن

دـفـع فيمكـنـه يملكونـهـا بإـيـوت لـهـم ليـسـت أمثاله من الناس مليين لن بإالربإا،
ّله بإالقتراض يتورط أن غير من كأمثاله بإأجر بإالسكنى حأاجته أعلم. بإالربإا. وال

العملت قيمة تغير عند القرض وفاء88ع/3/37

ونّصه: ،هشام السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1493[
وبإعد، وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما
ـلـذا ووالديه، وأخيه الخ بإين تفرق أن كادت قضية فضيلتكم على أعرض

هذا في شافية مفصلة بإفتوى بإتزويدنا التكرما فضيلتكم من أرجو

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ّله شرع ما حأسب الموضوع  فـتـوى ـصـورةا عـلـى كتابـإـة ذـلـك وبإيان ورسوله ال
ً ـتـترك ول بإـهـا، ويقتنـعـوا الـطـراف جمـيـع يقرأـهـا حـأـتى رـسـمية شرعية مـجـال
علم. بإغير الجدال طبعه من أخي وأن خاصة طرف، لي أوالنقاش للجدال

الموضوع:
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ـكنية ـشـقة بإشراء سنوات ثلث منذ كلفوني الكريم عبد وأخي والدي ـس
ـلـدفع كوـيـتي  ديـنـار4000ــــ/ مبـلـغ وأعطوني سفري فترةا خلل بإالقاهرةا لهم
وحأـيـن للـشـقة، مقدـمـة كدفـعـة مـصـرية جنيـهـات إـلـى استبداله بإعد المبلغ هذا

20000ــــ/ إـلـى المبـلـغ ـهـذا بإاـسـتبدال الـفـور على قمت القاهرةا إلى وصولي
ـشـراء ـمـن متأـكـد أـنـي نـيـة على وشرائها الشقة على العثور قبل مصري جنيه
هناك. للتمليك الشقق لتوافر نظرا لهم شقة

بـإـأرخص أحأـصـل أن عـلـى واجتـهـدت المناـسـبة الشقة لهم وجدت وفعل
مصري.  جنيه55000 قدره إجمالي بإثمن السداد تسهيلت وبإأنسب السعار

+ ــــ/ مقدـمـة دفعة  جنيه5000كالتي: ــ/ تسدد أن المالك مع واتفقت
استلما حأين تدفع أخيرةا  دفعة15000+  متساوية أقساط على  جنيه35000
ـا( وـهـي الـشـقة ـزاع) أي موـضـوع ومفتاحأـه ـغ أن الـن ـه20000 مبـل اـلـذي  جنـي

أن الـخـاص بإاجتهادي وتعمدت للمالك مقدمة  دفعة5000 منه دفعت استبدلته
أخـيـرةا كدفـعـة الباقـيـة  جنـيـه15000 الـــ تأجـيـل عـلـى يواـفـق الماـلـك  أحأصل
 مفتاحأها وتسليم الشقة من النتهاء حأين له أسلمها

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـهـم المـشـتري لـصـالح بإالعقد أثبته الشرط وهذا تشطيبها اكتمال أضمن حأتى
أهلي.

موـعـد ـجـاء وحأـيـن المـشـتري بإواـسـطة القـسـاط جمـيـع سداد تم وفعل
لـكـي الـقـاهرةا إـلـى سافرت  جنيه15000 وقدره النهائي الخير القسط سداد

ـر القسط للمالك دفعت وفعل والمفتاحا الشقة منه وأستلم المبلغ أسلمه الخـي
واـلـدي إـلـى وـسـلمته المفـتـاحا واـسـتلمت نهائية مخالصة إيصال منه واستلمت

الموضوع. وانتهى الشقة استلما ومن المبلغ هذا من ذمتي وأبإرأت وأخي
أـيـاما بإـعـد ـفـوجئت واطمأن الشقة ومفتاحا اليصال أخي سملت أن وبإعد

أن ويدعي  جنيه9000 وقدرها  جنيه15000 الـ مبلغ على بإزيادةا يطالبني بإأنه
الدينار سعر كان سنوات ثلث منذ أنه أساس على عملة فرق هي الزيادةا هذه

ـتي ـغ الكوـي ـات5 بإمبـل ـة دفـعـت حأـيـن والن مـصـرية  جنيـه ـة الدفـع ـفـي النهائـي
أن يـقـول حأسابإاته بإموجب فهو مصري  جنيه8 سعره أصبح ما1988 أغسطس

 جنيه24000 =8 × 3000 حأاليا كويتي  دينار3000 وقدرها الخيرةا الدفعة
العمـلـة بإـفـرق فيطالبني مصري  جنيه15000 مبلغ للمالك سددت وأنا مصري
مصري.  جنيه9000 وقدرها

5 بإسـعر مصـرية جنيـهـات إلـى الدنانير استبدلت بإأنني تناسى أو ونسي
ما.1985 عاما آنذاك للدينار جنيهات
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موـضـوع هي مصري  جنيه9000 وقدرها بإها يطالبني الذي الزيادةا فهذه
النزاع.

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا، ربإا تعتبر هل بإها الفتاء فضيلتكم من فأرجو ـا أو حأرام أـخـي ـيـدعي كـم
ًا حألل عملة فرق هي بإأن: علم

الماـلـك عـلـى اـشـترطت  جنـيـه15000 وـقـدره ـمـدفوع الغير المبلغ  ـ1
ًا واعـتـبرته الـشـقة تـشـطيب اكتـمـال لـضـمان بإتأجيله ًا ديـنـ تـجـاه عـلـي شخـصـي
ـه حأين منه ذمتي وأبإرأت ذمتي في ودخل أهلي ذمة من خرج وأنه المالك دفعـت
الشقة. استلما حأين للمالك بإالفعل

البـنـوك أحأـد فـي ـسـنوات الثلث مـدةا خلل المبلغ هذا أودع لم ) إنني2
مـصـرف أي ـفـي أدخـلـه وـلـم الربـإـا أقـبـل ل بإطبيعتي لنني عليه فائدةا آخذ ولم

ليحـقـق التجارةا أنواع من نوع أي في أشغله ولم منه ربإح على لحأصل إسلمي
ًا، ًا واعتبرته الخاصة مصاريفي ضمن صرفته بإل ربإح ًا دين أـسـدده عـلـي شخـصـي

الشقة. استلما حأين سنوات ثلث استحقاق] بإعد [حأق للمالك
مصـري  جنـيـه15000 قيمـتـه كانت الذي الدين مبلغ بإأن أخي يدعي  ـ3

 مـصـري24000 قيمـتـه  أـصـبحت0ما1985 عاما كويتي  دينار3000 يعادل بإما
المـصـرية بإالعمـلـة آـنـذاك أـسـتبدلهم ـلـم أـنـي ـلـو ـصـحيح  ـهـذا0ما1988 ـعـاما

لـهـم ـشـقة ـشـراء بإنـيـة بإالفعل استبدلتهم ولكني كويتية كدنانير بإهم واحأتفظت
للدينار. جنيهات خمسة بإسعر الشراء عملية إتماما وقبل

ـنا وإذا ـاءه أن فرـض ـحيح ادـع ًا ـص ـ ـه فقياـس ـت علـي ـة ارتفـع ـقة قيـم الـش
85000 إلـى ما1985 عـاما ـشـرائها حأيـن مصـري  جنيه55000 من المشتراةا

اسـتعداد علـى بإـأنه الماـلـك علـي عـرض وفعل اسـتلمها، حأيـن مصـري جنيـه
أصحابإها. وافق إذا مصري  جنيه85000 بإمبلغ لشرائها

161



والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المطالـبـة أيـضـا للمالك يصح الزيادةا بإهذه بإالمطالبة أخي ادعاء صح فإذا
ل الـقـانون ولـكـن مـصـري جنـيـه أـلـف ثلـثـون وـقـدره الشقة قيمة في بإالزيادةا
ه يسمح وهـو ـسـنوات ثلث منـذ العقـد فـي المـذكورةا بإثمنهـا يطـالب أن إل ل

جنيهات. بإخمسة أيضا الدينار كان أن ويوما  جنيه،55000
ِد ـلـم لـمـاذا فضيلتكم يتساءل ربإما  ـ4 ِـعـ  جنـيـه15000 وـقـدره المبـلـغ ُت
يـسـمح ل مـصـر في القانون بإأن ذلك على وجوابإي بإالكويت الهل إلى المؤجل
أنني الخر والسبب التهريب، طريق عن إل الخارج إلى المصرية العملة بإخروج

ًا يكـون أن بإنية الخاصة لمصاريفي بإالمبلغ تصرفت تأجـل أـنـه مـاداما عـلـي ديـنـ
حأساب بإفتح للجنبي تسمح ل المصرية والبنوك استحقاقه، يوما للمالك أسدده
0ما1985 عاما أي آنذاك المصري بإالجنيه جاري

ًا اعتبرته لهذا ًا دين ذـمـتي وبـإـرأت ذـمـتي ـفـي ودخل ذمتهم من خرج عادي
أخيرةا. دفعة للمالك سداده يوما

 جنـيـه8 إـلـى  جنيه5 من سينخفض المصري الجنيه بإأن بإالغيب أعلم ول
ـه يتنبأ أن يستطيع أحأد ل العملة أسعار وارتفاع انخفاض لن الواحأد للدينار إل بـإ

ـه وانخـفـض حأصل العكس أن فرض وعلى وتعالى سبحانه الله المـصـري الجنـي
مبـلـغ يـقـل أن ـشـرعا المعـقـول ـمـن فهل للدينار  جنيهات4 إلى  جنيهات5 من

في أخي ادعاء حأسب وعلى  جنيه12000  إلى15000 من بإذمتي الذي الدين
عملة. كفرق  جنيه3000 وقدره بإالفرق أطالبه أن يجب الحالة هذه

مــرت مهما ينقص ول يزيد ل ثابإت الدين أن الناس بإين عليه والمتعارف
انخفض أو الجنيه ارتفع سواء ثابإت كمبلغ يسدد أن يجب السنون عليه

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الدين مبلغ على تؤثر ول الحالة، هذه في العملة لفرق دخل ول السنين لمرور 
النقصان. أو بإالزيادةا

التـكـرما فـضـيلتكم ـمـن أرـجـو للمشكلة واٍف شرحا من تقدما ما على بإناء
وـهـي مـصـري  جنيه9000 وقدرها الزيادةا هذه بإدفع مطالبتي أمر في بإالفتوى

مصري.  جنيه15000 وقدره علي الذي الدين مبلغ على زيادةا
ً ربإا الزيادةا هذه تعتبر هل ًا ومال ًا ربإا تعتبر الحالة هذه وفي حأرام فاحأـشـ
وقدره الدين أصل على مصري  جنيه9000 قدره ربإا يكون إنه حأيث ومضاعف

يدعي كما عملة فرق أنها أساس على حألل الزيادةا هذه تعتبر أما  جنيه15000
حألل. بإأنها والديه يقنع أن استطاع والذي الكريم عبد أخي
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الـلـه ـشـرع ـمـا حأـسـب رسمية مكتوبإة بإفتوى تزويدنا فضيلتكم من أرجو
عائـلـة وأننا خاصة وعليهم علي بإينة حأجة لتكون الرسالة هذه على ردا ورسوله

اـسـتعداد عـلـى بـإـأنني علما بإالحراما، أيدينا نغمس أن تريد ول الله تخاف متدينة
ربإا. ليس بإأنها فتواكم كانت إذا كاملة الزيادةا هذه لدفع

أـصـر ـهـذا وـمـع ربـإـا الزيادةا هذه أن توضح الفتوى كانت إذا ما حأالة وفي
بإـذلك وأكـون دفعتـهـا إذا إثـم يصيبني الحالة هذه في فهل أدفعها أن على أخي

ْلتهم قد ّك وـكـاتبه وـمـوكله وآكـلـه الربإا الله الشريف: " لعن بإالحديث عمل ربإا، َأ
ال هذه في " وهل وشاهديه ل الح وكله كلمـة ضـمن أدخ ن أمتنـع " أما " م ع

ًا. الله وجزاكم الله أفادكم أفيدونا جميعا، نحن نأثم ل لكي لهم دفعها خير

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة وسألته المستفتي وحأضر ـ
لك؟ ذمتهم في ثبت هل أو القرض، سبيل على المبلغ أعطوك هل

صـرفت وقـد شـقة بإـه لهـم لشـتري المبلـغ أعطـوني وإنمـا ل، فأجاب
وعلمهم. بإرضاهم مصرية بإجنيهات الكويتية الدنانير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المـسـتفتي إـلـى سلم قد الطراف بإين شأنه في المختلف المبلغ أن بإما

ـصـرفه يتطـلـب الوكاـلـة وتنفـيـذ بإه وكل ما تنفيذ في ليدفعه المانة سبيل على
ـلـدافعي لحـأـق ـفـإنه بـإـه المـلـتزما المؤـجـل المبلغ لدفع المصرية الجنيهات إلى

المبـلـغ تـسـليم ـيـوما بإين المصرية العملة قيمة تغير لقاء الزيادةا أخذ من المبلغ
لمـصـلحة ـكـان بإالتـصـرف الوديـعـة لحأـكـاما مـخـالفته وأن ـهـذا دفـعـه، يوما وبإين

ذمـتـه ـفـي المبـلـغ وحأفظ حأينه في السداد نية عن مصالحه قضاء هي مشتركة
يترتب ل حأال أي وعلى العملة قوانين حأسب البنك في إيداعه أو إخراجه لتعذر
ّ فيها بإالتصرف الوديعة أحأكاما مخالفة على مـثـل وـهـو فـقـط، الـصـل ضمان إل

أعلم. الشقة. والله ثمن من دفعه حأين المثل هذا أدى وقد المبلغ

مسجد لبناء بإفائدةا    القتراض88ع/1/45

للـشـباب رابـطـة ـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ]  ـعـرض1494[
ونّصه: بأمريكا، المسلم

لكمال بإالربإا القتراض إلى اضطروا مساجد المسلمين بإعض يبني
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والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

فيها؟ الصلةا حأكم وما المساجد؟ هذه حأكم فما بإنائها 

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وحأـكـم ذلك، إلى تلجئ ضرورةا ول المسجد لبناء بإالربإا القتراض يجوز ل
ّله أنها المساجد هذه في الصلةا أعلم. صحيح. وال

للحاجة الربإوية البنوك في اليداع88ع/3/15

ـدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1495[ ـن المـق ـيد/ ـم بإواـسـطة عادلالـس
ونّصه: جلباية أحأمد الشيخ

لل مريـض زوجها أخت لي ن وعـاجز بإالش ل وقـد العمـل، ع ى حأص عل
ًا عليه وتتقاضى البنوك، أحأد في أختي فأودعته مالي ميراث ًا شهري بإنسبة ربإح
ًا معينة، أولدها وعلى المريض الزوج على للنفاق المال هذا محتاجة بإأنها علم

ًا يأتيها الذي المال هذا غير مورد لها وليس الصغار، تـثـق ول البـنـك، ـمـن ـشـهري
ـا تعود أخرى أعمال أي أو التجارةا أعمال في المال هذا لستغلل أحأد في عليـه

بإالنفع.
الشرعية. الناحأية من العمل هذا في رأيكم فما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا لنها مشروعة غير المعاملة هذه بإـيـت  إـلـى اللـجـوء ويمكنـهـا ـصـريح ربإ

معاملتـهـا ـفـي تـلـتزما اـلـتي الـشـركات أو الـسـلمية البـنـوك أحـأـد أو التموـيـل
أعلم. الحلل. والله الربإح من الله قسم بإما وترضى السلمية، بإالشرعية

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

؟ ربإا هي هل بإأرض أرض      مقايضة88ع/2/21

ونّصه: ،طارق / السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1496[
متـسـاوية وـهـي القرين منطقة في الدولة تمنحها التي للراضي بإالنسبة

موـقـع ذات أـخـرى بإمنطـقـة أرض قطـعـة مبادـلـة يـجـوز ـهـل والسعر بإالمساحأة
المبادلة. بإعملية يقبل حأتى الجيدةا الرض لصاحأب معين مبلغ دفع مع جيد؟

ًا. الله وجزاكم خير
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا ذلك من مانع ل ـفـي الربـإـا بـإـاب ـمـن وليـسـت جائزةا مقايضة لنها شرع

ّله ليست الرض لن شيء أعلم. ربإوية. وال

البنوك تصدرها التي الئتمان بإطاقة88ع/2/24

ـس خليفة/  الســيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1497[ رئـي
ونصه: تعاونية، جمعية مجلس

لدى كلوب الداينرز بإطاقة بإقبول بإعرض الوطني الكويت بإنك تقدما         
أيـة بإـدفع يقـوما أن دون الكارت بإهذا بإضائع شراء للزبإائن يكون بإحيث الجمعية

المباـعـة البـضـائع قيمة بإتحصيل الجمعية تقوما أن على الشراء عند نقدية مبالغ
ومخـاطر خـدمات كرـسـوما البـنـك % لـصـالح1 نـسـبة مقابإل الوطني البنك من

ًا المـبـالغ استلما بإاستطاعتها الجمعية أن كما العملء، من المبالغ تحصيل يومـيـ
الوطني. البنك من

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لبطاـقـة الزبـإـائن بإاـسـتخداما الـعـرض قـبـول ـعـن بإإفادتـنـا التـكـرما بإرـجـاء
تعاونكم. حأسن لكم شاكرين ، كلوب الداينرز

ـة واطلـعـت ـتي النـشـرةا عـلـى اللجـن ـبين اـل ـة العـمـل ـشـروط ـت بإالبطاـق
كلوب)  (داينرز المذكورةا

        
يلي: بإما اللجنة وأجابت         

حأكـمـه كـلـوب) يختـلـف (اـلـداينرز المـسـماةا الئتمان بإبطاقة التعامل إن
(المـشـتري) والزبـإـون الـبـائع الثلـثـة الـطـراف وـهـم بإـهـا للمتـعـاملين بإالنـسـبة
البنك: هنا وهو وكيلها مع كلوب الداينرز وشركة
ـهـو ذـلـك في دورها فإن التعاونية الجمعية هنا وهو للبائع بإالنسبة فأما أـ
ـا ـن قبولـه ـائن ـم ـتخداما الزبـإ ـات اـس ـذكورةا البطاـق ـدفع الـم ـا ـل ـم ـم ـن عليـه ـم

ًا لـهـا يـدفع أن بـإـدل العميل لن لها جائز وذلك المستحقات ّـكـل نقـد الـشـركة و
الدين. من عليه ما بإدفع للبطاقة المصدرةا
بإالنـسـبة ـجـائز ـكـذلك البطاـقـة ( المشتري) فاستعمال الزبإون وأما ـ ب

ّكل قد ويكون له، دفع البطاقـة شركة و ولكـن عليـه، المترتبـة السـلع أثمـان بإ
عـلـى فواـئـد دفـعـه ـعـدما تـضـمن اـلـتي الكافـيـة الـجـراءات اتـخـاذ علـيـه يـجـب

أن وذلـك المستحقات ل بإ ي يجع ركة أو البنـك لـدى حأسـابإه ف المصـدرةا الش
ًا للبطاقة رـصـيد حأـسـابإه ـفـي يـكـن ـلـم فإن عليه، يترتب ما لسداد يكفي رصيد

فواـئـد فيـهـا ـتـترتب ل التي المهلة مدةا في عليه ما بإتسديد يبادر أن فعليه كاف
يطـبـق أن يتحاـشـى أن لـجـل وـهـذا الـمـذكورةا، الئتمانـيـة البطاقة لنظاما طبقا
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الـتـأخير حـأـال ـفـي فوائد العملء دفع على ينص الذي المحرما الشرط هذا عليه
معينة. مدةا السداد عن

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ويرـتـب العملء يكـفـل الذي والبنك للبطاقة المصدرةا الشركات وأما ـ ج
ييـّسـر أـمـر ذاته حأد في وهو التعامل هذا لهم فيجوز المستحقات تسديد عملية
إلغاء والبنك الشركة على يجب لكن حأياتهم، أمور من مهمة ناحأية الناس على

السداد. عن العميل تأخر حأال في الربإوية الفائدةا دفع شرط
بإـصـورةا الخدـمـة ـهـذه تـتـولى أن ينبـغـي الـشـرعية السياـسـة بـإـاب وـمـن

العـمـولت تـذهب ل حأـتى إـسـلمية مؤسسات السلما بإلد شتى في مستكملة
أعلم. للمسلمين. والله عداوةا ذات الغالب في هي إسلمية غير جهات إلى

الربإوية البنوك في الجمعية أموال وربإا/ إيداع بإنوك88ع/2/26

رئـيـس ـ فإيصل/ السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1498[
ونّصه: تعاونية، جمعية إدارةا مجلس

ومنـهـا الـكـويت بإـنـوك ـمـن مختلفة بإنوك في أموالها بإإيداع جمعيتنا تقوما
أمـيـن إن حأـيـث الجمعـيـة منطـقـة ـفـي الـضـاحأية مجـمـع ـفـي يـقـع اـلـذي البـنـك

ولـسـهولة واحـأـد ـيـوما ـمـن أـكـثر لديه كثيرةا بإأموال الحأتفاظ يمكنه ل الصندوق
هذا شرعية مدى عن إفادتنا نود البنك هذا في المبالغ إيداع إلى المسافة قرب

ًا المذكور البنك في اليداع الـيـداع ـهـذا على فوائد أي تأخذ ل الجمعية بإأن علم
حـأـوزةا ـفـي اـلـتي المـبـالغ إيداع وسرعة الموردين مع لمعاملتنا تسهيل هو إنما

الصندوق. أمين
معنا. تعاونكم حأسن لكم شاكرين
الحأتراما،، فائق بإقبول وتفضلوا

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
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ًا حـأـرج ل أـنـه اللجنة ترى لحفظـهـا البـنـك ـفـي المـبـالغ إـيـداع ـمـن ـشـرع
ّله فوائد أخذ بإدون ذلك إلى تدعو الحاجة مادامت أعلم. عليها. وال

العملت وربإا/تحويل بإنوك88ع/2/30

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1499[
عينه لمن أو للمشتري يسلمه أن على بإالكويت الكويتي المبلغ يستلم شخص 

ًا الباكستانية، بإالروبإية الزمن من فترةا بإعد بإاكستان في المشتري هذا بإأن علم
أرـخـص الباكـسـتانية الروبإـيـة ـشـراء وـسـعر الـسـوداء الـسـوق ـفـي يتم التعامل
الرسمية. المصرفية والشركات البنوك لسعر بإالنسبة

ـل هذا مثل تحظر الباكستانية الحكومة إلى الشارةا وتجدر ـة التعاـم بإحـج
البـنـوك طرـيـق ـعـن الـحـوالت بـإـإجراء وتـسـمح الـقـومي، القتـصـاد تـضـر أنـهـا

فقط. الرسمية
ًا. الله وجزاكم السؤال، هذا على بإالجابإة التكرما أرجو خير

يلي: بإما اللجنة أجابت
فـي الصـلي والحكـم وحأوالـة صـرف علـى تشـتمل المـعـاملت هذا إن
مجـلـس ـفـي التـقـابإض وـجـوب ـمـع التفاضل جواز مختلفين نقدين بإين الصرف

ًا مكانـيـة ـظـروف لها العالم في المتداولة العملت أن إلى ونظرا الصرف، تبـعـ
لهذه مناطق وجدت بإحيث النقد بإهذا تتعامل التي للدولة

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ومركزـهـا الـسـترليني ومنطقـة نيويـورك ومركزهـا الدولر كمنطقة العملت 
لندن..الخ.
فيـهـا ـتـدخل اـلـتي المـبـادلت بـإـأن تقتضي المصرفي التعامل أصول وإن

ًا، تأخذ أن لبإد العملت إحأدى ـي التقابإض إمكان عدما في البلوى ولعموما زمن ـف
عمـلـة ذي آخـر بإلـد إلـى نـقـوده نقل إلى المال صاحأب احأتياج عند وذلك الحال
صـرف مـع حأواـلـة وـجـدت إذا أنه ترى اللجنة فإن معينة، مصلحة فيها له أخرى

ـبب اضطراري تأجيل ووقع الحوالة لتسليم خاص أجل يشترط ولم اختلف بإـس
ًا الحواـلـة وتلتـهـا تـقـابإض دون العمـلـتين بإين المصارف تمت بإحيث العملة ـفـور
ًا ذلك في يكون ل أن نرجو مشروط أجل عن خالية بإـسـبب الـلـه شاء إن شرط

فـي الفـوري التقـابإض إجـراء حأـرج بإل أمكـن إذا أنـه على لذلك العامة الحاجة
العـدول يجـوز فل بإـالمبلغ ـشـيك تسـليم من التقابإض مقاما يقوما ما أو الصرف

وعكـسـه بإالفـضـة الذهب صرف في الشرعي بإالنص مشترط التقابإض لن عنه
ويجـب وعكسـه بإالفضـة الـذهب صـرف علـى الورقية العملت صرف فيقاس

يـكـون أن أـخـرى عمـلـة ـعـن بإعمـلـة المأخوذ الشيك في ويشترط فيه التقابإض
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ً ـفـي جـاء ـمـا مراـعـاةا ـمـع ـمـؤجل يـكـون أن يصـح ول الـحـال فـي للصرف قابإل
ة أن من السؤال ر الباكسـتانية الحكوم ذا مثـل تحظ ن فيـه لمـا التعامـل ه م
التحويل فإن هذا وعلى واجبة هذا مثل في المر ولي طاعة فإن وعليه الضرر،

ّله يكون السوداء السوق طريق عن ًا. وال أعلم. ممنوع

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

للمنطقة بإخدمات وعد ربإوي بإنك في فائدةا بإل وربإا/إيداع بإنوك88ع/2/31

ونصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1500[
الـجـاري الحـسـاب تنشيط جمعيتنا من فيه يطلب بإكتاب ربإوي بإنك تقدما

المرفق. بإكتابإه جاء ما حأسب
لدى المودعة أموالنا من جزء وتحويل البنك، رغبة تلبية يجوز هل سؤالنا

المذكور. بإالبنك الجاري الحساب إلى ربإوية غير جهة
ًا والمنطقة، للجمعية خدمات بإتقديم البنك ووعد ًا داعي ل بإأنه علم عملي

ًا هـو الذي الحساب لنقل الجمعـيـة، مقـر مـن لقربإـه الخـرى الجهـة فـي حأالـيـ
العملء. من إليه يورد مما منه الصرف وإمكانية

التمنيات،،، أطيب مع

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فـتـح وأن بإالربـإـا تتعاـمـل ل اـلـتي المـصـارف ـفـي الـمـوال إـيـداع الـصـل

الـسـيولة يحـقـق الـسـلمية الـشـريعة بإأحأكاما يلتزما ل بإنك في الجاري الحساب
والـقـتراض الـقـراض وهو المشروع، غير التعامل على إعانة وهذه البنك، لهذا

ّله على العانة تجوز ول بإالربإا، أعلم. الحراما. وال

للضرورةا الربإوية البنوك مع وربإا/ التعامل بإنوك 88ع/2/32

ونصه: ،فإايزالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1501[

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

ـفـي أـمـواله وـضـع ـلـه يجوز فهل للقامة، مسلم غير بإلد إلى المسلم سافر إذا
ـهـذا ـفـي ذـلـك لغـيـر ـلـه سبيل ل أنه حأيث الفوائد على والحصول لديهم البنوك
البلد؟

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ًا المسلم يجد لم إذا ًا بإنك مـاله لحفـظ مشـروعة أخرى وسيلة أو إسلمي

إـيـداعها ـمـن الناتـجـة والفواـئـد السلمية غير البنوك في أموال وضع يجوز فإنه
إجابـإـة في ذكر ما عدا الخير وجوه في يصرفها وإنما بإها ينتفع ل البنوك تلك في

أعلم. الول. والله السؤال

الغاثة أعمال في الربإوية الفوائد وربإا/ استخداما     بإنوك88ع/2/38

ونصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1502[
هــل وغيرها الربإوية البنوك فوائد مشبوهة) من (أموال للزكاةا جهة لدى

لبنان. فلسطين، أفغانستان، ، السودان مثل المتضررةا البلد في إنفاقها يجوز
الـعـدو نـسـفه ـمـا بـإـدل بإيت بإناء أو معتقل، سراحا إطلق أو طريق، كفتح

البـإـواب ـهـي وما للمسلمين العامة المور في إنفاقها يكون بإأن ذلك أشبه وما
ًا. الله وجزاكم فيها؟ الموال هذه مثل إنفاق يمكن التي الشرعية خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
البنوك فوائد من إليه تصل التي الموال ينفق أن الزكاةا لبيت يجوز

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـسـؤال ـفـي إليـهـا المشار الوجوه في المتضررةا البلد لغاثة وغيرها الربإوية 
أو المـسـاجد مـجـال ـفـي ـشـيء منـهـا ينفق ول العاما، والبر الخير وجوه ونحوها

ـفـي الـضـطرارية الحالت هو الموال هذه فيه تنفق ما وأولى المصاحأف، نشر
والخاصة. العامة والكوارث والمجاعات الجوائح

أعلم. والله

المشاريع في للتوسع بإالربإا وربإا/التعامل بإنوك88ع/2/44

للتـجـارة ـشـركة/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ]  ـعـرض1503[
ونّصه: ،والمقاولت
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ّله الحمد أـمـا وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول على والسلما والصلةا ل
بإعد:

ًا استلمنا لقد ولقد عديدةا سنوات منذ  قائمة مقاولت شركة إدارةا حأديث
ن تتعامـل الشركة كانت ذلك التجاريـة البنـوك خلل م ل كنـا فقـد ل مـع نتعام

واسع. بإشكل البنوك
ـى توجهنا فلقد لذلك ربإوية، بإمعاملت تتعامل البنوك هذه ولن ـك إـل البـن

كبيرا عددا يتطلب المر هذا فإن بإالمقاولت يتعلق عملنا كان ولما ، السلمي
ومـعـدات، ـمـواد لـشـراء مرابإـحـة تسهيلت يتطلب كما المصرفية الكفالت من

مـبـالغ تـسـديد يـضـمن مـمـا العـمـل تنفـيـذ أثـنـاء تحصيلها يتم المصروفات وهذه
للمصرف. المرابإحة

ًا لنا قدما السلمي البنك مع اتصالنا عند ًا مشكور ًا قدر من محدود

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ّ تغـطـي ل التـسـهيلت ـهـذه ولـكـن ومرابإحة، كفالت من التسهيلت  ًا إل ـجـزء
ًا ل أنـهـم ـمـرةا ـمـن أكثر البنك في المسئولين لنا ذكر وقد احأتياجاتنا، من يسير

أسباب:  لعدةا النشاط هذا في التوسع في يرغبون
البـنـوك، بـإـاقي مـثـل يـقـدمونها اـلـتي الكـفـالت ـمـن يربإحون ل أنهم منها

التعاـمـل ـفـي أوضـح لنـهـا التجارـيـة الشـركات مع التعامل يفضلون أنهم ومنها
عليـنـا، مـسـتحقة مـبـالغ أـيـة ـسـداد ـعـن نـتـأخر ـلـم أنـنـا العـلـم مع لهم، بإالنسبة

كاف وقت قبل المشروع عن تفصيلية مالية دراسة لهم نقدما أننا إلى بإالضافة
ـهـذا اللزـمـة، والتـسـهيلت بإالكـفـالت تزوـيـدنا قبل جدواه من والتأكد لدراسته

ًا كانت السلمي البنك من اللزمة التسهيلت على حأصولنا عدما وأن ـفـي ـسـبب
ـــ فعل شاء وما الله قدر ولكن جيدةا أنها نعتقد كنا التي المشاريع عقود إضاعة

مقابإل نطلب ما كل لتقديم استعداد على الخرى البنوك فإن الوقت نفس في
السلمي. البنك إلى نقدمه عما تزيد ل أشياء

الحـصـول ـعـن التوـقـف وأن مستمرةا والتزامات أعمال لديها شركتنا إن
ـكـبيرةا، وخـسـارةا العـمـل ـفـي توـقـف إـلـى الـشـركة ـسـيعرض مـقـاولت عـلـى

موظف. خمسمائة عن يزيد ما خدمة إنهاء إلى وسنضطر
الدارةا سيـضـطر ـــ السبب لهذا أعمال على الحصول عن التوقف إن ثم

ــ جديـدةا إدارةا لتعييـن الشـركة مـالكي أمـاما المـجـال وإفسـاحا الستقالة إلى
موافـقـة مـعـاملت إـلـى المـعـاملت تحوـيـل عـلـى تـحـرص ـلـن بإالتأكـيـد واـلـتي

الربإوية. المصارف خلل من وستتعامل للشريعة
هو: الول والسؤال

ًا لنا يحق هل          الخرى، البنوك مع التعامل الظروف هذه تحت شرع
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والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا. البنكية الفوائد بإعض دفع إلى سنضطر عندها أننا من بإالرغم  أحأيان

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ًا للـشـركة يجوز ل عـلـى يـكـون معامـلـة بـإـأي البـنـوك ـمـع التعاـمـل ـشـرع
روض علـى فوائد دفع فيها الشركة يحـل ل وهـو الربإـا قبيـل مـن ذلـك لن الق
ّ للشركة ـدوبإها وـصـف على الشركة هذه حأال وليس الضطرار، حأال في إل مـن

اعلم. أعمالها. والله في التوسع لمجرد الفوائد دفع تريد لنها اضطرار حأال

بإـعـض أنـشـطة عـلـى الـسـلمية البـنـوك وربـإـا/تحـفـظ بإنوك88ع/2/44
الشركات

هو: الثاني والسؤال]1504[
ًا السلمية للبنوك يحق هل          التجارية النشاطات بإعض على التحفظ شرع

بـإـأن المـقـاولت مـثـل ـشـرعي حـأـرج عليـهـا ولـيـس المسلمون بإها يتعامل التي
النشاط. هذا في منها لبإد التي المصرفية التسهيلت تقديم من يحدوا

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ـوك إن ـة مؤسســات الســلمية البـن ـق أنشــئت تجارـي الكســب لتحقـي

حأقـهـا فـمـن وـلـذلك الـسـلمية الـشـريعة حأدود وضمن والمودعين للمساهمين
ى التحفـظ ظ فـي ترغـب تجـاري نشـاط أي عل كـان إن وخاصـة عليـه، التحف
المادية أوضاعها استقرار يكفل الذي التجاري النجاحا بإمتطلبات يفي ل مردوده

اعلم. والمعنوية.والله

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الضمان خطاب على أجرةا وربإا/اخذ    بإنوك88ع/2/44

ـة أمــام ]  وحأـضــر1505[ ـبيهالـســيد/  اللجـن الـشــركة ـعــن كمـنــدوب ـن
ـأنه فأفاد الشركة فيه وقعت الذي الشكال يحل عما اللجنة منه واستفسرت بـإ
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ًا يجوز كان إذا أـكـثر ـفـإن البنـكـي الـضـمان خـطـاب عـلـى الـجـرةا إعـطـاء شرع
بإذلك. محلولة تعتبر الشركة مشاكل

يلي: بإما اللجنة وأجابت* 
ـات على الجرةا إعطاء الشركة: بإأن مندوب أبإداه الذي الستفسار عن  خطابـإ

..وـهـي الكفاـلـة عـلـى الجرةا إعطاء بإاب من هو المصرفية والكفالت الضمان
ّ على السلمي الفقه استقر مسألة اللجـنـة أجازتـهـا التي الحدود في منعها( إل

الضمان). خطاب إعداد في المبذول للعمل الفعلية التكلفة مقدار وهي
الموـضـوع أن ـتـرى أنـهـا إل الـجـواب ـهـذا مـبـدئيا أـقـرت أنـهـا مع واللجنة

ًا عميق وبإحث شامل نظر إلى بإحاجة بإين ما القتصادية الظروف لختلف نظر
ًا وأن والحاضــر الماضــي ـات مــن كــثير قطــاع وخاصــة القتصــادية الفعالـي
الكـفـالت تـلـك تكون وقد الكفالت عن فيها يستغني ل بإدرجة أصبح المقاولت

ـالت يمكن ل مما الدنانير مليين إلى تصل قد طائلة بإمبالغ ـة للكـف أن التطوعـي
ـه مجمع على المسألة إحأالة اللجنة ترى ذلك، أجل ومن تغطيه الـسـلمي الفـق
ٍر لستـصـدار للبـحـث المـسـألة ـهـذه لـطـرحا بإـحـل يتكـفـل مجمـعـي فقـهـي ـقـرا

ّله الحدود ضمن في المشكلة أعلم. الشرعية. وال

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

 الربإوية الفوائد من الحكومية الضرائب وربإا/دفع بإنوك88ع/1/47

ـرض1506[ ـى ]   ـع ـة عـل ـدما الســتفتاء اللجـن ـن المـق رابـطـةالســيد/  ـم
ونّصه: ،بأمريكا المسلم للشباب
أي أو البـنـوك ـمـن والمتحـصـلة المال على الربإوية الفوائد أخذ يجوز هل

عليه؟ المستحق نظير الضرائب لمصلحة ودفعها آخر مصدر

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّد في ربإوية فوائد من الشخص إلى آل ما صرف يجوز ـتي الضرائب س اـل

ق المشـروعة الخدمات في توضع مال وهي حأق غير من تؤخذ ة والمراف العام
ّله المعادية أو المحرمة العمال إلى توّجه بإل أعلم. للسلما. وال

التوفير؟ حأساب أما الجاري وربإا/الحساب بإنوك88ع/1/47 
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للشــباب رابطةالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1507[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
ٍر حأـسـاب ـفـي الموال وضع الفضل من هل حأـسـاب ـفـي وـضـعها أو ـجـا

المريكي؟ للبنك الربإوية الفوائد لتترك حأتى توفير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ٍر حأساب في الموال توضع ربإوـيـة. بإفوائد توفير حأساب في توضع ول جا

ّله أعلم. وال

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الربإوية؟ بإالفوائد التصرف وربإا/كيف بإنوك88ع/1/47

ـرض1508[ ـتفتاء اللجـنـة عـلـى ]    ـع ـدما الـس ـن المـق ـيد/  ـم رابـطـةالـس
ونّصه: ،بأمريكا المسلم للشباب
ـمـن إما المسلم الشباب يتسلمها التي الربإوية للفوائد المصارف هي ما

غيرـهـا أو التليـفـون ـشـركات ـلـدى بإه الملزما المالي التأمين فوائد من أو البنك
ـل ـوز وـه ـتخدامها يـج ـف آلت لشــراء اـس ـجد لتنظـي ـص أو المـس العشــاب ـق

ـصـرفها يـجـوز وـهـل ذلك؟ شابإه ما أو حأوله سيارات موقف بإناء أو بإه المحيطة
ًا ، الفقراء أو للمجاهدين قـصـد أو تخطـيـط دون الفواـئـد ـهـذه تأتي قد بإأنه علم

مسبق.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
جـهـات أو البـنـوك ـمـن للمـسـلم تـصـل اـلـتي الربإوـيـة الفواـئـد هذه سبيل

الـعـاما واـلـبّر الخـيـر وـجـوه في الصرف هو مسبق قصد أو تخطيط دون التأمين
ه عليـه تجـب لمن إعطائها أو لنفسه بإها النتفاع دون عها أو نفقت بإنـاء فـي وض

اـلـتي الدوات ـتـأمين ـفـي تـصـرف أن يجوز لكن المصاحأف طباعة أو المساجد
ـصـرفها يـجـوز كـمـا للمسجد سيارات مواقف بإناء أو المسجد لتنظيف تستخدما

ّله للمجاهدين أعلم. والفقراء. وال

بإنوك 88ع/3/57 أخذ         ومسائل ، المسلم غير من الربإا وربإا/ 
أخرى

ونصه: ،عرفإاتالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1509[
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والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المحترما الصباحا مشعل الشيخ الكريم الخ
الشرعية والبحوث الفتاء قطاع رئيس

وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما
أـخـذ ـجـواز حـأـول مـسـلم بإلد مفتى عن صادرةا فتاوى صور أخي.. مرفق

ـا للمراجـعـة بإإحأالتـهـا التـكـرما المحارب. يرجى المسلم غير من الفائدةا وإفادتـن
بإيـن متـداول الكلما هـذا إن حأـيـث ، فيهـا ورأيكـم إليـه اـسـتندت الـذي بإالدليل
ًا ويجد الناس بإموجبه....  للتعامل المسلمين بإين مسوغ

:إلينا وصلت التي والفتوى السإئلة نص واليكم

تعـالى اللـه رحأمـة الـدين أئمـة الحنفـيـة السادةا قول  ماالولى: الفتوى ـ1
أجنبـيـة دوـلـة تـسـاعد أجنبـيـة دوـلـة ـفـي مقـيـم مـسـلم رجل في أجمعين عليهم
أحـأـد ـفـي ـمـاله وـضـع الحربـإـي والسلحا بإالعتدةا وتمدهم المسلمين ضد حأربإية

الفاـئـدةا، لـقـاء مبلـغـا الـمـذكور المصرف عليه عرض مدةا وبإعد بإفائدةا مصارفها
أفيدونا. ل أما قبضه له ويجوز المذكور المبلغ له يحل فهل

الفاضل: المفتي جواب وكان*
ـغ يقبض أن له ويجوز المذكور للمسلم تعالى: يحل لله الحمد ـن المبـل ـم

بإالعـتـدةا وتـمـدها حأربإـيـة دولة تساعد أجنبية لدولة عائد لنه المذكور المصرف
حأربإي. المسلمين ضد الحربإي المسلمين،ومساعد ضد الحربإية والسلحة

الحنفية: فقهاء نص يلي وفيما
الحرب دار في والحربإي المسلم بإين ربإا  ل2/395 النهر مجمع في

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـحـرب)، دار ـفـي والحربـإـي المـسـلم بإـيـن ربإا (ل والسلما الصلةا عليه لقوله 
ً المسلم أخذه طريق فبأي دارهم في مباحا مالهم ولن ًا. يكن لم إذا مال غدر

حأربـإـي بإـيـن ربـإـا  ل4/291 المخـتـار اـلـدر عـلـى عابـإـدين ابإن حأاشية وفي
ًا بإرضاه فيحل مباحا ثمة ماله لن الحرب دار في ومسلم ـم يأخذ بإأن مطلق منـه
ـعـن ـعـرى وجه على المباحا أخذ إنما لنه كان وجه بإأي أنفسهم بإطيب أموالهم

ًا. أ. هـ ذلك فيكون الغدر الموفق. تعالى . والله طيب
     المفتي                                      

والتوقيع الخاتم                                                    
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تـعـالى الـلـه رحأـمـة اـلـدين أئمة الحنفية السادةا قول    ماالثانية: الفتوى ـ2
ـخـاف ـسـورية لـيـرةا أـلـف ثلثماـئـة مبلغ بإيته في عنده رجل في أجمعين عليهم
واـسـتغله فاـئـدةا، ذـكـر دون المـصـارف أحـأـد ـفـي فوـضـعه الـسـرقة ـمـن عليـهـا

ـصـاحأب عـلـى المـصـرف عرض ذلك على سنوات خمس مضي وبإعد المصرف
ًا فائدةا المبلغ ـفـأين أـخـذه وإذا للمـصـرف ـيـتركه أما يأـخـذه فهل قليل غير مبلغ

أفيدونا. يصرفه
الجواب:*

المصرف أخذه مال لنه يتركه ول المصرف من تعالى: يأخذه لله الحمد
ـريعتنا في مشروع غير كسب وهو الفائدةا بإطريق الخرين من ـبيله ـش ّده فـس ر
الحراما المال لن الفقراء على بإه التصدق يعرف لم وإن عرفه إن أصحابإه إلى
الفقير. مصرفه صاحأبه المعروف غير

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الحنفية: فقهاء نص يلي وفيما
كـسـبه رـجـل ـمـات  لو4/193 المختار الدر على الطحطاوي حأاشية في

بإـهـم أوـلـى وـهـو ـشـيئا مـنـه يأـخـذون ول الورثة يتورع الرشوةا، وأخذ الظلم في
الـخـبيث الكـسـب ـسـبيل لن بإـهـا تـصـدقوا وإل عرفوهم إن أربإابإه على ويردونه
صاحأبه. على الرد تعذر إذا التصدق

ً اكتسبت نائحة امرأةا في تعالى الله رحأمه محمد عن المنتقى وفي ـمـال
ـم ـشـرط على بإقوله يريد عرفهم، إن أصحابإه على رده شرط على كان إن أنـه

ً أوـلـه ـفـي شرطوا بإمقابإـلـة الـمـال يـكـون حأينـئـذ لـنـه وـهـذا النياحـأـة بـإـإزاء ـمـال
لــم إن بإه والتصدق صاحأبه عرف إن يرده أن والسبيل معصية فأخذه المعصية

الموفق. تعالى والله أ.هـ ماله عين إليه يصل لم إن ماله نفع إليه ليصل يعرف
     المفتي
ـــــــاتم الـخ

والتوقيع

خلـصـته ـسـؤال خيرية جمعية إدارةا الفتاء لدائرةا    ووردالثالثة: الفتوى ـ3
يلي: كما

فاـئـدةا بإنـيـه ل المصارف، أحأد في أموالها جميع أودعت جمعيتنا إدارةا إن
لـقـانون تنفـيـذ الـلـزاما بإحكم هذا إيداعها كان وإنما لها، مرتفع بإشرط ول عليها

المائتي يقارب ما لديه وتجمع الفائدةا بإطريق المصرف استغلها وقد الجمعيات
ـلـديه الموجود المبلغ لدفع مستعد والمصرف واحأدةا سنة في سورية ليرةا ألف
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على وصرفه المصرف من أخذه الجمعية لدارةا يجوز فهل الجمعية، إدارةا إلى
أفيدونا؟ وإعالتهم بإتموينهم الجمعية تقوما ممن والمحتاجين الفقراء

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الجواب:
جمعية...... إدارةا تعالى: إلى لله الحمد

ـمـن المـصـرف أـخـذه الجمعية مال فائدةا من جزء هو المذكور المبلغ إن
والحأـكـاما الـسـلمية النـصـوص حأـسـب مشروع غير كسب وهو بإفائدةا الخرين
ً عرـفـوا، إن أصحابإه إلى رده وسبيله الفقهية، تبـتـم تـعـالى: {ـفـإن بإـقـوله عمل

ً فيـكـون يعرـفـوا ـلـم تظلـمـون} وإن ول تظلمون ل أموالكم رؤوس فلكم ـمـال
ًا ًا حأرام ً حأصتهم لنه والمحتاجين للفقراء يصرف ضائع الفقهــاء: بإنصوص عمل
لدارةا ويـجـوز الفقـيـر، مـصـرفه ـصـاحأبه المـعـروف غـيـر الـضـائع الـحـراما المال

ـن المبلغ قبض وإعالتهم والمحتاجين الفقراء بإتموين تقوما بإاعتبارها الجمعية ـم
ً المصرف ًا أو كان قليل ل والمحـتـاجين الفـقـراء مـسـتحقيه عـلـى وـصـرفه كثير

ًا علـمـت أن بإـعـد قبضه عليها يجب بإل غيرهم، على حـأـق ـمـن أـصـبح أـنـه ـشـرع
مـسـتحقيه إـلـى إيصاله استطاعتها في أصبح إذ لصحابإه، رده تعذر بإعد الفقراء

ـفـي ترـكـه لـهـا يـجـوز ول عليـهـم، وتنفق تعولهم الذين والمحتاجين الفقراء من
مستحقيه. غير إلى إعطائه خشية المصرف

المماثلة. الشرعية والفتاوى المؤيدةا الفقهية النصوص يلي وفيما
الحـقـائق  وـتـبيين5/380 المحـتـاج اـلـدر عـلـى عابإـدين ابـإـن حأاـشـية ـفـي

رـجـل ـمـات  ـلـو4/193 المخـتـار الدر على الطحطاوي  وحأاشية6/27 للزيلعي
ًا يأخذون ول الورثة يتورع الرشوةا وأخذ الظلم في وكسبه بإـهـم أوـلـى وهو شيئ

 سبيل لن بإه تصدقوا وإل عرفوهم إن أربإابإه على ويردونه

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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صاحأبه. على الرد تعذر إذا بإه التصدق الخبيث الكسب
ً اكتسبت نائحة امرأةا في الله رحأمه محمد عن المنتقى وفي ـال عـلـى ـم

فأـخـذه المعصية بإمقابإلة يكون حأينئذ لنه عرفتهم إن أصحابإه على ردته شرط،
إلـيـه ليـصـل يـعـرف ـلـم إن بإه والتصدق صاحأبه عرف إن رده والسبيل معصية،

ماله، عين إليه يصل لم إن ماله نفع
ليرةا ألف ثلثمائة مبلغ عنده رجل دائرتنا. في في الصادرةا يلي:الفتوى وفيما 

فاـئـدةا ذـكـر دون المـصـارف أحـأـد ـفـي فوـضـعه الـسـرقة من عليه خاف سورية
ـعـرض ذـلـك عـلـى ـسـنوات خـمـس مـضـي وبإـعـد بإفاـئـدةا، المـصـرف واـسـتغله
ًا فاـئـدةا المبـلـغ ـصـاحأب على المصرف ـيـتركه أما يأـخـذه فـهـل قلـيـل غـيـر مبلـغـ
أفيدونا؟ يصرفه فأين أخذه وإذا للمصرف

الجواب:
ّله الحمد ـمـن أـخـذه ـمـال لـنـه له يتركه ول المصرف من تعالى: يأخذه ل

احأبه إلـى رده فسـبيله مشـروع غيـر كسب وهو الفائدةا بإطريق الخرين إن ص
المـعـروف غـيـر الحراما المال لن الفقراء على بإه التصدق يعرف لم وإن عرفه

الفقير. مصرفه صاحأبه

ًا الشافعية مفتي سماحأة عن الصادرةا الفتوى خلصة يلي وفيما  ـ4 ـفـي ـسـابإق
مماثل: موضوع

خالص. قمار هي اليانصيب : حأقيقة أول
ـه الكل له يجوز ل اليانصيب ربإح من شيء ذلك من له خرج ثانيا: من مـن

 مجهولون أصحابإه إن وحأيث أمكن إن أصحابإه إلى رده عليه بإل

والبنوك والربإا القرض المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإـيـت مـصـارف ـفـي ـضـائع ـمـال أـنـه المال هذا حأكم فيبقى إليهم رده يمكن ول
المستحقين.. أ.هـ. من وغيرهم والمساكين الفقراء منه فيعطى المال

،5/385و4/159و2/56 المخـتـار اـلـدر عـلـى عابإـدين ابـإـن حأاـشـية وفـي
ذلك.  مايؤيده2/355 المنهج على البجيرمي  وحأاشية3/7 والروض

البـعـض ـتـوهم كـمـا تحليـلـه ل الربـإـا تحريم هي الفتوى هذه فحقيقة وبإعد
ويـجـب أـخـذه يحل ل حأراما الفائدةا بإطريق المكتسب المال أن على تنص حأيث
والـلـه ، الفـقـراء من مستحقيه فعلى يعرفوا لم وإن عرفوا إن أصحابإه إلى رده

المستقيم. الطريق إلى الموفق تعالى
         المفتي                                                           

والتوقيع     الخاتم

الشرعية: والبحوث الفتاء قطاع رئيس الكريم _ الخ
177



فيـهـا؟ النـظـر وجـهـة لبـإـداء الموقرةا لجنتكم أماما نضعها التي الفتاوى هي هذه
الشكر. مع

يلي: بما أجابت الفتاوى تلك اللجنة اسإتعرضت أن وبعد          
ًا المسلم يجد لم إذا ًا بإنك أمواله لحفظ مشروعة أخرى وسيلة أو إسلمي

ـفـي إـيـداعها ـمـن الناتـجـة والفواـئـد السلمية غير البنوك في وضعها يجوز فإنه
المـسـاجد عـلـى النفاق ماعدا الخير وجوه في يصرفها وإنما بإها ينتفع ل البنوك
ّله وطبع أعلم. المصاحأف. وال

المعاملت كتاب

تعاونية استهلكية جمعية تعاون/إنشاء معاملت/صناديق88ع/7/15

،حـسـينالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]     ـعـرض1510[
ونصه:

ـاء ـرما رـج ـا التـك ـرأي بإإعطائـن ـي الشــرعي اـل ـذا ـف ـب ـه ـدما الطـل المـق
لسيادتكم.

