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لعاما رسالفه

د.عقائال ب*  كتا
ات.دعبالا با*  كت
.تلممعالا با*  كت
الشخصية.  لاأحولا با*  كت
والحدود. اتيجنالا با*  كت
ة.إباحوال حظرلا با*  كت
الشرعية. ةسإسيالا با*  كت
طب.لا با*  كت
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الرحيم     حمن  الر     الله     بسم

ّدمالمق َةـ

سمميد علممى والسمملما الصمملةا وأفضممل العممالمين، بر ّممهلل دمممالح
تبعهممم ومممن الطمماهرين، الطيممبين وصممحبه آله وعلى محمد، نبينا المرسلين،

لدين.ا ماوي ىإل بإحسان

:مممدوبع
تتممابع أن ويتكمملا دولممة يفمم السمملمية والشؤون الوقاف ارةازو ّيسر

تتصممل يالممت صممعدةاال مختلممف على والمسلمين السلما خدمة في مسيرتها
الشرعي. بالعلم

ًا وزارةاال تقطع لقد ًا شوط وتكمماد م الفقهية الموسوعة إنجاز في كبير
اجممعمر ةاعشممر من لكثر علمية فهارس الفقهية للمكتبة قدمت كما م تنجزها

تراثية، رسائل من بتحقيقه قامت ام عم هذاو.. ةالفقهي المذاهب مختلف في
ّوي ة،ثقافي كتب من طبعته وما ّله والحمد م نك وتعممتز تفتخمر طويلمة قائمممة م ل

بها. والمسلمين السلما ينفع أن الله وتدعو بإنجازها، الوزارةا
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ّله نم لضبف م هي وها قرائهمما يممدي بين تضع كله، ذلك بعد م وتوفيق ال
ّثممل الممتي تمماوىالف مممن علرابمما الجممزء المسممائل فممي الشممرعية الحكمماما تم

الجهممد إليممه توّصممل حسممبما وذلممك الوزارةا، في الفتاء لجان أماما المعروضة
اللجان. كتل يف المشاركين العلماء للسادةا يعامجلا

ييّسممر أن وتعممالى سممبحانه اللممه نسممأل يذالمم د،يممدجال لالعممم هممذا إن
ً يدع ل بما ؤكدي ة،لحق فترات في باقيه استكمال حممدث ممما أن للشممك مجال

الخيممر مسمميرةا ليعيممق يكممن لممم ممم وفظمماعته ضممخامته علممى ممم الكويت لدولة
أو لممدائم،ا وفالمعممر أو ، العمماما النفممع عجلممة فاقمميإ يسممتطع ولممم والعطاء،

دأبممت والذي وقيامها، نشأتها منذ الكويت دولة هب عرفت يذال المميز البداع
والعقبات. لمعوقاتا كل رغم ليهع الصرار على

فمي السمملمية والشممؤون الوقمماف وزارةا فمي الفتماء قطماع طلقوين
حقيقممة مممن أمامهمما تعرض تيلا لئاسللم الشرعية الحكاما بيان في الكويت

ًا ًادين بارهباعت لماالس أن إليممه، ويممدعو التجديد ببذور تفظحي موليةش اذ خالد
لهممذه يبعممث هاللمم ه: " إنبقممول وسمملم عليه الله صلى الرسول عنه أخبر وقد

].4/480 داود ... "  [ أبو دينها لها يجدد من سنة مائة كل رأس على المة

انزممم للكمم الصممالحة الرسممالة خصممائص مممن ةيصمماخ نإذ دتجديممفال
مممع التكيممف علممى قممدرتها بقمماءل نوضممما ،اهمملوازم مممن زمال ووهمم ،مكممانو

النسممانية المسمميرةا لمتطلبممات والسممتجابة والمكممان، الزمممان متغيممرات
ومعطياتهما ومجتمعاتهما عهودهما كل في المستمرةا الحياةا وحركة المتواصلة
توقف.ي ال ءاوعط ينضب ل بمعين المختلفة
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_________________________________________________________
لمواجهة وقابليتها المرونة بخاصية السلمية الشريعة تسمتا ذاوله__ 

المرونممة هممذه عوامممل وأول والمكمماني، الزممماني يممرالتغو ريالبشمم التطممور
النصوص تركتها التي ،" غارفلا أو " العفو منطقة اتساع هو ودلئلها، والسعة

ًا بزمانهم وأليق لهم أصلح وه ابم هاوؤلليم المة يف ينجتهدالم تهادلج قصد
بروحهمما مهتممدين للشممريعة، العامممة المقاصممد ذلممك فممي مراعيممن وحممالهم،

نصوصها. ومحكمات

مبممادئ صممورةا فممي جمماءت النصوص معظم أن هو لعواملا ذهه نيوثا
مالممدواوا تلثبمماا شأنه كان فيما إل لجزئياتل ضرعتت ولم عامة، وأحكاما كلية
بمماختلف تطممبيقه يختلممف مممما ذلك عدا فيما امأ رةا،سألوا العبادات ؤونكش

ًا م فيه النصوص فكانت والعوائد والحوال والمكنة الزمنة ومرنة عامة م غالب
ّيق لئل بعيد حد إلى معينممة جزئيممة بصممورةا ألزمهم إذا الناس على الشارع يض
آخر. وند الحل وأ م،يإقل دون لقليم أو عصر، دون لعصر تصلح قد

الممتي النصمموص معظممم أن فممي والمرونممة السعة عوامل ثلثا لثتموي
تتسممع صممياغة الحكيممم الشممارع صمماغها والتفصيلية، الجزئية للحكاما تعرضت

علممى ممم السممابقين السببين مع م ساعد وهذا تفسير، من وأكثر فهم من لكثر
امي.لسلا قهالف في ةاالمتعدد والمشارب المتنوعة سرادملا وجود

الضرورات راعت السلمية الشريعة أن في يتجلىف عالراب لماالع أما
ْتها بالنماس، تنمزل التي والعذار والحاجات ّدَر ق فقم درها، ح لهما وشمرعت ق

ًا الخلق. على التيسير في العاما لتجاهها وفقا تناسبها، استثنائية أحكام
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ًا الخممامس العامل دور يأتي يراوأخ ًا السممابقة للعوامممل تتميممم وتطبيقمم
ريعة أحكماما أن المعلموما فمن لها، اءت إنمما الش ق ج الح لتحقي العبماد، مص

وتطممبيق النصمموص تفسممير عند مراعاته ينبغي ما وهذا بينهم، القسط وإقامة
لتعليممما وأ توىفلا في يتخذه مدائ واحد وقفم لىع يهالفق يجمد فل الحكاما،

ينبغمي بمل والحمال، والعمرف والمكممان الزمان تغير وإن والتقنين، التأليف أو
المممور فممي الحكممم عند العامة وأهدافها الكلية الشريعة مقاصد مراعاةا عليه

ً تمعممةجم لممماوالع هممذه تركت الخاصة.. وهكذا الجزئية ًا مجممال أممماما واسممع
ومسممتجداتها. [ د. حيمماةالا تطممور ةهممجلموا ويجممدد دجتهي كي انيسلنا قلالع

دار السمملمية، الشممريعة فممي والمرونممة السممعة عوامممل القرضمماوي، يوسف
].1985 الولى، الطبعة للنشر، الصحوةا

..يركممالف التجديممد ضرورةا في الحجج أبرز السلمي لتاريخا نال دماويق
نأ يممدرك ،هوحقائق ياتهوشخص دثهلحوا تبعالمتو التاريخ لهذا الدارس أن كلذ

قممد والمجممددين المصمملحين وأن السمملما، في متصل والتجديد الصلحا تاريخ
ًا ظهروا وشبابه. جدته السلما على وحفظوا حين، بعد حين

ميةالسممإلاو العربيممة الحضممارةا وتممألق ازدهار عصور في الفكري جالالم شهد ولقد
كمماتهملم خدمواتسمما  وتممابعيهم ذاهبالم أئمة من عظاما وفقهاء مفكرين اجتهادات

النسممانية المعرفممة إثممراء وفي الشريعة، أمور فهم في البداعية وقدراتهم الذهنية
بيممن نموذجيممة مواءمة أفضل تعطي فكري وتجديد اجتهاد حركة ليجّسدوا الشاملة،

عقممممممممممممماولل اسمممممممممممممتجابة وأكممممممممممممممل والعقممممممممممممل، النممممممممممممص
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يوازيهمما كممان بممما مقارنممة البممالغ رقيهممم علممى شاهدةا فكانت ئذ،وقت بيئةوال 
ًا وضعي. تراث من تاريخي

لحاجممة فتمماوى مممن أصممدرته فيممما بالوزارةا الفتوى هيئة جابتاست وقد
نعمم ًابعيممد ممم الشممرعية الحكمماما معرفمة إلمى المسمملمين عاممة لممدى ماسممة

إلممى اللجمموء عممن للسائلين إغناء تلك اهتستجابا يف وكان م يةلفقها اتخلفال
الفتمموى علممى حصممولهم بعممد علممماء، كممانوا وإن للفممراد الخاصممة الجتهادات

فيهممم وتضممع دينهمما، علممى المممة تممأتمنهم الممذين العلماء، من لنخبة الجماعية
يفمم جممعرالم فهممم همما،وأحوال أفعالهمما فممي اللممه حكمماماأ مهممنع وتتلقممى ثقتها،

سبحانه: الله قول بعد عنهم لمسلم ولغنى مات،لظلا في رانوالم مهمات،لا
].43/لنحلا رةا} [سولتعلمون كنتم إن الذكر أهل لوا{فسئ

الممة فقهمماء ممن نفممر عليممه اجتمممع المذي المؤسسي ملالع هذا وفي
ةحمايمم جماعيممة، بجهممود الشممرع، حكم نايبل نيالمؤهل الشرعي العلم وذوي

أفممراد بيممن والنممزاع والشممقاق لدللجمم ةاريثالممم اتجاهمماتال نممم ينمسمململل
ٌع المجتمع، المريبة. والنيات الخاصة الراء أصحاب أماما للطريق وقط

ًا بوصفه وأهميته، مكانته السلما في ءإفتاولل أمممور في الله لحكم بيان
ائهمسممتفتا نممدع التحممرج كممل يتحرجون الفتوى لهأ ناك ولهذا والدنيا، الدين

علممى القول من الله كتاب في الشديد تحذيرلل.. ثقيلةلا الفتوى بعاتت فةمخا
ى القمول أن العلمم أهل قرر .. ولقد علم بغير الله ن علمم بغيمر اللمه عل قري

ُيحممرما ، الحممراما ُيِحممل لنممه بالله، الشراك علممى الشممر بمماب ويفتممح الحلل، و
تعالى:  قوله في ذلكو. ةيعارمص
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بغيممر والبغممي والثممم بطممن وممما منهمما ظهممر ما الفواحش ربي حرما إنما {قل
ًا بممه ينممزل مالم بالله تشركوا وأن الحق ل ممما اللمه علممى تقولموا وأن سمملطان

].33/فالعرا رةا} [ سوتعلمون

ويكفممي  يممل،ثق ءوعبمم يممرةا،خط ةؤوليومس عظيمة، همةم وىالفت إن
ّو أو علم دون عليها ونئرتيج ينذلا : " وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قول تر

].1/57 النار" [الدارمي على أجرؤكم الفتيا على ؤكمأجر

بممل الفتيمما، فممي يسممارعون ل والتممابعون الصممحابة كممان هنمما ومممن
ينعشممر دركممتأوله: " قمم ليلى أبي بن الرحمن عبد عن رثأ دقول يتدافعونها،

يسمأل وسملم عليمه اللمه صملى اللمه رسممول ابحصأ ممن راصنال من مائةو
إلممى ترجمع حممتى هممذا، إلمى وهمذا همذا، إلى هذا فيردها سألة،الم عن مأحده
" . الول

الله على القول من وخشيتهم ، للدقة تحريهم كان صورةاال ههذ ىوعل
.. علم بغير

ىدهمم ول علممم ربغي رعيةالش حكاماال في والخوض فتوىال ةاخطور إن
إلى الرجوع كله ذلك يستدعي الثار، من ذلك على يترتب وما منير، باتك ول

الفتمموى أمانممة يتحملممون الممذين العلميممة، والكفاءةا الشرعي الختصاص ذوي
التية: للعتبارات وذلك قدرها حق ويقدرونها

رعممب ايرهممغوت ،اتهمحاجم وتعدد مصالحهم واختلف الناس فاأعر فاختلا  م1
ان.كملوا الزمان

بعضممها وكمموِن العلميممة، الراء وتعدد الفقهية المذاهب اختلف في رلنظا  م2
مممن غيممره معيممن.. مممن زمممان أو مكان في للتطبيق وأصلَح للمجتمع، أنسَب

الخرى.. المذاهب
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لم الشريعة أن وذلك انطباقه، عدما أو اهتبذا ةعقاالو على حكمال قنطباا  م3
مطلقة، وعبارات كلية بأمور أتت وإنما بخصوصها، جزئية كل حكم على تنص

ًا تتناول فممي ليست خصوصية معينة واقعة ولكل الوقائع، من تنحصر ل أعداد
غيرها.

تحقممق الممتي المممور معرفممة علممى القممدر هممو ممما، بلممد في أمرلا ولي إن  م4
يستطيع أنه كما والفتنة، والبلبلة الضرر عليها يترتب ول امة،الع ةحلصالم

الشرعية. صلحياته بموجب هورفع قهيالف الخلف حسم

فتمماوى مممن الثممالث الجممزء القممراء يدي بين تضع وهي زارةاالو يسع ول
أن وجممل عممز اللممه إلممى ضممرعت أن إل الفتمموى، لجنممان عضاءأ ءاملعال السادةا
وشممكر العافيممة، بدواما الحياء يمتع وأن منهم، توفي نم هرحمت عسابو يتغمد

المثوبة. لهم وأحسن للجميع، الله

ًاوأخ : ير
ّل لحمد   فا ً هل ًا أول ًا وآخر ًا، وبدء ى المسمتعان سمبحانه وهو وختام عل

سواه. إله ول غيره ر.. لربيخ لك ىإل والموفق أمر كل

هال ىوصمل دينب ثلمبعموا دمحمم نبينما علمى سملمو ل ق ال ة الح رحم
للعالمين.

افلوقا رةوزا   
السإلمية والشؤون

والبحوث ءإفإتاال عقطا    
الشرعية
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مهــا ــهتنبي

فممي واضممحة نقطة إلى يشير أن الشرعية، والبحوث إفتاءال عقطا يود
فتيتسممملل ذكممرت إنممما اللجممان أن وهي توى،الف لجان عن الصادرةا الفتاوى

التكليفيممة الحكمماما مممن ذلممك غيممر أو حممراما، أو حلل مممن فقط سؤاله باوج
ًا إل تتطمرق ولم المكلفين، بأفعال المتعلقة واختلف ذاهبوالمم دلمةلل نمادر
ذلك. في العلماء

ل المفممتي أن منطلق من ،اهتأشن منذ الخطة هذه اللجان زمتالت وقد
لعممدما إممما ممم العلماء من ثيرك هإلي بهذ ما وهو م للمستفتي الدليل كربذ مايلز

عممدما أو اسممتنباطه، معرفممة عممدما أو بالممدليل، الحاطة على المستفتي قدرةا
أممور مممن وذاك هممذا غيممر أو ذلممك، فممي ماءالعل اهببمذ أو يخالفه، بما علمه

ًا، المفتي يعلمها حكم.لل إصداره قبل يستعرضها أن هيلع بجيو جيد

هم المراجعين وغالبية الكاثرةا ةارالكث نأ لحظت الفتوى لجان أن كما
هممذا فممي رأت ولهممذا وأحكممامه، الفقه في المتخصصة غير العامة الطبقة من

إراحممة ممموجزةا، مختصممرةا بصممورةا فقممط يلشرعا كمالح بيان السلوب: من
ًا للسائل، الجواب. في وجزم
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ًا ومقتضمبة قصميرةا الفتمموى لجمان إجابمات تجماء هنمما ومن غيممر غالبم
ول والقمموال، الراء فممي متوسممعة ول والفتراضممات، بالتفاصمميل مسممهبة

الحكاما. أدلة في مستفيضة

الحكمماما، دقممائق ىلممع فوقمموالو الدلممة معرفممة في بيرغ من ىوعل
كممل والوأقمم ،حالمرجمموا نممم الراجممح ومعرفة القوال، لفمخت إلى والوصول

فممي العلممماء إلممى يلجأ أن أو الساسية، العلمية المراجع إلى يرجع أن ذهبم
ًا تهمه، التي المسألة ًا ذلك كان إذا بها، يتعلق ما كل تفصيل منهم طالب مفيممد

عليه. ووقوفه عيرشلا مكالح معرفته فوق خاصة فائدةا له
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قائدالع كتاب

َيش ية:لالتا باالبو ْملو

ِمالسل:  ا  ُب*   با ّدةا. ا والر
ِدلتوح:  ا  ُب*   با ّنبوات ي . وال
ّيات. ياتلغيب:  ا  ُب*   با واليمان
ِفر:  ا  ُب*   با والملْل. َقل
ُقر:  ا  ُب*   با ّتفسير. آنل وال
ِرلذك: ا  ُب*   با َتسبيح َا . وال
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قائدالع كتاب

 والردة     لم  السإ  /     باب

أرحامه     من     المتزوج     كافإر  ال     م  إسإل87ح/5/46

ه:صون ،تعرفإا من لمقدماا اءستفتال نةاللج على ]   عرض1062[
الشممريعة حسممب مممتزوج  سممنة،40 العمممر مممن يبلممغ وكيهنممد رجممل

أقممل جميعهم أبناءال نم ثلثة منها ومنجب الحقيقية، أخته ابنة من الهندوكية
ًاع اتسنو عشر من فممي رغبتهمما عممن زوجتممه وأبممدت الرجممل هذا لمأس ،مر

بعيممن الخممذ راجيا زواجهما؟ استمرار مسالة في السلما حكم فما السلما،
الحالة؟ هذه في والنساني الفقهي الجانب العتبار

ة:للجنا بت*  أجا
بممدةامؤ ةحرممم عليممه رأةاالممم هممذه لحرمة الزوج بإسلما اجالزو فسخ ان

ًاف ةمتاركلا عليهما ويجب المممرأةا أسلمت فإن منهما، ثابت الولد ونسب ور
أعلم. بهم. والله أحق فوالدهم وإل الولد حضانة لها حق

□□ □ 
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والردةا السلما / باب قائدالع كتاب

_________________________________________________________
_

دين  ال     ة  لزوج  ا     سإب        87حا/10/22

لتالي:ا اءستفتال نةاللج على عرض  ]1063[
ومممع معممي حممدث ما. قممد1987 عمماما يفمم نهأ كمأفيد ح صالد/السي أنا
تسممعة منهمما وأنجبممت ممم ما1965 عليهمما عقمدت الممتي م السيدةا/ نوال زوجتي
فقلت غضبي فأثارت ، ديني بسب وتفوهت لي: خنزير فقالت زعل م أطفال

ُأصمبتطالقم( خممتيأ ثلم ينتكون لها إثرهمما، علمى عصممبي يمارهناب دهاعب ًا)ً و
خير. ألف الله وجزاكم الشيخ فضيلة يا الفتاء فأرجو

يلي: ما نةاللج لتأوس م
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
فضمربته مشماغبة ابنمي ممن قمال: حمدثت الطلقمة؟ ذههمم وفظر ام م

وقلت أعصابي فثارت ريخنز اي: يل وقالت نييد تبوس هأم تتدخلف بهلتأدي
ًا)ً ولم أختي مثل لها: تكونين ًا أقصد (طالق ًا. ول طلق ظهار

دينممك؟ سممبت أن بعممد أما دينممك تسمب أن قبممل الطلقب ظتفتل ىمت م
خنزير. لي: يا وقالت ديني سبت أن دعب قابالطل قال: تلفظت

جنة:الل جابت* أ
مسممتفتيلا بيممن جاوزالمم فسخ أن دبع نكا يستفتالم من صلح ما بأن

إذا بينهممما النكمماحا ويعود محل، الطلق يصادف فلم دينه سبها بسبب وزوجته
أعلم. العدةا. والله في الدين إلى رجعت

□□ □ 
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دقائعال بكتا
والنبوات     حيد  التو  /     باب

 

عـيـات  الجم     أكياس     على     جللة  ال     ظ  لف     ة  كتاب        87ع/1/36
ية  عاون  الت

  
:ونصه د أحم/ السيد من لمقدماا اءستفتال نةاللج على ض]  عر1064[

بعد:و بةطي ةتحي
ًا تستخدما لجمعيةا أنب كمنفيد وتحمممل الزبائن مشتريات لتعبئة أكياس

والمنصممورية السممالم اللممه عبممد ضمماحية (جمعية الجمعية اسم الكياس هذه
التعاونية)ً.
مهاادخاست داعي قد الكياس هذه بأن ائنالزب من الخوةا ضبع رأثا وقد

مممن تحمممل وهي ذلك ليجوز وقد ذلك، شابه ما أو القمامة لنقل البعض من
ّله)ً. الجللة اسم عليها طبع ما بين (ال

وضوع.ملا اذه حول رأيكم بإبداء لكم معه تقدمان ذيلا رمال
ويرضاه. يحبه لما إياكمو لهلا انوفق

:يلي بما لجنةال تأجاب*  
غالبمما للمتهممان معرضممة زبممائنلا ترياتشم تعبئة اسأكي دامت ما   

 برميهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما
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والنبوات التوحيد / باب قائدالع كتاب

_________________________________________________________
_

عبممارات عليهمما يكتب أن يجوز فل فيها القمامة نقل أو اذوراتالق ماكنأ في
ًايركوت وجممل عز هلل ًيماظتع ةجللال ماس فيها أنممه اللجنممة وتممرى ه،مسممال ممم

الممذي السممم بطباعممة أو فقط الشعار بطباعة الكياس في يكتفي أن يمكن
ً المنطقة به اشتهرت ً فيطبممع الكامل اسمها من بدل الضمماحية (جمعيممة مثل

ًا اللممه ورية)ً وجممزىصنملاو اهتمممامهم علممى الجمعيممة فممي المسممئولين خيممر
ائرشممع ميعظمم {ومممنى: لاعممت للممها لقا ضوع. وقدوالم هذا عن رفسالستبا

.أعلم لله}. وا)32ً(القلوب تقوى من فإنها الله

□□ □ 

وسإلم     عليه     الله     صلى     لنبي  ا     بر  ق     رة   زيا87ع/3/36

هالـلـ  نور/ السمميد مممن لمقممدماا اءسممتفتال نةاللج على عرض ] 1065[
:ونصه

ية:الت المسائل عن لعلماءا وليق اماذ
فممي المساجد أحد في الجمعة ماوي ضرتحو بنغلديش لىإ رتساف أنا
الخطبممة وكممانت الخطيممب، إلممى واسممتمعت الجمعة، صلةا لداء دكا عاصمة

تامكمل (ومممن الخطبممة أثنمماء فممي الممماما قممال الحج في الماما خطبها التي
لى القبمور أهل ولسيد القبور، سيد زيارةا جحلا ه (ص روى وسملم)ً، عليمه الل

ضمعيف بعضمها إسمناد ديثاحمألم)ً السممو عليممه اللمه ى(صمل هالل سولر عن
زار وسمملم)ً (مممن عليممه اللممه (صلى الله رسول قال: قال ثم حسن، وبعضها

زار وسلم: (مممن عليه الله صلى الله رسول شفاعتي)ً وقال له وجبت قبري
ماالممما سممئل الفريضممة أداء بعممد حياتي)ً ثم في زارني كأنه وفاتي دعب يربق

الفلنممي، الكتمماب مممن طبةخلا هذه تظفح فقال: إني طبةخال ههذ لمث عن
الحممج... إلممخ)ً مكملت العبممارةا: (ومممن فيممه ووجممدنا الكتمماب ذلممك فراجعنمما

ًا ووجدنا  قبري زار من يعني م الول الحديث أيض
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_________________________________________________________
_

وابممن قطنممي الممدار رواه الكتمماب، حاشممية فممي نممايأرو ي)ً،عتاشممف له وجبت
أن عممن وسممؤالنا الول، الحممديث عممن وهممذا حسممن، إسناده وآخرون خزيمة
 موضوع؟ أما صحيح الحديثين هذين

مكشوفة غير الغامضة بالعلل الوّضاع أسماء عم نايبوالت يضاحاال نريد
ماء.العل بعض أنظار عن

ًانثا مستحب وسلم عليه الله صلى لوسالر ربق زيارةا أن يف كش ل: ي
زيمارةا مجمرد أراد أنمه مسملم لرجمل يجوز هل ولكن المحققين، العلماء عند
باكسممتان مممن أو بنغلديممش مممن وسممافر وسلم عليه الله صلى الرسول قبر
ىصممل الرسممول مسممجد فممي النافلة ول الراتبة الصلوات من صلةا يصل ولم

ولم وطنه، إلى وسلم عليه الله ىلص برهق ةازيار بعد جعرو ،موسل ليهع لهال
وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسول مسجد في يصل لم بأنه شيء بباله يخطر

؟رفسوال النية هذه مثل على الله من الثواب يترتب وهل به، يهتم ولم
ًا المسألة هذه ضاحاإي وأرج ةشرعيال المنقولة بالدلة جواز وعدما جواز

الله. كمأفاد م ايدونأف

:يلي بما لجنةال تأجاب* 
الحممج، مكملت مممن ليست وسلم عليه الله صلى النبي رقب ةازيار بأن

الرحممال شممد أممما النبمموي، المسممجد بزيممارةا لممه تيسرت لمن مشروعة وهي
العلممماء بيمن خلف ففيهمما وسمملم عليممه اللمه صمملى يبنلا لقبر الزيارةا بقصد

كتممب إلممى يوبممنال برقلا زيارةا في بترغيال ثحاديأ يجتخر وإلى إليها فيرجع
فممي المؤلفممة السممبكي الممدين تقّي الشيخ وكتب تيمية ابن الدين تقّي الشيخ

أعلم. الموضوع. والله هذا

□□ □ 
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واليمانيات     بيات  الغي  /     باب

بالملئكة     مؤمن  ال     ه  تشبي      87/ع3/32

:ّصهون ، يحيى/  ديالس من مالمقدا اءستفتال نةاللج على ض]  عر1066[
والسممنة للكتمماب المرفقممة العبممارةا مطابقة مدى عن فسراست أن دأري

ًا. بها للستشهاد تصلح وهل وشكر
م:حكي قال
تافص يجممع والنسمان وهموى، نفمس والبهمائم وعقل، حارو ةلئكالم

واهوهمم نفسممه علممى وعقله النسان روحا غلبت فإن البهائم وصفات لئكةملا
كممانت وعقلممه روحممه علممى واههو نفسه تبلغ وإن ائكة،المل من أفضل كان

ّد من فالعاقل منه، أفضل البهائم مهاوي عن وكفها الهوى مراتع عن نفسه ر
الشهوات.

:يلي بما لجنةال تأجاب*  
للكتاب مسايرةا صحيحة تكون حتى ؤالسلا نم المرفقة رةالعباا ّلتعد

،اهممغرائزب ةمحكممم بهممائملوا ،هوةاشال مفيه تركب لم هكذا: الملئكة والسنة
ّله شرع واتبع وغرائزه شهواته على النسان تغلب فإن  كان ال
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_________________________________________________________
_

كانت وعصىالله ئزةاوغرا شهواته عليه تغلبت وإن الملئكة، ّعواما من أفضل
ّد من لقاعفال ،هنم أفضل البهائم ّفها الهوى مراتع عن نفسه ر مهاوي عن وك

أعلم. الشهوات.والله

□□ □ 

نس  إ  ل  ا     لى  ع     ن  الج     تسلط             87ع/1/13

ه:صون ، بدر/ السيد من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض]  عر1067[
الممذي قمموماي ممماك لإ ونيقوممم ل الربمما نأكلويمم ذي{ الالى: تع هالل قال

].275 آية ةالبقرا رةا} [سوالمس من ناطيالش هطبخيت
بممابن جمماءت امرأةا عنهما: (أن الله رضي عباس ابن عن ديثالح وفي

جنون به ابني الله: إن رسول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى لها
ملوسمم هعليمم اللممه صمملى اللممه رسول فمسح وعشائنا، غدائنا عند يأخذه وأنه

رواه فسممعى)ً، السممود الجممرو مثممل جمموفه نم فخرج هفتفتف له دعاو رهدص
والدارمي. الدارقطني
صلى لهلا لوسر قول وفيه وغيره، داود أبو رواه الذي انأب ماأ يثوحد

الله. عدو اخرج وسلم عليه الله
كممثير ابممن تفسممير كتمماب فممي السابقة الية تفسير على لعياط دوعن

كممما إل القيامة يوما رهموبق من نوموليق يأ ةا،لبقر/ ا275 يةآ ولال الجزء
له. الشيطان وتخبط صرعه حال المصروع يقوما

ويقممول: إنممه هناسممل ىلممع يتكلم وهو الجن من مّس أصابه خوةاال أحد
 الحاديث وهل ذلك توضيح سماحتكم من الرجاء الجن، من كذا قبيلة من
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تنيااإيملوا تيبياالغ / باب قائدالع كتاب

_________________________________________________________
_

أفيممدونا ممم والعلج المخممرج فكيممف صممحيحة كممانت وإذا ة،صممحيح ردةاالمموا
ًا. الله وجزاكم إليكم الله نسحأ نيمشكور خير

نفسممه الموضوع في أسئلة لعدةا سابقة إجابة على اللجنة عتلاط نأ دع* وب
ًااجو نتكو أن حتصل أنها رأت نممص وهممذا عليهمما روضعممملا تاءفتسممال عممن بمم

الجواب:

يتسمملطون قد الجن أن على تدل التي الصحيحة أحاديثال ضبع تورد
الطبي، العلج فيه يجدون ل مرضية أحوال مهل نوبويسب الناس ضعاف على
بممالتعوذ وذلممك المصمماب، نفممس بتقويممة عولجت الحالت هذه بعض أن وورد

قمموي كممان مممن إل ذلك على ىوقي ول ،هيعل المتسلط جنيلا رجوز ةأدعيوال
مممن أقمموى الشممريرةا النفممس علممى سمملطانه يكممون حتى والعزيمة، اليمان

العلج، جممدوى علممى ذلممك دل يعانيه كان مما باصملا تخلص فإذا سلطانها،
أن ةدرجمم إلممى تصممل ولم عملً، بها للخذ تصلح الحاديث هذه درجة وإن هذا

 والجمممممممممممممممممن د،اقمممممممممممممممممعتا همممممممممممممممممايلع ىنممممممممممممممممميب
في الكريم القرآن بنّص وذلك المفسدون وفيهم الصالحون فيهم م سإنلاك م

طرائممق كنا ذلك دون ومنا لصالحونا نام ّا{وأنالجن:  سورةا في تعالى قوله
ًا معنمىو }،القاسممطون ومنمما لمسمملمونا نام ّا{وأنًا: أيض قولهو }،)11ً(قدد
بعممض يفمم الصممرع فهممو نالج تسلط عن ينشأ ما اسطين: الجائرون. أماالق
فممي والضممطراب والوسوسممة النفسممية المممراض بعممض وكممذلك اتهلاحمم

دلتمم امممك( ءالنسمما علممى للتسلط الجن ميل كثرةا وإن المعاشية، التصرفات
غلبمة ممن كمان شمرعي)ً ربممما دليممل ذلممك علمى وليمس الوقممائع ذلممك علمى

بعضهن. في التقوى وقلة العاطفة،
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السممبيل فممإن عقلممه أو جسمممه في خلل أو بمرض إنسانال بأصي وإذا
لممم فممإذا الطبمماء، مممن المختصين إلى الرجوع هي الشريعة إليها دعت التي
عضوي، رغي ضالمر أو صابةال سبب يكون أن المحتمل من فإن العلج يجد
المصمماب نفممس وتقويممة والذكار الدعية مثل من الروحي اجلعلا ليهإ مفيض

ارومممأ كهنمما وليممس عليممه، المممؤثرةا الشممريرةا النفممس تسلط على والتغلب
الممدعاء هممو العلج إليممه يحتمماج ممما كممل بممل تعليممم أو تعلممم إلممى تحتاج خاصة

جلمماعالم صمملحا لممكذ لممىإ ًافمضمما دةا،لمموارا الذكار وترداد المأثورةا بالدعية
أعلم. نفسه. والله وقوةا هاووتق

□□ □ 

الشيطان     ة  وسإوسإ  ل     رض  التع          87ع/4/27

:ونصه عيسىالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض]  عر1086[
الوسوسة؟ هب من حكم ما       

نة:اللج ابت*  وأج
مع يسترسل ول له،بال تعيذيس نأ الشيطان لوسوسة تعرض من على

ًا عنهمما يعممرض بل إليها، يلتفت ول ة،سوسالو يعاود بممالله بممالتعوذ متمسممك
ًا فعممل وإذا المممأثورةا، والدعيممة ًا أمممر الشممرعية هطورشممو أركممانه مسممتوفي
الوسوسة. بداعي يعيده ول به، فليكتف

□□ □ 
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العرب     جزيرة     فإي     الكفار     ن  إسإكا87/هم1/6

ه:ونص ، أحمدالسيد/  من لمقدماا اءستفتال ةئالهي على ض]  عر1069[
في المسلمين لغير والتجارية السكنية العقارات تأجير أو بيع يجوز هل

العربية؟ الجزيرةا منطقة

يلي: بما ةئلهيا بتا*  أج
اهاسكن من الكفار يمنع التي العرب بجزيرةا المراد في اءلفقها لفاخت

ً " دينان العرب بجزيرةا كرتي م: " للسو عليه الله صلى الرسول بقول عمل
يفمم ءاهممقفال اختلف وقد دينان"، العرب جزيرةا في يجتمع رواية: "ل .. وفي

قولين:  على المر هذا
الحديث. هذا بعموما الخذ إلى ذهب الفقهاء ضبع نأ ماأوله
الحديث هذا يصتخص نم اءلفقها بعض إليه ذهب ما هو نيالثا قولوال

وسملم، عليممه اللممه صملى اللممه رسممول بمه لمممكت مما خمرآ: (هنّص آخر بحديث
بممن عمممر لعممفبو)ً بالعممر جزيرةا من نجران وأهل الحجاز أهل يهود أخرجوا

غيممر مممن عليهممم اللممه رضمموان الصحابة من بمحضر عنه الله رضي الخطاب
 حيث إنكار

ق  الفر  /     باب
الملل  و
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غيممر مممن والمجمموس الكتاب أهل يخرج ولم وخيبر، وفدك راننج ديهو أجلى
عبمماد مممن الشممرك أهممل أن يلحممظ أن ويجممب مثل، كمماليمن نارجنو الحجاز
السممتيطان يقممرون ل والممدهريين المرتدين من شاكلتهم على ومن الصناما

يممؤذن أن يجمموز نكممل جازحلا خارج ولو العرب جزيرةا أجزاء من ءجز يأ في
سممبيل علممى ل المصممالح بعممض لقضمماء أو مسممافرين بهمما المممرور فممي لهممم

مؤيممد لنممه الثمماني، الممرأي بهممذا الفتوى في الخذ ختارتا ةئيهلوا الستقرار،
افل وعليممه عنممه، اللممه رضممي الخطاب بن عمر فعل على السكوتي بالجماع

المنمماطق فممي لمينسممملا غيممرل ةتجاري أو سكنية عقارات إجارةا أو عيب زويج
غيممر أن علممى العرب، جزيرةا من بيانها السابق وهي فيها سكناهم يمنع التي

كنحمو محمددةا لمممدةا عارضمة مصملحة لقضاء الحجاز دخول له وزجي ملسمال
مهراتاإجمم زيجممو الحالممة هممذه ففي أكثر، مدةا الحاجة اقتضت إذا إل أياما ثلثة
والحممرما مكممة علممى يسرى ل مكالح اذهو حاجتهم، تنقضي أن إلى قاراتالع

ً.اقمملطم دخولهمما المسلمين لغير يجوز ل فإنه الحرما، أعلما حتى بها المحيط
أعلم. والله

□□ □ 

والبهائية     والقاديانية     ية  أحمد  ال     ة  عقيد87ع/4/31

ّه:صون ، محمد/ سيدال من لمقدماا اءستفتال نةاللج على ] عرض1070[
والقاديانيممة الحمديممة فئمماالطو صوصممبخ فتمموى : طلممبوضمموعالم
ًا سرني لقد والبهائية، مسمماجد إحممدى فممي المعلقممة الفتوى في رأيت ما جد
 بكون والخاصة الموقرةا، بوزارتكم الفتاء إدارةا عن والصادرةا المنطقة
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لممي تممبين أخرى فتوى بإصدار التكرما منكم أرجو لذا كافرةا، ائيةالبه ئفةالطا
التالية: الطوائف في السلما حكم عامة وللمسلمين خاصة

م5رى،لهو  م4،ائيةالبه  م3ية،ديانالقا  م2دية،لحما م 1  
ئي.مرزا

أفرادهمما مممن ويوجممد باكسممتان فممي ةانتشممرم ئممفالطوا ذهه أنب ًاعلم
ّدعون وهممم ويتكمملا فممي نوريكممث ًا مسمملمون، أنهممم يمم الدسممتور بممأن وعلممم

السمملما عممن رتممدةامو ،ةارفكمما الطوائممف هممذه أن علممى نممص قد الباكستاني
ّله وجزاكم السلمي الدين دائرةا خارج إليها والمنتسبين ًا. ال خير

:يلي بما لجنةال تأجاب*  
ا تنكمر الجماعمات ممن ماعمةج أو فرد أو فرقة كّل د نمم معلم م نيال
ًا يعتبر بالضرورةا صمملى محمممد نبينمما كممون ينكرون فالذين السلما، عن مرتد

ّنه والمرسلين، ياءبنألا مخات وسلم عليه الله تعممالى اللممه وأن بعده، نبّي ل وأ
رمضان صوما وفرض والليلة، اليوما في صلوات خمس العباد على فرض قد
مممن ذلممك غير ىلإ مكرمةلا بمكة الحراما البيت إلى والحج كاةازلا ضرف امك

ن المعلوممة الممور ن مرتمدين يعتمبرون همؤلء كمّل بالضمرورةا، المدين م ع
ّله ّاومست ولو السلما أعلم. به. وال

□□ □ 
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التفسيرو آنالقر/ باب

.يث  الحد     الملئي     بالخط     مصحف  ال     ة  كتاب87/هم3/4

:ونصه ،عباس/ يدسلا من مادقملا اءستفتال ئةالهي على ضعر]  1071[
الموقرين. الفتاء لجنة ءأعضا ادةاالس
وبعد، وبركاته الله ورحمة معليك لماالس
التالي: السؤال على بالرد تفضلال وأرج

مممن بممدل الحممديث الملئممي بممالخط الشريف المصحف بةكتا يجوز هل
را(قصمم اءزجممأال بعممض كتابة يجوز وهل م امةالع ىعل اسهيلت العثماني الخط

. التعليم لغراض الملئي بالخط السور)ً للطفال

يلي: بما الفتوى يئةه بت*  أجا
وبغيممر العربيممة اللغمة (المصحف)ً بغير الكريم القرآن كتابة زوجي ال إنه

غيممرل الكريممم القممرآن قممراءةا تيسممير بقصممد كممان ولممو حتى العثماني الرسم
الكريممم للقممرآن ريفحت من لكذ ىعل يترتب لما الجدد للمسلمين أو بالعر

يسممتوعب الممذي العثممماني بالرسممم كتممب ولنممه الحممروف، بعممض وتبممديل
 محمماولت مممن الكريممم للقممرآن وصمميانة للذرائع وسدا هالك عبسلا القراءات
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ض كتابممة وأمما السمملما، أعداء عليها يحرص التي يلدبتوال ريالتغي اليمات بع
جمائز فمإنه التعليممم (العربمي)ً لغمراض الملئمي بالرسمم القصمميرةا والسور
ًا كتمب معظمم فمي باليات الستشهاد عند ذلك على العمل جرى وقد تيسير
م.لأع هالشرعية. والل العلوما

□□ □ 

لمصحف  ا     ف  غل     ى  ل  ع     كة  للشر     اية  الدع87ع/3/15

ّه:. ونصعزت/ السيد من لمقدماا اءستفتال نةاللج على ]  عرض1072[
علممى المطبعممة أوصممينا فقد وبعد، وبركاته، الله ورحمة معليك لماالس

لتقديمه الجيب بمصحف المعروف الحجم من مصحف آلف أربعة عدد طبع
مممن اءدهممإ كلمممة فيممه يوضممع أن ووجممدنا ل،الفضممي انضرم رشه خلل هدية

المهدي اسم طبعت أن لها سبق أنها أبلغتنا المطبعة ولكن منفردةا، شركةلا
الممدين رجال من اعتراض أي دون الشريف فحصملل الخارجي الغلف على
ًا وأن مصممر، فممي المصممحف بتقممديم يقومممون المصممرية العممائلت مممن كممثير

عبممط  تممم وقممد العريسممين، أسماء تابةك يهلعو ساأعرلا في كهدية الشريف
تجممدون الشركة، تحية وعليه الشريف المصحف من نسخة ومائة آلف ةثثل

راجيممن ممم تعممالى الله لوجه توزيعه وقفناأ دقو ،هذه رسالتنا مع منها نسختين
ً هذا كان إذا بإفتائنا التكرما ًا أما حلل للفتمموى وفقمما التصممرف أجممل من حرام
ه.للا عند من والثواب الجر طلب ىسو ايةغ من لناوليس

مممن تمموزيعه يممراد الممذي المصممحف من نسخة على لجنةال تاطلع وقد
)ً.. …شركة تحيات (مع عبارةا الخير الخارجي غلفه وعلى الشركة
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جنة:الل ورأت       
أفضل لكان المصحف عن منفصلة ورقة على داءهإلا هذا ركذ لو أنه      
أن اللجنممة ترى كلذ عمو عنها، المصاحف تنزه التي الدعاية شبهة من وأبعد
غلفممه. واللممه علممى طبعممت الممذي المصممحف إهممداء مممن تمنع ل العبارةا هذه

أعلم.

□□ □ 

حيوان     شكل     لى  ع     نية  لقرآ  ا     ات  آي  ال     ة  كتاب87ع/3/16

ّصون ،قتوفإي/  السيد من لمقدماا اءستفتال نةاللج على ض]   عر1073[
:لسؤالا

يرجممى لممذا حصممان، علممى الكرسممي آيممة كتابممة أو وجممود شممنيأده لقد
ًا ذلك جواز عن بإفادتي التكرما السممواق أحممد مممن اشممتريتها قممد بممأني علممم

ّله؟ال أفادكم بالفحيحيل. أفيدونا الشعبية
الكرسممي آيممة نعمم عبممارةا وهممو المقممدما النموذج على نةاللج واطلعت

حصان. صورةا بشكل مركبة

يلي: ما نةاللج رأت *  وقد
حيمموان صورةا منها يظهر بحيث الكريمة ةينآرقال اليات يرتصو يجوز ل

الكريمممة، القرآنيممة لليممات الهانممة من ذلك في لما الرواحا ذوي من غيره أو
ًا ًا ممنمموع الرواحا اتذ صممور يممقلتع نل وأيضمم ّدةام تكتابممالا وهممذه شممرع عمم

ّله أعلم. للتعليق. وال

□□ □ 
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العلنات     في     القرآنية     آيات  ال     ةا  صدار87ع/1/19

لشممركة العمماما المممدير مممن مالمقممدا اءتسممتفاال نةاللج على ]  عرض1073[
ونصه: ةيعرب

وبركاته: الله ورحمة مكعلي لماسال         
تطمموير بصدد أنها اطتكمحإ دوتو التمنيات بأطيب إليكم ةلشركا دماتتق

الكممويت فممي والمسممتوردين للتجممار تقدمها التي الخدمات عن إعلنية حملة
قوله على هذه حملتها بناء ركةالش ارتأت وقد الخرى، العربي الخليج ودول
.26 آية صصقلا ورةاس يف تعالى

})26ً(المين القوي ستأجرتا من خير {إن الرحيم رحمنال هالل بسم
لعظيم.ا لهال قصد

شممرعية محمماذير هنمماك كانت إذا فيما الرأي إبداء ادتكمسع نم جوونر
الكريمة رآنيةالق ليةبا العلنية الحملة هذه بتتويج قيامنا دون تحول دينية أو

الذكر. آنفة

:ةناللج بتأجا*  
ًاش أسب ل أنه سممبيل علممى الكريممم القممرآن بآيممات الستشممهاد من رع
تضمممنته بممما اللتزاما لعلن أو شعار لتخاذ أو صحيح معنى لتعزيز القتباس

ًا القتبمماس موطن يكون أن شريطة الكريمة، الية أو محممرما أمممر مممن خاليمم
تجرد أن نسحوي ه،هيزوتن الكريم القرآن احتراما فيينا مامقا أو ةباطل فكرةا
ل(قمما عبممارةا مثممل من القرآنية إرادةا على تدل عبارةا أي من المقتبسة الية

 ليكون كريم)ً وذلك العظيم)ً أو(قرآن الله تعالى)ً أو(صدق هللا



-35-
والتفسير القرآن / باب قائدالع كتاب

_________________________________________________________
_

يشممترط القممرآن لن القرآنية التلوةا سبيل على ل لوقلا بيلس ىعل دهاإيرا
ًا. واللمه الطهمارةا للمسمه شترطيو ربكأال الحدث من الطهارةا لتلوته مطلقم
أعلم.

العمل     أثناء     الكريم     القرآن     اع  بسم     شغال  الن87ع/3/22

،ية بدر/ دةايلسمما مممن ماالمقممد السممتفتاء جنممةالل علممى عرض]1075[
ّه:صون

هممي أعمممالي السمملمية المؤسسممات إحممدى يفمم لمممعأ موظفممة أنمما
فممترةا طمموال أعمممل أننممي وبممما المراجعات واستقبال الكتابية العمال
 التي الدقائق إل منها أنقص ل كاملة الدواما

نأ وبما لي، ملك ليس العمل لن حق الظهر)ً وهذا لةاص(  هايف يلأص         
بوضممع(راديممو نتعاسممت دفقمم للنفممس وشممفاء حلوةا يهمماف لممهلا يمماتآ

ًا ترانسستر)ً صغير إلممى فيممه أسممتمع مكتبي من صغيرةا زاوية على جد
ًا أتركممه دائممما وصمموته فقممط الكريممم نآرقمملا ةإذاع ًا منخفضمم ًا جممد جممد

ًا سمعي ليتجاوز لممو موظفة أو موظف أي غرفتي ليشاركني بأنه علم
ً قلنا .آخرينال جيزع إنه جدل

والنممدفاع والخشمموع وفخالبمم ّلممهلا ماكل أسمممع أنمماو سممينف دوأجمم
النممس شممياطين وتطممرد سمممعي تطهممر وكلماته العمل في والحماس

المسممئول لممي قممال فقد بالي وأشغل صفوي ماكدر جاءني وقد نجلاو
ًانممآرق معهسممأ ممما كممان لممو حممتى العمممل أثناء الراديو سماع ليجوز أنه

عنمممال هممذا اممماذل سألته صالحين)ً ولمالا ءاقيالت لالرجا من (مسئولي
 حتى قال

والتفسير القرآن / باب قائدالع كتاب
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ًا أقصممر لممم بممأنني علما القرآن، سماعك حين العمل تقو ضيعيال يوممم
ًا عملي في ًا أسممجل بأنني وعلم أعمممال مممن أنجمزه عممما ًايوميمم تقريممر

ًا مسئولي، لىإ رفعهوأ بصدق امتيمماز درجممة على حصلت قد بأنني علم
ىعلم يمدل مممما المؤسسممة فمي يلعم ةامد ماهو نيمتتالي عامين لمدةا

العمل. في يريصتق دماع
ًا فهل حيرةا في اقعةو ناأ آنوال ًا ليجوز حق أثنمماء القممرآن سممماع شممرع

العمل؟
ه.الل كمحمير أفيدوني إليه؟ الستماع نم عيمن سئوليلم زيجو وهل

 :لجنةال تأجاب*
أن القرآن ةاقراء على عاذيملا فتحت إذا المرأةا هذه ىعل بيج هأن          

القممرآن رىممءق ذا{ وإتعالى:  لقوله ولتتكلم تكوتس اهعمس إليه تلقي
بعملهمما فكرهمما انشممغال مممع كوتهاس فييك ا} ول وأنصتوا له فاستمعوا

هممذه على الستماع هاكنيم لم ذافإ فكرها يشغل يدوي عمل أو يكتابال
تكممون اللئ نرآالقمم اءةارق عن المذياع تقفل أن فعليها المذكورةا الصفة

إذا القممرآن قممراءةا عممن تقفلممه أن يجممب امممك رةا،وكذالممم لليممة مخالفة
العمممل في لرئيسها يكون هذا وعلى المراجعين، مع بالتحدث اشتغلت

مراعمماةا لعممملا أثناء آنالقر قراءةا في المذياع تعمالاس نم يمنعها أن
ّله عن شغلها إذا العمل لمصلحة أعلم. العمل. وال



والتفسير القرآن / باب ائدعقلا باكت
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ة  ي  العرب     ر  ي  بغ     القرآنية     آيات  ال     ة  كتاب     87ع/1/30

نممم  ،حلاص/  السمميد مممن المقممدما السممتفتاء نممةللجا ىعلمم ضر] ع1076[
اللتينممي، بممالحرف القرآنممي النص كتابة حكم عن فيها يستفتي اسفرن

الموضمموع هممذا فممي الدين أئمة العلماء السادةا قول ماؤال: الس ونص
ًاتيسممي اللتينممي بممالحرف القرآنممي النممص (كتابممة أو العممرب لغيممر ر

بلغتهم)ً. لكريما آنلقرا ةاقراء ددجال المسلمين

:يلي امب جنةللا بتأجا*
ريممغبو ةالعربيمم اللغممة (المصحف)ً بغير الكريم القرآن كتابة يجوز ل إنه

العرب لغير الكريم القرآن قراءةا تيسير بقصد كان ولو حتى العثماني الرسم
ليدبمموت الكريمم للقمرآن حريفت من هذا على يترتب لما الجدد، للمسلمين أو

السممبع القراءات بيستوج ذيال العثماني بالرسم كتب لنهو ف،حرولا بعض
ًا كلها، والتبممديل التغييممر محمماولت مممن الكريممم للقرآن وصيانة للذرائع، وسد
أعلم. السلما. والله أعداء عليها يحرص التي

* *

دئاقالع باتك

والتسبيح كارالذأ/ باب



لذان  ا     قب  ع     ة  وسيل  ال     ء  دعا 87ع/1/12

، العلما وزارةا وكيممل مممن المقممدما اءفتتاسمملا جنممةالل علممى ضرع] 1077[
ونّصه:

أن إلممى يشممير عنممه صممورةا مرفق كتاب إسلمية جمعية نم ناورد فقد
اللممه رسممول عممن الثابتممة الذان يعقممب الممذي للدعاء الصحيحة الصيغة

امةالت وةاالدع هذه رب هي: " اللهم وسلم عليه الله صلى
ًا آت القائمة اةالالصو المحمممود المقاما وابعثه لةيفضلوا لةيسالو محمد

" وعدته الذي
محمودا..." "...مقاما بلفظ صيغة لنا وفرلمعا مانبي            

الصيغتين أي حول بالرأي الفادةا لديكم الختصاص لجهة ازليعا ينآمل
الصح. هي
تعاونك. رينومقد رينشاك

:ليي بما نةجالل ابتوأج*
ًا)ً رواهمما ًاامممق(م ولهقمم فممي تنكيممرال ةروايمم إن فممي البخمماري محمممود

داود أبممو وعنممه احمممد ماامإلاو  ط. السلفية)2/94ً الباري صحيحه(فتح
 عياش بن علي شيخهما عن  ط. حمص)ً كلهما1/362( سننه في



والتسبيح الذكار / باب قائدالع كتاب
_________________________________________________________

_

مصممادر فممي العشممرةا على يزيدون الرواه من جمع كذل ىلع ابعهماتو
وابممن ةممميخز بنا دعن الرواةا من ثلثة مفهلاوخ ة،السن كتب من أخرى
المحمود)ً. عريف(المقاماتلا صيغةب افرووه والبيهقي حبان

ّدما الحديثية احيةالن ومن           بصيغة يه تيوال وأحمد البخاري رواية تق
ًا الثقة. ولمزيد رواتها لكثرةا ًاًا)ً نظرودمحم التنكير( مقام

التنكير ةياور ذانألا بعد الذاعة تعتمد أن توىالف لجنة رىتف اذه ىلوع          
ًامقا بعثه(وا ًا)ً  دون م أعلم. الخرى. والله الرواية محمود

* * *

*

                                           B





اتدابالع باتك
:ةلتاليا باوبأال ملشيو

ة.راهط: الباب
ناذأب: الاب.
لة.: الصباب
ساجد: المباب.
ةاك: الزباب.
الصومباب :.
لعمرةوا  ج: الحباب
قبرة: المباب.





ات))عبادال ب((كتا

هارة/الط باب

بول     لس  س     به     من     صلةا87ع/2/30

:نصهو ،حسنالسيد/  من قدماالم فتاءلستا لجنةال ىعل ض] عر1078[
ويسممتمر للحممماما ذهممابي بعممد البممول انقطمماع عممدما كلةمش نم نيأعا

سممبق بممأنني علممما بمما،تقري السمماعة تقارب لمدةا البول قطرات خروج
إلممى أصممل لممم الن حممتى أنممه إل المشممكلة ذههمم من جلللع ذهبت وأن

أحممد رنيأخممب وقممد هممو، كممما المممر إن بممل المشممكلة، هممذه مممن شفاء
هذهمم تببسمم وقممد المموقت، من مدةا ىلإ ستمري رالم هذا بأن الدكاترةا

ًا المشممكلة بموضمموع يتعلممق فيممما المضممايقات،وخصوصمما مممن كممثير
ع رنيخبأ حدهمفأ الدين شيوخ بعض سألت وقد ةا،لصلل الطهارةا بوض

ًا وتسبب عملية، غير هذه ولكن النجاسة لتجنب نايلون كيس مممن كثير
اءضممقل روجمميخ وأ الممدواما، فممترةا في اصةخ ت،اايقضالمو الحراجات

وأحممد والعشمماء، المغرب صلةا وخاصة صر،علا ةارتف بعد العمال بعض
شمميء أي وضممع بممدون أصمملي نأ كممنيم بممأنني أخممبرني قممد الممدكاترةا

علّي ما وكل ملبسي، تبديل أو السابق الشيخ لي رهذك الذي يسكالك
للصمملةا، ذهابي ندع لكذ في حرج ول مرةا كل في للصلةا أتوضأ أن هو
لن



الطهارةا ات/ بابعبادال بكتا

صمملتي عدما إلى المر أدى ولو حتى للصلةا، أساسي شرط هارةاالط 
الصمملةا نوأ اصممةخ المشممكلة، هذه في إفتائي يرجى لذا الجماعة، مع
ًا. الله وجزاكم المرء، عليه يحاسب ما أول وأنها الدين، عماد هي خير

:يلي بما لجنةال تأجاب*
بووجممو سجممنوال الحدث من الطهارةا بدون لةاالص وازج دماع صلال
ة وأمما أمكمن، حيمث للصملةا لطهمارةاا د المسمتفتي حال ن تمبين فق م

تسممتمر ل البول جروخ حالة نأ الشفوية إجابته ومن لمكتوبا الالسؤ
أن عليه يجب ولذلك الكثر، على واحدةا ساعة بل أكثره ول الوقت كل

الحالممة هممذه في خذأي نأ كنموي ،البول انقطاع بعد طهارةا على يصلي
كان سواء والعشاء، المغرب وكذلك والعصر الظهر نيب لجمعا ةبرخص
يبيممح امممم اعةجمال صلةا فوات خوف وليس أخير،ت معج أو تقديم جمع

البول. وجود مع الصلةا له
البممول، نممزول مع ولو ويصلي فيتوضأ الصلةا وقت خروج خشي إن أما

رعممقم ودون قليلة تكن لم ما وب،والث بدنال من النجاسة غسل ويجب
أعلم. ثلث)ً. والله أو قطرتينك( فالك

* * *

لكحولية  ا     العطور     مال  استع87/هم2/4

عيسىالسمميد/ مممن المقممدما السممتفتاء ىالفتممو هيئممة ىعل ض]  عر1079[
:ونصه

الثياب في والصلةا الكحول، فيها التي العطور الستعما كمماح



الطهارةا ات/ بابدابالع باتك
_________________________________________________________

_

؟لالكحو فيه الذي العطر بذلك رمعط شخص مصافحة أو الكحول اهيف لتيا 

يلي: ام فتوىال ةهيئ ترى*
ليسممت لنهمما نجسة ليست الكحول مكوناتها في يدخل لتيا ورالعط ان
فممي تشرب نأ اهنأش من ليس سامة مادةا الكحول لن الخمر قبيل من

ولكونهمما لسكارها تناولها ليجوز هذا ومع السكار بقصد العادية الحوال
سامة.

مصممافحة تجمموز كممما لوكحمم يهمماف لممتيا الثياب في الصلةا تجوزف يهوعل
كحول. فيها بعطور المعطر الشخص

علم.أ لهوال

* *



داتابعال ُباتك

انالذأ/ باب

اثنين     مؤذنين     إلى     معة  الج     حتاج  ت     هل87ع/2/42

ه:صون ،ممخدوالسيد/  من المقدما الستفتاء لجنةال ىعل ض]  عر1080[
برفممع واحممد نؤذممم ومايق أن يحرما أنه أميركا في مسلمينال دأح ميزع

هممذا فهممل مؤذنممان بممذلك يقمموما أن علممى ويصر ةعمجال اةالصل الذانين
ًا؟ للذانين المؤذن يؤذن أن حراما وهل صحيح؟ ًا مع ا اذهم نأبم علمم م

حيممث السممؤال لهممذا ومعممذرةا كلممه، السمملمي العممالم فممي نشمماهده
أمريكا. في المسلمين حدأ هاأثار فتنة لحدوث إليه اضطررنا

:يلي بما ةنجلال تبأجا*
الجمعممة، لصمملةا والثاني الول، الذان بأداء واحد نذؤم ماويق أن زويج     

ًا يجمموز بل مؤذنان، بذلك يقوما أن ويجوز للفجر، وكذلك يممؤذن أن أيضمم
ًا. ذلك في حرج ول آخر شخص للصلةا ويقيم مؤذن للصلةا شرع

مممما هومثلمم المممر هممذا فممي المسلمين بين فتنة تقع أن ةللجنا سفوتأ
عليممه الله صلى للنبي كان أنه من ورد ام وأما ،عرالشا من توسعة فيه

أحدهما: مؤذنان وسلم



الذان ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

دخممول عممدب اةاللصممل والثمماني: يممؤذن الفجممر، قبممل الول انذآلا ؤذنيمم 
هممذه مثممل إيجمماب يممرد لممم لنممه هممال لعممموما لحا واقعة فذلك الوقت

لم الفجر في يرو يالذ نينذالمؤ وتعدد عداها، عما النهي ول الصورةا
عليممه اللممه صمملى الرسممول زمممن في ةعمجلا لن ةعالجم يف مثله يرد

عفممان بن عثمان زمن في الخر الذان وزيد واحد، أذان لها كان وسلم
علم.أ لهوالعنه. للها ضير

* *

الذان     عقب     سيلة  الو     دعاء 87ع/1/12

، ماعلإال ةاوزار وكيممل مممن المقممدما السممتفتاء لجنةلا على ضرع]  1081[
نّصه:و

أن إلممى يشممير عنممه صممورةا مرفق كتاب ميةاإسل ةيجمع نم ناورد فقد
لممهال رسممول عممن الثابتممة الذان يعقممب الممذي للدعاء الصحيحة الصيغة

التامة وةاالدع هذه رب همهي: " الل وسلم عليه الله لىص
ًا آت القائمة والصلةا المحمممود المقاما وابعثه والفضيلة الوسيلة محمد

" دتهوع يالذ
محمودا..." "...مقاما بلفظ صيغة لنا فورعمال نمايب            

غتينالصي أي حول بالرأي الفادةا لديكم الختصاص لجهة ازليعا ينآمل
الصح. هي
اونك.تع رينومقد رينشاك

:يلي بما نةاللج ابتوأج*
ًا قمموله فممي تنكيممرال ةروايمم إن ًا)ً رواهمما (مقاممم فممي يالبخممار محمممود

داود أبممو وعنممه احمممد ماامإة)ً واليفل ط. الس2/94 الباري حته(فحصحي
عياش بن علي شيخهما عن  ط. حمص)ً كلهما1/362( سننه في



أذانال بات/ باعبادال بكتا
__________________________________________________

مصممادر في العشرةا على يزيدون الرواه من جمع ذلك على امتابعهو 
وابممن خزيمممة ابن عند ةااورلا من ثلثة وخالفهم السنة، كتب من أخرى
المحمود)ً  عريف(المقاماتال ةصيغب هاوفرو والبيهقي حبان

ّدما يثيةالحد احيةالن ومن           بصيغة هي يوالت دحموأ البخاري رواية تق
ًا ًا التنكير( مقام ًا)ً نظر الثقة، ولمزيد رواتها لكثرةا محمود

التنكير رواية الذان عدب ةعاذإال تعتمد أن الفتوى لجنة رىتف اذه ىلوع          
ًامقا بعثه(وا ًامحم م .أعلم هللالخرى. وا الرواية )ً  دونود



اتعبادال ُباتك

اةالصل/ باب

لسفر  ل     اةا  الصل     جمع     87ع/6/32

ه:صون ،فإايزمن/   المقدما الستتفاء جنةللا ىعل رضع]   1082[
ًا بطااض لمأع       وطبيعة العالم، عبر متنقلة تجارية بواخر متن على بحري

لبممق نممم ددحمميت اهممذ شممهور، خمسممة إلممى ثلثممة مممن أعمل أن عملي
ًاسممام أعتممبر هممل سممؤالي ي،لمم لبممدي خصشمم ريتوف عندما الشركة فر

لممي ليصممح الوقات بعض في أنه العلم مع الصلةا؟ في وأقصر معأجف
وهنمماك وأقصممر، فممأجمع الصمملةا، مممن وقممتين مممرور خلل عملممي ترك

لممي جممائز هممذا فهل مقيم، كأني أصلي الكامل الفراغ لي يكون أوقات
تعمملطا إني ثيح به أعمل الذي عملي ساأس ىعل دالر توضيح أرجو
ًاواج أجد ولم كتب على ًا.ددمح ب

:ابالجو*
حكممم في كان عنها يرحل متى يدر ولم بلد إلى إنسانال رساف  إذا:  أول

الله. ماشاء إلى المسافر
أنه اللجنة اختارت فقد للقامة تصلح بلد في القامة ىنو ايا: إذثان



الصلةا ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

،رفالمسمما مكممح فممي كان يوما عشر مسةخ من أقل امةإقلا نوى اذإ 
ر خمسة القامة نوى فإن والفطر، القصر له فيجوز أكمثر أو يومما عش

اعلم. رمضان.والله في يفطر ول يقصر فل المقيم حكم يف ناك

* * *

جة  المعال     ضرورةا  ل     اةا  الصل     جمع  87ع/4/36

ـزملاالسمميد/  مممن دمامقممال تاءتفالسمم لجنممةال ىعلمم ض]  عممر1083[ رـك
صه:نو افرنسب ميلسإلا

الممتي التطبيب عمليات ببعض الشتغال عند ةااالصل ةعاضإ كمح هو ما
لحة ممم العمليات غرفة داخل جيل؟أتلا قبلت ال همل المسمتعجلت، مص

العمليات؟ غرفة دخول قبل التقديم جمع يجوز

يلي: ماب الالسؤ عن ةنللجا بتوأجا*
ًا أو ًديماتق نلتيالص بين الجمع وازج مادع صلأال           وأ ةلرخص إل تأخير

ًا المممؤمنين علمى كممانت الصملةا تعمالى: (إن ولهقل عذر ًا)ً كتابم موقوتمم
ًا والجمع ًا أو تقديم إحممدى إخممراج يقتضممي عذر أو رخصة غير من تأخير

بيممن الجمممع أجلهمما مممن يجمموز يالممت العممذار وممن وقتها، عن الصلتين
ًاتق لتينلصا ًا أو ديم حممتى وقتهمما يمتممد يتالمم بطممبيتال تعمليمما تمأخير

جمممع يصممح ل أنممه ملحظممة ينبغممي أنه على الثانية، ةاالالص تقو خروج
ًأ ةاالصلا حالممة فممي حممتى الولممى الصمملةا وقممت دخممول قبل تم إذا صل

أعلم. العذر. والله

* *



لةاالص ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

تر  الو     صلةا     وقت           87ع/1/40

ة،يفشر/  السيدةا من المقدما الستفتاء جنةالل ىعل عرض]  1084[   
:ونصه

وجزاكممم الممكنممة، وبالسممرعة لاؤسممال ذاهمم نع بالجابة تكرماال وأرج
ًا. الله خير
3  أو3.15 ليحمموا أي الفجممر صلةا قبل ؤديهاأ تروالو عالشفؤال: الس
ثممم النمموما ليجمموز أنممه أخممبروني وقممد نممومي من أستيقظ أن بعد ًعاطب

ةاعسمملا هممذه حممتى يقظممة أبقممى أن أسممتطيع ل أنمما وبممالطبع الصمملةا
أداء يمكممن ومممتى وكيممف فياشلا وابجلا تعطوني أن فأرجو تها،تأديل

والوتر. الشفع صلةا
وبركاته. الله ورحمة عليكم سلماوال الله بكمأثا

:يلي بما ةللجنا بتوأجا*
وهو بعده أو النوما قبل الليل صلةا من قبله وما الوتر ىليص نأ زويج       

الفجممر قبممل الليممل آخممر ىإلمم روتلمما ريأخوتمم الفجممر، يطلع لم ما أفضل
يوتر أن له فالولى  بالنتباه ليثق كان فإن بالنتباه، يثق نمل تحبسم

علم.أ لهواليناما. أن قبل

* * *

اللحية     الجمعة     خطيب  و     اما  إم     ق  اطل87ع/8/2

ّه:صون ،امياسإل  مركز من المقدما الستفتاء جنةللا ىعل رضع]   1085[
:ييل افيم رأيكم نأخذ أن نود
الساسية الشروط في عةبرأال مةئألوا العلماء هورجم يرأ وماه

اةاالصل ات/ بابدابالع باتك
__________________________________________________

النقطممة الموضمموع؟ هممذا فممي اللحية حكم هو وما الجمعة؟ بةطخو خطيبل 
المسألة؟ هذه في للحيةا رود وه وما المامة شروط الثانية: ماهي



ظة:  ملح
ممن بأغلبيممة تتشمكل المركمز همذا فمي المسملمين طبيعة أن مالعل مع

وكممذلك إسمملميال لمالعمما ءاحممنأ جميممع من للدراسة دينافلوا ابالطل
راتب. وخطيب إماما لدينا ليوجد

ًا توضيحا الجابة وضيحت جوفأر عليممه نبنممي الممذي السمماس لتكممون تاممم
المركز. في بيطخلاو الماما

يلي:  بما  السؤال عن ةللجنا بتأجا*
خطبتها أو عةجمال ةالص حةص شروط في يوردوا لم لعلما هلأ ورهجم      

اللحية. إطلق سنالا إمامة طورش في ول
كممان ولممو بممذلك قمماما ممممن المامممة أو صمملتها أو لجمعةا بةخط حفتص

ًا يشممترط ولم به اقتدى من صلةا تصّح كما اللحية، حليق إطلق شممرع
الدنيوية. أو الدينية المور من أمر لي اللحية

ًا. والله واجب يةلحال قإطل بأن ملالع مع اهذ          .ملأع شرع

الجمعة     صلةا     امة  إق     ء  لنسا  ل     هل     87ع/2/3

التي: اءستفتال وقدما هيم،إبراالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1086[ 
تجممب مممن عدد بلغن النساء من جماعة بإمامة ةارقوملا كملجنت رأي ما

عيةالشمماف عند الرجال من صلتها منهم وتصح بشروطها الجمعة عليهم
بهممن خمماص وبمصمملى ،لرجمماال نع ًاليك منعزلت كونهم حال رهم،وغي
ون يؤديها (قبل)ً كما وبخطبة ركعتين جماعة وتأديتها بنيان، في المكلف

نم



ةاالالص ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

ول لجمعممةا همعلي تجب ممن لسن أنهن وأعرفه علمته ذيلاو جال،رلا
فيممه تقمماما الممذي العدد في المذاهب افتلاخ على صالناق العدد يكملن
عممن تجزئهن لهف جمعة، اهوصلين فعلً، أقمنها نه إنف ة،علجما جماعة
ًا، صممحة ذلممك توضيح رجائنا مع ل؟ أما جمعة منهن وتصح الظهر وبطلنمم
ابممةبالج التضممارب جممرى حيممث البطلن أو الصممحة علممى الدليل وإبراز
السؤال. هذا على

ًا ودمتم الله شاء إن مأزورين رغي رينوجمأ دوناأفي ًا. مرجع وذخر
ًا فتيلمستا ادوأف فممي الخمموةا بعممض عممم فاختلمم هنأيلممي: بمم بممما شفوي

ض وأن للممرأةا، ةعمجلا صلةا موضوع يقممن أن يمردن الموجهممات بع
ذلممك أن يممرى ل وأنممه السجن في ويعظهن فقط، للنساء الجمعة صلةا
لجنتكم. على مرلا أعرض نأ فأردت الشرع، نظر وجهة من يصح

:يلي بما لجنةال تأجاب*
ًجر لخطيبا نيكو أن من لجمعةا حةصل دبل         من وراءه يكون وأن ل

ن حضر فإذا الجمعة، بهم عقدنت نم لالرجا الرجمال ممن بهمم تنعقمد م
ًا بهممم النسمماء اقتداء صح ممماء.واللممهالعل اتفمماق ذلممك وعلممى ، لهممم تبعمم

م.أعل وتعالى سبحانه
رحاشمم يممةلبنا(ا )ً،4/331 ،84  مم4/83 المهذب شرحا عمجمو(ال رانظ

)ً.821 ،815 ،2/811 لهدايةا
الكممبير الشممرحا مممع (المغنممي )ً،1/433 للممدردير يرالصممغ شممرحا(ال

أعلم. )ً.والله2/196

* * *



الصلةا ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

النائية     البلد     ي  ف     اةا  الصل     جمع   87ع/1/21

ّه:صون ،د/محمالسيد من المقدما الستفتاء جنةللا ىعل رض   ع]    1087[
الشممفق يممبويغ ثل،م عةالتاسمم السمماعة الشمس تغيب ادالبل بعض في

الثانيممة، السمماعة الفجممر ويممدخل أكممثر أو شممرةاع ةلثانيا ةالساع الحمر
ًا المغرب وقت يف العشاءو المغرب يجمعوا أن لهؤلء جوزي هلف أخممذ

بيمن بالمدينممة وسلم عليه الله صلى الله رسول "جمع عابس ابن بقول
فرسمم لو وفخ غير من نةيدملاب والعشاء المغرب وبين والعصر الظهر

 ."
ًاوخص لممم التراويممح يصمملوا أن أرادوا إن مهفممإن ناضمممر أيمماما فممي وصمم

السحور. تناولل قتالو يسعفهم

:ةنللجا بتأجا*
ًا الحالممة هممذه فممي الجمممع من ًشرعا انعلم وذلممك الحممرج لوجممود نظممر

والعصممر الظهممر بيممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول لحديث: "جمع
". سفر ول خوف غير من نةلمديبا ءلعشاوا المغرب نيب عمجو

تممه. رواهأم جليحمر أن أراد قممال ذلممك؟ إلمى مماأراد اسعبمم نلبم قيممل
ّله أعلم. مسلم. وال

* * *

صلي  الم     سترةا            87ع/1/27

ه:ونص حمفتاالسيد/  من المقدما الستفتاء لجنةال ىعل ض]  عر1088[
هممل المسجد فيداخل المصلي سترةا حكم بيان أرجو فتوىال ةلجن إلى
الفادةا. أرجو الشكر جزيل مكول بةحتسم أما سنة أما واجبة هي



الصلةا ات/ بابعبادلا كتاب
__________________________________________________

ة:للجنا بتأجا*
بل بوجهه يقصدها ل أن والولى سترةا إلى يصلي أن يلمصلل حبيست

فممإن شممرطا، ليسممت والسممترةا اليسر أو اليمن لحاجبة اجهةوم نوكت
اللممه عبد عن خاريالب أخرجه لما بأس به يكن لم سترةا غير إلى صلى

ًاار تأقبلل: "قا أنه عباس بن نمماهزت قممد يومئممذ أتمماٍن حمممار ىلممع كب
إلممى بمنممى بالنمماس يصمملي وسلم عليه الله صلى الله ورسول الحتلما

ترتممع، التان وأرسلت فنزلت الصّف بعض يدي نيب فمررت جدار، غير
المممراد الشممافعي: إن أحممد" قممال علممّي ذلممك ينكر فلم الصف ودخلت

فممي كممان فممإن ترةا،سمم غيممر لىإ جدار" أي غير " إلى عباس ابن قولب
صمملى فضمماء فممي كممان وإن سارية، أو الجدار إلى صلى بيت أو مسجد

ًا، وأ ةبممرح يديه بين نصب أو يديه، بين شاخص شيء إلى وسممترةا عصمم
ّلى وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي لن خلفه لمن سترةا الماما إلممى صمم
أخرى. رةاست ببنص أصحابه يأمر ولم سترةا
بينممه يمممر أن عممن أبعممد لكذ نل تهترس من نويد أن ليللمص تحبويس

أعلم. وبينها. والله بينه يحول شيء وبينها

* * *

ل  و  ب     س  سل     به     ن  م     مة   إما      87/ع4/27

:ونصه عيسىالسيد/  من المقدما الستفتاء لجنةال ىعل ض] عر1089[
ل؟البو سلس به من إمامة كمح ماؤال: الس

 ة:للجنا بتأجا*
نفسممه. واللممه العذر به انك نلم لإ لالبو سلس هب من مةاإم تصح : ل

أعلم.



داتابعال ُباتك

اجدالمس/ باب

للثار     قديم     جد  بمس     تفاظ  الح 87هم/1/3

ةوزارال لوكي السيد من المقدما الستفتاء هيئةلا على ضرع]  1090[
ونصه: الكبير، جدللمس المجاور لخليفةا جدمس نبشأ
وهو: الفتوى لجنة على اليالت ءالستفتا ضعر ىيرج
اقامة بدون تاريخي كأثر به والحتفاظ الخليفة دجسم اقلغا يجوز هل

الكبير)ً؟ (المسجد له المجاور دجسملاب اكتفاء م فيه الصلةا
،،، حياتالت أطيب مع

نصه: التي التقرير هعن بوكت المذكور المسجد بمعاينة جنةلال تقام وقد

نةيعام نع ريتقر
   ير  ب  ك  ل  ا     سجد  م  ل  ا     بناء     بعد     إليه     الحاجة  و     فة  لي  لخ  ا     جد  مس

انتقممال تممم ما2/6/1987 الموافممق هم1407 شوال  من6 اثاءالثل ريخبتا
أعله إليها المشار بالمهمة المكلفة ةنجللا



المساجد ات/ بابدابالع باتك
__________________________________________________

ولممم أغلممق قممد الكبير المسجد افتتاحا منذ ليفةلخا مسجد نأ ظلوح وقد
اتصمل وقمد بير،الكمم المسمجد ممؤذن يسمكنها حجمرةا فيه وأنه فيه يؤذن

والممتي الكمبير بالمسمجد خاصمة بأرصفة برالغ ةهج من الخليفة مسجد
عممن هيفصمملف القبلممة جهممة من أما له تابعة مغلقة وحديقة رحبته، تتلوها

طريممق التخطيط وزارةا وبين ينهوب ضيق، يقطر الكبير المسجد أرصفة
يمكممن بحيممث الطريقيممن بتوصمميل بممدىء وقممد جممدا، عريممض رصيف مع

.ةالخليف مسجد حول تايارسال فتفالا
ثممم مكشمموف وصحن مسقوف ورواق خلوةا من مكون فةلخليا جدومس

ترميم. ىإل ةبحاج وانه المسجد، ولمرافق والماما للمؤذن حجرات
علممى المسممجد بشممأن المطروحممة اتالالحتممم ةاللجنمم عرضممتاست وقد

التالي: النحو
المسممجد معممالم لممةاإز عممم بالسممتبدال السممابقة الفتمموى طبممقت أن(أ)ً 

مع مسجد بهيئة يبقى أن وليجوز لستبدالا في ارىالج بحس الحالي
يهاف صلويح المسلمين مشاعر تمس قد حاجاتل لهتعماواس تعطيله
كمما مخمازن أو لمتمماحف تحويلهماو مساجد اقاغل من ماوقع مع التشابه

روسيا. وبلد أسبانيا في حصل
ابريلعمم مصمملى فيكممون للصلةا وحامفت ذكورالم المسجد بقىي أن(ب)ً 

أو مؤذن للمسجد يرتب أن دون من وقت أي يف يهف ونيصل ليسبلا
اتخذت إذا العاما، رعالشا على لكونه  فيه ةالصلا لةسهو ويلحظ إماما

المواقف. بعض اليةالح رصفةلا من له



المساجد ات/ بابدابالع باتك

دالمساج كسائر فيكون السابق، وضعه إلى الخليفة مسجد عادي أن(ج)ً 
علما الكبير المسجد بنجا لىإ ةاليومي الخمس لواتالص فيه اماقفت

الخر. لمسجدا هافي يخدما التي غير جهة من خدماي مامنه كل بأن
المراكممز مممن كمركممز القممرآن لتعليم مكانا ةيفالخل دسجم جعلي أن(د)ً 

وهذا أياما (طيلة الكريم آنالقر فيظلتح الدائمة إلى يؤدي السنة)ً 
لصياديناو لسبيلا ىعابر عن فضل رسينالدا من نيصلالمب اعماره

التخطيط. ةاوزار ظفيومو المجاور الشاطىء في

:يلي ابم تأجاب التقرير على يئةاله اعلاط دوبع
تمماريخي كممأثر بممه والحتفاظ الخليفة مسجد اغلق ليجوز أنه يئةاله ترى
ى:لاتعم لممهال قممال ، لممه وضممعت عممما المسمماجد تعطيل من ذلك في لما

جدامسمم ىيبقمم } بمملاسمممه يهمماف رويممذك عفممرت أن الله نأذ تبيو { في
مممن مركممزا كذلمم عممم يجعممل أن ويمكممن الخمممس الصمملوات فيممه تممؤدى

المسممجد بممترميم العنايممة مممع الكريممم رآنلقمما حفيممظلت الدائمة المراكز
الواسممعة الرصممفة مممن بالستفادةا له الكافية السيارات مواقف وتوفير

أعلم. والله. لفهخ قةللمغا والحديقة

* * *

الوصية     ن  م     جد  مس     ء   بنا     87/حا4/45

:آتيلا هصون ،صالح/ السيد من المقدما تاءاستفال ض]  عر1091[
الطلممب مممع مرفقة وصية وترك توفي  جدنا دحمم رحوماملا ةورث نحن

لعمال ونقد وعقار نخل من أمواله ثلث يكون بأن بموجبها أوصى



المساجد ات/ بابعبادال بكتا
__________________________________________________

بالوصية موضح هو اكم حمودو مدوأح محمد أولده أيدي ىلع خيرلا 
بتوزيع وحمود وأحمد محمد اثةالثل ادهأول حابص وفاةا بعد قاما وقد           

وصممرفه ثلممث توزيممع في منهم كل ليصرف بالتساوي بينهم فيما الثلث
بوصيته. الموصي بينها التي خيراتلا ىلع
ملبع ثالثل من حصصهم وحمود أحمد إخوانه  محمد الدناو ملوس         

مممع الطلب... ومرفممق اهذب مرفق هو وكما ًاسابق وضحنا كما راتالخي
لعمممل الثلث من نصيبهم استلموا قد  محمد إخوان بأن يفيد ما الطلب

 الخيرات
ًا  محمد ورثة حنن نادوج دوق         )ً واحممد51783/مم 523( وقدره مبلغ

ًا وثمممانون وثلثممة وسممبعمائة ألممف وخمسون ةثلثممو ئةوخمسممما دينممار
ًا نوعشرو ح.ابص هلوالد ثثل ثمن وه غير ل فقط فلس

إجمالية بقيمة مسجد لبناء عقد بتوقيع قاما  محمد الدالو حياةا وفي        
علممى دفممع دينار ألف نوعبرأو وخمسة مائتان )ً دينار245000( قدرها
، الخمماص ممماله مممن للمقمماول دفعممتين على مبلغ محمد المرحوما حياةا

لمغمبال دونيم ملمم المرحمموما أن بمدليل لثلثا ثلث من ءشي فيه وليس
بحيمماةا دفعممتين علممى للمقمماول دفع الذي المبلغ وهذا ، الثلث فترد في

يفوتمم الممدفعتين همماتين وبعممد غيممر ل )ً دينممار50000( قممدره المرحوما
غيره أو  المسجد بخصوص لبنائه وصية أي يترك ولم  محمد لمرحوماا

بلطن...و وصية بل الثلث وصار هائنبأ دعب لحد يوص ولم الطلق على
آتي:ال في اتنإفاد
 وهو الثلث ثلث مبلغ صرف يجوز ل: هلالو ؤالالس



المساجد ات/ بابعبادال بكتا

ًا وثمانون وثلثة ةئامعبسو ألفا نوسموخ حداو)ً 523/51783( دينممار
ًا وعشممرون وثلثممة وخمسمائة وفمماةا بعممد المسممجد بنمماء لتكملممة فلسمم

ح.صال بن محمد المرحوما
ءابنمم لممةمكتب  محمممد ورثممة عاشممر ونممملزم نحممن : همملنيالثا ؤالالس

ًا وخمسممون الواحمد وهمو الثلممث ثلمث مبلمغ يكمِف لممم إن المسجد الفم
فلسمما وعشممرون وثلثممة ائةمسمممخو ًدينممارا وثمممانون وثلثة وسبعمائة

ًا إلزاما ًا أو شرعي ن قانونيم المرحموما ميمراث ممن الشمرعي نصميبنا م
الخاص. لهام نم لكذب يوص لم أنه علمال عم  محمد والدنا

:ةللجنا بتأجا*
بمدأ المذي المسمجد بنمماء تكملمة فمي الثلمث ثلث مبلغ رفص وزيج هبأن

لمم إن المسمجد بتكملممة ملزميمن غيممر وأنهمم المسممتفتي والد بإنشائه
لهوالالمسجد. بتكميل وصية هناك ليست داما ما الثلث ثلث يكف

علم.أ

المسجد     قف  بو     ف  صر   الت 87ع/8/2

،امياسإـل  مركزن/ ممم المقممدما لسممتفتاءا لجنممةلا ىعلمم رض]    ع1092[
ّهصون

المكتبممة منهمما مختلفممة وأشممياء أدوات علممى يحتمموى لميالسمم زنامرك
بعممض مثممل للمسممجد وقممف ممماهو منهمما رهمما،يغو ةناالصممي وأدوات

أن للمسمملمين يجمموز فهممل الدينية، الكتب بعض أو الصيانة مستلزمات
بعممض أن لممملعا مممع ؟خصمميةالش للغممراض الدوات هممذه اعملويسممت

" مثممل المسممجد حممدود خممارج اسممتعملت إذا إل نهام ديستفاال الدوات
". خياطة ماكينه



المساجد ات/ بابعبادال بكتا

الدوات، تلممك يسممتعلموا أن للمسمملمين بالموافقممة لجابممةا نتكمما اوإذ
ًارسمم نضممع أن للمركممز كممإدارةا لنمما يجوز فهل منهمما يسممتفيد رمزيممة وم

سلمي.لا المركز
ًا.خي هالل كمجزا دوناأفي ر

:ييل ماب ةاللجن تجابأ قدو مم
صلحةم هيف ام على به النتفاع يقتصر المسجد لىع قفوما)ً ( إن        

داخممل بممه النتفمماع حيممث مممن الواقممف بشممرط اللممتزاما مممع للمسممجد
ًا كممان ممما وأما خارجه، أو المسجد إل بممه ولينتفممع مسممجدال ىعلمم وقفمم

إلممى يممرد ريممع أو أجممر قمماءل جهرخمما هبمم النتفمماع وزيجف مسجدال  خارج
يكممن لممم ممما أممما المركممز، على وقفا كان فيما الحكم كلذكو جد،سملا

ًا العامممة المصمملحة فيممه بممما التصممرف فللدارةا ركممزملا ىلممع وقفمم
أعلم. للمسلمين. والله

* * *

القديم     عن     ا  بدل     د  جدي     مسجد     87ع/2/26

ـقـفوال رمدي السمميد/ مممن المقممدما لستفتاءا لجنةال على ض]  عر1093[
ه:ونص
بنممي أرض عممن عبممارةا كان بالسالمية، ًاراقع ناكه نبأ ةإحاطال ىيرج

عبارةا الحالي موقعه وأصبح معالمه، واندثرت تهدما قديم مسجد عليها
خاصة. سكنية بنايات عن
المسجد، موقع ثبوت تبين فقد لمرا هذا في بلديةال ةراجعوبم



المساجد ات/ بابعبادال بكتا

المبادلممة أو ثمن قابلم اكستملال بطريقة إما عنه لتعويضا ةمكانيإو 
.مسجد عليه ىنبي أخرى ةمبقسي

وإبممداء للدراسممة الفتمموى لجنممة إلى الموضوع بإحالة تكرماال ىيرج لذا
مممن إليهمما رلمشمماا التعممويض طممرق مممن أي إجممازةا مممدى حممول الرأي

الشرعية. الناحية
الحتراما. فائق ولبقب ضلواوتف

:  لجنةال تأجاب*
والبناء هيلع لءيتسال حصل الذي المسجد نع حقلمستا بلاقالم أن       

إلممى السممتيلء يمموما منممذ والبنمماء العقار بلغها قيمة أعلى وه هناكم في
عليهمما ويبنممي أرض به ىفتشتر المقابل هذا ويؤخذ المقابل، تقدير يوما

قائمممة، الحاجة كانت إذا السابق، المسجد ىإل موقع ربأق في مسجد
.ملعأ للهاو مسجد. بناء إلى حاجة هب دجوت رخآ نامك أي ففي وإل



تالعبادا ُباتك

اةالزك/ باب

                   الدعوةا     أوفي     الزكاةا     من     واتب  الر      صرف87ع/2/34

ةنجل رئيسالسيد/  من المقدمة ءاتتفتاالس لجنةلا على ضرع]  1094[
ها:ونص يةرخي
بحضممور لممي السممماحا راجيا التالية، السئلة حول بإفتائنا تكرماال ىيرج

.رومال ضعب لتوضيح أسئلتنا فيها ناقشوستن التي جلستكم

ًا تمتلك لجنتنا بأن علمال ىيرج القضممية لخدمممة وتربويممة طبية مشاريع
التالية: المشاريع في مثلتت ثحي باكستان في الفغانية

بي:الط انب)ً الج1
المجاهدين من الحرب جرحى الجراحي: لعلج الفوزان تشفىمس مم أ

.فغانال والمهاجرين
باسممتقبال تقمموما ة: والتييدوالحد فاعالس ونقاط فياتمستشال مم ب

ًا وإسممعافهم ومهمماجرين مجاهممدين مممن الحممرب جرحممى ًا إسممعاف أوليمم
ًا يممةناالع يمقممدلت الجراحممي الفمموزان مستشممفى ىإلمم ملنقلهمم تمهيممد

المركزةا.



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

ديم المستوصمفات همذه تتمولى صفات: حيمثمستوال مم ج الرعايمة تق
ان.غفأ جريناهم من باكستان في المخيمات لساكني الطبي والعلج

ربوي:الت جانب)ً ال2
ودعمماةا مدرسممين يممجبتخر المعهممد هذا الشرعي: يقوما ينمعلمال دمعه

باكسمتان فمي المهماجرين مخيممات فمي دعوةالل وجيههت يتم من منهم
والثبممات والنصممر المل لبث أفغانستان داخل للدعوةا يوجه من ومنهم

أفغانستان. لخاد نالفغا قلوب في
يلي: ما على المحسنين زكاةا موالأ فصر وزجي : هلسؤالوال

باكستان؟ في يةالطب اللجنة مشاريع أطباء اتبرو مم أ
المعلميممن معهممد فممي بالتممدريس يقومممون ربع رسينمد اتبرو مم ب

باكستان؟ في للجنة التابع الشرعي
ً تعد إنها حيث وانيت ياراتس اءشر مم ج ًا ًايساسأ عامل ًا وهام فممي جد

وغيرها. والتربوية الطبية المشاريع ةماقوإ اتمدخال تقديم
ًا. الله اكموجز خير

ي:يل )ً بما(أ الالسؤ عن ةللجنا وأجابت*
مممن المممذكورةا الطبيممة اللجنممة مشمماريع أطبمماء اتممبرو فصممر زيجممو

سممبيل فممي المجاهممدين معالجممة في عملهم كان إذا الزكوية التبرعات
ً كلممذ علممى فرالص ويكون المعارك في يصابون نيذلا الله فممي داخل

ةعالجممم فممي عملهممم كممان اللممه" أو سممبيل "بنممد فممي الزكمماةا مصارف
الرواتممب صممرف ليجمموز" ولفقممراءا "بنممد فممي ذلممك لممدخول الفقممراء

الطباء عمل كان إن الزكاةا من المذكورةا



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

يمدفع لممم ممما والفقممراء، المجاهممدين لغيممر به النتفاع يتاحا نيمذكورلا 
الجممر يصممرف وحينئممذ ذلممك، لممىع ًكافيمما ًاأجممر عندهم عولج إذا الغني
الماليممة القممدرةا يهلد من نيلغبا والمراد الزكاةا، مصارف في كورالمذ
نفقته. تلزمه بمن أو بنفسه العلج تكاليف دفع على

:يلي (ب) ما السؤال عن ةللجنا فإتوأضا*
تدريسممهم كممان إذا الزكوية التبرعات من مدرسين تبوار رفص زيجو

يجمموز  ول" الفقممراء" بنممد نممم ذحينئمم فرصممال ويكون الفقراء، للطلبة
لم ما الغنياء للطلبة تدريسهم نكا إن اةازكال من الرواتب هذه صرف
ًا يدفعوا ًا، أجر الزكاةا. مصارف في المذكور الجر يصرف وحينئذ كافي

ج)ً:( لاالسؤ نع اضيأ للجنةا فإتوأضا*
يكممون أن بشممرط جممائز اللجنممة أنشممطة فممي للعمممل اراتسممي ءشممرا

ً النشاط للتسممتعم وأن الزكاةا صرف بنود من ثركأ أو حداو في داخل
أجممر ذلممك عممن يؤخممذ لممم ممما الزكاةا صرف بنود في داخل رغي لنشاط

اشممتريت إذا ثم مصارفها، في ويصرف الزكوية الموال إلى يضم كاف
ذلممك بعممد بيعت إذا بحيث زكوية، عينها فتكون الزكاةا مال نم ةارايالس
فممي يصممرفو يممةالزكو الممموال سممائر إلممى يضم ثمنها من تحصل فما

م.علأ لهوالالزكاةا. مصارف

* * *

الزكاةا     بأموال     عوةا  الد      نشر     87ع/10/2

ه:ونص ريةخي ةجمعي من لجنةال ىعل ض]  عر1095[
تمويل في الخير أهل لدى والسعي الخير بعمل تقوما ةلميإس ةلجن

الزكاةا ات/ بابدابالع باتك

مثممل: آسمميا قشممر بجنو ولد في إقامتها على الشرافو عمشاريلا 
دول ممن وغيرهما نيبال، مم كوريا مم نيلبلفا مم شديبنغل ي الواقعمة ال ف

آسيا. شرق جنوب
هممذه يهناعممت اممم مممع شرسة  لحملت تتعرض تعرفون كما دولال هوهذ

المعيشة. في وضنك فقر من البلدان
ربممدو تقمموما عليكممم، ليخفى كما إسلمية مؤسسات لدانالب هذه وفي

سلمين.ملل اتهامدخ مديوتق  للسلما لعملل الوفع ئدرا



وتحقممق دورهمما لتؤدي لها العون يد المؤسسات هذه لنا قدمات ما يراوكث
أهدافها.

