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: تعالى   الله قال

لتعلمون       { كنتم إن الذكر أهل }فسئلوا

 :  ]43النحل       [ 
:    ]7النبياء       [ 



 

ّدَمة َقـ الم

سيد         على والسلم الصلة وأفضل العالمين، رب لله الحمد

الطاهرين،        الطيبين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا المرسلين،

. الدين      يوم إلى بإحسان تبعهم ومن

وبعـد:
الكويت        دولة في السلمية والشؤون الوقاف وزارة يسّر

مختلف         على والمسلمين السلم خدمة في مسيرتها تتابع أن

. الشرعي     بالعلم تتصل التي الصعدة

الموسوعة        إنجاز في ًا كبير ًا شوط الوزارة قطعت لقد

فهارس          الفقهية للمكتبة قدمت كما ـ تنجزها وتكاد ـ الفقهية

.. الفقهية         المذاهب مختلف في مراجع عشرة من لكثر علمية

كتب            من طبعته وما تراثية، رسائل من بتحقيقه قامت ما مع وهذا

الوزارة           وتعتز تفتخر طويلة قائمة ـ لله والحمد ـ يكّون ثقافية،

. بها        والمسلمين السلم ينفع أن الله وتدعو بإنجازها،

بين             تضع كله، ذلك بعد ـ وتوفيق الله من بفضل ـ هي وها

الحـكام         ّثل تم التي الفتاوى من الول القسَم قرائها يدي

المعروضـة     المسائل فـي الشرعية
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الجهد          إليه توّصل حسبما وذلك الوزارة، في الفتاء لجان أمام

. اللجان       تلك في المشاركين العلماء للسادة الجماعي

أن          وتعالى سبحانه الله نسأل الذي الجديد، العمل هذا إن

مجالً           يدع ل بما يؤكد لحقة، فترات في باقيه استكمال ييّسر

لم            ـ وفظاعته ضخامته على ـ الكويت لدولة حدث ما أن للشك

النفع          عجلة إيقاف يستطع ولم والعطاء، الخير مسيرة ليعيق يكن

دولة           به ُعرفت الذي المميز البداع أو الدائم، المعروف أو العام،

رغم          عليه الصرار على دأبت والذي وقيامها، نشأتها منذ الكويت

. والعقبات   المعوقات كل

والشؤون       الوقاف وزارة في الفتاء مؤسسة وتنطلق

التي         للمسائل الشرعية الحكام بيان في الكويت في السلمية

ذا          ًا خالد ًا دين باعتباره السلم أن حقيقة من أمامها تعرض

الرسول          عنه أخبر وقد إليه، ويدعو التجديد ببذور يحتفظ شمولية

      "  : على     المة لهذه يبعث ّلله ا إن بقوله وسلم عليه الله صلى

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

لكل        الصالحة الرسالة خصائص من خاصية إذن فالتجديد

على          قدرتها لبقاء وضمان لوازمها، من لزم وهو ومكان، زمان

لمتطلبات       والستجابة والمكان، الزمان متغيرات مع التكيف

كل        في المستمرة الحياة وحركة المتواصلة النسانية المسيرة

ل         وعطاء ينضب ل بمعين المختلفة ومعطياتها ومجتمعاتها عهودها

يتوقف.

وقابليتها       المرونة بخاصية السلمية الشريعة اتسمت ولهـذا

وأول       والمكاني، الزمـاني والتغير البشري التطور لمواجهة



" العفـو         منطقة اتساع هـو ودلئلها والسعة المرونة هذه عوامل

     " ًا  قصـد النصوص تركتـها التي ، الفراغ أو
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وأليق          لهم أصلح هو بما ليملؤوها المة في المجتهدين لجتهاد

للشريعة،        العامة المقاصد ذلك في مراعين وحالهم، بزمانهم

. نصوصها    َكمات وُمْح بروحها مهتدين

في         جاءت النصوص معظم أن هو العوامل هذه وثاني

فيما          إل للجزئيات تتعرض ولم عامة، وأحكام كلية مبادىء صورة

عدا          فيما أما والسرة، العبادات كشؤون والدوام الثبات شأنه كان

والحوال        والمكنة الزمنة باختلف تطبيقه يختلف مما ذلك

بعيد            حد إلى ومرنة عامة ـ ًا غالب ـ فيه النصوص فكانت والعوائد

قد           معينة جزئية بصورة ألزمهم إذا الناس على الشارع ّيق يض لئل

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

معظم        أن في والمرونة السعة عوامل ثالث ويتمثل

صاغها       والتفصيلية، الجزئية للحكام تعرضت التي النصوص

تفسير،          من وأكثر فهم من لكثر تتسع صياغة الحكيم الشارع

المدارس          وجود على ـ السابقين السببين مع ـ ساعد وهذا

السلمي      . الفقه في المتعددة والمشارب المتنوعة

راعت         السلمية الشريعة أن في فيتجلى الرابع العامل أما

حق        ّدرتها فق بالناس، تنزل التي والعذار والحاجات الضرورات

العام         لتجاهها ًا وفق تناسبها، استثنائية ًا أحكام لها وشرعت قدرها،

. الخلق    على التيسير في

السابقة        للعوامل ًا تتميم الخامس العامـل دور يأتي ًا وأخير

لتحقيق          جاءت إنمـا الشريعة أحكام أن المعلوم فمن لها، ًا وتطبيق



مراعاتـه         ينبغي ما وهـذا بينهم، القسط وإقامـة العباد، مصالح

على         الفقيـه يجمد فل الحكام، وتطبيق النصوص تفسير عـند

التأليف          أو التعليم أو الفتوى فـي يتخذه دائم واحـد موقف

بـل        والحـال، والعـرف والمـكان الزمان ّيـر تغ وإن والتقنيـن،

ينبغـي 
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الحكم         عند العامة وأهدافها الكلية الشريعة مقاصد مراعاة عليه

     .. مجتمعة    العوامل هذه تركت وهكذا الخاصة الجزئية المور في

لمواجهة         ويجدد يجتهد كي النساني العقل أمام ًا واسع مجالً

. ومستجداتها   الحياة تطور

      . الشريعة[  في والمرونة السعة عوامل القرضاوي، يوسف د

الولى،       الطبعة للنشر، الصحوة دار ].1985السلمية،

التجديد        ضرورة في أبرزالحجج السلمي التاريخ لنا ويقدم

لحوادثه..        والمتتبع التاريخ لهذا الدارس أن ذلك الفكري

في         متصل والتجديد الصلح تاريخ أن يدرك وحقائقه، وشخصياته

حين،         بعد حينا ظهروا قد ّددين والمج المصلحين وأن السلم،

. وشبابه     جدته السلم على وحفظوا

ّلق        وتأ ازدهار عصور في الفكري المجال شهد ولقد

من        عظام وفقهاء مفكرين اجتهادات والسلمية العربية الحضارة

وقدراتهم       الذهنية ملكاتهم استخدموا وتابعيهم المذاهب أئمة

النسانية         المعرفة إثراء وفي الشريعة، أمور فهم في البداعية



أفضل        تعطي فكري وتجديد اجتهاد حركة ليجّسدوا الشاملة،

للواقع        استجابة وأكمل والعقل، النص بين نموذجية مواءمة

كان          بما مقارنة البالغ رقيهم على شاهدة فكانت وقتئذ والبيئة

. وضعي     تراث من ًا تاريخي يوازيها

مـن        أصدرته فيما بالـوزارة الفتوى هيئة استجابت وقد

الحـكام          معرفة إلى المسلمين عامة لدى ماسـة لحاجــة فتاوى

تلك           استجابتها في وكان ـ الفقهية الخلفات عن ًا بعيد ـ الشرعية

وإن         للفراد الخاصة الجتهادات إلى اللجوء عن للسائلين ٌء إغنا

لنخبـــة        الجماعية الفتوى على حصولهم بعد علماء، كانوا
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ثقتها،          فيهم وتضع دينها، على المة تأتمنهم الذي العلماء من

في          المرجع فهم وأحوالها، أفعالها في ّله ال أحكام عنهم وتتلقى

قول          بعد عنهم بمسلم غنى ول الظلمات، في والمنار المهمات،

 : سبحانه  لتعلمون      {الله كنتم إن الذكر أهل }فسئلوا  )43(

/ النحل[  ].43سورة

فقهاء          من نفر عليه اجتمع الذي المؤسسي العمل هذا وفي

بجهود         الشرع، حكم لبيان المؤهلين الشرعي العلم وذوي المة

للجدل       المثيرة التجاهات من للمسلمين حمايٌة جماعية،



أمام        للطريق ٌع وقط المجتمع، أفراد بين والنزاع والشقاق

. المريبة     والنيات الخاصة الراء أصحاب

الله         لحكم ًا بيان بوصفه وأهميته، مكانته السلم في وللفتاء

كل          يتحرجون الفتوى أهل كان ولهذا والدنيا، الدين أمور في

 .. للتحذير       الثقيلة الفتوى تبعات مخافة استفتائهم عند التحرج

  .. قرر          ولقد علم بغير ّلله ا على القول من الله كتاب في الشديد

لنه            بالله، الشراك قرين علم بغير ّله ال على القول أن العلم أهل

.. مصراعيه         على الشر باب ويفتح الحلل، ُيحرم و الحرام، ُيِحل

: تعالى    قوله في وذلك

والثم          { بطن وما منها ماظهر الفواحش ربي حرم إنما قل

وأن           ًا سلطان به ينزل مالم بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي

مالتعلمون    الله على /)33(}تقولوا العراف [  ].33سورة

ثقيل،        وعبء خطيرة، ومسؤولية عظيمة، مهمة الفتوى إن

صلى            النبي قول ترّو أو علم دون عليها يجترئون الذين ويكفي

"        "  : النار   على أجرؤكم الفتيا على أجرؤكم وسلم عليه الله

].1/57الدارمي[  
بل         الفتيا في ليسارعون والتابعون الصحابة كان هنا ومـن

"  : قوله          ليلى أبي بـن الرحمن عبد عـن أثر ولقد يتدافعونها،

مـن    ومـائة عشرين أدركت
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ُيسأل          وسلم عليه ّله ال صلى الله رسول أصحاب من النصار

حتى           هذا، إلى وهذا هذا، إلى هذا فيردها المسألة، عن أحدهم

الول   ". إلى ترجع

القول         من وخشيتهم للدقة، تحريهم كان الصورة هذه وعلى

. علم    بغير الله على

علم         بغير الشرعية الحكام في والخوض الفتوى خطورة إن

يستدعي            الثار، من ذلك على يترتب وما منير، كتاب ول هدى ول

العلمية،         والكفاءة الشرعي الختصاص ذوي إلى الرجوع كله ذلك

وذلك        قدرها حق ويقدرونها الفتوى أمانة يتحملون الذين

: التية  للعتبارات

حاجاتهم،      ـ 1 ّدد وتع مصالحهم واختلف الناس أعراف اختلف

عبر   ّيرها .وتغ والمكان  الزمان

العلمية،       ـ 2 الراء ّعدد وت الفقهية، المذاهب اختلف في النظر

بعضها   أو      وكون مكان في للتطبيق وأصلح للمجتمع، أنسب

    .. من  غيره من معين .زمان الخرى  المذاهب

وذلك        ـ 3 انطباقه، عدم أو بذاتها الواقعة على الحكم انطباق

لم    الشريعة أتت       أن وإنما بخصوصها، جزئية كل حكم على تنص

وعبارات    كلية من    بأمور لتنحصر ًا أعداد تتناول مطلقة،

خصوصية      معينة واقعة ولكل .الوقائع، غيرها   في ليست

التي           ـ 4 المور معرفة على القدر هو ما، بلد في المر ولي إن

والبلبلة     تحقق  الضرر عليها وليترتب العامة، المصلحة

يستطيع     أنه كما بموجب    والفتنة، ورفعه الفقهي الخلف حسم

. الشرعية  صلحياته
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من          الول الجزء القراء يدي بين تضع وهي الوزارة وليسع

الله           إلى تضرع أن إلّ الفتوى، لجان أعضاء العلماء السادة فتاوى

يمتع           وأن منهم، توفي من رحمته بواسع يتغمد أن وجل عز

. المثوبة          لهم وأحسن للجميع، الله َكر وَش العافية، بدوام الحياء

ًا: وأخير
المستعان         سبحانه وهو ًا، وختام ًا وبدء ًا، وآخر أولً ّله ل فالحمد

.      .. سواه       إله ول غيره لرب خير كل إلى والموفق أمر كل على

الحق         بالدين المبعوث محمد نبينا على وسلم ّله ال ّلى وص

. للعالمين  رحمة

والشؤون       الوقاف وزارة

السلمية

والبحوث     الفتاء قطاع

الشرعية
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إدارته    ّور وتط ولجانه الفتاء

الكويت   دولة في

تمهيد.*
شيء..    .* كل وقبل أولً

*. الكويت   في الفتوى

*. المستفتي     خدمة في متعددة جهود

*.    .. الكويت  تاريخ في الفتاء رجال

*. الصحيح     التجاه في رسمية خطوات

والبحوث     * للفتاء العامة الدارة تطور مراحل

الشرعية.

*. الفتوى    للجنة الداري التطوير

*. الهاتفية  الفتوى

*. الهاتفية     بالفتوى المكلفون المشايخ السادة

*. الفتوى   لجنة استقلل

*. الكويت       في الفتوى ولجان هيئة عمل منهج

*. الفتاوى      من القسم هذا ُجمع كيف
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َتْمهيـــــد

آلـه          وعلى ّله ال رسول على والسلم والصلة ، ّله ل الحمد

. وسلم  وصحبه

وبعـد:

أعظم            السلم نعمة بعد ـ علينا مّن أن وجل عز ّله ال نحمد

سبحانه          نحمده كما الظالمين، الطغاة ودحر التحرير بنعمة ـ ّنعم ال

العامة          الدارة تعتمد التي والركائز السس لنا حفظ أن وتعالى

من         الخيرة، العلمية مسيرتها في عليها الشرعية والبحوث للفتاء

النفيسة،       القيمة والمخطوطات الفقهية، الموسوعة أبحاث أصول

. البغاة          يد من ّله ال سلمها فقد العلمية والمراجع الكتب وأمهات

عملنا          يجعل أن وجل عّز نسأله ونشكره، ّله ال نحمد وإذ

العلمية         المشاريع إتمام على يعيننا وأن الكريم، لوجهه ًا خالص

للعالم          هدية بإنجازها الكويت دولة تتشرف والتي إليها، نصبو التي

الدارة         به وتقوم قامت الذي الطيب للنهج ًا واستمرار السلمي،

. تعالى       ّله ال بإذن مستقبلً عليه وستستمر الن،

 : شيء.    كل وقبل أولً



توعية          فـي كبير دور مـن الديني الفتـاء لمهمة مـا ليخفى

المسلمين
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وظيفة         اعتبرت فقد ًا، شرعي حلّ مشكلتهم وحل دينهم بأحكام

       ( العلماء( درج التي التاريخية السلمية الوظائف إحدى الفتوى

الله      رسول لدن من القيام     والفقهاء على وسلم عليه الله صلى

الحسبة           على قائمة أو رسمية، وظيفة كونها عن النظر بغض بها،

مكان          أي لعتبار اشترط الفقهاء بعض أن درجة إلى والتطوع،

..         ( والعياد( كالجمعة الخاصة الشرعية الحكام بعض به ترتبط بلد

أصبح             الفتاء لن إل ذلك وما ومفٍت، وقاٍض واٍل فيه يكون أن إلخ

. المسلم      بالمجتمع المرتبطة السلمية المعالم من

. وتعليم   إشارة الفتوى

. ّلم   ومتع مستشير والمستفتي

. ّلم    ومع مشير مستشار والمفتي

 ": المستشار         وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال وقد

مؤتمن".

ولهذا        ضخمة، ومسؤوليتها الناس، عند أهميتها لها والفتوى

الخوض           من أهلها غير وسلم عليه الله صلى الله رسول حذر

علم،            بغير أفتى من ّله ال على جرأة الناس أعظم أن وأخبرنا فيها،

بالفتوى           ًا عالم للسؤال ًا فاهم دراية، ذا المفتي يكون أن ّد لب إذ

بإلحاحه          أو السائل بجهل صدره ليضيق الصدر، واسع ُسئل، عما



        .. عن  يبحث وضال يفهم، أن يريد جاهل فالسائل بتطويله أو

ليسأل           يعلم لمن لجأ لذا دينه، عن يسأل ومسلم الحق، طريق

. ليعلم  عما

النبي        فصحابه السلم، قدم قديمة السلم في والفتوى

ليتعلموا          يسألونه كانوا عنهم ّله ال ورضي وسلم عليه الله صلى

عليـه           لمره امتثالً وراءهم، من يعلموا ثم دينهم، أمور ابتداء منه

 "     ": الغـائب  منكم الشاهـد فليبلغ والسلم الصلة
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من            بعد يولد لم من أو المجلس، يحضر لم من بالغائب ويعني

. المستقبلة         والقرون القادمة الجيال في سيأتي من أو أبنائهم،

الرسول   انتقال الرفيق      وبعد إلى وسلم عليه ّله ال صلى

بعضهم          يسأل أن ليأنفون عنهم ّله ال رضي الصحابة كان العلى

هذا            في المأثور الكلم ومن بعض، من بعضهم يتعلم أن ول ًا، بعض

: القضاء           مجلس في عنه ّله ال رضي الخطاب بن عمر كلم المجال

 :      .. حتى    الشريف النبوي المسجد في وقوله عمر لهلك علّي لول

. ياعمر    منك أفقه النساء

ذلك        على والناس بإحسان وتابعيهم التابعين عهد وجاء

البعض           من البعض يتعلم أن يأبى ول ببعض الظن بعضهم يحسن

ًا          حكم العلمة يجد فقد والمكانة، السن في الفروق كانت مهما

. حرج           أو غضاضة دون عنه يسأله فيأتيه صغير أو محترف عند



بدنياهم         فيها الناس وانشغل التالية العصور كانت إذا حتى

وشاع          الحياة، هو المجتمع نظر في المال وأصبح التعلم عن

عن           يسأله عارف رجل من للمسلم ّد لب كان الناس في الجهل

في           يخوض ول المحرم يرتكب ول الخطأ، في ليقع حتى دينه

السلم         وأحكام دين، المسلم شأن كل وأن خاصة الباطل،

. أهله           مع فراشه في حتى كان أينما معه فهي المسلم، لتفارق

صغيرها        دينه أمور عن السؤال من ليخجل والمسلم

     ... وتقواه،..   بمعرفته يثق من يسأل ودقيقها جليلها وكبيرها

ّله          ال من خوف والتقوى له، وتمييز الحق على ّطلع ا فالمعرفة

. خلق   وحسن تعالى

متاهات        فـي فيقعوا النـاس على المر ليختلط ولكـي

بعض    لجأ الجهل
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تعيين         إلى القطار من كثير في المسلمين من المسؤولين

أمور         عن الناس يسألهم مفتين يسمون أتقياء، علماء أشخاص

دينهم.

: الكويت   في الفتوى

فيه         السلم شعائر على أهله حافظ مسلم بلد الكويت

      .. البحر    في يعملون سكانه أكثر وكان واجباته ّدوا وأ أركانه فأقاموا

التاجر          فيهم وكان مسافرين، أو صيادين أو غواصين أو ملحين

. والصانع  والعامل



عصر          كل في ّله، ل والحمد ًا، دائم الكويت في والسلم

في          بسكانه، القليل بحجمه، الصغير البلد هذا يخل فلم بخير،

أهل            من أكثر أو رجل من نشأتها منذ الكويت عصور من عصر

  (   ) الجاهل      يستفيته المطوع أو الشيخ يسمى والثقة العلم

. ليعرف    يسأله أو ليتعلم،

تعلم        مسجد، إمام المستفتى المسؤول هذا مايكون ًا وغالب

القراءة           على داوم أو فعلم، العلماء من سبق من يد على

 )  : لأدري،        للسائل يقول أن ليأنف وهو وعى، حتى والستماع

مني           ) بسؤالك أدرى أو مني أعلم فإنه فاسأله فلن إلى اذهب

المسألة          هذه في السديد الصحيح الجواب ليعلم كان إذا وذلك

. عنها  المستفتى

رجال         من ًا كثير الطيب البلد هذا الكويت عرفت وقد

وتقوى،          ًا وصدق ًا ورع بهم الظن حسن عند كانوا ممن المعرفة

: الشاعر    قال كما وكانوا

روى                لمن ًا حسن ًا حديث فكن بعده حديث المرء وإنما

صفة          ذا ونشأت كانت منذ الكويت في الفتاء يكن ولم

وإنما          المر، ولـي مـن للفتوى معـين شخص بتعيين أي رسمية

النـاس         بين الطبيعية للعلقة ًا متروك ذكرنا كما المر كان

سالـم       الشيخ المرحـوم عهـد كـان حتى والعلماء،
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للكويت     ( التاسع الحاكم الصباح رأى)  1920-1916المبارك إذ م

لكن            العدساني، خالد بن الله عبد الشيخ إلى الفتوى يسند أن



قاضي           توفي فقد ًا، وأشهر سنة إل عمره يطل لم التعيين هذا

ّلد         ق وفاته وبعد العدساني، العزيز عبد الشيخ يومذاك الكويت

إليه          فانصرف القضاء، منصب العدساني خالد بن الله عبد الشيخ

. له  وتفرغ

ولي           قبل من المعين المفتي وجود مع أنه نعلم أن وينبغي

      .. من     به يثق من يسأل فالكل عادتهم الناس يترك لم المر

. العارفين          من الظن به يحسن من إلى يلجأ والكل العلماء،

. وتعلم        واسترشاد استهداء هي بل قضاء ليست والفتوى

ومعرفة        علم بمصابيح مضيئة ٍذ يومئ الكويت سماء وكانت

خلف           بن الله عبد الشيخ أمثال من أخلق، ومكارم وورع وتقوى

اللطيف        عبد والشيخ حمود، بن يوسف والشيخ الدحيان،

فعملوا،         علموا ممن وغيرهم جودر بن جمعة والشيخ العدساني،

    ... مجالس    مجالسهم كانت فقد واتقوا وأرشدوا فأخلصوا، ّلموا وع

أو         السائل على إعنات دون وجواب وسؤال وإرشاد، وعظ

عبد...          الشيخ المرحوم فإن الحصر، ل المثال سبيل وعلى تشديد

به           الخروج دون للسائل الحلول أسهل يلتمس كان خلف بن الله

 (    )  : وامتثالً     له لمذهب العامي بأن ًا محتّج الشريعة نطاق عن

الرسول   تعّسروا : "    " .لمر ول يّسروا

   : شروق       بعد الول مجلسان خلف بن الله عبد للشيخ وكان

شيء         لقراءة المغرب صلة بعد والثاني التفسير، لقراءة الشمس

كل         من المستمعين بالناس حافلين المجلسان وكان الحديث، من

. الكويت   مدينة أنحاء
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يجمعون          قد الناس أن إل الجابة يحسن من كثرة ورغم

لجابته          يرتاحون أو غيره، على يفضلونه لمن أسئلتهم توجيه على

      ... امتياز   شهادة تفضيله على الناس وإجماع علمه إلى ويطمئنون

. وتكريم    تقدير ووسام له

سنة   بالمرحوم     1353وفي الرضا على الناس أجمع هـ

أسئلتهم         على ًا ومجيب مسؤولً القناعي عيسى بن يوسف الشيخ

ومعاملتهم      وعباداتهم عقائدهم في والجتماعية الدينية

  : اليسر      يلتمس المجيب ِنعم ّله ال رحمه فكان وعلقاتهم،

.    : للعامي     مذهب ل سلفه قال كما ويقول والسهل

أول           هو عيسى بن يوسف الشيخ أن نذكر أن النصاف ومن

واحد           مجلس في الثلث طلق باعتبار البلد هذا في أفتى من

. واحدة  طلقة

من          شيء لقراءة يوم كل صباح يجلس الله، رحمه وكان

بغيره،          بدأ التفاسير من ًا تفسير ختم وكلما الكريم، القرآن تفسير

سنة            خلف بن الله عبد الشيخ وفاة بعد من هذا مجلسه واستمر

سنة          1349 ربه جوار إلى يوسف الشيخ انتقل أن إلى م.1973هـ

: المستفتي     خدمة في متعددة جهود

على          الكويت في والستفتاء الفتاء نشاط أن هنا يذكر ومما

ًا        قديم الكويت لعلماء طيبة ًا جهود شهد الشعبي المستوى

في...       (   الياقوتية العقود كتاب ذلك على مثال أصدق ولعل ًا وحديث



       ( ثلثين   عن وافية إجابة يتضمن كتاب وهو ، الكويتية السئلة جيد

خلف          بن عبدالله الشيخ وجهها المهمة، الدينية السئلة من سؤالً

بن          عبدالقادر المام حينه في الشامية الديار محدث إلى الدحيان

بتاريخ      بدران بابن المعروف هـ.1346أحمد
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(     )  : الواقعة    السئلة عن النافعة الجوبة كتاب هناك أن كما

ًا       سابق المساعد الوكيل الفارس عبدالوهاب عبدالرحمن للشيخ

 (    ) وكتاب     سألوني ما غريب من وكتاب الوقاف، وزارة في

    ( رحمه(    النوري عبدالله للشيخ والتفسير العقيدة في سألوني

. ًا      سابق الفتوى لجنة ورئيس عضو ّله، ال

العلماء         لجهود نماذج إل ليست هنا المذكورة الكتب وهذه

ما           التي المهمة الشرعية القضايا في البت أجل من الكويت في

. عليها       الجابة ويلتمسون عنها، يسألون الناس فتىء

:    .. . الكويت  تاريخ في الفتاء رجال

الكويت          تاريخ من رجال أسماء نبرز أن الصدد بهذا ونحب

ًا        تعليم المسلمين وخدمة والتقى، والورع بالعلم عرفوا المشرق

ًء. وإفتا

فارس          بن محمد بن عبدالله بن محمد الفقيه الشيخ فمنهم

) بن)     1326ـ  1235التميمي  عبدالعزيز الشيخ على تتلمذ ، هـ

عفاف          ذا وكان الفداغي، والشيخ صعب، بن أحمد والشيخ دامغ،

أيدي          في فيما ًا زاهد مستحسن، وهدي خلق حسن مع وتقى

. ينفعهم     فيما نفسه باذلً الناس،



) دحيان          بن خلف بن عبدالله الكبير العالم الشيخ ومنهم

محمد)       1349ـ  1292 والشيخ والده، يد على العلم تلقى ، هـ

بن         محمد والشيخ المبيض، حمد بن صالح والشيخ الفارس،

والشيخ         عيسى، بن إبراهيم المؤرخ الشيخ أجازه وقد عوجان،

    . علماء      وبين بينه وكان القصيمي شبل بن عبدالكريم بن محمد

ترد          التي السئلة على الجابة يتولى وكان قوية، مراسلت زمانه

بعض          وله مسدد، وخطاب حسنة بأجوبة البلدان شتى من إليه

     : في  الربانية والفتوحات الفقهية، المسائل مثل المؤلفات

. الوعظية  المجالس
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يد           على تعلم العدساني، محمد بن عبدالله بن خالد الشيخ ومنهم

السيد           بن أحمد السيد يد على العلم تلقى ثم الفقه، والده

ًا         فقيه وكان بصره، كف حتى الناس يعلم واستمر عبدالجليل،

عام. (   توفي ًا هـ).1318نحوي

طلب          في رحل الذي الغانم إبراهيم بن محمد الشيخ ومنهم

التعليم،         في واشتغل ذكاء، شعلة وكان الحساء، إلى العلم

. شاب   وهو وتوفي

الشيخ         يد على تتلمذ جنيدل، بن محمد الشيخ ومنهم

عام         توفي وقد خلف، بن عبدالله والشيخ العدساني، عبدالله

هـ.1342

تلقى        العدساني، خالد بن عبدالله القاضي الشيخ ومنهم

واستمر        الفارسي، عبدالرحمن والشيخ والده، يد على علومه

سالم           الشيخ زمن ًا مفتي عين ثم سنة، عشرين من أكثر ًا معلم

عام         توفي وقد ذلك، بعد ًا قاضي ثم هـ.1348المبارك،

الشيخ        السلم وخدمة العلم طلب في الرحالة ومنهم

) البداح      الرشيد أحمد بن تلقى). 1358ـ  1305عبدالعزيز هـ

  : عبدالله       الشيخ مثل الكويت، علماء يد على الولى علومه

كالشيخ         المنورة، والمدينة الحساء علماء عن أخذ كما الدحيان،

وزار          اللوسي، محمود الشيخ العلمة على وقرأ عزوز، بن المكي

إلى         ورحل علمائها بأكابر واجتمع وتركيا والشام ومصر العراق

 : تحذير        مثل علمية ًا آثار وترك السلمية، الدعوة لنشر أندونسيا



ومجلة         الكويت، وتاريخ المؤمنين، سبيل غير اتباع من المسلمين

. وغيرها  الكويت،

العلم         طلب الفارسي، محمد بـن الرحمن عبد الشيخ ومنهم

والنحو،          الفقه علم الكويت إلـى رجـع ولمـا المكرمة، مكة في

جامع     في ًا خطيب واشتغل
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  . عام         توفي الكويت إلى عاد ثم ًا، كثير البلد في وتنقل الخليفة،

هـ.1360
على         العلم تلقى المالكي، حمود بن يوسف الشيخ ومنهم

المباركية،        مدرسة في ًا مدرس وعين العازمي، مساعد الشيخ

   . عام       توفي خلف بن عبدالله الشيخ من ًا كثير هـ.1365واستفاد
) الفارس         محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب الشيخ ومنهم

وتتلمذ)      1395ـ  1319 ًا، مبكر النجابة علمات عليه ظهرت ، هـ

أهل           من العديد مكة في ولقي خلف، بن عبدالله الشيخ على

عام         القضاء عن تورع وقد منهم، واستفاد والعلم، الفضل

1364. عليه    عرض لما هـ

القناعي       ( عيسى بن يوسف المصلح الشيخ ـ 1296ومنهم
إلى)        1393 سافر ثم الكويت، في العلوم مبادىء تلقى ، هـ

كبار          خللهما لقي سنتين فيها وأقام مكة، إلى ثم الحساء،

ُعين          و الكويت في نظامية مدرسة أول غيره مع وأسس العلماء،

التعليمية        الصلحات من بالعديد قام فيها، ًا ومدرس ًا ناظر



     : الشرعية،    الحكام في الفقهية المذكرة الثار من وله والدينية،

. الكويت     تاريخ من وصفحات والملتقطات،

بن          محمد بن الرحمن عبد بن الوهاب عبد الشيخ ومنهم

الدحيان،         الخلف بن عبدالله الشيخ أساتذته من كان فارس،

مسجد        في ًا إمام وبقي البابطين، عبدالمحسن الفقيه والشيخ

العلوم         تدريس في اشتغل كما ًا، عام وخمسين أربعة الفارس

والدينية،          الهلية المدارس في ـ الحنبلي الفقه وخاصة ـ الشرعية

   . عام     توفي والخاصة العامة لدى محبوبا هـ.1403وكان

الجبران      ( خميس بن أحمد الشيخ ،)1394ـ  1311ومنهم هـ

أرسله          ثـم الخلف، اللـه عبـد الشيخ خالـه وتربيته تعليمه تولى

العلـم،     لطلب الزبير إلـى
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الصوت،         جهوري وكان البدر، مسجد في والخطابة المامة وتولى

. القضاء   تولى كما

حمادة     ( قاسم عبدالعزيز الشيخ ،)1382ـ  1314ومنهم هـ

جمعة         الشيخ شيوخه وأهم الكويت، في الولى علومه تلقى

حمد         بن عبدالعزيز والشيخ حمود، بن يوسف والشيخ الجودر،

الديني          المعهد إنشاء في الفضل له وكان الحساء، من المبارك

م.1361عام 



العلماء،         هؤلء من كل إلى العابرة بالشارة اكتفينا وقد

في           التوسع أراد ومن تراجم، كتاب ليس الكتاب هذا لن ًا نظر

. بذلك      المختصة الكتب إلى فليرجع تراجمهم

ما         الشعبي المستوى على الفتوى في العلماء جهود ومن

سنين          خلل الله، رحمه النوري عبدالله الشيخ به يقوم كان

جهازي         في والمستفتين السائلين أسئلة على الجابة من طويلة

. حياته      آخر إلى وغيرهما والتلفزيون الذاعة

الدكتور         التلفزيون في الطيب العمل هذا في خلفه وقد

الفتوى         هيئة وعضو الشريعة كلية في الستاذ المذكور خالد

الشريعة        تطبيق استكمال على للعمل العليا اللجنة ورئيس

المفيد،        السبوعي التلفزيوني برنامجه خلل من وذلك السلمية،

. الخرى     المباركة جهوده خلل ومن

في         الشريعة كلية عميد النشمي، عجيل للدكتور أن كما

في         وطيبة كبيرة مشاركة الفتوى هيئة وعضو الكويت، جامعة

وغيرها        الكويتية الذاعة في المستفتين استفتاءات على الجابة

. العلم   وسائل من

أئمـة          بهـا يقـوم التي الخـرى الجهـود ننسى ل أن وينبغـي

المساجد 
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الحلل         وتعريفهم السائلين إجابة في السلم علماء من وغيرهم

. الصواب       وجادة الحق طريق إلى وإرشادهم والحرام



الذين        المراجعين من ًا عدد ًا يومي الوقاف وزارة وتشهد

مناع         حسن الشيخ فيقوم السريع، الشفوي الستفتاء في يرغبون

على         بالرد الغلب على الفتوى هيئة ورئيس الدارة مستشار

. ًا    شفوي عليها والجابة أسئلتهم

: الصحيح     التجاه في رسمية خطوات

من         وكان الوزارات، نظمت أن إلى كذلك الحال وظل

توفير       السلمية والشؤون الوقاف لوزارة الساسية الهداف

القيام          لضمان دينهم أمور في الناس تفتي التي الرسمية الجهة

الشعبي          الفتاء نشاط يعتري ما تجنب إلى بالضافة المهمة، بهذه

      ( فيه(   للعتماد والتعارض الرتجال من ًا أحيان المنظم غير الفتاء

الفردية،        المعرفة وعلى والجواب، السؤال في المشافهة على

. الخاص  والجهد

يومذاك        وكيلها فقام تلك مسؤوليتها الوقاف وزارة وأدركت

أعضاء         ثلثة من للفتوى لجنة بتعيين المجحم عبدالرحمن الستاذ

رسمية         لجنة أول شكلت وبذلك الكفاء، العلماء خيرة من

للفتوى.
العلماء          من أشخاص أربعة من مكونة ثانية لجنة شكلت ثم

. الكويتيين    من أحدهم الفاضل،

سنة   مكونة      1976وفي وزاري بقرار للفتوى لجنة ّينت ع م

. المختارين      العلماء من أعضاء خمسة من



من        كغيرها بإخلص تعمـل الخماسية اللجنـة هـذه وكانت

لتجيب         أسبـوع كـل الرسميـة جلستها فتعقد السابقـة، اللجان

السائلين    أسئلـة علـى
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وهي         السؤال فهم بعد فتواها تصدر ثم وشعبيين، رسميين

. ودقتها      الجابة صحة إلى مرتاحة مطمئنة

الفتاء         لجان بها مرت التي الدارية التطورات يلي وفيما

الفاضل        العلماء وكذلك السلمية، والشؤون الوقاف وزارة في

تلك          في خللها عملهم دام التي والمدد فيها شاركوا الذين

اللجان..

للفتاء     العامة الدارة تطور مراحل

: الكويت     دولة في الشرعية والبحوث

صدر          فقد المهمة هذه تنظيم في الوزارة لدور بالنسبة أما

رقم    الداري للرد    1969لسنة  21القرار الفتوى لجنة بتشكيل

العلماء        من تتكون وكانت المواطنين، واستفسارات أسئلة على

: أسماؤهم   التالية الفاضل

النوري      ّله ال عبد الشيخ ًا.ـ رئيس

. الحمر      محمد أحمد الشيخ ـ

. البيلي      رجب رضوان الشيخ ـ

. مناع      مراد حسن الشيخ ـ

. الشقر     محمد الشيخ ـ



الشرعي        الحكم لبداء المحتاجة القضايا تحال كانت حيث

يوم          للجنة يكن ولم المسؤولين، من بتكليف اللجنة إلى فيها

يمكن          بمحاضر اللجنة جلسات تضبط لم كما فيه، للجتماع محدد

. الشفوية        بالجابة تكتفي اللجنة كانت وإنما إليها، الرجوع

عام      إلـى كذلك الحـال القرار   1977واستمر صـدر حيث م

الـوزاري
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م  9رقم  الول    11 (1977لسنة ربيع الموافق   1397من ، 1هـ
مارس   العلماء)       1977من كبار من الفتوى لجنة تشكيل بإعادة م

: أسماؤهم  التالية

النوري      ّله ال عبد الشيخ ًا.ـ رئيس

. الباسط       عبد المتولي بدر الشيخ ـ

. مناع      مراد حين الشيخ ـ

. صقر      محمد عطية الشيخ ـ

. الشقر      سليمان محمد الشيخ ـ

الحد       يوم لها اجتماع أول تم  18/9/1977وكان حيث م،

اللجنة        واختارت السبوعي، لجتماعها ًا موعد الثنين يوم تحديد

. عملها        تنظم لئحة ووضعت المقرر، لمهمة أعضائها أحد

أخرى        علمية بأعمال الفتوى لجنة أعضاء لنشغال ًا ونظر

الصباح          الحمد الله عبد مبارك مشعل الشيخ تكليف تم فقد



سابقا،[           العزيز عبد الملك بجامعة الشريعة كلية خريجي من وهو

     [ في      وذلك اللجنة، مقرر بمهمة المكرمة بمكة ًا، حالي القرى أم

م.1978عام 

) الحجة    17وبتاريخ  ذي هـ،الموافق 1402من

رقم)     14/10/1982 الوزاري القرار صدر ، م1982لسنة  312م

أعضائها،         من اثنين لفقدها ًا نظر الفتوى لجنة تشكيل بإعادة

ربيع:             في وفاته بسبب ـ ّله ال رحمه ـ النوري ّله ال عبد الشيخ وهما

(  1401الول  يناير  الموافق محمد)   1981هـ عطية والشيخ ، م

. جليلة          خدمات بعد الكويت، في عمله انتهاء بسبب صقر
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النحو         على الفاضل العلماء من يتكون الجديد التشكيل وكان

التالي:

الباسط       عبد المتولي بدر الشيخ ًا.ـ رئيس

. مناع      مراد حسن الشيخ ـ

. المذكور     خالد الشيخ ـ

. الشقر      سليمان محمد الشيخ ـ

. غدة       أبو الستار عبد الشيخ ـ

الصباح      مبارك مشعل الشيخ ًا.ـ مقرر
غيث      سالم أحمد الشيخ .ـ للمقرر  ًا نائب



: الفتوى    للجنة الداري التطوير

مسائل         على الجابة من وتوسع اللجنة عمل زاد وقد

لكافة         النتقال إلى المر، بداية في قلئل ومراجعين معدودة

المتنامية         الثقة نتيجة المستفتين عدد زيادة مع الحياتية، المور

. ّله       ل والحمد اللجنة، تجاه الناس نفوس في

المسائل         وكثرة أعمالها زيادة مشكلة من اللجنة عانت وقد

قضايا        في المتكررة اليومية المسائل واستحواذ إليها، الواردة

وأنيطت         استجدت أخرى مهمة ذلك إلى انضمت كما السرة،

الجدد         المهتدين إسلم إشهار حالت استقبال وهي الفتوى بلجنة

يرغبون          للذين توجيه من ذلك يتطلبه وما الحنيف، الدين إلى

وضعهم        بشأن ذلك مايستلزمه وبيان السلم، في الدخول

عن          فضلً أخرى، شرعية أحكام من به يتعلق وما العائلي،

واختيار         السلم، اعتناق بعد بهم والعناية ًا سليم ًا توجيه توجيههم

. يتقنونها      التي باللغات لهم المناسبة الكتب

رقم         الوزاري القرار صدر فقد التوسـع لذلك ًا 96ونظـر
م1983لسنة 
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   "   " أعمال     على يشرف الفتاء مكتب باسم مكتب بإنشاء يقضي

/ الشيخ         تعيين وتم الوزارة، وكيل للسيد ويتبع الفتوى، لجنة

. للمكتب     ًا مدير الصباح مبارك مشعل



رقم      الوزاري القرار صدر بتعديل 1983لسنة  171ثم ،

تشكيل          أعيد كما للفتوى، العامة الهيئة إلى الفتوى لجنة تسمية

التالية          المشايخ وهم العلماء، من كريمة ثلة لتضم فيها العاملين

أسماؤهم:

الباسط       عبد المتولي بدر الشيخ ًا.ـ رئيس

الزرق     محمود الشيخ .ـ للرئيس  ًا نائب

. مناع      مراد حسن الشيخ ـ

. الشقر     محمد الدكتور ـ

. الله       فيض فوزي محمد الدكتور ـ

. المذكور     خالد الدكتور ـ

غدة       أبو الستار عبد الدكتور ـ

. العاني      القادر عبد الشيخ ـ

. الياسين      مهلهل جاسم الشيخ ـ

الصباح      مبارك مشعل الشيخ ًا.ـ مقرر
غيث      سالم أحمد الشيخ .ـ للمقرر  ًا نائب

الهيئة          عن تتفرع أن على نفسه الوزاري القرار نص كما

لجنتان:

الشخصية،:    للحوال الجابة   الولى تتولى التي وهي

والوصايا      والطلق بالزواج المتعلقة الستفسارات على

. إلخ  ..  والرضاع والمواريث

29



العامة،:    للمور على    والثانية الجابة تتولى التي وهي

موضوعات       غير ـ الخرى بالموضوعات المتعلقة الستفسارات

وسائر       التجارية والمعاملت كالزكاة ـ الشخصية الحوال

التصرفات.