ًا ي لشـتراكنا الموضـوع: نظـر ن بإمجموعـة خاصـة خيريـة جمعيـة ف م
ـشـخص لي حأادث وجود أو الوفاةا، عند أسرهم لعانة وذلك العمل في الزملء

ًا، دنـانير ثلثة وهو للعضو شهري اشتراك نظير الجمعية من تجمـع ولـمـا شـهري
المبلغ هذا استثمار المجموعة من التجاه كان ـ المال من بإه بإأس ل مبلغ لدينا

يـسـود بإحـيـث فـقـط، الجمعـيـة أـفـراد حأدود في المرابإحة بإطريقة لدينا المتوفر
ـفـي المـسـاعدةا ـيـد ـلـه الجمعـيـة تـمـد ـشـخص لي المساعدةا في التعاون مبدأ

التالية: السسس وضع وتم معينة، حأدود في يحتاجه غرض أي شراء
عـلـى المرابإـحـة بإعملية للقياما أعضاء خمس من تتكون لجنة تشكيل  ـ1

القتراحا. مقدما اللجنة هذه أفراد أحأد يكون أن
ديـنـار آلف  ثلـثـة3000 وـقـدره بإمبلغ إجمالية بإصفة المرابإحة تكون  ـ2
كويتي.
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التعاون صناديق المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

دينار وخمسين  مائتين250 عن عضو لكل المخصص المبلغ يزيد أل  ـ3
مبدئية. بإصفة كويتي

ـمـن يـبـدأ ـشـهور عـشـرةا لمدةا وذلك مريحة بإطريقة التقسيط يكون  ـ4
للشراء. التالي الشهر

يعـطـى أن عـلـى السداد، انتهاء بإعد يعطى كامل بإالمبلغ إيصال يكتب  ـ5
ً العضو من يدفع قسط كل عن بإالستلما. آخر إيصال

ًا يكون والشراء البيع  ـ6 السلمية. للشريعة وفق
علمـيـة ـفـي قبلـهـا ـمـن يوـكـل ـمـن أو الجمعـيـة بإاـسـم الـشـراء يكون  ـ7
السلعة. شراء يطلب الذي للشخص الجمعية من البيع ويكون الشراء

والمعـلـن الموـجـودةا الـسـلعة ـسـعر بإنـفـس الجمعية من للعضو البيع  ـ8
البائعة. بإالشركة

الجمعـيـة تأـخـذها اـلـتي الخـصـم نسبة من فسيكون الجمعية مكسب أما
البائعة. الشركة من

ـمـع تتـفـق البـنـود ـهـذه ـهـل الـشـرعي اـلـرأي بإإعطائـنـا التـكـرما رجاء لذا
الطرـيـق ـفـي نـسـير أن ـفـي يفـيـدنا تعديل سيادتكم لدى أو السلمية الشريعة
ّله مرضاةا إلى يوصلنا الذي الصحيح الـلـه رـسـول ـسـنة وعلى وتعالى سبحانه ال

ًا. عنا الله وجزاكم وسلم عليه الله صلى خير

ًا بإالـسـائل اللجـنـة واتـصـلت ـ الثـمـن تحدـيـد إمكانـيـة ـعـن وـسـألته هاتفـيـ
ـلي ـة الـص ـة والتكلـف ـتري إعلما وإمكانـي ـذلك المـش ًا بـإ ـ ـى تطبيـق ـد لمقتـض عـق
الربـإـح ومقـدار التكلـفـة مقـدار ـعـن الخـبـار ـفـي المانـة على المبني المرابإحة
ومـقـدار التكلـفـة بإمـقـدار المـشـتري إعلما الممكن من بإأن فأفاد عليه، المتفق
قال:  الربإح،

التعاون صناديق المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ومقـدار تكلفتـهـا مـع السـلعة (سـعر بإالمرين المشتري بإإعلما مستعدون نحن
عليه). المتفق الربإح

يلي: بإما اللجنة أجابت*
إخـبـار أـسـاس عـن الـسـؤال فـي إليـهـا المـشـار الطريقـة بإهـذه التعامل

عليـه المتفـق الربإـح بإـيـان مـع الخصم بإعد للسلعة الحقيقية بإالتكلفة المشتري
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ًا، جائز الـسـلمية، الـشـريعة تـعـارض ل الـسـؤال ـفـي الـمـذكورةا والبـنـود ـشـرع
ّله جائز عنه مااستوضحتم فإن وعليه ًا. وال أعلم. شرع

المرضى تعاون/مساعدةا      صناديق88ع/1/16
         

ونّصه: ،محمد السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1511[
ـصـندوق ـمـن المـقـدما التي التساؤل عن الشرعية بإالجابإة التكرما نرجو

المرضى: لعانة
ـه رغبة اليومية المجلت في إعلنات بإنشر الصندوق يقوما جـمـع ـفـي مـن

الصندوق إن حأيث البلد، خارج العلج حأالتهم تتطلب الذين للمرضى التبرعات
ًا يستطيع ل ـبيرةا لمبالغ لحأتياجها وذلك الحالت، بإتلك يتكفل أن منفرد ّا، ـك ـد ـج

وال ولكـن المعينـة، الجريدةا من الموال نحصل ثم أشهر فترةا وتمر الـتي الم
أو ربـإـع تـسـاوي ول تكـفـي ل الـخـارج في للعلج المريض مساعدةا بإغرض تجمع

المطلوب. المبلغ سدس أو خمس
أما بإها، يتصرف وهو للمريض تعطى هل ـ الموال تلك في العمل فما

التعاون صناديق المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

دـفـع هي المتبرع نية تكون أن (يمكن أخرى طبية لمور الصندوق بإها يتصرف 
آخر). بإغرض وليس الخارج في للعلج المال

وبإركاته،،، الله ورحأمة عليكم والسلما
إحأـضـار اللجـنـة وطلبت سابإقة جلسة في الستفتاء هذا عرض سبق وقد

ي المنشورةا العلنات بإعض د، ف د الجرائ ى اللجنـة اطلع وبإع مـن نمـوذج عل
العلن. ونّص التبرعات، تجمع بإواسطتها التي العلنات

المرضى: لعانة صندوق
عـجـز من العمر مقتبل في فتاةا لنقاذ الرحأيمة القلوب أصحاب إلى نداء

وـهـذا دقيـقـة، جراحأـيـة عملـيـة إـلـى وتحـتـاج مؤسف بإحادث أصيبت حأيث دائم،
الخارج. في للعلج وتحتاج الكويت، في متوفر غير الجراحأة من النوع

الـتـبرع الزـهـرةا، ـهـذه ـشـفاه إلى البسمة إعادةا في المساهمة نرجو لذا
الصندوق طريق عن

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
التــبرع طلب تخصيص فيها ليس القبيل هذا من كلها العلنات كانت إذا

ًا، تتـكـرر موصوفة حأالة لعلج التبرع طلب وإنما معين، مريض بإاسم وـلـم ـكـثير
عـلـى الـقـائمين فإن بإالعلن المقصودةا الحالة لعلج يكفي ما المال من يجتمع
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ّفر إذا الحاـلـة تـلـك لعلج المبـلـغ ذـلـك تخصيص يمكنهم الصندوق اـسـتكمال ـتـو
ذلك يمكن لم فإن له، يتبرع من أو نفسه المريض بإجهد لعلجها الكافي المبالغ

ـفـي بـإـالمبلغ التـصـرف يـجـوز الـصـندوق على القائمون يقدرها مناسبة مدةا في
حأالت توجد لم فإن مشابإهة، حأالت علج

التعاون صناديق المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـفـي للـصـندوق، الـخـرى الخيرـيـة الـغـراض في المبلغ صرف يمكن مشابإهة 
بـإـه مـتـبرع لـنـه يشاء، كيف بإه ليتصرف للمريض المبلغ يعطى ل الحأوال جميع
أعلم. المتبرع. والله من القصد هذه مراعاةا من فلبإد خاصة العلج لقصد

الجتماعي الضمان صندوق / تعويضات تعاون  صناديق88ع/2/48

ـتفتاء اللجنة على عرض]1512[ ـدما الـس ،عـبـداللهالـسـيد/  ـمـن المـق
ونّصه:

ـفـي الجتـمـاعي الـضـمان ـصـندوق لعـضـوية النـضـماما ـشـرعية ـمـدى ما
الهبات أما الميراث ضمن تدخل منه المكتسبة الموال وهل الداخلية، وزارةا

يلي: بإما اللجنة أجابت وقد      
الصندوق من تبرع محض هي بإل التركة قبل من ليست الموال هذه بإأن       
ّله عليهم ينّص لمن أعلم. العضو. وال

المعاملت كتاُب

ًا الموقوفة الرض      معاملت/ بإيوع/بإيع88ع/2/22 مسجد

،الوكـيـل الـسـيدـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على عرض]1513[
ونّصه:
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وبإعد، طيبة تحية
التالية: المسألة في الرأي وإبإداء بإالدراسة التكرما يرجى
مـسـجد لقاـمـة وحأـسـين  عيـسـى ـمـن موقوـفـة كانت أرض قطعة هناك

ًا، استملكها تم وقد ، عليها قديمة. شبرات سوى بإناء أي عليها يكن ولم مؤخر
ـاء يكون هل البدل مال في التصرف كيفية عن الفادةا بإرجاء مـسـجد بإبـن

مساجد. كوقف استثمارية بإناية شراء أو بإناء أما آخر
التحية. وافر قبول مع

ـأنه وأفاد فحضر، الوقاف وزارةا عن مندوب حأضور اللجنة وطلبت ـم بـإ ـل
ـاري، التسجيل وثيقة وجدت ولكن صورتها، ول الصلية الوقف وثيقة توجد العـق
لتـكـون الرض وقـفـا اـلـواقفين أن ـمـن الـسـتفتاء ـفـي جاء ما على النّص وفيها

ًا اســتملكت ثم فعلً، فيها الصلةا وجرت شبرات الرض في وضع وأنه ، مسجد
عليها. وما الرض

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ًا، لتـكـون صاحأبها وقفها قد المذكورةا الرض إن حأيث إن وحأـيـث مـسـجد

ً فيـهـا الـصـلةا ـجـرت ـقـد المسجد مكان في أقيمت التي الشبرات فـبـذلك فعل
أـنـه اللجـنـة ـتـرى لذلك المسجدية، حأكم أخذت قد عليها أقيم وما الرض تكون
ـه تختص ل عامة للمسلمين ويكون مسجد البدل بإهذا يبنى أن يجب ـة بـإ دون فـئ

ّله المساجد لن أخرى ّله ل أعلم. وحأده. وال

الثمن زيادةا مع وبإالقساط بإالجل           بإيوع/البيع88ع/6/27

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1514[
بإالقساط؟ البيع حأكم ما

ً دفع إذا السيارةا سعر بإأن العلم مع ً كان إذا عنه يختلف حأال يعني مؤجل
ً كان إذا ًا؟ يكون مؤجل زائد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الزـيـادةا تعـتـبر أن عـلـى الـحـال اـلـبيع ـمـن أعـلـى بإثمن بإالجل البيع يجوز

ـيـزاد ل المـحـدد الـجـل ـعـن الدفع تأخير حأال في أنه وعلى الثمن، في مندمجة
التفاق كان إذا السداد في التعجيل عند منه يحط ول التأخير، بإسبب الثمن في

ًا. والله أعلم. مسبق
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البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

السلمية بإالداب مخّل هو ما   بإيوع/ بإيع88حا/1/34

ونصه: ،إيادالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1515[
بـإـبيع العلما وزارةا قـبـل ـمـن لـهـا يـصـرحا اـلـتي المحلت بإعـض دأبإت لقد
للخلق ومنافـيـة للحـيـاء وخادشة بإالداب مخلة صور وضع على فقط الشرطة

وإبـإـراز خلـعـة من فيها لما الحنيف الدين تعاليم عن خروجها عن فضل والذوق
والشباب الرجال من المارةا نظر لفت أجل من ذلك وكل الشباب غرائز وإثارةا

لـهـا المرـخـص الـشـرطة بإيع بإين علقة وجود دونما الشرطة، لشراء والفتيات
الفاضحة. والصور

الـمـر ـكـان وإذا للمـحـل بإه المصرحا الترخيص حأدود عن خروج أيضا وهو
عن: إفتاءنا منكم نرجو كذلك

جـهـة ـمـن الـشـرعية الناحأـيـة ـمـن الـعـرض ـهـذا خـطـأ أو ـسـلمة مدى ـ1
عليه. الرقابإة بإها والمنوط عنه المسئولة والجهة فيه العاملين المحل، صاحأب

حأـيـث ـمـن المـحـال أصحاب يجنيه الذي المادي الكسب شرعية مدى ـ2
حأراما؟ أما حألل كونه

الخير،،، كل الله وجزاكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
كل وعن المحرمة، الوجوه من يخلو أن يجب المبيعات عن أولً: العلن

ي وذلـك بإالمفاسـد، والغراء الثارةا وسائل ا عبـاراته ف ن عليـه اشـتمل وم م
المنافـيـة المحرـمـة التـصـرفات أو المـفـاتن أو الـعـورات فـيـه تظـهـر فل الـصـور
أن بإالعلـنـات اـلـترخيص ـعـن المـسـئولة الجهات على ويجب السلمية للداب

ذلك. المحل صاحأب على يحرما كما العلنات، هذه مثل عرض تمنع

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا: ترويج إن مـشـبوه كـسـب عـنـه ينـتـج العلـنـات هذه بإمثل المبيعات ثاني
أعلم. حأللً. والله والمبيع البيع أصل كان

     رمضان نهار في لمفطر طعاما      صوما/ بإيع88ع/2/51
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الـشـباب  رابـطـةـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ]  ـعـرض1516[
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا

ـر أو للمـسـلمين رمضان في بإالنهار يتناوله لمن الطعاما بإيع يجوز هل غـي
المسلمين؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المسلمين من رمضان نهار في يتناوله أنه يعلم لمن الطعاما بإيع يجوز ل

ًا يكون كأن الفطر له يبيح عذر له يكون أن إل ًا أو مسافر ـه أما مريض ـر بإيـع لغـي
فجائز. المسلمين

أعلم. والله

السهم وشراء بإيع في    بإيوع/الوساطة88ع/2/37

ـتفتاء اللجنة على عرض]1517[ ـدما الـس ،عـبـداللهالـسـيد/  ـمـن المـق
ونّصه:

" وعمـلـي المالـيـة الوراق " ـسـوق البورـصـة ـفـي وأعـمـل موـظـف إني
ـــ والـبـائع المـشـتري والسم  للسهم المشترين بإيانات تدوين في فقط ينحصر

لي يصح فهل ذلك، بإعد يعد بإما لي شأن ول السهم كمية ـ السهم سعر

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـهـذا ـمـن أتقاـضـاه اـلـذي الراـتـب ـهـل آخر بإمعنى أو ل؟ أما العمل هذا مزاولة 
حأراما؟ أما حألل العمل

الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر الرجاء

يـقـوما أن عمـلـه جمـلـة من أن كلمه من فتبين اللجنة منه واستفسرت ـ
بإالسـعر يشـتري أو ـيـبيع بإـأن التـداول قاعـة فـي والـبيع بإالـشـراء القائم بإتبليغ

العميل. رغبة حأسب المرغوب

يلي: بإما اللجنة أجابإت*
ـة بإنوك أسهم منها التي السهم وشراء لبيع التوسط في العمل أما ربإوـي

فيحـرما السـهم نـوع بإحسـب يختلـف حأكمـه فإن مباحأة، شركات أسهم ومنها
الساـسـي غرـضـها اـلـتي والشركات الربإوية البنوك أسهم وشراء بإبيع التوسط
وـشـراء ـلـبيع التوـسـط في العمل استقل فان الراتب وأما يباحا، ل فيها التعامل

ـفـي العـمـل اـسـتمر إذا وأما حأللً، كله الراتب فيكون المباحأة الشركات أسهم
المـقـدار ـمـن التخـلـص وعليه مشبوه فالراتب الحلل الغالب وكان النوعين كل

ـي بإه بإالتصدق وذلك المحرما العمل من ناتج أنه ظنه على يغلب الذي ـوه ـف وـج
ّله وبإناء المصاحأف طبع عدا العامة البر أعلم. المساجد. وال
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المسجد في والشراء       بإيوع/ البيع88ع/1/45

الـشـباب رابـطـة / ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ]   ـعـرض1518[
ونّصه: بأمريكا المسلم

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ّول مبنى شراء تم أو عنـه فتحوـلـوا بإالمـسـلمين ضـاق ثم مسجد إلى وحأ
ـوال تـصـرف فبماذا ذلك جاز وإذا بإيعه؟ يجوز فهل المسلمين من البلد خل الـم

ذلك؟ من المتحصلة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّد بإـيـع وإذا الحاـلـة، هذه في المسجد بإيع يجوز نعم ـهـذا ـصـرف ـمـن فلبـإـ

ـفـي زـيـادةا إنـشـاء أو فـيـه إلـيـه يحـتـاج مـكـان في جديد مسجد إنشاء في الثمن
ـمـن وـقـف إنشاء في إل ثمنه يصرف فل وقف الول لن ترميمه أو آخر مسجد
ّله وهو الول جنس أعلم. المسجد. وال

المسجد في والشراء       بإيوع/البيع88ع/1/45

الـشـباب رابـطـة ـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   ـعـرض1519[
ونّصه:  ،بأمريكا المسلم

ملحـقـة وـغـرف للـصـلةا قاعة على تحتوي أمريكا في المساجد من كثير
ـبيع يجوز وهل المسجد؟ لصالح الغرف تلك في والشراء البيع يجوز فهل بإها، اـل

البـضـائع ـعـن العلن المـسـجد) أو للصلةا(حأرما لمخصصة القاعة في والشراء
فيها؟ والخدمات

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا المقرر صــلى النبي لقول المسجد في والشراء البيع ينبغي ل أنه شرع

فقولوا: ل المسجد في ويشتري يبيع الذي رأيتم وسلم: " إذا عليه الله

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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" علـيـك الـلـه ردـهـا ل فقوـلـوا ضالة فيه ينشد من رأيتم وإذا تجارتك الله أربإح 
فل ـثـم وـمـن الـقـرآن، وتلوةا والصلةا تعالى الله لذكر بإنيت إنما المساجد ولن

بإـهـا الملحـقـة الغرف وأما للصلةا، المخصصة القاعات في والشراء البيع ينبغي
تـكـن ـلـم وإن فيـهـا، والـشـراء البيع ينبغي ل فكذلك للصلةا مخصصة كانت فإن

قد  كانت وإن فيها والشراء بإالبيع بإأس فل غيره أو للسكن بإل للصلةا مخصصة
أحأيانا. للصلةا تفتح

المتـقـدما. والـشـراء اـلـبيع كحـكـم والـخـدمات البضائع عن العلن وحأكم
أعلم. والله

فاسد شرط وجود مع بإالقساط بإيت           بإيوع/شراء88ع/1/49

الـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ]     عرض1520[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم

ويختـلـف بإالقـسـاط، البيت شراء بإالمكان أمريكا في البيوت شراء عند
ولـكـن الـسـداد ـسـرعة وحأـسـب الـشـهري القـسـط قيـمـة حأـسـب اـلـبيت ـسـعر

هي المالية المصلحة فإن وعليه مثيل بإيت تأجير سعر يقارب الشهري القسط
بإالقساط. البيت شراء أي ذلك؟ يجوز فهل الول، بإالنظاما التعامل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
مبلغ حأسب البيت سعر اختلف ولو بإالقساط البيوت شراء يجوز

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

حأال في القسط زيادةا العقد هذا في شرط إذا أنه على السداد وزمن القسط 
ـذا ـفـي الدخول فيجوز صحيح، العقد وأصل بإاطل الشرط فهذا السداد تأخير ـه
ّـلـه الـشـرط تـطـبيق ـمـن بإـهـا يؤمن التي السباب اتخذت إذا العقد الفاـسـد. وال
أعلم.

الئتمان بإطاقات بإواسطة            بإيوع/ التعامل88ع/1/49

الـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]    عرض1521[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم

" الئتمان " بإطاقات  مايسمى عموما العالم بإلد وفي أمريكا في يوجد
)gredit  Cardللـشـخاص بإـنـوك أو مالـيـة شركات تمنحها بإطاقة ) وهي

تـخـول البطاـقـات وـهـذه المالـيـة، القدرةا منها معينة شروط فيهم تتوافر الذين
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إل عليـه وما الخدمات بإعض يستعمل أو البضائع من يشاء ما يشتري أن حأاملها
بـإـدوره والـتـاجر الخدـمـة أو البـضـاعة ويـسـتلم للـتـاجر البطاـقـة ـهـذه يـقـدما أن

ـهـذا اـشـتراها اـلـتي بإالبـضـائع بـإـدورها فاتورةا ترسل التي الشركة هذه يحاسب
ـشـيكا الشـخص هـذا فيرـسـل إليـه، شـهر ـكـل المختلفـة الماكن من الشخص
دـفـع إذا أـنـه العملـيـة ـهـذه ـفـي والمـشـكلة وهكذا، الشركة إلى القيمة بإمجمل

أو فاـئـدةا أي ـيـدفع فل المالـيـة للـشـركة شهر خلل عليه ما المشترك الشخص
المبـلـغ ـعـن زـيـادةا بإفاـئـدةا الـشـركة ـطـالبته واحـأـد ليوما ولو تأخر إذا وأما زيادةا

 على التوقيع للمسلم يجوز فهل الصلي

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

عـلـى بإـنـوده بإـعـض ـفـي يـنـّص واـلـتي ـهـذه الئتمان بإطاقات في الشتراك عقد
المبلـغ يـدفع أن ـعـزما إذا للـشـركة دفعهـا المتـأخرةا المبالغ على الفائدةا ترتب
ً ًا وكان شهر كل كامل ًا ذلك على قادر يتأخر أن آخر أو لظرف يحتمل بإأنه علم

ل كـمـا ـمـا، ـشـهر (ربـإـا) ـفـي فاـئـدةا عليه فتترتب عنه رغما الدفع عن الشخص
في لحاملها هذه الئتمان بإطاقة توفره الذي والتيسير التسهيل مدى هنا يخفى

دون منها الستفادةا يصعب الخدمات بإعض إن حأيث والحأوال الظروف مختلف
ـل خطورةا إلى إضافة السيارات ذلك: استئجار ومثل البطاقة هذه ـالغ حأـم المـب

السفر. حأالة في وبإخاصة البلد هذه في النقدية

يلي: بإما اللجنة أجابت*
يختـلـف كـلـوب) وأمثالـهـا (الداينرز المسماةا الئتمان بإبطاقة التعامل إن

(المشــتري) والزبإون البائع الثلثة الطراف وهم بإها للمتعاملين بإالنسبة حأكمه
بإتسويقها. يقوما الذي البنك وهو وكيلها كلوب) مع وشركة( الداينرز

ً المتجر صاحأب وهو للبائع بإالنسبة فأما ــ أ ـهـو ذـلـك ـفـي دوره فإن مثل
المستحقات من عليه ما لدفع المذكورةا البطاقات استخداما الزبإائن من قبوله
ّـكـل نقـدا لـهـا بـإـدفعه الـمـذكورةا يدفع أن بإدل العميل لن جائز وذلك الـشـركة و

الدين. من عليه ما بإدفع للبطاقة المصدرةا
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بإالنـسـبة ـجـائز ـكـذلك البطاـقـة ( المشتري) فاستعمال الزبإون وأما ـ ب
ّكل قد ويكون له، دفع البطاقـة شركة و ولكـن عليـه، المترتبـة السـلع أثمـان بإ

فوائد دفعه عدما تضمن التي الكافية الجراءات اتخاذ عليه يجب

البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المصدرةا الشركة أو البنك لدى حأسابإه في يجعل بإأن وذلك المستحقات على 
ًا للبطاقة ـكـاف رـصـيد حأـسـابإه ـفـي يـكـن ـلـم فإن عليه، يترتب ما لسداد رصيد

طبـقـا فواـئـد فيـهـا تترتب ل التي المهلة مدةا في عليه ما بإتسديد يبادر أن فعليه
الـشـرط علـيـه يطـبـق أن يتحاـشـى أن لـجـل وـهـذا الئتمانـيـة، البطاـقـة لنـظـاما
ـمـدةا الـسـداد عـلـى التأخير حأال في فوائد العملء دفع على ينّص الذي المحرما
معينة.

عملـيـة ويرـتـب العملء يكـفـل اـلـذي والبنك للبطاقة المصدرةا الشركة ج) وأما
عـلـى ييـسـر أـمـر ذاـتـه حأد في وهو التعامل هذا لهم فيجوز المستحقات تسديد
دـفـع إلـغـاء والبـنـك الشركة على يجب لكن حأياتهم أمور من مهمة ناحأية الناس
السداد. عن العميل تأخر حأال في الربإوية الفائدةا

مـسـتكملة بإـصـورةا الخدـمـة ـهـذه يتولى أن ينبغي الشرعية السياسة بإاب ومن
تذهب ل حأتى إسلمية مؤسسات السلمية والمجتمعات السلما بإلد شتى في

ّله معادية تكون قد إسلمية غير جهات إلى العمولت أعلم. للمسلمين. وال

محرمة مواد على تحتوي التي الطعمة             بإيوع/ بإيع 88ع/2/51

ًا اللجنة على ]   عرض1522[ رابطةالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

أو خنزير محتواها مواد على تحتوي التي الطعمة بإيع يجوز هل
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البيوع المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تبيع بإقالة محلت يملكون مسلمين وجود أمريكا في يكثر إنه حأيث كحوليات؟ 
بإها. يعملون والدخان) أو الخنزير ولحم (البيرةا

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـر ـمـن مأخوذةا مواد على تحتوي التي الطعمة بإيع للمسلم يجوز ل خنزـي

يـجـوز ذـلـك وـمـع فمكروه الدخان بإيع أما والمسكرةا، البيرةا بإيع ول كحوليات أو
المحّرـمـة والـشـربإة الطعـمـة بإـعـض فيـهـا تـبـاع التي البقالة محلت في العمل

ذـلـك ـكـان ـفـإن فيـهـا، مـمـا المـحـّرما بإيعه مزاولة اجتناب العامل يلتزما أن على
اعلم.. والله الشديدةا، الحاجة أو الضرورةا عند له فيباحا العمل عن يقطعه

ًا السلع إحأدى /اعتبار        بإيع88ع/6/27 البيع في الثمن من جزء

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1523[
ّي د سيارةا  لد ذه جديـدةا أخـرى بإسـيارةا تبـديلها وأري الـتي السـيارةا وه

أقساط. على الباقي بإتسديد وأقوما كمقدما تعتبر عندي
البيع؟ هذا حأكم  ما

يلي: بإما السؤال عن اللجنة أجابت*
ـمـادامت الـفـرق دـفـع مع جديدةا أخرى بإسيارةا قديمة سيارةا تبديل يجوز

ثـمـن بإـيـان ـمـن ـضـرر ول كمـقـدما الثـمـن ـمـن دفـعـة تعـتـبر القديـمـة الـسـيارةا
أعلم. واحأد. والله بإعقد المبادلة وقعت إذا السيارتين

المعاملت كتاب

العطية في الولد بإين وهبات/ التسوية معاملت/هدايا88ع/3/21

ونّصه: ،طارق/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على [عرض1524[
الســوق، في قيمتها من أقل بإقيمة والدي من أرض قطعة بإشراء أرغب

ًا لي بإيعها على والدي وافق وقد  دينار50000 حأوالي السوقية قيمتها بإأن علم
ًا  دينار،30000  ـ25000 بإمبلغ إنـنـي ذـلـك، عـلـى وافقوا إخوتي بإاقي بإأن علم

ًا أكبرهم خاصة. لسباب ذلك على اعترض فقد الصغر الخ إل سن
الـشـراء ـلـي يـجـوز وـهـل الـمـر هـذا ـفـي الشرعي الحكم معرفة أود لذا

أخي. اعتراض من بإالرغم
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
المسئول الصورةا وفي العطية في أولده بإين يسوى أن الب على يجب

ـفـي والمحابـإـاةا ذـلـك، يقتـضـي ـسـبب لغـيـر البإـن هذا حأابإى قد الب يكون عنها
ما بإذلك الب فيأثم إخوانه، سائر دون ألفا عشرين أعطاه فكأنه العطية معنى

ًا، عـشـرين ـهـذا ابإـنـه ـمـن يـسـترد بـإـأن أولده، بإين التسوية إلى يرجع لم أو ألـفـ
ذلك ودليل متساوية، أولده بإين العطية يجعل

والهبات الهدايا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

عمرةا أمي فقالت ماله بإبعض أبإي علّي قال: تصدق بإشير بإن النعمان مارواه 
بإي فانطلق وسلم عليه الله صلى الله رسول تشهد حأتى أرضى ل رواحأة، بإنت
ـلـه فقـال صـدقتي، علـى ليـشـهده وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول إلى أبإي

ـقـال: اتـقـوا ـقـال: ل، كلهم؟ بإولدك هذا وسلم: أفعلت عليه الله صلى الرسول
ّد أبإي فرجع أولدكم، في اعدلوا الله، مسلم. رواه الصدقة، تلك فر

ـجـاز التخـصـيص ـمـن واـلـدهم فعل بإما الولد بإعض نفس طابإت إن لكن
ـويته فيـجـب بإذلك نفسه تطب لم من أما التسوية، تجب ولم الوالد تصرف تـس

ّله أعلم. بإأخيه. وال

وعماتها أعمامها دون يملكه ما لبإنته وهبات/ يهب   هدايا88حا/1/61

:الوهاب عبدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1525[
عـقـارا وأورثـتـه زوجـتـه وـمـاتت وحأيدةا بإنتا منها فأنجب امرأةا تزوج رجل

الـخـرى ممتلـكـاته إـلـى إـضـافة الوحأـيـدةا، لبإنته الميراث في حأصته عن فتنازل
أوصى النقدية وأمواله آخر وهي: عقار الميراث، على حأصوله قبل يملكها التي

ـفـي لينـفـق الـشـياء ثـلـث ـخـروج مع لبإنته عقله وكمال حأياته حأال في كلها بإها
الخيرات. وجوه

ـه الحياةا قيد على لزال أنه العلم مع بإذلك يوصي أن له يجوز فهل أخ وـل
أبإيه؟ من أخوات وثلث
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والهبات الهدايا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

القسمة. تكون فكيف جائز غير كان وإذا
بـإـأن وـقـال الـسـتفتاء، طلب في كتب ما فقرر اللجنة منه واستفسرت ـ
الن. حأتى الوحأيدةا لبإنته شيئا يسجل لم المالك

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـن بإعـضـا أو أمها من ماورثه حأياته حأال لبإنته يهب أن للمالك يجوز بإأنه

لحكـم ملكه بإقية ويدع للخيرات، يملك ما بإثلث ذلك بإعد ويوصي الخرى أمواله
بإبقـيـة الـضـرار قـصـد يـحـرما أنه على المواريث أحأكاما في الله بإينه كما الشرع

أعلم. الورثة. والله

المعاملت كتاُب

الكفالة؟ يلغي هل الكفيل موت88ع/1/27

ونصه: ،عليالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1526[
أـلـف وـسـتون  مائة160 بإمبلغ كافل وهو والدتي/ حأمود، من أخي توفي

ًا ومعطي كويتي، دينار ًا مستند فـهـل اـلـدائن، طـلـب حأـسـب نفسـه عـلـى ـشـيك
ًا هذا يعتبر ّله أماما المتوفى ذمة في دين حأـيـاةا ـمـع وانتهت كفالة؟ أما وجل عز ال

ًا الكفيل؟ الحياةا. قيد على المستفيدين بإأن علم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ً يعتبر المتوفى بإه كفل الذي المبلغ يـبـدأ المطالـبـة وعـنـد ـلـذمته، ـشـاغل

ـأداء أو بإالبإراء إّما الكفالة تنته لم ما قسمتها قبل التركة من بإسداده الـمـدين بـإ
الكفاـلـة ـمـن المستفيد أو المكفول أو الكفيل بإموت الكفالة تنتهي ول الصلي،

ّله (المكفول أعلم. له). وال

الكفالت تحرير في   كفالة/العمل88ع/2/47
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،موسـإـىالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على عرض]1527[
ونّصه:

 البرية العامة النقليات على قائم التجاري نشاطها تجارية شركة

الكفالة المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـسـيارات بإكفالة الشركة هذه تقوما وخارجها الكويت داخل والركاب والبحرية
ـاحأنة ـا الـش ـواخر وخلفـه ـأمين والـب ـا وـت ـل عملـه ـا البلد داـخ ـل وخارجـه وتتحـم
ًا ذلك مسئولية ًا ومحتمل أدبإي الختصاص. جهات أماما مادي

النـشـاطات ـهـذه أوـجـه في معه العمل علّي عرض الشركة هذه صاحأب
وـضـمانها السيارات تسجيل من ذلك كان سواء النتاج نصف مقابإل بإها الخاصة

تشابإه. وما النقل مقاولت مباشرةا أو
خـصـم بإـعـد النـتـاج نصف يمثل أجر من أتقاضاه وما هذا عملي يعتبر هل

ً الـشـرع وـجـه ـمـن يعـتـبر ـهـل والـمـوظفين المكتبـيـة المـصـاريف كافة أما حألل
ًا ًا حأرام ًا لست بإأنني علم فقط، بإمجهودي أعمل بإل الترخيص ول للشركة مالك

ًا. الله وجزاكم خير

الكفاـلـة عـلـى الـمـال ـمـن يؤخذ ما بإأن وأفاد اللجنة إلى السائل وحأضر ـ
الكفاـلـة مـجـرد عـلـى الـمـال يؤـخـذ ول بإالكفالة تتعلق التي العمال عن هو إنما
القامة). ( عمل الشخاص كفالت في يتعامل ل المكتب أن كما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـجـود ـمـن الرـغـم عـلـى لمكتب نشاط في الغالبة هي العمال إن حأيث

كـمـا العـمـال، ـعـن المجردةا بإالكفالت يتعامل ل المكتب هذا أن وبإما الكفالة،
ـذي اليراد القامات) فإن (عمل الشخاص كفالت في يتعامل ل أنه يحـصـل اـل
ّله كسب وهو وأعمال خدمات مقابإل هو أعلم. مشروع. وال
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المعاملت كتاُب

المخرف الوالد على       معاملت/حأجر/الحجر 88ع/2/34

التي: الستفتاء وقدما ،ناجي/  السيد اللجنة إلى حأضر]1528[
ًا90 العمر من البالغ بإالوالد خاص السؤال ـ عـقـوق ـمـن والـخـوف  عاـمـ

الوالدين.
ًا الوالد أصيب الطبي التشخيص حأسب اـلـذاكرةا بإفـقـدان يسمى ما أخير

السماء. ول الماكن تذكر عدما إلى يؤدي ما الشيخوخة) وهو (عته أو
ًا المنزل من يخرج كان ذلك قبل الوالد تعود حأسب ـ مرتين أو مرةا يومي

المنزل. حأول خفيفة جولة بإعد بإمفرده مباشرةا ويعود
أـيـاما أربإـعـة بإـعـد إل يـعـد وـلـم ـخـرج الماـضـي يونيو شهر  من21 الـ في ـ
البوليس. وأقساما المستشفيات في عنه البحث من مضنية

السؤال:
ًا الخروج على يصّر زال ما إنه حأيث ـ1 ـفـي ـكـان كـمـا المـنـزل ـمـن يومي
ـهـل الـخـروج ـمـن منـعـه تـسـتطيع ل التي أختي إل المنزل في يوجد ول السابإق

مـثـل ترـعـى اـلـتي العامة وليست الخاصة المستشفيات إحأدى في إيداعه يصح
الحالت. هذه

الحجر المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

منه؟ عليه والنفقة الخاص ماله على التحفظ يمكن هل ـ2
مـجـال يكفيـهـا ول توـضـيحها من لبإد أخرى تفاصيل هناك أن ملحأظة مع

الورقة. هذه
ًا. الله وجزاكم خير

منــه يحصل وما المستفتي، والد حأال بإيان إلى اللجنة استمعت أن وبإعد
ـاما أربإعة وغاب خرج وأنه الضياع واحأتمال بإيته من الخروج من له يعرض وما أـي
ًا أولده عـلـى وأـخـذوا علـيـه الشرطة رجال عثور بإعد الشارع في وجد ثم تعـهـد

ابإنـتـه وـجـود مـن ـجـدوى تحصـل ولم وحأده الخروج من ومنعه عليه بإالمحافظة
بإرعايته. للقياما أولده أحأد بإتفرغ ول معه

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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ـانع ل ـن ـم ـداعه ـم ـي إـي ـد ـف ـفيات أحـأ ـاق المستـش ـى والنـف ـاته عـل حأاـج
حأـسـن ـمـن والتأـكـد تفقـده اـسـتمرار ـمـع وعلـجـه بإطـعـامه المتصلة الضرورية

تـعـالى ـشـفاؤه. والـلـه يـتـم أن إـلـى المستشفى في العاملين قبل من معاملته
أعلم.

المعاملت كتاُب

ونحوها الدعايات من الموظفين يصل ما 88ع/2/43

ونصه: ،يحيىالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1529[
ًا الوزارات لموظفي تقدما التي والدعايات الهدايا حأكم ماـ بإاختلف علم

مدير. إلى موظف من قيمتها

ـهـدايا لهم تقدما الشركات بإعض بإأن وأفاد اللجنة إلى المستفتي وحأضر     
ـبة آلت ـا حأاـس ـو وغيرـه ـل وـه ـي يعـم ـدار ـف ـص إـص ـي ترخـي ـارةا وزارةا ـف التـج

والصناعة. التجارةا وزارةا من تراخيص تأخذ الشركات وهذه والصناعة،
لديه لعملي المراجعين أحأد ووجدت روبإيان لشراء ذهبتويقول:         

كيـلـوات عـشـرةا ـلـي أحأـضـر  كيـلـة5 منه طلبت وعندما الوزارةا طرف ترخيص
المقابـإـل أـخـذ بإـعـدما المـكـان يمل أن صوته كاد حأتى القيمة أخذ بإإصرار ورفض

للروبإيان.

يلي: بإما اللجنة * أجابت
ـة العلقة لمجرد الموظفين إلى تقدما التي الهدايا أـ لـهـم لـيـس الوظيفـي

إلى يسلموها أن وإما قبولها عن يعتذروا أن إما ولكن لنفسهم أخذها

الرشوةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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الموظف. على التأثير استهداف من فيها يؤمن بإصورةا توزيعها لعادةا الدارةا 
ًا إدارته إلى سيقدمها أنه المهدي إعلما مع مع ذلك بإتحقيق ويقوما رسمي

ذات الدعائـيـة الـهـدايا ذـلـك ـمـن ويستثنى الهدية، بإتسلم المهدي الدارةا إشعار
لغـرض النـاس عامـة علـى تـوزع اـلـتي والميـداليات ـكـالقلما التافهـة القيـمـة
أعلم. قبلوها. والله من للموظف مانع فل الدعاية

عمله جهة إلى تقدما دراسات مقابإل         رشوةا/ أخذ 88ع/2/43

ونصه: ،يحيىالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1530[
(وذلك عملي جهة إلى تقدما دراسات عمل مقابإل مال أخذ حأكم ماـ

ًا الدواما خارج وعـمـل بإمراجعتـهـا أـقـوما سوف الدراسة تلك بإأن الرسمي) علم
المشروع. على الموافقة لخذ بإها مذكرةا

        
تعبأ ونماذج الشركات تراخيص والصناعة التجارةا وزارةا لدى بإأن السائل وأفاد

النـمـاذج ـلـه فنعطي النماذج ويطلب الترخيص طالب فيأتي الشركات قبل من
ـخـارج ونملـهـا مـنـه فنأـخـذها أملـهـا أن أـعـرف ل فيـقـول: أـنـا املها له ونقول
أجرةا. ذلك على ونأخذ الدواما

والصناعة التجارةا وزارةا في ترخيص إصدار في يعمل أنه وأفاد      

الرشوةا المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة وأجابت *
ـاما يـجـوز العـمـل وـقـت ـخـارج المراجعـيـن لحـأـد بإدراـسـة الموـظـف قـي

ـة هذه تجاه الوظيفي أدائه على ذلك يؤثر ل أن على أجر لقاء الرسمي المعامـل
أـقـل أو المـثـل أـجـر بإمـقـدار يأـخـذه اـلـذي المقابـإـل يـكـون أن وبإشرط غيرها أو

أعلم. الضمنية).والله الرشوةا سبيل على الجر في محابإاةا يتضمن ل (بإحيث
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المعاملت كتاُب

السداد عدما بإنية كافر من سلعة شراء88ع/1/49
اليهود تدعم لجهات المستحق دفع عدما                                 
الكفار بإلد في الجامعة رسوما من للتهرب التحايل                                 

غير الضرائب مسئولي عن الحقيقي الدخل إخفاء                                 
المسلمين

المسلمين لغير مالية لحسابإات سرية أرقاما معرفة                                  

ـن/  المقدمة الستفتاءات اللجنة على ]   عرض1531[ ـباب رابطةـم الـش
ونّصها: ،بأمريكا المسلم

اليهود يملكها التي الكبرى التجارية المحلت بإعض أمريكا في هنا) ـ1(
يقـطـع الـخـر والبـعـض إـسـرائيل، إلى أربإاحأه من نسبة بإإرسال يجاهر وبإعضهم

الحاجـيـات ـشـراء يـجـوز فهل لسرائيل، إجبارية مساعدات موظفيه رواتب من
ًا بإإعطـائهم وذلـك السداد عدما بإنية منها يد غيـر مـن شـيك أي أو رص ة بإ طريق

خفية؟ شيء أخذ أو أخرى

المؤسسات لبعض المستحقة الموال دفع وعدما التحايل يجوز هل) ـ2(
ًا المختلفة المريكية الحكومية الرئيسي الحليف تعتبر أمريكا بإأن علم

المانة المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا تمدها وهي لسرائيل  ن بإماليقـل سـنوي ي دولر بإلييـن ثلثـة ع علـى أمريك
ومنح. مساعدات شكل

بإين تفرق أنها ـ الجامعات أغلب وهل ـ هنا الحكومية الجامعات نظاما) ـ3(
الدراـسـية الرـسـوما حأـيـث ـمـن الواـفـد والطالب المستوطن المريكي الطالب
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المـسـتوطن؟ الـطـالب ماـيـدفعه أـضـعاف ثلثة أو ضعفي الوافد الطالب فيدفع
يـجـوز وـهـل المخفـضـة؟ الرـسـوما ـلـدفع أـخـرى أو بإطريـقـة التحاـيـل يجوز فهل

مستوطن بإأنه الوافد الطالب صنف بإأن التصنيف في خطأ وقوع عن السكوت
ًا الـطـالب؟ ـمـن قـصـد دون الخاـصـة المؤسـسـات بإـعـض تـكـون ـقـد بـإـأنه علـمـ

ًا وتأخذ الجامعة تمويل في للحكومة مشاركة والشعبية الربإاحا. من نصيب

المحدود الدخل ذات للعائلت يعطي حأكومي صحي نظاما أمريكا في) ـ4(
ـاء العائـلـة تـسـتلم بإطاـقـات ـا بإـن المحلت ـمـن غذائـيـة ومنتـجـات أطعـمـة عليـه
ـهـذه تـحـدده معـيـن مـسـتوى من أقل السنوي الدخل يكون أن بإشرط التجارية
ّ لتـسـتقبل الـصـحية العـيـادات بإعض هناك أن بإذلك وشبيه الجهات، أـصـحاب إل

ـل يجوز فهل زهيدةا بإأسعار المعالجة لهم وتقدما المحدود الدخل ـاء التحاـي بإإخـف
وذـلـك المـحـدد المـسـتوى ـمـن أـقـل بإقيـمـة وإخـبـارهم الحقيقـيـة اـلـدخل قيـمـة

المنافع؟ هذه على للحصول

ّا الشباب بإعض يسأل  ) ـ5( أو المريكيـيـن ـمـن مفـقـودةا بإطاـقـات وـجـد لو عم
ًا عرف لجــل وذلك يستخدمها أن له يجوز فهل بإالمريكيين خاصة سرية أرقام
أصحاب إذن دون بإالطبع وذلك المريكيين حأساب على التليفون فاتورةا تحويل

الرقاما؟ أو البطاقات هذه

الحجر المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ّية أرـقـاما أو مفـقـودةا هاتفـيـة بإطاقات استخداما ليجوز بإغـيـر خاـصـة ـسـر

لن إذنـهـم بـإـدون حأـسـابإهم عـلـى ذلك ونحو التليفون فاتورةا لتحويل المسلمين
ـوا المـسـلمين أن يقتـضـي وـهـذا رـسـمية وتـصـاريح بإتأـشـيرات البلد تـلـك دخـل

ًا ليخونوا ً يأخذوا ول البلد  تلك أهل من أحأد لهم الذن لن صاحأبه بإرضا إل مال
ـمـن لـشـيء التـعـرض وـعـدما الوـفـاء يقتـضـي والمان المان، من نوع بإالدخول
وـضـمان المبيـعـات وأثـمـان كالقصاص الشرع أثبته بإحق إل أموالهم أو أنفسهم

ّله أعلم. المتلفات. وال
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المعاملت كتاُب

ربإوية مجالت في المستثمرةا الشركات مع التعامل88ع/1/49

الـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   ـعـرض1533[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم

(يلحـأـظ وـشـرائها بإيعـهـا في التعامل ليجوز التي الشركات أسهم ماهي
أربإاحا نظير البنوك لدى احأتياطيا جزءا أموالها تودع المريكية الشركات كل أن

أو المحرـمـة بإالطعـمـة التعاـمـل ـهـو عملـهـا ـصـلب الشركات هذه وبإعض ربإوية
عملها). على التأمين أو الربإوي القراض أو الخمور

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المحرـمـات أو بإالربـإـا التعاـمـل الساـسـي عملها ليس التي الشركات إن

أو بإالربـإـا تتعاـمـل ـكـانت وـلـو بإاـسـمها التعاـمـل أو فيـهـا المـسـاهمة من مانع فل
أو بإالربـإـا التعاـمـل الساـسـي عملـهـا كان إن أما الندرةا، سبيل على المحرمات
أسهمها. في التعامل وتحرما فيها المساهمة فتحرما المحرمات
ًا بإالربإا تعاملت إذا  ثم اـلـذي الربإح من يتخلص أن المساهم فعلى إقراض

بـإـه ليقـضـي أن عـلـى الخير أعمال من عمل بإأي بإإنفاقه السبيل هذا من أصابإه
ًا بإه ليبني وأن دينا الزـكـاةا.والـلـه ـمـن يحتـسـبه ول أهـلـه عـلـى ينفقه ول مسجد

اعلم.

الشركات المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الربإاحا نسبة في الشركاء            شركات/تفاضل88ع/1/49

الـشـباب رابـطـةـمـن/  المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]   ـعـرض1533[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
كالتالي: شركة عقد يجوز هل
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يأخذ الربإاحا توزيع عند ولكن المال رأس بإنصف منهما كل يدخل طرفان
ـدهما ـبر نســبة أحـأ ـن أـك ـر ـم ـك الـخ ـبب وذـل ـبرته بإـس ـه أو ـخ ـوق معرفـت بإالـس

ذلك؟ ماشابإه أو أمريكا في أواستقراره

يلي: بإما اللجنة أجابت*
يـجـوز ـفـإنه المـشـترك الـمـال ـفـي منهـمـا ـكـل يعـمـل الشريكان كان إذا

الـشـريكين أـمـوال ـكـانت وـلـو مختلـفـة بإنسب بإينهما الربإاحا توزيع على التفاق
ـي وفــي متســاوية، ـن المغـن ـاض  ط5/30 قدامــة لبـإ ـح . الرـي ـى ( والربـإ عـل
قدر الخسارةا) على ( أي الشركة) والوضيعة أقساما جميع في عليه مااصطلحا

ّله أعلم. المال. وال

ونتاجه حأيوان في شركات/ الشتراك88ع/3/54

ونّصه: ،عباسالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]    عرض1534[
بـإـدفعها يـقـوما ثم الخاص جيبه صغيرةا) من (عجلة الول الطرف يشتري

أي بإدفع الول الطرف يكلف ول وعلفها بإتربإيتها ليقوما الثاني للطرف

الشركات المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

دفعه ذلـك فـي منه مساهمة بإسيطا مبلغا إل الثاني للطرف شيء  للطـرف بإ
الثاني.

قابإلـة بإقـرةا وتـصـبح العجـلـة هـذه تـكـبر حـأـتى ذـلـك عـلـى الحال ويستمر
بـإـأي الـثـاني الـطـرف ليكـلـف نفـقـت إذا الـفـترةا تلك أثناء وفي والنتاج، للحمل
الولـيـد(العـجـل ويباع حأملها وتضع تحمل أن وبإعد الول للطرف ثمنها من شيء

بإينهـمـا مناـصـفة العـجـل ثـمـن والـثـاني الول الـطـرف من كل الصغير) يتقاسم
ًا. تقريب

الول للـطـرف العـجـل ـهـذا ثمن من حأصته بإدفع الثاني الطرف يقوما ثم
ًا ليصبح الما البقرةا تلك لنصف كثمن البقرةا. هذه في الول للطرف شريك

حألبـهـا مقابـإـل ورعايـهـا بإعلفها يقوما الثاني الطرف ذلك بإعد تلك وتستمر
وخلفه. الحرث في عملها أو تحلب كانت إن

ملحوظة: 
مـن مبلـغـا الـثـاني الـطـرف الصغير) يأخـذ (العجل فيها يباع مرةا كل في

الناس. بإين العادةا بإه ماجرت حأسب ولولده له كبقشيش تقسيمه قبل ثمنه
ًا الشركة هذه ماحأكم والسؤال السلما خير فيه لما يوفقكم والله شرع

والمسلمين.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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عدما حأيث من شرعية مخالفة فيها السؤال في إليها المشار الطريقة

الشركات المعاملت/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـلم: " عليه الله صلى الرسول قول في الواردةا الشرعية القاعدةا تطبيق  وـس
ّلـهـا مملوـكـة المـشـتراه البقرةا " لن بإالضمان الخراج فيـكـون الول للـطـرف ك

ـشـركة كل في يصنع كما مثله أجر للعامل ويكون النفقة، وعليه له النتاج جميع
بإالمثل. إجارةا إلى تتحول إذ فاسدةا

ّلك أن هي الصحيحة والطريقة ًا الـثـاني للـطـرف الول الـطـرف يم ـجـزء
ًا البقرةا من ًا مشاع ـذا يكون عليه يتفقان مما ثلثها أو كنصفها بإالنسبة معلوم ـه

عليـهـا يتفق معلومة مدةا البقرةا رعاية على الثاني للطرف أجرةا المملك الجزء
ًا يكون وبإذلك ووـلـدها كلبنـهـا النـتـاج من للعامل ويكون البقرةا ملكية في شريك

ـمـن علـيـه مايحصل مقابإلة نفقتها في مايصرفه ويعتبر البقرةا من مايملك بإقدر
التـسـامح. عـلـى مبنّي الشركة وبإاب  الفرق في التسامح مع المدةا طوال لبنها
ّله أعلم. وال
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الحوال كتاُب
الشخصية

التالية: البواب ويشمل
* باب: الرضاع        
* باب: الزواج        
* باب: المهر       
* باب: الخلع       

* باب: الظهار        
* باب: الطلق       
* باب: العدة       
* باب: الوصية       
والنفقة * باب: الحضانة       
والتركة * باب: الميراث       
 والتبني * باب: النسب       
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))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

الرضيع أخت من الرضيع أخي  زواج88حا/2/5

التي: الستفتاء وقدما  على،السيد/ اللجنة إلى حأضر]1535[
" " منــى الصغرى خالتهما " مع " مريم جدتهما من وأمل" رضعا "علي

وأمـهـا إـخـوةا لـهـا أـمـل وـكـذلك ، مرـيـم " بإـنـت " نورةا اسمها وأمه إخوةا ولعلي
الحـل حأـيـث مـن وأمـل علـي إخـوةا موقـف فـمـا مريـم " بإنـت "سلوى اسمها

والحرمة.