ًا وزيج لًا: هأول أممموال مممن المشمماريع هممذه مثممل ىلممع قافمالن شممرع
الزكاةا؟

ًا: ثان هي: محددةا مشاريع ثلثة هذه رسالتنا مع مرفقي
اديش.لغنب في ادهمع نوأربعي اثنين درسيم تبروا فةكلت يلتمو مم1
بنغلديش. في الجدد للمسلمين إسلمي كزمر ءبنا مم2
بالمراسلة. السلما بمبادىء للتعريف إسلمية تبك عةطبا مم3

وذلممك عدمه من الصرف بجواز بسرعة وإفادتنا بدراستها تكرماال ونرج
هم.بطل ىعل بناء الخير لهل تقديمها من لنتمكن

م.نكتعاو حسن لكم رينشاك



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

:يلي بما لجنةال تأجاب*
ماالسال إلى الدعوةا قبيل من السؤال في إليها المشار شطةأنلا هذه نإ    

لممه، المضممادةا الحملت وصمد دينهممم على المسلمين تثبيت وسائل نم
ً بهمقلممو والمؤلفممة اللممه سممبيل فممي مصممارف تحت فتدخل عممن فضممل
نممم عليها النفاق فيجوز ككذل امتداوم ين،اكوالمس الفقراء مصرف

اللممه سممبيل في مصرف لن الفقراء غير إلى وصلت ولو لزكاةاا لأموا
فممي الصممرف يجمموز كممما والغنيمماء، اءرقمفلا ليشممم قلمموبهم والمؤلفة

ًا جبايممة المجممال هممذا فممي يعمممل مممن علممى الزكمماةا صممنف مممن وصممرف
علم.أ لهواليها)ً.عل (العاملين

* * *

المتعددةا     الخير     ه  وجو     في     ةا  زكا  ل  ا     ق  إنفا87/ع2/8

ممما هونصمم  ةخيري جنةل من المقدما الستفتاء نةجللا ىعل رض]  ع1096[
:يلي
المسمملمين الشممعبين جممانب إلى الوقوف أجل من جنتنال ستتأس لقد

الشممعبين لهممذين والمسمماعدةا العممون يممد ومممد واللبنمماني الفلسممطيني
رهم.ديا إلى عودواوي حنتهمم تجاوز من يتمكنوا حتى نكوبينالم
ود واسمتجماع لاممال ممعج نم عملها في ةللجنا دفوته للعممل الجه

يلي: ما تحقيق على
المحتلة فلسطين في المسلمين مقدسات ىلع ةظلمحافل ملالع مم1

بها. والعناية



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

صممةوخا ينعبالشمم احتياجممات لتلبيممة الطبيممة راكزالم رعايةو اءإنش مم2
المخيمات. في

ةحيحصمم بيةرت بتربيتهم والهتماما اماليتل يةلرعاا دور رعايةو اءإنش مم3
يهم.لإ دتمت أن الفساد أيدي من وحمايتهم

مممن تضممررت والممتي المعيممل فقممدت التي الفقيرةا السر عدةامسا مم4
المتكررةا. اليهودية العتداءات

الشممعبين هويممة لىع محافظةالو اليمان بث شأنه من ما كل دعم مم5
يفمم البقمماء علممى وتشمجيعهم لهممم خولالممد مصممادر وتمموفير السلمية

المحتلة. الرض في وخاصة مارهمعإو رضهمأ
قدر إسلمية تنشئة الجيل لتنشئة الطفال ورياض لمدارسا اءإنش مم6

ًا ليكون المكان ه.وأمت شعبه نصرةا على قادر
أممموال باسممتلما اللجنممة ياماق في رعيلشا بالحكم إفادتنا نكمم جوفنر

ًافو الخيممر أوجممه فممي بصرفها قيامالل نسلميالم من الزكاةا افدهممأل قمم
.اهإلي المشار وأنشطتها اللجنة

والمسلمين. السلما لخدمة وإياكم يعيننا أن لىالمو لينسائ
ًا. الله اكموجز خير

: ييل بما ةللجنا بتوأجا*
يجوز بجمعها السؤال في إليها المشار نةاللج ماقوت التي ةاالزكا الوأم        

الول الهممدف ادعمم ما الؤسلا في وردت التي لهدافا يقلتحق فهاصر
وهو



الزكاةا باب/ تدااعبال بكتا

المحتلممة فلسممطين في المسلمين مقدسات على افظةحملل عمللا( 
،اةاالزكمم غيممر العامة التبرعات من ليهع ينفق الهدف بها)ً فهذا والعناية

ًا العلم مع هذا الزكاةا مصارف من ايعتبرل لنه الهممداف بعممض بأن أيض
علممى اهممب تفمماعنالا قصممر فيهمما الصممل طممبيبتوال ليمعالتكمم المممذكورةا

الحاضممرةا الظممروف لجممل ولكممن الزكمماةا، أموال من كانت إذا الفقراء
المحتلممة فلسممطين فممي السمملمية الهويممة ضممياع من العامة والخشية

الزكويممة الخممدمات شمممول جمماز والمرضممى رغاالص من السيم ولبنان
الهممدف ذاهمم يممققلتح فقممرلا شممرط مراعمماةا دون الميممدانين لهممذين

ًا مهبوللق ًأليفمات مالمه المعنوي المضمادةا التمأثيرات ممن لهمم وحفظم
أعلم. للسلما. والله

* * *

منها     كاةا  الز     على     ين  عامل  ال     ةا   أجر   87ع/4/11

لهيـئـة لـعـاما يرالمدمممن/  المقممدما اءلستفتا لجنةال ىعل ض] عر1097[
ه:ونّص خيرية

لهال محفظك       عيةالشر بالهيئة الفاضل ماءالعل خوةاال
وبعد: وبركاته، الله ورحمة معليك لماالس
إنهمما حيممث بالسممويد إسمملمية جمعيممة من التالي السؤال ناإلي ورد فقد

لحصممايرهممم)ً لوغ (مسلمين السويدي الشعب من تبرعات بجمع تقوما
مممن العمممل عممن العمماطلين بعممض المهمممة لهممذه وتوظف المستحقين
مممن يجمعونهممما ةحصمميل % مممن10 وتعطيهممم بالسممويد المسمملمين

مباحا؟ اذه فهل ،تاالتبرع



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

ته..التزاممما لبعممض يكفممي آخممر دخممل الموظفين هؤلء عضلب نكا اوإذ
ً؟شيئا المر من هذا يغير هلف

الشممكر خممالص منمما بشممقيه.. ولكممم السممؤال هممذا علممى ةإجابممال ونرج
الثواب. أجزل الله والتقدير.. ومن

يلي: بما نةاللج ابتوأج*
%10 بنسبة ذلك ىلع أجرهم تاالتبرع جمع على قائمينال اءطعإ نإ

غيممر مناسبا أجرال نيكو أن بشرط جائز، أكثر أو أقّل أو بالمائة عشرةا
غيممر من أما المسلمين من المجموعة التبرعات تكانً ءواس فيه، مبالغ

ًء المسمملمين آخممر دخممل لهممم التبرعممات لهممذه الجممامعون أكممان وسمموا
بمه مئاالقم هقحتيسم عمممل علمى الجر هذا نل م،هل نيك لم أما يكفيهم

ًا ًا. والله أما غني أعلم. فقير

* * *

الحتياطية     ال  مو  ل  ا     زكاةا     87ع/3/19

:ونصه يحيىالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةللا على رض]     ع1098[
مممن تحتجممز الممتي الحتياطيممات المخصصات بعض عن رينمأجو وناأفت

قممقحتت قممد محتملة مصروفات هةمواجل اتلمؤسساو تاكالشر أرباحا
ديممون مخصممص أو للعمماملين الخدمممة تممرك مثممل: مخصممص تتحققال أو

كو ص أو تحصميلها، فمي كمش ة مخص البضمائع رأسمعا طبموه لمواجه
الزكمماةا وعمماء من تخصم والحتياطيات المخصصات هذه هل المحتمل،

ل؟ أما



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

: ةللجنا بتوأجا*
وهي ،ةااكالز فيها تجب للشركة ةملوكم الأمو تياطياتحال هذه أن        

مممن تعتممبر ولممذا المحتملممة طوارىءال ةلمعالج يوزع لم ربح عن  ارةابع
أعلم. تزكيتها. والله الواجب اللموا من أيزكاةا)ًال (وعاء

* * *

الزكاةا     خراج  ل     م  قي     ن  تعيي87ع/1/20

،يزالعز عبدالسيد/ من المقدما استفتاءلا ةنلجال على عرض] 1099[
:هصون
ك،مممدر وغيممر خوخةيشمملا حلممةرم إلى ووصل بالسن كبير رجل أبي إن
ًا سنوات أربع منف ولممه الكامممل وعيه لعدما والهأم زكاةا رجيخ لم تقريب

ًا يوكممل ولممم وبنممات، أولد الحكممم فممما وغيرهمما، الزكمماةا بممإخراج أحممد
الحالية؟ والسنة الماضية نواتسلل ةااكالز لخراج بالنسبة الشرعي

: اللجنة بتوأجا*
ّيم راكالد فقد الذي سّنلا لكبيرا لالرج الهذ كان إن          من منصوب ق

العممواما وعمن العمماما همذا عمن الزكماةا يخمرج نأ فعليممه ممةالمحك جهة
ّيممم يكممن لممم وإن عنها، الزكاةا إخراج عدما يثبت التي الماضية فيرفممع ق

ّيم لتنصيب القضاء إلى أمره تممم اإذ مالقيمم هممذا وعلممى أمواله، لدارةا ق
الممتي ماضمميةال ماالعمموا وكذلك رضاالح مااعلا عن الزكاةا إخراج بهيتنص

علم.أ لهوال.هاعن كاةالزا إخراج عدما يثبت

* * *

الزكاةا ات/ بابدابالع باتك

الزكاةا     من     ّادةا  حص     ء   شرا  87ع/2/21

دعب خالشي بواسطة المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1100[
ه:ونّص  قادرال



ريممع يجعممل أن علممى الزكمماةا؟ مممال من للحرث حّصادةا ءشرا يجوز هل
ثمنهمما فممإن الحّصممادةا هممذه بيعت اإذ ذلككو ،قراءفلا على نفعه أو ذلك
الفقراء. على يوزع

:لجنةال تأجاب*
هيئة باسم تسجل أن على الزكاةا، مال من للحرث ّصادةاح اءشر زيجو         

ًا مرخصة لجنة أو ً عينها تبقى بحيث الخيرات أو الزكاةا لجمع رسمي مال
ًا جيرهمماتأ جمموزيو ،ليهمممع ةالصممدق بمماب من للفقراء فعهان ونويك زكوي

وإذا الزكمماةا، مصممارف في ويوضع المثل أجر عن ليقّل بمقابل للغنياء
البممدل أو الثمممن نإفمم اهلاسممتبدا أو الحّصادةا هذه بيع إلى الحاجة دعت
ً يكون أعلم. .والله الزكاةا مصارف في ويصرف زكويا مال

* * *

ية  البنك     والوراق     موال  ال     زكاةا           ع/3/21

ّه:صون ،د أحمالسيد/ من المقدما الستفتاء نةلجلا على ضرع] 1101[
اهمموليحت أن جنممابكم مممن راجيمما هممذه بأسئلتي إليكم تقدماأ أن دنييسع
الكافيممة، الجوبة على أحصل حتى وزارتكم في المختصة الجهات على

ًا الله حفظكم والمسلمين. للسلما منار
لبنكيةا قلورااو والأمال كاةاز م لزكاةاا في صابنلا وهل: ماسؤا



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

إذا المغربي والدرهم المريكي والدولر الكويتي بالفلس المبلغ حيضتو جورأ( 
أمكن)ً؟.

ال:السؤ عن لجنةال تأجاب*
ممن اميالسل الدينار هو والمثقال مقالً، عشرون هو هبالذ نصاب إن

ر25 يعممادل أنه ارجحهأ بةمتقار قديراتبت المختصون قدره وقد الذهب
فممي الزكمماةا نصمماب فيكممون الخممالص الممذهب مممن مااغممر بممعرو  أربممع4

فممي المقدار هذا يعادل بما دلب لك يف فيقدر ذهبيا، )ً غراما85الذهب(
نصمماب أممما المزكممى، المممال على الحول حولن يوما عملتها من الذهب
اترتقممديب ختصممونلما قممدره والممدرهم إسلمي درهم ائتام فهو الفضة

ًا تةوتفام نفيكممو ةصمملالخا الفضممة نممم غممراما 2ر975 أنه أرجحها أيض
بلممد كممل يفمم ردقوت الفضة، من )ً غراما595( الفضة في الزكاةا صابن

بالدينار المراد وليس فيها، المتداولة العملة من المقدار هذا يعادل بما
دالمممرا بممل آخممر أو بلممد في العملت من مالس بهذا ماسمي الدرهم أو
ّلممه مممن وهممرهم(ودلاالذهب)ً و من سلمي(وهوإال رينادبال الفضممة)ً. وال

أعلم.

* * *

تجارةا  ال     ض  عرو     زكاةا      87ع/6/21

عبد/  السيد من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1102[
ّه:صون ،منالرح

التجممارةا عممروض زكمماةا بماب وهممو الزكمماةا أبمواب بأحد ختصي اءستفتال
أصممحاب مممن يزكممي أن رادأ مممنل يممنب قممد الزكمماةا تبيمم أن صمملفالحا
تاكالشر



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

العماما آخمر فمي الشمركة ميزانية أساس على الزكاةا ذهه بتحس نأب 
الشممركة مخممازن فممي الموجممودةا البضممائع تحسممب أن يعني المر وهذا

سسمماأ علممى البضممائع أنممواع تجممارةا ىعل ماتقو التي للشركات بالنسبة
تمم انمدمع ممانبي ةالتكلف سعر أي المخازن في موجودةا هي كما هاقيمت

ةاريغصمملا المحال لصحاب بالنسبة ائعضبلا كاةاز نع الزكاةا بيت سؤال
بممأن الزكمماةا بيممت أفمماد العممالم آخر ميزانية إصدار على ليعتمد لمن أي

واختلممف السمموق، في هاقيمت أساس على البضاعة على الزكاةا تحسب
وماهممالمف هممذا فممإن تعلمممون كممما بممالمفرد، أما ملممةلجبا تهايمق هي هل

الميزانيممة أسمماس ىلممع كاتهمماز جتخمر الممتي للشركات نسبةلبا فختلم
ًا هي كما البضاعة أساس على اهجرخت التي وتلك الزكاةا محل بأن علم
ًا أنه الشارةا تجدر كما البضاعة، زكاةا وهو واحد الحرج في وقوعلل منع
ًا بممأن الزكمماةا بيممت على اقترحنا فقد للها حقوق نم حق لنتقاص ومنع

ًا كاةازال جخراإ يتم ًا ريفها،صت كانيةمإ لعدما البيت فرفض عين بممأن علممم
اسممتحقاق عنممد بالسمموق قيمتهمما احتسمماب يصممعب عئاضبلا أنواع بعض

نأمكم وإن الشمرعي الحكمم لبداء عليكم الموضوع أعرض لذا الزكاةا،
الجزاء. خير الله كمجزا ر،كثأ المر لتوضيح شخصيا ابلتكممق
،،اته،وبرك للها ورحمة كمعلي سلماوال

:لجنةال تأجاب*
ّدةا العينية والمال إن       ّومت إذا للتجارةا المع فيها الزكاةا تقدير بغرض ق

لمممن التجزئممة وبسممعر بالجملممة يبيع كان لمن الجملة بسعر تقدر فإنما
كان



الزكاةا ات/ بابعبادلا كتاب

الخممراج، يمموما السمموق بسعر الحالتين في تقدر أن لىع جزئةبالت بيعي 
روضعمم نأعيمما مممن الزكاةا إخراج يجوز كما فة،التكل قدر إلى ينظر ول

ًا الفقير يكون أن على التاجر لدى لتيا ةارلتجاا السلعة عين إلى محتاج
عممروض فممي بالنقممد يمةالق إخراج الصل أن يلحظ ذلك ومع المخرجة

ّله وأفضل، العين راجإخ من لىأو وهو التجارةا أعلم. وال

* * *

ية  الد     زكاةا    87ع/3/31

، ىمصطف/  السمميد مممن المقممدما اءسممتفتال جنممةالل ىعلمم ض] عر1103[
ّه:صون

حممادث، في توفي لشخص بالنسبة الشرعية الدية على ةازكا توجد هل
القصر. لولده بةالنسب الزكاةا هذه نسبة مقدار وما
الحتراما،،، ئقفا ولببق صلواوتف

:يلي بما ةللجنا بتأجا*
ّدية في ةالزكاا جبلت وكممان الحممول، يهمماعل لوحا فعلً، قبضت إذا إل ال

ّدر النصمماب، مايكمممل أو نصاب للدية نيقحالمست نم شخص لكّل ويقمم
أو صالخممال الممذهب مممن غراما وثمانين  خمسة85يساوي بما النصاب
م.أعل ّهللالورقي. وا النقد من قيمتها

الخير     ميادين     ي  ف     اةا  الزك     صرف    87ع/1/24

ريـةخي ة لجنـد/السممي مممن المقممدما الستفتاء جنةلال ىعل ض]   عر1104[
ه:ونص

المهاجرين وإعانة إغاثة مجال في بالعمل تعلمون امك ةلجنال وماتق      

الزكاةا ات/ بابدابالع باتك

أهممل وزكمموات دقاتصم مممن دهمماير ما على ذلك في وتعتمد ،لفغانا 
الخير.



المرحلممي الفممائض اسممتثمار جواز حول بسؤال لكم نتقدما أن اهن دونو
أموال: من

.كواتالز مم1
ًدخ هعائد كونلي مم تقاالصد مم2  ية.ريخال اللجنة لمشاريع ل

رضى.وي يحب لما وإياكم يوفقنا أن وجل عز لىالمو لينسائ

أنمه ورأت مماثمل سمؤال عمن هال سابق بجوا على للجنةا عتواطل مم
ًا يصلح الجواب: ونص السؤال لهذا جواب

تمويممل فممي بهمما السممهاما الزكمماةا)ً يجمموز (غيممر للصممدقات سممبةبالن مم
الخيممر وجمهأ يفمم عهمماير سممينفق الممتي المأمونة ةاريمستثاال عالمشاري
الخيريممة)ً فيجمموز (الثلث صمماياللو بالنسممبة وأممما السمملمية، والدعوةا

للزكماةا بالنسممبة أمما ذلممك، يمنممع مما الوصمية نمص في يكن مل ما ًضاأي
فممور مممن الشممرعية مصممارفها فممي أعيانهمما تصممرف أن فيهمما فالصممل
ًاقممطب لتوزيعهمما الحاجممة امايممق مادلعمم ااجهممرإخ تممأخر نإ نكممل إخراجهمما

زيجممو فممإنه للمحتمماجين الدائمممة المصمملحة تحقممق دوريممة لولجممدا
الحاجممة، يلها)ً عنممدسممي(ت يضممهانضت فيهمما يسممهل بمجممالت تثمارهااسمم

المصممارف لممدى بالسممتثمار التفممويض مع توفير حسابات في كإيداعها
بممأس فل  ورةاظمملمنا الحاجة نع ديزي وفر هناك كان إذا أما السلمية،

المشممروطة السممتثمارية شمماريعملا فممي رفولمما ذلممك اسممتثمار مممن
يرهما،غ دون الزكماةا مصمارف فمي غلتهما قتنفم أن بشمرط والمأمونة،

أن لىوع



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

المشمماريع)ً علممى هممذه فممي (الداخلة الزكوية الموال هذه ةحص بقىت 
عزوتو فتباع بيعها إلى المستقبل في احتيج ول ثيحب الزكاةا حكم أصل

ًاوا عالممبي هذا يكون الو يرها،غ ندو الزكاةا مصارف في ًاضأي اتهميق جبمم
علم.أ . واللهحةمل الحاجة كانت إذا إل

* * *

للتجارةا     المعد     قار  الع     زكاةا     87ع/2/28

:ونصه محمد/  السيد من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض]1105[
نمماءبب تلكممويا في موظفين نعمل الذين الزملء الخوةا ضوبع أنا قمت

وتممم فيها، ليسكن قةش ركشتم للك اسسأ وعلى القاهرةا في عمارةا
بنمماء انتهمماء عنممد للممبيع نعرضممها زيممادةا قشممقال بعممض ءبنا لىع التفاق

ًا سممنوات خمممس منممذ العمممارةا بنمماء وجمماري العمممارةا حسممب طبعمم
خاصممة مممال زكمماةا العمارةا هذه على هناك فهل ،انل ةيالماد المكانيات

البنمماء نتممهي ملمم للعلمممو ابنائهمم مممن النتهاء بعد عهايب يونن يالت بالشقق
وكممذلك بيعهمما؟ علممى أما ققالشمم على الزكاةا تستحق ومتى الن، حتى

وكيممف فمممتى اللممه، بممإذن تجاريممة محلت الرضممي الطممابق بيممع ننمموي
الزكاةا؟ تستحق

:يلي بما ةنجلال تأجاب*
ارةاالعم ناءب في للمشتركين الشخصي السكن منها يراد تيلا ققشال 

ً.أصل فيها زكاةا ل
تزكممى ممماا)ً وإنمتهمم(قي هممانأعيا فممي زكمماةا ل إيجارها رادي التي شققوال

علممى الحممول حممال إذا ويزكيهمما مممال من عنده ما إلى بضّمها اليرادات
النصاب.



الزكاةا ات/ بابعبادال بكتا

الزكماةا، فيهما فإن بيعها بقصد بناؤها يجري التي والمحلت شققال اوأم
ًا تالعقممارا رتجمما مممن يسوال رةاالعما بناء في ركينالمشت أن إلى ونظر
عقممار فممي منممهث وضع ثم هوبيع العقار شراء في موالهمأ يديرون الذين

الشممقق هممذه بيممع يقصمدون هممؤلء  وإنممما السمموق بسممعر ويبيعون آخر
ًا ققتح اذإ توالمحل ًا سعر في الثمن وضع يريدون ول ينتظرونه خاص

آخر. عقار
هممذا نممم تالعقممارا كيممةتز يفمم كيممةللماا هبذبم ذالخ جنةالل رأت لذا

تماجر ذاهمم لن ضمىم مممما واحمد عمماما عن ثمنها وقبض بيعها دنع نوعلا
تجارتهمما)ً فممي أمممواله يقلممب الذي (وهو المدير العقار تاجر أما متربص
البيع. يحصل لم ولو عاما كل اهتميق فيزكى

علم.أ لهوال

* * *

ره  أسعا     تقلبت     الذي     قار  الع     زكاةا87/ع5/29

فىمصط ديسال من مادقالم الستفتاء جنةالل على عرض] 1106[
:ونصه

ولكممم الحنيممف الشرع حسب لةالمسأ ذهه على بإجابتي تفضلال وأرج
تعالى. الله من والثواب الشكر موفور

اشممترى بسوريا الزبداني مصيف في أصدقاء ثلثة اكن ما1974 عاما في
أن الخممر يقيوصممد أنمما عليممه فعرضممنا الرض )ً مممن2ما8000( أحممدنا

(هممذه قممال ولكنه بذلك فرضي ،انم احدو لك)ً ل2ما1000( في نشاركه
وعنممد  د.ك1100 منمما لكممل الحصممة ثمممن انوك بذلك ناللتجارةا)ً فرضي

حصممة منمما كممل فممدفع آخران انقيدص انمع اشترك  الكويت إلى عودتنا
نسمع صرنا أشهر بعدةا وبعدها الكبر، النصيب صاحب  إلى550 قدرها

أن



الزكاةا ات/ بابداعبلا باكت

دينممار آلف ةعممبرأ دودحمم يف تساوي أصبحت وأنها اهمنث تفعار ضرلا 
الحممال هذه وظلت يبيع أن يدلير ابنصاح )ً ولكن2ما1000( لكل كويتي

زيممادةا فممي الرض أن نسمممع ونحممن محرما هرش يف ما1979 عاما حتى
أن ويقمولن يبيعهمما أن يريمدان البماطن فمي وشمريكانا بيممع، دون ولكن

امممم يممبيع، أن ليريممد وأنممه اينممعل ضحك رةايالكب الحصة صاحب شريكنا
مبلممغ لممه ودفعممت برضممائنا الشممركاء أحممد حصممة أشممتري أن ينراضممط

( بمسمماحة ك.د.مم 1450 اهردق حصة لي فأصبح كويتي ناردي 900.00
ًا بسنة وبعدها الرض )ً من2ما1000 بمبلممغ الخر صاحبي اشترى تقريب
دوحمد يفم يوتسمما منمما واحمد كل حصة أن صورنت وأصبحنا دينار1200

ما1982 عمماما لبنممان جنمموب ودهمميلا حتمملا نأ إلممى دينممار آلف نيممةامث
ًا باسمه مسجلة الرض لن عيبي أن اصاحبن على وضغطنا :لافقمم جميعمم

حممتى الحممال هممذه علممى ومكثنا الحتلل بسبب قيمتها نزلت لرضا نإ
آلف أربعممة منمما حدوا لك حصة وأن الرض باع أنه  فأحبرنا1986 عاما
رمضان. بعد إلينا لغبمال عدف موت ردينا
ًا علممّي، المسممتحقة الزكمماةا مقممدار عن يفادتإ جوفأر فممعأد ننيبممأ علممم

عاما. لك نم رمضان أول في أموالي على الزكاةا
احترامي. ولبقب ضلواوتف

السمملع أن من المسألة هذه في مالك قولب خذال نةاللج رأت*
سممنين صممحابهاأ عنممد أقممامت وولمم فيها زكاةا فل صحابهاأ ندع بارت إذا

هللمموا القبممض، عند فقط واحد عاما زكاةا ثمنها من جريخ هاعاب إذا لكن
أعلم

* * *
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صدقة  ل  ا     ي  فإ     وع  ج  ر     ا  ل87/ع2/24

ديرـمـالسمميد/  مممن مقممدمالا ءاتفتسممال ةـنـللجا ـلـىع عممرض]  1107[
ه:صون ،ةلسإلميا ونئالش
الفتمموى لجنممة علممى التاليممة لةئوالسمم عوالموضمم عممرضب رماكممالت رجممون

بالجابة. وإفادتنا الموقرةا
ًا السمملمية الخيريممة الجمعيممات إحدى زارةاوال تمنح لقد عمممجل تصممريح

عليهمما وللقممائم الجهممة لهذه تزكيات على بناء وذلك سنينالمح من رعاتبتلا
الوزارةا. لدى معتمدةا هيئات من

التصممريح منممح الممذي وهممو ممم ةيممالجمع هممذه أمر على لقائما من بدر وقد
البيانممات بعمض يربممتزو ماقمما بمأن ونزاهتممه، بأمممانته يخل ما م التبرعات لجمع

ًا اكتشمماف تم وقد نينلمحسا اتتبرع من قدر أكبر جمع ذلك وراء من قاصد
الوثائق. بمقارنة تزويره
المحسممنين، مممن معهمماج الممتي التبرعممات جميممع اسممتعادةا مت يهلع ءاوبن
مممذكورةا غيممر الجهممة، لهذه المحسنين أسماء لبعض ةالثبوتي الوراق وكذلك

خير)ً. علفا( قيعهمتول التبرعات كشف في
:ؤالسوال

القممائم مممن بممدر والتي ةالجه هذهل عتمج يتلا التبرعات يف كميرأ ام م
التصرف؟ هذا مثل عليها
التبرعات؟ له موعالمج النوع نفس من لمشاريع تبرعاتلا هجتو له م
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عين؟متبرال نالمحسني إلى عادت هل أما م
محسن؟ كل به المتبرع المبلغ ليعرف تزويرلل ةبلنساب م

: جنةلال تجابأ*  
البيانممات تزويمر طريممق (عممن ممما مشروع باسم جمعت يتال ترعابالت

الممذي للمشممروع هةمشمماب خيريممة مشاريع في الجمع)ً تصرف بهذا قاما ممن
لرجمموعو قةالصد نيةب دفعوها لنهم بها تبرعوا الذين ىلإ تعاد اول له، جمعت

أعلم. الصدقة. والله في

• • •



اداتعبال اُبكت

م  الصو  /     باب

يده     النجاسة     إصابة     أو     ئم  الصا     ناء  استم87ع/1/17

ّدما السممتفتاء جنممةلال ىعلمم ضر]  عمم1108[ ـنالم/  مممن المقمم ـاما ـي لـع
ّه:ونص طبية لمنظمة

،وبعد بةطي ةتحي
ةطسممابو يممحقلتال ادخممال بممدأت قممد لصممحةا رةاوزا بممأن علمممال ىيرجمم

حتياطمماتلا كممل ةاخممذمت النممابيب، بطفممل مممايعرف وهممو النممابيب،
والرحاما. النساب خلط لعدما اللزمة المخبرية أو الشرعية

الحتيمماط فممي ةاوزيمماد الكريممم رمضممان شهر في الياما ذهه ناإن ثوحي
التي: حبتوضي التكرما أرجو

بممأن ًاممملع ار؟هممنلا سمماعات أثنمماء فممي لمممعلا اذهمم يتم نأ وزهليج  م1
حكممم ممماهو بويضة؟ال تلقيحل منيه من عينة إحضار منه يطلب المريض

المريض؟ صياما
دى تتناوله لمنيا أن  م2 أو نقطمة سمقوط احتممال وهنمك العماملين أي

ًا ا؟ل أما الصائم ذلك يفطر هل لين؟لعاما أيدى على منه بعض
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تمنشممطالا بعممض إعطائهمما يتولممون الطبمماء فإن للسيدةا سبةبالن  م3
لهمما تعمموضل قمد صةفر وهي رمضان أثناء البيضة تأتي وقد تبيض كيل

لتلقيحها. زوجها مني على والحصول اغتنامها يجب ولذلك ثانية مرةا
الصممياما؟ وقمماتأ أثناء همني بإحضار مريضه أمر إذا ثمآ لطبيبا هل  م4

الثم. في للوقوع تجنبا اتخاذها الواجب طاتايتحالا هي وما
ًا الممكنة بالسرعة ردكم انيصل نأ اراجي .المرضى لظروف نظر
المجال. هذا في معنا الصادق تعاونكم دتكملسيا رينشاك
،، الله ورحمة كمعلي سلماوال

حممول رلستفسمماا مممن لمزيممد المنظمممة برئيممس جنممةالل تاتصمملو م
الفادةا: نّص وهذا الموضوع

؟راهالن دون الليل في العملية جراءإ كنيم لس: ه
فين.وظالم من كبير عدد إحضار في كبيرةا ةصعوب ناك: ه ج

الفطممار وقممت فممي المنويممة الحيوانممات على لحصولا كنيم ل: ه س
النتائج؟ نفس إعطاءل نيالثا اليوما إلى بها والحتفاظ

لكن بالتجميد البيضات وأ ةيونالم بالحيوانات حتفاظاال نممكال نج: م
(الفوريممة)ً المثلممى الصممورةا يف يه كما اهخصائص على البقاء ليمكن

وأحسممنها المواصفات أدق تتطلب العلج عضومو لتحاال أن سيما ول
ونحوه. بالتجميد خارجي تأثير دون



الصوما بت/ باادابالع تابك

يلي: بما والرابع والثالث لولا سؤالال عن ةللجنا بتوأجا*
صممومه إفسمماد علممى الصممائم إقممداما ليجمموز أنممه شممرعال يفمم صمملال

مممن وهي معصية رمضان في الفطار لن  ناضرم ارهن في بالستمناء
تلقيممح لغممرض رمضممان نهممار في الستنماء له ليجوز فإنه اولذ ر،ائالكب

ّ عليممه عمماني أن أو كذلمم منه يطلب أن يجوز ول جة،الزو بويضة فممي إل
أمكمن إن الضممرورةا ولتتحقمق المحظممور، بها يباحا التي رةاورضلا ةحال
مابعممد أو رمضممان كليممل الصياما وقت غير في الجراءات هذه تتخذ أن

يتعيممن أن فهممي ذلممك تجيممز الممتي الضممرورةا أممما رمضان، شهر انقضاء
العلج عموضممو هممي التي الحالة تكون أنب انرمض نهار في ذلك إجراء

فممي بالسممتمناء الصمموما إفسمماد علممى قداماإلا وهوالجراء( هذا تأخر لو
والظممروف المواصممفات ولممماتحققت الفرصممة رمضان)ً لضمماعت نهار

تممبييض كممان إذا ما الضرورةا حالة أمثلة ومن العلج، هذا لمثل المفيدةا
ًا المرأةا اسممتقراء حسممب مضممانر في حصوله وصادف معتاد غير نادر

ًا الستمناء يجوز فل هذا وعلى ،لجعاالم الطبيب الممزوج قبممل مممن نهار
ً ذلك إجراء يمكن كان إذا التممأخير علممى يممترتب لنه رمضان بعد أو ليل

العلج. فرصة ضياع من الخوف
رمضممان نهممار في بالستنماء المريض صياما ديفس الحوأال عجمي وفي

مهويمم بقيممة كالمسمما عليه ويجب عليه، فارةاك لو فقط، القضاء وعليه
ًا المعالممج الطبيب عمل كمح نوكيو رمضان، شهر لحرمة لحكممم تابعمم
تتحقممق الممتي حالتلا في به رمأ فإن بالستمناء، فيها أمر التي الحالة

ّ هعلي إثم فل الضرورةا بها بالحراما. المر إثم ليهفع وإل
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علي المني سقوط يلي: إن ابم لثانيا الالسؤ عن ةللجنا وأجابت*  
ّله صومه ليفسد لصائما لماعلا يد أعلم. وال

* * *

كية  الفل     بالحسابات     ضان  رم     ت  إثبا87ع/1/28

الرجنتين نم مقدمالا الستفتاء جنةالل على عرض] 1109[ السيد/ 
:ونصه نادرالسيد/  بواسطة

ًا هلال وجزاكم التالي السؤال مونمض لحو بإفتائنا تكرماال ونرج .خير
وما العلمي والتقدما الفلك علم حسابات على الكلي عتمادال يجوز هل

الصممناعية؟ قممماروال نيةاللكترو والعقول الرصد أجهزةا من إليه توصل
ابت اتبماع ول الهلل ايرؤ لمىع دالعتما دون ا ث ي الهلل رؤي د ف ىإح

لعربمميا العممالم عممن الرجنممتين ُبعممد ىبممدعو ذلممك كل إسلميةال الدول
إسمملمي غيممر مجتمممع فممي يعيشون اهيف نيالمسلم ولكون لسلمياو

يتهانهمم وأ رمضممان شممهر بممدء عممن النمماس إبلغ يصممعب أو يتعممذر وربما
الليلة. سبنف

مماثممل سممؤال علممى أجممابت أن سبق ماب  الالسؤ عن ةنجلال تأجاب*
بممما الجابة ونص السؤال لهذا صلحت بةالجا تلك أن أتور لسؤالا لهذا
:يلي
:رهشلا دخول بوتًا: ثأول

مممن والعشممرين التاسممع اليمموما شمممس غممروب بعممد الهلل يرؤ اإذ مم أ
ؤيممةر ةالقمري الشهور سائر من أي وأ دةاالقع ذي أو رمضان أو شعبان

لعممدةاا إكمال جبو صحيحة رؤية ير لم فإن الشهر، دخول ثبت ةحيحص
لرؤيتممه ومواصمموسمملم: ( هيعل الله صلى النبي لقول وذلك ًا،يوم ثلثين

فإن لرؤيته وأفطروا
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ًا)ً متفممق ثلثين شعبان عدةا فأكملوا مكعلي غبي  أبممي حممديث مممن عليممه يوم
للبخاري. للفظاو هنع هلال يرض هريرةا

هممزةاالج ةابمسمماعد أو المجممردةا بالعين المباشرةا يةؤرلبا دارموال مم ب
من رؤيةلا نأل المراصد وأجهزةا واظيرنوال ارةاظكالن والمكبرةا ربةمقال

ذكورةا الرؤيمة فمي فتمدخل حقيقيمة رؤيمة الوسمائل هذه خلل ي الم ف
الواردةا. الحاديث

أو ةضافالست أو التممواتر : إمممارؤيمةال تإثبمما فمي المطلوبممة بينةال مم ج
داود أبممو هأخرجمم الممم ذلك من أقل وليقبل فأكثر عدلين رجلين دةااهش

)ً أن2/167( نهنس يف يقطن دارل)ً وا2338 برقم 2/404( السنن في
الله رسول إلينا قال: (عهد ثم خطب حاطب بن الحارث وهو مكة أمير

عممدل شاهدا وشهد نره لم نفإ ةللرؤي ننسك أن وسلم عليه الله صلى
 وفمميصممحيح" متصل إسناد "هذا الدارقطني وقال ،)ًدتهمااهشب نسكنا

نبما لافقم عمممر ابمن إلى ارشأ (ثم نيطرقوالدا داود لبي ىأخر يةوار
روى وسمملم)ً... ولممما عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أمرنمما بممذلك عمر

قممال: جاءنمما سمملمة بممن شممقيق )ً عممن2/167( السممنن في الدارقطني
مممن أعظممم بعضها ةلاله نأ" بخانقين ونحن عنه الله رضي عمر تابك

ال" قممنشمماهدا يشممهد حممتى روافطممت فل ًانهممار للاله رأيتم فإذا بعض
أول من الهلل رأيتم فقال: " إذا العمش نع ةبعش "رواه ارقطنيدال

بالمس" وقممال: هممذا رأياه أنهما شاهدان يشهد حتى تفطروا فل النهار
عبد لوولق روصنم عن العمش تابع وقد ىللي يأب ناب ثحدي من أصح

ليممهع اللممه صلى بيالن ابصحأ حبناص ناالخطاب" إ بن زيد بن الرحمن
ملوس
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قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حدثونا وأنهم منهم، وتعلمنا 
فممإن ثلثيممن، فعممدوا عليكم أغمى فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته "صوموا

)4/321ً( أحمممد وانسممكوا" أخرجممه رواطمموأف مواوفصمم عممدل ذوا شهد
ححيصمم وإسناده 232 ص له واللفظ الدارقطني)ً و1/300( ئيلنسااو

)ً.4/26( ليلغلا ءاوإر في كما
وأن عممدلين الرائيممان يكممون أن لبممد بالمراصممد الستعانة ةحال في مم د

الشهادةا. بلغة الخبار يكون
تقبممل لممم هللال ةرؤيمم اسممتحالة علممى القطعممي الحسمماب لد ذاإ مممم هم

مممن بيالقليممو نقل الواقع، مخالفة ماعد ةنيبلا روطش نم لن الشهادةا
عممدما علممى القطعممي الحسمماب لد اذإ: "هقممول العبممادي نعمم فعيةلشاا

قممال: "وهممو بها" ثممم شهادتهم وترد برؤيته العدول قول يقبل لم رؤيته
.ةارومكمماب معانممدةا ذلممك ومخالفممة حينئممذ الصمموما يجمموز ول جلممي ظاهر
)ً 2/49( وبيقليلا يةحاش
امحونممف نيتآي راهوالن الليل (وجعلنا وتعالى كتبار هلقو لكذل يدل ومما

ً  لتبتغمموا مبصممرةا النهار ةيآ انلعوج الليل ةآي ولتعلممموا ربكممم ممن فضمل
السممراء/ تفصمميل)ًً (سممورةا فصمملناه شيء وكل والحساب السنين عدد
12.ً(
)5ًالرحمممن/ ورةاان)ً (سممبحسب والقمر وتعالى: (الشمس باركت لهوقو
ي:يل ام حالةتساال لةثمأ ومن

أو الشمممس مممع سيغرب الهللا أن ىعل يالقطع الحساب يدل أن مم1
قبلها.
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بعممد مكممث ولممه موجممود الهلل أن علممى القطعممي الحساب يدل أن مم2
الممتي المممدةا تقممدير فممي ويرجممع مسممتحيلة رؤيتممه لكن الشمس غروب

دأفمما دقممو لخممبرةا،ا همملأ قول إلى لالهلا دةااول دبع الرؤية فيه تستحيل
له: "إناصممح امممب يتويممالك كمميالفل مممم العجيممري ممدمح حصمال لدكتورا

علممى دقيقممة عشرين مضي قبل ممكنة تكون ل المجردةا بالعين الرؤية
يممرى أن يمكممن فل الحديثممة بالجهزةا الرؤية كانت وإذا الشمس غروب

.الشمس غروب على دقائق سبع مضي قبل
د يقعسم ًكسموفا كاهنمم أن يلقطعا بالحساب يعرف أن مم3 بروغ بع
ل الهلل ولدةا لن هرشمملا مممن ينروالعشمم التاسممع يمموما مممن شمممسال

الرؤيممة أن تممبين الكسمموف حصل ثم الرؤية ادعيت فإذا بعده، إل تكون
أمممر فممي التهمة تمكنت إذا الشهادةا ترد وكذلك الواقع، لمخالفة باطلة

لبد هنأ هيئةلا ترى ذلك ومع الحساب غير آخر سببل هاغير أو الشهادةا
هممذه من للتوثق لقلا ىلع ينبيرخ برأي المور هذه في انةتعاسال من

العملية.
أي النفممي حال في به الخذ يجب القطعي الحساب أن يئةهال ىوتر ومم

بممه الخممذ فيجمموز الرؤيممة إثبممات حالممة فممي أما الرؤية، باستحالة القطع
ى ي إليمه السمتناد بمعن ى باالحس ةلمادل أي ةلرؤيا إمكمان ف أن عل

ونحوه. غيم نم عنالما ودجو لول ممكنة رؤيته وجودم الهلال
مممن طلممع قد الهلل أن على الحساب دل إذا وأماعيد: ال قدقي ابن قال

يقتضممي فهممذا مثل كممالغيم المممانع وجممود لممول يممرى وجممه علممى الفممق
للزوماا في بشرط الرؤية حقيقة وليس الشرعي السبب لول الوجوب،

 نأل
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أرضلا في أيهت حفرةا (وهي المطمورةا في لمحبوسا نأ ىلع قالتفا         
بالمممارات. بالجتهمماد أو ةالعدا المبإك علم وتغطى)ً إذا خفي مكان في
أخممبره ول الهلل يممر لممم وإن الصمموما، عليه وجب رمضان من اليوما أن
)ً.2/4 الحكاما مدةاع شرحا (الحكاما رآه من

ير لم لكنه مانع هناك يكن لمو ةالرؤي ةيإمكان على ابحسال دل اإذ مم ز
ًا لثيممنث رهالش عدةا إكمال فيجب سمملمو يممهعل اللممه صمملى لقمموله يوممم

شمعبان عمدةا فمأكملوا عليكمم غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته اصومو"
ًا". ثلثين يوم

المطالع: فتليا:  اخثان
تلممكب ذالخم لبلممدةاا لمكت أهل لزما شرعية رؤية بلدةا في الهلل رؤي اذا

أما انمضممر هللل تاالثبمم أكممان سممواء الشهر، دخول اتبثإ يف يةؤرلا
ًا ويلزما غيره، الممتي والبلد البلممدةا تلممك فيه الذي ليمالق ميعج أهل أيض

ًا الرؤيممة تلك حكم ويثبت الطول، خط في القليم ذلك مع تشترك أيضمم
في يقع بلد كل لأه وهم الرؤية عدما عندهم يتصور ل قوما كل حق في

ة فيهما حصملت التي ةادلبلا من الغرب ةهج قمعت المتي ادلالب مماوأ الرؤي
جممزء فممي الرؤيممة قليمإ مع تركشوت مالقلي ذلك من الشرق جهة على
فممي الرؤيممة بتلممك تأخممذ أن القليم ذلك في الرؤية لهيئة فإن الليل من

ًا. وعشممرين تسممعة أتموا ذاإ ًامطلق رمضان من الفطار لككممذ.. ويوممم
ام عندهم الليل من بقي وقد بالرؤية اوملع ذاإ مضانر رشه دخول في

ضيق. دون السحور مع النية يتبيتل كفيي
أعلم. وتعالى هحانبس هلوال



الصوما / بابتادابالع تابك

المعروضممة السممئلة ودرسممت السممابقة المبادىء الهيئة تأقر أن دوبع
:ليي ما رأت الموضوع بهذا والمتعلقة يهاعل

إقليممم كممل نممم ذلممك اهممب المنمموط الشممرعية الجهممة ولبقمم  يؤخذًا:أول
ل والجتهمماد اجتهممادي، لممكذ في رلنظا لن ااجتهاده تنقض لم مادامت

ًا خالف  إذا إل بمثله ينفى ًا نص ًا شرعي المقطوع الواقع خالف أو صحيح
أعلم. به. والله



  
اداتعبال اُبكت 

عمرة  وال     الحج  /     باب

للحج     الهبة     بول  ق     جب  ي     هل                87ع/5/31

ّدماملا فتاءتساال جنةالل ىعل عرض]  1110[ ّه:صون ، ل عاد/ السيد من ق
فمملتك اإذ وأ ا،مممال والممده منحه إذا معسر)ً الحجال(نالب لىع يجب له

ل؟ أما منة ذلك في وهل بمصاريفه الوالد

يلي: ماب  الالسؤ عن ةاللجن أجابت*
عليممه وجب مستطيعا به وصار المال من أبوه له بذله ما لدالو لبق اذإ

حممال فممي غيممره أو الوالممد البمماذل كمموني نأ ذلممك يفمم ويسممتوي الحج،
عليممه ذلممك فممي لممما المنحة قبول عليه يجب ل يقبل مل ول ّماأ ،لالقبو
ّنة، من يجب فإنه لبيه الولد لباذلا انك إذا أّما الحج، عليه يجب فل الم
ة همذه قبمول والمدال ىعلم ّوى لشمافعي،ا بهذم فمي المنح غيمر وسم

ًا يلممزما فل هذا وعلى اللجنة، هراتختام ووه بغيره، الولد الشافعية أحممد
غيره. وأ جحلل ةمنحلا قبول

.أعلم ّلهوال



والعمرةا الحج / بابتادابالع تابك

وجها  ز     لى  ع     لمرأةا  ا     جة  ح     جب  ت     هل 87ع/2/9

:ونصه محمدالسيد/  من المقدما تفتاءاسال ةجنالل ىعل رضع  ]1111[
الدليل؟ وما المعسرةا؟ زوجته بحج ملزما الموسر رجلال ل: ه1س
حجة تلزمها هل أيسرت؟ ثم ةارسعم انتكو ماله من حجت إذا: و2س

؟يللدال اوم ال أما ماالسل

يلي بما لجنةال تأجاب :
ذلك لن سرةامع ماأ كانت موسرةا (الحج)ً لزوجته قةنف وجزال زمايل ل        

الحج، عليها يجب ل معسرةا الزوجة كانت وإن وجية،زلا ةقفن من ليس
ّله لقوله )ًاليسممب يممهلإ اسممتطاع مممن الممبيت حممج الناس على تعالى: (ول
الفريضممة ذههمم أداء تممهجلزو وجالز يسهل أن العشرةا حسن من ولكن
ًاموس كان إن بماله مممن المممرأةا حجممت إذا أنممه علممى ها،ل افقتهوبمر ر

ل الحممج لن السمملما، حجممة عنهمما سقطت غيره أو زوجها مال أو هاالم
ّ يجب كممون اشممتراط يممرد ولممم حصمملت وقممد العمر في واحدةا مرةا إل
فممي و(الستطاعة)ً المشروطة نفسه، الشخص لام من ماالالس حجة

ًا وليس جوبلول شرط حجلا يعالمسممتط رغيمم جحمم اذفممإ للصحة، شرط
أعلم. . واللهضةريلفا عنه وسقطت الحج منه صّح

* * *



  
اداتعبلا اُبكت 

برة  المق  /     باب

وسلم     عليه     الله     صلى     نبي  ال     ر  قب     ةا  زيار      87ع/3/36

:ونصه هالل  نورسيد/لا من المقدما الستفتاء نةاللج على عرض]  1112[
:ةيالت ئلاالمس نع لعلماءا وليق اماذ
فممي المساجد أحد في عةالجم يوما حضرتو بنغلديش لىإ رتساف أنا

وكممانت الخطيممب، إلممى واسممتمعت الجمعممة، صمملةا لداء دكمما عاصمممة
الخطبمة أثنمماء فمي المماما قممال الحمج فمي المماما خطبها التي الخطبة

وسلم)ً ولسمميد عليه الله (صلى روبقال يدس ةازيار الحج مكملت (ومن
يثدلم)ً أحمماسممو عليممه اللممه (صمملى لممهال لورس نع وىر ،رالقبو أهل
(صمملى اللمه رسممول قال: قممال ثم ،نسح اوبعضه ضعيف بعضها نادإس

اللممه رسول شفاعتي)ً وقال له وجبت قلبي زار وسلم)ً (من عليه الله
لم عليمه اللمه صلى ن وس فمي ينرزا نهأكم وفماتي بعمد قمبري زار (م

فقممال:  بةالخط ذهه لثم عن امامال ئلس الفريضة أداء بعد حياتي)ً ثم
الكتمماب كلممذ انممعفراج الفلنممي، الكتمماب نم بةطخال ههذ تحفظ إني

ًا الحج... الخ)ً ووجدنا مكملت (ومن العبارةا فيه ووجدنا الحممديث أيضمم
ةحاشممي فممي ورأينمما شممفاعتي، لممه وجبممت قممبري زار من يعني مم الول

 قطني الدار واهر ،لكتابا



المقبرةا / بابتادابالع تابك

نالوسؤا الول، الحديث نع هذاو سن،ح ه إسناد وآخرون يمةخز نواب        
اليضمماحا نريد موضوعان؟ أما صحيحان هما هل الحديثين ذينه أن نع

أنظممار عممن مكشمموفة غيممر الغامضة بالعلل الوضاع أسماء مع والتبيان
العلماء. بعض

حبةتسممم وسلم هيعل الله صلى الرسول قبر زيارةا أن في اشكيا: لثان
مجممرد أراد هأنمم ممسممل رجمملل يجمموز هل ولكن المحققين، العلماء عند
مممن أو بنغلديممش مممن وسافر وسلم عليه للها لىص ولالرس قبر زياةا

مسممجد فممي النافلممة ول الراتبممة الصلوات من صلةا يصل ولم باكستان
عليممه اللممه صلى قبره زيارةا بعد ورجع وسلم، عليه الله صلى الرسول

دمسممج فممي يصممل لممم بممأنه شمميء ببمماله طممريخ مول ،هنوط لىإ موسل
مممن الثممواب بتيممتر وهممل به، يهتم لمو ملسو عليه الله لىص رسولال

والسفر؟ النية هذه مثل على الله
ًا المسألة هذه ضاحاإي وأرج الشرعية المنقولة بالدلة جواز وعدما جواز

الله. أفادكم مم أفيدونا

:يلي بما لجنةال تأجاب*
،جحال تملكم من تسلي موسل عليه الله صلى النبي برق رةاازي نبأ        

الرحال شد أما النبوي، المسجد بزيارةا له تيسرت لمن مشروعة وهي
بيممن خلف ففيهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي لقممبر الزيممارةا بقصد

القممبر زيممارةا فممي الممترغيب أحمماديث تخريممج وإلممى إليها فيرجع العلماء
دينلمما ّقمميت الشيخ وكتب تيمية ابن دينلا ّيتق يخشال كتب إلى النبوي

لموضوع.ا اذه يف ةلفؤمال يسبكلا
علم.أ لهوال



المقبرةا / بابتادابالع تابك

التراب     إلى     يت  الم     خد     ء  إفضا87ع/2/44

ه:صون ، سادباالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض]  عر1113[
أحدهم يقوما أن تأمواال بدفن يقومون الذين العمال بعض من ليحص

ّنهمموجه شممفك أجممل من محرما معهن ليس للتيا ءانسلا جهو مسبل
تهشممم قممد ممممن للرجممال بالنسممبة وكممذلك التراب إلى به ضيفي حتى

ًا. ينزف وجهه يزال ل وربما ذلك غير أو لحادث وجههم دم
الفقممه كتممب في جاء كما التراب إلى الميت وجه بإفضاء قصودالم فما
الكفن يلمس أن دالمقصو أما التراب الميت خد امسيل نأ بمعنى هل

التراب؟

:يلي ابم ةلجنال تأجاب*
ّد إفضاءلبا دقصومال         الرض خمده يلمس أن التراب إلى الميت بخ

ًا ليس الرض إلى الميت بخد والفضاء فممي ورد وإنممما سممنة، ول واجبمم
ي الخطماب بن عمر وصية ه رض ت اأنم إذا بقموله، عنمه الل فأفضموا ّم
مممايف كلممذ ذكممر علممى الفقممه بكتمم ضبعمم تجر دوق الرض إلى بخدي
بكشف محرما قياما يتيسر لم فإذا وجوبه لىع تنص ولم الميت،ب يفعل

النسمماء أمر لن تركه فالولى للنساء بالنسبة المر هذا لتحقيق الكفن
ًا. الميممت وجممه كممان إذا وكممذا أولى ومراعاته الستر على مبني مهشممم
أعلم. والله

* * *



لمقبرةاا ابت/ بادابالع تابك

ابر  ق  الم     أرض     من     تفادةا  الس87ع/2/6

ه:صون ،الله عبد/ ديالس من ماالمقد الستفتاء جنةالل ىعل عرض]  1114[
المقابر. تجاه شرعية بفتوى تناإفاد جاءالر
خللها. مشاريع إنشاء في المقابر استغلل جوزي هل م1
غلل.لستا حدود مدى م2
الستغلل. تبيح لتيا يةمنالز المدةاو وفالظر م3
.الستغلل في استخدامها المكان في يالت فنيةال ائلالوس م4
الستغلل. من ىنالد حدلا م5
المقابر. وارأس ةإزال م6

ًاوشك الكريمة. إجابتكم وعلى كتابنا تقبل على ر

التشممجير فممي المقممابر غللاسممت بخصوص سابقة فتوى على ةللجنا عتواطل
نصها:و ،كبير حد إلى منها تفيديس نأ ئلللسا كنيم هأن ورأت

 الشممجار سغممرت أن ىعلمم زجممائ اتالرف بقاء مع حتى مقبرةاال رتشجي إن
إذا لنممه نفسممها القبممور علممى وليممس القبممور بيممن الممتي الفراغممات في

فممي إل حممراما وهممو القبر نبش ذلك من يلزما نفسه القبر على غرست
ًا، نادرةا التح .عاما تزهنمك ذختت ل أن على جد

 إذا لإ يجمموز ل فهممذا القبممور بقمماء مع هالك عاما اهزمنت المقبرةا ذاتخا ماوأ
ًا، بليممت الممموتى عظاما أن من دكأالت حصل هممذه أرض كممانت  وإذا كليمم

ًا المقبرةا ًا اتخاذها يجوز فل وقف ًا منتزه السممتملك، طريق عن إل عام
ماالعظمما بلممي مممدةا ممماوأ ،غيرهمما بها يستبدل وأن ضرورةا،ال ةحال وفي

 هناك سيلف



المقبرةا / بابتادابالع تابك

فلتخت ضيالرا لن الخبرةا، لهل متروك هذا اموإن ،اعرش رةادمق مدةا         
ًااخ     كذل يف ًا. تلف كبير

علم. أ لهوال
* * *

ر  القب     نبش87ع/4/8

:ونصه طارقالسيد/  من المقدما ستفتاءال جنةالل ىعل عرض]  1115[
لصممات مااليممو نفممس وفممي اليمموما، نفممس في بدفنه وقمت لديوا يتوف

وعنممد بلممده، فممي ةارالسمم ربامقمم في ندفنه أن يطلبون مصر من وتهخإ
بلممده إلممى وأنزلممه أخرجممه أن نيم لبواط هنبدف متق قد بأنني إخبارهم

البنممات بممأخواتي تضممر عمممالبأ قمماموا وإل نحن ننزل لن داعي فل وإل
حضممرت وقممد التحاديممة، بألمانيمما لمممعأو دالوحي ابنه أنيب ًالمع وأمي،

داخممل هنممأو يئةسمم ةمرضممي حالممة فممي بأنه أخبروني دمانع تيلكوا لىإ
له.ال م أفادكتفيدوني. أن أرجو المستشفى،

يلي بما لجنةال تأجاب:
الصورةا وفي تغيره، بعد هنقل يجوز ول دفنه بعد الميت قبر شنب جوزي ل       

ًا، ممنوع وهذا الحياء، على خطورةا فيها ةوضعرالم إخمموةا وتهديد شرع
علممى ذواخأيل عنه ةلالمسئو الجهات إبلغ وينبغي عدوان، ائهلبن ميتال

لخوان ولحق إيذاء، يل ىمتوفال توبنا ةالزوج تتعرض ل حتى أيديهم
لن للبنمماء الحممق بممل حممالال ههممذ في بجثته يفعل ما تقرير في الميت

أعلم. للولد.والله والتصرف إخوته نم تيمبال أولى يتلما ادأول
* * *



المقبرةا / بابتادابالع تابك

النصارى     مقابر     ي  ف     لم  المس     دفن  87ع/1/29

مدينة من ةجماع من المقدما الستفتاء ةنجالل لىع عرض ]1116[ 
:هونص يكاجبل ،سلكبرو
من يطلبوا بأن ايكلجبب بروكسل بمدينة المسلمين من ماعةج رفيتش

أوغيرهمما، نصممرانية بمقممبرةا المسمملمين دفن يخص فيما فتوى سيادتكم
البلجيكيممة الحكومممة لكممن لبلممدا ذابهمم ةلميإسمم مقممبرةا إيجاد قررنا وقد

مي،اإسممل لممدب بممأي المعنيين الطراف أحد من يةعرش فتوى انم طلبت
.الدين هذا لنشر جهدكم قصارى ذلونتب لنكم رناكمختا وقد
لكم. احترامنا فائق المفتي سيدي منا بلواقت ،مكبجوا ظارانت وفي

:يلي بما لجنةال تأجاب*
ًاش ررقالم من          نفد أن وخلفها السلمية المة سلف عند والمعهود رع

ندفمم نوأ ،مونلالمسمم اإل فيهمما يدفن ل خاصة بمقبرةا يكون نيمالمسل
لذاو ملسم غير أنه على ةينقر يعتبر المسلمين غير مقابر يف خصالش

المسمملمين، غيممر مقممابر بالله)ً فممي (والعياذ السلما عن يرتد من يدفن
أراض بوقممف العصممور مممدى علممى السمملمية افقمملوا يخرتا لحف وقد

كمماماأح الراضممي تلممك علممى ويطبممق مسلمين،لا موتى نفدل وتحبيسها
لما ترصد انموإ رتصاد ول ترهن ل و توهب ول ورثت ول اعبت فل قفوال
.هل تفقو

علم.أ لهوال
* * *



لتماعالم باتك
:ةلتاليا باوبأال ملشيو

ةنا: المباب.
ة.طقّب: اللاب
فالة: الكباب.
ركات: الشباب.
شوة: الرباب.
رض.: القباب
أمين: التباب.
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عاملتالم كتاب

انة  الم  /     باب

)ً     ( الوديعة     مانة  ال     ضياع            87ع/4/3

تقدما يالذ تفتاءالس نص وهذا محمدلسيد/ ا ةجنالل ىلإ حضر] 1117[
به:
ًا الردن إلممى الماضي يفالص يف رتساف لقد الغربيممة، فةلضمما قاصممد

ًا المعارف أحد وأودعني ًا450 قيمتممه ممما المممال من مبلغ ًا  دينممار أردنيمم
مبلغ مع المبلغ هذا بإشراك وقمت الغربية فةضال يف هلأه ىإل ليصاله

كبشي الصرافة شركات إحدى طريق عن ةيلام الةوح في يخصني آخر
تممبمك حيممث عمممان إلممى وصممولي ولممدى ً،دنيارأ ًيناراد 17000 هقيمت

ًا، وصعب مهزوز للشركة المالي الوضع أن تبين لشركةا طول وبعد جد
إلممى ودخلت فقط ارن دي1500 رقدام لغبالم هذا من تسلمت محاولت

إليممه، محتمماجين انواكمم ملنه هباأصح إلى عدوملا المبلغ وسلمت الضفة
عندهم المتبقى المبلغ وأن إفلس لةاح في ركةشال أن تبين ذلك وبعد

الضائع. محك ي ف15.500
 المبلغ يخص فيما وإفادتي هذا سؤالي عرض لتكمفضي من وأرج



المانة ت/ بابااملعالم تابك

وما ل أما الخسارةا هذه نم ًائيش صاحبه يتحمل هل أمانة لتهمح الذي        
ذلك؟ في الدين حكم
رهوحضمم جنةالل طلبت قدو المال صاحب وهو نعدنا/ديالس رضح وقد
منه. سارتفللس ًأيضا
مبلممغ بتوصمميل كلفممه قد عدنان يلي: بأن بما اللجنة / محمدلسيدا ادوأف
أردنممي  دينممار50و الردنيممة بالعملة أردني دينار450 قدره مم المال من

يقممةرط لممه يحممدد لممم المممال صمماحب وأن الضفة، إلى الكويتية بالعملة
إلممى اهمملووح حبهصمما دونقممو هنقممود خلط  قد أنهو المال لتوصيل ةنيعم

يسمملمه لممم البنممك مممن النقممود ليستلم ذهب حينما وأنه بحوالة، الردن
سمملم وقممد إفلس، وضممع فممي البنك كان إذ كويتي دينار1500 إل البنك

همل ويسمأل اسممتلمها، الممتي النقمود ممن المال بحاص لهأ إلى النقود
ا؟ل أما معه الخسارةا المال صاحب يتحمل

ًافوش ةجنالل ناندع لمالا احبص ادوأف مبلممغ لممدي كممان يلي: إنممه بما ي
إلى محمد بسفر وعلمت الضفة في أهلي إلى توصيله وأريد المال من

لتحويمملا بتكم بدل الهل إلى ليوصله المبلغ أعطيه أن فأردت الضفة
ًا بيدي سلمته وقد للسرعة وذلك له أذكر لم وأنا ينأرد ًارا دين450 نقد
ًا لي كرذي لم وهو ل،االم يللتوص معينة ةطريق توصيله طريقة عن شيئ

ًا1500 أعطمماه الردن فممي والبنممك النقممود، حول قد وهو للمال،  دينممار
عممن أعممرف ال انممأو الهل، إلى أوصلها وقد لنا التي المانة ضمنها ومن
ممما وهممو المنممافع بعض استلم ربما بأنه محمد السيد وأفاد البنك، وضع
 50 تهقيم



نةماال ت/ بابااملعالم تابك

من تسلمها التي  الردنية النقود أبقى وأنه تيةيالكو بالعملة ًايأردن ًدينارا         
للمحممول الغربيممة بالضممفة سمملمه الذي وأن الطريق، لمصروف عدنان
عمان. في البنك من استلمه ومما منها هو إليهم

:يلي بما نةاللج بتهوأجا*
مم أفاد كما مم حسبانه في ووضع ،رطش أيب هلقان تبرعي لم مبلغال عافد إن       

وقد بسرعة، يوصله أن على نقله، وسيلة (بتحويله)ً في بصرفه ًالحتماا
أعطمماه أنممه اميسمم الو ممماله، يعامممل كما بمعاملته، رضاه على ذلك دل

ًا الكويتيمة بالمدنانير المبلغ بعض ناضمم لمه إذن وذلمك بالردنيمة، وبعضم
ثممم شمميك إلممى النقممود حول أنه بماو ه،ثلم ومعاملته بماله المبلغ خلطب

صمماحبه ونقممود نقمموده علممى تمموزع فإنهمما ارةاسممخ صمميلهحت على تطرأ
أعلم. بالحصص. والله

* * *



عاملتالم كتاب

طة  اللق  /     باب

المالية؟     اللقطة     ملتقط  ال     ك  يتمل     متى87ع/6/4

ونصممه دمحموالسمميد/  من المقدما ءتفتاالس نةاللج على عرض]  1118[
تي:ال

ًامب توجد بيممن مبعممثرةا الممدنانير مممن عدد عن ةارعبا وهو المال من لغ
ول سممكن المكممان ذلممك فممي يوجممد ول وفكشممم مكان في سياراتال

فما الوزارات، لمجمع المقابلة اراتالسي اقفمو هو والمكان أسواق،
ًا. الله جزاكم أفيدونا؟ حكمها، خير

يلي بما لجنةال أجابت :
ًا ةلقطال محك إن        بها حصلي يالت ةبساالمن المدةا بها يعرف أن شرع

وبيممن أيمماما بين وتتراوحا ةا،مدلا تلك عدب طلبهاي لن صاحبها بأن القتناع
المناسممبة المممدةا طيلممة عريممفالت بعممد ثممم ،فيممرعتلل أقصممى كحد سنة

ه بيمن ملتقطه يخير الملتقط للشيء اسمتمرار أو هب دقالتصمم أو تملك
كلممام ظهممر إذا التصممدق أو التملممك حممال فممي هأن ىعل لصاحبه حفظه
إن دلهاب هل ضمني الوإ لكهتم أو صدقته يجيز أن فإما لملتقط،ا ءالشي
.ملعأ وتعالى سبحانه ردها. والله تعذر

* * *



عاملتالم كتاب

ة  ال  ف  ك  ال  /     ب  با

لنقل  ا     ئط  وسا     كفالة     لى  ع     رةا  الج     أخذ     87ع/4/4
             

ها:ونّص ملفيالسيد/  من المقدمة السئلة مجموعة لجنةال على عرض
ّ النقممل تملممك يحممق يقممول: ل تييمموكال لنقمملا نانوقمم  م1 ،ويممتيلك إل
باسممم وأسجل عامة، نقليات رخصة أملك كويتي شاب ناأ: هو لؤالسا

بهاأصممحال وأسممتخرج ونحوهمما النقممل سيارات أمتلكها، التي المؤسسة
كويممتي  دينممار400  ممم350 ودحممدب ويسممن رسممم مقابممل فممي القامممة
أن لمممعلا مممع ،رتهياسمم لىع مةاع وكالة السيارةا مالك يعطى وبالطبع

ى ًارحم ليعمم ادمنممع ثيربك هلم أفيمدكويمتي)ً  (غيمر السميارةا مالك عل
سيارته.

ًا تأخذ ندماع كمالح )ً ما2 وتممتركه القامممة مقابممل عامممل علممى فلوسمم
ًا أكثر فيدويست يعمل أنممه العلممم مممع لناس،ا عضب لدى عمله من فلوس
المريحة. بالقساط يدفع

يربممح لممم المشممروع اذهممو شممروعلم الالعم من عةمجمو ضرت)ً أح3
إقامات لهم أعمل أن على لي دونودتي مالالع والن المطلوب، الربح

حلل؟ أما حراما تسفيرهم وهل حلل؟ أما حراما هذا هل بفلوس



الكفالة ت/ باباملاعلما تابك

تصمماريح بيممع طريممق عممن العمال من مجموعة أحضر ديقص دي)ً عن4
سممواقاأ أنشممأ وسالفلمم وبهممذه سممنتين إقامممة مممع  دينممار700 العمممل

أن بممالرغم ل،ممماعلل لممغلمبا لدفع قادر غير أو عاجز الن وهو محلت،و
هبهممذ الفتمموى لجنممة حكم وما للخارج، سافر وبعضهم بالكويت بعضهم

أئمة ثلث سأل أنه العلم مع غ،المبال بهذه الحكم ما وكذلك محلت؟ال
وأجازوها. مساجد

لدولممةا مانظمما نأ دفمماأ لهبسممؤاو اللجنممة إلممى السؤال ّمامقد حضر وقد
فأجمماب يريممد؟ ممماذا تهلأوس ،عمللا اريحتص مقابل مالي بدل أخذ يمنع
ّنه أئمممة مممن ةأئممم ثلثممة عنممه فسممأل يجمموز ل العمممل هممذا أن أحممّس بأ

المحلت؟ هذه حكم : ماأليس نوال فأجازوه، المساجد

يلي: بما السئلة وعةمجم على نةلجال ابتأج ـ 
تصمماريح أو العمممل تصماريح أو ةماقال حنمل لةالكفا بلامق المال أخذ مم

ن الفقهماء عند ستقرا مال ز،جوي ال اراتالسي علمى الممال أخمذ منمع م
لن طملباالب النماس أمموال أكل قبيل من اعليه المال أخذ لن الكفالة
ول تعممالى الله وجه ابتغاء المعروف وفعل التبرعات عقود من الكفالة

ذ ممن وعلمى ،كلذ لقاء لاالم عيدف من ارض مالحك هذا يغير الممال أخ
ًا انكمم نإ حبهصمما ىإل يدهعي نأ ثيالخب وجمموه فممي يصممرفه أو معروفمم

ي سمواء صماحبه يعرف لم إن الخير ذاته عنمده الخمبيث الالمم بق أو ب
أعلم. وتعالى سبحانه ونحوها. والله عقارات ىإل هحول

* * *



الكفالة ت/ بابااملعالم تابك

يح  ر  تصا  ل  وا     ص  والرخ     القامة     لى  ع     رةا  الج     أخذ 87ع/2/10 

ه:صون ، ل نضايد/الس من المقدما الستفتاء جنةلال على عرض]  1120[
ممما مشممروع عمممل على يقدما صشخ لك أن المعروف : منوضوعالم
مممن يصممدر (ترخيص تجارية رخصة إلى مثل)ً يحتاج بقالة حلم مل(كع

بعممد إل يصممدر ل صرخيالممت اوهممذممما)ً.  عمممل لمزاولممة التجممارةا وزارةا
البلديممة، ترخيممص يتبعممه كلممذ بعممد مثمم ارةا،المموز روطش يعجم استيفاء

يممنب هممدج وكممذلك وعمل، لوقت تاجيح صراخيالت هذه ثلم واستخراج
الترخيص هذا من سأنتفع وبالتالي مية،كولحا الدوائر أرجاء بين التنقل
الكويممتيين)ً ل (غيممر إخواننمما ولكممن (البقالممة)ً، أريممد الممذي العمل وأدير

يسممتطيعون ال تمماليوبال رخيص،تلا اذه لثم على الحصول يستطيعون
،مالكيهمما مممع التفمماق دعب خيصترالا ئجارلست فيلجؤون مشروع إدارةا

تحسممب وكممذلك سممنويا، سممبتح صالممترخي قيمممة أن عليه لمتعارفوا
ًا تمنح التي القامات قيمة إجازتي بتأجير قمت فأنا الترخيص لهذا وفق

خص إدارةا ليسمتغلها لش ة، ب ،ةقالمبلا يفم همع ًملاعم يريمد وهمو بقال
أتفممق ملو ات،راءجال فةكا بعمل وبادرت ليستغلها، رخصتي هتيطفأع
يعممرف وهممو ،مممعلطا فممّي يعرف ول يعرفني لنه د،بع ةالقيم على معه
ًا معه سأتفق بأني لممه أعمممل الشممخص وهممذا السممعار، أقل على سنوي

ًا القامة ّله الن ولغاية  سنة20 حوالي منذ مجان .تعالى ل
لممذيا للعامممل القامة عمل مقابل أيضا غلبم أي ذأخ لي زيجو لس: ه

البقالة في للشخص شريك هأن لالعام من علمت بأني ملعال عم ؟همع
ة.صفمنا

قيمممة علممى القامممة لعمممل المقممدر المبلغ إضافة لي زيجو هل وس: أ
ًا؟ الجارةا إيجار (الترخيص)ً سنوي



الكفالة ت/ بابااملعالم تابك

ناكم من لقنتو ينم دهج لذلب جتحتا القامة إجراءات نبأ مالعل مع        
قممعت ذيالمم العقار كلام ينب رااليج عقد وكذلك لخرى دائرةا من لخر،

ًا، باسمي مسجل البقالة فيه شيء وكل الترخيص، صاحب أنا لني أيض
بممالمور يتعلممق كممان سممواء الترخيص مستأجر من إخلل وأي باسمي،
ًا. أنا تحملهأ ةيكولالس أو المادية تأكيد
ئرالممدوا جميممع فممي متطلبمماته بيممن لصولا مزةاه ادائم أنا أكون وكذلك

ريد.ي ما لك له أنجزل ةيلهلوا ةالحكومي

يلي: بما الالسؤ هذا عن ةلجنال بتأجا*
الكفالة على الجر أخذ قبيل من هو المحل رخصة مقابل رالج أخذ إن

ممن ذلممك قمماءل جممرأال ءإعطمما أممما يجمموز، ل الكفالممة علممى الجممر وأخذ
ًا كان إذا زئاج إنهف دالمستفي الشخص ًا أو مضطر أما ب،سللتك محتاج

الحكوميممة بمالجراءات والقيماما للعمال اتامإق لعم يقابل يذلا جرال
للخممذ جممائز فهممذا المحممل لصمماحب بممه يقمموما معلمموما آخممر عمل أي أو

ال نأب كلموذ المة،فكلا ىلع الجر لخذ حيلة يتخذ ل أن على والمعطي
ي ظحيل ر ف ى المقمدر الج يء يأ لالعممم اذهمم عل ل ش إعطماء مقاب

أعلم. لهوال .الترخيص
* * *

النظافة     لعمال     الكفالة     لى  ع     رةا  الج     أخذ87ع/2/31

ّدما الستفتاء جنةالل ىعل عرض]  1121[ ّه:صون ، ف نايالسيد/ من المق
السممكن لهممم رفونممو ،تالسمميارا تنظيممف لعمممال فممالتك ممملبع ماأقو

العامممل مممع قاالتفمم متي ثم التفاق، حسب هماأحد أو ةاطائرال وتذكرةا
 على



الكفالة ت/ بابااملعالم تابك

%)60ً( والبمماقي ًاريهش املالع محصول %)ً من40ينة(مع نسبة        
للعامل.

عامممل كممل يغسلها التي السيارات عدد معرفة على كذلك تفاقال وتم
الساس. هذا على محاسبته وتتم شهريا،

را.يخ هلال موجزاك العقد هذا مشروعية عن ةاإفادال ونرج

:يلي بما ةللجنا أجابت*
الكفالممة لىع لجرا ذخأ قبيل من الجر هذا أن سؤالال من هرالظا إن

ًا ممنمموع وهممو محممدودان السممكن وأجممرةا السممفر تممذكرةا لن شممرع
وإدارةا السمميارات أصحاب مع التفاق الشركة تولت لو أّما ومعلومان،

ًا العمال وأعطت لحسابها العمل دمحمد ممملع يممرنظ يف مةمعلو أجور
أعلم. ّهللواه. ب بأس ال فهذا نمالز أو لعددبا

  ربوي     لقرض     الة  الكف                 87ع/1/41

:ونصه  يوسإفالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةالل ىعل عرض]  1122[
غيممر للممموظفين تسممهيلت بتقممديم بهمما نعمممل الممتي ةمؤسسممال ماتقممو

وذلك قروض، على حصوللل ةربويال البنوك لدى تكفلهم بأن الكويتيين
ىعلمم واليحصم حممتى الخدممة، نهايمة مكافممأةا ممن همتتحقاسممم بضمان

نهايممة مكافممأةا مممن مسممتحقاتهم مجممموع % مممن70 ودحد يف وضقر
الخدمة.

إلممى القممرض لممبطب ةصاخال المستندات ترسل أن ملناع عةطبي ومن
اتالمعلوممم وتطممابق مراجعتهمما لغممرض وذلممك بهمما نعمممل التي الدائرةا

حيث: من ابه ورةالمذكا



كفالةال ببات/ ااملعالم تابك

رض.قلا مبلغ ةعجمرا مم1
القساط. عدد جعةمرا مم2
القرض. قيمة تغطي الموظف مستحقات عوممج نم دكأالت مم3
القرض. لطالب التوظيف ورقم اسم من أكدالت مم4
البنمموك قسم مدير إلى يرسل ثمة ومن القرض على توقيعبال نقوما ثم

طلممب علممى لموظفا صليح ذلك وبعد للعتماد، وذلك سةلمؤسا في
قرض)ً.لا ة(قيم بالمطلو المبلغ لستلما البنك إلى هميلتسل ضرقال

ًا المعمماملت هممذه مثل مراجعة حالة في الشرع محك وه ما مم نأ علممم
القيمة؟ محددةا فوائد تأخذ نوكبلا

المعاملت. هذه مثل مراجعة عند وقفنام هو فما مم
خير. كل الله اكموجز

اللجنة إلى وحضر قةباسال سةلجلا في الستفتاء اهذ ضعر سبق وقد
يلي: ما اللجنة وسألته  سةسؤالم نفس في عملي السيد/  ملك

ل؟ أما المعاملة هذه عليكم يفرض ؤسسةالم نظاما هل-
وهنمماك الموظممف حقمموق مممن لنهمما المعاملممة هممذه ينمماعل يفرض  نعم

والثانيممة ي،بممولرا القممرض عممن بمعلومات البنك نم دةاواح استمارتان
ةاافممأكم وبيممن البنممك ديممن بيممن المقاصممة إجراء مادتعال سسةؤملا من
ًا صرفها، قبل الخدمة ةيانه برات من شهريا يتم القساط دفع بأن علم
 ولكن فظوملا



الكفالة ت/ بابااملعالم تابك

حالممة فممي الممدين دتسممديل احتيمماط بمثابممة الخدمة نهاية افأةامك تبقى   
اةا.وفال وأ الستقالة

يهما.لإ المشار بالستمارتين تزويدها لجنةال تطلب وقد
ة.الجلس هذه في استمارتينال رأحض وقد

 لجنةال تأجاب*
والمتضمنة العملية هذه في المستخدمة الستمارات على عاطلال دبع         

ًا والفوائممد، القممرض أصمملب امابمماللتز البنممك مممن المقممترض يوقعه كتاب
ًا أن تممبين المقممترض، فيهمما يعمممل الممتي المؤسسممة وقعهتمم خممرآ وكتابمم

ابتممالك فمي لن الكفيممل، دور هممو المؤسسممة دور نأو ربموي ضرالق
ًا المؤسسة عهوقت الذي فممي المقممترض تكفممل ةسممسؤملا بممأن تصريح
إلممى الممدفع فممي الموظممف قّصر وإذا وفوائده القرض من عليه ما دفع
ممما البنممك إلممى تمدفع لمةفيلكا المؤسسممة (البنك)ً فإن مقرضةال ةالجه
ممما وبيممن البنممك، إلممى دفعتممه ما بين المقاصة تجري ثم الموظف على
البنك)ً. من (المقترض لموظفا خدمة ةينها أةامكاف من لديها
وكممما ربمموي لقممرض كفالة المؤسسة به تقوما الذي الدور كوني يهوعل

نأكمما سممواء للربمما توثيممق فيممه ممما كممل يحرما وإعطاؤه الربا أخذ يحرما
هلمملا صمملى لوالرسمم لقول بالرهن أما بالكفالة أما بالشهادةا أما تابةلكبا

وقممال: هممم ديه،اهشو تبهوكا وموكله الربا آكل الله وسلم: "لعن عليه
م.لعأ هللسواء".وا

* * *



عاملتالم كتاب

كات  الشر  /     باب

لك؟  ذ     وز  يج     ل  ير...ه  وأج     شريك         87ع/3/5

ه:ونص ، مسلمالسيد/  من المقدما فتاءستلا جنةالل ىعل عرض]  1123[
ةارادبممإ قتولمما بنفس يقوما والذي ريةاتج ةشرك في كيللشر يحق هل

ًا ويتقاضى الشركة صمافي من نةعيم نسبة له يخصص نأ ذلك عن راتب
ًا؟ الشركة أرباحا سنوي
ًا. الله اكموجز خير

يلي: بما ةللجنا بتأجا*
منفصممل اتفمماق أو بعقممد ركةلشمما فممي الشريكين أحد عمل كان إذا أنه
ًامط سلي هعمل موضوع وكان الشركة عقد عن كممونه بحكممم منممه لوبمم

غيممر شممخص لممه يسممتأجر أن شممأنه مممن بممل لعممرفا ببحسمم ًاكيشممر
لحممد الشركة مال من معلوما بأجر يكون أن يجوز فإنه ً،ةادعا ءركاشال

هبمم يقممم ولم عادةا منه مطلوبا ليس ملع شريكه مع عمل إذا الشركاء
نممم كممل )ً وعلى324  ص2الرادات: (ج منتهى شرحا في قال وعا،تط

ٌةا جرت ما يلوت ءاركشلا العرف على الذن قالإط ملحل... بتوليه عاد
 هذه لثم تولي ومقتضاه



الشركات ت/ بابااملعالم تابك

بذلها لنه عليه فهي أجرةاب بنائب توليه عليه ما فعل فإن فسه،نب لمورا       
ه.ليع ماع عوضا

الشمركة ممال ممن يسممتأجر أن فلممه فيممه، يستنيب بأن ةاعاد جرت وما
ًا إل أجرتممه يسممتحق ال امممم هلممفع نكمما إذا لفعله م شريكه حتى م إنسان

خممذليأ بنفسممه تمموليه بعممدما العادةا جرت ما فعل ريكشلل وليس ،لبعم
ًا يستحق فلم يلزمه ل ابم عتبر لنه له صاحبه استئجار بل تهرجأ .  شيئ
بالزيممادةا يتممبرع لممم عمممل زيممادةا نصه: (ولدى  ما342 ص في اءج ماك

ص3ج( نمماعقال فكشمما في التساوي)ً ونحوه ليحصل رفيقه من طلبها
502، مسممألة ،125 ص8(ج المحلي يف زماح ناب حاصر )ً كما530  
بقوله: لةسأملا ذهه يف لجواز)ً با530

ًا وحممده عمل أو الخر من رأكث دهماأح لعم ن(فإ طشممر رغيممب تطوعمم
فممي مثلممه أجممر إل لممه فليس بذلك يتطوع أن من أبى فإن جائز، فذلك
غيمره)ً أ. همم ليعمم أن هعليمم ليمس لنمه خسر، أو ربح العمل ذلك مثل
قمماءل شممركاءال لحد الربح من زيادةا تخصيص جوزي الوحأال عجمي وفي
.أعلم به. والله ماقوي عمل

* * *

محل  ال     ةا  جر  أ     العامل     يك  الشر     دفع  ي     هل87ع/1/43

ه:ونص  الله عبدالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةالل ىعل عرض]  1124[
ًاش لي يحق هل بنسممبة يعنممد يعمممل لذيا العامل على أشترط أن رع

معممي يتحمممل أن العامممل بنشمماط يختممص يذلا لكليا حالرب من معينة
 ارإيج تغطية



ركاتالش ت/ بابااملعالم تابك

من عليها يحصل التي الربح نسبة من معينة ةسبن فعيد بأن المحل؟        
أخممرى وأعمممال مجممالت لممه المحل لن ذكرت، كما فقط عمله مجال

لمميكال حالربمم مممن ةبسممن هلمم عامممل وكممل بتأديتها مختصون عمال ولها
ًا يممؤديه الممذي للعمممل الممتي المعممدات مبممالغ نولمممليتح مهبممأن علممم

ا؟نشتريه

:يلي بما جنةللا تأجاب*
المحل صاحب يقدما أن على العامل وبين المحل صاحب بين فاقتلا إن      

اللزمممة والعمممال بالتصممليحات العامممل ويقمموما المسممتخدمة المممواد
رأس مضمماربة شممركة عممن بممارةاع هممو بينهممما، الربممح ويكممون للتركيب

شرطب جائز اوهذ  الربح يعرف بحيث القيمة وفةرعم ضائعب افيه المال
معلومة. الطرفين من للك حربال نسبة ونكت أن
فإنهمما المشماركة موضموع بالعمممل الخماص الجمزء أو محملال ةاأجر أما

.مأعل الرباحا. والله حساب قبل وتخصم التكاليف من تعتبر

* * *

ة  ب  ر  المضا     في     الخسارةا     مال  ال     ب  صاح     تحمل 87/مه1/2

صممهون ،صفوت/دالسممي نممم المقممدما ءتفتاالس يئةاله على ]  عرض1125[
:تيلا

التالي: الموضوع في الفتوى باصدار تكرماال وأرج
آلف عشممرةا قممدره لسممتثماره المممال من مبلغا خصلش ىأعط شخص

حارباأال يصاف % من35 المال صاحب يأخذ أن على واتفقا كويتي دينار



الشركات ت/ بابااملعالم تابك

عليممه ذخمميأ نأ الثاني على لولا طاشتر مث%مم 65المبلغ أخذ الذي لرجالو 
الشمميك هممذا علمى ونمص للمبلممغ، ضمممانا رنممادي لفآ عشرةا لغببم يكاش

ممم  دينممار200 شممهر كممل يأخذ أن أيضا الول الطرف اشترط ثم والعقد،
عمماما كل ةياهن يف الرباحا حساب من تستقطع التي السلفة سبيل على

يطممالب حيممنو ،كويممتي رانمم دي5400 السمملفة هممذه عومجممم بلممغ لقممدو
ر سابحبال ولال لطرفا نياالث الطرف ر ربتهممي لعماماا آخ ى ويص عل

شهر. كل  دينار200 الم مبلغ تناول
دره كامل الصلي المبلغ رد لبيط وه آنوال رةا وق دون دينمار آلف عش

ولمعممم ثمارلسممتل المبلممغ هممذا كممان ولما بينهما، العقد حسب التسوية
يالثمان رفطمال طارتبما عليه يترتب مام دللتجدي لبقا عاما لمدةا حسابه

 دينار.5400م/ وقدره ماوصله إلى نظر دونو لهك لغبمال هعطاأ إذا
الموضوع. هذا في الشريف الشرع رأي باصدار لتكرماا جونر كلذل

عند ريكالش وأفاد هيئةلا ىلإ وحضرا السائلين حضور هيئةلا تبطل دوق     
يلي: امب منه اللجنة استفسار

الشيك؟ تأخذ ماذا: ل س
رف ولمم صمرفت وءسمم صلح إذا مانضلل لةيوس خذته: أ ج الشميك أص

استحقاقه. وقت حان أنه رغم
المدةا؟ هذه طيلة المحاسبة تجر لم ماذاس: ل
سبةاحملا ةوامكاني والقيودات السجلت ووجود الشركة قياما سببج: ب
وقت. أي في



تالشركا ت/ بابااملعالم تابك

؟ةئالهي إلى الرجوع سبب اهوس: م
ا.من احدو كل قح ةفومعر ةالشرك انهاء في الن رغبتنا إلى ظراج: ن

 :ةنجللا تباجأ*
والعمل طرف من المال لن مضاربة شركة عقد أصله في دقالع هذا أن      

ىلممع قاالتفمم مع الطرفين بين الرباحا نسبة حددت وقد آخر طرف من
علممى ةفلسمم اللممما بلممر يعطممى شهريا ينارد تي)ً مائ200( مبلغ تقديم

الممذي كشمميال بمأن لالممما رب أفمماد دوقمم الربماحا، من ماسيوجد حساب
التقصممير أو التعمدي حالمة فمي حقموقه لضمان احتياطي اجراء هو أخذه
مممن وتخصم تقصير أو تعد دون تتحقق التي الخسارةا بتحمل ملتزما وأنه

صحيحة. ةبارضم ةشرك دقع هذا يكون وعليه المال رأس
بنممدلا ونممص شممرعا معتممبر غير لغوا التفاق عقد نم سابعال دنالب تبرويع
لي:ي ماك وركذالم
مممن يكممون العقد هذا في عنها المنوه بالتزاماته الول طرفال لأخ ا(إذ

وذلممك كويممتي دينممار ألفا قدره وبتعويض العقد فسخ الثاني الطرف حق
هلغمممب اسممترجاع إلممى إضافةلبا ءضاوالق لالو الطرف ىلع عجالر دون

فورا)ً. رمثلمستا
عن المحاسبة ليهماع إنف كةرشال ءنهاا الن يريدان ريكينالش أن اوبم

المحممددةا النسبة حسب منهما كل أرباحا وتخصيص السابقة المدةا جميع
وجممدت إن هممذا المال صاحب نصيب من السلفة مبلغ وخصم العقد في
رةااخسممال جميممع المممال رب حممملفيت ارةاخسمم اكهن كانت إن امأ ،حاأربا
 تسبوتح دينار آلف عشرةا وهو قدمه الذي المال خصت يالت



الشركات ت/ بابااملعالم تابك

أعلم. الخسارةا. والله بعد المال رأس من بقي مما أخذها يلتا سلفةال

* * *

لصلحها     ربوية     شركة     إدارةا     في     ر  تمرا  الس         87ع/1/33

:نصهو. م.علسيد/ ا من المقدما السؤال جنةالل ىعل عرض]  1126[
ت نضطر ونحن ولت،اقمال كةرش من شركة دارةابإ فمكل أنا ع تح وق

.عديدةا لتهاحاو شاوير دفع إلى الواقعو الظروف
وإننممي خاصة الشركة لهذه كمدير الستمرار لي يحق هل  لكمأسأ لذا

العمليممات هممذه رفض في التصرف حق لي وليس ورثة قبل من معين
غيممري مممدير يممأتي وقد اهمن فخفيتال نالمكا درق لحاوأ وأنني خاصة

ها.يف تمادىيو

يلي: بما ةركلشا ذههل ديركم رالستمرا ةحقيق عن نةاللج ابتوأج*
ًا الستمرار تفتيللمس جوزي م السممؤال فممي إليها المشار للشركة مدير

ًا أنممه دعمموى أّمما م به رهاأم طالمنو المحّرمة العمليات برفض مشروط
له غوليس ضارافت فهذا المحّرمة مورال في ىتمادي آخر ديرم ييأت دق

م.اعل محّرما.والله عمل في البقاء

* * *



المعاملت ُابكت

وة  لرش  ا  /     باب

البضائع     لترويج     جمعيات  ال     ل  عما     رشوةا87ع/3/8

:ونصه سإعد،/ لسيدا من المقدما الستفتاء جنةالل ىعل ]   عرض1127[
عممرض سممبيل فممي التعاونيممة الجمعيممات بعممض عممم ممملاتعوأ رتمماج أنمما

فممي مليناعمملا بعض نأ يحصل الذي ولكن جمعيةال يف هاوبيع بضائعي
نقديممة إممما لهم اايهد ديمقتب لإ ةعالبضا بإدخال يسمحون ل الجمعيات

نييعت ول بالبضاعة تميه ال الخر والبعض يضرونني سوف وإل عينية أو
.هدايا لهم نقدما لم إن بها
ًا جائز هلؤال: والس مم ليسمب يفم المموظفين ضعب يشممأر أن شمرع
البضاعة؟ خالدإ

ةعبالبضا يهتموا أن أجل من العاملين بعض يدهأ أن ًارعش زجائ وهل
بها؟ ايعنوو

السؤال مع الفتوى ونص مشابه سؤال في سابقة فتوى للجنةا ضترستعا مم
يلي: ما

ل صممعوبات نلقممي عاونيممةتال تالجمعيا مع نتعامل جاريةت كشركة نحن
معين فنص بإدخال فيها العاملينو كلك يةلجمعا إدارةا اعنقإب اهل حدود

الرشوةا ت/ بابااملعالم تابك



مممع ةلممتعامالم لشممركاتا بعمض عممادةا جرت حيث الجمعية وقس لىإ 
كممل أو بعممض لقبول جمعيةال يف العاملين لبعض هدايا بإعطاء عيةجمال

الجمعية. سوق في الصناف هذه بعرض لستمراراو اهبضائع
عممن العمماملين مع طيبة علقات على نكون أن أينا(....)ً ر كةشر نونح

اوبممم الخلق وحسممن الوجه وبشاشة مةاستوالب ةبالطي الكلمة طريق
ىعلمم وتؤخممذ هديممة، يسمممى ممما يطلممب معيةلجا في نيللعاما ضعب أن
التالية: أشكالال
.ديةنق لغمبا مم1
أصممناف أو للجمعيممة المعروضممة البضمماعة نفس من إما يةعين سلع مم2

شراءها. يريد ول بها لرغبته العامل يطلبها ةكرشلا اتبيعه أخرى
أو تنمماكعي انممبائنلز اتقديمهل الجنبية الشركات تقدمها جانيةم ياهدا مم3

هدايا.
يعبللمم ةالمعروضمم السمملعة نفممس مممن دعايممةال للجمم هداياو اتعين مم4

للزبممائن ليسمممح البضمماعة لترويممج للسمملعة المصنعة الشركات تقدمها
ًا الشممركة تكلف العينات وهذه اءرشلا لبق بتجربتها ًا مبلغمم ادجمم بسمميط

ًا كلفت ال أو ًا. شيئ إطلق
وتكلممف السمموق فممي لشممركةا سممما شرن على اعدست سنوية ياهدا مم5

ًا يطة.بس مبالغ
فممي الشركة اسم نشر على تساعد لكذك نمالث غالية نويةس ياهدا مم6

السوق.



الرشوةا ت/ بابااملعالم تابك

أنه العتبار بعين أخذال ىيرج ع مقن ملم إذا ب ض بتوزي الهمدايا أنمواع بع
الشممركة يعممرض مممما تتعطممل، فوسمم لحنااصممم فممإن إليهمما المشممار

للخسارةا.
ممموادلا نممم تقممديمها يمكننمما التي لهداياا الشكأ عن تنادافإ وجرن كلذل

أعله. المبينة

:يلي بما لجنةال تأجاب*
فليجوز المحرمة، الرشوةا قبيل من السؤال في ذكرت تيال رالصو إن

حةلصمممل عهممايبل للجمعيممات الهممدايا أعطيممت وإن أخممذها أو إعطاؤهمما
الممتي تنمماعيال عيمزبتو بممأسافل عيممةالجم منطقمة لصالح أو المساهمين

لتعريممف فقممط، التجاريممة للدعايممة ،رمهوجال على بتوزيعها العادةا جرت
أعلم. البضاعة. والله بهذه الناس

يلي ما جوابال يف نةلجال افتوأض مم   
رشمموةالا إعطمماء اهممفي  يبمماحا الممتي الضممرورةا درجة إلى تصل لم سائلال ةحال

في نفإ يتشالمر يف مةلحرا تنحصر بحيث ظلم، رفع أو حق لتحصيل
أعلم. الخرى. والله أسواقلا يف بضائعه يبيع أن السائل وسع

* * *

منه     الرشوةا     شركة  ال     ب  مندو     دفع87/ع5/15

ّه:صون ، سإعديد/الس من دماقمال الستفتاء جنةلال ىعل ض]     عر1128[
ًار ىيتقاض تاعيلمبا وبدمن         عمولة يأخذ المندوبين وبعض وعمولة اتب

العمولممة هذه من ونطيع نالمندوبي بعض بأن علم اينلد نكا اوإذ فقط
يترتب وهل العمولة؟ هذه إعطاؤهم يجوز فهل كرشوةا



الرشوةا ت/ بابااملعالم تابك

بذلك؟ علينا إثم الرشوةا لهذه عطائهمإ لىع 

نة:جالل تبجاأ*
والخممذ يطممعمال يممنب طالتوسمم ول أخممذها ول الرشمموةا ءإعطمما جوزلي

والمرتشممي شمميلراا هالل عنل: " موسل يهعل الله لىص ولالرس لقول
ًا الرشمموةا إعطاء كان " وسواء والرائش ًا أو صممريح أو مباشممرةا ضمممني
مممع التعامممل السممائل وعلممى الرشمموةا، إعطمماء علممى الراشممي بمعونممة

عن لهم تخصص التي العمولت من لرشوةاا ونعطيل نذيال المندوبين
أعلم. لهلاومعه.  مهلعم

* * *

لربح  ا     سم  لتقا     ة  إضافي     ت  كميا     اب  حس         87ع/1/33

ه:نص وع.م.السيد/  من المقدما لؤالسا جنةللا ىلع ]  عرض1129[
وقممع تحت نضطر ونحن المقاولت، شركة من شركة دارةابإ فمكل أنا

كالتالي: اتهاحال منو يوارش دفع إلى والواقع الظروف
لحسمماب المنفممذةا لجهممةا ندسمميهم قبل نم اعلين لمفروضا ونلتعاا م

نكممن لممم لممو حممتى ومعهممم الربح فةاصومن ةقالحقي نع ضافيةإ كميات
الربح. هذا إلى بحاجة

: نةاللج تبجاأ       
بيممن يقتسممم ربممح لتحقيممق الكميممات حسمماب في حقيقةلا ةفالخم نع

ورشموةا تزويمر لنهمما محّرممة الصمورةا هذه بأن م نندسيوالمه الشركة
اطل.بالب يرغلا مال لكأو

* * *



شوةارال بت/ باااملعالم تابك

م  الظل     ع  رف  ل     شوةا  ر  ال     دفع         87/ع1/33

السيد/ ما.ع. ونصه: من المقدما السؤال جنةالل ىعل ]   عرض1130[
وقممع تحت نضطر ونحن المقاولت، شركة من شركة ارةادبإ فمكل أنا

تها:الاح نمو رشاوي دفع إلى والواقع الظروف
غيممر ثناءاتتسمما أو تازاامتيمم لكسب وليس الظلم لرفع شاوير فعد م

اقصة.منال عيرست عند اربالعت في وتأخذ للغير ممنوحة

:ةللجنا تابجأ م*
ًا تعينت إذا ّإل شوةارال عدف حريمت صلأال نبأ        أو الظلممم لمدفع طريق

دونممه، مممن راثئتسمما أو الغيممر لحممق تضممييع فيها يكن ولم الحق تحصيل
ليجمموز لممذا بيممللقا اهممذ نم تليس السؤال في لواردةاا رةاالصو ولكن

أعلم فيها.  والله الرشوةا دفع



المعاملت ُابكت



ض  قر  /ال     باب

الربوي     البنك     من     ض  تقرا  الس     87ع/1/14

ّه:ونص علي،السيد/  من المقدما الستتفاء نةجالل ىعل عرض]   1131[
بيممت إلممى ولجأنمما عليممه، صممولالح نستطع ولم دينار ألف غلمبل جنااحت

الحصممول طيعتسي بأنه: لويق الن ووالدي فائدةا، دون لكذوك لالتموي
البنمموك أن مممونعلت كممما نكممول يوطنلمما لبنكا طريق عن المبلغ على
المموطني البنممك مممن اسممتلفنا إذا ميممنآث ننكممو فهممل ربويممة فوائد تأخذ

والضرورةا. للحاجة
.وأهلها أّمها لزيارةا تسافر نأ يدتر أّمه بأن وأفاد لجنةال ىإل روحض

لي:ي ما لجنةلا أتر*
هممو لممذيا بالربمما السممتقراض تبيممح الممتي راتورضممال من سيل هذا أن

ويممةرب دفوائممب البنمموك مممن الخذ يجوز فل لضرورةا،ل لإ ًاعرش ورمحظ
أو فضممله مممن اللممه يغنيهمما حتى وتحتسب تصبر أن وعليها الغرض لهذا
ًا يقرضمها ممن تجمد نمم ةارالسمم تمدخر أن إلمى ربصت وأ ًاحسممن قرضم

.ملعأ للهاو. سفرها لنفقات مايكفي مواردها

* * *



القرض ت/ بابااملعالم تابك

داد  س  ال     رعة  لس     رض  الق     من     م  الخص87ع/5/15

ّه:صون ، سإعدالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل ىعل ]   عرض1132[
بالمدفع ويتمأخرون تعاونيممةال تالجمعيما لدى مستحقة مبالغ ينالد ديوج
الممكنة. بالسرعة بالدفع تقوما لمبالغا ىلع مخص بعمل قمنا اوإذ لنا

:ةجنالل تبجاأ*
ّلة الديون على ملخصا تم إذا ً الحا جالهمماآ هممتانت يتال ةؤجلمال أو أصل

ًا جائز فهو أعلم. الحق. والله بعض على المصالحة قبيل من لنه شرع

* * *

المتبرعين     من     لستيفاء  ا     ثم     الخيرية     يع  مشار  ال     ذ  تنفي        87/ع2/34

ة رئيسالسمميد/  مممن المقممدما السممتفتاء جنممةالل ىعل ]  عرض1133[ لجن
ه:ونص ةرييخ

واعتبار ،مةعاال تاوالزك أو لصدقاتا مال من مشروع يذتنف يجوز هل
ًا ذلك ًا قرض مخصممص تممبرع على الحصول وعند المشروع، لذلك حسن

همذا ونسممي تممبرعون يوننمو مسمددةا، المموال همذه تممبرنع عللمشمرو
له؟ رعبتملا مباس المشروع

يلي: بما  ؤالالس على ةللجنا تابجأ*    
ً روعلمشمما لممكذ انكمم إن زاجمم اتصممدقلا أو ةاالزكمما مصممارف بنممد فممي داخل

ثم لحقة، تبرعات من ثمنه احتساب بنية بحسبه، منهما ليهع رفالص



لقرضا ابت/ بااملعالم تابك

احتسممابه جاز المشروع ذلك لمثل خصصم رعبت اللجنة إلى صلو ذاإ 
المشممروع ثمممن يؤخممذ وحينئممذ اؤه،شنإ قبس الذي المشروع قيمة من
الصممدقات أمموال أو زكمماةالا لاممموأ ىإلمم ضمميل بمه المتبرع المبلغ من

الممذي بمبلغممه جديممد مشممروع إنشمماء رعتممبلما ددحي لم ما اوهذ بهبحس
أعلم. اللهبه. و يتبرع

* * *

السجن     من     للخلص     بالربا     قرض  يستت      هل87/ع2/36

محمد السمميد بواسممطة المقممدما السممتفتاء جنممةلال ىعلمم ض]    عممر1134[
:ونصه

ًا بنيممت ننمميإ يثح ينارد 6000 غمبل ضالقتر ضرورةا في عواق أنا بيتمم
اكمللمحمم المر برفع يهددني الن وهو ،ولقاللم غلالمب ذاه علّي وبقي

السمملمية الجهممات بعممض مممن راضتللقمم فممذهبت البيت، على ليحجز
خسارتها أن حسبتف ،قوسلبا تبيعها وأنت بالجل سيارةا نبيعك فقالوا
وا:لفقمما وكلبنمما نممم كنممب إلممى ذهبممت ثممم  دينممار،1700 تكممون سوف

أنني لي حلل هل ئيتاإف أرجو ار،ندي 480 ئدةافا وعليه المبلغ نقرضك
السلما.و ي؟لمث على وشاق كبير الفرق لن لبنكا من القرض آخذ

: يلي بما لجنةال تأجاب*
من النفس لنقاذ الضرورةا حالت في إل الربوية القروض أخذ جوزيل         

ًا التلف ًارم أو جوع ىالولم كالصورةا الحلل الطريق تاريخ نأ هليعو ض
ًا لفرقا انك لوو لً،مث لمحرمة. واللها قةوالطري الحلل طرق بين كبير

أعلم.