الوزاري    ( القرار صدر .  151/84ثم جاسم)   عجيل د بتعيين

التي          اللجنة في ًا وعضو للفتوى، العامة الهيئة في ًا عضو النشمي

. الفتاء      مكتب قبل من لها يخصص

 ) رقم     الوزاري القرار صدر بتحديد) 1984لسنة  74ثم م

. الفتاء   مكتب اختصاصات

) الول    19وبتاريخ  ربيع الموافق  1408من من 11هـ،

رقم)     1987نوفمبر  الوزاري القرار صدر م1987لسنة  168م

.     (    ( لها  (  نظام وضع مع الفتاء إدارة إلى الفتاء مكتب اسم بتغيير

. ًا      سنوي الفتوى هيئة تشكيل إعادة ويتم

الول    6ففي  ربيع الموافق  1409من من 7هـ،

رقم     1988أكتوبر  الوزاري القرار صدر بإعادة 190/88م

: أسماؤهم        التالية المشايخ من لتتكون الفتوى، هيئة تشكيل

عبدالباسط      المتولي بدر الشيخ ًا.ـ رئيس

. مناع     مراد حسن الشيخ ـ

. الشقر    محمد الدكتور ـ

. الله      فيض فوزي محمد الدكتور ـ

. جامع    حامد الدكتور ـ

. غدة     أبو عبدالستار الدكتور ـ
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. المذكور    خالد الدكتور ـ

. النشمي    عجيل الدكتور ـ

. العاني    عبدالقادر الشيخ ـ

. قاسم      الدين زكي محمد الشيخ ـ

. الشريف     عبدالغفار محمد الدكتور ـ

الصباح      مبارك مشعل الشيخ ًا.ـ مقرر
العبيدلي      أحمد عيسى الشيخ .ـ للمقرر  ًا نائب

) الثاني    3وفي  جمادى الموافق  1410من من 31هـ،

رقم)     1989ديسمبر  الوزاري القرار صدر م1989لسنة  155م

أسماؤهم        السابقة المشايخ من الفتوى هيئة تشكيل بإعادة

.( السابق(   التشكيل نفس

على         الغاشم العراقي الغزو بسبب اللجنة عمل توقف ثم

بالنصر          الكويت دولة على الله مّن أن إلى الكويت، دولة

: التالي        النحو على الفتوى هيئة تشكيل فأعيد والتحرير،

مناع      مراد حسن الشيخ ًا.ـ رئيس

المذكور     خالد الدكتور .ـ للرئيس  ًا نائب

. النشمي    عجيل الدكتور ـ

. الشريف     عبدالغفار محمد الدكتور ـ

. الله      فيض فوزي محمد الدكتور ـ

. شقرة     زكي عيسى الدكتور ـ

. توني     محمد عزالدين الشيخ ـ



الصباح     مبارك مشعل الشيخ ًا.ـ مقرر
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الثنين        يوم لها اجتماع أول عقد محرم  17وقد من

الموافق  1412 حسن    29/7/1991هـ، الشيخ استهل حيث م

: التالية    بالكلمة الجتماع مناع

الكويت(         تحرير بعد جلسة أول في اللجنة انعقاد بمناسبة

التهاني         تقدم أن للجنة يطيب والحاقدين، الطامعين غزو من

سبحانه         الله إلى وتضرع الحكيمة، وقيادته الصيل الكويت لشعب

تبقى           وأن المسلمين بلد وسائر ًا مطمئن ًا آمن البلد هذا يجعل أن

ومنارة          والعطاء الخير ونبع وسلم أمن واحة الحياة مدى الكويت

الله            ندعو الختام وفي الله، شاء ما إلى الله كلمة بإعلء تشرق

إلى         والمفقودون السرى يعود وأن البرار الشهداء يرحم أن

.(    .. التوفيق   ولي والله سالمين وذويهم أهلهم

رقم        وزاريان قراران ذلك بعد صدر 187/91، 94وقد
الفتوى         هيئة تشكيل إلى جامع عبدالحميد حامد الدكتور بإضافة

    ( علي(     عبدالحكيم الدكتور وإضافة العامة المور لجنة في ًا عضو

  ) لجنة        في ًا عضو الفتوى هيئة أعضاء تشكيل إلى المغربي أحمد

.( الشخصية  الحوال



رقم    14/12/1993وبتاريخ  الوزاري القرار صدر

إلى        236/93 الكردي المهدي محمد الحجي أحمد الدكتور بضم

.( العامة   (      المور لجنة في ًا عضو الفتوى هيئة عضوية

الفتاء        بإدارة المناطة والعمال المهام أن إلى ًا ونظر

تقتضيه         لما ًا ونظر علمي، طابع ذات الفقهية الموسوعة وإدارة

برقم        وزاري قرار صدر فقد العمل، م1991لسنة  12مصلحة

بالضافة         الفتاء إدارة مدير الصباح مبارك مشعل الشيخ بتكليف

وذلك        الفقهية، الموسوعة أعمال بتصريف القيام عمله إلى

تاريخ    من ًا م.1/7/1991اعتبار
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برقم      وزاري قرار صدر البناء  1992لسنة  168كما بشأن

المادة      تضمنت حيث للوزارة إدارة    3التنظيمي تسمية القرار من

  ) والبحوث      الفتاء إدارة باسم الفقهية الموسوعة وإدارة الفتاء

. الوزارة)      وكيل بالسيد ملحقة وتكون الشرعية

) بتاريخ   الثاني    3ثم جمادى الموافق 1414من هـ،

للفتاء)        16/11/1993 عامة إدارة تنشأ أن على الرأي استقر م

: التالية      الدارات لها تتبع الشرعية والبحوث

1. الفتاء   إدارة ـ

2. السلمية     والموسوعات البحوث إدارة ـ

3. السلمية     والمكتبات المخطوطات إدارة ـ

4.( الكبير    (  المسجد العامة الشؤون إدارة ـ



وتهدف        مباشرة، الوزير إليها المشار العامة الدارة وتتبع

في          الشرعي الحكم لبداء المعتمد الوطني المصدر تكون أن إلى

والدراسات       الموضوعات وإعداد الخاصة، أو العامة القضايا

لمعالجة       المجتمع احتياجات تلبي التي الشرعية والبحوث

على       تعمل كما الدخيلة، السلبية والسلوكيات الممارسات

. الحياة         نواحي شتى في السلمية الروح سيادة على المحافظة

يوم   (5/7/1995وفي رقم      الوزاري القرار صدر م

والبحوث)      79/95 للفتاء العامة الدارة بتسمية القاضي

السيد         ُسمي كما الشرعية والبحوث الفتاء قطاع باسم الشرعية

مدير         السيد باسم الشرعية والبحوث الفتاء لدارة العام المدير

الجديدة        التسمية ضمن وذلك الشرعية، والبحوث الفتاء قطاع

    ... القطاع     هذا ضم وقد السلمية والشؤون الوقاف وزارة لهياكل

: جناحه  تحت
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1. الفتاء   إدارة ـ

2. السلمية     والموسوعات البحوث إدارة ـ

3. المكتبات   إدارة ـ

: الهاتفية  الفتوى



ًا       أخير السلمية والشؤون الوقاف وزارة استحدثت وقد

لعلها)      12/10/1991بتاريخ(  الفتاء، مجال في جديدة خدمة

.(  ) : الهاتفية    الفتوى وهي نوعها، من الولى

لديهم         ما على بالجابة للمواطنين خدمة تقديم هو والهدف

الشرعي        الحكم معرفة في يرغبون واستفسارات أسئلة من

إلى         المجيء عناء وتكفيهم الوقت عليهم توفر بطريقة فيها،

الوزارة.

هناك          أن الهاتفية الفتوى خدمة استحداث عند لوحظ وقد

اللجنة         إلى ًا شخصي الحضور من السائل يتحرج السئلة بعض

من           معرفة يود ل السائل لن أو له، بالنسبة الموضوع لخصوصية

. الحرج        هذا عنه يزيل الهاتف عبر فإفتاؤه هو،

       .. الهاتفية   الفتوى في فإن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا

الوزارة          في الفتوى لجان عاتق على الملقى العبء من ًا تخفيف

ًا          يومي إليها ترد التي السئلة على للجابة ًا أسبوعي تجتمع والتي

الفتوى،          لجان على وازدحاما ًا تراكم أحيانا هذا سبب وقد ًا، تقريب

اللجان           يضطر مما السئلة، بعض على الجابة في تأخر عنه ينتج

الواردة          السئلة جميع لتغطية طارئة أو إضافية جلسات عقد إلى

إليها.

       34 



يكون          الفتاء إدارة إلى ترد التي السئلة بعض فإن وكذلك

اجتماع          إلى تحتاج ول موضوعها، لسهولة عليها الجابة اليسير من

مفٍت           أي عليها يجيب أن يكفي وإنما فيها، للبت الفتوى لجان

عالم.

: الهاتفية     بالفتوى المكلفون المشايخ السادة

الشرعية       الستفسارات على بالرد المكلفون المشايخ وأما

ولهم         شرعية مؤهلت يحملون العلماء من مجموعة فهم ًا، هاتفي

ممارستهم        طريق عن بالناس اتصالهم بحكم بالفتاء دراية

: من        كل وهم الفتاء، ولمهمة والخطابة للمامة الطويلة

1. مناع     مراد حسن الشيخ ـ

2. جلباية     محمد أحمد الشيخ ـ

3. هلل       الله عوض علي توفيق الشيخ ـ

4   ) الله       رحمة إلى انتقل روبي أحمد عبدالفضيل حسني الشيخ ـ

تعالى).

5. عبدالمجيد     عبدالحليم زين الشيخ ـ

6. الزهري     فهمي حسين الشيخ ـ

7. آغا      مصطفى محمد إبراهيم الشيخ ـ

8. علي     محمد عبدالعالي الشيخ ـ

9. عمير     محمود محمد الشيخ ـ

10. العل      أبو السباعي أحمد الشيخ ـ

أيام         على موزع الهاتفية الفتوى في المشايخ هؤلء َعَمُل و

. الدارة      تصدره خاص بجدول محدد السبوع،
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يوم        عدا ما ًا يومي ًا هاتفي الستفتاءات استقبال وموعد

ومن          ًا، ظهر عشر الثانية وحتى ًا صباح الثامنة الساعة من الجمعة،

. ًء       مسا الثامنة الساعة وحتى ًا عصر الرابعة الساعة

: ًا        حالي وهي بهم، للتصال هاتفية خطوط خصصت وقد

.2444405ـ  2466914ـ  2428934
بالخط          البعض عند يسمى ًا خاص ًا هاتفي ًا خط هناك أن كما

ورقمه  [ .149الساخن وتيسيره]     التصال لتسهيل وذلك

    ( إلى    (  الوزارات مجمع من الهاتفية الفتوى مقر نقل تم وقد

. الكبير  المسجد

والتي        المواطنين، من ًا هاتفي استقبالها يتم التي والسئلة

. السئلة         من نوعين بين تتوزع عليها الجابة المشايخ يتولى

: الول  بعض      النوع عن كالسؤال بالعبادات، تتعلق أسئلة

. والزكاة    والصلة الطهارة أحكام

: الثاني  كتسمية     والنوع اجتماعية، بأمور تتعلق أسئلة

. ... إلخ   والنذور والعقيقة المولود

المكلفون         بها يلتزم الفتاء إدارة أعدتها نظام لئحة وهناك

. الهاتفي  بالفتاء



   : المتعلقة       المسائل أن تلك اللئحة في جاء ما ضمن ومن

في         الفتوى هيئة إلى تحال الطلق كمسائل الشخصية بالحوال

يتطلب          فيها الفتاء لن عليها، الجابة عن المفتي ويمتنع الوزارة،

أقوالهما     لسماع الطرفين حضور
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المسائل          جميع وكذلك الهاتف، طريق عن يتيسر ل وهذا ًا، مع

العلقة        أصحاب الطراف مع والنقاش الستفسار تتطلب التي

. المنازعات   مسائل وبالخص

   : المعروضة       المسائل أن أيضا اللئحة في جاء ما ضمن ومن

. عليها           الجابة تمتنع قضائي حكم فيها صدر التي أو القضاء، على

: الفتوى   لجنة استقلل

بالحكام         العارف العالم به يقوم محض، ديني عمل الفتاء

قوله          مثل في عليه المفروض الديني واجبه من انطلقا الشرعية

الدين          {تعالى:  في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلول

يحذرون       لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم وقوله. )122( }ولينذروا

وأكلهم        {سبحانه:  الثم قولهم عن والحبار الربنيون ينههم لول

: }السحت وعل.    جل أولي      {وقوله وإلى الرسول إلى ردوه ولو

منهم      يستنبطونه الذين لعلمه منهم .}المر



المصط    لقول اتباعا "     فىوكذلك علم:  عن ُسئل من

الله    ألجمه فكتمه

." القيامة    ناريوم من  بلجام

تخضع         ل شرعية دينية لجنة الفتوى لجنة فإن ولذلك،

غير            أو رسمية جهة كان سواء رغباته، أو توجيهه أو أحد لسلطان

وقناعاتها،         معرفتها من للحكام بيانها في تنطلق بل رسمية،

الفتاء         بدور وتقوم والمؤثرات، الضغوط عن البعد كل بعيدة

الحكم،          في والتأكد الزلل، عن البعد لها يضمن الذي الجماعي

. المسلمين   أمام والحترام

أصدرتها         التي الدارية القرارات به وصرحت ذلك، أكدت وقد

الفتوى       لجان بخصوص السلمية والشؤون الوقاف وزارة

وتشكيلتها
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يقم...         فلم طويلة، سنين خلل ًا عملي الوزارة ومارسته وتعديلتها

بالتدخل            ـ خارجها من مسؤول أي عن فضلً ـ فيها مسؤول أي

عليها،          الضغوط ممارسة أو توجيهها، أو الفتاء، لجنة شؤون في

. فتاويها      تجاوز أو أعضائها، إقالة أو

الدور         سوى الفتوى للجان بالنسبة الوقاف لوزارة كان وما

برعاية         الوزارة تقوم خلله من الذي البحت، والداري التنظيمي

تطلبها،        التي الحتياجات كافة وتوفير وحمايتها، الفتوى لجنة



وتقديم        الرسمية، وغير الرسمية بالجهات اتصالها مهمة وتسهيل

. لها     والمساعدة الدعم صنوف كافة

ـ          به تتمتع ما الفتوى لجنة استقلل على دليل وأوضح

والخاصة           العامة لدى راسخة وثقة طيبة سمعة من ـ لله والحمد

من          سائليها وأوراق ملفاتها به تشهد وما والخارج، الداخل في

حسنات           ميزان في يكون أن الله نسأل كبير، ومديح عطر ثناء

. الدين   يوم أعضائها

: الكويت       في الفتوى لجان هيئة عمل منهج

لجنة           بها تقوم التي الطريقة إلى هنا الشارة من بد ول

. الشرعية   بمهمتها الفتوى

روح         تسوده الجماعي اللجنة عمل أن بالذكر الجدير فمن

. والتيسير   والتثبت الخوة

وبيان          العمل لضبط إجرائية قواعد تضع ما ًا كثير أنها كما

. للفتوى   إصدارها طريقة

ل         العملي، الشرعي الجانب الفتوى لجنة منهج على ويغلب

. الفتراضي  النظري
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أعضائها        مذاهب تنوع المتعددة تشكيلتها في لوحظ وقد

مالكي            أو حنبلي أو شافعي هو من أعضائها من إن حيث الفقهية،

. حنفي  أو



ـ          برأيه منهم كل يدلي الفتوى لجنة أعضاء مداولت وأثناء

دون          اللجنة أمام المعروض السؤال في ـ ومعرفته علمه حسب

. السائل         يتوقع مما أكثر مناقشاتها تطول فقد ولذلك تردد،

به          قناعتها بعد اليسر السهل بالرأي اللجنة تأخذ ما وعادة

تحمل            ول الحكام، في تشدد ول الحرج، في السائل توقع ل حتى

. عليهم     يشق ما على الناس

ول           ـ ما مسألة في الكثرية رأي العضاء بعض يخالف وقد

رأي            تسجيل مع الكثرية، برأي الفتوى فتصدر ، ـ ذلك في حرج

. الجتماع     محضر في المخالف العضو

المذاهب         إطار خارج فتاواها في اللجنة تخرج ما وقليلً

وقوة        المذاهب، تلك أحكام لشمول وذلك الربعة، الفقهية

    ... كما     النادر الخروج وهذا عليها المة عمل وانعقاد مستنداتها،

ومصلحة            إليه، ُيستند دليلً ما رأي في اللجنة رأت إذا يكون ذكرنا،

.!! ذلك    إلى تدفع أكيدة

     : رأت    إذا المستفتي تستدعي أن الفتوى لجنة منهج ومن

يتعلق           المر كان إذا زوجته تستدعي ما ًا وغالب فائدة، ذلك في

ببعض         عملها في تستعين وقد الزوجين، مسائل أو بالطلق

عن          منهم لتستوضح وعلمهم، دينهم في تثق ممن الخبرة أصحاب

. الحرفية       أو العملية أو العلمية المور بعض
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القضاء          فيها بت التي المسائل في الفتوى لجنة تتدخل ول

إذا            إل يديه، وبين أمامه معروضة تكون التي تلك أو كلمته، وقال

من           ليست التي المسائل في لتتدخل كما ًا، رسمي ذلك منها طلب

العلماء،         بين القوال ترجيح أو المنازعات، في كالفصل اختصاصها

من          ليس فيما الرأي إبداء أو السياسية، المسائل في أوالدخول

. ذلك    ونحو الشرعية المور

المخالفين،        على والرد المهاترات عن الفتوى لجنة وتترفع

بخصوصياتهم،        ًا مساس يشكل أو الناس، يثير فيما أوالخوض

قال         فقد الخالصة، والنصيحة الطيبة بالكلمة كله ذلك مستبدلة

الجاهلين       {تعالى:  عن وأعرض بالعرف وأمر العفو }خذ وقد   ،

. والتحامل         التجني بعض ذلك سبيل في الفتوى لجنة تحملت

بذكر           ـ القديمة الفتاوى في خاصة ـ الفتوى لجنة تلتزم ولم

ليكون         وقد الشرعية، البحاث ذلك مجال لن التفصيلية، الدلة

عليه           ًا خوف ذلك، في أمامه المفتي يخوض أن للمستفتي ًا مفيد

بالدلة         للحاطة أهلً المستفتي يكن لم إن التشويش من

الشرعية.

لجنة        الفتوى لجنة وباعتبار الدائمة، الفائدة أجل ومن

عام       منذ اجتماعاتها سجلت فقد محاضر  1977رسمية، في

والنقاش        التوضيحية والبيانات المقدمة السئلة فيها دونت رسمية

. المعتمدة       الخيرة والجابة والمستفتين اللجنة بين القائم



تلك        وتعتبر الفتوى، لجان بمحاضر الفتاء إدارة وتحتفظ

إلّ         أحـد فيهـا والجوبـة السئلة علـى ليطلـع سريـة المحاضر

حفاظـا         وذلك اطلعهـم، العمـل ظروف تستدعـي ومن أصحابهـا

وشؤونهـم    المستفتين أسرار علـى
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   .. على     الطلع ويحتاج واجتماعية ودينية عائلية من الخاصة

العام        المحاضر  المدير السيد من خاص تصريح إلى بعضها أو

.. الشرعية    والبحوث الفتاء لدارة

كل           في الجواب ُيسلم ل أن الدارة عليه جرت مما أن كما

. وكيله       أو العلقة صاحب إلى إل فتوى

ليتولى         أعضائها بعض إلى السئلة بعض اللجنة تحيل وقد

وسائل          في الجواب بإذاعة تتعلق عامة لمصلحة إما عليها، الجابة

فيه         العلقة بأصحاب والتصال السؤال تفّهم لظروف أو العلم،

. ذلك   غير أو

على        بأنفسهم للوقوف أعضائها بعض أحيانا اللجنة وتندب

موافاتها          ثم الوزارة، خارج العمال أو الوقائع أو الحوال بعض

. وإحاطة       ًا ّطلع ا أكثر لتكون ذلك حول بتقرير

: الفتاوى      من القسم هذا ُجمع كيف

أجزاء        في الشرعية اللجان فتاوى إخراج فكرة كانت

والشؤون        الوقاف وزارة في المسؤولين تراود قديمة متتابعٍة

ًا       وتوضيح ّطلع، وال المعرفة لراغبي خدمة وذلك السلمية،



المتكررة         المور في المستفتين لعناء ًا وتوفير الشرعي، للحكم

والمتشابهة.

تم            أن بعد إل الوجود حيز إلى الفكرة هذه إخراج يتيسر ولم

منها        الول القسم وإدخال اللجان، اجتماعات محاضر حصر

عام(     من عام   1977ماكان اللي)   1984إلى الحاسب إلى

      ( البواب(   بحسب ًا موضوعي ًا تصنيف تصنيفها بعد الكمبيوتر

الشرعية.
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أو            للنشر، ماليصلح أو الفتاوى، من المكرر حذف تم ذلك بعد ثم

. لخر      أو لسبب الجابة ناقص ماكان

السماء         بحذف قمنا المتبقية الفتاوى جمع تم أن وبعد

السئلة          حذفنا ثم ذلك، ونحو وعمله السائل جنسية من وتوابعها

لعلقة          والتي الفتوى، ْبل َق واللجنة السائل بين يكون مما الجانبية

علقة          ذا أو للقارىء، ًا مفيد ماكان وأبقينا الموضوع، بصلب لها

. بالجواب  جوهرية

أعضائها          بعض آراء دون اللجنة فتوى بذكر الكتفاء تم كما

اللجنة           رأي أن بقاعدة عملً ذلك، في مخالف وجد إن المخالفين

. الختلف       حال في الكثرية رأي هو إنما

بعض        في ًا بسيط ًا اختلف الفتاوى قارىء لحظ وربما

الفتوى،          لجان في الجتهاد لتغير إل ذلك وما المنشورة، الفتاوى



... ًا          غامض ماكان وضوح أو العضاء، ّدل تب أو الظروف، لتغير ًا تبع

الشرعية         بالقواعد ّيدا متق مادام رأيه، تغيُر المفتي يعيب ول

وصيته...            في عنهما الله رضي موسى لبي عمر قال وقد للفتاء

رأيك،:         فيه فراجعَت اليوم، َته قضي قضاء ّنك يمنع ول الشهيرة

ليبطله           قديم الحّق فإن الحق، فيه تراجع أن لرشدك فيه فُهديت

الخوة...           ميراث في راجعه لمن عنه الله رضي قال كما شيء

.       : مانقضي   على وهذه ماقضينا، على تلك اجتهاده تغير حينما

وهو          وتاريخها، بها الخاص الفتوى رقم نذكر أن ننس ولم

ليمكن         اليمن الفتوى جانب فوق المتعددة بالرقام إليه مايشار

. الوزارة        لدى المحفوظة المحاضر في أصلها إلى الرجوع

التالية         الجزاء بإخراج تقضي الحالية الخطة أن إلى ونشير

عام        ( بعد لما الفتوى لجان محاضر واقع ).1984من
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مواضيع        لتعدد ًا ونظر المواضيع، بحسب الفتاوى وزعنا وقد

فلربما         متعدد، مواضيع عليها الجوبة تناول وبالتالي السئلة، بعض

القارىء          لتفوت حتى متعددة، أماكن في الفتاوى تلك مثل أوردنا

. قلة     على وذلك منها، الفائدة

أو          لغويا، خللً السؤال صيغة في للكتاب القارىء يجد وقد

السؤال          صيغة في التدخل عدم على حرصنا لننا وذلك ًا، تعبيري

لتفهم          عندما أو الحدود، أضيق في إلّ السائل من المقدم

في...           جاء كما حاله على السؤال نبقي ذلك عدا وفيما الصيغة

. الجتماع  محضر

: بمقدمتين          ـ جزئين من المكون ـ الول للقسم قدمنا وقد



ونشاط      الولى:  الكويت دولة في بالفتوى وتتعلق إدارية،

وتعديلتها        اللجان تشكيل في السلمية والشؤون الوقاف وزارة

. ذلك     ونحو الفتاء إدارة وتطوير

لثانية:  حول      ا ًا جامع ًا قيم شرعيا ًا بحث وتضمنت علمية،

الفتوى        بين والفرق المستفتي، وآداب المفتي، وشروط الفتوى،

. ذلك   وغير والقضاء

  : مصطلح       من عدة علمية مصادر من مستخلص البحث وهذا

       ( محمد( للدكتور بحث ومن الفقهية، الموسوعة في فتوى

الفتاء        دار من السلمية الفتاوى مقدمة ومن الشقر،

.. كلها ...      فيها طفيف تصرف مع المصرية

.. فيه        طيب سهم له كان من لكل ًا فشكر

. العالمين       رب ّله ل الحمد أن دعوانا وآخر

للفتاء       العامة الدارة

الشرعية  والبحوث

الفتـــاء           إدارة
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َوى ْت ـ َفـ ل ا

التعريــف:

      : الفتاوى  والجمع الفتاء، بمعنى مصدر اسم لغة الفتوى

:         : والفتيا  مسألته، عن أجبته إذا وفتيا، ْتوى َف أفتيته يقال والفتاوي

  : إليه       تحاكموا فلن إلى وتفاتوا الحكام، من المشكل تبيين

  :   : ًا      فلن أفتيت ويقال التخاصم، والتفاتي ، الفتيا في إليه وارتفعوا

له     َبَرتها َع إذا رآها، ًا     : ،)1 (رؤيا حاكي تعالى قوله المل { ومنه ياأيها

رءياي    في ) .2( }أفتوني

      : ومنه  المشكل، المر عن الجواب طلب لغة والستفتاء

 : تعالى  ًا      {قوله أحد منهم فيهم تستفت بمعنى   )3(}ول يكون وقد ،

 : تعالى     قوله ومنه السؤال، أم    {مجرد ًا خلق ُد أش أهم فاستفتهم

خلقنا  :  )4(  }من اسألهم   أي المفسرون ) .5 (قال

_____________________________
)1(. المحيط    والقاموس العرب، لسان

)2(  : الية  يوسف  .43سورة
)3(  : الية  الكهف  .22سورة
)4( : الية  الصافات .11سورة
القرطبي  )5( كثير     15/68تفسير ابن وتفسير عيسى  4/3، طبعة

الحلبي.
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     : دليل   عن الشرعي الحكم تبيين الصطلح في والفتوى

عنه   سأل .،) 1(لمن وغيرها      الوقائع في السؤال يشمل وهذا

        : مفٍت،  فهو مرة أفتى فمن أفتى، فاعل اسم لغة والمفتي

قال          ذلك، من أخص بمعنى الشرعي العرف في يحمل ولكنه

ِلم:          ًع و دينهم، بأمر للناس قام لمن موضوع السم هذا الصيرفي

السنن        وكذلك ومنسوخه، وناسخه وخصوصه، القرآن عموم ُجَمل

َلغ          َب فمن حقيقتها، وأدرك مسألة ِلم َع لمن يوضع ولم والستنباط،

استفتي          فيما أفتى استحقه ومن السم، بهذا ُه سّمو المرتبة هذه

) .2(فيه 

      : الحكام  بجميع ًا عالم كان من المفتي الزركشي وقال

تجزؤ          بعدم قلنا إن وهذا الفعل من القريبة بالقوة الشرعية

).3(الجتهاد 

: بالفتاء    قام من أول

فقد          وسلم، عليه الله صلى الله رسول مقام الفتاء كان

آيات           إليه تشير كما وتعالى، سبحانه ّله ال من بوحي يفتي كان

يخبر           أو القرآن، بها ينزل التي الفتوى كانت وقد الكريم، القرآن

فصل          على مشستملة كلمه بجوامع وسلمه عليه الله صلوات بها

من          لحد ليس التي الشريفة السنة مـن الخـير وهـذا الخطاب،

على           بل اتباعها، عن القعود أو بها العلم عن العدول المسلمين

بها     الخذ مسلم كل

______________



المنتهى  )1( الفتوى      3/456شرح وصفة بالقاهرة، ّنة الس أنصار مطبعة ،

لبن   ص  والمستفتي  .4حمدان
المحيط  )2( .6/305البحر
المحيط  )3(  .6/306البحر
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 : تعالى     لقوله امتثالً صحت ومنا     {متى فخذوه الرسول آتاكم وما

فانتهوا   عنه : )1(}نهاكم ولقوله  ّدوه     {، فر شيء في تنازعتم فإن

خير           ذلك الخر واليوم ّله بال تؤمنون كنتم إن والرسول ّله ال إلى

تأويلً   قام         )2(}وأحسن ـ وسلم عليه الله صلى ـ بعده ومن ،

رحمه          حزم ابن أورد وقد والتابعين، الصحابة من الفقهاء بالفتوى

تصدوا          الذين والتابعين الصحابة من كثير عدد أسماء تعالى، الله

فيها       أفتوا التي البلد إلى منسوبين تعداد   ،)3(للفتاء، في وأفاض

أجمعين،        عليهم ّله ال رضوان والتابعين الصحابة من المفتين

فتاوى          أصول ًا مبين الموقعين إعلم كتابه في القيم ابن العلّمة

الئمة           لدى بما مقارنة تعالى ّله ال رحمه حنبل بن أحمد المام

الموضع      هذا في أصول من ).4 (الخرين

: التكليفي  الحكم

يبين         ممن للمسلمين لبد إذ الكفاية، على فرض الفتوى

فوجب            أحد، كل ذلك يحسن ول لهم، يقع فيما دينهم أحكام لهم

. القدرة      لديه من به يقوم أن

فلو          جّمة، علوم تحصيل تقتضي لنها عين فرض تكن ولم

ومصالحهم،          الناس أعمال تعطيل إلى لفضى واحد كل بها ّلف ك

غيرها        عن وانصرافهم بخصوصها، علوم تحصيل إلى لنصرافهم



تبـارك           ّلـه ال قول فرضيتها على يدل ومما النافعة، العلوم من

لتبيننـه        {وتعالى:  الكتاب أوتـوا الذين ميثاق ّلـه ال أخذ وإذ

________________________
)1(  : الية  الحشر  .7سورة
)2(  : الية  النساء  .59سورة
الحكام    )3( أصول في الثامن     5/89الحكام الباب في بعدها وما ،

والعشرين.

)4(1/8 -31. السابقة   الطبعة ،
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تكتمونه    ول "،)1( }للناس  : وسلم       عليه الله صلى النبي وقول

نار            "  من بلجام القيامة يوم ألجم كتمه ثم علم عن ِئل ُس ).2(من

      : الحجج  بإقامة القيام الكفاية فروض ومن المحلي قال

بعلوم         والقيام الشبه، ودفع الدين، في المشكلت وحل العلمية،

للقضاء        يصلح بحيث الفقهية والفروع والحديث كالتفسير الشرع

إليهما   للحاجة ).3 (والفتاء

الناس،         يعرفهم مفتون البلد كل في يكون أن ويجب

كل         في يكون أن الشافعية ّدر وق بسؤالهم، إليهم فيتوجهون

واحد    قصر ).4(مسافة

الناحية          في يكن لم إن للفتوى النتصاب العالم على ويتعين

. بذلك     المام أمره أو غيره،



: الفتوى  ّين تع

يتعين         للفتوى المتأهلين من الشرعي الحكم عن سئل من

بشروط   : الجواب، عليه

الجابة،        الول:  من يتمكن ممن غيره الناحية في ليوجد أن

الول          علـى يتعين لـم الفتـاء يمكنه آخـر عالم وجد له ،) 5(فإن بل

 : أدركـت           ليلى أبي بـن الرحمن عبد قـال الثاني، على يحيل أن

مـن     النصار من ومائـة عشرين

_________________________
ألية   :  )1( عمران آل  .187سورة
)2(   " .. الترمذي: "       أخرجه كتمه ثم علم عن سئل من من 5/29حديث

هريرة،    أبي .حديث صحيح:    حسن حديث وقال

للمحلي   )3( المنهاج  .4/214شرح
المنهاج  )4(  .4/214شرح
المنتهى  )5( .3/458شرح المنيرة   مكتبة ،
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عن          أحدهم ُيسأل وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

إلى           ترجع حتى هذا، إلى وهذا هذا، إلى هذا فيردها المسألة،

         : الجواب  عليه ّين تع غيره الستفتاء يحضر لم إذا وقيل ).1(الول،

أو       الثاني: بالفعل، بالحكم ًا عالم المسؤول يكون أن

عليه           لما بالجواب، تكليفه يلزم لم وإلّ الفعل، من القريبة بالقوة

. تحصيله    في المشقة من

تكون        الثالث: كأن مانع، الجواب وجوب من ليمنع أن

أو            للسائل، فيه لمنفعة أمٍر عن أو واقع، غير أمر عن المسألة

ذلك   ).2(غير



: الفتوى  منزلة

: منها         أوجه، عدة من الشريعة في الفتوى منزلة تتبين

 :        ( وقال( عباده، أفتى تعالى ّله ال أن في  {أ ويستفتونك

){ فيهّن      يفتيكم الله قل : 3النساء وقال)  الله   {، قل يستفتونك

الكللة    في ).4(}يفتيكم

          ( هذا( يتولى كان وسلم عليه الله صلى النبي أن ب

ّلفه          ك وقد رسالته، مقتضى من ذلك وكان حياته، في المنصب

 : قال     حيث بذلك تعالى للناس     {الله لتبين الذكر إليك وأنزلنا

ّكرون     يتف ولعلهم إليهم صلى    ،)5(}مانزل النبي خليفة فالمفتي

الخلفة           هذه تولى وقد البيان، وظيفة أداء في وسلم عليه الله

العلم           أهل ثم الكرام، أصحابه وسلم عليه الله صلى النبي بعد

بعدهم.