ل) لهـا " أحأمـد اسـمه أصغر أخ " له " عليا بإأن المستفتي وأفاد " (وأم
ـيـتزوج أن نـورةا (لحأمـد) ابإـن يحـوز فهـل "، " لطيفـة اسمها منها أصغر أخت

معه؟ رضعت هي ول معها يرضع لم التي أمل بإنت لطيفة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
لرـضـاع إذ أـمـل (لطيـفـة) بإـنـت ـيـتزوج أن ـنـورةا (لحأمد) ابـإـن يجوز بإأنه

الكبرى الخت أمل رضاع ول لحأمد، الكبر الخ وهو علي رضاع وليؤثر ، بإينهما
ّله أحأمد زواج من هذا يمنع ول للطيفة، أعلم. بإلطيفة. وال

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الرضاع من عمها لنه عليه  حأرمت88حا/4/8

التي: الستفتاء وقدما ،جمعانالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1536[
ـن الزواج لي يصح فهل بإنات له أبإيها من أخ ولها امرأةا مع رضعت لقد ـم

معها؟ رضعت التي أبإيها من المرأةا أخ بإنات

فـقـال: عـنـه الستفـسـار يرـيـد عـمـا المـسـتفتي اللجـنـة واستفـسـرت ــ
ـمـن رـضـعت ـقـد "فاطمة" وأـنـا اسمها واحأدةا زوجتان، له محمد اسمه شخص
ًا أنجـبـت دلل اـسـمها لمحـمـد الثانـيـة "ـسـعاد" والزوـجـة ابإنتـهـا مع فاطمة وـلـد
أتزوج أن لي يجوز "تهاني" فهل اسمها بإنت وله جاسم تزوج وقد جاسم اسمه

تهاني. من

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا ليصح بإأنه  الرضاع. من أخيه بإنت تهاني لن تهاني من جمعان يتزوج أن شرع

أعلم. والله
202

الرضاع:  باُب



ًا خاله صار رضاع/ بإالرضاع88حا/2/17 ابإنته عليه فحرمت له أخ

أتـقـدما ، رأفإتالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1537[
ًا التي بإالسؤال للهمية. ممكن وقت أقرب في كتابإة عليه الجابإة راجي

خمس من أكثر الكبيرةا أختي مع خالي ابإن أمي السؤال: أرضعت

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

هذا.فـهـل خالي ابإن بإنت من الزواج الصغر أخي الرضاع. ويريد زمن رضعات 
الزواج؟ هذا يصح

ًا الكبيرةا. ولختي لي شقيق أخ هذا الصغر أخي بإأن علم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أخ بإـنـت زواجـهـا يريد من فتكون السؤال في جاء كما المر كان إذا  بإأنه

كـمـا الرـضـاع من الخ بإنت لحرمة له تحل فل المرضعة أبإناء لجميع الرضاع من
أعلم. النسب. والله من تحرما

المحرمات الرضعات عدد في رضاع/الشك88حا/3/17

ـه ومـعـه عطاالـسـيد/  اللجنة إلى حأضر]1538[ الـسـيدةا/ عقيـلـة زوجـت
التي: الستفتاء وقدما

2 ـعـدد منـهـا الـلـه ورزقـنـي ما1975 بإتارـيـخ زوجتي على القران عقد تم
ـدتها من علمت شهر فترةا منذ ذلك وبإعد  بإنات،5 وعدد أولد ـأني واـل رـضـعت بـإ

مشــاكل بإينهما حأدث ووالدي والدتي كانت ، البداوةا دور على الكبيرةا أختها مع
الواـلـدين بإـيـن النفـصـال وتم الكل أتناول سنة العمر من أبإلغ كنت  وأنا عائلية
ـفـي البـكـاء عـنـد بإرضاعي زوجتي أما فقامت فقط، أياما عشرةا أو أسبوع لمدةا
ًا أناما، حأتى فقط الليل الخطـبـة أثـنـاء عنـهـا نعـلـم ـلـم المعلوـمـات هذه بإأن علم

ـهـذا قـلـق، ـفـي عـشـنا الخبر وردنا حأين حأيث الله، أفادكم ... فأفيدونا والزواج
الله. وأدامكم

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

أولد ـسـبعة زوجتي من ولي ما1975 سنة متزوج المستفتي: أنا وقال ــ
ًا ـشـهر زوـجـتي) مـنـذ (والدةا خالتي أخبرتني وقد خالتي ابإنة وهي ، بإأنـهـا تقريـبـ

بإخمــس تكبرها التي زوجتي أخت مع سنة العمر من أبإلغ كنت عندما أرضعتني
ـعـدد لتـتـذكر بإأنـهـا ـقـالت الرـضـعات ـعـدد ـعـن ـخـالتي سألت وعندما سنوات،

بإالضبط. الرضعات
ـا أرضعت بإأنها والدتي أخبرتني لقد المستفتي زوجة وقالت ــ ـثر عـط أـك

رضعات. خمس من

لـسـماع الشخـصـية الحـأـوال لجنة سكرتير ندب اللجنة رأت ذلك على وبإناء ــ
ـعـن الجابـإـة وأجلت تأتي أن ولتستطيع السن كبيرةا إنها حأيث المرضعة أقوال

الرد. ورود لحين الستفتاء
سكرتير دونها التي المرضعة إفادةا على اللجنة اطلعت الجلسة هذه وفي       

ليـلـة ـكـل واحـأـدةا بإرـضـعة إل تجزما ولم ليال ثلث أرضعته أنها المتضمنة اللجنة
الثلث عن الزيادةا في وترددت

 
يلي: بإما اللجنة أجابت

طبعة ــ194 ص9(ج قدامة لبإن المغني في جاء ما على اللجنة اطلعت        
الرـضـاع ـعـدد ـفـي أو الرـضـاع وـجـود ـفـي الشك وقع الكبير) ونصه: إذا الشرحا
اليقـيـن ـعـن نزول فل عدمه الصل لن التحريم يثبت لم ل أو كمل هل المحرما

ـعـن زاد فيـمـا ـشـكت المرـضـعة أن وبإـمـا وعدده الطلق وجود في شك لو كما
الرـضـعات إكـمـال ـعـدما وـهـو بـإـاليقين ويؤـخـذ الـشـك فيـطـرحا رـضـعات الثلث

الن عـصـمته ـفـي اـلـتي الزوـجـة عليه تحرما فل المحرمات المشبعات الخمس
أعلم. الحالة. والله هذه في اللجنة اختارته ما على

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

 المرضعة لولد تحل هل الرضيعة أخت88حا/4/21

التي: الستفتاء وقدما ، مرزوقالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1539[
الوسطى) (وهي أختهما أن غير الصغير وأخاها فتاةا والدتي أرضعت لقد

والــدتي ترضعها لم التي الفتاةا هذه من الزواج يصح فهل والدتي من ترضع لم
ًا. الله وجزاكم الشرعي، الحكم إبإداء فالرجاء خير

أمـهـا، ـمـن يرـضـع لم التي البنت من الزواج يريد بإأنه المستفتي وأفاد ــ
أمه. من ترضع لم وهي
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن ـلـه يـحـل أـمـه ـمـن هي ترضع  ولم أمها، من يرضع لم التي البنت بإأن

أعلم. يتزوجها. والله

منها الزواج ويريد واحأدةا رضعة أمها من رضع88حا/2/23

التي: الستفتاء وقدما  نزال،السيد/  اللجنة إلى وحأضر] 1540[
(منـيـرةا) (ـشـيخة)  وعـنـد ـمـع واحأدةا (محمد) من( منيرةا) مرةا رضع لقد

الشكر. ولكم ذلك؟ له يحل فهل منها (محمد) الزواج (بإدرية) يريد أخرى بإنت

يلي: بإما اللجنة أجابت*
والمالكية الحنفية بإمذهبي الخذ اللجنة رأت فقد زواج يحصل لم ماداما

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أن اللجـنـة أفـتـت فقـد وعلـيـه يـحـّرما، وـكـثيرةا الرـضـاع قلـيـل أن يريان اللذين 
ـفـي اللجنة عليه جرت الذي الرأي (بإدرية) وهو من يتزوج أن له (محمد) ليحل
ّله أعلم. فتاواها. وال

الصغرى تحل فهل الكبرى الخت مع رضاع/ رضع88حا/1/32

التي: الستفتاء وقدما ،هليلالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1541[
الـكـبرى، أختـهـا ـمـع رضعت أنني بإعد فيما كشفت بإنت، على تملكت لقد

خلل بـإـأنه (ـجـدتي) وتـقـول الوـلـى الـشـاهدةا ـشـاهدين عليه كان الرضاع وهذا
أما إـلـى أـخـذتك ـلـذلك تـصـرخ وأـخـذَت اـسـتيقظَت المستـشـفى في أمك وجود
منـهـا. أـمـا فأـخـذتك ـسـكّت ـثـديها البـنـت) عـلـى (أما وـضـعتك أن وبإمجرد البنت

ًا. فـهـل تـتـذكر ل بإأنـهـا فتـقـول نفـسـها البنت أما وهي الثانية الشاهدةا ـهـذا ـشـيئ
التي الفترةا وهي البنت أما عند ساعات بإضع  قضيت بإأني علما صحيح؟ الزواج
المستشفى. في أمي بإها كانت

ملحأظة:ـ 
عليها. عاقد الن. ولكني حأتى البنت على أدخل لم إنني

يختــِل ولم إليه تزّف ولم المرضعة ابإنة على عقد بإأنه المستفتي وأفاد ـ
بإها.

أقوالهــا لسماع عليها المعقود أما إحأضار المستفتي من اللجنة وطلبت ـ
 إلى للذهاب اللجنة سكرتير ندب رأت واللجنة المجيء، أبإت بإأنها فقال
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الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ل، أما العاـقـد أرـضـعت ـكـانت إذا فيـمـا أقوالـهـا لـسـماع عليها المعقود أما منزل
أحـأـد بإـيـن ـعـداوةا هـنـاك وهل أرضعته مرةا وكم ل، أما الرضاع سن في هو وهل
وع عـن سـكتوا ولمـاذا الياما، هذه كل سكتوا ولماذا الزوجين، أسرةا من موض

الـسـتفتاء ـعـن الجابـإـة وأجـلـت طويـلـة، والـمـدةا الن وإـلـى العقد أثناء الرضاع
الرد. ورود لحين

الـسـيد/ " أرـضـعت "ـشـقحة المرـضـعة أن مـنـه ـتـبين الجلـسـة هذه وفي
المرـضـعة عـنـد فأحأـضـروه مريـضـة أمه كانت فقد أشهر عدةا عمره وكان هليل

ً عـشـر الحادية الساعة الـسـاعة حـأـتى عـنـدها ومـكـث ـنـاما، حـأـتى فأرـضـعته ليل
ًا الرابإعة فقط. واحأدةا رضعة إل تتذكر ل ولكنها صباحأ

يلي: بإما اللجنة أجابت*
(هلـيـل) ( بإتـهـاني) زواج جواز عدما اللجنة ترى الحالة هذه مثل في بإأنه     
أعلم. والله العقد، فسخ وعليهما

الرضيع أخت من الرضيعة أخ رضاع/ زواج88حا/5/32
         

التي: الستفتاء وقدمت ،مريمالسيدةا/  اللجنة إلى ]     حأضرت1542[
ثلث أو (إبإراهـيـم) مرتـيـن ابإـنـي ـمـع ـخـالتي "حأـصـة" بإـنـت أرـضـعت لقد

تقدما وقد ، مرات ثلت أو مرتين إبإراهيم ابإني كذلك خالتي أرضعت وقد مرات
ل؟ أما الزواج يجوز فهل إبإراهيم أخت خالدةا لخطبة حأصة أخو قيس

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـكـذلك قـيـس أما ـمـن ترـضـع ـلـم خاـلـدةا ابإنتي المستفتية: بإأن وقالت ــ
مني. يرضع لم قيس

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا مـانع فل السـؤال في جاء كما المر كان إذا  بإخالـدةا، قيـس زواج مـن شـرع

أعلم. والله

المرضعة أولد جميع الرضيع على يحرما88حا/1/48
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التي: الستفتاء وقدما ،صياحالسيد/  اللجنة إلى  حأضر]1543[
التي: الموضوع عن لي اليضاحا أرجو

رضعت السيدةا هذه وبإنت والدتي، بإمقاما وأصبحت سيدةا من رضعت أنا
اـلـتي الـسـيدةا أولد ـهـل وـسـؤالي الرضاعة، من شقيقتي وأصبحت والدتي من

أو مـنـا أـكـبر ـسـواء ل أما اـلـزواج لـهـم يـحـل هل والدتي وبإنات ثديها من رضعت
ًا. الله جزاكم أفيدونا منا أصغر خير

ًا بإأن المستفتي وأفادـ بإنت مرزوقة وأن ، بإطحة خالته من رضع صالح
فهل دليل، اسمها إخت ولمرزوقة إخوةا ولصالح ، دلة خالتها من رضعت بإطحة
مرزوقة؟ أخت دليل من يتزوج أن صالح إخوةا لحأد يجوز

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا بإأن  لها ابإنا فصار أرضعته لنها بإطحة خالته بإنات من يتزوج ل صالح

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا ـة خالتها أولد على محرمة أصبحت مرزوقة وكذلك الرضاع، من لبناتها وأخ دـل
بإعضـهم مـن اـلـتزوج يـجـوز ـعـداهما ومـن الرـضـاع، ـمـن إخوانـهـا أصبحوا لنهم

أعلم. غيره. والله أو رضاع من محرما سبب بإينهم ليس أنه بإاعتبار

الرضاع. في يحرما الفحل لبن88حا/5/37

ـي، الـسـتفتاء وـقـدما ،مـبـاركالـسـيد/  اللجنة إلى ]        حأـضـر1544[ الـت
ونصه:

مـع إخـواني مـن خـالتي بإـنـات أو أخوالي من خالتي أبإناء زواج يجوز هل
ـدةا من مشبعات رضعات خالتي من رضع قد الب من أخي بإأن العلم أـخـي واـل

إخواني؟ أكبر وهو المذكور

ـب أبإيه من أخيه مع رضعت "  قد " منيرةا خالته بإأن المستفتي وأفاد ـ " " متـع
". " متعب  أما على

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـس، " ول " عبيد أولد " من " منيرةا أولد من أحأد زواج ليجوز لن العـك

واـلـد ويـكـون الرـضـاع ـمـن أخـتـه " فتـكـون " متـعـب أما ـمـن " رـضـعت "منيرةا
ـه الفحل لبن لن الرضاع من لمنيرةا " أبإا " عبيد هو " الذي "متعب يحرما. والـل
أعلم.
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الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أبإيها؟ من أختها له تحل هل الرضاعة من أخوها88حا/6/50

التي: الستفتاء وقدما   صالحالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1546[
وـكـذلك اـسـعود، أمـهـا (فوزـيـة) اـلـتي أرضعت وصالح زبإيدةا (نور) أما إن

زبإـيـدةا ـشـقيق ـهـو اـلـذي ـصـالح والن (زبإيدةا)، أرضعت فوزية (اسعود) أما فإن
لب. فوزية أخت علياء بإأن العلم مع علياء، بإنت بإصيته الزواج يريد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإينهـمـا. مـحـرما رـضـاع وـجـود (ـصـيتة) لـعـدما (صالح) من زواج يجوز بإأنه

أعلم. والله

جدتهم من لرضاعه عمه بإنات يتزوج أن له ليس88حا/1/50

التي: الستفتاء وقدما ،عنادالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1546[
ـع والدتي (وضحة) أي جدته من (رياض) رضع اسمه شقيق أخ ابإن لي ـم

ـا أن له يجوز (سهاما) فهل ابإنتي يتزوج أن (هوية) ويريد الشقيقة أختي يتزوجـه
ـا سهاما بإنات من يتزوجوا أن الشقاء رياض لخوةا يجوز وهل ل؟ أما أما وأخواتـه
كـذلك ولـي ل؟، أما بإـنـاتي مـن يـتزوجوا أن أبإيه من رياض لخوةا يجوز وهل ل؟

إخوتي بإنات من يتزوجوا أن وإخوته لرياض يجوز فهل أولد ولهم أبإي من إخوةا
ل؟ أما لبإي

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـن أـخـوهم لـنـه عـنـاد عـمـه بإـنـات ـمـن ـيـتزوج أن لرـيـاض ليـجـوز بـإـأنه

اض لخوةا ويجوز الرضاع، يجـوز ول الب، مـن عنـاد بإنـات مـن يـتزوجوا أن ري
يحـصـل ـلـم ـمـاداما منـهـن اـلـزواج رـيـاض لـخـوةا ويجوز منهن، يتزوج أن لرياض
أعلم. رضاع. والله بإينهم
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رضاعة أخته أمها لن خالته بإنت تحل ل ـ88حا/4/57
ل..!! وجدته الرضاع تؤكد والدته ـ                         

التي: الستفتاء وقدما ،عارفالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1547[
جدتي، بإنات أكبر ابإن وأنا الصغيرةا خالتي (عزيزةا) مع جدتي من رضعت      
موـقـف فـمـا ابإنتها، من أتزوج أن وأريد أمل، واسمها بإنت ولها وسط خالة ولي

وبإيــن معها رضعت التي خالتي وبإين معها، أرضع لم وإني وخاصة منها، زواجي
الرـضـاع تؤكد ل جدتي أن ملحوظة مع ، أخريات خالت أربإع العروس أما خالتي

الرضاع. تؤكد ووالدتي

وقـال: بإـأن السـتفتاء فـي كتبـه مـا فقرر المستفتي من اللجنة واستفسرت ـ
تؤكـد اـلـتي والـدته بإكلما مقتـنـع وأنـه بإكلمـهـا، يـشـك وأنه الرضاع لتؤكد جدته

الرضاع.

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ـمـن وـهـي الرـضـاع ـمـن أخـتـه بإـنـت تعـتـبر يتزوجـهـا أن يرـيـد اـلـتي بـإـأن
ًا. والله له تحل فل المحرمات أعلم. أبإد

الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ابإنتها عليه تحرما فلم واحأدةا مرةا أرضعته88حا/1/1

التالي: الستفتاء ،وقدما مفرج/  السيد اللجنة إلى حأضر] 1548[
رـضـعت اـلـذي اـلـزوج غير سابإق زوج من بإنت عندها امرأةا من راضع أنا

وعند أطفال، ثلثة منها ولي البنت تزوجت وأنا بإنت لها والبنت أبإنائه، مع
الياما في يعني حأرامك فكت قالت: بإأنها الرضعات عدد عن والدتي سؤال
مرات. ثلث ولدتي من الولى

 السيدةا/ حأمشة وهي والدته معه وحأضرت      
فيها دونت والتي المستفتي من المقدمة الورقة على اللجنة واطلعت      
يلي: ما ومتضمنة شاهدين من وموقعة المرضعة، أقوال

بإـسـؤالنا قمـنـا لـقـد موـضـي المرضعة شهادةا تقرير على الشاهدان نحن
بإالتي: المرضعة إلى

ًا؟ أرضعت مرةا كم ـ مفرج
 الولدةا صباحا في واحأدةا مرةا : أرضعته فأجابإت      
سوف وأنها تعالى الله بإتقوى وذكرناها الرضعات عدد عن السؤال وكررنا     

تعالى والله الصباحا في واحأدةا مرةا : أرضعته فقالت تعالى الله أماما تسأل
غيرها. عن يسألني ما

أن بـإـدون حـأـدث الـشـاهدين. وـهـذا خير سبحانه والله أمامنا تقرر ما هذا
قسم. أي بإالله تقسم أن منها نطلب
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الرضاع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا ابإني المستفتي: وضعت والدةا وقالت ـ أرـضـعته وـقـد العصر بإعد مفرج
مطلقا، ذلك بإعد ترضعه ولم فقط، العشاء إلى ولدته بإعد من موضي
الرضعات. عدد كم أدري ل ولكنني

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ـمـانع ول حأرـمـة علـيـه ـيـترتب ول ـصـحيح الحالة هذه مثل في الزواج بإأن

أعلم. الزوجية. والله استمرار من شرعا

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

مرضعته بإنات من الرضيع إخوةا زواج من مانع ل88حا/9/58

التي: الستفتاء وقدما ،حنيشالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1549[
مشــبعات رضعات (فرحأة) عدةا أختي (صالحة) ابإن زوجتي أرضعت لقد

فهل بإنات ولختي أختي ابإن زوجتي ترضع أن قبل ذكور أولد لدي وأنا
ًا. الله وجزاكم أختي بإنات من الزواج لبإنائي يجوز خير
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ترتـيـب حأسب هما (صالحة) بإولدين زوجتي من المستفتي: رزقت وقال
ثم ثم(تركي)  ميلدهما وعند اسمه ثالث بإولد رزقت (أحأمد)  (محمود) 
اسمه الرضاع سن في وليد ولها مرضت (فرحأة) قد أختي كانت رضاعه

ذلك بإعد أختي رزقت ثم مشبعات رضعات عدةا زوجتي (محمود) أرضعته
فما أختي بإنات من وأحأمد) بإاثنتين (تركي ولداي يريد بإبنات هو (فرحأة) 
الشرعي؟ الحكم

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ويـحـرما فرحـأـة، عمتهما بإنات من الزواج وأحأمد تركي من لكل يجوز بإأنه

بإنات. له كان (المستفتي) إن خاله بإنات من الزواج فرحأة ابإن محمود على
أعلم. والله

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

    المختلطة والصالت النوادي في الزواج حأفلت إقامة88ع/1/52

ود/  الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنـة على عرض]1550[ ،محم
ونصه:

ًا. الله التالي: جزاكم على رسمية بإفتوى الرد المرجو خير
الحفلت فـي المخصصـة الصـالت أو النـوادي فـي الفـراحا تجرى عادةا

النساء تكون أو ومختلطة، مكشوفة صالة في والرجال النساء وتكون
عن يفصلهم ل ولكن أخرى جهة في والرجال جهة في الصالة نفس في

المسافة وتكون النساء، وكراسي الرجال كراسي بإين الممر إل بإعضهم
البعض. بإعضهم ومقابإل متر نصف عن تزيد ل والنساء الرجال بإين

متبرجات معظمهم والنساء والرقص الغناء يكون العادات تعلمون وكما
في حأكمه وما البعض، يقول كما جائز هذا فهل الفاضحة، الزينة وأخذن

ًا. الله وجزاكم الشريعة؟ خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ن السـائل ذكـره الذي الوجه على والنساء الرجال اختلط بإأن ظهـور م

ًا. حأراما كشفه الله حأّرما عما وكاشفات متبرجات النساء شرع
أـشـد فـهـو الرجال بإحضور النساء رقص أو النساء مع الرجال رقص وأما

يطلعون ول الرجال يحضره ل مجمع في النساء رقص من بإأس ول حأرمة،
ًا يكون ل أن على الوسائل، من وسيلة بإأية عليه ًا رقص ينكشف ل وأن ماجن
إليه. تنظر أن للمرأةا يحّل ل ما المرأةا من

أعلم. والله
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الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لبإيها الما أخت من الزواج يحل ل88حا/2/7

محمد:السيد/  من المقدما التي الستفتاء اللجنة على عرض]1551[
أخرى زوجة من وبإنت زوجة من حأفيد بإين النكاحا يجوز هل        

له اسمه السؤال: شخص ولتوضيح       " اسمها إحأداهما زوجتان "أحأمد" 
البنت "غرثني" ولهذه اسمها بإنت "زينب" ولزينب اسمها " والخرى بإيبي
بإنت الخرى زوجته من شاه" ولحأمد " محمد اسمه ابإن بإيبي"  اسمها " 

لبإيها؟ والدته أخت من يتزوج أن لمحمد يجوز "زازي" فهل

:يلي بإما اللجنة أجابت*
مـن أـمـه أخـت لنـهـا أحأمـد بإـنـت زازي مـن شاه محمد زواج ليجوز بإأنه

ّله أعلم. الب. وال

ما لمصلحة الزواج88حا/10/8

. سإراجالسيد/ من المقدما التي الستفتاء اللجنة على عرض]1552[
مصلحة؟ زواج امرأةا من يتزوج أن للرجل يجوز هل
ـأن إل مطلوبإه له يقضى ل أو حأكومية معاملة له تنجز ل أن مثل ـون بـإ يـك

ًا ًء يعاشرها ول يفارقها ذلك بإعد ثم ــ متزوج وبإينها؟ بإينه اتفاق على بإنا
ًا. الله وجزاكم خير

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ويقصد بإالزوجة المتعة الزوج يملك أن الشرع في الزواج من القصد بإأن     
ًا فيه شرط فإن الدواما، النكاحا من صحيح، غير الزواج كان ذلك يخالف شرط

قصد ل ذكره الذي الوصف على المتزوج أن السؤال في عليه والمنصوص
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ذلك وعلى مصلحة، له تتم بإأن مؤقت الزواج بإل الزواج دواما ول متعة منه
ًا. والله جائز غير هذا يكون أعلم. شرع

 الرضيع أخوات من المرضعة أبإناء زواج88حا/5/18

التي: الستفتاء وقدما ،محسنالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1553[
ـذكورين عمي أبإناء يريد والن الصغير، أخي عمي زوجة أرضعت لقد الـم

أمهم أن رغم على بإناتي من عمي أبإناء زواج يصح فهل بإبناتي،  الزواج
الصغير؟ أخي أرضعت

:   يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا مانع ل إذ بإناته من يتزوجوا أن المستفتي عم لولد يجوز بإأنه من شرع

من عمه أبإناء زواج يمنع ل عمه امرأةا من الصغر أخيه رضاع لن ذلك،
أعلم. بإناته. والله

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الرضيع أخت من الزواج88حا/4/21

التي: الستفتاء وقدما ، مرزوقالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1554[
ـد ـعت لـق ـدتي أرـض ـاةا واـل ـا فـت ـغير، وأخاـه ـر الـص ـا أن غـي ـي أختهـم (وـه

التي الفتاةا هذه من الزواج لي يصح فهل والدتي، من ترضع الوسطى) لم
ًا. الله وجزاكم الشرعي، الحكم إبإداء فالرجاء والدتي، ترضعها لم خير

أمـهـا، ـمـن يرـضـع لم التي البنت من الزواج يريد بإأنه المستفتي وأفاد ــ
أمه. من ترضع لم وهي

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن ـلـه يـحـل أـمـه ـمـن هي ترضع  ولم أمها، من يرضع لم التي البنت بإأن

أعلم. يتزوجها. والله

بإوليته التزويج القاضي مباشرةا88حا/2/30

.منالالسيدةا/  زوجته ومعه ، محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1555[
التي: الستفتاء وقدما
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ّكـلـت وـقـد اـلـزواج، ـفـي يتدخل لم ووالدي القاضي، أماما نحن  تزوجنا و
الزواج هذا فهل ذلك، بإعد والدي توفي ثم ذلك على بإناء وتزوجت القاضي،

ل؟ أما صحيح

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أعلم. بإوليته. والله القاضي بإاشره فقد صحيح فهو زواجها لعقد بإالنسبة

النجاب لعدما الزواج فسخ88حا/2/42

التي: الستفتاء وقدما ، صبريالسيد/  اللجنة إلى حأضر] 1556[
ـوي، بإفشل مصابإة أنها تبينت خالي) ثم (بإنت فتاةا على عقدت ـرر كـل وـق

عولجت. لو حأتى ومخاطر صعوبإة يعتريه لها بإالنسبة الحمل أن الطباء
جنـيـه  أـلـف60.000 نـحـو المـصـاريف بإجمـيـع تكلـفـت كـلـى لـهـا زرعـنـا

السرتين وعلقةإليها، أخرى زوجة بإضم تسمح ل وحأالتي مصري،
يراما. ما على وأسرتها) ليست (أسرتي

لمراعاتـهـا بإالنـسـبة وـمـاذا طلقتـهـا؟ ـلـو يلحقني إثم هناك والسؤال: هل
ًا. مادي

أعلم. مصلحته. والله في يراه ما يعمل بإأن اللجنة ونصحته

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

للول التحليل بإنيه  الزواج88حا/11/45

،فإوزـيـةالـسـيدةا/  ومـعـه ، فـإـارسالـسـيد/  اللجـنـة إلى حأضر]1557[
التي: الستفتاء الزوجة  وقدمت
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طلقـنـي وـقـد  ـسـنة،16 آـنـذاك العـمـر من أبإلغ وأنا ما1972 عاما تزوجت
الطلقة كانت وقد رسمية، وبإأوراق المحكمة في ثابإتات مرات ثلث زوجي

التحليل بإنية الزواج بإحرمة أعلم أكن لم ثم ما،1979 عاما في الخيرةا
الزواج هذا بإأن ذلك بإعد علمت ولما النية، بإهذه آخر شخص من فتزوجت

زوجي بإأن العلم مع فطلقني، الطلق منه طلبت علّي الكلما وكثر ليجوز
 بإنـيـتي، ويعلـمـان الزواج بإهذا (الثاني)  يعلمان بإعده تزوجته الذي والزوج الول

ًا الزواج هذا بإأن أيضا سمعت لما ثم الول، لزوجي عدت ذلك وبإعد ـ أيـض
المحكمة إلى فذهبنا نتخالع، وأن يطلقني أن زوجي من طلبت ليجوز

هذه على معترض زوجي لكن رسمية، بإورقة منه القاضي وخالعني
علّي. الناس كلما كثر قد وأنا عني النفصال وليريد المخالعة

ـثـم بإـهـا، ـيـدخل وـلـم خالعـهـا الـثـاني زوجـهـا أن الـسـيدةا/ فوزـيـة وأفادت
صادر مخالعة بإإشهاد خالعها ثم السيد/ فارس، وهو الول زوجها من تزوجت

 الشرعية التوثيقات إدارةا من

: اللجنة ترى ولذلك          
صحيح زواج غير من ثانية مرةا إليه وعودتها كبرى بإينونة منه بإانت قد أنها     
أعلم. له. والله تحل فل شرعية غير عودةا آخر شخص من

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الب مطلقة بإنات من الزواج88حا/9/48

التي: الستفتاء وقدما ،  جديعالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1558[
وأنجـبـت آـخـر رـجـل من تزوجت ولقد طلقتها، ثم امرأةا من تزوجت لقد

زواج يجوز فهل أبإناء، منها وأنجبت امرأةا من تزوجت وأنا وبإنات، أبإناء منه
أبإناءها ول منها رضعوا أبإنائي ل أن العلم مع مطلقتي، بإنات من أبإنائي

ًا. الله جزاكم أفيدونا زوجتي، من رضعوا خير

وتزوجها طلقها (لعيبة) ثم اسمها امرأةا من تزوج بإأن المستفتي وأفاد ـ
وأنجب اسمه آخر شخص ًا، منها (عقيل)  أخرى امرأةا من هو وتزوج أولد
ًا، منها (سهيلة) وأنجب اسمها مطلقته لعيبة أولد زواج يجوز فهل أولد
سهيلة. الثانية زوجته أولد من الولى

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ـأن ـا بـإ ـه ليـحـرما الـمـذكور ـسـؤال ـفـي ورد ـم (ـجـديع) ـمـن أولد زواج بـإ

زوجة أولد من الثانية (سهيلة) زوجته منه المطلقة الولى جديع (لعيبة) 
أعلم. (عقيل). والله تزوجها والتي
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الكتابإية من المسلم زواج88حا/1/62

الشباب رابطة من الوارد التي السؤال اللجنة على عرض] 1559[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،  أمريكا في المسلم
بإدينها؟ متمسكة نصرانية من المسلم زواج حأكم ما

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

:يلي بإما اللجنة أجابت*
واليهودـيـة) يقـول (النصرانية الكتابإية من المسلم زواج أبإاحا السلما بإأن

لكم حأل الكتاب أوتو الذين وطعاما الطيبات لكم أحأل تعالى: {اليوما الله
أوتو الذين من والمحصنات المؤمنات من والمحصنات لهم حأل وطعامكم

ول مسافحين غير محصنين أجورهن آتيتموهن إذا قبلكم من الكتاب
المائدةا). سورةا  من5 أخدان}  (الية متخذي

ًا كان وإن بإهن والزواج ائز ه إل ج روه أن ض عنـد مك ل لنـه الفقهـاء، بإع
ل كذلك دينها، أهل يتولى أو دينه في فتفتنه إليها الزوج يميل أن يؤَمن
والولى دين، من تعتنقه ما وإلى إليها بإميلهم دينهم في أولدها يفتن أن يؤمن

عنها يعدل ل أن ودنياه دينه على تعينه التي المسلمة وجد إن للمسلم
ـول ـه رـسـول لـق ـه ـصـلى الـل ـه الـل ـرأةا وـسـلم: (تنـكـح علـي ـا الـم ـع: لمالـه  لربـإ

أعلم. يداك). والله تربإت الدين بإذات فاظفر ولدينها، ولجمالها ولحسبها

لها. دين ل امرأةا من المسلم زواج88حا/2/62

ـن الوارد التي السؤال اللجنة على عرض]1560[ ـباب رابطة ـم الـش
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
تتمـسـك ل يهودـيـة أو نـصـرانية عائلة من فتاةا من المسلم زواج حأكم ما

دينها؟ صحة في تشك أنها أو دين بإأي

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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:يلي بإما اللجنة أجابت*
ـكـانت بإفـتـاةا أو دـيـن، بـإـأي ـتـدين ل فـتـاةا ـمـن المـسـلم زواج يجوز ل بإأنه

إبإاحأة شرط لن ففارقته، دينها صحة في شكت ثم يهودية أو نصرانية
أسلفنا. الذي بإالمعنى كتابإية تكون أن المسلمة غير من المسلم زواج
أعلم. والله

يصلي ل زوج مع المرأةا بإقاء88حا/8/5

ونصه: محمد،السيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1561[
منها؟ أولد وله ليصلي زوج من المتزوجة المرأةا بإقاء حأكم ما

يصلي؟ ل من تزويج حأكم وما

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا الصلةا ترك من بإين فرق بإأنه ـن كسلً، تركها ومن بإها، جاحأد ـا فـم تركـه

ًا ً تركها ومن بإالجماع، كافر هو بإها جاحأد مسلم هو أي فاسق، فهو كسل
ًا، وليس عاٍص النكاحا، عقد ينفسخ ول زوجته، منه تبين فل ذلك وعلى كافر

ً يصلي ل من تزويج ويصح ويستتاب، السلما، أحأكاما عليه وتطبق مع تكاسل
الولى فهو الفرائض يؤدي من تقدما إذا ولكن الصلةا بإوجوب اعتقاده

إل فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أتاكم وسلم: " إذا عليه الله صلى لقوله
أبإي عن ماجه وابإن الترمذي " رواخ كبير وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا

ّله أعلم. هريرةا. وال

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإها المسلم زواج عند النصرانية الزوجة ولي حأضور88حا/3/62

ـن الوارد التي السؤال اللجنة على ]      عرض1562[ ـباب رابطة ـم الـش
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم

حأاـلـة وـفـي منـهـا، للزواج النصرانية الفتاةا أمر ولي موافقة يشترط  هل
ًا موافقته أخذ هل الشتراط ًا أو هاتفي جائز؟ حأضوره دون كتابإي

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا، مطلوبـإـة المـسـلم ـمـن الزواج على النصرانية الفتاةا موافقة بإأن ـشـرع

الفتاةا ولي مباشرةا الفقهاء جمهور عند النكاحا عقد لصحة يشترط فإنه كذلك
الفتاةا، وليست العقد، عقد في الزوج مع يشترك الذي هو أنه بإمعنى العقد،
عقد تباشر أن الرشيدةا البالغة للفتاةا يجوز أنه يرى حأنيفة أبإا الماما ولكن

ًا الفتاةا ولي موافقة تكفي ل أنه يتبين ذلك ضوء وفي النكاحا، أو هاتفي
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ًا يجوز حأنيفة أبإي وعند الفقهاء، جمهور عند العقد ومباشرته حأضوره دون كتابإي
أعلم. العقد. والله الفتاةا تباشر أن

المحصنة الكتابإية من الزواج88حا/4/62

ـن الوارد التي السؤال اللجنة على عرض]1563[ ـباب رابطة ـم الـش
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
اـلـذين ـمـن تـعـالى: { والمحـصـنات ـقـوله في بإالحأصان المقصود هو ما

العقـد لصحـة لزما شـرط هو وهـل  )؟5 آيـة (المائـدةاالكتاب}  أوتوا
 يهوديـة أو نصرانيـة على

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـر، لرجل عشيقة كانت امرأةا من الزواج يجوز وهل يهودية؟ أو حأـيـث آـخ
ًا منتشر المر إن البلد؟ هذه في الصل هو بإل جد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ابإن عن نقل كما العاقلت، العفيفات الية في بإالمحصنات المقصود بإأن

ينبغي فإنه ذلك وعلى العلم، أهل من وغيره عنهما الله رضي عباس
يسبق ولم عرضها، يدنس لم التي العفيفة العاقلة يتحرى أن للمسلم

منها للزواج لزما شرط الزنى من التوبإة أن على الفقهاء بإعض ونص زناها،
 التوبـإـة بإـعـد زـمـن مـضـي بإـشـرط آـخـر لرـجـل عـشـيقة ـكـانت أو زناـهـا علم إذا

أعلم. السابإق. والله الزنى بإسبب حأمل أي من رحأمها بإراءةا فيه يظهر

الكنيسة في الزواج عقد إجراء88حا/5/62

ـن الوارد التي السؤال اللجنة على عرض]1564[ ـباب رابطة ـم الـش
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم

مرتـيـن اـلـزواج عـقـد يـجـوز وـهـل كنيـسـة؟ ـفـي اـلـزواج عـقـد يـجـوز ـهـل
وذلك النصرانية الطريقة على والخرى السلمية الطريقة على إحأداهما
الطرفين؟ لرضاء

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا العقـد يتم أن النكاحا في الحـل عليـه يترتب الذي الصل بإأن  وفقـ
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الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـجـد العـقـد ـهـذا وجد ومتى وشروطه، أركانه بإتوافر السلمية للشريعة
عقود من ذلك على زاد وما آثاره، عليه ويترتب السلما بإه يعترف الذي النكاحا

ًا بإه عبرةا ل طقوس أو إجراءات أو ترتيب في أو النكاحا وجود في شرع
العقد صيغة إجراء للطرفين، إرضاء وتحتم الضرورةا اقتضت عليه. وإن آثاره
بإعض قرره ما على ذلك من مانع فل النصرانية الطريقة على ثانية مرةا

يتورط ل حأتى بإيعة أو كنيسة في ذلك يكون ل أن الولى أن الفقهاء. على
أعلم المسلمين. والله غير مقدسات تعظيم في العقد حأال المسلم

النصرانية الزوجة حأقوق88حا/10/62

ـن الوارد التي السؤال اللجنة على عرض]1565[ ـباب رابطة ـم الـش
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
المسلمة؟ الزوجة حأقوق مع بإالمقارنة النصرانية الزوجة حأقوق هي ما

:يلي بإما اللجنة أجابت*
حأـيـث ـمـن المـسـلمة للزوـجـة ـمـا مـثـل الحقوق من الكتابإية للزوجة بإأن
غيرها وبإين بإينها والعدل وإسكانها عليها والنفاق بإالمعروف، المعاشرةا

الحقوق من ذلك غير إلى زوجة من أكثر الزوج جمع إن الزوجات من
المشروعة.

الزوجة ترث ل ولذلك وغيره، المسلم بإين توارث ل أنه إلى تنبه واللجنة
أعلم. يرثها. والله ول المسلم زوجها الكتابإية

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لمصلحة الصوري الزواج88حا/11/63

ـوارد التي السؤال اللجنة على ]     عرض1566[ ـن اـل الـشـباب رابطة ـم
ونصه: بإالزواج والمتعلق أمريكا، في المسلم
أمريكية، بإفتاةا الزواج أمريكا في دائمة إقامة على الميسرةا الطرق من

الحاجة عند الغرض هذا لجل معاشرةا دون مدني زواج عقد يجوز فهل
أو الوفاةا عند العقد هذا مثل على المترتبة الشرعية الحقوق هي وما الملحة،
كثير ( تقبل منها؟ الصوري زواجه أثناء في غيره من الزوجة حأمل أو الطلق

المال).. من مبلغ مقابإل التفاق هذا المريكيات الفتيات من
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:يلي بإما اللجنة أجابت*
ومما سؤاله، في ذكره الذي المدني الزواج ماهية يوضح لم السائل بإأن

ًا المعتبر الزواج أن مقر هو المعاشرةا حأل من آثاره عليه تترتب والذي شرع
ًا يتم ما هو ذلك وغير النسب وثبوت السلمية، الشريعة لحأكاما وفق

وكتابإية، مسلم أو ومسلمة مسلم بإين يتم الزواج عقد أن وخلصتها
يكفي حأنيفة أبإي وعند الفقهاء، جمهور عند الزوجة ولي إيجاب من فيه ولبإد

على شاهدين ومن وكيله أو الزوج قبول ومن الرشيدةا، البالغة الزوجة إيجاب
ًا وكان الزواج قاما ذلك اكتمل ما فإذا العقد، ًا معتبر ـه وترتبت شرع ـاره، علـي آـث
دون عنه يتنازل أن له ويجوز الزوجين، من حأق وهو المعاشرةا، حأق ومنها

وما عنه المسؤول المدني الزواج وأما وبإرضاه، الخر بإالطرف إضرار
حأتى الجابإة في اللجنة فتتوقف مال من بإمناسبته يدفع وما عليه يترتب
أعلم. المال. والله أجله من يدفع الذي والغرض الزواج، هذا ماهية تعرف

الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مستقبل للطلق نية وجود مع الزواج88حا/13/63

ـوارد التي السؤال اللجنة على ]     عرض1567[ ـن اـل الـشـباب رابطة ـم
ونصه: بإالزواج والمتعلق أمريكا، في المسلم

بـإـل المستقر الزواج ينوون ل وهم أمريكيات فتيات الشباب بإعض يتزوج
ذلك؟ يحل فهل البلدةا مغادرةا عند أو حأين بإعد تطليقهن ينوون

:يلي بإما اللجنة أجابت*
وأن ورحأـمـة، وـمـودةا الزوجـيـن بإـيـن ـسـكن الـلـه ـشـرعه كما الزواج بإأن

الرجل تزوج فإذا الطلق، شرع ذلك ومع والدواما، الستقرار فيه الساس
أو الزواج عقد في الطلق يشترط أن دون طلقها نيته وفي امرأةا المسلم

الفقهاء. والله جمهور قول في صحيح أنه النكاحا فحكم الزواج قبل عليه يتفقا
أعلم.

مستقل بإيت في الحق للزوجة88حا/2/43

ـى حأضــر]1568[ ـة إـل ـاليالســيد/  اللجـن ـه  ـغ ـه ومـع الســيدةا/ زوجـت
التي: الستفتاء وقدما ،سإميرة

وـيـوما ـطـالق، ـطـالق لـهـا: ـطـالق فقلت زوجتي وبإين بإيني خلف  حأصل
ووالدتها زوجتي مع مناع مراد حأسن الشيخ إلى ذهبت الماضي، السبت
 أمامه، وراجعتها رجعية، أولى طلقة بإوقوع فأفتاني حأصل بإما وأخبرته
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الزواج الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الشكر. جزيل بإذلك. ولكم ورقة أخذ أن الن وأريد

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ـ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
وأـنـا ـصـباحأا الـنـوما ـمـن زوجتي قال: أيقظتني الطلقة؟ هذه ظروف ما ـ
ولم واحأدةا، جلسة في طالق طالق لها: طالق وقلت معها فتشاجرت متنرفز
زوجتي مع مناع مراد حأسن الشيخ إلى ذهبت وقد شيئا، أكسر ولم أضربإها
وراجعتها رجعية أولى طلقة بإوقوع فأفتاني حأصل بإما وأخبرته ووالدها

السكن هو الخلف سبب بإأن وقالت قال، ما على الزوجة أمامه. ووافقته
 الـعـادةا بـإـأن وأـفـادت مـسـتقل، بإـيـت فـي الـسـكن مـنـه أطلـب وأنـا أهلـه، ـمـع

زوجها. راجعها حأتى الطلق حأصول منذ واحأدةا مرةا جاءتها

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـفـي داـمـت ما مراجعتها له رجعية أولى طلقة المستفتي من وقعت بإأنه

طلقتين، على زوجته معه وتبقى ، حأسن الشيخ أماما راجعها وقد العدةا،
أعلم. والله الشرعي، البيت طلب في الحق لزوجته بإأن اللجنة وأفادته

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

مشبوهة رواتب من المهر دفع88ع/1/54

،سـإـعيد/  الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1569[
ونصه:

ًا بإالفائدةا تتعامل التي البنوك أحأد في الموظف عمل ماحأكم ـ بـإـأن علـمـ
والفوائد، القروض وتسجيل لمتابإعة التسليف قسم في يعمل الموظف هذا

قبول فأرجأ دينه على يخاف مسلم أخ كريمة لخطبة متقدما الموظف وهذا
ًا موقفه، في البت لحين طلبه من منه المقدما الصداق وأن وخصوص

البنك. هذا في عمله عن يتقاضاها التي رواتبه من مدخراته
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ّله وفقكم أرجو ـتي والرواتب العمل هذا حأكم لنا تبينوا أن ال يتقاـضـاها اـل
ًا النقود هذه وقبول ّله وجزاكم لبإنتنا صداق الجزاء. خير عنا ال

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـفـي الموـظـف رواـتـب ـمـدخرات ـمـن كان ولو الصداق أخذ للمرأةا يجوز

ّي، بإنك من أداؤه يتعين ول ذمته في يجب المهر من عليه الواجب لن ربإو
غيرها. أو الرواتب هذه

ّي البـنـك ـفـي الموـظـف عـمـل وأـّمـا ـفـي الـمـذكورةا العـمـال ـفـي الربـإـو
ّله وسلم: " لعن عليه الله صلى النبّي لقول جائز، غير فهو السؤال آكل اال

الربإا

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـابإر). ـعـن مسلم " (أخرجه سواء وقال: هم وشاهديه وكاتبه  وموكله ـج
له وليحق غيره، أو البنك هذا في مباحا آخر عمل عن البحث وعليه

ًا يكن لم ما العمل في الستمرار ً يجد ول شديدةا حأاجة إليه محتاج آخر. عمل
ّله أعلم. وال

الزواج لتيسير للمهر سقف تحديد88ع/2/6

،مـبـاركالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1570[
ونصه:

ـفـي القباـئـل بإـيـن الـسـابإق ـفـي موـجـودةا ـكـانت اـلـتي الـعـادات بإـيـن من
وعدما الجراءات وبإساطة المهر قلة من الزواج التزامات سهولة الكويت
الجتماعية الوضاع من كثير تغيرت القتصادي الوضع طفرةا ومع التكلف،

كالتالي: الحال فأصبح والعادات
للزيـجـة كويتي دينار  ألف52 إلى الحالت بإعض في الزواج مهور وصلت

دينار.  ألف15 المتوسط وفي الواحأدةا
َبلي النسان يتمكن ولكي َق إـلـى الحأـيـان معظم في يضطر الزواج من ال

غالب وفي وأصوله، ممتلكاته بإعض يبيع وأحأيانا الناس، من يستدين أن
ًا يأخذ الحأيان يلي: ما ذلك نتيجة وتكون التجارية البنوك من ربإوية قروض

عمره. طيلة زواجه ديون يسدد الزوج يظل ـ1
وتـوجههم المهـور لغلـو القبائـل بإنات من الزواج عن الشباب عزوف ـ2
التكاليف. لقلة الكويتيات غير من للزواج
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المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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_________________________

الزواج. في تأخرهم نتيجة الشباب عند أخلقي انحراف ـ3
هـذه عـن ينـجـم ومـا القبائـل فتـيـات بإيـن العنوسـة ظـاهرةا انتـشـار ـ4
سلبيات. من الظاهرةا

ًا ـاع منشؤها والتي السلبية الظواهر هذه علج على وحأرص ـور ارتـف المـه
أعلى سقف بإوضع الكويت في الرشايدةا قبيلة وجهاء من نفر قاما الفاحأش

للزواج. كويتي دينار آلف خمسة يتجاوز ل للمهر
شرعي؟ الجراء هذا والسؤال: هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أو مجموـعـة بإـيـن والتـفـاق المـهـور في المغالت عدما على التواصي إن

ًا محمود أمر عليه يزيد ل للمهر أعلى حأد وضع على الناس من قبيلة شرع
عليه الله صلى كقوله المهور، تخفيف على الحث في الحأاديث من ورد لما

رواه أيسره بإركة، النكاحا أعظم وسلم: (إن صلى وفعله أحأمد، مؤنة) 
تزيد ول درهم خمسمائة على نسائه صداق في يزد لم فإنه وسلم عليه الله

كويتي.  دينار ألف عن الن درهم الخمسمائة قيمة
ًا المـهـور ارتـفـاع ـكـان إذا ما حأال في المنهج بإهذا الخذ ويتأكد ـفـي ـسـبب

المفاسد. وظهور الزواج عن العزوف
إـلـزاما عـلـى عزـمـه ـمـن عنه الله رضي الخطاب بإن عمر عن ورد ما أما

رجع وإنه عنه، زاد ما المال بإيت إلى سيرد وأنه للمهور، أقصى بإحد الناس
فإنه له، المسجد في الحاضرات النساء إحأدى مراجعة بإعد ذلك عن

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ما ومصادرةا يخالفه، من ومعاقبة بإذلك، الرسمي اللزاما شأن في  كان
طوعي التزاما هو بإل إلزاما فيه ليس ههنا وما المال، بإيت إلى وضمه زاد
الرجال لمصالح تحقيق وفيه للزواج، وتيسير والتقوى البر على تعاون فيه

ًا. والله والنساء أعلم. جميع

وحأدها لها المرأةا بإمهر المشترى الثاث88حا/5/55
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التي: الستفتاء وقدما ، إبراهيمالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1571[
ًا له تصرف الشهداء أسر لجنة وكانت ولد له استشهد رجل بإمـقـدار راتـبـ

ًا50 ًا  دينار ًا كويتي ًا ثلثين الشهيد الولد أما لزوجته يبعث كان شهري دينار
ًا ًا عشرون له ويبقى كويتي ًا دينار ًا الشهيد والد وتوفي كويتي علم كان بإأنه ( 

ًا ًا)  ولدين منها وأنجب ثانية امرأةا متزوج حأق وأولدها الثانية للزوجة هلوبإنت
الشهري. أخيهم راتب من الميراث

أـثـاث بـإـبيع فكلفتـنـي ـصـيفية، إجازةا في وهم زوجها توفي الثانية الزوجة
ًا الكويت، في بإيتها للزوجة يحق هل الميت، الرجل أثثه البيت بإأن علم

أثاث ( ثمن الفلوس هذه في الميراث حأق الخارج في تسكن التي الولى
لوحأدها. بإيتها في تأكل واحأدةا كل بإأن البيت) علما

يعـطـى الـشـهداء أـسـر لجـنـة تصرفه الذي الراتب بإأن المستفتي وأفاد ـ
هذا فهل موجودةا، والما الب، توفي ذلك وبإعد المتوفى الولد لوالد

ًا يعتبر اللجنة تصرفه الذي الراتب وأفاد الب؟ وفاةا بإعد ميراث
 الزوـجـة عـقـد ـفـي المـهـر ـمـن ـجـزء الـنـوما غرـفـة ثـمـن بـإـأن أيـضـا المـسـتفتي

الثانية.

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
من منحة هو وإنما بإميراث ليس المنظمة تصرفه الذي المبلغ بإأن         
هذه مثل في المنظمة لدى بإه المعمول للنظاما طبقا فيصرف المنظمة

جزء أي وكذلك الثانية الزوجة بإه فتختص النوما غرفة ثمن وأما الحال،
بإما عندها الموجود الثاث من تختص الولى والزوجة بإها، خاص الثاث من
ملك فهو الثانية وعند الولى عند الذي الثاث بإاقي وأما خاصة، ملكها هو

القـسـمة حأـسـب والولد الزوـجـتين بإـيـن يقسم ميراثا وفاته بإعد ويكون الزوج،
أعلم. واللهالشرعية. 