* * *



القرض ت/ بابااملعالم تابك

الحال     القرض      من     بأكثر     لة  مؤج     الت  كمبي      87ع/1/42

ه:ونص  علي،السيد/  من مقدمالا ءاتفالست جنةالل ىعل ] عرض1135[
المبلغ عليه أعرض فيما كهامتلأ ةااريلس ترمشيتيأ نأ لصيح        

ًا شراءها بطلفي هعن يمشترال زيعج ًانقد ةكشممر قطريمم عن أقساط
فهممل ذكرتممه، الممذي السعر استلما بشرط لكن أمانع ل وأنا التسهيلت

ل؟ أما حرج هذا في

يلي: ابم  لؤاالس عن ةللجنا بتوأجا*
ًا،شمرع ائزجم ّالح نّميعم بثممن المبيع على والمشتري بائعال قاتفا إن

للبمائع لمطلموبا مبلغال ضاقترو ثلثا طرف إلى المشتري ذهب فإذا
مممن فممذلك القرض من أكثر قيمتها مؤجلة كمبيالت فسهن على وكتب
الثممالث. واللممه الطرف وبين المشتري بين واقع ربا وهو المحّرما، الربا

أعلم.
* * *

حسن  ال     ض  القر   78/ع2/46

ّه:صون ،دمحموالسيد/  من قدماملا فتاءتساال نةجالل ىعل عرض]   1136[
.وائدف بدون رضقلا كمحما

ًا بالمستفتي نةلجال تصلتوا        وأفمماد السؤال عن واستوضحته تلفوني
ًا يأخذ أن يريد أنه المستفتي البنك لن فيه، يعمل الذي البنك من قرض

ممماو يالثممان قرضال اأّم فائدةا، بدون الول القرض فيه للعاملين يعطي
بفائدةا. فيكون هدبع



لقرضا ت/ بابااملعالم تابك

ي:لي ماب ؤالالس عن ةللجنا بتوأجا*
ّله فيه فالصل فائدةا بغير ماداما لحسنا رضالق أعلم. الجواز. وال

* * *

القرض     نفقات     تقرض  المس     دفع  ي     هل   87/ع2/48

ه:صون ، صالحالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1137[
وقممد للسممتقبال، فمةغر امنهمم ،عفومنمما غرف أربع من ألفيت تبي يعند

كانوا بنات)ً جميعهم4و ادولأ7( لديوأو أنا ما1948 عاما نذم فيه عشنا
إلممى أرسمملوا العامممة الثانويممة الدراسممة أكملمموا أن وبعد المدارس، في

وتزوجمموا، جراخلا في للعمل منهم ثلثة خرج ثم بالتسلسل، الجامعات
نيه.يغ نشأ مهنم مرىءا كللو ،دولأو أسرةا الن منهم ولكل

ًا16 وعممددنا ركوالمذ تالبي في الربعة دياأول مع قيمم آنال اوأن  نفسمم
الصمميفية العطلممة فممي يحممدث ما إلينا يضاف الثلث، الغرف في نعيش

غلممبيو أشممهر،3 معنا ويقضون الخارج من القل على اثنان يزورونا حين
ًا15 أفرادهم ددع يذ يتبلمما فممي نقيميممالم عدد يرفع مما أخرى  نفس
ًا.31 إلى غرف ثلثال  شخص

السممقف عنممد واقممف وهممو المذكور يتلبل ثانيلا دورال ندراج انبني وقد
ًا ثلثين منذ إكماله. خللها نستطع لم عام
ًا تقممدما لجنممة وهممي غزةا، بلدنا إلى بالتنمية يسمى ام اءج آنوال قروضمم

طقمم% ف2.5 طيممهتع اممم لىإ تضيف  سنة،15 لمدةا للتنمية خيرية شبه
ًاسممنو نندسمميومه ممموظفين تضممم اللجنممة وهممذه تممدفعه، مبلممغ لكممل ي
نشيوفرا

القرض ت/ بابااملعالم تابك

ًا ربويممة مؤسسة ليست وهي فقط، الغرض لهذا نصيخصم  بممأن علممم
إنهمما أما ربمما %)ً تعتممبر2.5( الزيممادةا هممذه % فهممل20 أقلممه عنممدنا الربا

ًا،آ همممإلي المشممار موظفيهمما ىلممع ةنمماللج لنفقات تغطية نيممعينموال نفمم



تبيممح تالضمرورا بمأن وأذكركممم اللمه أفممادكم انموأفت ،ةيمممللتن ًيصماصخ
الموفق. هللوا ،تاحظورالم

:يلي بما لجنةال تأجاب*
الخاص النفع منها الغرض ليس القروض لتقديم جهة اكنه تنكا اإذ          

المحممرما)ً الربما وهممو( ضرقممأ امممم أكثر لتحصيل للمقرض يحصل الذي
مممن بأخممذها يقصممد قممع،اولا إلممى ًاجممد قريبممة أو واقعية، نسبة عتووض

الجهممة هممذه عمممل لممىع قممائملا هممازالج نفقممات تغطيممة المقممترض
بهممذا الخاصممين والمحاسممبين الكتمماب ورواتممب الفعليممة (المصمماريف

امممنوإ الربمما، من ليعتبر يؤخذ الذي المبلغ هذا ذلك)ً فإن ونحو النشاط
لو حهللصمما لنها المقترض على تستحق وهي القرض، خدمة تكلفة وه

لفممة،تكال نعمم ًازائد ًالفض قرضال على المأخوذةا النسبة تخفى أن يجوز
وإل تيسممر، إن المقممترض إلى يرد الفعلية التكلفة عن المأخوذ زاد فإذا

أعلم. الخير. والله وجوه من وجه في فيصرف

* * *

جنسه     من     رض  لق  ا     اء  ف  إي         87/هم1/5

ه:صون ،د/ محمةطسبوا لمقدماا اءتالستف هيئةال على ض]   عر1138[
علممى قربممائهأ حممدأ ندع راندي 000/22 هقدر مبلغا شخاصال أحد وضع

أصبح  ليرةا)ً والن55( الوقت هذا في الدينار سعر وكان المانة سبيل



القرض ت/ بابااملعالم تابك

هذه يستردها أن أمانةال بصاح لبنانية)ً ويريد  ليرةا500( لدينارا عرس 
ناتممئوما نويمملم وقمدره القمديم بالسمعر بلممغالم عطيمكأ له لفقا الياما

ليممرةا نيممومل عشممر دأح ىساوي الن المبلغ أن العلم مع ليرات وعشرةا
الشرعي؟ الحكم هو فما

بالدنانير؟ يردها أما الجديد أما القديم بالسعر انةالم يرد هل
ما،،،حتراال فائق بولبق افضلو    وت

عمماما منممذ أنممه دوأفمما  صممامايد/ عالسمم يتسممتفمال يئممةهلا ىلإ وحضر مم
نهام ديليستف الكويتي بالدينار فلوسا فهمي لسيدا ييعط ناك ما1976

ذلك في معادل الدنانير من بدل آخذ أن على اتفقنا لمراتا دىاح يفو
التفاق. تنفيذ يتم لم ولكن اللبنانية بالليرةا الوقت

:ييل ابم ئةياله ابتوأج*
ي طماهأع هأن يستفتالم ىعيد يلذا لغالمب ان ارنيدبالم  للممدعو/ فهم
فتيتسممالم لماك مممن همف كما الحسن القرض سبيل على هو تييوكال
الكويممتي بالممدينار أي بمثلممه رده فيجب الكويتي بالدينار حصل أنه ماوب

لممم قاتفمماال ذلممك لن أخرى بعملة رده على السابق باتفاقهما ولعبرةا
الن اتفقمما إذا نلكو رفصلا ةحص في شرط هو الذي بالتقابض يقترن
اقاتفملا يموما بسممعر التفماق عند وتقابضا أخري لةمعب لقرضا در على

الصمملح يجمموز كممما عليممه يتراضمميان الممذي بالسممعر حيحصمم رفالع نإف
أعلم.        الدين. والله بعض باسقاط

* * *



المعاملت ُابكت

/التأمين     باب

ةا  الحيا     على     مين  التأ        87ع/3/9

فى، مصطالسمميد/ مممن مقممدماال ءتفتاالسمم جنممةالل ىعل ضعر]  1139[
ونصه:

ةارتفمم علممى رادينمم15000 بمبلممغ التممأمين عزمممت قممد أنني ضناافتر لو
)ً ليصممل455.750قممدره( السممنوي والقسط  سنة24 إلى تصل ةنيزم

إلممى لهمما المشممار فممترةاال ةنهايمم المممال" فممي "رأس المممدفوع المبلممغ
له. مستثمرةا أرباحا عن عبارةا والباقي ًاراندي10380

ي:لاتال حونلا على ستكون التأمين ذاه من يدتفاستا
الفترةا نهاية يف دةاواح ةعدف هعلأ لمبلغا باستلما الخيار لي كمترو م1
سنوات. ثمان وحتى بعد منها الولى ثلث، دفعات على سنة" أو24"
ةاافممولا كممانت ولممو حممتى ًملاكمم المبلغ استلما حق بعدي من رثةولل مم2
هميفعت ركةشلا أن بالعتبار الخذ عم ل،الو قسطال تسديد بعد دثتح

ة.المستحق القساط بقية تسديد من



القرض ت/ بابااملعالم تابك

ًاأ دةاستفااال نكيم مم3 حممالت فممي معينممة وبنسممبة المبلغ من بجزء يض
ًا المرض أو سورالك أو العجز للوفاةا. خلف

ًا الله اكمجز ييدونأف ل شبهة ىندأ هبويش الوضع هذا كان إذا عما خير
تجيزه.

يلي بما ةللجنا بتوأجا :
علممى ملمشممت الحيمماةا، علممى تممأمين السممؤال فممي ةارولمممذكا ةاالصور هذه

تحصممل لممم إن أقسمماط مجممموع مممع المستأمن إلى تعاد لتيا يةلربوا وائدالف
عنهمما عبر كما مشروعة تثماريةسا ًاأرباح وليست المحددةا، المدةا في ةاالوفا

ًا ًربحا ّدرت كةمشار نتيجة تحصل لم لنها السائل أو الشركة بشروط مشروع
ية.عرشال بةراضالم

الربمما لممىع تملةشمممال نأميتممال مممن رةاالصممو هممذه أن جنةالل وترى*
ًا، لتجوز تمموقفت قممدو بهالمشممت مممن كانت الربا من تجردت فإن شرع

ًا البحث ايزاللو ةيالفقه المجامع فيها أعلم. فيها. والله جاري
* * *

لخطار  ا     ضد     مين  التأ               87ع/1/25

مممن د خالالسمميد/ مممن المقممدما ءاتفالسممت ةنممجلال ىعلمم ض]     عر1140[
ه:صون لبرازيلا

وبركاته. الله ورحمة يكمعل لماالس
اللممه نممم وننويتم تحية أزكى إليكم يرسلون زيلالبرا في هنا انكمإخو
والمسمملمين، السمملما لخدمممة المديممد العمممر وإيمماهم يعطيكممم أن

ويعرضون



القرض ت/ بابااملعالم تابك

ً لهمما دواجي أن سىع اهن تواجهنا التي والمشاكل شياءال بعض مكليع  حلمول
الممتي الشممرعية دلممةلا رفمماقإ طاعةاسممتلا قممدر منكم ونرجو شرعية،
فممي صممدرت الممتي الفتمماوى بعض لاإرسو الفتاوى، في عليها استندتم

يممرخ هلمملا وجزاكم ذلك، تيسر إن الفاضل علمائنا قبل من الشأن هذا
اولتفضمم ،انيعل السريع ردكم انتظار هود. فيج من ونهلتبذ عما الجزاء
اته.كروب هالل ورحمة عليكم والسلما التحية وافر بقبول

هو: ؤالسوال
محله، أو سيارته على يؤمن أن زيلاالبر في المسلم اجرتلل زيجو هل     

البرازيل؟ في السرقات تكثر حيث

:ةنللجا تبأجا        
يةنواتع ينمأت شركة يجد لم إذا الخطار ضد ءشياأال ىعل ينتأملا زيجو        

مممن أكممثر ًضمماتعوي ذيأخمم ل نأ على للحاجة وذلك إسلمي بنظاما تعمل
أعلم فعلي.واللهال رالضر

* * *

العمال     على     مين  التأ    87/ع1/37

كما ونصه د خالالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل لىع ضرع]   1141[
:يلي
تللصممابا المؤسسممة في لدينا ملونيع نالذي مالالع ضبع ضيتعر قد
ررلمتضممل ةاركممبي لغمبمما دفممع يسممتتبعه مممما الوفمماةا، درجممةل لتصمم قدو

العمال؟ ىعل نالتأمي يجوز فهل العمل، انونلق ًايقتطب



القرض ت/ بابااملعالم تابك

ون ل التمأمين أن مالعل مع ذات يك خص ل ممن معيمن لعمدد وإنمما الش
ًا كنت وقد الشخاص، سمميةلحسا يجممةنت السممؤال هممذا حارط يف متردد

مممما واقعيممة حالت ثودح رحهطل دفعني الذي ولكن التأمين موضوع
حممدث لو حالة يف هال ةيلمثال تاكالشرو ةسالمؤس سإفل يتسبب قد

العمال. من لعدد جماعية إصابات

يلي: ماب الالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
أن على الوفاةا أو العمل تاباصإ ضد العمال على التأمين راءجإ زويج       

مبلممغ يكممون وأن ائممدوف عليها قحيست ول مرتجعة، غير القساط تكون
تقممديم فممي تأنسممتاس ةجنمموالل ،فعلمميال رالضممر دوحممد يفمم التعويض

ي الضرر رعية، بالديمة النفمس علمى الواقمع الفعل بالنسممبة وهمي الش
لداعمي ممما الخممالص. أو الذهب من راماغيلوك 4.250 دلايع ما للنفس

ذهابو ءالعضا من النفس دون لما وبالنسبة الورقية، النقود من ذلك
ًا المحددةا النسب وىقلا تويلكا في رصد دوق ةالكامل لديةا من شرع
الشممرعية الممديات جممدول لئحممة  مرسمموما27  لسممنة1340 عدد ماليوا

لتكممون المسممتحقة تأمينلا غلامب يف ةيالشرع بالمقادير التقيد فينبغي
ي، ررضلا دحدو في ن الزيمادةا وعمدما الفعل ك ع ى المقمادير تل أن إل

اةا.الحي على التأمين موضوع في تبلا شرعيلا الرأي يصدر
.أعلم لهوال

* *



ملتالمعا ُبكتا

تزوير  وال     لغش  /ا     باب

الغش     بل  مقا     مبلغ     أخذ        87ع/6/12

مروع د خال/ نسيديال من المقدما الستتفاء نةجالل لىع عرض]    1142[
ه:صون ،

غشممتهم الشمركة (س)ً وهذه شركة مع بيض تجارةا في جلنر ركاشت
يتوالكمم فممي الستهلكية معياتجلا تهبنت دوق فاسد بيض إرسال في

البعممض وبيممع الممبيض بعممض أتلممف ذلممك ىعلو ه،تيصلح دةام نهاية لىإ
ًا الشريكين أصاب ذلك جراء ومن الخر، ًا ضمرر ًا فعليمم ًاعنويمموم وماديمم

علممى وبناء ، التجاري السوق في المؤسسة اسم زعزعة إلى افةالضب
ًا التاليممة بالسممئلة نتقممدما ماتقممدما ذمممة س)ً فممي( ةكرشممل نأبمم علممم

.ارني د16000 هروقد مبلغ الشريكين
ًا وزجممي لهمم  م1 (س)ً لجممل شممركة إلممى المبلممغ دفممع تممأخير شممرع

الضرر؟ تعويض لجل استثمارها
تممأخير يجمموز هل الضرر، لملفاةا استثمارهل الالم أخيرت جزي لم إذا  م2

ًا لستثماره المال وغشه؟ معاملته سوء على له تأديب



 والتزوير الغش ت/ باباملاعلما تابك

ةكلشممر ابعتال بلغالم هذا استثمار قبل الشريكان فصلان أن دثح م 3
شريكه. والثاني المؤسسة صاحب هماحدوأ)ً س(

ًا المممال نصممف يسممتثمر أن الثمماني طممرفال قيسممتح هممل بعممد منفممرد
الول؟ للطرف ضمانات تقديم عم ماصالهانف

:يلي بما نةاللج ابتوأج*
(مقابممل العيممب شرأ يزوايمم ام المذكور المبلغ من يأخذ أن يللمشتر

مقابمل آخممر مبلممغ ذأخم اّمممأدةا)ً ولجموا حالممة عممن البضمماعة قيمة نقص
إن حيممث ذلممك جممواز عممدما فالظاهر المشتري بها أصيب التي الضرار

ررضلا عن ( التعويض الحق هذه مثل اتإثب عن اسكتو الشريعة فقهاء
بعد رةاوكذالم البضاعة قيمة دفع إلى درةالمباا يجب ثم المعنوي)ً ومن

أعلم. العيب. والله أرش زجح

* * *

رعات  التب     في     وع  لرج      87ع/2/24

الشئون السيد/ مدير من المقدما الستفتاء جنةالل لىع عرض]    1143[
ونصه: السلمية

الفتمموى لجنممة علممى التاليممة والسممئلة وضمموعالم بعممرض كممرماتال ونرج
بالجابة. وإفادتنا وقرةاالم
ًا السلمية ريةيخلا معياتجلا إحدى وزارةاال تمنح لقد لجمممع تصممريح

وللقممائم الجهممة لهممذه تزكيات على ءناب وذلك نحسنيالم من عاتالتبر
الوزارةا. لدى معتمدةا إسلمية هيئات من عليها



والتزوير الغش ت/ بابااملعالم تابك

حيرصتلا منمح المذي وهمو جمعيمةال ههمذ ممرأ لىع ئمالقا من بدر وقد
تانممالبيا ضعب بتزوير قاما بأن ونزاهته، بأمانته يخل ما التبرعات لجمع

ًا تممم دوقمم نينسممحالم عمماترتب مممن قدر أكبر جمع ذلك وراء من قاصد
الوثائق. بمقارنة تزويره اكتشاف

المحسممنين، مممن جمعهمما الممتي التبرعممات جميع استعادةا مت يهلع ءاوبن
غيممر الجهممة، لهممذه نينسممحملا ءأسممما لبعممض الثبوتيممة وراقال وكذلك

خير)ً. لعاف( لتوقيعهم التبرعات كشف في مذكورةا
:سؤالوال

القممائم من بدر تيالو لجهةا لهذه عتمج التي التبرعات في يكمرأ ام م
رف؟التص هذا مثل عليها

لممه المجممموع النمموع نفممس مممن لمشمماريع التبرعممات وجهتمم هممل مم
التبرعات؟

برعين؟تملا نيالمحسن إلى ادتع له أما مم
حسن؟م لك به المتبرع المبلغ ليعرف للتزوير سبةبالن مم

:نةاللج ابت وأج*
البيانات تزوير طريق عن( ام شروعم باسم عتمج تيلا تابرعتال         

للمشممروع مشممابهة خيريممة مشمماريع في صرفتمع)ً جال ابهذ قاما ممن
بنيممة دفعوهمما لنهممم بهمما تممبرعوا ذينالمم ىإلمم ولتعمماد لممه، جمعممت الذي

أعلم. الصدقة. والله في ولرجوع الصدقة

* * *



والتزوير الغش ت/ بابااملعالم تابك

البيع     في     س  تدلي  وال     الغش87ع/1/42

ه:ونص  علي،/ يدلسا من مالمقدا ءالستفتا جنةالل لىع ضرع]   1144[
ًا عليهمما بممتوكت نار،دي600 هقدر مبلغب سيارةا يتاشتر أن حصل سممعر
قمممت ثم سنتين، لمدةا  دينار40 شهرية أقساط على  دينار950 قدره
لشممركة مطلوبممة السمميارةا بممأن وأخممبرته  ممما لشممخص السمميارةا بممبيع

أن بعممدو شممركة،لل مطلوبممة وليست ملكي أنها من رغملاب سهيلتتلا
ركةشمم فممي المشممتري باسممم السمميارةا سممجلنا الشممراءو  يعالممب متمم
ًا800 الشممركة من أنا أخذتو هيلتسالت ًا،  دينممار بممأن العلممم مممع نقممد

البيعة؟ هذه أو التصرف هذا مكح امف% 18.750 نسبة تأخذ الشركة
التسهيلت. شركة نم  دينار200 حبر ضمنت الطريقة بهذه لنني

حضممر وقممد المممور، بعممض يحوضمملت يتفلمسممتا روحضمم ةجنللا بتوطل
وأفاد:

مطلوبة أنها السيارةا على يكتب أنه هو البائع، به يقوما لذيا ملالع أن        
السمموق فممي يبيعهمما ثممم مثل، دينار950 قدره بمبلغ التسهيلت لشركة
مممع هممذا المزايممدةا، عليممه رقتسممت لممذيا يالمشممتر يزيده وبما بالطلب

البممائع يممذهب ثممم أصممل، ركةلشممل لوبممةطم كممونت ل لسمميارةاا أن العلم
وإثبممات السمميارةا دفممتر البائع ماويقد التسهيلت شركة إلى والمشتري
800 بم كيش ماالتاس على فقط ويوقع الشركة مسئول إلى الشخصية

ربممح هممو  رادينمم150 وقممدره دينممار950 الممم مممن البمماقي ويكممون دينار،
ممموعهمج ابم يةرشه لتايكمب كةالشر لدى المشتري ويوقع الشركة،

 دينار،950



والتزوير الغش ت/ بابااملعالم تابك

السمميارةا وتحويممل المممرور إدارةا لممدى التوقيممع بعممد البائع دور هيتوين 
أو جذامممن يأ التسممهيلت شممركة لممدى البممائع يوقمع ول المشتري باسم

الفوري. بالشيك اليصال ماعدا توثيقات

: يلي ابم تأجاب والفادةا الستفتاء ىلع اللجنة علاط وبعد مم
:مرينل محّرمة مليةعال اهذ إن          

مممن أكممثر السمملعة لعطمماء والتممدليس الكذب على تشتمل نهاول: أال
الثمن. ذلك تستحق بأنها المشتري ليغتر قيمتها

الصممورةا علممى فيها التسهيلت شركة بإدخال العملية هذه أني: نالثاو
لممغبم تريلمشمما ذمممة يفمم لممه يممترتب البائع لن الربا إلى لوؤت مبينةلا
شممركة مممن ويأخممذ التسممهيلت شممركة إلى ّلهفيحو الدفع مؤجل نعيم

خصممم يشممبه وهممو الربمما، صممور مممن وهممذا حممالً، منممه أقممل التسهيلت
قيمتهمما مممن أقممل تممدفع الممتي الربويممة بنوكلا ىدل المؤجلة الكمبيالت

ليةالعم في أدخلت فإذا الجل، نهاية في الدين ليهع ممن الفرق وتأخذ
ّين لوجها لىع لتيالتسه ةكشر المحّرما، الربا حصل ؤالالس في المب
ثممالث طممرف فيهمما يممدخل ولممم بالجل البيع يتم أن الغرض كان إذا أّما

ًا، صممحيحة ونكت ةيلمالع فإن التسهيلت كشركة ممما حرمممة مممع شممرع
السمميارةا علممى الطلممب مقممدار بتهاكت دعن وتدليس كذب من بها اقترن
علم.أ . واللهالواقع بخلف

* * *



تالمعامل ُتابك

لتعاون  ا     يق  د  نا  ص  /     اب  ب

التبرعات     اديق  صن     ن  أماك         87ع/1/23

، ريةخي ة هيئالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1145[
ّه:ونص
التالية: بالمواضيع اادتنإف ونرج

الممماكن في وهاحنو هيئتنا حللصا للتبرعات صناديق عوض زيجو )ً هل1
التالية:

لفنادق.ا م
ك.لبنوا م
السياحية. عاتورمشلا م
.ةلترفيهيا نةلمديا م

المسممابقات أو الرياضممية المباريات ريع من جزء صيصتخ زيجو )ً هل2
ّله وجزاكم الخيرية؟ الهيئة لغراض الحفلت أو خيرا،،، ال

*
:يلي بما ةلجنلا تجابأ

يممةرالخي ئممةالهي لهمذه التبرعات جمع صناديق ضعو ىإل درةاابمال غيينب
عملبف ةلرغبمما همممفي يظمّن ممن فيهما يتواجمد التي مواضعال يف اهوونح

الخير



التعاون صناديق ت/ بابااملعالم تابك

العمماما النفممع وجمعيممات المسمماجد وهممي تعممالى اللممه لمموجه ةحسممب 
أممماكن ثممم المهنيممة، والجمعيممات تايفشممتسالم وكممذلك السمملمية،
أو محّرمممة أمممور فعممل هئإنشمما مممن دصممليق مممما الخممرى التجمعممات
والفنممادق والشممركات ةنيممتعاولا يمماتجمعلوا راتكممالوزا مشممبوهة

المرافممق هذه في يقع الترفيهية( وما ةنمديلوا ةاحييالس والمشروعات
ليمنممع اهطاشممن طبيعة من ليست شرعية مخالفات من الخيرةا الثلثة
القصممد نوكممي الممتي الممماكن فيهمما)ً أممما المممذكورةا الصممناديق وضممع

غممينبي أنممه ةنمماللج رىتفمم ّرمممامح نشاطها من أو إنشائها من سيلساا
بالرضمما الشممعار مممن هيممف امل لالمجا هذا مثل في معها التعاون تجنب
ًا المحّرمة. ممارساتها عن ضمن

        
منه جزء أو ريعها وتخصيص حفلت أو مباريات أو تاقباسم امةقإ اّأم             

فممي لنشممطةا هممذه موضمموع كممان إذا جائز، لكذ فإن ًمثل ئةيهلا لصالح
نشممطةال هذه وضوعم كان إذا وأّما يبيحه، أو الشرع هليع يحّضام حيز
ّيز في ّلمه لصممالح ريعهما مممن السممتفادةا يجموز فل المحّرما ح الهيئممة. وال

أعلم.
* * *

ئلي  ا  الع     ون  التعا     صندوق     في     تراك  الش87ع/1/48

محمالسيد/ من المقدما تفتاءالس جنةالل على عرض] 1146[ ،د 
ه:ونص
رواتممب من وتخصم صناديق بإنشاء تقوما والقبائل عائلتال ضبع كهنا

ًا أفرادها ًا مبلغ ًا)ًمم 30( وأ)ًمم 20( لثم معين ًاكويت دينممار وهممذه ًا،شممهري يمم
ذي فيهما، يشمترك المذي إل همانم ديسماع لو ىيعطم ل الصمناديق ل وال

منها. شيء ىعطي الو عداسي ال يشترك

التعاون صناديق ت/ بابااملعالم تابك



والممتي الممدهس، حمموادث مثممل الحالت لبعض وضعوها يقصنادال هوهذ
نيدالمم حمالت أو العممد والقتمل الخطممأ القتل حالت أو وفاةا، منها ينتج

تعسر.ملا
ركاتمم الفممراد ءاهؤل من الصناديق هذه في ركينلمشتا عضب أنب ًاعلم
مممن مضممهبعو بممارلبا لعامممتوي صليي وبعضهم الخمر، ويشرب اةا،للصل
دينممه، علممى ومحممافظ مسممتقيم وبعضممهم والزنمما، والمنكر الفساد أهل

وهممذا عممامي، رجممل ولكنممه والفرائممض الصمملةا علممى محممافظ وبعضهم
بسممبب ًادعممم لقتمم وول ىحت فيه، مشترك فرد بكل فيه يدفع الصندوق

يلممةبالق ادأفممر من أنه المهم لسكرا بببس أو انزلا أو كرنملا أو الفساد
الصندوق. هذا في المشتركين نوم ةعائللا أو
قتممل مممن لنسمماعد الصندوق،ويقممول هذا على يعترض الذي شخصوال

ًا ًا فعمل أو الفسماد بسممبب عممد ًا أممر يممتركونه عرشملل ًامخالف محرمم
لخطأا لكقت كل،اشمال هذه من فيها يقع شكلةم أي في معه وليقفون

غيره. أو ينالد أو
ررين؟ أخمف باب من وقندالص اذه في كةرمشاال زيجو فهل وممع الض

الصناديق؟ هذه في السابقة الشياء وجود
ًا أخاك "انصر معنى وضيحت جىوير ًا". أو ظالم مظلوم
لنار".ا يف ذش ذش من" ضيحوتو
هممذه لثممم إنشمماء ضمموئها فممي مكممني تيالمم طضمموابال وضمميحت جمموونر

ديق.انصال



التعاون صناديق ت/ بابااملعالم كتاب

.بركاتهو الله ورحمة كمعلي سلماوال

:يلي بما ةجنللا تأجاب*
ًارش زويج          بعمض تقيمها التي التعاونية الصناديق في الشتراك ع

تالاحملا فمي منهمما الصمرف ثم أفرادها، من اشتراكات بجمع العائلت
إذا ون،يدلمما أو الحمموادث، مممن تاتزامممال افيه بعضهم على تترتب التي

هارفصمم قممةيروط ،وعممةمالمج غللمبممال والستثمار الجمع طريقة نتاك
عممدوان أو إثممم، علممى عممون فيهمما وليممس مشممروعة، المستحقين على

الثممم على ولتعاونوا والتقوى البر على وتعالى: (وتعاونوا تبارك لقوله
أعلم. والعدوان)ً. والله

* * *



تاملالمع ُكتاب

هبات  وال     ايا  هد  /ال     ُ  باب

امية  السل     بالمواضيع     للهتماما     فيين  للصح     ايا  الهد            87/هم2/9

ه: ونص. عادلالسيد/  من المقدما الستفتاء ةهيئلا ىعل ض]    عر1147[
الهتممماما أجممل مممن والعلمييممن للصممحفيين الهممدايا متقممدي حكممم ممما

ثحيمم مممن إسمملمية هيئممة أو ةبمؤسسمم الخاصممة السمملمية بالمواضمميع
؟الجمهور اهمن ليستفيد بارز انكم يف هاعوض

:يلي بما ةلهيئا بتوأجا*
الرسمممية غيممر العلما وسممائل مممن ةيلوسممل كةلاالم جهةلا طاءعإ زيجو

لن السمملمية، بالمواضمميع الهتممماما أجممل مممن المال من مبلغا أو هدية
القممائمين بعمض اعطمماء جوزي كذلك عمل، على مكافأةا أو أجره إما ذلك
بعلممم ذلممك تممم اذإ نفسمه ضرغملل العلميممة المؤسسممة فممي مهاما على

سة.للمؤس المالكة الجهة
المؤسسة مالك علم بغير العلمية المؤسسة في وظفلم عطاءاال اأم      

يثلحدهدية صورةا في كان وان المحرمة الرشوةا من لنه يجوز فل



الهباتو ياالهدا ت/ بابااملعالم تابك

لرج موسممل عليه الله صلى النبي لمعتسا " قال: الساعدي ميدح بيأ 
لكممم قال: هممذا قدما فلما صدقة، لىع ةاللتبي نباله:  يقال أسد بني نم
اللممه فحمد المنبر على وسلم عليه الله لىص بيالن ماافق يل ىدأه هذاو

وهممذا لكممم هذافيقول:  فيأتي نبعثه العامل بال قال: (ما ثم عليه، وأثنى
ين ذيلمموا ؟ل أما له أيهدى فينظر همأو هيأب بيت في جلس فهل لي، فس
نكمما إن رقبتممه، علممى يحملممه القيامة ماوي به جاء الإ بشيء، يأتي ل بيده
رأينمما حممتى يممديه رفممع ثممم تبعر، شاةا أو خوار، لها رةابق أو ،ءرغا له ابعير

فممي كممان إذا ن. ولكممالبخمماري)ً ثلثا" رواه بلغت هل " أل ابطيه عفرتي
نيمكمم ول سممدةافم درء أو حاجيممة أو ريةورضمم ةماع مصلحة تحقيق ذلك

الخممذ. على ويحرما للمعطي، فيجوز ةليالوس ذههب إل ذلك إلى الوصول
الضممرورةا. منزلممة المنزلممة الحاجة من تكون لةحاال هذه في اجةحال لن

أعلم. والله

* * *

ا  زوجه     وهبها     ما     يه  أخ     ة  زوج     يسلب87حا/4/7

التي: فتاءتلسا متدوق ،ية/فإتح السيدةا لجنةال ىإل تحضر]1148[
جلسمم دوقمم مصممر، يفمم زراعيممة أرض قطعممة ركوت ، جيوز يفتو لقد

جمميزو بممأن مالعلمم مممع مصممر، يفمم بممذلك ورقممة وتوجد باسمي الرض
بعممدي، تزوجهمما أخممرى زوجممة ولممه أولد، ولديها قبلي امرأةا من متزوج
بالسممعر الرض أبيممع أن لبممد لي: بأني الق جيزو أخا أن حصل والذي

ةوالز لدوأ وبيمن بينمي المبلمغ ّمسقأو يلالحا ى،ا ج ا لول د وأن أن أري
رأي هممو فممما بممالرض، الرض)ً وأحتفممظ لمبلممغ(سممعرا فنص طيهمعأ

.ك؟بذل عرالش



والهبات الهدايا ت/ بابااملعالم تابك

ة:للجنا بتأجا*
بالخيممار وهممي إياهمما، زوجها هبة قطري عن للمستفتية لكم رضال بأن
زمالممت الو حقهما فمذلك أبمت وإن منهمما، زوجهما أولد أعطممت شاءت إن

أعلم. بشيء, والله

ما     ب  ب  س  ب     لولد  ا     ن  بي     لعطاء  ا     في     ييز  التم 4/78/87

 علي:د/السي نم دمالمقا التي الستفتاء جنةالل على عرض]1149[
أولده حياته في ماله بعض يعطي أن الوالدين لحد جوزي هلؤال: الس

أما ممموته بعممد تركتممه تقسم كما النثيين حظ مثل للذكر والناث الذكور
لاأحمو بمماختلف الحكممم فختلممي هممل أو مبينهمم التسمموية يجب وهل ل؟

اقتصادية؟لا الولد

ة:للجنا بتأجا*
في الواجبة الفرائض بعد لولده ماله عميج يهب نأ سانللن وزيج هبأن

النممثى ضممعف للذكر يعطي أي الشرعي، التوريث أحكاما حسب هتركت
ونممص لكممثر، أو منهممم واحممدل هل ام جميع يهب أن يجوز ول تفضيل، بل

إذا أولده بعممض لهبممةا يفمم يميممز نأ للب يجمموز أنه على الفقهاء بعض
رورةا ذلمك إلى دعت إخموته أن أو الكسمب عمن ًاجزاعم يكمون أنب ض
ذا يكممون أن أو صممغيرا يزال ل وهو للعمل هلهمتؤ شهادات على حازوا
.ملعأ مصاريف.والله إلى ويحتاج التكسب من تمنعه عاهة

* * *



المعاملت ُكتاب

لعمال  وا     ل  العم  /     باب

ال.  للعم     ويض  التع87ع/4/2

ّه:صنو ،دمحموالسيد/  من المقدما ستفتاءالا جنةللا على ضعر]  1150[
علممى الحصممول حرمممة أو حممل عممن إفممادتي ممم راخيمم لهال جزاكم م وأرج

النقممل بشمركة يعمممل مممن عليممه يحصمل الممذي الوفاةا أو العجز تعويض
ًا)ً أو (المواصلت الكويتية العاما ماتقممو والذي الحال، حسب ورثته سابق

وكممما الشركتين بين المبرما دقعلل طبقا نيمللتأ الهلية الشركة فعهبد
يلي:
الرواتممب جملممة % من1ر34 يعادل غمبل دفعب اماالع لقلنا ركةش ماتقو

هممذه تسممتقطع ول للتأمين، الهلية الشركة إلى بها للعاملين المدفوعة
العاما. النقل ةكرشب العاملين رواتب من المبالغ

:يلي بما ةنللجا بتأجا*
الحمموال فممي ورثتممه أو المسممتفتي إلى لوسيؤ لذيا ضعويالت مبلغ إن

فيهمما يعمممل التي الشركة من التبرع قبل من لؤاالس يف يهاإل رالمشا
ّله ذلك أخذ لورثته أو له، فيجوز أعلم. التعويض. وال

* * *



والعمال العمل ت/ بابااملعالم تابك

بالربا     لها     لعلقة     البنوك     في     اما  أقس     في     ل  العم      87ع/1/10
                   

ّه:ونص رق،وطا صلح/ من قدماملا ستفتاءالا جنةالل على ضعر]   1151[
" عمممل دراسممة فممي تخصصممانم ت،لكممويا امعممةج يفمم بممانالط نحممن

التكممرما منكممم نرجو لذا المجال، هذا في العمل في " ونرغب التمويل
التالية: أسئلتنا على بالجابة

في: الشرعي حكمال وماه
عمممالأب  ترتبممط ل الممتي داراتال فممي اخصوصممو البنمموك فممي لعملا م
.ابرال
مممالأعب بممطتتر ال تيالمم تلداراا فممي التممأمين شممركات فممي عمممللا م

التأمين.
العقار. إدارةا في العقاري البنك في لعملا م
التالية: الماكن في لعملا م

استثمار.ال تشركا  م1
المالية. اقروألل تالكوي قسو ةاإدار  م2
ي.مركزال تيلكوا بنك  م3
ناعي.صلا يتالكو بنك  م4
للستثمار. عامةال ئةالهي  م5
الجتماعية. تناتأميلل امةالع سسةلمؤا  م6

ة:للجنا بتأجا*
عليها يقوما التي الوظائف مجال في كان إذا الربوية بنوكال يف ملالع



والعمال العمل ت/ بابااملعالم تابك

لتهوكفا عليه والشهادةا ووثائقه عقوده وكتابة والقتراض القراض من باالر 
في بجهودهم يسهمون أنهم علموا اذإ صيله،حتو حسابه وكذلك ما،حرا فإنه
مباشرةا بالربا لها علقة ل التي الخرى العمال اأم ية،وبالر ئدةااالف يلتحص

التي الوظائف أما جائزةا، فإنها والحوالت والشيكات الجاري كالحساب
ةحراسكال ربالبا ةامباشر صلة لها وليس عاورشم اهفي العمل أصل يكون

به عمت مما لنه بأس بها يكون ل أن وجرفن اريةتركوالس والمراسلة
العمال. من به يقوما ما تفاصيل في التحري بها قائمال ىعل رذعويت وى،لالب

أعلم. والله

* * *

الربوية     نوك  الب     في     ل  العم      87ع/2/47

ه:صون ،  زهيرالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض]     عر1152[
المدول إحمدى في إسلميةلا غير نوكبلا بأحد عمل صةفر ىعل تحصل

فممي عملي من الن عليه أحصل ام دلتعا ايومزا تبابر ذلكو الخليجية
المحلية. الشركات إحدى

عممن وسألته الخير فيه فتوسمت ملتٍح رجل البنك مدير أن توجد وقد
بممأنهم بنيفأجمما ة،يممبنكال معاملتهم في والحراما للحلل تحريمهم مدى

نهمممولك ذلممك شممابه ما أو الملهي أو ورمخلا في هملاوأم ليستثمرون
ذلك. اعد يماف ونهاثمرتيس

الشممخص أن باعتقمماده أنممه (الربا)ً أجمماب الفائدةا عن له اليسؤ لوحو
ًا البنك من يقترض الذي ًا مبلغ ًا بمه ليبني المال من كبير ايمراتج مجمعمم

ًاا ًا أو ستثماري وضممع مممن سأبمم فل والستثمار به فاعلنتا ضرلغ مصنع
ةبسن



والعمال العمل ت/ بابااملعالم تابك

اجممةلح لالممما ضيقممتر لممم لنه ،الشخص هذا على الفائدةا من نةمعي 
ًا الفائدةا لتعتبر حيث ضرورية علممى (وذلك فقط الحالة هذه في حرام

رأيه)ً. حد
ًا لي جوزي هلؤال: الس لدولممةا نأب ًعلما نكالب هذا في أعمل أن شرع

يممرغل لعقمماراتاو الراضمي بتملممك تسمح بنكلا اهفي عيق التي الخليجية
ًا هماما أممر وهمذا مواطنيهما، ذ لمي، النسممبةب جمد أنموي ال نيفمإن كلوك
ًا الستقرار ًا سممأحاول وإنممما البنممك، هذا في نهائي علممى الحصممول جمماد

ً أكثر مجال في عمل فرص تسممنح احالممم الدولممة، تلممك نفس في حلل
ً.اخير الله وجزاكم لذلك، ةصرفلا

ه:تلأوس اللجنة إلى تيمستفال روحض
ههذ لجةاعلم ليسب اجاب: لفأ العمل؟ هذا عن آخر بديل كهنا هل مم أ

علممى للحصممول السمملمية غيممر الممدول بعض إلى بالهجرةا إل المشكلة
سفر. وجواز جنسية

هممذا فممي للعمممل رةالضممروا حممد بلغممت حالتك اللجنة: هل ألتهوس مم ب
المجال؟

ًااب: حفأج أولدي. لبلمستق أعمل ولكن رةاوضر دتوج ل الي
نعمم دةابعيمم تامجالب كنالب في عملك حصر يمكنك نة: هلاللج لتهوسأ

جميممع فممي الممدخول عليممه يحتممم عمله بأن فأجاب بالفائدةا؟ التعاملت
تر.مبيوالكو ببرامج الفوائد حساب معالجة ولسيما البنك، عمليات



والعمال العمل ت/ بابااملعالم تابك

:يلي بما لجنةال تأجاب*
الخطط خاذتا مع جرةا،هلا طريق عن مشكلته حل لسائلل نكيم         

ضياع في الوقوعو ةا،لهجرا اذيرمح نم ئلتهوعا نفسه لحفظ والوسائل
غيممر بنممك فممي العمل وتعين الحل، تعذرهذا فإذا السلمية، شخصيتهم

مممن كلممذ هل جاز الربوية النشطة منها التي كلها أنشطته يف ميإسل
نأل حلل، لمممع تحصيل فيها له يتاحا لتيا رةاتللف ولكن الضرورةا، باب

.أعلم بقدرها. والله تقدر الضرورةا

* * *

الربوية     المستندات     نقل     في     ل  العم78ع/2/46

،دمحـمـوالسمميد/  من المقدمة الستفتاءات جنةالل على عرض]1153[
:ّهاصون
فراش. بمهنة أعمل إنني حيث البنوك في لعملا حكم ما

وأفمماد لاؤالسمم عمن واستوضمحت ًا،فونيتل يستفتبالم نةجالل صلتتوا     
فممي ةاارإد مممن كنالب بها يتعامل التي الوراق نقل مهنته أن ستفتيملا

فيها، ما يعلم ل وأحيانا أخرى إلى البنك
 
يلي: ماب السؤال عن ةللجنا بتوأجا*

بممأس ل ّرماحممم ريممغ شمميئا فيهمما أن يعلم أو فيها ما يعلم ل التي ورقال
ًا فيها أن ميعل التي أما بنقلها، لكممن نقلهمما، لىوتي أن له ّلحي فل مّحرم

بممأس فل إليممه طرمضم وهمم ذيلا ملهع نم للفصل يعّرضه ذلك كان إن
ً يجد أن إلى ينقلها أن أعلم. ّلهفيه. وال حرمة ل آخر عمل



 المعاملت ُكتاب

ر  تثما  السإ  /     باب

وصرفه     اليجار     ن  تأمي     مار  استث  87ع/1/2

ارةإد ر مديلسمميد/ا مممن قممدماالم السممتفتاء جنةالل على عرض]  1154[
ّه:صون ،فقوال

أجرستم كل نم شهر جاريإ قيمة يعادل ما بتحصيل الوقف ارةاإد ماتقو
العيممن إخلئممه حالممة فممي تأجرالمسمم يسترده كتأمين الوقف بنايات في

يتناسممب ممما منممه تخصم أو مستحقات أي عليه وليس سليمة المؤجرةا
باسممتثمار دارةاال قممامت وقممد الباقي، له وتصرف تلفهأ نوكي قد ما مع

دقممو ويممتيالك التمويممل بممبيت وديعممة شكل في اتنيمالتأ ذهه نم جزء
ًار نتجتأ وللن. إيداعها نذم بح

مفوضمة غيممر وهمي الوقمف إدارةا يد تحت أمانة لغلمباا ذهه نتكا اولم
لممو اذهمملو عنهممم نائبممة ذلممك فممي تكممن ولم استثمارها في أصحابها من

الحكممم ةفممرمع نرجممو لهمذا ملهمما،حتت يالممت هي ةافالدار بخسارةا منيت
التي: في رعيشلا



والعمال العمل ت/ بابااملعالم تابك

بعممض أو جميعهمما اليةالت لصرفا أوجه في لرباحاا هذه صرف يجوز هل
منها؟

خيرات.ال لأعما  م1
عامة. بناياتال ةصيان  م2
الوقف. على لعاملينل آتمكاف  م3

الحتراما. فائق ولبقب ضلواوتف

يلي: بما ةللجنا بتأجا*
الستثمار، في إذنه بدون ريالغ مال رااستثم عن نشأت باحاالر هذه إن

وصممفه بممما الخممذ اللجنة وترى بح،الر هذا قحيست يمنف آراء وللفقهاء
مممن وبيممن المممال صاحب بين الربح أن وهو القوال أصح بأنه تيمية ابن

حكممم تيميممة: وبممه ابن الق ،ةاربخال أهل بمعرفة بينهما يقسم استثمره
كممون وبيممن الحكممم اذه بين فاةاانم ول عنه الله رضي بلخطاا بن عمر

الوديعممة ضمان قبيل من لنه هارممستث لىع أموالال هذه أهل ضمان
ضمممان مممن وليممس مالكهمما إذن بل لديه المودعة من بها التصرف حين

مممن اهبيصممن تصممرف أن وللمموزارةا هممذا الريممع، بممه يستحق الذي الملك
.علمأ له والوغيرها. ارتهكذ يتال فالمصار في الرباحا

* * *

الفيديو     ة  أشرط     مار  استث       87ع/1/31

ة،عام هيئةالسيد/  من  المقدما ءتاتفساال ةجنالل ىلع ضعر]  1155[
المرحمموما/ يوسمف، تركمة علمى تمولت الهيئة أن إحاطةال و: نرجونصه
الصوتية. للتسجيلت شركة عناصرها ضمن ومن



الستثمار ت/ بابااملعالم تابك

بيممن مممن والممتي ة،لشممركا ذههمم فممي حصممة المرحمموما ّرلقص إن ثوحي
يديو)ً.(الف التلفزيونية فلماال أشرطة يف لالتعام اهطنشا

فممي القصممر أممموال اسممتمرار فممي الشممرعي بالرأي اتنادفإ وجنر كللذ
في التعامل مجال
يو.لفيدا طةأشر
الحتراما. فائق ولبقب ضلواوتف

يلي: بما ةللجنا بتأجا*
ًاقا الشركة هذه طنشا كان إذا محّرمةلا الفلما إنتاج على اغالب أو صر
ًا،ونمم ةشركلا هذه في القّصر أموال تثماراس نفيكو ًاعرش إذا اّمممأ ع

ًا المباحممة الفلما فممي التعامممل فممي الشممركة هممذه نشمماط كممان شممرع
ًا، الشركة هذه في القّصر أموال استثمار فيكون العمممل وينبغممي مباحمم

ًا المباحة مااأفللا يف ملاالتع على الشركة هذه لمع رصق على شممرع
ّلهت لو تنيهاقي من تنفع يتوال أعلم. ضّره. وال

* * *

الكفر     بلد     في     وال  م  ل  ا     ار  م  استث  87/ع1/37

ونصممه ،د خاـلـالسمميد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على ]      عرض1156[
:يلي كما
وكممذلك متممدهورةا والجتماعيممة القتصممادية الوضمماع أن روفالمع من

المممر ،ةياملسممال نادالبلمم معظم في مستقرةا غير سيةلسياا الوضاع
ومممن عكسية، رراأض ىلإ دولال ههذ في الستثمارات يصيب قد الذي

ًا المعروف أيض



الستثمار ت/ بابااملعالم تابك

مممما الكممثير، الفائضممة الممموال مممن لممديها السمملمية المؤسسات أغلب أن 
ًا يجعلها لستثمارها. فرص عن تبحث دائم

ل ذكرنما، كمما ةالسملمي دانالبلمم فمي الوضاع تكان ما افإذ زويج فه
ميممةنت أجممل من سلميةال غير البلدان في الستثمار ساتسؤمال لهذه

لها؟واأم

يلي:  ماب الالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
مع  خارجها أو السلمية البلد داخل المال استثمار جواز ًرعاش صلأال      

حيث نم المشروع ملالتعا حدود في ذلك كان إذا غيرهم أو مسلمين
اتالمحرممم فممي الستثمار يجوز فل مل،اعتال وضوعمو التعامل طريقة

تتوفر حيث م فينبغي ذلك ومع السلمية، المة لىع لضرراب عودي ام أو
وتقويممة مممواردهم لتنميممة المسمملمين مممع التعامممل إيثممار ممم الفممرص

أعلم. اقتصادهم. والله

* * *

با  ر  بال     امل  ع  تت     ة  رك  ش     في     ر  تثما  الس     87/هم3/5

،منحالر عبدالدكتور/  من المقدما تفتاءسالا لهيئةا ىعل ض]    عر1157[
نصه:و

كشممركة مثل صممناعية عالميممة شممركات فممي تثمارسمماال زيجممو هممل
بأنهمما علممما الغربيممة الممدول فممي المعممدات صممنع شركات أو مرسيدس

لثقمم يأ الربمموي التعامممل شممكلي الو اأموالهمم ايممداع فممي بالربا تتعامل
لديها؟ اقتصادي



الستثمار ت/ بابااملعالم تابك

ية.ريخ جهة هو رممستثال نبأ اعلم

أنممه ترأو ماثمملم سممؤال عممن لهمما بقسمما جممواب على ئةالهي لعتواط*
:يلي ماك ابالجو ونص السؤال لهذا جوابا يصلح
التعامممل الساسممي عملهمما ليممس التي التجارية لشركاتا همأس ءشرا

فمي أموالهمما تممودع كونهمما ذلممك من يمنع ول فيجوز حرماتالم أو بالربا
ي المموال همذه شمغيلت تفمترا يمرغ يفم الربويمة البنوك ها ف أغراض
عملية عن الناشئة الفائدةا مقدار ماهمسال ىرحيت نأ ىلع روعةالمش

بنمماء ماعممدا العمماما البر وجوه في فيصرفه منها مايخصه ويخرج اليداع
لك. (انتهى)ً.ذب لصتي وما احفالمص طباعة أو المساجد

مايلي: الجواب هذا على هيئةال فوتضي مم
عجميمم تأخممذ نأ لهمما فممإن عمماما بممر جهممة هي لمستثمرةاا ةهالج نأ اوبم

الربويممة)ً البنمموك في اليداع عمليات عن الناشيء الجزء ىحت( باحارأال
أعلم. الخير. والله وجوه في كله ذلك تصرف لنها

* * *



املتالمع ُكتاب

ارة  الج  /     باب

الصيانة     قود  لع     ر  تئجا  الس 87ع/2/27

ه:ونص ،دمساعسيد/ لا من المقدما الستفتاء اللجنة على عرض]   1158[
الشممخص ماوقي ث...حيمم مللسمم مصمماعدو تكييممف أجهمزةا انةصي دعقو

للسممنة  دينممار100 يممدفع كممأن محممدد مبلممغ علممى الشممركة مع بالتفاق
يتعلممق ممما سممواء الجهمماز، بصمميانة الشممركة هممذه قممومات بحيث الواحدةا
ًاجمم طعالق باستبدال يتعلق ما أو الجهاز بتشغيل أحيانمما وربممما منممه، زء

مالحكم همو فممما ر،كبي خلل وجود عند المبلغ هذا ضعافأ ةالشرك عفدت
ًا. الله وجزاكم الشرعي؟ كييفهت هو وما خير

ة:للجنا بتأجا*
العقد محل حسب العمل ويكون قابلالم فيها يحدد التي ةصيانال دعقو

يقمل دقم ممملعال نكما نوإ شرعا صيانتها)ً جائزةا دارملا ةاالجهز ( وهو
ازع،تنمم إلممى تؤدي ل  بحيث واضحة لعقودا نتكو أن ةطيشر يكثر، وقد

لهممذه الشممرعي والوصممف المستقر، العرف اةااعمرو وطرشال دحديتب
العقود



الستثمار ت/ بابااملعالم تابك

دون الجممر فيها يحدد جائزةا (جعالة)ً وهي عقود أنها تكييفها)ً هو (أي 
ةفعياالشممو يممةك( المال الفقهمماء جمهممور اهزاوج ىإل ذهب وقد العمل،

دحد د} فقبعير حمل به ءجا ن{ولم: ىلاتع قولهب اوالحنابلة)ً واستدلو
علممى الجعممل ومنممه مجهول، العمل مقدار نأ مع عيرب حمل وهو أجرال

فيه. الوارد بالنص جوازه على أجمع دوق ،البق رد
علم.أ لهوال

* * *

المبيعات     ثمن     من     بنسبة     كمل  ت     رةا  الج87ع/3/42

ه:ونص  ميإبراهالسيد/ من المقدما فتاءلستا نةجالل على ضعر]    1159[
شممهري اريجممإ ر،اجالي من شقين ىعل إيجاره وتريد محل يتناجمع لدى

معلومة النسبة إن وحيث الطرفان، يهاعل قيتف البيع من معينة ونسبة
يفمم عرشممال رأي هممو فما مبين، هو كما الجهالة منه تنتفي اليجار فإن
اليجار. من النوع هذا

الخير. لك لهال ماكجزو
فممةلمعر وذلممك الجمعية محصل طريق عن نوكي التحصيل نأب ما* عل
بيع.ال ةكمي

      
يلي: بما ةنللجا بتوأجا

مممن معينة ونسبة معلوما، شهري إيجار من مكون ببدل محل ةاإجار إن
الجممر لن ً،اعرشمم جممائز الطرفين باتفاق المحل في يحصل الذي البيع

ول بالحسمماب تممزول المبيعممات نسممبة يفمم ةادوجممومال ةوالجهال معلوما
مممن نسممبة علممى بالقتصممار  المحممل إجممارةا إذا أممما التنممازع، إلى تؤدي

  المبيعات



الستثمار بابلت/ امعالم تابك

ًا أصبح العقد نأل يجوز، الف فقط نيممبو يعب لصح إذا الجارةا بين متردد
وهممذا بيممع يحصممل لممم بلمقابممل)ً إذا العقار منفعة تقديم (وهي ةاارإعال

المشممروط التراضي بحقيقة إخلله مع المنازعة إلى ويؤدي كثير، غرر
الجارةا. ومنها المعاوضات، عقود في
علم.أ لهلوا

* * *

مسلم     ر  ي  غ     ل  عام     ار  ج  ئ  ت  اس        87ع/3/45

ـيـزالعز عـبـد/ ديالسمم من ماالمقد الستفتاء جنةالل على عرض]1160[
ه:ونّص
ل؟ أما غيرمسلم عامل ئجاراست يجوز هل

:يلي بما ةللجنا بتأجا*
أن ورد وقممد مشممروع، عمممل لمزاولممة مسلم غير عامل رتئجااس زيجو

طقمميأر بممن اللممه عبممد جرتممهه في أجراست سلمو عليه الله صلى النبي
انكممو نممة،مديلا إلممى الطريمق فممي دليله ليكون كفره على وهو الديلي

ّلمها لىص بمالبيع المدينممة فممي والنصممارى اليهممود يعامممل وسملم عليممه ل
ًا العامممل هممذا ليكممون أن يشممترط أنممه علممى ونحوها، والشراء معروفمم
الفجممور أو ،سممادفال جويرت وأ السلما في الطعن أو ملته، إلى بالدعوةا

نأمكمم ممماكل المسمملم مممع التعامممل فممإن هذا ومع ،ةالهدام ءىدالمبا أو
ّله نفع من فيه مال غيره نم لىأو أعلم. المسلمين. وال

* * *



المعاملت ُكتاب

الصرف  و     وع  البي  /     باب

المحنطة     يور  الط      بيع         87ع/5/4
ل  فا  لط  ا     اب  ألع      بيع          

ونممص ملفي،يد/ السمم مممن مالمقممدا السممتفتاء نةجالل على ض]  عر1161[
:الالسؤ

شممكل لممىع الممتي الطفممال كلعممب الطيممور أو المحنطممة طيممورال ع بيمم
حراما. أما حلل هي هل لسواقا في وسةرع

يلي: بما لجنةال تأجاب
وأ الممبيوت فممي نصممبها من ولمانع جائز المحنطة والحيوانات ورالطي بيع أن 

ق ممن همي لبم يملتماثال قبيل من ليست لنها الجدران ىعل اللمه، خل
كممان مهممما الطفممال لعممب هممي التي المجسمة روالص بيع ًاأيض ويجوز

ومسلم البخاري روى لما التماثيل حرمة من نىتثمس ذلك نل ،لهاكش
قممالت: عنهمما الله رضي عائشة المؤمنين أما حديث من صحيحيهما في

نوكمما وسمملم، عليممه اللممه صمملى لممهلا لوسممر عند بالبنات ألعب "كنت
صلى الله رسول نم ًين)ً خوفافتخ(ي ينقمعن فكن لي، صواحب ينيتيأ

يوممما: لها قال وسلم عليه هللا لىص الله ولسر وكان وسلم عليه الله
ما



 
قممال: فرس قالت وسطهن؟ في الذي هذا بناتي: قال: ما قالت ا؟ هذ
قممالت: أو جناحان؟ اهل سرفقال:  ،احانقالت: جن عليه؟ الذي هذا ما
سممولر كفضممح حة؟نجأ لها خيل داود بن سليمانل انك نهأ عتمس ما

وتعممالى نهحابسمم هلمم. والجممذهانو بممدت حتى وسلم عليه الله صلى الله
أعلم.

أغاني  ال     ة  أشرط     بيع87ع/2/12

ه:صون ، ع هزاالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض[1162[
سممجيلالت أشممرطة لممبيع محممل لممدي إن حيممث التجممارةا يف أعمل إنني
وليسممت سمممعية ةطالشممر هذهو الفيديو أشرطة )ً وليستاسيت(الك

كممما العالم، لغات من ًايروكث ةيأجنبو ةيعرب نيأغا على وتحتوي مرئية
هممذه لغات أغلبية أعرف ل إنني وحيث دينية، أشرطة المحل في يوجد

مصمادر ممن صمدرمك ةيمراالتج الناحيمة ممن اإليهمم أنظمر وإنمما الغاني
جابممةإلا تكممون نأ ووأرج التجارةا، هذه بحكم يادتفإ وجأر الذ الكسب،
لحراما.وا بالحلل الشمس وضوحا واضحة

:يلي بما ةنلجلا بتأجا*
الغنمماء  ونّصممها45/81 برقممم سممابقة فتمموى علممى ةللجنمما عممتاطل

ًا يكونممان والموسمميقى الزينممة وأ رةاللعممو كشممف صمماحبهما إن حراممم
إثممارةا أو لمحرمممةا اتلشهول رةاإثا أو ماجن، رقص أو رهااهظإ مارالمح

شرعي. واجب عن إلهاء أو نيالمسلم نيب للفتنة
ًا ىيقلموسا من دمجرلا ءغنالا ونويك ذكره، تقدما مما خل إن مباح



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

النمماس اعتمماده مممما كممان أو الصممغار البنات من أو الصبيان من نوكا 
وكغنمماء ونحوه، كالحداء تافاسملا قطع أثناء أو أعمالهم في للتنشيط

لهن.أطفال اءالنس
ًام هبشرط ءلغناا ونويك غممائب، وقممدوما كعيممد ونحوه عرس يف ستحب
.فدبال ضربلا احبهص ولو
مممع الغنمماء بصممنعة العممارفون المغنممون مايصممنعه وهممو ذلك عداما اوأم

فممي متشممدد مممابين العلممماء أقوال فيه اختلف فقد ازفالمع استعمال
الممواردةا اديثالحمم لفلخت وذلممك الطلق على له مبيح وبين التحريم

ةلمشمماركل الغنائيممة الحتفالت حضور وأما هبتالمش ابب نم فهو فيه،
وإن ليجموز المحممرما القسممم ممن كممانت وإن شمماهدةالموا ماعتسال أو

علممى مشممتبه أو مبمماحا أو حبمسممت فإممما القسمماما سممائر مممن كممانت
المبين. التفصيل

:ةجنالل رأت الفتوى تلك على اطلعها بعدو
بيممع مممايلي: أممما ليهاإ افيض نأ لىع للجواب صالحة وىالفت هذه أن 

وييحتمم الممتي ةالغنيمم إلى راجع فحكمه أغاني على ةيوالمحت ةطرشال
مممن انتكمم إنو بيعها حرما المحرما النوع من كانت فإن طريلشا هايلع

تممرك الممورع فمممن المشتبه النوع من كانت وإن بيعها جاز المباحا النوع
الحراما وإن ّينب الالحل " إن:  وسلم عليه الله صلى هلوقل ابه التجارةا

ّيممن تممرك فمممن النمماس، مممن كممثير ليعلمهمما بهاتتشممم أمممور امممهنوبي ب
فممي وقممع الشممبهات في وقع ومن وعرضه، لدينه أبراست دقف اتشبهلا

أعلم. ". والله فيه يقع أن يوشك الحمى حول كالراعي راماالح

* * *



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

العملت     صرف     ي  ف     ع  ف  د  ال     أخير  ت     وز  ليج87ع/3/12

ه:ونّص ،ف أشرالسيد/ من المقدما الستتفاء نةجالل على ض]  عر1163[
التية: ملةلمعاا كمماح
العملممة اسممتلما يكممون أن ىعلمم ،صممريةم رىخبأ ةيكويت ةلمع لابداست

فممي المصممرية العملة قبض لتعذر أياما بعد الكويتية قبض بعد المصرية
ًا المجلس، نفس ءبنمما تحديمده تمم قمد المصمرية العملمة سعر بأن علم

هذه تجز مل وإذا ،ةيتالكوي العملة قبض يوما المصري نيهجال رسع ىعل
لشرعي؟ا البديل هو فما المعاملة

ّلم أن الصرف بهذا يقصد بأنه وأفاد اللجنة ىإل ائلسال ضروح إليممه تس
بمدفع ويقموما مصمر فمي البنمموك أحمد فمي حسابه في المصرية العملة
الكويت. يف ةيتيالكو بالعملة الثمن

:يلي بما ةجنللا بتجاوأ*
ً كوني نأ فلبد كيش بصورةا ويلالتح كان إن الحممال فممي للصرف قابل
بشمكل كممان إذا أممما متممأخر بتاريممخ ال فةمصممارلا ماويم يخربتا ونيك بأن

متأخر، تسليم على التفاق يجوز فل التلكس أو البرق أو بالبريد تحويل
منهمما دسممتفيي كمميل امالي الدفع أخيرت فراعتالم كان إذا يجوز ل وكذلك

مكالمممة إجممراء مممن منممه ابممدل الممم لممدفعا رتأخ أما بالتحويل، يقوما من
أعلم. بأس. والله فل ذلك ونح أو ديلبربا ةلرسا أو تلفوينة

* * *



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

العملت     صرف     في     ي  يكف     الشك     قبض87ع/2/18

:ونصه ،اهيم إبرالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على ضعر]   1164[
مكمماتب طريممق عممن المصرية العملة ىإل يويتكال رالدينا حويلبت مانقو

ملونسمم ًا،طمموهبو ًارتفاعمما بالممدولر المرتبممط الحممالي رعسبال فةريلصا
ًا تحويله المراد غبلالم بالمقابممل يسلمنا ولكنه الصيرفة، مكتب إلى نقد

ًا قممد مصممر بنمموك من بنك أي على المصرية، بالعملة المبلغ بقيمة شيك
بتاريخ (وليس أياما عشرةا لمدةا هرفص يخرا)ً تال(مؤج عليه اضيرتلا مت
غلمبالم ويلحلت كفيت المدةا هذه أن بحجة فيه، لتقابضا مت الذي)ً مايوال

فممي الممدين رأي فممما فيممه، الصممرف المراد البنك إلى البريد قريط عن
ًا. الله وجزاكم الربا شبهة في نقع ل حتى أفتونا ذلك؟ خير

:ةجنالل ورأت*
وعكسممه بالفضممة الممذهب صرف في وريفال ضقابتال ًاعشر بيج هأن      
ًا لورقيةا تالعمل فرصو سممليمت ضبالتقا مقاما ويقوما ذلك على قياس

ً يكون أن على لغمبالب يكش يكممون أن يصح ول الحال في للصرف قابل
أعلم. مؤجلً. والله

* * *

الربوية     أسهم  ال     ء  وشرا     بيع87ع/4/21

ّه:صون ،اهيم إبرد/السي من المقدما الستفتاء جنةالل على ضعر]  1165[
ً المساهمة ركاتشلا في سهمألا ارةاتج تعتبر هل ًا؟ أما حلل حرام

والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

شممركات ليسممت السممؤال موضمموع مةاهمسممال تاكشممرال أنبمم اعلممم
إسلمي. أساس على مؤسسة مساهمة

:يلي بما ةللجنا بتأجا*



صمدقب ناكمم ءاسو لربويةا ةيراالتج البنوك أسهم بيع أو شراء جوزلي إنه
تملممك كممان ولممومضاربة)ً لا( بالسهم المتاجرةا بقصد أو ريعها استثمار

ًا للسهم المضارب أكممل علممى قممائم كنممولبا ذهه عمل لن معدودةا أيام
قممال: " لعممن عنممه اللممه رضمي مسممعود ابممن عن ورد لما وإعطائه الربا

زاد لم،سممم هاووممموكله" ر الربا آكل وسلم عليه الله صلى الله رسول
وغيره: الترمذي

ليممس الممتي اريةجتلا شركاتلا أسهم شراء وأما "، اتبهوك هاهدي " وش
ذلممك ممن وليمنمع يجموزف اتمحرملا أو ربالبا املالتع الساسي عملها
هممذه تشممغيل فممترات غيممر فممي الربويممة البنمموك في أموالها تودع كونها

ارمقممد المسمماهم يتحممرى أن علممى المشممروعة أغراضممها فممي الممموال
فممي هصممرفيف منهمما مايخصممه ويخرج اليداع عملية عن الناشئة الفائدةا
صممليت اوممم فالمصمماح ةطباعمم وأ المساجد بناء ماعدا العاما البر وجوه
ممممن أحممد أو فروعممه أو أصوله أو نفسه على ينفقه أن له وليس بذلك
ًا نفقته تلزمه الشممخص يحققهمما الممتي الربمماحا حكم أيضا هو وهذا شرع

بإخراجهمما فيهمما التصممرف وعليه يملكها، التي الربوية بنوكال مهسأ نم
ّله بعوض ولو هملك عن أعلم. مشروع. وال

* * *



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

وغيرهم     لمين  مس  ال     ن  بي     ايع  التب        87ع/1/25

مممن ،د خالـالسمميد/ مممن المقممدما السممتفتاء نممةجالل علممى ض]  عممر1166[
:ونصه زيللبراا

وبركاته. الله ورحمة معليك لماالس
اللممه مممن ويتمنون تحية أزكى ليكمإ ونيرسل زيلالبرا في هنا انكمإخو
والمسمملمين، السمملما لخدمممة لمديممدا رالعممم همايممإو يعطيكممم أن
أن عسممى هنمما تواجهنا التي والمشاكل اءشيال ضعب كمعلي يعرضونو

ً لها يجدوا الدلممة إرفمماق عةسممتطاال قممدر منكممم ونرجو شرعية، حلول
التي الفتاوى ضبع لسارإو ،ىتاوفلا يف عليها استندتم التي الشرعية
درت ي ص ذلمك، تيسمر إن لضالفا انممئاعلم قبمل ممن الشمأن همذا ف
ردكممم انتظممار فمميد. همموج مممن هذلونتبمم اعممم زاءالج خير الله وجزاكم
للممها ورحمممة عليكم والسلما التحية وافر بقبول تفضلوا علينا، السريع

وبركاته.
هو: ؤالسوال

حراما شبهة من لتخلو يازيلالبر شعبال مكاسب معظم أن مونلتع اكم     
المسملم علمى فهمل خنزير، لحم بيع وأ الخمر، يف متاجرةا أو ربا إما مم
أموالهم؟ بمصادر علمه مع وشراء ًايعب همعم املعت اإذ  رجح

:ةللجنا بتأجا
معاملممة المسمملم غيممر مممع مسمملمال ايجريهمم الممتي معاملممةال تكممان إذا

غيممر ممال كممان ولمو لعامممتال اهمذ زيجمو هنإفمم اهمذات حمد في مشروعة
ً المسلم وهممو الملممك سبب هنا راعىملا لن هةبش أو حراما من حاصل

مشروع،



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

عيممن  كتبممدل يعتبر المسلم  لغير المال به أشمن الذي مالحراا ببالس وتبدل 
ى وليمس كاسمبه علمى والثمم الممال ى انتقمل ممن عل بسمبب يمده إل

أعلم. مشروع. والله

* * *

السوداء     لسوق  ا     مع     امل  التع        87ع/5/27

ه:ونص سإعيد،سيد/ لا من مقدمالا الستفتاء جنةالل على ضعر]  1167[
أمريكيمة، دولرات كينيمما يفم ئلتياع إلى سلروأ ويتالك في لأعم أنا

وليممس أشممخاص عنممد كينيمما في المحلية العملة إلى بصرفها ومونويق
وقالسمم يفمم رعسمملا إن حيممث السممودةا)ً، السوق في (يعني البنك في

هممل وعضومال هذا في تفتوني أن منكم أرجو  البنك من لىأع ةالسودا
راما.ح وه

.كمليع امالسوال ًا،رخي للها وجزاكم وابكم،ج ارانتظ في

نة:اللج ابتوأج*
التجممار مممن يمنممع ول تراٍض، عن كانت إذا الحل عاملتمال يف لصلا

وتحديممد الممبيع علممى التفاق عن الفوري بالتقابض (أي بشرطه بالعملة
واللمه.مااعم ضمرر ققحت إذا إل عنهمما، الحماكم نهمي الحال)ً ممع السعر
أعلم.

* * *

ضه  ب  ق     نية  مكا  إ  و     المبيع     ن  تعيي87ع/4/45

شممفويا السممائل حستوضمما يممثح قةسمماب توىف نةلجال ىعل تضعر] 1168[
يلي: كما الستفتاء ونص ، مافيها بعض

المصارف بواسطة تجارية صفقات وغيرها السلمية بنوكال دتعق



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

:يلاالت نحولا على وغيرها وأمريكا أوربا  في الجنبية بنوكوال 
مممن رةابيكمم اتقفصمم اءشممر يف اسطةلوبا ةالمريكي ارفالمص قومات م

والفضممة، الممذهب عدا أخرى بضائع أي أو طالنف أو الحديد أو السمنت
علممى الصممفقات فتعقممد والمشممتري البممائع بيممن بالتوسط تقوما وكذلك
التي: النحو

عئابمم وجمود نعمم اوغيرهمم السلمية بالبنوك الجنبية البنوك تلك تصلت م
لتلك ريشتالم دوموج فسهن الوقت يوف ًنقدا معين بسعر ما، لصفقة
وتممدخل مختلفممة لمممدد الشممراء سممعر مممن أعلى سعرب بالجل الصفقة
ثمممن أن  تضمممن بحيممث المؤجل للبيع ضامنة الوسيطة الكبيرةا البنوك

لن الصممفقات عقدت لما البنوك تلك ضمان ولول بوقته، يدفع ةقفصلا
هقدرت دىم يعلم لو وكالبن تلك طريق عن إل مشتريلا ليعرف عئاالب

البنمموك تلممك فتممدخل هوقتمم فممي دسممدالبا التزامه مدى أو ادسدال على
تأخممذه أجممر لقمماء بممذلك كفيلة وهي وقته في للسداد ضامنة الوسيطة

المشتري. من
تجمموز وهممل الصممفقات هممذه مثممل فممي فيكممم الله بارك مالحك هو فما

ًا؟ شرع

:يلي كما ذألك فإي اللجنة فإتوى نص وكان
حلصممال الممبيع ثممم لشممخص الشراءب لةوكا نع ارةاعب تقاالصف ههذ إن
لن جممائز وهممذا الوكالممة هذه على بأجر ثالث طرف إلى شخصال كذل

بالشممراء أما بالبيع الةكولا تنأكا سواء شرعا جائز معلوما بأجر الوكالة
ًا. بهما أما مع

كالبن كفالة على حصل إذا ريتشمال وهو ثلاالث للطرف ةلنسببا اوأم



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

فالممةك قممدع ذاوه يجوز ل هذا فإن فيللكا إلى هعيدف منه أجر اءلق له 
مممن ولبممد بأجر، الوكالة صحة على له أثر ول الوكالة عقد عن مستقل
وأهمها: وكالةلا هذه في الشرعية القواعد مراعاةا

فعل شممتريهاي نأ بعممد اإل هابشرائ موكل هو التي العين هذه يبيع أل  م1
للموكل.

ا.محرم لتعامال عموضو نيكو أل  م2
المشتري وضمان البائع ضمان أي نلضماا خلتدا تحاشي من لبد  م3

بحسممبه شميء كممل فممي والقبض بيعه إعادةا قبل الفعلي بالقبض وذلك
ويعتممبر العممرف، إلممى فيممه فيرجع للقبض تحديد الشرع عن يرد لم لنه
كمملللمو الشممراء عمليممة بين زمني فاصل رورم القبض نع بينو مما
كولبنمما دىلمم اتقالصمف هممذه فمي يحصممل ممما اهممذو عنه، عالبي يةلوعم

البيع. بتماما آخر تلكس ثم الشراء بتماما تلكس بإرسال السلمية
الول العقممد فممي البممائع هممو ثانيلا دقعلا في المشتري ونيك ال أن  م4

حرمة.ملا ينةالع بيع من ذلك يكون لئل
علم.أ لهوال

:ليي ام فتوىال ههذ إلى يضاف أن جنةالل ورأت*
يتممم عموميممة مخممازن فممي أو ائعالب لدى جودةاالمو السلع بيع في اوهذ
ًا الجهالة، تزيل بوسيلة المبيعة السلع تعيين فيها نعمم يغنممي بممأنه علممم

وأ ينالتخز سند كإعطاء عليها متعارف وسيلة بأي منه التمكين ضبقلا
الخ...نحالش ائقثو

.أعلم ّلهوال
* * *



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

للمقاولين     ضاء  إر     عار  اس  ال     ةا  زياد         87ع/1/33

ه: ونصم.ع.السيد/  من المقدما السؤال نةجالل على ض]  عر1169[
وقممع تحت نضطر ونحن المقاولت، شركة من شركة دارةابإ فمكل أنا

كالتالي: وحالتها رشاوي دفع إلى علواقوا الظروف
مممن لكممثير الدولممة فتممح بسممبب سممعارألاو أسممواقلا وبةلصممع تيجممةن م
إلممى دىأ مممام ينقمماولالم بين شديد افستن ىإل ىدأ عمللل نمقاوليال

المشممروع يأخممذ منهممم واحممد أسمماس علممى داخليمما بعضهم بين التفاق
ًا ويضع المناقصة وايدخل أن نامض ىلع مقاول كل حصة يتضمن سعر

بها. زوفال له ليتسنى منه أكثر أسعارهم ويرفعوا

سعر ىعل لينواالمق ينب اتفاقال وهي م  رةاالصو عن نةاللج ابتوأج*
ّين يلي: بما بينهم فيما السعر هذا عن الناتجة رباحاال سمونيقت ثم مع

تقديم وهو ،هعن المنهّي النجش قبيل من لنها محّرمة رةاالصو هذه إن
تنفيممرلا أو الصمفقة فمي المدخول في التوريط بقصد واقعية غير ارأسع

لنمماسا ممموالل لوأكمم انوالعممدو الثممم علممى تعمماون هممذا وفممي ،اهممنم
اعلم. باطل.واللهالب

* * *



المعاملت ُكتاب

التعاونية     عيات  الجم  /     باب

التعاونية     لجمعيات  ا     هم  أس     حا  أربا 87ع/ 1/6

:ونصه يوسإف،السيد/  من المقدما ةالستفتاءللجنا ىعل ض]    عر1170[
بإحممدى مهامسمم فأنمما ةيممالتعاون للجمعيممات السممنوية ربمماحالل نسممبةبال

إلممى تنقسممم أنها معلال مع حارباألا ههذ عن وأسأل التعاونية الجمعيات
قسمين:

 % مثلً.10 مشترياتك على معينة نسبة وهو المشتريات ائدول: عال
أسهمك. ددع ىلع ةمعين نسبة وتكون أسهمال ةافائداني: الث

بنممك يفمم ةالجمعيمم مبممالغ وضممع حالممة فممي الربمماحا هممذه حكممم هو فما
مي؟السإ

لشممك لممىع ي؟ربممو جمماريت بنممك فممي وضممعها حالممة يفمم همماحكم وممما
 جارية؟ حسابات

ًا. الله اكموجز خير



التعاونية الجمعيات ت/ بابااملعالم تابك

 السالم الله عبد ضاحية لجمعية الساسي ظاماالن على لجنةلا تعاطل وقد

لي:ي ماب بتوأجا
ممما علممى معينممة بنسممبة الجمعيممة تعطيممه الممذي لمشممترياتا ئدا: عاأول

ّد لنه ائزج اهمالمس يشتريه ىعلمم فممأةاوالمكا التشممجيع قبيممل مممن يعمم
ة.عيجمال نم شراءال
عممدد بحسممب المسمماهم على تعود التي السهم أرباحا كانت إذااني: الث

ًا تستثمر السهم هذه كانت إذا جائزةا فهي أسهمه ًا، اسممتثمار مشممروع
يف وضعت إذا أما السلمية، الشريعة بأحكاما ملتزما بنك في كوضعها

نولك ئزةاافج ئدةافا بدون جارية حسابات شكل على بوير ريتجا كبن
البنمموك لهذه دعما فيها لن الربوية البنوك هذه في وضعها ماعد يينبغ

أعلم. اللهية. والربو

* * *

ن  ي  م  ه  ا  س  م  ل  ا     أحد     رقم     على     الجمعية     ت  تريا  مش     ل  تسجي87ع/4/9

حمودالسمميد/  مممن المقممدمان السممتفتاءان جنممةالل علممى ضعر]  1171[
ونصهما:

ًا أكن لم إذا يل زويج ل: ه1س ًا)ً ف(مساه مشترك أضع أن ةاونيعت عيةمج يم
همو دوقيصمن مرقم للكاشممير أقمول بمأن آخر لشخص مشترياتي أرباحا
صندوق؟ لي ليس بأنه العلم مع كذا،



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

يلي: بما ةللجنا بتوأجا
(مسمماهم)ً لممم مشممترك باسم آخر شخص مشتريات ليتسج يجوز ل 

همذه لن المشمترك ذلمك إلمى احهاأرب إضافة هدفب الشياء هذه يشتر
الشراء على شجيعهملت نللمساهمي ةصصمخ ائزوج عن ارةابع رباحاال

لهممم تخصيصممها تممماما بعد إل فيها التصرف حق يكون ول الجمعية، من
ًا. المحرما التزوير ليبق نم العمل وهذا المرسومة، بالشروط شرع

علم.أ لهوال

التعاونية؟ الجمعيات في همسألا على ةادئالفا خذأ وزيج ل: ه2س


     ييل بما ةجنالل بتأجا :
باسممم التعاونيمة الجمعيممات أنظمممة نمص وفمي لسممؤالا في ءجا ام إن

وهمم امنإو المحرمة الربوية الفوائد قبيل من ليس السهم على الفائدةا
سممؤال عممن أجممابت أن للجنة سبق وقد الرباحا من ونوع السهم عوائد

لممىع عزيو لما بالنسبة سابقة)ً أنه فتوى يلي:(في امب معياتجال احاأرب
مممن مقطمموع جممزء هو وإنما الربا بيلق من % ليس7 هوو ينساهمملا

السهم. أصحاب على يوزع الربح
الناس على يلتبس لئل فائدةا هذا ليسمى أن يجب أنه جنةالل رأت كما
اعلم. الربا. والله قبيل من هذا أن

* * *



والصرف  البيوع ت/ بابااملعالم تابك

ات  ي  ع  الجم     هم  س  أ     قيمة     من     ة  ثابت     ة  بنسب     باحا  الر                        87ع/2/13

ه:صون ،جاسإمالسيد/  من المقدما الستفتاء نةجالل ض]  عر1172[
فممي السممهم أممموال علممى الفائممدةا أخممذ جممواز مممدى عممن تائيإف وأرج

التعاونيممة الجمعيممات قانون منها والتي الستهلكية التعاونية الجمعيات
ايلحا به المعمول

نأبمم ًعلممماهم)ً سممال مممةقي % مممن7 ةبقيممم ثابتة وهي ئدةاالفا قدر( وت
ًاثيك مممن لسممتفادتهم الجمعيممات إلممى أموالهم نقلوا المساهمين من ر

هذه. الفائدةا

تكممون أن تصمملح اهممنأ ترأ سممابقة إجابممة علممى اللجنة عتاطل أن دوبع*
ًا الجابة: نّص وهذا عليها المعروض الستفتاء عن جواب

اسمممب اونيممةالتع جمعيمماتال ةأنظممم بعممض وفي سؤاللا في ءجا ام إن
هو وإنما المحرمة، الربوية الفوائد قبيل من ليس لسهما لىع دةائاالف

سممؤال عممن أجممابت أن للجنة سبق وقد الرباحا من ونوع السهم عوائد
علممى يمموزع لممما بالنسممبة يلممي: إنممه بممما الجمعيممات أرباحا نأشب قباس

مممن طمموعمق ءجز هو وإنما الربا قبيل من ليس %7 وهو المساهمين
ل أن يجممب أنممه اللجنممة رأت كممما م،سممهلا باأصممح لممىع يمموزع حالرب

الربمما. واللممه قبيل من هذا أن الناس على يلتبس لئل فائدةا هذا يسمى
أعلم.

* * *



المعاملت ُكتاب

لبنوك  وا     ا  الرب  /     باب

با  بالر     عامل  يت     ن  مم     ل  الك   87ع/1/7

ه:ونص  ين،الد  تاجيد/سلا من مادمقلا الستفتاء  جنةالل على عرض
هممذا مممن معاشممه ويتقاضممى ويرب كبن يف يعمل هوو نسانإ نيدعا اذا

لي؟ يقدمه الذي طعامه آكل أن يجوز هل البنك

ّي كنممب يفمم يعمممل وهممو دعاك الذي للشخص هل للجنةا تهوسأل مم ربممو
كنممالب ذلممك فممي العمممل ريغ رخآ درمو هل يوجد ل بأنه فأفاد آخر؟ مورد

ربوي.لا

      نةاللج ابتوأج:
        م.علأ هللاوذلك.  عن رعيتو بأن


* * *

الربا     أموال     من     ات  ساعد  الم     قبول87ع/1/9

:ونصه مصعب،السيد/  من المقدما الستفتاء جنةالل على ضعر]  1174[
من سنة كل أقصى كحد د.ك5000 مبلغ الربوية نوكبال دأح مايقد



والبنوك رباال بت/ باااملعالم تابك

وتقمموما لممديه، يممةعمجال حسمماب يف يضعها وكان للجمعية التبرع باب 
الجتماعيممة لمعونمماتوا تخممدمالا بنممد لممىع صرفهاب ذلك بعد الجمعية

ًا الجمعية، عمل منطقة في حسممابها سحبت قد حاليا الجمعية بأن علم
فممي الممموال هممذه مثممل أخممذ ةيممجمعلل زويج لوالسؤال: ه البنك، من

ًا بها البنك تبرع الةح ًا حالي ربمماحا؟أك مسمماهمينلا على لتوزع بأنها علم
ًا. الله وجزاكم خير

:يلي بما ةنلجال تأجاب*
         على الصرف بهدف مبالغ من إليها يقدما ما تقبل أن ةجمعيلل زيجو

الربوية، البنوك من غبالمال ههذ تكان ولو الجتماعية والمعونات الخدمات
يراتخلا وجوه في الصرف سبيله بالحراما المختلط أو مشبوهال لالما لن
وأ جدلمسمماا بنمماء فممي ذلك من شيء صرف يمنع ولكن العاما والنفع ربلوا

يشممترط الناس من مجموعات أو لفراد الصرف كان وإذا المصاحف، طبع
المتضممررةا لمنمماطقاك طرارلضمما لهممأ ويقدما الحاجة، ذوي من يكونوا أن

أعلم. اللهبالمجاعات. و


* * *

رعه  ب  ت     وقبول     ربوي     بنك  ل     رض  أ     ير  تأج          87ع/4/16

عضممو محمد،لسمميد/ ا مممن المقممدما السممتفتاء نممةجالل على ض] عر1175[
ونّصه: تعاوينة  جمعية ةاراإد سمجل
فرع مباني توسعة في رغبته بشأن ربوي بنك من مقدما بطل ىًءعلبنا

بالتوسعة. بنكال مايقو أن على المبدأ يثح من افقو أن ، البنك
عهافتان قابلم ةللجمعي دينار ألف عشر خمسة بمبلغ لبنكا هميسا



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

تترك نأ لىع ي،زكرمال قوسال حيةنا من للبنك المجاورةا مساحةبال 
التي: مراعاةا مع والبنك السوق بين أمتار خمسة عن لتقل مسافة

فممرع إنشمماء علمى لمياسمم كلبنمم وافممقي لممم يالمركممز لبنممكا أن  م1
بالمنطقة.

يلاله اتهمدخ يقدما الذي بالمنطقة الوحيد الفرع هو ربويال كالبن  م2
" سممنلا بممارلك اخصوصمم ًعائقمما يسممبب المسمماحة وضمميق المنطقممة

رواتبهم. صرف " عند اعدينتقلما
ًا تممدر حيث المهملة المساحة للاستغ  م3 ًا إيجممار 600( قممدره شممهري

السابق. اليجار إلى بالضافة ردينا ائة ستم)ًد.ك
قبممل مممن ةيالجمع مباني لتطوير وملئم جديد مبنى لىع ولالحص  م4
ةطعممق لممىع حصممولال هيمكنمم اهممذ البنممك بأن العلم مع المذكور نكبلا

الحالة هذه في الجمعية وأن مباشرةا، الدولة أملك مع بالتعاقد الرض
دينممار ومممائتي ألممف نمممابي اوحايممتر وفس ذيال الشهري اليجار تخسر
ًا دينار. ألف عشر خمسة مبلغ إلى بالضافة شهري

جنة:الل رأت*
ماتبخممد لتقمموما الجمعيممة إلى البنك يقدمه الذي بلغملا ذأخ وزجي أنه 
خيرية. وأعمال عامة مرافق من يهاف قةطنملل

ىعلمم ةانممإع هلنمم يجمموز فل مبنمماه لتوسعة البنك إلى الساحة جاريإ اوأّم
ّلهومّا. رمح أعلم. ال

* * *



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

فوائد     دون     الربوية     لبنوك  ا     في     داع  الي87ع/5/21

ّه:صون ،هيمإبرا/ من مادقالم تاءفتسال جنةالل على عرض] 1176[
ٍرج ابحس يف لمالا نم بلغمب ظفأحت أنا السمملمية البنمموك أحد لدى ا

المبلممغ بهممذا لممي خمماص سكن بناء أنوى إنني حيث رباحاأ أو فوائد بدون
بهممذا احتفمماظي علمى ومضمى لممذلك الكممافي المبلممغ يدلمم رفوتي عندما
.اسنوي الزكاةا بدفع وأقوما سنوات عدةا المبلغ

كبنمم ىلممد ةوديعمم ةاورصمم فممي بلممغالم بهممذا أحتفممظ أن ًاشرع يجوز هل
الزكمماةا خلف والفقممراء المحتمماجين علممى الفوائممد توزيع رضلغ يتجار
وزيعهممات ىوسمم دالفوائمم هذه على الحصول وراء من أقصد ل إنني حيث
ًا أنتظر ول والمحتاجين الفقراء على شمماء إن وسأستمر ذلك، على ثواب
دئمموافال ههممذ كتممر عممدما هممو ذلممك مممن لهممدفا اوإنممم اةاكزلا بدفع الله
وك.نللب
بممأنني ؤكممدوأ ذلممك فعلت إن الحراما في وأقع آثما عتبرأ هل: لسؤاوال
بها. والتبرع للفقراء دفعها سوى غرض لي الفوائد هذه أستخدما لن

البنمموك عمليممات مممن الكممثير شممرعية مممن مطمئممن غيممر أننيبمم ًاعلممم
السلمية.

ر.يخ كل عنا هللا اكموجز

:ةللجنا بتاجا*
ربوية فوائد وبدون الحفظ لمجرد كان ذاإ ربوي كبن يف لاملا عإيدا أن     

ّله جائز الحالة هذه في عإيداال فإن ًا. وال .أعلم وتعالى سبحانه شرع
* * *



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

الحرب     أهل     مع     والقمار     با  بالر     امل  التع       87ع/1/25

مممن ،د خالسمميد/لا مممن المقممدما السممتفتاء جنممةالل علممى ضعر]  1177[
ونصه: زيللبراا

.تهاكوبر للها ورحمة مليكع امالالس
اللممه مممن ويتمنون تحية أزكى إليكم يرسلون البرازيل في هنا انكمإخو
والمسمملمين، السمملما لخدمممة المديممد العمممر وإيمماهم يعطيكممم أن

أن عسممى هنمما تواجهنا التي والمشاكل الشياء بعض عليكم ويعرضون
دلممةأال قإرفمما اعةالسممتط قممدر منكممم رجونو شرعية، ًالحلو لها يجدوا

التي الفتاوى بعض وإرسال الفتاوى، في عليها تمستندا يتال ةرعيشال
درت ي ص ل علمائنما قبمل ممن الشمأن همذا ف ذلمك، تيسمر إن الفاض

ردكممم انتظممار جهممود. فممي مممن تبممذلونه عممما الجزاء خير للها مكازجو
هاللمم ورحمممة عليكم امالسلوا تحيةلا وافر بقبول تفضلوا علينا، السريع

.هكاتروب

البرازيليممة البنمموك في أمواله وضع رازيللبا في ملسللم جوزي هل مم1
الضياع؟ من عليها خاف إذا

: نةاللج رأت*
أمواله على خاف إذا الربوية البنوك في هلاومأ وضع سلمملل زيجو أنه
زالجموا ليمملدو الحاجمة  يسمد إسملمي مصمرف يوجمد ولم الضياع من
المال. حفظ رورةاض

***



نوكوالب الربا ت/ بابااملعالم تابك

تلممك فممي توضمع الممتي الممموال على ئدوالفا خذأ مسلملل زيجو هل مم2
البنوك؟

:لجنةال تأجاب
فممإن الربوية، البنوك في الموضوعة الموال هذه على وائدف بتترت إذا

ًا التملك سبيل على أخذها ليحل الفوائد هذه أخممذها يجمموز وإنممما قطع
طبع عدا البر تاجه نم هموونح الفقراء إلى بدفعها اهمن تخلصلا بنية

بممه التصممرف سممبيله خممبيث كسممب لنممه المسمماجد بنمماءو حفلمصمماا
للبنمموك تركهمما مممن أولى وهذا الواجبة النفقة ول الزكاةا من ولتحسب

للسلما. معادية جهات إلى توجهها قد التي الربوية
***

في رلقماا أو الربا مال أكل بجواز ةعالرب ءاهقالف من حدأ الق هل مم3
يل؟ازبرال لثم انبلجا بلد

:لجنةال تأجاب
أهممل وبيممن المسمملم بيممن والقمار الربا ليحرما أنه حنيفة أبي عن ل نق

أخممذها جمماز برضاهم بذلوها فإذا الصل في ةحابم مهأموال لن الحرب
تحريممم يفمم فممرق ل هنأبمم لقائلينا اءلفقها ورلجمه مخالف القول وهذا
فممي والسنة لقرآنا ومالعم برالح دارو إسلماال ردا نبي والقمار الربا،

ًا كمان ما ولن فرق غير من الربا تحريم ًا كمان السملما دار فمي ربم ربم
ًا لو وكما السلما دار في مسلمان تبايعه لو امك ،بالحر دار في محرم
إسمملمالا دار فممي مارحمم ممما ولن ،لماسال دار في وحربي مسلم تبايعه
كالخمر هناك حرما



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

يصح فلم السلما دار في يجوز ال ما ىلع عقد نهأول اصيالمع ئروسا 
أن يخفممى ول الحممرب دار فممي القول هذا إن ثم هناك، الفاسد كالنكاحا

ل السمملمية بالممدول عهممود تربطهمما الممتي الممدول من اهريغو البرازيل
م.أعل والله.عهد دار هي لب حرب دار تعتبر

* * *

الربوي؟     التعامل     عن     ل  لبدي  ا     ما 87ع/3/27

ه:ونص داود،السيد/  من المقدما اءفتستال ةنجالل ىلع ضعر]  1178[
مأجورين: عليها الجابة نرجو سئلةال بعض هذه

داخل الموجودةا البنوك مثل الربوية البنوك مع التعامل اعشر زيجو هل      
الكويت.

البنمموك فممي والهممممأ وضممع نممونطاوالم ادأر اإذ يماالسممل ديلالب وما
الربوية؟ البنوك في اعهوض مهيعل مايحر فهل دتوج إذا السلمية

نة:اللج ابتوأج*
ًا، محمرما غيمره أو بنك مع بالربا املالتع إن ا قطعم لمماعت وقمع إذا وأم

ركتت ل أن فينبغي فائدةا التعامل هذا من وحصل غيره، أو بنك مع ربالا
يأخممذها أن المممال صمماحب علممى لبمم ،المرابممي وأ للنبممك دةائمملفاا ههممذ

من تحتسب ول والمصاحف، لمساجدا داع ة،ماع حةمصل إلى هاويوجه
ًا يقضي أن يصح ول الزكاةا، أو خاصممة، مصلحة في يصرفها أو عليه دين
نفقته. عليه تجب نم ىلع ايصرفه



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

ة:نجالل افإتوأض*
الربمماب ليتعاممم ال يإسلم بنك لدى ارهستثما أو المال فظح هو ديلالب

لم.أع هى. واللالخر المحرمة المعاملت أو

 الربوية؟     بالفوائد     تائب  ال     ل  يفع     ماذا87ع/5/27

ه:ونص سإعيدالسيد/  من المقدما الستفتاء نةجالل على ضعر]  1179[
مممن واسممتلمت الكويتيممة، البنمموك ىدإحمم في ثابتة وديعة يعند كان أنا

هممذه سممحبت دماعممبو حممراما، دئمماالفو نأ عتوسم ئد،فوا ديعةالو هذه
وأنمما الموضمموع، هممذا يفمم تممونيفت أن نكمممم أرجو فوائدها، مع الوديعة

الفوائد. استلمت قد كنت

ة:للجنا بتأجا*
منهمما يتخلممص أن وأراد تمماب ثممم أخذها إذا يجوز، ل الربوية وائدالف أخذ

سممبتحت ول صمماحف،الم وطبع اجدالمس عدا العامة للمصالح عطيهايف
ًا بها قضيي اول كاةا،زلا من عليمه جمبت ممن لمىع يصرفها ول عليه، دين

أعلم. لهال. وفقتهن

الربا     من     الشركة     يص  لتخل     خطة     وضع87ع/1/33

صه:نو .ع.م/ ديسال من المقدما السؤال جنةالل على ض]  عر1180[
لثممتم يوهمم ،البلممد شممركات كبريممات مممن تعتممبر شركة يعائلت تلك تم
 سنة ثلثين يقرب ما منذ ّلهلا رحمه نادلاو عن هرثناماو جميع يقةقح



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

ولكممن ألوانها، بمختلف بالربا املتعت ائهاشنإ نذم ةكوالشر ّيف،نو        
نم كفنأ أن أريد الن انأو البنوك، من القتراض هو الساسي التعامل

ن؟:يالتالي بالوضعين رأيكم فما ووالدتي، أختاي ومعي الربا هذا
عليممه مقمدور غير الن رمأ وهذا ،ةكرالش في صناحص ببيع مانقو بأن م أ

هممذا ومثممل الممديون، تغطي ل هااتوجودمو نوكللب مديونة الشركة حيث
بقصمد ركةشممال تهمماجم جميعهمما البنمموك سمميجعل الحصص ببيع الرباك
الشركة في ليس عظيمة خسارةا إلى بالتالي يؤدي مام اهنويد تحصيل

أن كممما ون،نمتضممام ركاءشمم لننمما الخاصة أموالنا في أيضا ولكن فقط
صممفلنا إلممى موجممودةالا لصممولل الحقيقية القيمة سيكسر العمل هذا

تقريبا.
صممةخا الشركة، أمور تستقيم حتى الموضوع هذا على صبرال اوأم م ب

ونتخلممص علينمما، ممما تسممديد مممن نتمكن حتى ضارتقاال أوقفنا الن اننأ
ديونها.  من بالتالي

أعتبر الن ينإ ثيح( كةرشلل املةالك الدارةا في دوري يأتي ثّم منو        
أضممع ارةا)ً. حيممثإدال لماتسمما فممي رةايكممب صتيوفر الشركة مدراء من

نمم آثماره وإزالمة االربمم لمحمو  سممنة15  مم10 من المدى طويلة خطة
وأعمالها. الشركة

: لجنةال تأجاب  م
مافي يتعاملوا ل أن بشرط ركةالش هذه في الستمرار من انعلم هأن        
ل نأ وبمما ،ابمربال عمدب ّي التعام ذي الربمو ت ال ركةال فيمه وقع وهم ش
السممتغفار يكفممي فإنه م الشركة أوقفته وقد م قراضلا دون ضااقترال

علم.أ هل والثانية. ذلك في عوالوق عدما على العزماو والتوبة

* * *



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

البنك     في     فوائد     دون     حساب     فتح87ع/2/34

ـنـةلج رئيسسمميد/ ال مممن المقدما لستفتاءا نةجالل على ضرع]  1181[
ه:ونص ريةخي
بالحضممور يل حامالسا ياجار ي،تاللا سؤالال حول بإفتائنا تكرماال ىيرج

المور. بعض لتوضيح
البنمموك فممي حسمماب حتممف العمل مصلحة من وجدنا يرية،خ نةلج ن نح

وفسمم مممدةا بقممي إذا الحسمماب أن العتبممار بعيممن الوضممع مممع الربويممة
البنمموك هذهمم فممي ًاباسح نفتح أن يمكن فهل ربوية، فوائد على حصلي

الحسمماب حتممف أن أما ؟ةربويممال دالفوائمم استحقاق قبل النقود ونسحب
شرعي؟ حرج فيه ربوي بنك في

الكويت في يةراج تابحسا فتح ادرملا أن وأفاد للجنةا يسئر ضرحو        
وك،البنمم تلممك فممي خاصة حسابات لهم ممن التبرعات تسليم لتسهيل

ً غيممر (بنك التمويل بيت يف ةاللجن تاباحس إلى لهاتحوي طلب من بدل
ربوي)ً.