_____________________
للشيرازي     )1( المهذب شرح للنووي المكتبة  1/45المجموع القاهرة، ،

المنيرية.
.4/313الموافقات )2(

)3(  : الية  النساء  .127سورة
)4(  : الية  النساء .176سورة
)5(  : الية  النحل .44سورة
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( تعالى،       ج( ّله ال أحكام بيان هو الفتوى موضوع أن

يقول           أنه تعالى ّله ال على قول فهي الناس، أفعال على وتطبيقها

ولذا:           تفعل، أن عليك حرام أو تفعل، أن عليك حق للمستفتي



ابن           وجعله تعالى، الله مراد عن بالترجمان المفتي القرافي ّبه ش

   : منصب       كان إذا قال الملك عن الموّقع الوزير بمنزلة القيم

قدره،          ُيجهل ول فضله، لينكر الذي بالمحّل الملوك عن التوقيع

رب          عن التوقيع بمنصب فكيف ّيات، السن المراتب أعلى من وهو

والسموات   :     )1(الرض تعالى،   ّله ال عن ّقع مو المفتي النووي نقل ،

     : خلقه،      وبين ّله ال بين العالم قال أنه المنكدر ابن عن ونقل

بينهم     يدخل كيف ).2(فلينظر

: عليه    والجرأة الفتاء ّيب ته

  " : على        أجرؤكم قوله وسلم عليه الله صلى النبي عن ورد

النار    "  على أجرؤكم ليلى       ،)3(الفتيا أبي ابن عن النقل تقدم وقد

حديثه          في النووي نقل وقد المسائل، عن للجواب الصحابة ّد ترا

        "  : أن    ّد و إلّ بحديث ّدث يح من منهم ما زيادة فيها رواية عنهم

"            ، الفتيا كفاه أخاه أن ّد و إلّ شيء عن ُيستفتى ول إياه، كفاه أخاه

     : أقلهـم     الفتيا علـى النـاس أجسر وسحنون سفيان عن ونقـل

عليه          ليتجـرأ للفتـاء، ًا متهيب يكون أن للعالم ينبغـي فالـذي ًا، علم

ًا            مجمع يكون أو ّنة، الس أو الكتاب في ًا ّي جل الحكم يكون حيث إلّ

فيه        تعارضت ممـا ذلك عدا فيما أما عليه،

___________________
القيم       )1( لبن العالمين رب عن الموقعين  .1/10إعلم
المجموع  )2( .1/72مقدمة وتحقيقه     المطيعي تكملة مع ،

النار: "       ....")3( على أجرؤكم الفتيا على أجرؤكم حديث

الدارمي   .1/57أخرجه مرسلً         جعفر أبي بن الله عبيد حديث من ،
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حتى         ويتريث يتثبت أن فعليه حكمه، وخفي والوجوه القوال

توقف         . له يتضح لم فإن الجواب، وجه له يتضح

خمسين           عن ُيسأل كان ربما أنه مالك المام عن نقل وقد

   : فينبغي        أجاب من يقول وكان منها، واحدة في يجيب فل مسألًة

ثم           خلصه، وكيف والنار، الجنة على نفسه يعرض أن الجواب قبل

 :        : ل    يقول أن يكثر حنبل بن أحمد سمعت قال الثرم وعن يجيب،

).1(أدري

: علم   بغير الفتوى

تعالى          الله على الكذب يتضمن لنه حرام، علم بغير الفتاء

: تعالى         لقوله الكبائر، من وهو الناس، إضلل ويتضمن ورسوله،

والثم          { بطن وما منها ماظهر الفواحش ربي حرم إنما قل

وأن           ًا سلطان به ينزل مالم بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي

مالتعلمون     الله على والبغي   ،)2(}تقولوا بالفواحش فقرنه

   " : ليقبض       الله إن وسلم عليه الله صلى النبي ولقول والشرك،

بقبض          العلم يقبض ولكن العلماء، صدور من ينتزعه ًا انتزاع العلم

فسئلوا،           جهالً، ًا رؤوس الناس اتخذ ًا عالم يبق لم إذا حتى العلماء،

وأضلوا     " فّضلوا علم، بغير ).3(فأفتوا

عما           أحـدهم سئل إذا السلف عـن النقل كثـر ذلك أجل من

        : رضي    عمر ابن عن ذلـك نقـل أدري، ل للسائل يقـول أن ليعلم

بن    والقاسم عنهما الله

_____________________________



المهذب   )1( شرح .41، 1/40المجموع
)2(  : الية  العراف .33سورة
)3( )    "  ... فتح:      البخاري أخرجه ، انتزاعا العلم ليقبض الله إن حديث

) 1/194الباري 
واللفظ)         4/2058ومسلم ( العاص بن عمرو بن الله عبد حديث من

للبخاري.
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     . ذلك    يستعمل أن للمفتي وينبغي وغيرهم ومالك والشعبي محمد

على           بناء المستفتي فعل إن ثم عليه، نفسه ويعّود موضعه في

فاسد،          وجه على المفروضة العبادة ّدى أ أو ًا محّرم ًا أمر الفتوى

في           قّصر المستفتي يكن لم إن إثمه، علم بغير المفتي حمل

عليهما         فالثم وإلّ للفتيا، أهل هو عمن النبي  ،)1(البحث لقول

        " : من    على إثمه كان علم بغير ُأفتي من وسلم عليه الله صلى

).2(أفتاه "

: فيه   ُيفتى ما أنواع

    : واليوم    بالله اليمان من العتقادية الحكام الفتاء يدخل

. اليمان    أركان وسائر الخر

   : والمعاملت    العبادات من جميعها العملية الحكام ويدخل

. والنكحة  والعقوبات

الواجبات        وهي كلها، التكليفية الحكام الفتاء ويدخل

. والمباحات    والمكروهات والمندوبات والمحرمات

العبادة        بصحة كالفتاء الوضعية، الحكام في الفتاء ويدخل

بطلنهما    أو التصرف ).3(أو



: المفتي   عمل حقيقة

         ، دليله عن الشرعـي بالحكم الخبار هو الفتاء كـان لمـا

: ًا    أمور يستلزم ذلك فإن

_________________________
الموقعين   )1( 4/173إعلم 174 217 218، ، ،.
)2( "...          " أخرجه:  أفتاه من على إثمه كان علم بغير أفتي من حديث

من  1/126الحاكم  ،. الذهبي      ووافقه وصححه هريره أبي حديث

للقرافي  )3( 4/48الفروق 54،.
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المفتي،      الول:  ذهن في المجرد الشرعي الحكم تحصيل

لو            كما ًا، اجتهاد تحصيله يكن لم تحصيله في لمشقة مما كان فإن

اليمان          حكم عن أو ماهي؟ السلم أركان عن سائل سأله

غير            القرآن من آية كان لو كما ًا، خفي الدليل كان وإن بالقرآن؟

أو           الحاد، بطريق ًا وارد ًا نبوي ًا حديث أو المراد، على الدللة واضحة

فيه           تعارضت مما الحكم كان أو المراد، على الدللة واضح غير

أخذ           احتاج أصلً، النصوص من شيء تحت يدخل لم أو الدلة

الحكم           استنباط أو ثبوته أو الدليل صحة في اجتهاد إلى الحكم

. عليه    القياس أو منه

يذكرها      الثاني: بأن عنها، المسؤول الواقعة معرفة

تامة          إحاطة بها يحيط أن المفتي وعلى سؤاله، في المستفتي

غيره          ويسأل عنها، السائل يستفصل بأن الجواب، به يتعلق فيما

. القرائن     في وينظر لزم، إن



المسؤول       الثالث: الواقعة على الحكم انطباق يعلم أن

تحّصل          الذي الشرعي الحكم مناط وجود من يتحقق بأن عنها،

وذلك          الحكم، عليها لينطبق عنها المسؤول الواقعة في الذهن في

أتت           وإنما بخصوصها جزئية كل حكم على تنص لم الشريعة أن

الوقائع،         من لتنحصر ًا أعداد تتناول مطلقة، وعبارات كلية بأمور

الوصاف         وليست غيرها، في ليست خصوصية ّينة مع واقعة ولكل

بل           كلها طردية ولهي كلها، الحكم في معتبرة الوقائع في التي

قسم         وبينهما اعتباره، عدم مايعلم ومنها اعتباره، مايعلم منها

الوجودية         الصور من صورة فلتبقى الطرفين بين متردد ثالث

تحت           يحقق حتى صعب، أو سهل نظر فيها وللمفتي إلّ المعينة

فإذا           ل؟ الواقعةأم في الحكم مناط يوجد وهل تدخل، دليل أي

عليها،     أجراه فيها وجوده حقق
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هذا           ارتفاع فرض ولو ومفت، قاض لكل منه لبد اجتهاد وهذا

الذهن،          في إلّ المكلفين أفعال على الحكام تتنزل لم الجتهاد

كذلك،        مطلقة أفعال على منّزلة ومطلقات، عمومات لنها

معينة          تقع وإنما مطلقة، لتقع الوجود في تقع التي والفعال

هذا           بأن المعرفة بعد إلّ عليها ًا واقع الحكم يكون فل مشّخصة،

سهلً           ذلك يكون وقد العام، ذلك أو المطلق ذلك يشمله ّين المع

. اجتهاد     كله وذلك ليكون وقد

         : على  ينفق أن عليه يجب هل رجل يسأله أن هذا ومثال

أبيه؟

أنه          الشرعي الحكم أن فيعلم الواردة، الدلة في أولً فينظر

ًا،           ثاني ويتعرف الفقير، أبيه على ينفق أن الغني البن على يجب

عليه           وما منهما، كل مايملكه ومقدار والبن، الب من كل حال

له             أن يظن مما ذلك غير إلى العيال، من عنده وما الدين، من

مناط            وجود ليحقق منهما كل حال في ينظر ثم ًا، أثر الحكم في

فيهما           علق اللذين والفقر الغنى فإن ـ والفقر وهوالغنى ـ الحكم

طرق          له مثلً فالغني وواسطة، طرفان منهما لكل الحكم الشارع

في          عنها المسؤول الصورة إدخال في المفتي فيجتهد ثلثة، أعلى

. ذلك      على بناء إخراجها أو الحكم

كل           لن واقعة، كل في منه لبد الجتهاد من النوع وهذا

لها           يتقدم لم نفسها، في مستأنفة نازلة النازلة صور من صورة

تحقيق            في النظر من ّد ب فل مثلها ّدم تق أنه فرضنا وإن نظير،

اجتهاد       نظر وهو ل، أو مثلها ).1 (كونها



____________________
للشاطبي  )1( .95، 4/89الموافقات
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: المفتي  شروط

ًا،       اتفاق والنطق والذكورة ّية الحر المفتي في ليشترط

بالشارة         أو بالكتابة ويفتي والخرس والمرأة العبد ًا فتي فتصح

:   ).1(المفهمة  فل       شرط، إنه الحنفية بعض قال فقد السمع، وأما

 :    . ليشك       عابدين ابن وقال أصلً ليسمع من وهو الصم فتيا تصح

أنه            إلّ بفتواه، العمل جاز عنه وأجاب السؤال له ُكتب إذا أنه

له           يكتب أن أحد كل ليمكن لنه للفتوى، ينصب أن ،)2(لينبغي

: الشروط          في يذكروا لم وكذا غيرهم، الشرط هذا يذكر ولم

المالكية        به وصّرح العمى، فتيا فتصح ).3(البصر،

: أمور       فهي المفتي في مايشترط أما

 :    ( السلم( .أ الكافر    فتيا تصح فل

  ( .العقل:ب( المجنون      فتيا تصح فل

  ( .البلوغ:ج( الصغير     فتيا تصح فل

   ( العلماء،:       العدالةد( جمهور عند الفاسق فتيا تصح فل

الفاسق         وخبر الشرعي، الحكم عن الخبار يتضمن الفتاء لن

صدق         يعلم فإنه نفَسه الفاسق إفتاء بعضهم واستثنى ليقبل

).4(نفسه



 
____________________

المنتهى  )1( الموقعين   3/457شرح وإعلم ابن  4/220، وحاشية ،

ص     ، 4/302عابدين  حمدان لبن الفتوى والمجموع  13وصفة ،1/75،

. المطيعي  تحقيق

عابدين     )2( ابن وحاشية المختار .4/302الدر
الدسوقي  )3( .4/130حاشية
ص     )4( حمدان لبن الفتوى والمجموع  29صفة ،1/41.
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يجتهد          لنه ًا، مفتي يصلح الفاسق أن إلى الحنفية بعض وذهب

الخطأ     إلى ينسب ).1(لئل

       : ًا   معلن يكون أن إلّ الفاسق، فتيا تصح القيم ابن وقال

لئل          وغلب، الفسوق عّم إذا وذلك بدعته، إلى ًا وداعي بفسقه

فالصلح      الصلح اعتبار والواجب الحكام، ).2(تتعطل

لم         مفسقة أو ّفرة مك بدعتهم كانت فإن المبتدعة، وأما

قال           بدعهم، إلى فيه ليدعون فيما صّحْت وإلّ فتاواهم، تصح

       : ببدعته  ّفره لنك ومن الهواء أهل فتاوى تجوز البغدادي الخطيب

الصحابة        يشتمون الذين والرافضة الشراة وأما نفّسقه، ول

مقبولة         غير وأقاويلهم مرذولة فتاويهم فإن السلف ) .3(ويسبون

  ( الحكم     وهو:الجتهاد: هـ( استنباط في الجهد بذل

 : تعالى      لقوله المعتبرة، الدلة من ربي    {الشرعي حّرم ّنما إ قل

وأن          الحق بغير والبغي والثم بطن وما منها ماظهر الفواحش



مال           ّله ال على تقولوا وأن سلطانا به ينزل مالم ّله بال تشركوا

:  ).4(}تعلمون  لحد      ليحل الخطيب عنه فيمارواه الشافعي قال

 : ِه          بناسِخ الله بكتاب ًا عارف رجلً إلّ الله، دين في يفتي أن

ومدنيـه،       ّكيـه وم وتنزيلـه، وتأويله ومتشابهه، َكمه ومْح ومنسوخه،

بحديـث          ًا بصير ذلك بعـد ويكون بـه، أريد وما

__________________________
النهر  )1( .2/145مجمع
الموقعين  )2( المنتهى   4/220إعلم وشرح عابدين  3/457، وابن ،

4/301.
ص     )3( البغدادي للخطيب والمتفقه علي   202الفقيه زكريا القاهرة، ،

والمجموع    ، .1/42يوسف
)4(  : الية  العراف .33سورة

56

مثل           الحديث من ويعرف ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

وما         بالشعر، ًا بصير باللغة، ًا بصير ويكون القرآن، من ماعرف

ويكون         النصاف، مع هذا ويستعمل والقرآن للسنة إليه يحتاج

فإذا           هذا، بعد قريحة له وتكون المصار، أهل اختلف على ًا مشرف

له            فليس وإلّ والحرام، الحلل في ويفتي يتكلم أن فله هكذا كان

.    . الجتهاد  معنى وهذا اهـ، يفتي أن

أحمد         المام عن هذا من ًا قريب ّيم الق ابن ).1(ونقل

      : يفتي   الذي ّلد والمق العاّمي فتيا أن الشرط هذا ومفهوم

:      : أقوال      ثلثة المقلد فتيا وفي القيم ابن قال لتصح، غيره بقول



ليس:        الول لنه بالتقليد، الفتيا لتجوز أنه وهو ماتقدم،

: قال          حرام، علم بغير والفتوى بعالم، ليس المقلد ولن بعلم،

. الحنابلة      وأكثر الشافعية جمهور قول وهذا

يتقلد:         الثاني أن فأما بنفسه، يتعلق فيما يجوز ذلك أن

. فل    به ويفتي لغيره

:والثالث قال:         المجتهد، العالم وعدم الحاجة عند يجوز أنه

العمل     وعليه القوال، أصح ).2(وهو

     : المجتهد    حصول علـى الفتيا توقيـف العيد دقيق ابن وقال

أهوائهـم،         فـي الخلق استرسال أو عظيـم، حـرج إلى يفضي

عـن     الراوي أن فالمـختار

ثم           المام، كلم فهم مـن ًا متمكن عدلً كان إذا المتقدمين الئمة

قولـه   للمقلد حكى

_________________________
الموقعين  )1( .1/46إعلم
الموقعين  )2( .1/46إعلم
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الله            حكم أنه العاّمّي ظن على يغلب مما ذلك لن يكفيه، فإنه

          : الفتيا  من النوع هذا على زماننا في الجماع انعقد وقد قال عنده،

.

     ( )    : ُنقل  فقد العلم من َا شيئ جمع َدا َش من أما الزركشي قال

يفتي        أن له ليحل أنه على ِلجماع ).1(ا



عرف           وقد إلّ به يفتي أن إمام بمذهب يفتي لمن وليس

. الستنباط   ووجه دليله

        : هو   بما الله دين في يفتي أن للمقلد ليجوز القيم ابن قال

هذا            قلده، من قول أنه سوى فيه بصيرة على وليس فيه مقلد

وغيرهما       وأحمد الشافعي صرح وبه السلف ).2(إجماع

   : نصوص     حفظ مـن الرسالة شرح فـي الجويني وقـال

حقائقها        ليعرف أنـه غير بأسـرها، الناس وأقوال الشافعي

الفتوى،           أهـل من يكون ول ويقيس، يجتهد أن له ليجـوز ومعانيها

ليجوز    بـه أفتى فـي       ،)3(ولو المجتهد أن الحنفية عند والصح

ليلزمه          ـ الترجيح أصحـاب هـم الذيـن المشايخ مـن ـ المذهب

الدليـل          في النظر عليه بـل الطلق، على المام بقـول الخـذ

الخـذ          فعليه كذلك يكـن لـم فإن دليله، عنـده مارجح وترجيح

يختار         أن لـه وليس التزمـوه، بترتيب المـذهب أئمـة بأقوال

صرح  ،)4(ماشاء وكـذا

_____________________________
__

للزركشي   )1( المحيط .6/306البحر
الموقعين  )2( المفتي    1/45و 198-4/195إعلم رسم في ومثله ،

ص    عابدين .11لبن
للزركشي   )3( المحيط .6/307البحر
عابدين   )4( ابن  .1/48، 4/302حاشية
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مسألة          في يتخير أن له ليس بأنه والحنابلة والشافعية الحنفية

قواعد            أو الدلة إلى أقرب أيهما ينظر أن عليه بل قولين، ذات

     : المكي      حجر ابن بذلك صرح عابدين ابن قال به، فيعمل مذهبه

فيه          الجماع حكاية إلى وسبقه عليه، الجماع ونقل الشافعية من

في           الصواب أن يعلم كان وإذا المالكية، من والباجي الصلح ابن

عنده             ترجح بما يفتي أن فله اجتهاد له وكان إمامه غير ).1(قول

من        والمرجوح بالضعيف يفتي أن المقلد للمفتي وليس

نقل         بل والحنابلة، والمالكية الحنفية به ماصرح على القوال

للجماع        وخرق جهل المرجوح بالقول العمل أن ،)2(الحصكفي

بالضعيف        الفتاء المقلد للمفتي ليس بأن الحنفية وصرح

له          أجازوا الذين للمالكية ًا خلف نفسه، حق في حتى والمرجوح

نفسه     حق في بالضعيف ).3(العمل

به،           الفتاء ّلد للمق يجوز فل أقواله من المجتهد عنه رجع وما

الترجيح،            أهل يرجحه مالم وهذا له، قولً يعد لم عنه برجوعه لنه

الجديد،           في خالفها التي الشافعي أقوال من القديم ترك هنا ومن

من          الترجيح أهل رجحها بالقديم فيها يعمل معدودة مسائل إلّ

      : عني     روى من ِحّل في ليس الشافعي المام قال الشافعية، أئمة

).4(القديم 

_________________________
المنتهي  )1( الموقعين   3/458شرح وإعلم المفتي  4/237، وعقود ،

ص    عابدين والمجموع  11لبن ،1/68.
عابدين      )2( ابن حاشية بهامش المختار ،2/602،ـــ 1/51الدر

الكبير     الشرح على الموقعين  1/20،ــــ 4/130والدسوقي وإعلم ،

4/211 ،177.



عابدين  )3( الدسوقي    1/51ابن حاشية ،4/130.
المحيط  )4( والمجموع  6/304البحر ،1/66 ،68.
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  ( القريحة و( الصابة،:       جودة كثير يكون أن ذلك ومعنى

بل           غلطه، كثر من ول الغبي، فتيا تصلح فل الستنباط، صحيح

القرائن،          ودللة الكلم لمقاصد الفهم شديد بطبعه يكون أن يجب

    : قريحة،       له تكون أن الشافعي كلم في تقدم وقد الحكم، صادق

       : الذهن،  سليم النفس، فقيه كونه المفتي شرط النووي قال

  . اهـ     والستنباط النظر صحيح الفكر، فتياه   ،)1(رصين يصحح وهذا

: جهتين  من

.الولى أدلته:      من للحكم أخذه صحة

عنها،:       والثانية المسؤول الواقعة على للحكم تطبيقه صحة

تأثير           وليعتقد الحكم، في المؤثرة الوصاف من أي عن يغفل فل

. له   أثر مال

  ( والتيقظ ز( يكون:     الفطانة أن المفتي في يشترط

ًا  :،)2(متيقظ      : قـال    المفتي، تيقـظ بعضهم شرط عابديـن ابن قال

حيل           يعلـم ًا متيقظ المفتي يكـون أن فلبد زماننا، في شرط وهذا

والتزوير        الحـيل في مهارة لبعضهم فإن ودسائسهم، النـاس

المفتي         فغفلة الحق، صورة في الباطل وتصوير الكـلم وقلب

الزمان        هـذا فـي كبير ضرر منها : ،)3(يلـزم ينبغي    القيم ابن وقال

فـإن         وأحـوالهم، وخداعهم الناس بمكـر ًا بصير يكـون أن للمفتي

كما           المسائل َغل َز عليـه يـروج ِغّر فال وأزاغ، زاغ كذلك يكن لم



يخـرج         البصيرة وذو الـدراهم، َغل َز بالنقد الجاهل على يروج

يخرجه           بـاطل من وكم النقود، َغل َز الناقد يخرج كما َفها ْي َز

أغلب          هذا بل حـق، صورة فـي وتنميقه لفظـه بحسن الرجـل

_____________________________
___

المهذب   )1( شرح .1/41المجموع
.1/41المجموع )2(
عابدين   )3( ابن .4/301حاشية
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أحوال          معرفة في ًا فقيه المفتي يكن لم فإن الناس، أحوال

وعكسه         الظالم صورة في المظلوم له تصور ) .1(الناس

في           يشترط أنه من العلماء بعض إليه مانبه بهذا يتعلق ومما

لئل         للمستفتي، اللفظية بالعراف علم على يكون أن المفتي

يتعلق            ما في إفتاؤه كان إن وهذا وجهه، غير على كلمه يفهم

ونحوها     والقرار كاليمان ).2(باللفاظ

كما        الفتوى صحة في لتؤثر والعداوة والصداقة والقرابة

صديقه            أو ابنه أو أباه يفتي أن فيجوز والشهادة، القضاء في تؤثر

الرواية،           بمنزلة هذا في فالفتوى عدوه، على يفتي أو شريكه أو

له           اختصاص ل بأمرعام الشرع عن المخبر حكم في المفتي لن

. القاضي         حكم بخلف إلزام، بها ليرتبط الفتوى ولن بشخص،

    : يحابي       أن ليجوز لكن القيم ابن قال نفسه، يفتي أن ويجوز

ويشدد          أوقريبه، لنفسه يرخص بأن الفتيا، في قريبه أو نفسه



بن            عمرو أبو ونقل عدالته، في قدح ذلك فعل فإن غيره، على

ًا           شخص فتياه في نابذ إذا المفتي أن الحاوي صاحب عن الصلح

شهادته           ترد كما عاداه من على فتواه فترد ًا، خصم صار ًا معين

وقعت    إذا ).3(عليه

حيث         للمفتي مكملة خصال إلـى أحمـد المـام نبه وقـد

لينبغي:   قـال

____________________
الموقعين  )1( 4/229إعلم 205،.
.1/46المجموع )2(
عابدين   )3( ابن للنووي   4/302حاشية والمجموع وشرح 1/41، ،

الموقعين   473، 3/472المنتهى  وإعلم ،4/210.
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 : أن          خصال خمس فيه يكون حتى للفتيا نفسه ينصب أن للرجل

كلمه               على ول نور عليه يكن لم نية له يكن لم فإن نية، له تكون

على            ًا قوي يكون وأن وسكينة، ووقار وحلم علم له يكون وأن نور،

ومعرفة          الناس، مضغه وإل والكفاية معرفته، وعلى فيه هو ما

).1(الناس 

: والقضاء  الفتاء

ملزم       والقاضي للمستفتي، الحكم عن مخبر المفتي

له           أن كما المتثال، عدم عند والتعزير الحبس حق وله بالحكم،

والقصاص    الحدود المالكي   ،)2(إقامة الفقه (وفي قاعدة )3 

تعالى           الله عن ًا خبر منهما كل كان وإن الحكم وقاعدة الفتوى



بينهما          أن إل المكلف، ويلزم ذلك، اعتقاد السامع على ويجب

: وجهين   من ًا فرق

: الول  في        الوجه تعالى الله عن إخبار محض الفتوى أن

. إباحة   أو إلزام

.     : واللزام  النشاء مآله فإخبار الحكم أما

عنه           ينقل القاضي مع كالمترجم ـ تعالى الله مع ـ فالمفتي

أو          بعبارة الشرعية النصوص من استفاده وما عنده وجده ما

. أوترك      تقرير أو فعل أو إشارة

         ( ما ( ويمضي ينفذ كنائب ـ تعالى الله مع ـ القاضي والحاكم

. الخصوم        بين ـ للقواعد ًا موافق ـ به قضى

ـــــــــــــ

الموقعين  ) 1( 4/199إعلم 205،.
ص        ) 2( عرنوس محمود للقاضي السلم في القضاء .160تاريخ
للقرافي      )3( الفروق بهامش الفروق .92ـ  4/89تهذيب
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: الثاني  فيه        الوجه تتأتى الحكم فيه يتأتى ما كل أن

الحكم          يدخلها ل كلها العبادات أن ذلك عكس، ول الفتوى

         ( الحكم( القضاء تحت يدخل فل فقط الفتيا تدخلها وإنما ، القضاء

كمواقيت        العبادات أسباب وكذلك بطلنها، أو الصلة بصحة

الضاحي         أسباب من هذا وغير رمضان، شهر ودخول الصلة

باب          من ذلك كل في القول لن والعقيقة، والنذور والكفارات



الشرعية          الحكام كانت ثم ومن القاضي، فيها حكم وإن الفتوى

قسمين:

الحكمان        الول: فيجتمع الفتوى مع الحاكم حكم يقبل ما

والوصايا       واليجارات والرهون البيوع من المعاملت كمسائل

. والطلق   والزواج والوقاف

وشروطها        الثاني: وأسبابها كالعبادات الفتوى إل يقبل ل ما

وموانعها.
في          يقع إنما الخير هذا أن في القضاء الفتوى وتفارق

عليه         والمدعى المدعي أقوال إلى القاضي فيها يستمع خصومة

أما          ويمين، وقرائن وإقرار بينة من تقام التي الدلة ويفحص

صاحبها          يبتغي واقعة هي وإنما ذلك، كل فيها فليس الفتوى

. الشرعية        الحكام مصادر واقع من حكمها على الوقوف

القضاء        بأن المطلق الفقيه عن والقاضي المفتي ويختلف

على           يصدق كلي أمر هذا لن بالفقه، العلم من أخص والفتوى

المفتي         عمل فإن أخرى وبعبارة متنوعة، قواعد أو جزئيات

على         تفريع أو لقاعدة تأصيل الفقيه وعمل تطبيقي والقاضي

. مقرر  أصل

هذا          في تقدم عما الخرى المذاهب كلمة تختلف ول هذا

).1الموضوع (
ـــــــــــــ

المهذب    ) 1( شرح للنووي للبهوتي   42، 1/41المجموع القناع وكشاف ،

.6/240الحنبلي 
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: الفتوى    إليه تستند ما

المعتبر،       بالترتيب المعتبرة الدلة بمقتضى يفتي المجتهد

الله             رسول سنة في بما ثم تعالى، الله كتاب في بما أولً فيفتي

فيها           المختلف الدلة وأما بالجماع، ثم ، وسلم عليه الله صلى

شيء          صحة إلى اجتهاده أداه فإن قبلنا، من وشرع كالستحسان

بالراجح           يفتي أن فعليه الدلة عنده تعارضت وإذا به، أفتى منها

منها.

لم           ما المجتهدين، أحد بمذهب السعة في يفتي أن له وليس

هو            بما يفتي أن له وليس الحق، هو أنه إلى اجتهاده يؤده

والباجي           قدامة ابن ذلك على الجماع نقل نظره، في (المرجوح

1(        : له      تيّسر بما يفتي فإنه ـ إفتاؤه يجوز قلنا حيث ـ المقلد وأما ،

وأفضلهم          أعلمهم عن يسأل أن يلزمه ول المجتهدين، أقوال من

الله           رضي الصحابة ولن الحرج، من ذلك في لما بقوله، ليأخذ

المفتين           من سؤاله له تيسر من يسأل منهم السائل كان عنهم

.        : بقوله   ليأخذ الفضل عن يبحث أن عليه وقيل الصحابة، من

عليه          يجب فإنه فأكثر، اثنين اجتهاد عليه اختلف ما أما

ما           يأخذ بالخيار هو وليس الترجيح، وجوه من بوجه بينهما الترجيح

    : في      والعامل للمفتي ليس النووي قال شاء، ما ويترك شاء

العمل            عليه بل نظر، بغير منهما شاء بما يعمل أن القولين مسألة

أن         )2(بأرجحهما  فعليه نبوي حديث على فتياه المفتي بنى وإن ،

         : يعرف   أو لذلك، أهلً كان إن هو بتصحيحه إما بصحته ًا عالم يكون

. بصحته       الحكم الشأن أهل من أحد عن



فإن             ـ ذلك يجوز حيث ـ مجتهد قول على فتياه بنى كان وإن

لم 
ـــــــــــــ

الناظر  ) 1( والموافقات  2/438روضة ص   4/140، الفحول وإرشادات ،

267.
المهذب    )2( شرح .1/68المجموع
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  : نقله         طريقة عابدين ابن قال يتوثق، أن وجب مشافهة منه يأخذه

كتاب            عن يأخذه أو المجتهد، إلى سند له يكون أن إما لذلك

من          ونحوها الحسن بن محمد كتب نحو اليدي، تناقلته معروف

وكذا        المشهور، المتواتر الخبر بمنزلة لنه المشهورة، التصانيف

ًا           موجود عنه نقلوه ما ورأى الكتاب، عن ينقلون العلماء وجد لو

الكتاب            على رأى لو كما الظن، على يغلب مما ذلك ونحو فيه

العلماء    بعض ).1(خط

المحررة         غير المتأخرين كتب على العتماد من ).2(وليحذر

غير       والقاضي المفتي عليها يعتمد التي المصادر

المجتهد:
عبدالسلم      بن عزالدين الشيخ على   ):3(قال العتماد وأما

هذا          في العلماء اتفق فقد بها، الموثوق الصحيحة الفقه كتب

كما           فيها حصلت قد الثقة لن عليها، العتماد جواز على العصر

المشهورة         الكتب على الناس اعتمد فقد ولذلك بالرواية، تحصل

ْعد         ُب و الثقة لحصول العلوم وسائر والطب واللغة النحو في

ذلك           في الخطأ على اتفقوا قد الناس أن اعتقد ومن التدليس،



من          كثير لتعطل ذلك جواز ولول منهم، بالخطأ أولى فهو

المصالح.

القرافي     ماذكره هذا تمييز   "  )4(ومثل في الحكام كتابه في

  :  " الصل      كان قال والمام القاضي وتصرفات الحكام عن الفتيا

الذي           المجتهد عن العدل يرويه بما إل الفتيا تجوز أل يقتضي

عند       ذلك يصح حتى المفتي، يقلده

_____________________________
___

عابدين   ) 1( ابن للنووي     4/306حاشية المجموع ًا أيض وانظر ،1/47.
ص      ) 2( عابدين لبن المفتي رسم ابن    13عقود رسائل مجموعة ضمن

عابدين.
عرنوس        )3( محمود للقاضي السلم في القضاء 154تاريخ 155،.
)4(. الموضع      ذات في السابق المرجع
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الله           دين في نقل لنه المجتهد، عند الحاديث تصح كما المفتي

أن            غير ذلك، غير يحرم أن ينبغي كان هذا وعلى الموضعين، في

يطالعونها          كتب من يفتون فصاروا العصر، هذا في توسعوا الناس

القواعد،           عن وخروج الدين في عظيم خطر وهو رواية غير من

عن          ًا شديد ًا بعد بعدت شهرتها لجل المشهورة الكتب أن غير

. الحال         ظاهر على ًا اعتماد عليها الناس فاعتمد والتزوير، التحريف



والكليل      التاج في المواق :)1(ونقل عبدالسلم    ابن قول

أراد           لو المتقدمين زمن في منها أيسر زماننا في الجتهاد مواد

. الهداية   بنا الله

الحنفي      الهمام بن الكمال عن:    )2(وقال النقل طريق إن

          : كتاب   عن يأخذه أو فيه، سند له يكون أن إما أمرين أحد المجتهد

بمنزلة          لنه الحسن بن محمد كتب نحو اليدي، تداولته معروف

كتابه           في نجيم ابن قال هذا وبمثل المشهور، أو المتواتر الخبر

الدقائق      كنز شرح الرائق .)3(البحر

: بالرأي  الفتاء

        : لمعرفة  وطلب وتأمل فكر بعد القلب يراه ما هو الرأي

تختلف           ل لما يقال ول المارات، فيه تتعارض مما الصواب، وجه

   : رأي  إنه المارات والستحسان    )4(فيه القياس يشمل والرأي ،

.)5(وغيرهما
_____________________________

________
للحطاب       ) 1( الجليل مواهب هامش على والكليل .6/88التاج
الهداية    ) 2( على القدير المطبعة   457،ــ 5/456فتح أولى، طبعة ،

هـ.1316الميرية، 
.292ـ  6/289) 3(
الموقعين  ) 4( .4/66إعلم
للمدي  ) 5( .4/46الحكام
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يجوز          ول الجماع، أو للنص المخالف بالرأي الفتاء يجوز ول

في          الواردة النصوص تحصيل على العمل قبل الرأي إلى المصير

بل          والسنة، الكتاب إلى المستند غير بالرأي القول أو المسألة،

. والتخمين   الخرص بمجرد

: عنه           الله رضي لمعاذ وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد

   :       : يكن"   لم فإن قال الله، كتاب في بما أقضي قال تقضي؟ كيف

.        : وسلم    عليه الله صلى الله رسول فبسنة قال الله؟ كتاب في

وسلم؟:            عليه الله صلى الله رسول سنة في يكن لم فإن قال

       : الله:    رسول رسول وفق الذي لله الحمد فقال رأيي، أجتهد قال

وسلم     عليه الله ).1(صلى

    : من        لك استبان ما لشريح قال أنه عنه الله رضي عمر وعن

فمن             الله كتاب في لك يستبن لم فإن عنه، تسأل فل الله كتاب

رأيك         فاجتهد السنة في تجده لم فإن ).2(السنة،

: به       أفتى أن للمفتي سبق بما الفتاء

كان            فإن فيه، أفتى أن له سبق ما مثل في استفتي إذا

لنه          النظر، إعادة إلى حاجة فل ولدليلها لفتياه ًا مستحضر

علم           عن فتياه تكون أن النظر من الغرض ولن حاصل، تحصيل

. اجتهاده            ّير تغ النظر أعاد لو أنه يظّن لم ما به، يفتي بما

يجب           ما طرأ ول دليلها، يذكر ولم الولى الفتوى ذكر وإن

رجوعه،

ـــــــــــــ



)1   : النبي)  أن وسلم   حديث عليه الله "صلى  : كيف   لمعاذ قال

الترمذي...".    أخرجه :       3/607تقضي هذا  من إل نعرفه ل حديث هذا وقال ،

. بمتصل     عندي إسناده وليس الوجه،

الموقعين)   2( بعدها،   2/67إعلم .85، 1/79وما
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   : النظر:      تجديد وجوب والصح بذلك، يفتي أن له ).1 (فقيل

: للرخص   المفتي ّبع ت ت

أنه          إلى فتاويه في النووي به وصرح العلماء عامة ذهب

من          السهل عن يبحث بأن المذاهب، رخص تتبع للمفتي ليس

من           بذلك يفتي كان إن وخاصة به، ويفتي الوجهين أو القولين

ّطأ            خ وقد عداهم، من ذلك بغير ويفتي قريب، أو صديق من يحبه

والخطابي،          الباجي عن الشاطبي نقله ذلك، يفعل من العلماء

       : على   القيم وابن المروزي، إسحاق أبو منهم العلماء بعض ونص

ظنه            في هو المفتي نظر في الراجح لن ذلك، يفعل من فسق

والسهولة         اليسر لمجرد بغيره والخذ فتركه تعالى، ّله ال حكم

التكليف         برفع شبيه ولنه منه، بالنسلخ شبيه بالدين، استهانة

أخذ           فإن المشقة، من ًا نوع التكليف في أن الصل إذا بالكلية،

يسقط           أن ماشاء فإنه أخّف، كونه لمجرد بالخف مسألة كل في

الزكاة            في فيسقط أسقطه، إل ـ إجماع مافيه غير من ـ ًا تكليف

وما          الفلوس وزكاة التجارة، مال وزكاة الصغير، مال زكاة مثلً

ويجيز         المتعة، تحريم ويسقط المعشرات، من كثير وزكاة شابهها،

 :       : بقول     رخصة بكل عمل رجلً أن لو أحمد قال ذلك، ونحو النبيذ،

في           مكة وأهل السماع، في المدينة وأهل النبيذ، في الكوفة أهل



    :   .  . العلماء   بنوادر أخذ من الوزاعي وقال اهـ ًا فاسق كان المتعة،

. السلم   من خرج

السياسة         قانون انخرم يشتهي بما أحـد كـل أفتى وإن

يقوم   الذي الشرعية،

_____________________________
_
للنووي  )1( ص      1/47المجموع حمدان لبن الفتوى وصفة ،39،

السول   وشرحه    3/71ومنتهى الجوامع وجمع وإعلم 2/394، ،

المحيط   4/232الموقعين  والبحر ،6/302.
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والمظالم        الفوضى إلى يؤدي وهذا والتسوية، العدالة على

. الناس    بين الحقوق وتضييع

 :      : دخلت   قال القاضي إسماعيل سمعت سريج ابن قال

الرخص           فيه جمع وقد فيه نظرت ًا كتاب إلّي فدفع المعتضد، على

   : الكتاب         هذا مؤلف فقلت منهم، كل به احتج وما العلماء، َلِل َز من

  :      : على  الحاديث قلت الحاديث؟ هذه تصح لم فقال زنديق،

المتعة           أباح ومن المتعة، يبح لم المسكر أباح من ولكن مارويت،

العلماء             زلل جمع ومن زلة، وله إل عالم من وما المسكر، يبح لم

.      ... الكتاب     هذا بإحراق المعتضد فأمر دينه ذهب بها أخذ ثم

فيه           بما الفتاء يمنعوا لم القول هذا إلى الذاهبين أن على

. صحيح       مستند له كان إن ترخيص



أراد           لمن الرخص المفتي تتبع ذكر أن بعد القيم ابن قال

فيها،:          لشبهة جائزة حيلة في المفتي قصد حسن فإن نفعه

ُتحّب،          اس بل ذلك، جاز حرج من بها المستفتي لتخليص ولمفسدة

: الحنث           من التخلص إلى السلم عليه أيوب ّيه نب ّله ال أرشد وقد

: قال          واحدة، ضربة المرأة به فيضرب ًا ضغث بيده يأخذ بأن

في        ماأوقع وأقبحها المآثم، من ّلص ماخ المخارج فأحسن

).1(المحارم

__________________
4الموافقات )1( و   ،118 بعدها، وما والبحر 259، 155، 140، 134، ،

ص    327، 6/324المحيط  الفحول وإرشاد الموقعين  272، وإعلم ،

4 والمجموع  ،222 .1/55للنووي ،
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: غيره    على المفتي إحالة

إما         المفتين، من غيره على المستفتي يحيل أن للمفتي

وإما           أعلم، الخر لكون وإّما الفتوى، عهدة من يبرأ أن بقصد

المحال          يكون أن إل الحالة له ولتجوز ذلك، يستدعي لظرف

يخالفه،            أو الرأي في يوافقه أنه يعلم كان سواء للفتيا، أهلً عليه

الثم           على ًا ُمعين يكون فإنه أهلً ليس من على أحال فإن

    :   : مسألة    عن يسأل الرجل لحمد قلت داود أبو قال والعدوان،

 :       : إنه    قلت بالسنة، ويفتي ًا متبع كان إذا قال إنسان؟ على فأدله

    : كل       في يصيب ومن قال يصيب، قوله كل وليس التباع يريد

شيء؟.



تكون            أن إل القول في يخالفه من على يدل أن ليحل لكن

اجتهاد          من أولى ليس اجتهاده لن ذلك، فيجوز اجتهادية، المسألة

غيره.

كان           أو إجماع، أو صحيح نص المسألة في كان إن أما

الحالة          تجوز فل الفتوى في يتساهل ممن عليه ).1(المحال

: وتساهله   المفتي تشديد

ولـذا       واليسر، بالوسطيـة تتميز شريعة السلمية الشريعة

أن             ـ تعالى ّلـه ال حكم عن المخبر وهـو ـ للمفتي ينبغي فالذي

      : الذي    هو الدرجـة ذروة البالـغ المفتي الشاطبي قـال كما يكون

فل         بالجمهـور، يليق فيمـا المعهود الوسط على الناس يحمل

النحلل،          طرف إلـى بهم يميـل ول الشدة، مـذهب بهم يذهب

فـل         الشريعة، بـه جاءت الذي المستقيم الصراط هـو وهـذا

العلماء          عنـد مذمـوم الوسط عن خرج ومـا تفريط، ول إفراط

رد    وقـد ، الراسخين،

____________________________
الموقعين  )1( ص      4/207إعلم حمدان لبن المفتي وصفة ،82. 
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ّله           ال رضي مظعون بن عثمان على وسلم عليه الله صلى النبي

التبتل  بالناس        ،)1(عنه أطال لما عنه ّله ال رضي لمعاذ وقال

"    " أنت؟  ّتان أف يامعاذ إذا     )2(الصلة ولنه الوصال، عن ونهاهم ،

وإذا         الدين، إليه ّغض ب والحرج العنت مذهب بالمستفتي ذهب



والشهوة           الهوى مع للمشي مظنة كان النحلل مذهب به (ذهب

3.(

  : تساهل       يحرم الحنابلة كتب من وشرحه المنتهى في وجاء

تقليد            ويحرم به، له مالعلم ّله ال على يقول لئل الفتاء، في مفت

. النووي          ذلك مثل وقال به، الوثوق لعدم الفتاء في متساهل

: نوعان      التساهل أن والنووي السمعاني وبين

كما:        والمحرمة المكروهة والحيل والشبه الرخص تتبع الول

تقدم.