الخلوةا بإمجرد المهر كامل المرأةا تستحق88حا/8/19

، رائدةالسيدةا/  زوجته ومعه  محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1572[
التي: الستفتاء وقدما

ًا زوجتي على الطلق يمين أطلقت لقد ـة في وأنا ثلث ـشـديد غـضـب حأاـل
ًا ذلك على بإعدها ندمت ًا. مازالت زوجتي بإأن علم بإكر

أراجعـهـا أن يمـكـن وـهـل واحأدةا؟ طلقة تعتبر وهل الطلق؟ يصح فهل ــ
لعصمتي؟
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يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ــ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ــ
زوـجـتي وبإـيـن بإيـنـي خلف ـقـال: حأـصـل الطلـقـة؟ ـهـذه ـظـروف ـمـا ــ
 بإالتلفون

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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واـلـدي بإـشـتم فأـثـارتني والشتائم، المسبات فتبادلنا بإيننا النقاش واشتد
أنتلها:  فقلت المتوفى ًا طالق، طالق طالق يارائدةا:  لتزال بإأنه علم

ًا، خلوةا. بإيننا حأدثت وقد بإكر
أقواله. على الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت ـ

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا بإائنة، طلقة هو المستفتي من وقع ما بإأن ـا الخلوةا لحصول ونظر بإينهـم

جديد عقد من فلبإد يتراجعا أن أرادا وإذا المهر تماما ولها العدةا، فعليها
أعلم وليها. والله ورضا بإرضاها

عليها العقد عند جديد مهر صغرى بإينونة للبائنة88حا/1/17
 
التي: الستفتاء وقدما ، صالحالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1573[

ًا سنوات أربإع من تزوجت وـهـي واحـأـدةا طلـقـة زوجتي طلقت وقد تقريب
ًا مثبتة بإتاريخ وذلك السعودية العربإية المملكة في العدل وزارةا في رسمي

وهي إليها الرجوع وأريد التاريخ ذلك منذ إليها أرجع لم وأنا هـ6/4/1407
وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء مصر، في الن إنها حأيث موافقة
الشرعي. الحكم
الستفتاء. طلب في كتبه ما فقرر المستفتي من اللجنة واستفسرت         

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الثابإت الطلق تاريخ بإدليل العدةا بإانتهاء أخبر السائل أن بإما          وهو رسمي

زوجته منه بإانت فقد العدةا خلل يراجعها ولم هـ6/4/1407

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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في صارت وإذا وبإرضاها، جديدين ومهر بإعقد إل له تحل ل صغرى بإينونة
أعلم. طلقتين. والله على معه تكون عصمته

المهر لها حأق فقد جسمها على اطلع قد داما ما88حا/4/20

الـسـيدةا/ زوجـتـه ومـعـه ،جمـعـانالـسـيد/  اللجـنـة إـلـى حأـضـر]1574[
التي: الستفتاء وقدما ،إقبال

4000 وـقـدره المـهـر دفـعـت وـقـد ، السيدةا/ إقـبـال على الزواج عقدت
بإأن العقد قبل ُأخبرت فقط) وقد كويتي دينار آلف ( أربإعة كويتي دينار

وأن لندن في تجميل عملية لها أجريت وقد حأرق ظهرها في كان البنت
ًا الحرق وما ذلك عدا لي تبين ولكن ذلك، على وافقت وأنا واضح غير حأالي

ًا زال ل الحرق أن بإعيني رأيته وأخبرتني يديها، في حأروق إلى إضافة واضح
غير أنني الن وسؤالي إبإطيها، أحأد في حأروق آثار هناك بإأن والدتها كذلك
الزواج. قبل بإه علمي لعدما بإذلك راٍض

المهر؟ لي يرجع فهل الطلق حأدث إذا هو الهم والسؤال ـ
الشكر. جزيل ولكم الشرعي الحكم وإبإداء الموضوع في النظر أرجو

وقال الستفتاء، طلب في كتبه ما فقرر الزوج من اللجنة واستفسرت ـ
خلوةا.  بإينهما حأصل وقد الن حأتى بإها يدخل لم بإأنه

حأروق فيه جسمي بإأن له فقلت شيء بإكل أخبرته الزوجة: لقد وقالت        
ًا ليس ذلك بإأن وقال الحروق حأجم له نحدد ولم  يؤثرعلى ل داما ما مهم

المهر الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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جسمي. على واطلع خلوةا بإيننا وحأصلت العقد، تم ذلك بإعد ثم الحمل

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ـقـد إـنـه وحأيث الزواج، بإها يفسخ التي العيوب من ليس الحرق عيب بإأن

فعليها طلقها إن ثم المهر، كامل المرأةا فتستحق خلوةا بإينهما حأصلت
بإينهما. يؤلف الله لعل بإالتروي اللجنة نصحتهما وقد النفقة فيها ولها العدةا
أعلم. والله
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))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

خلع من المعتدةا وطء88حا/6/2

التي: الستفتاء وقدمت ،  نهودالسيدةا/ اللجنة إلى حأضرت]1575[
المخالـعـة ـشـهادةا ـفـي ـجـاء كـمـا ثانية طلقة وحأسبت زوجي خالعت لقد

آخر في زوجي وطئني (لقد بإالتي إفتائي أرجو لذلك بإالسؤال، المرفقة
السلمية). الشريعة في الحكم عن أسأل أن أريد وقال العدةا من أسبوع

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـمـا جدـيـد، بإعقـد إل ـلـه تحل فل بإائنة ثانية طلقة زوجها من مطلقة بإأنها

لنها مطلقا نفسها من لتمكنه أن ويجب للشرع، مخالف فهو منه حأصل
ًا عليه حأراما أعلم. يتزوجها. والله لم ما شرع

تحليل زواج بإعد المخالعة88حا/11/45

،فإوزـيـةالـسـيدةا/  ومـعـه ، فـإـارسالـسـيد/  اللجـنـة إلى حأضر]1576[
التي: الستفتاء وقدمت

الخلع الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

طلقـنـي وـقـد  ـسـنة،16 آـنـذاك العـمـر من أبإلغ وأنا ما1972 عاما تزوجت
الطلقة كانت وقد رسمية، وبإأوراق المحكمة في ثابإتات مرات ثلث زوجي

التحليل بإنية الزواج بإحرمة أعلم أكن لم ثم ما،1979 عاما في الخيرةا
الزواج هذا بإأن ذلك بإعد علمت ولما النية، بإهذه آخر شخص من فتزوجت

زوجي بإأن العلم مع فطلقني، الطلق منه طلبت علّي الكلما وكثر يجوز ل
 بإنـيـتي، ويعلـمـان الزواج بإهذا (الثاني)  يعلمان بإعده تزوجته الذي والزوج الول

ًا الزواج هذا بإأن أيضا سمعت لما ثم الول، لزوجي عدت ذلك وبإعد ـ أيـض
المحكمة إلى فذهبنا نتخالع وأن يطلقني أن زوجي من طلبت يجوز ل

هذه على معترض زوجي لكن رسمية، بإورقة منه القاضي وخالعني
علّي. الناس كلما كثر قد وأنا عني النفصال يريد ول المخالعة
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ـثـم بإـهـا، ـيـدخل وـلـم خالعـهـا الـثـاني زوجـهـا أن الـسـيدةا/ فوزـيـة وأفادت
صادر مخالعة بإإشهاد خالعها ثم السيد/ فارس، وهو الول زوجها من تزوجت

 الشرعية التوثيقات إدارةا من

اللجنة:  ترى ولذلك          
صحيح زواج غير من ثانية مرةا إليه وعودتها كبرى بإينونة منه بإانت قد أنها        

أعلم. له. والله تحل فل شرعية غير عودةا آخر شخص من

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

بإالظهار التهديد88حا/3/24

التي: الستفتاء وقدما أميرالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1577[
لزوـجـتي: عـلـي فقلـت مـشـاكل وحأصـلت الماضـي الـعـاما فـي تزوجـت

وأختي، أمي زي تبقين البيت وتركت غيابإي في أمك عند قعدت إذا الطلق
البيت فتركت والدي وبإين بإينها مشاكل فحصلت الكويت إلى وسافرت

المشاكل. بإسبب أمها إلى وذهبت
ًا فضيلتكم على المر أعرض والن ولكــم فيه الشرعي الرأي إبإداء راجي

الشكر. جزيل

اللجنة: وسألته ـ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
بإعــض بإفقدان البيت في مشاكل قال: حأصلت الطلقة؟ هذه ماظروف ـ
أمك عند قعدت لزوجتي: إذا فقلت الذهب، بإسرقة زوجتي اتهموا وقد الذهب

الكويت، إلى وسافرت وأختي أمي زي تبقين البيت وتركت غيابإي في
بإيت إلى وذهبت البيت زوجتي فتركت ووالدي زوجتي بإين مشاكل فحصلت

ً والدي أعطيت وقد المشاكل، بإسبب أمها توكيل
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الظهار الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا واذـهـب البيت سأترك زوجتي: أنا له فقالت بإالطلق، زوجتي فهدد عام
أمها. إلى فذهبت الكويت من زوجي يأتي أن إلى أمي إلى

وأـخـتي؟ أـمـي زي عـلـّي أـنـت كلـمـك ـمـن قصدت اللجنة: ماذا وسألته ـ
فقط. التهديد قصدت وإنما ظهارها أقصد ولم طلقها أقصد قال: لم

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ثلث عـلـى زوجـتـه ـمـع وتبقى شيء بإه يقع ل المستفتي من صدر ما بإأن

أعلم. طلقات. والله

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

معه العمل من أخيه منع بإل الطلق يقصد طلق/لم88حا/3/9

،غالـيـةالـسـيدةا/  زوجـتـه ومـعـه ،عـلـيالـسـيد/  اللجـنـة إلى ] حأضر1579[
التي: الستفتاء وقدما

ـن بإيني خلف حأصل أياما خمسة ومنذ ما،1970 سنة متزوج أنا أـخـي وبإـي
بإنتي مثل زوجتي وتكون زوجتي من "حأراما فقلت بإعض، مع نشتغل لننا
الشغل، إلى معي يعود أن الن أخي ويريد اليوما، هذا بإعد معي اشتغلت إذا

زوجتي، طلق بإذلك أقصد ولم أخرى مرةا معي الشغل من منعه أقصد وكنت
خيرا.  الله وجزاكم ذلك في الحكم فما

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ــ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطق مرةا كم ــ

الـسـتفتاء، طـلـب ـفـي كتـبـه ما فقرر الطلق ظروف عن اللجنة وسألته
أقصد ولم معي، يعمل أن من أخي أمنع أن اليمين هذا من وقال: قصدت

علّي" امرأتي ولتحريم طلقا بإذلك
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ـه يـسـبق ـلـم بإأنه فقالت منها للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت أن ـل
ًا أعلم ول بإالطلق علّي حألف لخيه. بإالنسبة منه صدر عما شيئ

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا يكون أخوه معه عمل فإذا يمين المستفتي من صدر ما بإأن         وعليه حأانث
معه وتبقى رقبة، تحرير أو كسوتهم أو مساكين عشرةا إطعاما يمين كفارةا
أعلم. والله طلقات، ثلث على زوجته

حأامل أنها من الرغم على الطلقة  طلق/وقعت88حا/6/9

، الـسـيدةا/ انتـصـار زوجـتـه ومـعـه ،  راشدالـسـيد/ اللجـنـة إلى ]  حأضر1580[
التي: الستفتاء وقدما

الـمـدةا ـهـذه خلل بـإـالطلق نطـقـت أن يحصل ولم ما،1987 في تزوجت
قلت أن الزوجة مع تفاهم وسوء خلف وبإسبب يومين من حأصل الذي ولكن

ذلك بإعد ثم كثيرا، وكررتها  طالق طالقالعصبية:  من وبإحالة لزوجتي
زوجتي بإأن العلم مع السيارةا، في هذا وكان مني صدر ما على ندمت
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء حأامل،

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ــ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ــ
ًا، يـومين منذ قال: حأصلت الطلقة؟ هذه ظروف ما ــ حأصـل فقـد تقريـبـ

طالق فقلت الزائدةا غيرتها بإسبب زوجتي وبإين بإيني خلف طالق، لها: 
ًا وكنت عصبية، بإحالة وأنا مرات ثلث من أكثر الطلق لفظ وكررت واعي

ًا طلقها أقصد ولم مني، صدر الذي الطلق للفظ  مطلق

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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وـقـد الطلق لـفـظ مـنـي ـصـدر كـيـف أدري ول أـكـثر، ول واحـأـدةا طلقة ل
السيارةا أقود وأنا بإالطلق تلفظت وقد السيارةا، في ونحن ذلك حأصل

حأامل. الن وزوجتي
ـمـا عـلـى اـلـزوج ـفـوافقت منـهـا للستفـسـار الزوجة اللجنة واستدعت ــ

قال.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـا مراجعتها له رجعية أولى طلقة زوجها من طلقت الزوجة بإأن داـمـت ـم

طلقتين. على زوجته معه وتبقى اللجنة، أماما راجعها وقد العدةا، في
أعلم. والله

حأائض الزوجة أن رغم الطلقة طلق/وقعت88حا/1/11

وقدما ، السيدةا/ نهاد زوجته ومعه زهير،السيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1581[
التي: الستفتاء

الحيض. فترةا أثناء السؤال: الطلق موضوع ـ
لـهـا قـلـت وـقـد الجمعـة يوما في زوجتي وبإين بإيني حأادةا مشاجرةا حأدثت

فهل (أنت المشاجرةا أثناء كانت زوجتي بإأن علما الطلق؟ وقع طالق) 
ًا مرةا قبل من طلقتها فقد الثانية، الطلقة وهذه اليوما، ذلك في حأائض
العدةا. فترةا أثناء راجعتها ثم واحأدةا

أـسـحار، أطفال(إيمان، ثلثة وعندي سنوات ثمان منذ متزوج بإأنني علما
 سنة.6،4،2 إيثار) وأعمارهم

مايلي: الزوج اللجنة وسألت ـ
حأصل  فقد0ما1985 سنة قال: حأصلت الولى؟ الطلقة ماظروف ـ

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أـقـول، لـمـا واعيا وكنت طالق، لها: أنت فقلت زوجتي وبإين بإيني  خلف
العدةا. فترةا أثناء راجعتها ثم

فقـد الماضـي الجمعـة يـوما ـقـال: حأصـلت الثانـيـة؟ الطلقـة ماظروف ـ
غضب، حأالة في وأنا طالق أنت لها فقلت زوجتي، وبإين بإيني خلف حأصل
أثناء حأائضا كانت زوجتي بإأن علما الطلق؟ وقع فهل أقول لما واعيا وكنت

بإالطلق. تلفظي
فـقـال ل؟ أما الن مراجعتـهـا ـفـي يرـغـب ـكـان إذا اللجـنـة: عـمـا وـسـألته

المر. هذا في سأنظر
جمـيـع عـلـى اـلـزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت ـ
أقواله.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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مـادامت مراجعتـهـا لـه رجعية، ثانية طلقة زوجها من طلقت الزوجة بإأن
أعلم. واحأدةا.والله طلقة على زوجته معه وتبقى العدةا، في

الولى الطلقة عدةا بإعد صغرى بإينونة طلق/بإانت88حا/1/17

التي: الستفتاء وقدما ، صالحالسيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1582[
ًا سنوات أربإع من تزوجت وـهـي واحـأـدةا طلـقـة زوجتي طلقت وقد تقريب

ًا مثبتة بإتاريخ وذلك السعودية العربإية المملكة في العدل وزارةا في رسمي
 إليها الرجوع وأريد التاريخ ذلك منذ إليها أرجع لم وأنا هـ6/4/1407

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

في النظر فالرجاء مصر، في الن إنها حأيث موافقة وهي
الشرعي الحكم وإبإداء الموضوع

الستفتاء. طلب في كتبه ما فقرر المستفتي من اللجنة واستفسرت         

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الثابإت الطلق تاريخ بإدليل العدةا بإانتهاء أخبر السائل أن بإما          وهو رسمي

بإينونة زوجته منه بإانت فقد العدةا خلل يراجعها ولم هـ6/4/1407
عصمته في صارت وإذا وبإرضاها، جديدين ومهر بإعقد إل له تحل ل صغرى
أعلم. طلقتين. والله على معه تكون

الثانية عدةا انقضاء بإعد الثالثة طلق/ طلقها88حا/3/18

وـقـدما ، الـسـيدةا/آـيـة زوجـتـه ومعه أحمدالسيد/  اللجنة الى ]  حأضر1583[
التي: الستفتاء

عشرين من بإالطلق زوجتي على ونطقت ما1960 عاما في تزوجت لقد
أيضا ما1985 عاما وفي زوجتي وأرجعت المحكمه الى وذهبت تقريبا، سنه

طالق قلت حأيث بإالطلق زوجتي على نطقت من طالق طالق لها: 
الموضوع في النظر فالرجاء عنها، أسأل جئت الن وأنا الغضب شدةا

الشرعي. الحكم وإبإداء

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ـ
قال: مرتين. بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
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الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المحكـمـة ـفـي مثبـتـة الوـلـى قال: الطلـقـة الولى؟ الطلقة ظروف ما ـ
راجعتها. وقد

الـشـهر ـفـي ما1985ـسـنة ـقـال: حأـصـلت الثانـيـة؟ الطلـقـة ـظـروف ما ـ
أنت فقلت وبإينها بإيني نقاش حأصل فقد السادس، طالق طالق لها: 

أراجعها ولم أضربإها ولم ثلثا طلقها أقصد ولم السيارةا في ونحن طالق
أعاشرها. ولم الطلق حأصول منذ

يلي: ما الزوجة اللجنة وسألت ـ
تقريبا. سنة وعشرين سبع منذ قالت تزوجت؟ متى ـ
مرات. قالت:ثلث بإالطلق؟ زوجك عليك نطق مرةا كم ـ

المحكـمـة ـفـي مثبـتـة الوـلـى ـقـالت: الطلـقـة الطلـقـات؟ ـظـروف ـمـا ـ
نقاش حأصل فقد ما،1985 سنة الثاني الشهر في حأصلت الثانية والطلقة

ولم يراجعني ولم ، طالق بإاردةا: أنت بإأعصاب لي فقال وبإينه بإيني
سنة السادس الشهر في حأصلت الثالثة والطلقة حأصولها، منذ يعاشرني

 الـسـيارةا ـفـي ونحن لي قال فقد الثانية الطلقة من يراجعني لم وهو ما،1985
ـم يراجعني ولم مرات ثلثة من أكثر وكررها طالق، طالق طالق أنت وـل
حأصولها. منذ يعاشرني

يلي: بإما اللجنة أجابت*
لم الزوجية لن محل تصادف لم حأصولها فرض على الثالثة الطلقة بإأن           

جديدين ومهر بإعقد مراجعتها وله العدةا بإانتهاء منه بإانت قد إذ قائمة تكن
أعلم. واحأدةا. والله طلقة على معه وتبقى وبإرضاها

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

(مش) بإـ صوته وخفض (مش) طالق، لها: أنت  قال88حا/9/19

الـسـيدةا/ فاطـمـة، زوجـتـه ومـعـه أحمد،الـسـيد/  اللجـنـة إـلـى ]  حأضر1584[
التي: الستفتاء وقدما

مـنـزل ـفـي أقـمـت الـمـر بإداـيـة وـفـي ما،5/5/1985 تاريخ منذ متزوج أنا
تفاهم لسوء وذلك زوجتي وبإين بإيني مشكلة حأصلت أشهر مرور وبإعد أهلي
أشد في وأنا لي وقالت فضربإتها، الشتائم تبادل إلى المشكلة هذه وأدت
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الطلق، أقصد أكن لم هذه وفي طالق، لها: أنت فقلت غضبي: طلقني،
وبإعد حأب، عن متزوجان ونحن الكلمة هذه مني خرجت كيف أدري ل ولكن

الطرفين. كل من الهل من شديدةا معارضة
ـلـي: طلقـنـي، وـقـالت الشتائم وتبادلنا تشاجرنا الثانية: أيضا المرةا وفي

لها يصدر لم مش كلمة ولكن (مش) طالق، الشجار: أنت أثناء لها فقلت
وبإعد طالق، أنت كلمة سمعت زوجتي ولكن شفتاي، حأركت ولكن صوت

أنوي أو أقصد أكن ولم طالق قلت: مش بإأني القرآن على لها أقسمت هذا
 بإطلق، يتعلق شيء أي

ًا مرور بإعد الثالثة المرةا وفي         بإشهرين زوجتي حأمل وقبل سنة تقريب
ًا وتطاولت شتمتني زوجتي وأن وحأدث كبيرةا مشاجرةا تشاجرنا تقريب
نفسي أتمالك ولم جنوني وجن بإوعيي أكن لم الحالة هذه وفي علّي، بإيدها

شهيد. أقول ما على والله متتابإعة جنونية بإطريقة طالق لها: أنت وقلت

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ــ
ًا بإسنة زواجنا بإعد قال: حأصلت الولى؟ الطلقة ظروف ما ــ ـ فـقـد تقريـب

لي: فقالت وضربإتها عليها فتنرفزت زوجتي وبإين بإيني عادي نقاش حأصل
أن بإدون وعاشرتها أسبوع بإعد راجعتها ثم طالق، لها: أنت فقلت طلقني
ًا نسأل الطلق. حأكم عن المشايخ من أحأد

ـمـع تـصـرفت زوـجـتي أن ـقـال: الحاـصـل الثانـيـة؟ الطلـقـة ـظـروف ما ــ
ذلك بإسبب زوجتي وبإين بإيني نقاش فحصل يعجبني لم بإتصرف والدتي

طالق مش أنت بإكلمة نطقت ولقد طالق مش لها: أنت وقلت فضربإتها
مش) (أنت بإكلمة أتلفظ لم أنني أي نفسي، وأسمعت بإها شفتي وحأركت
ـي مســموع بإصــوت ـرت ولكنـن ـا (طــالق) وتلفظــت كلمــة أظـه  بإصــوت بإـه

كلـمـة مـنـي تـسـمع (طالق) ولم كلمة زوجتي مني سمعت وقد مسموع
ًا نستفتي أن بإدون عاشرتها وقد أظهرها، لم مش) لنني (أنت على أحأد

من حأصل الذي والتصرف اعتقادنا حأسب واقع غير الطلق أن أساس
نائم بإأنني زوجتي لها فقالت طلبتني والدتي هو: أن يعجبني ولم زوجتي

أن وأستطيع نومي، بإداية في كنت الحقيقة في وأنا توقظني، أن ورفضت
حأـصـل واـلـدتي ـمـع زوـجـتي بإتصرف علمت وعندما إخواني، فأيقظني أستيقظ

سابإقا. ذكرته الذي بإالطلق عليها وتلفظ زوجتي وبإين بإيني نقاش
أـشـهر عـشـرةا أو تـسـعة مـنـذ قال: حأصلت الثالثة؟ الطلقة ظروف ما ــ

ًا زوجتي فرفضت المطار إلى أوصله أن جارنا مني طلب فقد تقريب
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الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وبإينـهـا بإيـنـي خلف فحـصـل اـلـذهاب من تمنعني أن وحأاولت أذهب،  أن
أنت وقلت فضربإتها علي، يدها فمدت ذلك بإسبب لفظ وكررُت طالق لها: 

مرات. ثلث من أكثر الطلق
غـضـب حأاـلـة في كنت ولقد لها، ضربإي أثناء الطلق لفظ مني صدر وقد

واقعة غير الثانية الطلقة أن أساس على يومين بإعد عاشرتها ثم شديدةا،
حأامل. الن وهي اعتقادنا حأسب

ًا كسرت هل ــ ـال: الـشـجار؟ أثناء شتم حأصل وهل الشجار، أثناء شيئ ـق
ًا أكسر لم والشتائم. المسبات تبادلنا ولكننا الشجار أثناء شيئ

ًا كنت هل ــ ًا. كنت قال: نعم تقول؟ لما واعي واعي
ًا؟ بإكونك قصدك ما ــ ولـكـن عـلـّي ُيـغـَم وـلـم ـسـكران أكن قال: لم واعي

ًا لفظ مني صدر زوجتي. أخبرتني حأتى بإه أشعر ولم تفلت
أقواله. على الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا كان إن         يقع لم فإنه الطلق كلمة ) قبل بإكلمة(مش تلفظه في صادق

نطق قد داما ما الكلمة تلك الزوجة تسمع لم ولو طلق، الثانية المرةا في
في حأصل لنه الثالثة المرةا في طلق منه يقع لم كما ، نفسه وأسمع بإها

والله على عصمته وفي زوجته فهي وعليه شديد، إغلق حأالة طلقتين. 
أعلم.

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وحأده الزوج بإيد الرجعة الرجعي الطلق طلق/بإعد88حا/3/22

التي: الستفتاء وقدما  فإليج،السيد/  اللجنة إلى ] حأضر1585[
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حأصل لقد بإالطلق، فيها أتلفظ مرةا أول وهذه  سنة13 منذ تزوجت لقد
بإالطلق. أثناءها تلفظت ولقد زوجتي وبإين بإيني مشاجرةا

خير. كل الله وجزاكم الشرعي بإالحكم الفادةا أرجو

مايلي: اللجنة وسألته
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطلقت مرةا كم ـ
شجار حأصل فقد أياما عشرةا منذ قال: حأصلت الطلقة؟ هذه ماظروف ـ

بإالثلث فقلت زوجتي وبإين بإيني وحأارما بإالثلث وحأارما بإالثلث وحأارما لها: 
أكسر ولم أضربإها ولم أبإديا، تحريمها أقصد ولم وحأارما، بإالثلث بإالثلث،

اشترطت بإأنها وأفاد الطلق، حأصول منذ أراجعها ولم أعاشرها، ولم شيئا،
إليه. لترجع هذا وبإدون دينار، ألفي مبلغ لها يدفع أن إليه لترجع

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـة أماما راجعها وقد رجعية أولى طلقة المستفتي من وقع بإأنه ـي اللجـن ـف

طلقتين، على معه وتبقى عصمته، إلى عادت أنها اللجنة وأفهمته العدةا،
الذي المبلغ ليلزمه وأنه عقد، أو مهر إلى ولتحتاج بإيده الرجعة وأن

فذلك الهبة سبيل على ماله من شيئا يعطيها أن أحأب لو لكن اشترطته
ّله راجع أعلم. إليه. وال

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الخلوةا وبإعد الدخول قبل فطلقها معها طلق/تشاجر88حا/6/22

التي: الستفتاء وقدما ،إبراهيمالسيد/  اللجنة إلى ] حأضر1586[
ـمـع تـشـاجرت أـنـي حأـصـل وـقـد ما،1/2/1988 تارـيـخ ـفـي تزوـجـت إـنـي

ولكني عليها أدخل لم أني العلم مع عليها، الطلق رميت ثم وأهلها الزوجة
الياما ومع ثاٍن بإكتاب إل لي فقالوا نفسي إلى أراجعها فأردت بإها اختليت
أريدك ل أنا لي وقالت الزعل من شيء كل رجع الوقت نفس وفي تراضينا

أماما الطلق عليها فرميت ومزاجها، لي: البنت فقال أبإاها سألت ثم تأتيني ول
عليكم. والسلما والثالثة بإالثانية كلهم أهلي

يلي: ما المستفتي اللجنة وسألت ــ
بإـيـن بإيـنـي خلف ـقـال: حأـصـل مـنـك؟ حأـصـل اـلـذي الطلق ظروف ما ــ
لها: لقد فقلت زوجتي عن والدتي سألتني ثم أطلقها، لم ولكنني زوجتي
لها اشتريت ثم طلقة، تعتبر بإأنها فأخبرني المشايخ أحأد سألت ثم طلقتها،

أخبر زوجتي لخ قلت ذلك وبإعد الهدية، ردوا أهلها ولكن أراضيها لكي هدية
الطلقة هذه بإأن فأخبرني المذكور خالد الدكتور سألت ثم طالق، بإأنها أختك
ومهر بإعقد إل الزوجة ترجع ول الدخول، قبل حأصلت لنها بإائنة تعتبر

ولتأتيني أريدك لي: ل فقالت وبإينها بإيني خلف حأصل ثم أراجعها ولم جديدين،
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أهـلـي ـمـن واحـأـد وأي ـطـالق، بإأنها أهلي أخبرت ذلك وبإعد عليها فزعلت
طالق. بإأنها له أقول زوجتي عن يسألني

منه تسمع لم بإأنها وأفادت السيدةا/ فاطمة، وهي زوجته معه وحأضرت         

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـقـد طلقـهـا، بإأنه غيره من سمعت وقد بإذلك، يواجهها لم وأنه  الطلق،
لقد الدخول قبل ذلك حأصل في نجلس وكنا خلوةا، بإيننا حأصلت وقالت: 
من مأمن في كنا لننا مقفل يكن لم ولكن موصدا الباب وكان غرفة
ذلك. على الزوج ووافقها علينا، أحأد دخول

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فعليـهـا خـلـوةا حأـصـلت أنه وبإما بإائن، طلق هو المستفتي من ماوقع بإأن

محل،ول تصادف فلم له التالية الطلقات وأما الصداق، جميع ولها العدةا
أعلم. وبإرضاها. والله جديدين ومهر بإعقد إل عصمته إلى ترجع

يقع فلم الطلق يقصد ولم علي : تحرمين لها قال88حا/5/23

ـدما ،عواطفزوجته/  ومعه ،سإالم/  السيد اللجنة إلى ]   حأضر1587[ وـق
التي: الستفتاء

مايلي: المدةا هذه خلل لزوجتي  وقلت0ما1974 عاما في تزوجت لقد
الثالـثـة: والـمـرةا الثانـيـة: ـطـالق، والـمـرةا عـلـي، الولى: تحرمـيـن المرةا

مع ضربإتها حأيث معها وشجار خلف إثر على وذلك طالق، طالق طالق
الثانية المرةا وفي ، الجابإة أذكر ول الولى، المرةا في سألت بإأني العلم

كلمات بإترديد أمامه زوجتي وأرجعت كفارةا بإإخراج المتدينين أحأد وأفتاني
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء قالها،

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مايلي: اللجنة وسألته
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مرات. قال: ثلث بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
لزوجتي قلت تقريبا سنوات عشر قال: قبل الولى؟ الطلقة ماظروف ـ
علّي. تحرمين
طلقـهـا؟ قـصـدت هل علي، تحرمين بإقولك قصدت ماذا اللجنة وسألته ـ
طلقها. أقصد قال: لم
تحرمين قولك على لتتذكر أنك السؤال في ذكرت أنت اللجنة وسألته ـ

كفارةا. عنها أخرجت أنني تذكرتقال:  علي
ـطـالق، لـهـا فقـلـت بإينـنـا خلف ـقـال: حأـصـل الثانية؟ الطلقة ماظروف ـ
وأرجعت كفارةا فأخرجت كفارةا بإإخراج وأفتاني المتدينين أحأد وسألت
زوجتي.
وـجـدتها بإينـنـا خلف حأـصـل ـفـترةا قال: قـبـل الثالثة؟ الطلقة ماظروف ـ

غصب أخيها زوجة مع التلفون في تتكلم ولدته التي أمه على وتقول: 
ًا وغضبت التلفون أخذت ثم معي يذهب ًا غضب طالق وضربإتها شديد وقلت: 
طالق. طالق

فطلقتـهـا؟ طلقـنـي ـضـربإتها عندما الزوجة لك قالت هل اللجنة وسألته ـ
وقد طالق، طالق طالق فقلت طلقني لي قالت ضربإتها عندما قال: نعم

ًا عضبا غضبت نفسي. على أسيطر أن أستطع لم بإحيث شديد

يلي: ما اللجنة وسألتها الزوجة وحأضرت ـ
طلقتين. منه قالت: سمعت زوجك؟ طلقك مرةا كم ـ
 أطلقك ماراحا قال  سنوات10 قالت: قبل الولى؟ الطلقة ماظروف ـ

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مرات. عشر بإل واحأدةا مرةا
ي خلف حأصـل فـترةا قبـل الثانيـة والطلقـة ـ ربإا فضـربإني وبإينـه بإين ض
ًا ويرجف شديد هياج حأالة في وكان أياما أربإعة الفراش ألزمني شديد

طالق. طالق فقال: طالق طلقني، له قلت ضربإني وعندما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
لـيـس التحرـيـم لن واقعـيـن غـيـر الـثـالث والطلق ، بإالتحريم النطق بإأن

شديد، غضب حأالة في كان الخير الثالث والطلق الطلق، في صريحا
على زوجته معه تبقى ذلك وعلى واقع، فهو الثاني الطلق وأما

اعلم. طلقتين.والله

الزوج قول والقول الطلقات عدد في طلق/ اختلفا 88حا/5/30
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وـهـي زوجـتـه مـعـه حأـضـرتو محـمـودالـسـيد/  اللجـنـة إـلـى ]  حأـضـر1588[
تخصهما الطلق في مسائل حأول للستفتاء السيدةا/ صباحا

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت
مرات. قال: ثلث بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
فـقـد ـسـنوات، خـمـس مـنـذ ـقـال: حأـصـلت الوـلـى؟ الطلقة ظروف ما ـ
أقول، لما واعيا وكن طالق، لها: أنت فقلت زوجتي وبإين بإيني خلف حأصل
أن لك ويحق واقعة الطلقة بإأن لي فقال مسجد إماما سألت واحأد وبإعد

فراجعتها. زوجتك تراجع
ـلت فقد سنوات، ثلث منذ حأصلت قال الثانية؟ الطلقة ظروف ما ـ حأـص

حأصل فقد سنوات، ثلث منذ

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وكنت بإيدي ضربإتها وقد طالق، لها: أنت فقلت زوجتي وبإين بإيني  خلف
ًا راجعتها. ذلك وبإعد اللحظة، نفس في ندمت ثم بإالطلق تلفظت بإأنني عارف

حأـصـل إذا الحأـيـان بإـعـض ـفـي قال: نـعـم ضربإها؟ على معتادا كنت هل ـ
أضربإها. كنت خلف بإيننا

حأـصـل فـقـد أـشـهر ـسـتة منـذ قال: حأـصـلت الثالثة؟ الطلقة ظروف ما ـ
وقد حأامل، حأينئذ وكانت طالق، أنت لهاك فقلت زوجتي وبإين بإيني خلف

 والدها عند وهي بإيدي ضربإتها
الطلق. حأصول منذ

يلي: ما الزوجة اللجنة وسألت ـ
قالت: مرتين. بإالطلق؟ زوجِك عليك نطق مرةا كم ـ
ـلـي: أـنـت ـقـال الوـلـى الـمـرةا ـقـالت: ـفـي الولى؟ الطلقة ظروف ما ـ
راجعني. ثم حأاملً، حأينئذ وكنت طالق طالق طالق

طالق الثانية: أنت المرةا في لي قالت: قال الثانية؟ الطلقة ظروف ما ـ
راجعني. ثم وبإينه بإيني شجار أثر على وذلك

مرات. ثلث طلقها أنه على الزوج وصمم ـ

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تنكح حأتى بإعد من له تحل ل كبرى بإينونة زوجها من بإانت الزوجة بإأن       

ًا ًا غيره زوج ًا نكاحأ ًا شرعي وانقضت طلقها أو الثاني عنها مات فإن صحيح
أعلم والله الله، حأدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناحا فل عدتها
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الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإالفلما ولوتشبها الطلق في طلق/لمزاحا88حا/2/33

وقدما ـ السيدةا/ سحر زوجته ومعه إحسانالسيد/  اللجنة إلى ] حأضر1589[
التي: الستفتاء

وتقليدا هزل حأال وفي منفردين حأديثهما بإعد،أثناء بإزوجته يدخل لم زوج
مايقول، يقصد أن دون طالق طالق أنت لها قال السينما أفلما في يقال لما
ًا. الله جزاكم ذلك؟ حأكم فما خير

مايلي: الزوج اللجنة وسألت ـ
ولم الن حأتى بإها أدخل  ولم0ما1988 عاما قال: عقدت تزوجت؟ متى ـ

بإها. أختل
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
ـا بإأسبوعين العقد بإعد قال: حأصلت الطلقة؟ هذه ماظروف ـ فـقـد تقريـب

في يجري فيما وتشبها مزاحا حأالة في طالق طالق طالق لزوجتي: أنت قلت
ماقال. على الزوجة ووافقته الفلما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وـلـه اـلـدخول قـبـل لوـقـوعه صغرى بإينونة بإائن طلق هذا بإقوله وقع بإأنه

بإطلقتين. إليه وترجع وبإرضاها جديدين ومهر بإعقد أخرى مرةا عليها يعقد أن
أعلم. والله

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

إلغاءه الزوج يستطيع ل المعلق طلق/الطلق88حا/3/33

التي: الستفتاء وقدما ،راشدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1590[
زوـجـتي وبإيـن بإينـي خلف حأـصـل ـيـومين ومنـذ ـشـهرين منـذ ـمـتزوج أنا

علي تحرمين لها قلت موافق غير وأنا السفر تريد كانت فقد السفر، بإسبب
,وأنا تسافر أن تريد الن وهي سافرت لو أطلقها نيتي وكانت سافرت إذا

ًا. الله وجزاكم الحكم؟ فما سفرها، على موافق أنني إذ رأيي غيرت خير

يلي: ما اللجنة وسألته ـ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
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ذ قال: حأصـلت الطلقة؟ هذه ماظروف ـ زوجـتي كـانت فقـد يـومين من
فقلت ذلك بإسبب وبإينها بإيني خلف فحصل موافق غير وأنا تسافر أن تريد

أقصد ولم سافرت، لو طلقها نيتي وكانت سافرت إذا علي لها: تحرمين
موافق وأنا سافرت؟ لو الحكم الن،فما حأتى تسافر لم وهي تهديدها

سفرها. على

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـادامت يراجعها أن الحق وله رجعية أولى طلقة وقعت لوسافرت بإأنها ـم

ّله شيء فل تسافر لم إذا أما بإطلقتين إليه وترجع العدةا في وال عليهما. 
أعلم.

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

طالز(بإالزاى) : أنت فقال الطلق على طلق/ أصرت88حا/6/37

، مســتورةالسيدةا/  زوجته ومعه ،ويدالسيد/ ع اللجنة إلى ]  حأضر1591[
ونصه: التي الستفتاء وقدما

، ـمـرات ثلث بـإـالطلق زوـجـتي على ونطقت ما،1976 عاما تزوجت لقد
فقلت الطلق مني وطلبت خلف حأصل ،0ما1980 عاما في الولى: كانت

ًا. بإها أستفت ولم قصيرةا مدةا بإعد أرجعتها ثم طالق لها: أنت أحأد
الطلق منــي وطلبت مشاكل  حأصلت0ما1983 عاما في والثانية: كانت

ًا. أستفت ولم أرجعتها ثم طالق أنت لها فقلت أحأد
ـا السعودية في وكنا أعصاب بإها  زوجتي0ما1988 عاما والثالثة: في وكـن

من بإنفسها تلقي وإل الطلق مني وطلبت بإيننا خلف وحأصل طريف في
لها أقول أن مني وطلبت طالق، أقل ولم طالز أنت لها فقلت السيارةا

أختي. مثل أنثى أنها أقصد أختي مثل أنت لها فقلت أختي مثل أنت

مايلي:. اللجنة وسألته ـ
مرات. قال: ثلث بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
بإينـنـا خلف  حأـصـل0ما1980 ـعـاما قال: في الولى؟ الطلقة ماظروف ـ
أرجعتها. ثم طالق، أنت لها فقلت الطلق مني وطلبت
الطلق مـنـي وطلبت مشاكل حأصلت  كذلك0ما1983 عاما في والثانية ـ
طالق. أنت لها فقلت

241



الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا أـسـتفت لم فقال والثانية؟ الولى الطلقة في أحأدا استفتيت هل ـ أحـأـد
قليلة. أياما بإعد عصمتي إلى وأرجعتها
حأصـل الطريـق وفـي سـفر فـي ـقـال: كنـا الثالـثـة؟ الطلقة ماظروف ـ
السيارةا من بإنفسي ألقي فسوف تطلقني لم إذا لي وقالت بإيننا خلف
ثم السابإق الطلق بإه وأقصد مطلقة لها: أنت فقلت فأحأرجتني تسير وهي

تقوما لزما فقالت بإالقاف، ل بإالزاي طالز أنت فقلت طالق أنت قالت: قل
أنثى. أي أختي مثل وقصدت أختي مثل أنت فقلت أختي مثل

اللجنة: وسألتها مستورةا، الزوجة وحأضرت ـ
قـبـل فـقـط واحـأـدةا ـقـالت: ـمـرةا بـإـالطلق؟ زوجك عليك نطق مرةا كم ـ

هذه.
خلف وحأـصـل بإالـسـيارةا مـعـه كـنـت قالت  الخيرةا؟ الطلقة ماظروف ـ

ـلـه: وقـلـت ـطـالق أـنـت ـطـالق أنت طالق فقال: أنت الطلق منه وطلبت بإيننا
أخي. مثل أنت فقال أختي مثل أنت

اـلـزوج وقال هذه، قبل واحأدةا مرةا طلقها أنه الزوجة قالت وبإمقابإلتهما ـ
لتدري. وهي ثلثا طلقتها أنا

يلي: بإما ةاللجن أجابت*
ـطـالز، أنت قوله من بإه نطق بإما يقصد لم أنه على اليمين حألفته أن بإعد

زوجـتـه مـعـه وتبقى طلقها، يقصد لم لنه واقعة غير الثالثة الطلقة أن الطلق،
واحأدةا. طلقة على

أعلم. والله

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

واحأدةا ونوى ثلثا، :طلقتها كتب88حا/6/40

التي: الستفتاء وقدما ، الرحمن عبدالسيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1592[
ـذه في ولكن بإالطلق، نطقت أن يسبق ولم ما1984 عاما في تزوجت ـه

وبإسبب1/7/1988بإتاريخ وبإالتحديد السنة زوجتي مع وخلف تفاهم سوء  
ًا وكنت ًا متضايق طلقات ثلث زوجتي طلقت لقد ورقة في كتبت ومتنرفز

ِو ولم فقط، زعل نتيجة مني صدر الذي هذا وكان فيها، لرجوع بإالثلث أن
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ًا، معاشرةا تحصل ولم فقط، بإالكلما اليوما نفس من لها رجعت ثم شيئ
ً كانت وهي زوجية، 0ما29/7/1988 بإتاريخ ووضعت حأامل

الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء

مايلي: اللجنة وسألته ـ
بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
ول ـتـأت، ـلـم إليها أرسلت النتهاء وبإعد دعوةا في كنا واحأدةا  قال: مرةا ـ

لقد الطلق، فيها ورقة وكتبُت فتضايقُت ل أما الخبر بإلغوها هل أدري
فيها. لرجوع طلقات ثلث زوجتي طلقت

ِو ولم ـوما، نفس في راجعتها وقد واحأدةا، من أكثر بإالثلث أن وتكلـمـت الـي
حأاملً. وكانت وضعت حأتى البيت في عندي وبإقيت وصالحتها معها

يلي: بإما اللجنة أجابت*
 إلى أرجعها وقد رجعية أولى طلقة زوجها من طلقت الزوجة بإأن

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أعلم. طلقتين. والله على زوجته معه فتبقى الطلق يوما الولدةا قبل عصمته

ّلفته ثم ديونه طلق/سددت85حا/1/44 يستدين أل بإالطلق حأ

وقدما ،حياةالسيدةا/  زوجته ومعه  رجبالسيد/  اللجنة إلى ] حأضر1593[
التي: الستفتاء

الموافـق هـــ1390 الول ربإيـع ـشـهر مـن الحأـد يـوما فـي تزوجـت لقـد
ما.31/5/1970

أزق فـي أمر الحدث: كنت الي، م د بإمسـاعدتي، زوجـتي وقـامت م وق
لها:إنك وقلت الشروط، على فوافقت أخرى مرةا أستلف ل أن علي شرطت
بإاستلف قمت بإفترةا الحلف هذا وبإعد أخرى، مرةا استلفت إذا علي تحرمين

قمت ذلك بإعد ثم مديونة، لنها بإالشركة وشريكي  أنا6/4/88 بإتاريخ مبلغ
أموري. بإعض لتسوية شخصيا لي مبلغ بإاستلف أنا

تاريـخ مـن طالقـة الزوجـة تعـتـبر ـهـل عنه بإالجابإة أرغب السؤال: الذي
خيرا. الله جزاكم الجابإة، نرجو ،6/4/88 وهو الستلف

مـنـه ـصـدر اـلـذي الطلق ـظـروف ـعـن اـلـزوج ـمـن اللجنة واستفسرت ـ
تلفظ الذي الحلف صيغة ليتذكر بإأنه وأفاد الستفتاء طلب في ماكتبه فقرر

وأفاد استلفت، إذا علّي تحرمين ًأو طالقا تكوني أو الطلق علّي هو هل بإه
بإعدها. ول المرةا هذه قبل بإالطلق يتلفظ لم بإأنه
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الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الزوج فوافقت الحلف هذا ظروف عن الزوجة من اللجنة واستفسرت ـ
بإأنها ماقال، على أن على بإالطلق يحلف أن منه طلبت التي هي وقالت: 

بإأنه ديونه، له تسدد أن بإعد أخرى مرةا ليستلف في لها قال وقالت: 
فقال الحلف هذا غير منه فطلبت تسلفت، إذا علّي الولى: تحرمين المرةا

علي لها فقال الطلق علي له: قل فقالت تسلفت، إذا طالق لها: أنت
ًا ـصـدرت أو ثانـيـة ـمـرةا تـسـلفت إذا الطلق بإأنـهـا وأـفـادت رـصـيد، بـإـدون ـشـيك
ذلك على الزوج ووافقها يمينه، في حأنث إذا الطلق إيقاع بإذلك قصدت

الحلف بإعد استلف بإأنه الزوج وقال يمينه، في حأنث إذا الطلق قصد وأنه
بإعد يعاشرها وظل منه صدر الذي للحلف ناسيا وكان ما،6/4/1988 بإتاريخ
ذلك.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإـالتعليق قـصـد لنـه رجعـيـة أوـلـى طلـقـة ـهـو المستفتي من ماصدر بإأن

الـحـالف، لدى موجود القصد وهذا الستلف وهو الحنث حأالة في الطلق وقوع
" المـسـتحلف نـيـة عـلـى " واليمين استحلفته التي الزوجة من معروف هو كما
فتبـقـى الـعـدةا ـفـي لـتـزال وـهـي بإأياما استلفه بإعد بإالفعل راجعها بإأنه أفاد وقد
أعلم. طلقتين. والله على عصمته في

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ديانة ل قضاء الطلق فوقع طلق أنه المحكمة طلق/أفهم88حا/1/51

،أزـهـارالـسـيدةا/  زوجـتـه ومـعـه  علي،الـسـيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1594[
التي: الستفتاء وقدما
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للقاـضـي وقـلـت المحكمة إلى وذهبت زوجتي بإتطليق رغبة لدي حأصلت
تأشيرةا الزواج عقد ظهر على القاضي فكتب زوجتي أطلق أن أريد

طلق إشهاد لي أصدر النهاية وفي الكاتبات، إلى فأحأالني الطلق، مضمونها
ًا أماما ول المحكمة خارج ل تزوجت منذ الطلق بإلفظ أنطق لم بإأنني علم

إشهاد إعطائي استغربإت وقد مني طلق صدور القاضي فهم ولكن القاضي،
في الرغبة إبإداء من مني صدر ما بإأن ظننت الواقع أمر تحت ولكن الطلق
 حأـسـب الـعـدةا انتـهـاء قـبـل الطلق بإأحأـكـاما علـمـي لـعـدما طلـقـا يعـتـبر الطلق

لرـضـائها مناـسـبة وـجـاءت بإزوجتي التقيت الشهاد، في المثبت الطلق
أي رجعة مني صدر ما يعتبر فهل وقذفُت الثياب فوق من وضممتها فقبلتها

فعلً. طلقها في أرغب إنني حأيث ل؟ أما عصمتي في زوجتي هل
ـا على الزوجة ووافقته الستفتاء طلب في كتبه ما الزوج وقرر ـ ـال ـم ـق
يرغب بإأنه وأخبرها قذف الثياب فوق من إليه وضمها قبلها حأينما بإأنه وقالت

مراجعتها. في

يلي: بإما اللجنة أجابت*
إـلـى ذـهـابإه قـبـل طلق مـنـه يـصـدر لم أنه من المستفتي إفادةا على بإناء
غير وجل عز الله وبإين بإينه فيما يعتبر فإنه القاضي أماما ول المحكمة

ما فإن العتبارات جميع وعلى عصمته، في تزال ل وزوجته مطلق،

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يعتبر الشهادةا في المثبت الطلق من العدةا موعد انتهاء قبل منه صدر 
في تزال ل كانت لنها جديد عقد إلى يحتاج ول بإالفعل لزوجته مراجعة

عـصـمته فـي لبقائـهـا اـسـتدامة الفعال هذه فتكون الطلق إشهاد حأسب العدةا
ـمـن الـصـادر الطلق إـشـهاد عـلـى (قـضـاء) بإـنـاء عـصـمته إـلـى (دياـنـة) وإـعـادةا

وـقـد الطلق، إيـقـاع ـمـن بـإـد فل الن زوجـتـه مفارـقـة ـفـي رغب فإذا المحكمة،
اـلـذي للوـلـد رعاـيـة الزوجية العشرةا على والبإقاء النظر بإصرف اللجنة نصحته
أعلم. زوجته. الله من الله رزقه

نهائيا منه فبانت وإرادته بإخطه الثالثة الطلقة طلق/كتب88حا/1/59

التي: الستفتاء وقدما ، محمدالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1595[
ـة، الزوجة تعتبر وهي ما،1981 سنة السيدةا/ عائشة من متزوج أنا الثانـي

مثبتتان والثانية الولى والطلقتان مرات، ثلث بإالطلق عليها نطقت وقد
عم كتب فقد ما،5/8/1988 بإتاريخ حأصلت الثالثة والمرةا ، سابإقة فتوى في

أن بإدون عليها ووقعت بإالنص فكتبتها يدي بإخط أكتبها أن مني وطلب زوجتي
يلي: ما ومتضمنة أحأد علي يضغط
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تحت عائشة أطلق وعيي بإكامل بإأنني أقر محمد أدناه الموقع أنا 
طلق بإقولي السلمية الشريعة وقانون الهندي السلمي القانون ًا لها:  ثلث
توقيعهم. مع شهود ثلث أماما زوجتي، ولست

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر أرجو
ة الطلق ملحأظة: ورقـة ورةا ومرفـق المسـتفتي بإلغـة مكتوبإ منهـا، ص

الهند. في الن الثانية زوجته
الفقهية بإالموسوعة الموظف ـ منيب الشيخ المستفتي مع وحأضرـ

ثلث بإالطلق عائشة زوجته على نطق بإأنه أفاد وقد المستفتي، كلما لترجمة
واطلعت سابإقة، فتوى في مثبتتان  والثانية الولى والطلقتان مرات،
ثانية طلقة منه وقعت السيد/ محمد أن المتضمنة ، الفتوى على اللجنة

 ـظـروف ـعـن اللجـنـة مـنـه واستفـسـرت اللجـنـة، أماما زوجته راجع وقد رجعية،
كـتـب عـنـدما بإأنه وقال الستفتاء، طلب في كتبه ما فقرر الثانية الطلقة

الطلق. يقصد كان ورقة في الثالث الطلق

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تنـكـح حـأـتى بإـعـد ـمـن له تحل ل كبرى بإينونة زوجها من بإانت الزوجة بإأن

ًا ًا غيره زوج ًا نكاحأ ًا شرعي الثاني عنها مات فإن زوجها من بإانت فإن صحيح
حأدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناحا فل عدتها وانقضت طلقها أو

الله.

يقع الواعي السكران طلق/ طلق88حا/2/59

، الـسـيدةا/ ـنـوال زوجـتـه ومـعـه ، جاسإمالـسـيد/  اللجـنـة إـلـى ]  حأضر1596[
التالي: الستفتاء وقدما

86 سنة الولى مرات ثلث بإالطلق ونطقت ما،1984 سنة متزوج أنا

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

أـنـت لـهـا وقـلـت أهلـهـا بإـيـت إلى فأخذتها الطلق مني طلبت خلف  بإعد
أن مني وطلبت ،87 الثانية الطلقة ثلثة، أو يومين بإعد أرجعتها ثم طالق،
أن بإعد إل أخرج لن فقالت أخي مع اذهبيلها:  فقلت أهلها، بإيت إلى آخذها

المساجد أئمة أحأد سألنا ثم طالق، أنت روحأي لها: خلص فقلت تطلقني،
الماضي الربإعاء يوما حأصلت الثالثة الطلقة راجعتها، ثم طلقة فاعتبرها

 فترةا بإعد ورجعت فخرجت فرفضت آخذها لكي والدها منزل إلى ذهبت
مـنـزل إـلـى ذهـبـت أنـهـا ـفـأخبرتني واـلـدها مـنـزل ـمـن ثانـيـة مرةا لخذها

فقالت: ل البيت إلى قومي الله لها: يا فقلت هناك إليها فذهبت والدتها،
ًا وقتها في وكنت طلقني، خلص أروحا ما ًا، شاربإ نصف مضي فبعد خمر

ِد فلم المحاولت من تقريبا ساعة قلت قالت: نعم، خلص؟ يعني فقلت تج
والدتها فتبعتني أمامهم، وطلقتها حأضرا، وبإالفعل وأخاك، خالك أحأضري
طلق. لك ليس سكران أنت لي وقالت

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت ـ
مرات. قال: ثلث بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
حأـصـل فـقـد ما،1986 ـسـنة ـقـال: حأـصـلت الوـلـى؟ الطلقة ظروف ما ـ
أهلها بإيت إلى فأخذتها الطلق طلب على فأصرت زوجتي وبإين بإيني خلف
تطلقني حأتى تخرج ل لي قالت أهلها، بإيت من أخرج أن وقبل تهدأ، لكي

حأصول من ثلثة أو يومين بإعد المشايخ أحأد سألت ثم طالق، لها: أنت فقلت
فراجعتها. الطلق بإوقوع فأفتاني الطلق
زوجتي فوجدت العمل من راجعا قال: كنت الثانية؟ الطلقة ظروف ما ـ

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإـيـت إلى لخي: خذها فقلت الطلق، مني فطلبت أهلي مع خلف  على
أنت فقلت تطلقني، حأتى معه أذهب للي:  فقالت أهلها، ثم طالق، لها: 
ًا مناع مراد حأسن الشيخ سألت رجعية، ثانية طلقة بإوقوع فأفتاني تلفوني

الطلق. حأصول من يومين بإعد وذلك وراجعتها
اء يـوما قـال: حأصـلت الثالثـة؟ الطلقة ظروف ما ـ ي الربإع فقـد الماض
وعيي أفقد لم ولكنني سكر حأالة في وكنت لخذها والدتها بإيت إلى ذهبت

مني وطلبت وسبق خلف، على كنا لننا بإيتي إلى معي ترجع أن رفضت وقد
أنت لهما فقلت فحضرا، وخالك أخاك لها: احأضري فقلت الطلق، يا : 

وكنت والدتها منزل من خرجت ثم طالق بإأنها اشهدا خالها ويا أخاها
أقول. لما واعيا
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أقواله، على الزوج فوافقت منها واستفسرت الزوجة اللجنة واستدعتـ
وكان وعيه، يفقد ولم سليمة تصرفاته كانت الثالثة المرةا في وقالت: بإأنه

قال حأضرا وعندما وخالي أخي أحأضر أن مني طلب لنه يقول، لما واعيا
وطلقني. كامل اسمي

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تنـكـح حـأـتى بإـعـد ـمـن له تحل ل كبرى بإينونة زوجها من بإانت الزوجة بإأن

ًا غيره زوجا وانقضت طلقها أو الثاني عنها مات فإن صحيحا شرعيا نكاحأ
أعلم. الله. والله حأدود يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناحا فل عدتها مدةا

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لهم المطلقة أمهم تنصير من خوفا بإأولده يفر  هل88حا/14/63

الـشـباب رابطة ـمـن اـلـوارد الـتـي الـسـؤال اللجـنـة على ]     عرض1597[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم

تحـكـم لـهـم أولد ووـجـود النصرانية لمرأته المسلم طلق حأالة في        
على بإناء بإأمهم الولد يلحق أن الحأيان من كثير في المريكية المحاكم
بإلد إلى بإأولده الهرب المسلم للزوج يجوز فهل هنا، المطبق القانون
كافرةا؟ نشأةا ل إسلمية نشأةا لينشؤوا

:يلي بإما اللجنة أجابت*
إذا عليهم يخشى أولد ولهما الكتابإية امرأته المسلم طلق حأالة في بإأنه

المسلم للب فإن دينهم عن ويرتدوا إليه ينزلقوا أن الكفر بإيئة في تركوا
ما الوسائل من يتخذ أن ويباعد الكفر من أولده يحمي (المشروعة) 

أعلم. وبإينه. والله بإينهم

مسلم زوج من النصرانية المطلقة حأقوق88حا/5/63

ـوارد التي السؤال اللجنة على ]     عرض1598[ ـن اـل الـشـباب رابطة ـم
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
تأخذ بإأن الحأيان من كثير في المريكية المحاكم تحكم الطلق حأالة في

هنا، المطبق القانون حأسب أكثر أو أقل أو الزوج أملك نصف الزوجة
مطلقته؟ إلى ذلك دفع من ويتهرب يتحايل أن للمسلم يجوز فهل
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الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـة أو ـكـانت مـسـلمة للمطلقة قررت الغراء السلمية الشريعة بإأن كتابإـي

ًا أدى ما فإذا ونحوهما، والنفقة الصداق كمؤخر المسلم زوجها على حأقوق
فيما حأق لها يكن لم كتابإية أو مسلمة لمطلقته الحق هذا المسلم المطلق

ًا يكون أن إل ماله، من ذلك وراء يتخذ أن للزوج فإن عليه وبإناء لها، مدين
بإالباطل. يؤخذ أن من وصيانته ماله على الحفاظ له يكفل ما الوسائل من

أعلم. والله

العدةا انتهاء قبل حأيضتين بإعد طلق/يراجعها88حا/10/64

التي: الستفتاء وقدما ،   نايفالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1599[
مرتـيـن بـإـالطلق زوـجـتي عـلـى نطـقـت  وـقـد0ما1977 ـعـاما تزوجت قد

أنت فقلت بإيننا خلف حأصل ما1978 عاما في الولى وقد طالق، لها: 
التليفون في فقلت بإيننا خلف حأصل والثانية المسجد، إماما لي أرجعها

في وأرغب شديد غضب حأالة في وكنت طالق، سلوى لختي: زوجتي
عصمتي. إلى إرجاعها

يلي: ما اللجنة وسألته ـ
قال: مرتين. بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
حأـصـل  فـقـد0ما1978 ـسـنة ـقـال: حأـصـلت الولى؟ الطلقة ظروف ما ـ
كررت كنت إن أتذكر ول لها: طالق فقلت زوجتي وبإين بإيني شجار

الطلق الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـلـي: راـجـع فـقـال المـسـجد إـمـاما سألت التالي اليوما وفي ل؟ أما اللفظ
ل. أما واقعا الطلق كان إن أتذكر ول زوجتك،
ما20/9/1988  أو19 بإتارـيـخ  ـقـال: حأـصـلت الثانية؟ الطلقة ماظروف ـ

أختي أماما ذلك قلت فقد موجودةا، زوجتي تكن ولم طالق قلت: سلوى فقد
بإالتليفون. زوجتي تكلم كانت التي
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ًا بإالزوجة اللجنة واتصلت ـ عـلـى الزوج فوافقت منها واستفسرت تلفوني
الثانية. الطلقة حأصول منذ مرتين جاءتها العادةا أن وأكدت أقواله،

:  يلي بإما اللجنة أجابت*
رجعـيـة، ثانـيـة طلـقـة الـمـذكورةا زوجـتـه عـلـى المـسـتفتي بإكلما وقع بإأنه

وتبقى اللجنة أرجعتها فقد مراجعتها وطلبت العدةا، في زالت ما إنها وحأيث
المعاشرةا. وحأسن الله بإتقوى اللجنة ونصحته ، واحأدةا طلقة على زوجته معه

أعلم. والله

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

عصمته من فخرجت العدةا انتهت حأتى تركها88حا/2/20

التي: الستفتاء وقدما ، محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر] 1600[
الـصـدع ـلـرأب ـجـادةا مـحـاولت وبإـعـد زوـجـتي، وبإين بإيني خلف أثر على

إذا هذه مني فصدرت إصلحأها من يئست البين ذات وإصلحا لم العبارةا: 
وقد بإأعمال (يتعلق المر هذا تنفذي هذه وفي مخالفاتها تكررت منزلية) 

ذلك على وانقضى طلقها بإذلك قاصد وأنا صلة وبإينك بإيني فليس العمال
في الطرفين رغبة حأالة في الشرعي الحكم أهلها. فما عند وهي عامان
الزوجية؟ العلقة إعادةا

ـا طهر أثناء وقع الطلق بإأن علما جديدان؟ ومهر عقد يلزما وهل جامعتـه
الطلقة؟ هذه صفة وما فيه،

يلي: ما اللجنة وسألته ـ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
لها: قلت زوجتي وبإين بإيني خلف قال: سبب الطلقة؟ هذه ظروف ما ـ

أقصد وكنت صلة وبإينك بإيني فليس الغسيل تعملي لم إذا
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العدةا الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بـإـه، أمرتـهـا ـمـا تنـفـذ وـلـم خالفتني قد وهي الغسيل تعمل لم إذا طلقها
حأصول منذ أعاشرها ولم أراجعها ولم طويلة فترةا منذ ذلك حأصل وقد

بإأن أخبره ولم مأذون عند الطلق هذا أثبت سنة مرور وبإعد الطلق،
الرجعة. مع الطلق لي فأثبت أراجعها، لم وأنني سنة منذ حأصل الطلق

:يلي بإما اللجنة أجابت*
بإانتـهـاء ـصـغرى بإينوـنـة بإائـنـة طلقة بإه وقعت المستفتي من صدر ما بإأن

وإذا وليها، ورضا بإرضاها جديدين ومهر بإعقد يراجعها أن وله العدةا،
أعلم. واللهطلقتين.  على معه تبقى رجعت

الطلق فوقع فطلقها وعيه بإعد عاد88حا/5/20

السيدةا/ زوجته ومعه إسإماعيلالسيد/  اللجنة إلى حأضر] 1601[
التي: الستفتاء وقدما ،سإكينة

ثــم طالق، طالق، لها: أنت قلت زوجتي مع والمشاكل الخلفات بإسبب
عصبية حأالة في وكنت الكلمات نفس كررت دقائق بإخمس ذلك بإعد

ًا شديدةا أن يسبق لم بإأنه العلم مـع بإي ألمت التي الظروف بإسبب جد
تكرار من قصدي أتبين لم أني كما المرةا هذه قبل بإالطلق نطقت
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء الغضب؛ بإسبب الطلق

العدةا الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي:. ما الزوج اللجنة وسألت ـ
الولى. المرةا هي قال: هذه بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
مـنـذ زوـجـتي على تزوجت أنني قال: الحاصل الطلقة؟ هذه ظروف ما ـ

خلفات حأصلت بإذلك زوجتي علمت أن وبإعد زوجتي، علم بإدون طويلة فترةا
ًا شهر، لمدةا الخلفات هذه واستمرت زوجتي وبإين بإيني كثيرةا ومشاكل وأخير

أضربإها لكي وقمت البنت على فزعلت ابإنتنا فتدخلت وبإينها بإيني خلف حأصل
زوجتي ذهبت ثم بإيننا، النزاع وفك ابإننا حأضر ثم والدتها، عنها فصدتني

طالق طالق طالق لها: أنت فقلت بإيننا الشجار واستمر فلحقتها الديوان إلى
 خـمـس وبإـعـد المـنـزل، حـأـوش إـلـى خرـجـت ـثـم ـشـديدةا، غـضـب حأالة في وأنا

ًا دقائق ـوقفت الديوان في تزال ل وزوجتي المنزل داخل رجعت تقريب ـف
طالق. طالق طالق لها: أنت وقلت معها وتشاجرت الديوان بإاب عند
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ًا. أشهر ثلثة قال: منذ الطلق؟ حأصل متى ـ تقريب

أقواله. على الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة اللجنة واستدعت ـ
شــدةا من يرجف كان الولى المرةا في بإالطلق تلفظ عندما بإأنه وقالت

جاءتها العادةا بإأن وقالت المرةا، هذه مثل غضب أن له يسبق ولم الزعل،
الطلق. حأصول منذ مرات ثلث

:يلي بإما اللجنة أجابت*
) ـشـديد ( غـضـب إغلق حأاـلـة ـفـي ـكـان لنه واقع غير الول الطلق بإأن

ًا رجع لنه واقع فهو الثاني الطلق وأما قد العدةا أن وبإما الطلق، على عازم
إلى تعود فل ولذلك صغرى، بإينونة منه بإانت قد زوجته فإن انتهت

العدةا الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

تعــود عليها عقد فإذا وليها، ورضا بإرضاها جديدين ومهر بإعقد إل عصمته
أعلم. واللهطلقتين.  على

الن الكويت في ويعيدها سنتين قبل ُعَمان في طلقها88حا/5/48

التي: الستفتاء وقدما ،  محمدالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1602[
ـمـرةا بـإـالطلق زوـجـتي عـلـى ونطقت سنة، عشرةا خمس منذ متزوج أنا

وبإين بإيني مشاكل حأصلت فقد سنتين، منذ الطلق حأصل وقد فقط واحأدةا
ًا مطلقة الناس: أنت من مجموعة أماما لها فقلت وأهلها زوجتي ًا، طلق ثلث

عمان، سلطنة في ذلك حأصل وقد ، أهلها عند مكثت وزوجتي سافرت ثم
الحكم وإبإداء الموضوع في النظر أرجو الطلق، حأصول منذ أراجعها ولم

الشرعي.