:يلي بما  لالسؤا نع لجنةال تأجاب*
البنك لدى أصل فوائد عليه يترتب ل جار حساب فتح إمكانبال كان إذا        

تنتفمي وحينئمذ شممرعا، حمرج فل ممذكورةالا ةحلصمالم لتحقيمق يوالرب
أعلم. والله ائد،فو هعلي ترتبت حساب فتح الى الحاجة

* * *



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

الربوية     لمستندات  ا     نقل     في     ل  العم78ع/2/46

، دمحمـوالسمميد/  مممن ةدمممالمق تتاءاسممتفاال اللجنة على ض]  عر1182[
:ّهاصون
فراش؟ بمهنة أعمل إنني حيث البنوك في لعملا حكم ما

ًا، بالمستفتي نةجالل صلتتوا      وأفماد السممؤال عمن واستوضمحت تلفوني
فممي ةارإدا نممم كنبال بها امليتع التي الوراق نقل مهنته أن المستفتي

ا.يهف ما يعلم ل وأحيانا أخرى إلى البنك
 
يلي: ماب الالسؤ عن ةنلجلا تباجأ*

سبممأ ل حممّرمام ريممغ شمميئا فيها أن يعلم أو فيها ما يعلم ل التي وراقال
ًا فيها أن يعلم التي أما ها،لقبن لكممن نقلهمما، يتولى أن له يحّل فل مّحرم

بممأس فل إليممه رطضمم هممو ذيلا عمله نم صلللف يعّرضه ذلك كان إن
ّلهه. في ةمحر ال خرآ ًاعمل جدي أن إلى ينقلها أن أعلم. وال

بالربا     تتعامل     شركة     في     ر  تثما  الس87/هم3/5

،ـمـنالرح عبد/  السيد من المقدما فتاءلستا ئةهيلا ىعل عرض]  1183[
ه:صون

ركةكشمم مثل صممناعية عالميممة شممركات فممي سممتثمارال يجمموز هممل
أنهمماب علممما الغربيممة الممدول فممي المعممدات عنصم شركات وأ سمرسيد

ثقممل أي الربمموي التعامممل يشممكل ول أموالهمما داعإيمم يفمم بارلبا لعامتت
لديها؟ اقتصادي

.يةريخ جهة هو مرثتسمال نبأ اعلم



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

يلي: بما نةاللج بتأجا*
التعامممل الساسممي عملهمما يممسل التي التجارية لشركاتا همأس ءشرا

فممي همماأموال تممودع كونهمما ذلممك من منعي لو ،يجوز تمارحمال أو لربابا
أغراضمها فمي المموال همذه تشمغيل فمترات غيممر يفم بويمةرلا وكلبنا

عممن ةئشممانلا الفائممدةا رادقمم المسمماهم يتحممرى أن علممى المشممروعة،
ماعمماال الممبر وجمموه فممي فيصممرفه منهمما يخصممه ما ويخرج اليداع عملية
ذلكب ليتص امو لمصاحفا عةطبا أو المساجد بناء ماعدا
أيضا: اللجنة افإتوأض
جميممع تأخممذ أن لهمما إنفمم اماعمم بممر ةجهمم يه ةارلمستثما هةالج أن اوبم

الربويمة)ً كونممبال فمي اليمداع عمليات عن الناشئ الجزء (حتى الرباحا
أعلم. الخير. والله وجوه في كله ذلك تصرف لنها

* * *

يه  عل     للبنك     دين     عن     البنك     د  فوائ     دفع  ي     هل87م/ه3/3

باالوـهـ عبدالسمميد/ مممن المقممدما اءاسممتفتلا يئممةلها على ض]  عر1184[
:،ونصه

بضممائع جاءتنمما ذلممك بعممد ثممم فوائممد منممه ولنمما البنوك دأح يف بحسا لنا
وأصممبح مكشمموف باسممح انل فأصبح نكبلا من نستقرض أن فاضطررنا

منممه لنمما كممانت التي الفوائد من للبنك دفعن أن يجوز فهل يطالبنا، البنك
بيتمما الفوائممد هممذه مممن ىنشممتر نأ يجمموز لهممو منممه؟ ضستقرن أن قبل

 لنا لقارب



والبنوك الربا ت/ بابااملعالم تابك

الفقراء نعطي أن يجوز وهل الموال؟ هذه نم همنعطي وأ يناجمحت       
لموال؟ا ههذ من غيرهم أو أفريقيا في سواء

: ةلهيئا بتاجأ*
بها يسد أن كالبنو في المودعة أمواله عن فوائد إليه تلوص نلم سلي       

وسممبيل ربويممة، معاملممة عممن ناشممئا نيدالمم ذلممك ناك ولو هب لبيطا دينا
ومممن الحممراما، مممن تخلصمما الخير وجوه في اصرفه دفوائال يف تصرفال

لوصممألا رغيمم مممن نوااكمم إذا المحتمماجين القممارب إعطمماء الخيممر وجمموه
كممما الزكمماةا مممن تحتسممب ول عليه، نفقتهم تجب من غير ومن والفروع

إيممداع يجمموز ال أن علممى اهممغير أو قيمماأفري فممي ءافقممرلل اهممطاؤعإ يجوز
قائمممة النيممة كانت لوو ئدلفواا حصيلت دصبق ويةالرب البنوك في الموال

أعلم. . والله الخير وجوه في لصرفها اليداع عند
* * *

    



المعاملت باتك

والتملك     كية  المل  /     باب

الخاصة     أملكه     في     بمشاركته     أخوه     لبه     يطا87حا/3/20

:يتآال تاءفتسال وقدما سنحالسيد/  لجنةال ىإل ]  حضر1185[
،رضأ قطعممة كوتممر مممي،أو بنممات وثلث وأخممي وتركنممي لديوا يتوف

سافرتو سنة عشرةا خمس من أقل عمري كان والدي توفي وعندما
أملكممي مممن لممي عمممارةا وبنيت نفسي، وكونت ،تجووتز الكويت إلى

ةاروزا مممن كذلمم تثبممت وثممائق وعنممدي الدولممة، أوقمماف فممي الخاصممة،
فطلممب والدي أراضي قسمة تبلط ذلك دعبو خاصة، سميبا أوقافلا

حيممث معممي، الخاصممة أملكي في اتهبني يتال ةامارعال سمةق مني أخي
لممم وهممو لبنمماءا لقبمم الراضممي نقسم لم اننإ حيث شراكة، يقول: نحن

الخاص. مالي وهي شيء في بها يساهم

يرموع ويتالك قال: دخلتف نهع ارستفسال يريد عما جنةللا تهسألو م        
،وتزوجممت نفسممي أكممون أن واسممتطعت تقريبمما سممنة ةارعشمم خمممس

الخمماص، مممالي مممن باليمن الوقاف وزارةا أوقاف من ًأرضا تشتريوا
 توبني



والتملك الملكية ت/ بابااملعالم تابك

وثلث وأخي وتركني يدلاو يفتو وقد ص،اخلا مالي من عمارةا يهالع       
يخممأ ينممم بلممط والممدي تركممة نتقاسممم أن أردنمما وعندما وأمي، بنات

فيهمما نحممن يقممول حيث الخاصة، يكاأمل من اهتبني تيال ةاالعمار ةمسق
الخاص. مالي من وهي شيء يف ايهف ساهمي لم هبأن علما ،شراكة

ة:للجنا بتأجا*
ممماله من عليها وبنى هلام نم الرض رىتشا قد المستفتي داما ما هبأن

صمماخا املكمم فتكممون العمارةا أعمال من عمل أي في أحد يشاركه ولم
والبنمماء. الرض مممن قممدر يأ يفمم شمماركهي نأ أخيممه حق من وليس هل

لم.أع والله

الموت     بعد     الزوج     شقة     ت  تويا  ح  م     ة  ملكي      87ع/3/26

:ونصه وداد/ ديسال من المقدما الستفتاء جنةالل على ض]  عر1186[
وزوجتممه يسممكنها كممان الممتي الشممقة محتويات فهل ، لي عم ناب يتوف

الرث بسممح وتوزع ةكرالت من تبرتع أو وجةللز ملك كويتبال وأولده
ًا الشرعي؟ فممي بلممدهم لممىإ ولدألا فروسمما بيعممت دق الشقة بأن علم

لعملها. تابع داخلي سكن في بالكويت الزوجة ومازالت عمهم، حماية

: نةجلال بتاجأ* 
ثناءباست التركة، من هي المتوفى يسكنها كان التي الشقة توياتمح أنب       

ً كان ما المعتممادةا بالمسممتندات ثاثأو أجهزةا نم لزوجةا سمبا مسجل
.مأعل لهذلك.وال في

* * *



المعاملت باتك

   الوقـف  /      باب

المسجد بوقف لتصرف      ا  87/ع8/2

،إسـإـلمي ـكـزمر مممن المقممدما لسممتفتاءا اللجـنـة ىعل رض]  عمم1187[
ونّصه:

المكتبممة منهمما مختلفمة وأشممياء أدوات علمى يحتمموى السمملمي كزنارم
بعممض مثممل للمسممجد وقممف هممو ممما منهمما وغيرهمما، الصمميانة وأدوات
أن للمسملمين يجموز فهمل الدينية، الكتب بعض أو الصيانة تمامستلز

بعممض أن العلممم مممع الشخصممية؟ للغممراض الدوات هممذه يسممتعملوا
" مثممل المسممجد حممدود خممارج استعملت إذا إل منها يستفاد ل الدوات
". خياطة ماكينة

الدوات، تلممك يسممتعلموا أن للمسمملمين بالموافقممة الجابممة كانت ذاإو
ًا نضممع أن للمركممز كممإدارةا لنمما وزيج فهل منهمما يسممتفيد رمزيممة رسمموم

السلمي. المركز
ًا. الله جزاكم يدونافأ خير

يلي:  ماب اللجنة ابتأج*  
مصلحة فيه ما على به النتفاع يقتصر المسجد على (ما)ً وقف نإ



الوقف ت/ بابااملعالم تابك

المسجد داخل به لنتفاعا حيث من الواقف بشرط اللتزاما مع لمسجدل        
ًا كممان ممما وأممما خارجه، أو خممارج إل بممه ينتفممع ول المسممجد علممى وقفمم

المسممجد، إلممى يممرد ريع أو أجر لقاء خارجه به النتفاع فيجوز المسجد
ًا كان فيما الحكم وكذلك ًا يكن لم ما أما المركز، على وقف علممى وقفمم
للمسمملمين. واللممه ةالعاممم المصلحة فيه بما التصرف فللدارةا المركز
أعلم.

  

السإلمي العلم على الخيري لوقف ا 87م/ه1/9

صه:ون دل،عاالسيد/ من المقدما لستفتاءا الهيئة ىعل رضع]  1188[
وبعد، وبركاته، الله ورحمة عليكم سلمالا
النمماس عقممول صممياغة فممي وكممبير خطيممر دور مممن للعلما ما لمونعت

اليمموما إلى التي البريئة الطفولة وبخاصة الشر أو الخير إلى وتوجيههم
لهممم يحفممظ الممذي النافع، السلمي البديل العلما وسائل في تجد لم

وتراثهم. لعقيدتهم والنتماء الولء ويغرس دينهم
ممم الغممالب فممي م المتحركة كالرسوما العلما، مجالت بعض كانت مالو

النتمماج فممي كممثيرةا تاعبهمماومالعربي)ً  للنتاج (بالنسبة بسيطة أرباحها
أسممواقنا فممي النتمماج سممراق ولمهارةا المنتج حقوق لضعف والتسويق
المحلية.

سؤال:لا
ًا يوقف من أن العلماء السادةا يرى الأ مثممل في السلمي للعلما وقف

وخطممورته، ودوره العلما أهميممة عممن ذكممرت وكما المعاصرةا ظروفنا
أنه



الوقف ت/ بابااملعالم تابك

الوصايا في وكذلك عليه، يزد لم إن آخر مجال أي عن أجره يقل ال        
وغيرها. والهبات

يلي: بما الستفتاء لىع الفتوى هيئة جابت*  أ
والهبممات الوصممايا وكممذلك السمملمي، العلما علممى الوقممف وزجممي

الممبر. أبممواب مممن بمماب السمملمي العلما لن التطوعيممة والصممدقات
وأمممر الخيممر إلممى دعمموةا فيممه كممان ممما كممل السلمي لماإعبال والمراد

المسمملمين بيممن السلمية الثقافة ونشر المنكر، عن ونهى بالمعروف
أعلم. مشروعة. والله ووسائله مقاصده تكون أن على وغيرهم

• • •





الوحأال باتك
الشخصية

:ةلتاليا باوبأال ملشيو

بسن: الباب.
ع.اضرب: الاب
الزواج.باب :
الظهار.باب :
اء: اليلباب.
الُخلع.باب :
الطلق.باب :
العدة.باب :
جعة.رلاب: اب
انة.ضباب: الح
 :صية.الوباب
والتركة. راثيباب: الم





الشخصية لأحواال باتك

ب  النس  /     باب

لبيه     الطلق     د  ع  ب     لود  المو     نسب    87حا/8/17

التي: تاءفاستلا مادوق ،أحمدالسيد/  جنةالل إلى ر]  حض1189[
طلقممت ابمميتقر نةسمم عدوب ادس،الس لشهرما. ا1983 ماعا يف جتتزو

انتك ماحين يهو ت،ثاب الطلقو تركتها ثم بيننا خلف أثر على يتجوز
لمذلك... بتغض وأنما شمهور ثلث بعمد إل بالحمممل تخممبرني لممم حمامل

همذا غضمب سماعة فمي قلمت لنمي ا،ل ماأ ينمماب الطفمل لهمم والسؤال
ذلك. في إفتائي أرجو ابني، ليس الطفل

ة:.لجنلا هتسألو م        
ازواجنمم علمى سممنة ممرور قممال: بعممد عنممه؟ تفسممارسالا يدرت الذي ام م

ورقممة لهمما وبعثممت فطلقتهمما، زوجتي وبين بيني يةئلعا فاتالخ لتحص
وهممي الطلق حصممول منممذ جعهمماارأ ولممم الصممومال، في هيو الطلق

د إل حاممل بأنهما تخمبرني ولم حامل كانت رور بع ىع أشمهر ثلثمة م ل
ابنممي، ليس الطفل ذاه: تفقل حمللاب خبرنيت لم لنها بتفغض ملهاح

 قد وهي



النسب الشخصية/ باب الحوال تابك

هذا هل أستفسر أن يدأرو بلدنا، يف معها شيعي وهو الطفل، عتضو        
سليمم الطفممل اذهمم غضممب سمماعة فممي قلممت أن بعد ابني يعتبر الطفل

؟ينبا

:لجنةال تأجاب*
ترتبوتم ،منمه فالولممد حامل وهي فراشه على وأنها لفراشل لدالو بأن

وغيرهمما. واللممه نفقممة مممن أبيممه على دلللو تجب يتال كاماالح كل عليه
علم.أ

* * *



يةخصالش الحوال باتك

ع  ا  الرض  /     اب  ب

النكاحا     تبطل     ا  ل     دةا  واح     رضعة 87/حا1/39

اللجنممة على عرض ًاءتتفاس وقدما  محمدالسيد/  جنةالل إلى ر]  حض1190[
بالرضاع: يتعلق ،وهو

ًاتقر نةس ينخمس  منذفقال: اللجنة هنم ترتفسسوا         عمري كان يب
أما ترضممع هل أعلم ول ثديها بإعطائي ميع ةاامرأ متاق أشهر ةسبع

وامرأةا الكلما، هذا والدتي أكدت وقد ل؟ أما يرةاكث ترضعالا هل وأ ا؟ل
وفي بالتفصيل، ينربخت مول فقط ييدث أعطيتك لي: بأني قالت عمي
ي لمرأةا كان الوقت ذاك رةا بثلث تكمبرني بنمت عم ذ سممنة عش هوه

أدخممل ولممم البنت هذه ىلعدت)ً قع( لكتم نال ناوأ ًبنتا نجبتأ نتبال
ًا. الله زاكموج جلزواا هذا أمر في نظرال فالرجاء ،هاب خير

يلي: بما فأفادت والدته من تتفسرسوا      
ًاممح هاولد )ً إن1 يحبممو وكممان شممهور، سممبعة عمره انك امدنع هذا، د

حويصممي يبكممي بممه وإذا ده،وحمم ولممدي وكممان الغنم عند وكنت بالبر وكنا
 هولتسكت عمه زوجه ذتهأخف النار في يده عضو .. الولدخرصوي بكيوي
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الرضعة. هذه منها عرضف ديهاث متهقلأ        
قبلهمما ل دةايممحوال الرضعة فهي دونها، ول وراءها ل ضعةالر هذه )ً إن2

بعدها. ول

ي:يل ابم تأجاب الفادةا على اللجنة لعتاط نأ عد وب*
داما ممما يحممرما ل عاضممرال هممذا لثممم أن نممةجلال عليه جرت ابم املع نهإ

لم.عأ اللهو حصل، قد العقد

الخر     أما     من     يرضع     لم     جين  الزو     كل87حا/6/57

التي: ءتافستال وقدما جمالالسيد/  جنةالل إلى رحض ] 1191[
رضمماع مسممألة عممن أستفسممر أن (فوزية)ً وأريد من لزواجا يدير لجما

عضممً)ً رلماا(سمم فوزيممة وأخمما ، ةزيفو أما من (جمال)ً رضع أخا أن وهي
زية.فو من أتزوج أن لي يحل فهل أمي نم

:ةلجنلا بتاأج*
أما من يرضع (جمال)ًً لم لن وذلك فوزية يتزوج جمال)ً أن(ل وزيج هبأن

أعلم. جمال. والله أما من رضعت وزيةف اول ، فوزية

الرضاع     من     خت  ال     بنت     تحرما           87حا/1/31

التي: ءستفتاالا وقدما للها بدعالسيد/  نةلجال ىلإ حضر]  1192[
ُأرضعْت: (فاطاقعةالو ًا(ن دتول مث تين،(نوير)ً رضع مة)ً   وير)ً بنت
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نوير)ً بنت (خلود يتزوج فاطمة)ً أن بن لم(تركي يجوز (خلود)ً فهل يه        
(نوير)ً. من يرضع مل)ً (تركي أن العلم عم

ة:للجنا بتأجا*
باب نم تيتف للجنةا إنود)ً فوخل (تركي بين عقد يحصل لم داماما هبأن
ًاخأو حتياط،الا يفمم ليممهع رتجمم ما ذاوه الجواز، بعدما المذاهب بأحد ذ

ًا لن الحالة ذهه مثل الرضاع. والله من تركي أخت بنت أصبحت خلود
أعلم.

عدمه     الظن     على     غلب     رضاع  إ     اء   ادع87حا/1/16

إلممى ضممرتح ،ركابمالسمميد/  مممن المقممدما تفتاءسممال عرض دع]  ب1193[
الت: قو  اللجنة طلب ىلع ءابن ،ةقماشدةا/ السي جنةالل

ابنتممه ضعأر رآني )ً قد سوهو( خمي اأرضعته التي البنت والد إنو        
(علممي وهم أولدي وكذلك معي، (نورةا)ً وكانت أمها وكذلك (جواهر)ً ،

يممومين بعد أرضعها ومكثت ، لبيها البنت عماماأ مهو)ً  وحمود  دمومح
شة)ً.مع( الصغيرةا ابنتي مع ولدتها من

كممان شخصمميا ال: أنمماقو  سنة23 نهسو (علي)ً  ةمرضعال ابن حضرو م
ر.اهجو رضعت لدتيوا رأ ولم  سنوات4 عمري

وقممالت: إن  نممورةا اسمها (جواهر)ً وقالت: إن البنت دةاوال حضرتو م
مطلقما ترضممعها لممم جممواهر ابنممتي تعضمرأ اهممأن عيتممد تيلا ةقماش
 والذي
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يبين التي شاكلالم هي رجواه ابنتي رضعتأ هاأن يتدع ةقماش لعج        
لممم ةقماشمم نول وأجنبيممة، عنهممم غريبممة أنني اكلشملا وسبب ،اهوبين
ًا)ً، أتزوج أن يف اغبةر تكن خميممس يتزوج نأ في راغبة وكانت (خميس
ومكثممت بالمستشممفى كنممت الممولدةا تقو وقالت: إنني أختها بنت من

تممدعي أن كممذلك دعاهمما لممذيوا ،الممبر فممي ةقماـشـ يممومين. وكممانت
ةقماـشـ على لفحأ أن تعدةاسم وأنا ،خرابال وإرادةا حسدال عإرضاال

.جواهر تيابن ترضع لم
رواهجمم دةاول وقممت ةقماش وقممال: إن راهجممو الممدو خميس رضوح م

أر لممم انممأو ،تقريبمما ينعوبأسمم بعممد إل زوجممتي تممزر ولممم البر في كانت
واهر أرضمعت أنها قماشة تخبرنا ولم مطلقا، ابنتي ترضع قماشة إل ج

تممدر وهممي جممواهر جتيوز وضعت ما لوأ ومن لن،ا منذ ياماأ ثةثل قبل
ًا. وأنا وأنني جواهر ابنتي ترضع ماشةق أر لم ينأن فاحل أن تعدمس لبن

أياما. ثلث منذ إل معأس لم
أنتلاوقم ماشمةق رتوحض مستشمفى فمي جمواهر تعضو ةانمور : ب

دوقمم ،أمهمما بيممت إلممى ذهبممت صممباحا الثمماني اليوما وفي بالليل، الصباحا
على أحلف أن مستعدةا وأنا هاعضرأ لكي ربلا من هرجوا والد ضرنيأح

ذلك.
احاصممب الممبر مممن قماشممة أحضممر أنه وأنكر راهجو دلاو يسخم رحضو م

الوضع.
 زوجته وعم مبارك الزوج دلاو وقال: إنه د/ خميسالسي وحضر  م
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ولم جواهر ترضع أبي زوجة قماشة بعيني أر لم إنني وقال واهر،ج       
الزوجممة وأما ةشممامق بيممن ةممميدق داوةاعمم اكوهنمم بذلك، أحد من أسمع
ونعلممم قماشممة عنمماوم امعمم شيممعن ايعمممج )ً وكنمما(ابني امرأةا هي التي

بعض. أحوال
عضممرت ةشممقما أمي رأ مل وقال: إنني لبيها الزوجة عم محمد حضرو م

أنهمما سممنوات عشممر منممذ أخممبرتني قماشممة والممدتي وقممال: إن جممواهر
لمممعأ ولممم اركبم زوجها من رجواه واجز رتضح انوأ ،جواهر أرضعت

أنهمما نيرتأخممب ةشممماق دتيلمموا  إنوقممال: عليممه، يحرمهمما الرضمماع أن
مممن أسمممع ولم شيئا، بعيني أر ولم أربعة، أو أياما ثلثة جواهر أرضعت

جواهر. تعضرأ أنها أمي ريغ
ا كنت جواهر وضعت لما وقال: إنه لبيها، الزوجة عم حمود حضرو م أن

قماشممة والممدتي بعيني أر ملو البر، يف لعائلةا عضوب قماشة لدتيووا
ثلث منممذ لممي والممدتي إخبار يلمع درصمو ا،طلقم جواهر ترضع وهي

.اهمن نسيانا جاالزو وقت بذلك تخبر لم والدتي : إن وقال سنوات،

ة:للجنا بتأجا*
ملممتك نم بعض أقوال وحسب قماشة، غير بالرضاع أحد ديشه لم هبأن
فممي بعممض مممع كانمما يممنح ةالزوجمم ماأو قماشممة بيممن عممداوةا اكنه نإف

يممثير الممزواج وبعممد لطويلممة،ا دةاالم يضم عدب كلبذ باروالخ المعيشة،
ثةالثلا اأولده ررق دوق بالخبار انفردت التي قماشة تقوله فيما الشك

البعممض لممرآه إرضمماع حصممل ولو جواهر، ترضع يروها لم أنهم وغيرهم
ينهم.ب اعشول ،أقللا على
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يمتحر فل لكذ وعلى شرعا يثبت مل ضاعالر أن نةاللج ترى كذلول        
أعلم. شرعا. والله له وتحل الزوجةو وجالز نيب

جدته     من     لرضاعه     ه  ت  وعما     أعمامه     ات  بن     ه  علي     حرمت87حا/7/17

التالي: تاءاستفال ماوقد خالدالسيد/  جنةالل إلى ضرح]  1194[
ةاالخممو نم لي أناو)ً هجدت أي سته هي ( التي الدتيو من رضع نيبا)ً    1

أو أعمممامه اتبنمم نم دةاحاو أي خذأي أن يلبن يجوز فهل وبنت، خمسة
 عمته؟ بنت

مهممتمع أو مهأعمممام بنممات ممن يأخمذوا أن ابنمي خموةال زيجمو هملو)ً    2
العكس؟ب

ة:للجنا بتأجا*
امهمممأع تبنمما مممن جيممتزو أن عليممه يحرما لبيه جدته من رضع من بأن

ًا رييص أنهل ه،عمات وبنات عالراض إخوةا وأما الرضاع، من همل ًالاوخ عم
أعلم. عماتهم. والله وبنات أعمامهم بنات نم واتزوجي أن مله زفيجو

الرضاع     من     لبيه     واته  أخ     ه  ل     حل  ت     ل87حا/5/52

التي: تاءاستفال ماوقد  محمدالسيد/  جنةالل إلى ر]  حض1195[
ذههمم هماإحممدا ةثمماثل زوجمممت ووهمم درعممة، عمممي أةارام نم عترض دلق

زوجتممه تنمماب يرغ عمي جاتوز بنات من الزواج لي يصلح فهل المرأةا
؟ درعة



الرضاع الشخصية/ باب الحوال تابك

يلمم يصمملح فهممل بنممت ولممه ابن لديها حمدةا الكبيرةا عمي زوجة أن كما
هذا؟ عمي ابن بنت نم جاوالز
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في رالنظ جاءالر

لجنة:ال تأجاب*
لعمممه الخريممات الزوجممات اتنممب من تزوجي نأ تفتيللمس زيجو ل هبأن

رما كمذلكو عةلرضاا من هأبيل خواتهأ لنهن ن المزواج عليمه يح بنمت م
أعلم. الرضاعة. والله من لبيه أخيه

عمه     ابنة     له     لتحل     الرضاع     ن  م     ته  أخ     ا  لنه 87حا/ 7/63

التي: ءتافتلسا مادقو ،خليلالسيد/  جنةالل إلى ر]  حض1196[
ًا ينبحليمة)ً ا( يخأ وجةز عتضأر لقد فممأكثر أسممبوع " لفممترةا "حامممد
سممنوات، سممبع (سعاد)ً بعمد اسمها نتا)ً بمةيلح( يأخ ةزوج أنجبت وقد
(سعاد)ً أما يخأ تنب من دمحا ابني زواج على تؤثر الرضاعة هذه فهل
ل؟
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في رالنظ جاءالر

: ةنللجا بتاأج*
مممن أخته (حليمة)ً لنها تنبعاد)ً (س نم)ً (حامد تزوجي أن يجوز ل هنأب

م.أعل والله الرضاع،

عمها     لبن     عمة     جعلها     الجدةا     ن  م     نت  الب     رضاع 87حا/ 4/65

التي: تاءفاستلا مادوق ،عليالسيد/  جنةالل إلى رضح]  1197[
اجالممزو عمها ناب وأراد السن، في الكبيرةا والدتي من رضعت بنت لي
نهام
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جزيل ولكم الفادةا، وجرن والدتي يأ جدته من عيرض لم بأنه مالع        
الشكر.

ترضممع أن قبممل فقممال: إنهمما ترضممع؟ لدتكوا تكان له جنةلال هسألتو م
أي الرضماع، سمن في كانت تنبال إن وقال لبن لها ينزل كان ما البنت

اهمممن لنممز البنممت أرضممعت حين أنها أخبرتني أمي ولكن الحولين، وند
.الرضاع هذا بعد البنت سكتتو ن،بل

ة:للجنا بتأجا*
وهممذا الرضاع، من تهعم نهاأل مهاع نبل تحل ل هذه الحالةو نتالب بأن
الو عقممد يحصممل لممم حيممث السممابقة فتاواهمما في اللجنة عليه جرت ما
أعلم. لهلاو. لوخد

ومالك     حنيفة     أبي     عند     حرما  ت     دةا  واح     رضعة      87حا/7/78

:يالت اءتفتاسلا مادوق ،محسنالسيد/  جنةالل إلى ر]  حض1198[
جمموزي همملف ةا،دحمموا ةرضممع  مريم أما (رقية)ً وهي من صرنا يابن رضع

ل؟. أما البنت هذه من الزواج

ة: للجنا بتأجا*
الماما بمذهبي قد)ً تفتيلعا تماما (عدما الحالة هذه مثل في جنةالل بأن
كولممذل يحممرما، كثيرهو اعالرض ليلق أن فيهما الوارد ومالك حنيفة أبي
أعلم. المذهبين. والله بأحكاما المع لجوازا مابعد تيتف
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ات  لمه  ا     حليب     بنك87ع/4/36

السـإـلمي زمركلا/  مممن المقممدما السممتفتاء جنةالل على ض]  عر1199[
:هونص بفرنسا

الحليب؟ بنوك في السلما حكم هو ا م

يلي:  ماب الالسؤ عن ةللجنا بتاجأ*
لسلما)ً التيا ءضو في باجنال ةا(ندو في الموضوع اهذ ثبح قبس        

ونصها: ةصيتو هيف درتوص ةاللجن أعضاء بعض فيها شارك
ّدج لللطفمما بشممري حليممب بنوك قياما عتشجي عدما مم (المولممودين الخمم

المعتادةا)ً.  ملحلا ةادم امامت قبل
ًا المشاركين من فريق رأىو        غيينب أنه الفقهاء جمهور رأي إلى استناد

منفصمملة)ً بحيممث ينمماأو فممي تاعضممالمر نممم ذهأخمم (أي الحليب معج
واقعممة إثبممات ميتممو هممانم رضممع مممن واسممم ،حليممب كممل صاحبة تعرف

ًا الشممأن، ذوي عارإشمم مممع محفوظممة سجلت في الرضاع علممى حرصمم
محرمة. رضاعية علقة  بينهم من جوازت عدما
ومممن حليممب كل صاحبة معرفة إلى الحاجة عدما بعضهم يرى حين في

ًااستنا منها، رضع ومممن الظاهريممة وفقهمماء دعسمم بممن لليممثا يرأ إلى د
ثممدي مممن بممالمص إل تحقممقت ل اعةضممرال نأ ىلممإ ذهممب ممن وافقهم

المرضع.
الفقهاء. والله روهمج رأي ىلإ استند الذي بالرأي الخذ ترى جنةوالل مم

أعلم.

* * *
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اج  الزو  /     باب

أرحامه     من     تزوج  م     هو  و     فر  ا  الك     أسلم        87حا/5/46

ه:صون ،تعرفإاالسيد/  من المقدما ءاتالستف ةنجلال ىلع ضر]  ع1200[
الشممريعة حسممب مممتزوج ،نة سمم40 رمممعال نممم غلمميب هنممدوكي رجممل

البنمماء نممم ثلثممة منهمما ومنجممب الحقيقيممة، هتممأخ ةابنمم مممن ةالهندوكيمم
ًا سنوات عشر من أقل جميعهم زوجتممه وأبدت الرجل هذا سلمأ ،عمر

ا؟مممهجزوا رارمتسمما سممالةم في السلما حكم فما السلما، في رغبتها
الحالة؟ ذهه يف سانينإوال قهيفال انبالج العتبار بعين الخذ راجيا

ة:للجنا بتأجا*
مؤبممدةا ةمممرح هعليمم ةاأالمممر هممذه لحرمممة الزوج بإسلما جلزواا سخانف

ًا المتاركة عليهما ويجب أسملمت فممإن منهمما، ثابت الولد ونسب فور
.مهب أحق مهدلفوا لوإ دالول حضانة لها حق المرأةا

علم.أ لهوال
* * *
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ة  طويل     ةا  فتر     وجة  الز     ن  ع     اب  الغي87حا/2/51

ـدالسمميد/  جنممةالل إلممى ر]  حضمم1201[ ـزي(إنج محـم ـ لـي وقممدماة) اللـغ
التي: اءستفتال

بمممدةا الممزواج  وبعممد0ما1985 عمماما فممي  سيدةا/ واجممدةاال من تجتزو
تممدرس وهي هناك عائلتها تسكن حيث أمريكا إلى سافرت واحد شهر
لهمما أدبمر أن الزوجمة ممن طلبمت دوقم يكية،رمأال معاتاجلا إحدى في

لق،الط طلبت شهرأ أربعة بعد أنها غير الكويت لىإ مجيءلل يرةاتأشلا
خلل التأشمميرةا علممى لوصممحلا اتءارإجمم تكميممل أستطع لم إني حيث
الخيممرةا المممرةا وفممي رفضممت، أني غير الطلب، وكررت ، أشهر أربعة

ذلممك وبعممد ندوتريمم يممماف رأحممرا تمنأو لطلقا قةور أوقع ل قلت: إني
ًا كنت همي سممنة وبعمد كاملمة، سنة ناينب لقاءلا حصلي ملو عنها منقطع

ماالكلا هممل لاؤفالسمم الطلق، طلبهمما علممى نادمممة يهو تيلكوا رتاز
الممذي والنقطاع سبق، الطلق)ً كما المرأةا طلب (من بيننا جرى الذي

ًا حصل لممزواجا دعقمم علممى انمملماز ممماأ ق،الطل إلممى كامل)ً يؤدي (عام
هممذا يفضور ةاأرالم من قالطل طلب سوى يحصل لم حيث سابق؟ال

والنقطاع. العلقات في التوتر ثم الطلب
للترجمممة اللجنممة بلممط ىلممع ءانممب العشممي عرفممات اذلسممتا ضممرح م

بالتي: وأفاد المستفتي من واستفسرت
فممي اهممب ودخممل يهمماعل كتب وقد هندية امرأةا من متزوج تفتيالمس إن

ولوحمما ،تلكممويا ىلممإ جاء وهو أهلها مع أمريكا إلى تفرسا ثم ،دالهن
 وبعد الكويت، إلى لحضارها لزوجته تأشيرةا لستخراج الوسائل كلب
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تأخره بسبب الطلق منه وطلبت زوجته به اتصلت أشهر أربعة رورم        
ظنمما الطلممب علممى هممايحثون الممذين هممم وأهلها التأشيرةا، استخراج في

لبط مهنم وتكرر التأشيرةا، على الحصول في التأخير ديتعم أنه همنم
ةارمال فيو بطلبهم يستجب لم ولكنه مرةا من رأكث الطلق
تريممدون، فيممما أحممرار منتمموأ الطلق ورقممة أوقع ل لها: أنا قال الخيرةا
لو الزوج عليها يوقع لم ولكن طلق ورقة الزوجة أخو كتب أن وحصل
منممه يصممدر ولممم بممالطلق ليهمماع يتلفظ لم نال حتى هنبأ علما الزوجة

ًاشف ال قالطلا إيقاع ًابكتا الو وي منممذ ذلممك قبممل طلق منممه يصدر ولم ي
زوجهما.

نة:جللا ابتجأ*
الطلق بشأن مفاوضات عن عبارةا كان المستفتي من صدر ام أن امب

ًا ل الطلق إيقاع منه يصدر ولم ًاحرت ول شفوي ىلممع تممزال ل فهممي يريمم
،لاسممؤلا يفمم إليهمما المشار الفترةا لها معاشرته دمالع أثر اول عصمته،

إل أشممهر أربعمة ممن أكممثر زوجتمه عمن الغيبممة بعدما لجنةلا هتحصن وقد
أعلم. برضاها. والله

الشرعي     ة  ي  ج  الزو     ن  ك  س       87/حا6/44

التي: ءستفتاالا وقدما م دمحالسيد/  لجنةلا إلى ضرح]  1202[
واحممد، عربممي بيممت فممي بممعراال وأنا اثثل ددهمعو إخوتي عم نساك انأ

عائلممة كممل عممن الولد عممدد وسممطتمو ،زوجونتم دمحلا ولله وجميعنا
 أن دبع متوفى، والب الوالدةا، معنا وتعيش  أطفال،5  مم4 بحدود
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ًا وأصبحت الله انيهد 3 قبممل الحمممد ولله السلما عاليمت بجميع ملتزم
شممرعي، غيممر فيممه أسممكن ذيلمما السكن أن بعدها عرفت  سنوات4 مم

بيممت ببنمماء أنادب دق كنا الخوةا نحن انلن عنه النفصال أستطع لم لكني
كثيرةا. تكاليف إلى يحتاج البيت وهذا الردن، في

اسممتطعتو البنمماء مممن الخيممرةا المرحلة إلى ناصلو ًاتقريب نآلا مهملا
مممدار علممى أسممددها أن علممى الصممدقاء أحممد من سلفة على الحصول

ًاريثكمم غضممبت النفصممال بممأمر الوالممدةا أخممبرت ماوعند ًا،يبتقر تيننس
بغضبها. نيتهدد اهأن درجةل
أبقى؟ أما والدتي وتغضب خاص بسكن أنفصل لهسؤال: لا

:ةنجلال بتاجأ*
وهو الشرع به أمر ما اتباع بيجف ، شرعي محظور هناك اماد ام أنهب       

رماحام ليسوا هملن ، اهجوز إخوان أماما سفورها وعدما الزوجة تحجب
يمهلع بجيف يشمرع روظمممح ىلمإ إخموانه ممع إقممامته أدت وإذا لهما،

ًا. والله والسكن الخروج أعلم. منفرد

واحد     رضاع     لى  ع     عا  تم  يج     م  ل     من     ج  ا  و  ز                87/حا3/28

التي: فتاءلستا دماوق ، دمحملجنة/ لا إلى ضرح]  1203[
ن)ً مل(سما وجزت افية)ً وقمد م وفيت (ص بمن(اثلثمة اءبنمال ممن اهملو ت

وبنتان)ً
جبة)ً.عم(ب اهدعبالم)ً س( جتزو مث        
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ًا معجبمة أرضمعت (سالم)ً وقمد اسمه ابنا صافية نبا أنجبو        سممالم
(الحفيد)ً

بنتا أرضعت ( وضحة)ً وقد وهي صافية بنات من البنتين ىدإح أن ماك       
(سالم)ً الحفيد (حمسة)ً وتزوجها اسمها

يترتب وماذا حمسة، من سالم لزواج ةبالنسب محكال هو ام الالسؤو       
ًا. الله وجزاكم حفيد؟لا ملاسل معجبة عضارإ ىلع خير

عنه؟ رساالستف يريد عما المستفتي لجنةلا وسألت م
رضع (حمسة)ً وقد اسمها بنت من (سالم)ً تزوج اسمه بنا يقال: لف         

ًا يابن إن يأ (معجبة)ً تدعى التي أبي زوجة من سالم ابني ضعر سالم
ةققيالشم يتخمأ نمم تعرض ابنمي و(حمسمة)ً زوجمة جمده زوجمة من

حمسة. من سالم ابني زواج حكم وما الرضاع هذا حكم )ً فماةوضح(
ُعمممر وكان لبن بي وليس ابنتي طمتف قد لوقالت: جبةمع وحضرت م

وكممان يسمكت لكمي فمممه فمي ثديي وضعت بكى وإذا "سالم" شهرين
ًا مني يرضع ًا.لبن رأد ل ننيأل لحم

اهتضعور سةمح تعضرأ وقد محمد زوجة وقالت: أنا ةحضو ضرتحو
ًا أرضع ولم رايكث ًا أدر وكنت سالم عنممدما مولممودةا حمسممة وكممانت لبنمم
عتها.رضأ

نة:جللا ابتجأ*
ن المسمم جزوا نأب ة م حيح زواج حمس ًا ص (معجبمة)ً لمم أن إذ شمرع

ًا ترضع حة ، لبمن بهما يكمن لمم حيث سالم ولمم ةحمسم ضمعترأ ووض
ترضع
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ًا،سا م.علأ والله. داحو عاضر على وحمسة سالم يجتمع فلم لم

أخرى     امرأةا     على     د  ل  و  ال     بار  ج  إ            87/حا4/20

التي: فتاءلستا دماوق ،ليبنالسيد/  لجنةلا إلى ضرح]  1204[
مممن مممتزوج بممأني أعلمهمما أن دون ثانيممة امممرأةا من أتزوج نأ يجوز له

علممى وحممتى أهلهمما، لممىوع عليهمما كذلمم أخفممي نأ ىبمعنمم قبلها، امرأةا
وأنا نيةبيفلي من متزوج لني لك،ذ يهلأ طلب ىعل ءانب وذلك المأذون،

أطلقها. أن أرفض

نة:جللا ابتجأ*
بممأخرى زواجممه بشممأن والممديه رأي تنفيذ في ستفتيلما لىع ربج ل هنأ

أعلم. عنها. والله راٍض غير هو

الول     ب  اط  الخ     دول  ع     عد  ب     واج  ز  ل  ا       87/حا3/7

:يتلا تاءستفلا دماوق ،دمحمالسيد/  للجنةا ىإل ضرح]  1205[
ي قيممم يعرب انأ ذ الكمويت ف ى ابنمتي حصملت سمنة عشمرين من عل

عليهمما تعممرف شمماب ذلك بعد منها لزواجل دماتق العامة، الثانوية شهادةا
ي فكتمب مصمر فمي وجودهما أثناء د يطلمب رسمالة ل ولكننمي ابنمتي ي

ابنممتي، تغريب أحب ل لنني ليه،ع أرد ولم هاأساس من ةارالفك رفضت
ًانو نيتنسمم مرور دعب يننأ إل البنممت سممتر علممى شممديدال لحرصممي ظممر

مممن الزواج في ًبااغر يزال ل كان إذا وسألته جديد من بالشاب اتصلت
 فتاةا خطب أنه فأخبرني البنت؟
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كلممذ بعممد نزلممت ابنتي، من الزواج على يوافق وأنه فسخ ثم مصر من
نممم وعبنمم فشممعرت أسممرته علممى والتعممرف أحواله اسةلدر مصر إلى

هعأ مل ننيأ إل ،ضارلا انقضماء وقبمل شمهرين، أمهلتمه وإنمما كلممة ط
هممذا من الزواج على موافقة كانت إن وسألتها بالبنت اجتمعت المهلة
ه قلمت رسالة إليه أرسلت كما فوافقت، الشاب د ل رضميتك فيهما: لق

الصميف فمي مصمر إلمى نحضمر سمموفو اللمه، ةكرب فعلى لبنتي زوجا
وإتممماما رسممميا تممابكال ةوكتابمم لشممبكةاو رهملا عضومو لبحث القادما
ًا، وفرحا الرجل فوافق الزواج، عملية لكبممذ ومعممارفه أهلممه وأخبر كثير

ونراسممله يراسمملنا وأخممذ ذلممك فممي اسممتأذني أن بعد شقته يفرش بدأو
وتعمدل يهمارأ رتغيمم بنتلابم فمموجئت أننمي إل ونكلممه، تليفونيا  ويكلمنا

من الزواج دتري لي: إنها وقالت الشاب اهذ من الزواج فكرةا عن نهائيا
فممي رغبتهمما لهمما سمميحقق حيممث الكممويت فممي معهمما يعمممل لهمما زميممل

العميق قلقها أبدت تقول: إنها كما الغربة، من بدل أهلها مع الستقرار
المستقبل. في الزوج هذا مع التكيف عدما من

لمممةك الرجممل أعطينمما لهمما: لقممد وقلت مرال هذا ضترف ناأ بينجا نم
ذلممك عنممد رأيهمما، علممى فأصممرت لرجمموعا افصممنإالو عدللا نم سيلو

ن وسمألت ا،تهغبلر أخضع ووجدتني وتوسلتها لبكائها عليها أشفقت ع
بسممرعة تجري ذلك بعد المور وأخذت صالحا فوجدته الجديد الخاطب

البنممت وخطبمموا بيتنمما ىإلمم هوأهلمم وهبممأو الولممد فجمماء أتوقعهمما، أكن لم
كلمممة أعطهممم لممم ننمميأ حظممةمل مع قةفاوملا صلتوح المهر وحددوا

ال قبل ض التص ل ببع ذين العلمم أه ا أجمازوا ال فأرسملت صمنعت، م
بممه، الزواج فكرةا عن البنت عدول عن أخبره مستعجلة لةسار للشاب

 رغبتها على وأطلعته
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السممماحا منممه وجممرت رقيقممة ةلاسممر أيضمما البنممت له جديدةا, وأرسلتال
عهمدها،ب اءفمالو عمدما عمن هلمم رذتممعوت ظروفهمما، لمه وتشرحا والمغفرةا

البنممت عممدول عممن وأخبرته بالشاب تليفونيا بالتصال البنت أما وقامت
فقممالت والممدها؟ رأي أما رأيهمما هو هذا فقال: هل منه واجلزا رةافك عن

السماعة. وأقفل شكرا وقال فصمت رأيها، هو له: بل
كلممذ فممي يلحممون الجديد العريس وأهل لكتابا لكتب عدستن نال نحن

بممد ل أما البنت، كتاب كتب من شرعي مانع هنالك فهل ،همنمهل نحون
ًا الول بالشاب الجتماع من يرفممض قممد أنممه علممما إذنممه؟ ذأخو شخصي
هممذه مثممل فممي النتيجممة سممتكون فممماذا حممدث، مممما الغضممب باب من

البنت، مصير على دائم قلق يف وإنني ،ييعذبن ضميري إن الظروف؟
اللممه جزاكممم ونيذأنقممف بي،ر من وفلخا لك الوقت نفس في وخائف

ًا والشرعي.. السليم الرأي بإبداء خير

نة:جللا ابتجأ*
يقتضممي بسممبب كممان إذا الخمماطبين أحممد مممن الخطبممة عن لودالع نأب

أمريممنلا كل وعلممى إثممم، ففيممه سممبب بغير كان وإن جائز، فهو العدول
هلمملا. ويححصمم جافممالزو الول خطبة عن العدول بعد خربآ تزوجت إذاف
.ملعأ

للمخطوبة     قدمة  م  ل  ا     دايا  ه  ل  ا          87/حا1/8

 ،حاالفت دبعالسيد/  والد لجنةلا إلى ضرح]  1206[
 عشرين حضروا الذين وكان أهلها، من فتاةا نخطب لكي هبناال: ذفق
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ًا، ًشخصا حفلممة تسمميلو خطبممة فلممةح أسمماس علممى حضروا وقد تقريب
اكبرنممأ وضممناوف ؟فقمط بةالخط أساس على حضرنا نحن وكذلك ج،اوز

أبوهمما)ً: (وهممو الفتمماةا أمر لولي فقال الخطبة، في عنا يتكلم لكي ًاسن
وقال الفتاةا: زوجت، أمر ولي فأجاب فلن إلى ةنالف كنتبا زوجت هل

ًا ت،بلابني)ً: ق (وهو الخاطب ّكلت المخطوبة بأن علم لخطبممةل همماأبا و
وأ اقشممةنم تتم مول فقط، الخطبة حفلة في تم ما وهذا للزواج، ليسو
المخطوبممة إلممى الخاطب قدما وقد بالمهر، يتعلق شيء أي ىعل قفاات

تممم عممما نستفسر أن ونريد المذكورةا، ةلفحلا دعب وذلك الخطوبة دبلة
خطبة؟ أو اجزو عقد هو هل المذكورةا، الحفلة في

شمماب لخطبممتي مادقتفقالت:  ترضفح وبةلمخطا للجنةا عتاستدو م
ّكلت شممرطي وكان خطبة،ال ةحفل يف مريأ ّيول كوني لكي والدي فو

،طفقمم خطبة مجرد ولكن كتاب كتب الحفلة في يكون ل أن الساسي
إلممى فلنة بنتك زوجت هل سئل والدي أن هو الحفلة في صلح يذلاو

يدوالمم ّممةني توكممان الخمماطب: قبلممت، وقال زوجت، عم: نفقال فلن؟
هممي هذهمم أن دهلعتقمما الممزواج وليممس فقممط الخطبممة علممى موافقممةلا
فقممد الحفلممة حضممروا الممذين وكممذلك الخطبممة، فممي تبعممةلما قممةطريلا

لم بأنهم علما زواج، حفلة سيلو بةطخ حفلة أنها أساس على حضروا
فممي ورق أي كتابممة متتمم ولممم المهممر ناحيممة مممن شمميء أي على يتفقوا

ًا الخطبممة علممى افقةوم تنك حيتينا نوم الخطبة، مجلس كممما مسممبق
وكان مباشرةا، رفضت نيوجز ديوال بأن رتأخب ندماع ولكنني ذكرت

؟ال ماأ زواج تم هل نستفسر أن ونريد ما10/11/1986 بتاريخ ذلك



الزواج الشخصية/ باب الحوال كتاب

:ةللجنا بتأجا*
يعممدل أن الخمماطبين مممن خطبممة ولكل خطبة مجرد انك حصل ما ن بأ

إذا ردهمما فعليه يةده أخذ قد ناك إذا اإل ،بشيء الخطبة تلزمه ول عنها،
م.لعأ لهسبب. وال ربغي العدول كان

الزوجة     به     تطلق     ..هل     ج  الزو     زنا         87حا/2/71

: وليدالسيد/ من المقدما التي ءاالستفت جنةالل على ض]  عر1207[
نرجممو ممما، مجلممة مممن الفتمماوى صممفحتي عممن صممورةا كمضيلتلف قمرف

نسمماء وان: أغمموتهنممعب( لمرفقممةا ىالول فتوىال على بالطلع التفضل
بهممذا ومرجعهمما ةيحصممحال ثيدلحمماا صنمم بيممان أرجممو الغممرب)ً وإنممي

المستعان. والله ، الفتوى هذه وتوضيح الخصوص

بعنمموان السممتفتاء مممع ةفقممالمر الفتمموى صورةا ىلع ةجنللا تاطلعو م
التي: الغرب)ً ونصها نساء (أغوته
غمموى أنممه ريممغ صممالح، لجممر أنممه هازوج في قول: عهدهات لةفاض أخت
فتنممة أممماما سممهنف كيملمم ملمم أنهبمم اهممل عترفوا الخارج إلى سافر حين

ىأبفمم يعممود، ول يتوب أن منه وطلبت فسامحته البلد، تلك في النساء
سممافر إذا التوبة وينقض شيطانه يغلبه أن شىيخ وقال: إنه ، فعلي نأ

ًام اماماد له عشرتها حكم والسؤال: ما أخرى، مرةا يئته؟طخ ىلع صر
ى: تعال هبالل اني)ً مستعالصفحة في الديني محررال ي(أ لتق م

 أما يتوبا، ولم زناهما علم إذا الزانية أو الزاني نكاحا يجوز ا: لأول



لزواجا الشخصية/ باب الحوال كتاب

ودواما العقممد صممحة فممي يؤثر فل الزواج بعد أحدهما من ىنزلا قعو اإذ
نأ إل ،ذلممك فلمه صماحبه يفمارق أن منهممما شمماء وممن بينهما، العشرةا
كبر.أ ضرر ذلك على يترتب لم ما أفضل ترسلاو الصفح

النممدما لن التوبممة، تمأخير يبيممح ل المذنب إلمى عمودةاال نم فلخوا: اينثا
مما تمحمو اللمه شماء إن قبولمةم ةبموت ةماالسممتق على ماعزوال الصادق
ًا عاد ومن سلف، والعممزما والسممتغفار، النممدما فليجدد أمره على مغلوب

ةا.رم كل في عودةاال عدما على
قلوبكم. في بما علمأ لهوال

ة:جنللا بتأجا*
اللممه إلممى وبمموا{ وتتعممالى:  قمموله صحته على ويدل ،يحصح ءفتاال نبأ

ًا لى:تعما قممولهو ،]31لنممور: ا [}لحممونفت لعلكممم لمؤمنممونا أيها جميع
ً وعمممل وآمن تاب من ا{ إل ًا عمل سمميئاتهم اللممه يبممدل فأولئممك صممالح

ًا اللممه وكان حسنات :لىتعمما هلقمموو ،]70لفرقممان: ا [}ًارحيممم غفممور
لممهال ةرحممم نممم طوانقت ال فسهمأن على أسرفوا الذين َباديع يا { قل

قدو ،]53لزمر: ا [} الرحيم الغفور هو إنه ًاجميع الذنوب يغفر الله إن
مممن العصمماةا لجميممع دعمموةا الية: إنهمما هذه ريسفت يف لمفسرونا الق

يغفر الىوتع تبارك الله بأن وإخبار والنابة، التوبة إلى وغيرهم الكفرةا
ثرتكمم نإو انت،كمم مهما كانت وإن ورجع عنها تاب منل اجميع وبنذلا
الشممرك لن توبممة، غير على هذه حمل حيص ول البحر، زبد لمث انتكو
.همن يتب لم لمن يغفر ل

عنممه اللممه رضي موسى أبو روى ما التائب توبة قبول لىع لككذ لويد
طسممبي وجممل عممز هاللمم قال: "إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
 مسيء ليتوب ليللبا يده



الزواج الشخصية/ باب الحوال كتاب

من الشمس تطلع حتى ،يلالل ءيمس بيتول لنهاربا يده ويبسط نهارال
والنسائي.  مسلم " رواه مغربها

:ملسو يهلع الله صلى الله رسول قالو
مائممة اليمموما فممي أتمموب فإني واستغفروه الله إلى توبوا اسالن أيها  "يا
لمممرءا ةاسعاد من: " ملوس ليهع لهال صلى وقوله ، مسلم " رواه مرةا
السناد، صحيح قالو لحاكما واهة" ربالنا لهال ويرزقه عمره يطول أن

تناكمم فممإن ذنممب كممل مممن واجبممة العلممماء: التوبممة قممال النممووي قممال
شروط: ثلثة فلها آدمي بحق تتعلق ل تعالى الله وبين بينه ةيصعملا

المعصية. عن لعيق نها: أأحد
ا.هلعف على ندماي أناني: الث
ًا. اإليه يعود ل أن على يعزما : أنثالثوال أبد

الثلثممة أربعممة: هممذه فشممروطها آدمممي بحق تتعلق ةصيالمع تكان وإن
تمماب فممإن الذنوب جميع من يتوب نأ ويجب صاحبها، حق من يبرأ وأن
عليممه وبقممي الممذنب، ذلممك مممن الحممق أهل عند توبته صحت بعضها من

المرفممق الفتاء يف ءجا ما حةص ىعل تدل بقةالسا والنصوص الباقي،
أعلم. ة. واللهوبلتا وطرش في ماءلالع قاله ام مراعاةا مع

ج  وا  ز  ل  ا     في     للراغبين     ية  الصح     اية  الرع                87ع/2/19

ه:ونص ا،م رةوزا وكيل من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض]  1208[
بعد:و بةطي ةتحي

 حةصال رةااوز من مادقم قانونب ومامرس مشروع هذا قرف ملك لنرس



الزواج الشخصية/ باب لالحوا كتاب

لنشء.ا يةوحما جلزواا يف لراغبينل الصحية الرعاية نأش يف
ةنجالل برأي وموافاتنا بالوزارةا الفتوى لجنة على بعرضه مالتكرا جوونر

الشأن. اذه يف
الحتراما. فائق ولبقب ضلواوتف
شممأن فممي المقممترحا بالقممانون المرسمموما مشممروع على ةللجنا عتاطل
ّون النشء يةاوحم واجزال في لراغبينل ةيحالص عايةالر ست من والمك
ملحق. لوجدو ادوم
ما هو التالية الولى المادةا إجرائية.... ونص الخيرةا مسخال دموالاو       

تتبعها: التي الجابة هب تتعلق

لى)ًأو ةا(ماد
هادةاشمم أنالش ذوو له قدما إذا إل الزواج، عقد يوثق أن ثقللمو يجوز ل

فمميطر خلممو تثبت العامة، الصحة يرزو من محددلا لنموذجل ًافقو طبية
القانون. لهذا المرافق بالجدول ةاردواال ضارالم من العقد

حمذف أو رىخمأ ضارأممم ةإضمماف العامممة الصمحة وزير من قرارب وزويج
المذكور. بالجدول الواردةا المراض بعض

:يلي بما مادةالا ذهه وصبخص ةللجنا بتوأجا*
هايإل لمشارا المراض أحد وجود حالة في واجزلا عقد قثيوت منع أن          

ن المزواج منع إلى يؤدي بالمشروع حقملال دولجلا في محتماج همو لم
أو النسممل، غيممر الخممرى جاوزلمما صممداقم وتحصمميل نفسه لتحصين إليه

يمنممع إذ الزوجممة، حقوق به تضيع الذي العرفي الزواج شيوع إلى يؤدي
 دعواها عسما



الزواج الشخصية/ باب الحوال كتاب

نفقممة مممن  حقوقهمما طلممب إلممى تحتمماج وقممد ممم قالتوثيمم مادع حال يف م
.ثميراو نكوس
وتقممترحا السمملمية الشممريعة أحكاما مع يتفق ل هذا أن لجنةال ىرت اذول

الشممرعية المحمماذير مممن خاليممة تكون حتى الولى مادةالا تعديل اللجنة
ية:لالتا الصيغة على وذلك

ّ واجالز عقد قيوث أن قّوثملل يجوز (ل شممهادةا الشممأن وذ له قدما اذإ إل
ًا طبية ّو تثبت مةعاال صحةلا زيرو نم المحدد للنموذج وفق طرفممي خلمم
ملمم اممم ،نالقمانو لهممذا المرافمق بالجمدول الممواردةا المراض من العقد

المممراض تلممك مممن الخممر الطممرف فممي بممما الطرفيممن أحد علم ثبتي
وبهممذا ،)ً.. الممخأخممرى أمراض فةاإض رقراب وزجوي منه، بالزواج ورضاه

دأحمم ريممرتغ رخطمم نم ويتقى الزواج تيسير على يحافظ المعدل صنلا
ًا ثبت إذا أنه على بالخر، زوجينال ًا هنمماك أن راجممح بظّن أو يقين خطممر

أعلم. العاقبة. والله مأمونة بوسيلة النجاب منع زوجيف ،يةرذال على

الحة  الص     ة  زوج  ل  ا     ار  اختي     87ع/1/33
           

 ونصه:م.ع.السيد/  من المقدما السؤال جنةلال ىعل ضعر]  1209[
لممي يصممح فهممل متحجبة ليست لي المختارةا والمرأةا ،اجزولا ديأر ينإن

وبكمل جاهمدا سأسممعى أنني العلم معو ؟متحجبة غير امرأةا من الزواج
ذلك؟ لي يجوز فهل رعي،شال باللباس وإلزامها لتحجيبها تأكيد

وإلزامها. اهعبإقنا ماايقال على رتيقد ىعل مالعل مع



الزواج الشخصية/ باب الحوال كتاب

: يلي ماب  الالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
ّيرتي نأ غيبين         ومنها الشرعية بالواجبات الملتزمة الصالحة المرأةا خ

الصممورةا هممذه غيممر لممىع امممرأةا اختممار فممإن للمممرأةا، رعيشلا اللباس
ًا هممايعل بيجمم ابممم االتزامه إمكان سلوكها من نفسه من وعرف شممرع

للممهوااج. الممزو عقممد بعممد تبممدأ المممرأةا هذه نع همسئوليت نأل ذلك فله
م.اعل

للولى.     بويضتها     لخذ     رى  أخ     ن  م     اج  الزو     87/هم2/3

ه:صون ،آمالالسيد/  نم مادقلما الستفتاء يئةهال ىعل ض]  عر1210[
قيممحالتل وعمممل البويضممة منها لخذ امرأةا من الرجل يتزوج أن يجوز هل

.الولى ةجوالز حمر في وزرعه ياخارج

فادتوأ ةشخصيلا واللحا لجنة اماأم السؤال صاحبة رتحض دق نتوكا
ديممرا ول  منهمما البيضة بأخذ منه القصد ينحصر الخرى بامرأةا الزواج أن

الحصممول عقممب يطلقهمما أن نفسممه على طراشت الزوج وأن بها لدخولا
البيضة. على

:ييل ابم ةئالهي ابتوأج*
كمانت ولمو أخرى امرأةا رحم في اهعروز مرأةاا نم بيضةال ذأخ يجوز ل
كما البيضة، به ستلقح الذي المنوي انيولحا حباصل ينوجتز لمرأتانا

واجز البيضممة أخممذ بعد قالطلا ىلع الزوجين بين التفاق مع الزواج أن
أعلم. باطل. والله



الشخصية الحوال ابكت

ار  الظه  /     باب

لمعلق  ا     ر  الظها     يقع     فلم     ية  الهد     قبل  ت     لم                87حا/3/48

:لتيا ءاتفاستلا مادوق ،د أحمالسيد/ جنةالل إلى ر]  حض1211[
أهلممك حضممَر يلممي: (إذا ممما لهمما قلممت زوجممتي مممع تفاهم سوء أثر على

وتكممونين مممذاهب الربمع ممن خالصمة نينوتكمم شمميء يأ منهممم وقبلت
همممعوم تالممبي إلى أهلها جاء أن وأختي)ً وحصل أمي زي علي حرمانه

ولكممن عمي، وأبناء والدها غطضب الهدايا لوقب على برتأج وقد ،ادايه
عليممه مضممى الموضمموع وهممذا وجتي،ز من حصلي لم ماتلسوال بولالق

؟يعرشال مالحك اءدوإب الموضوع في النظر الرجاء سنتان،

نة:اللج لتهوسأ
الولى. المرةا قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
عليهما فحلفمت اهممأهل ممع فالخ حصلقال:  الطلقة؟ ههذ فظرو ام م

ًا علممي)ً فتحرميممن ةاجممح أي كلممهأ مممن نممتأ قبلت ذا(إ لها وقلت يمين
جمماء مادوعنمم أهلهمما، مممن شمميء أي أخممذ مممن هي منعها بذلك وقصدت

تقبل. لم وهي قبلتها أنا ديةهلاب الههأ



الظهار الشخصية/ باب الحوال كتاب

ة:للجنا بتأجا*
ولممم يممةللهد اسممتلمهاو جممةالزو بممولق علممى منصممبا المنممع داماممما هبأن
عقممي شيء لف الحالف زوجها هو الهدية قبل الذي بل ك،لذ منها صلحي

أعلم. والله. يمين كفارةا ول ظهار ول اطلقل يهعل

بالليلة     ت  لمؤق  ا     ار  الظه                        87حا/3/23

السمميدةا/ جتممهوز هعمموم ،ـيـدالحم عبدالسمميد/  جنةالل إلى ضرح]  1212[
تي: ال الستفتاء دماوق ،عواطف

الشرع أير فما ، الليلة من أختي مثل أنت يلزوجت تلق لقد       
ذلك؟ في

يلي: ما الزوج ةللجنا لتوسأ
نية.اثلا المرةا قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
زوجممتي وبيممن بينممي خلف قممال: حصممل الولممى؟ لطلقممةا وفظر ام م

ال المشمايخ أحمد عنهما ألتوسم طمالق، لها: أنمت فقلت نألمي: بم فق
زوجتي. راجعت ثم عقاو الطلق

ي افخل لصح: لاقم ة؟انيممثال الطلقمة وفظمر ام م ن بين جمتيوز وبي
مثممل تنممأ لهمما قلممت جنبي تناما أن أرادت وعندما المصروفات، بسبب
الليلممة تلممك فممي زوجممتي معاشرةا تحريم أقصد الليلة. وكنت من أختي

كممانت ةلمميالل لممكت أنبمم علممما ع،وطممال يلممةالل تلك من أقصد فقط. ولم
للمعاشرةا. الدكتور قبل من ةاددحم



الظهار الشخصية/ باب الحوال كتاب

علممى الممزوج فمموافقت منهمما ستفسممارلل زوجممةلا جنممةالل دعتاسممتو م
خلف حصممل لتاقممف ةينالثا ظروف عن اللجنة وسألتها الولى الطلقة

الليلممة، ممن أخممتي مثممل أنمت الطلق لي: علّي فقال زوجي وبين بيني
يراجممع الذي روتكالد قبل نم لجماعل دةامحد كانت يلةلال كتل نبأ علما
مممن أخممتي مثممل تأنمم"  لها هقول من تفهم ماذا وسئلت زوجي، عنده
الليلممة تلممك مممن يعاشممرني لممن أنممه كلمممه من " فقالت: فهمت الليلة

الن. حتى يعاشرني لم بأنه علما ،علاطو

ة:للجنا بتأجا*
لح المتي ةلمللياب تقمؤ رظها هو المستفتي من حصل ما بأن يهماف ص

تلممك فممي امرأتممه ىإلمم يعمد ولم فاتت وقد قوله، على ءانب وهذا راهظال
أعلم. عليه. والله شيء لف ليلةلا

الخروج     من     منعها     صدا  قا     ا  منه     ظاهر87حا/2/54

التي: تاءفاستلا مادوق ،ان رمضالسيد/ جنةالل إلى رحض]  1213[
ًا، سنوات مانيث نذم وجمتز ًا شممهر ومنممذ تقريب جممتيبزو اتصمملت تقريبمم

حول اشقن وبينها بيني حصل معها حديثي وأثناء هادلب في وهي ًاتلفوني
إليهمما، أرجممع حممتى بالسيارةا تخرج ل أن منها فطلبت سيارةاالب وجهارخ

أممي زي علممّي محرمة تبقين ثانية مرةا ارةايسلاب تخرج لها: إذا وقلت
وخرجممت خالفتممك لممي: لقممد فقممالت ثانيممة، مرةا بها اتصلت ثم وأختي،

ىإلمم ةاربالسمميا فأخممذتها مريضممة كممانت والممدتي نل ةامضطر ةاسياربال
 ،الطبيب



الظهار الشخصية/ باب الحوال كتاب

ًاع الكلما. بهذا بها أتلفظ التي الولى المرةا هي ههذ أنب لم

.:يلي ما اللجنة لتهوسأ مم       
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على طقتن رةام كم مم
مممن  هدصممق بممأن أفممادف الطلقممة، هممذه ظممروف عممن للجنممةا تهوسأل مم

نيكمم ولممم اادتهمموقي السيارةا ركوب من تمتنع لكي زوجته تهديد فلالح
خالفته. إذا زوجته طلق قصده

:ةللجنا بتأجا*
كفارةا فعليه زوجته فيه حنثته وقد ميني يتفتسالم من صدر ما نبأ        

طلقممات. ثلث علممى زوجتممه معه مساكين. وتبقى عشرةا إطعاما يمين
لم.أع والله

* * *



الشخصية الحوال تابك

يلء  إ  ل  ا  /     باب

ر  ا  ظ  الن     دةا  م     مضي     قبل     العودةا     يد  وير     منها     آلى87حا/1/50

التي: تاءفاستلا مادوق ،م هشاالسيد/ جنةالل إلى ضرح]  1214[
شمميطانية غضممب سمماعة فممي طلق نيمممي زوجتي على تحلف قد يإنن

يدجسمم يمممس ولممن أجامعممك لممن (منممك)ً إننممي الطلق بقممولي: علممّي
كاملة. سنة مدةال دكجس

فضممع لحظممة فممي آخممر ذنبمما أرتكب ل ىتح خطيئتي حاالإص أريد والن
ًا أو بالطلق، الحلف عودأت مل نيأب لماع ،ةشهواني أحلمف مما جمدا نمادر

فممي وأسممتفتيكم القممول ذلممك ىلممع مادان الن وأنا شيء، أي على بالله
موقفي. وإصلحا توجيهي

 لف؟الح ظروف نلجنة: عال هسألتو م
فحصل فامتنعت، اهعأضاج أن مااالي دأح يف زوجتي نم بتل: طلقاف        

شممتمها أحتمممل لمممف نيتشممتمو علممّي لممطغت فبممدأت وبينها بيني خلف
يمممس ولممن أجامعممك لممن إننممي منممك الطلق لها: علّي فقلت وغلطها،

 ديسج



اليملء الشخصية/ باب الحوال كتاب

المتناع تأكيد قصدي ولكن الطلق أقصد أكن ملو سنة، لمدةا جسدك        
ًا مني الحلف هذا صولح نذم هارأعاش ولم زوجتي، عن لممم هنأبمم علممم
.ذلك قبل بالطلق أحلف ولم بالطلق، تلفظت أن مني قبيس

ة:للجنا بتأجا*
أربعممة مممرور قبممل زوجتممه عاشممر فإذا حلف المستفتي نم قعو ما بأن
إخممراج أو مسمماكين عشممرةا إطعمماما يممنمي كفممارةا عليممه بترتيممف رأشه

( علممّي هبقممول لقالط قصممده لعممدما مسمماكين لعشممرةا دنممانير عشممرةا
خلل هايعاشممر لممم وإذا زوجتممه عممن امتناعه ديتأك قصد امق)ً وإنلطلا
اعلم. طلق. والله إلى ولتحي هرشأ بعةلرا

* * *



الشخصية الحوال تابك

ع  الخل  /     باب

بالكتابة     لخلع  ل     ة  ني  ال     ط  تشتر              87حا/1/17

/ عبدالسمميد مممن المقممدما التممي السممتفتاء جنممةالل علممى رضعمم]  1215[
.ميدالح
صممحيحة ربتعتمم  ابممةتكلا أما ظلتلفمما الخلممع يفمم طرتيشمم ل: همملؤاالس

ونافذةا؟
ماكممجزو ة؟عممللمخاا تيلتثممب ميةالرسمم الجممراءات تماماإ رطيشت وهل
ًا. الله خير

يلي: بما ءتفتاساال عن لجنةال تأجاب*
)ً لسممنة51( رقممم الشخصممية الحمموال قممانون وهمم الن قيطب الذي إن

دثتحمم يالممت الوقممائع ما. فممي1984 أكتوبر أول من والمطبق ما1984
أنه: " يقممع (أ)ً على فقرةا هن)ً م104( لمادةاا تنص وقد ريخالتا هذا نم

" بالنية إل الكتابة بلفظ يقع ول رفاع يهف يحرصال ظللفاب الطلق
بلفممظ يقممع " الخلممع نأ ىلممع )ً نصممت111( المممادةا ن(أ)ً ممم فقممرةاوال

بممةلكتال بالنسممبة وأما آخر، أمر أي أو نية إلى حاجة بل الصريح الطلق
 قدف



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

قال فإذا الزوج، نية بالنية المرادو ،بالنية الإ يقع ل خلعال أن اشترط        
هممو لنه الطلق، وقع زوجتي طلق الخلع لفظ بةتابك تينو نيإ: جالزو
تملممك فل الزوجة أما يقطعها، أن كلمي الذي وهو العصمة، يملك الذي

ظفممبل قطللا طلممب على يدل كان لفظ بأي الطلق أو الخلع طلب إل
أنمما أو اخلعني، أو طلقني، للزوج ولقت كأن ما،هريغ أو براءال أو خلعلا

عدمها، من النية في لها دخل ول الخلع، أو اقطلال نظير كذا من كأبرئ
الطلق فقممال: نممويت الخلممع منضممتت يتلا الكتابة عن الزوج سئل فإذا
غيممرب اقلالط على يدل ما كل في الحكم هو وهذا هذا، في مصدق فهو
بالنية.. إل تقع ل الطلق ابةتك أن في ءاهقالف لهقا ما وهو صريح، لفظ

المخالعممة الزوجممان اتفممق مممتى المخالعة، تبالث ةيسمرال طتشتر لو
أعلم. هللاو. ماالتما بعد فيها الرجوع يصح ول تمت،

العدةا     انتهاء     بعد     وقعت     إذا     خالعة  الم     عتبر  ت     ل87حا/2/44

ديرةم/ ةادالسممي هجتمموز هعوم ،جاسإمد/ السي اللجنة إلى ضرح]  1216[
التالي: الستفتاء امدقو

خالتي مع جالس زوجي أن كبرىال يختأ من معتسزوجة: لا تالق        
إلممى العممودةا بعممدو ،الوفمماةا أيمماما فممي أي خممالي، وفاةا بعد السيارةا في

ًا الصممغرى أخممتي ابنممة زوج كممان المنممزل وخلل الخممت وابنممة جالسمم
قلطمما طممالق قلطمما نممتلي: أ فقال لق،الط منه طلبت معه شجاري

 شهر في ذلك وكان



الخلمع ية/ بابصالشخ الحوال كتاب

فحاول مصر، من عودتي عدب إل هيإل ديع مول لمنزلا ترك ثم مارس،        
ًارقت نكمملو يوليممو شممهر في ذلك وكان إليه، أرجع لم ولكن إرجاعي يبمم

ي لن إليمه، رجعت بالضبط، الوقت أعرف ل مدةا بعد قمال: أنتمم زوج
تى)ً،فتسمم(ا أنهبمم دصممقوي يد،جد دبعق إليه عجأر نأ ًامهم له: ليس قلتم

بسممبب نمماينب افلخال وبقممي زوجتممه نتك أغسطس شهر في أنا المهم
خالتي دخلت يناير، أو ديسمبر شهر إلى جانبي من هذا خالتي، مشكلة

ذلممك، ينفممي سممؤاله وعنممد إليهمما، يممذهب زوجي فكان فىشتسملا إلى
ى،المستشممف لىإ هبذ نهأ نيتأخبر الكبرى أختي هي معرفتي وسبب

ًا سؤاله وعند أختي، وبنت يتأخ بنةا جوز أيضاو يالممذ المممر، ىنف أيض
إلممى وزوجممي وأبممي أنمما فذهبت الطلق طلب على أصر أن ىإل ينادع

الصممداق مممؤخر عممن لممه وتنممازلت ،انممنيب المخالعة تمت حيث المحكمة
تقريبا)ً  سنوات4( حينذاك البالغة منه ابنته معيشة وعن

المدرسة، إلى هتابن وصلي اللهخ كان )ً سنوات7( ةقمطل قيتب م*       
مممن تهممدأ لم يتيفسن ولكن يرجاعاست ويحاول ،حاجاتنا بعض ويقضي
تيلاخمم نأ أبلغتنممي الكممبرى خممالتي اليمماما أحممد وفممي السممابق، موقفه

زوجهمما مممع أتصممرف أنمما لممذلك مني تغار أنها أعرف تقول: أنا الصغرى
يعممرو مممن أدهمم الذي رالمشيء.  أي هنوبي ينيب يسلو الطريقة بهذه

يقممةوثب إليممه تورجعمم يهلإ العودةا مني طلب فلما ظلمته، أني وعرفت
بولممد منممه ورزقممت شممرعية كزوجممة معممه  وعشت83 عاما في رسمية
ابنممتي عممن تممأخره بسممبب  مشمماجرةا87 مااعمم يف ثحد أن إلى محمد

ًا،  سنة16 العمر من (منى)ً البالغة دةااالو اعةسال وفي تقريب ذهبمت ح
 الذي نا. المرقفتا كما دمحم رعىي وهو لناما



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

ًام رأيت غضبي ثار         ًا وأنا)ً، (منى بها مانات تيلا جرةاالح في حمد وخوف
ةعرسممم نزلممت امتحممان الغممد في عليها التي (منى)ً وهي صحوةا على

له: أنمما قلت حيث الدرج، على من نزولي خلل أتحدث وكنت فوق نم
ةيممناث مممن لأقمم يوف بمسكه، دعهتأ انأو ينطلق لكني أمسكه مستعدةا

مممن رأكممث ةبمميط له: أنمما طالق" فقلت طالق "طالق اليمين يلع ألقى
كلمة. أي دون الحجرةا إلى ذهبت ثم ماازللا

الزوج: ةلجنلا تلسأو        
مممرةا وخالعتهمما قممال:مرتيممن بممالطلق؟ زوجتك لىع تطقن رةام كم مم

واحدةا.
خلف حصممل ما،1976 سممنة قممال: فممي الولممى؟ الطلقة روفظ ما مم
فقلممت قالطل مني فطلبت خالتها مع لقةع يل بأن اهكش سببب ينناب
لي. فأرجعها المشايخ أحد لتسأ مث. قلاط نتا: أهل
فخالعتها... محكمةلا ىلإ وأبوها وهي أنا ذهبت ما،1977 ةسن يوف        

ما... وبقيت83 عاما في رسمية بوثيقة أرجعتها بعدها  سنوات7 وبقيت
الولممد بسممبب هانيبو بيني ةارجمشا 87 عاما في حدثت نأ لىإ تيزوج

طممالق أنممت لها قلتف اقالطل يمن تطلبو غضبانة الغرفة من فنزلت
طالق، طالق

 
الزوجة: ةنللجا لتأوس        

مرةا. وخالعني قالت: مرتين بالطلق؟ زوجك كيلع طقن ةامر مك م



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

ى؟ لطلقةا وفظر ام م ل ما،1976 سممنة قمالت: فمي الول خلف حص
طممالق طممالق لممي: أنممت فقممال لطلقا همن طلبتف يخالت ببسب بيننا

ًا اشهر سةخم دعب هيإل ترجع ثم ، القط عممن سممأل لي: إنه قال تقريب
الخلف وبقممي جديممد، دقممعب كيلإ ترجع أن المهم له: ليس، فقالوا ذلك
فممذهب المستشممفى خممالتي  دخلممت77 سممنة وفي خالتي، بسبب بيننا
أصممر أن إلممى انيعد الذي مرألا ذهبي لم هقال: إن هتلسأ ادهنعو اهإلي

فتخممالعت المحكمممة ىإلمم وجيزو أبيو انأ فذهبت الطلق، طلب على
ينع أرج83 وفي  سنوات7 وبقيت الصداق مؤخر عن له وتنازلت منه

عمماما فممي حدث أن إلى شرعية كزوجة معه وبقيت رسمية بوثيقة هيلإ
،طممالق :لممي لفقمما لطلقا نممهم بممتلطف دلممالو بسبب بيننا  خلف87
.قلطا الق،ط

: لجنةال تأجاب*
أما طلقتان، به تقع والثالث الول قللطا في جالزو من صدر ما بأن         

ة)ً فلمم الثماني الطلق تكمن لمم الزوجيمة لن ا،لحم يصمادف (المخالع
ول،ال الطلق من عدتها انتهاء بعد إل زوجته يراجع لم إنه حيث قائمة،

.ملأع هللا. واحدةاو طلقة له تبقى اوبهذ

به     ظ  تلف  ي     لم     لكنه     لعة  مخا     ورقة     كتب87حا/3/22

،وزانسإالسيدةا/  جتهوز هعوم ،د محمالسيد/ جنةالل إلى ضرح]  1217[
التي: الستفتاء وقدما

 حقوقها كافة عن تنازلها مقابل الطلق على الحصول جتيزو تطلب



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

ةقللمتعا بنودال بعض ابةكت ىعل اتفقنا أن حدث وقد تجاهي، الشرعية        
نممم اقفتال هذا على وقيعالت وتم للموقف، تهدئة وذلك طلقلا باتفاق

التوقيممع عنممد الطلق لفممظ ألفممظ لممم أنني الحقيقة الطرفين. لكن اكل
كممما طلقهمما، إتممماما نيممتي فممي يكممن لم أنه كما ر،وكذملا التفاق على

الظممروف؟ هذه لظ في حدث قد الطلق يعتبر والسؤال: هل ذكرت،
..نال حتى الطلق يمين ألفظ ولم الطلق تيين في يكن مل بأنه ًعلما

يلي:. ما الزوج جنةللا تلوسأ مم
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على طقتن رةام كم مم
بحضممور طلقتهمما الولممى المممرةا قال: في الولى؟ الطلقة روفظ ما مم

:اهممل لممتقف اق،الطل منممي تفطلب نهاوبي بيني شجار حصل فقد أخيها،
.قطال أنت

ولكن ،لىأوال ةقلالط فورظ ال: نفسق الثانية؟ الطلقة روفظ ما مم
الطلق. طلبها على بناء طالق لها: أنت قلت فقد أحد معنا يكن لم

وبيمن بينمي تفماهم سموء قممال: بسممبب الثالثممة؟ الطلقمة وفظمر ام مم
ك،بممذل ةقور ابينن حررناو ق،لطلا لىع وبينها بيني اتفاق حصل زوجتي

تها.امحتوي لىع اطلعت وقد وشاهدين الزوجة مع اهيعل وقعتو
ونصها زوجته، وبين بينه حررت التي الورقة من صورةا يفتستالم مادوق        

يلي: ما
أول" . "طرفمحمدسيد/ )ً ال1

ثاٍن" ن. "طرفاسوز/  يدةاس)ً ال2       



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

:لتيا على نطرفاال قاتف
الصممحيح العقممد بممموجب ينالثا رفطلا زوج لالو طرفال ىأبد حيث

دهما.ول ةزوجيلا راشف ىلع أنجبا وقد الشرعي،
ًاونظ ًا الطرفين بين تفاهم وسوء خلف ثلحدو ر ًا مممرار مممما وتكممرار

رجعيممتين طلقممتين سممابقة مممرات فممي بينهممما الطلق قمموعو ىلممإ ىأد
ةالحيمماا واسممتحالة همممابين خلفال واسممتمرار والزوجممة الممزوج بممإقرار

لقممةط ةثممالثال رةاللممم الطلق علممى يتفقان جعلهما امم بينهما ةيجالزو
التية: الشروط ىعل ئنةاب

نازلهممات لمقاب البائن الطلق (الزوجة)ً على الثاني الطرف قرتًا: أأول
ونفقممة الصممداق مممؤخر وهممو الممزوج، لممدى الشرعية حقوقها جميع عن

بممأي لوال فرالطمم مطالبممة فممي الحق لها وليس المتعة، ونفقة العدةا
.بالسبا نم سبب لي المذكورةا الشرعية قوقحلا من
ًا: أقممثان الثمماني الطممرف زوجتممه طلممق (الممزوج)ً بممأنه الول طممرفال ري

بينهممما الطلق ليقمماع الثالثممة رةاملا يهو بائنة طلقة السيدةا/ سوزان،
أولً. البند في الزوجة الثاني الطرف قررته ما مقابل

ًا: ثال إلممى وذلممك  ابنممه حضممانة نعمم تنممازله جوزالمم لوأال فالطممر أقممرث
وقممد بممتربيته، لتقمموما حضانته في نليكو نسوزا تهدوال ثانيال الطرف

ًا الول الطممرف أقممر بحضمانته وماقمتل  اهممناب الحاضممنة الما بأهليممة أيضمم
ظروف أي تحت به المطالبة في الحق له وليس عليه والنفاق وتربيته
كانت...

 بكامل وهما إتفاقلا هذا حضرمب جاء امب انالطرف أقر وقد هذا



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

أماما الجراءات ستكمالا تمي أن ىعل اقهماواتف هماوبرضا الهلية        
الطرفين. لموافقة وذلك الرسمية الجهات

أتلفممظ لممم وقال: إني المقدمة، الورقة على وقع نهأب جزولا وأقر م       
لممبط علممى بنمماء الورقممة كتابممة علممى وافقممت وقممد أنمموه ولم بالطلق

أحممد الورقممة بكت والذي أنوه، ولم بالطلق لفظتأ لم كننيلو وجة،زلا
دين.هاالش

جميممع علممى الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة جنةالل تدعتواس
الورقممة علممى وقع وإنما بالطلق، يتلفظ لم الزوج أنب: توقال أقواله،
الشاهدين. أحد الورقة كتب والذي فقط،

الورقة. على نيعالموق نيدهالشا ءتدعااس جنةالل قررت مم
عليممه وعرضت ود،حمم اسمهو هدينلشاا دأح أنه عرف من رحض و مم

عقممو دقو بخطه مكتوبة فقال: إنها الزوجين بين المحررةا التفاق ورقة
أقممرا الطرفيممن بممأن وفمموجئت لهممما عائلية زيارةا في وقال: كنا عليها،
قممال:و ،أمممامي قالطبممال ظفيتل لم أنه إل الطلق، على متفقان بأنهما

الثمماني هدشمماال وهمم زوج،المم لالو طممرفال لفظ: أقممر أملني الذي إن
منه. الطلق لفظ أسمع لم ولكنني الزوج، عديل

الزوجممة أخممت زوج وقال: إنممه إبراهيم مهساو يناالث اهدالش وحضر مم
وقممال عليه، وقع فقال: بأنه الزوجين بين المحرر التفاق عليه وعرض

وهممي زوجممتي أخممت وقال: إن الكتاب، يغةص بالكات ىلع مليتأ إنني
ًافوش رتنيبخأ اماعص ةزوج ولممم الطلق، على زوجها مع اتفقت بأنها ي

 ولم الطلق، أرادت لتيا يه اموإن زوجته، طلق الزوج من أسمع



الخلمع الشخصية/ باب الحوال كتاب

َع المر كان إنماو طلقال لفظ الزوج من أسمع         في سيتم طلٍق مشرو
المحكمة.

:ةللجنا تجابأ*
وقع خلع على تدل ل الطرفين من عليها الموقع الورقة نتهتضم ما نبأ       

طلقممة علممى زوجهمما مممع الزوجممة تبقى ذلك وعلى لع،خ عمشرو هو بل
أعلم. واحدةا. والله

* * *



الشخصية الحوال تابك

اق  الطل  /     باب

قالالط مينيب عمه نبا رةازيا نم سهنف عيمن87/حا2/1

آتي:لا ستفتاءال ماقدو ،حسينالسيد/  جنةالل إلى ضرح]  1218[
فقلت: عمي ابن وبين بيني تفاهم سوء حصل أن تقريبا سنة قبل حصل        

ًا، بيته دخلت أن أمس وحصل بيتك، ىلع توأف ما بالطلق لن مضطر
فممدخلت مممي،ع بممنا هممو له شخص وأقرب لبنان في توفي أقاربنا أحد
عزيه.أ يلك ًارمضط بيته

يلي: ما نةجلال هلتأسو م        
الولى. المرةا هي قال: هذه ؟اقالطلب وجتكز ىلع قتنط ةامر مك م
دخممول مممن يسممفن منع بذلك قال: قصدت الحلف؟ بهذا قصدت اذام م

عمي. ابن بيت

ة:للجنا بتأجا*
 رةاكفا عليهف يهف حنث وقد يمين، هو المستفتي من صدر ما بأن



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

طلقات. ثلث على زوجته معه ىقوتب ين،كاسم رةاشع عاماإط يمين         
أعلم. هوالل

تذهب     فلم     معين     مكان     إلى     الذهاب     لى  ع     ها  طلق     علق 87حا/5/1

تي:آلا اءتاستفال ماوقد ،محسنيد/ الس نةجالل إلى ضر]  ح1219[
إلممى هبممتذ إذا أمممي مثل علّي غضب: تحرمين أثناء تيوجزل قلت دقل
الله جزاكم أفتونا ما1977 سنة من الكلما هذا تذهب، ولم ينمع كانم

خيرا؟

ة:للجنا بتأجا*
الذهاب عدما على المحلوف البيت إلى تذهب لم الزوجة تدام ما هبأن

أعلم. هلل. واتاطلق ثلث على هزوجت معه بقىوت شيء، فل إليه

فسيا  ن     ض  ي  مر     أنه     ي  ويدع     لثا  ث     ها  يطلق     87حا/6/1

وهممي جتممهزو همعمم توحضممر ،محمدالسمميد/  جنممةالل إلممى ضرح]  1220[
الشرعي: اموضعه معرفة وطلبا.سإماءأالسيدةا/ 

يلي: ما الزوج ةلجنلا تلسأو
ات.مر قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
مممن سمممعته كلممما يتجممزو قلممتن: لقمما ؟ىلممالو لطلقةا وفظر ام م

زوجتي أن علمت عندماو ما،لكلا هذا بعض يعجبني مول صاحبي، زوجة
مكممح نعمم أسممأل أن بممدون راجعتهمما ثممم طممالق، لهمما: أنممت قلت نقلته

ًا لطلقا المشايخ. من أحد



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

يبا،تقر بسنتين الولى بعد قال: حصلت الثانية؟ لطلقةا وفظر ام م        
بممدون الخلف نتهممىاو زوجممتي نيممبو ينمميب بسمميط خلف حصممل فقممد

فكلممموني زيممارتيل نيإخمموا يعنممد حضممر اليمماما دأحمم وفممي مشمماكل،
يإخموان أخبرت زوجتي أن فعلمت زوجتي مع السابق خلفي بموضوع

أن أحممب ل لننممي وغضممبت فتنرفممزت وبينها بيني حصل الذي افلخلاب
أن دعممبو لقطمما تي: أنممتجمملزو قلممتف ي،تزوجمم وبين بيني أحد يتدخل

ثممم وأصمميح، خأصممر وبممدأت عصممبي انهيممار لممي حصل قالطبال فظتلت
أسممأل أن بممدون الطلق حصممول علممى تقريبمما شممهر ورمر دبع اهتراجع
واقع. الطلق أن دياقتاع في وكان المشايخ، من أحدا

ي خلف قمال: حصمل الثالثمة؟ لطلقمةا وفظمر ام م ن بين زوجمتي وبي
صممالة،لا فممي نمممت انممأو ما،ونممال ةغرفمم فممي نممامات همماتركتو ت،فتنرفممز
مممن ترجمفخ رأةامما كلمممأ ينممأن زوجممتي فاعتقممدت بالتلفون فتكلمُت
بينممي شممجار فحصممل المكالمممة، علممى وتعمماتبني غضبانة، وهي الغرفة
طالق. لها: أنت فقلت كلذ بببس وبينها

نممم اءالنتهمم بعممد أما بممالتلفون المكالمممة أثنمماء بممالطلق لفظتت تىم م
مة؟مكالال

المكالمة. من هاءتناال بعد قالالطب تظتلف: قال
أتردد وأنا النفسي الطب ىشفستم في تكر يتي: عندفستملا لاوق        

ًا، وآخممذ المستشممفى إلممى ذنممم ىفشممالمست دخلممت مممرةا وآخممر علجمم
ًا الدكتور وأعطاني شهرين واحدةا. أتناول يوما وكل مهدئة، حبوب



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ي:يل ام جةالزو ةللجنا لتوسأ
.تاوسن ثمان ذنت: ملاق ؟تزوجت تىم م
ات.رم لثث: تقال لق؟بالط زوجك عليك قنط ةامر مك م
تقريبمما سممنوات أربممع منممذ قالت: حصمملت الولى؟ لطلقةا وفظر ام م

فقال يعجبه، لم بكلما تكلمت أنني عتقدا يجوز من ظن سوء وبسبب
ي طالق. ثمم لي: أنت ن شمهرين ممرور بعمد راجعن طلقال لحصمو م
ن.يرهالش للخ نمرتي ةالعادا وجاءتني

وبيممن يينممب همافمت وءسمم ببقممالت: بسمم الثانيممة؟ لطلقممةا وفظر ام م
زوجي، وبين بيني حصل الذي بالخلف وأخبرتهم بإخوته اتصلت زوجي

بينممي حصممل الذي الخلف عن زوجي وكلموا البيت في دنانع فحضروا
اقبممالطل تلفممظ أن وبعممد لق،طمما أنممت لي: أسماء، وقال فزعل وبينه،

لمي: وقممال تقريبمما شممهر ممرور بعد راجعني ثم ،يعصب يارهنا له لصح
.قعوا قالالط بأن

لممه: فقلممت بممالتليفون يتكلممم قممالت: كممان الثالثة؟ لطلقةا وفظر ام م
أخممرى مممرةا عمماد ثم أطلقك، وإل عني لي: ابعدي فقال ؟نم مع تتكلم

: أنممتلممي وقال علفز ليفع ماذا أنظر عنده فوقفت بالتلفون، ليتكلم
علّي، ومحرمة ،قلطا الق،ط ،طالق

إنلزوجا لتاوق         مستشفى إلى يتردد زوجي نكا إن فرأع ال ينة: 
بذلك. يخبرني لم لنه ل، أما النفسي الطب

اللجنة: وسألتها
الثالثة؟ أما الثانية أما الولى الطلقة أثناء النفسية لتهاح أشد يهماأ م



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

طلقممةلا مممن دشممأ انتكمم الثانيممة طلقممةال ءأثنمما النفسية هحالتالت: ق م
والثالثة؟ ىلوأال

مستشفى إلى تابةلكا ورأت ءتفتالسا عن الجابة جنةالل أجلتم
عممن مسممئول هممو وهممل الممزوج حالممة عممن للستفسممار النفسي الطب

ل؟ أما وغيره كالطلق يغضب عندما لقوليةا هتافرتص
اصالخمم الطممبي قريممرالت على اللجنة اطلعت اللحقة ةسلجلا في ثم      
.تصرفاته جميع عن مسئول يعتبر هنأ المتضمن ىفمستشلاب

جنة:لال جابتأ لذا*
ًا تنكممح حممتى لممه تحممل ل كبرى بينونة زوجها من بانت وجةالز بأن زوجمم

ًا غيره ًارش نكاح ًا، عي عممدتها. وتنتهممي يطلقهمما أو عنهمما ويممموت صممحيح
أعلم. والله

* * *

ًا     المرأةا     بين  ت      87/حا10/1 الدخول     قبل     بالطلق     فور

، ـهـىنالسمميدةا/  زوجتممه معممهو ، يعلالسيد/  اللجنة إلى حضر]  1221[
التي: الستفتاء وقدما

خلف، أثر على مرات ثلث بالطلق زوجتي على نطقت أن حصل قدل
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء

يلي: ما الزوج اللجنة وسألت م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا كم م
 مرور بعد الولى الطلقة قال: حصلت الطلقات؟ ظروف ما م



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

أنت طالق، لها: أنت قلت فقد بها، أدخل أن وقبل العقد، من أسبوع        
حكم أعرف ل لنني ثانية مرةا عليها أعقد أن بدون عاشرتها ثم طالق،
تقريبمما بسممنة الولممى بعد حصلت الثانية والطلقة الدخول، قبل الطلق

بتاريمممخ حصممملت الثالثمممة والطلقمممة طمممالق، هممما: أنمممتل تقلممم فقمممد
أقصممد وكنممت طممالق، فممأنت خرجممت لها: إذا قلت فقد ما7/12/1986

وتخويفها. تهديدها
جميممع علممى الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة اللجنة استدعتو

أقواله.

اللجنة: جابتأ*
الطرفيممن بين زوجية ل لنه محل يصادفا لم والثالث الثاني الطلق أنب

ويجممب ذلممك، بعد عليها يعقد ولم أول، بها الدخول قبل طلقها قد حيث
وجمدوا، إن أولدهممما نسمب ثبموت ممع فممورا، المتاركممة الطرفين على

ًا يعقدا أن شاءا  إن ولهما د ًا عق ًا جديمد ل وإذا شمرعي ى حص معمه تبق
أعلم. تين. اللهلقط على

الزوجية     بالمعاشرةا     ادها  ع  أ  و     ،     ين  رت  م     ا  طلقه87حا/1/3

وقممدما.. جيهةو/ ةاسمميدلا هعوم ،لاينالسيد/  ةجنالل إلى ضرح]  1222[
التي: الستفتاء

أن وقبممل معهمما، داحمم راجشمم أثنمماء زوجتي على الطلقب ظتفتل د" لق
 مع الشجار تكرر الثاني اليوما في الشخصية الحوال لجنة إلى أحضر



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

حللت ما وكل اثلثلبا طالق تني: ألوبق قالطل عليها وحلفت زوجتي        
سمميدي ذكممرت كما أولال مااليو يف هالقط بعد هذا حدث تحرمين، لي

مكممحلا ءإبممدا سمميدي يمما أولممى.. أرجممولا ةقملطلا همماقطل أثنمماء الشمميخ
الممتي الولممى المممرةا همي هممذه بممأن علما المشكلة هذه حول الشرعي

بالطلق. فيها أتلفظ
ًاوشك الشيخ. يديس ر

يلي: ما لزوجا ةلجنلا ألتسو مم       
بينممي شممجار حصممل ًبمماريتق ينشممهر ذن: مقال تين؟الطلق روفظ ما مم

أو ماويمم وبعد طالق، أنت ها: روحيل لتفق رلشجاا واشتد زوجتي وبين
ًا يومين لهمما: فقلممت زوجممتي وبيممن بيني ثانية مرةا الخلف استجد تقريب

لهمما: لممتقف اجممل،ر مممش تلي: أن وقالت فرفضت الولد، آخذ أن أريد
.تحرمين يل حللت ما وكل بالثلثة طالق تنأ
أقصممد : لم" قال تحرمين لي حللت ما " كل لها لكقوب تقصد ماذا مم

ضب.غلا ةادش من بها تلفظت ولكني ًا،شيئ
الثانيممة؟ المممرةا في بالطلق تلفظك أثناء النفسية حالتك كانت كيف مم

الوعي. فاقد قال: كنت
دبع عاشرتها لقد قال: نعم ثانية؟لا الطلقة لوصح عدب هارتاشع هل مم

نية.اثال ةطلقلا حصول
يلي: ما الزوجة لجنةلا تلوسأ مم       

: مرتين.تلاق بالطلق؟ زوجك عليك طقن رةام كم مم
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الثانيممة؟ المممرةا فممي بممالطلق تلفظه أثناء النفسية حالته كانت كيف مم
ضب.غلا شدةا نم مرأح ووجهه يرتعش جسمه قالت: كان

ت:القمم ن؟آلا تىحمم ينالثا لقالط حصول منذ العادةا اءتكج رةام كم مم
.انيةالث الطلقة حصول بعد عاشرني وقد مرتين،

:لجنةال تأجاب*
الزوجممة: وقالت رجعيتان، طلقتان به تقع المستفتي نم صدر ما بأن 

عممدب شممرهاعا وقال: إنه مرتين، العادةا جاءتها فقد عدتها تنقض لم إنها
طلقممة لىع زوجته همع وتبقى الزواج، معاشرةا ثانيةلا الطلقة لوصح
أعلم. للهوا ،احدةاو

وعي     غير     في     وثالثة     ،     يمين  و     ان  طلقت         5/3/87

،نتصاراالسيدةا/   جتهوز هعوم ،حسنالسيد/  جنةالل إلى ضرح]  1223[
التي: الستفتاء وقدما

لهمما: لممتقو بتهارضممف تهوالممد فحضممرت ابني وضربت انزعل كنت لقد
ًاث ًاطلقمم هايعل حلفت أن سبق وقد طالقة، روحي طالقة يحور ّ لثمم أل

ايهمملع تفمملح سممابقة ثالثة فتوى... ومرةا تعملو بالبيت، أختي تخيط
ًا أخممرى ومممرةا أولدي، مممن زعلن وكنممت طالقممة أنكب وعملممت طلقمم

النوري. الله عبد المرحوما حياةا في فتوى

يلي: ام جالزو ةجنللا سألتو م
.تمرا عبرأقال:  ق؟بالطل زوجتك على طقَتن رةام كم م
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د  سمنة15 منمذ قمال: حصملت الولمى؟ لقةطلا فوظر ام م كمانت فق
الخياطممة من أمنعها ولكي خياطة، شتغلت يوه البيت في أختي عندي
وعممادت خممالفتني أن منهمما وحصممل تخيطين، ما الطلق لها: علي قلت

ول واقممع، غيممر الطلق : بممأنيلمم فقال يخاشمال دحأ ألتوس للخياطة،
.كلذ غير لي قال ما رأذك

ذهممب فقد سنوات عشر منذ قال: حصلت الثانية؟ لطلقةا وفظر ام م
اشممتروا ولكنهم حلوةا حاجات يشتروا لكي أمهم مع نادكلا ىلإ الولد
نتلها: أ فقلت أمهم وبين بيني خلف حصل عادوا وعندما ثانية، حاجة

قع.وا غير الطلق لي: بأن فقال ايخشملا أحد تلأسو ق،لاط
سممنوات سممت أو خمس منذ ل: حصلتاق ؟ةالثثال لقةطال ظروف ما م

وكررتهمما طالقممة لها تلقو تلعزف يتزوج وبين بيني خلف حصل فقد
فقممال اللممه رحمه النوري الله عبد الشيخ وسألت مرات خمس أو أربع
واقع. غير الطلق بأن لي

ًا،تق أياما عشرةا منذ قال: حصلت عة؟بارال طلقةال وفظر ام م دقف ريب
طممالق، طالقممة لهمما: طالقممة فقلت فضربتها، أمه خلتفتد نيبا ربتض

.اقلطلا لوحص بعد أعاشرها ولم
علممى الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م

عممن ةنممجلال اهتوسممأل والثالثممة، والثانيممة الولممى للطلقة بالنسبة أقواله
ر ة فوظ ال: حصملت الرابعمة الطلق ذ فق ًا،قريت أسمبوعين من دف بم ق
ًا60 وقممدرها الجامعمة مممن تأخمذها الممتي المعونمة بنتال تقبض  دينممار

 نريشع اهنم وأخذت



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ًا         باقي والدها أعطت وعندما والدها إذن بدون له حاجات لشراء دينار
تشممتري يكممل تهاذخممأ هاله: بأن فقالت دينار العشرين عن سألها المبلغ

ّنبها فزعل لها حاجات اهب اعنهمم دافممعأ يلكمم ُخلتدفتمم رفها،تصمم على وأ
فممدفعه الولممد، فضممرب يصممده لكي ولدنا فتدخل وضربني، غضبه دافز

يزيد وكان طالقة لي: روحي وقال فشتمني الرض ىلع قطسف دلولا
الغضب. شدةا من

عممةبارال ةقمملالط ظروف عن منه للستفسار الزوج للجنةا عتاستدو م
،لرابعممةا طلقممةلل ةبالنسممب اأقواله جميع على الزوجة فوافق ليصفبالت
ةعالراب المرةا في بالطلق تلفظه أثناء الوعي فاقدا كان أنهال: بوق

ة:للجنا تأجاب*
الخيممرةا وأممما رجعيتممان، طلقتممان بممه تقممع المسممتفتي من صدر ما بأن

النسممبةب نيميمم ةاركفمما وعليممه شممديد)ً، إغلق(غضممب حالممة في فكانت
علم.ا والله مساكين، عشرةا إطعاما وهي الول لفحلل

مرات     خمس     الواحد     المجلس     في     ق  لطل  كررا87حا/1/4

التي: تاءتفسلا مادوق ،زكيالسيد/  جنةالل إلى ضرح]  1224[
ت قلت أن زوجتي مع وشجار خلف أثر ىعل لحص د لق الق لها: أن ط

ًا، مرات خمس وكررتها طالق يهممو شديد بضغ حالة يف نتوك تقريب
 لشدةا إنماو الطلق قصدي يكن ولم ذلك، على أجبرتني



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

فالرجاء المرةا، هذه قبل طلقت أن يسبق لم بأنه العلم مع ،ةصبيعال        
الشرعي. الحكم بداءإو موضوعي يف رظنلا

يلي: ما للجنةا تهوسأل -
ًا قممال: اشممتريت الطلقممة؟ هذه روفظ ما - إلممى أبعثهمما لكممي أغراضمم

ًا، لخواتممك تبعث ال: يزوجت لي تلفقا ،يأهل ا: سمموفلهمم فقلممت شمميئ
طلقنممي، لهممم تبعممث أن أردت لممي: إذا فقممالت عنممك، ًممماغر لهم عثبأ

خمممس مممن أكثر وكررتها ،قلاط طالق طالق لها: أنت وقلت فغضبت
مرات.