ويأخذ:         الحكام وطرق الدلة طلب في يتساهل أن والثاني

فل          الجتهاد، حق في مقصر فهذا الفكر، وأوائل النظر بمبادىء

عنه          بالمسؤول معرفته تتقدم مالم كذلك يفتي أن له ).4(يحل

سبيل          على الفتوى فـي يتشدد أن للمفتي بعضهم أجاز لكن

وأن          فيهـا، متساهل المعاصي على مقدم هـو لمـن السياسة

على     والتسهيل التيسير عن يبحث

___________________________
)1(          "  : مظعون  بن عثمان على وسلم عليه الله صلى النبي رد حديث

التبتل.. "
الباري  (    فتح البخاري ومسلم)  (9/117أخرجه ،2/1020.(

)2(." ..    " : أنت:     ّتان أف يامعاذ لمعاذ قال أنه حديث

  ) الباري  فتح البخاري ومسلم)  (2/200أخرجه حديث)  1/339، من

. الله    عبد بن جابر

 .4/258الموافقات )3(



المنتهى  )4( والمجموع  3/457شرح لبن   1/46، المفتي وصفة ،

ص   .31حمدان
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مآل           ليكون غيره، أو نفسه على مشدد هو لمن الدلة ماتقضيه

الوسط       الطريق إلى المستفتي يعود أن ).1(الفتوى

: المفتين  درجات

: درجات    أربع على المفتون

:الولى: الصلح       ابن وسماه المطلق، المجتهد المفتي

من         وهو غيره، مذهب إلى لينتسب لكونه المستقل المفتي

الفقه،         أصول علم في المذكورة الجتهاد شروط فيه اجتمعت

الذين          وهم كانت، حيث الشرعية الدلة موافقة يقصد النوع وهذا

. الجتهاد      في الكفاية فرض بهم يتأدى

لثانية يكون:          ا أن دون به، ائتم من مذهب في مقيد مجتهد

في           طريقه سلك لكن الدليل، في ول الحكم لفي به ًا مقيد

وطريقه          مقصده في له موافق فهو مذهبه، إلى ودعا الجتهاد،

. الحكام       بعض في إمامه يخالف وقد ًا، مع

والعتداد         بها العمل في المستقل كفتوى النوع هذا وفتوى

. والخلف    الجماع في بها

لثالثة: مقّرر         ا إليه، انتسب من مذهب في مجتهد هو من

وفتاويه         أقواله ليتعدى بها، عالم لفتاويه، متقن بالدليل، له



وهو            ألبتة، غيره إلى عنه يعدل لم إمامه نص وجد وإذا وليخالفها،

ًا        منصوص ماليس بإلحاق ّيٌم ق والستنابط، التخريج على قادر

. عليه    نص بما لمامه

__________________
1/50المجموع )1( 46،. 
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إليه،       الرابعة: انتسبت من مذهب في تفهمت طائفة

المحض         بالتقليد أنفسهم على وأقروا وفروعه فتاويه (وحفظت

1.(

: المفتي  آداب

         ( بالحكام( التقيد مع ّيه، ز يحّسن أن للمفتي ينبغي أ

الحرير        واجتناب والنظافة، الطهارة فيراعي ذلك، في الشرعية

لبس          ولو الكفار، شعارات من شيء فيها التي والثياب والذهب

 : تعالى         لقوله قوله لقبول أدعى لكان العالية الثياب من  {من قل

هي           قل الرزق من والطيبات لعباده أخرج التي ّله ال زينة حّرم

القيامة         يوم خالصًة الدنيا الحياة في آمنوا تأثير  ،)2( }للذين ولن

كالقاضي          الحكم هذا في وهو لينكر، الناس عامة في ).3(المظهر

         ( الشريعة( موافقة بتحري سيرته، يحسن أن له وينبغي ب

ويفعل،          يقول ما في للناس قدوة لنه وأقواله، أفعاله في

مصروفة،          إليه النظار لن البيان، من عظيم قدر بفعله فيحصل

موقوفة     بهديه القتداء على ).4(والنفوس



          ( الفتاء( عند ويستحضر سريرته يصلح أن له وينبغي ج

وسلم           عليه الله صلى النبي عن الخلفة قصد من الصالحة النية

أحوال         وإصلح والسنة، بالكتاب العمل وإحياء الشرع، بيان في

والتسديد،         التوفيق ويسأله ذلك، على ّله بال ويستعين بذلك، الناس

الرض         فـي العلـو قصد مـن الخبيثة النيات مدافعة وعليـه

هو،        ويصيب غيره يخطىء حيث وخاصـة بمـايقول، والعجاب

عن   ورد وقـد

________________
للنووي  )1( الموقعين     1/42المجموع وإعلم بعدها، وما وما 4/214، ،

بعدها.
)2(  : الية  العراف .32سورة
ص   )3( للقرافي المنتهى   271الحكام وشرح ،3/468.
ص     )4( فرحون لبن الحكام .21تبصرة
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المال:        فتنة من أعظم بالصواب الجواب فتنة ).1(ُسحنون

           ( ًا( منتهي الخير، من به يفتي بما عاملً يكون أن وعليه د

وفعله،         قوله ليتطابق والمكروهات، المحرمات من عنه ينهى عما

فعله            كان ذلك بضد كان فإن له، مؤيدا لقوله ًا ّدق مص فعله فيكون

في          لما له، والمتثال قبوله عن للمستفتي ًا ّد وصا لقوله، ًا مكذب

له          ليس أنه ذلك وليعني بالفعال، التأثر من البشرية الطبائع

مقرر              هو كما زلة، وله إل أحد من ما إذ الحال، تلك في الفتاء

         : أن  المنكر عن والنهي بالمعروف المر في ليلزم أنه العلماء عند

مسقطة         مخالفته تكن مالم وهذا ًا، منتهي ًا مؤتمر صاحبه يكون

حينئذ      فتياه تصح فل ).2(لعدالته،



           ( أو( فرح أو غضب بشدة قلبه انشغال حال ليفتي أن هـ

أو              نعاس، حال في كان أو ُخلق، ّير تغ أو إرهاق أو عطش أو جوع

ونحو            الخبثين مدافعة أو مؤلم، برد أو مزعج، حّر أو شديد، مرض

الحكـم          واستقامة الفكـر صحـة تمنـع التي الحاجات من ،)3(ذلك

اثنين      : "     بـين َكم َح ليقضيّن وسلـم عليه ّلـه ال صلى النبي لقول

 " غضبان   عليه          )4(وهـو وجب ذلك مـن شيء لـه حصل فإن ،

العتدال،           حال إلى ويرجع مابـه يزول حتى الفتاء عن يتوقف أن

بعض           في ذلك من بشيء القلب انشغال حال في أفتى فإن

يخرج      لـم أنه يرى وهو الحوال

_________________
ص     )1( حمدان لبن الفتوى الموقعين   11صفة وإعلم ،4/172.
للشاطبي  )2( .258-4/252الموافقات
الموقعين  )3( ص      4/227إعلم حمدان لبن الفتوى وصفة ،34,
)4( )    "  ...      " فتح:  البخاري أخرجه وهو اثنين بين حكم ليقضين حديث

(،) 13/136الباري  واللفظ)     3/1343ومسلم  بكرة، أبي حديث من

للبخاري.
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ًا         مخاطر كان وإن فتياه، صحت الصواب ّيده  ،)1(عن ق لكن

. الفكر        أصل عن يخرجه لم ذلك بكون المالكية

ًا          قطع فتياه تصح لم الفكر أصل عن الدهش أخرجه فإن

الصواب   وافقت ).2(وإن



           ( أن( له فينبغي ودينه بعلمه يثق من عنده كان إن و

لقول         المشاورة، عن بنفسه ًا تسامي بالجواب يستقل ول يشاوره

 : تعالى  المر   {الله في الخلفاء    ،)3(}وشاورهم كان هذا وعلى

مشاورته         من فالمنقول عنه، الله رضي عمر وخاصة الراشدون،

له           يظهر أن بالمشاورة ويرجو يحصر، أن من أكثر الصحابة لسائر

السر           إفشاء قبيل من المشاورة تك مالم وهذا عليه، يخفى ّ(ماقد

4.(

         ( وعوراتهم( الناس أسرار من يطلع كالطبيب المفتي ز

يعرضهم          أو إفشاؤها بهم يضّر وقد غيره، عليه ماليطلع على

لها         إفشاؤه يحول ولئل المستفتين، أسرار كتمان فعليه للذى،

ليس           سّره أن عرف إذا الواقعة بصورة البوح وبين المستفتي بين

مأمن   ).5(في

: المستفتي   حال مراعاة

: منها        وجوه، ولذلك المستفتي، أحوال مراعاة للمفتي ينبغي

____________
الموقعين  )1( ص      4/227إعلم حمدان لبن الفتوى وصفة ،34.
الدسوقي    )2( وحاشية الكبير .4/140الشرح
)3(  : الية   عمران آل .159سورة
الموقعين  )4( للنووي   4/256إعلم والمجموع ،1/48.
فرحون    )5( لبن الحكام المالك،    1/220تبصرة العلي فتح بهامش ،

الموقعين   .4/257وإعلم
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         ( الترفق( المفتي فعلى الفهم، بطيء المستفتي كان إذا أ

جوابه       وتفهيم سؤاله تفهم على والصبر ).1(به



          ( يتطرق( لم شرعية ًا أمور تفهيمه إلى بحاجة كان إذا ب

جواب          على زيادة له بيانها للمفتي فينبغي سؤاله، في إليها

بعض            أن حديث من ذلك العلماء أخذ وقد ، ًا وإرشاد ًا نصح سؤاله،

عن           وسلم عليه ّله ال صلى النبي سألوا عنهم ّله ال رضي الصحابة

) "      " : ْيتته    َم الِحّل ماؤه، ّطهور ال هو فقال البحر، بماء ،)2الوضوء
جاء            وقد أنفع، ماهو إلى السؤال جواب عن يعدل أن وللمفتي

 : قوله   ذلك خير       {من من أنفقتم ما قل ُينفقون ماذا يسئلونك

تفعلوا        وما السبيل وابن والمساكين واليتامى والقربين فللوالدين

عليم       به ّله ال فإن ٍر خي ّله      ،)3( }من ال صلى النبي الناس سأل فقد

مما           أهم هو إذ المصرف، بذكر فأجابهم َفق؟ ْن الُم عن وسلم عليه

عنه   ).4(سألوا

          ( بالمنع،( فيفتيه إليه بحاجة هو عما المستفتي يسأله أن ج

منع           إذا الحاذق كالطبيب منه، عوض ماهو على يدله أن فينبغي

تنفعه         أغذية على يدله تضره أغذية من ).5(المريض

          ( اجتهادية،( المسألة وتكون يقـع، لـم عما يسأل أن د

الجـواب  فيترك

_________________
للنووي  )1(  .1/48المجموع
)2()     ."  ..     " الترمذي:  أخرجه ماؤه الطهور هو من) 1/101حديث

أبي   .حديث    : صحيح  حسن حديث وقال هريرة،

)3(  : الية  البقرة  .215سورة
الموقعين  )4( .4/158إعلم
الموقعين  )5( .4/159إعلم
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نفع            فيه له مما يعنيه عما السؤال له ينبغي بأنه للمستفتي ًا إشعار

  :      "  : وقال،   قيل ثلثا لكم كره ّله ال إن لحديث عمل، ووراءه

" السؤال     وكثرة المال، ّله    ،) 1(وإضاعة ال رضي عباس ابن وقال

   "        " عباس:  ابن وقال ينفعهم عما إل يسألون كانوا وما عنهما

تفته: "       "  فل ليعنيه عما سألك من ).2(لعكرمة

         ( إجابته( فيترك الجواب، ليحتمل السائل عقل يكون أن هـ

    "  : يعرفون،      بما الناس حدثوا عنه ّله ال رضي علي لقول ًا، وجوب

  "  :    " أنت     ما مسعود ابن وقال ؟ ورسوله ّلُه ال ّذب َك ُي أن أتريدون

فتنة         "  لبعضهم كان إل عقولهم لتبلغه ًا حديث ًا قوم ).3(بمحدث

        ( الفتيا( غائلة المفتي خاف إذا الجواب ترك أ) 4 (و ًا ، هلك ي

. غيره        أو المستفتي يدبرها فتنة أو ًا فساد أو

ًا         جلي الحكم كان إن الكتمان وتحريم البيان وجوب (والصل

5( : تعالى           الله لقول رهبة ول لرغبة بيانه المفتي يترك فل وإذ {،

تكتمونه          ول للناس ّنه لتبين الكتاب أوتوا الذين ميثاق ّله ال أخذ

مايشترون          فبئس قليلً ًا ثمن به واشتروا ظهروهم وراء (}فنبذوه
6.(

_______________
)1(  )     "  ...      " الباري:  فتح البخاري أخرجه ثلثا لكم كره ّله ال إن حديث

ومسلم)  5/68 واللفظ)      3/1341(، شعبة بن المغيرة حديث من

لمسلم.

المنتهى  )2( الموقعين   3/457شرح وإعلم والموافقات 4/221، ،

4/286-290.
المنتهى  )3( والموافقات  3/457شرح ،4/313.
المنتهى  )4( .3/458شرح



الموقعين  )5( .4/175إعلم
)6(  : الية   عمران آل .187سورة
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إن             الفتيا يترك أن له وكذا الجواب، ترك فله الغائلة خاف إن لكن

لمآربهم        الفجور أهل أو الظلمة يستغلها أن ).1(خاف

: الفتوى  صيغة

يراعي         أن بها النتفاع وصحة وصدقها الفتيا لسلمة ينبغي

: منها   ًَا، أمور المفتي

           ( ابن( قال باطل، وجه على تفهم لئل الفتيا، ألفاظ تحرير أ

" ُسئل:          فمن ًا، إجماع مشترك اسم في الفتيا إطلق يحرم عقيل

 : الفجر          يقول أن لبد الفجر؟ بعد رمضان في ُيشرب أو أيؤكل

هل             ٍر تم برطل ٍر تم رطل بيع عن سئل من ومثله الثاني، أو الول

 : إن          يقول بل المنع، أو بالجازة الجواب ليطلق أن فينبغي يصح؟

بعيد،           احتمال على التنبيه ليلزم لكن فل، وإل جاز كيلً تساويا

   : وله         النصف، لها يقول أن فله وعم؟ بنت ميراث عن سئل كمن

شيء            فل لبيها قاتلة كانت إن أنها على التنبيه يلزم ول الباقي،

الرث     موانع سائر وكذا ).2(لها،

: تفصيل          المسألة في كان إن للمفتي ينبغي الـذي أن علـى

ًا،         تاّم ًا تحديد الواقعة تحديـد إلـى ليصل السائل يستفصـل أن

أي           علـم وإن وأسلم، أولـى وهـذا محدد، أمر عن جوابه فيكون

ثـم           القسم، ذلك جواب على يقتصر أن فله الواقـع هو القسام

جوابـه:            في القسام يفّصل أن وله كـذا، المر كان إن هذا يقول

المستفتي           كـان إن إل هذا ليحسن ولكـن قسم، كـل حكم ويذكر



القسام          بيان فـي فيجتهد الواقع صفة معرفـة يمكن ولـم ًا غائب

لئل    قسم، كل وحكـم

_______________
عبادين   )1( ابن .3/264حاشية
المنتهى  )2( .3/458شرح
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مايريد     غير على جوابه ).1(يفهم

         ( السائل( يقع لئل مجملة، بـألفاظ الفتوى لتكون أن ب

 : تقسم         فقال المواريث؟ في مسألة عن ُسئل كمن حيرة، في

بالتمر؟           العرايا شراء عن سئل أو وجل، عّز ّله ال فرائض على

ليدري:        المستفتي أن الغالب فإن بشروطه، يجوز فقال

ليخفى          الذين العلم أهل من السائل كان إن لكن ماشروطه،

ذلك            جاز المفتي قول يعرف أن يريد بل هذا، مثل ).2(عليهم

           ( أو( آية كان سواء الفتيا في الحكم دليل ذكر يحسن ج

إلى          وليلقيه حكمته، او علته ويذكر ذلك، أمكنه حيث ًا حديث

وفهم         صدر بانشراح للقبول أدعى الول فإن ًا، مجرد المستفتي

من          كثير وفي والمتثال، الطاعة إلى أدعى وذلك الحكم، لمبنى

الحكم        ذكر وسلم عليه الله صلى النبي ابن  ،)3(فتاوى كحديث

      : عليه     ّله ال صلى ّله ال رسول نهى قال عنهما ّله ال رضي عباس

  "  : إذا        إنكن وقال والخالة، العمة على المرأة تزوج أن وسلم

 " أرحامكن     قطعتن ذلك "،) 4(فعلتن  : الجوائح    وضع في وقوله

" ؟           أخيه مال أحدكم يأخذ بم الثمرة ّله ال منع إذا وقال )5(أرأيت ،

ًا،:          فقيه أفتى إن ويذكرها ًا، ّي عام أفتى إن الحجة ليذكر الصيمري



الجتهاد          طريق إلى فيها فيومىء قاض، بقضاء الفتوى تعلقت وإن

وجه           فيبين غيره فيه غلط فيما أفتى إن وكذا بالنكتة، ويلّوح

الستدلل.

___________________
للنووي  )1( الموقعين   1/48المجموع وإعلم ،4/255 ،256 ،187،

194.
الموقعين  )2( .179، 4/177إعلم
الموقعين  )3( 4/160إعلم 259،.
)4(        " : أن    وسلم عليه ّله ال صلى ّله ال رسول نهى قال عباس ابن حديث

على    المرأة والخالة  ..."تزوج العمة

حبان   ( ابن ).9/426أخرجه الحسان - 

)5(  )    " ... الباري:"      فتح البخاري أخرجه الثمرة الله منع إذا أرأيت حديث

.من)  4/398 مالك    بن أنس حديث
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       : إلى  الفتوى من يخرج لئل الحجة ليذكر المارودي وقال

).1(التصنيف

      :     ( بنص( إلّ ورسوله ّله ال حكم هذا الفتيا في ليقول د

 "  : وإذا        لحديث ذلك فيها فيتجنب الجتهادية المور أما قاطع،

تنزلهم           فل ّله ال حكم على تنزلهم أن فأرادوك حصن أهل حاصرت

ل؟           "  أم فيهم ّله ال حكم أتصيب لتدري فإنك ّله، ال حكم ).2(على

المختلفين،          أحد قول في الصواب يجعل من قول على وهذا

   :       : ّله،   ال حكم هذا يقول أن فيجوز مصيب مجتهد كل يقول من أما

مرجوح    مذهب ).3(وهو



          ( لما( مستوف واضح موجز بكلم الفتيا تكون أن ينبغي هـ

ل          فيما الطناب ويتجنب بسؤاله، يتعلق مما المستفتي إليه يحتاج

تصنيف             أو تعليم أو وعظ لمقام تحديد، مقام المقام لن له، أثر
)4.(

        : ولها  المور، بولة تتعلق عظيمة نازلة في إلّ القرافي قال

واليضاح       بالحث الطناب فيحسن العامة، بالمصالح صلة

التام        المتثال ليحصل والعواقب، الحكم وبيان ).5(والستدلل،

______________
للنووي  )1( .1/52المجموع
)2()    " ... مسلم: "     أخرجه حصن أهل حاصرت إذا من) 3/1358حديث

. بريدة  حديث

الموقعين  )3( .44، 1/39، 4/175إعلم
ص     )4( حمدان لبن الفتوى .60صفة
ص   )5( للقرافي النووي    364الحكام مجموع وانظر ،1/49.
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عليه،          الطلع على الناس ويحرص قبول لكلمه كان وإن

. المسألة      جوانب واستيفاء بالطالة بأس فل

: الفتيا   في الخطأ

أهلً           كان أو أهليته، لعدم خطؤه كان فإن المفتي، أخطأ إذا

   "  : ل         الله إن لحديث ًا، آثم يكون تعّجل، بل جهده يبذل لم لكنه

يقبضه         ولكن العلماء، صدور من ينتزعه ًا انتزاع العلم يقبض

جهالً،           ًا رؤوس الناس اتخذ ًا عالم يبق لم إذا حتى العلماء، بقبض

 " وأضلوا      فضلوا علم، بغير فأفتوا .)1(فسئلوا



أجر            له بل عليه، إثم فل فأخطأ واجتهد أهلً كان إن أما

النبي           قول وهو القاضي، خطأ في ورد ما على ًا قياس اجتهاده،

      "  : فله    أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا وسلم عليه الله صلى

" واحد         أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا .)2(أجران،

: فتياه    عن المفتي رجوع

عن           الرجوع عليه وجب الفتيا في أخطأ أنه للمفتي تبين إذا

الله           رضي عمر لكتاب مماثلة، أخرى واقعة في أفتى إذا الخطأ

   "  : قضيت       قضاء ّنك يمنع ول عنه الله رضي موسى أبي إلى عنه

فيه           تراجع أن لرشدك فيه ُهديَت َف رأيك، فيه فراجعت اليوم، فيه

من           خير الحق ومراجعة شيء، يبطله ل قديم الحق فإن الحق،

" الباطل   في .)3(التمادي
______________

)1(.   "... تخريجه:"      تقدم ًا انتزاع العلم يقبض ل الله إن حديث

)2 ()   ."... فتح: "      البخاري أخرجه أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا حديث

ومسلم)  (13/318الباري  عمرو)     3/1342، بن عبدالله حديث من

. العاص  بن

الموقعين  ) 3( .1/86إعلم
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المفتي          لزم الولى بالفتيا يعمل لم المستفتي كان إن ثم

وإذا          المفتي، قول لنها بها، يعمل العامي لن برجوعه، إعلمه

. الحال        تلك في له قولً فليست عنها رجع



    : يجب       حيث إعلمه يلزمه النووي قال بها عمل قد كان وإن

رجع)           1(النقض ما لن إجماع، أو نص من ًا قاطع خالف إذا أي ،

. بطلنه    اعتقد قد عنه

فليس         خطؤه، تبين أو فتياه، عن المفتي رجع وإن

. مماثلة          أخرى واقعة في إليها المستقبل في يستند أن للمستفتي

: أحوال      فله ومضى فعله ما وأما

           ( ل( صحيحة سنة أو كتاب نص خالف المفتي أن ّين تب إن أ

عمل،           ما ينقض الجلي، القياس أو الجماع، خالف أو لها معارض

كان            وإن فراقها، عليه وجب ًا نكاح كان وإن فسخاه، ًا بيع كان فإن

. أربابه        إلى إعادته عليه وجب مالً بها استحل

          ( فل( اجتهاده، تغير ثم اجتهاد، عن الولى فتياه كانت إن ب

بالجتهاد،          ينقض ل الجتهاد لن عمل، ما نقض المستفتي يلزم

رضي            الخطاب بن عمر أن ورد لما القضاء، نظير هذا في والفتيا

ثم          الشقاء، الخوة وحرم الثلث، لم الخوة أعطى عنه الله

بعض           له فقال ذلك، بمثل يحكم أن فأراد أخرى واقعة وقعت

فشّرك:          واحدة؟ أمنا أليست ًا، حمار كان أبانا أن هب الشقاء

   : ما         على تلك فقال الولى نقض في له فقيل الثلث، في بينهم

قضينا

______________
للنووي  ) 1( المحيط   1/45المجموع والبحر ،6/304.
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وبعض          الشافعية من الفقهاء بعض واستثنى نقضي، ما على وهذه

يفارقها        أن بد ل أنه فرأوا النكاح، .)1(الحنابلة

: الفتوى        في الخطأ على بناء يتلف ما ضمان

في          قتل كأن ًا، شيئ الفتيا على بناء المستفتي أتلف إن

جلد             أو فيها، قطع ل سرقة في قطع أو ردة المفتي ظنه شيء

اختلف             فقد فمات، ـ مكرها شرب كمن ـ الحد فيه يجب ل بشرب

: أقوال        على المفتي على الضمان وجوب في الفقهاء

:الول: الحطاب         عن الدسوقي نقله ما على المالكية، قول

فل            ًا مجتهد كان فإن فيها، خطؤه ّين وتب ًا شيئ بفتواه أتلف من أن

فعل           بنفسه وتولى انتصب إن ضمن ًا مقلد كان وإن عليه، ضمان

. ويزجر            فيه، ضمان ل ًا قولي ًا غرور فتواه كانت وإلّ فيه، أفتى ما

ّدب          أ بالعلم اشتغال له يتقدم لم جاهلً كان إن .)2(فأما

قـال       الثاني: هـذا، عكس الشافعية عنـد المشهور وهـو

     : كـان:     إن يضمن المفتي إن السفراييني إسحاق أبي عن النووي

لم           إن يضمن ول القاطع، خالف وأنـه خطؤه فبان للفتوى أهـلً

كذا             ـ أهـلً ليس مـن بسؤاله أي ـ قّصر المستفتي لن أهلً يكن

إلى         ومـال النووي، واستشكله عليه، وسكت الصلح ابن حكاه

الغصب         بـابي في الغرور قـولي على تخريجه ينبغي أنـه

_____________
للنووي  ) 1( المحيط   1/45المجموع والبحر المنتهى  6/304، وشرح ،

والشباه  3/502 ص   ، للسيوطي : ( 102، 101والنظائر ل  الجتهاد قاعدة ،

.( بالجتهاد  ينقض

الكبير     )2( الشرح على .1/20الدسوقي
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. إلزام            ول الفتوى في إلجاء ل إذ الضمان بعدم يقطع أو والنكاح،

إسحاق          أبي قول مثل إلى الحنابلة من حمدان ابن (وذهب

1.(

عليه:          الثالث يجب لم أهلً كان إن أنه إلى الحنابلة وذهب

المتطبب           في ورد ما على القيم ابن وقاسه ضمن، وإل الضمان

  " : ولم        ّبب تط من وسلم عليه الله صلى النبي قول وهو الجاهل،

" ضامن     فهو طب منه بتصدره    )2(يعلم المستفتي غر ولكونه ،

بأهل     لها ليس وهو ).3(للفتوى

: الفتوى   وشؤون المام

إن        المتباعدة المناطق في المفتين نصب المام على

إل           ينصب ول تقدم، كما بالفتيا متبرعون يوجد ولم الحاجة ظهرت

. لذلك            يتفرغ لمن المال بيت من الكفاية وعليه أهلً لذلك كان من

لذلك          يتصدر من فيمنع المفتين، أحوال في ينظر أن وينبغي

  : على         ُيْحَجر الحنفية قال يسيء، ممن كان إذا أو بأهل، وليس

ومرادهم       المفلس، والمكاري الجاهل والطبيب الماجن المفتي

ّد:          ترت أن الزوجة ّلم يع كمن الباطلة، الحيل ّلم يع من بالماجن

عن             يفتي من وكذا الزكاة، به تسقط ما ّلم يع أو زوجها، من لتبين

).4(جهل

     : أحوال   ّفح يتص أن للمـام ينبغي البغدادي الخطيب وقـال

فمـن  المفتين،



_______________
الطالبين  1/45المجموع ) 1( وروضة الموقعين  11/107، وإعلم ،

4/225.
)2 (   ." داود: "         أبو أخرجه ضامن فهو طب منه يعلم ولم تطبب من حديث

)4/710 () العاص،)       4/213والحاكم  بن عمرو بن عبدالله حديث من

وصححه.

المختار     ) 3( الدر على عابدين .5/93ابن
للنووي   )4( .1/41المجموع الذهبي.    ووافقه الحاكم،
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إن           بالعقوبة وتواعده ونهاه َنعه َم يصلح ل ومن أقّره، للفتيا صلح

         : يسأل  أن للفتيا يصلح من معرفة إلى المام وطريق قال عاد،

بهم       الموثوق إخبار ويعتمد وقته، علماء .)1(عنه

        : ومن   عاٍص، آثم فهو بأهٍل وليس أفتى من القيم ابن وقال

: قوله            الجوزي ابن عن ونقل ًا، أيض آثم فهو المور ولة من أقرهم

يعلم           ول الركب يدّل من بمنزلة فهو منعهم المر ولّي يلزُم

بل          أعمى، وهو القبلة إلى الناس يرشد من وبمنزلة الطريق،

الطّب            يحسن لم من منع المر ولي على ّين تع وإذا حالً، أسوأ

ولم          والسنة الكتاب يعرف لم بمن فكيف المرضى مداواة من

الدين   في .)2(يتفقه

: الستفتاء  حكم

عليه،         واجب الحادثة حكم يعلم ل الذي العامي استفتاء

العمل          على أقدم إذا ولنه الشرع، حكم حسب العمل لوجوب

بد             ل ما العبادة في يترك أو الحرام، يرتكب فقد علم غير من

       : الجماع   لن العلماء، سؤال عليه يجب العامي الغزالي قال منه،



رتبة         طلب وتكليفه بالحكام، مكلف العامي أن على منعقد

وتعطل         والنسل، الحرث انقطاع إلى يؤدي لنه محال، الجتهاد

العلماء          سؤال إل يبق لم هذا استحال وإذا والصنائع، الحرف

اتباعهم  .)3(ووجوب

        : حكمها،  علم عليه يجب حادثة بـه نزلت مـن النووي وقـال

وجـب  أي

____________
المنتهى  ) 1( الموقعين   3/502شرح وإعلم ،4/226.
الموقعين   )2( .4/217إعلم
للغزالي  ) 3( التجارية،    2/124المستصفى المكتبة القاهرة، هـ.1356،
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عليه           وجب يستفتيه من ببلده يجد لم فإن عنها، الستفتاء عليه

من           خلئق رحل وقد داره، بعدت وإن يفتيه من إلى الرحيل

واليام      الليالي الواحدة المسألة في .)1(السلف

: واقعته       في يفتيه من يجد لم من

عنه          يسقط واقعته في يفتيه من المكلف يجد لم إذا

من              ول معتبر اجتهاد من ل علم، به له يكن لم إذا بالعمل التكليف

شرط           ولن يطاق، ل بما التكليف باب من يكون لنه تقليد،

الدلة          عنده تعارضت إذا المجتهد على ًا وقياس به، العلم التكليف

ورود          قبل ما حكم حكمه ويكون الترجيح، يمكنه فلم وتكافأت

الدعوة      تبلغه لم وكمن .)2(الشرع،



       : حكمها   يخّرج أنه آخر، قول المسألة في القيم ابن وقال

  : يأخذ        أنه القوال وفيها الدلة، تعارض مسألة في الخلف على

    :   . أن     عليه أن والصواب قال ثم يتخير أو بالخف، أو بالشد،

  : نصب        وقد قال الله، ويتقي مثله ومعرفة بجهده الحق يتحرى

وما            يحبه ما بين يسّو ولم كثيرة، أمارات الحق على تعالى الله

والفطرة           هذا، من هذا يتميز ل بحيث وجه، كل من يسخطه

يسقط           كله ذلك ارتفاع ّدر ُق فإن وتؤثره، الحق إلى تميل السليمة

غيرها           إلى بالنسبة ًا مكلف كان وإن الواقعة هذه في التكليف (عنه

3(.

: يستفتيه     من حال المستفتي معرفة

ًا          متصف يسأل أن حادثة له وقعت إن المستفتي على يجب

. والعدالة  بالعلم

______________
للنووي  ) 1( للشاطبي    1/54المجموع الموافقات وانظر ،4/261.
للنووي   4/291الموافقات ) 2( والمجموع ،1/58.
الموقعين  ) 3( .4/219إعلم
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  : على        التفاق الهمام بن الكمال عن نقلً عابدين ابن قال

رآه           أو والعدالة، بالجتهاد العلم أهل من عرف من استفتاء حل

من        امتناعه وعلى له، معظمين يستفتونه والناس ًا منتصب

العدالة          أو الجتهاد عدم أي أحدهما عدم ظن إن .)1(الستفتاء

      : وعدالته،  علمه عرف من المستفتي يسأل النووي وقال

يعرف           لم وإن الناس، بسؤال عنه بحث العلم يعرف لم فإن



   : كذلك،       الحكم أن أحدهما احتمالين، فيه الغزال ذكر فقد العدالة

بخلف:         العدالة، العلماء حال من الغالب لن الكتفاء، وأشبههما

العلم        الناس من الغالب فليس العلم عن .)2(البحث

      : الذي  البحث ًا قطع المستفتي على يجب النووي وقال

فل            بأهليته، ًا عارف يكن لم إذا للفتاء يستفتيه من أهلية به يعرف

للتدريس         وانتصب العلم، إلى انتسب من استفتاء له يجوز

وانتصابه         انتسابه بمجرد العلماء مناصب من ذلك وغير والقراء،

بعض          وقال للفتوى، أهلً كونه استفاض من استفتاء ويجوز لذلك،

     :    : شهرته  ل للفتوى، أهل أنا قوله يعتمد إنما المتأخرين أصحابنا

الول         هو والصحيح بالتواتر، ول بالستفاضة يكتفي ول .)3(بذلك،

: يفتيه    من المستفتي تخير

وأهل         عدل وكلهم عـالم، مـن أكثر المستفتي وجـد إن

بينهم          بالخيـار المستفتي أن إلـى الفقهاء جمهور ذهب فقد للفتيا،

ويعمل     يشاء مـن منهم يسـأل

____________
المحتار  ) 1( .4/301رد
الطالبين  ) 2( .11/103روضة
.1/54المجموع ) 3(
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ًا           علم أفضلهم ليعلم أعيانهم في يجتهد أن عليه يجب ول بقوله،

سأل           شاء وإن شاء، إن الفضل يسأل أن له بل فيسأله،

الله         قول بعموم لذلك واحتجوا الفاضل، وجود مع المفضول

َلُموَن       {تعالى:  ْع َت لَ ُتْم ُن ك ِإن ِر ْك ِذ ال ْهَل أ
َ ْا ُلو َئ الولين  )1( }َفْس وبأن ،



من         وتمكنهم وأكابرهم أفاضلهم وجود مع الصحابة يسألون كانوا

سؤالهم.

 : ليس       الشافعية من والسفراييني سريج وابن القفال وقال

بقوله       والخذ العلم سؤال إل .)2(له

: المفتين        أجوبة عليه اختلفت إن المستفتي يلزم ما

فعليه         أجوبتهم، فاتفقت مفت، من أكثر المستفتي سأل إن

. فتواهم      إلى اطمأن إن بذلك العمل

: طريقان      ذلك في فللفقهاء اختلفوا، وإن

    : الحنابلة،   وبعض والمالكية، الحنفية، الفقهاء جمهور فذهب

العاّمّي         أن إلى الشافعية من والغزالي والسمعاني سريج وابن

عليه            بل شاء، ما ويترك شاء بما يأخذ أقوالهم بين ًا ّير مخ ليس

الترجيح           أن إلى منهم الكثرون ذهب ثم الترجيح، من بنوع العمل

بقوله،          فيأخذ أعلم، أيهم أفتوه الذين في المستفتي باعتقاد يكون

. عداه    من قول ويترك

      : ممكن  الخطأ لن واجـب، بالعلمية الترجيح الغزالي قـال

واستفراغ         الجتهـاد تمـام قبل وبالحكم قاطـع، دليل عن بالغفلة

عـن      أبعد والغلط ، الوسع

____________
)1(  : الية   النحل .43سورة
للنووي   )2( الطالبين والمجموع  11/104روضة والبحر 1/54، ،

الموقعين  ، 6/311المحيط  .4/261وإعلم
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خالف          فإن طبيبان، عليه اختلف إذا كالمريض، محالة، ل العلم

بتواتر         العالمين أو الطبيبين أفضل ويعلم ًا، مقّصر ّد ع أفضلهما

البحث        دون والقرائن وبالتسامع له، المفضول وبإذعان الخبار،

يخالف           أن له ينبغي فل لذلك، أهل والعامي العلم، نفس عن

.  . اهـ  ّهي بالتش الفضل

       : التكليف،  إسقاط التخيير في لن يتخير، ل الشاطبي وقال

مرجع           لهم يبق لم العلماء مذاهب اتباع في ّلدين المق خيرنا ومتى

على          الشريعة مبنى ولن الختيار، في والهوى الشهوات اتباع إلّ

:     . المفتي        على ًا وقياس اهـ، المر ذلك في الله حكم هو واحد، قول

في            نظر دون المختلفين الرأيين بأي يأخذ أن له يحل ل فإنه

. تقدم    كما ًا إجماع الترجيح

      : المستفتي،  اعتقاد في المفتيان تساوى إن الغزالي وقال

القيم           ابن وقال ضرورة، موضع هذا لن ّير، تخ الترجيح عن وعجز

      : والباطل  الحق فإن بالمارات، الترجيح عليه المحصول وصاحب

. السليمة     الفطر في يستويان ل

ًا،         احتياط بالشد بالخذ يكون الترجيح أن إلى البعض وذهب

         : في  أما العباد، حقوق في كان فيما بالشد يأخذ الكعبي وقال

. باليسر     فيأخذ تعالى الله حق

  : تخير      أن الحنابلة وبعض الشافعية عند والظهر والصح

العامي         فرض لن جائز، للمفتين المختلفة القوال بين العامي

شاء       المفتيين لي بتقليده حاصل وهو .)1(التقليد،
_____________



الحنبلي    ) 1( للبهتي المنتهى عابدين   3/458شرح وابن ،4/303،

الموقعين   للنووي   264،ــ 4/254وإعلم والمجموع والبحر 1/56، ،

للزركشي   للغزالي  ، 113، 6/318المحيط ،2/125والمستصفى

4/130والموافقات  133 262، ،.
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: المفتي    مع المستفتي أدب

ّله        يج وأن المفتي، مع الدب حفظ للمستفتي ينبغي

له      مرشد ولنه لعلمه .)1(ويعظمه

يشغل             مما ذلك نحو أو ضجر أو َهّم عند يسأله أن ينبغي ول

.)2(القلب
بالحجة        المفتي يطالب أن للمستفتي هل الفقهاء واختلف

      : ويلزم   لنفسه، احتياطه لجل ذلك له السمعاني فقال والدليل،

على           لشرافه به، ًا مقطوع كان إن الدليل له يذكر أن العالم

إلى           لفتقاره بصحته، ًا مقطوع يكن لم إن يلزمه ول بصحته، العلم

. العامي     فهم عنه يقصر اجتهاد

  : للعامي      ينبغي الحنابلة من المنتهى وشارح الشافعية وقال

    : تسكن       أن أحب فإن الخطيب قال بالدليل، المفتي يطالب ل أن

المجلس           ذلك في أو آخر، مجلس في طلبها الحجة لسماع نفسه

مجردة     الفتيا قبول .)3(بعد

الدين،         في ينفع ل عما والسؤال السؤال، كثرة ويكره

وعن          المسائل، صعاب عن يسأل وأن يقع، لم عما والسؤال

التعّمق          حد بالسؤال يبلغ أن ويكره التعبدية، المسائل في الحكمة

الغلبة         وطلب والفحام التعنت سبيل على يسأل وأن والتكلف،



الخصام  : "     )4(في ّد    الل الله إلى الرجال أبغض إن الحديث في لما ،

.)5(الَخِصُم" 
______________

المنتهى   )1( والمجموع  3/457شرح ،1/57.
المنتهى   )2( .3/457شرح
المنتهى   1/57المجموع  )3( وشرح ،3/457.
للشاطبي   )4( .321، 4/319الموافقات
)5 (  ."       " البخاري:  أخرجه الخصم اللد الله إلى الرجال أبغض إن حديث

الباري(   ومسلم)  (5/106فتح ،4/2054. عائشة)    حديث من
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: المفتي      بقول العمل المستفتي يلزم هل

إفتائه،         لمجّرد المفتي بقول العمل المستفتي على يجب ل

: منها         أحوال، في يجب قد ولكن الصل، هو وهذا

. بقوله(  )          العمل فيلزمه ًا، واحد ًا مفتي إلّ يجد ل أن أ

المفتي           بقول حكم أو منهم، وجده من قول اتفق إن وكذا

.)1(حاكم
         ( الجماع( مخالفة جواز لعدم عليه، مجمع بقول يفتيه أن ب

)2(.
        ( الوثق( العلم هو أفتاه الذي يكون أن .)3(ج

        ( العمل( والتزما ًا، فقيه ّق ح في المتنازعان استفتى إذا د

. أفتاهما      بما العمل عليهما فيجب بفتياه،

أفتاهما           ما بغير بينهما فحكم ذلك بعد قاٍض إلى ارتفعا فلو

في          الحاكم وحكم الباطن، في الفقيه فتيا لزمهما الفقيه به



     : الظاهر    في الحاكم حكم يلزمهما وقيل السمعاني، قاله الظاهر،

.)4(والباطن 

         ( فلو( ذلك، لزمه بفتواه فعمل فأفتاه ًا فقيه استفتى إذا هـ

ذلك            في إليه الرجوع يجز لم الول فتوى بغير فأفتاه آخر استفتى

الحاجب        وابن الهندي ذلك على الجماع نقل .)5(الحكم،
____________

المنتهى   1/56المجموع  )1( وشرح المحيط   3/458، والبحر ،6/316.
المحيط  ) 2( .6/316البحر
.1/56المجموع ) 3(
المحيط   )4( .316ـ  6/315البحر
المنتهى   )5( .3/458شرح
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: الفتيا        إلى قلبه يطمئن لم إن المستفتي حكم

       : الله   من المفتي فتوى تخلصه ل المستفتي القيم ابن قال

ينفعه             ل كما أفتاه، ما بخلف الباطن في المر أن يعلم كان إذا

     "  : ًا    شيئ أخيه بحق له قضيت من لحديث بذلك، القاضي قضاء

" يأخذها         فل النار، من قطعة له أقطع فإنما والمفتي )1(بقوله، ،

فتوى          مجرد أن المستفتي يظن ول سواء، هذا في والقاضي

لعلمه              صدره، في حاك أو ّدد تر سواء عنه، سأل ما له تبيح الفقيه

بجهل            لعلمه أو به، لجهله أو فيه، لشكه أو الباطن، في بالحال

بالحيل           بالفتوى معروف لنه أو فتواه، في له بمحاباته أو المفتي،

من          المانعة السباب من ذلك غير أو للّسنة، المخالفة والّرخص

والطمأنينة          الثقة ِدم َع كان فإن إليها، النفس وسكون بفتواه الثقة



لم           فإن الطمأنينة، له تحصل حتى ًا وثالث ًا ثاني يسأل المفتي لجل

بحسب           الله تقوى والواجب وسعها، إل ًا نفس الله يكلف فل يجد

.)2(الستطاعة اهـ. 