يلي: ما اللجنة وسألته ـ
واحأدةا. قال: مرةا بإالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم ـ
بإـسـلطنة بإـلـدنا ـفـي ـسـنتين مـنـذ قال: حأصلت الطلقة؟ هذه ماظروف ـ

مجموعة أماما لها فقلت وأهلها، زوجتي وبإين بإيني مشاكل حأصلت فقد عمان
ًا مطلقة الناس: أنت من ًا، طلق ًا طلقها بإذلك أقصد ولم ثلث كانت لنه ثلث

لنني أعاشرها ولم أرجعها لم ذلك بإعد ولكنني بإمراجعتها، نية عندي
أراجعها. أن الن وأريد أهلها، بإيت في مكثت وهي الكويت إلى سافرت
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العدةا الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

:يلي بإما اللجنة أجابت*
انتهــت حأتى يراجعها لم أنه وبإما واحأدةا، طلقة عليها وقع قد الزوجة بإأن

يعقد أن فعليه مراجعتها أراد وإذا صغرى، بإينونة منه بإانت قد تكون عدتها
ًا عليها ًا عقد معه تبقى رجعت وإذا وليها، ورضا رضاها ويشترط جديد
أعلم. طلقتين. والله على

))     الشخصية     الحوال     (( كتاب

للفقراء الوصية من الكل الغنياء للحأفاد يحل ل88حا/5/12

التي الستفتاء وقدما ، ناصرالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1603[
ى ) وقـد (علّي توفـي ج الـبر لعمـال أمـواله بإثلـث أوص حايا، والح وض

على الناظر تأخر ولقد الستفتاء، مع مرفقة بإذلك رسمية وثيقة وتوجد
والن (عشرين الزمن من طويلة فترةا الوصية أبإناء من أحأد يوجد ل سنة) 

أحأفاده. يوجد وإنما المتوفى
قسـمة ويتقاسـموه الثـلـث مـن يأخـذوا أن المـتـوفى لحأفـاد يجـوز فهل

ذي غير بإأنهم علما له، المستحقين ومن المال إلى بإحاجة أنهم بإحجة التركة،
حأاجة غير في وهم يكفيهم، ما ولديهم والعمل السكن لوجود حأاجة

ًا. مطلق

د ـ ة بإصـياغة الزرق محمـود الشـيخ اللجنـة رئيـس قـاما وق عـن الجابإ
يلي: ما صياغته ونص الستفتاء
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ًا) بإمقتضى المرحأوما أن الستفتاء طلب تضمن أوـصـى ـقـد الوـصـية (علي
المذكور الثلث على الوصي وجعل بإر، وأعمال وضحايا حأجة في ماله بإثلث

ًا) ومن من أحأد الن يوجد ول الوصية، الوصي ينفذ لم سنة عشرين (سعد
 بإينهم الثلث قسمة ويريدون أحأفاده يوجد ولكن الموصي، أبإناء

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ليـسـوا وـهـم الغربـإـاء، ـمـن بإالوـصـية أوـلـى وأنـهـم محـتـاجون أنـهـم بإحجة
تكفيهم. عملهم من معاشات ولهم ملكهم في يسكنون لنهم محتاجين

الثلث؟ من شيئا يعطوا أن يجوز فهل

:يلي بإما اللجنة أجابت*
ذـلـك؛ وغيـر وضـحايا حأجـة من الخير أبإواب في ماله ثلث جعل الموصي

الصرف الموصي: من إلى ثوابإه يعود خير عمل كل تشمل الخير وأبإواب
ًا وغيرهم والمساكين الفقراء على أقارب. غير أو أقارب كانوا أي

ـوا أن يجوز فل محتاجين غير الموصي أحأفاد داما وما ـذوا أن ول يعـط يأـخ
على للنفاق دخلهم يكفيهم ل من هم المحتاجون إذ الثلث، من شيئا

الجتماعية. حأالتهم حأسب وسكنهم وكسوتهم طعامهم
ـنـاظر الن علـيـه لـيـس خـيـري ـهـو الوـقـف أن الطلب من والمفهوما هذا

إلى المر لرفع الوقف شئون إدرةا إخطار لذلك اللجنة وترى شئونه، يدير
والمطالبة شئونه، لدارةا الوقف على ناظرةا الوقاف وزارةا لتعيين المحكمة

السابإق الناظر يوزع لم التي الماضية سنة العشرين مدةا في الوقف بإريع
أعلم الموصي. والله بإينها التي الوجه على الوقف ريع من شيئا

عموما للفقراء الوصية في الفقراء القارب يدخل88حا/7/15

عـضـو بإواـسـطة المـقـدما الـتـي الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1604[
:المذكور خالد الدكتور اللجنة

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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الصـلة ذوو الحأسـان وعـمـل والـمـبرات الخيـرات وجـوه فـي يدخل هل
الموصي أن مع غيرهم، أما ورثة أكانوا سواء والمحتاجون، الفقراء بإالميت

الوصية؟ في عليهم صراحأة ينص لم
المرحأوما من الصادرةا الوصية صورةا الستفتاء بإطلب أرفق وقد            

ابإنه عليه الوصي وجعل مخلفاته من بإثلث أوصى (أنه "عمر" المتضمنة
كل وفي والحأسان والمبرات الخيرات وجوه في موته بإعد يصرفه إبإراهيم

خيري). عمل

: يلي بإما اللجنة أجابت*
ًا اختاره الذي ابإراهيم ابإنه أوصى الموصي الثـلـث بإإنـفـاق ثلـثـه على وصي

الحأسان. وعمل والمبرات الخيرات في
ًا ول جهة يخصص فلم وصيته، في أطلق والموصي وإنما معينين أشخاص

ًا، ذكر كل على المذكور الثلث من ينفق أن للوصي فيجوز ذلك ومع أوصاف
ًا محتاج ورثة الثلث من يعطي أن للوصي ويصح قريب، غير أو كان قريب

بإصفته ول الحاجة بإصفة ويعطون محتاجين، كانوا إن بإعضهم أو الموصي
ورثة. أنهم

وكـسـوته لطعـامه دخلـه يكفيه ل من أنه عرف من الشرع في والمحتاج
حأاجتهم وتقدير ، الجتماعي وضعهم بإحسب يعولهم ومن هو وسكنه
أنه وليعلم بإذلك، أخبر هو إذ حأاجتهم يقدر الذي فهو الوصي إلى موكول

حأسب مواضعها في المور وضعه وعن تصرفه عن الله أماما مسؤول
أعلم. الشرع. والله

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا المحكمة تعين متى88حا/9/8 الثلث؟ على وصي

التي: الستفتاء وقدما ـ محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1605[
ًا تعين أن للمحكمة يصح هل يـجـبر وأن ، رـسـمية جهة أو عندها من وصي

التركة؟ تصفية على

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فيـمـن المحكـمـة إـلـى الـمـر بإعـضـهم ورفع التركة، في الورثة تنازع   إذا

من بإذلك يقوما من تعين أن لها جاز المور، من ذلك غير أو التركة يقسم
بإهذا القياما على أقدر هو من ذلك في رائدها ويكون رسمية، جهة أو خبراء

أعلم. العمل. والله

الوصية من الميت قريب إعطاء88حا/9/8
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التي: الستفتاء وقدما ـ محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1606[
الثلث؟ من بإشيء النتفاع البإناء من للضعيف يجوز هل        

ًا يـلـي: (أن ما المتضمنة الوصية صورةا على اللجنة واطلعت أـقـر راـشـد
"إني عقله وكمال صحته حأالة في وهو جميع من بإثلثي أوصي قائلً: 

وأسماء وخالد وسند محمد وهم أولدي يد على وفاتي حأين مخلفاتي
وعمل والمبرات الخيرات وجوه في ينفقونه ونهى، وكلثم ومريم

أن منهم وللخير موتي، بإعد علي نفعه يعود خيري فعل كل وفي الحأسان
وأمانته. بإديانته يثق من إليه المشار الثلث على بإعده من يوصي

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابتـ
من القريب منه يعطى أن فيصح للخيرات كان إذا بإه الموصى الثلث إن

يكون أن هذا ذلك. ومعنى إلى حأاجة في كان إذا غيرهم أو الموصي أبإناء
كان فإن الجتماعية حأالته حأسب ومسكنه وكسوته، لطعامه يكفيه ل دخله
ًا. والله يعطى فل حأاجة غير في أعلم. شيئ

ً التركة تقسم هل88حا/9/8 الوصية؟ تخرج أما أول

التي: الستفتاء وقدما ـ محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1607[
ً يبدأ التركة توزيع عند          (الثـلـث) أما (الثمن) للزوـجـة بإاستخراج أول

بإه؟ الموصى

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا التركة إن قـسـم أن بإعد تعالى الله فإن والدين، الوصية بإعد تكون شرع

"سورةا أو بإها يوصى وصية بإعد التقسيم: (من هذا أن ذكر التركة دين) 
في تعالى الله بإينها التي النصبة حأسب التركة " فتقسم12: النساء
إذا التركة ثمن تستحق فالزوجة والدين، الوصية بإعد يكون النساء سورةا

أعلم. الدين. والله أو الوصية بإعد يبقى فيما الثمن نصيبها كان

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

الفقراء؟ ثلث من المحتاجة الزوجة تعطى هل ـ88حا/4/53
الوصية من للمسجد مياه دورةا بإناء ـ

التي: الستفتاء وقدما ،عبداللهالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1608[
ًا وجدنا ، سليمان والدي الول: توفي السؤال الخــاص الصندوق في ذهب

ًا يخص أو يملكه أو أمانة هو هل لنا يثبت لم الورثة جميع وبإحضور بإه، من أحأد
الحكم إبإداء والمرجو هذا، تاريخنا إلى الصندوق في الذهب وتركنا أقاربإه،

شهادةا من صورةا مرفق الذهب، هذا في التصرف وكيفية الشرعي
الوفاةا.

ن مسجد بإبناء أعله المذكور والدي الثاني: أوصى السؤال اله ثلـث م م
المسجد بإناء وتم ، الفقراء وإطعاما عاما كل في أضحية وذبإح بإه الخاص
ًا شهريا الفيل وتدر الثلث، بإاقي من فيل شراء تم وكذلك ، الوصية حأسب مبلغ
ًا) 280( دينارا وثمانون مائتان وقدره ًا المرحأوما زوجة نعطي دينار مبلغ
المبلغ، هذا إلى حأاجة وفي فقيرةا بإاعتبارها الريع هذا من دينار مائة وقدره
ًا ل؟ أما ـصـحيح للزوـجـة بإالنـسـبة التـصـرف ـهـذا فـهـل  الورـثـة بإـعـض بـإـأن علـمـ

التصرف. على يعترضون
أن يـجـوز ـهـل الفيل، رـيـع بـإـاقي ـمـن مجـمـع مبـلـغ الثالث: يوجد السؤال

ً للمسجد خارجية مياه دورةا المبلغ بإهذا أنشيء ليتم القديمة الدورةا من بإدل
وأفاد خاصة مكتبة إلى تحويلها تبرعوا الشخاص بإعض هناك بإأن بإالمسجد. 

الشكر. جزيل للمسجد. ولكم جديدةا مياه دورةا لبناء المال من بإمبلغ

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

، الـكـبرى الـشـرعية المحكـمـة ـمـن الـصـادرةا الوـصـية عـلـى اللجـنـة واطلـعـت ـ
ابإـنـه أوـصـى بـإـأنه عقـلـه وكمال  صحته حأال في وهو أقر سليمان أن المتضمنة

وعـمـل والمبرات الخيرات وجوه في ينفقه مخلفاته جميع من ثلثه على يوسف
وـقـال ـمـوته بإـعـد الموـصـي عـلـى نفـعـه يـعـود خـيـري فـعـل ـكـل وـفـي الحأسان
أو الكــويت في مسجدا يبني ان حأياته حأال يأمل أنه المذكور سليمان الموصى

إلـيـه المـشـار المـسـجد بإـنـاء قـبـل وـتـوفي عليه قدر لها. وإذا التابإعة القرى في
ـلـذلك مناـسـبا ـيـراه الذي المكان في مسجد بإبناء يقوما أن الوصي على فيجب
أضحية سنة كل في له  يعمل وان يسع كان إن يده تحت الذي الثلث من وذلك

أن للخـيـر وأن الـلـه عـبـد ابإنه ذلك على الوصي يكون يوسف بإعد ومن وإطعاما
وأمانته. بإديانته يثق من غيره يوصي
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وـجـدناه ـمـا أن على يدل ما لنا يترك ولم توفي الموصي بإأن المستفتي وأفاد ـ
ذلك. غير أو أمانة عن عبارةا هو ذهب من الخاص صندوقه في

ًا لها نعلم ل أخرى زوجة للموصي بإأن أيضا وأفاد الـذي اـلـبيت إل تملـك ول أحأد
ً يحقق ل مستغل مع تسكنه وـلـم وفاته بإعد ماتت زوجتيه إحأدى وأن كافيا، دخل
ًا تترك ، علمنا حأسب الورثة من أحأد
      

بإيانات. من الثاني الوصي أفاد ما ضوء وفي 

يلي: ما اللجنة أجابت*
الزوـجـة مـنـه وـتـرث التركة معاملة الصندوق في الموجود الذهب يعامل

ـه ما يوضع حأيث نصيبها ويوضع الزوج، بإعد توفيت التي الزوجة منه وترث خلفـت
 تركتها، من

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المؤجرةا) فل الفيل ريع ( من الوصية من الموجودةا الزوجة إعطاء واما     
 حأاجة في دامت ما شرعا منه مانع

لعدما واجبا فليس الوصية ريع من للمسجد جديدةا مياه دورةا بإناء وأما         
وجه أنه بإاعتبار الدورةا بإناء تكاليف من بإجزء السهاما يجوز ولكن بإذلك اليصاء

أعلم.  الخير. والله وجوه من

للبـنـت والـبـاقي الممتلـكـات بإثـلـث وـصـية/ الوـصـية88حا/1/61
الوحأيدةا

:الوهاب عبدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1609[
عـقـارا وأورثـتـه زوجـتـه وـمـاتت وحأيدةا بإنتا منها فأنجب امرأةا تزوج رجل

الخرى ممتلكاته إلى إضافة الوحأيدةا، لبإنته الميراث في حأصته عن فتنازل
عقار الميراث، على حأصوله قبل يملكها التي النقدية وأمواله آخر وهي: 

الشياء ثلث خروج مع لبإنته عقله وكمال حأياته حأال في كلها بإها أوصى
الخيرات. وجوه في لينفق

ـه الحياةا قيد على لزال أنه العلم مع بإذلك يوصي أن له يجوز فهل أخ وـل
أبإيه. من أخوات وثلث

القسمة. تكون فكيف جائز غير كان وإذا
ـفـي ـمـاكتب فـقـرر اللجنة منه واستفسرت النوري السيد/ نادر وحأضر ـ

الن. حأتى الوحأيدةا لبإنته شيئا يسجل لم المالك إن وقال الستفتاء، طلب

258



الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـن بإعـضـا أو أمها من ماورثه حأياته حأال لبإنته يهب أن للمالك يجوز بإأنه

ملكه بإقية ويدع للخيرات، مايملك بإثلث ذلك بإعد ويوصي الخرى أمواله
الضرار قصد يحرما أنه على المواريث أحأكاما في الله بإينه كما الشرع لحكم
أعلم. الورثة. والله بإبقية

المتبني بإذلك أوصى إذا النفقة يستحق وصية/المتبنى88حا/4/5

ـا/  وحأـضـر ، هاـيـديالـسـيدةا/  اللجنة إلى ]  حأضرت1610[ ،عـبـداللهمعـه
التي: الستفتاء وقدما

، المرحـأـوما/ يحـيـى زوجـي مـن المرفقـة الوـصـية ـفـي  مـاورد على بإناء
بإتزويدنا التكرما أرجو فرنسا في الرسمية الجهات منا تطلبه لما وتوضيحا
التاليين: المرين تؤكد بإشهادةا
ولـيـس فـقـط الخـيـر لعمال مخصص ، المرحأوما/يحيى تركة ثلث أن  ـ1

للمتاجرةا.
والنفاق ، وفخر ، فهد الوصية، في المذكورين الطفلين بإرعاية نقوما  ـ2
وهما والعشرين، الخامسة سن بإلوغهما حأتى أعله، التركة ثلث من عليهما
في حأق أي لهما وليس الخير، فعل في حأبا المرحأوما احأتضنهما طفلن
ّنهما، ولم تركته، دولة في قوانيه تطبق الذي السلما في تبنى ليوجد حأيث يتب

الكويت.

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مايلي: المتضمنة الوصية صورةا على اللجنة واطلعت ـ
حته حأـال فـي وـهـو أـقـر يحيى " أن أبإطـل قـائل: أنـي عقلـه وكمـال ص

قائل: " إني  غيرها وأنشىء  تكن لم كأنها وأعتبرها منى الصادرةا الوصية
ًا يكون من على الله عبد شقيقي أوصى (عدنان) عدا فيما أبإنائي من قاصر
مستقبل بإاحأتضانه أقوما من (فجر) (وفهد) ومثلهما الطفلين على وكذلك
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والنفاق وتنميتها أموالهم بإحفظ يقوما إناثا أو ذكورا وفاتي وحأتى حأياتي حأال
ـم ـالمعروف عليـه ـن بـإ ـر ـم ـولى وأن ســرف غـي ـم يـت ـم تربإيتـه ـل وتعليمـه  وـك

أـمـوالهم بإحـفـظ ويـقـوما ودنـيـايهم ـلـدينهم يـصـلح مـمـا إلـيـه مايحـتـاجون
أموالهم إليهم يدفع ثم رشدهم ويسكتملوا أشدهم يبلغوا أن إلى وتنميتها

ً تعالى: بإقوله عمل
ًا منهم آنستم { فإن تـعـالى: ـقـوله } إـلـى أـمـوالهم إليـهـم فادفعوا رشد

كما حأسيبا بإالله وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتهم { فإذا  {
الخيرات وجوه في ينفقه وفاتي حأين مخلفاتي جميع من بإثلثي أوصيه

موتى بإعد علّي نفعه يعود خيري فعل وكل الحأسان وعمل والمبرات
 ـمـن ومثلهـمـا والعشرين الخامسة سن يبلغا أن إلى وفهد فجر الطفلين وعلى

يخـلـف أن يحـيـى الموـصـي وـقـرر حأـيـاتي، حـأـال مستقبل بإاحأتضانه أقوما
لزوجته والثلث المذكورين القصر على الوصايا في الله عبد له الموصى

على بإعده من يوصى أن الحياةا قيد على الموجود منهما وللخير هايدي
هايدى. زوجته من أبإنائه من الرشيد لصالح  والثلث القصر

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
 يتبنهما، ولم يحيى، الموصي ابإني ليسا وفهد فجر، الصغيرين بإأن

الوصية الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ى الـذي الثـلـث مـن عليهـمـا بإالنفـاق أوصـى بإهما منه بإّرا وإنما بإـه أوص
فل بإتركته، صلة أي لهما وليس والعشرين الخامسة سن يبلغا حأتى للخيرات
منه يملكان ول الثلث من عليهما النفاق حأق لهما وإنما شيئا، منها يستحقان

الثلث لن الخيرات على النفاق في غيرهما شأن فيه وشأنهما شيئا،
ّله وفعل للخيرات، مخصص أعلم. المبرات. وال
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الشخصية الحوال كتاب

تتزوج مالم أولدها حأضانة المطلقة / للما ونفقة حأضانة88حا/2/15

التي: الستفتاء وقدمت ، فإاطمةالسيدةا/ اللجنة إلى ]  حأضرت1611[
وولـد ـسـنوات، أربإـع عمرـهـا بإبنـت منه رزقت ولقد خالد من متزوجة أنا

هو فما مني، والدهما اغتصبهما ولقد حأضانتي في كانا ولقد سنوات، ثلث
خيرا. الله وجزاكم الحضانة حأق هو لمن بإالنسبة الشرعي الحكم

أربإع عمرها بإبنت منه رزقت وقد زوجي، طلقني المستفتية: لقد وقالت        
ضم أطلب وأنا بإعده، أتزوج ولم سنوات، ثلث عمره وولد سنوات
لحضانتهم. الولد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فمن للحضانة وصالحة الصغيرين من بإأجنبي تتزوج لم دامت ما بإأنها          
هذه في حأقها من الحضانة لن لحضانتهم إليها ولديها ضم طلب حأقها

أعلم. الحالة.والله

والنفقة الحضانة الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الناشزةا الزوجة ونفقة/ نفقة حأضانة88حا/6/23

التي: الستفتاء وقدما ، جاسإمالسيد/ اللجنة إلى حأضر] 1612[
زوجهـا لتطـيـع أنهـا مـن الرغم على بإالنفقة تطالب أن للزوجة يحق هل

الزوجية؟ المعاشرةا في حأقه وتمنعه

ـال: إن الطلب، هذا تقديم بإخصوص منه اللجنة واستفسرت زوـجـتي فـق
الزوجية، المور في لتطيعني ولكنها  بإالنفقة حأكما علي أخذت

يلي: بإما اللجنة  أجابت*          
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له طاعتها لعدما النفقة بإرفع دعوى عليها يرفع أن كلمه صح إذا له بإأن          
ّله المور في أعلم. الزوجية. وال

الشخصية الحوال كتاب

وبإنات وأولد وتركة/ زوجة      ميراث88حا/5/1

التي: الستفتاء وقدما ،يوسإف/  السيد اللجنة إلى ]    حأضر1613[
السعودية العربإية المملكة في بإيت ماتركه ضمن من وكان والدي توفي

اليجار نتقاسم كنا وأخي الخمسة وأخواتي وأمي وأنا مستأجر والبيت
ذلك وبإعد وهكذا الثمن وللما النثيين حأظ مثل للذكر الشرعية بإالقسمة

بإالتساوي القسمة تكون أن وينبغي غلط القسمة هذه يقول: إن من جاء
ذلك؟ في الشرع حأكم فما ريع هذا لن بإيننا

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ـفـإن بإالـسـعودية الموـجـود الورـثـة ورـثـه اـلـذي البيت ليجار بإالنسبة بإأنه

لزوجة الشرعية النصبة حأسب تقسم تركة هو منه يرد الذي إيجاره
ّله ضعف للذكر لولده والباقي ثمنه المتوفي أعلم. النثى. وال

بإالثلث ووصية وزوجة وتركة/ ابإنان ميراث88حا/5/2

، راـئـدالـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـتـي الـسـتفتاء اللجـنـة على ]  عرض1614[
ونصه:

 ما جميع بإثلث كذلك وأوصى وزوجة، ابإنين وترك شخص توفي

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________
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آلف "ثلثة كويتي  دينار3503 البالغة تركته توزيع والمطلوب يملك،
ًا. الله سعودي. وجزاكم ريال دنانير" ومائتي وثلثة  وخمسمائة خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الثـمـن للزوـجـة الورـثـة عـلـى الـبـاقي ـيـوزع بـإـه الموـصـى إخراج بإعد بإأنه

ًا، أعلم. بإينهما. والله بإالسوية تعصيبا للبإنين والباقي فرض

بإنات وخمس أولد وثمانية وتركة/ زوجة ميراث88حا/1/7

ـن المقدما التي الستفتاء اللجنة على ]     عرض1615[ ـيد/ ـم ، مجبلالـس
ونصه:

يوـجـد ول بإـنـات وخـمـس ذكور ثلثة أولد وثمانية زوجته عن عوض توفي
غيرهم

خيرا. الله وجزاكم الورثة؟ من واحأد كل نصيب وراثة) فما حأصر (مرفق

يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأــظ مثل للذكر تعصيبا المتوفى لولد والباقي فرضا الثمن للزوجة بإأن

ّله أعلم. النثيين. وال

بإحـقـوق أما بإالوـصـية الترـكـة ـفـي يـبـدأ وترـكـة/ـهـل مـيـراث88حا/9/8
 الورثة

التي: الستفتاء وقدما ــ محمدالسيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1616[        
بإه؟ الموصى الثلث أما (الثمن) للزوجة بإاستخراج يبدأ التركة توزيع عند          

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي:     بإما اللجنة أجابت*         
ًا التركة إن         قسم أن بإعد تعالى الله فإن والدين الوصية بإعد تكون شرع
"من هذا أن ذكر التركة فتقسم أو بإها يوصى وصية بإعد التقسيم:  دين" 
بإعد يكون النساء سورةا في تعالى الله بإينها التي النصبة حأسب التركة

يبقى فيما الثمن نصيبها كان إذا التركة ثمن تستحق فالزوجة والدين، الوصية
أعلم. الدين. والله أو الوصية بإعد

تفـعـل ـمـاذا الترـكـة ـفـي الورـثـة تـنـازع وترـكـة/ إذا مـيـراث88حا/9/8
المحكمة؟

          
التي: الستفتاء وقدما ــ محمدالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1617[

ًا تعين أن للمحكمة يصح هل         يجبر وأن رسمية جهة أو عندها من وصي
التركة؟ تصفية على
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
فيـمـن المحكـمـة إـلـى الـمـر بإعـضـهم ورـفـع التركة، في الورثة تنازع  إذا

من بإذلك يقوما من تعين أن لها جاز المور من ذلك غير أو التركة يقسم
بإهذا القياما على أقدر هو من ذلك في رائدها ويكون رسمية، جهة أو خبراء

أعلم. العمل. والله

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الميراث؟ من شيئا المتبنى يستحق وتركة/هل ميراث88حا/4/5

وقدما ، الله معها/ عبد وحأضر ، هايديالسيدةا/  اللجنة إلى ]  حأضرت1618[
التي: الستفتاء

، المرحـأـوما/ يحـيـى زوجـي مـن المرفقـة الوـصـية ـفـي  مـاورد على بإناء
بإتزويدنا التكرما أرجو فرنسا في الرسمية الجهات منا تطلبه لما وتوضيحا
التاليين: المرين تؤكد بإشهادةا
ولـيـس فـقـط الخـيـر لعمال مخصص ، المرحأوما/يحيى تركة ثلث أن  ـ1

للمتاجرةا.
والنفاق ، وفخر ، فهد الوصية، في المذكورين الطفلين بإرعاية نقوما  ـ2
وهما والعشرين، الخامسة سن بإلوغهما حأتى أعله، التركة ثلث من عليهما
في حأق أي لهما وليس الخير، فعل في حأبا المرحأوما احأتضنهما طفلن
ّنهما، ولم تركته، دولة في قوانيه تطبق الذي السلما في تبنى ليوجد حأيث يتب

الكويت.

مايلي: المتضمنة الوصية صورةا على اللجنة واطلعت ـ        
حته حأـال فـي وـهـو أـقـر يحيى " أن أبإطـل قـائل: أنـي عقلـه وكمـال ص

إني  غيرها وأنشأ  تكن لم كأنها وأعتبرها منى الصادرةا الوصية  " قائل: 
ًا يكون من على الله عبد شقيقي أوصى (عدنان) عدا فيما أبإنائي من قاصر
مستقبل بإاحأتضانه أقوما من (فجر) (وفهد) ومثلهما الطفلين على وكذلك
ـال ـاتي حـأ ـتى حأـي ـاتي وحـأ ـورا وـف ـا أو ذـك ـوما إناـث ـوالهم بإحـفـظ يـق ـا أـم  وتنميتـه

 وأن سرف غير من بإالمعروف عليهم والنفاق
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والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لدينهم يصلح مما إليه مايحتاجون وكل وتعليمهم تربإيتهم يتولى
ويسكتملوا أشدهم يبلغوا أن إلى وتنميتها أموالهم بإحفظ ويقوما ودنيايهم
ً أموالهم إليهم يدفع ثم رشدهم تعالى: بإقوله عمل

ًا منهم آنستم { فإن تـعـالى: ـقـوله } إـلـى أـمـوالهم إليـهـم فادفعوا رشد
كما حأسيبا بإالله وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتهم { فإذا  {
الخيرات وجوه في ينفقه وفاتي حأين مخلفاتي جميع من بإثلثي أوصيه

موتى بإعد علّي نفعه يعود خيري فعل وكل الحأسان وعمل والمبرات
 ـمـن ومثلهـمـا والعشرين الخامسة سن يبلغا أن إلى وفهد فجر الطفلين وعلى

يخـلـف أن يحـيـى الموـصـي وـقـرر حأـيـاتي، حـأـال مستقبل بإاحأتضانه أقوما
لزوجته والثلث المذكورين القصر على الوصايا في الله عبد له الموصى

على بإعده من يوصى أن الحياةا قيد على الموجود منهما وللخير هايدي
هايدى. زوجته من أبإنائه من الرشيد لصالح  والثلث القصر

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
وإنـمـا يتبنهـمـا، ولم يحيى، الموصي ابإني ليسا وفهد فجر، الصغيرين بإأن

حأتى للخيرات بإه أوصى الذي الثلث من عليهما بإالنفاق أوصى بإهما منه بإّرا
منها يستحقان فل بإتركته، صلة أي لهما وليس والعشرين الخامسة سن يبلغا

شيئا، منه يملكان ول الثلث من عليهما النفاق حأق لهما وإنما شيئا،
مخصص الثلث لن الخيرات على النفاق في غيرهما شأن فيه وشأنهما

ّله وفعل للخيرات، أعلم. المبرات. وال

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

لما وأخوان لب إخوةا وأربإع وتركة/زوجة ميراث88حا/8/10

ـدما التي الستفتاء اللجنة على ]   عرض1620[ ـن المـق ـيد/  ـم .مباركالـس
ونصه:

لما. وأخوين لب إخوةا وأربإع زوجته عن ماجد توفي
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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ر كـان إذا بإأنه ي جـاء كمـا الم غيـر ورثـة للمتـوفى وليـس السـؤال، ف
من لكل ويكون فرضا الربإع للزوجة يكون فإنه الطلب في المذكورين

بإينهم. بإالتساوي تعصيبا لب للخوةا والباقي فرضا السدس لما الخوين
ّله أعلم.  وال

ولب لما وأخوات وإخوةا وأما وتركة/ زوج ميراث88حا/9/10

.مريمالـسـيدةا/ ـمـن المـقـدما الـتـي الـسـتفتاء اللجنة على ]  عرض1620[
ونصه:

لب وأـخـت وأـخـوين لما وأـخـت وأخ وأما زوج ـعـن فاطـمـة أختي توفيت
واحأد كل نصيب وما التركة من يستحق فمن بإالتبني ولدان عندها ويوجد
منهم.

الـمـال ـمـن ومبـلـغ الزوج بإحيازةا وهو ذهب على تشتمل المتوفاةا وتركة
الخير. وجوه في بإإنفاقه وأوصتني عندي أودعته

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فرضا الثلث لما وللخوةا فرضا، السدس وللما فرضا، النصف للزوج بإأن
استغرقوا الفروض أصحاب لن شيء لب للخوةا يبق ولم بإينهم، بإالتساوي

أعلم. التركة. والله

العصبات مع شيئا الرحأاما ذوو وتركة/ ليستحق ميراث88حا/6/12

التي: الستفتاء وقدما ، شافإيالسيد/ اللجنة إلى ]  حأضر1621[
بإـنـات ولـهـا زوج أو إـخـوةا أو أبإـنـاء لها يوجد ول توفيت الوالد عم بإنت لي

ثلث. عددهم شقيقة أخت
بإـنـات، ثلث البـنـات وـمـن خمـسـة البإـنـاء ـمـن وـلـه توفي فقد والدي أما

أستند لكي الموقرةا لجنتكم قبل من خطي بإإفتاء لي الموافقة فالرجاء
التركة. توزيع في إليه

ًا. الله وجزاكم خير

فـقـال: عـنـه الستفـسـار يرـيـد عـمـا المستفتي من اللجنة واستفسرت ـ
ول إخوةا ول أبإناء لها وليوجد ما،21/2/1988 بإتاريخ والدي عم ابإنة توفيت

من أخ ابإن أيضا أمها من أخت ابإن إل القارب من لها يوجد ول زوج ول أب
الشقيق، عمها ابإن أولد ونحن ثلث، وعددهن شقيقة أخت بإنات وأيضا أمها،

ليرث. ومن يرث بإمن إفادتي فالرجاء
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والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـنـاث دون لـلـذكور الـشـقيق المتوفاةا عم ابإن أولد التركة يستحق بإأنه

ذوي من فهم السؤال في المذكورون القارب بإقية وأما عصبة، لنهم
ّله وجود مع شيئا ليستحقون الرحأاما وذوو الرحأاما، أعلم. العصبة. وال

بإنات وست أولد وخمسة وتركة/ زوجة ميراث88حا/5/21 
التركة إلى يضم بإوصية ليس مال /كل                                       

التي: الستفتاء وقدما  سإالمالسيد/  اللجنة إلى حأضر]1622[
( وأولده الواـلـدةا ـفـي إرـثـه الـلـه) وانحـصـر (رحأـمـه والدي :  توفي1س

نصيب لب) فما واحأدةا وأخت لب ذكورإخوةا2أشقاء) و( إناث5و ذكور،3
ًا. الله وجزاكم الشرعية؟ الناحأية من الورثة من واحأد كل خير

ًا وـفـاته قبل والدي أرصد : لقد2س ليـصـرفه  ديـنـار1950 وـقـدره مبلـغـ
نية كانت كما له رصد ما على المبلغ نجري فهل واحأتياجاته البيت على

نصيبه. وارث كل ويأخذ الشرعية القسمة نقسمه أما والدي

وـفـاته بإعـد تـرك "أحأـمـد" وقـد والده هو المتوفى أن المستفتي وأفاد ــ
ًا يترك ولم بإنات، وست أبإناء وخمسة واحأدةا، زوجة ولم سواهم، وارث
ديون. عليه وليس وصية، يترك

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
النثيين، حأظ للذكر الولد بإين الباقي ويقسم فرضا، الثمن للزوجة بإأن         

بإذمته ثبت ما منه فيدفع البيت لمصاريف الخزانة في تركه الذي المبلغ وأما
أعلم. التركة. والله إلى الباقي ويضم موته، قبل مستحقة مصاريف من
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أخ وبإنت أخ وأبإناء وتركة/بإنتان   ميراث88حا/6/24

التي: الستفتاء وقدما   سإعد،السيد/ اللجنة إلى حأضر]1623[
ـقـد زوجتـه بإـأن علـمـا فـقـط، بإنتين وترك  سالم المدعو عمي توفى لقد

توفي وقد واحأدةا، وبإنت ذكور ثلثة  مبارك أخيه أبإناء نحن قبله، توفيت
الشكر. ولكم ميراثه قسمة في الشرع حأكم فما أخيه، وفاةا قبل والدنا

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تعـصـيبا، اـلـذكور الخ لبإـنـاء والـبـاقي فرـضـا، الثـلـثين المتوفى لبنتي بإأن

اعلم. شيء. والله الخ لبنت وليس

القاصرين وجود مع التركة تقسيم وتركة/يجوز ميراث88حا/1/29
         

التي: الستفتاء وقدما ،  محمدالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1624[
في: الورثة وانحصر عابإد والدي توفي ــ

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـوغ سن دون منهم أربإعة التسعة وأبإناؤه وزوجته وأخوه والدته ـل البـل فـه
ًا يجوز حأتى البلوغ سن القاصرين تجاوز حأين إلى التركة قسمة تأخير شرع

ًا يتصرفوا ًا تصرف التركة)؟ من نصيبهم (أي أموالهم في صحيح

ُتهم عينْت القصر بإأن المستفتي وقال ــ عليهم. وصية والد

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا جائز بإأنه وينوب الشرعية بإالنصبة الورثة بإين الن التركة تقسيم شرع

أعلم. عليهم. والله وصية عينت التي والدتهم تمثيلهم في القصر عن

بإرضاهم التركة من شيئا الورثة أحأد وتركة/ منح ميراث88حا/1/29

التي: الستفتاء وقدما ،  محمدالسيد/ اللجنة إلى ] حأضر1625[
ًا خصص قد حأياته في والدي  ــ لزواجـهـا (كجـهـاز لـخـتي أمواله من جزء

ثم على شهود ويوجد وفاته قبل وذلك عاما، بإعد زواج قبل توفي ذلك) 
ول كهبة بإأختي  خاص هو أما التركة؟ من المال هذا يعتبر فهل أختي
التركة؟ ضمن يدخل

الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر الرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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ـا في بإه تتجهز ما لها وهب التي المتوفى لبنت لهبة بإالنسبة ـإنه زواجـه ـف
مثلها. يناسب بإما القسمة قبل التركة من فتجهز موافقين الورثة داما ما

أعلم. والله

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

 وأخت وأخوان وتركة/ أما ميراث88حا/6/33

التي: الستفتاء وقدما ، محمدالسيد/ اللجنة إلى ]  حأضر1626[
قـسـمة أرـجـو واحـأـدةا، وأخـتـا وأـخـوين أـمـا وترك مرتضى أخي توفي لقد

الشكر. ولكم السلمية الشريعة وفق ميراثه

أشقاء. جميعهم بإأن فقال الخوةا درجة عن المستفتي وسئل ـ

يلي: بإما اللجنة أجابت*
النثيين. حأظ مثل للذكر تعصيبا للخوةا والباقي فرضا، السدس للما بإأن

أعلم. والله

وأب وتركة/ زوجة ميراث88حا/2/36

،تجاريـة  مؤسإسـةـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ]  عرض1627[
التي: ونصه

ًا الرأي عليه استقر بإما بإالفادةا التكرما نرجو توزـيـع موـضـوع ـفـي ـشـرع
التي: الرث

ه رحأمـة إلى توفي د الل دينا، مسـتحقات ولـه المؤسسـة مـوظفي أحأ ل
إرثه وانحصر صورته، مرفق العدل وزارةا من صادر وراثة بإحصر ذووه وتقدما

الشكر. جزيل مع منهما كل نصيب فما وزوجته أبإيه في
داـئـرةا الكلـيـة المحكـمـة ـمـن ـصـادر وراـثـة حأـصـر الـسـتفتاء ـمـع ومرفق

فقط وزوجته أبإيه، في المتوفى/ سيار، إرث انحصار يفيد الشخصية الحأوال
ذكر. ما سوى له وارث غير من

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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ًا الربـإـع لزوجـتـه ـفـإن وأبإـيـه زوـجـة عـن تـوفي المتوفى ماداما بإأنه فرضـ
ًا. لبإيه والباقي تعصيب

أعلم. والله

أبإـيـه قـبـل المتـوفى لبإـنـاء الواجـبـة وتركة/ الوصـية ميراث88حا/8/40
زوجته دون

ونصه: ،راشدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1628[
الكبير أخي توفي وقد راشد، أنا وهو ولده في إرثه وانحصر والدي توفي

فهل وزوجة، بإنات  ست6و أولد  أربإعة4 وله والدى وفاةا " قبل " ناصر
مقدار وما أخي لزوجة بإالنسبة وكذلك التركة من نصيب أخي لبإناء

التركة؟ من أنصبتهم
الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المـيـت ـيـوِص ـلـم " إذا أـنـه الواجـبـة الوـصـية قانون في عليه المنصوص

مما حأصته بإمقدار حأكما ولو معه مات أو حأياته في مات الذي ولده لفرع
ًا كان لو تركته في أصله عن أصله يرثه كان للفرع وحأيث موته، عند حأي
أن بإشرط الثلث حأدود في الحصة هذه بإمقدار واجبة وصية أصله تركة في

قدر آخر تصرف من عوض بإغير أعطاه قد الميت يكن مالم وارث غير يكون
مايكمله.. بإمقدار وصية له وجبت منه أقل أعطاه ما كان وإن له مايجب

ْذ الخ،  ناـصـر ابإـنـه أولد وـعـن الحـيـاةا قيد على ابإن عن توفي قد المتوفى أن وإ
المذكورون. وأولده زوجته وهم قبله توفي الذي

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـث بإاقي ابإنه لولد فيكون بإشيء، ولده لولد أوصى قد يكن لم فإذا الثـل
الوصية من شيئا لتأخذ الزوجة لن الزوجة، نصيب هو الذي الثمن بإعد

بإاقي المتوفى ناصر أولد ويأخذ التركة، بإاقي إلى نصيبها يرد وإنما الواجبة،
قانون حأسب النثى ضعف للذكر الولد بإين ويقسم الثمن، بإعد الثلث

ثلث من أكثر مستحقوها ليأخذ الواجبة الوصية لن التطبيق، الواجبة الوصية
من شيئا الزوجة تأخذ ول المتوفى أصلهم فروع إل يستحقها ول التركة

أعلم. الواجبة. والله الوصية

وبإنت وابإن وتركة/ زوجة ميراث88حا/3/42
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ونصــه: محمد مؤسإسة/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  وعرض1629[
توزيع موضوع في شرعا الرأي عليه استقر بإما بإالفادةا التكرما نرجو
التي: الرث

وتقدما لدينا مستحقات وله المؤسسة موظفي أحأد الله رحأمة إلى توفي
في إرثه وانحصر صورته مرفق العدل وزارةا من صادر وراثة بإحصر ذووه

الشكر. جزيل مع منهم كل نصيب فما وابإنته وابإنه زوجته

بـإـأن يفـيـد العدل وزارةا من إرث) صادر (حأصر صورةا الكتاب مع ومرفق
ـمـا ـسـوى له وارث غير من فقط منها وولدين زوجته في محصور معل إرث
ذكر.

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الثمن للزوجة ًا وابإنـتـه  لبإنه والباقي فرض البـنـت، ـضـعف للبـإـن تعـصـيب

أعلم. والله

الجـهـة نـظـاما بإحـسـب الورـثـة بإـيـن المنـحـة وتركة/ تقسيم ميراث88حا/5/55
 المانحة

التي: الستفتاء وقدما ،إبراهيمالسيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1630[
بإمـقـدار راتـبـا له تصرف الشهداء أسر لجنة وكانت ولد له استشهد رجل

ًا ثلثين الشهيد الولد أما لزوجته يبعث كان شهريا كويتيا  دينارا50 دينار
ًا ًا عشرون له ويبقى كويتي ًا دينار ًا الشهيد والد وتوفي كويتي علم كان بإأنه ( 

ًا ًا)  ولدين منها وأنجب ثانية امرأةا متزوج حأق وأولدها الثانية للزوجة هلوبإنت
الشهري. أخيهم راتب من الميراث

أـثـاث بـإـبيع فكلفتـنـي ـصـيفية إـجـازةا في وهم زوجها توفي الثانية الزوجة
الولى للزوجة يحق هل الميت الرجل أثثه البيت بإأن علما الكويت في بإيتها
البيت) أثاث ( ثمن الفلوس هذه في الميراث حأق الخارج في تسكن التي
لوحأدها. بإيتها في تأكل واحأدةا كل بإأن علما

ـد يعطى المنظمة تصرفه الذي الراتب بإأن المستفتي وأفاد ـ ـد لواـل الوـل
تصرفه الذي الراتب هذا فهل موجودةا، والما الب، توفي ذلك وبإعد المتوفى
غرفة ثمن بإأن أيضا المستفتي وأفاد الب؟ وفاةا بإعد ميراثا يعتبر المنظمة

الثانية. الزوجة عقد في المهر من جزء النوما
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والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
من منحة هو وإنما بإميراث ليس المنظمة تصرفه الذي المبلغ بإأن         
هذه مثل في المنظمة لدى بإه المعمول للنظاما طبقا فيصرف المنظمة

جزء أي وكذلك الثانية الزوجة بإه فتختص النوما غرفة ثمن وأما الحال،
بإما عندها الموجود الثاث من تختص الولى والزوجة بإها، خاص الثاث من
ملك فهو الثانية وعند الولى عند الذي الثاث بإاقي وأما خاصة، ملكها هو

القـسـمة حأـسـب والولد الزوـجـتين بإـيـن يقسم ميراثا وفاته بإعد ويكون الزوج،
أعلم. واللهالشرعية. 

وبإنات وابإن وتركة/ زوج  ميراث88حا/1/57

التي: الستفتاء وقدما ، صالحالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1631[
ابإنـهـا الـلـه) وأـنـا والدي( عـبـد في ورثتها (فايقة) وانحصر والدتي توفيت

أرجو (فندةا أمي من أخواتي  ( صالح) وبإناتها كل نصيب بإيان وجمالة) 
خيرا. الله وجزاكم وارث

يلي: بإما اللجنة أجابت*
هم: الستفتاء في ماجاء حأسب الوارثين بإأن

فرضا. التركة ربإع وله عبدالله - الزوج
تعـصـيبا الترـكـة بإـاقي (جمالـة) لهـم ( فنـدةا) و (صالح) والبنـتـان - البإن

أعلم. سواهم. والله وارث للميتة يكن لم إذا النثيين حأظ مثل للذكر

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

شقيق وأخ وبإنتان وتركة/ زوجة         ميراث 88حا/10/59

ونصه: ،محمدالسيد/  من المقدما التي الستفتاء اللجنة على ]  عرض1632[
ًا يملك أخ مع يوجد عـلـى ـيـوزعه أن يرـيـد كويتي  دينار210 وقدره ميراث

بإأن علما المتوفى، أخو الميراث في يدخل كما وبإنتيها المتوفى زوجة
الله. بإالسودان. أفادكم المتوفى وأخو بإمصر وبإناتها الزوجة
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أن وهي الستفتاء آخر في ملحأظة الشقر محمد الدكتور وكتبـ
ول جدا ول أما ول أبإا يترك ولم شقيق أخ وله وابإنتيه زوجته ترك رجل المتوفى

جدةا.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـشـقيق للخ والـبـاقي فرـضـا الثـلـثين وللبنتين فرضا الثمن للزوجة بإأن

أعلم. تعصيبا. والله

زوجها من النصرانية الزوجة ترث وتركة/ هل        ميراث 88حا/10/62
المسلم

الـشـباب  رابـطـةمن/ الوارد التي السؤال اللجنة على ]     عرض1633[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
المسلمة؟ الزوجة حأقوق مع بإالمقارنة النصرانية الزوجة حأقوق هي ما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأيث من المسلمة للزوجة ما مثل الحقوق من الكتابإية للزوجة بإأن

والتركة الميراث الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـا وبإين بإينها والعدل وإسكانها عليها والنفاق بإالمعروف  المعاشرةا غيرـه
الحقوق من ذلك غير إلى زوجة من أكثر الزوج جمع إن الزوجات من

المشروعة.
الزوـجـة ـتـرث ل ولذلك وغيره المسلم بإين توارث ل أنه إلى تنبه واللجنة

أعلم. يرثها. والله ول المسلم زوجها الكتابإية

* * *
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الشخصية الحوال كتاُب

الوصية من وإعطاؤه المتبنى ميراث88حا/4/5

عبدالسيد/  معها وحأضر ، هايديالسيدةا/  اللجنة إلى حأضرت]1634[
التي: الستفتاء وقدما ،الله

الرحأمن المرحأوما/ عبد زوجي من المرفقة الوصية في ورد ما على بإناء
ًا ، التكرما أرجو فرنسا في الرسمية الجهات منا تطلبه لما وتوضيح

التاليين: المرين تؤكد بإشهادةا بإتزويدنا
فـقـط الخـيـر لعـمـال مخصص ، الرحأمن المرحأوما/عبد تركة ثلث أن  ـ1

للمتاجرةا. وليس
والنفاق ، وفخر ، فهد الوصية، في المذكورين الطفلين بإرعاية نقوما  ـ2
وهما والعشرين، الخامسة سن بإلوغهما حأتى أعله، التركة ثلث من عليهما
ًا المرحأوما احأتضنهما طفلن في حأق أي لهما وليس الخير، فعل في حأب
ّنهما، ولم تركته، دولة في قوانيه تطبق الذي السلما في تبني يوجد ل حأيث يتب

الكويت.