ًا كسرت أو اربتهض هل - يحصل لم قال: ل الطلق؟ تلفظك أثناء شيئ
ذلك. من شيء

:ةنجلال تأجاب*
ممما جعهمماراي نأ لممه يممة،عرج أولى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما نبأ  

ىلممع هتممزوج معممه وتبقممى اللجنممة، أممماما راجعهمما قممد العدةا، في دامت
أعلم. لهلاوطلقتين. 

مليونبال طالق أنت87حا/21/6

وقممدما لسمميدةا/ ليممداا تهجزو هعوم ،محمدالسيد/ جنةللا لىإ ضرح] 1225[
التي: الستفتاء

مممن بممأمر زوجممتي لتخدتممف والممدي وبيممن بينممي كلميممة ادةامش تحدث
فقلممت الممبيت، إلى نذهب هيا محمد لي: يا وقالت علمي، دون والدتي

قمد نهأبمم العلممم عممم ،طمالق نمليووبمال طممالق طممالق طممالق لها: أنممت
.لمرةاا هذه غير سابقة أولى لقةط علّي احتسب

يلي: ما الزوج جنةالل تألسو م
الطلق، يممدكأت بممذلك تدصق: لاق الطلق؟ لفظ بتكرار قصدت اذام م

ّا. علّي زوجتي تحريم أقصد ولم نهائي
ما.1987/ 6/1 بتاريخ قال: حصل الثاني؟ لطلقا صلح تىم م
علممى لممزوجا قتفممواف منهمما، استفسممارلل الزوجممة ةنممجللا واستدعت م

.الهوأق جميع

: ةللجنا بتأجا*

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب



ادامتممم اهتعجمرا له رجعية ثانية طلقة زوجها من طلقت وجةالز بأن
ى اللجنمة، أمماما راجعها وقد عدةا،لا في طلقمة علمى زوجتمه معمه وتبق

أعلم. واحدةا. والله

التكرار     وقصد     ،     طالق     أنت     طالق     أنت87حا/2/7

التي: تاءفاستلا مادوق ،ف خليالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1226[
مممع طمالق، أنمت طممالق أنت: اهل قلت يتجوز ينبو بيني افخل ببسب

بالطلق. بها أتلفظ تيال ولىألا رةاالم هي هذه نأ العلم

يلي: ما لجنةال هسألتو م
الولى. المرةا هي قال: هذه طلق؟لاب زوجتك على قتنط ةامر مك م
فقلممت زوجممتي وبين بيني خلف قال: حصل الطلقة؟ ههذ فظرو ام م

ق.لاط نتأ طالق لها: أنت
تينقممطل ليقهمماتط قممال: قصممدت الطلق؟ لفممظ تكممرارب تقصد اذما م

بها.ديتأل ينتيرجع
نم لقأ (قبل ما3/12/1986 بتاريخ الطلق قال: حصل صل؟ح تىم م

)ً.نآلا من شهر
أدري. قال: ل الن؟ حتى الطلق حصول منذ العادةا ءتهاجا ةامر مك م

ة:للجنا بتأجا*
عليممه وتقممع مممانهزليف لقممتينط عإيقما دقصمم دقمم مماداما يسممتفتالم بأن

أعلم. الله.ودةاواح ةقطل ىعل هزوجت معه وتبقى الطلقتان

واحدةا     ..طلقة     ثلث  بال     طالق     أنت87حا/6/7

وقدما السيدةا/منيرةا، جتهوز هعوم ،صلحد/ يسلا جنةالل إلى حضر] 1227[
التي: الستفتاء

ينممنل كلذو ما12/1/1987 الموافق الثنين يوما في جتيزو تطلق أنا
ًاجانمت كنت لهمما: توقلمم فممونيالتل في وطلقتها أهلي سبها على معها ر

لي. حليلة أرجعها عاوز أنا والن بالثلث طالق تأن
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ي:ليام الزوج ةنلجلا سألتو م
وأهلممي، زوجممتي بيممن خلف قممال: بسممبب الطلقممة؟ ههممذ فاظروممم م

عمن يلمتنمموك أهلمي، علمى لمي واشتكت بالتليفون زوجتي بي اتصلت
امعهمم جرتافتش كلماال في وزادت وبينهم، بينها تحصل يتال افاتلخلا

ما12/1/1987 بتاريممخ ذلممك حصممل وقد بالثلثة، طالق : أنتهال وقلت
.نال حتى اهعجارأ ولم

يلي: ما الزوجة جنةالل سألتو م
قالت: مرتان. بالطلق؟ زوجك عليك قنط ةامر مك م



زوجممي نيمموب بينممي راشممج للت: حصممقمما الولممى؟ طلقةال فاظروم م
مولمم يضممربني ولممم نممي،م طممالق نممتأ لممي: روحممي فقممال أهله بسبب

ً.اتقريب شهرين منذ حصل وقد اليوما، نفس في وعاشرني يشتمني،
ًا بزوجممي قممالت: اتصمملُت الثانيممة؟ قممةللطا فاظروم م وحصممل تلفونيمم

فممي مكثممت وأنمما طممالق، لي: أنممت فقال أهله بسبب وبينه بيني خلف
قالطل حصممل وقممد يراجعنممي لممم وهممو ،قالالط صولح ذمن يلهأ يتب

ً.ابتقري وعبأس منذ

ة:للجنا بتأجا*
ةقلطال بعمد راجعها وقد رجعيان، طلقتان المستفتي من اصدربم ع يق

فممي مممادامت الثانيممة الطلقممة مممن مراجعتهمما ولممه بالمعاشممرةا، الولى
احممدةا.و ةطلقمم ىلممع تهزوج معه وتبقى اللجنة أماما راجعها وقد العدةا،

أعلم. هللوا

برى  ك     نة  بينو     ا  زوجه     من     تبين     ات  ق  طل     ثلث     بعد87حا/9/7

امدقو ةالسيدةا/هوي جتهوز هعوم ،ي مضحالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1228[
التي: ءاالستفت
مع طالق، طالق طالق لها: أنت فقلت زوجتي وبين نيبي رشجا حصل
السممابق يفمم قتهممالط أن سممبق لنممه الثالثممة المممرةا هممي هذه أن العلم

ًا. الله وجزاكم إفتائي تين.. أرجورم خير

مايلي: زوجال ةاللجن سألتو م
.تارم قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

حصممل فقممد ما1973 سممنة قممال: حصمملت الولممى؟ طلقةال فاظروم م
ولممم طممالق، طممالق طممالق لهمما: أنممت فقلممت زوجتي وبين بيني شجار

ا.هتعراج ثم ًائشي رسكأ لمو أضربها
فقد سنوات، عرببأ ىلوال دعب ال: حصلتق الثانية؟ طلقةال فاظروم م

طممالق، طممالق طممالق لهمما: أنممت فقلت زوجتي وبين بيني خلف حصل
الولممى الطلقممة عممن المشممايخ أحد سألت ثم أشتمها، ولم بهارضأ ولم

.ةينالثا كوكذل واقعة الولى والطلقة زوجتك، لي: راجع فقال والثانية
اقظتهمميأ فقد امايأ عشرةا ذمن قال: حصلت الثالثة؟ طلقةال فاظروم م

منزعجممة وهممي فقممامت عشمماء لممي تعمممل أن منهمما وطلبممت النوما من
ولممم طممالق، طممالق طممالق لهمما: أنممت لتقف أهلي، متتشو ينتوشتم

عادية. المشاجرةا وكانت طلقها، أريد وكنت أضربها،

ة:للجنا بتأجا*



زوجمما تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى نةونيب زوجها نم انتب وجةزال بأن
عدتها. والله وتنتهي يطلقها أو عنها موتوي اصحيح اشرعي حاانك غيره
أعلم.

أهلها     أماما     يات  ل  ا  و  ت  م     ات  طلق     ثلث87حا/11/7

وقدما ، السيدةا/بساط جتهوز هعوم ،د/محمالسيد جنةالل إلى حضر] 1229[
التي: الستفتاء

متفرقة، اترم ثلث اقلطلبا يجوز ّيعل حلف لقد
 

ي:لماي لزوجا جنةالل سألتو م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على نطقت مرةا مك م
زوجممتي وبيممن بينممي ارجشمم قممال: بسممبب الولممى؟ طلقةال فاظروم م

أهلهمما، بيممت إلممى وذهبممت عنممدي الولد وتركممت الممبيت مممن خرجممت
لممماذا يلمم فقممالوا مهمممع يهو نديلع فحضروا طلقتها بأنني وأخبرتهم
أمامكم، لقهاأط فسو نآلا نيلكنو أطلقها لم لهم: أنا فقلت طلقتها؟

ًاموص ًاخشي بالثلثة.. وسألنا مطلقة أنت لزوجتي فقلت بممأن لافقمم الي
راجعتها. ثم واقع الطلق

وسممألنا الولممى الطلقة ظروف قال: نفس الثانية؟ طلقةال فاظروم م
طلقممة لممك وبمماقي واقممع قالالط بأن: انل القف اليالصوم الشيخ نفس

.راجعتها ثم واحدةا،
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

إلممى تممذهب أن تريممد لي: بأنهمما قال: قالت الثالثة؟ قةالطل فاظروم م
أيمماما ثلثممة عندهم ومكثت أهلها يتب ىإل وذهبت تجرخف المستشفى

معهممم، وزوجممتي لعنممدي فحضممروا طلقتهمما بأنني وأخبرتهم ترجع، ولم
: نعممم، فقممالت طلقتك؟ هل تهالأسف قتها،لط بأنك ابرتنأخ فقالوا: لقد

طالق. طالق لها: أنت فقلت ، امكمأم اطلقهأ سوف آنلا:  لهم تفقل

ة:للجنا بتأجا*
زوجمما تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى بينونة اهجوز من انتب ةجزولا بأن

ًا غيره ًا نكاح ًا شممرعي عممدتها. وتنتهممي يطلقهمما أو عنهمما ويممموت صمحيح
.أعلم والله

يطلقها     ثم     وزوجته     أخته     ضرب  ي..في  ليع         87حا/1/10

وهممي زوجتممه معممه ضممرتح و ،فإيصللسمميد/ ا نممةجالل إلممى ر] حضمم1230[
:يلي ما الزوج اللجنة ألتوس ،ائشةدةا/ عالسي

بتاريممخ ثانيممة مممرةا زوجممتي علممى قممال: عقممدت ؟زوجممتت تىممم م
ما.7/8/1984



طلقتممانلاو ات،رم لثقال: ث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
تاريممخب  اجزو ةقمميوث ةلجنممل وقدما ة،المحكم في مثبتتان والثانية ولىألا

نيتقممطل بعممد ورةالمممذكا تممهزوج تممزوج أنممه علممى دلممت ما7/8/1984
بقتين.اس
وقمد أبيهما بيممت فمي زوجمتي قمال: كممانت الثالثة؟ لطلقةا وفظر ام م

خممتي،أ بيممت إلممى ذهبت أن وحدث أختي، بيت إلى تذهب ل أن حذرتها
،طمالق أنمتلزوجممتي:  وقلممت بيممدي، زوجممتي ضمربتو يأخت ربتضف

وقممد شممقتي، إلممى ذهبممت ثممم وعيممي، فممي أكممن مل لكبذ تقطن ينوح
تلفظممي بعممد أضممربها تلمملظو زوجممتي،ل يبرضمم أثنمماء طلقبال نطقت

بالطلق.
الممزوج فمموافقت الثالثممة، الطلقممة ظروف عن الزوجة جنةالل سألتو م

قال. ما على
 ي،نطلق ربنيتض أن بدل الضرب، أثناء له قلت ينبيضر بدأ امندع: تلوقا    

 فل قتنيطل قد له: أنت فقلت يضربني واستمر الق،ط نتي: أل فقال
 الدما كثرةا من أحمر حجابي صبحأ بالضر شدةا نمو ،يعل لك ضرب

رأسي. من نزل الذي
كممما لهمما، ضممربي مممن دما منهمما نممزل حقيقممة تفتي: إنممهالمسمم قممالو م
الضرب. شدةا نم ماد منها لزنو ديي شققتت

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

 نة:اللج ابت أج*
شممديد)ً فل إغلق(غضممب حالممة فممي كممان يفتلمستا من لحص ام بأن

أعلم. واحدةا.والله ةقطل على زوجته معه تبقىو اقطل هعلي يترتب

دن  أر  ال     ي  ت  ف  م     به     تى  ف  أ     ما     ؤيد  ت     توى  الف     لجنة87حا/1/15

السيد/ ربحممي وهو جهاوز اهمع ،ة لميالسيدةا/ لجنةال ىإل تحضر] 1232[
ذكرتهمما الممتي هممي والثالثممة متفرقممات، مرات ثلث قتهالط فقال: إنني

14 منممذ إنه قالو بطلقتين، مسبوقة وهي الستفتاء طلب في زوجتي
بممأني تتهمنممي أنهمما بسممبب زوجممتي وبيممن نييب شنيع ارجش حصل سنة
ذلممك بشممأن وبينهمما بينممي كلما حصممل مممرةا لأو وفممي ،يرهمماغ فرأعمم

فقلممت لممي: طلقنممي، تلاوقمم تمتثل لمو تبأف السكوت، منها فطلبت
ًا الطلقة هذه في استفتينا وقد طالق  لها: أنت لممي: قممل: فقممال شمميخ
لطلق،ابمم الحلممف نممم نيممومي دبع لكوذ ،تيمصع ىلإ زوجتي أرجعت

عرضممنا أهلهمما ماممماوأ ندرال إلممى سافرنا تسنوا ثمان بنحو ذلك وبعد
ًا شممجار وحصممل السممابق، الخلف موضمموع قفهمماومب تكسمموتم أيضمم

فممي واسممتفتينا طممالق  لها: أنت فقلت غيرها، أعرف بأني لي اهباتهام
انممعرج مثمم فتوى،بال كتب ما رأذك ل ولكنني بذلك، فتوى وأخذنا الردن

ف،حلمم ليحصمم لممم نولكمم المشمماكل نفممس  بيننا وحصلت تيوكال إلى
ضممرب وقالوا: إنممه ابني الجيران شكا ما،29/1/1987 و أ28 نحو يفو

فلم اسكتي لها فقلت الزوجة، فتدخلت ولدلا مع التفاهم تدرأف مابنه



ًا، ذلك وحصل وصحت، تمتثل ىلممع فكبال ضربتها تمتثل لم ولما مرار
طالق. أنت: اهل فقلت يهجبو ينتخمشف ا،هدخ

علممى الممزوج فقتوافمم منهمما رتفسممالسل الزوجممة اللجنممة دعتواست مم
أقواله. جميع

الردن مممن ةارالصمماد الفتمموى إحضممار الممزوج مممن جنممةالل طلبممت مم
تضمممنت وقممد الفتمماء دائرةا من صادرةا وهي للجنة وقدمتها فأحضرتها

ؤالهسمم يفمم لممواردا للسممائا بقممول لقالط يقع لم يلي: (إنه ما الفتوى
ًا)ً. كان لنه وذلك مدهوش

: نةللجا تأجاب*



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

مفتي تىفأ دقف الثانية وأما والثالثة، الولى طلقتان منه قعو وجزال نبأ       
واحممدةا طلقة على معه المستفتي زوجة وتبقى واقعة غير بأنها ندرال

هلمموال. ةاللجنمم اماأممم ااجعهممر وقممد العممدةا، فممي دامممت ما مراجعتها وله
أعلم.

ا  د  تهدي     الدخول     قبل     لق  بالط     حلف87حا/2/19

وقدما م السيدةا/ حنان جتهوز هعوم م عائدالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1233[
التي: الستفتاء

لتممدخلي عمممك تيممب إلممى بتهذ إذا ةثلثلبا طالق  تأني: جتزول لتق
علممى أجبراهمما الممدتهاوو اأخوهمم ،عنها باصغ  وذهبتتهديد)ً بيتي( مجرد

ذهبت. انأو يزوج ذهب إذا إل أذهب ل وقالت ذلك
فممي الن إلممى يعنممى بها مادخلت ولكن القران عقد كاتب : أناةظحمل

أهلها. بيت

:ايليم وجالز ةنجللا لتأسو م
بها. أدخل ملو عليها تدقعال: ق ؟وجتزت تىم م
الولى. لمرةاا ذهل: هاق اق؟لطلاب زوجتك على قتنط ةامر مك م
تيممب رحممت إذا ثممةالثلاب طلق لهمما قال: قلت الطلقة؟ ههذ فاظروم م

مضممطرةا عمهمما بيممت إلممى راحممت أن وحصممل بيممتي، ماتممدخلين عمممك
ها.عم بيت خولد من عهانوم اتهديده أقصد كنت وأنا ومغصوبة،

علممى زوجالمم فمموافقت منهمما للستفسممار لزوجممةا ةللجنمما تاسممتدعو م
ل.اقام

ة:لجنلا تباأج*
كفممارةا فعليممه فيممه الزوجممة حنثته وقد يمين المستفتي نم درماص بأن
أعلم. مساكين. والله عشرةا طعاماإ نيمي

.

بإصرار     ينكر     والزوج     ها  طلق     أنه     تؤكد87حا/3/19

لتي:ا ءاستفتالا قدمتو م  هامالسيدةا/  ةلجنلا ىلإ ترحض] 1234[
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

كممذلكو ةا،العمد يفمم لممه عممتجر الولمىطلقممات:  أربمع وجميز نيطلق
الشممرعية اللجنة إلى معه حضرت الثالثة وفي الثانية، للطلقة بالنسبة

رمضممان شممهر في الرابعة طلقني وكذلك الثالثة، الطلقة تحتسب ملو
هممذه تحتسممب لممم كلكممذ ةرعيشممال ةاللجن إلى معه وحضرت الماضي

ًان ةلطلقا ،ةلكلممما هذبه تفوه عندما عليها كان التي العصبية ةلاحلل ظر



ي، بسممبب وذلك الخامسة الطلقة طلقني قدف آنوال العلممم ممع خروج
علممى الحصممول كيفيممة هممو الن وسممؤالي انه،ذئتباسمم إل خرجأ مل ينأن

الطلق. ورقة
.اقيلط ةقور ييعطين لن أنه حلف نهبأ مالعل مع

ءهاسممتدعا اللجنممة قررت فقد الزوج لاوقأ سماع نم لبد هلن نظراو م
اللجنممة وسممألته السمميد/فمموزي وهو الزوج رحض ثم بتالمك من بكتاب

يلي: بما
طلقتمان علمّي قال: احتسممبت لق؟طلاب زوجتك على قتنط ةامر مك م

 ذلك بعد طلق مني يحصل . ولم سابقة فتوى في سابقتان
طلقها. أنه فأنكر تفتاءسالا طلب يف ةلزوجا تبتهماك زوجلا ىلع يلوت      

0ما1/11/1986 بتاريممخ حصمملت ةايممرأخال قةالطل ن: إوجةالز تقالو م
الممذهاب يفمم لممي أذن الممذي وهو قوالس إلى صديقتي مع خرجت فقد

طالق. طالق طالق لي: أنت وقال هادىء وهو ضربني رجعت وعندما
ثمم 0ما20/1/1987 ىحممت الممبيت يفمم دينممع تثمك اإنهزوج: ال لوقا

بوعاسممأ هرةالقاا إلى معي سافرت وقد أهلها، بيت إلى هبتذو زعلت
ذلك. على الزوجة ووافقته وجودها للخ
نوفمممبر شممهر في الواقع اقلطلا على دليل اهيدل له للجنةا هاسألتو م

أن علممى واسممتعد الطلق هممذا أنكممر والممزوج ل، فقممالت ما1986 سممنة
 قها،يطل لم أنه مصحفبال يحلف

: ةلجنلا تلقا              
وإنكار الطلق الزوجة بادعاء مافهلاخت نيوتب جينوالز والأق عاسم دبع        

طلقممة علممى زوجتممه هعممم وتبقممى طلقلا عوقممو اللجنممة ترى فل الزوج
المحكمممة. واللممه إلممى أمرهمما ترفع أن فلها الزوجة شاءت وإذا واحدةا،

.مأعل



فتخالفه     عمته     لزيارةا     تذهب     أن     يدها  لير87حا/7/19

تي:ال اءتفستامالدوق ،أحمدالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1235[
عمهما بيمت إلمى المذهاب نعم سممنتين نم يزوجت تمنع أن حصل لقد

عمهمما أقصممد الجماعممة إلممى تهبممذ لممو ميظالع لهلاولي: ( وبق وعمتها
ذهبمت أن لصح طريق)ً والذي من وأنا طريق من أنت تكونين وعمتها
فالرجمماء مريضممة، كممانت لنهمما عمهمما، بيممت فممي عمتهمما لزيارةا زوجتي
أدخممل ملمم نيأب لمعلا مع الشرعي؟ الحكم وإبداء موضوعي في النظر

ين.سنت من الكتاب كتب بعد من بزوجتي

ي:يلما جنةلال هتألسو م
ولى.ألا ةارمال هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
إلممّي تممزف ولممم عمممي بنت على قال: عقدت الحلف؟ اهذ وفاظرم م

حلفممت وعمممتي عمممي بيممن خلف هنمماك كممان أن سبق وقد الن، حتى
قصممدالجماعممة( وأ إلى ذهبت لو لعظيما هها: واللل يبقول يزوجت على
زوجممتي أخممبرتني وقد طريق، من وأنا قريط نم تني)ً فأعمتو عمي
.ةمريض كانت هانأل يتمع زارت أنها أخيرا

تقريبا. سنتين قال: منذ الحلف؟ ذاه صلح تىم م
عمممي زيممارةا مممن منعهمما بذلك قال: قصدت الحلف؟ من قصدت اذام م

متي.وع

:ةاللجن تبأجا*
يمينا نكوفي ةاراالزي من زوجته نعم به قصد المستفتي نم درماص بأن
مسمماكين عشممرةا إطعمماما يميممن كفممارةا فعليممه الزوجممة فيممه حنثته وقد

علم.أ لهوالطلقات ثلث على وجتهز همع وتبقى

نفسها     من     لتمكنه     طلقها     ه  أن     ا  خبره  ي     لم87حا/8/19

التي: ءافتاستال متوقد  صفاء/السيدةا لجنةال ىإل تحضر] 1236[
عممملي همموو ينتجممزو نممم يلممقب تزوجممام وكممان طفىمص  نم جتتزو

ويمممر  بالقمماهرةا أو بفنممزويل الصمميف إجازات خلل نلتقي كما بفنزويل
لزيارتي  حضر0ما26/4/1985 وبتاريخ بالمنطقة، مأموريته للخ يعل

حابيلصممط طلممب وقممد سممابقة مأموريممة مممن انتهممائه عقممب بالكويت
 أياما مسةخ استمرت والتي بالكويت إقامته ةارتف خلل هل زوجةك

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
 اسممتلمت0ما1985 يوليممو نهايممة وفممي أزواج،ال ةاعاشممرم شممرنيوعا

الدين رأي وألتمس ما7/2/1984 في تم الذيو يبايغال طلقي قسيمة
مممن بتوكيل غيابيا مطلقة كنت أنني اتضح وقد لي، معاشرته فترةا عن

والده.



أن يعلم كونه حال جانبه من مت يالذ صرفتلا هذا ءجرا نم علأف اماذ
؟ابياغي يطلقن لدهوا

بتاريممخ زوجي فقالت: طلقني عنه الستفسار تريد عما جنةالل اتهلأوس
سممنة بعممد عاشممرني ثممم لوالممده منممه وبتوكيممل ايممبا غي0ما7/2/1984

أن أعلممم أكممن لم الطلق إشهار يصلني أن قبل وقالت: بأنه وشهرين،
تيأسممتف أن وأريممد العتقمماد هممذا على ءابن شرتهاع وقد ينطلق زوجي

الطلق. إشهار لصوو قبل ياإي هشرتامع عن

:ةللجنا بتأجا* 
علممى بنمماء نفسممها مممن مكنته دقو لها بطلقه ملعت تماكان وجةالز بأن

إلممى يرجعهمما ولم بالطلق يعلم كان إذا الزوج على الثم فإن لذا ذلك،
.ملعأ لهه. والالل وحسبه عصمته

تي  كأخ     فأنت     لن  بف     تك  أخ     ت  تزوج     إذا           87حا/1/20

وقممدما السيدةا/ زكيممة جتهزو هومع  نايفالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1237[
التي: ءاتفتساال

زكيممة)ً زوجممتي (وهممي أختممك (عزيممة)ً ستصممبح زوجتي تلخ تلق لقد
جهمما)ًزو (صديق إبراهيم زوجتي)ً من (أخت زواجك تم إذا أختي بمثابة

يالذ وأولدها زوجها وبين زوجتي أخت بين صلحاإلا بذلك دصقأ كنتو
انتهمماء بعممد أنه حصل (إبراهيم)ً والذي الشخص هذا بسبب منه تقطل

صدر الذي اليمين حكم فما إبراهيم، نم زوجتي)ً (أخت تجوزت ةاالعد
الشكر. جزيل ولكم مني

يلي: ما الزوج جنةالل سألتو م
الولى. المرةا هي هذهقال:  ق؟الطبال كتزوج على قتنط ةامر مك م
متزوجممة أخممت لها زوجتي أن لصاحلاقال:  ة؟قالطل ذهه وفظر ام م

هممذا يم)ً وكانهار(إب اسمه صديق ولهما أولد، ستة ولها خالها ابن من
للشممك، ومثيرةا عادية غير زياراته أصبحت حتى كثيرا يزورهم الصديق
 همتفا سوء وحصل بذلك عديلي فأخبرت

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
قهمصممدي زيممارات بسممبب زوجممتي أخممت هممي يتلا وزوجته يلعدي نيب

أريممد زوجممتي: أنمما أخممت فقممالت بينهممما وفيممقلتل معنمماتجفا ،ررةاكالمت
علّي تكون سوف فأختك لرجلا اهذ من تزوجت اذإ ،اهل فقلت الطلق

حصممل وقد طلقتها أن ذلك بعد وحصل الطلق أقصد وكنت أختي مثل
قبممل تزوجممت أنهمما ذلممك دعممب انوسمع اقريبت شهور خمسة قبل اليمين

أختهمما أن تمعسمم أن عممدب زوجممتي تعاشممر أنمماو تقريبمما، أسممبوعين
تزوجت.

جميممع ىلع الزوج فوافقت اهنم رللستفسا الزوجة للجنةا عتاستدو م
أقواله.



ة:للجنا بتأجا*
زوجتممه راجع وقد رجعية أولى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن

أعلم. والله. نيطلقت لىع هزوجت همع ىوتبق فعل،

عنه     ل  سأ  ي     ثم     ا  لقه  ط     ل  ج  يس  و     ها  يطلق87حا/4/22

التي: تاءفاستلا مادوق ،أحمدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1238[
ثلثممة منهمما وأنجبت مسلمة السيدةا/ إحسان، من يعشر عقدب جتتزو

قطممال فأنت البيت من خرجت لها: إن قلت الزوجية الحياةا وأثناء أبناء
عممدتها اءأثنمم وراجعتهمما الممبيت مممن زوجتي جترخ التالية ةظاللح يوف

قطممال غاضممب: أنممت وأنمما لهمما قلممت بيننمما جرةاشممام فممي ةيممنثا ةاومممر
ًا بيننا مشاجرةا يف ثالثة ومرةا اهتدع ءأثنا هااجعتور وأنمما لهمما قلممت أيض

ًا طالق أنت غاضب ًا كنممت مممرةا كل في بأني علم ًا للطلق كارهمم كرهمم
ًا بعممدها غممادرت. ما3/7/1986 بتاريممخ تناكمم رةايممخال والمممرةا شممديد
ثانية غادرت ثم ،ما12/7/1986 يخبتار ةاقاهرلل ةامسافر يتالب زوجتي

علممى وحصلت انلصانف الشبهات نع  دبتعن يولك ،ما7/9/1986 خبتاري
فممي وذلممك المممور تتضممح أن إلممى المصرية القنصلية من طلق شهادةا

ك.لذ في الشرعي السلما حكم فما ما،4/10/1986

مارحممملا  مممن30 بتاريممخ طلق إشممهار مممن صممورةا تفتيمسلا قدماو مم
يلي: ما متضمنة ما4/10/1986 فقالموا هم1407

القنصمملية لممىإ احضممر ةا/ إحسممانديسمملا هوزوجتمم مممد،حد/ أيالسمم أن
ًا المممذكور بالتاريممخ الكممويت فممي المصممرية الحيمماةا إنهمماء وطلبمما سممابق
 مرارتسال استطاعتهما لعدما  بينهما الزوجية

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
يممختارب الطلق يميممن الزوجممة علممى أوقممع قممد الممزوج نإ وحيممث هممايف

ضغممرلا اذهممل دقممالمنع المجلممس أممماما بإقرارهممما كذلو ،3/7/1986
أن مؤداهمما بممالزهر الفتمموى ئيممسر نم صادرةا شرعية فتوى وبموجب

تحمل فل كمبرى بينونممة بائنة طلقة تكون وبذلك الثالثة هي الطلقة هذه
ًا خرآ جزو من اهجازو دعب إل ذلك بعد له ًا زواج ً شرعي قهاطل فإن كامل

ا.تهعد ضاءقنا عدب هل تحل
تكون تجرخ ول : إنهالفقا علقمال فبالحل قصده عما وجالز وسئل مم

ً.طالقا

:لجنةال تأجاب*
ًا تنكح حتى له تحل ل كبرى بينونة زوجها من بانت وجةزال نبأ       غيره زوج

ًا ًا نكاح عممدتها.  واللممه وتنتهممي لقهمماطي أو عنهمما توويممم ًاصحيح شرعي
.أعلم



المحكمة     في     بائنا     طلقها     د  بع     وى  ت  الف     عه  ف  ن  لت87/حا6/22

التي: ءاتستفال قدمتو مم مةي/ شالسيدةا لجنةال ىإل تحضر] 1239[
محمماولته وعنممد القاضي أماما بالمحكمة كبرى بائنة لقيبط يزوج قاما

محرمممة ينممنأ لممه ركمموذ يالقاضمم رفض بالكويت عصمته إلى إرجاعي
يه.لع

إلممى يممدتف ةشممرعي ىفتممو خرجتواس آخر بلد إلى معي فرسا كذل دوعن
وصممورةا الفتمموى مممن صممورةا ومعي عصمته وعلى زوجته زلت ما أنني
الكويت. محكمة من اقيلط شهادةا عن

عصمته؟ وعلى زوجته مازلت أما عليه محرمة أنا هل لكم اليوسؤ
.ما18/4/1984 بتاريممخ رداالصمم ةممملمحكا حكممم على لجنةال تاطلع مم

كبرى. ةونينب نهم بانتو ً،ثلثا نهم مطلقة بأنها القاضي

: ةللجنا بتوأجا*
ًا تنكح ىتح له تحل ول اهجوز ىلع محرمة تأصبح نهابأ      ًا غيره زوج نكاح

ًا ًا شرعي بممأي عممبرةا ول عممدتها وتنتهممي يطلقهمما أو عنهمما ويموت صحيح
لم.عأ اللهو.ذلك خلف على تصدر فتوى

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
الزوجة     ردةا     بعد     اق  الطل  ب     فظ  التل87حا/10/22

         
التالى سؤاللا وقدما ، السيد/صالح جنةالل إلى حضر] 1240[

ومممع معممي حممدث ما. قممد10/3/1987 ختاريب كمأفيد ح صاليد/الس أنا
ةعسممت منها تبجنوأ ما،1965 عليها عقدت التي السيدةا/ نوال، زوجتي
يضممبغ رتاثممفأ يدينمم بسممب فوهتوت لي: خنزير فقالت زعل أطفال
ُأصبت أختي مثل تكونين لها فقلت ًا)ً و على بيصع رايهبان بعدها (طالق
خير. ألف الله وجزاكم الشيخ فضيلة يا الفتاء رجوأف إثرها،

يلي: ما لجنةال توسأل مم
ما.1965 قال: سنة ت؟تزوج متى مم
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ جتكوز على نطقت ةارم مك مم
فضممربته مشمماغبة ابنممي مممن قممال: حممدثت لطلقممة؟ا ذهه وفرظ ما مم

أعصممابي فثارت خنزير لي: يا تلاوق ديني وسبت همأ تلخفتد لتأديبه
ًا)ً ولم أختي مثل لها: تكونين وقلت ًا أقصد (طالق ًا. ول طلق ظهار

دينممك؟ سممبت أن بعممد أما كنمميد تسممب نأ لقب قالبالط تتلفظ متى مم
خنزير. لي: يا وقالت ييند بتس أن دبع قبالطل تقال: تلفظ

:لجنةال تأجاب*
المستفتي بين الزواج فسخ أن عدب نكا المستفتي من حصل ما بأن        

النكمماحا ويعممود محل، الطلق يصممادف فلممم دينممه سممبها بسممبب وزوجته
أعلم. هللاالعدةا.و يف دينلا إلى رجعت إذا بينهما



فيطلقها     وجهه  ب     يح  وتص     تبكي           87حا/1/23

السمميدةا/ أسمممهان، جتممهزو هومع حسن،السيد/  جنةالل إلى حضر] 1241[
التي: الستفتاء وقدما
بقولي اهيلع لطلقا تأوقعو مدةا قبل زوجتي وبين نيبي فخل حصل

البيت تغادر أو ارقتف مل تيجووز ،لثةاالث كملأ لمط...... و طالق طالق
ولكنني ،ادبا شيء أي يحصل مل اهدوبع كالمعتاد بعضنا مع نعيش ونحن

ً أكون ل التهديد لها: بقصد أقول وأعصب أغضب عندما على أبقيتك إذا رجل
 الشخصية/ باب الحوال كتاب لماع سبق؟ لما الشرعي الحكم فما ذمتي



الشخصية/ الطلق الحوال كتاب

الو ًاأبممد حيمماتي في قطللبا رأفك ولم بعض مع سوطينبم نعيش نانأب
ًا قلتممه ممما وكممل طفلممة، ولنمما طلق،ال دأري ةيبالعصمم مجممرد إنممما سممابق
تفكيري. سلوبأ بحس التهديد صدقبو

يلي: ما الزوج جنةلال تسألو م        
.ىلالو المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
زوجممتي نوبيمم بينممي خلف قممال: حصممل الطلقممة؟ ههممذ وفرظمم ممما م
الفضمميحة ممن وخوفمما البكاء، أحب ل وأنا وتصيح كيتب دأتبف تهاضربف

لها: طممالق، فقلت تستجب فلم دئتهاهتو إسكاتها حاولت بكائها بسبب
ثانيممة مممرةا لهمما فقلممت أسمممع، ل وقالت: أنمما أذنيها على يدها فوضعت

لممم لنممه الطلق لفممظ أسمممعها أن دصممأق توكن لمأك مط.. ول طالق
لممي: لممو فقممال منمماع حسممن خشمميالب صلتتوا ولىألا المرةا في تسمع
.ةادواح إل تقع الف دحاو مجلس في مرةا من أكثر كررتها

تخممرج لممم الطلق حصول قال: بعد الطلق؟ حصول بعد اجعتهرا له م
.اشرتهعا الطلق حصول من ساعات وبعد البيت من زوجتي

ميممعج ىلع الزوج فوافقت منها للستفسار الزوجة ةنجللا دعتتساو م
.والهقأ

ة:للجنا بتأجا*
اهممراجع وقمد جعيمةر ىلمموأ طلقمة بمه تقمع المسمتفتي من صدر ما بأن

أعلم. طلقتين. والله على زوجته معه وتبقى العدةا، في وهي بالفعل

ا  طلقه  وي     ا  معه     ختلف  في     السابق     ها  خاطب     من     يغار87حا/1/24

مادوقمم ، السمميدةا/ خالممدةا جتممهوز هعمموم ،قمرزويد/ سممال ر] حضمم1242[
التي: فتاءتلسا

بلفظ علي تلفظت لنها لزوجتي: طالق، قلت أن مني حصل
الثانية. المرةا هذه بأن علما غضب، حالة في وكنت لئق غير

:يلي ما جوزال ةنجالل سألتو م
الشخصية/ الطلق الحوال كتاب

، نيممترمقممال:  ق؟بممالطل زوجتممك علممى قممتنط ةامممر مكمم م
. سابقة فتوى في بتةمث ىلولاو
وبيممن بينممي خلف الثانيممة: قممال:حصممل لطلقممةا وفظممر ام م
فقلممت زفممر لي: يا فقالت والدتها، وزوج والدتها أماما تيجوز

بممالطلق، تلفظت عندما واعيا وكنت بره واخرجي لها: طالق
بذلك. فتوى آخذ حتى لهاهأ عند تهاكرت ذلك دوبع



والولممى قالت: مرتين ؟اقالطلب زوجك يكلع قنط ةارم مك م
سابقة. فتوى في مثبتة

الممبيت فممي عنمدنا حضممر: تلقما الثانيمة؟ ةقلطال فوظر ام م
ًا، زوجممي يكممن ولممم شممخص لهممذا مخطوبممة وكنممت موجممود

تي،مممع بنممت مممن متزوج الن وهو الزواج، يتم ولم الشخص،
حضممور نعمم أخممبرته زوجممي رجع وعندما ارته،يزل أطمئن ملو
حضممر اليمماما أحممد وفممي أتصرف، أنا لي لفقا انعند شخصلا

ذلممك ورضح بسبب نقاش حصلف يتدلاوو والدتي زوج عندنا
لي: طممالق، فقال زفر له: يا فقلت زوجي فشتمني الشخص

قممال المجلممس نفممس فممي دقممائق خمس وبعد طالق، طالق،
.قطال طالق ق طاللي:

القا: طممهممل قلممت نمميأن لممه وواعي أذكره الذي جالزو قالو م
ذلك. غير أذكر ول هبر يجرخاو

ًا وكان ةجوالز أما زوج هنإ: لاقو الزوجة عم همامع روحض          حاضر
مممن  زواجها قبل مخطوبة كانت الزوجة وقال: إن الزوجين بين النزاع
مممرزوق اهممفتزوج امممهنبي جاوالممز يتم ولم آخر، لشخص مرزوق زوجها
ومممر ،دهيجمم ملممف عنممه ألسممو مممرزوق بيت على مر قد الشخص وهذا
ْتهخأ نأ دبع لهذا الزوج يرتح ولم يجده، فلم أخرى مرةا عليه زوجته، بر

ًا زرت لليمملابو زيممارةا أجممل ومممن الزوجممة أما زوجممتي ومعممي مرزوقمم
قمماما الزعل وبسبب وزوجته مرزوق بين كلما حصل المذكور الشخص

ًااو ،يخممرج ل لكممي أجلسممته وقممد طممالق، طممالق لزوجته: أنت لوقا قف
غيره. أسمع مول هعتسم ام وهذا

قفمماوو السممابقة، الجلسممة فمي قررتمه ما غير أذكر وق: لمرز وقال مم
كلمها. على الزوجة وصممت قاله ما على مبارك

الشخصية/ الطلق الحوال كتاب

:لجنةال تأجاب*
مممتاد ممما عتهاجارم له ةرجعي ثانية طلقة به تقع المستفتي من صدر ما نبأ 

اللممه. ودةاواحمم ةقمطل ىعلمم هزوجتمم معممه وتبقى راجعها، وقد العدةا في
أعلم.

ما  يند     ثم     وكتابة     فظا  ل     ها  يطلق87حا/1/25

التي: تاءفاستلا مادوق ،مطلقد/ يسلا جنةالل إلى حضر] 1243[
صعبة نفسية بظروف أمر وكنت لهلها، زيارةا في جتيزو تكان

وقد لهلها ذهابها لىع ماأيا شرةاعو أشهر ةأربع مرور وبعد للغاية،
في عندي الموجودةا اجهائحو عمجب متق ةيالنفس تيحال تصعبت

أقر ينبأن ذكرت ورقةلا يفو بطلقها، ورقة بكتابة متوق تالبي
ًا طالق، موضي زوجتي بأن وأعترف وقمت منها، ابنة عندي بأن علم



كلذ بعدو جتي،زو ونفقة ابنتي ومصروف الورقة أخيها بتسليم
ًا به قمت ما على متدن مباشرةا ًا، ندم رجعتسا أن يدرأ والن كبير

إن حيث العدةا في زالت ما نهاإ يثح لهوورس الله سنة على يجتزو
ًا الله جزاكم أفيدوني ،ما10/3/1987 في وقع الطلق ًا خير حيث كتابي

به. موثوق مصدر من مكتوب إثبات لزوجتي آخذ أن أريد إنني

:يلي ما ةنجللا سألتهو مم
ولى؟لا المرةا هي هذ: هقال لق؟بالط زوجتك على طقتن رةام كم  مم
وقد دية،وعس نم متزوج أنني الحاصل قال ؟لقةطال ههذ فروظ ما مم

مرور وبعد صعبة، نفسية بظروف أمر وكنت أهلها زيارةا لىإ تسافر
بجمع فقمت وتصعبت النفسية حالتي ازدادت سفرها على أشهر عدةا

فروأعت أقر فيها ورقة وكتبت البيت، في نديع ةاالموجود اهوائجح
للورقة، كتابتي اءنأث قطللبا تتلفظ وقد طالق، يوضم تيجوز أنب

ًا عطيتهأو لخيها الورقة ميلستب فقمت لزوجتي، ونفقة لبنتي مصروف
ًا ندمت ذلك وبعد ًا ندم الذي التصرف وعلى فعلت، ما على شديد
طلقتها. أن لي يسبق لم بأنني ًاملع جعها،ارأ أن نآال دوأري مني صدر

ما.10/3/1987 ريخبتا الورقة تبت: كالق ة؟قرالو تبتك متى مم



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
أولى طلقة به قعت ،المستفتي من ردص ام ن: بألجنةال تأجاب*

طلقتين. على زوجته معه وتبقى اللجنة، أماما راجعها وقد رجعية،
أعلم. والله

الثانية     الطلقة     د  ع  ب     العدةا     ء  ا  ض  انق     عي  د  ت     ة  ج  الزو87حا/2/27
 
يةالسمميدةا/سممم جتممهوز هعمموم ،هالل  عبد/دالسي اللجنة إلى حضر] 1244[

التي: ستفتاءال قدماو
كلمممة لفظممت الولممى تاونسمم خمممس ومممن نوات، سمم9 نممذم جتتزو

مممع بالمسممجد الممماما إلممى اتجهممت وبعدها متفرقة مرات ثلث الطلق
علممي، لالح زوجممتيو بغضمم ةلمماح فممي بممأنني وأفمماد زوجتي أمر ولي

المممذكور الممدخ ورلممدكتاب صلتفات أهلها يتب في زعلنة زوجتي واليوما
هممي اللجنممة ىلممإ روضممالح منهمما وطلممب السممابقة تحممالال هل رتوذك

ج.وزلوا

مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
قال: مرتين. بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
أننممي أذكممره ذيلمماو ظروفهمما ركأذ اقال: ل الولى؟ طلقةال فاظروم م

ومكثممت لهمما،أه تبيمم ىلممإ هبممتوذ تزعلمم وهممي طممالق، لزوجتي قلت
عنهمما أسممأل لمممو ةادعملا في وهي راجعتها ثم ين،رشه نم رثأك معنده

المشايخ. من ًادحأ
ظروفها أذكر ل الثانية الطلقة قال: وكذلك الثانية؟ طلقةال فاظروم م

زعلت أيضا وهي ،قطال القط قطال: يزوجتل قلت أنني أذكره والذي
فممي المشممايخ أحممد ناألسمم أيمماما ةاعد رمرو وبعد لهاأه بيت إلى وذهبت

ثممم ،ةادواحمم طلقممة لك وباقي طلقتان عليك لي: وقعت فقال ثيةلرميا
زعلممت أن حصممل الن مممن تقريبمما شهر ومنذ العدةا، في وهي راجعتها
همماب تاتصمملف علهمماز سممبب عن أدري أهلهاول بيت إلى وذهبت زوجتي

أنممك تكتشممفا دقلي: ل لتفقا زعلها سبب عن وسألتها أهلها تيب في
ينتقلط أنك تذكرت وقالت: لقد ،كقائدأص دأح يأخبرن والذي نيونتخ

وحضممرنا كلمهمما، على فوافقت الرأي أهل نسأل أن دب ول مرات ثلث
موقفهمما، علممى زوجممتي وأصممرت الوقاف وزارةا في المشايخ أحد عند

غيممر لأتممذكر الحقيقممة فممي وانمما مممرات، ثالث مني ةقلطم هانأ دعتوا
لكم. ماتهكرذ ينتلال نقتيلالط

مايلي: جةوالز لجنةال تسألو م
.تسنوا تسع منذ: تلاق زوجت؟ت تىم م

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

مرات. قالت: أربع بالطلق؟ زوجك عليك قنط ةامر مك م
دوبعم والممدي وفمماةا بعمد قممالت: حصمملت الولممى؟ طلقمةال فاظرومم م

ن بسيط خلف ببسوال ين،تنسب ناجازو ي بي ي: ط فقمال زوج الق،ل



بممه واتصمملت ثةثل أو نشهري عندهم ومكثت ي،هلأ بيت ىلإ بتذه اوأن
المدةا. هذه مرور بعد جعنيار نأ لوحص والدتي

ثلث العممادةا قممالت: جمماءتني يراجعك؟ أن قبل العادةا ءتكجا ةامر مك م
نجهممل كنمما اننبأ علما ،ايوم 21 كل تأتيني العادةا لن راجعني ثم مرات
الطلق. حكم

منممي سممقط زبالممة كيممس بسممب: بقممالت ؟انيممةالث قممةلطال فروظام م
ي: أنممتلمم لفقا شجار بينهو ينيب وحصل مني زعل الرض على وتناثر

مممن أخممرج ولممم الطلق حصممول بعممد بكيممت وقد يضربني، ولم طالق،
العدةا. في وأنا وراجعني لي تأسف ثم البيت

نتاوكمم نواتسمم ثلثممة منممذ قالت: حصمملت ؟ةثالثال ةقلالط وفراظم م
طممالق لممي: طممالق فقممال وبينممه بينممي ارشممج حصممل دوق ،ضانمر يف

بأن فأخبرهم رميثيةلا في المشايخ أحد إلى عمي مع ذهبت ثم طالق،
غضب. حالة في حصل لنه واقع غير الطلق

:يلمم قممالف خلف وبينه بيني قالت: حصل الرابعة؟ طلقةال فاظروم م
.تامر عأرب قةمطل نيأن  تدةامع الن وأنا راجعني ثم ،قطال أنت

ة:للجنا بتأجا*
الطلقممة بعممد اهممجوز ىلممإ رجعممت أنهمما قممررت قد الزوجة دامتما هبأن
مممرات، ثلث جاءتهمما قممد العممادةا وكممانت ثلثممة، أو شهرين وبعد ولىألا

،المح ةعممجالر تصممادف فلممم صغرى، بينونة زوجها من بانت قد فتكون
ةيممجالزو كممنت لممم إذ امحل ادفتصمم لممم لهممذا التاليممة لقمماتطلا وتكون

دارأ اذشممرعا.( وإ ثابت الولد ونسب بشبهة المعاشرةا وتكون  ة،ئمقا
أعلم. وبرضاها)ً.والله جديدين ومهر عقد من ابدلف إليها الرجوع

نفسها     الطلقة     فأكد     عاد     ثم     ا  طلقه  ف     ته  أغضب87حا/3/27

اوقدم السيدةا/ أسرار جتهزو هومع  محمدد/يسلا نةلجال ىإل حضر] 1245[
تي:ال تاءاستفلا

التي: أستفتي أن أريد ورسوله الله سنة على متزوج ممسل زوج أنا
ًا الخلف وكممان وجتيز نوبي نيبي فخل حدث ًا، حمماد كممانت حيممث جممد

ًا، مشدودةا أعصابي حمموالي الممبيت تركممت زوجممتي أن بسبب وذلك جد
 تكن وقد اليل شرع انيةالث الساعة

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
لطلقا همماعلي تيرم دق قبس نأ وندب يب ذاإ الصغار أولدي مع حيداو

 أمتممار،4 يلاوحمم ابعضهم عن بعيدا مختلفين مكانين في مرةا من أكثر
تكون أن وإل معين مكان دخول عن تبعد أن منها طلبت أن قبس حيث
ًا استفتاءكم. أريد عنه وكفرت اليمين فوقع طالق

:يليما لزوجا ةجنالل وسألت م
رتين.م: لقا طلق؟بال زوجتك على قتنط ةامر مك م



بسمميطة بفممترةا زواجنمما بعممد قال: حصمملت الولى؟ طلقةال فاظروم م
طالقما، تكمونين دخلمت وإذا الفلنمي، مكمانلا لهما: لتمدخلي قلت فقد

لتممدخله، أن حلفممت الممذي المكممان ودخلممت خممالفتني أن منهمما وحصل
طلقها. أقصد ولم لوخدال من اهعنوم اهفتخوي أقصد وكنت

11ر5السمماعة العمل من جعارا تنك: لاق ة؟انيثال طلقةلا فاظروم م
يلعبممون ادلوأبممال وفمموجئت ت،يبلمما تلممودخ ومرهممق، تعبممان وأنمما ليل

عليهمما فغضممبت المموقت، هممذا فممي الكممل تطعمهممم وأمهممم ويصمميحون
لولدا توأخذ تفزعل وضربتها ورميته الكل وأخذت معها، وتشاجرت

للي عشممر ةثانيممال ةالسمماع اءفجمم بأخيهمما واتصمملت جارتنمما إلممى بتهذو
ذت ليأخذها، ا فأخ علمى دالوألا وتركمت أخيهما ممع ونزلمت الولد معه
طممالق السمميارةا: طممالق بركوب تهم وهي لها وقلت قتهاحلف الطريق،

أمتممار أربممع مشممت أن وبعد الغضب شدةا ومن السيارةا فركبت طالق،
طالق. القط لقاا: طهل قلت

أن بعممد اقطلال ظفممل ررتك اذولما اق،الطل لفظ بتكرار قصدت اذام م
.قاالطل تأكيد بذلك قال: قصدت أمتار؟ أربعة مشت

أن بعممد لنهمما أرجعهمما لممم الطلق: قممال: ل صممولح دبعمم اجعتهممرا له م
ترجع. ولم عندهم مكثت أهلها بيت إلى أخيها مع ذهبت

جميممع على الزوج فوافقت منها راللستفس ةجالزو ةاللجن عتاستدو م
اله.أقو

ة:نللجا تباأج*
كفممارةا فعليممه يمينممه في زوجها حنثت قد الولى المرةا في وجةالز بأن

رجعية أولى طلقة به تقع ثانيا حصل وما مساكين، ةارشع إطعاما يمين
همعمم ىوتبقمم اللجنة أماما راجعها وقد العدةا، في مادامت مراجعتها وله

أعلم. والله. نيطلقت لىع هزوجت

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ويؤكدها     ثانية     يطلق     ثم     الولى     لقة  الط     يؤكد87حا/7/27

ممم السمميدةا/ منممى جتممهوز هعمموم ، نيحسيد/ سلا نةجالل إلى حضر] 1246[
ي:تال فتاءالست وقدما
وتممدهور عائليممة مشمماحنات بعممد وذلممك بطلق يزوجممت علممى تحلفمم

بكلمممة نطقممت وقممد اليمموما، اذهمم في المشاحنات من وكثير بالعصاب
وعيممي وفقممدان أعصممابي لنهيممار الزوجممة أخممو بعدها وأمسكني طالق
خيها.أ ماأما هذا ناوك هيف مما أفقت أن وبعد ساعة، لمدةا

ايلي:م الزوج جنةالل سألتو م
قال: مرتان. بالطلق؟ جتكزولىع نطقت ةامر كم م



زوجممتي نيممبو بينممي خلف لصممح: لاقمم الولممى؟ طلقممةال فاظروممم م
أنمت طمالق لهمما: أنمت فقلمت الطلق، منمي فطلبممت بيمدي، فضمربتها

طلقلا بممأن لافقمم خالمشمماي أحممد وسممألنا للطلق، واعيا وكنت طالق،
راجعتها. ثم عقوا
أممماما زوجممتي وبين نيبي فالخ حصلال: ق لثانية؟ا طلقةال فاظروم م

هاتبروض وعيي وفقدت فغضبت الكلما في علي فغلطت وخالها، أخيها
بالثلثة: فقالت طالقة، أنت لها فقلت بالثلثة تطلقني لي: لزما فقالت

طلق.لا أكيدت بذلك قصدت وقد بالثلثة طالقة فقلت: أنت
.اقطلبال تظتلف ننيأ أعلم نتك قال: نعم للطلق؟ عياوا تكن له م
تهارشمماع دقو أسبوعين منذ الطلق قال: حصل لطلق؟ا صلح تىم م

لق.طلا حصول بعد
علممى الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م

أقواله.

ة:للجنا بتأجا*
فممي راجعهمما وقممد رجعيممة ةينثا طلقة هب تقع يستفتالم نم درماص بأن

.احدةاو طلقة لىع معه بقىوت العدةا،
علم.أ لهوال

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

عدتها     انقضت     ى  ت  ح     ة  ي  الثان     الطلقة     عد  ب     ها  راجع  ي     لم87/حا1/28

وقممدما السمميدةا/ نهمماد جتممهوز هعوم ،نبيلالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1247[
التي: الستفتاء

:مرات ثثل زوجتي إلى طالق كلمة مني صدور تم
فمي لكمنو زاع،نم ءاوأثنمم ديدالشمم غضبي والثالثة: عند ثانية،وال ولى،ال
ًا طلقتها لثالثةا نافممذةا، الطلقممات هذه تعتبر هل نفسي، وبين بيني سر

طلقة؟ يعتبر بالثلث طالق بأنها نافلالح وهل

مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
ت.ارم اثقال: ثل بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
نممذم يتزوجم وبيمن بيني خلف قال: حصل الولى؟ قةللطا فروظما م

العصممبية حممالتي وكممانت طممالق لهمما: أنممت فقلممت ريبمماتق رشممهو ةتسمم
ب، ةادشم نم مشدودةا ًاراع وكنمت الغض ت أننمي فم ظ وواٍع طلق للف
وقال مصر، في المشايخ أحد عند أسابيع ثلثة بعد راجعتها ثم الطلق،
.عواق الطلق لي: بأن

لصممح فقممد هرأشمم سممتة قبل قال: حصلت الثانية؟ ةقلطال وفرظام م
لهمما: أنممت فقلممت وبينهمما بيني الخلف واشتد زووجتي نبيو نييب لفخ



ولممم الطلق حصممول منممذ أعاشممرها ملممو للطلق، واعيا تنكو ،طالق
ًا الطلق عن أسأل ولم الن، حتى أراجعها المشايخ. من أحد

زوجممتي وبيممن نممييب خلف لصمم: حقممال ؟ةثالثممال طلقممةال فاظروممم م
لوحممدي جلسممُت ذلك دبعو ق،لطا نتأ: اله فقلت لي: طلقني، فقالت
طالقة. سري في وقلت

ضممربتها لقممد قممال: نعممم ؟ةثممالثال المرةا في شتم أو بضر لحص له م
الفازةا. وكسرت ماء كباية عليها ورميت

علممى جالممزو فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م
لن،ا ىتحمم لثانيممةا الطلقممة حصممول منممذ يراجعنممي لممم:  تلوقا الهوقأ
مرةا. شهر كل أتينيت دةاالعاو

ة:للجنا بتأجا*
راجعهمما، وقممد رجعيممة لولىا نطلقتا به تقع المستفتي نم درماص بأن

بعقممد إليممه ترجممع شمماءا فممإذا العممدةا، بانتهاء صغرى بينونة بائنة والثانية
بمماقي لن واحدةا بطلقة إليه عجتر رجعت اذوإ ،اهبرضاو جديدين ومهر
علم.أ لهلاو. امحل ادفصت لم قاتالطل

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

 ثالثة  ل  ا     ة  ق  ل  ط  ال     شديد)ًعند     إغلق(غضب     الة  ح     في     كان87حا/2/28

السمميدةا/ ميسممون، جتممهوز هعمموم ،محمدالسيد/ جنةالل ىلإ حضر] 1248[
التي: الستفتاء وقدما

فتممائيإ وأرجمم ةصممخا فلظممرو متفرقممات مرات ثلث يزوجت لقتط م
ًا. الموضوع لوح وشكر
لي:ماي الزوج نةجالل سألتو م
أذكممر ول ممرات قممال: ثلث بمالطلق؟ زوجتممك علمى قتنط ةامر مك م
تتممذكر وقممد فقممط الثالثممة الطلقممة أذكره لذياو والثانية أولىلا ةقلطال

مني. أكثر والثانية الولى الطلقة زوجتي
لي:ماي الزوجة جنةالل سألتو م
.مرات قالت: ثلث بالطلق؟ زوجك مكيعل قطن مرةا مك م
ف، سممنة منمذ قمالت: حصملت ى؟ولمال ةقطلال وفراظم م فقمد ونص

ألبممس كنممت نممينأ: هممو الخلف وسبب وبينه، بيني بسيط خلف حصل
ا لي: أنت فقال الولد ال المشمايخ أحمد وسمألنا طالق الطلقمة بمأن فق

اثة.ثل أو يومين بعد راجعني ثم واقعة
فقممد رمضممان يدع أياما ثاني قالت: حصلت لثانية؟ا ةطلقال وفاظرم م

النفسممية حمالته وكممانت طمالق لي: أنمت فقال وبينه نيبي لفخ حصل
بعممد وعاشممرني المشممايخ  ممن أحممدا اهممنع نسأل ولم ء،ىداهو ةطبيعي
الطلق. حصول من أسبوع مرور

ةمممئنا تنممك فقد أسبوع منذ قالت: حصلت الثالثة؟ طلقةال فاظروم م
رشجا حصلو استيقظتف نائمة وأنا رأسي على وضربني تيبلا فدخل

طالق. لي: أنت وقال فضربني نهبيو بيني



بينممي خلف ل: حصمملاقف الثالثة طلقةلا فورظ لجنة: عنال هسألتو م
وعيممي ففقممدت لئممق غيممر بكلما فتلفظممت وأخي والدي بحضور وبينها

طالق. لها: أنت وقلت وضربتها
ة أثنماء ةيسمالنف تمكلاح كانت يفك م واعيما كنمت وهمل الثالثممة، الطلق
ًا جدا عصبية حالة في تنك: لاق ق؟طللل ولفممظ تماممما المموعي وفاقد

لعصابي. تملكم رغي وكنت تفلتا ينم تلتف الطلق

ة:للجنا بتأجا*



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
حالممة فممي فكممانت الثالثممة وأممما واقعتان، والثانية الولى نلقتيالط بأن

أعلم. واحدةا. والله طلقة على هتجوز معه ىقبتد)ً ويدش ضبإغلق(غ

الثلث     إيقاع     قاصدا     واحد     مجلس     ي  ف     ثا  ثل     ها  يطلق87حا/1/29

التي: ءتافستال وقدما محمدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1249[
عن انفصالي بعد أسبانيا إلى أذهب أن على رصحلا لك تصرح         

نأو لماإسمملا تممدخل نأ لممىع وحرصت متتالية، سنوات عشرةا زوجتي
فممي بممةرغ دتبمم مل زوجةال نأ وجدت نأ ...وبعد الزوجية الحياةا تستمر
صديق مع يلع رمأتت أنها مايثبت ووجدت شعرت وانني السلما دخول

الممتي الفممترةا خلل صدقها وعدما النقود من ممكن قدر أكبر تزازبال لها
اقلطلا متممو لقالط علممى اتفقنمما مممما أسممابيع ثلثة تقريبا معها عشت

ما.1986 اكتوبر شهر أواخر يف ايوشف
ل ًعاشمر حيحص طلقلا هو: هل لياوسؤ ول أسمتطيع وه ى الحص عل
قبل؟ من حصل كما خطية فتوى
المسمملمين، مصممائب تخفيممف فممي تبممذلونه امممل الخيممر كل للها كمجزا

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلما

أنممه وزاد طلممبلا فممي لهقاام فكرر هعن رالستفسا يريد عما نةجلال هلتأسو م
إيقمماع وقصممد اتمممر ثثل قلطمما تأنمم قطال أنت طالق لها: أنت قال

التأكيد. يقصد ولم الثلث

:نةجللا بتأجا*
زوجمما تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى بينونة زوجها من تنبا وجةالز بأن

للهعدتها. وا وتنتهي يطلقها أو عنها ويموت صحيحا شرعيا نكاحا غيره
علم.أ

دةا  ع  ل  ا     في     مت  ا  د     ما     تها  مراجع     يستطيع     لثانية  ا     قة  الطل     بعد87حا/2/29

، السمميدةا/حسممنية جتممهوز هعمموم ،د أحمالسمميد/ جنةالل إلى حضر] 1250[
:يتال الستفتاء وقدما



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
لهما: فقلمت وبينهمما بينمي خلف حصمل البيت في زوجتي مالإه ببسب
ا:هممل قلممت مثمم لفالخ واسممتمر القيامة، يوما إلى اليوما من طالق أنت
نأبمم ممماعل ،علممّي رمممةمح أمممي ما زي محرمة للحظة: أنتا سنف في
الثانية. رةالما هذه

مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
قال: مرتين. ق؟الطبال زوجتك على تطقن مرةا مك م
زوجممتي وبيممن بينممي خلف قممال: حصممل الولممى؟ طلقممةال فاظروممم م

قاالطل نأ: بمملممي لاقممف يخالمشمما أحممد ألتوسمم ،طالق أنت لها فقلت
ق.الالط صولح من وميني مرور بعد زوجتي راجعت ثم واقع

اهممنأل زوجممتي وبين بيني خلف قال: حصل الثانية؟ طلقةال فاظروم م
يمموما إلممى اليمموما مممن طممالق لهمما: أنممت فقلممت لممبيتا رتدبي في مهملة

وقممد لممي،ع مممةمحر اأميممم زي علي محرمة لها: أنت قلت ثم القيامة
0ما6/4/1987 أو 5 خيبتار قلطلا حصل

"؟ علممي ةرممح أمي ام زي ليع محرمة تبقولك: " أن قصدت اذام م
الطلق. تأكيد بذلك قال: قصدت

أقواله. على الزوج فوافقت هانم للستفسار الزوجة جنةالل تدعتواس

ة:للجنا بتأجا*
مراجعتهمما ولمه رجعيمة ثانيمة طلقمة بمه تقمع المستفتي نم درماص بأن
ى اللجنمة أماما اجعهار دوق عدةا،لا في تماماد ى جتمهزو معمه وتبق عل
أعلم. هللاو. ةادواح لقةط

واحدةا     فطلقها     ته  وأخ     أمه     شتمت87حا/1/30

فرؤوالسيد/ ةنللجا لىإ ] حضر1251[
لزوجتممه قممال الماضممي السممبت يمموما زوجتممه مممع مشمماجرةا اءأثنمم : إنممهوقممال

لممم وأنه ،ةاواحد ةجلس في مرات ثلث لفظلا رروك قطال بها: أنت المدخول
يتلفمظ مولم ،أختمهو أممه تمتشم لنهما اتأديبهمم قصمد وإنمما أصل طلقا صدقي

المرةا. هذه إل الن حتى زواجه تاريخ من بالطلق

: ةللجنا بتأجا*



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
تجممري حسممبما رجعيممة أولممى طلقممة بممه تقع المستفتي نم درماص بأن

ماأممما اهممراجع وقممد العممدةا، يفمم متمممادا تهممامراجع ولممه اللجنممة، عليه
أعلم. طلقتين. والله على زوجته معه قىبتو للجنة،ا

مرات     لث  ث     ها  فيطلق     ها  زوج     عن     ع  تمتن87حا/3/31

وقممدما  يلممىد/ لالسممي جتممهوز هعمموم ،دي/زلسيدا جنةلال إلى حضر] 1252[
:التي اءالستفت

إثر على طالق أنت لها: روحي فقلت بالطلق جتيزو على تنطق لقد
زوجممتي علممى نطقممت وان سممبق نينأبمم العلممم مممع بيننمما وشجار خلف

؟الشرعي الحكم وابداء موضوعي في النظر بالطلق.. فالرجاء

:يمايل الزوج جنةالل سألتو م
ات.مر قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك لىع تقنط رةام مك م
خلف حصممل فقد بسنتين الزواج بعد حصلتل: قا لى؟وال روفظما م

فقممال المشممايخ أحد وسألت ،ةقطال لها: أنت تلقف يتزوج وبين بيني
راجعتها. ثم واقع غير لي: الطلق

ط،بضمملبا اهممفظرو أذكممر ول كرهاأذ اال:لق ة؟الثاني طلقةال فاظروم م
امها.كل على أوافقها وأنا زوجتي كرهاذتت وقد

فقلممت زوجتي وبين بيني خلف حصل قال الثة؟لثا الطلقة فروماظ م
أضربها. ملو قلاط لها: أنت

مايلي: الزوجة جنةالل تلأوس م
مرات. قالت: ثلث بالطلق؟ زوجك عليك قنط ةامر مك م
دقمف سممنوات، عبسمم نممذم حصمملتقممالت:  لولممى؟ا قةطلال فرواظم م

أننيب له قلتو رفضتف ةارللمعاش يطلبن لنه وبينه بيني خلف حصل
لي: طالقة. وقال فزعل تعبانة

وبسممبب سممنوات، ست ذنم قالت: حصلت ؟ةيناثلا طلقةال فاظروم م
المشممايخ أحممد وسممأل طممالق، لي: أنممت قال وقد الولى ظروف نفس
ذلك. ىلع وجزلا هاوصادق واقعة، لقةالط : بأنله فقال
نفممس سممبببو أيمماما ةاعشممر منممذ قممالت: حصمملت لثممة؟الثا روفممماظ

نممم خممرج ثم طالقة لي: أنت قال وقد والثانية، الولى قةطلال روفظ
.تيبلا

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ة:للجنا بتأجا*
زوجمما تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى بينونة زوجها من بانت وجةالز بأن

ًا غيره ًاشممرع نكاح عممدتها. يهممتوتن اهمميطلق أو عنهمما يممموتو ًاصمحيح ي
أعلم. لهلاو



اق  طل  ل  ا     ا  به     قع  ي  ..     ة  مطلق     ك  فس  ن     ري  اعتب87حا/4/31

السمميدةا/ شممريفة جتممهوز هعمموم ،أحمدالسمميد/  جنممةالل إلى حضر] 1253[
التي: ءاالستفت وقدما

ًا قلت ل؟ أما الطلق وقع هل ةاإفادال وأرج أطلقممك سوف لزوجتي: غد
أنمت همي قاالطل ةصمميغ أن نعرفمه لممذي(وا ةمطلقم سمِكنف واعتممبري

ليسممت يزوجممتو قاالطل يهاعل وقع من هي مطلقة)ً والمطلقة سيلو
كذلك. نفسها تعتبر حتى قةطلم

:يلي ام الزوج لجنةال توسأل مم
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على تقطن رةام كم مم
ة؟ هذه روفظ ما مم ي اميمةكل ةامشماد قمال: حصملت الطلق ن بين وبي

ًا اهل لتقف جتيزو يكممن ولممم مطلقممة، نفسممك واعتممبري كقلطسممأ غد
المشممايخ أحممد وسممألت لسممان، زلممة كممنول ،قصدهأ ولم لقطال بنيتي
ذلك. عدب اعاشرته ثم قع،او ريغ الطلق لي: بأن فقال

الماضي. الجمعة يوما قال: حصل الطلق؟ حصل متى مم
امم علممى جالممزو فمموافقت منها فسارلستل جةالزو اللجنة دعتواست مم

قاله.

: لجنةال تأجاب*
بالمعاشرةا راجعها وقد رجعية ىولأ قةلط جهازو نم طلقت وجةزال نبأ       

أعلم. طلقتين. والله على زوجته معه وتبقى

لث  الث     الطلقات     سبب     ستمرةا  الم     افات  الخل87حا/7/31

، السمميدةا/ اتحمماد جتممهوز هعوم ،هللا عبد/ دالسي جنةالل إلى حضر] 1254[
:آتيلا ستفتاءال وقدمت



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
علممى الولممى في قال حيث مرات ثلث بالطلق زوجي على نطق لقد
لممي: أنممت قال والثانية طالق أنت لدولل ضربي بسبب وزعل خلف إثر

ًا والثالثة طالق ق)ًطممال طممالق طممالق فقممال: (أنممت خلف بسممبب أيض
الشرعي. مكالح داءبإو وعيضوم في النظر لرجاءفا

:يلي ما جالزو لجنةال توسأل مم
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على تنطق رةام كم مم
ًا لبممنا تقممال: ضممرب ولى؟ألا ةقلالط روفظ ما مم طممبيعي غيممر ضممرب

ثممم طممالق، لهمما: أنممت فقلممت ذلممك بسممبب وبينهمما بينممي شجار فحصل
ع...قاو الطلق نأ تقدعم أناو المشايخ ألتس أن بعد تهاراجع

لن زوجممتي ينوب ينيب خلف لصحقال:  ة؟الثاني الطلقة روفظ ما مم
وبيممن بينممي لصممحف ينمميعجب ولم فاضح بلبس بيتي دخلت أخيها زوجة

د راجعتهما ثمم طمالق، لها: أنت فقلت ذلك بسبب يتجزو ومين بع أو ي
ثلثة.

لني يتجوز ينبو ينيب خلف ل: حصلقا ؟الثةالث الطلقة روفظ ما مم
ًاسم لست نتأ الشجار لي: أثناء قالت وقد غيرها من وجزتم كأنممل لم
وأنممت يلممع نيمممرتح لها: أنت فقلت الثانية زوجتك وبين بيني تعدل ل

ًا، أشممهر أربعممة منممذ الطلق حصممل دقو طالق، بممأن معتقممد وأنمما تقريبمم
واقعة. كلها الثلث الطلقات

أقواله. ىلع فوافقت اهنم ارسفلستل الزوجة لجنةلا تعستداممو

:لجنةال تأجاب*
ًا تنكح حتى له تحل ل كبرى بينونة هاوجز من تناب جةوزال نبأ        غيره زوج

ًا ًا نكاح ًا شممرعي واللممه عممدتها وتنتهمي يطلقهمما أو نهمماع تويمممو صمحيح
أعلم.

طالق     فأنت     الحجاب     بسي  تل     م  ل     إن87حا/8/31

آتي:لا تاءفالست مادوق ،نيرمالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1255[
حجمماب سممةابل يممرغ كممانت ذاإ زوجممتي ىعل بالطلق طقالن حصل لقد

أهلها. يتب ىلإ بتذه أن لها قلت الموضوع من تأكدت فلما بالسفر،

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
يلي: ما اللجنة لتهوسأ مم       

الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على طقتن رةام كم مم
المارات سافرت زوجتي نأ الحاصل: لاق ة؟قلالط هذه روفظ ما مم

بينممي خلف فحصل هناك، حجابال ستلب مل نهاأ تمعل وقد ،أهلها مع
تكوني لم ا: إذاهل فقلت الحجاب تسبل انأفقالت:  ذلك، بسبب وبينها



وأنمما كلمممي تأكيممد أقصد وكنت بالثلثة طالق فأنت الحجاب لبست قد
الحجاب. تلبس لم أنها متأكد

ًا، أسبوعين : منذلاق لطلق؟ا لحص ىتم مم بعممد رتهاعاشمم وقممد تقريبمم
مين.الي

وقد رجعية أولى طلقة زوجها من طلقت وجةالز : بأنلجنةال تأجاب*
ً راجعها علم.أ لهوالطلقتين. على زوجته عهم ىوتبق فعل

خروجها     عدما     ..وقصد     طالق     فأنت     ب  البا     تحت  ف     إن          87حا/1/32

التي: تاءفاستلا مادوق ،أحمد/ ديالس ةنجالل إلى حضر] 1256[
من الخميس ليلة منتصف في كذل ناكو تيزوج وبين نييب رشجا نشأ

مممن وجرخمملا زوجتي أرادت وقد ما،1/5/1987 الموافق الجمعة صباحا
فعل البمماب،وهمممت فتحممت إذا طالق بأنك عليها أشرت ولكنني الشقة

اهمملقب مممن بابمملا تممحف يتم لم ولكنه مرةا من (الشقة)ً أكثر الباب بفتح
ى ةيثان ودتاع  دقائق7  إلى5 بعد ولكن تفتحه، لم أي ى وجهلتمما إل إل

40  ممم30( نممم دودحب الباب فتح وبعدها الزرفيل وسحبت الشقة باب
ارج تخمرج لم الزوجة أن الإ سم)ً قة خ ارج (أي الش البماب)ً عنمدما خ

ًا قصدي كان الطلق، بحلف عليها أشرت نم جهاخرو عدما وهو واضح
.تخرج ولم الليل من المتأخرةا الساعة تلك يف ةقالش

.صلح مايف عشرال يرأ ما
يلي: ما لجنةال هسألتو م
وكان زوجتي، نيوب بيني خلف قال: حصل الطلقة؟ ذهه وفظر ام م
من تخرج أن زوجتي فأرادت ، الماضي الخميس ليلة منتصف في ذلك
لها: لتقف بالخروج تموه بابندالع ووقفت الشقة باب إلى فاتجهت الشقة

عند وقوفها حال وجخرال من اهمنع قصدأ وكنت لقطا فأنت الباب فتحت إذا
قئاقد خمس وبعد الباب، تفتح فلم الباب،

الطلق الشخصية/باب الحوال كتاب 
الخممروج مممن منعها أقصد وكنت تخرج، أن دون قتهلغأ ثم الباب تحتف

طلقها. اقصد ولم الولى المرةا في الباب عند وقوفها حال

ة:لجنلا تبأجا*
د كممان داما مما تيفستالم نأب رةاالممم فمي البماب فتمح ممن منعهمما يقص
عليممه. واللممه شمميء فل البمماب بفتممح مممرةا أول همت حين طفق ولىألا

.مأعل

حامل     وهي     فطلقها     تضربه     أن     اولت  وح     ه  شتمت            87حا/2/32

التي:  تاءفاستلا مادوق ،حسينالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1257[



إل منمي كمان فمما وجتيز عم مشكلة يل دثتحو غضب حالة في كنت
لول الشميء هممذا منممي دث. حمّيعل ِتموحر قلاط : أنت اله قلت أن

زواجي. منذ مرةا
ًااح يتجزو أنب ًاعلم خمسممة منهمما ولمدي الرابممع هرشمملا فممي حاممل لي

أولد.
ًا أكن لم زوجتي نبأ مالعل مع ًا مقرر ًا تطليقها على سابق حممدث بل أبد
.لالنفعا ةظلح سفن في ذلك كل

يلي: ما لجنةال هسألتو م
الولى. المرةا هي قال: هذه لق؟لطبا جتكوز على َتنطق ةامر كم م
زوجممتي وبيممن ينممبي خلف قممال: حصممل الطلقممة؟ ذههمم وفظممر اممم م

طممالق لهمما: أنممت فقلممت بيممدها، علممي تتطمماول أن وحمماولت فشتمتني
يهممو حاجة، رسأك ملو ها،علي يدي أمد ولم أضربها ولم علّي، وحرمت

حامل. الن
بأنها إخبارها أقصد تكنقال:  ؟لّي)ًع ِت(حرم لها بقولك قصدت اذام م

.ةنالبينو أقصد ولم الن، علي حرمت

ة:للجنا بتأجا*
ممما مراجعتهمما له رجعية أولى طلقة به تقع المستفتي من حصل ما بأن

د العمدةا في دامت ا وق ى اللجنمة أمماما راجعه هم وتبق ىلمع تمهجوز ع
أعلم. لهلاوطلقتين. 



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ه  يع  تط  ..ف     ها  ل  ه  أ     يت  ب     ي  ف     اما  لتن     أن     يحلف 87حا/6/32

التي: تاءفاستلا مادوق ،خالدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1258[
ًا أشممهر ثلثة مدةا زوجتي وبين ينيب همتفا سوء حصل ولمسممت تقريبمم

نعوتصط بيننا، الخلفات تزداد مباشرةا أهلها بيت زوجتي تزور حين أنه
ًابسأ مممراد لحممو تممدور الخلفممات معظممم وكممانت ت،افمماللخل رىخممأ اب
طلبها، على أوافقها أحيانا وكنت أهلها، بيت في ومالنوا تيبالم جتيوز

إلحاحهمما وإزاء المممبيت، هممذا مممن همماتعنم المشمماكل زيممادةا بعممد ولكممن
لهمما كالتي: قلت لها قلت الطلق يمين بحلفان قمت المستمر وطلبها
ًا أهلك بيت في نمت إذا لثثبال ينم قةطال تكونين ًا طلق ممما كل نهائي
ذهبممت للممه والحمد المبيت، هذا عن طعتنقوا ،لّيع حرمت يل حليت

ًاؤم لي ثبت ولكن ةاايحلا توانفرج المشاكل، ممن أبريماء أهلهمما أن خر
أن وأود اليمين، هذا على فندمت منهم، ليس البدء وإن المشاكل هذه

ًا ؟ال ماأ تمموىف لممه لهمم سمميادتكم رأي أعرف منكممم لسمميادتكم،وشممكر
بالفادةا.

ي:لي ما جنةالل هوسألت م
.ىلوال المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
تغيممرت فقممد شممهرين قبممل قممال: حصمملت لقممة؟طلا ذههمم وفظر ام م

مممن أحرمهمما أن فممأردت أهلهمما عنممد نومهمما كثرةا بسبب زوجتي أحوال
ًالاط كونينت: ال لتقف لهاأه عند النوما لكأه بيت في نمت إذا بالثلثة ق
منممي صممدر الممذي الحلفان بعد وهي تحرمين، يتحل ام كل ًائيانه ًطلقا

عندهم تناما أن دون فقط زيارتهمل بتذه ولكنها هالهأ تيب في تنم لم
أهلها. بيت في المبيت من منعها أقصد كنت وأنا

ة:للجنا بتأجا*
يقممع، شمميء فل منه منعها أراد ام منها صلحي لم ةجوالز تدام ما هبأن
مساكين. عشرةا إطعاما يمين كفارةا عليهف هاأهل دنع تتوبا ذهبت إذاو

أعلم. والله

الشعور     فقدان     بسبب     الثالثة     ة  لطلق  ا     قع  ت     لم 87حا/7/32

وقدما السيدةا/ كوكب، جتهوز هعوم ،عليالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1259[
التي: الستفتاء



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
الوضممع وتطممور شديدةا كلمية مشادةا  كوكب يتزوج وبين ينبي وقعت

وقممد شممعوري فقممدُت حممتى أغضبتني حيث فائدةا اول جارلا دخلت ىتح
خلفي خرجت فقد فائدةا، ل نكول الموضوع لتفادى البيت من خرجت

أعصممابي فقممدت حممتى بالكلما جرحتني وقد جارتنا، ومعها الشارع في
رجممع أن بعممد قلت ما على دمتنو ق،لاط لقطا طالق لها: أنت وقلت
أربعممة منهمما لي بأن ماعل ةاديدش عصبية ةحال في يإن حيث إلّي عقلي

.ًارخي الله جزاكم انوديفأ بالخامس، الن حامل وهي أطفال،

يلي: ما لجنةال هسألتو م
والطلقممة مممرات قممال: ثلث بممالطلق؟ زوجتممك على قتنط ةامر مك م

الطلقممتين بممأن فأفتونمما بقااس الفتوى ةنجل ماهنع ناسأل والثانية الولى
ان.واقعت

فخرجمت وبينهما بينمي خلف قمال: حصمل لثة؟ثاال لقةطال ظروف ما م
ًا وكلمتني لشارعا ىإل فلحقتني افلخلا روتط أتفادى لكي ًا كلم جارح
طالق. طالق طالق لها: أنت فقلت جارتنا أماما

أن ىلممع الممزوج تقفممواف امنهمم للستفسار الزوجة للجنةا عتاستدو م
الطلقتين، قوعبو تفأفت ىلفتوا ةنلج عنها سأل والثانية الولى الطلقة
ينمميب خلف : حصمملتلاقف: ةالثالث الطلقة ظروف عن اللجنة وسألتها

َتَركنما المبيت من وخرج فزعل للبيت الغراض بعض شراء حول وبينه و
كممانتو تممهقفلح جرفخمم ،وبينه بيني الخلف وتجدد عاد، ثم يومين لمدةا

ي،منشممتو متهتفشمم لممح،فت فلم ننابي تصلح لكي فناداها موجودةا جارتنا
وقممال لعزف اهوشققت فأخذتها السيارةا في الوراق بعض عنده وكانت

طالقة. طالقة ةقلي: طال
بالتفصيل الثالثة الطلقة ظروف عن وسألته الزوج للجنةا عتاستدو م

اضرغممأال بعممض ءارشمم ولحمم ينهمماوب بينممي سممابق خلف فقال: بسبب
مينيمو هعنممد ُتومكثمم خميأ بيت إلى وذهبت البيت من خرجت للبيت،

تستقر، لم المور ولكن بيتي إلى رجعت ثم بيتي، في الوضع يهدأ حتى
ْتنممي الممبيت فخرجممت~ مممن زوجتي وبين بيني الخلف ددجت فقد فلحق

َتمتني فلممم ابيننمم تصمملح لكمي جارتنمما فنمماديت أهلي ولعنْت ولعنتني وَش
الق.ط طالق القط لها: أنت فقلت الطلق زوجتي مني فطلبت فلحت

ًا جنةلال تألسو م لهو بالطلق تلفظه أثناء النفسية حالته عن مرار
ًا ناك عندما للطلق واع غير فقال: كنت به؟ تلفظ ندماع ،للطلق واعي

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب فاقد وكنت به تلفظت
ًا الوعي لقطلا منممي توتفلمم نفسممي على السيطرةا أستطع ولم تمام

يةصممبع حالممة يفمم انك قابالطل ظهتلف أثناء الزوجة: بأنه وقالت ً،اتتفل
ارتنمماج ماامممأ بممالطلق علممي تلفممظ وقممد قبل، من عليها أره لم شديدةا
معه. ناك ورجٍل

ة:للجنا بتأجا*



وتبقممى تقع شديد)ً فل إغلق(غضب حالة في كانت الخيرةا لقةالط بأن
أعلم. هلل. واةادواح طلقة على زوجته معه

اه  أت  ..و     ةا  ر  بك     ك  أتي  ي     شغلك     اما  الحر     لى  نه: ع  لدائ     قال 87حا/8/32

التي: تاءفاستلا مادوق ،سإعيدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1260[
ًا لبنياطي شخاصال أحد كان لممه: قلممت علي أصر ولما المال من مبلغ
ولكممن يريممد، ممما له أحضرت الغد ومن بكره، يأتيك شغلك الحراما علي
أن قيسب لم بأنه العلم مع طالق وجتيز نبأ ماعةج يخبرنأ أن لحص
ق.للطبا يتجزو ىعل تنطق
ًا. الله وجزاكم الشرعي الحكم اءإبد رجاءفال خير

ة:للجنا بتأجا*
أعلم. شيء. والله به يقع ل المستفتي من صدر ام نبأ

طلقة     مائة     طالق     : أنت     لها     قال     ثانية  ال     ة  لطلق  ا     في87حا/1/36

ةالسمميدةا/ شممم جتممهزو هومعمم   نشبنا/ ديالسمم لجنممةلا إلى حضر] 1261[
:تيال ءاستفتال وقدما

مرتين. بالطلق زوجتي لىع ظتتلف لقد
شيخ. يقرط عن اله تورجع قلطا تنأ قلتولى: ال
وكنت طلقة مائة طالق أنت عنها)ً قلت السؤال أود ما ية: (وهثانيوال
مكمالح داءبمإو وعيضوم فمي النظمر شديد. فالرجماء غضب حالة في

الشرعي.
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

:يلي ما جالزو جنةلال تسألو مم
قال: مرتين. بالطلق؟ زوجتك على تنطق رةام كم مم
زوجممتي وبيممن بينممي فاخل بسممببقممال:  لى؟الو الطلقة روفظ ما مم

طلقممة علممي فاحتسممبها المشممايخ أحد سألت ثم طالق لها: طالق قلت
.اهتراجعف وجتكز تراجع أن لك لي: يحق وقال أولى

فقممد ًريبمماتق عأسممبو منممذ قممال: حصمملت الثانيممة؟ الطلقممة روفظ ما مم
طممالق لهمما: أنممت وقلممت منهمما فزعلممت زوجتي وبين بيني خلف لحص
بسممبب ولكممن زوجممتي مممن النتهمماء اللفممظ اذهممب صدقأ ملو ةقطل ةمائ

اللفظ. بهذا تلفظت الزعل
ىلممع زوجلمما فقتفمموا منهمما للستفسممار الزوجممة اللجنممة دعتواست مم

.أقواله

: لجنةال تأجاب*
ما مراجعتها وله رجعية ثانية طلقة هب تقع يتمستفال نم صدر ما نأب         

علممى زوجتممه معممه بقممىتو اللجنممة أممماما اهممعجار دوق العدةا، في دامت
أعلم. واحدةا. والله طلقة



تطلقني     لم     إذا     وأنتحر     ي  نفس     أحرق     سوف 87حا/3/36

السيدةا/ وهي جتهوز هعم ترحض و  عليد/يسال ةجنالل إلى حضر] 1262[
 زينب

.نةاللج على ضرع  ًءتفتااس ماوقد

يلي: ما الزوج ةللجنا لتوسأ
ن.يترقال: م بالطلق؟ زوجتك على طقتن رةام كم مم
الشمميخ فيهمما راجعت الولى قال: الطلقة الولى؟ الطلقة روفظ ما مم

تي.جوز جعتار ثم رجعية أولى طلقة فاحتسبها مناع مراد حسن
ًاربضمم دلمموال  تضممرب أنهمما اصلقال: الح الثانية؟ الطلقة روفظ ما مم

ًا قرحممأ فلي: سو وقالت الطلق مني فطلبت معها فتشاجرت جامد
تحممرق لكممي المطبممخ دخلممت وبالفعممل تطلقنممي لممم اذإ وأنتحممر نفسي
طالق. أنت لها وقلت فضربتها نفسها

لممىع جالممزو قتفاوفمم هممانم سممارللستف الزوجممة اللجنممة دعتواست مم
لممم وأنممه رةالما ذهه قبل بنيرض أن سبقي لم بأنه وقالت أقواله جميع
المرةا. هذه قبل بالنتحار هددته أن يسبق

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
 :لجنةال تأجاب*

ًا المستفتي من صدر ام أنب         ًا به نطق لنه طلق به يقع ل ثاني مكره
.ملأع هللا. وقتينلط على معه باقية وهي به، هددت ما تنفذ أن خشية

تحتسب     فلم     سكر     حالة     في     الولى     لقة  الط     كانت87حا/1/37

لسمميدةا/ عفممافا تممهزوج ومعممه  هلال عبد/دالسي جنةالل إلى حضر] 1263[
:التي اءالستفت وقدما

بكلمممة أتلفممظ أن القممدر شمماء ولقممد زوجممتي وبين نيبي جارش وقع لقد
سابقتان. طلقتان توجد هنأب علما ضربتها نأ دعب الطلق

مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
حصممل  فقممد0ما1978 سممنة قال: حصمملت ؟ىلالو قةللطا فورظام م

ثممم لهمما: طممالق، فقلت الطلق مني تلبفط تي،جوز ينوب يبين نقاش
الطلق. حصول من يومين بعد راجعتها

المحكممة، فمي مثبتمة الثانيممة قال: الطلقة الثانية؟ طلقةال فورظما م
.نيجديد رومه بعقد الطلق إثبات من سنوات ثلث بعد راجعتها وقد

دقممف ضمميلماا الخميممس يوما قال: حصلت الثالثة؟ طلقةال فاظروم م
النقمماش سممبب وكان أخيها بحضور زوجتي وبين بيني حاد شقان حصل
زوجمتي وبيمن بينمي النقماش واشمتد رتنمااجو زوجتي بين بسيط خلف



لممي: فقممالت أخوهمما فصدني وخنقتها  زوجتي وأمسكت وعيي ففقدت
: طالق.اهل فقلت ينقلط مةارك دكوعن راجل أنت لو
فاقممد قممال: كنممت ؟ثممةلثالا طلقممةال ءأثنمما سمميةالنف حالتك انتك يفك م

كننمميلو أقممول، لممما عيااو نكأ لم بالطلق تلفظي وأثناء تماما، الوعي
بالطلق. تلفظت أنني تذكرت هدأت أن بعد

يلي: بما الزوجة جنةالل سألتو  م
.مرات اثلث الت:ق لق؟بالط زوجك عليك قنط ةامر مك م

دفق ،تاسنو سبع منذ حصلتقالت:  الولى؟ طلقةال فاظروم م
يف تلصح وقد طالق لي: أنت فقال زوجي، وبين بيني بسيط خلف لحص

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب حالة وفي ًابراش وكان ليبيا
عممن المشايخ أحد سألنا أن بعد راجعني ثم بالطلق، تلفظه أثناء سكر
سكر. حالة يف كان أنهل عواق ريغ اقالطل لنا: بأن وقال الطلق حكم

الممزوج فمموافقت الثممةلثوا نيممةاثال ةطلقمملا ظروف نع للجنةا هاسألتو م
الثالثة.و ةيناثال للطقة بالنسبة أقواله جميع على

فوافق الولى الطلقة أثناء حالته عن وسألته الزوج للجنةا عتدتسوا م
ًا كان أنه على الزوجة ي قالبمالط هتلفظم أثناء سكر حالة وفي شارب ف

الولى. ةارالم

ة:للجنا بتأجا*
وأممما والثالثممة، الثانيممة طلقتممان هبمم وقعممت يسممتفتالم نم درماص بأن

ممادامت مراجعتهمما هلممو سمكر حالمة في تناك اهنل واقعة فغير الولى
طلقممة علمى زوجتمه معممه وتبقمى اللجنممة أمماما راجعهمما وقد العدةا، في

أعلم. واحدةا. والله

ملغي     العدةا     نقضاء  ا     عد  ب     اق  الطل87/حا5/37

وقممدما ةا/ ثريمماديسمملا تممهزوج ومعه أحمد/ السيد جنةالل إلى حضر] 1264[
التي: الستفتاء

متفرقات: الولى: طالق مرات أربع بالطلق زوجتي ليع ظتتلف لقد
مممن طممالق طممالق القطمم: ةوالثانيمم ،تسممنوا ثثل مممن طممالق طممالق
علي أنت ذكرت لرابعة: لقدوا ةاواحد ةامر قلاط لثة: أنتوالثا سنتين،

أمي. مثل

يلي: ام جوزلا ةللجنا لتوسأ
مرات. قال: أربع بالطلق؟ زوجتك على طقتن ةامر كم مم
زوجممتي وبيممن بينممي شممجار قممال: حصممل الولى؟ الطلقة روفظ ما مم

ًر تلس تلي: أن فقالت دأحمم سممألت ثممم بالثلثة، لها: طالق تلفق جل
ول زوجممتي راجعممت ثم  دنانير10 يمين ارةاكف عفدا: يل الفق خالمشاي

ًا الطلق كان إن أدري ل. أما واقع



زوجمتي وبيمن بينمي خلف قممال: حصمل الثانيممة؟ الطلقمة روفظ ما مم
لصحو كنالس موضوع حول نتفاهم لكي بأهلها فاتصلت السكن حول

تلفق يوجتز وبين نيبي النقاش واشتد بيننا النقاش دتشاو بيننا شانق
رهشممأ ثلثة عندهم ومكثت أهلها مع ذهبت ثم طالق، طالق قال: طلها

ًارقت وراجعتها. بنفسها دينع  حضرت ثم يب
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ي خلف قمال: حصمل الثالثمة؟ الطلقمة روفظ ما مم ن بين زوجمتي وبي
وصمملنا وعندما ا،هيلع أرد ملف ذيئاب لماك لي فقالت السيارةا في ونحن
الباب، إلى فاتجهت ضربتهاف يتالب يف نهاوبي بيني لفالخ تكرر للبيت

ً تسل تنأ بالخروج تهم وهي لي فقالت بذيئممة)ً كلمممة.اذ(كمم أنت رجل
لها: طالقة.. فقلت

زوجممتي وبيممن بينممي خلف قممال: حصممل الرابعة؟ الطلقة روفظ ما مم
واشممتد زوجهمما وجممود مادعممل اليوما كلذ في اهأخت لزيارةا رفضي بسبب

لمي: أخممتي فقمالت فهممم، لمةليق كتممخأ: لهمما قلتف وبينها بيني الخلف
ي.مأ لثم علي لها: أنت فقلت منك، أشرف

علممى الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة  للجنةا تدعواست مم
همماأهل بيممت إلممى ذهممب الثانيممة الطلقممة حصممول بعد بأنها وقالت أقواله

ةادالممم هممذه خلل العادةا جاءتها وقد ونصف هرشأ ثلثة مهدنع ثتكمو
إليممه ذهبممت ولكممن المدةا هذه خلل يراجعها لم وجهاز أنو اترم لثث

بسممبب جديد عقد بدون بينهما الزوجية ةاايحال وعادت بيته ىلإ اهبنفس
المممدةا هممذه خلل يراجعهمما لممم أنه على الزوج ووافقها بالحكم جهلهما
ًا الطلق حكم عن ليسأ لم هنأو رةاالمذكو المشايخ. من أحد

: نةللجا بتاأج*
،ةادعلا يلمض بائنة وقعت الثانية والطلقة رجعية، الولى طلقةال نبأ        

ً تصادف لم يةلاتال والطلقات قائمممة، زوجيممة هنمماك تكن لم حيث محل
ذافممإ وتممراض وشهود مهر من الشروط تاما بعقد ترجع إليه رجعت وإذا