* * *

___________
)1 ()    ."...      " فتح:  البخاري أخرجه ًا شيئ أخيه بحق له قضيت من حديث

.من)  5/288الباري  سلمة   أم حديث

الموقعين  ) 2( .4/254إعلم
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وتكريم   تعريف بطاقاُت

في      شاركوا الذيَن ُعلماء ل ا للسادة

اليوم      َحتى نشأتها منذ َفتوى ل ا َجان ل
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* . النوري    محمد عبدالله الشيخ

*. الحمر    محمد أحمد الشيخ

*. البيلي    رجب رضوان الشيخ

*. مناع    مراد حسن الشيخ

* . الشقر    سليمان محمد الدكتور

* . عبدالباسط    المتولي بدر الدكتور

* . صقر    محمد عطية الشيخ

* . المذكور    مذكور خالد الدكتور

* . غدة      أبو عبدالكريم الستار عبد الدكتور

الزرق    * علي محمود محمد الشيخ

* . الله     فيض فوزي محمد الدكتور

* . العاني       خلف ّله ال عبد القادر عبد الشيخ

* . جامع     الحميد عبد حامد الدكتور

* . النشمي    جاسم عجيل الدكتور

* . القاسم      محمد الدين زكي محمد الشيخ

الشريف    * الغفار عبد محمد الدكتور

* . عيسى    زكي عيسى الدكتور

* . التوني    محمد عزالدين الشيخ

* . المغربي     أحمد علي عبدالحكيم الدكتور

* . الكردي      المهدي محمد الحجي أحمد الدكتور

* . الياسين     مهلهل محمد جاسم الدكتور
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ّنوري    ل ا محمد ّله ل عبدا الشيخ

: العلمي  المؤهل

. ببغداد   المعلمين دار

: الساسي  العمل

. وخطيب    إمام محام، مدرس،

: الفتوى    هيئة في صفته

. ًا     سابق الفتوى لجنة ورئيس عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  الزاهر        مؤلفات قطف ـ الحجاز في شهر ـ المنبر

ـ           المسلمة المرأة ـ الخالدة المعجزة ـ سألوني ـ المحمديات ـ

. الكويت    تاريخ في خالدون

: ومحاضرات  الديني     تدريس المعهد في الدروس ألقى

. الليلية       التجارية المدرسة في وكذلك نشأته أول

: علمية    وحلقات وخطابة مسجد   إمامة وخطيب إمام

القادسية.

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1969من إلى م.1981م
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: تقلدها    التي الدينية الوظائف

. للوقاف       ومفتش للئمة موجه ـ وخطيب إمام

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

 : عنهم   تلقى الذين

) عام     ولد ، -1905كويتي )  1323م  القراءة  وتعلم ، هـ

الموصل           من ًا مهاجر الصل في كان الذي والده يد على والكتابة

المدارس          إحدى دخل ثم الدينية، المبادىء أولى عنه أخذ كما

عام         بغداد إلى غادر ثم منها، وتخرج حيث 1922البتدائية م

فاشتغل         الكويت، إلى ًا راجع كّر ثم المعلمين، بدار التحق

على          الكويت في الحنبلي الفقه تلقى أن بعد والتعليم بالتدريس

. الخلف         الله عبد والشيخ النوري محمد الشيخ والده يد

عام          المحكمة في ًا كاتب ّله ال عبد الشيخ ثم 1936عين م

ًا         سكرتير ثم المحكمة لرئيس ًا خاص ًا سكرتير ثم للكتاب ًا رئيس

هذه        ...   وخلل وزارة وكيل منصب اليوم تعادل وظيفة وهي ًا عام

التجارية         والمدرسة الديني المعهد في بالتدريس يقوم كان الفترة

ًا.          مدير ثم للئمة ًا وموجه للوقاف ًا مفتش عين ذلك وبعد الليلية

. نشأتها     أول في الكويتية للذاعة

عام     المحاكم من في    1955استقال الخاص للعمل ليتفرغ

. المحاكم         في واسعة خبرة كون أن بعد كمحام مكتبه

الفتاء          في عمله على ًا مواظب للخير، ًا محب ّله ال رحمه كان

. ًا      أمين ًا ناصح الطلع واسع العلم، بوسائل

*       *     *



97

الحمر    محمد أحمد الشيخ

: العلمي  المؤهل

الوعظ    . تخصص مع العالمية

: الساسي  العمل

. مصر    في والرشاد الوعظ

الفتوى    هيئة في :صفته
. سابقا    الفتوى لجنة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  .مؤلفات والذاعة       الصحف في مقالت عدة له

: ومحاضرات  الكريم،     تدريس القرآن دار في التدريس

الدينية      والمناسبات الرسمية الحفلت في ومحاضرات

والجتماعية

: علمية    وحلقات وخطابة المساجد   إمامة في الوعظ

. طويلة      لفترات والكويت ومصر الجزائر في

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1969من م.1977إلى
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: تقلدها    التي الدينية الوظائف

. والخطابة   والتدريس الوعظ

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

المعاهد         في العلم وتلقى البحيرة محافظة في نشأ مصري،

الشيوخ          عن العلم وتلقى مصر، في الدين أصول وكلية الدينية

. ًا     ممتاز ًا واعظ تخرج حتى القدامى

مجال         كل في السلم لصالح بالعمل المشهورين من وكان

. الخير     وحب الجم العلم مع

*       *      *

     99

البيلي    رجب رضوان الشيخ



: العلمي  المؤهل

. الزهر      جامعة ـ الدين أصول كلية

: الساسي  العمل

.( ًا      (  سابق بمصر الوقاف بوزارة المساجد إدارة مدير

: الفتوى    هيئة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

      : المجلت  بعض في المقالت من مجموعة وكتب مؤلفات

تعالج        التي المهمة، والفقهية العلمية البحاث وبعض السلمية،

. المة  قضايا

: ومحاضرات  على     تدريس المحاضرات من ًا عدد ألقى

السلمية،       الدراسات وبدار الوعظ، سلك في العاملين

. وغيرها      واليمن، والكويت، مصر، في وبالمساجد

     : أكثر    المجال هذا في عمل علمية وحلقات وخطابة إمامة

. ًا   عام أربعين من

100
: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1969من .1977إلى



: تقلدها    التي الدينية الوظائف

ثم         نشأتها، منذ السلمي الوعي مجلة تحرير سكرتير عمل

الكويت،          بمساجد ًا خطيب رضوان الشيخ عمل كما للتحرير، ًا رئيس

الحاديث،         من الكثير الكويتية الذاعة له ونقلت فيها، ًا ومحاضر

ًا         ومستشار الكويت، في الكريم القرآن بدار ًا مدرس عمل كما

. الوزارة   في للدعوة

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

بجمهورية        دمياط محافظة قرى إحدى في نشأ مصري،

بأحد          ًا إمام والده فكان بالعلم، اشتهرت أسرة وفي العربية، مصر

الشريف،        بالزهر والتحق ًاـ صغير القرآن وحفظ القاهرة، مساجد

ينوب         وكان دراسته، سني طوال المتفوقين النابهين من وكان

اعتاد          صغره، منذ مفوه خطيب فهو الخطابة، في والده عن

شيوخ          عن العلم تلقى القلم، استعمال اعتاد كما المنابر، اعتلء

رشيد         ومحمد الرافعي، بأسلوب ًا متأثر وكان عهده، في الزهر

. عبده    محمد والمام رضا،

. واسع         وحفظ غزير علم مع ًا أديب فاضلً ًا نابه كان

*   *   *
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مناع    مراد حسن الشيخ

: العلمي  المؤهل

. التدريس    تخصص مع العالمية

الساسي  :العمل
. الشرعية      والبحوث للفتاء العامة بالدارة مستشار

: الفتوى    هيئة في صفته

. الفتوى        لهيئة رئيس ثم للرئيس نائب ثم عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  في  "   "  مؤلفات وكتيبات ، وتوجيهات فتاوى كتاب

النحو         مادة في ومذكرات الزهرية، المعاهد في التوحيد مادة

الصحف        في كثيرة دينية ومقالت الديني، الكويت لمعهد

والمجلت.

: ومحاضرات  ثم     تدريس الزهرية المعاهد في التدريس

القرآن         دار في والتدريس الديني، الكويت معهد في التدريس

يجيب         يومي إذاعي نشاط مناع حسن الفاضل وللشيخ الكريم،

. طويل        أمد منذ وذلك الدينية السئلة على فيه

 : علمية    وحلقات وخطابة والخطابة إمامة الوعظ

. ًا     عام أربعين من أكثر والمحاضرات
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1969من الن   حتى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

المامة         لمعهد ًا مدير ثم الديني طنطا لمعهد وكيلً عمل

عام      الكويت دولة في ثم    1968والخطابة ًا، ثقافي ًا مستشار ثم ،

عام      السلمية الثقافة لقسم ًا لتحرير   1972رئيس رئيسا ثم ،

عام     السلمي الوعي عام    1983مجلة ًا شرعي ًا مستشار ثم ،

الشرعية       1991 والبحوث للفتاء العامة بالدارة ًا مستشار ثم ،

ًا. حالي

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

القرية         عمدة أبوه وكان ريفية، قرية في نشأ مصري،

القرية،          في كله الكريم القرآن حفظ الزهر، علماء من وأخواله

عام          الزهر ثانوية على وحصل الديني طنطا بمعهد التحق ثم

عام         1943 العالية على وحصل الدين أصول بكلية التحق ثم ـ

مع        1947 العالمية على وحصل التدريس بتخصص التحق ثم ،

عام    التدريس في      1949إجازة التدريس تولى العام نفس وفي ،

. الزهرية  المعاهد

شيخ         منصب تولى بعضهم أجلء شيوخ عن العلم تلقى

. بالزهر      كليات عمادة تولى وبعضهم الزهر

للجميع         الخير وحب الصادق النصح عنه عرف حنفي، عالم

. أبوي     وحنان جم علم مع

*   *   *
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الشقر    سليمان محمد الكتور

: العلمي  المؤهل

عام        الزهر جامعة من السلمية الشريعة في دكتوراه

م.1976

الساسي  :العمل
. ًا    /  سابق بالكويت الفقهية بالموسوعة خبير

الفتوى    هيئة في :صفته
للفتوى         العامة بالهيئة العامة المور لجنة رئيس ونائب عضو

. ًا  سابق الشرعية

: بها     قام التي العلمية العمال

وكتب  وسلم:      مؤلفات عليه ّله ال صلى الرسول أفعال

في          الواضح ـ التفسير زبدة ـ الشرعية الحكام على ودللتها

الحنبلي           الفقه في الطالب دليل شرح المآرب نيل ـ الفقه أصول

.   ( ذلك(  وغير ، تحقيق

: ومحاضرات  بن      تدريس محمد المام كلية في دّرس

. المنورة      بالمدينة السلمية والجامعة بالرياض، سعود



: علمية    وحلقات وخطابة المامة  إمامة مارس

. الكويت   بمساجد والخطابة

104
: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1968من م.1990إلى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

) الكويتية      الوقاف وزارة مكتبة - 1996أمين  1977(
الفقهية     ( بالموسوعة خبير ثم م).1990 - 1977باحث

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

أتم         ثم فلسطين، في الثانوية الدراسة أتم ، فلسطيني

بكلية         الدراسة على عكف ثم بالرياض، الدينية الثانوية الدراسة

باز          آل ّله ال عبد بن عبدالعزيز الشيخ وعلى بالرياض، الشريعة

الفريقي        الرحمن عبد والشيخ الشنقيطي المين محمد والشيخ

. وغيرهم     عفيفي الرازق عبد والشيخ

بالزهر        الدكتوراه رسالة وإعداد الماجستير دراسة كانت ثم

الرب         جاد الشيخ وعناية الخالق، عبد عبدالغني الشيخ بإشراف

. وغيرهم     عبدالخالق مصطفى والشيخ رمضان

. الخلق        وطيب والهدوء بالدقة اشتهر كبير، حنبلي عالم

*   *   *
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الباسط     عبد المتولي بدر الدكتور

: العلمي  المؤهل

عام        الفقه وأصول الحنفية فقه في .1935الدكتوراه

: الساسي  العمل

مجمع       وعضو الكويتي، التمويل لبيت الشرعي المستشار

. بالزهر   السلمية البحوث

: الفتوى    هيئة في صفته

.( سابقا     (  فيها وعضو الفتوى لهيئة رئيس

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  على      مؤلفات بها حصل الوقف في رسالة

ـ           الفقه أصول تيسير ـ والقياس المقارن الفقه رسالة ـ الدكتوراه

. العبادات  فقه

: ومحاضرات  ـ     تدريس الشريف الزهر بجامعة دّرس

. الكويت     وبجامعة ـ العراق وبجامعة

: علمية    وحلقات وخطابة والعراق،   إمام الزهر، في

والكويت.
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1975من إلى م.1991م

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

البحوث         مجمع عضو ـ الزهر بجامعة الشريعة كلية عميد

بوزارة        الفقهية للموسوعة العام المين ـ بالزهر السلمية

. الكويتي        التمويل لبيت الشرعي المستشار ـ الكويتية الوقاف

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

عام    عين حتى    1931مصري، الزهرية بالمعاهد ًا مدرس

بغداد،         1948عام  في والشريعة الحقوق كلية في ًا أستاذ عمل ـ

عام        الزهر جامعة الشريعة لكلية وكيلً لها   1966ثم ًا عميد ثم

الموسوعة      1967عام  الموسوعة جهاز تكوين بإعادة كلف ،

) عام  الملك)       75 - 74الفقهية مكافأة نال لها، ًا عام ًا أمين وعين

الدرجة          من والدب الفنون وسام ونال العالمية، في الول فؤاد

الوقاف         وزارة وسام ونال للزهر، اللفي العيد في الولى

. الكويت    في السلمية والشئون

    : المام    الزهر الجامع شيخ أهمهم من كثيرون شيوخه

. الشناوي      مأمون الشيخ وفضيلة شلتوت محمود

الخلق        طيب حنفي، وفقيه كبير مستوى على عالم

والمعاشرة.



*   *   *
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صقر    محمد عطية الشيخ

: العلمي  المؤهل

. الوعظ    تخصص مع العالمية

: الساسي  العمل

. الشريف     بالزهر الفتوى لجنة رئيس

: الفتوى    هيئة في صفته

. الكويت      في الفتوى بهيئة سابق عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

 : وكتب  والفتاوى،   مؤلفات والمقالت المحاضرات

. الكتيبات   "  "   وبعض الجتماعية البحوث كتاب، وتأليف

: ومحاضرات  الزهر،     تدريس جامعة في ًا منتدب التدريس

الحفلت        في ومحاضرات الكريم، القرآن دار في والتدريس

. والمساجد  الرسمية



: علمية    وحلقات وخطابة والفتاء   إمامة الوعظ

. طويلة  لفترات

: الفتوى     لجنة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1977من إلى م.1980م

108
تقلدها    التي الدينية :الوظائف

الثقافة        قسم رئيس ونائب مصر، في الوعظ مراقب

. الكويت    دولة في السلمية

والعلماء      الخاصة لبيئة وا النشأةالعلمية عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

في        العلم وتلقى الشرقية محافظة في نشأ مصري،

يد           على القاهرة في الدين أصول كلية في ثم الدينية المعاهد

رئيس          منصب ًا حالي ويشغل الكلية من تخرج حتى كبار شيوخ

. بالزهر   الفتوى لجنة

واللتزام        بالرأي والجهر الواسع العلم عنه عرف وقد

. السلمية  بالشريعة

*   *   *
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المذكور    مذكور خالد الدكتور

العلمي  :المؤهل
.    ( المقارن  ( الفقه في الدكتوراه العالمية الجازة

: الساسي  العمل

اللجنة          ورئيس ، الكويت جامعة ـ الشريعة كلية في مدرس

دولة         في السلمية الشريعة تطبيق استكمال على للعمل العليا

الكويت.

: الفتوى    لجنة في صفته

. فيها         العامة المور لجنة ورئيس الفتوى، هيئة في عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  مع      مؤلفات الكويتية الصحف في عدة مقالت

. فيها       الدينية الصفحات من عدد على الشراف

ومحاضرات  وله:     تدريس الشريعة، كلية في دّرس

الكويت         في كثيرة علمية جهات في عدة وندوات محاضرات



الذاعة          في الدينية البرامج من العديد ويقدم ، الكويت وخارج

. والصحافة  والتلفزيون

110
علمية    وحلقات وخطابة عدة:   إمامة في خطيب

. الكبير      المسجد وفي الكويت في مساجد

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1982من الن   حتى م

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

الوقاف          1 وزارة في المساجد إدارة مدير نائب -2ـ
الحقوق        كلية في السلمية والدراسات الشريعة قسم رئيس

-     3والشريعة       والسياسة  المقارن الفقه قسم رئيس

. الكويت       جامعة ـ الشريعة كلية ـ الشرعية

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

المرحلة         منذ الكويت في الديني المعهد في دَرس كويتي،

جامعة           ـ والقانون الشريعة بكلية التحق ثم ، الثانوية إلى البتدائية

الشريعة          قسم في ًا معيد عين ثم الليسانس، على وحصل الزهر

كلية         في العليا للدراسات ابتعث ثم والشريعة، الحقوق بكلية

الماجستير        على وحصل الزهر جامعة ـ والقانون الشريعة

. المقارن    الفقه في والدكتوراه



الشيخ          فضيلة يد على الديني المعهد في العلم تلقى وقد

فضيلة          أيديهم على درس الذين العلماء ومن مناع، مراد حسن

. عبدالخالق     الغني عبد المرحوم الشيخ

*   *   *
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ّدة       غ أبو الكريم عبد ّار الست عبد الدكتور

: العلمي  المؤهل

عام        الزهر جامعة من المقارن الفقه في الدكتوراه

م.1975

: الساسي  العمل

دلة       بمجموعة والبحوث التطوير ومدير الشرعي المستشار

البركة.

: الفتوى    هيئة في صفته

المور         لجنة في وعضو للفتوى العامة الهيئة في عضو

. ًا  سابق العامة

: بها     قام التي العلمية العمال

وكتب  إلى:      مؤلفات والدليل العقود، في وأثره الخيار

والساليب       المعاملت في وبحوث الفقهية، والمصطلحات اللفاظ



في       الشرعية والجوبة الزكاة، ودليل السلمية، المصرفية

وممارسات،       ومبادىء تراض عن وتجارة المصرفية، التطبيقات

. ذلك  وغير

: ومحاضرات  المعاهد     تدريس في الشرعية العلوم دّرس

والحقوق        الشريعة بكليتي دّرس كما والكويت، بالرياض الدينية

والذاعة        المؤتمرات في مختلفة محاضرات مع الكويت بجامعة

. بالكويت  والتلفزيون
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: علمية    وحلقات وخطابة المامة  إمامة مارس

في        المشاركة مع والكويت، ودمشق حلب في والخطابة

والمصارف       السلمي والطب السلمي الفقه مجمع مؤتمرات

. وندواتها   والزكاة السلمية

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1981من م.1990إلى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

الشرعية         الهيئة عضو جدة، في السلمي الفقه مجمع عضو

  (      ) ومقرر  خبير ، ًا سابق لها مساعد عام وأمين للزكاة العالمية

. سابقا    بالكويت الفقهية الموسوعة

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين



العلوم        بمعهد درس ثم الكريم القرآن حفظ سوري،

 ) وكلية        الشريعة بكلية ثم بحلب، الشرعية فالثانوية الشرعية

الدين)         أصول وكلية والقانون الشريعة كلية ثم بدمشق الحقوق

والعربية        الشرعية للعلوم التدريس مزاولة مع الزهر بجامعة

وفي          الدينية المعاهد في التخريج بعد ثم بالجامعة الدراسة خلل

. والحقوق   الشريعة كليتي

: عنهم     تلقى الذين العلماء نجيب   من محمد الشيخ

والشيخ        السلقيني محمد والشيخ مزراب مصطفى والشيخ خياطة

والشيخ         اللطيف عبد عبدالوهاب والشيخ الكتاني المنتصر محمد

. الخالق    عبد الغني عبد

تواضع         مع الدارة، حسن الرأي، جيد فاضل، موسوعي عالم

. كريمين  وخلق

*   *   *
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الزرق     علي محمود محمد الشيخ

: العلمي  المؤهل

عام        بالزهر الشريعة كلية من العالمية م1935الشهادة

عام     الشرعي القضاء م.1937وإجازة

: الساسي  العمل

. الفقهية    الموسوعة في خبير

: الفتوى    هيئة في صفته



. الشخصية       الحوال لجنة ورئيس الفتوى، هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: ومحاضرات  الشريعة     تدريس كلية في ًا محاضر عمل

. الزمن        من لفترة العليا الدراسات بقسم ـ بالزهر

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   عام   1983من إلى م.1988م

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

114
عام    ولد وكانت    1910مصري، بمصر، سوهاج بمحافظة م

في          الول كان حتى دراسته، أثناء النجابة علمات عليه تظهر

عام   القضاء      1937ترتيبه في الجازة على حصوله عند م

الشرعي.

عام       من الشخصية للحوال ًا قاضي عام  1945عين إلى

عام   1949 ثم للحوال     1959م، الجيزة لنيابة ًا رئيس عين م

عام     ًا مستشار ثم م.1965الشخصية

عام        من بالكويت العليا الستئناف بمحكمة ًا مستشار عمل

عام   1965 إلى بوزارة     1978م التشريعات لجنة في وشارك م،

الموسوعة         في ًا خبير عين القانونية السن بلغ ولما الدولة،



الكويت         دولة في السلمية والشؤون الوقاف وزارة في الفقهية

    ... لجنة     في ًا عضو وكان التخصصية ولجانها أبحاثها في وشارك

عام        الوقاف لوزارة الفني المكتب وفي .1986الفتوى

وحسن        المطالعة وحب والدقة الواسع العلم عنه عرف

المعاشرة.

*   *   *
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ّله     ل ا فيض فوزي محمد الدكتور

: العلمي  المؤهل

.    ( والصول    ( الفقه في دكتوراه أستاذ درجة من العالمية

: الساسي  العمل

. الكويت       بجامعة الشريعة بكلية قسم ورئيس أستاذ

: الفتوى    هيئة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو



: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  نظرية    مؤلفات الشريعةالسلمية، في الجتهاد

الشريعة         في وموجباته الزواج العام، السلمي الفقه في الضمان

. وغيرها     الحكام، بأصول اللمام والقانون،

ومحاضرات  في:     تدريس الشريعة كلية في التدريس

السعودية،        في المام جامعة وفي والكويت، دمشق جامعتي

. بيروت    في الوزاعي وكلية

علمية    وحلقات وخطابة في:   إمامة وخطابة إمامة

. بالكويت   الشويخ مسجد

116
: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1983من الن   وحتى م

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

عام        من بدمشق الشريعة كلية في إلى 1963التدريس

.1973عام 

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

في     (    الخسروية المدرسة الديني المعهد في درس سوري،

عام)          الزهر من الشريعة في العالية الشهادة نال ثم حلب

الشرعي       1947 القضاء في العالمية إجازة ثم إجازة  1949، ثم ،



 ( ) العالمية   التدريس التخصص   1951تخصص شهادة نال ،

  ( عام(    والصول الفقه في بدرجة   1960الماجستير العالمية ثم ،

     ( عام ( والصول الفقه في دكتوراه .1963أستاذ

أساتذته  أحمد:      أهم الشيخ الكردي، محمد أحمد الشيخ

الزرقاء،        مصطفى الشيخ عبجي، أسعد محمد والشيخ الشماع،

والشيخ        شلتوت، محمود والشيخ الطباخ، راغب محمد والشيخ

والشيخ      سيمون، محمد والشيخ محمدالموني، محمد

. مأمون    حسن والشيخ عبدالعزيزالمراغي،

من          كثير يديه على تخرج متثبت، حنفي وفقيه فاضل عالم

العلماء.

*   *   *
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العاني        خلف ّله ال عبد القادر عبد الشيخ

: العلمي  المؤهل

.   /   / الزهر  جامعة مقارن فقه شريعة ماجستير

: الساسي  العمل

.( سابقا    (  الفقهية الموسوعة في باحث

: الفتوى    هيئة في صفته



. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

وكتب  المحيط:      مؤلفات البحر كتاب تحقيق في شارك

)     : رسالة   للزركشي الزوايا خبايا كتاب وحقق للزركشي،

ماجستير).

: ومحاضرات  وحاضر     تدريس الكريم، القرآن بدار درس

إذاعية           برامج عدة في مشاركة مع المساجد، من كبير عدد في

وتلفزيوينة.

 : علمية    وحلقات وخطابة من   إمامة لكثر وخطيب إمام

25. سنة 

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   م.1990 - 1983من

118
: تقلدها    التي الدينية الوظائف

   . المامة      تولى كما العراق في إسلمية جامعة في التدريس

جامع         في ثم بالكرخ، ببغداد الكبيسي جامع في والخطابة

. الطبول    أم في الشهداء

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين



عام      عانة في ولد الولى    1945عراقي، الدين علوم وتلقى ،

المدرسة         إلى انتقل ثم الفالوجى، في الشرعية المدرسة في

في          العظم المام كلية إلى انتسب ثم الرمادي، في الشرعية

على         وحصل الشريف بالزهر التحق منها تخرجه وبعد بغداد،

. الماجستير  درجة

السعدي،         الرحمن عبد بن الملك عبد الشيخ شيوخه من

عبد         الغني عبد والشيخ السامرائي، سالم العزيز عبد والشيخ

الخالق.

. البديهة        وسرعة الخلق بحسن عرف فاضل شافعي عالم

*   *   *
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جامع     الحميد عبد حامد الدكتور

: العلمي  المؤهل

. الزهر        جامعة ـ المقارن الفقه في الدكتوراه شهادة



: الساسي  العمل

. الفقهية    الموسوعة في خبير

: الفتوى    هيئة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

ومحاضرات  السلمية:     تدريس الكلية في بالتدريس قام

كلية       وفي الشريف، بالزهر العليا وبالدراسات بطرابلس،

الشريعة        كلية وفي المنورة، بالمدينة السلمية بالجامعة الشريعة

. الكويت    بجامعة السلمية والدراسات

: علمية    وحلقات وخطابة من     إمامة العديد في شارك

المؤتمرات       من وغيرها السلمية البحوث مجمع مؤتمرات

الدولية.

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1991من الن   إلى

120

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

عام         مدير منصب منها رفيعة دينية مناصب عدة تولى

العام        والمين للزهر، العلى للمجلس العام والمين بالزهر،

. الشريف       الزهر ووكيل بالزهر، السلمية البحوث لمجمع



والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

الشريعة        كلية من العالمية الشهادة على حصل مصري،

عام    الشريف التدريس      1952بالزهر إجازة مع العالمية على ثم ،

عام       بالزهر العربية اللغة كلية إجازة    53من مع العالمية ثم ،

عام    الشرعي الحقوق...     1955القضاء ليسانس على حصل كما

عام     القاهرة جامعة في     1959من الماجستير درجة نال وقد ،

عام         الزهر بجامعة والقانون الشريعة كلية من الشرعية السياسة

في         1969 الدكتوراه درجة على حصل حتى مسيرته تابع ثم ،

عام    المقارن .1976الفقه الولى     الشرف مرتبة مع

الشريف        الزهر في العلماء كبار على علومه تلقى

. والعملي       العلمي المجال في منهم واستفاد ومشايخه

مع         فيه، دقيق العمل، على دؤوب فاضل، شافعي عالم

. الدارية       المور في طويلة وخبرة وحنكة تواضع

*    *   *
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النشمي    جاسم عجيل الدكتور

: العلمي  المؤهل

. الفقه    أصول في دكتوراه



: الساسي  العمل

. الكويت        جامعة ـ السلمية والدراسات الشريعة كلية عميد

: الفتوى    هيئة في صفته

. العامة        المور لجنة رئيس ونائب الفتوى هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  ) مؤلفات ) أربعة     تحقيق الصول في الفصول

في        معالم المستشرقين، عند السلمي التشريع مصادر أجزاء،

. القيم         لبن القلوب طب تيمية، لبن القلوب طب التربية،

: ومحاضرات  وأصول    تدريس الفقه مقررات دّرس

الفقه.

علمية    وحلقات وخطابة .إمامة سابق:   خطيب

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1984من الن   وحتى
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: تقلدها    التي الدينية الوظائف

الرقابة         هيئة عضو الزكاة، ببيت الشرعية الرقابة هيئة مقرر

للمجموعة        الفتوى لجنة هيئة رئيس التمويل، ببيت الشرعية

. للستثمار  العربية



والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

إلى          الكويت في الديني المعهد في المر أو درس كويتي،

الشريف     1965عام  بالزهر التحق ثم على  1965م، وحصل م

عام        في الدكتوراه ثم والماجستير، الليسانس .1977درجات

  : عبد        الشيخ منهم العلماء بعض يد على المعهد في درس

درس         الزهر وفي حمادة، قاسم علي والشيخ النادي الوهاب

على           وحضر وغيرهم، زهير النور وأبو الرب جاد الشيخ يد على

سيد          والشيخ محمود الحليم عبد والشيخ زهرة أبو محمد الشيخ

في        دروسهم وكانت وغيرهم، الغزالي محمد والشيخ سابق

الخالق         عبد الغني عبد الشيخ المباشرون وشيوخه الزهر، الجامع

. وغيرهم       عبادة أنيس والشيخ عبدالخالق مصطفى والشيخ

الخير        على حريص السلمية، بالقضايا مهتم باحث، عالم

للجميع.

*   *   *
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القاسم      محمد الدين زكي محمد الشيخ



: العلمي  المؤهل

     / عام    بالزهر الدين أصول التدريس مع م،1958العالية

لعام/     العربية اللغة م.1959والعالية

: الساسي  العمل

مصر        جمهورية في الحمر البحر محافظة أوقاف مدير

العربية.

: الفتوى    هيئة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

وكتب  إلى:      مؤلفات مدخل ـ السلم في المسؤولية

ـ         والشعارات الحقيقة بين الماسونية ـ الكريم القرآن معرفة

. وغيرها    ـ ومناهج رجال

: ومحاضرات  بعدد     تدريس والتلفزيون الذاعة في شارك

دول          في دينية محاضرات ألقى كما والبرامج، الحلقات من وافر

كثيرة.

: علمية    وحلقات وخطابة من    إمامة لكثر وخطيب إمام

30. ًا  عام
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ



عام   عام   1988من إلى م.1990م

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

البحر         محافظة أوقاف مدير ـ مساجد ومفتش وخطيب إمام

على           مشرف ـ بليبيا الكريم القرآن إذاعة في مشارك ـ الحمر

في           وخطيب إمام ـ الحمر البحر محافظة في الزهرية المعاهد

الكويت.

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

عام       قنا محافظة في ولد في   1928مصري، دراسته وتابع ،

ًا          إمام عين ًا، متفوق منها تخرج حتى ونشاط بهمة الزهرية المعاهد

عام   ًا عام       1960وخطيب من للمساجد ًا مفتش عين ـ 1966ثم
عام   1968 وفي البحر     1968، أوقاف لمأمورية ًا رئيس عين

عام     في ثم الزهرية     1979الحمر، المعاهد على ًا مشرف عين

. الزهر       شيخ فضيلة من بقرار الحمر بالبحر

لمدة         الشرعية العلوم عنهم وأخذ العلماء من ًا كثير لقي

. فيها    نبغ حتى طويلة

المعاشرة        حسن مع للسلم الدائب العمل عنه عرف

. العزيز  والعلم

*   *   *
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الشريف     ّفار الغ عبد محمد الدكتور

: العلمي  المؤهل

فقهية       . قواعد ـ السلمي الفقه في دكتوراه

: الساسي  العمل

ـ         فيها للعميد ومساعد الشريعة بكلية تدريس هيئة عضو

. الكويت  جامعة

: الفتوى    لجنة في صفته

الفتوى   . هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  المذهب     مؤلفات المجموع ـ المستوردة الطعمة

الفقهية،          الموسوعة في وأبحاث ـ تحقيق ـ المذهب قواعد في

. وغيرها       الشريعة كلية مجلة في محكمة وأخرى

: ومحاضرات  وأصول    تدريس الفقهية، القواعد دّرس

الحكام،       وأحاديث العبادات، وأحكام الشركات، وأحكام الفقه،

. الكويت       جامعة في الشخصية والحوال الجنايات، وفقه
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: علمية    وحلقات وخطابة الكبير،     إمامة المسجد في خطيب

. المساجد        في ونحو وقواعد وأصول فقه حلقات وله

: الفتوي     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1988من الن   إلى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

استكمال        على للعمل العليا باللجنة الجتماعية اللجنة رئيس

لبيت        الشرعية الهيئة عضو السلمية، الشريعة أحكام تطبيق

مجمع         في مشارك خبير للزكاة، العالمية الهيئة عضو الزكاة،

. للوقف      الشرعية الهيئة عضو السلمي، الفقه

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

عند         حلقات في درس النظامية، دراسته إلى إضافة كويتي،

     : سليم   والشيخ الرمضاني، إسماعيل الشيخ منهم كبار علماء

المختار        محمد والشيخ هيتو، حسن محمد والدكتور الكردي،

الزعبي،        تميم محمد والشيخ ميرة، محمود والدكتور الشنقيطي،

الشنقيطي،        أحمد سيد والشيخ معاز، المجيد عبد والدكتور

وغيرهم،          الدين سراج ّله ال عبد والشيخ الغنيمان، ّله ال عبد والشيخ

الطنجي،     :      كنون الله عبد الشيخ من علمية إجازات على وحصل

. المكي     الفاداني ياسين محمد والشيخ

مع          العلمية المسائل تحقيق في ونشط دقيق حنبلي عالم

. الشرعية    الداب على حرص

*   *   *
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عيسى    زكي عيسى الدكتور

: العلمي  المؤهل

عام      المقارن الفقه في م.1985دكتوراه

: الساسي  العمل

ولجنة        العلمية اللجنة وعضو للفتاء العامة بالدارة باحث

. الفقهية    الموسوعة في العتماد

: الفتوى    لجنة في صفته

. الفتاء       هيئة وعضو العامة المور لجنة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  . مؤلفات واستثمار     التصرفات في وأثره الكراه

      . الوقف،  أحكام وموجز السكانية، الديون وزكاة الزكاة أموال

.( سمعية   (   أشرطة المسلمة المرأة وفقه

: ومحاضرات  المصارف    تدريس أعمال في محاضرات

السلمية

: علمية    وحلقات وخطابة بن     إمامة سعيد مسجد خطيب

. غرناطة /  زيد
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1992من الن   وحتى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

   . المساعد     العام المين الزكاة لبيت الشرعية الهيئة عضو

  . لجنة      وعضو المعاصرة الزكاة لقضايا العالمية الشرعية للهيئة

. الزكاة         قانون مشروع إعداد ولجنة الوقف قانون مشروع إعداد

. للوقف      العامة للمانة الشرعية الهيئة وعضو

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

السلمية       الجامعة في العلمية المراحل درس فلسطيني،

المختار         محمد الشيخ على الصول علم وتلقى المنورة، بالمدينة

     (   ) الشيخ  على الحديث مصطلح وعلم ، ّله ال رحمه الشنقيطي

والفقه         مشعل، علي محمد الشيخ على والنحو عوامة، محمد

محمد         عطيه الشيخ على والمواريث ميرة، محمود الشيخ على

سالم.

والدقة       الواسع بالنشاط معروف فاضل، شافعي عالم

. والخلق  والحكمة

*   *   *
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التوني     محمد الدين عّز الشيخ

: العلمي  المؤهل

تخصص       ا ـ بالزهر الشريعة كلية من العالية لشهادة

تدريس.