يلي: ما المتضمنة الوصية صورةا على اللجنة واطلعت ـ
قائل: إني عقله وكمال صحته حأال في وهو أقر الرحأمن عبد أن

والتبني النسب الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـائل:  غيرها وأنشأ  تكن لم كأنها وأعتبرها منى الصادرةا الوصية  أبإطل ـق
ًا يكون من على الله عبد شقيقي أوصي " إني عدا فيما أبإنائي من قاصر

ومثلهما الطفلين على (عدنان) وكذلك (وفهد)  بإاحأتضانه أقوما من (فجر) 
ًا وفاتي وحأتى حأياتي حأال مستقبل ًا أو ذكور أموالهم بإحفظ يقوما إناث
تربإيتهم يتولى وأن سرف غير من بإالمعروف عليهم والنفاق وتنميتها

بإحـفـظ ويـقـوما ودنـيـايهم ـلـدينهم يـصـلح مـمـا إلـيـه يحـتـاجون ـمـا وكل وتعليمهم
إليهم يدفع ثم رشدهم ويسكتملوا أشدهم يبلغوا أن إلى وتنميتها أموالهم
ً أموالهم تعالى: بإقوله عمل
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ًا منهم آنستم { فإن تعالى: { فــإذا } قوله أموالهم إليهم فادفعوا رشد
ًا بإالله وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتهم (سورةا حأسيب  {
في ينفقه وفاتي حأين مخلفاتي جميع من بإثلثي أوصيه ) كما6آية/ النساء،

علّي نفعه يعود خيري فعل وكل الحأسان وعمل والمبرات الخيرات وجوه
 والعـشـرين الخامـسـة ـسـن يبلـغـا أن إـلـى وفهد فجر الطفلين وعلى موتي بإعد

عـبـد الموـصـي وـقـرر حأـيـاتي، حـأـال مستقبل بإاحأتضانه أقوما من ومثلهما
المذكورين القصر على الوصايا في الله عبد له الموصى يخلف أن الرحأمن
من يوصى أن الحياةا قيد على الموجود منهما وللخير هايدي لزوجته والثلث

هايدي. زوجته من أبإنائه من الرشيد لصالح  والثلث القصر على بإعده

:يلي بإما اللجنة أجابت* 
ًا الـصـغيرين بإأن ًا فـجـر وـلـم الرحأـمـن، عـبـد الموـصـي ابإـنـي ليـسـا وفـهـد

أوصى الذي الثلث من عليهما بإالنفاق أوصى بإهما منه بإّرا وإنما يتبنهما،
 صلة أي لهما وليس والعشرين الخامسة سن يبلغا حأتى للخيرات بإه

والتبني النسب الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا، منـهـا يستحقان فل بإتركته، ـمـن عليهـمـا النـفـاق حأـق لهـمـا وإنـمـا ـشـيئ
ًا، منه يملكان ول الثلث على النفاق في غيرهما شأن فيه وشأنهما شيئ

ّله وفعل للخيرات، مخصص الثلث لن الخيرات أعلم. المبرات. وال
                              

 
 لبإيه ثابإت بإشبهة الموطوءةا ولد نسب88حا/1/49

، مريمالسيدةا/  زوجته ومعه ،  صلحالسيد/ اللجنة إلى حأضر]1635[
التي: الستفتاء وقدما

ـمـرات، أربـإـع بـإـالطلق زوـجـتي عـلـى ونطـقـت ما1974 عاما تزوجت لقد
والثالثة0ما1980 عاما والثانية ،1976 عاما في الولى 0ما1985 عاما  

طالق. أنت مريم لها فقلت بإيننا خلف حأصل  وقد0ما1987 عاما والرابإعة
الشكر. ولكم المر هذا في إفتائي أرجو

ًا أن متـضـمنة سابإقة فتوى على اللجنة واطلعت ـ وقـعـت الـسـيد/ ـصـلحأ
واحأدةا، طلقة على زوجته  معه وتبقى طلقتان منه
     

يلي: ما الزوج اللجنة  وسألت
ـفـي المثبـتـتين الطلـقـتين بإـعـد بـإـالطلق زوجـتـك عـلـى نطـقـت مرةا كم ـ
واحأدةا. مرةا قال السابإقة؟ الفتوى
ـفـي ـلـي زميـلـة ـكـانت فـقـد ما1987 ـسـنة ـقـال: حأـصـلت ظروفها؟ ما ـ
من وهي تنتظرنا زوجتي وكانت بإعملنا، خاص بإموضوع تكلمني العمل
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بإدأ فقد غيرتها بإسبب زوجتي وبإين بإيني خلف فحصل الغيور، النوع
 اليوما حأتى البيت في ثم السيارةا في واستمر الشارع في الخلف

والتبني النسب الشخصية/ بإاب الحأوال كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وـلـم ـطـالق أنت لها: مريم فقلت والشتائم المسبات تبادلنا وقد التالي،
بإيننا. الزوجية المعاشرةا استمرت أضرب،
بإأن وقالت أقواله على الزوج فوافقت الزوجة من اللجنة واستفسرت ـ
شهور. أربإعة منذ حأصل الطلق

بـإـأنه وـقـال الـسـابإقة الجلـسـة ـفـي قاله ما الزوج قرر الجلسة هذه وفي
واقع. غير الطلق بإأن يعتقد كان لنه الطلق بإعد عاشرها
حأـصـول بإـعـد أهلـهـا بإـيـت إـلـى اـلـذهاب مـنـه طلبت بإأنها الزوجة وقالت ـ
غضب حأالة في كان لنه واقع غير الطلق بإأن أقنعها ولكنه الطلق

 وأفادت0ما1987 سنة حأصل الطلق أن على ووافقت بإكلمه، واقتنعت
أربإعون للحمل يتم ولم الن منه حأامل وأنها الطلق، أثناء يضربإها لم بإأنه

يوما.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ثالـثـة طلـقـة الـمـذكورةا زوجـتـه عـلـى بـإـه يـقـع المـسـتفتي بـإـه مانطق إن

تنكح حأتى بإعد من له تحل ل كبرى بإينونة منه بإانت المذكورةا زوجته فتكون
ًا ًا غيره زوج ًا نكاحأ ًا شرعي عنها مات فإن التحليل بإه يقصد ل صحيح

يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناحا فل عدتها وانقضت طلقها أو الثاني
ًا يعاشرها كان أنه وبإما الله، حأدود فنسب الطلق وقوع عدما معتقد

المعاـشـرةا وحـأـل الطلق وـقـوع عدما يعتقد أنه قوله على بإناء منه ثابإت الحمل
والله ومؤخر الحضانة وحأق العدةا نفقة ولها العدةا، وعليها الصداق. 
أعلم.

* * *
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الجنايات كتاُب
والحدود

التالية: البواب ويشمل
        
* باب: الرش        
        
والدية * باب: القتل        
        
* باب: الزنـا        
       

والُحدود الجنايات كتاُب
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البكارةا إزالة أرش88ع/3/2

ونصه: ،جابرالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض] 1636[
ـسـنوات) لـحـادث ثلث العـمـر ـمـن تبـلـغ طفلة (وهي ابإنتي تعرضت لقد

البكارةا غشاء تلف الصابإات هذه ومن إصابإات، بإابإنتي لحق وقد سيارةا
يوجد قالوا: ل بإالتعويض أطالب المحكمة في قضية رفعت التئامه) ولما وعدما
ثم عنها، المسؤول الحالة هذه مثل في العقوبإة تعيين على تنص مادةا هناك

فيما أي الموضوع هذا في الشرع حأكم إلى ألجأ الن % وأنا30 قالوا: لك
ًا الطفلة تستحقه عنها. المسؤول وليها وأنا قاصر، لنها أصابإها، عما تعويض
ًا الشرعي الحكم وإبإداء الموضوع، في النظر فالرجاء الصـحية حأالتـهـا بإأن علم

السوأ. إلى هي بإل تتحسن ولم مرضية غير الن

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
ًا البكـارةا غشـاء إتلف في ليس درةا ديـة بإحـادث خـطـأ أو عمـد فـي مق

ويرجع أرش فيه بإل الشرع أي عدل، حأكومة إلى تقديره في (تعويض) 
ّدره ما من30 بإنسبة قدروه الخبرةا أهل أن وبإما الخبرةا، أهل يق الدية % 

ًا اللجنة ترى فل الكاملة ل التقدير أن مراعاةا مع التقدير، بإهذا الخذ من مانع
ًا يعتبر (أي السراية من والمن الصابإة من الكامل البرء بإعد إل نهائي

أعلم. المضاعفات). والله

والُحدود الجنايات كتاُب

ًا الطبيب أجهضها88ع/1/38 العار من عليها خوف

، الحسيني/  الـســيد من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1637[
ونصه: البحرين، دولة

الـسـلمية والشئون الوقاف بإوزارةا الفتوى لجنة فضيلة/ رئيس سماحأة
الكويت. بإدولة

النبيــاء أشــرف علــى والســلما والصــلةا العــالمين رب للــه الحمــد
وبإعد: أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد سيدنا والمرسلين
ًا الفقهاء أقوال دلت فقد بإـعـد ـعـذر دون الجنـيـن إـسـقاط أن عـلـى جميع

أنه على نصوا وقد محظور الرحأمي الرابإع الشهر بإعد أي فيه الروحا نفخ
ًا منها وخرج جنينها المرأةا أسقطت فإذا جنائية، عقوبإة فيه تجب أن بإعد ميت
وهي ـ الغرةا ـ اصطلحا الفقهاء عليه أطلق ما عليها وجب فيه الروحا كانت

غيرها أسقطه إذا الحكم وكذلك الكاملة، الدية عشر نصف تساوي
ًا عنها وانفصل ًاـــ الـغـرةا علـيـه وجـبـت أـسـقطه الذي هو أبإوه كان ولو ـ ميت  أيض

كفارةا. ذلك مع أوجب الفقهاء وبإعض
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 التي العذار ومن لعذر، الجهاض أبإاحا من الفقهاء بإعض وهناك

والدية القتل والحدود/ بإاب الجنايات كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ويخـشـى عـسـرةا ولدتـهـا ـكـانت إذا الما عـلـى الخوف من الفقهاء أبإاحأها
ًا لها أن أو الوفاةا، ولدها وتعرض ضرعها في اللبن جفاف وتخشى ولد
لعذر المرأةا إجهاض في الشرع ارتضاها التي المور من ذلك غير أو للهلك،

هو: عليكم نطرحأه الذي والسؤال العذار، من
ًا، مـنـه فحمـلـت عليـهـا الـشـبان أحـأـد لعـتـداء فـتـاةا تعرـضـت لـقـد ـسـفاحأ

ًا والدتها فأخذتها ًا ـ والعار الفضيحة من خوف عليها أخيها اعتداء من وخوف
من تنتهي لكي أشهر، أربإعة في حأملها بإعد وأجهضتها الطبيب إلى ـ بإالقتل
ً حأدث وقد الزواج، في المل بإاب للبنت ولتفتح العار، تزوجت أنها فعل

الجهاض هذا فهل أشهر، الربإعة تجاوز الجنين إن حأيث قيصرية، إجهاضها بإعد
والتشهير أخيها، من لها قتل جريمة وإحأداث العار، العذر: مخافة لهذا مباحا

 الزـنـا ـفـي الـسـتر بـإـأن ـنـص وـلـدينا طريقـهـا، في الزواج أبإواب وإغلق بإالفتاةا،
حأـيـن لـهـزال وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الرسول لقول التشهير من أفضل

ًا بإأن له وأقر جاءه إلى بإالذهاب فأمره الزنا، في أمره عليه، عرض ماعز
بإفضل سترته لو هزال (يا الرسول له فقال عليه المر وعرض الرسول

ًا لكان ثوبإك آخر فقهي نص وهناكوالنسائي".  أبإوداود لك) "رواه خير
ًا أولى، الضررين أخف يقول: ارتكاب  الشرع أحأكاما تطبق ل وطبع
الرجم. أو بإالجلد
أو ـغـرةا الـطـبيب ـلـدى بإإجهاـضـها قامت التي أمها على الثاني: هل المر

رضيت التي أمه سوى وارث للجنين فليس غرةا عليها كانت وإذا كفارةا،
مقدارها؟ وما كفارةا؟ أمها على فهل فعلتها، من تتخلص لكي بإالجهاض

 أخبرونا موجود غير الرقبة وتحرير شهرين صياما هي هل

والدية القتل والحدود/ بإاب الجنايات كتاب
___________________________________________________________

_________________________

حأكـمـه؟ فـمـا أـشـهر أربإعـــة ـمـن أقل الجنين عمر كان لو فيما بإالتفصيل
ذلك على المترتبة الثار هي وما حأكمه؟ فما أشهر أربإعة عن زاد وفيما

ًا. حأملها في سفاحأ
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إجهاضها. في البنت لما الداعي ملخص
وولد. بإنت لها الما أن ـ1
أخـتـه قـتـل عـلـى العزيـمـة ـلـديه ـكـانت والخ ـــ الزنا من حأملت البنت ـ2
وولدها. ابإنتها الما فتفقد السجن أو القتل لحكم فيتعرض
بإالـشـرف والتـشـهير الـعـار مخاـفـة الجنـيـن من تتخلص أن أرادت أنها ـ3

والعرض.
اـلـزوج جاءـهـا أجهـضـتها ما إذا حأتى الزواج أبإواب البنت على تغلق أل ـ4

فتزوجها؟
الفضيحة. وعدما الولى لنه الستر أرادت أنها ـ5
ـصـراعات ـفـي يعيـشـون الزـنـى أولد ـفـإن تـلـد حـأـتى انتظرت لو أنها ـ6

مجتمع في خاصة منهم بإالزواج أحأد يرضى ول لهم الناس تعيير من نفسية
ًا الولد فيعيش يرحأم ل ذلك، في متعددةا صور ولدينا المجتمع على ناقم

ًا كان ربإما بإل ًا المجتمع على حأربإ ًا الله عليه. جزاكم وساخط ووفقكم خير
وبإركاته. الله ورحأمة عليكم والسلما ويرضى، يحب لما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـد الجهاض تبيح ل ملخصه وفي السؤال في إليها المشار السباب إن بإـع

وإنما الجهاض مباشرتها لعدما غرةا البنت أما على وليس الشهر، الربإعة
 إذا دفعها عليه فيجب الجهاض بإاشر الذي الطبيب على الغرةا

والدية القتل والحدود/ بإاب الجنايات كتاب
___________________________________________________________

_________________________

التوبإة الجميع على بإل عمد الفعل لن هنا كفارةا ول الجنين، ورثة طالب
أعلم. الصالحة. والله العمال من والكثار والستغفار النصوحا

الخطأ القتل كفارةا88ع/6/27

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1638[
ً رجل  قتل ًا رجل فـهـل المـيـت، لـهـل الدية بإدفع قاما ثم بإالسيارةا، دهس

لي الصياما من يتمكن ولم صياما عليه كان وإذا ذلك؟ بإعد صياما يلزمه
ذلك؟ بإعد عليه فماذا سبب

ّله وجزاكم ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
(الن وهـي خطـأ القتـل منـه وقع من على كفارةا الخطأ القتل في تجب

ًا) منحصرةا الرق انتهاء بإعد إل تسقط ول متتابإعين، شهرين صياما في دولي
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موثوق مسلم طبيب لخبر شيخوخة أو مزمن لمرض الصوما عن العجز عند
أعلم. تجربإة. والله أو بإه

والُحدود الجنايات كتاُب

الزانية المحصنة توبإة88حا/4/42

ونصه: ،  أحمدبإواسطة/ المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1639[
ً عشقت متزوجة امرأةا الزـنـا، فاحأـشـة ارتـكـاب إـلـى المر بإلغ حأتى رجل

كيف التوبإة، وتريد الفعل هذا على ندمت ذلك بإعد وهي تكون وتسأل: 
ًا ؟ هي وما ذلك في كفارةا عليها وهل الفعل هذا من التوبإة لديها أنها خصوص

ً للغاية. سيئة أصبحت وحأالتها أطفال

 السائلة تحضر ولم المقدما الستفتاء على اللجنة واطلعت*

يلي: بإما اللجنة أجابت*
كفارةا. واللــه عليها وليس والستغفار، بإالتوبإة اللجنة تنصح هذا مثل في

أعلم.

* * *
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الحظر كتاُب
والباحة

التالية: البإواب ويشمل
والدب * بإاب: الكتابإة        
المرأةا * بإاب: أحأكاما        
 * بإاب: الطعمة        
* بإاب: الشربإة        
والدخان * بإاب: التبغ        
والمسرحا * بإاب: الحأتفالت        
والتصوير * بإاب: الرسم        
* بإاب: الغش        
* بإاب: الزينة        
والموسيقى * بإاب: الغناء        
* بإاب: البدعة        
* بإاب: القمار        
والمراهنات * بإاب: المسابإقات        
* بإاب: الذبإائح        
الفطرةا * بإاب: خصال        
التعليم * بإاب        
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والباحة الحظر كتاُب

النساء فيه تذكر الذي الغزلي الشعر88ع/3/1

،مطلقالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض] 1640[
ونّصه: ومرفقاته،

وـصـف الـشـاعر فـيـه تـنـاول واـلـذي الغزـلـي الـشـعر في السلما ماحأكم
إلى إضافة المغلظة، عورتها حأتى أجزائها وبإكل حأسدها بإكامل المرأةا
أمكن؟. ما الشرعية الدلة بإيان مع والعشق الحب إلى الدعوةا

ًا لكم وأرفق هذا ًا، إليه المشار النمط على الشعر من أبإيات وأرجــو سابإق
الشكر. جزيل ولكم القصيدةا من الخير البيت وبإالخص فيه رأيكم إبإداء

اـمـرأةا حأـب حأـول وـتـدور النبـطـي الـشـعر مـن ـهـي ملحوظة: القـصـيدةا
منها الخير والبيت وأنفها، وجبينها كشعرها بإدنها محاسن ووصف بإها والتعلق

ونص بإعبارةا(الكاف فرجها إلى فيه أشير ملحق القصيدةا والسين) 
بإالمحضر. وهي:

لـــين ول لشدةا بإدنياي همني ما
ألبإـــــــان سيـدي القلب حأبيب إل

والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

شــــين يعادله ما قلت تحب قالوا
شمسان ظلــع مع بإطوبإيح رجع حأبه

حأــــين بإعد حأين قلت يحبك قالوا
بإطغيـــان يكبر وحأين يحب حأين

          مسكيـــــن عبد قلت تطيعه قالوا
مـــكان كــل في العم يطيع عبد

تثمــــين غير من شراك قالوا
العيـان مدعوج عند وروحأي عقلي

الطواعين يبرى قلت طبيب قالــوا
لقمـــان كود علــل مثله صار ما

وتسعـــين خمس سنينه قالـــوا
بإغلطـــــان ماني قلت حأسبة قالوا

العــين حأورية قلت جبينه قالــوا
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شعبــان هـــلل كما يشبه مدرون
السلطين سيف قلت خشيمه قالـــوا

الكــــوان يـوما يشهره نادر بإكف
 والسين الكاف تقصدون قلت شيء نسيت قالوا

بإــــردان جيت إذا  يدفيني0هــذا   

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بـإـأن بإـهـا، المتغزل للمرأةا تعيين فيه يكن لم إذا الغزل شعر جواز الصل

ًا تعيين دون امرأةا ذكر ًا، ول لتصريح ًا ذكر أو ضمن  امرأةا بإه ليقصد اسم

والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مـثـل الغزلـيـة أـشـعارها ـفـي ـتـذكرها للعرب كانت التي كالسماء معينة،
هذا ويشمل معينة، امرأةا بإها وليقصدون ولبنى) وغيرها، ، وليلى ( سعاد،

أن ينبغي الصريح الغزل أن على المرأةا، ومحاسن والعشق الحب، ذكر
الحراما، في والوقوع الفتنة عليه تخشى ما وكل الناشئة على عرضه يمنع

الفساد، أو الفجور إلى دعوةا أو لمحرما، تحسين فيه شعر كل ويحرما
وأـصـحابإه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـسـماع من ماورد الجواز أصل ودليل
وسلم عليه الله صلى النبي سمع كما غزل، فيه مما الجاهلية الشعار بإعض
بإعضها وفي جبير، بإن وخوات ثابإت، بإن وحأسان زهير بإن كعب شعر

ما منع دليل وأما عليه، ينكر ولم التعيين على ل المرأةا لمحاسن وصف
الحراما، إلى الذرائع سد كقاعدةا الشرعية القواعد فهو الفتنة منه يخشى
الفاحأشة. يشيع ما كل عن والنهي والعدوان، الثم على التعاون عن والنهي

ّله أعلم. وال

شرعية. تجاوزات فيه شعر88ع/3/36

أيتـهـا ( تزوجـتـك عـنـوان تـحـت لـشـاعر قصيدةا ما جريدةا في نشر]1641[
الحرية).

بإالـسـخرية ـتـوحأي اـلـتي الغامـضـة اللـفـاظ بإعض فيها الشاعر تناول وقد
الفتوى لجنة إلى الموضوع بإإحأالة التكرما فنرجو النبياء، بإبعض والمس
اللزما. عمل لنا ليتسنى الرأي وإبإداء للنظر
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والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الحأتراما،،، فائق بإقبول وتفضلوا

نساء بإلط لدي
الدنيا جميلت فيه

فالعربإية...
والرومية..
والتركية..
والكردية..

بإاريس في صنعت لعب بإقصري كان
شامية.. قطط من وجيش

عيون هناك كان
 الدموية دورتي في النورس طيور مثل تسبح
مفترسات شفاه هناك كان

البحرية كالصداف
بإحرية..  رائحة ... وثمة البإط تحت حأي سمك هنالك كان        

نهود هناك كان
حأولي.. تقرع
أفريقية.. طبول مثل
التاريخ في الوحأد الرجل كنت

والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أحأفاد.. ولذرية أولد.. ول فل
العشق أمير كنت

ًا العسلية.. الحأداق في ويوم
الولى .. والمطار السود العطر هناك كان

الوحأشية والزهار
الكلمات.. قديس إني

الصوفية الطرق وشيخ
 الحجرية المدن وجه بإالموسيقى أغسل وأنا
الرائي.. والمستكشف وأنا

البإدية.. الشعر بإنار والمسكون
موسى كنت
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ًا الحأمر البحر مياه فوق أزرع ورد
النصرانية.. مجىء قبل مسيحا كنت
يدها. أمسك امرأةا كل

مائية زنبقة تصبح
تاريخي في امرأةا ألف هناك كان

العالم نساء بإين أتزوج لم أنى إل
الحرية.  إل

والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
مـمـن تـصـدر أن تلـيـق ل تشبيهات وفيه جنسية، إثارةا فيه الشعر هذا إن

سقط وقد إسلمية، بإيئة في تنشر أن يجوز ل كما السلما، إلى ينسب
ًا الشاعر ًا سقوط عليه بإموسى وشبهها للنصرانية نفسه نسب عندما شنيع

أعلم. السلما. والله

قرآنية آيات تحتوي التي المطبوعات من التخلص88ع/2/52

ـى عــرض]1642[ ـة عـل ـدما الســتفتاء اللجـن ـدالســيد/  مــن المـق عـب
ونصه: الرحمن،

تحــوي التي والكتب والمجلت والصحف المطبوعات إلقاء يجوز ) هل1
المهملت؟ سلة في تعالى الله وأسماء القرآنية اليات

والصـحف المجلت وأوراق المطبوـعـات اسـتعمال إعـادةا يجـوز ) هل2
عنها الستغناء يتم والتي قرآنية آيات على تحتوي والتي وخلفه والكتب

تصنيعها؟ بإإعادةا وذلك
ًا ـي المطبوعات هذه بإجمع تقوما شركة تخصيص الممكن من بإأنه علم ـف

التصنيع. وإعادةا الجمع عملية لتسهيل محددةا أوقات وفي معينة حأاويات
ذلك. في الشرعي بإالحكم إفادتنا يرجى

ًا اللجنة على وعرض ـ الـسـيد/ ـمـن المـقـدما له المشابإه الستفتاء أيض
ونصه: السلمية الشئون مراقب ،العزيز عبد
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والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
ًا ـصـفحاتها ـفـي لنواقص أو لقدمها تالفة مصاحأف من إلينا يرد لما فنظر

عن العلما وزارةا من وتساؤل إلحاحا ذلك إلى إضافة بإها، واردةا أخطاء أو
واضحة فتوى وجود ولعدما تداولها؟ الممنوع المصاحأف من التخلص كيفية

إلى المر هذا بإإحأالة التكرما منها. يرجى التخلص كيفية في وصريحة
التالية: الستفسارات ضمن الموضوع هذا تخص فتوى لصدار الفتاء إدارةا

الول: السؤال
والخـلـط الكـبـس آلت طرـيـق ـعـن المصاحأف أوراق إتلف يجوز هل ـ1

أخرى؟ لغراض لستخدامها صالحة لينة خامة تصبح حأتى
الثاني: السؤال

العادـيـة التقطـيـع آلت طرـيـق ـعـن المصاحأف أوراق إتلف يجوز هل ـ2
المعروفة؟

الثالث: السؤال
الحرق؟ طريق عن المصاحأف أوراق إتلف يجوز هل ـ3

يلي: بإما اللجنة أجابت*
التالية: الطرق من بإكل عنها المستغنى المصاحأف أوراق إتلف يجوز

رماد. إلى كله المصحف بإه يتحول الذي الحأراق ـ1
القداما. مواطن عن بإعيد طاهر مكان في يكون أن ويجب الدفن ـ2

والدب الكتابإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا البـحـر ـعـرض ـفـي ويلقى مثقلة أكياس في يوضع بإأن التغريق ـ3 بإعـيـد
الشاطىء. عن

أثر كل تزيل التي الطاهرةا الكيماوية أوالمواد بإالماء الغسل أو المحو ـ4
للكتابإة.
تحولها التي المعروفة العادية التقطيع آلت طريق عن وذلك التقطيع ـ5

منها. كلمات جمع يمكن ل مقطعة حأروف مجرد إلى
ـن مانع ول منها، للكتابإة أثر كل يزول أن بإشرط عجينة إلى تحويلها ـ6 ـم
المباحأة. الصناعية الغراض في العجينة هذه استعمال

وـصـيانته المـصـحف تكرـيـم بإها يقصد أن الطرق هذه جميع في ويشترط
يشترط كما بإذلك، يكفر فإنه المصحف امتهان فاعله قصد فإن المتهان، من

287



أناس العمل يتولى وأن والمتهان بإالهانة يشعر ما كل تجنب التلف في
أعلم. مسلمون. والله

 * * *

والباحة الحظر كتاُب

محرما بإدون وعمرتها المرأةا حأج88ع/1/35

، حـمـود الـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1643[
ونّصه:

ـقـادر مـحـرما لـهـا يوـجـد ول العـمـرةا إلى الذهاب في النساء إحأدى ترغب
مطلقة الن وهي زوجها؟ ابإن ابإن مع تذهب أن يصح فهل معها، الذهاب على
من رفقة مع ستذهب أيضا بإأنها العلم مع  سنة11 العمر من ويبلغ منه

النساء.

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
ـهـو وـهـذا مـحـرما، أو زوج بإصحبة إل ليحّل قصر مسافة المرأةا سفر إن

للمّرةا العمرةا أو الحج في المرأةا سفر جواز العلماء بإعض أجاز ولكن الصل
إذا العمرةا أو الفرض ( حأجة الولى صالحات نساء بإصحبة كانت الولى) 
أو الحج راغبات على تيسير فيه الرأي بإهذا والخذ مأمونة، جماعة ورفقة

ّله أمنت متى العرف عليه جرى ما وهذا العمرةا، أعلم. الفتنة. وال
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المرأةا أحأكاما والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الغير عن المرأةا حأج88ع/1/28

ونّصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1644[
العـلـم ـمـع تركته، من يحج لم متوفى شخص عن امرأةا تحج أن يصح هل

لها؟ محرما بإرفقة وستكون نفسها عن حأجت قد المرأةا بإأن
كأخيه؟ أقاربإه أحأد أموال من تحج أن لها يصح وهل

ّله وجزاكم ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
حأجة نفسها عن حأجت قد مادامت متوفى رجل عن تحج أن للمرأةا يصح

ّله من أو المتوفى مال من الحج نفقة كانت سواء السلما وال غيره. 
أعلم.

للقبور. المرأةا زيارةا88ع/3/35

، الـلـه عبدالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الستفتاء اللجنة على عرض]1645[
ونّصه:

ـه يقـصـد الحأاديث في الوارد اللعن وهل للقبور؟ النساء زيارةا حأكم ما بـإ
الزيارةا؟ مطلق أما القبور زيارةا من المكثرات

الشرعي. الحكم وإبإداء الموضوع في النظر الرجاء

المرأةا أحأكاما والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
القـبـور، زـيـارةا آداب وروعـيـت الفتنة أمنت إذا للقبور النساء زيارةا تجوز

ّدل قالت: كيف عائشة عن مسلم رواه ما ذلك على وي رسول يا أقول ( 
ّله المؤمنين) من الديار أهل على السلماقولي:  قال القبور، زرت إذا ال

مر وسلم عليه الله صلى النبي البخاري( أن أخرجه ما ومنها الحديث،
ّله فقال: اتِق قبر عند تبكي بإامرأةا الحديث،عني)  قالت: إليك واصبري ال

اللـه رـسـول بإـنـت فاطـمـة ( أن الحـاكم رواه ـمـا ومنها الزيارةا، عليها ينكر ولم
وتبكي فتصلي جمعة كل حأمزةا عمها قبر تزور كانت وسلم عليه الله صلى

من للمكثرات هو إنما الحديث في المذكور اللعنالقرطبي:   عنده) قال
إليه يفضي ما السبب ولعل المبالغة، من الصيغة تقتضيه لما الزيارةا
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وقد ذلك، ونحو الصياحا من ينشأ وما والتبرج الزوج حأق تضييع من ذلك
إليه يحتاج الموت تذكر لن لهن الذن من مانع فل ذلك جميع أمن إذا يقال

ّله الرجال أعلم. والنساء. وال

العراس في النساء أماما الزوجة مع الجلوس88ع/1/39

ونصه: ،خالدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1646[
زوجـتـه ـمـع والجـلـوس النساء من مجموعة على الزوج دخول يجوز  هل

لزوجته الزوج إلباس حأكم وما الزفاف؟ وحأفل العرس بإمناسبة أمامهن،
المناسبة. هذه في النساء من مجموعة أماما الذهب

المرأةا أحأكاما والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
مجموعة بإين وهي غيرها أو العرس بإمناسبة زوجته على الزوج دخول يجوز    
يجوز كما متبرجات غير متسترات كن أو له محارما كن إذا النساء من

اعلم. إليها.والله المشار بإالشروط أمامهن الذهب زوجته إلباس للزوج

التجارية المحلت في اللبسة المرأةا المرأةا/ قياس  أحأكاما88ع/1/39

ونصه: ،خالدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1647[
التجارية المحلت من للملبإس شرائها أثناء في تقوما أن للمرأةا يجوز هل        

غرفة في ملبإسها ونزع شرائه في ترغب الذي الجديد اللباس بإقياس
المحلت. هذه في خاصة

يلي: بإما اللجنة أجابإت
ـة في ملبإسها تنزع أن الجاهزةا للملبإس شرائها أثناء للمرأةا  يجوز غرـف

يكون بإأن إليها النظر فيه تأمن أن بإشرط الجديد اللباس لقياس خاصة
ستارةا مجرد الباب على كان فإن بإإحأكاما، إقفاله يمكن بإاب للغرفة

تمنع أخرى امرأةا أو زوج أو محرما معها كان إذا إل يجوز فل فقط
ًا الستارةا كشف أو الدخول ًا، أو عمد  وـهـو: (أيـمـا الـحـديث ـفـي جاء ما أو سهو

وبإـيـن بإينـهـا ـمـا ـسـتر هتكت فقد زوجها بإيت غير في ثيابإها وضعت امرأةا
كناية إنه المناوي قال فقد والحاكم، ماجه وابإن أحأمد رواهوجل)  عز الله
أعلم. منهم. والله سترها وعدما للجانب تكشفها عن
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المرأةا أحأكاما والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الجنبية المرأةا الرجل المرأةا/ مصافحة     أحأكاما88ع/1/58

الشــباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1648[
أمريكا) ونصه: في (بإالدعوةا والمتعلق ،بأمريكا المسلم
ـث أمريكية امرأةا يصافح لن هنا المسلم يضطر الحالت بإعض في ل حأـي

هذه أمثلة ومن ذلك، في السلما نظر وجهة يوضح بإأن له المجال يتاحا
الرجال من لمجموعة السلما بإدين تعريف لتقديم أخ يدعى أن الحالت
إن ويخشى ويصافحونه بإه ويرحأبون هؤلء يستقبله يصله فعندما والنساء
ـ عندهم مستهجن وهو ـ ذلك يؤثر أن فرعي أمر وهو ذلك حأرمة عن حأدثهم

ذلك. حأكم فما السلما، في والساسية الصلية للمور تقبلهم على

يلي: بإما اللجنة أجابت*
د للـمـرأةا المصـافحة كانت إذا انـت وإذا تجـوز، فل كالتلـذذ ـسـيىء بإقص

فإنها عليها المتعارف التحية سبيل على وكانت الشهوةا قصد عن خالية
ًا، تترك أن والولى تجوز، وسلم، عليه الله صلى النبي يتركها كان كما تنزه

يقتضي ما هناك يكن لم ما وهذا النساء)، أصافح ل الحديث: (إني في لما
حأينئذ. بإالمصافحة بإأس فل السؤال في إليها المشار كالحالة المصافحة

أعلم. والله

المرأةا أحأكاما والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يصلي ل من وتزويج الصلةا، الزوج المرأةا/ترك أحأكاما88حا/8/5

ونصه: محمد،السيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1649[
منها؟ أولد وله ليصلي زوج من المتزوجة المرأةا بإقاء ماحأكم

ليصلي؟ من تزويج حأكم وما

اللجنة: أجابت*
ًا الصلةا ترك من بإين فرق بإأنه ـن كسل، تركها ومن بإها، جاحأد ـا فـم تركـه

مسلم هو أي فاسق، فهو كسل تركها ومن بإالجماع، كافر هو بإها جاحأدا
النكاحا، عقد ينفسخ ول زوجته، منه تبين فل ذلك وعلى كافرا، وليس عاص
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مع تكاسل ليصلي من تزويج ويصح ويستتاب، السلما، أحأكاما عليه وتطبق
الولى فهو الفرائض يؤدي من تقدما إذا ولكن الصلةا بإوجوب اعتقاده

إل فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أتاكم وسلم: " إذا عليه الله صلى لقوله
ّله كبير وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا أعلم. ". وال

ـة الـمـرأةا المرأةا/بإقاء أحأكاما88حا/1/16 ول إقاـمـة ول زوج دون الغريـب
ولي

. إيمانالسيدةا/ من المقدما التي الستفتاء اللجنة على ] عرض1650[
ـة وأـصـبحت للثلثة مكملة طلقة منه وطلقت لبساما زوجة كنت أنا أجنبـي

أمريكا إلى السفر وأريد له، أحأل ول عنه

الطعمة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أهلي إلى سفري أمر تسهيل وأرجو وأخواتي ووالدي بإأهلي  لللتحاق
ًا لي ليصلح إذ المذكورين بإالقامة أستقل أن السلما دين في شرع

ًا عنهم. بإعيد
بـإـأن الحأاـطـة ـمـع الـشـرعي، الحـكـم وإبـإـداء الموـضـوع ـفـي النظر أرجو

ول6( يونيو بإتاريخ تنتهي الكويت دولة في إقامتي بإعد القامة لي يحق ) 
ًا علي يجب بإأنه إفتائي وأطلب ذلك بإأمريكا. بإأهلي ألحق أن شرع

يلي: بإما اللجنة أجابت*
للثلثة مكملة طلقة منه طلقت وقد لبساما زوجة كانت المستفتية أن       

ًا ول ولي الكويت دولة في لها وليس الستفتاء مع المرفقة للفتوى طبق
فل88 سنة يونيه في بإالكويت إقامتها وتنتهي قريب، القامة لها يحق  

ًا عليها ويتعين التاريخ، هذا بإعد من مع تقيم أن الحالة هذه في شرع
وـهـذا مـعـه لتقـيـم أبإيـهـا إـلـى تـسـافر أن الن وترـيـد ـشـؤونها ويـتـولى يحفظـهـا
ًا يجب هذا أجل ومن السلمية، الشريعة بإه ماتقضي لها تيسر أن شرع

أعلم. واللهبإأبإيها.  لللتحاق أمورها
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والباحة الحظر كتاُب

الطعاما في الخنزير دهن            أطعمة/ استخداما88ع/2/51

ًا اللجنة على ]  عرض1651[ ـ ـتفتاء أيـض ـدما الـس رابطةالـسـيد/  ـمـن المـق
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

أو الـخـبز ـفـي أو للقـلـي الخنزير دهن تستخدما المريكية المطاعم بإعض
كل في المستخدما الدهن نوعية عن يسأل أن المسلم على فهل الكعك،
يدخله؟ مطعم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
إذا إل المـسـتعمل اـلـدهن نوعـيـة ـعـن يـسـأل أن المـسـلم عـلـى يـجـب ل
أعلم. الشبهة. والله تثير قوية قرائن وجدت

المستوردةا الطعمة في أطعمة/ الشك 88ع/2/51

ًا اللجنة على ] عرض1652[ / رابـطـةالـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

الطعمة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ذـكـر دون فـقـط دهن المحتويات في عليها يكتب كالخبز المنتجات بإعض
للستفسار له المنتجة بإالشركات التصال يستحب فهل حأيواني أو نباتي أنه
المستخدما؟ الدهن نوعية عن

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن المـسـلم عـلـى يـجـب الـسـابإق.( ل الـسـؤال ـجـواب ـمـن جوابإه يعرف

الشبهة). تثير قوية قرائن وجدت إذا إل المستعمل الدهن نوعية عن يسأل
أعلم. والله

الخنزير لحم تجهيز في تستخدما التي أطعمة/ الدوات 88ع/2/51

ًا اللجنة على ] عرض1653[  رابـطـةالـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب
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عليـهـا يشوى التي الصفيحة نفس على البقر لحم تشوي المطاعم بإعض
في السكين نفس تستخدما وكذلك اللحم؟ ذلك أكل يجوز فهل الخنزير لحم

القطع؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإفـعـل تماـمـا جفت قد الخنزير لحم عليها يشوى التي الصفيحة كانت إن

من ونحوها السكين وأما عليها، المشوي الحلل اللحم أكل فيجوز النار
الذي بإالمسح تطهر فإنها النجاسة تتشرب ل مقلية كانت فإن  الدوات

أعلم أفضل. والله فهو غسلت وإن تغسل لم ولو النجاسة أثر جميع يزيل

الطعمة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المستوردةا الطعمة من أطعمة/ التأكد 88ع/2/51

ًا اللجنة على ] عرض1654[ الـشـباب رابإطةالسيد/  من المقدما الستفتاء أيض
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بإأمريكا

ـمـن للتأـكـد الطعـمـة عـلـى المكتوبـإـة المحتوـيـات قائمة قراءةا يجب هل
كحولية؟ أو خنزيرية منتجات وجود عدما

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
أعلم المحتويات. والله قائمة قراءةا وجب الشبهة وجدت إذا

أو رـسـول اـسـم عليـهـا مكـتـوب حألوـيـات      أطعـمـة/ اـسـتعمال88ع/1/57
غيرها أو محمد

وزارة وكـيـلالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1655[
ونصه: ،والصناعة التجارة

التحية، بإعد
عليـهـا (بإرميت) مكـتـوب نعناع حألويات من عينة إلينا ورد قد بإأنه نفيدكم

بإالضافة (محمد) و اسم عينة وردت قد كما أخرى، أسماء إلى (رسول) 
ومرسل (العفريت التجاري السم تحمل الحارةا الصلصة من طيه الحأمر) 

المنتجات. تلك من عينة
اـلـتي بإتـسـمياتها المنتجات هذه بإتداول السماحا جواز حأول إفادتنا الرجاء

ًا وردت ممكن وقت بإأسرع وذلك الدمي، للستهلك صالحة بإأنها علم
اللزما. اتخاذ لنا ليتسنى

التحية،،، خالص مع
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الطعمة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
ًا ترى ل إنها عليـهـا الـسـماء ـهـذه وـجـود ـمـع الـمـواد ـهـذه تداول من بإأس

ول للسماء إهانة تتضمن ول الحالة هذه في عنها النهي ورود لعدما
أعلم. للمسميات. والله

الخنزير. شحم من تجميل ومستحضرات  أطعمة/أطعمة88هـ/1/1

ـة علــى ]   عــرض1656[ ـوى هيـئ الســيد/ مــن المقــدما الســتفتاء الفـت
ونصه: ،عبدالحميد
الـصـابإون أـنـواع وبإعض والمأكولت، الطعمة في الفتوى لجنة رأي ماهو

شحم تصنيعها في يدخل التي التجميل ومستحضرات السنان ومعاجين
الخزير؟

مالـسـيد/  من المقدما الستفتاء الهيئة على وعرض المتعـلـق إبراهي
ًا ونّصه: الخنزير، بإشحم أيض

أو للحساسية البدنية الدهانات في تستعمل التي الدوية بإعض في يوجد
السلما رأي فما الخنزير، شحوما منها مختلفة حأيوانات شحوما غيرها

ًا خنزير؟ شحم مافيه استعمال في وأن ومحرما نجس أنه فهمنا بإأننا علم
ل أما للضرورةا بإه يدهن فهل عليها، حأرما فيما المة هذه شفاء يجعل لم الله

ودمتم؟ مأجورين أفيدونا

الطعمة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فإن أخرى مادةا النجسة العين صارت بإحيث والستحالة التغير حأصل إذا

النجسة المادةا فتصبح مطهرةا، الستحالة هذه يعتبر السلمية المذاهب بإعض
تيسيرا الفتوى هيئة بإه ماتأخذ وهذا بإها، والنتفاع أكلها ويحل طاهرةا،

محرمة نجسة تبقى فإنها أخرى مادةا إلى تتحول لم إذا أما الناس، على
من شيء مقامها ليقوما التي الدوية استعمال ومنه الضطرار، حأال في إل

التداوي تحريم أصالة وبإين الضرورةا حأكم بإين ولتعارض الحلل، الدوية
أعلم. والختيار. والله السعة حأال في بإالمحرمات
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السلمية غير البلد في الطعمة في    ذبإائح/ الشك 88ع/2/51

ًا اللجنة على ]  عرض1657[ ـ ـتفتاء أيـض ـدما الـس رابطةالـسـيد/  ـمـن المـق
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

ـفـي المـسـتخدما الـخـبز أو ـكـالجيلتين معيـنـة ـمـواد حـأـول الـشـكوك تكثر
بإأن (مطاعم مثل معينة مطاعم فهل فيها مستخدما الخنزير دهن مكدونالد) 

عنها؟ السؤال يستحب وهل الشك؟ وجود مع أكلها يجوز

يلي: بإما اللجنة أجابت*
وعدما وجود من المر طرفا الكل عند يستوي أن بإالشك المراد كان إذا

ًا حأينئذ بإالشك عبرةا فل سبب وجود رجحان الظن على يغلب حأتى شرع
أعلم. الشك) مستحب.  والله (حأين الورع سبيل على والسؤال التحريم،

والباحة الحظر كتاُب

الطائرةا في الخمر وإبإاحأة/أشربإة/تقديم حأظر88ع/1/18

ـمـن ،عـبـدالله الـسـيد/ ـمـن المقدما الستفتاء اللجنة على ]   عرض1658[
 ونصه: الكويتية الجوية الخطوط

وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
تحياتـهـا الكويتـيـة الجوـيـة الخـطـوط بإمؤسـسـة الـعـاملين نقابـإـة تـهـديكم

على الفتاء لجنة بإرأي بإموافاتنا تتفضلوا أن ونأمل الطيبة وتمنياتها الصادقة
بإتأجير طيران شركة قياما حأالة في وذلك أدناه الموضحة الستفسارات

من حأيث طياريها، مع ما جهة أو أخرى شركة إلى طائراتها إحأدى
ـد ـوما أن المؤـك ـة تـق ـتأجرةا الجـه ـديم المـس ـور بإتـق ـى الخـم ـن عـل ـائرةا مـت  الـط

المستأجرةا.
على العمل عليهم يتعين ممن المسلمين الطيارين حأكم : ماهو والسؤال        

المتناع عليهم يتوجب كان إذا وما الخمور، عليها ستقدما التي الطائرةا
الحالة. هذه في العمل عن

معنا. تعاونكم حأسن لكم شاكرين
وبإركاته،،،، الله ورحأمة عليكم والسلما
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الشربإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
فيتوجب للركاب الخمور تقديم في مدخل له المسلم الطيار كان إذا        

بإالخمر، الملعونين أحأد يكون لنه الحالة، هذه في العمل عن المتناع  عليه
َعَن مالك بإن أنس لحديث َل في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: 
وساقيها إليه والمحول وحأاملها وشاربإها ومعتصرها عشرةا: عاصرها الخمر
الترمذي. رواهله.  والمشتراه لها والمشتري ثمنها وآكل وبإائعها

ّله الطائرةا طاقم سائر حأكم وهذا أعلم. أيضا. وال

مسكر بإاسم الطعاما وإبإاحأة/ أطعمة/ تسمية حأظر88ع/2/17

ـوارد الـسـتفتاء اللجنة على ] ـعـرض1659[ وزارة وكـيـلالـسـيد/  ـمـن اـل
ونّصه: ،والصناعة التجارة

أنه نفيدكم التحية، بإعد الـّرما بإنكهـة شـوكولته مـن عينـة إليـنـا ورد قـد بإ
المنتج أن إل الكحول، من خلوها وثبت بإتحليلها، الصحة مختبر قاما والتي
من ويصنع الروحأية المشروبإات من نوع اسم بإنكهة(الرما) وهو مصنع
نباتي. منشأ

ًا المنـتـج، ـهـذا بإـتـداول السماحا جواز حأول إفادتنا يرجى وعليه بـإـأنه علـمـ
الفنية. القياسية للمواصفات ومطابإق الدمي، لستهلك صالح

اللزما. اتخاذ لنا ليتسنى ممكن وقت بإأسرع وذلك

الشربإة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

بإالستفتاء. الغلفة بإيانات صورةا وهذه

ـد ـا التصــال وبإـع ـة هاتفـي ـة المواصــفات بإمراقـب ـوزارةا الفنـي ـارةا بـإ التـج
وأن الكحول، من الشوكولته هذه خلو أكدت التي إفادتهم إلى والستماع

المسكر، لشراب يوجد الذي المذاق نفس هي فيها التي النكهة (الرما) 
نص على والمشتمل تعبئتها في المستخدما الغلف على الطلع وبإعد

 بإرمـيـل ـصـورةا المـسـتخدما الغلف عـلـى وـلـوحأظ الكحول) بإالعربإية من ( خال
المسكر. للشراب اسم ) وهوrum( رمّا بإالنكليزية عليه مكتوب

يلي: بإما اللجنة اجابت*
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ًا ليحرما أنه اللجنة ترى ـوه ثبت قد ماداما المنتج هذا تناول شرع ـمـن خـل
الشرعية السياسة بإاب من منعه اللجنة ترى ذلك مع ولكن المسكرةا، المواد
وحأذف والنجليزي، العربإي النص من الّرما كلمة البيانات من تحذف مالم

وذلك الخمر، تعاطي على الدالة المائدةا صورةا وحأذف البرميل، صورةا
ّله للمشروبإات الدعائي التأثير لينتفي أعلم. المسكرةا. وال

والباحة الحظر كتاُب

التدخين ودخان/ تعاطي وإبإاحأة/ تبغ حأظر 88ع/2/2

الـصـحة وزارة وكيل السيد من الوارد الكتاب اللجنة على ] عرض1660[
ونصه: العامة،

وبإعد. طيبة تحية
الفتاء جهات إحأدى عن صادرةا التدخين بإتحريم شرعية فتوى لكم نرفق

قاطعا. تحريما التدخين تحرما وهي الشرعية،
ـى ـا التفضــل يرـج ـن بإإفادتـن ـوى إدارةا رأي ـع ـي الفـت ـاف وزارةا ـف الوـق

ومدى هذه في السلمية والشئون للتحرك عليها العتماد إمكانية الفتوى. 
البلد. في التدخين منع تعزيز مجال في

الحأتراما، فائق بإقبول وتفضلوا
كتـاب عـن جوابإـا تصـلح أنهـا ورأت سابإقة فتوى اللجنة استحضرت وقد

السابإقة: الفتوى ونصالصحة.  وزارةا
أو تـعـاطيه بإـحـل الـقـول عـلـى مبـنـي اـلـدخان أو التبغ تجارةا بإحكم القول

ًا العلماء اختلف وقد كراهيته، أو بإحرمته الحكم، هذا في وحأديثا قديم

والدخان التبغ والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

ًا مكروه تعاطيه أن القوال  وأعدل ًا يـكـون وقد تنزيه أن تأـكـد إذا حأراـمـ
ًا يتعاطاه لمن مضر تعاطيه ًا، ضرر فيه التجارةا تكون عليه وبإناء بإليغ

أعلم. مكروهة. والله
الـصـحة وزارةا اعتـمـاد ـتـرى ل ـلـذا ،السابإق رأيها على اللجنة تزال ول ـ
منع تعزيز مجال في للتحرك كتابإها في إليها المشار الفتوى العامة

ًا التدخين كراهة من اللجنة رأته ما اعتماد ويمكنها البلد، في التدخين عموم
حأصول بإتعاطيهم يتأكد الذين للفراد بإالنسبة الخاصة الحالت في وتحريمه

أعلم. .والله البليغز الضرر

* * *

والباحة الحظر كتاُب

ـفـي والطبـلـة اـلـدف ومـسـرحا/ اـسـتعمال وإبإاحأة/ احأتفالت حأظر88ع/3/10
الفراحا

،عبدالناـصـرالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ] عرض1661[
ونصه:

أنـنـا العـلـم ـمـع والـعـراس؟ الـفـراحا ـفـي الطبلة استخداما في رأيكم ما
الدف. ونستخدما المباركة السنة هذه لحأياء ُأنشئت إسلمية فرقة

(الدربإكة)؟ والطبلة الدف بإين فرق يوجد وهل
والمفيدةا. الهادفة الشعار من يقال الذي الشعر وطبعا

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـفـرحا مناـسـبات ـفـي ونحوـهـا الـعـراس ـفـي اـلـدف بإاـسـتعمال بإأس ل

بإين ما الحديث: (فصل في لما ذلك ونحو والختان الغائب وقدوما كالعيد
رواه في والدف الصوت والحراما الحلل النسائي،ولحديث: النكاحا) 
أن على يدلن والحديثان ماجه، بإالغربإال) رواه عليه واضربإوا النكاحا (أعلنوا
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في الجائز من أن اللجنة وترى سنة، المناسبات هذه مثل في الدّف ضرب
ًا المناسبات هذه أعلم (الدربإكة). والله المسماةا الطبلة استعمال أيض

والمسرحا الحأتفال والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

والنسائية السرية والمجلت الهادفة الفلما مشاهدةا88ع/3/11
المسارحا إلى ومسرحا/الذهاب احأتفالت          

ـتفتاء اللجنة على عرض]1662[ ـدما الـس ّله الـسـيد/ ـمـن المـق ،عـبـدال
ونّصه:

ـكـانت ـسـواء ..الخ، حأربإية ـ بإوليسية الهادفة الفلما مشاهدةا ماحأكم  ـ1
متبرجات نساء فيها تظهر قد بإأنه العلم مع الفيديو؟ في أو السينما في ذلك

تصويرية؟ موسيقى فيها وتسمع
الهادفــة المســرحأيات لمشــاهدةا إلىالمســارحا الــذهاب مــاحأكم  ـ2

الوالد اصطحاب جواز في الحكم ماهو وكذلك الساعة؟ مثل( دقت
والموسيقى المتبرجات النساء وجود مع الطفال مسرحأيات إلى لولده

التصويرية؟
ـكـان ـسـواء والنـسـائية الـسـرية المجلت ومـشـاهدةا ـقـراءةا مـاحأكم  ـ3
امرأةا؟ أما رجل القارىء
ّله إلى للدعاةا بإالنسبة واحأد المر هل السابإقة السئلة في  ـ4 وعموما ال

؟. يختلف المر أن أما الناس
ًا تقدما وهي التلفزيون في المرأةا إلى النظر يحرما هل  ـ5 ًا بإرنامج هادف

ندوةا؟ تدير أو

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـكـانت وـلـو المـصـورةا المجلت ـقـراءةا أو الهادـفـة الفلما مشاهدةا تجوز

الجواز وهذا ذاتها، المرأةا إلى نظر ليس  لنه متبرجات نساء صور فيها
تأثير حأدوث من وبإالمن الحراما في الوقوع يسبب مما النظر بإخلو مشروط

السلمي. السلوك أو بإالعقيدةا ضار

والمسرحا الحأتفال والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
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___________________________________________________________
_________________________

ًا ليست الموسيقى فإن للفلما المصاحأبة للموسيقى بإالنسبة وأما ـ أمر
ًا والورع، الحأتياط سبيل على سماعها فتجنب تحريمه، على متفق

مشاهدتها، جواز من ليمنع إليها المشار الفلما مع الموسيقى ووجود
للشهوةا. مثيرةا غير كانت إذا وخاصة
ـبرج فيها كان فإذا المسارحا في الحية المسرحأيات أما ـ ـداء ـت مـفـاتن بإإبـإ
مشاهدةا يجوز فل المهنة في عادةا ليظهر مما للشهوةا المثيرةا المرأةا

عادةا مايظهر ليتعدى الممثلت من يبدو ما كان إذا أما المسرحأيات، تلك
بإه عمت مما أنه اللجنة فترى والشعر والساقين كالذراعين المهنة، في

سبيل على يجتنب ولكن حأضورها يحرما فل وغيرها السواق في البلوى
الشبهات. واتقاء التورع

وإنمـا ذلـك منهـن يقـع لمن بإالنسبة والتبرج الزينة إبإداء تحريم وليخفى
أمن ومع شهوةا، بإغير النظر في هو الفتوى في المذكور التخفيف هذا

ّله أعلم. الفتنة. وال

ـر88ع/1/13 ـالت    حأـظ ـة/احأتـف ـرحا/المـسـرحأيات وإبإاحـأ ـات ومـس والتمثيلـي
السلمية

ونّصه: ،عادلالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1663[
وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
الذاعي المسلسل سيناريو في الواردةا الفقرات حأضراتكم على نعرض

ًا، لستثماره إنتاجه المزمع ّله نبي مع يهود قصة يحكي والذي إعلمي ال
السلما. عليه عيسى

والمسرحا الحأتفال والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المرفقة. الفقرات مضمون صحة في الرأي إبإداء بإرجاء
ّله وجزاكم الجزاء. خير ال
وبإركاته. الله ورحأمة عليكم السلما

ـة واتصــلت ـ ـدما اللجـن ـن للستفســار الســؤال بإمـق ـروف ـع ـاج ـظ انـت
السيناريو من المقطع هذا بإأن فأفاد السؤال في إليه المشار المسلسل

وأن وجهاده زنكي الدين نور حأياةا حأول يدور كامل عمل من جزء هو
ًا جاء السلما عليه بإعيسى مايتعلق والغرض الدين، نور قصة أثناء في عرض

 مـن الـغـرض وأن الـسـلما، علـيـه عيسـى تجـاه السيئة اليهود مواقف بإيان منه
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لتموـيـل خيرـيـة هيـئـة ـمـن الـسـتثمار ـهـو اـلـدعوةا إـلـى بإالـضـافة انـتـاجه
الهيئة. موظفي أحأد قبل من روجع العمل أن أفاد كما المختلفة، نشاطاتها

ً السيناريو إحأالة ضرورةا اللجنة ورأت* موثوق متخصص ُمراجع إلى كامل
يكون بإحيث دقيقة مراجعة ليراجعه الشرعية والممارسة الخبرةا أهل من

ًا كله العمل عن مسئول يبقى التي المواضع تعرض ثم المؤلف، مع متضمان
ّله لبإداء الفتوى لجنة على ذلك بإعد إشكال فيها أعلم. الرأي. وال

السلمية المسرحأية المرأةا ومسرحا/ حأضور احأتفالت88ع/1/4

ونصه: ـ صالحالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1664[
ـمـن بإالعدـيـد ـــ الجامـعـة ـفـرع ـــ الـكـويت لطلـبـة اـلـوطني التـحـاد يـقـوما

 الطلبإية النشطة

والمسرحا الحأتفال والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ـهـذه ـفـي وتـحـرص والطالـبـات الطلب تـضـم التي والجتماعية الثقافية
من الشرعية المور مراعاةا على والطالبات الطلب تضم التي النشطة

النشاط التحاد أنشطة أبإرز ومن وغيرها، المقاعد في الفصل
يقدمه الذي الجاد والطلبإي السلمي الطرحا حأيث الهادف المسرحأي
ـن مجموعــة ـود الطلب، ـم ـرف أن وـن ـي الشــرع رأي نـع  حأضــور مســألة ـف

ـن مجموعة يقدما الذي المسرحأي العمل لرؤية الطالبات ـع الطلب ـم ـم
 أمتار).10( حأوالي المقاعد من صف وأول المسرحا بإين المسافة أن العلم

خير. كل الله وجزاكم 

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الطلب، ـعـن منفـصـلت المـسـرحأية يحـضـرن اللتي الطالبات دامت ما

نظر من حأرج فل السلمية، الشريعة بإأحأكاما وملتزمة جادةا والمسرحأية
لحديث رجالً، يمثلون الذين كان ولو المسرحأية، تلك إلى الطالبات

فسترني بإحرابإهم، يلعبون الحبش (كان قالت عنها الله رضي عائشة
أنا كنت حأتى أنظر زلت فما أنظر، وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول

ـاري أنـصـرف) "رواه ـاب ـفـي البـخ ـاحا كـت ـاب ـفـي ـصـحيحه ـمـن النـك حأـسـن بـإ
، مع المعاشرةا بإالداب يلتزمن أن الطالبات على ويجب الهل" 
الحد عن الخارج بإالكلما أو بإالضحك أصواتهن رفع عدما ومنها السلمية،

أعلم. الشرعي.والله

* * *
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والباحة الحظر كتاُب

الصورةا وتصوير/تعليق وإبإاحأة/رسم حأظر88ع/1/17

ونّصه: ،إبراهيمالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1665[
لـفـترةا ـعـاما مكان في تعلق طفل صورةا تحمل لوحأة في الشرع ماحأكم

إعلن؟ شكل على محددةا

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
يستثنى ولكن جائز، غير أنه الحيوان أو النسان صورةا تعليق في الصل

بإعض أو اليضاحا كوسائل وذلك التعظيم، فيها ظاهر غير الصور كانت إذا ما
ًا المقبولة الرشادية اللوحأات يستثنى كما والمضمون، الشكل في شرع

النصفية، الصور أو البدن عن الرأس المفصولة أو الوجه المطموسة الصور
ّله هذه كانت مهما مطلقا الصور عن تنزيهها فينبغي المساجد أما وال الصور. 