أعلم. واحدةا. والله طلقةب هإلي جعتر دالعق مت

إحداها     الزوجة     نسيت     ولو     ة  قع  وا     اث  ل  الث     ات  ق  ل  الط87/حا7/37

سمميدةا/ وفمماءال تممهزوج ومعممه الـلـه فإرجالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1265[
التي: الستفتاء وقدما

 مرات ثلث زوجتي على نطقت أن حصل لقد
طالق طالق قلاط ها: أنتل تقل ةينالثاو المحكمة، فيها تسأل أولىال     

ع خلف رأث ىعلم ةثمملالثاو ،ةالطلق ذههم تتمذكر ل وزوجتي زوجمتي م
قلطمما لهمما: أنممت قلممت زوجممتي إلحمماحا بعد الشديد الغضب من وبحالة
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر فالرجاء طالق، طالق

يلي: ما الزوج لجنةال توسأل مم
مرات. : ثلثلاق لطلق؟اب وجتكز على طقتن رةام كم مم



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
زوجممتي طلقممت أولممىال ةارممملا ل: فمميقا ؟الولى ةالطلق روفظ ما م

تطلقمم بممأنني رتهمبخممأو ةمممللمحك ذهبممت ثممم طممالق لها: أنت بقولي
ًا وأعطوني وجتيز ي الطلق حصمول من أياما ثلثة بعد موعد لمم ولكن

وراجعتها. زوجتي مع تصالحت لنني أذهب
زوجممتي وبيمن بينمي خلف : حصمللاقمم ثانيممة؟لا طلقمةلا روفظ ما مم

الطلق حصممل وقممد مطلقممة؟ تأنمم لهمما تفقلمم ينممقللممي: ط لتفقمما
منها. متأكد يننكلو الطلقة هذه تتذكر ل وزوجتي

ة روفظ ام مم ل الثالثممة؟ الطلق زوجمتي وبيمن بينمي خلف قمال: حص
،قطممال لهمما: أنممت فقلت أمي وشتمت لئقة غير بألفاظ علي فتلفظت

شديدةا. يةبصع حالة يف توكن
ولممم أضممربها لممم قال: ل ؟ثةلثالا طلقةال ءأثنا تهاشتم أو اربتهض هل مم

أشتمها.
علممى الممزوج افقتوفمم منهمما للستفسممار الزوجممة اللجنممة دعتواست مم

تتممذكر ل وقممالت: بأنهمما والثالثممة الولممى للطلقممة بالنسممبة أقواله جميع
الثانية. الطلقة

:جنةلال تأجاب*
يرهغ ًازوج حكتن ىحت هل تحل ل كبرى بينونة زوجها من بانت زوجةال نبأ       

ًا ًا نكاح ًا شرعي حيح هتدعم يهمتوتن يطلقهما أو عنهما ويمموت ص ها. والل
.أعلم

يطلقها     مالم     ابنه     رمي  ب     ته  هدد          87حا/9/37

وقممدما السيدةا/ حياةا جتهوز هعوم ،د سإعيالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1266[
: لتيا فتاءالست

في كان اآخرهو ةادمتباع اتأوق في طلقات ثلث زوجتي تطلق قد تكن     
لحمممب ىلمموال الطلقممة فممي أشهدت وقد المبارك الفطر عيد أياما ولأ

عليهمما أشممهد فلم الثانية الطلقة أما فوزي اذلستا اءلجهرا في إقامتي
رفعممأ حممتى بمقابلتكم لي السماحا فأرجو الثالثة الطالقة في أنا وهذا

ًايج الديني يعضو المحظور. في أقع ل ولكي د

لي:ي ما زوجلا جنةلال توسأل مم
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على طقتن رةام كم مم
فقممد ما1985 سممنة الولممى قال: حصلت ولى؟ال طلقةال روفظ ما مم

وفتحممت بالصياحا وأخذت صوتها فارتفع زوجتي وبين بيني خلف حصل
فقلممت جدوى دون ولكن إسكاتها لتواحف جيرانلا تسمع يلك ةاالنافذ

سممألت أن بعد العدةا في وهي راجعت ثم ،هاأسكت يلك قلاط لها: أنت
ل. أما ًقعااو قالطلا كان إن أدري ال يننولك المشايخ أحد

لزيممارةا معممي تممذهب أن منها قال: طلبت الثانية؟ الطلقة روفظ ما مم
نعنمميمت أن رادتأو وحممديل أذهممب أن كذلك ورفضت فرفضت، أختي



مممن نيدتنمماو اكبشممال تفتحف تحت زلتون لطلبها أستجب لم ولكنني
مممن وأخرجتممه كعممم كناب لي: خذ وقالت الشارع في وأنا الرابع الدور

ن تمنعني لكي الرابع الدور من ترميه بأن دتنيوهد شباكال المذهاب م
وقلممت معها وتشاجرت فوق لها وصعدت وعيي وفقدت عقلي فطاش

كمممح عممن أسممأل ولممم راجعتها ثم ذهول، حالة في انأو طالق تنأها: ل
المشايخ. نم ًاأحد قاالطل

زوجممتي وبيممن ينمميب فالخ قممال: حصممل الثالثممة؟ الطلقة روفظ ما مم
وشممتائم مسممبات إلى الخلف وتطور ومستمرةا ابقةس كلمشا بسبب
طممرالف عيممد أيمماما أول فممي الطلق حصممل وقممد طممالق لها: أنت فقلت

الطلق. حصول نذم اأراجعه ملو اضيملا
ممما علمى الممزوج فمموافقت هامن سارفتللس جةوالز لجنةال دعتواست مم

.ولدلا يرمت نأ نيتها يكن مل ةيناثال المرةا في بأنها وقالت قال،

 :لجنةال تأجاب*
حالة في فكانت الثانية وأما واقعتان، والثالثة الولى نيلقتطال نبأ        

راجعهمما وقممد العممدةا فممي دامممت ممما هاتعجمرا لهو)ً دشدي بضاق(غإغل
أعلم واحدةا. والله طلقة على تهوجز معه ىقوتب جنةلال أماما

عه  بوقو     وقع     أمر     على     الطلق     ق  تعلي      قصد     إذا87حا/10/37

التي: اءستفتال وقدما  جبرالسيد/ نةجالل إلى ] حضر1267[
يممنمي حلفت : لقديلي كما ما1983 سنة في قطل يمين ّعلي وقع لقد

تيوزوجمم اأنمم يعم تبي أدخل ل بأن بالثلثة الطلق لت: عليقو طلق
يتوزوجمم أنمما والن ولممدهم مممع تفمماهم سمموء حصممل حيممث ذلممك كممانو
وزوجتي. أنا عمي بيت دخول نم أتمكن هل رين،فاسم

يلي: بما للجنةا تهوسأل مم
لى.وأال ةاالمر هي ل: هذهقا ؟طلقبال زوجتك على طقتن رةام كم مم



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
قلمت: علمي فقد 1983 سنة قال: حصلت الطلقة؟ ذهه فروظ ام مم

أقصممد كنممت وقممد وزوجممتي، أنمما عمممي بيممت أدخممل ممما ثةللثبا قالالط
زوجتي. وأ اأن عمي بيت دخلت إذا الطلق

:ةللجنا بتأجا*
يممةرجع أولممى لقةط عليه تقع عمه بيت زوجته أو هو دخل إذا يتستفمال نبأ 

علممى زوجتممه معممه وتبقممى ةادعممال فممي تممماد ممما اهمماجعتمر لممه ويكون
.مأعل اللهطلقتين. و

رين  بالعش     ويطلق     اد  لول  وا     ة  وج  لز  ا     يضرب 87حا/4/39

ي:الت تاءفاستلا مادوق ،ثامرسيد/ لا جنةللا ىإل حضر] 1268[
ابنممي زوجممة علممى وشممجار خلف بسممبب ديلوأو يتجممزو تبرضم لقد

غضممبت أن يسبق لم هنأب العلم بالعشرين" مع لزوجتي: "طالق وقلت
فالرجمماء قبممل من زوجتي طلقت أن أيضا يسبق ولم الغضب هذا مثل
ًا.يخ للها وجزاكم موضوعال اهذ يف ئيإفتا ر

يلي: ما لجنةال هسألتو م
الولى. المرةا ههذقال:  ؟طلقبال زوجتك لىع قتنط ةامر مك م
حصمل فقمد أيماما ةعسمت ذنممم قمال: حصملت الطلقة؟ ذهه وفظر ام م

زوجممتي وضممربت وعيممي ففقممدت وأولدي زوجممتي وبيممن بينممي فالخ
لممي قممال هممدأت نأ دعمموب ن"عشممريبال "طالق لزوجتي وقلت وأولدي

واٍع غيممر كنمت الحقيقمة فمي وأنما طلقمت، كنمأل سممترجعا لتعا: يولد
ه.ب ظتتلف امعند لقطلل
فقممال ق؟الطلابمم تلفممظ عنممدما يقممول لما واعيا كان هل امرار سئلو م

الطلق، تلفظمه أثناء يقول لما واع ريغ بأنه الن الزوجمة وقمال: بمأن ب
الطلق. حصول منذ عهايراج لم وأنه البيت، في

ًافلت الزوجةب ةلجنال تتصلاو م رب،ضمم منممه يحصممل لممم فقالت: إنه وني
ى، الممرةا همي ههذ نأو شا،طائ وكان بتاريمخ حصمل الطلق وأن الول
الن. حتى الطلق لوصح بعد يراجعها مل هنأو ما،1987/ 6/6

ة:للجنا بتأجا*
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ممما تهمماراجعم لممه عيةرج أولى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن
علممى زوجتممه معممه وتبقممى اللجنممة، ماامممأ اجعهار دوق ،ةادالع في دامت

.مأعل هللالقتين. وط

الثامن     الشهر     في     حامل     هي  و     ته  زوج     يطلق87حا/39/ 6



التي: تاءفاستلا مادوق ،جمالالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1269[
بممالقول زوجممتي علممى حلفممت وقد عارمة وثورةا شديد غضب في كنت

علممى نممدمالا أشممد ذلك دعب متدن وقد طالق، أنت م قطال أنت سمهابا
هذه. وفعلتي تهوري
رآن لحكمم تبعما لّيع عيالشر دالر تكمسياد من أرجو نمبيه وسمنة الق

قمموله: ( ل والسمملما ةاالالصمم عليممه لرسولل ثيداحأ عدةا الكريم. وهنا
الشكر. جزيل إغلق)ً ولكم في طلق

اته.وبرك الله ورحمة كمعلي سلماوال
الثامن. رهشال في لماح جتيوز أن لعلما معوظة: ملح

لي:ي ما جنةالل ألتهس م
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ تكوجز على تنطق مرةا كم م
واشممتد زوجتي وبين بيني فالخ قال: حصل الطلقة؟ ذهه وفظر ام م

لها: فقلت وبينها بيني الخلف
ماأيمما خمسممة منممذ لطلقا صمملح قدو ق،طال أنت طالق أنت سلمى يا

الثامن. شهرها يف حامل نآلا وهي
شدةا من الطلق لفظ تررل: كاق اق؟لطلا لفظ راربتك قصدت اذام م

الطلق. ديكأت نكول مرتين طلقها أقصد ولم الغضب،

ة:للجنا تابجأ*
ممما مراجعتهمما لممه رجعية أولى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن

ىلممع زوجتممه هعممم تبقممىو،لجنممةال أممماما اجعهممار قممدو دةاعال يف دامت
أعلم. طلقتين. والله



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
نهائيا     ا  قه  ل  فط     ي  تزن     ا  آه  ر      87حا/7/39

ي:تآلا ءاتفاستلا مادوق ،فإيصلالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1270[
والخادمممة، الولد وتربيممة النفقممة موضوع على زوجتي عم لفخ جةنتي

عليهمما رميممت زةالنرفمموا بالغضمم ولحالممة الطلق زوجممتي منممي طلبت
نأ سمبق نهبمأ العلمم وآخرةا)ً مع دنيا علّي نيها: (تحرمل تفقل قاالطل
الموضوع؟ في إفتائي فالرجاء مرتين، المرةا ذهه بلق تيجوز قتطل

يلي: ما لجنةال هسألتو م
والطلقتممان مرات، قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م

قة.بسا ىفتو في نمثبتتا والثانية الولى
تر: لقما لثة؟اثلا قةلطلا فوظر ام م ع تخمونني زوجمتي أي خص م ش

بهذا أقصد وكنت وآخرةا، دنيا علّي نميرحت: اله تفقل بيتي، في غريب
سافرت الطلق حصول بعد يهو منها، لنتهاءاو ،ةثلالثا الطلقة اللفظ

ترجع. ولن

ة:للجنا بتأجا* 
ًاوز نكممحت حممتى لممه تحممل ال رىكب ةينونب زوجها من بانت وجةالز بأن جمم

ًاش ًنكاحا هريغ ًا، رعي هللاو. دتهاع يهوتنت قهاأويطل عنها ويموت صحيح
لم.أع

الخادمة     بسبب     آخرها     ات  مر     ةا  عد     ا  طلقه87حا/1/40

ًءاسمم اوقممدم ات،سمميدةا/ نعمممال هزوجتومعه جودةيد/ سال ر] حض1271[ تفتا
ًا اللجنة، امهمن فسرتتساو ة،نجالل على عرض فممي لختلفهممما ونظر
تممأجل فقممد بالضممبط الطلقممات لظممروف اهمتذكر ماوعد ئع،االوق بعض
    ، ازواجهم منذ لقط نم امبينه حصل ما لكتابة
جميمع بهما كتبمما ورقة للجنة وقدما الزوج حضر جلسةال ههذ يوف         

لي:ي ما ةمتضمن زواجهما منذ حصلت التي الطلقات
ج:ولزا ةاادفإ



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ً انتوك تيبخالصال يف نيساكن كنا الياما هذه ى: فيلولا رةاالم حامل

فبممدر المشمماكل ضعممب بببسمم مناقشممة بيننا دارت الياما من يوما وفي
اليميممن عليهمما ورميممت عليهمما وتنرفزت فتضايقت وألفاظ كلمات اهنم

لممه تلمموق عبالجممام الذي الشيخ إلى ذهبت اليوما نفس (الطلق)ً وفي
ًا كنممت همل لي لاقو حصل يذلا ًا متضممايق ردفملمت: نعمم: فق ومعصمب

ن.يمالي
فممي نتنمماقش كنمما يمموما وفممي الشمميوخ جليممب إلى ية: انتقلنالثانا رةاالم

ردت فهممي أعصممابي المناقشة وشدت أخرى لكاشوم فلوس موضوع
ً كنممت لممو طلقنممي لممي وقالت علّي أتمالكهمما لممم أعصممابي بعممدها رجل

وقلممت بالجممامع الممذي الشيخ إلى تبذه يوما دعبو ينميال اعليه فرميت
ًا كنت وماي فيين.. وميال دفر لحص الذي له بيننا فدارت نفسيا متضايق

لهمما: وقلممت تسممكت ملممف لها: اسكتي قلتف يباصعأ فشدت مناقشة
سممألت وعنممدما معناهمما أعرف ل وكنت وأختي أمي مثل علّي تحرمين

ً حصممل الممذي تلمموق خشممي ىلممإ هبتفذ شيخ إلى لي: اذهب قال رجل
ك.رب فرغفاست ىرخأ مرةا اماالكل هذا تقول لي: حراما فقال

قممالتو ةمممداخال اتهمتنممي فلقممد خادمة بسبب هذا رةا: كانلخيا رةاالم
ًا بها وأريد يدها أمسكت يننلزوجتي: إ معنمما مضممت أن بعممد وهذا سوء

وصممدقت تصممدقني فلممم معقممول؟ لزوجتي: أهممذا فقلت سنوات، أربع
يه ولكن الخادمة أضرب أن وصممت تدش أعصابي اهدوبع ةملخادا

عنهمما تبتعممد لكممي وأمسممكتها أضممربها أن يتننعوم ةمدالخا امامأ وقفت
الخادممة تصممدقين هممل تلمموق حتضممربها مش: تلاقو توافق لم ولكن

مممش وأنمما عليِك تخرب سوف إنها وقلتك قالت: نعم تصدقيني لم وأنا
طممالق طممالق أنممت تلممفق يعصممابأ تلكام أقدر لم ذلك وبعد عوزاك،
حصل. ما هذا طالق،

جة:الزو إفادةا م
طالق. لي: أنت قال الصليبخات)ً وقد في نسكن كنا مايو: (ىولأ)ً ال1
شممهر أو بشمهرين سممنة ممن أكمثر عمممره ائملو ننية: كماالثا مرةا)ً ال2

اسممتفززته الطلقمة هممذه وفممي الشمميوخ جليممب في نسكن وكنا ونصف
الق.ط ت: أنيل قالف طلقني له وقلت

ذكرها.ي وهو منها، متأكدةا ستل رةام اك)ً هن3
محرمممة الخممر)ً أنممت الطلق قبل لي: " وهذا الق قدف هارظ رةا)ً وم4

بالسممتغفار، فنصممحوه الشمميوخ لأسمم وقال: إنممه ختيأو يمأ زي علّي
وصدقته.

بينه أحول وأنا ضربها يريد الخادمة،وهو بسبب خير: كانال طلق)ً ال5
)ًةالخادم ي(يعن عليِك هتخرب يقول كان أخرى ةادسي منزل يف كناو نها،وبي

 نت: أًاقائل طلقنيو

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
تيمممر تنممأ لممه تقممول السمميدةا  مممرات)ً وكممانت3( طممالق أنممت طالق
اللفظ. بهذا تنطق ل كيلع حراما اليمين



عممن لوسممئ اللجنممة عليهمما واطلعممت  الورقة في كتباه ما جالزو أقرو م
خممتي)ً فقممال: لمممأو أمممي زي ّيلممع ينمرتح ت( أن لها قوله من هقصد
رب حصمل لهم وسمئل ،وجمتيز قاطل أقصمد لمم شيئا بها أقصد أو ض
علممى ضممربتها نيممةاثلا ةقممفقممال: الطل المممذكورةا؟ الطلقات أثناء شتم

الطربيزةا كسرت ثم الطلق، مني طلبت أن بعد بيدي ههاجو .
ينجوزال ةنجالل وناقشت أخرى، ةامر ةلزوجا الأقو أخذ إعادةا ةللجنا أتر ثم

.ةالمقدم ةالورق في الزوجان كتبه ما قراءةا تدوأعا

تي:ال ةللجنا بتوأجا*
ًا تنكممح حممتى لممه تحممل ل كممبرى بينونة زوجها من انتب جةالزو أن زوجمم
ًا رهيغ ًا نكاح ًا شممرعي عممدتها. وتنتهممي يطلقهمما أو عنهمما ويممموت صمحيح

أعلم. والله

 الثانية     الطلقة     تقع     س  ر  ع     زينة     ول  ح     ف  ل  لخ  ا     بسبب87حا/6/43

السيدةا/حمدةا، جتهوز هعوم ،ميحلرا عبديد/الس جنةالل ىإل حضر] 1272[
التي: الستفتاء وقدما

وبركاته, هلال ورحمة معليك لماالس
الطلق هممو الطلق وهممذا لزوجممتي طلقممي موضمموع شممأنب اءسممتفتال

الثاني.

مايلي: الزوج جنةلال تسألو م
قال: مرتين. بالطلق؟ كتجوز على تطقن ةامر مك م
ونصممف سممنة منممذ حصمملت أولىالل: قا ؟ىلالو قةلالط صلتح تىم م

ولممم طممالق، تنألها:  فقلت جتيوز نيبو بيني شجار حصل فقد تقريبا
ي المشمايخ سمألت وقد أضربها، راء ف الوا الجه ي: بمأن فق الطلقمة ل

فراجعتها. عهاتراج أن ولك واقعة
نرفممزمت وأنمما العمممل مممن راجعا ال: كنتق ؟الثانية ةقطلال ماظروف م

عنممدي لهمما: ليممس فقلممت زواج، لحفلة به زينتت يك ًابهذ نيم تبفطل
وقد طالق، لها: أنت فقلت كلذ بسبب وبينها نييب راجش وحصل الن،

ًا. أسبوع منذ ذلك حصل تقريب
جميممع ىعل جالزو فوافقت هامن رتفساللس الزوجة للجنةا عتاستدو م
واله.قأ

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ة:للجنا بتأجا*

مممادامت مراجعتها له ةعيرج ةينثا ةطلق زوجها من طلقت وجةالز بأن
قمةلط علممى زوجتممه معمه وتبقمى اللجنممة أممماما راجعهما وقمد العدةا في

أعلم واحدةا. والله

بالطلق!!!     التلفظ     وكثير     صبية  الع     شديد87حا/1/44



امدقممو /سممعادةاديلسمما زوجته ومعه أحمدسيد/ ال ةجنللا لىإ حضر] 1273[
التي: الستفتاء

فممي عنممي ومعممروف فممالأط ةثلثمم يولمم تنواسمم عشممر نذم وجمتز أنا
نياسممل ممماينطق وكممثيرا ،ةيبصممعال شممديد أنممي زوجممتي وعائلة عائلتي
وبمجممرد شمميء، فعممل عممن نهممي أو شمميء لفعممل للطلق يميممن بحلف
كلممذ عممِنأ لممم أننممي تيقممنأ اناللسمم مممن الكلمممة وخروج بذلك الحلف

.لالنفعا نتيجة حلف فقط  ولكنها للطلق، فورالمع نىعملبا
طممالق، : أنممت لزوجممتي وقلت عائلي خلف حدث اتنوس نياثم ذومن

أخممرى معممان يحمممل اللفممظ هذا نأ تانتبه اللفظ وجرخ درجمب وأيضا
حيممانال بعض في أيضا أني إل مشاكل، دون ذلك بعد حياتنا إلى وعدنا
يهممدد موضمموع هنمماك انكمم رشممه ومنذ ،لقب نم ذكرت كما حلف يوجد
إل بممذويه، الخاص الموضوع اهذ راتثيل بأن جتيولز وقلت السرةا كيان
لهمما وقلت وضوع،ملا هذا ذكرت أسرةالا نايك حفظ في منها رغبة أنها

الموضمموع هذا عليها دار التي الشخصية نفس وعلى طالق، أيضا: أنت
طلقمك،أ فسمو وضموعملا هذا اله تنقل لو لها لتق خرآ يثدحب نكول

ول بممدأت، هممي نإ سأبا: لله تقل بدأت؟ التي هي لو لي: حتى قالت
هممي الخممرى لتكممون الظممروف على تحايلت قد زوجتي كانت إن أدري

أطلممق لممم الن حممتى لهمما: ولكننممي وقلت ماحدث، ووقع ل؟ أما ةئداالب
.لها تحذيريالول غير اليمين

ًا.ريخ الله مكازوج كلذ عن منكم تفسرلس جئت لذا

مايلي: لجنةال هسألتو م
قال: مرتين. لطلق؟با كزوجت ىعل تقنط ةامر مك م
ليئاعمم خلف حصممل اتونسمم 8 ذنمقال:  الولى؟ طلقةال فاظروم م

شممرعي، مأذون إلى ذهبت بعدها ضربتها ثم طالق أنت لزوجتي وقلت
بان.ضغ كنت له: إنني وقلت طلق، علي يقع لم أنه فأخبرني



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
هممددي عوموضمم هنمماك كممان شممهر قال:منممذ الثانية؟ طلقةال فاظروم م
اذه تذكر أنها إل الموضوع هذا لتثير بأن لزوجتي وقلت ةاسرلا انيك
طالق. نتأ: اله فقلت لموضوعا
اللجنة:. وسألتها وجة،الز حضرتو م
قالت: مرتين. بالطلق؟ زوجك عليِك قنط ةامر مك م
الكتمماب كتممب بعمد كممانت ةارممم الت: أولق ؟أولىلا لقةطال فاظروم م

ًاصع وجيز ناوك خلوةا،ال وبعد وقممال خلف، فحصممل الغضب، دديش بي
أطلقممك، سمموف ةنفل كلمت إن شهرقال منذ والثانية طالق، لي: أنت

كلمتها. وقد

ة:للجنا بتأجا*
إغلق(غضممب حالممة فممي فكممانت الولممى وأما واقعة الثانية لقةالط بأن
هتممزوج معه فتبقى  بالطلق، وعيدا فكانت ثةلاثال وأما ،عتق ايد)ً فلشد

أعلم. هللواتين. قلط لىع

 زوجها     فتستفز     ا  ضرته     من     تغار87حا/4/44

لتي:ا ءاستفتاال ماوقد نقاالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1274[
نيبأ دهااقلعت لكذو لزوجة،ا مع وخلف تفاهم سوء ببسب حصل لقد

علممى اهتبرضممف والحاجات، العطيات في عليها الخرى الزوجة أفضل
ع بمدأت حينمما وذلك ها: طالق،ل توقل وجهها، ّي صموتها ترف ولمما عل
فممي النظممر فالرجمماء أخممرى: طممالق، مممرةا لهمما قلت الكلما في تمادت

اللممه وجزاكم به تلفظت ما شأن في شرعيلا الحكم ءادبوإ عوضالمو
ًا.رخي

قممال: مممرةا زوجتممك؟ علممى بممالطلق نطقممت مممرةا جنة: كمالل ألتهس م
واحدةا.

زوجتممك تفضممل تقممول: إنممك قممال: زوجممتي ؟ةقمملالط ذهه وفظر ام م
فضممربتها، علممي صمموتها فرفعممت عليممك، أفضلها لها: لم فقلت الولى،
أخرى مرةا لها فقلت الكلما يف يعل مادتت مث ق،لاط نتلها: أ وقلت

طالق. أنت
:نةللجا تهسألو مم
أن ردتأ ماأ ديممالتأك أردت هممل طممالق، أنممت ثانيممة بقولك تأرد ماذا مم

الخبممار قصممدت وإنممما طلقهمما أقصممد قممال: لممم أخممرى، ةارممم تطلقهمما
بالولى.

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
نة:اللج ابتوأج*



ممما جعتهاارم وله يةعجر ولىأ طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن
طلقممتين. علممى عممهم تبقممىو جنة،الل أماما عهاراج وقد العدةا في دامت
أعلم. والله

الطلق     وطلبت     زوجته     فاغتاظت     لسفر  ا     عن     عدل       87حا/6/45

التي: تاءاستفال ماوقد  عقل/ السيد جنةالل إلى حضر] 1275[
بالطلق. حلفت وقد زوجتي وبين بيني قطل حصل لقد

ة:نجللا هتلأسو م
واحدةا. قال: مرةا ؟قبالطل كتجزو ىلع قتطن ةامر مك م
ى فرلسما ديرن : كناقال الطلقة؟ ذهه وفظر ام م ي ثمم القماهرةا إل ف

ًا زوجممتي فغضممبت السفر عن عدلُت لحظة آخر ًا غضممب ذتخممأو شممديد
طالق. أنت لها فقلت الطلق مني وتطلب تصرخ

.سأم قال: قبل الكلما؟ ذاه صلح تىم م
عممدل ثممم لقاهرةاا ىإل لسفرل ناجزيح  كناوقالت: وجة،الز حضرتو م

قمماما ثممم طممالق، تأنمم لممي لافق يله: طلقن قلتو فغضبت السفر عن
طالق. وقال: أنت الصور بعض وقطع

بها. أردت ماذا طالق أنت الصور قطع امدعب قوله عن لجنةال هسألتو م
الولى. ةلطلقا يدتأك قال: أردت آخر؟ طلقا أردت أما دتأكيال له م

:اللجنة بتجاأ*
اممم تهممااجعرم ولممه يممةرجع واحممدةا طلقة زوجها من طلقت وجةالز بأن
د العمدةا في تدام ا وق ى اللجنمة أمماما راجعه ه وتبق علمى زوجتمه مع
أعلم. . واللهنيتقلط

مرتين     إحداهما     ق  طل     ن  وجتا  ز     له87حا/1/46

ي:الت فتاءاستلا مادوق ،ش عماالسيد/ جنةالل إلى حضر

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
مع طالق طالق لها: أنت تلق أن تيجوز مع فاخل رأث على حصل لقد

يميممن كفممارةا إخممراج لزمني مرةاال ههذ لبق لقالطب حلفت نيبأ العلم
الحكممم بممداءإو الموضمموع فممي النظممر فالرجمماء المشممايخ، إفتاء حسب

الشرعي،
ضورح اللجنة وطلبت سابقة جلسة في الستفتاء هذا ضعر قسب دوق     

قة.باالس الفتوى إحضار عم جةالزو

مايلي: لجنةال هسألتو م
.ينرتل: ماق اق؟لطلاب زوجتك على قتنط ةامر مك م



تبرضممف يزوجممت بيممن خلف قممال: حصممل الولى؟ طلقةال فاظروم م
طالق)ً. ( أنت منها واحدةا لكل وقلت إحداهما

وجممتيز لمي قممالت أسممبوع ممدةا قال: ممن الثانية؟ طلقةال فاظروم م
قلممت نرجممع أن أردنمما امدوعن ها،لهأ إلى اذهبنف أهلي إلى نيه: خذنعم
مطلقممة لهمما فقلمت تطلقنممي، أن اإل أذهممب ما ان: أقالت رجعن : هيا لها

مطلقة.
ةطم مطلقمة بقولمك دتصق اذامنة: اللج لتهوسأ تأكيمد أردت همل لق

واحدةا، طلقة قال: قصدت ثانيا؟ طلقها أردت أما الطلق
واله.قأ على جوالز ووافقت واسمها ةجزولا ترضوح         

ة:للجنا بتأجا*
ثانيممة مممة)ً طلقممةنع هتممجوز (علممى بممه عتقمم سممتفتيالم نم درماص بأن

ةادحمماو طلقممة على معه وتبقى العدةا في مادامت مراجعتها وله رجعية
أعلم. اللجنة. والله أماما راجعها وقد

شهور     بثمانية     الول     طلقها     بعد     اعها  إرج     يريد87حا/2/47

التي: اءستفتال وقدما نحمدا/ ديالس لجنةلا إلى حضر] 1276[
الثلث)ً وقد طالق فأنت ( اذهبي عبارةاال هبهذ يتزوج ىعل تنطق لقد

وكنت وبينها، بيني حدث افلخل بأسبوع، الولدةا بعد الشيء هذا حدث
وقممد وعممي، علممى وكنممت مممأاقول، مممدرك بممأني علممما غضبان ساعتها
عصمممتي، إلممى اهممعاإرج ريممدأ نوال ،شممهور الثمان تتعدى فترةا تركتها
ا.رخي الله جزاكم بهذا أفتوني

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ة:للجنا بتأجا*

أن وله جعتهارم نود عدتها بانقضاء صغرى بينونة منه انتب تهزوج بأن
طلقتين. واللممه على معه وتبقى حديدين ومهر بعقد برضاها عليها دقيع

أعلم.

لق  ط  ل  با     ا  يهدده     الزار     ضور  ح     من     عها  ليمن87حا/1/48

:التي اءتفاستلا مادوق ، آدمالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1277[
اختلط بهمما يحصل (الظهر)ً " الزار" وكما تسمى عادةا الدنب في دتوج

فمنعتهمما النساء إحدى قبل من إليه وجتيز تدعي وقد النساءب لاجرلا
أو حضوري في علي تحرمين الظهر إلى البيت من خرجت " إذا وقلت

يقممع ناسممية خرجت لو هل زوجةلا تسأل كنلو خرج،ت لم يغيابي" وه
م؟تحريلا من به تماتلفظ اعليه
ممماتلفظت عليها يقع أمها قبل من الزوج بيت في الظهر عمل إذا اوهذ
التحريم. لوقوع رةاافكال هي وما
خيرا. الله وجزاكم الشرعي الحكم اءإبد رجاءفال



ىلممع لتهااسممر فممي الممزوج ووافقممت السممتفتاء نفممس وجتممهز متوقد
.هأقوال

لجنة:ال هسألتو م
الولى. المرةا : هذهالق لق؟طلبا كوجتز على قتطن ةامر مك م
عبارةا يهو (الظهر)ً تسمى ةاداع اندقال: عن الطلقة؟ ههذ فاظروم م

المصمماب النسممان يزاول نفساني ومرض الحمر الرجيم شياطين عن
الممبيت نممم رجممتخ  إذالها: وقلت زوجتي على فحلفت أحيانا، بصدمة

جرخممت لمممو ،يعلمم حرميممنت غيممابي أما حضمموري فممي سواء الظهر ىلإ
.جةزوال

تدصمق: قممال علممي؟ تحرميممن بقولممك قصممدت نممة: ممماذااللج لتهوسممأ
فممي يرغممب أنممه وأفمماد الطلق، أقصممد ولم الخروج نم ومنعها هديدهات

المستقبل. في عائلية مشاكل عليه ليترتب لكي الحلف هذا سقوط

:نةللجا تبأجا*
أو رازلمم(ا في كترشا إذا قالطل وليحصل تهديد مجرد نهم قعماو بأن

حاليمما)ً (بيتهمما والممدتها بيممت فممي ولممو فيه وشاركت ذهبت لظهر)ً وإذاا
 عليه وكان ه،نيمي في حنثته

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
اليميممن إسممقاط أراد وإذا مسمماكين، عشممرةا إطعمماما وهممي يمين كفارةا

يفمم عيقمم عممما دعممتوتب ةكمشممار أقل على تقتصر أن فعليها بمشاركتها
م.لأع واللهمنكرات.  الظهر)ً من أو (الزار

وبالربع     ثلث  بال     طالق     أنت87حا/2/48

:يتآال اءستفتال وقدما محمدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1278[
طممالق لزوجتي( أنممت قلت أن والنرفزةا الزعل من ببوبس حصل لقد

ممن مم تلومماز مم المجأتع وأنما غضب، حالة في وبالربع)ً وكنت بالثلثة
أن ةاالمممر ذههمم قبممل سممبق وقمد بممذلك، طبية ورقة ولدي مراضأ ةاعد

ًا عليها تقيألا ًا يمني عوضمموملا فممي النظممر فالرجمماء أنفممذه، ولممم معلق
شرعي؟لا الحكم وإبداء

جميممع أن تممبين طبيممة ورقممة فقممدما فيممك؟ التي المراض لجنة: ماال هسألتو م
للجنة:ا هسألت ثمو ةعصبي ًراضاأم وليس باطنية أمراض هي مافيها

0ما1968 قال: سنة ؟زوجتت تىم م
قال: مرتين. بالطلق؟ زوجتك ىعل قتطن ةامر مك م
إلى أسافر أن دترأ أياما عشرةا قبل: لاق ؟ىالول طلقةال فاظروم م

إذا فقلت السفر، من فمنعوني الراحة، إلى وأحتاج مريض لني الشاما
في  اأزيدل قالطل ّيلع 0ما1987 نةالس هذه في الشاما إلى سافرت

الن. حتى امالشا لىإ أذهب لمو شهرين وأ شهر عن هناك البقاء



بينممي خلف حصممل ةلمميللا نفممس الثانية: قال: فممي طلقةال فاظروم م
طممالق أنممت لها فقلت تطلقني، أن لتقدر أنت لي فقالت زوجتي نيبو

وبالربع. بالثلث
ه.لاوأق على جوزال تقفووا هاتفيا بالزوجة نةاللج صلتوات

ة:للجنا بتأجا*
شمميء  فل0ما1987 السممنة ههممذ فممي مااالشمم إلممى يممذهب لم اا: إذأول

فعليممه رهش من أكثر  ومكث0ما1987 السنة هذه في ذهب وإذا عليه،
إلممى سممافرت إذا الطلق علممّي قمموله مممن التهديممد لقصده يمين كفارةا

دصممقي ولممم ،هرينشمم أو شممهر عممن هنمماك البقمماء فممي لأزيممد الشمماما
بذلك. طلق يقع أفاد)ً ول ماك(قالطل

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
طلقممة به تقع وبالربع)ً فإنه بالثلث طالق تأنه(لقول ةلنسباب اميا: أثان

طلقتين. على زوجته معه وتبقى جنة،للا أماما راجعها دقو ،ةيعرج أولى
أعلم. والله

الدين     ويسب     شتم  ي     ه  لن     ولده     على     كين  الس     يحمل87حا/1/49

 ،دمحم/ جهاووز ،مة/فإاطلجنةال ىإل تحضر] 1279[
ءاستفتللغدةا أبو الستار الدكتور/ عبد إلى راحض دق ناوكا       

لجنممة لممىع قوالهممماأ تعممرض أن ،فرأى غضب حالة في قعو قطل عن
ىلفتوا

مايلي: وجالز سئل وقد
مرات. : ثلث قال بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
حصممل  فقممد0ما1969 سممنة قال: حصمملت الولى؟ طلقةال فاظروم م

تها: أنل فقلت وتصيح تصرخ فبدأت فضربتها زوجتي وبين بيني خلف
راجعممت مثم حصممل المذي لمه وحكيممت أخاهمما ابلتقو خرجت ثم قلطا

ه وريلنمما الله دعب خلشيا ي فقمال اللمه رحم ظ كمررت ممرةا كمم ل لف
الطلق لفممظ كررت لو حتى يل  فقال واحدةا له: مرةا فقلت الطلق؟

اللممه عبممد الشمميخ أممماما راجعتهمما ثم واحدةا تحتسب فإنها مرةا من أكثر
الله. رحمه النوري

ينئممذح  وكنمما0ما1983 لسممنة قال: حصلت ؟ةينالثا قةللطا فورظام م
بسممبب خلف، زوجممتي وبين بيني وحصل أخي دعن مينيقم دنلرا في

أن اسممتطعت زوجتي: ما لتاق حيث زرته الذي يناثلا أخي عند مبيتي
وأنبتهمما عليهمما فغضممبت بالشممك تموحي بطريقة أخيك، زوجة بيت تترك
أثنمماء موجممودةا أخممي جممةوز تنوكمما قلطمما تلها: أن وقلت كلمها على

ًا أمممه باتعمم قدو ًاموجود ريالكب بنيا كذلك وكان الخلف شممديدا عتابمم
أخبرنمماف)ً امدينممة(مأدبمم فممي خياشملا أحد راجعنا ثم منها، ماصدر على
الغضب. بسبب واقع غير الطلق بأن



بتاريممخ الماضممي الربعاء يوما قال: حصلت الثالثة؟ طلقةال فاظروم م
وأخممذت المستشفى إلى ذهبت وجتيز نأ حصل دقفما. 29/7/1987

ًت أممك خمذ لبنمي وقلممت التحويممل علمى عتطلوا اهعم تهحضرأو حويل
ذهب أن ضمتفرف ًاتواني ولدي عند وكان ي: بمأنه وقمالت همانبا ممع ت ل

مشممغولة سمميارتي لن ابنممي بمموانيت أوصمملها أن منممي وطلبممت تعبممان
أن جيممرانلا نبمما مممن تطلبمم ثممم باسمممي ليممس الوانيت لن فرفضت
انهممبيو ينمميب خلف لصمموح هلتهممافأم تسممتعجله، لكممي وذهبممت يوصلها

ًا ابني وكان فضربتها  راقد
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

مني هرب فلما هتقولح سكينا أخذتف نيدلاب وشتم فقاما السرير على
السبب. هي لنها مرةا، مليون طالق لها: أنت وقلت إليها رجعت

أمنع نأ ستطعأ م: لقال ؟قلطلا من نفسك تمنع أن طيعتتستكن له م
. فزةاروالن غضبال شدةا من الطلق من نفسي

مايلي: الزوجة ةللجنا لتوسأ
اتيممداالم في ضيق من يناعن نقالت: نح الولى؟ طلقةال فاظروم م

على الطلق وكلمة يتفاهم ول الغضب سريع وهو زوجي تقصير بسبب
قطممال قلطمما ققممال: طممال المممرةا هممذه وفممي الدين يسب وهو لسانه

ًا سأل بأنه يجزو يقولو نممم قاالطل عممن بشمميء يخممبرني ولممم شمميخ
ًا سألت ناوأ هوقوع ثحي الرجمموع ممكممن بممأنه الشمميخ وأخممبرني شمميخ

.إليه
عنممده وبتنمما أخويه أحد بيت زرنا قالت: لقد ية؟ناثال طلقةال فاظروم م

لم الذي الخر أخيه بيت إلى بي ذهب ذلك وبعد خلف أخويه بين وكان
همنمم وطلبممت عنممده أخيممه زوجممة وكانت معنا هو لزني ولم انلزون هرزن
أو زعلهمما علممى خفممت هممل الباب عند رميتنا له: لماذا تقل أناو نزولال

سمممع لممما ولكنه فيه الشك أقصد لم ناأو " المستفتية تكش"  مهلزع
ً حملها الكلمة ًا محمل طمالق وقال: طمالق أخيه بيت في وضربني سيئ
ًا سأل وقد ضربي دمعتا وهو طالق عليه. لشيء بأن وأفتاه شيخ

تخرج  حيث الكبير ابني بسبب هذهت: الق ة؟ثلالثا قةلطال فظروام م
خممالفته سمميارةا لممىع لاشممتغ ولممما عمل ىلع لصحي ولم الثانوية من

إلممى وابنممتي يوصمملني أن منممه زوجممي طلممب مممرةا وفممي الشممرطة
ليممهع  نل تنممأ لهمووصمم المفتمماحا خممذ لبيممه ابنممي فقممال المستوصف

وهممو ولممدوال البنممت ربفض ويضرب يشتم وبدأ زوجي فغضب ةفلامخ
عليممه يممرد ابنممي بممدأ وقممد الولد عن حجزته لني وضربني دينال بيس

زوجممي أخممذ وقممد ذلممك منه يسبق ولم والده ىلع وغضب عليه ويغلط
رجممع فلممما الممبيت مممن هرب الولد لن به يلحق فلم بها ليضربه سكينة

.قطال طالق :لي لقا لي
.الت: لقا ؟النفسي بالط مستشفى إلى زوجك ذهب أن قسب له م

لاوقممأ اهأقوال وافقت وقد الزوجة أقوال إلى اللجنة معتاست أن دوبع
زوجها.

يلي: بما ةللجنا تابأج*



أرجعها وقد طلقتان والثانية الولى المرةا في المستفتي من عماوق أن
أرجعها كما الله، رحمه يرونال الله دبع يخشلا هاعن سأل التي الولى عقب

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب ةيفعل جعةامر ثانيةال عقب
نأل ةيممنالثا الطلقممة وقمموع تممرى واللجنممة العدةا، انتهاء قبل رةااشمعبال

لنه تقع فلم الثالثة المرةا في ماوقع وأما ، لرادته ًادمفق ليس الغضب
هوحملمم ضممربها مممن صمماحبه شممديد(إغلق)ً لممما  غضممب حالممة في كان

وتبقممى الطلق، مممن نفسممه منممع استطاعته وعدما بنها عنطل ينكسال
أعلم. واحدةا. والله ةلقط لىع هتعصم في همع

بالسكين     أمه     يد     جرحت     أن     عد  ب     ته  زوج     يطلق     87حا/1/51

التي: ءاتفاستلا وقدما ،/ خالدالسيد جنةالل إلى حضر] 1280[
ولكممن ،لممدبو جتيوز من قتزر و0ما1984 سنة تزوجت أنني اصلالح

وكممبيرةا، صممغيرةا بكممل تتحكممم أن وتريممد المشمماكل كممثيرةا زوجممتي
ولقممد باكسممتان فممي الن وهممي مشمماكلها كممثرةا مممن ًاريكممث فتضممايقت

زوجممتي وأخممبرت باكسممتان إلى معي وأخذتها أخرى امرأةا من تزوجت
اجمميبزو لقناعهمما الثانيممة زوجممتي عنممامو معهمما عتمتجوا كلذب لىالو
لطلبهمما البدايممة فممي أسممتجب فلم الطلق يمن لبتطو فضتر اهولكن

بعد وحصل أيضا، ستجبأ مل ولكنني بسكين اهسفن تجرحا بأن وهددت
مممن زواجي موضوع في بيننا نقاش وحصل والدتي مع اجتمعنا أن ذلك

يممد بهمما وضممربت السكين ولىأال يتجزو تفأخذ النقاش واشتد الثانية
والممدتي يممد نممم يليسمم دمالمما رأيممت اوعنممدم ي،والممدت وجرحت والدتي
فقلممت نعمم لتاقف قالالط تريدين هل لزوجتي وقلت أعصابي فقدت

ولكممن منها النتهاء بنيتي يكن ولم طالق، طالق طالق أنت لصخ: اله
والدتي. تضر أنها من وخوفا تهدأ لكي

:يلماي ةنلجال هسألتو م
ى.لوال مرةالا هي هذهقال:  بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
ةنسمم السمميدةا/ سمميدةا مممن مممتزوج قممال: أنمما الطلقة؟ ههذ فاظروم م

كممثيرةا زوجممتي أن والحاصممل واحممد، ولممدب امنهمم رزقممت دقممو0ما1984
د باكسمتان في الن وهي المشاكل مشماكلها، كمثرةا ممن تضمايقت وق

إلممى معها سافرت ثم ت،يوكال في انه أخرى ةاامرأ من تزوجت ولذلك
أخممرى امممرأةا مممن مممتزوج نيبأ ىلولا وجتيز ترأخب هناكو باكستان

أصرتو قالطل مني طلبتو تضفر ولكن إقناعها وحاولت فرفضت،
 طلبها، على

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
اجتمعممت أن ذلممك بعممد وحصممل لطلبها، البداية في أستجب لم ولكنني
وزوجممتي الدتيو ينب قاشن فحصل حاضرا أكن ولم والدتي مع زوجتي

زوجتي ذتأخف ماينهب لنقاشا واشتد ة،الثاني من زواجي موضوع حول
وهمممت طلبهمما لهمما أنفذ لم إذا نفسها تجرحا سوف بأنها وهددت سكينا



مممن الدما وسال والدتي فانجرحت والدتي  فأمسكتها نفسها تجرحا نأب
بممأن شممخص أخممبرني أن بعممد مسممرعا الممبيت إلممى حضممرت وقد يدها،

ديمم ورأيممت يتالب دخلت وعندما بسكين، نفسها تجرحا بأن دتهد وجتيز
وفقممدت نفسممي أتمالممك لممم يممدها مممن يسمميل والممدما ةوحجرم والدتي

لهمما: فقلممت فقممالت: نعممم اقلطلا تريممدين هل تيجوزل تلفق أعصابي
ماصممدر علممى نممادما وأنمما الممبيت من خرجت ثم طالق طالق طالق أنت

مني.
0ما13/11/1986 بتاريخ لصل: حاق اق؟الطل ذاه صلح تىم م
أسممتطع قممال: لممم ق؟لبممالط كتلفظ اءنأث نفسيةال حالتك انتك يفك م

توفقممد الممدما منهمما ليسممي يوالممدت يممد رأيممت عندما نفسي أتمالك أن
تجمرحا بممأن تهديمدها فمي مسممتمرةا زوجممتي رأيمت عندما أكثر عصابيأ

نفسها.

ة:للجنا بتأجا*
إغلق(غضب في ناك لنه لةاحلا ذهه في يالمستفت طلق يقع لم هبأن

أعلم. . واللهاتلقط اثلث على تهجزو معه ىتبق شديد)ً ولذلك

صغرى     ونة  ن  ي  ب     ى  ل  إ     آلت     رجعية     طلقة  و     ان  يمين87حا/4/51

وقممدما لسيدةا/ فوزيةا تهزوج ومعه حسنالسيد/ جنةالل ىلإ حضر] 1281[
التي: الستفتاء

تيالممب من تجرخ ذاآتي: إال بالكلما زوجتي على نطقت أن حصل لقد
ًا تكونين ذيالمم يزوجممت نولكمم يت،بالمم مممن جممتخر وهي بالثلثة، طالق
اللفظممة بالثلثممة)ً وهممذه طممالق قلت( روحي أنني متأكدةا وهي تتذكره

ًا أشهر ثلثة نم أكثر من في المرةا هذه قبل حصل بأنه العلم مع تقريب
عوضممالمو فممي النظممر فالرجاء مسجد، إماما فيها وسألت السنة نفس

الشرعي؟ الحكم داءبوإ

ايلي:م الزوج جنةالل سألتو م
قال: مرتين. بالطلق؟ وجتكز لىع نطقت ةامر كم م

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
طلبممت فقممد بممايرقت سنة منذ قال: حصلت الولى؟ طلقةال فاظروم م

شمموري تطيعممي لم لها: إذا وقلت الشياء بعض فعل من تمتنع أن منها
ًا، تكونين شياء.ألا بعض علف نم هاعنوم اتهديده أقصد وكنت طالق

ًا هرأشمم بعةرأ منذ تلصقال: ح ؟الثانية طلقةال فاظروم م فقممد تقريبمم
اذإ لها: فقلت إذني نودب اخروجه كثرةا بسبب وبينها بيني خلف حصل

ًا تبقيممن إذنممي بدون خرجت بممدون وخرجممت فخممالفتني بالثلثممة، طالقمم
بممتهذ ثممم ،ينممإذ نبدو الخروج من ومنعها تهديدها أقصد وكنت إذني،

ةنسمخ تبمةاالك منمي فطلبممت الطلق حكممم عمن لسمأل حكمةملا إلى
الفتوى. إلى فأحالوني معي تكن ولم أصليةال دالعق



مايلي: لزوجةا ةنلجلا سألتو م
مرات. قالت: ثلث بالطلق؟ زوجك عليك قنط ةامر مك م
زوجممي وبيممن بينممي خلف قممالت: حصممل الولممى؟  طلقةال فاظروم م

الممبيت، أدخممل لممن الطلق علممي يحممورلممي:  قممالف فصاريملا بببس
المشممايخ أحممد سممأل لممي: بممأنه وقممال ت،بيال لخدو ادع مث مدةا غابو

يمين. كفارةا رجخيو تيبال يدخل بأن فأفتاه
ي الثانيمة؟ طلقةال فاظروم م ذه قمالت: ف ظ لمم الممرةا ه ي يتلف عل

بالطلق.
ي فخل حصل فقد ن بين ي وبي لأ نلم يممظعال هفقمال: واللم زوج دخ
البيت. إلى وعاد مدةا غاب ثم تيالب
فقال زوجي وبين بيني خلف ت: حصلالق لثة؟اثال ةلطلقا فاظروم م

ًا كونينت ينذإ بدون خرجت لي: إذا ثممم وخرجممت فخالفته لثةثلاب طالق
مسلم. أو نصراني مايردك بالثلثة طالقة لي: روحي فقال رجعت،

الطلق. لوحص منذ ينعيراج مول رأشه ستة منذ ذلك حصل وقد
الثانيممة طلقممةال فظممرو نع منه ارسللستف جالزو للجنةا عتاستدو م

لممم هنأبمم وقممال ماقالت، ىلع اهقفواف الزوجة، ذكرتهما اللتين والثالثة
الثالثة. الطلقة حصول منذ يراجعها

نة:اللج ابتوأج*
هيممفعل نايمينمم والثانيممة الولممى المممرةا فممي المسممتفتي نم درماص بأن

ًا، عشرين عاماطإ كفارتان ةطلق هب تقع ثةلالثا في منه صدر وما مسكين
ًا رجعيمة، لىأو بينونممة بائنمة تعتمبر العمدةا أثنماء مراجعتهمما لعمدما ونظمر

عليها عقد وإذا رضاها، وبشرط جديدين ومهر بعقد إل له لحلت صغرى
أعلم. طلقتين. والله على معه تبقى

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

وعي     دون     فطلق     ا  د  شدي     غضبا     فغضب     فته   خال      87حا/1/53

التي: تاءاستفال ماوقد   مهديالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1282[
مممن ةادشممبو ارجشممو افخل أثممر على طلقبال وجتيز ىلع تنطق لقد

زتنمينرف لنهما تيزوجم ضمرب وأردت ملبسمي مزقمت حيممث بضغال
ملممعال مممع الثلث، الطلق أقصممد أكن بالثلث" ولم طالقا: "له قلتف
المرةا. هذه قبل بالطلق عليها تقطن أن يسبق لم هنأب

الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في ظرالن رجاءفال
الولى. ةارملا هي هذ: هقال ؟قلطلبا زوجتك على قتنط ةامر مك م
الولد منممي بطلم يمماماألا حممدأ يفممقممال:  ة؟الطلقم ذههمم وفظممر ام م

لكبممارا دللول فممأذنت التممالي، اليوما في الترفيهية المدينة إلى الذهاب
الولد مممع الممبيت فممي تمكممث أن زوجممتي مممن وطلبممت الممذهاب، فممي

مممن تعمجر ماوعنممد العمممل، مممن أرجممع حممتى عهمم تذهب ول الصغار
انممأو يناعتسمم نتظرتهموا البيت في أجدهم لم التالي ومايلا في عمللا

تمكممث ولممم خممالفتني زوجممتي لن مشدودةا وأعصابي غضب ةالح في
واعتممذرت زوجممتي وبيممن بينممي خلف لصممح عممادوا وعندما ،تيبلا يف



:يلمم تلفقمما فضممربتها عممذرها أقبممل لم الغضب شدةا من ولكنني مني
الق تنمألهما:  لمتقو غضبي دفزا تضربني، ول نيقطل ثمم بالثلثمة، ط

.مني ردص ما لىع وندمت يملبس مزقت
ملمم ،ال: لقما خلف؟ وبينهما بينمك حصمل إذا سممابقا ربهاتض تكن له م

مممرةا أول كممذلك هممي ضممربها، علممى معتمماد غيممر أننمميل اسممابق أضممربها
مي.كل مخالفة على معتادةا غير لنها تخالفني

لممم قممال: ل، لطلق؟اب التلفظ نم نفسك كتمل أن تطيعتس تكن له م
ممن أرجمف كنممت لننميق. لبممالط ظلتلفا نم نفسي لكأم أن أستطع

الغضب. شدةا

ة:للجنا بتأجا*
شممديد)ً كممما إغلق(غضممب حالممة فممي ناكمم المستفتي من درص ام نأب

لىع تهجزو همع ىوتبق طلق، بذلك يقع فل الطلق، أثناء حالته وصف
المعاشممرةا وحسممن اللممه ىوقممبت لجنممةلا صممحتهن وقممد طلقممات، ثلث

.أعلم للهلزوجته. وا

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ثلثا     طلقها  ف     ا  أخته     مع     ا  ه  ث  حدي     ه  عجب  ي     لم 87حا/5/53

التي:  ءفتاتاسلا مادوق ،فإايز لسيد/ا جنةالل إلى حضر] 1283[
فقلممت يننمماب راجشممو خلف أثمر علمى بالطلق زوجتي ىعل تنطق لقد
أتمبين ولممم حمراما علمّي وأنمت طمالق أنمت طمالق أنت طالق تنأ لها:

لممم بممأنه العلممم مممع ،شممديد غضب الةح في كنت لني قلت مما القصد
الث يفم حصمل وهمذا المرةا، هذه قبل من قالطبال طقتن نأ بقسي ث
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في النظر ءجافالر ،لعيدا ماوي
ءاالسيدةا/ شف وهي هتجوز معه ضرتح و

يلي: ما الزوج ةلجنلا تلوسأ
لى.الو مرةاال هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
للزيارةا، أختها بيت في وجتيزو أنا ناك: لقا ؟ةقالطل ذهه وفظر ام م

مسمماوىء حممول الحممديث كممل كممانو ا،أختهمم عم دثتتح زوجتي نتوكا
ى رجعنما دمانممعو حديثهما، يعجبني فلم أختها ابن وشقاوةا وسلبيات إل

فقلممت أختهمما مممع حممديثها بسبب زوجتي وبين بيني شجار حصل البيت
.ماحرا علي وأنت طالق، طالق طالق لها: أنت

قال: )ً؟ماحرا علي (أنت لها وقولك الطلق، لفظ راركتب قصدت اذام م
حصممل وقممد منهمما النتهمماء قصدي يكن ولم الطلق، تأكيد لكبذ تدصق
مكاني. من أتحرك لمو ،المجلس نفس في قالطلا
أراجعها ولم تقريبا شهر منذ الطلق قال: حصل لطلق؟ا صلح تىم م

بالطلق. ليهاع تتلفظ مادنع ملاح تكن لم وهي الطلق حصول منذ



علممى الممزوج افقتفممو امنهمم راستفسمملل الزوجممة ةللجنمما عتاسممتدو م
أقواله.

ة:للجنا بتأجا*
ممما مراجعتهمما له رجعية، أولى قةلط به تقع لمستفتيا نم ردص ما بأن

د العمدةا في دامت ا وق ى اللجنمة أمماما راجعه ه وتبق علمى زوجتمه مع
حته طلقتين. وقد المعاشممرةا.واللمه سمنحو اللمه وىقتب جنمةللا مانص

أعلم.
         



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

الطلق     كد  أ  و     فعاد     ها  و  خ  أ     شتمه  ف     ا  قه  طل 87حا/7/53

وقممدما ةا/ حنان،يدلسا جتهوز هعوم ،خالديد/ الس جنةالل إلى حضر] 1284[
التي: الستفتاء

علممما طممالق، طممالق قللها: طمما فقلت زوجتي وبين نيبي فخل حصل
بالطلق. فيها أتلفظ التي الولى المرةا هذه بأن

يلي: ما الزوج جنةالل سألتو م
الولى. المرةا هي قال: هذه ؟قبالطل كتجزو ىلع قتطن ةامر مك م
كنت فقد تقريبا، أسبوعين منذ تصل: حقال ؟ةلطلقا ههذ وفظر ما م

لممي: سمموف قممالتو هأممم فزعلممت فبكممى ًاحزم هفضربت ابني مع ألعب
وصممببته المممرق وأخممذت وضممربتها عليهمما فغضممبُت المرق عليك أصب
ينممملك ثم تهملكو هايخبأ تاتصل ثم فحضر والدي ونادت فقامت عليها

نمميبي لفخلا ورتطمم ةالسممماع توضممع أن وبعممد غضبي فزاد وشتمني
.قلاط قلطا لها: طالق قلت ثم ثانية مرةا فضربتها زوجتي وبين

مممن زاد قممال: الممذي بممالطلق؟ عليهمما تتلفظ وجعلك كبضأغ ذيال ام م
أهلي. عرض في شتمني الذي أخوها وعيي أفقد وجعلني غضبي

إذا أحيانما أضمربها كنممت قال: نعمم ً؟اقبسا بتهارض أن كمن لحص له م
.هاوبين يبين لفخ حصل

علممى الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م
أقواله.

الزوجة. وكلما الزوج كلما وقرر الزوجة والد كذلك رضحو م

ة:للجنا بتأجا*
ممما جعتممهارم لممه ةيممرجع أولى طلقة به تقع المستفتي من صدر ما بأن

لممىع وجتممهز معممه بقممىتو للجنممة،ا أممماما راجعها وقد العدةا، في متاد
لهوالالمعاشرةا. وحسن الله بتقوى اللجنة نصحتهما وقد طلقتين،

علم.أ

عقد     دون     معها     يعيش     ثم     لدخول  ا     بل  ق     ها  يطلق87حا/8/53

التي: تاءفاستلا مادوق ،عد مساالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1285[
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

بهمما، أدخممل لممم ولكممن بهمما ليممتتخا أن حصمملو ةاامممرأ ىعل تملك لقد
لهمما: بقولي بالطلق عليها نطقت سينف بينو بيني ضبغال من لةوبحا

ذكر. ما غير شيء يحصل ولم طالق،
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في ظرالن رجاءفال



يلي: ما المستفتي لجنةال توسأل مم
ولى.ألا المرةا يه هذه: لقا ؟بالطلق زوجتك على طقتن رةام كم مم
بزوجتي خلأد نأ بلقو قدتع نأ ال: بعدق الطلقة؟ هذه روفظ ما مم

بهمما أشممك ينمملعج يتزوج عن بكلما وأخبرني عزيز صديق عندي حضر
أيمماما ومممرت أطلقهمما، ولممم نفسي تمالكت ولكنني فغضبت، هاقالوبأخ
ذيلما لماالك بنفس وأخبرني ثانية مرةا صديقي حضر ثم بها، أدخل ولم

ولم كيوشك زدادتوا عليها غضبي فزاد زوجتي عن ًاقباس به نيربخأ
أن لممي اتضممح ذلممك وبعد مسموع: طالق، وبلفظ فقلت يفسن مالكتأ

وكلممه الصممحة مممن أساس له ليس تيجوز عن سمعته الذي ماالكلا كل
إلمى فأحمالني المشممايخ أحمد إلمى فاتجهت زوجتي، على وافتراء كذب
الفتوى، لجنة إلى فأحالوني حكمةمال ىإل تهجات كوكذل الفتوى، لجنة
وتممم زوجممتي علممى منممي رصممد يلممذا مااوالكل عوالموضمم لتتجمماه ثممم

تيجمموز علممى منممي صممدر يذلمما قالالط حكم فما بها، ودخلت الزفاف
  بها؟ أدخل أن قبل

يعلم يكن لم وبأنه ولد، المذكورةا المرأةا من له بأن تفتيالمس فادوأ         
المر. لهاجت ولذلك لوالدخ لقب قالطل حكم

ة:للجنا بتأجا*
ولممه صممغرى بينونة بائنة أولى طلقة به عتق يتفلمستا نم صدر ما بأن

وتممرى وليهمما، وموافقممة ،ارضاه ويشترط ينديدج رهوم بعقد مراجعتها
وترجممو بشممبهة، وطء من لنه بالمستفتي حق ل الولد نسب أن اللجنة
بممالتحريم علمممه لعدما كلوذ ابقةسلا شرةااعبالم الله يؤاخذه أل اللجنة

أعلم. لقتين. واللهط لىع عهم تبقى هايعل عقد نوإ قال، كما

ج  و  ز  ل  ا     يل  ك  و     يها  أخ     بيد     والثالثة     محكمة  ال     ي  ف     ان  طلقت87حا/4/54

تي:ال تفتاءلسا قدماو مم عزام/ لسيدا نةجالل إلى حضر] 1286[
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ً لها أعمل أن زوجتي يمن تطلب لقد براوأقم لصمدقاء بالطلق توكيل
ًا رفضت يننكول وطرفها طرفي نم ًا رفض ًا قاطع منممي طلبممت وأخير

ً أعمل أن علمممأ نممينل كذلمم ىعلمم فمموافقت القمماهرةا في لخيها توكيل
ًا ًا معه اتصلت أنني خاصةو ايطلقه ال فسو اهاأخ نأ جيد قلتو تلفوني

لي: فقال وتطلقها تجِن ل أن فالرجاء باسمك لكيتو اهعم تكأخ نإ له
عممدما وهممو الموضمموع بنفس مهاأ تكلم أنني كما لصحي ليحمست هذا

ًاجمم نةاتعب كانت إنها حيث التوكيل على وافقت أنني والسبب الطلق د
أكممن ولممم النفسية الراحةو جللعل رفاست أن اريدهأ وكنت لكويتا في

تسممافر لكممي الوحيممدةا الطريقة تانك ولكن لتوكيبال الطلق ةني أقصد
.ًادج مريضة كانت إنها حيث

بالسممابق قمممت أننممي كممما أطفممال أربعممة منها لي دجوي نيأن مالعل مع
كممانتو يتالكممو فممي هممذا مرتيممن بتطليقهمما معهمما عشممرتي خلل ومن



أيضمما اعليه رجعت أن بعد الثانية المرةاو ارغبته ىلع بناء ىلولا المرةا
الطلق هممو التوكيممل فممي الموجممود الطلق وكممان ابهطل ىلع ناءب ناك

ًا وعلمت الثالث، مممع الطلق علممى أخاها تجبر أن تعاطاست أنها أخير
امممك ،همعمم يفممونلالت التصال على بناء مرةا من أكثر عارضها أنه العلم

بالتي: إفادتي فالرجاء لطلق،ا ىعل قدمةم تكان ًاأيض والدتها أن
ل؟ ماأ جائز قللطا هذا له)ً 1
ل؟ أما صحيح الزواج يعتبر جْتتزو إذا )ً هل2

:يلي ما للجنةا تهوسأل مم
الولممى والطلقتممان مممرات، قممال: ثلث بممالطلق؟ طقممتن رةاممم كممم مم

المراجعة. كذلكو مةلمحكا في ثابتتان والثانية
طلممب فممي كتبممه ممما فقرر الثالثة الطلقة فورظ عن جنةلال تهلأسو مم
وأن أخيهمما علممى تضممغط أن اسممتطاعت زوجتممه نبممأقممال: و فتاءاستلا

حكممم صممدر ذلممك بعممد ثم معه يذلا بالتوكيل لقطلا عاقإي على تخبره
الثالثة. الطلقة بإثبات مصر محكمة من

:لجنةال تأجاب*
حكم به صدر الثالث قالطال بأن يتفلمستا قرر كما المر ناك اذإ هنبأ     
له تحل ل كبرى بينونة زوجها من ةئنبا وجةزلا برتعتف مصر في المحكمة في

ًا تنكح حتى  هريغ زوج

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ًااكن ًا ح عنهمما مممات أو طلقهمما فممإن التحليممل بممه يقصممد ل ًاحصحي شرعي

.علمأ لهل. واايتزوجه أن الول للزوج حل عدتها وانتهت

ليضربها     أن     لق  بالط     لها     حلف 87حا/4/55

التي: اءستفتال وقدما محمد سيد/لا اللجنة إلى حضر] 1288[
وبيممن بينممي ارد وقممد)ًمم 11( هرشمم فممي ما1986 سنة وجمتز شخص أنا

السمميارةا ركمموب ىلممع صخألوبمما ككل العائلة سببه كان خلف زوجتي
ًا حاد نقاش اردف الطلق (علممّي قممولي إلممى أدى مممما أعصممابي أثار جد

لصممفأ أن عأسممتط لممم السيارةا)ً ولكممن وعائلتي أنت تركبي ل أن منك
رتاضممطرو ئلتيوعمما أنمما لنا الوحيدةا السيارةا لنها السيارةا يف بينهما

ًا إركابهمال ًا مع بسممح هنممأ وأخممبرني الشمميوخ أحممد وسممألت عني رغم
الول. الطلق كان وهذا اليمين فانلحك ويعتبر النية
ًا زوجممتي بضممرب بممدأت عنممدما فكممان الثمماني لقالط أممما لعممدما كممثير

أحممد فممي ولكممن بعممد فيممما فااصمتن وكنمما انممجزوا لوأ تينفسي استقرار
الطلق (علممي لهمما فقلت لطلقبا اعليه فأحل أن ىعل أصرت المرات
اليمماما أحممد في ولكن ًادأب أؤذيك ولم أخرى مرةا أضربك لن أنه بالثلثة

مممن أكممثر فعاتبتهمما ثممارت حتى أوجه إلى النقاش واحتد بيننا نقاش دار



جديممد مممن حياتنمما بدأت ذلك عدبو اهأؤذي ال تىح أضربها لم ولكني مرةا
بهما. محكالو نيالطلق نهذي عن رأستفس وانني

يلي: ما الزوج ةللجنا لتوسأ
ما.1986 قال: سنة ؟زوجتت تىم م
قال: مرتين. بالطلق؟ زوجتك على قتنط رةام مك م
الثممالث أو الرابممع الشهر في قال: حصلت الولى؟ لطلقةا وفظر ام م

لها: علي فقلت زوجتي وبين بيني فاخل حصل دقف ،ما1987 نةس من
في اضطرت ذلك بعد ثم واحدةا سيارةا يف ليأه عم كبينتر ام الطلق
ي مع جتيوز بكرأ أن المرات إحدى ي أهل د وكنمت ارتي،يسمم ف أقص
طلقها. أقصد ولم واحدةا، سيارةا في أهلي مع الركوب من منعها

زوجتي برضأ لحيانا رأكث يف كنت قال الثانية؟ لطلقةا وفظر ام م
وبينها بيني فلخ حصل تاالمر دىحإ وفي هاوبين بيني خلف حصل إذا

 وعند فضربتها،
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

فقلممت: علممي اهبضممر عممدما على لقطلاب فلأح أن مني طلبْت الصلح
المممرات إحممدى وفممي وأضممربِك، عليممِك يممدي أمممد ممما إني منك الطلق
.اربتهوض بيدي فدفعتها وبينها بيني خلف حصل

بهارضمم من فسين منع أقصد قال: كنت الحلف؟ من دصقت كنت اذام م
ها. اقطل قصدأ ولم

علممى جوزلمما تقفممواف منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م
أقواله.

ة:للجنا بتأجا*
فممي حنممث وقمد يميممن هممو المرتيممن فممي المسممتفتي مممن صمدر ما بأن

ًاكسم ينعشر إطعاما يمين كفارتا فعليه المرتين .ملأع هللا. وين

لوهزل  و     ول...يقع  الدخ     قبل     لق   الط 87حا/1/57

لسيدةا/ ميسممون،ا تهزوج ومعه انسإليمالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1289[
التي: الستفتاء وقدما

، عليهمما أدخل لم ولكن بزوجتي  واختيلت0ما9/9/1987 اريخبت تعقد
عممن اهل قلتف زوجتي وبين بيني خلف ما. حصل17/9/1987 وبتاريخ

تمرا اثةلث قلت ا،لي: قله فقالت أطلقك، سوف إنني: حااالمز يقرط
قالطل لفممظ فكررت أيضا قل لي قالت ثم طالقة، طالقة ةلقطا أنت

مرات. ثالث
الشرعي. لحكما انبي وأرج

كممان وقد بعد، بها يدخل ولم المذكورةا، زوجته تزوج ج: إنهالزو قالو م
جالسممين، ّنمماك يالماض سيمخال ماوي وفيما. 9/9/1987بتاريخ الزواج
المزاحا: أنا ريقط لىع هال فقلت تيجزو وبين بيني حاد نقاش فحصل

الق قلاطم تنألهما:  فقلت لي: قلها فقالت سأطلقك، الق، ط مثم ط



الثمماني اليمموما وفممي طممالق، طممالق لها: طممالق فقلت أيضا الت: قلهاق
امفي يلشرعا لحكما بيان الن وأطلب حصل بما وأبلغته والدها قابلت
حصل.

ماقال. على لزوجةا تهوافقو م

يلي: ابم لجنةال بتجاأ*



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

منممه، صممدرت طلقممة بأول بائن طلق به يقع المستفتي من رماصد إن
البمائن بمالطلق انتهمت الزوجية لن محل تصادف لم ةيالتال والطلقات

اذوإ ابرضماه جديمدين وعقمد بمهر له وتحل التالية، الطلقات تلحقه فل
أعلم. طلقتين. واللهب دتعو ليهإ تعاد

الثالثة     بعد     كبرى     ينونة  ب     نت  ا  ب  ف  ..  ت  را  م     ربع  أ     ا  طلقه87حا/2/57

/ نشمممية،ةاديالسمم جتهوز هعوم ،هالل / عبدالسيد جنةالل إلى حضر] 1290[
التي: الستفتاء وقدما

مممرات بالطلقممأربع زوجممتي علممى ونطقممت ما،1982 نةسمم وجمممتز أنمما
متفرقات:

وبين بيني خلف حصل فقد ضي،املا شعبان رهش في تحصل ولى:ال
زوجممتي)ً نصمميبها ( وأقصد نشمية هل لتوق اهدوال إلى فذهبت تيزوج

مممن لممي: تعمموذ القممف طلقهمما بممذلك وقصدي  نصيبها، انتهى أي وفى،
في مسترجع وأنا الشيطان، من بالله أعوذ فقلت واسترجع، الشيطان

زوجتي. استرجاع وأقصد كلمي
وبيممن بينممي خلف حصممل بشممهرين، الولى ةقلالط بعد لتة: حصيانلثا

وطلبممت فبكممت مطلقممة، لهمما: أنممت فقلممت ننابي فلخلا اشتدو يتزوج
تلفظممت أن وبعممد لحظممةلا نفممس في ترجعتهاساف ،اهأسترجع أن مني

مباشرةا. بالطلق عليها
خلف حصممل فقممد ونصممف، بشممهر الثانيممة الطلقممة بعد ت: حصلالثةالث

لممىإ فأخممذتها أهلهمما بيت إلى آخذها نأ مني لبتطف وجتيز وبين بيني
لهمما: وقلممت بالتلفون وكلمتها بها واتصلت ييتب إلى تعورج لهاهأ بيت
فاسممترجعتها أراجعهمما، أن ينممم وترجممو تبكممي، فصممارت مطلقممة، أنت

بيتي. إلى وأرجعتها أهلها بيت إلى لها ذهبت ثم مباشرةا
الثلثمماء ماويمم وهممو اما،يممأ عشممرةاب الثممةالث الطلقممة بعممد ت: حصلابعةالر

وبينها بيني قاشلنا اشتدو وجتيز نيوب بيني خلف حصل فقد الماضي
انممأو منهمما النتهمماء كلذبمم دوأقصمم طممالق طممالق طممالق لها: أنت فقلت
أهلهمما بيممت إلممى أخذتها ثم الرابعة الطلقة تعتبر الطلقة هذه أن عارف
اق.لالط لوحص ذمن أراجعها ولم أهلها بيت في لتزال وهي

طلممبأو ني،م لصماح وه  الطلب في ماذكرته : إن تفتيالمس قالو م
أقواله. على الزوجة ووافقته عليه ابةإجال

:نةللجا بتأجا*
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

زوجمما تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى بينونة زوجها نم بانت وجةالز بأن
ًا نكاحا غيره دأوتب عدتها، وتنتهي عنها يموت أو ويطلقها صحيحا شرعي

أنهممال المح تصممادف فلم الرابعة الطلقة وأما الثة،ثلا الطلقة دعب هاتدع
أعلم. له. والله جةزو نتك مل



ه  ت  ج  زو     يرجع     الصغرى...كيف     ة  ينون  الب      بعد    87حا/5/57

التي: تاءفاستلا مادوق ،محمديد/سلا جنةالل إلى حضر] 1291[
منممذ أراجعهمما ولممم رجعيممة  طلقة0ما8/4/1986 بتاريخ جتيزو تطلق

بتاريممخ صممادر حكممم يدولمم دها،لممب إلممى ترسمماف وهممي الطلقة، صدور
سابقا، المذكور تاريخالب جعيةر أولى قةلط إثبات  في0ما30/4/1986

الرجمموع يفمم نرغب ونحن طلبها على بناء لي ردها كيفية عن وسؤالي
لبعضنا.

فممي ماكتبه فقرر عنه الستفسار يريد عما المستفتي جنةالل سألتو م
الستفتاء. طلب

:ةلجنلا بتأجا*
دقبع هل لحوت دتها،ع بانتهاء صغرى بينونة زوجها من تنبا جةزولا بأن

علممى معممه تبقممى عليهمما عقممد وإذا ورضمماها، بإرادتهمما يممدينجد رومهمم
أعلم. طلقتين. والله

..فيطلقها     معه     السكن     على     ارها  إجب     يريد87حا/7/57

التي: تاءفاستلا مادوق ،د/ محمالسيد نةاللج إلى حضر] 1292[
البيت. في نسكن أن الإ بالطلق يتزوج لىع تفحل لقد

ي:ايلم لجنةال هسألتو م
الولى. المرةا هذه قال بالطلق؟ زوجتك على قتطن ةارم مك م
أن بعممد بيتمما اسممتأجرت أننممي حاصممللا: قال الطلقة؟ ههذ فاظروم م

ليعجبهمما الممبيت بممأن لممي قممالت ذلك بعد ثم عليه ووافقت زوجتي رأته
فقممالت: لممن الممبيت نسممكن الإ لقلطا: بمملهمما تلممفق ،فيممه تسكن ولن

لزما الممبيت ماسممكنت إذا لقلطبمانيممة: اث مممرةا هال فقلت يتالب أسكن
تسممافر لممم وهممي ،ماأيمما ثلثمة منذ كلذ لصح وقد سوريا إلى تسافرين

سوريا. إلى
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

المممرةا فممي قممال: قصممدت والثمماني؟ الول الحلممف مممن قصممدت اذام م
أقصمد ولممم تيبلمما فمي عميم نتسمك نأ على وإجبارها إرغامها الولى
تخويفهمما قصممدت نيةثاال مرةالا في ذلككو البيت، تسكن لم إذا طلقها

ديصممق كان وكذلك قها،الط دصقأ ولم البيت تسكن أن على وإجبارها
طلقها. أقصد ولم سوريا إلى تسافر وأن ، وجهها أرى ل أن

ة:للجنا بتأجا*



فعليممه اهمميف حنممث دقممو يميممن نمرتيممال في المستفتي نم درماص بأن
ًا عشمرين إطعاما يمين كفارتا ثلث علمى هجتمزو هعم بقمىوت ،مسمكين

أعلم. طلقات. والله

؟سابقتين     رجعة     م  ث     طلقة     بعد     زوجته     له     تحل     : هل  يسأل87حا/9/57

التي: تاءفاستلا مادوق ،م جاسإالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1293[
ما.ويال سبنف إليها  ورجعت60 سنة من جتيزو تطلق

27 ذمنمم زوجتممه طلممق وقممد ما1959 سنة متزوج بأنه يفتمستال الوق
اليوما. نفس يف اجعهاور نةس

:ةللجنا بتأجا*
علممى زوجتممه معممه قممىبتو ، إرجاعهمما بعممد قائمممة لتممزال وجيممةالز بأن

أعلم. طلقتين. والله

اق  الطل     ا  قاصد     ين  مرت     ا  قه  طل87حا/2/60

، السمميدةا/ مرفممت جتممهوز هعمموم ،أحمدالسمميد/ جنممةالل إلى حصر] 1294[
تي:آلا الستفتاء وقدما

مرتيممن بممالطلق زوجممتي علممى تلفظممت  وقد0ما1967 نةس وجمتز أنا
كالتالي: متفرقتين

زوجممتي نيمموب بينممي فاخل لصح فقد تقريبا واتسن ةخمس منذ)1ً
الثمماني وماليبمماو ، اهممعم لمنممزل أخممذتها طممالق)ً ثممم لهمما: ( أنممت فقلت

ًا. أسأل أن بدون للمنزل أرجعتها أحد
أولدي وأممماما زوجممتي مممع شممديد فالخ تقريبمما رينشه نذم صلح)ً 2

طممالق طممالق أنممت لهمما وقلممت أعصممابي ففقممدت معها الخلف وتطور
 نفسبو ها،أهل لبيت وأخذتها طالق

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
ًا بمأن واعتبرنما وأهلي هالهأ حضر ومايلا أديبتم درمج يحمدث لممم شمميئ
الولد. بغرفة عندي موجودةا والن ا،له فتخويو

مايلي: وجزلا ةناللج سألتو م
قال: مرتين. بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةارم كم م
سممنوات، ست أو خمس منذ قال: حصلت الولى؟ طلقةال فاظروم م

أرجعتهمما ثم طالق، لها: أنت تلقف زوجتي نيبو نييب لفخ حصل فقد
ًاأ اقالطل محك نع لأأس أن ونبد المشايخ. من حد
حصل دقف تقريبا شهرين منذ قال: حصلت الثانية؟ طلقةال فاظروم م

طممالق طممالق لهمما: أنممت فقلممت الولد أممماما زوجممي وبيممن بيني خلف
طالق.

لوصمح منممذ اهممعجأرا ملمم ل،قممال:  الطلق؟ حصمول بعد اجعتهرا له م
الطلق.



الطلق لفممظ رراتكممب تدصال: قق ؟قالطل فظل بتكرار قصدت اذام م
منها. النتهاء أقصد ولم الطلق تأكيد

علممى الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار ةجمموزال للجنممةا عتاسممتدو م
يراجعهمما ولم الثانية الطلقة حصول منذ يعاشرها لم بأنه وقالت أقواله
الثانية. الطلقة حصول بعد نيتمر ءتهااج عادةالا إن وقالت

نة:جللا بتأجا*
مراجعتهمما فلمه رجعيتمان طلقتممان بمه تقمع المسمتفتي نمم ردصما بأن
علممى زوجتممه معممه وتبقى اللجنة، أماما اهراجع وقد لعدةا،ا يف تممادا

أعلم. واحدةا. والله طلقة

لبلد  ا     ل  ننز     حتى     ي  ل  ع     مة  ر  ح  م     نت  أ  لها:     قال87حا/5/60

ي:آتال تفتاءاسلا قدماو ،انعثم لمدعو/ جنةاالل إلى حضر] 1295[
مممن حالممة وفممي زوجممتي مممع خلف أثممر علممى التي لكلمابا تنطق لقد

قلممت( أنممت ذلممك البلممد)ً وبعممد ننممزل لممما لغايممة علي نيمالغضب(تحر
اقبممالطل فيهمما أنطممق التي الولى المرةا هي هذه بأن العلم طالق)ً مع

مكالح بداءوإ الموضوع في النظر فأرجو وات،نس سبع من جوزمت انأو
؟يلشرعا

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
مايلي: لجنةال هسألتو م
ولى.ألا المرةا هي هذه: لاق ؟قبالطل زوجتك على قتنط ةامر مك م
فقلممت زوجممتي وبين بيني خلف قال: حصل الطلقة؟ ههذ فاظروم م

تفقل نهايبو ينيب خلفال واشتد بلدنا، ننزل حتى علي محرمة أنت لها
اتهمممعمجا مادعم لميع نيممهما: تحرمل بقولي أقصد ولم طالق، ها: أنتل

ذلك. أفهم كنت وما

ة:للجنا بتأجا*
يميممن كفممارةا فعليممه فيممه ثنممح وقممد يمين، المستفتي نم درماص بأن

أولممى طلقممة طممالق)ً وقعممت وبقمموله( أنممت ، مسمماكين عشممرةا إطعاما
قتين. واللهلط على جتهوز معه ىقوتب اللجنة أماما راجعها وقد رجعية،
أعلم.

ها  لق  فط     وها  خ  أ     زه  ف  ست  ا         87حا/6/60

:يتآال تاءفاستلا مادوق ،د محمالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1296[
زوجممتي أخمي بحضمور وكمان زوجمتي وبين بيني مهتفا سوء حصل لقد

تمموازني ففقممدت الزوجممة أخ وبيممن بينممي شممديدةا بعصبية النزاع واشتد
دي ةقبطري تمهخأ طلق يمنم بطل عندما عليمه فمرددت وعصمبية تح
وهذا طالقة، بأنها أشهدكم لتوق ديدش غضب الةح وفي ور،شع بدون



أفيمدوني نيمة،لاب الطلق أقصمد ملم ينممنأ علمما بيننمما، حصمل المذي هو
ت أن يسمبق لمم بمأنه العلمم ممع الله أفادكم الطلق نطق ذه قبمل ب ه
المرةا.

مايلي: لجنةال هسألتو م
أولى.ال المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ كتجزو على تطقن ةارم مك م
خلف حصممل فقد أياما ثلثة منذ قال: حصلت ؟قةطلال هذه فروماظ م

علممّي وغلممط وشممتمني أخوهمما لخدفتمم أخيها بحضور يتجوز وبين بيني
بسممبب فغضممبت أخممتي، وطلممق نفسك شرف راجل أنت لي: لو وقال
ولمم لصمماح علمى كلمذ عمدب دمنانم ثمم مطلقمة، وقلت: أختمك كلمه

الطلق. حصول منذ أراجعها

ة:ناللج بتأجا*
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
مراجعتهمما فلممه رجعيممة أولممى طلقممة بممه تقع المستفتي نم درماص بأن

علممى زوجتممه معممه وتبقى اللجنة، أماما عهاجار وقد العدةا، في مادامت
أعلم. طلقتين. والله

بلدها     إلى     إرسالها     ة  صعوب  ل     ها  يرجع87حا/10/60

التي: تاءفاستلا مادوق ،حمود/السيد ةنلجال ىلإ ] حضر1297[
عندما وذلك عميق خلف لسباب ماياأ ربعةأو شهر بلق جتيزو طلقت
ًا علي ترد فلم سألتها ًا رد لهمما: فقلممت ليليممق ًافرتصمم وتصممرفت سليم

أطفالهمما، عنممد وهمي أقربهما ل أنما المموقت ذلك ومن طالق، طالق أنت
ًا قممررت الممزواج ىلممع قممدرتي مادعول دالالب إلى إرسالها لصعوبة ونظر

ًاأي وهي لها الرجوع وإبممداء الموضمموع يفمم ظممرالن ءاالرجممف ،ةراضممي ض
الشرعي. الحكم

:يليام لجنهال هسألتو م
الولى. المرةا هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك ىلع قتنط ةامر مك م
سمممعت فقممد تقريبمما شممهر منذ قال: حصلت الطلقة؟ ههذ فاظروم م

أن أردت وعنممدما زوجممتي فممي كشممأ جعلنممي يئممالزم ضعممب من كلما
ت بعنمف، ليع ردت كلذ عن تيجزو من سرأستف النعمال علمي ورفع

طالق. طالق لها: أنت وقلت أعصابي ففقدت
الطلق. تأكيد بذلك قال: قصدت الطلق؟ لفظ بتكرار قصدت اذام م

ة:للجنا بتأجا*



عتهمماجارم لممهف جعيممةر أولممى طلقممة زوجهمما مممن طلقممت وجممةالز بممأن
ىعلمم هتممجزو همعم ىوتبقم جنممةالل أممماما راجعها وقد العدةا في تمادما
أعلم. قتين. واللهطل

عن     الطويل     بالغياب     أو     ق  ا  ف  الن     بعدما     ق  لطل  ا     قع  ي     هل 87حا/6/63
البيت؟

التي: فتاءتلسا متدوق ،مريمالسيدةا/  لجنةال ىإل تحضر] 1298[
)ً ثممم85( عمماما ممن عبمالرا هرشلا في يمعل نوبدو جيوز ينطلق لقد
ذلممك ممن غرضمه نكمماو عاما،لا نفس من الخامس رالشه في إلي رجع
هتممجزو كلما مممن عممامالا اذه في بذلك وعلمت أخرى، بإمرأةا يتزوج أن

 زوجي وسؤالي: إن طلقها، أن وبعد الثانية
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

علممي صرفي ل أنه كما يرجع، ثم أشهر لمدةا بيته عن يتغيب أن يحصل
بمعنى الطلق؟ حيث من الزوجية العلقة ىلع يؤثر اذه فهل )ًنفقة(ال
الطلق؟ جبتو تلك هرفاتتص له

.يعرشال الحكم وإبداء الموضوع في رالنظ جاءالر

المقصممود وقممالت: إن الطلممب فممي ممما اللجنة أماما ةيتفستالم بينتو م
ً كنت إن أعرف أن الستفتاء من ماأ مةقائ جيةالزو وهل ل، أما له حلل
ل؟

اللجنة: بتهاأجا وقد*
باقيممة وهي للزواج حلي ما امهل حلوي ،زوجها مةعص على لتزا ل هبأن

أعلم. والله طلقتين، على معه

البيت     مغادرةا     من     لمنعها     يط  ر  لش  ا     ي  ف     ها  يطلق87حا/1/64

التي: تاءفاستلا مادوق ،محمدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1299[
لني يتأسمر بمارخأو دي،لمب في وزوجتي كويتال يف لمأع أنا ي تص ف

ًا مسجلة، شرائط عن أهلي لىإ سلير عبطوبال ي،تزوج خبارأ خصوص
أنل ًونظممرا إخوانهمما،و اهتاووأخ أهلها بيت إلى وذهابها زوجتي تحركات

ًا هناك عليهابالتي: حلفت فقد زوجتي بهم تختلط أن أرغب ل أشخاص
ًا، البيت من تخرجين ام اقالطلعلي ثيممح هنمما فلممحلا لممكذ وكممان نهائي

نممم سممالةر ءتنيجمما ةافممتر وبعد وأرسلته، شريط على بصوتي سجلته
تبممهذو مريضة كانت حيث البيت من خرجت زوجتي أن تخبرني أهلي
أخبرتني وقد الطلق، يمين أوقعْت قد تكون وبذلك اجلعلل الدكتور إلى

ًا مريضممة كممانت إنهمما حيممث لذلك اضطرت أنها رسالة في زوجتي ،جمد
أهممدد كنممت إننممي حيممث ذلممك، فممي والشرع الدين رأي عرفأ أن وجأر

زوجممتي أهمل يراهما حممتى مكتوبة فتوى أطلب اكم ،هليأ إرضاءل فقط



مثممل عنممي يصممدر لم بأنني ًاملع ذلك، في  شبهة هناك يكون ل وبذلك
ًا. اليمين هذا سابق

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

السممتفتاء طلممب فممي كتبه ما فقرر المستفتي من لجنةال تتفسرواس
ولممم ت،البي من الخروج من زوجته منع لفحلا من صدهق ام أنب وقال

الطلق. هذا غير منه يصدر لم وأنه ترجخ إذا اهطلق صدقي

:ةلجنال تأجاب*
كفممارةا فعليه زوجته، فيه حنثته وقد يمين، مستفتيلا من صدر ما نبأ     

طلقممات. ثلث علممى زوجتممه معمه وتبقى مساكين، عشرةا إطعاما يمين
لم.عأ للهوا

يمين  و     طلقتين     إلى     تؤدي     ة  ائلي  ع     ات  خلف87/حا2/25

لسيدةا/ سميرةاا تهزوج ومعه حسند/ سيال اللجنة لىإ حضر] 1300[
:يتآلا الستفتاء وقدما

الثانيممة السمماعة الثلثمماء يمموما صممباحا فممي الثالثة ةقلالط جتيزو تطلق
ًا والنصف رغممبوأ نطفل ولممي سمميئة نفسية حالة في كنت حيث فجر

يها.لإ ودةاالع

يلي: ما الزوج لجنةلا تلوسأ مم   
مرات. قال: ثلث ؟اقطلبال كتزوج على طقتن رةام كم مم
1982 ةنسمم ينمماير شممهر في قال: الولى الولى؟ الطلقة روفظ ما مم

زوجممتي، طلقممت وقممد ووالممدتي زوجممتي بيممن عائليممة خلفممات بسممبب
.ينالثا مااليو في راجعتها ثم قلطلا فظل غةصي أذكر ل ولكنني

لت الثانيمة؟ الطلقمة روفظ مما مم س سمببب قمال: حص روفظ نف
أهلهمما بيممت فممي زوجممتي وكانت السكن، خلف وبسبب لىأوال ةقلالط

ت أت لمم لهما: إذا فقل ى ت ًا، تكمونين تيبلما إل أن منهما وحصمل طالقم
أت ولمم أهلهما بيمت فمي ومكثت خالفتني ى ت تينيم توكمان المبيت، إل

واقممع الطلق لممي: بممأن لاقف مشايخلا أحد تلوسأ وتخويفها، هديدهات
ك.وجتز تراجع نأ لك ويحق

ًا حددت هل اليمين فتلح امندع مم ًا وقت اهممعوجلر معينممة فترةا أو معين
ًا حددأ مقال: ل بيتك؟ لىإ ًا وقت قممد وهممي لرجوعها، معينة فترةا أو معين

ف.الحل صولح من أسبوع بعد البيت إلى عادت
وكممانت أيمماما عشممرةا ذنممم ل: حصمملتاقمم لثممة؟اثال ةالطلق روفظ ما مم

ًا نممتوك ًا،ليل صممفالنو عشممرةا يممةالثان الساعة وبحاجممة وتعبممان مرهقمم
ًا، دسةاسلا الساعة مناوبةلل لمعلا من بلغ عندي وكان للراحة صممباح
 باستمرار ويبكي مريض ولد عندي وكان

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب



بينممي شممجار حصمملف ت،فرفض ناماأ وخليني الولد خذي لزوجتي فقلت
.قلطا : أنتاهل قلتف ينهاوب
لي:ي ما الزوجة لجنةال توسأل مم
ًا. سنوات ست ذمنت: قال ؟تزوجت ىتم مم تقريب
.مرات قالت: ثلث ؟قالطلبا زوجك عليك طقن رةام كم مم
وبيممن بيني عائلية خلفات قالت: حصلت الولى؟ الطلقة روفظ ما مم

.يلثانا ليوماا في راجعني ثم طالق أنتلي:  فقال زوجي والدةا
ةالزو فقمتووا ى المزوج ج ةيممنالثا قمةلللط نسممبةبال أقمواله جميمع عل
دقممو ما16/3/1987 بتاريممخ حصمملت الثالثة الطلقة بأن وقالت ثةاللثوا

الثالثة. ةقالطل بعد عاشرني

 :لجنةال تأجاب*
وأما لثالثة،ا عدب هاراجع وقد واقعتان والثالثة الولى نيلقتطال نبأ        
علممى تممهزوج معه وتبقى لليمين، الزوجة تلثتام وقد نيمي هيف انيةالث
علم. أ لهلاو. ةاواحد قةلط

التالية)ً الفتوى ر: انظ حظةا(مل

الحكم     فيختلف     أقواله     ح  ي  ح  لتص     لفتوى  ا     نة  لج     ع  يراج87حا/3/64

دماوق السيدةا/ سميرةا زوجته ومعه السيد/ حسن جنةالل إلى حضر] 1301[
التي: ءتفتاالس
عممن )ً صممادرةا87حا/2/25سممابقة( قاطل فتمموى يفمم جعممةراالم جاءالر

ً.اوشكر كم،إدارت
السابقة)ً الفتوى انظر:  حظة(مل        

بجلسممة كمممل تقممرر أن فقال: سممبق الزوج من اللجنة فسرتواست مم
ًا كممان منممي صدر طلق ثاني أن سابقة بيممت مممن رجوعهمما علممى معلقمم
،قطممال نممتأ: الهمم تلممق ليممقالتع بعد أنني رتتذك وقد يتي،ب إلى أهلها

قال. ما على الزوجة وأقرته

نة:جللا بتأجا*
ًا المستفتي امالك بسح هنبأ         ونكتو ،ةعواق الثانية الطلقة تكون أخير

ًا تنكممح حتى له تحل ل كبرى بينونة زوجها نم بانت الزوجة غيممره زوجمم
ًا ًا نكاح ًا شرعي علم.أ اللهعدتها. و وتنتهي لقهايط وأ هاعن ويموت صحي

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
احقا  ل     لقها  يط     أن     نيته     وفي     جها  يتزو 87/حا2/65

من  محمدالسيد/  من المقدما التي الستفتاء جنةالل على عرض] 1302[
نيل.ما م ينبلالف
لتوضمميح الجابممة فممي التفصمميل رجمماء مع الطلق؟ بنية اجالزو حكم ما
للطلبة. مسألةلا



يلي: بما ةللجنا بتأجا*
أن إل شممرط بغيممر رأةاالممم لرجمملا تزوج إذا كما الطلق نيةب اجالزو إن
حاافالنكمم د،البلمم هممذا في حاجته انقضت إذا أو رهش بعد اهقاطل هتين في
متعممة، نكمماحا هو قال فقد الوزاعي إل العلم أهل ةامع قول يف حيحص
حبس ينوي أن الرجل على وليس نيته تضر الو به بأس ل أنه حيحصلاو

م.لعأ هلطلقتها.وال وإل وافقته إن وحسبه المرأةا،
)ًضاالري عةبط  م645/ص6ج قدامة نلب مغني( ال

واحدةا     مرةا     ويتلفظ     ،     كثيرا     لطلق  با     ه  نفس     يحدث 87حا/1/66

التي: تاءفاستلا مادوق ،جمالالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1303[
من عليها خولدال دبع تالخلفا بعض زوجتي وبين يبين حصل لقد

ت: أطلقكقل إصلحها بي ضاق أن بعد وهي جاوزال لن ىلوال مااالي بداية
لها: قلت ثانية ومرةا الشرعية حقوقك جميع عن يزلناتت نأ شرط على

نصف إجازةا في السفارةا طريق عن قاالطل ورقة لك سلرأ وأ كأخلص
طريق عن ةست رشه يف العاما آخر إجازةا في الطلق ورقة أرسل أو السنة

تانته ذلك وبعد وأنامستعد، أطلق ةازوعا أنا كدللوا نيتقول أو السفارةا
حلفت أخرى ومرةا بالطلق حلفت النوما ءناأثو ليمعل رتوحض إجازتي
العظيم علي هل نفسي في قلت اهوبعد النوما من تظقيتسا ثم علّي وقلت

جتيوز نإ أو القط أنت لها قلت أو خالص أنت لها قلت أو الطلق علي أما
يخروج وبعد الطلق علي غير لكلماا ابهذ علم يدعن سيل أناو طالق فلنة
فلنة زوجتي نفسي: إن في أقول أخذت لطريقا في يريس ثناءوأ هعند من

أقول وبعدها اسمها وأذكر فلنة يتجوز ان أقول أحيانلا ضعب وفي طالق
تذكرأ لمو هاماس رذك في لساني يتحرك الحيان وبعض نفسي في طالق

ًا وصلني ذلك وبعد طالق أنت نفسي يف لأقو انايحأو فظلب قلت أنني أبد
من الخطاب وقرأت الشريط سماع وبعد ايهأخ نم خطابو طيشر منها

أخيها



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب 
منهمما وأخلممص قلممت: أطلقهمماو لعيمما كلما هذا لتقو قلاط قلت: أنت

.ةمطلق حاليا أنت خلص نفسي في قلت ذلك وبعد مشاكلها ومن

بلفممظ: أنممت عومسممم صمموتبو طلقلابمم فممظتل بأنه ستفتيالم أفادو م
قممرأ أن دبعممو وجتممهز لممه هعثتممب الممذي يطالشممر سمممع أن بعممد طممالق

بهمما تلفممظ الممتي المممرات باقي وأما زوجته، أخو له بعثه الذي الخطاب
أن دون نفسممه فمي كممانت فقمد السممتفتاء فمي ذكرهمما والممتي لطلقاب

توبصمم هبمم تلفممظ الممذي لقالط : بممأنوقال مسموع بصوت بها يتلفظ
بوع.سأ منذ حصل عومسم

ة:للجنا بتأجا*
دامت ما مراجعتها له رجعية ىولأ طلقة ازوجه من طلقت ةوجالز بأن
طلقممتين.واللممه ىلممع معممه وتبقممى للجنممةا ماامأ راجعها وقد العدةا، في

أعلم.