: الساسي  العمل

. فيها       العلمية اللجان وعضو الفقهية بالموسوعة باحث

: الفتوى    لجنة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  للمعهد      مؤلفات والتوحيد الفقه في كتب عدة

مصطلحات        دليل القتصادية، الفقهية المصطلحات دليل ـ الديني

لبيت           عديدة فقهية أبحاث ـ التراث رسائل بعض تحقيق ـ الوقف

. وغيرها       السلمي الفقه ومجمع الزكاة وبيت التمويل

: ومحاضرات  السلمي    تدريس المعهد في دّرس

. بالقاهرة   الصناعي والمعهد



: علمية    وحلقات وخطابة بالمامـة  إمامة قـام

مـدة   سنـة  15والخطابة
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العلمية        الندوات في المحاضرات من العديد وألقى بالقاهرة،

بالمساجد.

: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1991من الن   إلى م

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

المساجد        ومدير للمساجد، عام ومفتش وخطيب، إمام

. بمصر  الهلية

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

ـ           ّله ال رحمه ـ والده عن الدين ومبادىء العلم تلقى مصري،

الشريف         الزهر دخل ثم الكريم، القرآن حفظ على وشجعه

المدني          الشيخ أمثال العلماء، من كثير يد على العلم وتلقى

وكان        وغيرهم، الخالق عبد مصطفى والشيخ زهير والشيخ

والشيخ         الخفيف علي والشيخ زهرة أبي المام بالشيخ لتصاله

نضوجه          في كبير أثر العلماء كبار من وغيرهم الغزالي محمد

العلمي.

طيب        المعاشرة، حلو متعمق، مالكي وفقيه فاضل عالم

الخلق.



*   *   *
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المغربي      أحمد علي الحكيم عبد الدكتور

: العلمي  المؤهل

. المقارن    الفقه في الدكتوراه

: الساسي  العمل

. فيها       العلمية اللجان وعضو الفقهية بالموسوعة خبير

: الفتوى    لجنة في صفته

. الفتوى   هيئة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  بين      مؤلفات المجتمع، في وأثرها السلمية القيم

السلم،          في المعرفة وسلم، عليه ّله ال صلى الرسول مولد يدي

. السلمي         الفقه في المعاملت به، يتعلق وما البيع كتاب



: ومحاضرات  سنة      تدريس من المقارن الفقه مادة دّرس

.1991إلى  1973

: علمية    وحلقات وخطابة ًا    إمامة وخطيب ًا إمام عمل

مسجد          ثم سكينة، السيدة مسجد ثم الشافعي المام بمسجد

شيخون.
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: الفتوي     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1991من الن   إلى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

والبحث        السلمية للشؤون العلى المجلس في اشترك

إلى   ثم        1968العلمي الزهر، جامعة البنات لكلية ًا مدرس وعمل ،

عام         للقسم ًا رئيس ثم ًا، أستاذ ثم ًا مشارك ًا أن   1984أستاذ إلى ،

عام     الجزائر إلى .1988أعير

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

إلى         تقدم ثم بالقرية، بالكتاب الكريم القرآن حفظ مصري،

        ( الشريعة ( بكلية التحق وبعدها سنوات، تسع به فقضى قنا معهد

عام   في       1957والقانون أساتذة عن العلم تلقى الكلية وفي ،

السايس        علي محمد الشيخ فضيلة منهم التخصصات، مختلف



والشيخ         الخالق عبد مصطفى والشيخ النور أبو زهير والشيخ

. الخالق        عبد الغني عبد والشيخ عبادة أنيس محمد

. التواضع       جم الطبع، هادىء فاضل، مالكي عالم

*   *   *
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الكردي      المهدي محمد الحجي أحمد الدكتور

: العلمي  المؤهل

شخصية    (   ) أحوال المقارن الفقه في الدكتوراه

: الساسي  العمل

. فيها        العلمية اللجان وعضو الفقهية الموسوعة في خبير

: الفتوى    لجنة في صفته

. الفتوى       بهيئة العامة المور لجنة في عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  .   1 مؤلفات الزواج    فسخ الحوال   2ـ ـ

.  3الشخصية   المعاوضات    فقه الفقه     4ـ في المرأة أحكام ـ



السلمي      .  5السلمي.     الفقه في بحوث .6ـ الحج    أحكام ـ

7. الفقهي    المدخل ـ

: ومحاضرات  وجامعة     تدريس دمشق جامعة في أستاذ

. الكويتية         والجامعة ، ليبيا في غازي بني وجامعة حلب،

: علمية    وحلقات وخطابة في     إمامة علمية حلقات

. الجوامع  بعض
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   .1993من الن   إلى

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

سوريا          1 في وتادف الباب منطقة أوقاف مدير أستاذ  2ـ ـ

الشريعة          كلية ـ دمشق جامعة حلب     3في جامعة في محاضر ـ

الكويت     . وجامعة غازي، بني وجامعة

والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

  : التالية      العلمية الشهادات على حصل الشهادة  1سوري، ـ

بحلب      الشرعية الثانوية من شهادة 2م.    1959الثانوية ـ

دمشق        بجامعة الشريعة كلية من الشريعة في الليسانس

الزهر        3م.  1963 من المقارن الفقه في الماجستير شهادة ـ

الزهر       4م.  1967الشريف  من التفسير في الماجستير شهادة ـ



الشريف        5م.    1968الشريف  الزهر من التربية في العليا ـ

م.   1966
من          6 الولى الشرف مرتبة مع المقارن الفقه في الدكتوراه ـ

الشريف   م.1970الزهر
في          الجامعة في التدريس بدأ وقد دمشق، جامعة في أستاذ

والده       1964عام  عن النظامية الدراسة خارج العلم وتلقى ،

الكردي،         أحمد الشيخ جده وعن الكردي المهدي محمد الشيخ

غدة،           أبو الفتاح عبد الشيخ منهم حلب علماء من ثلة وعن

والدكتور        الزرقاء مصطفى والعلّمة الله، فيض فوزي والدكتور

. وغيرهم      شحاته الحسيني والدكتور مجاهد، مصطفى

والتواضع        بالدقة مشهور فاضل، حنفي وفقيه متعمق، عالم

والذكاء.
*   *   *
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الياسين     مهلهل بن جاسم الدكتور

: العلمي  المؤهل

درمان    /    . أم جامعة السلمية الثقافة في دكتوراه

: الساسي  العمل

كلية         وفي الكويت جامعة في الشريعة كلية في مدرس

. الساسية  التربية



: الفتوى    لجنة في صفته

. الفتوى   لجنة عضو

: بها     قام التي العلمية العمال

: وكتب  ج       مؤلفات النافعة العلوم في الجامعة الجداول

البحث         1-2 مراجع إلى الوثيق المرشد الزواج، قضايا من ،

القرآن         في والدعاة الدعوة الناشئة، تربية في أولويات والتحقيق،

.

: ومحاضرات  وأصول    تدريس والعقيدة للفقه مدرس

 . الكويت    مساجد في الفقه

: علمية    وحلقات وخطابة أكثر    إمامة منذ جمعة خطيب

التلفاز          في وتوجيهية تربوية أحاديث مع ًا، عام عشر خمسة من

. الكويتية  والذاعة
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: الفتوى     هيئة في المشاركة تاريخ

عام   م.1988 - 1983من

: تقلدها    التي الدينية الوظائف

جمعية         في الخيرية للجان العامة المانة إدارة مجلس رئيس

القرآن        لخدمة الوقفي الصندوق رئيس ونائب الجتماعي، الصلح

السلمية        الخيرية الهيئة في التأسيسية الهيئة وعضو وعلومه،

العالمية.



والعلماء       الخاصة لبيئة وا العلمية النشأة عن موجز

: عنهم   تلقى الذين

على          حصل ثم المعلمين، دار في الولى دراسته أتم كويتي،

بن         محمد المام جامعة من السلمية الشريعة في الليسانس

العقيدة         في الماجستير شهادة على حصل ثم السلمية، سعود

درجة         على حصل ًا وأخير الجامعة، نفس من المعاصرة والمذاهب

عام   م.1995الدكتوراه
الكليات        في ثم الثانوية، المرحلة في التدريس مارس

من         ًا كثير التقى المساجد، في الدائم النشاط عدا الجامعية،

داخل        السلمية المؤتمرات من الكثير في وشارك العلماء

من        واستفاد وأمريكا، أوربا في وخاصة وخارجها، الكويت

الشرعية،         العلوم أئمة من لثلة حضرها التي العلمية الحلقات

في          بارز نشاط وله الفقهية الموسوعة أبحاث بعض في ساهم

. والخيري    والجتماعي الدعوي المجال

الحسن       بالخلق تميز معروفة، تربوية اجتماعية شخصية

. اللطيفة    والكلمة العالية والهمة

*    *    *
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هــــام  تنبيه



إلى         تشير أن الشرعية، والبحوث للفتاء العامة الدارة تود

أن          وهي الفتوى، لجنة عن الصادرة الفتاوى في واضحة نقطة

أو          حلل من فقط سؤاله جواب للمستفتي ذكرت إنما اللجنة

بأفعال         المتعلقة التكليفية الحكام من ذلك غير أو حرام،

العلماء         واختلف والمذاهب للدلة ًا نادر إلّ تتطرق ولم المكلفين،

. ذلك  في

أن          منطلق من نشأتها، منذ الخطة هذه اللجنة التزمت وقد

كثير            إليه ماذهب وهو ـ للمستفتي الدليل بذكر ليلزم المفتي

أو           بالدليل، الحاطة على المستفتي قدرة لعدم إما ـ العلماء من

بمذاهب          أو يخالفه، بما علمه عدم أو استنباطه، معرفة عدم

ًا،            جيد المفتي يعلمها أمور من وذاك هذا غير أو ذلك، في العلماء

للحكم       . إصداره قبل يستعرضها أن عليه ويجب

وغالبية         الكاثرة الكثرة أن لحظت الفتوى لجنة أن كما

الفقه         في المتخصصة غير العامة الطبقة من هم المراجعين

الشرعي      :     الحكم بيان من السلوب هذا في رأت ولهذا وأحكامه،

في        ًا وجزم للسائل، إراحة موجزة، مختصرة بصورة فقط

الجواب.

غير         ًا غالب ومقتضبة قصيرة اللجنة إجابـات جـاءت هنـا ومن

مسهبـة
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ول        والقوال، الراء في متوسعة ول والفتراضات، بالتفاصيل

. الحكام    أدلة في مستفيضة

دقائق         على والوقوف الدلة معرفة في يرغب من وعلى

من        الراجح ومعرفة القوال، مختلف إلى والوصول الحكام،

العلمية         المراجع إلى يرجع أن مذهب كل وأقوال المرجوح،

ًا           طالب تهمه، التي المسألة في العلماء إلى يلجأ أن أو الساسية،

خاصة            فائدة له ًا مفيد ذلك كان إذا بها، مايتعلق كل تفصيل منهم

. عليه      ووقوفه الشرعي الحكم معرفته فوق

*   *   *
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العقائد  كتاب

: التالية   البواب ويشمل

ّدة :    .* والر السلم باُب

ّوات :    .* والنب التوحيد باُب

ّيات :    .* واليمان ّيات الغيب باُب

والتسبيح :    .* الذكار باُب

السلمية :    .* ّيات الشخص باُب

*. والتفسير :    القرآن باُب
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العقائد  كتاب

ّدة :   والر السلم باُب

فتاة   2/118/80 إسلم

اللجنة عرضت ]1[ إسلمها،      على إشهار تم فتاة قضية ًا مؤخر

: اليومية    الجرائد إحدى قالت

حبها؟          بقضية ًا مسبق تعرف اللجنة كانت هل نعرف أن نريد

مباح؟     السلم في الحب وهل

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

ومع          الناس، أسرار عن تبحث أن اختصاصها من ليس إنه

عن            السلم في راغبة الفتاة هذه بأن لها ظهر اللجنة فإن هذا

الكريم،           القرآن من سور خمس من أكثر تحفظ كانت وقد اقتناع،

على          يدل مما والطهارة، الصلة عن الكثير تعرف كانت ًا وأيض

يمكنها           كان أنه وبدليل صادقة، رغبة عن السلم على أقدمت أنها

يتزوج          أن له يجوز المسلم لن لدينها، تركها بدون الزواج

النصرانية.

الصادقة         المحبة ليكره السلم فإن الحب، عن الحديث أما

.   . أعلم      ّله وال الثام من إثم عليها ليترتب التي

*   *   *
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ًا    84ح/9/13 ن دي البوين خير الولد اتباع

اللجنة عرض ] 2[ /على المدعو     من المقدم ،ناصر الستفتاء

: نصه  وهذا

وقد          ًا، أولد منها أنجب ثم مسيحية، بامرأة مسلم رجل تزوج

وفاة        بعد المسيحية الديانة في المسيحية والدتهم عمدتهم

عليهم          يجب أم مسلمين البناء يعتبر فهل أطفال، وهم والدهم

يمارسون         بأنهم العلم مع الرشد؟ بلوغ عند إسلمهم إشهار

البوين         خير قاعدة بحقهم تسري أم كمسلمين، العملية حياتهم

. إسلمهم؟         إشهار إلى حاجة دون مسلمين بذلك ويكونون ًا دين

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

وهم         أمهم عمدتهم وقد لبيهم ًا تبع مسلمون الولد بأن

إسلمهم،         على فيبقون الوقت هذا في مسلمين وكانوا صغار

ّله           وال البلوغ، بعد جديد من إسلم إشهار إلى حاجة في وليسوا

أعلم.
*   *   *

المسيحية  2/11/77 زوج إسلم

اللجنة حضر ]  3[ /إلى يعلن    بيتر السيد  أن في ورغب ،

إسلمه:

رغبته         صدق إلى واطمأنت اللجنة منه استفسرت أن وبعد

وتعهد         بهما فنطق بالشهادتين، ينطق أن أمرته السلم في

. السلم   بأحكام باللتزام



: اللجنة*     أفادته وقد

يلزمه          ول السلم، أحكام عليه تجري ًا مسلم أصبح بذلك أنه

بإسلمه        مسلمين فيصبحون أولده وأما المسيحية، زوجته فراق

. أعلم        والله ، البلوغ دون كلهم إنهم حيث

*   *   *
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تطبيق    2/118/80 في الوقاف وزارة دور

الشريعة

اللجنة عرض ]4[ :على وهو      اليومية الجرائد إحدى سؤال

في        للتشريع كمصدر السلمية الشريعة طبقت لو فيما

القيادي؟        الدور لها الوقاف وزارة ستكون هل الكويت

: اللجنة*    أجابت

الدعوة         وظيفتها من السلمية والشؤون الوقاف وزارة إن

إبداء          منها طلب وإذا الحسنة، والموعظة بالحكمة تعالى ّله ال إلى

به،           تبخل فلن السلمية الناحية من المور من أمر في الرأي

.   . أعلم      ّله وال السبيل هذا في مجندين علماؤها وسيكون

*   *   *
زوجها    3/184/82 عن أسلمت من تفريق

النصراني

اللجنة عرض ] 5[ /على المدعو     من المقدم أحمد،السؤال

( هناك  (        السلمي المركز من أنه السؤال نص وظاهر زيوريخ من

: كالتالي  ونصه

شهادة        إعطاءها منا وطلبت وأسلمت نصرانية كانت امرأة

ولما          الحج، فريضة لداء تأشيرة على الحصول من للتمكن بذلك،



حكم          لها أوضحنا دينه على لزال النصراني زوجها أن أخبرتنا

السلم،           في الزوج دخل إذا إلّ بينهما، التفريق وجوب في الشرع

على          تكرهه أن ولتريد السلم، في الن ليرغب بأنه فأجابت

من            ماتريد بأداء لها يسمح لنه مفارقته، في لترغب وأنها ، ذلك

  : بالرغم        أنه إجابتنا كانت لذلك مستقبل، إسلمه في وتأمل شعائر،

الشهادة،           هذه مثل إعطاءها نرفض أننا إلّ مسلمة نعتبرها أننا من

ًا        تشجيع هذا ليكون وحتى الشرعي، للحكم المرأة لمخالفة

. مثله   على لغيرها
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بينها           نحول قد بذلك أننا وخاصة هذا، تصرفنا في إفتاءنا نرجو

الحكم         مخالفة على إصرارها بسبب الحج فريضة أداء وبين

الشرعي.

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

تصرف         فإن الصواب، عين هو المذكور المركز به ماتصرف

هو          المرأة إسلم مايقتضيه أن المركز وليعلم ًا، خاطئ كان المرأة

على          بقاءها وأن نصرانيته، على أصر إن النصراني الزوج مفارقة

لكل           يبين أن المركز على وينبغي مشروع، غير جانب هو عصمته

حياته           في أثر من إسلمه على مايترتب إسلمه إشهار يريد من

. أعلم.   ّله وال الجتماعية

*   *   *
السلم    6/50/78 في الدخول على مايترتب



اللجنة تقدم ]6[ / إلى وحالته   جوبالن المدعو  ـ هندوسي ـ

من          أكبرهم أبناء، ثلثة منها وله هندوكية، من متزوج الجتماعية

.10العمر  سنوات 

. السلم        في الدخول في رغبته جوبالن أبدى وقد

     : باللغة     ينطق أن منه طلبت اللجنة منه استفسرت أن وبعد

     "  : ّله     ال إلّ لإله أن أشهد قائلً بهما فنطق بالشهادتين، العربية

والجسد          بالروح البعث وأن ورسوله، ّله ال عبد ًا محمد أن وأشهد

دين           كل من وبرئت حق، والنار حق، والجنة حق، والحساب حق،

      " واختار    السلم، بأركان يقوم بأن وتعهد ، السلم دين يخالف

أصبحوا          أبناءه بأن اللجنة وأخبرته محمد، هو ًا جديد ًا اسم لنفسه

. بإسلمه  مسلمين

       : عليها   السـلم يعـرض أن اللجنة نصحته فقـد لزوجته بالنسبة أما

أولً،
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أن            ويجب عليه، تحرم فإنها أبت إن أما عنده، بقيت قبلت فإن

. أعلم    ّله وال عنها، ينفصل

*   *   *
إسلمي   4/147/81 غير اسم تغيير

اللجنة حضر ]7[ /     إلى ـ  الجنسية تايلندي ـ ياتيني المدعو

ويود           إسلمي، غير اسمه أن إلّ أصلً مسلم أنه اللجنة وأفاد

إسلمي     . اسم إلى اسمه تغيير



والتشهد        الكتاب فاتحة فقرأ باختباره اللجنة قامت وقد

جيدة           معرفة السلم بفرائض معرفته أن وتبين ًا، جد جيدة قراءة

ًا. جد
. ًا        حق مسلم أنه إلى مطمئنة اللجنة فإن وعليه

من          ليس تغييره وأن شيء، عليه يترتب فل السم أما

.   . أعلم  ّله وال اللجنة اختصاصات

*   *   *
بالدين  3/162/81 السياسة ربط

اللجنة عرض ]8[ :على التالي   السؤال

أحد         أن الهالي بعض لسان على المجلت إحدى نشرت

: وخطبه        دروسه في مايأتي عنه صدر المساجد أئمة

حالت          في إلّ القوة إلى ليلجأ سلم، دين السلم أن

النفس؟   عن الدفاع

بالدين؟      السياسية المور ربط ليجوز أنه

هذه        في الشرعية النظر بوجهة بموافاتنا التكرم المرجو

المور.

147 
الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

في          وقف من فكل أحسن، هي بالتي الدعوة نشر الصل

. قتاله         جاز بقتاله إلّ دفعه يمكن ول نشرها سبيل

يراد          كان فإن السياسة، معنى تحديد من لبد أنه كما

الدين،          صميم من فهذا وخارجيا داخليا المة حياة تنظيم بالسياسة



إن             يتبين حتى المراد يبين أن السائل فعلى ذلك غير بها أريد وإن

. أعلم     .   ّله وال ل أم للدين ًا موافق هذا كان

*   *   *
وزوجته   2/19/83 المرتد بين التفريق

اللجنة حضرت ]9[ / إلى :شيخة،المدعوة  بالتي   وأفادت

من         حذرته وقد فيهما، وراجعها مرتين طلقها زوجها إن

يشرب         وهو الطلق، بأمر فاستهان ثالث طلق على القدام

يسب          أنه كما خدمتهم ويكلفها المنزل في أصحابه مع الخمر

ًا            متدين كان الذي الكبير البن على أثر وقد ّله ال وجود وينكر الدين

يساعدها            من أهلها من لها وليس أبيه، حال حاله وأصبح فتغير

. زوجها   حال لتصحيح

منه؟         ماصدر رغم معه البقاء لها يجوز هل وتسأل

اللجنة*    :أجابت
وجود          وإنكاره السلم دين سبه من ًا صحيح ماتقوله كان إن

النكاح         بطل فقـد اسمه، وتقدس ذكـره، وتعالى سبحانه، ّله ال

لها           يحـل ول عليـه، وحرمت الكفر بكلمة نطقـه حين مـن بينهما

تحتجب           أن وعليهـا الزواج، معاشـرة يعاشرهـا أن من تمكنـه أن

فذلك       حينئذ الزواج معاشرة عاشرهـا فإن منـه،
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ًا،           ظاهر ًا رجوع السلم إلى ورجع توبة أحدث إن لكن محرم، زنا

بالنكاح          إليه عدتهاعادت انقضاء قبل السلم إلى رجوعه كان فإن

له            تحل لم عدتها انقضاء بعد السلم إلى رجوعه كان وإن الول،



ثلث          إليها المشار وعدتها برضاها، جديد ومهر جديد بعقد إلّ

لها           يحل فل كل وعلى بالكفر، مانطق أول منذ كوامل حيضات

إن           ثم تزوجها، منذ تطليقات ثلث استوفى كان إن إليه الرجوع

: يقول   تعالى ّله يأتيكم        {ال أن قبل من له وأسلموا ربكم إلى وأنيبوا

لتنصرون    ثم ربكم       )54(العذاب من إليكم أنزل ما أحسن واتبعوا

لتشعرون         وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل تقول  )55(من أن

لمن          كنت وإن الله جنب في مافرطت على ياحسرتى نفس

()56(الساخرين المتقين          من لكنت هداني الله أن لو تقول )57أو
المحسنين              من فأكون كرة لي أن لو العذاب ترى حين تقول (أو

من         )58 وكنت واستكبرت بها فكذبت آياتي جاءتك قد بلى

وجوههم        )59(الكافرين الله على كذبوا الذين ترى القيامة ويوم

للمتكبرين       ًى مثو جهنم في أليس ّدة الذين   )60(مسو ّله ال وينجي

يحزنون       هم ول السوء ليمسهم بمفازتهم والله ).1(})61(اتقوا

. أعلم   وتعالى سبحانه

*    *   *

القرآن   84ع/5/42 عليه مانص إنكار

اللجنة عرض ]10[ من    على المقدم معهد الستفتاء مدير

السلمية  أفريقيا،      الشريعة بجنوب الصالح الرجاء رأس في

: يلي   كما وهو

الركان:         بقبول وينطق السلم ادعى من مامقام السؤال

: ولكن    السلم في الخمس

____________
)1(  : اليات  الزمر .61 - 54سورة
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. البشر            كسائر وأم أب من ولد عيسى النبي أن يؤمن ـ

ّله            ال صلى محمد نبينا بعد النبوة ادعى من كمجدد اتخذ ـ

. وسلم  عليه

إلى            انصرف ثم عليه، غمي ولكن صلب عيسى النبي أن ـ

في   .مكان الدنى      الشرق

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الصلة            عليه عيسى سيدنا أن اعتقد ثم السلم ادعى من ـ

ًا           مرتد ًا كافر يعتبر فإنه البشر، كسائر وأم أب من ولد والسلم

مثل           أب، غير من عيسى ولدة من القرآن عليه مانص لنكاره

مريم      السيدة عن حكاية تعالى غلُم     : {قوله لي يكون أنّى قالت

ًا       بغي أك ولم بشر يمسسني علَي      )20(ولم هو ربك قال كذلك قال

ًا         مقضي ًا أمر وكان منا ورحمة للناس آية ولنجعله ّيُُن ).1( } )21(ه

صلى             محمد ّله ال نبي بعد الرسالة أو النبوة يدعي من كل ـ

ومن          ًا، مجدد اعتباره وليجوز مرتد كاذب فإنه وسلم عليه ّله ال

فيكون          له ًا مؤيد يكون النبوة بادعائه يعلم وهو ًا مجدد اعتبره

ادعى            أنه وينكر التجديد صفة له يثبت كان إذا أما مثله، ًا مرتد

أوالرسالة          النبوة أحكام من ًا شيئ له وليثبت الرسالة أو النبوة

.     ( ًا(  كافر بذلك ليكون فإنه سبق كما

ًا            كافر يكون فإنه صلب، السلم عليه عيسى أن ادعى من ـ

إثبات           ومن وصلبه قتله نفي من الكريم القرآن في ماثبت لنكاره

 : تعالى      قوله وهو السماء، إلى ولكن     {رفعه صلبوه وما قتلوه وما



مـن            بـه مالهم منـه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه

يقينا       قتلوه وما ّظن ال اتباع إل ٍم إليه    )157(عل ّله ال رفعه بـل

______________
)1(  : اليتان  مريم 20سورة 21،. 
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ًا    حكيم ًا عزيز ًله ال أعلم   .).1( } )158(وكان والله

*   *   *
يؤمن:          أو ينطق ثم مسلم، أنه ادعى من مامقام السؤال

    : ًا؟      إخبار أو كان ًأ مبد قرآنيا ًا نص أنكر أو يخالف، بما

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

يثبت            أكان سواء ًا قرآني ًا نص أنكر ثم مسلم أنه ادعى من كل

. ًا        مرتد يكون فإنه ًا، خبر أو ًا تشريع أو عقيدة

 ) غير          الدللة قطعي ًا قرآني ًا نص يخالف ما اعتقد من أما

       ( فإنه   الجوبة، هذه في تقدمت التي كالنصوص للتأويل قابل

وإلّ          شبهة، لديه كانت إن شبهته وتزال ويستتاب ًا مرتد يكون

. الكفار    بحكم عليه يحكم

الفهام          فيه تختلف مما الدللة ظني النص كان إن أما

.   . أعلم      والله فيه المخالف بكفر يحكم فل والجتهادات

*   *   *
لعلماء:         ويحق يصح هل أعله، ماذكره ادعى فمن السؤال

( ؟     (  بالكفر ًا شرع عليه يحكموا أن الشريعة



اللجنة*    :أجابت يلي   بما

يوجد       (    لم إن الشريعة لعلماء فإن ذكره، ماسبق فعل من

.          ( السؤال  جواب في بيانه تقدم بما عليه يحكموا أن شرعي قضاء

. أعلم  والله

*    *   *
____________

)1(  : اليتان  النساء .158، 157سورة
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بالكفر  2/166/81 المتلفظ استتابة

اللجنة تقدم ]11[ / إلى المدعو    من وزوجته كل ،نايف

: يلي    ما الزوجة وأفادت

يذهب           أن يريد كان إن سألته ذقنه يحلق زوجي كان بينما

بأن            أخبرته وقد عمه، توفي حيث العزاء لحضور عمه ابن دار إلى

وقد          الظهر، بعد عنده يشتغل الذي الشخص من ًا إذن يطلب

  :     : فقال     طلقني له فقلت عني فكي لي وقال يكفر، وصار غضب

.       ( الخر: (    منا كل شتم ذلك وبعد طالق طالق، طالق، لي

إرادتي          عن خارجة كانت الحادثة لن ًا نظر أنه الزوج وأفاد

وأن           المستقبل، في ذلك أكرر ل أن مستعد وأنا الغضب، لشدة

 . الموقرة       لجنتكم علي تقرره بما ألتزم

من          تبين التي والزوجة الزوج من كل أقوال أخذ وبعد

الطلق           وأن كفرية بكلمات مايتلفظ ًا كثير كان الزوج أن أقوالهما

. الكفر           بكلمات نطق أن بعد كان استفتائه في منه وقع الذي



: اللجنة     سألته ـ

كفرية؟         عبارات من منك ماصدر على ًا مصمم لزلت هل

بأنه          وتعهد بالشهادتين أمامنا وشهد السلم في راغب أنه فأعلن

. أخرى        مرة الكلم هذا مثل إلى يعود لن

مرتين          من أكثر ذلك منه تكرر إن أنه اللجنة وأفهمته

. ذلك        بعد توبته تقبل لن فإنه ماتقدم، إحداهما

ولتـدري        بالطـلق، اليمان كثير أنه الزوجة أخبرت وقـد

تلك  عـدد
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. الطلق         أيمان من منه ماصدر عدد ليدري والزوج اليمان

رجعية،          واحدة طلقة منه وقع قد يكون ذلك على وبناء

حتى           فيها وحنث منه صدرت التي اليمان عن يكفر أن وعليه

ـ             ًا مالي ـ يستطيع كان فإن ذمته، برئت قد أنه ظنه على يغلب

. كسوتهم         أو مساكين عشرة إطعام يمين كل عن فعليه

       : عصمتك؟  إلى زوجتك إرجاع في ترغب هل اللجنة وسألته

صلى:           نبيه وسنة ّله ال كتاب على أمامنا راجعها وقد نعم، فأجاب

.   . أعلم   والله وسلم عليه ّله ال

*   *   *

وأثره   84ع/4/25 تعالى ّله ل ا سب

اللجنة حضر ]12[ /إلى :محمد المدعو  التي    الستفتاء وقدم ،



بالطلق         اليمين بحلف شديدة عصبية حالة في وأنا قمت

ل           وأن ومعرفتي، بإذني إل البيت من لتخرج بأن زوجتي على

. وموافقتها     رغبتها دون للمعاشرة أقربها

تاب            وقد الدين وسب وجل عز ّله ال سب قد بأنه الزوج وأقر

. اللجنة    أمام ذلك من

اللجنة*    :أجابت ذلك    على بناء

بإذنها           فترجع له ترجع أن شاء وإذا منه بانت زوجته أن

رسوله           وسنة ّله ال كتاب على يتزوجها أن الزوج طلب ثم ورضاها

 ( وقبلت       (   دنانير عشرة قدره صداق وعلى وسلم عليه ّله ال صلى

.   . أعلم     والله ماذكر على منه الزواج الزوجة

*   *   *
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العقائد   كتاب

ّوات :    والنب التوحيد باُب

آخر     84ع/5/42 وسلم عليه ّله ل ا صلى محمد

النبياء



اللجنة عرض ] 13[ من    على المقدم مديرالستفتاء

الشريعة   علوم الصالح    السلمية معهد الرجاء رأس في

: يلي     كما وهو أفريقيا، بجنوب

       : ّله   ال صلى محمد بنبينا لتنتهي النبوة إن قال من مامقام

وسلم؟  عليه

اللجنة *   :أجابت يلي   بما

ّله          ال صلى محمد بنبينا أوالرسالة النبوة ختم أنكر من كل

ول   (         نبي بعده ليس والرسل النبياء آخر أنه بمعنى وسلم عليه

.   . أعلم)      ّله وال ًا مسلم ليس مرتد كافر فإنه ، رسول

*   *   *
اسم    5/5/77 على المشتملة المطبوعات رمي

تعالى  ّله ل ا

اللجنة وعرض ]14[ / على السيد   خالد:سؤال
وأماكن         الشوارع في الناس بعض يلقيها التي الوراق حول

فهل             القرآن من آية أو ّله ال اسم فيها ذكر قد يكون وربما القمامة

؟            الوراق من النوع هذا حيال المسلم موقف وما يلقيها؟ من يأثم
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: اللجنة*    أجابت

من            آية أو ّله ال اسم فيه أن مايعلم إلقاء للمسلم ليجوز أنه

ذلك             من يمتنع أن وعليه الشارع في أو قذر موضع في ّله ال كتاب

       . أو     يدفن أو ذلك مثل يحرق بل وكلمه تعالى ّله ال لسم ًا تكريم

.(     ) جار   ماء في أو البحر في يغرق



تعالى            ّله ال اسم فيه أن ليعلم الوراق من ًا شيئ ألقى إذا أما

من            الحرج ووجود البلوى لشدة وذلك يأثم فل كلمه من ًا شيئ أو

أن.           عليه فليس ملقى المطبوعات من ًا شيئ رأى إن وكذلك ذلك

يرفعه            أن فعليه مكتوبة آية أو ّله ال اسم رأى إن لكن يفتشه،

.   . أعلم     ّله وال ولكلمه وجل عز ّله ل ًا تعظيم

*   *   *
السلم  2/42/78 عيسىعليه حال

من    ]15[ الواردة السئلة عميد   عرضت الكريم عبد الشيخ

الشريعة   علوم :السلمية معهد وهي 

الكتاب         1 وفق السلم عليه عيسى النبي حال ماهو ـ

الثابتة؟   الشريفة والسنة

: اللجنة*    أجابت

نزول          في تواتر بما التصريح كتاب إلى الرجوع السائل على

المحدث        ( الكشميري شاه أنور محمد للشيخ ـ  -1292المسيح
الشيخ)        1352 وحققه باكستان مفتي شفيع محمد تلميذه رتبه هـ

غدة    . أبو الفتاح عبد

*    *   *
2    : مات؟      قد عيسى إّن قال من ماحكم ـ

: اللجنة*    أجابت

.     : مات     قد عيسى إن قال من وليفسق ليكفر أنه

*   *   *
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دعوته             3 نشر قد عيسى أن على تدل أدلة أية يوجد هل ـ

وإيران؟      والسند وأفغانستان الهند في لناس



: اللجنة*    أجابت

.   . أعلم      ّله وال ذلك على دليل أي لتعلم أنها

*   *   *
الدين   5/10/77 في بالسنة الخذ

من     ]16[ كندا من الوارد الستفتاء عرض

( . . . كريم( ي أ بعض      س على النوري الله عبد الشيخ وإجابة

الدين،           في بها يؤخذ أن يجب ّنة الس أن الجابة وتتضمن أسئلته،

وقد           للقرآن، ًا ومبين ًا هادي بعث وسلم عليه ّله ال صلى الرسول لن

. رسوله      بطاعة وجل عز الله أمر

الجابة   ووافقت * هذه على على.   اللجنة وافقت كما

إذاعتها.
*   *   *

الظالمين    6/82/79 ديار في المسلمين إقامة

اللجنة عرضت ]17[ /على المدعو     من المقدمة الرسالة

:صالح فيها    يطلب والذي

" ثمود         ديار في للمسلمين بالنسبة والسكن القامة حكم

      ":    " بالبساتين  ملىء قد الوادي هذا إن رسالته في وقال الحجر

عن         لماروي ليجوزسكناها أنه العلماء بعض رأى وقد المثمرة،

  ( ) مروره        عند تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول

استعمال           عن نهى أنه وسلم عليه الله صلى عنه ثبت بالحجر،فقد

أن         يرى من العلماء الظالمين،ومن القوم مساكن ودخول مائها

العذاب،         ومواضع رالظالمين بديا المرور عند للعتبار الحديث هذا

مـن      الدفع محسرعند وادي كشأن شأنه
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."        : وردمت   واحدة بئر في خاص النهي بأن قيل وقد عرفة،

على*       الموضوع عرض أجابت وبعد :اللجنة
  ( عليها      ( ويقاس الحجر ثمود ديار في والمكث الدخول يكره

.   . أعلم    ّله وال بالظالمين الخسف مواضع سائر

*   *   *
ربه   3/162/81 الصائم يشبه هل

من    ]18[ المقدم الكتاب المساجد  عرض إدارة وجاء مدير ،

فيه:
المساجد          أئمة أحد أن الهالي بعض لسان على نشر فقد

: وخطبه      دروسه في مايأتي عنه صدر

. تعالى       ّله بال يتشبه الصائم أن ـ

حالت            في إلّ القوة إلى ليلجأ سلم، دين السلم أن ـ

. النفس   عن الدفاع

في        الشرعية النظر بوجهة الدارة بموافاة التكرم المرجو

. المور  هذه

الموضوع*     عرض رأت   وبعد اللجنة :على مايلي 

   (       )  : تعبير  هذا أن ، تعالى ّله بال يتشبه الصائم إن قوله ـ

ليأكل            الصائم أن يقصد كان وإن به، يعبر أن ينبغي ماكان ّيىء س

. يشرب          ول ليأكل شأنه جل الله أن كما يشرب، ول

في            وقف من فكل أحسن، هي بالتي الدعوة نشر الصل ـ

.   . أعلم        ّله وال قتاله جاز بقتاله إلّ دفعه وليمكن نشرها سبيل



*   *   *
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العقائد  كتاُب

ّيات :   ن واليما ّيات ب الغي باُب

النسان   84ع/1/27 على الجن تسلط

الفتوى  عرض ]19[ لجنة :على التالي   السؤال

المراض         هي وما الشرير والجن الخير بالجن نقصد ماذا

. ؟    الجن عن المتسببة

: اللجنة*    أجابت

وذلك         المفسدون وفيهم الصالحون، فيهم ـ كالنس ـ الجن

 " الجن         سورة في تعالى قوله في الكريم القرآن ّنا  {بنص م ّنا وأ

ًا       قدد طرائق ّا كن ذلك دون ّنا وم :،)1(} )11(الصالحون ًا   أيض وقوله

القاسطون      { ّنا وم المسلمون ّنا م ّنا :)2(}وأ القاسطون     ومعنى

الجائرون.
     . حالته،      بعض في الصرع فهو الجن تسلط عن ينشأ ما أما

والضطراب        والوسوسة، كالقلق، النفسية المراض بعض وكذلك

.   . أعلم   ّله وال المعاشية التصرفات في

*   *  *



___________
)1(  : الية  الجن .11سورة
)2(  : الية  الجن .14سورة
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الجن   84ع/1/27 عن المتسببة المراض

اللجنة ورد ]20[ :إلى التالي   السؤال

الدليل        ماهو لكن مسلمين باعتبارنا بالجن نعتقد نحن

ـ          المراض يسبب قد الجن أن على الشريعة من المستخرج

     ( ) أن    على الدليل هو وما النفسية العقلية المراض وخاصة

. الجن؟      طرد أو باستخراج يتم الشفاء

اللجنة  *  :أجابت يلي   بما

بعض  أن     وردت على تدل التي الصحيحة الحاديث

أحوالً         لهم ويسببون الناس ضعاف على يتسلطون قد الجن

الحالت          هذه بعض أن وورد الطبي، العلج فيها ليجدي مرضية

الجني         وزجر والدعية بالتعوذ وذلك المصاب نفس بتقوية عولجت

         . اليمان  قوي كان من إلّ ذلك على يقوى ول عليه المتسلط

من.         أقوى الشريرة النفس على سلطانه يكون حتى والعزيمة

على.          ذلك دل يعانيه كان مما المصاب تخلص فإذا سلطانها

عملً           بها للخذ تصلح الحاديث هذه درجة وإن هذا العلج، جدوى

.   . أعلم        ّله وال اعتقاد عليها ُيبنى أن درجة إلى تصل ولم

*   *   *
النسان   84ع/1/27 على الجن تسلط

الفتوى  سئلت]21[ :لجنة التالي   السؤال



ما؟         شخص على مسيطر الجني أن على نتعرف كيف

: اللجنة*   أجابت

عقله،          أو جسمه في خلل أو بمـرض النسان أصيـب إذا

إلى         الرجوع هي الشريعة إليها دعـت التي السبيل فـإن

ِد      ُيْجـ لم فإذا الطباء، من المختصين
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أو          الصابة سبب يكون أن المحتمل من فإن الطبي، العلج

الدعية         مثل الروحي العلج إليه فيضم عضوي، غير المرض

النفس        تسلط على والتغلب المصاب نفس وتقوية والذكار،

.   . أعلم   ّله وال عليه المؤثرة الشريرة

*   *   *
النساء   84ع/1/27 على الجن تسلط

اللجنة عرض ]22[ :على التالي   السؤال

النساء؟  (   )    إلى الجن يميل أو يفضل لماذا

: اللجنة*   أجابت

على       (     تدل كما النساء على للتسلط الجن ميل كثرة إن

     ( غلبة       من كان ربما شرعي دليل ذلك على وليس الوقائع، ذلك

.  . أعلم     ّله وال بعضهن في التقوى وقلة العاطفة،

*   *   *
السحر 84ع/1/27 تعلم

السائل ]23[ الرحمن/  قدم :عبد التالي   السؤال



      ... كانت  وإذا السحر، في نعتقد هل مسلمين باعتبارنا

منه؟       الشريعة موقف هو فما بنعم الجابة

في         * عنها ماجاء أن ورأت السؤال هذا على اللجنة اطلعت

: مايلي         وحاصله للجواب يكفي حجر ابن للحافظ الباري فتح

       : لـه،    حقيقة ول فقـط تخيل هـو فقيل السحر، في اختلف

بكر         وأبـي الشافعية مـن الستراباذي جعفر أبي اختيار وهـذا

:   . النووي       قال وطائفة الظاهري حزم وابن الحنفية من الرازي

الجمهور،        قطع وبـه حقيقه له أن والصحيح
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الصحيحة        والسنة الكتاب عليه ويدل العلماء، عامة وعليه

        . عين.  انقلب بالسحر يقع هل النزاع محل لكن انتهى المشهورة

  :        : له    إن قال ومن ذلك، منع فقط تخييل إنه قال فمن ل؟ أو

ًا           نوع فيكون المزاج يغير بحيث فقط تأثير له هل اختلفوا حقيقة

مثلً           ًا حيوان الجماد ّير يص بحيث الحالة إلى ينتهي أو المراض؟ من

إلى          قليلة طائفة وذهبت الول، هو الجمهور عليه فالذي وعكسه؟

الثاني.