أعلم.

الطفال لعب في القرآنية اليات وتصوير/ تسجيل رسم 88ع/2/23

ونصه: ،صالحالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1666[

والتصوير الرسم والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أـسـاليب بإاتـبـاع الحاـضـر اـلـوقت ـفـي الجنبية والشركات المصانع تقوما
هذه ومن للطفال، مختلفة تربإوية وأهداف رسائل لتوصل وطرق

أصوات معه وتوضع مشوقة رسومات عليه ترسم كأس عمل الساليب
المرطبات تناول على الطفال تشجيع بإهدف وذلك الموسيقى تشبه

صحية. فوائد تحمل التي المشروبإات وبإعض والحليب
مثـل اـسـتخداما إمكانـيـة حأـول إفادتـنـا نرجـو الساليب هذه من وانطلقا

بإالبسملة تذكره بإحيث للطفال تذكيرية عبارات فيه بإوضع المرفق الكأس
رسومات وضع إلى إضافة الشرب من النتهاء بإعد الله وحأمد الشرب قبل

ذلك. على الطفال تشجع
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الموضوع. هذا بإشرعية إفادتنا نرجو ولذلك

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الـسـؤال ـفـي إليـهـا المـشـار الدوات ـفـي الحـكـم يختـلـف ـ لنوعـيـة تبـع

التالي: النحو على الداةا استخداما
ًا كان فما أـ ًا أدراج أو رـفـوف ـفـي الوـضـع أو والتعليق للنصب معد بإعـيـد

ًا عنه ليصدر تصميمه يجوز فإنه المتهان عن بإبعض تذكير فيه كلم
الذكار. أو اليات أو التوجيهات
ًا ـكـان ومـا ـــ ب يتعـرض وقـد المختلفـة العمـال فـي للـسـتعمال معـد
ًا وليس والكواب والصحون الملعق مثل وذلك للمتهان في للستعمال معد

والحأاديث القرآنية اليات كتابإة اجتناب فيه ينبغي فهذا ونحوها النجاسات
فل فيه الصوات تسجيل أما تعالى، الله واسم النبوية

والتصوير الرسم والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

فيه ما كل من تجنيبه يستعملها لمن وينبغي وغيرها، اليات في منه مانع
امتهان.
المـسـتقذرةا والمواطن النجاسات في للستخداما المعدةا الشياء أما ـ ج

إذا فيها التسجيل ول عليها الكتابإة وضع يجوز فل القمامة وأماكن كالمراحأيض
تعالى. الله اسم أو الحديث أو القرآن من شيء يسجل أو يكتب فيما كان

أعلم. والله

* * *
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والباحة الحظر كتاُب

المعاملت في المسلمين غير على غش/ التحايل 88ع/2/32

ونصه: ،فإايزالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1667[
عـلـى للحـصـول المـسـلمين غـيـر عـلـى التحاـيـل يـجـوز ـهـل ـعـاما  بإشكل

الربإا؟ أو بإالقمار سواء أموالهم

يلي: بإما اللجنة وأجابت*
ـمـع ذـلـك أكان سواء الربإا أو القمار بإطريق المال على الحصول يجوز ل

والله أو بإالتحايل غيرها، أو السلما دار في مسلم غير أما مسلم غيره. 
أعلم.

المتحانات في / الغش       غش 88ع/2/55
                                       

رابطـةالـسـيد/  ـمـن المـقـدمان الـسـتفتاءان اللجـنـة على ] ـعـرض1668[
ونصهما: بإالغش والمتعلقة،بأمريكا المسلم الشباب

الول: السؤال

الغش والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

مــن أو الخرين الطلبة من (الغش) سواء المتحانات في النقل حأكم ما
ّدةا. ورقة أو كتاب ُمع

الثاني: السؤال
ـمـن تطـلـب أمريكا مستوى على العامة المتحانات بإعض أمريكا في هنا

للطلب النجليزية اللغة  في)TOEFL( توفل كامتحان بإنجاحا تجاوزها الطلب
العليا الدراسات في للقبول يسعون الذين للطلب )GRE( وامتحان الوافدين

ًا صعبة وهي ًا تكلف الذي الطالب يستطيع ل وقد نسبي هنا للدراسة كثير
على وإمكانيته الطالب قدرةا بإالضرورةا تعكس ل وهي بإنجاحا يتجاوزها أن

يجوز فهل المريكيين الخبراء بإعض يقول كما فيها والنجاحا دراسته متابإعة
ً بـإـه المـطـالب الـشـخص غـيـر ـقـدير ـشـخص المتـحـان يقدما بإأن التحايل منتحل
اسمه؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
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الطلـبـة ـعـن بإالنـقـل ـسـواء الختـبـارات ـفـي الـغـش ومـنـه حـأـراما الـغـش
المطالب غير شخص من المتحان بإتقديم أو ورقة أو كتاب من أو الخرين

(من عليه الله صلى النبي لقول اسمه منتحل بإه منا) فليس غش وسلم: 
عنه.  الله رضي هريرةا أبإي عن الترمذي رواه

أعلم. والله
* * *
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والباحة الحظر كتاُب

للزينة الطيور وإبإاحأة/ زينة/ اقتناء حأظر    88ع/4/10

ونصه: ،براكالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1669[
ـمـن طـيـر ـنـوع (الـلـوت) ( وـهـو حأـمـاما تطيير في الشرعي الحكم ما ـ1

ًا والتجارةا، والتسلية الهواية الطيور) بإغرض الكل لهم أوفر بإأني علم
والمسكن. الطيب

يلي: بإما اللجنة أجابت*
تـجـوز كـمـا والتـسـلية للـسـتئناس مـبـاحا أـنـه بإالحـمـاما اللـهـو ـفـي الـصـل

ًا يكون ولكن التجارةا، التالية: الحأوال في حأرام
ونحوها. كالصلةا الواجب أداء عن شغل إذا ـ1
عورات على الطلع أو الغير، حأماما على كالستيلء حأراما أي أدى إذا ـ2
البيوت،

أعلم. والله
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الزينة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الجانب الرجال أماما زينتها المرأةا / إظهار                 زينة88ع/1/52

ونصه: ،محمود/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1670[
ًا. الله التالي: جزاكم على رسمية بإفتوى الرد المرجو خير

الحفلت فـي المخصصـة الصـالت أو النـوادي فـي الفـراحا تجرى عادةا
في النساء تكون أو ومختلط مكشوفة صالة في والرجال النساء وتكون
عن يفصلهم ل قريب ولكن أخرى جهة في والرجال جهة في الصالة نفس

بإين المسافة وتكون النساء وكراسي الرجال كراسي بإين الممر إل بإعضهم
البعض. بإعضهم ومقابإل متر نصف عن تزيد ل والنساء الرجال

متبرجات معظمهم والنساء والرقص الغناء يكون العادات تعلمون وكما
في حأكمه وما البعض يقول كما جائز هذا فهل الفاضحة الزينة وأخذن

ًا. الله وجزاكم الشريعة؟ خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ن السـائل ذكـره الذي الوجه على والنساء الرجال اختلط بإأن ظهـور م

ًا. حأراما كشفه الله حأّرما عما وكاشفات متبرجات النساء شرع
أـشـد فـهـو الرجال بإحضور النساء رقص أو النساء مع الرجال رقص وأما

يطلعون ول الرجال يحضره ل مجمع في النساء رقص من بإأس ول حأرمة
ًا يكون ل أن على الوسائل من وسيلة بإأية عليه ًا رقص ينكشف ل وأن ماجن
إليه. تنظر أن للمرأةا يحّل ل ما المرأةا من

أعلم. والله
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والباحة الحظر كتاُب

المتحركة بإالرسوما العلن88ع/2/36
والموسيقى بإالغناء العلن         

ونّصه: ،سإعدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1671[
بإواـسـطة عنـهـا بـإـالعلن ونرـغـب الـمـواد بإـعـض لدينا تجارية شركة نحن
على عرضها نرجو التي والمور التجاري، العلن طريق عن التلفزيون

كالتي: هي الفتوى لجنة
الغنية). طريقة على يلقى شعر أو (كلما موسيقى بإدون الغنية ـ
الطيور..الخ). صوت ـ البحر ( مثل: صوت صوتية مؤثرات مع الغنية ـ
موسيقى. تصاحأبها الغنية ـ
مسلمة. غير مسلمة، متحجبة، ، العلن: متبرجة في المرأةا ظهور ـ
النـسـان ـصـور ـمـن تحتويه بإما التجاري العلن في المتحركة الرسوما ـ

الموسيقى. الرسوما هذه وتصاحأب خيالية، أشكال أو والحيوان
ـهـذا ـفـي الـشـرع حأـكـم فيـهـا ـتـبين ـشـرعية بإفـتـوى بإإفادتنا التكرما نرجو

ذلك. على التفصيلية الدلة ذكر مع الموضوع
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والموسيقى الغناء والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ذـلـك أـخـذ فنرـجـو التـجـاري العلن لعملـيـة ماسة حأاجة ملحوظة: هناك
بإالعتبار.

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ائزةا السـائل عرضها التي العلن وسائل كل إن دةا حأالـة فـي إل ج واحأ

ـي ـون أن وـه ـثيرةا بإـصـورةا العلن يـك ـز ـم ـية للغراـئ ـواء الجنـس ـان ـس ـك
ـفـي ـكـان أو الـمـثيرةا الحرـكـات ـمـن حأرـكـة بإأـيـة أو بإالصورةا أو بإالصوت
الواقع. إلى ليستند إغراء أو كذب ماهو العلن

ّله أعلم. وال

الغاني إنتاج في والكسب التجارةا    88ع/3/31

ونصها: ،نجيب/  السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1672[
الغاني؟ وبإيع إنتاج في وتجارته كسبه جعل من حأكم ما

ًا. الله وجزاكم خير

يلي: بإما اللجنة أجابتـ
ًا تتضمن ل بإيعها أو إنتاجها المراد الغاني كانت إذا ـلما، في طعن ول الـس

ًا ول الخلق، رذائل إلى دعوةا ول جنسية، إثارةا المحرمات على تحريض
حأسن حأسنه الغناء لن ذلك، من مانع فل لحنها، أو أدائها أو كلماتها في

فيه المختلف من حأكمها فيصح، موسيقى الغناء صاحأب وإن قبيح، وقبيحه
فعله. على ينكر ول تركه إلى يرشد الذي

أعلم. والله
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والموسيقى الغناء والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الموسيقية اللت بإيع 88ع/4/31

ونصه: ،جمالالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1673[
ًا هذا بإكتابإي لسيادتكم أتقدما وـهـو ـسـؤالي، عـلـى ـلـي الـحـل تقديم راجي

آلت المواد هذه ضمن من وكان كاملة، شعبي سوق مواد اشتريت أنني
اكورديون وهو قطعة عشر ثلثة إلى عشرةا من التحديد وعلى موسيقية،

الطريقة أجد حأتى بإها أتصرف لم ونصف سنة ومنذ وكامنجة، وعود
طريقة. هناك كان إن بإها للتصرف الحلل والوسيلة

بإالجواب. وإفادتي سؤالي عن بإالجابإة التكرما أرجو
التحيات،،، أطيب مع

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
ـي اختلف وما والبإاحأة، التحريم بإين حأكمها في مختلف الموسيقى إن ـف

من مانع ول المشتبهات، من لنه فعله، على ينكر ول تركه إلى يرشد حأكمه
السؤال. في إليها المشار الموسيقية اللت بإيع

أعلم. حأراما. والله في يستعملها ل أنه ظنه على يغلب لمن فيبيعها

الماجن للغناء وموسيقى/الستماع غناء88ع/2/35

ونّصه: ،جلل / السيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1674[
ـد ـي يوـج ـات ـف ـة المجمـع ـماعات التجارـي ـي ـس ـرات ـف ـتي المـم ـن اـل بإـي

المحلت،
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والموسيقى الغناء والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

أـغـاني ـمـن فـيـه بإـمـا الراديو، فتح أو والمعازف الغاني وضع يجوز  فهل
ماجنة؟ وأغاني ومعازف

يلي: بإما اللجنة أجابت*
علمـيـة ثقافـيـة أو اجتماعية أو دينية فائدةا عليه يترتب كان إذا المذاع إن

إذاعة فيجوز القبيل هذا من ماهو إذاعة من مايذاع غالب كان فإن فيجوز
فتنة مافيه على المذاعة المادةا اشتملت وإذا المحلت أو الممرات في ذلك

لن ينصت أو ليستمع أن المرء وعلى ذلك، قطع المسئول فعلى إثارةا، أو
لما والنصات الستماع وبإين فيه إثم فل قصد دون السماع بإين فرقا هناك

ّله أعلم. ليجوز. وال

والموسيقى الغناء في موسعة فتوى88ع/1/39

ونصه: ،خالدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1675[
ذـلـك ـكـان وإذا العرس؟ أثناء الطرب آلت على والعزف الغناء حأكم  ما

ًا شروط؟ له فهل مباحأ

بإمايلي: اللجنة أجابت* 
غـنـاء أو طبيعية، أصواتا تكون أن إما الصوتية، المؤثرات أن الهيئة رأت ـ

وخرير البلبإل كتغريد الطبيعية الصوتية فالمؤثرات موسيقية، أصواتا أو
ذلك. في العلماء بإين خلف بإل استماعها ذلك يجوز ذلك ونحو المياه
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والموسيقى الغناء والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ًا فإن الغناء وأما ـفـي إل ـجـائز ـفـإنه الموسيقية اللت أصوات عن مجرد
ًا فيكون التالية الحالت وهي: محرم
منكر. الغناء صاحأب إذا أـ

ـة في الوقوع إلى الغناء يؤدي أن خشي إذا ـ ب ـالتعلق فتـن ـامرأةا، ـك أو بـإ
محرمة. شهوةا تحريك أو ما، بإأمر

العـمـل ـكـأداء دنـيـوي أو كالـصـلةا ديني واجب ترك إلى يؤدي كان إذا ـ ج
الواجب.

ًا الغناء ويكون ًا مكروه اللـيـل كقـيـاما المـنـدوبإات ـتـرك إلى أدى إذا تنزيه
عن الترويح بإقصد الغناء كان إذا أما ذلك، ونحو السحار في والدعاء
ًا وكان النفس جماعة فمنعه فيه، اختلف فقد السابإقة المعاني عن خالي

إذا أنه على أجازه من بإقول الخذ ترى والهيئة آخرون وأجازه الفقهاء من
ـان ـاء ـك ـرأةا بإـصـوت الغـن ـان اـم ـه الـسـامع الرـجـل وـك ـا ـل ـا أجنبـي  ويـحـرك عنـه

يـحـرما، فل وإل اـسـتماعه علـيـه حـأـرما فتـنـة نفـسـه عـلـى خاف أو شهوته
يحمل أحأيانا الجواري غناء عليهم الله رضوان الصحابإة بإعض واستماع

الرجل لغناء المرأةا استماع في والقول المأمونة، الحأوال هذه على
الجنبية. المرأةا لغناء الرجل استماع في كالقول الجنبي

ًا عزف هي التي الموسيقية الصوتية المؤثرات وأما مختـلـف فـهـي عرـفـ
المور من فهي قاطع، نص فيها يرد ولم والبإاحأة التحريم بإين فيها

ًا يرشد وإنما فاعلها، على ينكر ول ورعا، تترك التي المشتبهة وهذا إرشاد
عن والتعطيل والثارةا، الماجن كالرقص التحريم بإينة مفاسد يصاحأبها لم إن

الواجبات.
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والموسيقى الغناء والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

اللجنة: *        وأضافإت
الـفـرحا مناـسـبات ـفـي ونحوـهـا الـعـراس ـفـي اـلـدف بإاـسـتعمال بإأس ل

بإين ما الحديث: (فصل في لما ذلك ونحو والختان الغائب وقدوما كالعيد
رواه في والدف الصوت والحراما الحلل والحديث: النسائي، النكاحا) 

يدلن والحديثان ماجه، ابإن بإالغربإال) رواه عليه واضربإوا النكاحا ( أعلنوا
من ان اللجنة وترى سنة، المناسبات هذه مثل في الدف ضرب أن على

0(الدربإكة) المسماةا الطبلة استعمال أيضا المناسبات هذه في الجائز
ذلك ومن العرس في المباحا اللهو مشروعية على يدل ما ورد وقد هذاـ

(ما الله رضي لعائشة وسلم عليه الله صلى النبي قول معكم كان عنها: 
أعلم. وأحأمد. والله البخاري اللهو) رواه يعجبهم النصار فإن لهو من
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والباحة الحظر كتاُب

واستعماله الحجاب وإبإاحأة/بإدعة/كتابإة حأظر88ع/3/26

ونّصه: ،أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1676[
الـسـليمانية العـهـود الـسـبعة بإحـجـاب (مايـسـمى ـمـن ـصـورةا لـكـم أرفق

العظيم القرآن آيات بإعض على تحتوي والتيالحسنى)  الله وأسماء
الجن من المان في فوائد لها بإأن يقال وأرقاما كلمات إلى بإالضافة
الكروب. وتفريج

ـا تصويرها يتم إنه حأيث نحوها الشرعي الحكم بإيان الرجاء بإـيـن وتوزيعـه
والتقدير. الشكر جزيل ولكم الناس

العـهـود الـسـبعة بإحـجـاب مايـسـمى بإـهـا اـلـتي الورـقـة على الطلع وبإعد
ّله وأسماء السليمانية القرآن من آيات بإعض على والمحتوية الحسنى ال

وحأروف ورسوما مفهومة غير وجداول وأرقاما كلمات إلى بإالضافة الكريم
مقطعة.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا فيه لن المذكور الحجاب هذا مثل استعمال ليجوز ـاما عن خروج الحأـك

 الرسول قول ومنها هذا، مثل تحريم على نص التي الشرعية

315

البدعة:  باُب



البدعة والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

علق ومن له، الله أتم فل تميمة علق وسلم: " من عليه الله صلى
ّله ودع فل ودعة ، ال إن عليه الله صلى وقوله بإه"   " والتائم الرقى وسلم: 

من الشرع إليه أرشد ما وأمثاله هذا عن المسلم " ويكفى شرك والتولة
وما والمعوذتين الفاتحة سورةا بإمثل بإه والستعاذةا وتعالى تبارك الله دعاء
أعوذقوله:  مثل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الدعية من ورد  "

ّله وغير".  ماخلق شر من التامات الله بإكلمات أعلم. ذلك. وال
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والباحة الحظر كتاُب

بإالقمار المسلمين غير مع  التعامل 88ع/2/32

ونصه: ،فإايزالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1677[
مسلمة غير أو كتابإية دولة من يانصيب من ربإح على الموظف حأصل  إذا

بإاليانصيب: المشاركة وكيفية نفسه؟ على المال هذا إنفاق له يجوز فهل
ًا يدفع أنه ًا ويختار المال من مبلغ ًا رقم هذه أحأد ربإح فإذا رقم من أكثر أو معين

المبلغ. له يرسل الرقاما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
مـسـلمة غـيـر أو مـسـلمة دوـلـة ـفـي ـسـواء اليانصيب من عليه يحصل ما

حأصل من فإن إليه رده وتعذر المال هذا صاحأب معرفة لعدما ونظرا حأراما،
على النفاق عدا ما الخير وجوه في بإصرفه منه ويتخلص بإه ينتفع ل عليه

أعلم. المصاحأف.والله وطبع المساجد

تعاونية رابإطة شكل على قمار/ قمار 88ع/2/33

ـتفتاء اللجنة على ] عرض1678[ ـدما الـس ـمـن ،عبداللهالـسـيد/  ـمـن المـق
ونصه: تجارية شركة
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القمار والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

رابإـطـة ـفـي الـشـتراك ـفـي أرـغـب مـسـلم، ـشـخص أنا وبإعد، طيبة تحية
مدى عن الفادةا أرجو أدناه، موضح هو كما معين، نظاما وفق تعمل تعاونية
السمحاء. السلمية الشريعة لتعاليم الرابإطة هذه ملئمة

الرابطة. فإي المشاركون ـ1
وـقـد التـعـاوني العمل هذا في الشتراك في يرغب شخص أي من تتألف

الرابإطة أفراد بإجميع شخصية معرفة على يكون أن الواحأد للفرد يتسنى ل
أفراد عدد ويصل القل، على بإبعضهم معرفة على ولكنه الخرين،
 عضو.700 من أكثر الرابإطة

ًا ـراد ـعـدد لن ونـظـر ـبير الرابإـطـة أـف ـوحا ـك ـع ومفـت ـبين لجمـي ـفـي الراـغ
مدير قبل من تدار الرابإطة هذه فإن ككل، المجتمع مستوى على الشتراك

الولوية وتحديد الشتراك بإطاقات وإصدار الشتراك تنظيم على يقوما
الرابإطة هذه متابإعة يتم حأيث استمراريتها ودعم مشترك كل وموقع

 وـقـت ـفـي واحـأـدةا رابإطة من أكثر بإإدارةا المدير يقوما كما الكمبيوتر، بإواسطة
المجتمع. مستوى وعلى واحأد

ًا لجمـيــع ومعروفــون مـســلمون أـفــراد بإـهــا يـقــوما الدارةا بـإــأن علـمــ
من مشترك أي مع التصال ويمكن الكويت في وموجودون المشتركين،

المدير. مكتب خلل من الرابإطة أفراد
التعاونية: مبدأ ـ2
تـجـاوزه، يمـكـن ول حأتـمـي المـشـتركين لجـمـع المنفعة شمولية مبدأ إن

عمل نظاما حأسب مستحيل بإالمنفعة فئة أو شخص انفراد إمكانية وإن
الرابإطة.
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القمار والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الشتراك: قسيمة ـ3
الـكـويت ـفـي وعـنـاوينهم  أشخاص6 أسماء من الشتراك قسيمة تتألف

مراحأل6 على تتحرك رابإطة فكل بإإشراف أخرى إلى مرحألة من وتتحرك  
الولوية وتحديد الجديدةا القسائم بإإصدار يقوما المدير. الذي ومتابإعة

هرمي. تسلسل وفق للمشتركين
الرابطة: عمل طريقة ـ4
ب مشـترك كـل أـ ي يرغ ذه فـي الشـتراك ف ة، ه شـراء عليـه الرابإط
دنانير عشرةا مبلغ ويدفع السابإقين، المشتركين أحأد من اشتراك قسيمة

ًا القسيمة. لهذه ثمن
ـي وعنوانه اسمه يظهر والذي الول للمشترك دنانير عشرةا يدفع ـ ب ـف

مباشرةا. المبلغ له ويرسل القائمة رأس
للمدير. أخرى دنانير عشرةا يدفع ـ ج
الول المشترك إخراج فيها يتم جديدةا  قسائم3 بإإصدار المدير يقوما ـ د

وإحألل المشترك قبض (حأيث القسيمة من الجديد المشترك حأصته) 
أي السادسة المرحألة في (أي القائمة أسفل في سيصبح أنه والخيرةا) 

السادسة المرحألة الجديد المشترك هذا فيها يحتل جديدةا  قسائم3 لدينا
والخيرةا.
ـفـي راـغـبين ـجـدد  مـشـتركين3 ـعـن يبـحـث أن المـشـترك هذا على ـ هـ
بإعشرةا منها كل القسائم، هذه بإبيعهم ويقوما الرابإطة، لهذه النضماما

ماله. رأس استرد قد المشترك يكون وبإالتالي دنانير،
ـي الول للمشترك دنانير عشرةا بإدفع الجدد مشتركين الثلث يقوما وـ ـف

منهم كل يستلم وبإالتالي للمدير، دنانير وعشرةا القائمة رأس
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القمار والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

والخير السادس المركز اسمه فيها يحتل جديدةا  قسائم3 
فيها  نماذج9 لدينا يصبح وهكذا الخامس، المركز يحتل السابإق والمشترك
الخامس. المركز السابإق المشترك

إـلـى مرحأـلـة ـمـن الـسـماء وتصعد المشتركين عدد ويزداد تنتشر وهكذا
عدد متوالية وفق أخرى ،3 الول وحأدها ،6 وحأدودها ،6 حأدودها هندسية: 

يلي:  كما3 وأساسها
 6 5 4 3 2 1المرحألة:  رقم
729 243 80 27 9 3المشتركين:  عدد

بإمبـلـغ أي دـنـانير، بإعـشـرةا منـهـم ـكـل  مـشـترك729 ـسـيتعاون وهكذا زـ
الول، المركز في يصبح عندما مشترك كل حأصة لتشكل  دينار7290 وقدره
القدر. وبإنفس استثناء بإدون المشتركين جميع تشمل المنفعة إن حأيث

الله. المفتي: أدامكم سيدي
ًا إنني التعاونـيـة الرابإطـة هـذه ـفـي العـمـل نـظـاما اـسـتيعاب بإـعـد شخصي
الجماعة أفراد جميع بإين وتعاونا مساعدةا فيها بإأن أشعر التطوعية،
المنتسبين كل ليغطي تتابإعي وبإشكل الجماعة هذه أفراد أحأد لمساعدةا

رأي على أحأصل أن أحأببت الشبهات، تجنب على مني وحأرصا الرابإطة لهذه
 بـإـروحا التـعـاوني العـمـل ـهـذا ـفـي أـسـاهم أن أـجـل من أمثالكم من العلم ذوي

الشكر. ولكم وراضية صافية

الـشـركة قـبـل من وكمال ، وخليل السادةا/ عبدالله، حأضور بإعد ـ          
تبين الشركة هذه أهداف عن وااٍف شرحا إلى اللجنة واستماع المذكورةا
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 عليه أجابإت سابإق لستفتاء مماثل الستفتاء هذا أن  للجنة
عليه. والجابإة السابإق الستفتاء نص وهذا        

المرفقة الوراق هذه في عنها المشروحا بإالطريقة المال كسب حأكم ما
ًا الستفتاء مع وواسعة. كبيرةا بإصورةا بإالكويت انتشترت بإأنها علم

الشكر. جزيل ولكم ذلك في الشرعي الحكم بإيان أرجو
على تقوما والتي بإالسؤال المرفقة البيانات على اللجنة اطلعت أن وبإعد

مشتركين إلى يرحأل المبلغ وهذا دولرا وعشرين خمسة) 25( مبلغ دفع
ًا الجديد المشترك يأخذ ثم آخرين ً مبلغ خلل من وذلك دفعه لما معادل

خمسة25( إلى تصل قد كبيرةا مبالغ ويأخذ بإعده، اشتراك من مدفوعات  (
النشرةا في جاء وقد الشتراك في التتابإع هذا خلل من دولر ألف وعشرين

 القـمـار أن ـفـي ـجـاء حـأـظ. كـمـا لعبة ول بإيانصيب ليس النظاما هذا بإأن الدعاء
ًا. ليست الطريقة هذه أن يوحأي مما مكلف، قمار

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا وهي  القمار معنى في هي المال لخذ الطريقة هذه إن لصوـصـية أيـضـ

على إل الخسارةا نتائج تظهر ل ولكن بإالباطل الناس أموال لكل منظمة
البيع من يتمكنون ل حأين الطريقة هذه في المشتركين من الخيرةا الطبقة

ًا اكتتابإهم من يحصلون ول جدد، مشتركين إلى من يرجونه كانوا ما ل شيئ
شبيهة لنه حأراما الطريقة بإهذه والكتساب دفعوه، الذي المال أصل ول ربإح،

ولي وعلى ذلك تجنب ويجب بإالباطل، الغير لمال أكل (القمار) وهو بإالميسر
أعلم. الوراق. والله هذه تداول من المنع المر
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والباحة الحظر كتاُب

للمتسابإقين المقدمة الجوائز88ع/2/24

ـس ،خليفة/  الســيد من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1679[ رئـي
ونصه: تعاونية، جمعية مجلس

تـقـديم في المساهمة بإطلب للجمعية  جاسم المرحأوما زوجة     تقدمت
في المبارك رمضان شهر خلل ستقاما التي الدورةا في للفائزين وهدايا جوائز

ًا القدما كرةا زوجها. لذكرى تخليد
عدمه. من الدورةا لتلك المساهمة شرعية بإمدى بإموافاتنا التكرما بإرجاء

يلي: بإما اللجنة أجابت*
لن ـجـائز المبارـيـات أو المـسـابإقات في للفائزين والهدايا الجوائز تقديم

المباراةا أو المسابإقة في المشتركين عن خارج ثالث طرف الجمعية
في اللعبين كإفطار محرمة أمور على الدورةا أنشطة تشتمل ل أن على
اعلم. ذلك.والله وغير رمضان نهار
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والمراهنات المسابإقات والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الودية المسابإقات في الدخول            88ع/4/10

ونصه: ،براكالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1680[
الودية؟ المسابإقات دخول في الشرعي الحكم  ما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا يجوز دخول شـرع تكـون أن بإشـرط الوديـة الحمـاما مسـابإقات فـي ال

فإنه المتسابإقين من الجوائز كانت إذا أما المتسابإقين، غير من الجوائز
ًا يكون أعلم. حأراما.والله وهو قمار
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الذبإح عند التسمية88ع/1/51
ًا الرأس فصل الذبإح! عند تمام

للشــباب  رابطةالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1681[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة،بأمريكا المسلم
أحـأـد اـسـم عليـهـا ـيـذكر ول عنقـهـا قـطـع يتم الذبإيحة أن من التأكد تم إذا

أكلها؟ يجوز فهل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا الذابإح يكون أن يراعى أن  يجب ًا أو مسلم ًا يكن لم فإن كتابإي أو مسلم

ًا ويمنع وغيرهم، والوثني، كالملحد ذبإيحته تحل فل كتابإيا اسم ذكر شرع
ًا، التسمية ترك إن المسلم ذبإحه ما يحل فل الذبإح عند تعالى الله غير عمد
فليس (اليهود الكتاب أهل يذبإحه فيما بإالتسمية الله ذكر وأما والنصارى) 

ًا ذبإح لكم} فلو حأّل الكتاب أوتوا الذين تعالى: {وطعاما لقوله وذلك شرط
ًا يسّم ولم أحأدهم الله غير اسم الذبإح عند ذكروا لو لكن ذبإحه، ما حأّل أحأد

فصـل بإمعـنـى العنـق قـطـع وأمـا يؤـكـل، ل أعـيـادهم ـفـي أو لنصارهم ذبإحوا أو
بإقطع يكتفي أن والسنة مكروه، فإنه الروحا ذهوق قبل بإكماله الرأس

أعلم. والودجين.والله والمريء الحلقوما
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الذبإائح والبإاحأة/ بإاب الحظر كتاب
___________________________________________________________

_________________________

التوماتيكية بإاللت الحيوان عنق        قطع88ع/1/51

للشــباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1684[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريكا، المسلم
فـمـا اللت بإواـسـطة العـنـق قطع طريق عن أمريكا في الدجاج ذبإح يتم

ذلك؟ حأكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أن مراـعـاةا ـمـع الـسـابإق الـسـؤال ـجـواب ـمـن السؤال هذا جواب يعرف

ًا اللة يشغل الذي الشخص يكون ًا، أو مسلم بإعض إلى ينتبه وأن كتابإي
ضرب كأن المشروع الوجه على بإاللة الذبإح حأصول عدما فيها يقع حأالت

لقوله حأراما والموقوذةا موقوذةا الذبإيحة تكون ذلك حأصل فإن العنق بإدل اللة
أيضا الحذر والموقوذةا) ويجب قوله الميتة} إلى عليكم تعالى:{حأرمت

ـن ـيب أن ـم ـة تـص ـا الـل ـن القـف ـق ـم ـع أن دون العـن ـودجين تقـط ـء اـل  والمرـي
أعلم. والحلقوما. والله

بإالرصاص بإالصعق الحيوان موت              عدما88ع/1/51

للشــباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1683[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريكا، المسلم

يـسـبب مـمـا البـقـرةا رأس عـلـى حأديدـيـة قطـعـة أو رصاـصـة إطلق يـتـم
وفي صعقها
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حأرـكـة ل لنـه تـمـوت أنـهـا الـخـوةا بإعـض يظن كان وإن تموت ل  الغالب
الطلقة. فما هذه بإسبب تموت ل بإأنها سألناهم الذين المختصون ويقول فيها،
الذبإيحة؟ هذه حأكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فــإنه الحياةا إليه تعود بإل ترك لو الحيوان موت يسبب ل الصعق كان إذا

فهو ترك لو بإالصعق مات لو أما الصعق، بإعد ذبإح إذا أكله حأّل يمنع ل
بإالذبإح. يحّل ول موقوذةا

أعلم. والله

الذبإح عند القبلة        ذبإائح/ استقبال88ع/1/51

للشــباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1684[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريك، المسلم
عندالذبإح؟ والتسمية القبلة استقبال يجب هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ولـكـن القبـلـة، إـلـى الذبإيـحـة توجيه ول الذابإح من القبلة استقبال يجب ل
ًا الذابإح كان إذا فتجب الذبإيحة على التسمية أما توجيهها، يستحب مسلم

كان أو نسيها إن أما تؤكل لم تركها المسلم تعمد فإن والتذكر القدرةا مع
ًا الذابإح كان وإذا أكلها، فيجوز النطق على قادر غير حأكمه تقدما فقد كتابإي
أعلم. الذبإح).والله عند (التسمية بإعنوان السابإق السؤال جواب في
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تسجيل آلة بإواسطة       ذبإائح/ تكرارالتسمية88ع/1/51

للشــباب رابطةالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1685[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريكا، المسلم
اللي؟ الذبإح حأالة في التسمية لتكرار تسجيل جهاز استعمال يجوز هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
د ول بإهـا عـبرةا ل الجهـاز مـن والتسمية الذابإح، من بإالتسمية العبرةا تفي

تجزىء اللي الذبإح في اللة تشغيل عند والتسمية شيئا، الذبإيحة حأل في
من التسمية شأن في إليه الشارةا سبقت ما مراعاةا مع اللة ذبإحت مهما

والكتابإي. المسلم
أعلم. والله

المسلمين؟ ذبإائح وجود مع الكتاب أهل                   ذبإائح88ع/1/51

للشباب  رابطةالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1686[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريكا، المسلم
ـمـذبإوحا لـحـم أـكـل يجوز فهل مسلمين، بإأيدي مذبإوحا لحم توفر حأالة في
المسلمين بإأيدي المذبإوحا اللحم وأن الخاصة اللت أو النصارى بإواسطة

ًا أغلى الضعف؟ إلى يصل وقد سعر

يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإواسـطة المـذبإوحا اللـحـم فـي الشـرعية الحأـكـاما مخالفـة تعلـم ـلـم إذا
بإأيدي مذبإوحا آخر لحم توفر ولو أكله فيجوز اللت بإتشغيل أو النصارى

المسلمين.
أعلم. والله
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المطاعم أو الولئم في الذبإح طريقة من          التأكد88ع/1/51

للشباب  رابطةالسيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1686[
ونصه: الزكاةا بإيت مدير بإواسطة بأمريكا المسلم
فــي أو الولئم في اللحم ذبإح طريقة عن يسأل أن للمسلم يستحب هل

المطاعم؟ أو المحلت من الشراء حأالة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـولئم ـفـي المقدما اللحم ذبإح طريقة عن يسأل أن المسلم على ليس اـل

تثير قوية قرائن وجدت إذا إل المطاعم أو المحلت من المشترى أو
فيجب كتاب أهل ول مسلمين ليسوا أهلها غالب بإلد في كان أو الشبهة

أعلم التحقق. والله حأينئذ عليه

إسلمية غير بإلد في اللحوما ذبإائح/ أكل 88ع/2/51

ًا اللجنة على ] عرض1688[  رابـطـةالـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء أيـضـ
ونصه: بإالطعمة والمتعلق ،بأمريكا الشباب

المريكية؟ الطاعم في المقدما اللحم أكل يجوز هل

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
أـهـل بإلد ـمـن وغيرـهـا المريكـيـة  المطاعم في المقدما اللحم أكل يجوز

أنه يعلم ولم المحرمة الحيوانات من غيره أو خنزير لحم يكن لم إذا الكتاب
أعلم. واللهشرعية.  غير بإطريقة مذبإوحا
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للضرورةا اللحية الفطرةا/حألق وإبإاحأة/ خصال حأظر88ع/2/54

ونّصه: ،سإعيدالسيد/ من أيضا المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1689[
الدارات بإإحـأـدى ويعـمـل الكرـيـم الـقـرآن بـإـدار ـيـدرس مـسـلم ـشـاب ـ

أتفه عن له ومسائلته رئيسه لمضايقة تعرض لحيته أطلق وكلما الحكومية
ًا رآه وكلما السلمية الديانة غير على العلى رئيسه وأن كما السباب مطلق

العمل ومقتضيات ليتفق ذلك أن يخبره بإأن المباشر رئيسه إلى أوعز لحيته
والمبررات. السباب تافه من ذلك إلى وما

ـا يتمـسـك أنه أما اللحية حألق في الله وفقكم بإالحكم تفيدونا أن نرجو بإـه
ًا العقد، إنهاء منها يكون والتي العقبات كل ويتحمل كويتي. غير بإأنه علم

ّله جزاكم ًا. ال خير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
الـضـرر ـلـدفع اللحـيـة حأـلـق يـجـوز الـسـؤال في إليه المشار الظرف في

ّله أطلق إذا له يتعرض الذي أعلم. لحيته. وال
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الدين لتعليمهن بإالنساء الختلط         88ع/3/55

ةالـسـيد/ ـمـن المقدـمـة الـسـتفتاءات اللجنـة علـى ] ـعـرض1690[  رابط
أمريكا. في بإالدعوةا والمتعلقة،بأمريكا المسلم الشباب

الـجـائزةا الـحـدود فـمـا الـسـلما، عـلـى المريكيات الفتيات من كثير تقبل
الناس أولى ومن إليه ودعوتهن السلما من لتعليمهن معهن للجلوس

ًا بإذلك؟ على القادرات الخوات الماكن بإعض في يندر أو يقل بإأنه وعلم
ذلك.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ْوـلـى الـسـلما إـلـى دـعـوتهن بإقصد المسلمات غير مجالسة يجوز َل أن وا

عليه تؤمن رجل من أو توفرت إن المسلمات النساء من الدعوةا تكون
ًا يكون كأن الفتنة ًا أو متزوج المجلس في يكون أن ويحسن السن في كبير

والله الخلوةا اجتناب مع نساء أو رجال من الداعي غير آخرون المحرمة. 
أعلم

بإالسلما طعن فيه ما الطلب     تعليم/ تعليم88ع/1/56

ونصه: ،محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1691[
والرـقـص الغـنـاء عـلـى طلبتـهـا بإـتـدريب الجنبـيـة الـمـدارس إحأدى قامت

تقال مقاطع النشيد هذا ويتضمن يونس النبي قصة تحكي كلمات بإمصاحأبة
يلي: ما هذا وفي تعالى الله لسان على

يقلها. لم بإكلمات تعالى الله على ) افتراء1
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ينظــر ظل الله أن الغنية كلمات تدعى حأيث تعالى قدرته من ) تقليل2
سيدنا فوجد الخرين مع الرقص في مشترك غير شخص عن بإحثا حأوله

ذلك. من متأكد وأنني المناسب هو الرجل هذا إنه الله فقال يونس
بإـقـوله ـيـونس يـخـاطب اـلـرب أن الغنـيـة من الثاني المقطع في ) جاء3

المعاني وهذه ذهني في أعددتها التي الخطة هذه يونس يا اسمع
احأتياجه من البشر صفات إلى وتقربإه وقدراته صفاته الله عن تنفي وأمثالها
الخطط. وإعداد والتدبإير للتفكير

ًا يحـمـل فهو السادس والمقطع ودـعـوةا الخلص بإفـكـرةا تبـشـيرية أفـكـار
ًا والغناء الرقص إلى للرب. تمجيد

السلمي. الدين أحأكاما مع يتعارض النشيد هذا هل معرفة المطلوب

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ًا محرما أمر هذا فإن الستفتاء في ورد ما صّح إذا ـ ـه لن قطـع ـتراء فـي اـف

وفيه رسله من رسول وعلى الله على الفكار نشر على تشجيع الكراما. 
تتوجه الفتوى ولجنة ومجتمعاتنا، مدارسنا في منعه يجب مما التنصيرية

المدارس هذه على الشراف أمانة حُأّمل وقد التربإية السيد/ وزير إلى
هذه نشر على يعمل من ومساءلة والمفتريات البإاطيل هذه مثل يمنع أن

ـتي الـمـور ـا تـخـالف اـل ـه ـم ـا الـسـلمية الـمـة علـي  العاـمـة الداب تـخـالف كـم
يوـقـع الـمـور ـهـذه مـثـل ـعـن التغاـضـي وإن البـلـد، ـفـي الـعـاما والنـظـاما

المة هذه عقيدةا إفساد على يعملون الذين شرك في الصغار الطفال
أعلم. النشىء. والله في النحراف نشر وعلى
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الشرعية السياسإة كتاُب

النصرانية زوجته المسلم حأب88حا/7/62

الـشـباب رابطةـمـن/  اـلـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1692[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
السلمي؟ الولء مبدأ مع النصرانية الزوجة حأب يتنافى هل

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـمـا السلمي الولء مع يتنافى ل الكتابإية لزوجته المسلم الزوج حأب بإأن

أعلم. السلمي. والله سلوكه أو الدينية عقيدته في يؤثر لم الحب هذا داما

ًا الخروج من الوالد منع     88ع/2/34 عليه خوف

التي: الستفتاء وقدما ،ناجيالسيد/  اللجنة إلى ]  حأضر1693[
ًا90 العمر من البالغ بإالوالد خاص السؤال ـ عـقـوق ـمـن والـخـوف  عاـمـ

الوالدين.
ًا الوالد أصيب الطبي التشخيص حأسب اـلـذاكرةا بإفـقـدان يسمى ما أخير

السماء. ول الماكن تذكر عدما إلى يؤدي ما وهوالشيخوخة)  (عته أو
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ًا المنزل من يخرج كان ذلك قبل الوالد تعود حأسب ـ مرتين أو مرةا يومي
المنزل. حأول خفيفة جولة بإعد بإمفرده مباشرةا ويعود

أـيـاما أربإـعـة بإـعـد إل يـعـد وـلـم ـخـرج الماـضـي يونيو شهر  من21 الـ في ـ
البوليس. وأقساما المستشفيات في عنه البحث من مضنية

السؤال:
ًا الخروج على يصّر زال ما إنه حأيث ـ1 ـفـي ـكـان كـمـا المـنـزل ـمـن يومي
هل الخروج من منعه تستطيع ل التي أختي إل المنزل في يوجد ول السابإق

ترعى التي العامة وليست الخاصة المستشفيات إحأدى في إيداعه يصح
الحالت. هذه مثل

منه؟ عليه والنفقة الخاص ماله على التحفظ يمكن هل ـ2
مـجـال يكفيـهـا ول توـضـيحها من لبإد أخرى تفاصيل هناك أن ملحأظة مع

الورقة. هذه
ًا. الله وجزاكم خير

منــه يحصل وما المستفتي، والد حأال بإيان إلى اللجنة استمعت أن وبإعد
أربإعة وغاب خرج وأنه الضياع واحأتمال بإيته من الخروج من له يعرض وما
أولده على وأخذوا عليه الشرطة رجال عثور بإعد الشارع في وجد ثم أياما

ًا من جدوى تحصل ولم وحأده الخروج من ومنعه عليه بإالمحافظة تعهد
بإرعايته. للقياما أولده أحأد بإتفرغ ول معه ابإنته وجود

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـانع ل ـن ـم ـداعه ـم ـي إـي ـد ـف ـفيات أحـأ ـاق المستـش ـى والنـف ـاته عـل حأاـج

حأسن من والتأكد تفقده استمرار مع وعلجه بإطعامه المتصلة الضرورية
والله يتم أن إلى المستشفى في العاملين قبل من معاملته شفاؤه. 

أعلم. تعالى
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المعوقين اجتماعية/ معاملة      علقات 88ع/2/40

،خاـلـد/  الـسـيد بإواـسـطة المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ] ـعـرض1694[
ونصه:

فدرجـة الخاصـة، المعاهـد في حأتى يقبلون ل متخلفين أطفال مع أعمل
ًا متدنية ذكائهم ـ15 بإين تتراوحا جد أو35   مع45   أخرى، إعاقات وجود  
الرجال. مبلغ وبإلغوا  سنة16  ـ14 بإين أعمارهم تتراوحا أولد فصل ومنهم

ًا أحأدهم مجيء او هؤلء بإلمس يتعلق فيما الدين آراء هي ما نـحـوي جرـيـ
ًا والتمسح رأسي أو يدي ومسك مدرستهم من أو مني والحنان للحب طلب

بإتصرفات أشبه هو من ومنهم معدوما أو ضعيف للشياء إدراكهم بإأن علما
النوع هذا معهم التعامل في يحتاجون لكنهم التعبير، بإشاعة مع الحيوانات

بإعضهم حأيث النبذ وعدما بإالتقبل لشعارهم الوحأيد الطريق لنه التعامل من
جهة من وبإالطبع كالتائه، فهو معين مجال على عينية يركز ول وأبإكم أصم

ـة ـم المعامـل ـانت ـسـواء معـه ـؤدي فـهـي مدرـسـة أو اختصاـصـية ـك ـا ـت  واجباتـه
في وبإما معهم، للتعامل لها موضوعة خطة تتطلبه عمل بإطريقة نحوهم

مسمى نطلق حأيث المتخلفين الطفال لولئك وحأنان بإحب التودد ذلك
مسك علينا يوجب فعملنا عمره، بإلغ مهما لدينا المتخلف الطفل على طفل

الطفال. هؤلء لمس أو
بإاللمس معه التعامل علي يحتم مما الطفال أحأد مع جولت مثال: لدي

الخ.. الخد بإقرص أو الرأس على بإالربإت وتشجيعه المسك أو بإلطف.. 
الله. أفادكم فأفيدوني
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يلي: بإما اللجنة أجابت*
بإه. بإأس فل العلج يقتضيها بإطريقة يتبعه وما اللمس كان إذا

أعلم. وقصدها.والله نيتها إلى يرجع وذلك

النصارى اجتماعية/صحبة           علقات88ع/1/55

الـشـباب  رابـطـةـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1695[
ونّصه: النصارى، بإمعاملة والمتعلق بأمريكا، المسلم
تلـك حـأـدود هـي وـمـا النصارى من أصدقاء له يتخذ أن للمسلم يجوز هل
الصحبة؟

يلي: بإما اللجنة أجابت*
دقاء اتخاذ للمسلم يجوز ان) بإـالبّر يعاشـرهم النصـارى مـن أص (الحأس

فل والموادةا الموالةا المصاحأبة هذه على يترتب أن (العدل) دون والقسط
الكفر من عليه هم ما يكره أن يجب بإل قلبي ميل ول تناصر بإينهما يكون

وينبغي بإمنهجهم، والتأثر يباحا ل فيما تقليدهم من يأمن وبإهذا والمعاصي
معهم، التعامل خلل من السلما إلى لدعوتهم الصداقة هذه تستثمر أن

ّدل ـاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم تعالى: { ل الله قول جميعه هذا على وي يـق
َبروهم أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في الله إن إليهم وتقسطوا َت

وأخرجوكم الدين في قاتلوكم الذين عن الله ينهاكم إنما المقسطين، يحب
هم فأولئك يتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم على وظاهروا دياركم من

أعلم. الظلمون}. والله
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وحأزنهم. فرحأهم في الكتاب أهل مشاركة     88ع/1/55

بإأمريكا المسلم الشباب رابإطة من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض
ونّصه: النصارى، بإمعاملة والمتعلق
ي النصـارى مشاركة يجوز هل مثـل الدينيـة غيـر وأحأزانهـم أفراحأهـم ف
خارجها أو المقبرةا في ميتهم لهل العزاء أوتقديم أحأدهم ميلد بإيوما الحأتفال

ذلك؟ ماشابإه أو

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المـشـتركة الـمـور من بإشيء المسلم لغير المسلم من التهنئة كانت إذا
ونحو مكروه من سلمة أو عافية أو غائب قدوما أو مولود ولدةا أو كالزواج

ول دينية، مخالفة تتضمن ل بإألفاظ يعبر أن المهنىء وعلى جائزةا فهي ذلك
ًا الله متعك كمثل المسلمين غير شعائر من بإشيء الرضى على يدل لفظ
تعالى: لقوله الجر أو بإالمغفرةا تعزيته في يدعو ول الله أونصرك بإدينك
ـا ـان {ـم ـبي ـك ـذين للـن ـوا واـل ـو للمـشـركين يـسـتغفروا أن آمـن ـانوا وـل  أوـلـي ـك

بإـشـعائر التهنـئـة الجحـيـم} وأـمـا أصحاب أنهم لهم تبين ما بإعد من قربإى
كعيد المسلمين لغير الدينية بإالعياد التهنئة مثل بإالتفاق فحراما الكفر

المور ومن مولود، تعميد أو كنيسة بإبناء الصوما) واحأتفال (عيد الفصح
الشهور بإأوائل التهنئة إليها المشار بإالقيود بإها التهنئة تجوز التي المشتركة
تهنئة فيها عبارةا أي يتجنب أن الميلدية بإالسنة هنأ إذا المسلم وعلى والسنين

أعلم. الديني. والله الميلد بإعيد
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المختلفين. الشركاء بإين المصالحة 88ع/2/5

وداود، ،زكيالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجنة على ] عرض1697[
بإتقديم  داود وهو الول الطرف يقوما أن على بإينهما مضاربإة عقد حأول

يحتاج ما وبإكل بإضاعته بإكامل الغذائية والمواد والخضار للفواكة  معرض
بإإدارةا الثاني الطرف يقوما أن على السيد/ زكي، وهو الثاني الطرف إلى

ينص العقد من الثامن البند وكان خلف، بإينهما وحأصل كاملة إدارةا المحل
 الـشـرع، ـهـو الخلف حأـسـم ـفـي الولوـيـة فإن بإينهما خلف حأصل إذا أنه على

اللجنة. إلى وحأضرا بإينهما الفصل في الفتوى لجنة بإتحكيم رضيا وقد

داود: الول الطرف اللجنة وسألت ـ
 العقد؟ فسخت : هل1س

ًا العقد فسخت نعم، فأجاب بإذلك. وأبإلغته واحأد طرف من شفوي
العقد؟ فسخت : لماذا2س

المحل. صاحأب من سمسرةا أخذ أنه علمت ج: بإعدما
ـمـن علـيـه حأـصـل اـلـذي المبلغ مقاسمة ذلك بإعد عليك عرض : هل3س

السمسرةا؟
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المبلغ. مقاسمة بإعد فيما علّي عرض ج: لقد
البضاعة؟ إلى المضاف المبلغ تحديد على اتفقم : هل4س

ًا عليه اتفقنا ج: نعم كويتي. دينار آلف بإثلثة شفوي
والحأتيال؟ بإالنصب الثاني الطرف اتهمت : هل5س

ًا هناك له: بإأن قلت وإنما والحأتيال، بإالنصب أتهمه ج: لم ـقـرأ مستـشـار
محترف. نصاب العقد هذا كاتب إنوقال:  العقد، هذا

المحـل فـي معـه أخيـه تشـغيل الـثـاني الـطـرف على اشترط بإأنه وأفاد
الشفوي، الكلما في ثقة العقد في الشرط هذا يضمن ولم شهري، بإراتب
ل بإحيث العقد من والسابإع الخامس البند صلح إذا للصلح استعداده وأبإدى
الطرفين. أحأد على إجحاف فيه يكون

وأفاد: زكي، الثاني الطرف وحأضر ـ
لـسـت ـشـهريا كوـيـتي دينار ثلثمائة هو الذي الراتب تحديد عملية بإأن ـ1
ًا العقد. صيغة من البند هذا لشطب مستعد وأنا بإها، متمسك
وبإيـن بإينـي مواعـدةا هـنـاك كـانت ـفـإنه السمـسـرةا، بإأخـذ يتصـل وما ـ2
إياها يعطيني مكافأةا لقاء المحل لشراء زبإون تدبإير على المحل صاحأب
وبإين بإيني المبلغ هذا لمقاسمة استعدادي أبإديت وقد المحل، صاحأب
حأق. فيه له كان إذا الول الطرف
الـسـاعة بإـعـد إل المـحـل ـفـي أعـمـل ل أنـنـي ـمـن ذـكـره لـمـا بإالنـسـبة ـ3
ًا الواحأدةا البضاعة أجهز الصباحا في فإنني للواقع مخالف فهذا ظهر
ًا وأتأخر ًا. الواحأدةا الساعة إلى أحأيان ظهر
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الطرف يعوض سبب لي العقد فسخ من العقد في ذكر لما وبإالنسبة ـ4
ًا الثاني الطرف الول إذا بإه المراد كويتي دينار آلف ثلثة وقدره مبلغ
ًا وكان بإالفسخ، المتضرر أنا لنني الول الطرف جهة من الفسخ كان كثير

اتهمني وقد بإالبضاعة، المحل تزويدي عدما بإحجة المحل إدارةا في يتدخل ما
والحأتيال. بإالنصب

ألحقـهـا اـلـتي والحأيـتـال النصب لتهمة اعتباري بإإعادةا مطالبتي وتنحصر
أبإلغني إنه حأيث قبله من للفسخ بإالتعويض أطالب كماالشهود.  أماما بإي

المحل. على يده ووضع وهددني شهود أماما العقد بإفسخ
الطرفين. إفادةا إلى اللجنة استماع وبإعد

من المضاربإة عقد صياغة بإإعادةا بإينهما فيما يصطلحا أن عليهما عرضت
مهلة وأعطتهما بإهما، الضرر يلحق ول الشرع، مع يتعارض ل بإحيث جديد،

شاء إن قادمة جلسة إلى الموضوع في البت وأرجأت ذلك، في للمراجعة
الله.