ب  الغض     دةا  ش  ل     أولى  ل  ا     ة  لق  لط  ا     قع  ت     لم            87حا/7/66

يهممو تممهجزو هعممم ترحضمم و ضامنالسمميد/  جنممةالل إلممى حضممر] 1304[
فضيلة.ةا/ يدالس
أمرهما في الشرعي لحكما باوطل

يلي: ما لزوجا ةنلجلا سألتو م
ما.1974 قال: سنة ؟زوجتت ىمت م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
لصممح فقممد ،ما1975 سممنة : حصمملتقال الولى؟ لطلقةا وفظر ام م

غضممب ةالممح في توكن قلاط ها: أنتل فقلت زوجتي وبين بيني خلف
كنممت إن كرذتممأ ال ولكننممي العممدةا أثنمماء وهممي راجعتهمما ثممم أضربها ولم

ل. أما المشايخ من أحدا الطلق حكم نع سألت
لت الثانية؟ لطلقةا وفظر ام م د ما،1982 سمنة قمال: حص ل فق حص

ثممم أقممول لممما واٍع وأنمما قلاط ها: أنتل تفقل يتزوج وبين بيني خلف
الطلق حكممم عممن وسممألته يخشممالما حممدأ الممى يممومالا نفس في ذهبت
عصمممتي لىإ يزوجت أرجعت لي: قل وقال واقع الطلق بأن لي فقال

لي. قاله ما فرددت



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
حصممل فقممد ما،1983 سممنة قال: حصمملت الثالثة؟ لطلقةا وفظر ام م

الطلق منممي تبمملفط ائضمماح ذحينئمم توكممان زوجممتي وبين بيني خلف
أحممد سممألت اقطلال لوصممح مممن ينميممو وبعممد طممالق لها: أنت فقلت

اهممتراجع ثممم حائضا تناك اهنل واقع غير الطلق بأن لي فقال المشايخ
وقممد سممألته الممذي الشمميخ فتمموى علممى بناء الزواج معاشرةا وعاشرتها

وبنت. بولد الثالث الطلق بعد منها رزقت
علممى الممزوج فمموافقت منهمما ستفسممارالل الزوجممة ةنممللجا تعسممتداو م
قواله.أ
يلي: ما وجلزا جنةلال ألتسو م
المممرةا ال: فميقم ؟ثالثال الطلقمات أثنماء شممتم أو بضمر لحص له م
عليهمما تلفظت أن وبعد بالطلق، عليها تلفظت ثم بيدي ضربتها ىلوأال

ي.من حصل ما على متندما بالنعال نفسي ضربت بالطلق
؟ةثلثالا ماأ الثانية أما الولى الطلقة أثناء لنفسيةا كحالت دشأ يهماأ م
ةيممناثلا مممن أشممد كممانت الولممى الطلقممة أثنمماء النفسممية التيال: حممق م

الزوجممة ووافقتممه الغضممب، شممدةا مممن الوعي فاقدا تنك فقد والثالثة،
قال. ما على

ة:للجنا بتأجا*
شديد)ً بضغ(إغلق ةلاح في تنكا النه واقعة غير الولى لقةالط بأن
واحممدةا. طلقممة علممى هجتممزو هعم بقىوت ،فواقعتان والثالثة الثانية وأما

أعلم. والله

 قات  ل  ط  ل  ا     ليزيد     للتأكيد     طلق  ال     ر  تكرا 87حا/9/66

وقدما السيدةا/ عزيزةا، زوجته ومعه السيد/ أحمد، اللجنة إلى حضر] 1305[
التي: الستفتاء

ًا رعش ةخمس منذ المموقت نفممس يفمم اأرجعتهمم مثمم وجتيز طلقت عام
حممول بيننمما رجاشمم بسبب ،طالق لقاط طالق يلزوجت قلت شهر ومنذ
عليهما ورميمت يهممالع تبضغف ومزقته الرض في الخبز رمت ثم الخبز

الشكر. جزيل ولكم المر اهذ يف ئيإفتا أرجو طلقلا

يلي: ما الزوج جنةالل سألتو م
رتين.م: لقا ؟قاالطلب زوجتك على قتنط ةامر مك م



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
دفقمم ةنسمم عشر سةمخ منذ لتقال: حص الولى؟ لطلقةا وفظر ام م

تنممأ لهمما: فقلممت بعممض مممع فتضمماربنا زوجممتي وبين بيني خلف لحص
لق.اط
وكان زوجتي وبين بيني لفخ صلال: حق ة؟الثاني لقةطال وفظر ام م

وقلممت عليهمما فغضممبت الرض علممى وترميممه تقطعه فأخذت خبز بيدها
منممذ أراجعهمما ولممم شهر منذ حصلت وقد ،قلاط طالق قلاط نتلها: أ
كذلك. هاشرعاأ لمو طلقال لحصو

الطلق. ديكأت تقصد قال الطلق؟ لفظ بتكرار قصدت اذام م
ممما علممى الممزوج فمموافقت منها ساراستفلل ةلزوجا للجنةا تدعتاسو م

رهش من أكثر قبل حصل الثاني الطلق أن على الطرفان واتفق قال،
.ابيتقر

ة:للجنا بتأجا*
أممماما راجعهمما قممدو جعيممةر انيممةث ةقممطل زوجهمما من طلقت وجةالز بأن

أعلم. واحدةا. والله طلقة على زوجته معه وتبقى اللجنة

كبرى     نة  نو  بي     ه  ن  م     بين  فت     ا  لث  ث     ها  ق  يطل87حا/7/68

وقدما السيدةا/ آمال، جتهوز هعوم ،حسنالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1306[
التي: اءتفتالس

مرات. ثلث زوجتي على نطقت ولقد سنوات خمس نم وجمتز أنا
علممي تبحسمم دقممو القطمم أنممت طالق أنت طالق أنت لها قلتولى:ال

ولى.أ ةطلق
فممي وكنممت تراممم ثلث نممم ثرأك اوكررته قطل أنت لها تة: قلثانيوال

وقمد عنهمما عمتنم ينمأ لمول أضمربها أن أردت حيمث شديد غضب حالة
ًا هانع سألت تقول: إنهمما وزوجتي الغضب لحالة طلقة يحسبها لم شيخ
طلقة. فحسبها آخر شيخا سألت

وكنممت مرات ثلث نم أكثر هاترروك قلاط نتأ لزوجتي تة: قلثالثوال
صممدر والطلق ب،غضممال ةادش من جتيوز ضربت دوق غضب حالة في

الحكممم وإبممداء ضمموعوملا يفمم النظممر فالرجمماء الضرب، أثناء في مني
شرعي.لا
مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م

ونصف بسنة اجناوز بعد لتص: حقال ؟ىلولا طلقةال فاظروم م
ًا إثر على وذلك الق،ط لقطا قلاط نتأ يحلها: رو قلت فقد تقريب
اليوما سفن وفي التأكيد الطلق لفظ بتكرار أقصد وكنت بيننا خلف

 المشايخ أحد إلى ذهبت الطلق فيه حصل الذي
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

عةمراج لك ويحق واقع الطلق بأن لي فقال الطلق حكم عن وسألته
ها.تاجعرف تكجوز



ةال فاظروم م نو ينممبي خلف قمال: حصمل الثانيمة؟ طلق جمتيوز بي
قلاطمم تلها: أنمم فقلت عنها ُمنعت ولكن ضربها وأردت وعيي تقدفف

ًا وكنممت مممرات ثلث مممن أكثر الطلق ظفل وكررت طالق طالق واعيمم
فقال المشايخ أحد سألت ثم بالطلق، تلفظت بأنني وعارف اقول لما
بالمعاشرةا. راجعتها كلذ وبعد ع،قاو لقطلا أنب لها

بسممبب وبينهمما بينممي لفخ صمملال: حقمم لثممة؟لثاا طلقممةال فاظروممم م
ثم فضربتهم تهاياملح أقاربي وجاء اهتبرضف بيننا الخلف واشتد غيرتها

طالق. لها: أنت قلت
بمالطلق تلفظمت بمأنني أعمرف قال: كنت تقول؟ لما عياوا تكن له م

قها.الط يتين في نيك لم ولكن
مايلي: الزوجة جنةالل سألتو م
مرات. قالت: ثلث ؟اقطلبال كجزو كعلي قنط ةامر مك م
صمفنو بسممنة زواجنمما بعمد تلصح: تقال الولى؟ طلقةال فاظروم م

ليصممالحني رجممع ثممم الممبيت مممن فطردتممه وبينه بيني خلف حصل فقد
لقاطمم أنت لاأم اي لي: روحي فقال الطلق أريد أنا له وقلت فرفضت

لق.اط طالق
جمماء لنممه هينمموب ينمميب افلخ لقالت: حصمم الثانية؟ طلقةال فاظروم م

وبينممه بينممي فالخلا واشممتد ورق يلعبممون الممبيت فممي عنممدي بأصممحابه
ذل رجمل لمه: أنمت وقلت هتفشتم علمّي يتهجمم أن فماراد لتسمتاهل ن

ّده ليضربني ًا كان الذي أخوه فص وقممال  فخرجممت الخلف أثناء موجود
نعمم خيالمشا حدأ سألت ثم طالق البيت: أنت باب نم خارجة انأو لي
شمميعي زوجممي له فقلت سني أما شيعي زوجك لي قالف اقالطل محك
ذلممك بعممد ثممم يرجعممك وخليممه قممعاو الطلق بممأن لممي القممف ةينسمم وأنا

زوجي. راجعني
وقممد أهلممه مممع للممبر رحلممة فممي قالت: كنمما الثالثة؟ طلقةال فاظروم م

خلف حصل
ها،ليراسمم وهممو غراميممة برسائل تراسله امرأةا ببسب وجيز نبيو يبين

ابرضمم ضربني ثم والمسبات الشتائم فتبادلنا وبينه بيني فلالخ دتواش
ًااج أن أقمماربه مممن رجممال أربعممة فحمماول وأقاربه هلهأ ماأما وأهانني مد

طممالق لممي: آمممال قممال ضممربني أن وبعد يستطيعوا، فلم عني  يصدوه
لقطمما طالق آمال لهم: ياأهلي وقال أهله إلى تفتلا ثم ،طالق طالق
طالق.

:ةنلجلا بتأجا*
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ًا تنكممح حممتى لممه لتحممل كممبرى بينونة زوجها من بانت وجةالز بأن زوجمم
ًا ًاحنكا غيره ًا شرعي عدتها. والله وتنتهي يطلقها أو عنها ويموت صحيح
أعلم.

معه     ذهبت     ثم     لساعتها     ذهب  ت     لم  ف     ه  عت  ا  أط87حا/4/71



وقممدما السيدةا/زكيممة، جتهوز هعوم ،غالبالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1307[
ي:الت الستفتاء

جار خلف سبببو  سنة17 من جومتز أنا ت وش حينمما مم لزوجمتي قل
الجيممران، إلممى ماتممذهبين الطلق الجيران: علّي ىإل بهذت  أن ادترأ

فيهمما الشممجار حصممل الممتي لحظةلا نفس في الحلف هذاب دصقأ وكنت
يممترتب فممماذا ذلممك، بعممد الجيممران إلممى معها أنا ذهبت وقد لمستقبلً،

زوجتي على طلقة مني وقعت أن قسب نأ لمعلا مع الحلف؟ هذا على
الحكممم وإبممداء الموضمموع فممي رنظال اءجفالر ،ةمالمحك في ثابتة وهي

الشرعي.

مايلي: الزوج جنةالل سألتو م
فممي ثابتة الولى قال: مرتين، بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م

المحكمة.
،يزوجممت نوبيمم بينممي خلف قممال: حصممل الثانيممة؟ طلقممةال فاظروم م

زليننتممما قطللا لّيع: لها قلت الجيران إلى تذهب أن دتارأ وعندما
تقممو الجيمران إلمى المذهاب ممن منعهمما قصمدي وكممان الجيمران، لىإ
إلممى تممذهب ولممم بمماليمين الممتزمت وهممي ،اقلمط وليس فقط، حلفلا

الحلف. وقت الجيران
جميممع ىعل جالزو فوافقت منها للستفسار الزوجة للجنةا عتاستدو م
واله.قأ

ة:للجنا بتأجا*
الحلممف وقممت الممذهاب عممن امنعه ديقص كان لنه اقعو غير مينالي بأن

أعلم. .والله تذهب لم وهي

عدتها     مضت     حتى     الثانية     قة  ل  ط  ل  ا     عد  ب     ها  راجع  ي     لم87حا/5/71

، لسمميدةا/ ماجممدةاا تممهزوج ومعممه صابرالسمميد/  جنممةالل إلى حضر] 1308[
التي: الستفتاء وقدما

مرات. ثلث بالطلق زوجتي على نطقت دقو  سنوات8 من وجتزم أنا
ًا كونينت هايف قلتلى: وأال أهلممك، مممن البيت أحد دخل لو بالثلثة طالق

.تالبي أهلها دخل أن وحصل
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

وحصممل جاء، إخوتك من أحد لو بالثلثة طالقا فيها: تكونين قلت انيةالث
البيت. إخوتها دخل أن
لخواتممك الزوجة)ًمصمملحة قصدأ(تأن أو انأ عملت ا: لوله تقل ةثالثوال

ًا نتكوني فممي النظممر فالرجمماء لهممم، لحةمصمم لبعممم تمقا يوه ،طالق
.يعرشلا الحكم وابداء الموضوع

مايلي: لزوجا ةجنالل سألتو م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م



قلممت دقف ت،اوسن نثما منذ قال: حصلت الولى؟ طلقةال فاظروم م
ديقصم كانو بيت،ال كإخوت أحد دخل لو بالثلثة طالقا تكونين يتجلزو
خممولد نممم يهمم تمنعهممم وأن الممبيت دخول من إخوتها منع الحلف من

أحممد سممألت ثممم إخوتهمما أحممد الممبيت دخممل أن ذلممك دعب وحصل البيت،
عشرةا إطعاما أو أياما ثلثة صياما يمين كفارةا لي: عليك فقال المشايخ

أياما. ثلثة وصمت مساكين رةاشع تمفأطع نساكيم
فقممد تقريبمما، أشممهر ستة نذم لتصح: لاق ة؟انيثال طلقةلا فاظروم م

قصممدي وكممان كلممهأ إلى ذهبت لو لثةثلاب ًاطالق تكونين لزوجتي قلت
ذلممك بعممد ثممم أهلهمما، بيممت إلى ذهبت لو طلقها أي الطلق الحلف من

منممذ عهمماجارأ ولم ،اهيأخ فافز ورلحض أهلها بيت إلى وذهبْت خالفتني
اليمين. حصول

بشممهرين الثانيممة الطلقممة بعد تصلال: حق لثة؟لثاا طلقةال فاظروم م
أنمما ل مصمملحة فممي كلهل مانمشي الثلثةب قالطلا لها: علّي قلت فقد
إخوتها. لحد مصلحة في مشت أن ذلك بعد حصل ثم أنت، ول

يسممفن منممع دتصق قال: ؟الثةالث المرةا في الحلف من قصدت اذام م
.اهطلق صدقأ ولم ا،لهله مصلحة أي عمل من ومنعها

ىلممع الممزوج فمموافقت منهمما للستفسممار الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م
إخمموتي أحممد أن علممم عنممدما بأنه وقالت لولىا ةللطلق بالنسبة قالام

وقممالت اليميممن، خممالفت لنممك طممالق أنت لي: خلص قال البيت دخل
عنمدل رحمت لمو بالثلثمة طالقما كمونينت: يلم قال ةيناالث ةارالم في بأنه

بيممت إلممى وذهبت خالفته ذلك بعد ثم إليك، اءج هممن دحاو أي أو أهلك
منممذ يراجعنممي ولممم عنممه يممدةاعب وأنمما أخممي، زفمماف فلح روضحل أهلي

الثالثممة، للطلقممة بالنسممبة ماقممال علممى ووافقته الثانية الطلقة حصول
إخوتي. لحد لحةصم في ىمش ككذل هو وقالت: بأنه



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
الثانية الطلقة نبي ةاالعد يف ينمرت جاءتها ةاالعاد بأن زوجةال تأفادو م

لممم هنمموأ العممدةا، فممي وهي حصل الثالث الحلف أن أي الثالث والحلف
الثممالث، الحلممف حصممول بعد وحتى الثانية الطلقة حصول منذ يراجعها
طممالق تنممأ لصخ أولممىال المممرةا في لها قال أنه على الزوج ووافقها

رهمماباإخ ذلكبمم يقصد نهأب وقال ،البيت دخل إخوتها أحد أن علم أن دعب
الحلف. عن

ة:للجنا بتأجا*
الرجمموع ولهممما العدةا انتهاءب ةبائن صارت وقد قعةاو ةيناالث لقةالط بأن

للحلممف بالنسممبة يمين كفارةا وعليه ورضاها، بإذنها جديدين ومهر بعقد
.مأعل للهاو كين.اسم رةاعش إطعاما الثالث

فطلقها     ا  خته  أ     ته  أغاظ87حا/7/72

التي: تاءفاستلا مادوق ،حسينالسيد/ ةللجنا إلى حضر] 1311[
أن زوجتي مع تفاهم ءوسو خلف بسبب وحصل نيتنس من  وجمتز أنا

ى ذلك بعد ندمت ثم طالق، طالق لها: طالق وقلت غضبت الطلق عل
هممذه بمملق يزوجممت لممىع قلطلابمم طقممتن أن يسممبق لم بأنه العلم مع

عي.شرال حكملا داءوإب الموضع يف النظر المرةا.. فالرجاء

مايلي: لجنةال هسألتو م
الولى. المرةا يه هقال: هذ بالطلق؟ كتجوز ىعل قتنط ةامر مك م
فقممد الماضممي، الخميممس يمموما قال: حصمملت الطلقة؟ ههذ فاظروم م

وزوجمتي ،يتزوجم تخمأ ّيعلمم فغلطت زوجتي وبين بيني خلف حصل
قالتي: طممجولز تفقل نفسي الكأتم فلم ذلك عن راضية كأنها قفةاو

ًا طلقهما قصدي يكن ولم طالق، طالق تأكيممد قصمدي كممان ولكمن ثلثمم
أهلهمما بيممت إلمى ذهبممت لنها الطلق، حصول منذ اجعهارأ ولم الطلق،

عندهم. ومكثت الطلق حصول بعد

ة:للجنا بتأجا*



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
مراجعتهمما لمه رجعيمة أولمى ةقلط بمه تقمع يتمسممتفلا نم درماص بأن

ى اللجنمة ماماأ جعهاار وقد ةا،دالع في تمادام ه معمه وتبق ى زوجت عل
.مأعل طلقتين. والله

ما  ند  ي     ثم     ل  و  خ  لد  ا     قبل     ها  يطلق87حا/2/75

التي: تاءفاستلا مادوق ،أسإعدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1312[
سمماعة خلل زوجممتي طلقممت وقد رسمي، زواج دقعب اةافت نم جتتزو

على قنااتف وقد ، تيزوج على أدخل أن قبل الطلق حصل وقد غضب،
رسممميا العقد فسخ ذلك يقتضي هلف. دجدي من ةيجالزو ةعلقال إعادةا

شمميوخ أحد من جديد عقد بكتابة يكتفى ماأ جديد دعق لوعم بالمحكمة
القممديم العقممد بممأن علما ،عربالش عمل وذلك لكذب مهل المصرحا الدين
الرسمية؟ بالنواحي يفي أن ممكن

ما...حتراال فائق ولبقب ضلواوتف

السممتفتاء طلب في بهتك ما فقرر يتمستفلا من اللجنة سرتاستفو م
أنممت لهمما قممال وأنممه بممالطلق يهاف فظيتل يتال ىأوللا المرةا بأنها وقال

بها. يدخل أن قبل وذلك طالق،

:نةللجا بتأجا*
بعقد إليه تعود أن ويصح بائنة طلقة به تقع المستفتي من حصل ما بأن

للممهاو. بطلقممتين هيإل دوعت يهإل عادت وإذا ورضاها ذنهابإ نديديج ومهر
أعلم.

يد  تهد  ل  ا     قصد  ب     ق  ا  الطل 87حا/4/75

وقدما السيدةا/ منى، جتهوز هعوم ،راشدالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1313[
التي: الستفتاء

هممذه خلل بالطلق زوجتي على تلفظت وقد ما،1977 اماع في انتزوج
مرات: ثلث المدةا

امدنممع طلقة يلع سبتح وقد الزواج من  سنوات5 دبع تكان: ولىأال
مسجد. شيخ سألت

أن بعممد طممالق القطمم لقطمما يتجمملزو قلممت حيممث هممذه : وهمميانيةالث
هال سلي والزوجة الولد بخصوص وعصبية نرفزةا بسبب وذلك شتمتها

ذلك. في ذنب
الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

ليع رماالولد)ً تح (مخاطبا لزوجتي قلت أن سبق بأنني مالعل مع هذا
بعممد معممي لدوألا أخممذت نأ وحصممل ،انيةث مرةا معي أخذتكم إذا مكمأ

شرعي.ال مالحك ءإبداو عوالموض في النظر فالرجاء ذلك



يلي: ما الزوج جنةالل سألتو م
مرات. ل: ثلثاق بالطلق؟ زوجتك لىع تطقن ةامر مك م
بخصمموص وبينهمما بينممي نقاش قال: حصل الولى؟ لطلقةا وفظر ام م

فممي اهممرغبت يممذفنتل فمميكت لمموسف معممي يكن ولم العمرةا داءل اسفره
وقلت تهاربفض ننايب لفالخ فاشتد ر،السف على أصرت ولكنها السفر،

قصممدي كممان ولكممن اثممالث اطلقهمم قصدي يكن ولم طالقة، لها: طالقة،
بعممد الطلق فيممه حصممل الذي اليوما نفس في راجعتها ثم واحدةا ةقطل
واقعة. قةلط اهبتسحاو خيالمشا أحد سألت أن

ماالولد: تحممر مخاطبا لزوجتي لتق: لقا نية؟اثلا قةلطلا فوظر ام م
لممو الطلق قصممدي يكممن ولممم ثانيممة، مممرةا يمع تكمذخأ ذاإ مكأم علي
أن ذلممك بعممد وحصممل ائيشمم قصممدي  يكممن ولممم ،ةيممناث ةامر معي ذهبوا

الحلف. بعد بالسيارةا معي أخذتهم
يفمم ليل الثانيممة السمماعة في حصلتقال:  ثة؟الثال لطلقةا وفظر ام م

فقلممت امانممأ أن ريممدأ وأنمما الولد أحممد بكممى فقممد بقةاسمملا ليمماماا دأحمم
اهفشممتمت أزعجمموني أولدك لممي وتقممول تتذمر فبدأت كتيهأس يزوجتل
عشممر طالق أنت طالق، طالق لها: طالق تلفق شتمتني لماذا تلاقف

طلقممة عاإيقم صممديق انكمم ولكممن ثلثمما طلقها قصدي يكن ولم مرات،
وكنمت بمالطلق تلفظمت بأنني ملوأع ول،قأ لما ايواع كنت وقد واحدةا

ق.للطبا ظفلالت من ينفس أمنع أقدر
الطلقممات ظممروف عممن منهمما واستفسممرت الزوجة للجنةا عتاستدو م

عممن المشايخ أحد سألنا لقد وقالت أقواله على لزوجا تفوافق الثلث
تلوقمما الكفممارةا أخرجنمما وقد نيمي فارةاك اجبإخر فأفتانا الثاني الحلف

ولصممح بعد نيعاشر وقد ،2/12/87 بتاريخ حصل ثلاثال طلقلا بأن
ذلك. على الزوج هافقووا قاالطل

ة:للجنا بتأجا*
الثانيممة الطلقة وأما راجعها، دقو واقعتان والثالثة ىلوألا نلقتيالط بأن
دو يمنيم ةاكفار فعليه الطلق يقصد ولم تهديد مجرد كانت فقد كفمر ق
أعلم. والله. ةادواح لقةط ىعل هتجزو همع وتبقى عنها

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب

أخيرا     طلقها     ثم     راجعها     ثم     ها  لق  ط     ثم     ا  عه  اج  ر     م  ث     ا  طلقه         87حا/1/76
 
:التالي السؤال جنةللا ىال فتتمس ما] قد1314[

شممهور، عشممرةا حوالي منذ : الولى مرات ثلث زوجتي لقبط تنطق
ً عتهاجرا مق)ً ثلطا ت(أن لها قلت وقد ً قول ريممخات مممن رهشمم بعد وفعل
ةاالمممر يفمم بقلسمماا اللفممظ سبنفمم طلقتها ثم حاملً، تكن ولم قالالط

طلقتهمما مث ،ةادعلا في راجعتها ثم شهور تسعة حوالي منذ وذلك ثانيةال
سافرت وقد أشهر ثلثة منذ وذلك طالق لها: أنت بقولي ثةلاثال المرةا

.رهش يلحوا قبل العراق إلى



يلي: ما لجنةال هسألتو م
مرات. قال: ثلث بالطلق؟ تكجوز على طقتن ةامر كم م
ًا شممهور عشممرةا منممذ ل: حصمملتقا ؟أولىلا لقةالط وفظر ام م تقريبمم

أضممربها ولممم وبينها ينيب خلف إثر على وذلك طالق أنت لها قلت فقد
ً راجعتها ثم أشتمها ولم حصممول مممن تقريبمما شهر مرور بعد وفعل قول
حامل. تكن ولم لق،الط

منمذ لممكوذ طمالق، لهمما: أنمت قممال: قلمت ية؟ناثال طلقةال وفظر ام م
ًا وكنت أضربها، لمو ًاقريبت شهور عةست ثممم الثانيممة، الطلقة بأنها عارف

العدةا. في وهي ً،تقريبا شهر بعد راجعتها
تقلمم فقممد شممهور ثلثممة منذ قال: حصلت الثالثة؟ لطلقةا وفظر ام م

ًا وكنت ق،لطا ت: أناله ةلطلا بأنهما ملوأع ،لأقمو لمما واعي الثالثمة، ق
ًا.يرتق رشه ذمن لعراقا إلى سافرت قد وهي ب

ة:للجنا بتأجا*
ًاوز تنكممح حممتى لممه تحممل ال ىربك بينونة زوجها من بانت وجةالز بأن جمم

ًا غيره ًا نكاح ًا، شرعي عممدتها. وتنتهممي يطلقهمما أو عنهمما ويممموت صممحيح
.أعلم والله

ل  ع  تف     لم     ن  ي  ح     لقها  ط  ف     العمل     ك  بتر     وعدت 87حا/2/77

آتي:لا فتاءستلا مادقو ،سإميرالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1315[



الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
وبيممن بيني خلف حصل فقد بالطلق بها أتلفظ التي أولىال ةاالمر هي

كمدرسممة عملهمما تممترك أن منهمما طلبممت فقممد ملهمماع صبخصو زوجتي
علممما الممبيت، وبيممن همماعمل بين توفق أن تستطيع ل لنها للبيت وتتفرغ

اشممتد وقممد عملهمما تممترك سمموف أنهمما لخطوبممةا ماأيمما تنيدعو قد  ابأنه
فقلت عملي أترك وتقول: لن وتصرخ تصيح بدأتف هاوبين يبين لفخال

بأسممبوع الطلق قبممل يميممن نافملح منممي حصممل وقد ، قلاط تنألها: 
همماب ينذتأخمم مممرةا آخممر تكممون العظيم بالله لزوجتي: أقسم قلت حيث

ًاح علممت وعنممدما لمميع نبمدو حمللا منع بوحب ذتأخ كانت لنها بوب
أسممبوع منممذ الزرق دمومح شيخلا ألتس مث الحلف ابهذ تلفظت بذلك

أمممامه اهممتعراج وقممد رجعية ولىأ ةقلطو يمين، كفارةا بإخراج فأفتاني
بالقول.

فتاءالست طلب في كتبه ما فقرر المستفتي من لجنةال تتفسرواسم
أنهمما إل ممملحلا منممع وببح تأخذ ال أن أقسمت أنني من لرغمل: باوقا

.لالحم نعم حبوب خذبأ واستمرت خالفتني

ة:للجنا بتأجا*
عشممرةا إطعمماما نيمممي ةاراكفمم فعليممه اليميممن فممي حنثتممه وجممةالز بممأن

أولممى طلقممة بممه فمموقعت صممريحا الطلق عليهمما أوقممع وقممد ، نيمساك
م.أعل طلقتين. والله لىع عهم قىوتب بالقول راجعها وقد رجعية

ا  فطلقه     البيت     تيح  مفا     أخفت 87حا/10/78

، السمميدةا/ عائممدةا جتممهوز هعمموم ،عارف/ دالسممي جنةلال ىإل ر] حض1316[
التي: الستفتاء وقدما

هممانإ حيممث زوجممتي وبين بيني لةمشك حصلت ما،23/12/1987 ريخبتا
عنممدي نممهأل أخرج نأ أريد كنت إنني حيث وخبتهم بيتلا مفاتيح تذخأ

أصمملي أن وقبممل العصممر، صمملةا أصمملي أن أريممد كنت ننيإ يثح غلش
ًا لها وحلفت أبت لكنهاو حاالمفتا تحضر أن منها طلبت لممم إذا أنهمما يمين
وحمراما لحهااص نمم مممو هممذاف صمملتي أنهممي أن قبممل  المفتمماحا تحضر
اليميممن يقممع ل حممتى لصمملةاا يفمم أطلممت ةعكر خرآ وفي أصلي وقمت
وضممربتها لهمما ذهبممت صملتي أنهيممت نأ وبعد حفاتيالم تحضر لم ولكنها

طالق. طالق قلاط اله وقلت وجهها على

الطلق الشخصية/ باب الحوال كتاب
يلي: ما الزوج جنةالل تلأسو م
.ولىأال ةاالمر هي قال: هذه بالطلق؟ زوجتك على قتنط ةامر مك م
الستفتاء. طلب في هبكت ما ررقف لقطلا وفظر عن لجنةال هسألتو م

لفممظ عليهمما كممررت دوقمم ،أيمماما ةخمسمم قبممل حصل طلقال وقال: بأن
منممذ اهممعأرج ولممم ثلثمما، همماقالط كلبممذ أقصد ولم مرات، ثلث الطلق
الطلق. حصول



.الهوأق ىعل فوافقتالزوج منها للستفسار الزوجة للجنةا عتاستدو م

ة:للجنا بتأجا*
ممما مراجعتهمما لممه رجعيممة أولممى طلقة هب توقع زوجلا من صدر ما بأن

علممى زوجتممه معممه فتبقممى اللجنممة، أممماما هاجعرا وقد ،لعدةاا يف دامت
أعلم. طلقتين. والله

وقعت     متواليات     الثلث     الطلقات     ع  إيقا     قصد     إذا87هم/1/1

طممالق جتممه: أنممتلزو لرجمملا ولقمم مسألة الفتوى ةئهي ىعل ض] عر1317[
فقال: لممم التكرار، هذا من مقصده نع سئل ذاإ قطال تنأ لقطا أنت
والنتهمماء متواليممات، طلقممات ثلث ايقمماع دتقص بل ،دتأكيال دمجر أنو
أو واحممدةا طلقممة بممذلك يقممع همملف ،الكبرى البينونة وايقاع زوجتي، من

طلقات.. ثلث

: لفتوىا ئةهي تورأ
الزوجة نووتك ية،نلاو فظلل الاعم طلقات ثلث يقع لالحا هذه في هأن         

نكاحمما غيممره جممازو حتنكمم ىتحمم عممدب نم له اتحلل كبرى بينونة بائنة بها
اهمنع ممات أو الثماني اهمقلط نإفم التحليمل، بمه ليقصد صحيحا شرعيا

أن ظنمما إن يتراجعمما أن وعليهممما الول علممى جنمماحا فل عدتها وانقضت
أعلم. للهاه. ولال دحدو يقيما

واحدةا     يقع     د  ح  ا  و     بلفظ     اث  ل  لث  ا     ق  ا  الطل87/هم2/1

طممالق أنممت( هجتمملزو لجممالر قول مسألة وىالفت ةهيئ على عرض] 1318[
.؟ثاثل أما واحدةا طلقة بها يقع بالثلث)ً هل

:هيئةال تورأ*
البينونمة بذلك نوى أنه قال لو حتى أكثر ل واحدةا طلقة بها يقع أنه        

علم.أ لهوال.الكبرى

ة  العد  /     باب

 الحمل     بوضع     الحامل     لقة  المط     عدةا                87حا/8/7

السيدةا/فاطمة، جتهوز هعوم ،عيلإسإماسيد/ لا اللجنة إلى ضرح] 1319[
التي: الستفتاء وقدما



علمّي ألحمْت أن وبعمد زوجمتي، ممع وشمجار لفخ رإثم على حصل لقد
زوجتي، أجامع لم كذل دبع ا وأنطالق)ً لها: (أنت قلت  الطلق، بطلب

الحمممل وضممعت أن بعممد ثممم الخيممرةا، رهشممال فممي ًالحممام يهمم انتوك
قلممت بممما هممي فممذكرتني لهمما، أرجممع أن ُدتأر سافممالن ترةاف وانقضت

الحكممم وإبمداء وعيضوم فمي النظمر فالرجماء حامل، هي كانت حينما
. طلقة علّي وقعت أن سبق بأنه العلم مع الشرعي،

مايلي: جالزو اللجنة سألتو م
ما.15/8/1977 خيرا: بتلاق ؟تزوجت تىم م
الولى قةطل.. والنمرتيال: ق الطلق؟ب زوجتك على قتنط ةامر مك م

ًا الفتوى لجنة عنها سألت وأرجعتها. الطلقة عوقوب فأفتوني سابق
 الثانية؟ طلقةال فاظروم م

حينئذ يوجتز نتاوك ،أكثر أو تقريبا شهور أربعة ذنم تل: حصلقا         
ً زوجممتي وبيممن بينممي جارشمم لحصمم فقممد ،ةارلخيمما أشممهرال فممي حممامل

، تممتركني لممم لكنهمما ونمت، يرسرال إلى توذهب ارجالش نهاءل فتركتها
طلقنممي، ينممقللممي: ط وقممالت لسممريرا ىلممع منممائ وأنمما جمماءتني فقممد

نمممت ثممم مطلقممة لهمما: أنممت فقلممت الطلق، طلممب علممى وأصممرْت
اجمعرأ لمم وأنما اليماما وممرت نمي،م درصما تنسممي وقمد واستيقظت

ساالنفمم مممن طهممرت أن وبعممد حملهمما، وضعت ذلك دعب وهي تي،جوز
 الذي بالطلق وذكرتني فرفضت رةااشللمع البتهط



العدةا الشخصية/ باب الحوال كتاب
منممي صممدر بممما هتمممأ مل بأنني علما تذكرته، وبالفعل سابقا مني صدر

ًا .طلقها أقصد ولم وتأديبها، تهدئتها أقصد كنت لنني سابق
عيمممج علممى قتفاوفمم هممانم سممارللستف الزوجممة للجنممةا عتاسممتدو م

أقواله.

ة:للجنا بتأجا*
بالوضع بائنة صارت وقد ثانية، طلقة به عتق يتفلمستا من درماص نبأ

معممه تبقممى رجعممت وإذا ضاها،ربو جديدين ومهر بعقد الإ هيإل ترجع ول
أعلم. واحدةا. والله طلقة على

د  جدي     بمهر     تعود     الرجعية     قة  لمطل  ا     ةا  د  ع     ت  ه  انت     إذا87حا/4/14

امدقو   فاطمةلسيدةا/ا تهزوج ومعه د عايالسيد/ ةنجالل ىلإ حضر] 1320[
آتي:ال ءتفتاساال

السمميارةا بممتكر اذإ: لهمما قلت أن زوجتي مع خلف إثر على حصل لقد
ًا تبرينعت وذهبت زوجممتي ركبمت أن حصمل والمذي الله، والشاهد طالق

ةيممنثما حمموالي مممن بعممض إلى رجعن لمو ا،ركتهت وأنا وذهبت، السيارةا
،مممرةالا هممذه بمملق بممالطلق نطقممت أن يسبق لم بأنه ملالع مع ،رهأش
الشرعي؟ الحكم وإبداء موضوعي في رنظال جاءرلفا

يلي: ما الزوج لجنةال توسأل مم
قلممت فقممد أشممهر، ثمانية منذ قال: حصلت الطلقة؟ هذه ظروف ام مم

ًا ونينتكمم توذهبمم ارةاالسممي ركبممت لزوجممتي: إذا ،اللممه والشمماهد طالقمم
ولممم أراجعهمما ولممم وذهبت، السيارةا وركبت لفتنياخ أنها صلح يوالذ
حصممول بعممد أهلهمما بيممت في مكثت وهي اليمين، صولح نذم هارشأعا
.نيمالي
خالفت. إذا طلقها بذلك قال: قصدت حلف؟لا بهذا  تقصد ماذا مم
علممى الممزوج تافقوفمم اهمممن رللستفسمما الزوجممة اللجنممة دعتواست مم

واحدةا. مرةا شهر كل تيهاأت العادةا نإ الت:قو الهأقو جميع

:لجنةال أجابت*
لهو ،ةادعلا بعد بائنة صارت أولى طلقة زوجها من طلقت وجةزال نبأ           

بطلقممتين. ترجمع رجعمت وإذا وبرضاها، جديدين مهرو دبعق يراجعها أن
أعلم. والله

العدةا الشخصية/ باب الحوال كتاب
وفاةا  ال     ةا  عد     ما  أحكا       87حا/1/73

تالى:لا استفتاءلا جنةللا ىعل ض] عر1321[



المستشممفيات دأحمم فممي جلممتعا وجممةزوال صممادمات لحممادث تيجممةن وجزال ىتوف
ًا وهي الحادث نتيجة بها لحقت التي للصابات ًا ةبوغيب في تكون أحيان وأحيانمم

التالية: المور عن الستفسار ونود تفيق
جها.زو اعنه توفىالم عدةا بدأت تىًا:مأول
ًا: ثان زوجها)ً. (بوفاةا ةادعال فترةا يف وجةزلا بثتل أيني
ًا: ثال ًا لممه؟ تستعد ىحت ةاالعد يف هيو اهعلي يحرما ماذاث لممو بأننمما علممم
إذا هي وكذلك يتها،سفن على سيء أثر له نوكيس اهوجز اةابوف أخبرناها

بالموضوع. تحس سوف نهازوروي هازوج أهل تَر لم
ًا: ماذاراب هايلع يدخلون نيالذ ىفمستشال في للجانب النسبةب نعتص ع

هم.مأما عرهاش ينكشف أن ليحص حيث للعلج
الشرعي. الحكم وإبداء الموضوع في رظنال ءرجافال

:نةللجا بتأجا*
تكممن لممم إن وعدتها وفاته، يوما من زوجها عنها ىفوتالم عدةا بدأًا: تأول

ً ً انتك إنف يةرقم ماأيا وعشرةا شهرأ عةأرب حامل حمل.لا وضعب فعدتها حامل
ًا: ثان وقممت ازوجهمم مع فيه تقيم كانت الذي المكان في المعتدةا تمكثي

اةا.وفال
ًا: ثال تتعطممر، ول مزركشممة ملبس تلبس ول تتزين ل أن المعتدةا علىث

العدةا. مدةا زينة كل عن عدبتو
ًا: راب للعلج تشفىالمس في عليها يدخلون الذين للجانب بالنسبة أنهع

وترى تغطيته، تستطع لم إذا مهماأم عرهاش فكشين أن عليها بأس فل
شغل في بأنهم تجيبوها أن زوجها ربأقا عن تسأل اإذ اأنه لجنةال

بوفاةا أحد يخبرها ل وأن عذر يأب لها ذروايعت أنو ،اهترزيا عن يعيقهم
أعلم. زوجها. والله



عة  الرج  /     باب

وفاته     قبل     راجعها     ا  زوجه     أن     ادعت87حا/3/59

/سإهيل:السيد من المقدما التي فتاءتساال جنةللا على عرض] 1322[
ولممم رجعيممة أولممى  طلقممة0ما28/7/1985 يخبتار هتزوج صخش طلق

وفمماته بعممد تممرك دقممو ،0ما4/1/1987 فممي وفمماته تاريخ حتى يراجعها
ازوجهمم أن الزوجممة وتممدعي متزوجتان اثنتان منهن بالغات بنات خمس

ؤالسمملاو اجعممة،رملبا يمسممر ادإشممه وبدون عدتها مضي قبل عهاجرا
هو:

لمها؟ تالبن ادةاشه لتقب )ً هل1
زوجته؟ لما البنات إحدى زوج دةااهش لتقب )ً هل2

:يلي ابم ةللجنا بتأجا*
0للتهمة لتجوز لصله عرفلا دةاشها ا: إنأول
ببوجممو قممولي من عند حتى لتجوز الرجعة في الناث ادةاشه نيا: إثان

منكممم عدل ذوي شهدواأو: (يقول لىاعت للها لن الرجعة على الشهاد
لتقبل وحده البنات إحدى زوج ةاادشه أماو لن،لرجا هما عدلال )ً وذوا
أعلم. ا. واللهعفن رجت قد إنها عن فضل



انة  الحض  /     باب

لولدها     المطلقة     أما  ال     ة  حضان     مدةا87حا/3/78

ي:الت تاءفاستلا مادوق ،مطريد/ الس لجنةال ىإل رحض] 1323[
ادلالو أخممذ الب يسممتطيع ومممتى المطلقممة، لمال ةالحضممان ةادم هي ما

المسألة. هذه في الشرعي الحكم إبداء جوأر هم،تيورعا

ة:للجنا بتأجا*
الحمموال قممانون فممي بممه أخممذ الممذي وهممو ك،لممام إممماماال بمممذه بممأن

حضممانة يفمم قممىتب تالبنمم أن الكممويت بدولممة الن المطبممق الشخصية
مع فيبقى للبن بالنسبة وأما ج،وزلا بها لخديو وجزتت أن إلى الحاضنة
يكممون أن بين مخير ذلك بعد هو ثم شرعي،ال غلبلوا يبلغ تىح حاضنته

لشممروط مسممتكملة الحاضممنة تمممدا ممما كلممه وهذا حاضنته، أو أبيه مع
أعلم. الحضانة. والله



ية  الوص  /     باب

بة  و  ت  مك     ر  غي     ة  وج  للز     وصية                87ع/3/26

:ونصه وداد/  السيدةا من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1324[
حوما/ محمدرملا لي عم ناب يتوف

نتوكا تعمل والزوجة تسجل، المرحوما(للزوجة)ً لم من صيةو اكنوه       
؟لعملا للمرحوما.فما كله هاراتب عطيت

.نةللجا تابوأج*
أو رثممة،لوا جميممع ةاإجمماز لممىع موقوفممة فإنهمما الزوج من يةالوص أما مم

عممدما حممال يفمم ةلممطاب وهممي منهمما يخصممه لممما بالنسممبة بعضهم إجازةا
تعطيهمما  كممانت الممتي الزوجة رواتب وأما لوارث، وصية ل أنهل ،الجازةا
رارقممإ يوجد مل ما الزوجين بين التعاونو رعالتب بيلق من فإنها لزوجها

ن.يوالد ةلمعام ملالتع ذمته في لها دين ذلك بأن الصحة حال يف منه
أعلم. والله

ري.  ي  خ  ل  ا     الثلث     إلى     للمساجد     الموقوف     مال  ال     ل  تحوي       87حا/6/48

:ونصه مةعا ةهيئ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1325[
بعممض نمماءبب أوصممى دقمم انكمم اللممه المرحمموما/عبممد نأ ةطممإحالا وجممنر
جدكم ذمانف اومنهم ر،هقا بسبب حاليا إقامته ماتعذر منها مساجدلا س

مكتممب لن ارظممنو البنمماء، لهممذا المخصص من مبلغ بقي ولكن خيطان
المبلممغ وكممذا المتبقممي الرصمميد هممذا في النظر طلب قد ناك المرحوما

هممالتحويل وذلممك قامتها،إ ذرعت يتلا تاوالمشروع للمساجد المخصص
هذهمم تقاما نأ إلى الثلث هذا باسم لتستثمر يريخال لثلثا بحسا ىلإ
كممانت ولممما مشممروع، لكممل الصمملي الرصمميد صخصممفي ات،عولمشرا

فممي الثلممث ثلث خصصت قد هللا عبد للمرحوما خيريلا ثلثلبا الوصية
ةيشرع سمةق ثةرالو على ريعه يوزع الثلث ثلثا وهو والباقي الخيرات

.ةيالوص تإثباب الشرعي الحكم حسب



الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب

علممى ضمموعوالم هممذا وإحالممة الممذكر سممالف الطلممب في لنظرا جوفنر
رارقمم ةارصممو ومرفق فيه، الشرعي الرأي لبداء  للفتوى عامةال ةلهيئا

 الهيئة إدارةا لمجلس تاريوالخ الزكاةا لجنة
الحتراما،، فائق ولبقب ضلواوتف

لي:يما ىإل نةاللج تهتوان*
ريممع قصممر مممن لهيئممةاب قانونيممةلا شممؤونلا أتهمار على قةموافا: الأول

الغممرض ذلممك علممى فوصممستوالم دمسمماجلا ءلبنمما  دةاالمرص الموال
صنمم مممع سمميما ول مخصص وقف لنه أخرى، جهة إلى ينقل ول فقط،

الجممامع سمموى شمميء علممى اليممراد ذلممك صممرف عممدما علممى الواقممف
المسممماجد بنممماء ىعلممم غلمبلممما رفصممم تعمممذر فمممإذا والمستوصمممف،

مماثلممة جهممة فممي وريعه المبلغ فرصي أن عارش يجوزف توصفوالمس
إلممى يحتمماج إسمملمي بلد أي في ةريخي لجع سساتمؤ وأ مساجد من

ذلك.
تممبين حيممث القضممية ذهه فظرو في الخيري ثلثلا ىلإ ضمه يجوزول

رقممرا إلممى نادااسممت ذلممك تممم وقد الحاجة ملحظة بدون الورثة منه يعطى أنه
للقاضي الولئية الصلحية بجوبم صادر ميتفه وهلك(وبذ المحكمة من صادر
الورثممة إعطمماء مممن فيه ماورد على لجنةال تظفحت )ً وقدئيااقض حكما وليس
بهممذا لمموارث لوصممية أنممه مممع ،ةجاالح صفة دون لخيريا ثلثلا ريع من حصة
الثلممث، هممذاب يةصوال يف دجللمسا المرصد المبلغ ريع خلط يجوز فل ، الثلث

أعلم. لهلاوعليه.  فقو لما ًامخصص يبقى بل

ا  به     ما  يقو     ن  م     لها     يس  ل     صية  لو   ا         87حا/5/11

التي: تاءفاستلا مادوق ،ح بداالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1326[
وصمماحب اللمه، رحمممة إلمى ينتقمل أن قبممل وصية هيلع جديو يوالد إن

ولكن الصلحا، يهف ظنو ء،ايش نلم الوصية بنقل والدي أوصى الوصية
رىءنممب أن نريممد ونحممن أمانممة، وهممذه ًادحأ يوصي نأ لقب يفوت ديوال

الله. دكمفاأ دونايفأ ناالدو ذمة

يلي: ما ضمنةتملا الستفتاء مع المرفقة الوصية على للجنةا عتلواط مم        



الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب
قممائلً: إنمي عقلممه وكمممال صمحته حمال فممي وهممو أقر ودد/ حمالسي إن

ى مخلفماتي جميمع نم ثيبثل أوصي ي هقينف د/ حسمنيم عل وه ف وج
عمهنف دوعمي ريخيمم لفعمم كل فيو الحسان، وعمل والمبرات خيراتلا

نممم ييوصمم أن حسممن للوصمي حمممود الموصممي وأذن موتي، بعد ليع
وأمانته. بديانته يثق ممن روكالمذ الثلث على دهعب

الشممخص ي: تمموففقال عنه الستفسار يريد عما المستفتي جنةلال تسألو مم
دي الموصمي نذأو ثلثمه، ىلع ديلاو صىوأو المذكور ي لوال أن الوص

تمموفي والممدي ولكن وأمانته يانتهبد قيث نمم لثهث ىلع بعده نم يوصي
ًا يوِص ولم المممذكور الثلممث مممن نادلمماو ذمممة تممبرأ أن ريممدنو ،هدعب أحد

نفعل؟ فماذا

 جنةالل ورأت*
ًاصو نييع مل إليه لموصىا إن حيث أنه نممم ًايمملخا هبمم الموصى فيكون بعده ي

صيةلوا دارةاإل قافلوا وزارةا ىإل الوصية تحال أن اللجنة ترى كلذلو لوصيةا
الخيممرات.واللممه إدارةا بها المنوط الرسمية الجهة لنها الوصي شروط حسب

م.لعأ

الثلث     من     ر  بأكث     صية   الو          87حا/1/7

التي تاءفاستلا مادوق ،عيلاإسإمالسيد/ نةجالل إلى ] حضر1327[
،أولد لممي يكممن لممم أننممي للعلممم لي؟اومممأ بجميممع عرتممبال ممكن " هل
والممدي، كفالممة على صغيرين اثنين ماعدا يدةاج يةلمالا لتهمحا يوإخوت

؟كنبال في أمواله الديو يأ اضأي وهو

أوصممي أن فقممال: أريممد عنممه؟ الستفسممار يريممد عممما لجنممةال هسالتو م
ذلك؟ في الحكم فما ي،وفات بعد اليأمو بجميع

:ةنجالل تأجاب*
لممث،ث" ال فشممريلا الحممديث حسب الثلث حدود في تكون صيةالو بأن

علم.أ لهوال ثلثالو

الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب
   الورثة     يسكنها     بيوت     الوصية     من87حا/6/27

:التي اءستفتال وقدما أحمدالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1328[



ًا طائيإع وأرج بيمموت فممي الثلث كانت وإذا البيتين، لثلث بالنسبة جواب
فقممةاومب يةصمموال نضممم من الثلث تقسيم وزيج لوه ففكي مسكونة،

الخير؟ بفعل ينفق منهم وكل اثنين بين ةيصالو

الشممرعية التوثيقممات إدارةا مممن صممادرةا صمميةو تيالمسممتف قممدماو م
مايلي: متضمنة الكلية بالمحكمة

ً عقله وكمال صحته حال في وهو أقر يعل دسيلا أن أوصممي إنممي قائل
فممي هقممتنف نجمماحا زوجتي يد على تيوفا حين فاتيمخل جميع عن بثلثي

لمميع دويع خيري فعل وكل الحسان، وعمل والمبرات تاالخير هوجو
بعممدها توصممي أن نجمماحا لهمما الموصممى على الموصي وقرر ،تيوفا دعب

مانته.أو بديانته تثق من لثثلا ىلع

فقممال: أوصممى عنممه الستفسممار يريممد عما المستفتي جنةالل سألتو م
وبعممد ،ةالثانيمم هتجزو دي على مخلفاته جميع من ثلثهب تهوفا قبل والدي

مممع أنمما كنهأسمم لالو تالممبي ً،اوخياممم ينبيممت لنمما تممرك والممدي توفي أن
ةجمموالز فيه تسكن ثانيلا تيبلوا وإخواني، الولى زوجته وهي والدتي
وقسممم دينار آلف بثمانية بعناهم أولدها.... والخياما مع الوصية الثانية

يعطتسممن فكيممف ،ترماذك رغي تممتلكا له وليست رثة،وال نبي غمبللا
عل؟نف اماذ ماأ عهانبي وهل نها،نسك بيوت من الثلث نستخرج أن

ة:للجنا بتأجا*
الخممبرةا لهممأ مممن الموصممي تركهممما الممذين المنزليممن يجممارإ دريقم هبأن

الممذي الثمممن مممن يخممرج للخيمماما الثلث،.... وبالنسممبة الريع من ويخرج
هلمملالموصممي. وا اعينهمم يالت الخيرات وجوه في نفقيو ثلالث به تبيع

أعلم.

ة  رث  لو  ا     يه  ف     نازع  ي     ر  ا  عق     هو  ث،و  ل  ث     ية  الوص87حا/3/50

/ديسمممال ممممن المقمممدما التمممي السمممتفتاء نمممةاللج علمممى عمممرض] 1329[
ه:.ونصركمبا



الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب
ن بثلثمه المرحموما والدي  ىوصأ 18/4/78 خاري"بت مخلفماته جميمع م

فمميو الحسممان وعمل مبراتوال يراتالخ وجوه في لنفاقه يدي على
علماال بممموجب وذلممك ممموته بعممد عليممه هعممفن يعممود يريممخ فعممل لكمم

ميسالر
للسمميد/ ثممويني ممتلكمماته كافممة إدارةا وكممل قممد والممدي حوماالمر نوكا

عقارين بشراء قاما قد الوكيل أن تبين ،24/4/82 بتاريخ فاتهو ...وبعد
بمبلممغ/ مقممدرال هبمم صممىالمو الثلممث قيمة بإجمالي خيطان منطقة في

وذلممك ،29/10/80 ؤرخممةملا مممواريثلا قسمة بحس ك/ د.90866
(ثممويني)ً بتسممليمي الوكيممل ماقمما ثممم ،هحيات في والدي وماالمرح باسم
إخممواني أحممدب تفمموجئ أنني ..إل مهسأ تادشها وعدةا العقارين وثائق

أنهمما بحجة السهم وشهادات المذكورين العقارين في بنصيب يطالبني
به. وصيملا ثلثلا مثلت أنها حين في والدي مارحومال مباس
؟..رالم ذلك نحو والفتاء الرأي بداءإ جىفير
الجزاء. يرخ لهلا كمجزا

السممتفتاء، لمبط يفمم ماجاء فكرر الستفسارعنه يريد عما نةاللج لتهوسأ)ً 1
حيمماةا فممي ةكمملترا يمسممتق ليستشممك ولكممن بهمما ومقممر الوصممية يعممرف وأنممه

صاحبها.

ة:لجنلا تبأجا*
و جميع الشخص يقسم أن شرعا ئزجالا من نهأب بيمن اتهيممح فمي الهأم
دقمم ةعممقاالو هممذه فممي الب أن وبممما الشممرعية الفرائض سبح رثتهو

الوصية هذه تحولت ثم التوثيق في هالجسو للوصية تركته ثلث خصص
فممإنه وصمميته، عممن يرجممع أن دون ومممات إليهما، المشار العقارين إلى

مممن العقمماران ويعتبر الثلث وددح في دامتام وصيةلا هذه تنفيذ يجب
.أعلم هللوصية. واال

الخيرات     في     إليه     وصى  الم     يد     ق  إطل87حا/3/60

التي: تاءاستفال توقدم مية كاظالسيدةا/ لجنةال ىإل تحضر] 1330[
أن لهمما موصممىال تسممتطيع هممل الستفتاء مع المرفقة ةلوصيا جببمو

وعمممل تاربوالممم اتريممخال هوجممبو ءتشمما كممما الثلممث بإنفاق تتصرف
ىالمو أوصماها كمما الحسمان بكيفيمة يارعشم ًاطبضما كهنمما أن أما ص

الثلث. إنفاق
الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب

الصممادرةا اءتفتالسمم مممع المرفقة صيةالو ةاروص ىلع لجنةال تاطلعو م
أن/سمليمان المتضممنة الكلية بالمحكمة الشرعية التوثيقات إدارةا من
جميع نم يبثلث صيوأ إني: اقائل عقله وكمال صحته حال في وهو أقر

الخيرات وهوج يف قهفنت يةاظمك زوجتي دي على وفاتي حين مخلفاتي
وقمرر علمّي هنفع يعمود يخيمر فعمل وكمل الحسممان وعمل والمبرات



ابنتممه ابممن الثلممث علممى الوصايا في كاظمية زوجته يخلف أن يصالمو
على هبعد من يوصي أن الحياةا قيد على الموجود منهما وللخير صالح

أمانته. و بديانته قثي من لثثلا

لي:ي بما للجنةا بتأجا*
فممي ثالثلمم ريممع تنفق أن إليها للموصى فإن الوصية اءشنإ بسح هبأن

عليه يعود بما للموصي الخير فيها وترى هاارت التي والمبرات راتيالخ
أعلم. بالثواب. والله

مسجد     ء  بنا     في     الوصية     من     جزء      صرف          87حا/4/45

:آتيلا صهون ،صالحالسيد/  من المقدما اءستفتال عرض] 1331[
بالطلمم مممع مرفقة وصية وترك توفي  جدنا محمد ومارحمال ةورث ننح
لعمممال ونقمد وعقمار نخممل ممن هلاوأممم ثلث يكون بأن بهابموج ىصأو

بالوصية موضح هو كما وحمود وأحمد محمد أولده أيدي على الخير
بتوزيع وحمود وأحمد محمد اثةالثل ادهأول حلصا فاةاو دبع ماقا دوق           

وصممرفه ثلممث توزيممع في منهم كل ليصرف ويسابالت مبينه مايف الثلث
.بوصيته الموصي ابينه التي ترايخال على

بعمل الثلث من حصصهم وحمود أحمد إخوانه  محمد الدناو ملوس         
ًا وضحنا كما الخيرات مممع قرفم. ولب..طلا ذابه مرفق هو وكما سابق

عممملل لثالث نم بهمنصي استلموا قد  محمد إخوان بأن يفيد ما طلبلا
 الخيرات

ًالمب  دمحم ورثة حنن نادوج دقو         حداو)ً 51783/ 523( هروقد غ
ًا وثمممانون وثلثممة وسممبعمائة ألممف وخمسون وثلثممة وخمسمممائة دينممار
ًا وعشرون صالح لوالده ثلث ثمن هو غير ل فقط فلس



الوصية الشخصية/ باب الحوال كتاب
اليةمجإ مةبقي مسجد ناءلب عقد بتوقيع قاما  محمد الدالو حياةا وفي        
علممى دفممع رانيد فلأ وأربعون وخمسة مائتان )ً دينار245000( هادرق

، الخمماص ممماله مممن للمقمماول دفعممتين على مبلغ دمحم المرحوما حياةا
المبلممغ يمدون لممم المرحمموما أن بمدليل الثلث ثلث من شيء فيه وليس

حيماةاب دفعمتين علمى للمقماول دفمع الذي غلبالم هذاو ، ثلثلا فترد في
تمموفي الممدفعتين همماتين وبعممد غيممر ل ار)ً دينمم50000( هقممدر حومارالم
غيره أو  المسجد بخصوص ائهنبأل وصية أي يترك ولم  حمدم ماوحرمال

...ونطلب وصية بل الثلث وصار أبنائه بعد لحد يوص ولم الطلق على
آتي:ال في إفادتنا

)523/51783ً( وهممو الثلممث ثلث مبلغ صرف جوزي لل: هأولا ؤالالس
ًا وثمانون وثلثة وسبعمائة فاأل مسونوخ حدوا ةثالثو ةوخمسمائ دينار

ًا وعشرون بممن محمممد المرحمموما وفمماةا بعممد المسممجد ءانب لتكملة فلس
صالح.

بنمماء بتكملممة  محمممد ورثممة شممرعا ملزمممون نحممن ني: همملالثا ؤالالس
ًا وخمسممون الواحممد وهممو لمثثلا ثلمث لممغبم يكممِف ملمم إن المسجد الفمم

فلسما وعشمرون وثلثمة وخمسممائة ًاارينممد ونناوثمم اثةلوث عمائةوسب
ًا وأ ًايعشر إلزاما المرحمموما ميممراث مممن يعرالشمم نصمميبنا مممن قانونيمم
الخاص. ماله من بذلك يوص لم أنه العلم مع  محمد والدنا

ة:للجنا بتأجا*
بمدأ المذي المسمجد بنمماء ةلمتكم فمي ثلمثال ثلث بلغم رفص وزيج هبأن

لممم إن المسمجد بتكملمة ميمنلزم غيمر مهموأن فتيتالمسمم الدو بإنشائه
لهوال.دجسالم بتكميل وصية هناك ستيل مااد ما الثلث ثلث يكف

علمأ



والتركة     راث  المي  /     باب

الميراث     من     ضرتها     ع  من     ع  ستطي  ت     هل87حا/4/41

:حسيند/ يسلا من دماقملا تيآلا اءالستفت جنةالل على عرض] 1332[
وبنتممان انلممدو ولهمما تلكممويا يفمم إحممداهما زوجممتين نعمم يفتو ل"رج

تعممويض بصممرف قممامت عمله إدارةا وبنت، ولد ولها سوريا في والثانية
ل الدارةا أن اعتبممار علممى الكممويت فممي الموجممودةا زوجته قبضته يلام

سوريا. في ثانية زوجة بوجود البتة لها علم
ىإلمم نبهت ولما ًا،شيئ انيةالث الزوجة عطيت ال أن ولاحت لىلوا جةوالز
الزوجممة بإعطاء لتقوما موثقة شرعية فتوى تقديم بتطل راماح هذا أن

الميراث. من نصيبها الثانية
كل الله وجزاكم الشرعية المسألة بهذه شرعية فتوى ئيإعطا جاءالر

خير"؟

:لجنةال تأجاب*
ًا الثمممن لزوجممتينل نفممإ سممؤاللا في ءاج كما المر نكا اإذ هبأن فرضمم

النممثى. ضممعف للممذكر التركة من قيباال ًاعجمي لدوولل همابين مناصفة
أعلم. والله

لما     الخ     ع  م     اء  لشق  ا     وةا  الخ   87حا/5/41

وهو / نبيل السيد من المقدما الستفاء ةنالج على ] عرض1333[
ذكورينممملا خوةاإلا من كل صيبن ماف أمال أخو لب أخوين نع صخش يفتو 

المتوفى؟ تركة نم

:لجنةال تأجاب*
ًا، السمدس لما للخ فمإن السمؤال في اءج ماك مرألا ناك ذاإ هبأن فرضم

ًا لب للخوين والباقي أعلم. بينهما. والله ةفصمنا تعصيب

التركة     عنه     عجزت     ما     بسداد     رثة  الو     يلزما      ل                     87حا/1/1

التي: تاءفاستلا مادوق ،خلف/ لسيدا جنةلال إلى حضر] 1334[
والتركة الميراث الشخصية/ باب الحوال كتاب

الوفمماةا قبممل محممال بممأنه المع مته،ذب لقةمتع ديون ليهوع لديوا يتوف
عممم ومرفممق بالسممهم المتعلقممة تالماعمممال تسمموية مؤسسممة إلممى

الهيئممة مممن والصادرةا بذمته المتعلقة الديون بيان من صورةا الستفتاء
تسممديد ةثممروال نحممن تطعنسمم لم والسؤال: إذاقصر.. ال نلشئو العامة



يممترك لم هأنب مالع عل؟نف افماذ وفىالمت والدنا بذمة المتعلقة ديونلا
ًا لنما المتعلقمة المعماملت مؤسسمة إلمى محالمة أممواله كمل لن شمميئ
فيه نسكن الذي والبيت عشر، أربعة عددهم قّصر إخوةا ولي م،هسأبال

الوالد. ذمة ةئبرتل لعفن اذفما والدتي، باسم

مسممتفتيال والممد بذمممة المتعلقممة الممديون نايممب صممورةا ىلممع ةنجللا عتطلا م
القصر..  لشئون العامة ةيئاله نم درةالصااو

ة:للجنا بتأجا*
الورثة يلزما فل بعضها، أو ديونه دادسل تكفي تركة للمتوفى يكن لم إذا

فممذلك والممدهم ذمممة ئواريب نأ شاءوا وإذا موسرين، كانوا ولو بالسداد
لم.عأ للهخير. وا

وأخوات     إخوةا  و     أما  و     ان  زوجت 87حا/3/32

التي: الستفتاء  دماوق ،دمحم/ لسيدا ةنجالل إلى حضر] 1335[
الورقممة هلممو باكسممتانية روبيممة ألف شرع ةعبس وترك فيتو ًشخصا إن

التالي: كما
 بنات2   منهاو جة)ً زو1
اد.أول بدون     انيةث جة)ً زو2
ين اثن2         إخوةا)ً ال3
اثة ثل3      اتو)ً أخ4
مم           لدةا)ً وا5

المبلغ؟ اهذ نم ثةروال نم دحوا كل بينص فما

ة:للجنا بتأجا*
ًا الثمممن المتمموفى جتيلزو بأن السممدس ولمممه امممبينه مناصممفة فرضمم

باتعصممي للخمموةا والبمماقي وبينهممما، بالمسمماواةا فرضما الثلثممان وللبنممتين
النثيين. حظ مثل لذكرل

والتركة الميراث الشخصية/ باب الحوال كتاب
ات  ن  ب     س  وخم     د  ل  و  و     زوج 87حا/2/39

ي:الت ءتافتالس مادوق ،بغريالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1336[
غيرهممم جممدوي الو )ً إنمماث5و( واحممد أولد: ذكممر عممن وجممتيز يتتمموف

وجزاكممم التركممة، من الولد ونصيب نصيبي فما وجهاز اأن لي بالضافة
ًا. الله خير

ة:نللجا بتأجا*
والبمماقي فرضا عبرلا للزوج نإف الؤسال يف جاء كما المر كان إذا أنه

ًا المتوفاةا لولد أعلم. نثى. واللهلا ضعف لثم كرللذ تعصيب



تقاعدي     ومعاش     لها     ووصية     وبنت     وعون  متن     إخوةا 87حا/2/63

التي: تاءفاستلا مادوق ،رجاالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1337[
حممدةاوا وبنممت لما وأخ لب وأخ شقيق أخ (حمد)ً عن مهاس لرج يتوف

الوارث؟ نصيب وما المذكورين؟ من ثري ل منو ثير نمف
مختومممة)ً مكتوبممة (بوصممية حيمماته فممي ىوصممأ تمموفىملا نأب لمالع مع

 ل؟ أما نافذةا طيةعلا هذه فهل  دينار1500 رهادق تنبلل بعطية
ًا وفىللمت أن كما ًا معاش به؟ نتصرف فكيف تقاعديا شهري

بممه صممىوأ الممذي لممغبملا خممذأت لم الموصى بنت بأن ستفتيالم أفادو م
؟تهوفا دعب آنال هتستحق هلف حياته أثناء لها الموصى

ة:للجنا بتأجا*
للخ ءيشمم ول تعصمميبا الشقيق للخ والباقي فرضا، لنصفا نتللب بأن
لنهممما لما والخممت للخ شمميء ول الشممقيق بممالخ محجمموب لنممه لب

البنت، وهو رثاالو فرعلبا نمحجوبا
صلى لقوله نتالب تستحقها فل دينار خمسمائةلاو اللف  غلببم ةيوصال اأم  

وفمماةا بعممد الورثممة كممل أجازهمما إذا إل لمموارث وصية ل م،سلو عليه هالل
نصيبه، في تكون مهنم أجازها ومن الموصي،

أعلم. الدولة. والله قوانين تعينه لمن فيعطى شمعالا اموأ 
والتركة الميراث الشخصية/ باب الحوال كتاب

رثة  و  ل  ا     زها  ا  ج  أ     ذا  إ     إل     ث  لوار     صية  و     ل87حا/5/34

:يتال فتاءاستال مادوق هالل  عبدالسيد/ جنةالل إلى حضر] 1338[
حياته، أثناء تركته بتوزيع الله رحمه جدي قاما 75/76 عاما بين ما

القريبة البناية تكون أن  طلب76 عاما وفي دي،ي ىعل بثلثه وأوصى
لّي،إ ملكيتها بنقل وقاما يدي، على لثهث من يملكهما بنايتين إحدى وهي

الوصية. هذه تنفيذ معرفة بولطالم ية،صو هناكو
ًا ليس هو يباسم يلم جدي كتبه ما وإن وصية هو وإنما لي تمليك

فتي.رعمب عزيو للخيرات

متضمنة بالكويت الكلية المحكمة من صادرةا يةصو ستفتيالم وقدما مم
يلي: ما
ىلممع اتيمخلف جميع من بثلثي أوصي إنيئل: قا وأنشأ ،أقر حسين إن
مممال مممن لنفسممه ورالمذك الله عبد الوصي يقتطع أن ىلع الله دبع يد
ًا شهر كل في ثثلال اذه ًا عشممرون وقدره مبلغ ًاتحم مااد ممما دينممار اجمم

وغيممر الحال ميسور الله عبد الوصي أصبح إذا ذاه عوينقط المبلغ، لهذا
عشرين شهر كل في ىل/ ليةاعودالم شقيقته يعطي وأن لذلك، محتاج

ًا، عشرين مبلغ شهر كل في دلل وصيملا لزوجة كلذوك ،ًاينارد دينممار
للموصممي، واحممدةا أضممحيات، سممت سممنة كممل فممي همنمم خرجي باقيوال



علممي، لعمممه والرابعممة مممة،طاف لوالممدته والثالثممة  لممده،اول ةيممنوالثا
يضموم هتمملزوج والسادسممة السمميدةا/ سممبيكة، لمممه لجدته والخامسة

إذا إل أضممحياتلا هممذه عملي نأ لهلا عبد الوصي وعلى فاطمة، هتبناو
إلممى الوصي ورأى ولة،عقم غير ةادزيا زيدت لضحياتا أثمان أن صادف

فممي هقممفني والبمماقي مفمموض، فهممو ذلممك نم لقأ أو أربع إلى تخفيضها
نفعممه يعممود فعممل كممل وفي الحسان، وعمل والمبرات الخيرات وجوه
اذهمم علممى يصممالو يكممون اللممه عبممد بعد منو ه،تمو دبع يالموص على

هداللبممع وصيال لقب لرحمنا عبد توفي وإذا الرحمن عبد لدهاو الثلث
.هتناوأم بديانته يثق ممن بعده من يوصي أن لوصيفل

بيممن ممما فقممال عنممه الستفسممار يريد عما يتفالمست للجنةا لتوسمأ مم
وبعممد حيمماته، ءثنمماأ تهكتر عبتوزي الله رحمه جدي قاما ما75/1976 سنة

ممما يوه يملكهما بنايتين إحدى وهي دةاحاو بناية هل بقي هتترك وزع أن
ًا يملك ول زعها،و أن بعد هتركت من بقي أوصمماني قممد وكان غيرها، شيئ
ما،1976 سممنة وفممي السممابقة يةصممولا فممي جاء ما كل ثلثه على جدي
ةوصممي كممونت أن علممى باسمممي المتبقيممة البنايممة بتسممجيل جممدي قمماما

 توزع يراتخلل
والتركة الميراث الشخصية/ باب الحوال كتاب

أن بعممد تمموفي لنه ل؟ أما ينفذ له ةبالوصي ءاج ما مكح ماف بمعرفتي،
باسمممي تركتممه مممن المتبقيممة البنايممة سممجل نأ وبعد ،ركتهت عيجم زعو

ًا يممترك ولممم يفوت أنه أي للخيرات، وصية نوكت نأ على باسمممه، شمميئ
ذمتي؟ لتبرئة أفعل فماذا ثلثه على أوصاني وقد

:جنةلال تجابأ*
ًارش ليهع صنصومال نبأ       فإن الورثة أجازها إذا إل وارثل ةوصي ل هنأ ع

أعلم. هللوافل.  اوإل مضت أجازوها

التركة     تقسيم     ل  قب     ر  ؤخ  الم     دفع              87ع/3/26

:ونصه وداد/  السيدةا من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض] عر1339[
ما/ محمدمرحوال يل مع بنا في  تو

العقد في المذكور الصداق مؤخر ضبتق مل ةالزوج  إنال:ؤالس         
وجزاكممم التعويضممات؟ ضمممن يدخل أما هستحقت فهل رتهوص المرفقو

ًا. الله خير

ال:السؤ عن ةللجنا بتوأجا*
قبل زوجها وفاةا بمجرد العقد في المبين الصداق مؤخر ةجلزوا حقتست     

لم.أع الديون. والله ملةج من أنهل كةالتر توزيع



*

B



والحدود)) اتيجنالا با((كت

والدية     ل  القت  /     باب

الرحمة     بدافع     ل  القت     جوز  ي     هل      87ع/4/36

السمملمي كزرملالسيد/ ا من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1340[
ونصه: بفرنسا

يجممب أو منهمما الميئمموس الحممالت فممي  العلج إيقمماف جمموزي هممل:  م1
مستديمة؟ عاهات دةاعب إنقاذه متي أو ضيالمر يموت أن إلى مواصلته

انية؟نسلا مةحرال عدافب القتل جوزي هل:  م2

يلي: بما الينالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
الجواب: ونص السؤال لهذا مماثل سؤال  نع ةاللجن تبأجا أن قسب        

ًاق رمامحمم وسيلة بأية المريض نم لصالتخ إن بممذلك يقمموما نوممم ،طعمم
ًقات يكون ًا،مع ل ًا مسمملم امرىممء دما حااليبمم نهأل د ًا أو صممغير إل مريضمم

يحممل بقمموله: "ل وسلم عليه الله صلى الله ولرس دهادح لثث ىدبإح
بإحممدى إل اللممه رسممول وأنممي للممها اإل إله ل أن شهد مسلم امرىء دما

للجماعة" اركتناليالد من والمارق الزاني والثيب بالنفس النفس ثلث
القرآنممي والنممص الثلثممة، ؤلءهمم نم ليس لتقلا ذاهو ري،البخا أخرجه

ًا محرما لنفسا تلق أن ىعل ةللدال في طعقا تعممالى: (ول لقمموله قطع
والعقوبممة الثممم فممي شممتركيو)ً بالحق إل الله حرما التي سفنلا تقتلوا

الحصممان قتممل علممى القتممل هممذا وقيمماس عليممه، حّرض أو بهذا أمر من
يجمموز الحصممان إذ نسممان،إال ةكرامممل تهممانام فيه شفائه من الميئوس

ًا، كممان ولممو حممتى ذبحممه الممدما، معصمموما نهفممإ ننسمماإال لفخب صممحيح
يقممم لممم وصممف الرحمممة ةصمماصرب للحصممان القاتلة الرصاصة ووصف

السممم، بهممذا للنسان القاتلة الحقنة نسمي فكيف شرعي، يللد عليه
رآخمم ضمممر عليممه طممرأ إذا منممه ميئمموس بمرض للمريض بالنسبة وأما
أصممليال الحكممم هعليمم يطبممق فإنه أهمل إذا للوفاةا ويؤدي اجلللع قابل
ءاالشممف حصممول لن الشممرع، جهممة مممن الوجمموب عممدما ووهمم ،ويللتدا

سممبيل علممى ل الممترغيب سممبيل ىلع مطلوب وهو ظني، أمر داويتلاب
المنظمممة الرسمية والقرارات الطبية التعليمات جهة من أما الوجوب،

ًاش فينبغي للمهنة الشممرع. مممع يتنممافى ل فيما به تقضي بما لعملا رع
علم.أ والله

والدية القتل / باب والحدود الجنايات كتاب

الجنين     لقتل     ارةا  الكف  و     ية   الد87ع/3/3

ونصه اهيمإبر السيد من لمقدماا ءاتفتالس نةجالل على ] عرض1341[
تي:ال



نتيجة وكان الفتيات من كثيرات أعراض هتك فيمن الفتوى جنةل أير ما
ًا، منه نحمل أن كلذل ًا الجنين قلخت وظهور لمحال نيبت أن بعد ثم سفاح جلي

وقد الطباء، بعض لدى ةجنلا اطقسإ لىع هنم حملن نوم الجاني تواطأ
ويحسن هذا ىلع يستقيم أن ويريد الباغي بات نآلوا فعلً، ذلك حصل

لثم ربيعت وهل الستغفار؟ وكثرةا والندما التوبة غير شيء عليه فهل سلوكه،
جنين غرةا أو المغلظة، يةدلا فيه جبت وأ د،وقال هوفي عمد قتل الجهاض اذه

يعتبر وهل ل؟ أما صوما عليه وهل ففة؟مخال ديةلا فيهو دمع شبه بريعت أما
سواء والثم القتل جريمة يف شركاء عليهن والمجني والجاني الطبيب
الثلثة؟ الطراف بتعاون ذلك كان طالما بسواء،

الخر؟ ضعبلا دون ضعبلا زمالي أما جميعا أيلزمهم الصوما بجوبو النق ذاإ
تدفع من وإلى ذلك؟ جوببو اقلن اذإ ًاميعج أتلزمهم الغرةا أو الدية وكذلك

في شتراكهاال ترث ل الما وإن المسقط؟ نينجلل ولعصبة لولي حيث
ًا ليس الجاني وأن الرث من مانع القتل أن علمنا وقد القتل، ًا،يشرع أب

ضوء على الله عرش في ذلك ليصتف انوأفيد قاتل، فهو ذلك على دةااوزي
وهو والجزاء الجر لكم وأعظكم لهال بكماثأ يملعظا نبيه نةوس الكريم كتابه
.قالتوفي ولي

:يلي بما لجنةال تأجاب*
(بعد الجنين تخلق بعد ذلك كان إذا محرمة بالجهاض الجنة ىعل ةنايجال
ًاافس ملالح كان العلوق)ً ولو نم ًايوم بعينأر بذلك لمرا مالث ملشيو ح

التمكين منها يحصل يلتا مرأةالاو ك،ذل ذبتنفي ومايق ممن ونحوه والطبيب
فعل من والكثار راوالستغف بالندما وذلك بةوتلا ءاهؤل وعلى الجهاض، من

لةقلعاا هاتطلب إذا الجنين دية ذلك على ويترتب بالصدقات والتقرب الخيرات
وأما السائل، أفاد كما ةعقاالو هذه يف أحد ابه بيطال (العصبات)ً ولم

إذا الجنين في الفقهاء بعض أوجبها فقد نعيتتابم هرينش مااصي وهي ةاالكفار
وتعالى سبحانه اللجنة. والله رهاتخت ما وهو بعضهم واستحبها ًاتيم سقط
أعلم.

*

                                          B





لباحة))او حظرلا تابك((

مية  التس  /     باب

وأثره     سم  ا  ل  ا     ر  تغيي        87/حا5/72

التي: تاءفاستلا مادوق ،صافالن ضاعالسيد/  جنةالل إلى حضر] 1342[
الشرعية الناحية من الزواج عقد على آخر لسم اسمي يرتغي رثؤي هل

.يلالحا مالس غير هو الزواج عقد في سجلالم لسما أن اعتبار على

ة:للجنا بتأجا*
يممترتب لمممما ًشممرعا هحقمم نممم رخممآ اسم لىإ الشخص سما يرتغي بأن

أعلم. للغير.والله ضرر عليه



عليم  /الت     باب                  

للشريعة     خالفة  م     اد  مو     يس  ر  تد 87ع/1/35

ه:صون ، أحمدالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1343[
نظريات فيها أو جل؟و زع الله عرشل فةلاالمخ المواد يسرتد زيجو هل     

؟وجل عز الله لشرع مخالفة

يلي: ماب  الالسؤ عن ةلجنلا تباوأج*
يتممأثر ل لمممن إل لجممو عممز الله لشرع المخالفة المواد يستدر يجوز ل

نممم الغممرض وكممان للشممريعة، مخالفممة وأفكممار نظريممات مممن فيها بما
بإسممناد إل حقممقتي ل وهذا ،النهطب يانوب منها، التحذير لءؤله ايسهرتد

الشممريعة، بأحكمماما الكافية ةايالدر هوعند ه،نبدي يوثق من إلى تدريسها
أعلم والله



الموسإيقى  و     ء  نا  غ  ل  /ا     باب

والموسيقى     الغناء     إلى     تماع  الس87/هم2/7

، ةيخير يئةه من المقدما الستفتاء الفتوى ةهيئ على عرض] 1344[
ه:صون

،دعوب كاتهربو للها رحمةو معليك لماالس
فتعريمملا فممي بيركمم وأثممر وىقصمم أهميممة مممن اعلمامممالل مممونتعل
ماتريممده وتوصمميل ومنجزاتهمما وطموحاتهمما وأهممدافها، لمؤسسمماتبا

تبرع. أو مشاركة من روالجمه إلى المؤسسة
دف ا،ولذ دتع ق دث الخمذ إلمى هيئتنمما م ةقنيممتال نالعل أسماليب بأح

ديثة.حال
التلفزيونيممة علنمماتالا مجموعممة ىلممع اعلطبممال مفضمملكت جمموفنر

هنمماك ماكممان وإذا ، ابخطممال مممع قفممالمر يودالفيمم ريطبش الموجودةا
ةمممدمق فممي الممتي الصمموتية ثراتؤممملا لوحمم محظممور أو شرعي حرج

بعضممها فممي تحمموي والممتي المختارةا اللقطات وكذلك وخاتمته، العلن
ت.درساوالم باتللطال صورا

.ريوالتقد ركشال قئاف ولببق افضلو      وت

بشممريط دةاجوموال اتاعلنلا  مجموعة ىعل الفتوى هيئة عاطل بعدو م
مقدمممة فممي الممتي يةتوصمملا توالمممؤثرا بالخطمماب المرفممق الفيممديو

وآخرها. تانالعل
غنمماء أو طبيعية، أصواتا تكون أن إما الصوتية المؤثرات أن يئةاله رأت

البلبممل ديممرغكت يعيممةبطلا يةتوالصمم فممالمؤثرات موسمميقية، تاأصمموا أو
فممي العلممماء يممنب افخل الب عهاتماسمما يجمموز كذلمم ونحممو المياه وخرير
ذلك.
فممإنه قيةيسمموالم اللت أصمموات مممن مجممردا غناء كان فإن غناءال اوأم

وهي: محرما فيكون التالية الحالت في إل جائز
ر.منك الغناء بصاح إذام  أ

كالتعلق ، تنةفلا في قوعولا إلى ءلغناا يؤدى أن خشي إذام ب
ةا.وهش يكتحر إلى أو ،بأمرد أو بامرأةا،

كأداء يويند وأ كالصلةا ديني واجب ترك إلى ىيؤد كان إذام ج
.عليه اجبالو العمل

الليممل كقيمماما المنممدوبات ترك إلى أدى إذا تنزيها مكروها ءلغناا ونويك
ذلك. ونحو سحارال في ءلدعاوا

 والموسيقى الغناء / باب والباحة الحظر كتاب

عممانيالم مممن خاليمما وكان النفس، عن يحورتال بقصد ءاالغن نكا اإذ أما
آخرون. وأجازه الفقهاء من جماعة فمنعه يهف ختلفا فقد بقةاالس



بصمموت الغنمماء كممان إذا أنممه لممىع ،أجممازه مممن بقول الخذ ترى ةئيلهاو
افخمم أو ته،شممهو ويحممرك عنهمما أجنبيمما لممه السامع الرجل وكان امرأةا
حرما.ي افل وإل هعستماا عليه حرما فتنة نفسه على
يحمل  حياناأ رىلجواا غناء هميعل الله رضوان الصحابة بعض ماعتواس
لجممرال لغنمماء المممرأةا استماع يف لوقلوا المأمونة، الحوال هذه على

الجنبية. المرأةا لغناء الرجل استماع في كالقول الجنبي
فمختل فهي  عرفا عزف هي التي يقيةلموسا يةلصوتا اتمؤثرال اوأم

مممورألا مممن همميف قمماطع، صن فيها يرد ولم والباحة، تحريملا بين يهاف
ارشممادا، يرشممد وإنما فاعلها، على ينكر ول ورعا، تترك التي تبهةمشال

والثممارةا الممماجن كممالرقص التحريممم بينممة مفاسد صاحبهاي مل إن وهذا
لم.عأ هلوال الواجبات. عن والتعطيل

ة  ف  ل  ت  المخ     ني  ا  غ  أ  ال     ة  ط  ر  بأش     اجرةا  المت87ع/2/12

ه:صون ، ع هزايد/الس من لمقدماا الستفتاء جنةالل على عرض] 1345[
التسممجيل أشممرطة لممبيع محممل لممدي إن حيممث التجممارةا يف ملأع يإنن

وليسممت سمممعية الشممرطة وهذه الفيديو أشرطة تسيل(الكاسيت)ً و
اكممم العالم، لغات من ًاكثيرو يةأجنبو عربية أغاني على وتحتوي مرئية

ههممذ لغات أغلبية أعرف ل إنني وحيث ينية،د ةأشرط حلملا في دجيو
مصممادر مممن كمصممدر التجاريممة الناحيممة مممن إليهمما ظممرأن اوإنم يأغانال

الجابممة تكممون أن وأرجو التجارةا، ذهه مبحك إفادتي أرجو لذا الكسب،
والحراما. بالحلل الشمس وضوحا واضحة

:يلي بما ةلجنلا تبأجا*
ا:هّصون ابقةس ىفتو ىلع ةنللجا عتاطل

ًا يكونان وسيقىموال ناءغال     الزينممة أو عورةالل فكش امهاحبتص نإ حرام
ارةاثممإ أو المحرمممة للشهوات ثارةاإ وأ ،نماج رقص أو إظهارها المحرما

شرعي. واجب عن إلهاء أو المسلمين بين للفتنة
 والموسيقى الغناء / باب والباحة الحظر كتاب

ًامبا سمميقىالمو من المجرد ءلغناا ونويك كممره،ذ تقممدما مممما خل إن حمم
اسنممال عتممادها مممما كممان أو الصممغار البنممات مممن وأ الصبيان نم كانو

ءانممغكو ،ونحوه كالحداء المسافات قطع أثناء أو الهمعمأ في طيشللتن
لطفالهن. النساء

ًا بشرطه ءلغناا نويكو غممائب، وقممدوما كعيممد ونحوه عرس في مستحب
.فبالد الضرب صاحبه ولو
مممع غنمماءلا بصممنعة نوفرالعمما نمغنمموال مايصممنعه وهممو ذلك عداما اوأم

فممي متشممدد نبيممما ممماءلعال لقواأ فيه تلفاخ فقد المعازف استعمال
ةادرالمموا الحمماديث لختلف كلممذو قالالط على له مبيح وبين التحريم

للمشمماركة الغنائيممة الحتفالت حضور وأما المشتبه باب من فهو فيه،
وإن زوجلي مارالمحم القسمم ممن كمانت فمإن دةامشاهوال تماعالس أو



ىعلمم هشممتبم أو مبمماحا أو مسممتحب فإممما القسمماما سممائر مممن تنكمما
المبين. لصيالتف

إليهمما يضمماف أن علممى للجممواب صالحة وىالفت هذه أن جنةالل ورأت
:يمايل

التي الغنية إلى راجع فحكمه أغاني على المحتوية شرطةأال عبي اأم         
إنو ابيعهمم رماحمم مالمحممرا لنمموعا مممن كممانت فإن الشريط ليهاع وييحت

ن انتكم وإن عهابي جاز المباحا النوع من كانت فممن تبهمشمال نموعلا م
نّمميب الحلل : " إن وسمملم يهلع هللا صلى لقوله بها التجارةا ترك الورع

ّين الحراما وإن فمممن الناس، من كثير ليعلمها مشتبهات أمور وبينهما ب
وقممع هاتبشلا في عوق نوم وعرضه، لدينه ستبرأا قدف اتهلشبا ترك

.أعلم هوالل". يهف يقع أن يوشك الحمى حول كالراعي الحراما يف



والمسرح     ات  تفال  الح  /     باب

يره  غ  و     النبوي     مولد  بال     تفال  الح          87ع/2/7

: ونصه ر نادالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1346[  
."ينيةالد بالمناسبات لتاحتفا"ال            

لمةلمسمما لجاليمماتوا السممبانيين أوسمماط بيممن سممبانياأ يف اعيةد ميقي
كالمولممد المهمممة المناسبات بعض حلول فرصة وينتهز ناكه دةاموجولا

المناسممبات مممن وغيرهمما والمعممراج السراءو ةاوالهجر الشريف النبوي
أن أجممل من إليهم، ثلتحدوا ةجاليال أبناء جمع أجل من الخرى الدينية

تجميعهممم لصممعوبة وذلممك إسمملميةلا المعمماني ضعممب همدنممع سممختر
ات.سبناالم ريغ في همب للتقاءوا

المر؟ هذا حول الهيئة رأي هو فما

يلي بما ةللجنا بتوأجا:
 أوقممات وهممي الشممرعية المناسممبات مممن السممتفادةا على كزير نأ غيينب

نممم ولمممانع رمضممان، وشممهر العيممدينو عممةالجم يوماالخمسممو الصمملوات
.شروطب لاالسؤ في إليها كالمشار الخرى الدينية تابسالمنا نم ةاتفادساال

فضممل، زيادةا أو ينةعم رئاشبع المناسبات هذه اختصاص قاداعت عدما أمم
إل ليكممون ذلممك لن أخممرى، عبممادةا أو صمملةا أو ماوصممب لتختممص ولذلك
ًا بالنص ة.بقرب ليس فيما القربة واعتقاد لدينا في داعالبت من حذر

ختاري بلق ولو وعدالم اختيار في يتسامح بل بعينه ماوي يلتزماال أن مم ب
المناسممبات تاريممخ خصوصممية بعممدما للشممعار بعممدها أو اسممبةمنال تلممك

وتلتبممس العلممم يقممّل حيممث الجاليات، مناطق يف اسيم ول بها، للتذكير
بغيرها. رعيةالش ينيةالد العياد

الممتي ةبسمماللمن يةمسممرال ةيعأسممبوال العطلة يوما اختيار مكنالم فمن
المناسبات هذهل معالتج كتر نم ّجالتحر دماع مع السبوع ذلك في تقع

ًا. أحيان
ًاشم المناسبات هذه به تشغل الذي لنشاطا ونكي أن مم ج ًا روع ونافعمم

ًا م.أعل اللهوالمعاصي. و والخرافات البدع من ونقي

والمسرحا الحتفالت / باب والباحة الحظر كتاب

رعية  ش     رمات  مح     فيها     ت  فال  احت     حضور          87ع/1/28

ةطبواس ينتلرجنا/ السيد من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1347[
:ونصه نادر يدالس

ً.ارخي الله وجزاكم التالي السؤال مضمون حول بإفتائنا تكرماال ونرج



تحفل ظيمممتن الرجنممتين فمي والجمعيممات النمموادي دتاعتمماؤال: السمم
وأ ،معيممةجلا يسلتأسمم السممنوية الممذكرى مثممل المختلفممة لمناسممباتبا

عممضب فيو رها،وغي الوطنية العياد مثل أخرى مناسبات في أو ،يالناد
ذلممك يرافممق وقممد تالفحلا هممذه فممي الخمممور وتشممرب تممدار لحيممانا

الممدعوى تلبيممة للمسمملم يجمموز لسممؤال: همملاو والرقممص. الموسمميقى
الحكممم وتبيممان الخمممور فيهمما دارتمم تيلمما تاحفللا هممذه مثممل وحضممور
لتالية:ا تحاللا من كل في الشرعي

يهمماف ارسممتد ةلممالحف أن علممى سممبقةم ومعرفة علم للمدعو كان إذا أمم
الخمور.