       : له  وأن السحر إثبات على العلماء جمهور المازري قال

خيالت         إلى منه مايقع وأضاف حقيقته، بعضهم ونفى حقيقة،

لينكر          العقل ولن السحر، بإثبات النقل لورود مردود وهو باطلة،

تركيب            أو ملفق بكلم الساحر نطق عند العادة يخرق قد ّله ال أن

مايقع           ذلك ونظير مخصوص، ترتيب على قوى بين مزج أو أجسام

ينقلب          حتى ببعض العقاقير بعض مزج من الطباء حذاق من

. ًا      نافع التركيب فيصير بمفرده منها الضار



       : بالجماع،  الكبائر من وهو حرام السحر عمل النووي قال

 . ومنه          الموبقات السبع من وسلم عليه الله صلى النبي عده وقد

كان          فإن كبيرة، معصية بل ًا كفر ماليكون ومنه ًا، كفر مايكون

. فل          وإلّ كفر فهو الكفر يقتضي فعل أو قول فيه

  : لتمييز        إما أمرين لحد السحر تعلم العلماء بعض أجاز وقد

فل            الول فأما فيه، وقع عمن لزالته وإما غيره، من كفر مافيه

فمعرفة          العتقاد سلم فإذا العتقاد، جهة من إلّ فيه محذور

أهل         عبادة كيفية يعرف كما ًا، منع ليستلزم بمجرده الشيء

. فعل           أو قول حكاية هي إنما الساحر مايعمله كيفية لن الوثان،

زعم           كما ليتم كان فإن الثاني أما به، والعمل تعاطيه بخلف

جاز            وإلّ أصلً، يحل فل والفسق الكفر أنواع من بنوع إلّ بعضهم

.   . أعلم  والله المذكور للمعنى

*   *   *
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العقائد  كتاُب

والتسبيح:    الذكار باُب

في    2/63/79 وأدعية أحاديث ونشر طباعة

المساجد



اللجنة عرض ]24[ /على المواطن   مطبوعة  محمد، من ورقة

أن          طابعها رجاء مع ودعاء، نبوي وحديث قدسي حديث فيها

. ويوزعها    مسلم كل ينسخها

: اللجنة*    أجابت

على         للتنبيه المساجد إدارة إلى الورقة هذه إحالة نرجو

الحاديث         نشر من بالتثبت الناس بتوعية والوعاظ الئمة السادة

التحقق          بعد إلّ دينية معلومات أية نشر وعدم والدينية، القدسية

.   . أعلم  ّله وال صحتها من

*   *   *
الجماعي 84ع/9/30 الذكر

اللجنة عرض ]25[ / على المدعو     من ّدم المق بكري،السؤال

: يلي   كما وهو

 . وبعد        الحديث أو الفقه في ًا درس يقيمون الشباب بعض

الله          صلى النبي على ويصلون وجل عز ّله ال يستغفرون الدرس

الدرس        وقبل جالسون، وهم جماعة ويهللون وسلم، عليه

الصباح           أوراد من وسلم عليه الله صلى النبي عن ماورد يقرؤون

العمل (  )        هذا في فهل ًا، أيض جماعي بشكل المأثورات والمساء

مانـع
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الحضور         - تعويد الجماعي الذكر من المقصود بأن ًا علم شرعي؟

    - سبحانه       ّله ال ذكر على العامة من منهم ًا كثير أن وخاصة

صلى           ّله ال رسول عن أذكار من ماورد تلوة اعتياد وعلى وتعالى،



لها،         قراءتهم وتصحيح والمساء، الصباح في وسلم عليه ّله ال

ًا        . غالب جديد وجه من درس ليخلو أنه وخاصة

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الواردة         الدعية أو المأثورة الذكار في مجموعة اشتراك إن

على          التشويش عدم بشرط جائز واحد بصوت القرآن قراءة أو

إذا           ولسيما مشروع، عمل من فيه هم مما غيرهم أو المصلين

المتعلم،         غير وتعليم النشاط على تساعد الطريقة هذه كانت

بصورتها          مسنونة أو واجبة أنها الكيفية هذه تعتقد أل وبشرط

والتقوى،         البر على المتعلم،وللتعاون غير لتعليم وسيلة هي وإنما

الشأن          بهذا فتوى المالكية علماء لبعض أنه إلى تشير واللجنة

 ) ج   في بن)      281ص1تنظر لحمد المعرب المعيار كتاب من

رفع         جواز في النووي استند كما المالكي، الونشريسي يحيى

أن           عباس ابن عن الصحيحين، في حديث إلى بالذكر الصوت

على          كان المكتوبة من الناس ينصرف حين بالذكر الصوت رفع

 ": كنت          عباس ابن وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول عهد

ص      "    الذكار سمعته إذا بذلك انصرفوا إذا .67أعلم أعلم.   ّله وال

*   *   *

المأثورة   84ع/1/27 بالدعية الجن استخراج

اللجنة عرض ]26[ :على التالي   السؤال

الجن؟        من أوالتخلص استخراج بكيفية التعلم مسموح هل
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: اللجنة*    أجابت

كل           بل تعليم، أو تعلم إلى تحتاج خاصة أمور هناك ليس

الذكار         وترداد المأثورة بالدعية الدعاء هو العلج إليه مايحتاج

 . ّله         وال نفسه وقوة وتقواه المعالج صلح ذلك إلى مضافا الواردة،

أعلم.
*   *   *

المشروعة   84ع/1/27 وغير المشروعة التعاويذ

السؤال   ]27[ هذا الفتوى  قدم لجنة :إلى
الكلمة؟     هذه تعني وماذا التعاويذ،

: اللجنة*    أجابت

: أمرين    أحد بالتعاويذ يقصد

بقراءة        أو المأثورة بالدعية ماكان وهي المشروعة، التعاويذ

   (      ) وآية  الكتاب، وفاتحة الناس سورة ، الفلق سورة المعوذتين

وسلم         عليه الله صلى النبي عن الواردة والتعوذات الكرسي

بمعناه:           كان وما ماخلق شر من التامات ّله ال بكلمات أعوذ كقوله

الدعية  .من
مجهول       ماكان وهي المشروعة، غير التعاويذ والثاني

فيه         بما إليهم والتزلف بالشياطين الستعانة متضمنا أو المعنى

.   . أعلم        ّله وال النذور وتقديم لهم بالذبح أو فسق أو كفر

*   *   *
التعاويذ  84ع/1/27 استعمال حالت

اللجنة وعرض ]28[ :على التالي   السؤال



التعاويذ؟     تستعمل الحالت أي في
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: اللجنة*     أجابت

النسان         شعور حين وتتأكد وقت، كل في التعاويذ تستعمل

استعمال          ذلك إلى يضم أن وينبغي المرض، أو وبالخوف بالضعف

يستعمل          أن في حرج ول المختصون، الطباء يصفها التي الدوية

.   . أعلم      ّله وال حال كل في تعالى ّله بال التعوذ

*   *   *
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العقائد  كتاُب



السلمية:    الشخصيات باُب

وأعمالهم  84ع/1/32 بالصحابة التشكيك

المجلت      اللجنةنظرت ]29[ إحدى نشرته الذي المقال في

.( المانة (   وعادت بعنوان

أعضاء    * بين التداول :اللجنةوبعد مايلي   اتضح

من            الموثقة غير الدب كتب في إلّ ترد لم القصة هذه إن

رضوان         الصحابة في الطعن من السلوب وهذا العلمية، الناحية

الدين          هذا في ويشكك المسلمين، بين يفرق أسلوب عليهم ّله ال

مـن          ستة سيرة في الطعن تناولت القصة وهذه وتفصيلً، جملة

        : بن  ّله ال وعبد الدرداء وأبـو هريرة وأبـو معاوية وهـم الصحابة،

ّله           ال رضي سفيان وأبو طالب أبي بن علي بـن والحسين سـلم

سفيان          أبـا وصف أنه التحامل على يدل ومما أجمعين، عنهم

عليه           الله صلى الله رسول أعـداء أعدى بأنه عنه ّله ال رضي

كانوا            الصحابة أكثر وأن ماقبله، َيُجّب السلم أن ونسي ، وسلم

دعـوة         ومعاداة الوثان وعبادة ّلـه بال الكفر على إسلمهم قـبل

بإسلمهم         لهم ّله ال فغفر الذنوب، أعظم وذلك ورسولها، السلم

وبعـد          وسلم عليه اللـه صلى ّله ال رسـول يدي بين وجهادهم

الكاتب          نسي كمـا للناس، أخرجت أمـة خير بذلك وجعلهم وفاته،

اليرموك      موقعة في سفيان أبـي موقف
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يزيد           ابنه وكان الجهاد، على الناس يحرض سفيان أبو وقف حيث

على           التحامل إن ثم الشام، بلد فتح في المسلمين قواد من

وحي           كاتب كان فإنه ظلم، وأي ظلم عنه الله رضي معاوية

في            الجهاد راية حمل أنه كما وسلم، عليه ّله ال صلى ّله ال لرسول

في            اتسعت السلم دار رقعة إن حتى والبحر، البر في ّله ال سبيل

وقال            بعده، جاء ممن غيره عهد في تتسع لم بما خلفته عهد

   : أنف         في تراب عنه الله رضي معاوية في ّله ال رحمه أحمد المام

     : من       ًا أحد ُد أح ّقص تن ما وقال عبدالعزيز، بن عمر من خير معاوية

وقال           سوء، داخلة وله إل وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

    : بن       عمر رأيت ما ميسرة بن إبراهيم عن المبارك بن عبدالله

ضربه         فإنه معاوية، شتم ًا إنسان إل ًا إنسان ضرب عبدالعزيز

تخبيب          على كان مهما صحابي إقدام يتصور ل وكذلك ًا، أسواط

         ( السلم( أن مع عصمته، في وهي زوجها على امرأة إفساد

حرم           بل طلق، في كانت إن سيما ول المعتدة خطبة يحرم

بعض           هناك كانت وإذا طلق، عدة في كانت إن لها التعريض

عما           نكف وأن نثيره، ل أن يقتضي فالدب الصحابة بين الخلفات

منهم          كل اختلفهم، في مجتهدين كانوا أنهم ونعتقد بينهم، جرى

قد            فتن وتلك الفتن، نتقي أن أوصانا تعالى ّله ال فإن الحق، يريد

 : وتعالى     سبحانه قال كما كسبت       {خلت، ما لها خلت قد أمة تلك

يعملون         كانوا عما تسئلون ول كسبتم ما ومن ).1( } )141(ولكم

سلم          بن عبدالله فإن ًا، تاريخي الحادثة هذه مثل وقوع المستبعد

سنة   (43توفي سنة       الخلفة معاوية وتولى هجرية) 41هجرية

في          المثل به يضرب الذي المحنك وهو منه المستبعد فمن

بما           إليه ويبغضهم عليه الناس يثير بما عهده يبدأ أنه السياسة

. الشرع   حكم يخالف



_____________________________
_
)1  : الية)   البقرة .141سورة
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بن         عبدالله الجليل الصحابي انخداع المستبعد من أن كما

. وذكاء           فطنة الناس أقل لها يتنبه التي الحيلة هذه بمثل سلم

من           لها أساس ل مختلقة القصة أن على ًا يقين يدل ومما

عن            أو جهل عن تابعه الذي والكاتب مختلقها من كلً وأن الصحة

الله           عبد وأقنعا المؤامرة تنفيذ توليا اللذين أن ذكرت أنها هوى،

ّله           ال رضي الدرداء وأبو هريرة أبو هما امرأته بطلق سلم بن

عام         توفي الدرداء أبا أن ًا تارخي والمعروف للهجرة 32عنهما،

حصلت         فمتى سنوات بتسع الخلفة معاوية يتولى أن قبل

معاوية            وله سلم بن ّله ال عبد أن يذكر الكاتب فإن ًا وأيض القصة؟

من           الدرداء أبو قام فهل ذلك، بعد حصلت والقصة العراق على

. معاوية       خلفة في المؤامرة هذه لينفذ قبره

امرأة           هوي أنه الكاتب ذكر الذي معاوية بن يزيد فإن ًا وأيض

أبو             مات يوم عمره كان له خطبها معاوية وأن سلم بن الله عبد

سنة         ولد يزيد لن فقط سنين سبع مثل   25الدرداء فهل للهجرة،

. ! الكاتب           هذا ماأورده منه يجري أنه يتصور السن هذا في يزيد



أنها         ويكفي المفضوح، المختلق الكذب من إذن القصة فهذه

أو            صحيح بسند رويت ول المعتمدة الكتب من شيء في تذكر لم

  . ليس        لكن والتفكه الخرافة أحاديث قبيل من فهي ضعيف، حتى

: تعالى         ّلـه ال قـال والمؤمنات المؤمنين يؤذي بمـا التفكه لحد

فقـد        { اكتسبوا مـا بغير والمؤمنـات المؤمنين يـؤذون والذين

ًا    مبينـ ًا وإثمـ ًا بهتان : ،)1(} )58(احتملوا يكسب  {وقـال   ومن

أو  خطيئة

_______________________
)1(  : الية  الحزاب .58سورة
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ًا          مبين ًا وإثم ًا بهتان احتمل فقد ًا بريئ به يرم ثم ،)1( )}122(إثما

ّله           ال رسول صحابة بعض بالذى له تتعرض من كان إذا فكيف

سبيل           في وجاهد ورسوله ّله بال آمن ممن وسلم عليه الله صلى

الناس           ودخل الرض، أقاصي إلى تعالى ّله ال دين ّلغ ب حتى ّله ال

غائبون،            وهم بهم ذلك يفعل كيف بل ًا، أفواج ّله ال دين في بدعوته

 : تعالى       ّله ال قال الذنوب أكبر من بعضكم   {والغتياب يغتب ول

ّله           ال واتقوا فكرهتموه ًا ميت أخيه لحم يأكل أن أحدكم أيحب ًا بعض

الدفاع         ،)2(}  ليستطيعون وهم ربهم إلى وأفضوا ماتوا وقد كيف

: وسلم           عليه ّله ال صلى النبي قال وقد ينهشها، ممن أعراضهم عن

ماقدموا"        " . إلى أفضوا قد فإنهم الموات ذروا

         ( كلمة( حقه في قال التاريخ أن الكاتب ادعى الذي يزيد و

صبوات          القصر في له وكان الخمر، يشرب كان أنه صريحة



على          وقف حتى المسلمين جيش قاد من أول هو وسهرات،

أمامها         وركز زمانها في دولة أعظم عاصمة القسطنطينية أسوار

أول          (  وسلم عليه ّله ال صلى النبي قال وقد خفاقة، السلم راية

    ( مسلم     كل على فالواجب لهم مغفور القسطنطينية يغزو جيش

حق          ورعاية أصحابه، في وسلم عليه ّله ال صلى النبي رعاية

 : تعالى         ّله ال قال المسلمين، من بعدهم من على والذين{أصحابه

سبقونا          الذين ولخواننا لنا اغفر ّبنا ر يقولون بعدهم من جاءوا

رحيم            رؤوف إنك ربنا آمنوا للذين غلً قلوبنا في تجعل ول باليمان

{ )3.(

   ( ) القصـة        علـى عندياتـه من أضاف الكاتب وإن هـذا

ما.  المختلقة

_____________________________
__

)1(  : الية  النساء .112سورة
)2(  : الية  الحجرات .12سورة
)3(  : الية  الحشر .10سورة
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من           والتقوى، الدين من عنهم ّله ال رضي الصحابة حال ليناسب

         : وهذا    الخليفة، أمام انحنى سلم بن ّله ال عبد إن قال أنه مثلً ذلك

عبادة          من الناس ليخرجوا ّله ال في جاهدوا الصحابة لن ليليق،

       : كانت     سلم بن ّله ال عبد امرأة إن وقال ّله، ال عبادة إلى العباد

    : كانت      حسناء جارية إن ًا أيض وقال جسمها، مفاتن ووصف تعبده،



تلك            ! قهوة فأي معاوية، عند من بالقهوة سلم بن ّله ال عبد تأتي

. الحاضر       عصرنا في إل القهوة تعرف ولم

يهدم،          ول يبني ًا إيجابي ًا موضوع يختار ان الكاتب على فكان

يسعى         موضوع من بدلً والوفاق بالخير المسلمين على ويعود

. والشقاق   الفتنة إلى

إلى         التبصير عاتقها على حملت التي المجلت أن والمل

حملة            في يشكك أن يريد الذي التيار هذا مثل في لتنساق الحق

ماينسب         كل في فتتحرى ورواته، وقادته القرآن وخبر السلم

المغرضين           بأقوال ل العلم، من به يوثق بما وتأخذ وتتروى إليهم،

وأن        خاصة الهواء، ومتبعي الفاكين وإفك المتخرصين وتخرصات

التنوير         غير لتقتضي العلم وزارة إليها وكلتها التي المهمة

. ودنياهم      دينهم شؤون في للجمهور والتبصير

ليعلم         وباطنة ظاهرة فتن من فيه ماهم المسلمين ويكفي

والملئكة           ّله ال لعنة فعليه الفتن إثارة يتولى ومن ّله، ال إلّ مداها

      .   . وآله  محمد سيدنا على ّله ال ّلى وص أعلم والله أجمعين والناس

. وسلم  وصحبه

ًا           توضيح يصدر عدد أول في الرد هذا المجلة تنشر أن ونرجو

. به           الغترار لينبغي مما ماأوردته بمثل يغتر قد لمن ًا وبيان للحق

*   *   *
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والصالحين  4/83/79 الولياء شفاعة



اللجنة عرض ]30[ / على المدعو     من المقدم ،يعقوبالسؤال

: وهو   غانا من

لهلهم؟    الولياء شفاعة هل

: اللجنة*    أجابت

إلّ         ليشفعون ولكن القيامة يوم شفاعة لهم الصالحين أن

 . ّله         وال بالشفاعة لهم ّله ال بإذن إلّ وليشفعون ّله، ال ارتضى لمن

أعلم.

*   *   *
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العقائد  كتاُب

والتفسير:    القرآن باُب



الكريم   5/10/77 القرآن بقراءة اللتزام

ًا حرفي

اللجنة عرض ]31[ :على التالي   السؤال

في           يقول أن ليجوز أنه صحيح فهل القرآن المسلم قرأ إذا

 :    ( ) اليات  مثل في قل مايوعدون     {الصلة ّني تري إما رب (قل
الشياطين        { ،)1)..}(93 همزات من بك أعوذ رب )}(97(وقل

العلماء؟   ،)2 قول فما

: اللجنة*    أجابت

يقرأها           أن فيجب القرآن بنية وأمثالها اليات هذه قرأ من أن

 : المصحف    في هي ترينى    {كما إما رب أعوذ   ،...} {قل رّب وقل

مجردة          }.بك... يقولها فإنه بها، والدعاء الذكر مجرد قصد إذا أما

.   .( أعلم ( والله قل من

*   *   *
   

الميت   4/55/79 على القرآن قراءة

]32[ / السيد   سؤال :مباركعرض وهو  ،

. الميت     على القرآن قراءة ماحكم

___________________________
)1(  : الية  المؤمنون .93سورة
)2(  : الية  المؤمنون .97سورة
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: اللجنة*    أجابت



.   . أعلم      ّله وال الميت على القرآن قراءة من لمانع

*   *   *
الميت   84ع/7/45 على القرآن قراءة

]33[/ من    المقدم السؤال السلم  عرض :عبد يلي    كما وهو ،

إحدى          في الدينية بالشؤون القائم من سمعت مدة من كنت

       : في  ول الموات على ليقرأ القرآن أن السلمية المراكز

مناسبة.

"  : قال          وسلم عليه ّله ال صلى ّله ال رسول عن قرأت إني

       " ـ     بكلم الرسول كلم بعد من فهل يس موتاكم على اقرؤوا

. والثواب       الجر ولكم بالجابة التفضل أرجو ختاما

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

ومنها          الثابتة والثار الحاديث بعض ذلك جواز في وردت لقد

     "     " داود:   وأبو أحمد رواه الذي يس موتاكم على اقرؤوا حديث

أئمة          من عدد صرح وبه العمل، وعليه والحاكم، حبان وابن

. أعلم.   ّله وال الفقهاء

*   *   *
لبالية  4/81/79 ا بالمصاحف التصرف

اللجنة عرض ]34[ / على السيد     من المقدم الوكيلالسؤال

للشؤون  بالوزارة،   المساعد والمالية :الدارية وهو 

المساجد       من المجموعة البالية القديمة المصاحف بخصوص

فـي         وإلقائها بأكياس المصاحف هـذه بوضع الـوزارة تقوم حيث

في     ثقل وضع بعد البحر
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تكلف            العملية هذه أن إلّ البحر، قاع في ليستقر كيس كل

. المال    من ًا مبلغ الوزارة

أرض         في المصاحف هذه حرق بالمكان كان إن ويسأل

العملية         عن تكلفتها لقلة وذلك العملية لهذه ومخصصة مسورة

. شرعا؟     ذلك يجوز فهل الولى،

: اللجنة*    أجابت

وهي         الولى الطريقة على الوزارة استمرار الفضل من أن

هذه          إحراق يجوز أنه إلّ البحر، في القديمة المصاحف إغراق

هذه         وكلمات حروف جميع تحرق أن بشرط المصاحف

عن          الحتراز الصعوبة من أنه وبما رمادها، يدفن ثم المصاحف

اختلطها        واحتمال حرقها، أثناء المصاحف هذه رماد تطاير

من         أفضل البحر في الغراق عملية تكون لذلك بالنجاسات،

.   . أعلم  ّله وال الحراق عملية

*   *   *
القرآنية   84ع/3/33 اليات على التكاء

اللجنة حضر ]35[ / إلى الوقاف  السيد  وزارة وكيل

السلمية  :والشؤون التي    الستفتاء وعرض

آيات          جدرانها على كتب الخير أهل بناها التي المساجد بعض

الستناد          يجوز فهل الرض من قريبة وبصورة الكريم القرآن من

بها؟         يصنع فكيف ليجوز كان وإذا عليها؟ والتكاء إليها

: يلي*      بما اللجنة أجابت



القرآن         من آيات فيه الذي الموضـع على التكاء ليجـوز

ويجب  الكريم
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. نحوه           أو بطين طمسها أو ًا تمام يخفيها بحائل اليات مكان تغطية

من        واللجنة *  بها يحترز التي الضوابط بوضع الوزارة توصي

التكاء            أو إليه الستناد يمكن وضع في آيات تكون أن عن البداية

عن          الكتابة رفع القبلة لجهة بالنسبة وكذلك للقرآن، ًا تكريم عليه

ّله          وال صلتهم، عن المصلين تشغل لئل الصلة في القائم مستوى

أعلم.
*   *   *

القرآن    84ع/3/35 تسجيل على الجرة دفع

اللجنة عرض ]36[ / على المدعو     من المقدم صلح،الستفتاء

: كالتي  ونصه

علوم        في متخصصة مؤسسة ولدي المسلمين أحد أنا

بعلوم        مايتعلق كل وكذلك وترتيلً، تلوة المسموعة القرآن

قراءات          جميع على أحصل أن على مني ًا وحرص الكريم، القرآن

موجود          غير الخر والبعض بعضها على حصلت فقد السبع القرآن

. مسجل    غير بالصح أو

: يلي   كما والسؤال

يسجل           بأن الكريم القرآن قراء بعض أكلف أن لي يجوز هل

تسجيل          على أحصل لم التي القراءات بإحدى الكريم القرآن لي



تلك؟           قراءته على المال بعض له أدفع أن مقابل لها صوتي

. ًا   خير ّله ال وجزاكم

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

لموافقتها       المسلمين بإجماع للقراءات ًا نشر ذلك يجوز

 . ّله         وال كمكافأة المال من ًا شيئ يعطيه أن ولبأس عثمان مصحف

أعلم.

*   *   *
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طهارة   3/77/79 دون المصحف مس

اللجنة عرض ]37[ / على المدعو   ّله سؤال ل ا :عبد وهو  ،

أن         ًا مدعي جنابته حال ويمسه القرآن يقرأ فيمن ماقولكم

؟     . بهذا أفتاه العلماء أحد

؟          صحيحة أفتاه من فتوى وهل ذلك؟ له يحل هل

: اللجنة*    أجابت

الحائض        أما ًا، مطلق للجنب ومسه القرآن قراءة ليجوز

للتعلم        المصحف ومس القرآن بقراءة لهما فيرخص والنفساء

. للحرج          ًا دفع للفتوى المختار وهو الئمة، بعض عند وهذا والتعليم،

ولكن          القرآن، قراءة له يباح فإنه أصغر، ًا حدث المحدث أما

للتعليم           كان إذا إلّ اللهم ًا، طاهر كان إذا إلّ المصحف ليمس

. أعلم.   ّله وال والتعلم

*   *   *
للمصحف   8/180/82 المسلم غير حمل



اللجنة تقدم ]38[ / إلى :أنورالمدعو  بالتي   وأفاد ،

يجوز         كان إذا فيما الموقرة اللجنة برأي إفادتي أرجو

حكم          وما الشريف، المصحف حمل من ًا مسيحي يمكن أن للمسلم

المسلمين؟       من ذلك يفعل من في الشرع

: اللجنة*    أجابت

المصحـف          مس تحريـم رأوا قـد الئمة جمهور كـان إذا أنه

المسلم          غير تمكين يحـرم فلن أصغر، ًا حدثـ المحدث للمسلم

حاجة            هناك تكن لـم إذا سيما ول أولى، باب من مسه من

فـي      الوقوع من مسـه،كانتشاله إلى ضرورية
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 : تعالى         لقوله امتثالً وذلك حريق، من إنقاذه أو لقرآن  {نجس، إنه

مكنون   )77(كريم كتاٍب (في المطهرون   )78  إل ) }(79(ليمّسه
1(،."     " : طاهر      إل القرآن ليمسن وسلم عليه ّله ال صلى ولقوله

. أعلم    وتعالى سبحانه ّله وال

*   *   *
صور    84ع/1/34 شكل على اليات كتابة

اللجنة عرض ]39[ / على من    المقدم الوزارة السؤال وكيل

لشؤون  :المساجد المساعد كالتي   ونصه ،

بعض         كتابة في التية الطريقة إلى الشباب بعض يعمد

: تعالى         قوله عن يقولون فمثلً المساجد، في والحاديث اليات

النخلة     { بجذع إليك هي      ،)2(}وهزي كما الية يكتبوا أن فبدلً

      ( وفي    (  نخلة، كلمة كتابة غير من نخلة النخلة لفظ بدل يصورون

    }  : أقفالها  قلوٍب على أم تعالى (قوله  24){(3(، ) أم   يكتبون

. قلب)        فيه صندوقا يرسم قلوب كلمة وبدل على



: اللجنة*   أجابت

شرحها          على واستعان كاملة هي كما اليات كتب إذا إنه

مصحف،            في ذلك ليكون أن على بأس، فل روح ذات غير بصورة

في          ماذكر على بالصورة وأكملت ناقصة الية كتبت إذا أما

.   . أعلم   ّله وال يجوز فل السؤال

*   *   *
__________________________

)1(  : اليات  الواقعة .78-77سورة
)2(  : الية  مريم .25سورة
)3(  : الية  محمد .24سورة
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المصحف 2/7/77 تقبيل

]40[ / السيد    من سؤال هل    سعدعرض المصحف تقبيل حول ،

سنة؟    أو بدعة هو

: اللجنة*    أجابت

بدعة          هو ليقال المصحف، تكريم مظاهر من مظهر هذا بأن

.   . أعلم          ّله وال بأس فل تركه ومن بأس فل فعله فمن سنة، أو

*   *   *
عال   2/24/83 بصوت القرآن قراءة



من   ]41[ المقدم السؤال المساجد   عرض إدارة ونصه مدير ،

التي:

: التي        بالسؤال الدارة إلى المسلين من كثير تقدم

قارىء"         يقوم المساجد بعض في الجمعة صلة قبيل

ويحرم         صلتهم، عن المصلين فيشغل عال، بصوت القرآن بقراءة

العمل،          هذا في رأيكم فما بأنفسهم، القرآن قراءة من المعتكفين

اتباعها؟       " ينبغي التي الشريفة السنة هي وما

: اللجنة*    أجابت

المصلين         على تشويش عال بصوت القراءة على ترتب إذا

بصوت           القارىء إلى يطلب فإنه لنفسه، يقرأ آخر قارىء على أو

بين          التوسط اتباعها ينبغي التي والسنة صوته، يخفض أن عال

 : تعالى    لقوله والجهر، الرحمن      {المخافتة ادعوا أو الله ادعو قل

بها           تخافت ول بصلتك تجهر ول الحسنى السماء فله ماتدعوا ًا أي

سبيل     ذلك بين .).1} (وابتغ أعلم     وتعالى سبحانه والله

*   *   *
_________________________

)1(  : الية  السراء .110سورة
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القرآن   6/150/81 لتعليم الخطأ تعمد

]42[ / المدعو     من المقدم السؤال :إبراهيمعرض ونصه  ،

ّله         ال لوجه حسبة الكريم القرآن تعليم عملية أمارس إني

بغنة،        كالدغام السليم بالحكم النطق تعليم ولضرورة تعالى،

ثم           صحيح، غير بشكل بكلمة للنطق أضطر ذلك، ونحو والخفاء



واستبعاد         النطقين، بين الفرق لتبيين صحيح بشكل بها النطق

. الصحيح        الوجه على القراءة وإقرار الصحيح، غير النطق

أرجو:         الشرعية؟ المخالفة من شيء عملي في هل السؤال

. ذلك  بيان

: اللجنة*    أجابت

مادام         الشرعية المخالفة من شيء العمل هذا في ليس

   .    .. على    ّله ال ّلى وص التوفيق ّله وبال هذا فقط التعليم منها القصد

. وسلم      وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

*    *   *
بالتجويد   10/133/80 القرآن لغة ضبط

]43[ / المدعو     من المقدم السؤال رشد عرض :ابن ونصه  ،

    ( ) الدكتوراه    شهادة لنيل ّيىء أه يورك بجامعة طالب أنا

الناس            أحد وبين بيني دار تعالى، ّله ال شاء إن اللغة علم فـي

بأصـوت         القرآن نقرأ إننا فقال القرآن، أصوات حـول نقاش

وسلم          عليه ّله ال صلى الرسول ينطقها كان التي للصوات مخالفة

  ( ) لغة        وكل تتغير تتطور اللغة لن عليهم ّله ال رضوان والصحابة

    : الطريقة     نفس على ننطقه إننا له فقلت القانون، لهذا خاضعة

صحيح؟     قوله ياترى فمن ًا تمام
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اللجنة*    :أجابت يلي   بما



بها           يرتل التي بعينها هي القرآن بها نزل التي العربية اللغة

المعتبرة         التجويد قواعد فيها روعي متى الن الكريم القرآن

. سلف      عن ًا خلف نقلت والتي ًا شرع

القرآن         قراءة على حال بأية لينطبق اللغة بتطور والقول

: تعالى  لحافظون       {لقوله له وإنا الذكر نزلنا نحن )1) }(9(إنا
. سلف          عن ًا خلف ًا وتلقي ًا سماع ونقل والسطور، الصدور في حفظ

. أعلم  ّله وال

*   *   *

__________________
)1(  : الية  الحجر .9سورة
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العبادات  كتاُب



: التالية   البواب ويشمل

 *. َهارة:  ّط ال باُب

*. الّصلة:  باُب

*. َعة:   الجم َصلة باُب

العيد:   .*  صلة باُب

*. المَساجد:  باُب

*. الّصوم:  باُب

 *. َكاة:  الّز باُب

*. والعُمرة:   الَحّج باُب

 *. َقابر:  الم باُب

*. والضحية:   َقة العقي باُب

*. ّفارات:    والك واليمان النذور باُب
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العبادات  كتاُب

َهارة:  ّط ل ا باُب

الجوربين   4/114/80 على المسح

]44 / المدعو]      من المقدم السؤال :غازي،عرض وهو 

الجوربين؟      على المسح شروط هي ما

: اللجنة*   أجابت

   : الجورب      يكون أن هي الجوربين على المسح شروط أن

البشرة           جلدة يرى ل بحيث يشف ل وأن الفرض، لمحل ًا ساتر

عليه:             تجرى ثم عليه، المبتلة يده وضع إذا بالبلل يشعر ل وأن منه

.   . أعلم      والله الخفين على المسح أحكام ذلك بعد

* * *

إسلمية      8/9/77 غير بلد في مات من تغسيل

]45[: سؤال    الجتماع أثناء ورد

في         الكويت إلى جثته وأرسلت بالصين مات مسلم رجل

ضرورة         هناك فهل يغسل، ولم ملحوم، مقفل حديدي صندوق

به؟    يصنع وماذا لتغسيله
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: اللجنة*   أجابت

كانت           فإن خطر فتحه في يكن لم إن الصندوق فتح يجب

يكن            لم وإن غسله، إلى حاجة ول فقط ييمم فإنه مهترئة الجثة

     . فإنه      غسل أو يمم وسواء يغسل فإنه ًا متماسك كان بل ًا مهترئ

.   . أعلم     ّله وال ويدفن عليه يصلى ذلك بعد

 * * *

العطور  6/53/78 طهارة

]46 / المدعو]    سؤال :منصورعرض وهو  ،

الكحول         مادة على تحتوي التي العطور استعمال حكم ما

المسكرة؟

بأن          ًا علم وملبسنا أجسامنا على المادة وهذه الصلة تجوز وهل

نجس؟   مسكر كل

: اللجنة*   أجابت

الصلة        وتصح نجسة، ليست بالكحول المختلطة العطور أن

معها.
. أعلم  والله

* * *
الشريف    8/180/82 المصحف المسلم غير مس

اللجنة تقدم ]47[ / إلى :أنورالمدعو  بالتي   وأفاد ،

يجوز         كان إذا فيما الموقرة اللجنة برأي إفادتي أرجو

حكم          وما الشريف، المصحف حمل من ًا مسيحي ّكن يم أن للمسلم

المسلمين؟      من ذلك يفعل فيمن الشرع



: اللجنة*   أجابت

المصحف          مـس تحريم رأوا قـد المـة جمهور كـان إذا أنه

للمسلم
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مسه          من المسلم غير تمكين يحرم فلن أصغر، ًا حدث المحدث

إلى            ضرورية حاجة هناك تكن لم إذا سيما ول أولى، باب من

وذلك           حريق، من إنقاذه أو نجس، في الوقوع من كانتشاله مسه،

 : تعالى   لقوله ِريُُم   {امتثالً َك َءاُُن ُقر َل ّنُه مكنون    )77(إ َتاٍب ِك )78(فِي

المطهرون     إل يمسه : " } )79(ل ل      وسلم عليه الله صلى ولقوله

.     ." أعلم    وتعالى سبحانه والله طاهر إل القرآن يمس

* * *

البول   84ع/4/36 سلس صاحب طهارة

اللجنة عرض ]48[ / على المدعو     من المقدم دعيج،الستفتاء

: كالتي  وهو

وهذا           ـ الله أعزكم ـ البول سلس بمرض مصاب شاب أنا

ل           وهو بسيطة، بفترة حاجتي أقضي بعدما إل يكون ل السلس

هي          بما إفادتي فالرجاء صغيرة، بكمية بل كبيرة بكمية يكون

بالثوب         وصلتي طهارتي تصح لكي توافرها يجب التي الشروط

للصلة           ثوبي أبدل أن بإمكاني وهل البول، سلس أصابه قد الذي

يؤم           أن يصح ل البول بسلس المصاب أن صحيح وهل والطهارة؟

البول؟          بسلس أصيب قد ثوبه يكون عندما الصلة في الناس

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

يعتريه          ل والصلة للوضوء يكفي ًا وقت يجد السائل كان إذا

لداء           الوقت هذا يتحين أن وعليه ًا، معذور يكون فل السلس فيه

وسيلة            بأي يتحفظ أن أو يبدله أو ثوبه يطهر أن وعليه صلته،

.   . أعلم   ّله وال ثوبه تنجيس تمنع

* * *



_____________________________
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الوضوء   4/83/79 قبل الجسم دهن

اللجنة عرض ] 49[ /على المدعو     من المقدم السؤال

:يعقوب وهو    غانا من ،

أو         الوضوء بعد بالمرهم جسده دهان للمصلي يجوز هل

قبله؟

: اللجنة*   أجابت

إلى           الماء وصول تمنع طبقة يكّون مما المرهم كان إن أنه

.   . أعلم         والله الوضوء قبل الجسد على وضعه يجوز فل الجسد

* * *
البترول 2/84/79 طهارة

]50[ / المدعو    سؤال :ناصرعرض فيه    يقول والذي ،

مليين         منذ تحللت حيوانات البترول أصل أن نعلم نحن

أم           النجسة الشياء من ذلك على بناء البترول يعتبر فهل السنين،

طاهر؟  أنه

: اللجنة*   أجابت

أصله         يكون أن افتراض على حتى طاهر البترول أن

.   . أعلم      والله أخرى مادة إلى لستحالته متحللة حيوانات

* * *
المقطر   3/84/79 الكويت بماء الوضوء



في      ] 51[ المنشور المقال على اللجنة جريدةاطلعت

).يومية للوضوء   (     تصلح ل الكويت مياه عنوان تحت

ا*        تبين المسألة في الشرعي للحكم ًا :للجنةوإيضاح يلي   ما

من           يحمله كان ما منه أزيل طبيعي ماء هو المقطر الماء

   (  ) تخرجه     ل إليه الملوحة قليلة الصليبية المياه وإضافة أملح،

مـاء      منهما كلً لن طهوريته عـن

186
إذا           إل طهوريته عن للماء ًا مخرج به الشياء اختلط وليس طهور،

الماء،            اسم عنه زال أو والسيلن الرقة من طبعه عن الماء خرج

ولهذا            مطهر، أي طاهر فإنه عليه الماء اسم إطلق بقي إذا أما

أو         الصليبي الماء إليه المضاف المقطر بالماء والغسل فالوضوء

. صحيحان        وغسل وضوء كالكلور المطهرات بعض إليه المضاف

ًا            منع فيه الذكر أهل إلى شيء كل في يرجع أن يرجى كما

أو           حلل بأنه الشيء على بالحكم ّله ال على والجرأة الفكار لتبلبل

 : تعالى   قال تعلمون       {حرام، ل كنتم إن الذكر أهل ( }) 43(فسئلوا
1.(. أعلم   والله