وزـكـي  داودالنزاع/ طرفي بإين المصالحة كتاب على اللجنة اطلعت وقد
يلي: ما المصالحة ونص

ًا أكون أن على داود السيد مع اشتركت كنت زكي أدناه الموقع أنا ـمـدير
ًا شريكي لي فيدفع الشركة هذه معرض في ثلثة  د.ك3500 وقدره مبلغ

ًا دينار وخمسمائة  آلف مع اتفقت أنني وبإما الشراكة، هذه عن تعويض
فيكون دينار ستمائة مبلغ شريكي لي ويدفع أخرج أن على شركائي

ًا دينار ألف الشركة هذه من وصلني الذي المبلغ مدةا عملته عما تعويض
ًا. شهر تقريب

ًا الفتوى لجنة في أودعت أنني وبإما ـمـذكور ـهـو الـذي المبـلـغ عن تحكيم
أعله
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) وإن التحكـيـم ـهـذا ـعـن أتـنـازل ـفـإنني والتحكيم للفتوى ) دينار3500 
أجل من الفتوى نتيجة أعرف أن لي ويبقي لصالحي خرج

بإأكثر المحل بإيع إذا وعما الحقوق جميع عن تنازلت وقد فحسب، المعلومات
ً الحالي سعره من ًا تنازل ًا رضائي مع أبإرمته كنت عقد كل عن شرعي

 إـلـى يدفع أن المذكور شريكي مع اتفقت ولقد العقد، في المذكورين شركائي
بإـضـاعة المـحـل لـصـالح عليـهـا وقعت كنت دينار مئتي مبلغ نعمة معرض

حأق كل من شريكي ذمة أبإرىء وإنني المنصورةا، معرض على دخلت
ودعوى.
بإيـنـي الـصـلح وجرـيـان أعله الـمـذكور بإالتـفـاق أقر داود أدناه الموقع أنا

بإأني واقر المذكور، التحكيم عن وأتنازل التفاق، بإهذا ذكر ما على زكي وبإين
والله القضية، بإهذه يتعلق فيما السيد/ زكي قبل الحقوق جميع عن تنازلت

الشاهدين. خير

يلي: بإما اللجنة أجابتـ
ًا صحيح أعله إليه المشار المصالحة عقد أن وبـإـه للطرفـيـن ولزما شرع

النزاع. ينتهي
أعلم. والله

* * *
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لعدائهم المسلمين أرض عن التنازل88ع/1/46
                 

ونّصه: ،أمين السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ]  عرض1698[
ـة الســادةا ـوى هيـئ ـي الفـت ـاء إدارةا ـف ـوزارةا الفـت ـاف بـإ والشــئون الوـق

الكويت. بإدولة السلمية
وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما

التالي: السؤال في إفتائي أرجو
ـازل ـفـي الـسـلما  ـمـاحأكم ـسـبق المـسـلمين أرض ـمـن ـجـزء ـعـن التـن

الجلء مقابإل التنازل كان إذا عليه دولة وإقامة له المسلمين غير اغتصاب
ًا محتل جزء عن السلحا؟ منزوعة عليه دولة لقامة المسلمين أرض من أيض

يلي: بإما اللجنة أجابت*
سواء المسلمين أرض من جزء أي على المسلمين لغير التنازل  ليجوز

بإالدولة العتراف ويحرما غيرهم من أما الرض تلك أهل من التنازل أكان
وجودها من الرغم على المسلمين أرض من مايحتل على تقاما التي

والحأتلل. الغتصاب سبيل على الفعلي
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ستؤدي المعاهدةا هذه كانت إذا معاهدةا عقد من العتراف جواز وليمنع
ًا الحأتلل إنهاء إلى ّلي محتلً. كان الذي الجزء على إسلمية دولة وإقامة ك

ـعـن مطلـقـة أو مؤقـتـة هدـنـة عـقـد ـمـن الـعـتراف جواز عدما ليمنع كما
كانت مؤبإدةا عقدت فإن مؤبإدةا الهدنة تكون أن يجوز ول المدةا، تحديد
ًا. بإاطلة شرع

الـسـلما منزوـعـة المحتل العدو عنها يجلو التي الدولة كون اشتراط وإن
ًا وبإاطل محّرما شرط هو المسلمين نفوس تعريض ذلك في لن شرع

أمن عن الدفاع أو الجهاد تعطيل مع للخطر وأعراضهم وأموالهم
أعلم. المسلمين.والله

الجهاد في الوالدين جهاد/ استئذان88ع/3/28

ونّصه: ،أحمد السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1699[
وبإركاته، الله ورحأمة عليكم السلما

الخوةا أحأد وبإين بإيني مناقشة حأدث ولكن الجهاد إلى الذهاب أنوي كنت
الوالدين إذن بإدون هناك إلى الذهاب لي لي: ليجوز وقال( ألمانيا)  هنا

الحالي الجهاد هل هو فالسؤال كفاية فرض الجهاد يكون عندما حأق وهذا
كفاية. فرض أما عين فرض

ًا الجواب أرجو ًا. الله وجزاكم خطي خير
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الجابإة: ونص لهذا مماثل سؤال على أجابت أن للجنة سبق وقد* 
ـى إن ـائل عـل ـرى أن الـس ـن يتـح ـة ـم ـتي الجـه ـق اـل ـا يوـث ـن بإـه ـة ـع حأاـج

الجهاد فهذا قائمة الحاجة كانت فإن المقاتلين الرجال إلى   المجاهدين
يعتبر ول إذن غير من يخرج أن له فيجوز الوالدان فيه ليستأذن عين فرض
في للمخلوق فلطاعة الوالدين، طاعة على مقدما العين فرض لن عاقا،

وإنما قائمة غير للرجال المجاهدين حأاجة كانت إذا أما الخالق، معصية
هـذه فـي بإنفسـه يجاهـد أن أراد وإذا بإمـاله يجاهـد أن فعليـه للسـلحة الحاجة
فرض لن طاعتهما فعليه وإل فيها له أذنا فإن والديه يستأذن أن فعليه الحال

كان إن عليه يجب الحأوال جميع وفي الوالدين لطاعة يترك الكفاية
ًا عليه الله صلى النبي لقول مايكفيهم وأولده لزوجته يوفر أن قادر

ّله يعول من يضيع أن إثما بإالمرء وسلم: " كفى أعلم. ". وال

بإالجهاد المسلمين أرض   جهاد/استرداد        88ع/1/46 

ونّصه: ،أمين السيد/ من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1700[
ـة الســادةا ـوى هيـئ ـي الفـت ـاء إدارةا ـف ـوزارةا الفـت ـاف بـإ والشــئون الوـق

الكويت. بإدولة السلمية
وبإعد، وبإركاته الله ورحأمة عليكم السلما
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التالية: السئلة في إفتائي أرجو

ّدس الجـهـاد ـهـل ـ1 غـيـر ـمـن المغتـصـبة المـسـلمين أرض لتحرـيـر المـقـ
كفاية؟ فرض أو المسلمين جميع على فرض المسلمين

المحتـلـة أراـضـيهم لتحرير المسلمين أماما الطريق يغلق من ماحأكم  ـ2
المسلمين. غير من

ًا بإالجابإة التكرما نرجو ي خطي ت أسـرع ف ه وفقكـم ممكـن، وق لمـا الل
وسلم. عليه الله صلى محمد نبيه وسنة العزيز كتابإه يوافق

يلي: بإما اللجنة أجابت* 
ـفـإن أهلـهـا عـلـى عين فرض المسلمين أرض من مااحأتل لتحرير الجهاد

بإهم تحصل ممن المسلمين من يليهم من الفريضة شملت كفاية بإهم يكن لم
{وإن لقوله المسلمين جميع يعّم حأتى وهكذا الكفاية، استنصروكم تعالى: 

ّ النصر فعليكم الدين في الية، ميثاق وبإينهم بإينكم قوما على إل مع } 
ًا وشروطه الجهاد أهداف مراعاةا الله كلمة لعلء يكون أن وخصوص

ولقاـمـة أنفـسـهم عـلـى والمحافظة وممتلكاتهم المسلمين أراضي ولسترجاع
أن وعلى القوةا من المستطاع إعداد الجهاد يسبق وأن السلما أحأكاما

ًا الجهاد ليتضمن {وإما لقوله غدر فانبذ خيانة قوما من تخافن تعالى: 
ّله على إليهم أعلم. سواء} الية. وال
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الشرعية بإالداب الخلل88حا/1/34

ونصه: ،إيادالسيد/  من المقدما الستفتاء اللجنة على ] عرض1701[
بـإـبيع العلما وزارةا قـبـل ـمـن لـهـا يـصـرحا اـلـتي المحلت بإعـض دأبإت لقد
ومنافية للحياء وخادشة بإالداب مخلة صور وضع على فقط الشرطة

من فيها لما الحنيف الدين تعاليم عن خروجها عن فضل والذوق للخلق
المارةا نظر لفت أجل من ذلك وكل الشباب غرائز وإثارةا وإبإراز خلعة

بإين علقة وجود دونما الشرطة، لشراء والفتيات والشباب الرجال من
الفاضحة. والصور لها المرخص الشرطة بإيع

الـمـر ـكـان وإذا للمـحـل بإه المصرحا الترخيص حأدود عن خروج أيضا وهو
عن: إفتاءنا منكم نرجو كذلك

جـهـة ـمـن الـشـرعية الناحأـيـة ـمـن الـعـرض ـهـذا خـطـأ أو ـسـلمة مدى ـ1
الرقابإة بإها والمنوط عنه المسؤولة والجهة فيه العاملين المحل، صاحأب

عليه.
حأـيـث ـمـن المـحـال أصحاب يجنيه الذي المادي الكسب شرعية مدى ـ2

ً كونه ًا؟ أما حألل حأرام
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الشرعية



الشرعية الداب الشرعية/ بإاب السياسة كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الخير،،، كل الله وجزاكم

يلي: بإما اللجنة أجابت*
كل وعن المحرمة، الوجوه من يخلو أن يجب المبيعات عن أولً: العلن

من عليه اشتمل وما عباراته في وذلك بإالمفاسد، والغراء الثارةا وسائل
المنافية المحرمة التصرفات أو المفاتن أو العورات فيه تظهر فل الصور
أن بإالعلنات الترخيص عن المسؤولة الجهات على ويجب السلمية للداب

ذلك. المحل صاحأب على يحرما كما العلنات، هذه مثل عرض تمنع
ًا: ترويج إن مـشـبوه كـسـب عـنـه ينـتـج العلـنـات هذه بإمثل المبيعات ثاني

أعلم. حأللً. والله والمبيع البيع أصل كان
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الشرعية السياسإة كتاُب

الخدمات رسوما دفع من التهرب88ع/1/49

للـشـباب  رابـطـةـمـن/ المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ] ـعـرض1702[
ونّصه: ،بأمريكا المسلم
التليـفـون أو الـمـاء أو الكهربإاء فاتورةا دفع عن للمتناع التحايل يجوز هل

ًا أمثالها؟ أو يمتلكها مساهمة شركات تتولها المور هذه معظم بإأن (علم
الناس). عامة

يلي: بإما اللجنة أجابت*
أـكـانت ـسـواء ونحوـهـا الـمـاء أو الكهربإاء فاتورةا دفع عن المتناع يجوز ل

ّلله غير كانت ولو للدولة أما للفراد مملوكة المرافق هذه واا مسلمة. 
أعلم.

ولي ول إقامة ول زوج دون الغريبة المرأةا بإقاء88حا/1/16

. إيمانالسيدةا/ من المقدما التي الستفتاء اللجنة على ] عرض1703[
ـصـورةا (مرفـقـة للثلـثـة مكمـلـة طلقة منه وطلقت لبساما زوجة كنت أنا

أمريكا إلى السفر وأريد له، أحأل ول عنه أجنبية عنها) وأصبحت
لللتحاق
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المستحدثة القوانين الشرعية/ بإاب السياسة كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المذكورين أهلي إلى سفري أمر تسهيل وأرجو وأخواتي ووالدي  بإأهلي
ًا لي يصلح ل إذ ًا بإالقامة أستقل أن السلما دين في شرع عنهم. بإعيد

بـإـأن الحأاـطـة ـمـع الـشـرعي، الحـكـم وإبـإـداء الموـضـوع ـفـي النظر أرجو
ول6( يونيو بإتاريخ تنتهي الكويت دولة في إقامتي بإعد القامة لي يحق ) 

ًا علي يجب بإأنه إفتائي وأطلب ذلك، بإأمريكا. بإأهلي ألحق أن شرع

يلي: بإما اللجنة أجابت*
للثلثة مكملة طلقة منه طلقت وقد لبساما زوجة كانت المستفتية إن       

ًا ول ولي الكويت دولة في لها وليس الستفتاء مع المرفقة للفتوى طبق
فل88 سنة يونيه في بإالكويت إقامتها وتنتهي قريب، القامة لها يحق  

ًا عليها ويتعين التاريخ، هذا بإعد من مع تقيم أن الحالة هذه في شرع
ـمـا وـهـذا مـعـه لتقـيـم أبإيـهـا إـلـى تسافر أن الن وتريد شؤونها، ويتولى يحفظها
ًا يجب هذا أجل ومن السلمية، الشريعة بإه تقضي لها تيسر أن شرع
أعلم. واللهبإأبإيها.  لللتحاق أمورها

المستحدثة القوانين ظلم من التهرب88حا/5/63

الـشـباب رابطةـمـن/  اـلـوارد الـتـي الـسـؤال اللجنة على ]  عرض1704[
ونصه: بإالزواج والمتعلق ،أمريكا فإي المسلم
تأخذ بإأن الحأيان من كثير في المريكية المحاكم تحكم الطلق حأالة في

هنا، المطبق القانون حأسب أكثر أو أقل أو الزوج أملك نصف الزوجة
مطلقته؟ إلى ذلك دفع من ويتهرب يتحايل أن للمسلم يجوز فهل
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المستحدثة القوانين الشرعية/ بإاب السياسة كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـة أو ـكـانت مـسـلمة للمطلقة قررت الغراء السلمية الشريعة بإأن كتابإـي

ًا أدى ما فإذا ونحوهما، والنفقة الصداق كمؤخر المسلم زوجها على حأقوق
فيما حأق لها يكن لم كتابإية أو مسلمة لمطلقته الحق هذا المسلم المطلق

ًا يكون أن إل ماله، من ذلك وراء يتخذ أن للزوج فإن عليه وبإناء لها، مدين
أن من وصيانته ماله على الحفاظ له يكفل (المشروعة) ما الوسائل من

أعلم. بإالباطل. والله يؤخذ

 * * *
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الطب كتاُب
التالية: البإواب ويشمل

* بإاب: العورات       
* بإاب: التداوي       
العضاء * بإاب: تجميل       
والجهاض * بإاب: الحمل       

الطب كتاُب
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للضرورةا العورةا إلى الممرضة نظر88ع/2/57

ـصـباح،/  الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1705[
ونصه:

ومـن وصـحبه آـلـه وعلـى الـلـه رـسـول عـلـى والسلما والصلةا الله بإسم
واله.. وبإعد:

ـعـن المعاـنـاةا رـفـع ـفـي التمرـيـض مهـنـة دور حأـضـرتكم عـلـى يخـفـى ل
الممرضة دور زال وما وكان الحرب، أو السلم فترةا في والجرحأى المرضى

ًا ًا إيجابإي القدما. منذ ومميز
والسؤال:

الرـجـل عورةا على (الكتابإية) بإالطلع (المسلمة) أو للممرضة يجوز هل
الشعر. وحألق البولية بإالقسطرةا والعناية الجروحا تغيير ذلك في بإما

ًا المستشفى. نفس في الرجال من ممرضين بإوجود علم
خـيـر. والـسـلما ـكـل الـلـه وجزاـكـم أهمـيـة، ـمـن ـلـذلك لما الفادةا يرجى

وبإركاته،،، الله ورحأمة عليكم

العورات الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـى أو الجنبية المرأةا عورةا عن يطلع أن الرجل على يحرما أنه الصل عـل

الجنبي الرجل عورةا على تطلع أن المرأةا على يحرما كما مثله، رجل عورةا
لحاجة الخر على الجنسين كل يطلع أن يجوز ولكن مثلها، امرأةا على أو

امرأةا إل المرأةا عورةا على يطلع ل أن الولى أن على التمريض، أو العلج
نظر لن مثله، رجل إل الرجل عورةا على يطلع ل أن الولى وكذا مثلها،

أعلم. أخّف. والله جنسه إلى الجنس

المسلم عورةا إلى المسلم غير المداوي نظر88ع/4/19

، محـمـد/ الـسـيد ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1706[
ونّصه:

ـهـذا ، بإالمستـشـفيات المـسـلمات غـيـر الممرـضـات ـمـن الـكـثير تعـمـل
مسلمين. الغير العاملين من وغيرهم الطباء إلى بإالضافة

وـهـو والمـسـلمين المـسـلمات عورات على الطلع لهم يتيح الوضع هذا
جائز. غير علمي حأسب
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ـذلك ـبر ـك ـذي الـجـر يعـت ـة يتقاـضـونه اـل ـرز أـشـواك بإمثابـإ ـصـدر ـفـي تـغ
إلى إضافة المسلمين، ضد تستخدما آجلها أو عاجلها إن حأيث المسلمين،

من غيره أو الطب مجال في سواء المسلمين غير استعمال ففي ذلك
رزقهم. مصادر من للمسلمين حأرمان الميادين

 أو المسلمة عورةا على مسلمة غير امرأةا تطلع أن يحل المطلوب: هل

العورات الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

المسلم؟ عورةا على مسلم غير
مـن كـبير عـدد لـسـتخداما للتعاقـد طريقـه فـي بإـه أعمـل الذي المكان

الستفتاء هذا على سريع رد يصلنا أن أرجو لذلك والموظفين، الممرضات
تعاقدهم. يتموا أن قبل المسئولين على لعرضه

يلي: بإما اللجنة أجابت*
المـسـلم ـعـورةا عـلـى المسلم غير اطلع أو المسلمة غير المرأةا  اطلع

ّله الماسة الحاجة أو العلج لضرورةا جائز مسلمة أو أعلم. إليه. وال

* * *
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الطب كتاُب

للتداوي أخرى مواد إلى الخنزير وشحوما الكحول استحالة88ع/2/58

رابـطـةالـسـيد/  ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة عـلـى ـعـرض]1707[
(بإالدواء) ونصه: والمتعلقة ،بأمريكا المسلم الشباب

أوكحولية؟ خنزيرية منتجات على تحتوي التي الدوية تعاطي يجوز هل

يلي:  بإما اللجنة أجابت*
ـفـي أـخـرى ـمـادةا وـصـارت الخنزيرـيـة أو الحكولـيـة المنتجات تحولت إذا

أخرى مادةا إلى تتحول لم إذا أما بإها، النتفاع ويحل تطهر، فإنها الدواء صورةا
من شيء مقامها يقوما ل بإأن الضطرار حأال في إل نجسة تبقى فإنها

أعلم. الحلل. والله الدوية

الخنزير. شحم من التجميل ومستحضرات الدوية صناعة88هـ/1/1

ونصه: عبدالحميد،من/  المقدما الستفتاء الهيئة على عرض]1708[
أـنـواع وبإـعـض والـمـأكولت، الطعـمـة ـفـي الفـتـوى لجـنـة رأي ـهـو ـمـا ـ

 في يدخل التي التجميل ومستحضرات السنان ومعاجين الصابإون
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التداوي الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الخنزير؟ شحم تصنيعها
ـق إبراهيمالسيد/  من المقدما الستفتاء الهيئة على وعرض ـ المتعـل

ًا ونّصه: الخنزير، بإشحم أيض
أو للحساسية البدنية الدهانات في تستعمل التي الدوية بإعض في يوجد

السلما رأي فما الخنزير، شحوما منها مختلفة حأيوانات شحوما غيرها
ًا خنزير؟ شحم فيه ما استعمال في ومحرما، نجس أنه فهمنا بإأننا علم
للضرورةا بإه يدهن فهل عليها، حأرما فيما المة هذه شفاء يجعل لم الله وأن
ودمتم. مأجورين أفيدونا ل؟ أما

يلي: بإما اللجنة أجابت*
فإن أخرى مادةا النجسة العين صارت بإحيث والستحالة التغير حأصل إذا

المادةا فتصبح مطهرةا، الستحالة هذه يعتبر السلمية المذاهب بإعض
الفتوى هيئة بإه تأخذ ما وهذا بإها، والنتفاع أكلها ويحل طاهرةا، النجسة
ًا نجسة تبقى فإنها أخرى مادةا إلى تتحول لم إذا أما الناس، على تيسير
مقامها يقوما ل التي الدوية استعمال ومنه الضطرار، حأال في إل محرمة
ـن شــيء ـة ـم ـارض ول الحلل، الدوـي ـن تـع ـم بإـي ـن الضــرورةا حأـك  أصــالة وبإـي

أعلم. والختيار. والله السعة حأال في بإالمحرمات التداوي تحريم
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الطب كتاُب

العضاء تجميل88ع/4/26

بإواسطة النساء إحأدى من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1709[
ونّصه: ،  محمد/ السيد

يلي: فيما الشرعي الحكم إبإداء منكم نرجو
ًا الترهـل، مـن ومنعـه وشـده الصـدر تصـغير ) عمليات1 وأنهـا خصوصـ

ومحافظة لزوجي إرضاء أعملها أن لى يجوز هل الكويت، في الن تجرى
أنوثتي؟ على

تجوز؟ هل والولدةا الحمل عن الناتجة الشحوما شفط عمليات ) أيضا2
ًا الله وجزاكم الـلـه ورحأمـة عليـكـم علمـكـم. والـسـلما مـن وأفادـنـا خـيـر

وبإركاته.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
توـصـيات ـمـن العاـشـرةا التوـصـية ـفـي جاء بإما هذا في الخذ اللجنة ترى

التي الممارسات لبعض السلمية (الرؤية ندوةا الكويت في انعقدت الطبية) 
من20 بإتاريخ الطبية للعلوما السلمية المنظمة بإرعاية شعبان  
 هيئة أعضاء بإعض فيها اشترك  والتي0ما18/4/1987 الموافق هـ1407
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العضاء تجميل الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

الـهـدف يـكـون اـلـتي على: الجراحـأـات تنص المذكورةا الفتوى. والتوصية
وظيفة أو شكل لعادةا الولدةا بإعد والحادث الخلقي المريض علج منها

ًا، جائزةا المعهودةا السوية العضو هذا حأكم في يعتبر أنه الكثرية ويرى شرع
ًا أذى للشخص تسبب دمامة أو عيب إصلحا العلج والله أو عضوي ًا.  نفسي
أعلم.

 * * *
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الطب كتاُب

الروحا نفخ بإعد الجهاض88ع/1/38

ـن المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]1710[ ،الحسيني/  الســيد ـم
ونصه: البحرين، دولة

الـسـلمية والشئون الوقاف بإوزارةا الفتوى لجنة فضيلة/ رئيس سماحأة
الكويت. بإدولة

النبيــاء أشــرف علــى والســلما والصــلةا العــالمين رب للــه الحمــد
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا والمرسلين
ًا الفقهاء أقوال دلت فقد وبإعد ـعـذر دون الجنـيـن إـسـقاط أن على جميع

أنه على نصوا وقد محظور، الرحأمي الرابإع الشهر بإعد أي فيه الروحا نفخ بإعد
ًا منها وخرج جنينها المرأةا أسقطت فإذا جنائية، عقوبإة فيه تجب بإعد ميت

وهي ـ الغرةا ـ اصطلحا الفقهاء عليه أطلق ما عليها وجب فيه الروحا كانت أن
وانفصل غيرها أسقطه إذا الحكم وكذلك الكاملة، الدية عشر نصف تساوي

ًا عنها ًا الغرةا عليه وجبت أسقطه الذي هو أبإوه كان ولو ـ ميت ـ أيض
كفارةا. ذلك مع أوجب الفقهاء وبإعض

 التي العذار ومن لعذر، الجهاض أبإاحا من الفقهاء بإعض وهناك
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والجهاض الحمل الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

ويخـشـى عـسـرةا ولدتـهـا ـكـانت إذا الما عـلـى الخوف من الفقهاء أبإاحأها
ًا لها أن أو الوفاةا، ولدها وتعرض ضرعها في اللبن جفاف وتخشى ولد
المرأةا إجهاض في الشرع ارتضاها التي المور من ذلك غير أو للهلك،

هو: عليكم نطرحأه الذي والسؤال العذار، من العذر
ًا، مـنـه فحمـلـت عليـهـا الـشـبان أحـأـد لعـتـداء فـتـاةا تعرـضـت لـقـد ـسـفاحأ

ًا والدتها فأخذتها ًا والعار، الفضيحة من خوف عليها أخيها اعتداء من وخوف
أربإعة حأملها بإعد وأجهضتها الطبيب إلى بإالقتل من تنتهي لكي أشهر  
ً حأدث وقد الزواج، في المل بإاب للبنت ولتفتح العار بإعد تزوجت أنها فعل

أشهر. الربإعة تجاوز الجنين إن حأيث قيصرية، بإعملية إجهاضها
لها قتل جريمة وإحأداث العار العذر: مخافة لهذا مباحا الجهاض هذا فهل

نص ولدينا طريقها، في الزواج أبإواب وإغلق بإالفتاةا والتشهير أخيها من
عليه الله صلى الرسول لقول التشهير، من أفضل الزنا في الستر بإأن

ًا بإأن له وأقر جاءه حأين لهزال وسلم الزنا في أمره عليه عرض ماعز
هزال (يا الرسول له فقال عليه المر وعرض الرسول إلى بإالذهاب فأمره

نص والنسائي" وهناك أبإوداود لك) "رواه خيرا لكان ثوبإك بإفضل سترته لو
ًا أولى، الضررين أخف يقول: ارتكاب آخر فقهي الـشـرع أحأـكـاما تطبق ل وطبع
الرجم. أو بإالجلد

أو ـغـرةا الـطـبيب ـلـدى بإإجهاـضـها قامت التي أمها على الثاني: هل المر
رضيت التي أمه سوى وارث للجنين فليس غرةا عليها كانت وإذا كفارةا،

مقدارها؟ وما كفارةا؟ أمها على فهل فعلتها، من تتخلص لكي بإالجهاض
 بإالتفصيل، أخبرونا موجود، غير الرقبة وتحرير شهرين، صياما هي هل
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والجهاض الحمل الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

زاد وفيـمـا حأكـمـه؟ فـمـا أشهر أربإعة من أقل الجنين كان لو فيما وكذلك
حأملها في ذلك على المترتبة الثار هي وما حأكمه؟ فما أشهر أربإعة عن

ًا. سفاحأ
إجهاضها. في البنت لما الداعي ملخص

وولد. بإنت لها الما أن ـ1
أخـتـه قـتـل عـلـى العزيـمـة ـلـديه ـكـانت والولد الزنا، من حأملت البنت ـ2
وولدها. ابإنتها الما فتفقد السجن أو القتل لحكم فيتعرض
بإالـشـرف والتـشـهير الـعـار مخاـفـة الجنـيـن من تتخلص أن أرادت أنها ـ3

والعرض.
اـلـزوج جاءـهـا أجهـضـتها ما إذا حأتى الزواج أبإواب البنت على تغلق أل ـ4

فتزوجها؟
الفضيحة. وعدما الولى لنه الستر أرادت أنها ـ5
ـصـراعات ـفـي يعيـشـون الزـنـى أولد ـفـإن تـلـد حـأـتى انتظرت لو أنها ـ6

مجتمع في خاصة منهم بإالزواج أحأد يرضى ول لهم، الناس تعيير من نفسية
ًا الولد فيعيش يرحأم ل ذلك في متعددةا صور ولدينا المجتمع، على ناقم

ًا كان ربإما بإل ًا المجتمع على حأربإ عليه. وساخط
ًا الله جزاكم الله ورحأمة عليكم ويرضى. والسلما يحب لما ووفقكم خير

وبإركاته.

يلي: بإما اللجنة أجابت*
ـد الجهاض تبيح ل ملخصه وفي السؤال في إليها المشار السباب إن بإـع

 الجهاض مباشرتها لعدما غرةا البنت أما على وليس الشهر، الربإعة
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والجهاض الحمل الطب/ بإاب كتاب
___________________________________________________________

_________________________

إذا دفعـهـا علـيـه فيـجـب الجـهـاض بإاـشـر اـلـذي الطبيب على الغرةا وإنما
التوبإة الجميع على بإل عمد، الفعل لن هنا كفارةا ول الجنين، ورثة طالب

أعلم. الصالحة.  والله العمال من والكثار والستغفار النصوحا

الجهاض كفارةا88ع/1/44

،  محـمـدالـسـيد/ ـمـن المـقـدما الـسـتفتاء اللجـنـة على ـعـرض]1711[
ونّصه:

ً كانت زوجتي ًا حأامل وـقـالت ـضـغطها ـنـزول من تعاني كانت لنها ونظر
" العملية واعملي الجنين لها: " أجهضي فقلت تعبانة تونس: إني في وهي لي

بإعملية تقوما أن وإما الكويت زوجتي تأتي أن إما خيارين بإين كنت لني
ًا، أربإعين يتم لم الجنين كان إذا بإشرط الجهاض ً يوم قامت زوجتي وفعل

ونعاني هذا تصرفنا على نادمين وزوجتي أنا والن الجهاض، بإعملية
ًا ذلك. من نفسي

الـلـه وجزاـكـم كـفـارةا؟ هـنـاك وـهـل الن نفـعـل ماذا لنا التوضيح فالرجاء
ًا. خير

ًا34 ـكـانت الحـمـل ـمـدةا بـإـأن وأـفـاد اللجـنـة إـلـى المستفتي وحأضر  يوـمـ
يتخلق. لم لحم قطعة كان نزل لما الجنين وأن الطبيب، بإتقدير

يلي: بإما اللجنة أجابت*
من عليه شيء ول التنزيهية، الكراهة مع جائز الربإعين دون الجهاض إن

ّله أو كفارةا أعلم. غيرها. وال

* * *
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( ما1988 لـعـاما الـشـرعية الفـتـاوى مجموـعـة من الخامس الجزء الله بإحمد تم
هـ)1419  ـ1408
هـ)1410  ـ1409 (1989 عاما لفتاوى منها السادس الجزء الله بإمشيئة ويليه

ـــ الـسـلمية والـشـئون الوقاف بإوزارةا الشرعية والبحوث الفتاء قطاع إصدار
الكويت دولة

ـفـاكس: ـــ  الـصـفاةا13ص.ب: ـــ الفـتـاء قـطـاع ـ السلمية والشئون الوقاف وزارةا الكويت للمراسلة: دولة
2468249
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الخامس     الجزء     فهرس

الصفحة الموضوع
5 المقدمة

13 الفتوى لجنة بإعضو تعريف بإطاقة
15 هاما  تنبيه

العقائد كتاب
21 واليمانيات الغيبيات * باب
21 السحر حأكم
22 محمد والشيخ مرجانة الجنية
25 والتفسير القرآن * باب
25 الكريم بإالقرآن الحأتفالت افتتاحا
26 حأيوان شكل على اليات كتابإة
27 الصلةا في المصحف من القرآن قراءةا
28 الطفال لعب في القرآنية اليات تسجيل
29 الجنازةا على القرآنية اليات وضع
30 الميت على القرآن قراءةا
31 التجارية العلنات في القرآنية اليات استخداما
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الصفحة الموضوع
32 قرآنية آيات على تحتوي التي المطبوعات احأتراما
32 اخرى أغراض في المصاحأف أوراق استخداما
32 بإاللت نشرها الممنوع المصاحأف أوراق إتلف
32 التالفة المصاحأف إحأراق
35 للكافر المصحف إعطاء
35 للمصحف الكافر حأمل
37 والملل الفرق * باب
37 المعاملت في المسلمين غير على التحايل
37 للنصرانية النتساب
37 بإالنبياء الستخفاف
40 الطوائف بإعض جثث حأرق
41 النصارى عبادةا حأضور
41 بإالنصارى المسيحيين تسمية
42 دينها وإظهارها الكنيسة إلى النصرانية المسلم زوجة ذهاب
43 النصرانية الزوجة المسلم حأب
44 النصرانية الزوجة أقارب المسلم تعزية
44 النصرانية الزوجة حأقوق
46 والردة السإلم * باب
46 خاصة لمصلحة السلما إشهار
46 بإالسلما طعن فيه ما الطلب تعليم
48 الزوجين أحأد إسلما على المترتبة الثار
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الصفحة الموضوع
49 السلما في الدخول
50 زوجها دون الزوجة إسلما
51 ًا بإأولده يفر هل لهم أمهم تنصير من خوف

العبادات كتاب
55 الطهارة * باب
55 البرد لشدةا الماء يؤذيه من تيمم 
56 البول سلس صاحأب طهارةا
57 الذأان * باب
57 الذان على الجرةا أخذ
58 المساجد * باب
58 وتقديسها الله بإيوت احأتراما
59 آخر مكان الى المسجد نقل
59 للقرآن دار إلى المهجور المسجد تحويل
60 ًا الموقوفة الرض بإيع مسجد
61 المسجد إعادةا في الولوية
62 ً هجره يتوقع مسجد بإناء مستقبل
63 المهجور المسجد بإيع
63 المسجد في والشراء البيع
64 مسجد لبناء بإفائدةا القتراض
65 مسجد لبناء التبرعات من زاد بإما التصرف
66 الخطار ضد المسجد على التأمين
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الصفحة الموضوع
66 المسجد إلى الكافر دخول
67 ونحوها الخطب لحضور المسجد إلى الكفار دعوةا
69 الصلة * باب
69 العصر صلةا إقامة وقت تحديد
70 الصلةا توقيت في الحرمين مراعاةا
71 الصلةا الزوج ترك
71 العذر صاحأب صلةا
73 الجمعة صلة * باب
73 الجمعة بإعد الظهر صلةا أداء
74 الجمعة صلةا لقامة المساجد تعدد
76 الجماعة صلة *باب
76 الجماعة صلةا حأضور
77 بإالمامة الولى غير تقديم
78         الصوم * باب
78 الصوما لجل الحيض ترفع أدوية استخداما
80 رمضان نهار في لمفطر طعاما بإيع 
81 الزكاة * باب
81 أفريقيا في الطبية الخدمات في الزكاةا صرف
82 والصناعية التجارية العروض زكاةا
83 القادما العاما في الفقراء لحاجات الزكاةا فائض ادخار
84 السلمي العلمي النتاج في الزكاةا صرف
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الصفحة الموضوع
85 السلمي العلمي الممول دين في الزكاةا صرف
86 عليها منصوص غير دعوية مجالت في الزكاةا صرف
87 القّصر أموال زكاةا
89 العملت وزكاةا التجارةا عروض زكاةا حأساب كيفية
89 المساهمين عن نيابإة الزكاةا بإإخراج الشركة قياما
92 الخيرية الجمعيات أموال زكاةا
93 المالية الودائع زكاةا
94 الكويت في الزكاةا من خيري طبي مركز بإناء
94 التعاونية الجمعيات أموال زكاةا
97 للحاجة المدخر المال زكاةا
99 الزكاةا لتسديد العقار بإيع
99 الزكاةا من ومدارس مستشفيات بإناء

100 الشركات عند المخزونة البضائع زكاةا
101 الخاص السكن عقار زكاةا
102 الزروع زكاةا
103 الفقيرات للخوات الزكاةا دفع
104 إسلمه يرجى لمن الزكاةا دفع
104 الزكاةا أموال من إسلمية مدرسة إنشاء
107  للتشجيع الصدقة إشهار
109 للمرضى المجموعة بإالموال التصرف
111 الخيرية الدعاية في الصدقات أموال أربإاحا استثمار
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الصفحة الموضوع
113 والعمرة الحج * باب
113 الغير عن المرأةا حأج
113 محرما بإدون وعمرتها المرأةا حأج
114 الوداع طواف المريضة ترك
115 عرفة ويوما الحجة ذي هلل إثبات
115 الحج توقيت في مكة مراعاةا
117 والكفارات واليمان النذور * باب
117 بإالمنذور التقيد
118  إلغاءه الحالف يستطيع ل المعلق الطلق يمين
120 والضحية العقيقة * باب
120 قصد بإدون الضحية ذبإح تأخير
121 المقابر * باب
121 علىالجنازةا اليات وضع
122 للقبور المرأةا زيارةا
123 موتاهم المسلمين غير إحأراق

المعاملت كتاب
127 والعمال العمل * باب
127 محاماةا مكتب في العمل
128 المالية الوراق سوق في العمل
129 المسلم غير توظيف
131 معصية فيها مطاعم في العمل
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الصفحة الموضوع
132 الربإوي البنك في العمل
133 العامل أجرةا واستثمار حأفظ
134 الوقف * باب
134 بإالولد للضرار الخيري الوقف
134 الوقف على يترتب ما
136 الذري الوقف
137 المسجد إلى الموقوف البيت ضم
138 منه المستحق والمقدار الذري الوقف يستحقون الذين
139 وقف إلى تتحول وصية
142 التأمين * باب
142 والخطار الحوادث ضد التأمين
143 الحوادث ضد التجاري التأمين
143 الحوادث وضد الحياةا على التأمين
147 السيارات على التأمين
147 الحياةا على التأمين
149 المسجد على التأمين
150 التأمين إلزامية على التحايل
150 الصحي التأمين في الشتراك
151 التأمين شركات في العمل
152 الجارة * باب
152 المستأجرةا السيارةا عطل
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الصفحة الموضوع
153 المؤجرةا العين في الحراما ارتكاب
155 المرضى إعانة صندوق من العلن أجرةا
157 والبنوك والربا القرض * باب
157 الحياةا مدى قسط سداد بإشرط القرض
158 مسكن لشراء الربإوية البنوك من القتراض
158 العملت قيمة تغير عند القرض وفاء
164 مسجد لبناء بإفائدةا القتراض
165 للحاجة الربإوية البنوك في اليداع
166 ربإا؟ هي هل بإأرض أرض مقايضة
166 البنوك تصدرها التي الئتمان بإطاقة
168  الربإوية البنوك في التعاونية الجمعية أموال إيداع
169  اليدوي التقابإض شرط فقدان مع العملت تحويل
171  للمنطقة بإخدمات وعد ربإوي بإنك في فائدةا بإل إيداع
171 للضرورةا الربإوية البنوك مع التعامل
172 الغاثة أعمال في الربإوية الفوائد استخداما
173 المشاريع في للتوسع بإالربإا التعامل
175 الشركات بإعض أنشطة على السلمية البنوك تحفظ
176 الضمان خطاب على أجرةا أخذ
177 الربإوية الفوائد من الحكومية الضرائب دفع
177 التوفير؟ حأساب أما الجاري الحساب
178 الربإوية؟ بإالفوائد التصرف كيف
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الصفحة الموضوع
178 أخرى ومسائل الكفر، بإلد في الحربإي من الربإا أخذ
185 التعاون صناديق * باب
185 خاصة مجموعة لمنفعة تعاونية استهلكية جمعية إنشاء
187 المرضى مساعدةا صندوق
189 التركة؟ من هي هل الجتماعي الضمان صندوق تعويضات
190 البيوع * باب
190 ًا الموقوفة الرض بإيع مسجد
191 الثمن زيادةا مع وبإالقساط بإالجل البيع
192 السلمية بإالداب مخل هو ما بإيع
193 رمضان نهار في لمفطر طعاما بإيع
193  السهم وشراء بإيع في الوساطة
194 أمريكا في المهجور المسجد بإيع
195 المسجد في والشراء البيع
196 فاسد شرط وجود مع بإالقساط بإيت شراء
197 الئتمان بإطاقات بإوساطة الشراء
199 محرمة مواد على تحتوي التي الطعمة بإيع
200 ًا السلع إحأدى اعتبار البيع في الثمن من جزء
201 والهبات الهدايا * باب
201  وافقوا إذا إل العطية في الولد بإين التسوية
202  وعماتها أعمامها دون يملكه ما لبإنته يهب
204 الكفالة * باب
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الصفحة الموضوع
204 الكفالة يلغي هل الكفيل موت
204 الكفالت تحرير في العمل
206 الحجر * باب
206 المخّرف الوالد على الحجر
208 الرشوة * باب
208 ونحوها الدعايات من الموظفين إلى يصل ما
209 عمله جهة إلى تقدما دراسات مقابإل أجرةا أخذ
211 المانة * باب
211 السداد عدما بإنية كافر من سلعة شراء
211 اليهود تدعم لجهات المستحق دفع عدما
211 الكفار بإلد في الجامعة رسوما من للتهرب التحايل
211 المسلمين غير الضرائب مسؤولي عن الحقيقي الدخل إخفاء
211 المسلمين لغير مالية لحسابإات سرية أرقاما معرفة
214 الشركات * باب
214 ربإوية مجالت في المستثمرةا الشركات مع التعامل
215 الربإاحا نسبة في الشركاء تفاضل
215 ونتاجه حأيوان في الشتراك

الشخصية الحوال كتاب
221 الرضاع * باب
221 الرضيع أخت من الرضيع أخي زواج
222 الرضاع من عمها لنه عليه حأرمت
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الصفحة الموضوع
222 ًا خاله صار بإالرضاع ابإنته عليه فحرمت له أخ
223 المحرمات الرضعات عدد في الشك
225 المرضعة لولد تحل هل الرضيعة أخت
225 بإها الزواج ويريد واحأدةا رضعة أمها من رضع
226 الصغرى تحل فهل الكبرى الخت مع رضع
227 الرضيع أخت من الرضيعة أخي زواج
228 المرضعة أولد جميع الرضيع على يحرما
229 الرضاع في يحرما الفحل لبن
230 أبإيها من أختها له تحل هل الرضاعة من أخوها
230 جدتهم من لرضاعه عمه بإنات يتزوج أن له ليس
231 رضاعة أخته أمها لن خالته بإنت تحل ل
231 ل..  !! وجدته الرضاع تؤكد والدته
232 ابإنتها عليه تحرما فلم واحأدةا مرةا أرضعته
234 الزواج * باب
234 مرضعته بإنات من الرضيع إخوةا زواج من مانع ل
235 المختلطة والصالت النوادي في الزواج حأفلت إقامة
236 لبإيها الما أخت من الزواج يحل ل
236 !! ما لمصلحة الزواج
237 الرضيع أخوات من المرضعة أبإناء زواج
238 الرضيع أخت من الزواج
238 بإوليته التزويج القاضي مباشرةا
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الصفحة الموضوع
239 النجاب لعدما الزواج فسخ
240 للول التحليل بإنية الزواج
241 الب مطلقة بإنات من الزواج
241 الكتابإية من المسلم زواج
242 لها دين ل امرأةا من المسلم زواج
243 يصلي ل زوج مع المرأةا بإقاء
244 بإها المسلم زواج عند النصرانية الزوجة ولي حأضور
244 المحصنة الكتابإية من الزواج
245 الكنيسة في الزواج عقد إجراء
246 النصرانية الزوجة حأقوق
247 لمصلحة الصوري الزواج
248 ً للطلق نية وجود مع الزواج مستقبل
248 مستقل بإيت في الحق للزوجة
250 المهر * باب
250 مشبوهة رواتب من المهر دفع
251 الزواج لتيسير للمهر سقف تحديد
253  وحأدها لها المرأةا بإمهر المشتري الثاث
254 الخلوةا بإمجرد المهر كامل المرأةا تستحق
255 عليها العقد عند جديد مهر صغرى بإينونة للبائنة
256 المهر لها حأق فقد جسمها على اطلع قد داما ما
258 الخلع * باب
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الصفحة الموضوع
258 خلع من المعتدةا وطء
258 تحليل زواج بإعد المخالعة
260 الظهار * باب
260 بإالظهار التهديد
262 الطلق * باب
262 معه العمل من أخيه منع بإل الطلق يقصد لم
263 حأامل الزوجة أن رغم الطلقة وقعت
264 حأائض الزوجة أن رغم الطلقة وقعت
265 الولى الطلقة عدةا بإعد صغرى بإينونة بإانت
266 الثانية الطلقة عدةا انقضاء بإعد الثالثة طلقها
268 (مش) بإـ صوته وخفض (مش) طالق، لها: أنت قال
271 وحأده الزوج بإيد الرجعي الطلق بإعد الرجعة
272 الخلوةا وبإعد الدخول قبل مرتين فطلقها معها تشاجر
273 يقع فلم الطلق يقصد ولم علي لها: تحرمين قال
275 الزوج قول والقول الطلقات عدد في اختلفا
277 ًا ولو الطلق في مزاحا ل بإالفلما تشبه
278 إلغاءه الزوج يستطيع ل المعلق الطلق
279 (بإالزاي) طالز فقال: أنت الطلق على أصرت
281 ًا كتب: طلقتها واحأدةا ونوى ثلث
282 ّلفته ثم ديونه سددت يستدين أل بإالطلق حأ
284  ديانة ل قضاء الطلق فوقع طلق أنه المحكمة أفهم
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285 ًا منه فبانت وإرادته بإخطه الثالثة الطلقة كتب نهائي
286 يقع الواعي السكران طلق
289 ًا بإأولده يفر هل لهم المطلقة أمهم تنصير من خوف
289 مسلم زوج من النصرانية المطلقة حأقوق
290 العدةا انتهاء قبل حأيضتين بإعد يراجعها
292 العدة * باب
292 عصمته من فخرجت العدةا انتهت حأتى تركها
293 حأيضات ثلث بإعد المطلقة عدةا انتهاء
295 الن الكويت في ويعيدها سنتين قبل ُعَمان في طلقها
297 الوصية * بإاب
297 للفقراء الوصية من الكل الغنياء للحأفاد يحل ل
298 ًا للفقراء الوصية في الفقراء القارب يدخل عموم
300 ًا المحكمة تعين متى الثلث؟ على وصي
300 الوصية من الضعفاء الموصي ابإناء إعطاء
301 ً التركة تقسم هل الوصية؟ تخرج أما أول
302 الفقراء؟ ثلث من المحتاجة الزوجة تعطى هل
302 الوصية من للمسجد مياه دورةا بإناء
304 الوحأيدةا للبنت والباقي الممتلكات بإثلث الوصية
305 المتبني بإذلك أوصى إذا النفقة يستحق المتبني
308 والنفقة الحضانة * باب
308 تتزوج لم ما أولدها حأضانة المطلقة للما
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309 الناشزةا الزوجة نفقة
310 والتركة الميراث * باب
310 وبإنات وأولد زوجة
310 بإالثلث ووصية وزوجة ابإنان
311 بإنات وخمس أولد وثمانية زوجة
311 الورثة؟ بإحقوق أما بإالوصية التركة في يبدأ هل
312 المحكمة؟ تفعل ماذا التركة في الورثة تنازع إذا
313 الميراث؟ من شيئا المتبني يستحق هل
315 لما وأخوان لب إخوةا وأربإع زوجة
315 ولب لما وأخوات وإخوةا وأما زوج
316 ًا الرحأاما ذوو يستحق ل العصبات مع شيئ
317 بإنات وست أولد  وخمسة زوجة
317 التركة إلى يضم بإوصية ليس مال كل
318 أخ وبإنت أخ وأبإناء بإنتان
318 القاصرين وجود مع التركة تقسيم يجوز
319 ًا الورثة أحأد منح بإرضاهم التركة من شيئ
320 وأخت وأخوان أما
320 وأب زوجة
321 زوجته دون أبإيه قبل المتوفى لبإناء الواجبة الوصية
322 وبإنت وابإن زوجة
323 المانحة الجهة نظاما بإحسب الورثة بإين المنحة تقسيم
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324 وبإنات وابإن زوجة
325 شقيق وأخ وبإنتان زوجة
325 المسلم؟ زوجها من النصرانية الزوجة ترث هل
327 والتبني النسب * باب
327 الوصية من واعطائه المتبنى ميراث
329 لبإيه ثابإت بإشبه الموطوءه ولد نسب

والحدود الجنايات كتاب
333 الرش * باب
333 البكارةا إزالة أرش
334 والدية القتل * باب
334 العار من عليها خوفا الطبيب اجهضها
337 الخطأ القتل كفارةا
338 الزنا * باب
338 المحصنة الزانية توبإة

والباحة الحظر كتاب
341 والدب الكتابة * باب
341 النساء فيه تذكر الذي الغزلي الشعر
343 شرعية تجاوزات فيه شعر
346 قرأنية آيات على تحتوي التي المطبوعات من التخلص
349 المرأة أحكام * باب
349 محرما بإدون وعمرتها المرأةا حأج
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350  الغير عن المرأةا حأج
350 للقبور المرأةا زيارةا
351 العراس في النساء أماما الزوجة مع الجلوس
352 التجارية المحلت في اللبسة المرأةا قياس
353 الجنبية المراةا الرجل مصافحة
354 يصلي ل من وتزويج الصلةا، الزوج ترك
354 ولي ول إقامة ول زوج دون الغريبة المرأةا بإقاء
356 الطعمة * باب
356 المطعم؟ في الدهن نوع عن السؤال يجب هل
356 ونحوه الخبز إلى المضافة الطعمة في الشك
357 الخنزير لحم تجهيز في تستخدما التي الدوات استخداما
358 المستوردةا الطعمة من التأكد
358 غيرهما أو محمد أو رسول اسم عليها مكتوب حألويات
359 أخرى مواد إلى الخنزير شحم تحول
360 السلمية غير البلد في الطعمة في الشك
361 الشربة * باب
361 الطائرةا في الخمر تقديم
362 مسكر شراب بإاسم الطعاما تسمية
364 والدخان التبغ * باب
364 التدخين تعاطي
366 والمسرح الحتفالت * باب
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366 الفراحا في والطبلة الدف استعمال
367 والنسائية السرية والمجلت الهادفة الفلما مشاهدةا
367 المسارحا إلى الذهاب
368 والتمثيليــات المســرحأيات فــي المســؤولية وتحمــل الحأتيــاط

السلمية
369 السلمية المسرحأية المرأةا حأضور
371 والتصوير الرسإم * باب
371 الصورةا تعليق
371 الطفال لعب في القرآنية اليات تسجيل
374 الغش * باب
374  المعاملت في المسلمين غير على التحايل
374 المتحانات في الغش
376 الزينة * باب
376 للزينة الطيور اقتناء
377 الجانب الرجال أماما زينتها المرأةا إظهار
378 والموسإيقى الغناء * باب
378 المتحركة بإالرسوما العلن
378 والموسيقى بإالغناء العلن
379 الغاني انتاج في والكسب التجارةا
380  الموسيقية اللت بإيع
380 التجارية المجمعات سماعات في الموسيقى بإث
381 والموسيقى للغناء موسعة فتوى
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384 البدعة * باب
384 واستعماله الحجاب كتابإة
386 القمار * باب
386 بإالقمار المسلمين غير مع التعامل
386 تعاونية رابإطة شكل على قمار
391 والمراهنات المسابقات * باب
391 للمتسابإقين المقدمة الجوائز
392 الودية المسابإقة في الدخول
393 الذبائح * باب
393 الذبإح عند التسمية
393 ًا الرأس فصل الذبإح! عند تمام
394 التوماتيكية بإاللت الحيوان عنق قطع
394 بإالرصاص بإالصعق الحيوان موت عدما
395 الذبإح عند القبلة استقبال
396 تسجيل آله بإواسطة الذبإح عند التسمية تكرار
396 ؟ المسلمين ذبإائح وجود مع الكتاب أهل ذبإائح
397 والمطاعم الولئم في الذبإح طريقة من التأكد
397 إسلمية غير بإلد مطاعم في اللحوما أكل
398 الفطرة خصال * باب
398 للضرورةا اللحية حألق
399 التعليم *  باب
399 الدين لتعليمهن بإالنساء الختلط

383



الصفحة الموضوع
399 للعقيدةا! تشويش فيه ما الطلب تعليم

الشرعية السياسإة كتاب
403 الجتماعية العلقات * باب
403 النصرانية زوجته المسلم حأب
403 ًا الخروج من المخرف الوالد منع عليه خوف
405  المعوقين معاملة
406 النصارى صحبة
407 وحأزنهم فرحأهم في الكتاب أهل مشاركة
408 المصالحات * باب
408 المختلفين الشركاء بإين المصالحة
412 الجهاد * باب
412 لعدائهم المسلمين أرض عن التنازل
413 الجهاد في الوالدين استئذان
414 بإالجهاد المسلمين أرض استرداد
416 الشرعية الداب * باب
416 الشرعية بإالداب الخلل
418 المستحدثة القوانين * باب
418 الخدمات رسوما دفع من التهرب
418 ولي ول إقامة ول زوج دون الغريبة المرأةا بإقاء
419 المستحدثة القوانين ظلم من التهرب
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423 العورات * باب
423 للضرورةا العورةا إلى الممرضة نظر
424 المسلم عورةا إلى المسلم غير المداوي نظر
426 التداوي * باب
426 للتداوي أخرى مواد إلى الخنزير وشحوما الكحول استحالة
426 الخنزير شحم من التجميل ومستحضرات الدوية صناعة
428 العضاء تجميل * باب
428 العضاء تجميل
430 والجهاض الحمل * باب
430 الروحا نفخ بإعد الجهاض
431 الجهاض كفارةا
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