ءفموجى المدعوةا لتلبيمة ذهمب وعنمدما بقسمم ملع له يكن لم اإذ مم ب
يفعل؟ أن عليه ماذا المنكر هذا وجودب

إلممى الممذاهب بحكممم يكممون الحفلت هذه مثل إلى ذهابال نكا اإذ مم ج
يريممد لمممن الخمممور تممدار لمطعممما كوبممذل يممهف مالطعمماا نمماوللت مطعم

رب.الش
نعمم يهممنلاو بممالمعروف للمممر الحفلت تلممك  ديممارتا يممةعللدا هممل مم د

الناس؟ اعتزال وعدما المنكر
اولممةط على للجلوس مجال هناك السابقة الحالت جميع في أنهب ًعلما
الخمر. عليها يدار المكان)ً ل فس(بن ةخاص

لي:ي ابم ةاللجن وأجابت*
ًامجل المسلم ضورح دماع صلأال          وينبغي منكر ذاه لن رمالخ فيه تدار س

التهممم، مممواطن عممن للنفممس صممونا أمكممن ما المنكرات أماكن اجتناب
ًاعبو ًا المنكر إقرار عن د للدين. وحفظ

فيهمما تقممدما الممتي المطمماعم كارتيمماد ذلممك إلممى حاجة دعت إذا أنه على
ينبغممي الممذي الشممخاص بعممض روحض عامة ةحمصل تضاقت أو الخمور

هممذه حضممور فممإن جتماعيممة،ا اتلقمماء وأ يةرسم حفلت في حضورهم
ذلممك غيممر وأ الخمممر شرب اجتناب بشريطة يجوز ءاتاقللا وأ الحفلت

يؤثر أنو ه،نتمك لتيا بالطريقة ينكر وأن ظرف أي تحت المنكرات من
ىلممع يقتصر نأو خمرلا شرب من يخلو مكان في الوقوف أو الجلوس

 من القل
والمسرحا الحتفالت / باب والباحة الحظر كتاب

ًاقا ءاللقا أو الحفلة تلك في المكث يبتغيهمما الممتي صمملحةلما حقيقت صد
ءاقملال أو الحفمل بممأن السممابق العلممم ذلممك يفمم يوتويسم حضموره من

ًا ذلممك فممي يويسممتو حضمموره مممن يبتغيهمما التي المصلحة تحقيق قاصد
ملممعال مادعمم أن الخمممر تقممديم على سيشتمل الحفل بأن السابق ملالع
ثممرأ ل اكممم ترماحالم من وتخل لتكاد المسلمين غير عند اتلفحال لن

تدعو قد الذي المطعم بين ٌقرف كاهن لن عدمه أو البطاقة قيمة دفعل
نلممم الخمممر ممع طعماما فيه يقدما الذي الحفل وبين ارتياده ىلإ الحاجة

.بهاريش



ًا يتحممرى أن عيممةللدا بغيوين ًاوظرو وأممماكن أوقاتمم ذههمم نممم ضمملفأ فمم
مممن باهممذ بمملق امولسي كرالمن عن والنهي بالمعروف للمر تالالحف

أعلم. أصلً. والله اتركنملا ارتكاب عن يثنيهم أن عسى إليها بذهي

خيرية     لجهة     لحفلت  ا     يع  ر     يص   تخص          87ع/1/23

رـيـةخي ة هيئالسمميد/ مممن المقممدما ءتفتاالسمم اللجنة على عرض] 1348[
:ّهنصو ، إسإلمية
التالية: مواضيعلاب ادتنفاإ ونرج

الممماكن في ونحوها ئتناهي حلصال تبرعاللت صناديق وضع زيجو )ً هل1
التالية:
دق.لفناا م
ك.لبنوا م
حية.ايسال وعاتلمشرا م
لترفيهية.ا نةلمديا م

المسممابقات أو الرياضية المباريات ريع من جزء يصصتخ زيجو )ً هل2
ّله مكازوج رية؟يخلا ئةيهال ضلغرا الحفلت أو خيرا،،، ال

*
ي:لي بما ةلجنلا تبأجا

الخيريممة للهيئممة التبرعممات جمممع صممناديق وضممع إلممى رةادامبمملا غمميينب
ّنيظمم نممم فيهمما يتواجممد الممتي المواضع يف اونحوه العالمية السلمية

المسمماجد وهمي تعمالى اللمه لمموجه حسممبة الخيممر بفعمل لرغبممةا هممميف
والجمعيممات المستشممفيات كلذوكمم مية،السممال مااالعمم النفع وجمعيات
أمور فعل إنشائه من ليقصد مما ىخرال تاتجمعال نأماك ثم المهنية،

والمسرحا الحتفالت / باب والباحة الحظر كتاب
والشممركات نيممةواعالت والجمعيممات كممالوزارات مشممبوهة وأ ةمممّرحم

ا والمدينمة ةيياحسمال توعاروالمش والفنادق ع الترفيهيمة( وم ي يق ف
بيعممةط نممم ليسممت ةيعشر تافمخال من الخيرةا الثلثة المرافق هذه

يكممون التي كنمالا امأيها)ً ف ةارالمذكو قالصنادي وضع ليمنع نشاطها
هنممأ اللجنممة فممترى محّرما نشاطها من أو إنشائها من الساسي القصد
الشممعار مممن فيممه لممما الجالم هذا مثل في معها التعاون تجنب ينبغي

ًا بالرضا  المحّرمة، ممارساتها عن ضمن
ءزجمم أو عهمماري وتخصمميص حفلت أو مباريممات أو تاقمساب مةإقا اّمأ
ً ةيئلها لحاصل نهم النشممطة هذهمم عوضمموم كان إذا جائز، ذلك فإن مثل

ههممذ عموضممو كممان إذا وأّممما يممبيحه، أو عرالشمم عليممه مايحّض حيز في
ّيز في ةنشطأال الهيئممة. لصالح ريعها من الستفادةا يجوز فل المحّرما ح

م.لعأ ّهوالل



نة  الزي  /     باب

ذهب  ل  ا  ب     ية  مطل  ل  ا     النية  و     ير  الحر     داما  استخ87ع/1/40

:ونصه ةشريفسيد/ لا  نم ماالمقد الستفتاء جنةلال ىعل ض] عر1349[
اكممموجز كنمة،المم وبالسمرعة السمؤال همذا عن جابةإلاب تكرماال وأرج

ًا. الله خير
يناالوو باخروالم والصواني كالصحون المقتنيات بعض لديؤال: الس

ًا الذهب بماء مطليةلا الخرى هركنمماف إذا زوليمم الطلء هممذا بممأن علممم
الوانممي هذه من الخر والبعض للكل استعمله وبعضه غسله في وةابق
تعمالهااسمم زايجول نهأ لي وصل وقد والن منزلي، في ةفتح وضعته قد
بعممض وجود إلى إضافة إفادتي؟ أرجو رأيكم فما المنزل في وضعها أو
وبممالطبع والحريممر، الممديباج مممن المصممنوعة تايمموالبطان تالمخممدا
؟باوالص هو وما جائز، هذا فهل النوما رةافت وجيز ملهاستعي

: يلي ماب  الالسؤ عن لجنةال تأجاب*
الله صلى النبي لقول للنساء ول للرجال الذهبية الواني مالعاست جوزيل

صممحافهما فممي اوولتأكل ةضوالف بالذه آنية في تشربوا وسلم: "ل عليه
بممدون اقتناؤهمما . أمممايممهعل  قفممتمخرةا" ال في ولكم الدنيا في لهم فإنها

 جائز، فهو استعمال
الطلء كممان إذا اسممتعمالها زيجممو فممإنه لممذهبا بماء المطلية يوانأال اأم

ًا الذهبي الذهب(منها)ً. استخلص ليمكن بحيث يسير
للنسمماء اسممتعماله فيجمموز ،رالحريمم نممم عمصممنولا ثاثوال سملبال اوأم

ًا وليجمموز التوسممد، أو الفممتراش وأ بسبممالل لتعمالسا كان واءس مطلق
نممبيال انهانممقممال: " ةفممحذي لممماروى الستعمالت هذه من يءش لاجرلل

فيهمما، نأكل وأن والفضة الذهب آنية في نشرب أن وسلم عليه الله صلى
فليجمموز لبخمماريا هيه" أخرجمملع نجلس نوأ ،والديباج الحرير لبس وعن
ً ونيكمم أن الإ ذرالعمم حالممة غيممر في للرجال ذلك عممن عرضممه ليزيممد قليل

أو رحريمملا نممم صنوعمال الثاث اقتناء وأما الثوب، كحواشي أصابع أربعة
أعلم. المحرما. والله الستعمال قبيل من ليس لنه جائز فهو تعليقه



لتصوير  وا     م  الرسإ  /     باب

والفوتوغرافي     ي  دو  الي     ر  ي  صو  الت87/هم1/8

ه:صون ، يةخير هيئة نم مقدماال ءالستفا يئةاله على عرض] 1350[
وبعد، وبركاته، هللا ةورحم معليك لماالس
استخداما شرعية حول الستفسار ودتو ،ااتهيتح كميدته أن يئةاله يسر

اليممات بعممض وتوضمميح شممرحا فممي الحية الصور أو المتحركة، الرسوما
.ريمةالك
هلال لسبي في والهمأم ينفقون ذينال ل{ مث الكريمة ةيلك: اذل الومث
يضمماعف واللممه حبممة مائممة سنبلة كل في سنابل سبع أنبتت ةحب لكمث
عظيم.ال لهال ق} صديشاء لمن
والمستوصممفات المسمماجد بناء من صور مجموعة تظهر ذلك وضيحولت

بممارةاع مشممملهت ممن وغيرهم والمحتاجين والفقراء اليتاما ومساعدةا
هممرتظ كلممذ بعممد ثممم اليممة، نممم المقطممع هذا تلوةا عند الله يلبس في
ثممم سنابل، سبع تنبت ةيعقاو ةاصور أو رسما، القمح من سنبلة ورةاص

هممذه ومجموعممة الحبمموب، تتضمماعف ثم حبة مائة نبلةس كل من تتفرع
الية. تلوةا أثناء تظهر الصور

سمميتم يثح ،القضية هذه حول نبوعياس خلل بالفتوى تناوافام ينآمل
.لعلميةا حملتنا في استخدامها

خيرا. هالل اكمزوج               

يلي: بما الفتوى يئةه بتأجا*
شرعا. حلل عاتومصنلوا ت،اتوالنبا دات،لجماا يرتصو
الظممل بحبممس إممما فهممو، حيمموان أو إنسان، من روحا ذي لك يرتصو أما
من الرجح على جائز وهف زيونيفلتوال ،يغرافالفوتو التصوير في كما
فإذا ونحوها، المرآه تعكسها تيال رالصوك لنه ينرالمعاص ءالفقها آراء

نممم همماونحو خصمميةشلا تحديممد أو العلما، أو التعليممم يفمم مادختسمما
بالجواز. أولى فهو الحاجات،

المتحركممة، الرسمموما ومنممه بممأنواعه، اليد برسم التصوير نيكو أن اوأم
هفيمم ماكممان إل اتفاقمما محرما لتماثيل)ً فهواك( ظل له ًامسمج ناك فإن

ومع بقطعه، الحياةا تزول عضو قطع أو الطفال، لعب وأ عليمتلا صدبق
 رالصو هذه من شيء نصب ليجوز ذلك

والتصوير الرسم / باب والباحة الحظر كتاب
الصممورةا وهممي لهمما، لظممل الصممورةا كممانت وإذا المقطوعة، ةمجسمال

لتفمماقا دبعمم ،ةهلكراوا والحرمة الحل بين فيها اختلف فقد المسطحة
يفهم مااعللا أو ليمممعللت لصمورا همذه كمانت فممإذا تعليقهمما، حرمة ىلع

الرسمموما أو الحية، الصور ماادختسا  من شرعا لمانع هذا وعلى حلل،
منممه الغممرض لن القرآنية، اليات بعض وضيحت أو رحا،ش في ةكالمتحر



يرالتفسمم أو المحرمممات مممن الصممور خلممو يراعممى أن علممى التعليممم،
أعلم. أحاديث. واللهلا أو آياتلل اطىءخلا

صليب     أو     حيوان     كل  ش     على     خبز  ال     ة  ع  صنا      87ع/2/32

ّدما تاءفتسالا جنةالل على عرض] 1351[ ، يتلـكـوا ية بلدالسيد/ من المق
:نّصهو

حية،الت بعد
مختلفة حيوانات شكل "خبز" على وصناعة بإنتاج لمخابزا دىإح ماتقو

ة.ينولتعاا عياتالجم بعض على وتوزيعه
حممتى هعممدم مممن ةالنوعيمم كتلمم تممداول إمكانيممة مدى عن اادتنإف ىيرج

اللزما. اتخاذ لنا ىسنيت
الحتراما،،، فائق بولبق افضلو      وت

:يلي بما نةللجا بتأجا*
ًا ليممس مختلفممة حيوانات شكل على الخبر صناعةو اجإنت إّن لن حراممم

حيوانات، لكش على عتهانص ترك ىلولفا ذلك ومع السريع، التلف إلى مآله
علممى اللجنممة أعضمماء بعض لعاط وقد اهذ ،ّرماحالم صويرالت شبهة من فيه لما
منممع ويجممب حممراما هؤواقتنا الخبز هذا فصناعة الصليب ةاراش هيلع رسم خبز

ّله صناعته أعلم. وتداوله. وال

للذكرى     صور  ال     ق  تعلي87ع/1/15

،ـيـمالحك عبد/ ديسممال نممم مقممدماال الستفتاء جنةالل على عرض] 1352[
ه:صون

فممما الممذكرى بقصد تبيال يف حائطال ىعل لوالدا صورةا قأعل أن دأري
تعليقها؟ حكم نصفية)ً وما الصورةا(وهي حكم

والتصوير الرسم / باب والباحة الحظر كتاب
:نةللجا بتوأجا* 

صممنعها يحممرما حيمموان أو لنسممان مجسمممة تماثيممل انتكمم إن ورةاالصمم
سنممج مممن نكممت لمو العضاء، كاملة كانت إن وتعليقها، نصبها ويحرما

سممماتكمج تعليميممة،ال المجسمممات مممن بهمما يلحق وما الفطأال لعب
لتبقممى عضممو مقطوعممة كممان إن التماثيممل أممما مثلً، نحوهمماو يحلتشرا

منهمما ذهممب الممتي النصممفية التماثيممل أو الصدر وأ كالرأس بدونه الحياةا
الصممور وأّمما إباحتهمما، إلممى الفقهمماء جمهور ذهب فقد والرجلن البطن

انتكمم ولممو محّرممة غيممر أنهمما بمه جسمة)ً فالمفتىمال ر(غي ةحلمسطا
ًاقر الإ( الصور عن نهى لما وسلم عليه للها لىص نبيلا لقول ةكامل ممم
علممى مقطوعممة المسممطحة ورةاصلا كانت فإن مسلم، ثوب)ً رواه في

لينبغممي أنممه علممى إباحتهمما فممي أظهممر ذلك كان بيانه تقدما الذي الوجه
أو كممانت كاملممة مسممطحة أو ةكاملمم ةمجسممم الصممور من شيء تعليق



ّد فممي يقعللتوا النصب لن لتعليمية،ا الصور إل مقطوعة فيممه ذاتممه حمم
ّله الصناما لهأ ميظعت يشبه تعظيم أعلم. لصنامهم. وال

شادية  إر     ر  صو     ة  طباع     87ع/2/15

ّه:صون ، بدرالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1353[
فممي أجنممدةا طبممع وهي عتنابطم بها وماقت باعةط خصوصب اادتنإف ونرج

ورةا الخمر الطمرفو ديميل وأ ريهجم متقموي رافالط أحد ور آدممي ص يص
محممرما، أو جممائز هذا انلمع فهل إسلمية خيرية لجهة وهي مينلسملا ةامأسا
الشكر. جزيل ولكم م المر هذا في إفادتنا نرجو

جنة:الل ورأت*
حلل، نافع موضوع على لدللةا ابه يراد يتال روصال ةطباعب أسلب أنه        

هممذه كممانت لو حتى التعظيم، منها يقصد لو ن،سلميملا الأحو بعض شرحا أو
ّلق أو المكاتب على يوضع اّمم (أجندةا)ً ونحوها على مطبوعة الصور ًا يع أحيان

أعلم. تعريفي. والله أو تعليمي منها القصد لن



ر  ا  لقم  ا  /     باب

الجوائز     على     والسحب     ب  انصي  الي     ورقة          87ع/5/15
          

ّه:صون ،  سإعدالسيد/ من المقدما ءتاتفالس ةجنللا ىلع عرض] 1354[
جمموائز علممى والسممحب ًايمملحا القممائم لليانصمميب النسممبةب هوؤال: الس

مختلفة؟
 
:ةللجنا بتأجا*

ثممم مرقمممة بطاقممات ءشممرا عممن ةاعبممار كممان إذا انصمميببالي سمىماي
يسر،الم أو القمار صور من صورةا لنه ،ماحرا فهو زئجوا ىلع حبالس
شمميئا يممدفعوا أن دون لمتسابقين تخصص جوائز نع بارةاع كان إذا أما

ماقبممل دون بقيمتهمما ءايشممأ يشممتري لمممن تخصممص أو أممموالهم مممن
.مأعل المشروعة. والله الجوائز من ذلك فإن المرقمة للبطاقة

        

الحرب     هل  أ     ع  م     لقمار  ا  و     ربا  بال     امل  ع      الت87ع/1/25

زيللبراا من د خالسيد/لا من قدمامال تفتاءالس جنةالل على عرض] 1355[
ونصه:

وبركاته. الله ةمحرو كمعلي لماالس
بلد فممي القمممار أو الربمما مممال أكممل بجممواز الربعممة اءهممقفال نم حدأ الق هل

البرازيل؟ مثل الجانب

:لجنةال تأجاب
أهممل وبيممن المسمملم بيممن ارمقلوا لرباا ماايحرل أنه حنيفة أبي عن لنق

أخممذها جاز برضاهم بذلوها فإذا لأصال يف باحةم مهأموال أنل الحرب
تحريممم فممي فممرق ل هنأبمم القائلين الفقهاء لجمهور مخالف القول وهذا
فممي سنةلوا نالقرآ لعموما الحرب ودار السلما دار بين والقمار الربا،

ًا ناك ما نأول قفر غير من الربا حريمت ًا كممان السمملما ارد يفمم ربمم ربمم
ًا وكممما السمملما دار فممي سلمانم عهتباي ول ماك ،بالحر دار في محرم

السمملما دار في مارح ما ولن السلما، دار في وحربي لمسم هعياتب لو
دار فممي زيجو ل ما على عقد ولنه المعاصي وسائر كالخمر هناك حرما

 دلفاسا كالنكاحا يصح فلم لماسال



القمار / باب والباحة الحظر كتاب
همماغيرو لبرازيمملا أن وليخفى الحرب دار في لقولا اهذ إن مث ،هناك

بممل حممرب دار ربتممعتال السمملمية بالدول عهود تربطها تيال لالدو نم
.ملأع عهد.والله دار هي



والذبائح     عمة  الط  /     باب

كتاب  ال     ل  أه     ح  ذبائ87ع/6/32

ه:صنو ، فإايز من  المقدما ءتتفاالس لجنةال ىعل ض] عر1356[
ينعنمموا إلممى رسممالة طريق عن أسئلتي على رد لاسربإ رماكلتا وأرج

غلف.لما على دولموجا
الممتي البمماخرةا تممزود الشممركة أن أعتقممد كنت عملي يةابد يي: فلسؤا

اللحممم أن تممبين المموقت مع ولكن العربي الخليج من باللحم اهيف أعمل
ابممانيلا فممي البمماخرةا، علممى اللحممم افيهمم نتهيي تيال المواني من يؤخذ

سممئولللم سممؤالي نممدوع السلمية، الطريقة على ذبوحام ملح يوجدال
ًا وهو ملحال نع مممن اللحممم ذاهمم نأبمم يلمم قممال مسلم، غير هندي غالب

ً نيوزلندا، شهادات لدية نيوزلندا،ويقول: إن من إنه عليه بومكت وفعل
ًا ريهتيش نبأ ،لحملبا يزود الذي الوكيل ومع معه قممةالطري على مذبوح

ةالسمملمي الطريقممة علممى مممذبوحا عليممه مكتوب ريغ ولكنه ،ةيسلمإلا
اللحم. ذاه أكل زويج لفه

ًا. الله اكموجز خير

ة:للجنا بتوأجا
الممتي الذبائممح فكل الكتاب أهل طعاما لنا تحأبا السلمية يعةالشر إن

غيممر علممى بحممتذ همماأن ميعلمم مممالم جممائزةا والنصممارى اليهممود من تأتي
بلد أو الشمميوعية البلد من لمستوردةاا حالذبائ امأ ية،مالسلا الطريقة

ّ قطعمما، محرمممة همماإنف ابتممكال لأهمم رغيمم علممى ذبحهمما أن ثبممت إذا إل
أعلم. السلمية.والله الطريقة

بالربا     يتعامل     من     ما  طعا     من     ل  الك       87ع/1/7

يناـلـد  تاجلسمميد/ا مممن قممدمامال ءالسممتفتا  جنممةالل علممى عرض] 1357[
ونصه:

هممذا مممن همعاشمم ويتقاضى ربوي بنك في يعمل وهو إنسان يندعا اذا
لي؟ يقدمه الذي طعامه آكل نأ يجوز له نكالب

والذبائح الطعمة / باب والباحة الحظر كتاب

ّي بنممك يفمم ليعممم وهو دعاك الذي للشخص هل للجنةا تهوسأل مم ربممو
لبنممكا ذلممك فممي العمل غير آخر مورد له يوجد ل بأنه فأفاد آخر؟ مورد

بوي.الر



ةللجنا بتوأجا 
م. لعأ .واللهكلذ نع يتورع بأن 

 ل  ا  ل  الح     ذبح  ل  ل     مصلحية  و     رية  إدا     شروط87ع/ 3/29

ياتلجمعا اد اتحالسيد/ من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1358[
ونصه: اندلزينيو في السإلمية
ًا فضميلتكم بإحاطمة شمرفتأ نأ نيديسمع الجمعيممات اتحماد بمأن علمم

تيالكممو قممةفاوبم ةيممملحكوا اللحمموما هيئممة مممع تعاقممد لممما  السمملمية
ًا الحلل شهادةا لصدار والمارات الذبح يةملع على فالشرا دعب مجان
دقيممق نظاما وضع إلى أحتاج إليها، تصدر التي للحوما بالنسبة والشحن

فممرق جميع لدى حلًل اللحوما تجعل يتال طروشلا عيجم يغطي ملاش
لحممومالا هممذه بممأن المرفقممة الشهادةا في ليصرحا ومذاهبهم المسلمين

لم.العا في المسلمين جميع لستهلك ةحوصال اللح
لذابح:ا يفلتوظ فاشترط هوعلي

ًا يكون أن مم1 زيجمو الكتماب أهمل ذبيحمة بأن التحاد اعتقاد (مع مسلم
كلها)ًأ

ًا والواجبممات، للفرائممض ًامؤديمم كمموني أن مم2 للمحرمممات ومجتنبمم
ليسممت رجاوالفمم قلفاسمما ذبيحممة بممأن التحمماد  اعتقمماد (مع والموبقات

ما)ً.ارحب
ًا يكون أن م3 ًا صحيح المريممض يحممةذب نبممأ داحممالت ادقمماعت عممم( وقوي

)ً.مابحرا ليست والضعيف
لل)ً.ح تهذبيح بأن التحاد ادقتعا (مع بالكتابية متزوجا كوني ل أن مم4
ًا كوني ل أن مم5 اعتقمماد (مممع فيممه يشممتغل المذي المجممزر لنظمماما خارق

)ً.حلل هبيحتذ بأن التحاد
مئالقمما فممةيلوظ شممروطال بهممذه التقيممد يجمموز هل فضيلةال بصاح فيا

ل؟ أما الذبح ةليبعم
هواللمم ويرعمماكم اللممه أثممابكم والشممريعة، نيدلمما محكمم إلممى دوناأرشمم

لموفق.ا

والذبائح الطعمة / باب والباحة الحظر كتاب

:يلي بما جنةلال تجابأ*
ةالشرعي التذكية بعملية القائم لوظيفة المذكورةا بالشروط ديتقلا زوجي        
ًاشممروط يسممتول مصمملحية، إداريممة شممروط أنها ساسأ ال)ً علىلحلا بح(الذ

.بحلذا حلل رعيةش
الشممروط هممذه فيهممم تتمموفر مل نمم ةشرعي بطريقة بحالذ حصل فلو

ًا لاحل ذبح فإنه أعلم. مصلحة. والله فويتت دماولع للحرج رفع



لدخان  وا     غ  التب  /     باب

دخان  ال     ي  تعاط       87ع/2/45

التدخين لمكافإحة يتيةالكو عيةالجم باتك نةلجال ىعل عرض] 1359[
ه:ونص انوالسرط

وبركاته: الله مةرحو مليكع لماسال
تدخين،لا لمكافحة الخامسة الخليجية الندوةا الرياض ةنمدي في تعقد

علممى تنممص والممتي الشممرعية الفتمموى تعميممم توصممياتها أهممم من وكان
عنها)ً. صورةا لكم التدخين( نرفق تحريم
صها:نو خانالد شرب حكم

ةصممادياقتو صممحية ارأضممر مممن فيممه لممما حممراما انالممدخ شممرب  م1
ن أمما ذلمك، في وردت والدلة ةعيماواجت اب م فعليمه عماد ثمم منمه ت

ّله إلى التوبة مممن مامضممى علممى والندما عنه بالقلع وذلك يددج من ال
فيه. يعود أل الصادق والعزما شربه
الثانية: الشرعية توىالف ونص

د ئث،الخبما من ذلك لن حراما كيفية أي ىلع التبغ ربوش نيخدالت وق
همممل حممل{ وي: لموصم هعليمم الله صلى محمد بينان فةص في ىتعال الق
وبصحة والرئتين بالقلب مضر أنه} ول الخبائث عليهم ويحرما لطيباتا

ًا، النسان وقممرر كالسرطان، الخبيثة المراض من لنواع ومنشأ عموم
التحممذير السمملمية لشممريعةا تجمماء وقممد ،ةالصح ىعل هخطر الطباء

.اعموم انسبالن ضري مما
عاما بشكل الدولة صرح نم نقيي لىع يةالجمع هذه انتك مالو كللذ

ووعظهممم المجتمممع أفراد توعية على خاص لكشب الموقرةا ووزارتكم
الحنيف. ديننا بتعاليم وإرشادهم

.اهإلي راالمش الشرعية الفتوى  بدراسة تفضلال ونرج
وبركاته،،، الله ورحمة كمعلي سلماوال

:ييل بما ةللجنا تجابأ*
ّها:ونص فتوى درتأص نأ نةللج سبق      

تعمماطيه بحممل القممول علممى ينممبم الممدخان أو التبممغ تجارةا حكمب ولالق
ًا العلماء اختلف وقد كراهيته، أو وبحرمته ًا قديم الحكممم هذا في وحديث

 وقد ،هورمك هيطتعا أن القوال وأعدل
والدخان التبغ / باب والباحة الحظر كتاب

ًا نوكي وبنمماء ،غممابلي ًاررض طاهايتع لمن مضر تعاطيه أن تأكد إذا حرام
.ةهوكرم هفي ةاتجارال تكون عليه

بتعميممم المموزارةا قيمماما  لتمرى لممذا ق،باسممال رأيهما علمى جنةالل تزالول
التممدخين، لمكافحممة الكويتيممة الجمعيممة كتمماب فممي إليها المشار الفتوى
عموممما، التممدخين كراهممة مممن لجنممةلا مممارأته ممممعت أن ةاوزارلل ويمكن



مهيطعمماتب تأكممدي ينالممذ للفممراد النسممبةب صةالخا تحالال يف تحريمهو
علم.أ ّهواللالبليغ. الضرر حصول

ر  نسوا  ال     ل  تناو        87ع/3/27

ه:ونص داودالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةلال ىعل ض] عر1360[
جورين:أم عليه ةإجابال جونر لسؤا هذا

الهسممتعميو حجمممال ةاوصممغير كلالشمم دائريممة علبة بداخل ادةام جديو 
بممالتتن شممبيها مممادةا هممي فقممالوا نهمماع ناسممأل وقممد الفغممانييون الخوةا

ه؟فمما عليمه يدمن الذي يستطيع ول ومفتر، مخدر وهو)ً ( الدخان ترك
شرعا؟ محرمة أهي المادةا تلك حكم

فممي البمماحثين حممدأ  دمحم شيخلا فادةاإ إلى اللجنة معتاست أن دوبع م
ًا التتن من كونةم دةاالما ههذ نبأ يأفغان هوو الفتاء مكتب إليها مضاف

علممماء وإن لممدخان،ا رلثمم مشابه أثرها وإن النورةا أو لرمادا نم ءيش
أو والكراهممة الحرمممة بيممن ممما نفسممه الممدخان بحكم فيها أفتوا الفغان
الجواز.

)ً.رانسو( ىيسم أنه فادوأ        

 ة:للجنا بتأجا*
فيكممون كراهممةال وهمم نمهأ مممن ندخالمما حكممم في به فتتأ أن سبق بما

ًا، السمؤال في إليها المشار المادةا هذه استعمال د مكروهم فلاخت وق
ًا قممديما العلممماء تعمماطيه أن القمموال وأعممدل الحكممم، هممذا فممي وحممديث
ًا مكروه ًا يكون وقد تنزيه يتعاطمماه نمل ضرم اطيهتع أن تأكد إذا حرام

ًارض ًا ر علم.أ له. والبليغ



أة  لمر  ا     م  حكا  أ  /     باب

المرأةا     وجه     في     الزائد     شعر  ال     ة  إزال         87/هم2/10

ه:ونص ، ةخليفالسيد/  من ارالمقدماسفتالس يئةهال ىعل ضر] ع1361[
واللحية. والشارب الخدين يشمل وهذا الوجه مشعرةا مرأةالا تنكا اإذ

الشعر؟ اذه الةزإ جوزي هل
يممنب يصممل اممم الممةإز زيجممو هممل اببعضممهم متصمملين اجبانحال نكا اوإذ
الحاجبين؟

يلي: بما السؤال نع ىوتالف يئةه بتأجا*
يسممتحب والشممارب اللحيممة مكممان في وجهها يف شعر رأةاللم نبت إذا

إزالته. لها
حالممةال هممذه "وتسمممى الحمماجبين بيممن ما يصل الذي الشعر الةإز اوأم

لتممهاإز يجمموز (مشوهة)ً فممإنه طبيعية غير يئةه ىعل كانت نإ" فلقرنا
أعلم. هللوافل.  اوإل

الصغار     للولد     نساء  ال     س  تدري 87/ع1/35

ه:صون ، أحمدالسيد/  من المقدما استفتاءلا جنةالل على عرض] 1362[
المرحلممة فممي  سنة11  إلى6 سن من للولد النساء يستدر يجوز هل

ذلك. من كثرأ مرعال ونكي وقد ؟رمعال نم ائيةالبتد
،،،اماترالحو لشكرا ليجز مني لكمو ، هذا

:يلي بما لجنةال تأجاب*
النمماث تعليممم تممولىي نوأ مدرسممون الذكور تعليم يتولى أن لالص إن

إلى عيةالدا الشرعية والقواعد الفطرةا مع ينسجم هذا لن مدرسات،
لتطممبيق كممرةابملا تهيئممةلاو ما،هضممببع الجنسممين علقممة فممي تلطالخ

الرسممول بقممول مازالممتوال ةالخلممووا رالنظمم حيث من الشرعية الحكاما
سممبع أبنمماء وهممم بالصمملةا أولدكممم وسمملم: (مممروا عليممه اللممه صمملى

المضمماجع)ً فممي بينهممم وفرقمموا عشممر أبنمماء وهممم عليهمما ربوهمضمماو
نالممذي مأذنكليسممت آمنمموا ينالممذ أيها {يالى: اتع هالل بقول والسترشاد

ققممتحت اذإ كممنل} ومنكممم الحلممم يبلغمموا لممم والممذين مكناأيممم لكممتم
 أو لذكور،ا ميلعت في المدرسات ببعض الستعانة لىإ حاجةلا

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
البتدائيممة المرحلممة فممي النمماث عليمممت يف المدرسين ببعض الستعانة

ًاغ رةاشلعاا ونزيتجاو ل فيها عنها)ً والطلبة (المسؤول مع ذلك جاز الب
ول التصممرفات، وجميع والحديث اللباس يف سلميةإلا دابآلا اةامراع

لصمملا ىلممإ ةاللعممود الوسائل تتخذ بل دائمة رةاصوب لكذ طبيقت يغينب



تسممرب من للنشء وحماية لذريعة،ل ًسدا ذلك امتنع الحاجة زالت فإذا
م.لعأ هلإسلمي.وال جو في ولتربيتهم السيئة العادات

 رجال     ا  ه  و  موظف     كن  ا  م  ا     ي  ف     النساء     عمل       87/ع1/35

ه:صون ، أحمدد/ يسال نم مادالمق تاءالستف جنةالل على عرض] 1363[
رجممال كلممه عمممل واحممدةا)ً فممي امممرأةا (وخصوصمما النساء لعم زيجو هل

والعكس. للبنين)ً؟ مدرسة ذلك على (مثال الرجال صخيو

:يلي ابم  السؤال عن نةاللج ابتوأج*
الرجممال وجممود يهمماف اعليهمم لممبغي التي نأماكال في نساءال لعم زيجو

امتناع حيث من لشرعية،ا امالحكا وعيتور ةالفتن نتأم إذا وبالعكس
أعلم. الشرعية.والله غير التصرفات عيمجو الخلوةا

زوجها     مال     من     ةا  لمرأ  ا     حج  87ع/2/9

:ونصه محمديد/ الس من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1364[
الدليل؟ وما رةا؟سعمال وجتهز جبح مازلم سرالمو رجلال ل: ه1س
تلزمهمما هممل رت؟يسممأ ثممم ةارسمممع تكممانو ماله من حجت إذا: و2س

الدليل؟ امو ال أما السلما حجة

يلي بما لجنةال تأجاب :
ذلممك لن معسممرةا أما كانت موسرةا )ً لزوجته (الحج نفقة لزوجا مالزيل

وإنوجيةالز نفقة من ليس اهعلي يجب ل معسرةا الزوجة كانت  
ّلهلاعت لقوله ،جالح هإليمم اسممتطاع نممم الممبيت حممج النمماس علممى ى: (ول
هممذه أداء لزوجتممه الممزوج يسممهل أن العشممرةا حسممن من نلكا)ً وليسب

 حجت إذا أنه على لها، بمرافقتهو ًموسرا كان إن بماله الفريضة

المرأةا أحكاما / باب والباحة الحظر كتاب
السمملما، ةجممح اهممعن تسممقط غيره أو زوجها مال أو مالها من المرأةا

يممرد ولممم حصمملت وقممد رمممعلا فممي دةاحمماو مممرةا ّإل ليجممب الحممج لن
و(السممتطاعة)ً فسممه،ن خصالشمم لاممم من امالالس حجة كون اشتراط

ًا وليس للوجوب شرط حجلا يف  ةالمشروط جحمم فممإذا للصحة، شرط
أعلم. الفريضة. والله عنه وسقطت الحج منه صّح المستطيع غير

 

لجللة  ا     ظ  لف     ل  ك  ش     على     المصنوع     بالذهب     رأةا  الم     تزين        87ع/4/27

ونصه عيسى/ السيد من المقدما الستفتاء نةجالل على ] عرض1365[
لفممظ عليهمما ومكتوب نساؤنا وتستعملها الذهب من نوعصم ةيحل ديوج

وزينممة، تبرجمما المسمملمون إل يسممتعملها ل الحليممة هذ(الله)ً وه الجللة



حليممة يلبسممون النصممارى إن حيممث هممود،والي النصممارى لنساء ومخالفة
ليهمماع رسمممت حليممة واليهممود الصممناما، روصو الصليب اهعلي ًارسومم

موضوعنا؟ في النظر لخوةاا من أملنف ود،دا ةنجم

نة: اللج ابتوأج*
من له زينتها إبداء يحّل لمن به زينهاتو الذهب من بشيء ةامرألا يّتحل

لفظ الحلية على مكتوبا كان ولو مشروع، مثلها نساء أو محرما أو زوج
مل ما اء،الخل بها تدخل ل أن الحلية هذهب نتتزي منل بيستحو الة،الجل
ياع.لضا من اهيعل شتخ
علم.أ لهوال

*       
 

B
 (( الشرعية ةسياسإال بكتا ))

القضاء  و     وى  الفت  /     باب

العاما     القضاء     سلك     في     ل  العم  87/هم2/5 

:نصهو ،عادلد/ السي من الوارد الستفتاء يئةاله على عرض] 1366[
تي؟يالكو ضاءالق في العمل في بافادتي رماالتك رجوأ م

ه:صون ،رمنصوالسيد/  من وارد الثاني اءتستفاوال مم           
يتجنممب أن يسممتطيع بممأنه علممما ، كقمماض مكالمحمما فممي لعملا كمماح

، بها الحكم وجنح)ً وكذلك الشرعية( جنايات بالحدود المتعلقة القضايا
كذلك. يتجنبه أن عيطتيس بويةرلا ائدوفبال والحكم

والحمموال اليجممارات لمثمم لفممةتخالم ضمميعاالمو فممي ضمماؤهق همملف م
فممي بقممةطملا القوانين من ذلك ما ىوإل دنيةوالم والتجارية الشخصية

وهممل حممراما أما حلل هممو هل راتبه وعن للشرع، موافقا يعتبر الكويت
. خير هلال زاكمج نجوريمأ نيأفتو الله، أنزل ما بغير يحكم ممن يعتبر



.هوبركات هالل ورحمة كمعلي سلماوال

ه:صون ، دم. محد بواسطة وارد الثالث ءافتتسالو  م
ذلممك لممي يحممق فهممل لقضمماءا كبسل اللتحاق أرغبو عيمجا جخري أنا

ا أن القمول ممن أسماس علمى شرعا؟ ق م وقمانون شمرعي غيمر يطب
وضعي؟

:يلي بما ةثلثلا سإئلةال عن الفتوى هيئة ابتوأج*
وافممق ابممم إل مايحكممل نأ يمكنه نكا إن القضاء سلك في عملال زيجو

الشريعة. والله الفتخ يالت القضايا يف رظنلا عن يتخلى بأن الشرع،
.ملأع



والقضاء الفتوى / باب والباحة الحظر كتاب

الرجعة     في     واحد     رجل     أو     إناث  ال     ةا  شهاد87حا/3/59

ل:/سإهيالسيد من المقدما التي الستفتاء جنةالل على عرض
، فاتهو تاريخ حتى يراجعها ولم رجعية ىلوأ طلقة هجتزو صخش طلق

وتممدعي متزوجتان اثنتان منهن بالغات بنات مسخ تهوفا دعب ركت دقو
رسمممي إشممهاد وبممدون عممدتها يضممم قبممل راجعهمما وجهمماز أن وجةالز

هو: والسؤال بالمراجعة،
لمها؟ البنت ادةاشه لتقب )ً هل1
جته؟وز لما تاالبن إحدى زوج ادةاشه لتقب )ً هل2

يلي: بما ةللجنا بتأجا*
0لتهمةل وزلتج هلصل رعفال دةاشها ا: إنأول
بوجمموب يقول من عند حتى لتجوز الرجعة يف ثانإلا دةااشه نا: إيثان
منكم عدل ذوي هدوا{وأشيقول:  تعالى الله لن الرجعة على شهادإلا

هدوحمم تانممالب إحممدى زوج شممهادةا وأممما الممرجلن، هممما لعممدلا وا} وذ
علم.أ نفعا. والله تجر قد إنها عن الضف لتقبل



ماعية  جت  ل  ا     ت  اقا  لعل  ا  /     باب

وزيارتهم     لنصارى  ا     مع     امل  التع 87ع/2/46

، دمحموالسمميد/  مممن المقدمممة اتءاتالسممتف جنممةالل على عرض] 1368[
:ّهاصون

بالمسيحي. المسلم اقةعل يه ما
ًا بالمسممتفتي نمةجالل صلتتوا حتهوتواس تلفونيم أفمادو ،السمؤال نعم ض

ً له أن المستفتي مسمميحي همموو معممه لممميع شفرا هو العمل في زميل
ويعممامله يممزوره أن المسممتفتي ويريممد هتلماعممم يحسممن هممذا زميلممه وأن
.ىنسبالح

يلي: ماب الالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
فممي جمماره أو عممملال يفمم نينصممراال لزميلممه المسلم يارةاز من انعلم

المشروع. وجهلا على سنىحلاب تهلمومعا السكن
يحممذر وأن القلممبي، ّبلحمموا ،ةادلمممواا ليسب على كذل ونليك أن على

تامممرالمح من شيء في الوقوع من للنصراني معاملته حين المسلم
ولعممب الخنزيمر لحممم وأكمل الخمممر كشممرب النصممارى يسممتعملها التي

نأبمم أحممّس اإذ مثمم السمملمية، الشريعة في مامحّر اهوم وسائر القمار
يرأثالتممم وأ سلمالم على لشبها لثارةا النصراني يستخدمها اقةلعلا هذه
لقول وذلك ومصاحبته مزاورته يترك نأ هيلعف دينه أو أخلقه في عليه
ّلها كمينها{ لوتعالى:  ركابت الله الممدين فممي يقمماتلوكم لم الذين عن ل
بيحمم هلمملا إن إليهممم وتقسممطوا بروهمت أن مركايد نم يخرجوكم ولم

ّله ينهاكم نماإ ،لمقسطينا وكمجممروأخ دينلا في وكمقاتل الذين عن ال
هممم فأولئك يتولهم ومن وهمّلوت نأ إخراكم على وظاهروا ياركمد من

م.أعل ّهل}. والالظالمون

منه     حق     لتحصيل     الب     لى  ع     وى  دع     ة  إقام           87ع/1/47

نّصه:و ، د خالد/السي من المقدما تفتاءسال لجنةال ىعل عرض] 1369[
ًا، الديو لبأطا أنا نمم ثرأكم دجموي مماك ،كذلمم تثبت أوراق وتوجد مبلغ

صممغيرةا وهممي أبممي زوجة أثرت أن حصل ولكنه الدين، هذا على شاهد
ّدين. هذا ينكر وجعلته لدياو على السن في ال

الجتماعية العلقات / باب والباحة الحظر كتاب

ًا لي جوزي هلف مم لكممي الممديو لىع يةقضائ دعوى برفع أقوما أن شرع
أموالي؟ أسترد

.ًارخي الله مجزاك يندوفيأ



سممليم هأنبمم ادفممأف ه،الممدو حممال عممن اللجنممة وسألته تيمستفال روحض
ومتزن. العقل

يلي: بما ءتفتاالس عن ةللجنا بت أجا*
إذا والممده، علممى الولممد حق تحصيل في بالقضاء لستعانةا ًعارش زويج

.ءلوفاا على ومقدرته  يساره مع قالح أداء عن ممتنعا الوالد كان
ًا زوويج ممع ال،جالم همذا فمي المتبعة التحفظية الجراءات بلط أيض

إليممه، والحسممان ،هبمم ربلمما فممي ولممده علممى الوالد حق لىع ظةمحافلا
ممما ووضممع الصمملح، ومحاولة بالحسنى قحلا تقاضي ذلك قبل ويحسن

ًا)ً.إحسا تعالى: (وبالوالدين لقوله الحق، من تيسر ن
شمممول بدليل يمركتال على لومفمح" كلبي ومالك نتيث: "أحد اوأم

فقط للب الوالد مال انك لو إذ ،هوغير أبلل لتوارثوا النفقات أحكاما
الب. وجود حال في ولد ول زوجة ترث لم
علم.أ لهوال

لسفهه     الب     لى  ع     جر  الح     دعوى       87ع/3/46

ه:ونّص خالد/  من مالمقدا اءستفتال نةجالل ىعل ض] عر1370[
ديوجم كمما ذلمك، تثبت أوراق وتوجد المال، نم ًمبلغا يدلوا البطأ ناأ

وهممي أبممي جةوز ترثأ أن حصل ولكنه الدين، هذا لىع شاهد نم ثرأك
الدين. هذا ينكر هتلوجع والدي على السن في صغيرةا

وذلممك أمممواله وعلى والدي على الحجر وضع بطلب أقوما أن يجوز هل
المختصة؟ الجهات قبل من
ً.خيرا ّهللا كمجزا ونيدأفي



 الجتماعية العلقات / باب والباحة الحظر كتاب

اتممزانو لهعق ثيح من لدهاو حال عن المستفتي البن ةللجنا لتوسأ
تصرفاته. في ومتزن العقل سليم والده بأّن فأفاد تصرفاته

يلي: ماب الالسؤ عن ةللجنا بتأجا*
كان إن هعلي الحجر يطلب أبيه على دعوى يرفع أن لبنا ذاله زيجو

ًا ّيع سفيه (ويرجع أمواله في التصرف ءيسوي فيه، ةادافائل فيما أمواله يض
بلط زجي لم كذلك الب يكن لم إن)ً فضيالقا رتقدي لىإ ذلك في الحكم
ّله الحجر أعلم. عليه. وال

*

B



طب))لا ((كتاب

اوي  التد  /     باب

منها     الميئوس     الحالت     في     علج  ال     ف  إيقا87ع/4/36

ميالسممال ركزملايد/ سلا من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1371[
ونصه: بفرنسا

مواصمملته يجممب أو منهمما سئوميال تالالحا في  العلج افإيق يجوز هل
؟ةميمستد عاهات بعدةا إنقاذه يتم أو المريض يموت أن إلى

النسانية؟ الرحمة بدافع لقتلا وزيج له و

لي:ي بما الالسؤ عن ةللجنا بتوأجا*
ًا،ق مامحممر ةلوسي بأية المريض نم لصالتخ أن بممذلك يقمموما نمممو طعمم

ً يكون ًا، قاتل ًاصمم لممسمم ءىممرام ماد حااليبمم أنهل عمد ًا أو غير إل مريضمم
يحممل ال: "هبقممول وسلم عليه الله صلى الله رسول حددها ثلث بإحدى

بإحممدى إل اللممه رسممول وأنممي اللممه إل إله ل أن شهد مسلم امرىء دما
كالتممار نيدلمما مممن قلممماروا الزانممي والممثيب لنفسبمما سالنفمم لثث
والنممص ،ثةلثلا ؤلءه نم ليس قتلال وهذا البخاري، لجماعة" أخرجهل

ًا محممرما النفممس قتممل أن ىلممع ةلالالد في قاطع القرآني لقمموله قطعمم
الثممم في بالحق)ً ويشترك إل الله حرما التي النفس تقتلوا الو (تعالى:

قتممل ىلممع تمملالق هممذا وقيمماس عليممه، صرح وأ اذهب رمأ من والعقوبة
ناصالح إذا النسان، لكرامة امتهان فيه شفائه من وسئيمال حصانلا

ًا، كان ولو حتى بحهذ وزيج المدما، معصموما فمإنه النسان بخلف صحيح
يقممم لممم وصممف الرحمممة برصاصممة للحصممان لةتاقال الرصاصة ووصف

السممم، بهممذا ننساإلل ةاتلقال الحقنة نسمي فكيف شرعي، دليل عليه
آخمر ممرض عليممه طمرأ إذا منممه سوميئمم مرضب ضلمريل نسبةبال وأما
يلصممألا الحكممم عليممه يطبممق فإنه ملأه اإذ ةاافللو ؤدييو للعلج قابل

الشمفاء حصمول نأل الشمرع، جهممة ممن الوجمموب عممدما وهممو لتداوي،ل
سممبيل علممى ل الممترغيب سممبيل على مطلوب وهو ظني، أمر بالتداوي

ظمةنملا رسميةلا اراترقوال الطبية التعليمات جهة نم امأ ،بوجولا
ًا فينبغي للمهنة الشرع. مع فىنايت ال فيما به تقضي بما العمل شرع

علم.أ لهوال
التداوي / باب والباحة الحظر كتاب

بالسحر     لسحر  ا     جة  معال        87ع/2/29

ه:ونص  حاميالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةالل ىلع عرض] 1372[
تالي:ال للسؤاا لىع بالجابة تكرماال وأرج



نفسممية حالممة عليممه طممرأت مثمم بيته، يف دوسعي دأول لهو وجمتز رجل
ليطيقهممم وأصممبح والنمماس يتلممبوا لدوأوال أهممللا فيهمما هكممر شممديدةا
بيته. في يصلي وصار الخلق واعتزل
جممدوى، دون والخممارج الممداخل في الطباء من يرثك ىعل هنفس عرض
في سحره يفك أن لحاالص عليه بدوي رجل عليه عرض الياما هذه وفي

ًا منه يتناول ل أن رطش ىعل لمالا نم لغبم ابلمق ًاوا دينار بعد إل حد
العممرض هممذا إلممى باجتسا لو فيما الشرعي الحكم فما ً،ماتما هئشفا

ن إلى وذهب كيل بالسمحر يعممل م ًا سمحره؟ عنمه ف أن علمم المدنيا ب
خطاكم. وسدد بكم الله نفع عينه، في ضاقت

:يلي بما لجنةال تأجاب*
نيهايع ما ونيك فقد فعلً، سحر عن ناشئة الةحلا هذه أن بتلتثا يغينب 

بالتعوذات الجعي اذهو نفسه في مستكّن حزن أو ّمغ أو هم ةجنتي
تطمئن الله بذكر (أل الله وذكر قرآنلا وتلوةا والدعية المشروعة

بالوسائل تعالج ةخفي وعلل راضأم نتيجة يعانيه ما يكون القلوب)ً وقد
رحس نتيجة هو أصابه ما أن له تأكد فإذا ا،هب الموثوق ةيعلجلاو يةالطب

التعوذات نم هلاطبل المشروعة السباب اتخاذ ًعاشر هل يجوزف
ل مما السحر  لبطال المجربة لامالع وبعض المأثورةا والدعية

مانع ول تمارحم لعف وأ واجبات بترك فسق أو كفر فيها أمور يتخلله
ًا الجر أخذ في كما ذلك ىلعمالي)ً  لباق(م لعج طاءإع من شرع
الخدري سعيد أبي حديث في دور ام على وعةرالمش قيةالر على

ًا الحديث: أن ونص نهع هللا رضي صلى هللا رسول أصحاب من ناس
العرب أحياء من بحي فمروا سفر في كانوا وسلم عليه الله

ّديس إّنف راق من فيكم لهم: هل قالواف هموضيفي لمف فاستضافوهم
ةحتبفا قاهرف فأتاه منهم: نعم رجل فقال مصاب، أو يغدل الحّي

ًا فأعطى الرجل فبرىء ابكتال وقال: يقبلها أن فأبى غنم من قطيع
صلى النبي فأتى وسلم، عليه الله صلى الله لولرس ذلك أذكر حتى
 فذكر وسلم عليه الله



التداوي / باب والباحة الحظر كتاب

فتبسم باالكت ةفاتحب إل رقيت ما والله هالل سولر : يالفقا له ذلك
همبس لي اواضربو مهمن  خذواقال: ثم رقية؟ أنها أدراك : ومالاقو

 ملعأ مسلم. والله رواه معكم،



رات  العو  /     باب

 
النساء     طب     ي  ف     جل  الر     تخصص            87ع/4/36

يسمملمال السيد/ المركز من المقدما الستفتاء جنةالل على عرض] 1373[
ونصه: رنسابف

النساء؟ طب في صصيتخ أن بيبللط زوجي لهؤال: الس

يلي: ماب ةللجنا بتوأجا*
لممدواعي الخر الجنس عورةا إلى الجنس نظر بجواز الخذ جنةلال ىتر

العممورةا مممن يبدو فيما القتصار مع والتعليم جةلاعوالم الطبي الكشف
طممب فممي يتخصصوا أن الللرج جوزي يهوعل الحاجة، إليه ماتدعو على

فممي إليممه المشممار بالشممرط مزاولتممه مممن ًاعشممر مممانع ال حيث ءلنساا
\م.أعل هلوال ية،صالتو



ا  ه  وزراعت     ضاء  الع     نقل  /     باب

الولى.     في     لزرعها     نية  ا  ث  ل  ا     الزوجة     من     يضة  البو     أخذ        87/هم2/3

،آمالةا/ لسمميدا مممن المقممدما السممتفتاء الفتمموى ةئممهي ىعل ض] عر1374[
ه:صون

التلقيممح وعمل البويضة منها ذخأل امرأةا نم رجللا زوجيت أن يجوز هل
أولى.ال ةلزوجا رحم في هوزرع جياخار
الشخصمية الحموال لجنممة أمماما السممؤال صماحبة رتحض دقم نتوكمما

منهمما البيضة بأخذ منه القصد ينحصر الخرى بامرأةا واجزلا أن وأفادت
بقممع هممايطلق أن نفسممه علممى شترطا وجالز وأن بها الدخول يراد ول
ة.ضيبال على لوصالح

يلي: بما ئةالهي ابتوأج*
كممانت ولممو أخرى امرأةا رحم في وزرعها أةامرا من ةلبيضا ذخأ جوزلي

كما البيضة، به ستلقح لذيا يالمنو الحيوان لصاحب زوجتين المرأتان
زواج يضممةبال ذأخمم دبع الطلق على الزوجين بين التفاق مع الزواج أن

باطل.
لم.عأ لهوال



اض  ه  ج  إ  ل  وا     مل  ح  ل  ا  /     باب

ي  اث  ور     ض  ر  م  ل     ين  لجن  ا     ض  إجها                  87/مه2/10

، ةخليـفـالسمميد/  من المقدما الستفسار الفتوى ةهيئ على عرض] 1375[
ه:ونص

زوجممتي أن واكتشممفت الدما، فقر وهو وراثي بمرض بصام صشخ أنا
Thalasinya( سمممىي والمممرض المرض بنفس مصابة  Minorً(السمؤ د وبعم

احتمممال أنه لي قالوا الصباحا مستشفى في لاالطف مسق في ءابلطا
نأ وأ%مم 25 بمقممدار المممرض بنفس مصاب لقبستالم لفط ونيك نأ

المممرض سمممىيو %25 بممم المممرض هممذا بمضمماعفات مصمماب يكممون
عن السؤال % وبعد50 طبيعيا كوني أن  أو)Thalasinya Minorً( المضاعف

ح لنسمبا ذهه ي المئويمة. اتض ه ل اب لفطلا انكم إذا أن سفنب مص
تفااعبمض بامص نكا اوإذ عليه خوف ل فإنه زوجتي ومرض مرضي

اللممه بيد والعمار أقل، أو اماع 20 نع عمره يطول فلن المرض هذا
كممل دما نقممل مممن المركممزةا والعنايممة الصممحية المراعمماةا عممم هممذا وكل

لممي وقممال الصممحية، هتالحمم لممبطتت اممم حسممب أو شهر كل أو شهرين
الممكممن مممن : إنممه الصممباحا ىفشمممست فممي لافممالط مقسمم سرئيمم

أو زوجممتي ومممرض مرضمي سنفممب ابصمم نيممنالج كممان إذا اكتشمماف
عمممر غلمب وإذا الرحمم فمي وهو سليما كان إذا المرض اذه تابمضاعف
شهور. ثلثة الجنين

بتهااصمم ااكتشممفن إذا الجنيممن اسممقاط الممكممن مممن و: همملهمم ليسممؤا
 ومتى؟ المضاعف؟ رضمبال

:يلي بما الؤسلا عن جنةللا بتوأجا*
وأجممابت الموضمموع، ذاهمم مثل يف يهارأ ىالفتو نةلج بدتأ أن سبق قد

يلي:م بما
رأةا إجهاض الطبيب على حظرًا: يأول وعشمرين مائمة تممأت حاممل ام

الحمممل. مممن محقممق خطممر مممن حياتهمما لنقاذ إل العلوق حين من يوما
أربعممون لمممللح تممم دق يكن مل إن الزوجين برضا الجهاض جوزًا: يثاني

ًا: إذالعلوق.. ثا حين من يوما يتجمماوز ولم يوما ينبعأر حمللا اوزجت الث
تين:يتآال الحالتين في إل الجهاض يجوز ل وماي نيرشعو مائة

احتممماله يمكمن ل جسميما ضررا الما بصحة يضر الحمل بقاء كان إذا أم
ولدةا.ال دبع مايدو أو

والجهاض الحمل / باب والباحة الحظر كتاب

أو بممدني بتشمموه جسيم نحو ىلع مصابا دلويس يننجال نأ ثبت إذا م ب
الجهمماض عمليممة تجممرى ان ويجممب ،مامنه ءرالب رجىي ل عقلي قصور

تجممرى لو يحكموم مستشمفى فمي العاجلممة الضممرورةا حالت غير في
بمماءأط ثلثة من مشكلة طبية لجنة من بقرار إل يوما الربعين بعد فيما



وليممدتلاو لنسمماءا ضأمرا يف صصمتخ القل على أحدهم ناصيياختص
لظمماهريا ينمسمململا بمماءلطا مممن ثنممانا القممرار على يوافق أن على

.مأعل والله العدالة،
السممؤال جممواب يفمم صممالحة أنهمما وتممرى الفتمموى بهممذه ذتأخمم هيئممةوال

المعروض.

زنا     ن  م     مل  ح     اض  ه  إج     م        87ع/1/1
 يحملن     ا  ل  ئ  ل     قول  ع  ل  ا     ت  عيفا  ض     يم  ق  تع     م 

الـصـحة رةزاو وكيل مممن دماالمقمم الستفتاء جنةالل على عرض] 1376[
ه:ونص نية،الف للشئون ساعدلما

بعممض تممواجه امممةعلا الصممحة وزارةا بأن بالحاطة تفضلكم رجىا: يأول
المشممكلت مممن كثير الحمل هذا على ويترتب محرما، من حمل حالت

ىلممإ ونسممبه تايممفوالو دواليممالم بسممجل المولممود سممجيلكت ةنونيممالقا
اجتماعيممة ًراآثما ةلممالحا ذههمم تمثير ماك الحمل، منه حدث الذي المحرما
يعيممش الذي المجتمع وفي أسرته، أفراد بين داليملا بعد الطفل كوضع

وذووهممما والطفممل الما بهمما تصمماب الممتي النفسية الثار عن فضل ه،يف
ًا. مةرلمحا عةقلواا هذه نتيجة شرع

مممن العقول ضعاف لمهات حمل اتلاح أيضا ةارازالو هجوات مايا: كثان
منها يناعي التي والنفسية والجتماعية ةديقتصاالا اتشكلموال فاحا،س

الخرى. أمنيةلاو الصحية المشكلت عن فضل الما ذوو
يالرأ لبداء الفتوى لجنة على الموضوع عرض في لوزارةاا غبتر الهذ
العقممم يةلمع وإجراء ،مامحّر نم ملالح حالت إجهاض جواز مدى في

وحكممم ،احاسممف نممم عقممولال فضممعا مهمماتال حمممل لحممالت المؤقت
ًا فيهما، الشرع وتجنبممه الحيمماةا، فممي شممرعي غيممر إنسممان لوجود تفادي
هممذا ميلد علممى تممترتب الممتي والجتماعيممة القانوينة والثار تالالمشك

.البرىء النسان
حية،،،الت وافر مع

والجهاض الحمل / باب والباحة الحظر كتاب

أنهمما ورأت نفسممه الموضوع في اهل سابقة ىوفت ىلع اللجنة طلعتا م
ه: ونص لالو لسؤالا عن ًاوابج تصلح

قممد لمممحال كان إذا عنها المسؤول الحالة في جهاضإلا عارش يجوز ل
ًا، أربعين عن زاد ًا سممفاحا من الحمل وليس يوم الجهمماض لباحممة عممذر

أو ةيمموراث ضأمممرا حممدوث احتمممال مجممرد أن كممما الحالممة، تلممك فممي
ًا ليس خلقية تاتشوه ىعلمم انيمسالج خطرلا إل ًاعذر ليعتبر إذ عذر
عممذرا ليعتممبر كممما الما وفمماه إلى ىدأل لمالح بقى لو بحيث الما حياةا

ًا ليعتمبر وكذلك السفاحا، لحمل الما بقتل التهديد جهاضإلل مبيحا عمذر
لبحممم ةادلممولا مممن اجتماعيمما)ً الناشممئة أو الوخيمممة( نفسمميا العواقب

جهمماضإلا لن رمامحمم مممن أو أجنممبي مممن السممفاحا كان سواء فاحا،سال



أخمرى. جريممة ضمميفي امممنإو وقعمت، الممتي الزنمما جريمة لزيايل نئذيح
أعلم. والله

حممالت لتفممادي المؤقت العقم عملية إجراء بشأن الثاني للسؤاا ماأ م
: عنه لجنةال تأجاب فقد سفاحا من العقول الضعيفات المهات حمل

ًاحقيقت لوالعق فاتلضعي المؤقت العقم عملية جراءإ وزيج هبأن
ول أوليائهن، بموافقة يةلمعلا تتم إذا السؤال في المبينة حةصلللم

أعلم. أهليتهن. والله لفقدان العقول يفاتعض بموافقة يكتفى

المتخلق     لحمل  ا     اط  ق  إس     ى  عل     ة  والزاني     زاني  ال     ؤ  تواط87ع/3/3

ونصممه اهيمإبر السمميد مممن دماقممملا تفتاءسالا نةلجال ىعل عرض] 1377[
تي:ال

وكممان الفتيممات مممن كممثيرات أعممراض هتممك نيمف وىتفال ةلجن أير ما
ًا، منه حملن أن لذلك نتيجة تخلق وظهور الحمل تبين نأ بعد ثم سفاح

ًا الجنين لممدى جنممةال إسممقاط علممى منممه حملن ومن الجاني تواطأ جلي
أن ويريممد بمماغيلا تمماب لناو لً،عف ذلممك حصممل وقممد الطبمماء، بعممض

والنممدما التوبممة يرغ يءش يهلع فهل ه،كسلو يحسنو هذا على يستقيم
القممود، هيوف عمد قتل الجهاض هذا مثل يعتبر وهل ؟رافغتساال وكثرةا

ةيالد وفيه عمد شبه يعتبر أما جنين غرةا أو المغلظة، الدية فيه تجب أو
ينوالجمما بيبطممال ربتمميع لوهمم ل؟ أما صمموما عليممه لهممو ؟ةفممخفملا

لممماطا ،سممواءب سواء ثمإوال لقتلا جريمة في شركاء عليهن والمجني
ثة؟الثلا فالطرا بتعاون ذلك كان

والجهاض الحمل / باب والباحة الحظر كتاب

البعمض دون البعمض يلمزما ماأ اجميعمم أيلزمهمم الصموما جوببو اقلن إذا
ًا أتلزمهممم الغرةا أو الدية وكذلك الخر؟ ك؟ذلمم ببوجممو لنمماق إذا جميعمم

ل الما وإن سممقط؟ملا للجنيممن ةبلعصممو اولمميل حيممث تممدفع من وإلى
وأن الرث ممن مممانع قتملال نأ نمماملع قممدو ،لالقت في لشتراكها ترث

ًا ليس الجاني ًا، أب تفصمميل يممدونافأ قاتممل، فهممو ذلك على وزيادةا شرعي
مكأثمماب العظيممم نممبيه وسنة الكريم كتابه ضوء على الله شرع في ذلك

ق.يفوالت يلو هوو والجزاء الجر لكم مكعظأو هللا

: يلي بما لجنةال تأجاب*
دعب( نينجال تخلق بعد ذلك كان إذا ةرممح هاضجإبال جنةأال ىعل ةنايجال

ًا أربعين ًا لمممالح كممان العلوق)ً ولو من يوم المممر الثممم ويشمممل سممفاح
نهممام صمملحي يتالمم ةاوالمرأ ذلك، بتنفيذ يقوما ممن ونحوه والطبيب بذلك

والسمتغفار بالنمدما ذلمكو ةالتوبمم ءالؤهمم لمىعو اض،الجهم ممن التمكيممن
ديممة ذلممك علممى ويممترتب لصممدقاتبا بلتقراو راتلخيا فعل من والكثار

د هماب بيطمال (العصمبات)ً ولمم العاقلمة طلبتهما إذا نيممنجلا ذه فمي أح ه
دفقمم نبعيامتت شهرين صياما وهي الكفارةا وأما السائل، أفاد كما الواقعة



ًا طقس ذاإ جنينال في الفقهاء بعض بهاجأو ممما وهو بعضهم حبهاتساو ميت
م.علأ عالىتو انهسبح ة. واللهاللجن تختاره

للجهاض     ب  بي  ط  ل  ا     ةا  شر       مبا87ع/4/36

بفرنسمما إسمملمي / مركممز من دماقملا الستفتاء جنةالل على عرض] 1378[
ونصه:

أثنمماء والتعقيممم ضإجهاال تملياع يمارس أن المسلم بيبطلل زيجو هل
اعتيادية؟ بصفة العمليات بهذه ماوقت التي نادلالب يف ريبالتد

: ييل ابم اللجنة توأجاب*
(نممدوةا توصمميات  مممن6،7 التوصمميتين فممي جمماء بممما لخممذا نةجالل ترى

يلي: كما التوصيتين  ونّص351 و350 السلما)ً ص اءوض في النجاب
قيم)ً.(التع لجراحيا ملالح منع
ًاشر زيجو الفممردي قاطممنال علممى يحمماالجر لالحممم منع إلى اللجوء ع

الوسممائل نفدتسممتا إذا ةقممالث سمملممال لطبيبا يقدرها التي للضرورةا
الخرى.

والجهاض الحمل / باب والباحة الحظر كتاب
ًا، فليجمموز السمملمية المممة وىمسممت على أما أن النممدوةا ركمموتن شممرع

السممكانية الحرب في استخدامه من وتحذر عامة، حركة التعقيم يكون
أو مهممدبل فممي ةيمملأق نيملمسلا جعل إلى تهدف )ً التيافيةموجرالدي(

العالم. في
:جهاضال

بقاثمم فكر من عليه ومادلت سابقينال ءفقهالا راءآ ةاودالن رضتعاست
خ بعمد ضاالجهم تحريمم على أجمعوا وأنهم سديد، نظرو أي الممروحا نف

تلفممتاخ الممروحا نفممخ قبممل الجهمماض في آراءهم وأن أشهر، أربعة بعد
ًا يممنعبرأ بعممد همممرح من مهومن كرهه، أو بإطلق حرما نم همفمن يوممم

ر.ذعلا  وجوب في خلف على الربعين، قبل وأجازةا
المعاصمرةا الطبيممة العلميمة الحقمائق بمعطيمات الندوةا أنستاست وقد

الحديثة. الطبية والتقنية لبحاثا ابينته والتي
فممي ترمممةمح هحيممات وأن الحمل بداية من حي الجنين نأ لىإ صتفخل

عليهمما العممدوان يجمموز ل هنممأو الممروحا، خفممن عممدب خاصممة أدوارهمما كافممة
المشمماركين بعممض وخممالف وى،قصممال بيممةطلا رةاضممرولل إل اطبالسق

ًا الربعين تماما قبل زهاوج ىأرف العذار. دوجو عند وخاصة يوم
قيمالتع أو الجهاض عمليات في المشاركة يجوز أنه للجنةا رىت يهوعل
المحرمممة لحالةا اأم تين،يصوالت يف يهاإل المشار الجائزةا  اتلحالا في

فيهمما. واللممه ايجابيممةال ةشمماركملا وند تاالعمليمم ىعلمم الطلع فيجوز
أعلم.



المشوه     ن  لجني  ا     اض    إجه87ع/2/43

ه:ونص  محمدالسيد/  من المقدما الستفتاء جنةللا ىعل عرض] 1379[
بعد.و تهبركاو الله ورحمة معليك لماالس
والن جمجمممة نوبممد كممانتو ةميتمم ةلممطف توضممع نتينس بلق تيزوج

الحمل أن أطباءلل رظه رانالسوب صحوبالف مسالخا الشهر في حامل
هممذا أن الطممبي تقريرهممم وحسممب الول الحمممل مثممل جمجمممة بممدون

ًا يسقط لمحال ًا الخروج ليستطيع لنه ميت الوضممع قبممل يممموت بل حي
بأياما.

ماألا بأن ًاملع عيشي أن نليمك لنه الطفل جهاضإ آنال الطباء ىفير
. ةارالمرا في حصوةا فيها وكذلك دما ضغط فيها

لجنةال تأجاب*
ىعلمم خطر هناك كان إذا إل عنها المسؤول ةلاحلا يف الجهاض زيجوال هنبأ 

أعلم. الما. والله وفاةا إلى لدى الحمل بقي لو بحيث الما ياةاح

)ً  ه  م  تما     قبل     المولود     الجنين  (     سقط  ال     ما  أحكا  87ع/3/47

نصه:و م دحمومالسيد/  من المقدما الستفتاء ةنلجال لىع ضعر
ًا عمره كان ءاوس طقالسا بالجنين تتعلق التي مااكأحلا هي ما أو شهر

أشهر؟ تسعة

:يلي بما للجنةا تأجاب*
إنمماو ه،عليمم وليصلى وليكفن ليغسل فإنه أشهر، أربعة للسقط يتم لم اإذ 

ًا أشهر بعةرأ له تم اذإو اب،رتال يف ويوارى خرقه في يلف ًا ونزل فصاعد حي
يغسممل فممإنه الحيمماةا أمارات من أمارةا يهعل ترهظ ورخ)ً أص يأ( استهل بأن

أنه ترى فاللجنة الحياةا، أمارات من ةارأما تظهر لم وإذا عليه، ويصلي ويكفن
الحمموال جميع في طلسقا مىسوي ،أشهر أربعة له يتم لم من معاملة يعامل
باسممم يسمممى اشممتبه فإن أنثى، أو ذكر نهأ فعر إن هسنج في فومأل باسم

شممروط مممن لن ًايح دلو إذا إل السقط وليرث أنثىالو لذكرل يصلح ركتمش
لممه فيشترط السقط مال من الغير توريث وأما ،ثالوار حياةا تحقق الميراث
ًا سقوطه أو لممه بممه الموَصممى للمممال طلسقا لكم ققحليت لنه موته، قبل حي

ًا. هذا سقوطه قبل حياته توببث إل هل وهوبملا بعقمم هتممرا الممذي لممدماوا ميت
وانتهاء الطهارةا حيث من س،افنلا ماأحكا حقها في وتثبت نفاس، دما طالسق

الخ. والطواف والصوما ةاالصال أو العهدةا
علم.أ لهوال

ل  الحم     مدةا     أقل          87حا/4/28

: نصهو ل،/نبيديسلا من مالمقدا التي الستفتاء نةاللج على عرض



والجهاض الحمل / باب والباحة الحظر كتاب
مممدةا أقممل ياها. مممذهمم لناسممؤا علممى الردب التكرما تكمسياد من نرجو

189 جملتهممم وأسممبوع  شممهور6 بعد وضعت سيدةا حكم وما للحمل؟
ًا الكريممم،؟ القممرآن مممن والفتمموى الحكممم نرجممو ، بوعاسأ 27 أي يوم

الشكر. جزيل ولسيادتكم

مايلي:ب الالسؤ : عنةللجنا بتأجا*
الى:تعمم قمموله ذلممك ودليممل هلليممة، أشممهر ةتسمم الحمممل ةادممم قمملأ إن

والى: تعا قولهو }،شهرا نثوثل هفصالو هل{وحم يرضعن داتلوال{ 
شممهرا الثلثين من الرضاع ةادم طرحت إذاف }،كاملين حولين أولدهن

عمممر يدناسمم اماأيمم حصمملت سابقة لها المسألة وهذه أشهر، ستة بقيت
الحمممل مممن شممهرأ ةسممت بعممد تعضممو أةارمبا يأت فقد عنه، الله رضي
لممه: فقممال عنه الله ضير علي انسيد حضرو الحد هاعلي يقيم أن فأراد
أعلم. السابقتين. والله باليتين ستدلاو كل كذل ليس

B
v



الرابع     للجزء     م  لعا  ا     رس  ه  الف
الفتاوى     مجموعة     من

الشرعية

دعقائلا تاب     ك16      م2

اداتبلعا تابك   51      م17

املتعالم تابك  108      م52

الشخصية والحال تابك  305      م109

دلحدووا تايلجناا تابك  308      م306

والباحة رظالح تابك  328      م309

الشرعية اسةيالس تابك  332      م329

بالط تابك  342      م333



الرابع ءزجال رسهفإ
الشرعية فتاوىال ةجموعم من

قائدالع كتاب
ألةسالم اسإم رقم

ألسالم
ة

باالب اسإم م

أرحامه نم جالمتزو فراكلا اماإسل
دينلل ةجلزوا سب

حا/5/46
87

حا/10/22
87

دة  والر     لم  السإ 1

أكيممماس علمممى جللمممةلا ظفمممل ةبمممكتا
 التعاونية الجمعيات

وسلم عليه الله ىلص نبيلا ربق ةارزيا

ع/1/36
87

ع/3/36
87

ـــــــــــد  التو حـي
بوات  والن

2

النس ىلع نجال طتسل
بالملئكة نمؤملا هيتشب
ناطيالش سةوسول رضعالت

87ع/1/13
87ع/1/32
ع/4/27

87

بـيــــــــــات  الغي
ت  إيمانيا  ل  وا

3

العرب جزيرةا في فاركال ناإسك
والبهائية والقاديانية يةدأحملا ةادعقي

87هم/1/6
ع/4/31

87

لملل  وا     ق  الفر 4

الحديث الملئي بالخط فمصحلا ةبكتا
المصحف غلف على كةرللش ايةعالد
يوانح شكل على القرآنية تآيالا ةبكتا

علناتال في ةرآنيالق تآيالا ةارصدا
ءنمماأث ريمممكلا آنلقممرا اعمبس لشغانال

العمل
العربية بغير القرآنية تآيالا ةبكتا

87هم/3/4
ع/3/15

87
ع/3/16

87
/ع1/19

87
87ع/3/22
ع/1/30

87

آن  القــــــــــــر
سير  التف  و

5

ةسيلوال ءدعا 87ع/1/12 ــــــــــــار  الذأ ـك
سبيح  والت

6



تباداالع كتاب
بول سسل به نم ةااصل ع/2/30

87
ارة  الطه 7

لكحوليةا ورطالع مالعاست 87/هم2/4
اثنين مؤذنين إلى معةجال جحتات هل
الذان عقب ةسيلوال ءدعا

ع/2/42
87

ع/1/12
87

ان  الذأ 8

لسفرل اةالالص جمع
المعالجة ضرورةال اةالالص جمع
تروال ةاصل وقت
اللحية الجمعة خطيبو امامإ قاإطل
الجمعة ةااصل ةماقإ ءالنسل هل

النائية البلد يف اةالالص جمع
صليمال ةاستر
لبو سسل به نم ةمإما

ع/6/32
87

ع/6/34
87

ع/1/40
87

87ع/8/2
87ع/2/3

ع/1/21
87

ع/1/27
87

ع/4/27
87

اة  الصل 9

للثار قديم جدسبم ظتفاحال
الوصية نم دجمس ءبنا
المسجد وقفب رفصالت

قديم عن لدب ديجد دمسج

87هم/1/3
حا/4/45

87
87ع/8/2

ع/2/26
87

اجد  المس 1
0

فممي أو ةاالزكمما مممن اتممبوالر صممرف
دعوةالا

الزكاةا موالأوةابعالد نشر
المتعددةا الخير وجوه في ةازكالا قاإنف

منها الزكاةا ىلع ينعاملال ةاأجر
الحتياطية لأمواال ةازكا
الزكاةا إخراجل يمق ينتعي

الزكاةا من ادةاحص ءشرا
يةكنالب والوراق لأمواال ةازكا

ارةاجتال وضرع زكاةا
ديةال ةازكا

يرخال يادينم في كاةاالز صرف
للتجارةا معدال رقاعال ةازكا

ع/2/34
87

ع/10/2
87

87ع/2/8
ع/4/11

87
/ع3/19

87
ع/1/20

87
ع/2/21

87

اة  الزك 1
1



أسعاره تقلبت الذي عقارال ةازكا ع/3/21
87

ع/6/21
87

ع/3/31
87

ع/1/24
87

ع/2/28
87

ع/5/29
87

يده ةساالنج بةاصإ أو مئاالص ناءماست
ةفلكيال تبالحسابا ضانمر تاإثب

نهارهمما واصمملمتال لدبلا يفمم ماايالصمم
ليلها والقصير

ع/1/17
87

ع/1/28
87

87/هم12/

م  الصو 1
2

للحج الهبة بولق جبي هل
زوجها على لمرأةاا جةح جبت هل

ع/5/31
87

87ع/2/9

عمرة  وال     الحج 1
3

)ًملوس هعلي الله (صلى نبيلا ربق ةارزيا
التراب إلى تميال دخ ضاءإف
مقابرال أرض نم ةادتفاسال
ةابرقمال شنب

النصارى مقابر يف لمسالم دفن

ع/3/36
87

ع/2/44
87

87ع/2/6
87ع/4/8

ع/1/29
87

برة  المق 1
4



اتعاملالم كتاب
ألةسالم اسم رقم

ألةسالم
اسم

باالب
ما

(الوديعة)ًةمانأال عضيا 87ع/4/3 انة  الم 15
يةلامال لقطةلا لتقطلما كليتم متى 87ع/6/4 طة  اللق 16
قلالن طئوسا الةفك لىع رةاجال أخذ
القامة لىع رةاجال أخذ

لعممممال الكفالمممة لمممىع رةاجمممال أخمممذ
النظافة

بوير لقرض الةفالك

87/ع4/4
87ع/2/10
87ع/2/31
87ع/1/41

الة  الكف 17

يرجوأ كشري
المحل أجرةا العامل يكرالش دفعي هل

فممي ةاراسممالخ لاممملا بحصمما لتحممم
ربةاضمال
ويممةرب شمممركة إدارةا يفممم راتمرسمممال

حهاالصل

87/ع3/5
87ع/1/43
87/هم1/2

87ع/1/33

كات  الشر 18

البضائع لترويج جمعياتلا لاعم ةارشو
منه الرشوةا شركةلا بوندم عدف

الربح لتقاسم ضافيةإ اتيكم بحسا
الظلم رفعل وةاشالر دفع

87ع/3/8
87ع/5/15
87ع/1/33
87ع/1/33

ة  و  الرش 19

الربوي البنك نم ضاتقرسال
داالسد عةرلس رضالق نم مصالخ
السممتيفاء ثممم الخيريممة يعرمشالا ذيتنف
المتبرعين من

ممممن للخلص لربمممااب ضرسمممتقي همممل
نجسلا

القممرض مممن بممأكثر لممةجمؤ تاليممكمب
الحالي

حسنلا ضرالق
القرض اتنفق ستقرضالم دفعي هل
جنسه من قرضلا ءاإيف

87ع/1/14
87/ع5/15
87ع/2/34
87ع/2/36
87ع/1/42
87ع/2/46
87/ع2/48

87/هم1/5

ض  القر 20

الحياةا على مينأالت
لخطارا ضد مينأالت
العمال على مينأالت

87ع/3/9
87ع/1/25
87ع/1/37

مين  التأ 21

الغش بلامق غمبل أخذ
التبرعات اقربأو ويرزالت
البيع في سيتدللوا شالغ

87ع/6/12
87ع/2/24
87ع/1/42

الغـــــش
ر  تزوي  وال

22

التبرعات قادينص نكأما
وفاةاال دبع يعاالجم انمضلا قوصند

العائلي التعاون صندوق في كتراشال

87ع/1/23
87ع/3/26
87/ع1/48

ــنادي ق  ـص
ون  لتعا  ا

23

بالسوية الولد بين هبةلا ميتقس 87ع/4/24 ايا  الهــــد 24



بالمواضمميع للهتماما افيينحللص اياداله
السلمية

جهاوز هبهاو ما هيخأ ةجزو بيسل
بسممبب الولد بيممن لعطمماءا في ييزمالت
ام

87/هم2/9
87حا/4/7

87/حا4/78

بات  واله

المللع ويضعالت
علقممة ال البنوك في اماسأق يف لمالع
بالربا لها
الربوية نوكبال يف لمالع
الربوية تنداتسالم لنق يف ملالع

87ع/4/2
87ع/1/10
87ع/2/47
87/ع2/46

ــــ ل  العـم
ل  ا  م  ع  وال

25

وصرفه اليجار نيتأم مارثاست
ويلفيدا أشرطة ماراستث
الكفر بلد في والمال مارثاست
بالربا تتعامل شركة يف راتثمسال

87ع/1/2
87ع/1/31
87ع/1/37
87/هم3/5

تثما  السـإـ
ر

26

الصيانة قودعل راتئجسال
المبيعات ثمن من بنسبة كملت رةاجال

ملمس رغي لعام جارئاست

87/ع2/27
87ع/3/42
87ع/3/45

ارة  الج 27

اللطفا ولعب طةنلمحا رويالط بيع
أغانيلا ةطأشر بيع
صمممرف فمممي المممدفع ريتمممأخ جممموزي ل

العملت
العملت فرص في فيكي كيالش قبض

الربوية أسهملا ءاوشر بيع
وغيرهم المسلمين بين ايعبالت
السوداء لسوقا مع املعالت
عالبي في سيتدللوا شالغ
قبضه انيةكمإو عمبيال ينتعي
أغانيلا ةطأشر بيع

87/ع5/4
87ع/2/12
87/ع3/12
87ع/2/18
87ع/4/21
87ع/1/25
87ع/5/27
87ع/1/42
87ع/4/45
87ع/2/12

ــــبي وع  اـل
ف  الصر  و

28



ألةسالم اسإم رقم
ألسالم

ة

باالب اسإم م

التعاونية لجمعياتا همسأ حااأرب
دحممأ قمممر علممى الجمعيممة تاتريشممم ليتسممج

مينهاسالم
معياتالج أسهم قيمة من ثابتة ةببنس باحارال

87ع/1/6
87ع/4/9

87ع/2/13

عيــــات  الجم
عاونية  الت

2
9

لربابا لعاميت نمم لكال
الربا الومأ من اتدساعمال لقبو
تبرعه وقبول ربوي نكبل ضرأ ريتأج
فوائد بدون الربوية لبنوكا في داعيال
حربلا أهل مع والقمار باربال املعالت
الربوي؟ التعامل عن ليبدال ما

ة؟يوالرب ئدابالفو ئبتالا لعيف اماذ
الربا من الشركة يصللتخ خطة وضع
البنك في فوائد ندو بحسا فتح
الربوية داتنتسالم لنق يف لمالع
بالربا تتعامل شركة يف راتثمسال

عليه للبنك دين عن البنك دئفوا دفعي هل

87ع/1/7
87ع/1/9

ع/4/16
87

ع/5/21
87

ع/1/25
87

ع/3/27
87

ع/5/27
87

87ع/1/33
ع/2/34

87
/ع2/46

87
87/هم3/5
87/هم3/3

وك  البـنــــــــ
ا  الرب  و

3
0

الخاصة أملكه في بمشاركته خوهأ بهليطا
الموت بعد الزوج شقة تاتويحم ةيملك

حا/3/20
87

/ع3/26
87

كـيـــــــة  المل
ملك  والت

3
1



يةلشخصا حوالال كتاب
يهبأل اقالطل بعد لودوالم نسب حا/8/17

87
ب  النس 3

2
النكاحا تبطل ال دةاحوا ةرضع

الخر أما نم ضعري لم الزوجين لك
الرضاع من ختأال تبن ماتحر
عدمه الظن على غلب ضاعرإ ءاادع

مممن لرضمماعه وعممماته عمممه اتبنمم يهعل تحرم
جدته

الرضاعة من لبيه واتهخأ هل حلت ل
عمه ابنة له تحل ل الرضاع نم تهخأ اهلن

عمها لبن عمة هالعج الجدةا من نتبلا عرضا
مالكو نيفةح يبأ عند رماحت دةاحوا ةرضع
مهاتأال بحلي بنك

حا/1/39
87

حا/6/57
87

/حا1/31
87

حا/1/16
87

حا/7/17
87

حا/5/52
87

حا/7/63
87

حا/4/65
87

حا/7/78
87

حا/4/36
87

اع  الرض 3
3

أرحامه من متزوج وهو افركال مأسل
طويلة فترةا زوجةلا نع ابيالغ

رعيشلا جيةوزال نسك
واحد رضاع على جتمعاي لم من جزوا
أخرى ةاامرأ لىع ولدلا ارإجب
الول الخاطب دولع عدب اجوالز

للمخطوبة دمةالمق اياالهد
لزوجةا هب تطلق له جوالز زنا
الزواج في للراغبين يةحالص ايةعالر
ةحلالصا ةجلزوا ارياخت
للولى بويضتها لخذ رىخأ نم اجوالز

التركة ميستق لقب خرؤالم دفع

87حا/5/6
حا/2/51

87
حا/6/44

87
حا/3/28

87
/حا4/20

87
87حا/3/7
87حا/1/8

حا/2/71
87

حا/2/19
87

ع/1/33
87
87/هم2/3

اج  الزو 3
4



ع/3/26
87

المعلق الظهار يقع فلم ةالهدي قبلت لم
لةالليب تلمؤقا ارهالظ
الخروج من منعها صدااق اهمن رظاه

حا/3/48
87

حا/3/23
87

حا/2/54
87

ر  ا  الظه 3
5

النظار مدةا مضي قبل العودةا ريديو ،امنه آلى حا/1/50
87

لء  الي 3
6



بالكتابة للخلع نيةلا طرتشت
العدةا انتهاء بعد وقعت إذا خالعةمال رعتبت ل

به يتلفظ لم لكنه لعةامخ ةورق كتب

87حا/1/17
87حا/2/44
87حا/3/22

ع  الخل 3
7

قالطل بيمين عمه ابن زيارةا نم هسنف عيمن
طلقات ثلث بعد رىبك بينونة ةجزوال تبان

به اارهتلسته الطلقب هايهدد
فلم معين مكان إلى الذهاب لىع هاقطل علق

تذهب
ًنفسيا مريض نهأ عيويد ًااثلث هاقيطل
يقول ما يعي ول انرسك ووه قيطل
ًا رأةامال نتبي لدخولا لبق قبالطل فور

بالمعاشرةا وأعادها تينرم اهطلق
عيو رغي في ةثلاوث ، نيميو انتطلق
تمرا خمس الواحد المجلس يف اقلالط كرر
طالق فأنت أبيك يتب ىلإ تذهب إذا

87حا/2/1
87حا/3/1
87حا/4/1
87حا/5/1
87حا/6/1
87حا/9/1

87حا/10/1
87حا/1/3
87حا/5/3
87حا/1/4
87حا/7/4

اق  طل  ال 3
8

مليونبال طالق أنت 87حا/21/6
اموضوعه أنهي فسوف عيم هبتذ مل إن 87حا/1/7

كرارالت وقصد ، طالق نتأ ، طالق أنت 87حا/2/7
واحدةا ةلق..ط بالثلث لقطا أنت 87حا/6/7
كبرى بينونة زوجها من تبين اتطلق ثلث بعد 87حا/9/7

أهلها أماما توالياتم اتطلق ثلث 87حا/11/7
طلقهاي ثم جتهووز هأخت ضربي.. فيليع 87حا/1/10

ديدته يمين ينالثاو واقع لولا اقالطل 87حا/6/11
هناب زوجة تطليق الدالو يطلب 87حا/3/14

واحد.. طلقة لفظ في ثلثبال طالق أنت
واحدةا

87حا/6/14

الردن مفتي به ىتفأما تؤيد توىالف لجنة 87حا/1/15
إذن دون بيته من خرجت إن اقالطلب هايهدد 87حا/6/17
اهديدت الدخول قبل لقبالط حلف 87حا/2/19
بإصرار ينكر والزوج هاطلق أنه تؤكد 87حا/3/19
يقع لم الطلق فإن بهذت مل متمادا 87حا/6/19
فتخالفه عمته لزيارةا تذهب أن يدهالير 87حا/7/19
نفسها من لتمكنه طلقها هأن اخبرهي لم 87حا/8/19 لق  /الط  تابع
كأختي  فأنت بفلن تكأخ تتزوج إذا 89/حا1/20

فيه حنثته يمين ارةافك اجإخر هيعل يجب
زوجته.

87حا/2/20

عنه يسأل ثم اقهلط يسجلو هايطلق 87حا/4/22
ًأو اطلقه ًا ثم ل ًا ثم ثاني منه فبانت ثالث 87حا/5/22

المحكمة في بائنا طلقها بعد وىالفت فعهلتن 87حا/6/22
ًا قهاطل مامادا ًازوج تنكح حتى له تحل فل ثلث

هريغ
89حا/8/22



يدخل ولم زوجته إخوةا بيت لايدخل أن حلف
الزوجة ةارد دبع قالالطب ظفلالت

87حا/9/22
حا/10/22
87

حال تتبين حتى الفتوى عن لجنةال فتتوق
فتيتسمال

حا/11/22
87

الزوجة تفعله لم أمر على لقمع قطل يمين
بعد

/حا12/22
87

فيطلقها وجههب يحوتص تبكي 87حا/1/23
البيت ابنها لخد نإ هجتوز يطلق 87حا/2/23

هامع فيختلف سابقال اهخاطب من يغار
ويطلقها

87حا/1/24

ًال هايطلق يندما ثم وكتابة فظ 87حا/1/25
الثانية الطلقة بعد العدةا انقضاء يعتد جةالزو 87حا/2/27

نفسها الطلقة أكدف ادع ثم اطلقهف تهأغضب 87حا/3/27
يمين حلفيف تلفزيونلا حول يهأخ عم فيختل

الطلق
87حا/4/28

ويؤكدها انيةث لقيط مث أولىال ةلقالط يؤكد 87حا/7/27
انقضت حتى الثانية الطلقة عدب هاراجعي لم

عدتها
87حا/1/28

الطلقة شديد)ً عند اغلق(غضب الةح في كان
الثالثة

87حا/2/28

ًا واحد مجس في ًلثاث هايطلق قاعإي قاصد
ثلثلا

87حا/1/29

متاماد عتهامراج يستطيع لثانيةا قةالطل بعد
دةاعلا في

87حا/2/29

واحدةا فطلقها تهوأخ أمه شتمت 87حا/1/30
فلتقع وعي غير يف والثالثة اناقعتو انطلقت 87 حا/2/31
تمرا ثلث فيطلقها هازوج عن عتمتن 87حا/3/31
اقالطل بها يقع مطلقة فسكن رياعتب 87حا/4/31
أياما أربعة خلل البيت إلى وديتع مل إن

ًلقااط تكونين
87حا/6/31

 



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

الثلث تاالطلق سبب ستمرةاالم افاتالخل 87حا/7/31 ق  : طل  تابع
طالق فأنت الحجاب بسيتل مل أن 87حا/8/31
عدما طالق.. وقصد فأنت بالبا تحتف إن

اهجخرو
987حا/1/20

وهي فطلقها تضربه أن اولتوح هشتمت
حامل

87حا/2/32

فتطيعه أهلها بيت في امالتن أن يحلف 87حا/6/32
لشعورا نفقدا بسبب الثالثة ةلطلقا قعت لم 87حا/7/32

بكرةا.. يأتيك سلفك الحراما لينه: علدائ قال
أتاهو

87حا/8/32

ةئما قلاط نتلها:أ قال ثانيةال ةلطلقا في
طلقة

87حا/1/36

نيقتطل لم اإذ وأنتحر ينفس أحرق سوف 87حا/3/36
ارجاعها يريد ثم الخروج عدماب هاعلي يحلف 87حا/4/36
أهلها عند رهالس في هاتأخرل هايطلق 87حا/5/36
فلم سكر حالة في الولى لقةالط كانت

سبتحت
87حا/1/37

واحدةا طلقة تحسب تمرا خمس طالق 87حا/3/37
ملغى العدةا نقضاءا عدب اقالطل 87حا/5/37

الزوجة نسيت وول قعةاو اثلالث قاتلطلا
إحداها

87حا/7/37

يطلقها مالم بنها ميبر ههددت 87حا/9/37
بوقوعه وقع أمر على الطلق قتعلي قصد إذا 87حا/10/37

إلى المشتريات خالاد نم زوجته منع يقصد
البيت

87حا/11/37

بالعشرين ويطلق دالووال ةجالزو يضرب 87حا/4/39
الثامن رشهال في لمحا يهو هتزوج طلقي 87حا/6/39

ًا لقهافط يتزن رآها نهائي 87حا/7/39
وبل بالثلثة طالق القط قطاللها:  قال

رجعة
87حا/14/39

ةمخادلا بببس اآخره اتمر ةاعد اطلقه 87حا/1/40
امفيه هتحنث مينانوي دواح طلق 87حا/1/42
قبالطل فحل أمر من نفسه عمن دأرا كلما 87حا/2/43



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

افيطلقه الباب له تفتح لم أنها يظن 87حا/4/43 ق  : طل  تابع
الطلقة تقع عرس زينة حول لفالخ بسبب

انيةالث
87حا/6/43

قاالطلب التلفظ وكثير صبيةالع شديد
فيطلقها وجهاز لاأحو يعارت ل

87حا/1/44
87حا/3/44

وجهاز فزفتست ضرتها نم تغار 87حا/4/44
طلقة مليون طلقها قةساب طلقة بعد 87حا/5/44

وطلبت زوجته فاغتاظت لسفرا عن عدل
الطلق

87حا/6/45

ينتمر اإحداهم قطل نوجتاز له 87حا/1/46
لبيتا ادرةامغ من أو سفرال نم هالمنع

نيتمر لقهاطي
87حا/2/46

افإيهم اننيمي ثم قإغل فإي ىأول طلقة
نتاكفار

98حا/3/46

طالق طالق لها: طالق لفيقو يعهلتط 87حا/1/47
بثمانية الول طلقها دعب اعهاإرج يريد

شهور
87حا/2/47

لقطبال دهاديه رالزا ضورح من عهاليمن 87حا/1/48
أربعلاوب ثثلبال طالق أنت 87حا/2/48

إلى هليرجع أن بالثلث طلقبال يحلف
ملعال

87حا/4/48

بيته من فيطردها خيهأ جةزو متخاص 87حا/5/48
ويسب متيش لنه ولده على كينالس يحمل
الدين

87حا/1/49

الطويل السهر بسبب وجتهز مهتخاص
افيطلقه

87حا/2/49

أمه يد جرحت أن عدب تهزوج يطلق
نيكبالس

87حا/1/51

صغرى بينونة إلى آلت رجعية طلقةو انيمين 87حا/4/51
طلقها ديدهاته دأرا كلما 87حا/5/51

فطلق ضرب ثم شدودةام ابوأعص غضب 87/حا3/52
ويطلقها معها يتشاجر غاز ةنبوبأ جلأ من

ثانية
87حا/8/52

ًاغض بغضف تهخالف ًا ب دون فطلقها شديد
وعي

87حا/1/53

يطلقها أبيه ضد دلالو عن عفتدا النه 87حا/2/53
زوجته قطلي تهوخإ طعق من سهنف عنليم 87حا/4/53



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

ًا فطلقها أختها مع اهيثحد عجبهي لم ثلث 87حا/5/53 ق  : طل  تابع
لىأو ةطلق عتوق... فطالق أنت 87حا/6/53

طلقلا وأكد دفعا أخوها تمهفش اطلقه 87حا/7/53
عقد وند معها يشيع ثم لدخولا بلق هايطلق 87حا/8/53
فيطلقها معه تشاجرفي هعلي تثار 87حا/9/53

وكيل أخيها ديب والثالثة محكمةال يف انطلقت
الزوج

87حا/4/54

ًلثاث وطلقها فغضب جبهت لمف هانادا 87حا/5/54
ًاطل طلقها انيةالث لمرةاا في ًااب ائياهن ق ت 87حا/2/55

صدهقل تقع لم والثالثة اناقعتو انطلقت
يددهالت

87حا/3/55

ليضربها أن لقبالط لها حلف 87حا/4/55
هزل لوو علدخول... يقا بلق اقالطل 87حا/1/57

بعد كبرى بينونة رات.. فبانتم بعأر اطلقه
لثةالثا

87حا/3/57

لبيتا بنهاا دخل إذا اقالطلب هايهدد 87حا/4/57
زوجته يرجع الصغرى.. كيف نونةالبي بعد
..فيطلقها معه سكنال ىعل اارهإجب ديري

87حا/5/57
87حا/7/57

جعةر مث طلقة بعد زوجته له تحل هل يسأل
سابقتين

87حا/9/57

تقديم لغير للمدرسة بتذه نإ هايطلق
الةاستقال

87حا/1/58

ًا تينمر اطلقه قالطل قاصد 87حا/1/60
ًا يكن لم لثانيةا قةالطل عند وليق لما واعي 87حا/1/61
البلد تنزل حتى علي محرمة نتأ: هال قال 87حا/5/60

فطلقها خوهاأ زهاستف 87حا/6/60
بلدها إلى إرسالها ةصعوبل هايرجع 87حا/10/60
الكبرى ةينونالب إلى توصله زوجال ةعصبي 87حا/3/63
دصبق واحدلا مجلسلا في لقالط يكرر

التأكيد
87/حا4/63

ابغيوبالأ نفاقال بعدم لطلقا قعي هل
البيت عن الطويل

87حا/6/63



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

البيت مغادرةا من لمنعها شريطال يف هايطلق 87حا/1/64 ق  : طل  تابع
ويمين طلقتين إلى تؤدي ةائليع اتخلف 87حا/2/25
فيختلف أقواله، تصحيحل ىلفتوا ةلجن عيراج

الحكم
87/حا3/64

ليدري وهو لقيطف سهفن لكمايل 87حا/4/64
ًا يطلقها أن نيته وفي جهايتزو لحق 87حا/2/65

فيطلقها هازوج على تبصق 87حا/3/65
ًا لطلقبا هنفس يحدث مرةا لفظويت كثير
ةاواحد

87حا/1/66

ي.عو دون تنكا ثالثل لقاتالط إحدى 87حا/2/66
الغضب لشدةا الولى ةلطلقا قعت لم 87حا/7/66

الطلقات ليزيد للتأكيد طلقلا راكرت 87حا/9/66
يعوال فاقد كان ثالثةال ةلطلقا في 87حا/1/68
ًا يكن لم لثالثةا قةالطل عند يقول لما واعي 87/حا2/68

الكبرى البينونة عدهاب اتطلق ثلث 87حا/3/68
ًاث ايطلقه كبرى بينونة منه تبينف لث 87حا/7/68

كما اثنتان ل قطف احدةاو ةطلق هيلع تقع
يظن

87حا/1/69

التهديد قصد لنه الثالثة ةلطلقا قعت لم 87حا/1/70
معه ذهبت ثم لساعتها، ذهبت لمف تهأطاع

انقضت حتى الثانية طلقةال دعب اهعاجري لم
عدتها

87حا/4/71
87حا/5/71

ًالث لقلطا ريكر الزوجية الحياةا انهاء بقصد اث 87حا/8/71
طلقة على زوجته معه تبقى نتيقلالط بعد

واحدةا
87حا/9/71

كبرى ونةنيب الثالثة الطلقة بعد منه بانت 87حا/3/72
ًا.. مهد يقول تفأن البيت إلى ترجعي لم إند

قلطا
87حا/4/72

فطلقها ختهاأ تهأغاظ 87/حا7/72
رجعية طلقة لىإ يديؤ ئماد شجار 87حا/1/74

ندماي ثم لدخوال بلق يطلقها 87حا/2/75



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

تقع فلم ديدهت مجرد يةلثانا قةالطل 87حا/4/75 ق  : طل  تابع
مث هاراجع ثم طلقها ثم عهاراج ثم اطلقه

ًا قهاطل أخير
87حا/1/76

علفت لم حين اهقفطل لمعال كبتر وعدت 87حا/2/77
هبنفس اوصلهأ مث خاله يتب لاتدخل أن حلف 87حا/2/78

فطلقها البيت تيحمفا أخفت 87حا/10/78
متواليات لثثلا الطلقات عإيقا قصد إذا

وقعت
87هم/1/1

حدةاوا يقع واحد بلفظ ثلثلا اقالطل 87هم/2/1
لالحم بوضع الحامل لقةالمط عدةا 87حا/8/7 ة  ــد  ــ  ع  ال 3

9
دقبع تعود الرجعية المطلقة ةاعد تانته إذا
ديدج

87حا/4/14

وفاةاال ةاعد ماأحكا 87حا/1/73
وفاته قبل راجعها ازوجه أن ادعت 87حا/3/59 عة  الرج 4

0
لولدها المطلقة أماال ةحضان مدةا 87حا/3/78 انة  الحض 4

1
المسجد وقفب رفالتص 87ع/8/2 ف  الوق 4

2
سلميإلا لعلماا ىعل يريخال فالوق 87هم/1/9

ةبمكتو غير وجةللز وصية 87ع/3/26 ية  الوص 4
3

الثلث إلى للمساجد الموقوف مالال لتحوي
الخيري

87حا/6/48

بها يقوما من لها ليس وصية 87/حا5/11
الثلث من أكثرب يةالوص 87حا/1/7

الورثة يسكنها توبي ةصيولا نم 87حا/6/27
الورثة فيه عزاين عقار وثلث.. وه الوصية 87حا/3/50

تراالخي يف يهإل ىوصالم يد قإطل 87حا/3/60
مسجد بناء في لوصيةا من جزء صرف 87حا/4/45



ألةسالم اسإم رقم
ألةسالم

اسإم
ابالكت

ما

يراثالم من ضرتها عمن عستطيي هل 87حا/4/41 راث  المي
ة  وترك

4
4

لما الخ مع اءلشقا وةاالخ 87حا/5/41
التركة عنه ماعجزت بسداد ةلورثا زماليل 87حا/1/1

وأخوات وةاوإخ وأما انزوجت 87حا/3/32
بنات سوخم وولد زوج 87حا/2/39

ومعاش لها صيةوو وبنت وعونمتن إخوةا
تقاعدي

87حا/2/63

رثةالو أجازها إذا إل وارثل يةلوص 87حا/5/34
ركةالت تقسيم بلق خرالمؤ دفع 87ع/3/26



والحدود تناياالج كتاب
مةلرحا بدافع القتل جوزي هل
الجنين لقتل رةاالكفاو ةيالد

87ع/4/36
87ع/3/3

ـــــــ ل  القـت
لدية  وا

4
5

الباحةو ظرالح كتاب
وأثره اسمال رتغيي 87حا/5/72 مية  التس 4

6
يعةللشر لفةخام ادمو ستدري 87ع/1/35 ليم  التع 4

7
يقىسووالم الغناء إلى تماعالس

المختلفة الغاني طةأشرب ةاجرمتاال
87هم/2/7

87ع/2/12
اء  الغـنــــــــ

ق  الموسإــي  و
ى

4
8

وغيره النبوي مولدبال تفالالح
شرعية محرمات فيها تافالتاح رحضو
خيرية لجهة حفلتلا ريع صيتخص

87ع/2/7
87ع/1/28
87ع/1/23

ات  تـفـال  الح
المسرح  و

4
9

ذهببال المطلية والنية يرالحر دامااستخ 87ع/1/40 نة  الزي 5
0

والفوتوغرافي وياليد ويرالتص
صليب وأ انحيو لكش لىع زبخلا ةعصنا
للذكرى صورلا قيتعل
شاديةرإ روص ةعطبا

87هم/1/8
87ع/2/32
87ع/1/15
87ع/2/15

م  الرسإـــــــ
ير  لتصو  وا

5
1

ائزالجو على سحبوال بانصيالي ورقة
الحرب أهل مع والقمار باربال املعالت

87ع/5/15
87/ع1/25

ر  ما  الق 5
2

كتابال لأه حذبائ
باالرب يتعامل من مااطع نم لكال

الحلل للذبح ومصلحية ريةاإد طشرو

87ع/6/32
87ع/1/7
87ع/3/29

عـمــــة  الط
ئح  وذأبا

5
3

دخانال طيتعا
رانسولا لوتنا

87ع/2/5
87ع/3/27

غ  التبـــــــــ
ن  لدخا  وا

5
4

المرأةا وجه في الزائد شعرال ةإزال
راغالص دالولل  ءنسالا سيتدر

رجال موظفوها أماكن يف اءسالن عمل
وجهاز لام نم ةاأرلما حج
لفظ شكل على المصنوع بالذهب رأةامال نتزي

الجللة

87هم/2/10
87/ع1/35
87ع/1/35
87/ع2/9
87ع/4/27

ـــــــا م  أحـك
مرأة  ال

5
5



الشرعية ياسإةالس كتاب
العاما القضاء سلك في لالعم
ةعجالر في واحد رجل أو ثإنالا ةادشها

87/مه2/5
87حا/3/59

ـــــ وى  الفـت
اء  القض  و

5
6

مهتزيارو ىرلنصاا مع املالتع
منه حق لتحصيل الب لىع وىعد ةمإقا

لسفهه الب لىع جرحال ىدعو

87ع/2/46
87ع/1/47
87ع/3/46

ـــات  العل اـق
جتماعية  ال

5
7

بالط كتاب
منها الميئوس الحالت في علجال فإيقا
بالسحر رلسحا جةلمعا

87ع/4/36
87/ع2/29

اوي  التد 5
8

النساء طب يف جلالر تخصص 87/ع4/26 ت  العورا 5
9

في لزرعها الثانية الزوجة من يضةالبو أخذ
الولى

87ع/2/36 نقــــــــــل
ضـــــاء  الع

وزراعتها

6
0

وراثي لمرض جنينال ضإجها
زنا نم لمح ضاإجه
يحملن لئل العقول تيفاعض ميتعق
لالحم إسقاط على والزانية يزانلا ؤطتوا

قلخالمت
للجهاض بيلطبا رةاشمبا
وهالمش نجنيلا ضاإجه
تمامه)ً قبل ولودلما نينجلا( قطسال مااأحك
لمالح مدةا أقل

87/هم2/10
87ع/1/1

87ع/3/3
87ع/4/36
87/ع2/3

87ع/3/47
87حا/4/28

ل  الحمـــــــ
   اض  لجه  وا

6
1
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