* * *



____________________________
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العبادات  كتاُب

الّصلة  باُب

الغائب   5/55/79 الميت على الصلة

]52 [ / السيد   سؤال :ناصر،عرض ونصه 

الغائب؟      الميت على الصلة تجوز هل

: اللجنة*   أجابت

.   . أعلم     والله الغائب الميت على الصلة تجوز

* * *
الصلة  84ع/4/32 قصر مدة

]53 [/ المدعو       من المقدم السؤال اللجنة على عرض

:عبدالعزيز، كالتي   ونصه

يقصر         أن الدراسة لغرض الخارج إلى للمسافر يجوز هل

الصلة؟  من

الصلوات؟       بين للجمع بالنسبة الحكم هو وما

: اللجنة*   أجابت



ما         الصلة يقصر أن وغيرها الدراسة لغرض للمسافر يجوز

يجـوز           وكـذلك فأكثر، ًا يومـ عشر خمسة مـدة لها القامة ينو لم

يجـوز     حيث الجمـع لـه

188
يسافر             متى يدري ل وهو مكان في مكث إذا أنه على القصر، له

المدة           في القامة على يعزم أن إلى ويجمع يقصر أن فله

. وطنه      إلى يعود أن أو المذكورة

. أعلم  والله

 * * *
الصلة 5/5/83 قصر

اللجنة تقدم]   54[ / إلى :ماجدالمدعو  التالي    السؤال وقدم ،

والذي          للمسافر، بالنسبة الصلة وجمع لقصر حد أكثر هو ما

إقامته     تكون أن للمام       15يرغب ينسب ما صحة مدى وما ًا، يوم

يريد            ل المسافر أن طالما ًا معين ًا زمن يحدد لم بأنه القيم ابن

يتبع            النسان كان إن يجوز وهل إليه، سافر الذي البلد في القامة

المذهب            هذا اجتهاد كان إذا آخر مذهب إلى يتجه أن ًا معين ًا مذهب

. الخر    المذهب من أخف

السؤال*     استعراض اللجنة وبعد :أجابت يلي   بما

عنها:            يظعن متى يدر ولم بلد إلى النسان سافر إذا أولً

. الله        شاء ما إلى المسافر حكم في كان



خمسة:           من أقل للقامة تصلح بلد في القامة نوى إذا ًا ثاني

. المقيم            حكم في كان وإل المسافر حكم في كان ًا يوم عشر

من:          يختار أن للمقلد فإن العلماء آراء لتباع بالنسبة ًا ثالث

منعها            على مجمع مسألة في يقع ل أن على ودينه بعلمه يثق

المذاهب           في القوال شواذ يتبع أن له يجوز ل كما ًا، شرع

. أعلم.   والله المختلفة

* * *

189
الصلة   84ع/6/31 جمع أسباب من

اللجنة عرض]  55[ :على التالي   السؤال

الظهر          بين الجمع لنا يجوز هل شركة، في موظفون نحن

للصلة          مجالً لنا تترك ل الشركة لن والعشاء، والمغرب والعصر

رمضان          في ًا وقت نعطى ل وكذلك العمل، مواصلة علينا وتفرض

.   . مأجورين  أفتونا والفطار للصلة

: اللجنة*   أجابت

ل            الشركة أن من السؤال في هو كما الحال واقع كان إذا

لهم          فيجوز العمل مواصلة عليهم وتفرض للصلة مجالً لهم تترك

إذا         ولكن والعشاء، المغرب وبين والعصر الظهر بين الجمع

حتى           الصلة تأخير لهم يجوز فل الوقت في يصلوا أن أمكنهم

. رمضان          غير في أو رمضان في الحال ويستوي وقتها، يخرج

. وسلم           وصحبه آله وعلى محمد نبينا على ّله ال وصلى أعلم ّله وال

* * *



الصلة  84ع/5/22 في التكلم

]56: التالي]     السؤال عرض

فأجاب        الباب، فطرق الولى، الركعة في كان مسلم

      ( أدرك    ( عاد ثم الباب، له وفتح ، نعم بكلمة طرقتين بعد الطارق

فهل          الولى، الركعة يعد ولم الفاتحة، قراءة في الثانية الركعة

الولى          الركعة من خرج عندما المصلي بأن ًا علم تامة؟ الصلة

القاعدة           هي ما للتحريم، كبر الصلة إلى عاد وعندما بتسليم خرج

الحالت؟          هذه لمثل قطعها عند الصلة على البناء في العامة

190
اللجنة*   :أجابت يلي   بما

وبكلمه       بالتسليم منها لمرينخروجه فاسدة الصلة هذه

         " على " البناء في العامة القاعدة أما يعيدها، أن وعليه ، نعم بقوله

يسبقه           أن فهي الحنفية وهم الفقهاء من أجازه من عند الصلة

للوضوء         فيذهب متعمد، غير للوضوء ناقض أو كرعاف، حدث

للصلة،           بمناف يأتي ل أن شريطة صلى، ما على ليبني ويعود

في           لضرورة إل القبلة، عن انحراف أو عورة، كشف أو ككلم،

.   . أعلم  ّله وال الخير هذا

* * *

الصلوات  84ع/5/7 بين الجمع

اللجنة عرض]   57[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:راغب كالتي   والسؤال ،



صعوبة          ويجد عام المائة ناهز وقد السن في كبير شخص

له           يجوز فهل البول في ورخاوة صلة لكل الوضوء استعمال في

المغرب           صلة أو العصر مع الظهر كصلة الصلوات بين يجمع أن

ًا؟      تأخير أو ًا تقديم إما العشاء مع

. ًا   خير الله وجزاكم

: اللجنة*   أجابت

يؤخر          بأن الصوري الجمع يجمع أن حالته هذه لمن الولى

قبل           الظهر ويصلي يتوضأ بحيث العصر وقت يقرب أن إلى الظهر

وكذلك          وقتها، دخول بعد العصر يصلي ثم العصر وقت دخول

.   . أعلم     والله والعشاء المغرب لصلة بالنسبة يفعل

* * *

191
الصلة   84ع/3/3 في المرأة إمامة

المرأة  أذان

اللجنة عرض]  58[ /على المدعو     من المقدمة السئلة

:موريك التالي   وهي ،

        : تكون  أو ًا إمام تكون أن للمرأة يجوز هل الول السؤال

ًا؟ مؤذن

: اللجنة*   أجابت



للرجال،          ًا مؤذن ول للرجال ًا إمام تكون أن للمرأة يجوز ل

والله          العلماء، بعض كرهه وقد للنساء، ًا إمام تكون أن ويجوز

أعلم.
* * *

        : في  الجنازة خلف تصلي أن للمراة يجوز هل الثاني السؤال

المسجد؟    في أو المقبرة

: اللجنة*   أجابت

. مفسدة           ذلك على يترتب لم ما الجواز ذلك في الصل أن

. أعلم  والله

*  * *
الفجر  1/119/80 صلة أوقات

من]         59[ المقدم الكتاب عرض الوزير السيد طلب على بناء

:كامل السيد/ ونصه  ،

الخيط           تبين هو الفجر صلة وقت فيه يدخل الذي الوقت إن

بياض          تبين أخرى وبعبارة الفجر من السود الخيط من البيض

الشفق          يسبق الذي البيض الخيط وهو الليل، سواد من النهار

. الشمس    بطلوع المنتهي الحمر

الردن        في الفلكية بالدراسات المختصين بعض سألنا وقـد

: أقسام          ثلثـة عليه مصطلح هو مـا حسب الفجر بأن فأفادونا

فيـه      الشمس وتكـون الفلكي، الفـق،   18الفـجر تحت درجة

الشمس     وتكون البحري، درجة 12الفجر

192
المدني،     الفجر الفق، الذي     6تحت والسؤال الفق، تحت درجات

: هنا  وردنا



هذه           أحد بلدكم في الصلة وقت فيه يدخل الذي الفجر هل

الهاشمي           التقويم أن لحظنا لقد آخر، فجر هو أم الثلثة القسام

ولكن          الفلكي، للفجر يكون ما أقرب الشام بلد في المعتمد

النهار           بياض تبين أو البيض الخيط رؤية أن الكثيرين عند الملحظ

. عنه            يتأخر بل الفلكي الفجر وقت عند تتحقق ل الليل سواد من

الخبرة        أصحاب برأي بتزويدنا تلطفتم لو ممتنين ونكون

وإعلمنا        الموضوع هذا حول بلدكم في والفلكية الشرعية

في          تعتمدونها التي السس هي وما بلدكم، في المتبع بالسلوب

الفجر؟      مطلع وقت تحديد لحساب قطركم

اللجنة*   [رأت السيد     إجابة صالح] الدكتوراعتماد

الجابة       العجيري وكانت الفلكية، العلوم في لخبرته وذلك ،

كالتي:

الشمس        قرص يصل عندما يتحقق الصادق الفجر طلوع

بقدر     الشرقي الفق بالشفق     18تحت عنه المعبر وهو درجة

. الكويت          دولة في الفجر وقت دخول في المستعمل وهو الفلكي

   : بدرجة   الملحي الخران الشفقان في   12أما يأتي فهو

بدرجة    والمدني لهما       6السفار، أثر ول المدني، الصباح في يأتي

المسلمين          علماء بعض بأن علمنا وإذا الصبح، بصلة يتعلق فيما

نحو      الشفق درجة أن الفجر      19يرون وقت يؤخر ل أن فالحوط

من    أدنى بموعد      18إلى بتعلقه تكمن ذلك وأهمية درجة،

.   . أعلم   والله الصوم في المساك

 * * *
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للعشاء   84ع/7/43 المميزة العلمات غياب

والفجر

اللجنة عرض]    60[ /على من    المقدم المركز السؤال

أدنبرة   في :السلمي التي   وملخصه ،

الليل         منتصف بعد ًا سوي يشتركان والعشاء الفجر توقيت إن

  : والشروق،       الفجر، الصلوات تقويم في مبين هو كما بدقائق

الفلكية       القواعد حسب والعشاء، والمغرب، والعصر، والظهر،

مايو           شهر في يكون الوقتين اشتراك ابتداء أن ويلحظ عام، لمدة

.    : أغسطس  يوليو، يونيو، التالية والشهر

حان         قد وخاصة الكريمة لجنتكم إفادة انتظار في ونحن

. الجديد     التقويم لطبع عندنا الوقت

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

لوقت         المميزة العلمات غياب حال في ترجح اللجنة إن

النسبي         القياس أساس على بالتقدير الخذ الفجر ووقت العشاء

أنه           على السنة، أيام طول ًا قائم التمايز فيها يظل منطقة لقرب

المغرب           بين الجمع برخصة الخذ يجوز فإنه مشقة هناك دامت ما

قائمة،         المشقة دامت ما للمقيمين، المغرب وقت في والعشاء

      : عليه     الله صلى ّله ال رسول صلى قال عباس ابن لحديث وذلك

قال           سفر، ول خوف غير في بالمدينة ًا جمع والعصر الظهر وسلم

:     (   )    : فقال  ذلك؟ فعل لم جبير ابن هو ًا سعيد فسألت الزبير أبو

      : من      ًا أحد يحرج ل أن أراد فقال سألتني كما عباس ابن سألت

.   . أعلم.   والله مسلم أخرجه أمته



* * *
البلد     4/115/80 في والصيام الصلة توقيت

لنائية ا

من]     61[ المقدمة الرسالة ألمانيا عرضت مسلمي

:الغربية يلي     ما فيها جاء ،والذي

194
     .. الغربية   ألمانيا في هنا التوقيت بالتي تتلخص مشكلتنا

مصر          في التوقيت يشبه وهو معتدل الشتاء فصل ففي مشكلة،

الليل          فيقصر والربيع الصيف فصل في أما مثل، ولبنان وسوريا

كيف           هنا المسلم معها يحتار درجة إلى ًا كثير النهار ويطول ًا كثير

هنا          ويوجد وصوم، صلة من السلمية الشعائر إقامة على يحافظ

برلين         في منتشرين التراك المسلمين الخوة من كبيرة مجموعة

من        يعرف سنوية رزنامات يصدرون وهم وغيرهما، وفرانكفورت

    : ـ       الرزنامات هذه ففي الن عنه نحدثكم الذي التوقيت هذا خللها

فيها          الشتوي التوقيت ـ هنا الوقت لمعرفة الوحيد المصدر وهي

الصيف         في أما وغيرهما وسوريا القاهرة في التوقيت يشبه

: كالتي   هو فالتوقيت

الساعة      الظهر أذان موعد القاهرة،  12.30يحين بتوقيت

الساعة         أحدهما مزدوج توقيت فله العصر أذان موعد وأما

القاهرة،        بتوقيت ًء مسا السادسة الساعة والثاني ًء، مسا الخامسة

الساعة      موعده فيحين المغرب القاهرة،   9.40وأما بتوقيت ليلً

الساعة     العشاء أذان الساعة     12وموعد الصبح أذان وموعد ليلً،

12.30.. فقط          ساعة بنصف العشاء أذان موعد بعد أي ليلً،



حيرة          المسلم على يترتب مما هنا الصلة مواقيت هي هذه

التوقيت         لهذا ًا طبق الصلة، تأدية في نحوها كبيرة ومشقة

إن           حيث الصوم فريضة أداء هو ًا أيض ذلك من والهم المذكور،

الساعة           من يصوم أن التوقيت هذا على ًء بنا عليه يترتب المسلم

الساعة    12.20 حتى وعشرين     10ليلً إحدى حوالي أي ليلً،

ونحو          والشراب الطعام له يحل ول ًا، صوم الساعة ونصف ساعة

تفصل           التي المـدة وهـي فقط ونصف ساعتين خلل في إل ذلك

   .. في       قرأنـا ولقـد الصبـح آذان وموعد المغرب أذان موعد بيـن

   (   ) لمجلة   ملحـق وهي والزكاة الصيام رسالـة العزيزة مجلتكم

والشئـون        الوقـاف وزارة تصدرهـا التـي السلمي الوعـي

195
: يلي        ما الموضوع هذا حول الحبيب بالكويت السلمية

الغير         البلد في الصيام وقت تقدير مسألة الفقهاء ذكر

...: يلي           ما بالعكس أو النهار ويقصر الليل فيها يطول حيث معتدلة

       : البلد  أقرب على والصوم الصلة أوقات تقدر البعض قال

     : التي     المعتدلة البلد على تقدر الخر البعض وقال إليهم، المعتدلة

من         وكل المنورة، والمدينة المكرمة، كمكة التشريع فيها نزل

... انتهى        فيه، نص ل اجتهادي فإنه جائز، الرأيين

سابق          سيد الشيخ لفضيلة السنة فقه كتاب في ًا أيض وقرأنا

  .. نطلب         وإننا العزيزة مجلتكم في جاء ما مثل الموضوع هذا حول

: يلي    ما مشكورين منكم



          ( أن( الغربية ألمانيا جمهورية في هنا ونحن لنا يصح هل أ

المنورة؟         المدينة أو المكرمة مكة توقيت على ونصوم نصلي

         ( كما( مزدوج توقيت العصر لصلة يكون أن يجوز هل ب

الرسالة؟     هذه في لكم ذكرنا

           ( على( ويعرفنا لنا يبين ما لنا ترسلوا أن شاكرين منكم نرجو ج

كان           إذا حال في المنورة المدينة أو المكرمة مكة في المواقيت

المدينة           أو المكرمة مكة توقيت على ونصلي نصوم أن لنا يصح

المنورة؟

رأت*       الرسالة على الطلع :اللجنةوبعد يلي   ما

حول         اليومية الرض دورة أن على يدل استفتاءكم إن

ساعة،           وعشرين أربـع كل في تتـم ـ عنـدكم ـ الشمس محورها

أن           إل ويقصر، السنة فصـول بعض في يطول الليل كـان وإذا

مجـال      فل عندكم متعاقبة الخمسة الوقات
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بيان          هو المطلوب فإن كّل وعلى الفرائض من فرض لسقاط

. الصيام   وأحكام الصلة

كما           ـ السنة في ليلة أقصر فإن بالصلة يتعلق ما أما

أن          فيمكنكم دقيقة وأربعين التاسعة الساعة في تكون ـ تقولون

كل           تؤدوا أن أو تأخير، أو تقديم جمع والعشاء المغرب تصلوا

يتعلق              ما أما حرج، غير من ذلك لكم تيسر إن ـ وقته في فرض

حنيفة           أبي بين خلف على مبني فهذا والثاني الول العصر بوقت

العصر           وقت أن يرى حنيفة فأبو صاحباه، فيهم بما الئمة وجمهور



( ظل          ( فيء سوى مثليه شيء كل ظل صيرورة حين من يدخل

حين           من يدخل العصر وقت أن يرون الئمة من وغيره الزوال،

تصلوا           أن فالولى الزوال، ظل سوى مثله شيء كل ظل صيرورة

الثاني           العصر أذان بعد العصر تصلوا وأن الول العصر قبل الظهر

أكثر            عند صحيح فهو الول العصر بعد العصر ُصلي فلو ذلك ومع

إخواننا           ولعل الراء، هذه من رأي بأي تأخذوا أن ولكم الئمة،

حنيفة          أبي مذهب يلتزمون لنهم رزناماتهم في هذا أثبتوا التراك

. عنه   الله رضي

الفطر           يبيح ل عندكم النهار طول فإن بالصيام يتعلق ما وأما

المشرق           في وعندنا الصيام، يحتمل ل ًا مريض الشخص كان إذا إلّ

الصيام           في واحدة بوجبة يكتفون الناس من كثيرة كثرة أن نرى

إلى          الحرارة درجة ارتفاع مع شاقة بأعمال يقومون ذلك ومع

إلى           يدعو ل الجو فإن النهار طال وإن وعندكم شديدة، درجة

يراعى              أن ّد ب ول ـ عادة ـ الصائم إليه يتشوق ما أكثر وهو الشرب

فـي             وآخـر الشتاء فصل في كما ـ السنة في ًا أيام هناك أن ًا أيض

. بـذاك          هـذا فليكن ًا، شديد ًا قصـر النهـار فيها يقصر ـ الخريف

المنـورة         المدينـة أو المكرمـة مكــة توقيـت علـى العتمـاد وأمـا

وإن       فهـذا إسلمـي بلـد أقـرب أو
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كالمناطق          عنهم، ًا تمام النهار أو الليل ينعدم لمن فهو أجيز

والمناطق         ًا، أشهر والنهار ًا أشهر الليل فيها يدوم التي القطبية

كشمال           ًا أيام والنهار أياما فيها الليل يطول قد التي منها القريبة

. كذلك      عندكم الوضع وليس والسويد النرويج



. أعلم  والله

* * *
المعـذور 84ع/4/36 صلة

اللجنة عرض]   62[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:دعيج، كالتي   وهو

وهذا           ـ الله أعزكم ـ البول سلس بمرض مصاب شاب أنا

ل           وهو بسيطة، بفترة حاجتي أقضي بعدما إل يكون ل السلس

هي          بما إفادتي فالرجاء صغيرة، بكمية بل كبيرة بكمية يكون

بالثوب         وصلتي طهارتي تصح لكي توافرها يجب التي الشروط

للصلة           ثوبي أبدل أن بإمكاني وهل البول، سلس أصابه قد الذي

ل          الله أجلكم البول بسلس المصاب أن صحيح وهل والطهارة؟

أصيب           قد ثوبه يكون عندما الصلة في الناس يؤم أن يصح

البول؟  بسلس

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

يعتريه          ل والصلة للوضوء يكفي ًا وقت يجد السائل كان إذا

لداء           الوقت هذا يتحين أن وعليه ًا، معذور يكون فل السلس فيه

وسيلة            بأي يتحفظ أن أو يبدله أو ثوبه يطهر أن وعليه صلته،

.   . أعلم   والله ثوبه تنجيس تمنع

* * *
الصـلة 5/126/80 قضـاء

]63 / المدعو]       من المقدم السؤال :محمدعرض ونصه  ،

الصلة         على ًا محافظ وكنت طفولتي، منذ ًا تقي ًا شاب كنت

والصيام،
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خمس         مدة الجامعية الدراسة فترة أمريكا إلى سافرت وعندما

عن        فانقطعت التيار مع وانحرفت الشيطان أغواني سنوات،

. والصيام  الصلة

الصلة          إلى رجعت الكويت إلى رجعت لما لله والحمد لكن

من          عليه كنت ما إلى ورجعت الحج، فريضة وأديت والصيام،

. وعبادة  صلح

ربي          تجاه واجبي أداء عن انقطاعي فترة عن هو وسؤالي

الصلة             بذلك أقصد ل؟ أم قضاء لها هل أمريكا في كنت ما فترة

والصيام.

: اللجنة*   أجابت

دراسته          أثناء تركها التي الصلة يقضي أن السائل على أن

.   . أعلم    والله الصيام وكذلك أمريكا، في

 * * *
المقبرة  4/55/79 في الصلة

السيد]   64[ سؤال :مبارك،/ عرض وهو 

. المقبرة     في الصلة حكم ما

: اللجنة*   أجابت

فيه           فالصلة القبور عن بعيد منعزل مكان هناك كان إذا أنه

.   . أعلم         ّلله وا تجوز فل بينها أو القبور فوق الصلة أما جائزة،

* * *
ربوية    5/48/78 بأموال بني مسجد



]65 / المدعو]    :سعودتقدم التالي   بالسؤال ،

ربوية؟         أموال من ِنَي ُب مسجد في الصلة حكم ما
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 : اللجنة*   أجابت

ربوية،         أموال من بني الذي المسجد في الصلة بجواز

. عدمه  والولى

. أعلم  والله

 * * *
الصلة      5/6/79 في الدعاء من يجوز ل ما

]66 / المدعو]    سؤال بكر عرض :أبو ونصه  ،

بغير          الصلة في الدعاء يجوز ل بأنه التلفزيون من سمعت

بغير           فيها المصلي دعا إذا تبطل الصلة وأن فيها، الواردة الدعية

ذلك؟        في اللجنة رأي فما الواردة، الدعية تلك

: اللجنة*   أجابت

الناس          كلم تشبه التي هي الصلة تبطل التي الدعية أن

 .       : والله   سيارة ارزقني واللهم فلنة، زوجني اللهم يقول أن مثل

أعلم.
 * * *

المذاهب     2/86/79 غير من إمام خلف الصلة

الربعة

]67 [ / المدعو     من المقدم السؤال :سميرعرض وهو  ،



في                 الربعة المذاهب غير من إمام خلف الصلة تجوز هل

الجهالة؟      حالة في أو الضرورة حالة

: اللجنة*   أجابت

بشرط         الربعة المذاهب غير من إمام خلف الصلة بجواز

.    . التوفيق       ولي والله المكفرة البدع أصحاب من يكون ل أن

* * *
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فوق   84ع/4/22 ومزخرفة عاكسة لوحات

المصلين

اللجنة عرض]  68[ / على المدعو     من المقدم ،أحمدالسؤال

: كالتي  ونصه

ومنقوش        مزخرف برواز المساجد من مسجد في يوجد

مع         المصلين، صورة يعكس المنظر وهذا الجللة، لفظ بداخله

وضعه           جائز المنظر هذا مثل فهل المصلين، قامة فوق أنه العلم

ل؟    أم المسجد في

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

المصلين،         قامة فوق المسجد في المنظر هذا وضع يجوز

كانوا          إذا سجودهم موضع في ينظروا أن للمصلين الدب ومن

. أعلم     والله الصلة، في قائمين

* * *
في    84ع/4/20 الكحول استعمال بعد الصلة

العلج



اللجنة عرض]    69[ :على التالي   السؤال

الجلد         بتطهير حقنة المريض إعطاء قبل الطبيب قام إذا

غسل         قبل الصلة لداء الذهاب المريض يستطيع هل بالكحول

الموضع؟  هذا

: اللجنة*   أجابت

إلى         بالذهاب بأس فل بنجس ليس الكحول إن حيث

.   . أعلم      والله الكحول استعمال موضع غسل دون المسجد

* * *
بهن     84ع/4/15 الخاصة المصليات في النساء صلة

]70 / من]       المقدم السؤال اللجنة على إدارة عرض مدير

:المساجد وهو  ،

فهـل        المسجد، عن منفردة للنساء مصليات بعض توجد

النساء          مـن عـدد فيها صلى وإذا المسجد، أحكام عليهـا تنطبق

أن      يجوز فهل الجماعة صـلة
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لهن          يكون أن يلزم أم بصلته، ويرتبطن المسجد، بإمام يقتدين

خاص؟  إمام

: اللجنة*   أجابت

وضع         المسجد عن منفصلة للنساء خاصة مصليات بناء إن

فعل          من المعهود يخالف وهو الشرعية، الجهة من صحيح غير

اعتبار          من بعده الصالح والسلف وسلم عليه الله صلى النبي

تخصيص        مع والنساء والصبيان للرجال العبادة مكان المسجد

إلى          النساء صفوف وتأخير الفئات، هذه من فئة لكل صفوف

الشرعي،         الوضع هذا على يحافظ أن فينبغي المسجد، مؤخرة



الشعائر           هذه في سيما ول الشرعية، الوضاع تغيير يجوز ل لنه

وفعل          وسلم عليه الله صلى الرسول فعل اتباع فيها الواجب

الممكن         الخرى الحتياطات ومن المة، هذه من الصالح السلف

يخصص          أن المسجد في الرجال ممر عن النساء لنفصال اتخاذها

المسجد          مؤخرة في صلتهن مكان إلى مباشرة يوصلهن باب لهن

مسجده           في ًا باب لهن خصص وسلم عليه الله صلى النبي لن

في: "      "      موجود الن حتى وهو ، للنساء الباب هذا تركنا لو وقال

   (    ) فـي    النسـاء ويصلي النساء باب ويسمى النبوي المسجد

      . الحتياطات    هـذه مـن تعتبر أن ويمكن نكـير دون المسجد داخل

صوتـه          سمـاع ول المـام رؤية يمنـع ل متحرك، حاجز إقامة

المسجد         توسعـة بـه ويمكن الصفـوف اتصـال يقطـع ول ًة مباشر

صلة           أما نساء، هناك يكن لم إذا جميعـه فيـه الرجـال ليصل

من           للنساء خاصة مصليات إقامة في ما على ـ فيها النساء

فل          المسجد بإمام واقتداؤهن ـ تقدم كما الشرعي الوضع مخالفة

المبلغ        أو المام، صوت سمعن إذا إل يصح

ليمكنهن           المصلين من خلفه من أو المام، شاهدن أو عنه،

المتابعة،

وأما          باطل، القتداء فإن المشاهدة تتأت ولم يسمعنه لم فإن

صلتهن

من          أم الرجال من أكان سواء مستقل، بإمـام المصلى فـي

الوضع         مخالفة إلى ويؤدي المسلمين جماعة يفرق فإنـه النساء،

الصلة     أداء من الشرعي

202
.   . أعلم      والله شهدها من كل من واحدة بجماعة



* * *
المام   84ع/4/3 خلف الفاتحة قراءة

]71 / المدعو]        من المقدم الستفتاء اللجنة على ،سميرعرض

وهو: 
سورة          يقرأ وهو المام خلف الفاتحة سورة قراءة يجوز هل

عليه           الله صلى الرسول أحاديث من أدلة لديكم يوجد وهل ثانية؟

وسلم؟

: اللجنة*   أجابت

قراءته،          سمع إذا المام خلف يقرأ أن المأموم على ليس

يقرأ،           أن فالولى لبعده أو سرية الصلة لكون يسمع لم فإن

 : تعالى     الله قول هو له     {والدليل فاستمعوا القرءان ُقرىء وإذا

ترحمون    لعلكم الله    ،)1(} )204(وأنصتوا صلى الرسول ولقول

."        " : الكتاب  بفاتحة يقرأ لم لمن صلة ل وسلم عليه

فإن           المام قراءة وسمع ًا مؤتم كان من أما الصل هو فهذا

       " : له    المام فقراءة إمام له كان من لحديث تكفيه المام قراءة

. أعلم ".   والله قراءة

* * *
وقت     84ع/4/35 في طهرت أو حاضت من

الصلة

اللجنة عرض]   72[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:سالم كالتي   ونصه ،



لعذر         الظهر صلة أخرت امرأة في الشرعي الحكم ما

طهرت          وأخرى العصر، وقت في حاضت ثم مثلً كالسفر شرعي

: المسألتين      في والمهم العصر، وقت في

ذكر:          مع عنها تسقط أم الظهر صلة تقضي هل الولى

السبب؟

____________
)1  : الية)   العراف .204سورة
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السبب؟:         ذكر مع ل أم الظهر تصلي هل الثانية

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

أن          عليها العصر وقت الحيض وجاءها الظهر أخرت التي إن

لنها           الحيض، من تطهر أن بعد فاتتها التي الظهر صلة تقضي

حيضها           انقطع التي وأما عليها، وجبت أن بعد الظهر صلة تركت

: وهي          والتحريمة للغسل يتسع وقت بقي وقد العصر وقت في

      " وإن"    العصر، صلة تصلي أن فعليها الصلة في الشروع تكبيرة

للغسل          الوقت يتسع لم إن وأما تقضيها، أن فعليها فاتتها

.   . أعلم       والله العصر صلة عنها سقطت قد فإنها والتحريمة

* * *
بالحكول    4/172/81 معطرة ملبس في الصلة

الفـوائت  قضـاء

]73/ المدعو]      من المقدمان السؤلن :خالدعرض وهما  ،

     : الصطناعية  العطور استخدام يجوز هل الول السؤال

هذه         بأن ًا علم العطر، لمسها التي الملبس بنفس والصلة

الكحول؟     صناعتها في يدخل العطور



: اللجنة*   أجابت

. بها          والصلة كحول بها التي العطور استعمال من مانع ل

. أعلم  والله

         : بدأ  ثم طويلة مدة يصلي ل النسان كان إذا الثاني السؤال

كبير     ( سن في الصلة الصلوات)    30ـ  25في إعادة عليه فهل

سنوات؟    عدة تركها التي

: اللجنة*   أجابت

ويتوب          فعله، عما ًا كثير ّلـه ال يستغفر أن النسان هـذا على

توبـة   إليـه
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أنه           ظنه على يغلب حتى تركها التي الفروض جميع ويعيد نصوحا،

. ًا           غائب ًا فرض حاضر فرض كل مع يصلي أن وبإمكانه كلها، قضاها

. أعلم  والله

* * *
والجمع    3/79/79 القصر يبدأ أين من

]74 / المدعو]       من المقدمة الرسالة :حمودعرضت
يقومون          ما ًا كثير الصدقاء من مجموعة أنهم فيها ذكر وقد

سواحل           بعض إلى ـ بخاري قارب بواسطة ـ والنزهة للصيد برحلة

كان           وإذا جمعها؟ أو الصلة قصر يجوز فهل جزرها، أو الكويت

الجمع؟       أو القصر يبدؤون أين فمن ًا جائز

: اللجنة*   أجابت



وبين         الكويت محافظة عمران حدود بين المسافة كانت إذا

    ( القصر     (  جاز أكثر أو ميلً خمسين ًا متر كيلو ثمانين الصيد مكان

نقصت         فإن الكويت، مدينة في إقامته كانت لمن والجمع

.   . أعلم     والله التمام وجب ذلك عن المسافة

 * * *
والجمع  3/54/78 القصر مسافة

]75 / المدعو]       من المقدم السؤال :محمدعرض ونصه  ،

فصلي        طوال ًا ثابت ًا مخيم أنشؤوا الصدقاء من مجموعة

الخميس         يومي المخيم لهذا تخرج الجماعة وهذه والربيع، الشتاء

خلف          الجماعة هذه بين وحصل أسبوع، كل من فقط والجمعة

جمعها            أو جمعها أو فقط، الصلة قصر لهم يجوز هل أنه حول

الكويت         مدينة بين المسافة بأن العلم مـع ًا؟ معـ وقصرها

هذه         80والمخيم  في ولكن متوفر، الماء وأن ًا، تقريبـ ًا متـر كيلو

ول             فرض لكل يتوضأ أن من لـه بـد ل الذي السـن كبير الجماعة

عليكم   يخفى
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      . ذلك؟    لنا يجوز متى إفادتنا أرجو الشتاء في الصحراء برودة

: اللجنة*   أجابت

وبين         الكويت محافظة عمران حدود بين المسافة كانت إذا

أو    80المخيم  ًا متر لمن       50كيلو والجمع القصر جاز أكثر أو ميلً

ذلك          عن المسافة نقصت فإن الكويت، مدينة في إقامته كانت

. التمام  وجب

* * *



لعذر   3/77/79 الصلتين بين الجمع

]76 / المدعو]     سؤال :عبداللهعرض وهو  ،

مخرج          بفتح ابتلي كمن دائم، حدث فيه فيمن قولكم ما

يحل          هل فيه، السبيلين لنسداد وغائطه بوله لخروج سرته تحت

المغرب          وبين والعصر، الظهر صلتي بين يجمع أن مثلً له

من           عالم بها أفتاه فتوى إلى ًا استناد واحد، وضوء في والعشاء

العلماء؟

: اللجنة*   أجابت

يخرج           فيما التحكم يستطع لم دام ما المعذور هذا مثل أن

شاء             ما الوقت في يصلي وأن صلة كل لوقت يتوضأ أن له منه

ذلك         والتزام الصلتين بين الجمع ولكن والنوافل، الفرائض من

 : تعالى    لقوله بمشروع، المؤمنين     {ليس على كانت الصلة إن

ًا   موقوت الحايين        ).1( } )103(كتابا بعض في يجمع أن بأس ل ولكن

ل          الصبح أن بالعتبار الخذ مع واحد، بوضوء الفريضة ويصلي

.   . أعلم   والله غيره مع يجمع

* * *
____________

)1  : الية)   النساء .102سورة
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المياه   4/71/79 دورة خلف الصلة

اللجنة  عرض] 77[ / على السيد   إدارة سؤال مدير

:المساجد ونصه  ،



بعض         في والعياد الجمع أيام في المصلين لزدحام ًا نظر

الحوش        في الصلة إلى المصلين بعض يضطر المساجد

المجاري         بالوعات أو أمامهم، المياه دورة تكون وعادة الخارجي،

   . هذه       حكم فما الحمامات أسطح فوق يصلون قد أو تحتهم،

الصلة؟

: اللجنة*   أجابت

.   . أعلم      والله صحيحة فالصلة ًا طاهر الموضع كان إذا

* * *
الطائرة    84ع/1/33 في القبلة إلى التجاه

اللجنة  عرض]   78[ /على المدعو     من المقدم السؤال

:عبدالرحمن كالتي   ونصه ،

ًا         جالس القبلة إلى التوجه دون بالطائرة العصر صلة صليت

   ( ) كنت       إني حيث ًا تقريب القبلة باتجاه علمي مع الكرسي على

لم            وإذا ل؟ أم صلتي تجزىء فهل الكويت، إلى دبي من ًا قادم

العادة؟     علي يجب هل تجزىء

: اللجنة*   أجابت

فعلى          حرج غير من القبلة إلى التوجه بالمكان كان إذا

تلك           في القبلة غير إلى صلى فإن ذلك، فعل بالطائرة المصلي

لم            ولو صحيحة الصلة فإن يمكن لم إذا أما العادة، فعليه الحال

.   . أعلم      والله العادة عليه وليس القبلة إلى يتجه

 * * *

207



الطائرة   6/4/77 في الصلة

اللجنة عرض]   79[ / على السيد    من ،عبداللطيفسؤال

: فيه  يقول

بلد           من الجو في تحليقها أثناء الطائرة في الصلة حكم ما

إلى           الصحيح التوجه دون تجوز وهل الصلة، وقت حان إذا لخر

وضوء؟   وبدون القبلة،

: اللجنة*   أجابت

أن         فيلزمه بالطائرة، المسافر على حلت إذا الصلة أن

  . لم          وإذا التأخير جمع له يجوز حيث إل الوقت، خروج قبل يصلي

كان          إن القبلة إلى ويتوجه فليتيمم، بالوضوء يصلي أن يتمكن

الجهة            إلى يصلي أن له جاز يتمكن لم فإن لذلك متسع هناك

على           الصلة أداء من يتمكن لم إن باليماء ويصلي له المتيسرة

. أعلم.   والله وجهها

 * * *
وتماثيل       6/59/79 صور فيه مكان في الصلة

]80 / المدعو]    سؤال :حسينعرض ونصه  ،

تصح         وهل والتماثيل؟ الشمسية الصور في السلم حكم ما

الشياء؟        هذه على يحتوي الذي المكان في الصلة

: اللجنة*   أجابت

أما          أطفال، لعب تكون أن إل محرم، التماثيل اتخاذ أن

     . فيه     مكان في الصلة أما فجائز الشمسية الصور لتخاذ بالنسبة



إذا           سيما ول الكراهة، مع صحيحة فهي شمسية وصور تماثيل

. أعلم      والله المصلي، مواجهة في كانت

 * * *
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وقتها    84ع/2/40 أول عن الصلة تأخير

اللجنة عرض]    81[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:ماجد يلي    كما وهو ،

        : تزيد  بمدة وقتها أول عن الصلة أخرت إذا الول السؤال

هذا            هل التالية، الصلة وقت في تصلى ل أن على ساعة، عن

. يجوز          ل هذا أن عندنا واشتهر سمعت أني ًا علم يجوز؟

       : صلة  وتحين الصحراء في ًا دائم البدو نحن الثاني السؤال

الظهر           صلة تأخير يجوز فهل الحر شدة عليكم يخفى ول الظهر،

نبرد؟        أن يمكننا حد أي وعلى نبرد؟ حتى

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

الوقت          دام ما وقتها أول عن الصلة تأخير للمسلم يجوز

المبادرة         والفضل الكراهة، وقت يدخل ولم الصلة لداء ًا متسع

ويسن           تأخيرها، فيسن العشاء عدا ما الوقت أول في الصلة إلى

الصلة           تأخير يجوز ول الوقت، يبرد أن إلى الظهر تأخير كذلك

.   . أعلم        والله أدائها عن الوقت يضيق حتى حال كل على

* * *
العمل    6/3/83 لظروف قليلً الصلة تأخير

]82 / من]      المقدم الستفتاء :محمدعرض التي   ونصه ،



صلة         تأخير نريد المطابع، إحدى في العاملين من نحن

الساعة    إلى ًا      12.45الظهر علم ذلك، تقتضي العمل طبيعة حيث

من        أكثر يبعد ل ًا مسجد هناك متر.200بأن
الموضوع*     عرض :وبعد اللجنة  أجابت

 . والله          المذكور الوقت إلى الظهر صلة تأخير من مانع ل أنه

أعلم.
 * * *
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العبادات  كتاُب

الجمعة:    صلة باب

للمسافر  7/143/81 الجمعة صلة

]83 / المدعو]       من المقدم السؤال :عبدالرحمنعرض ونصه  ،

في          أسكن أن العمل متطلبات ومن الخفجي، في أعمل أنا

يجوز           فهل بيتي، في السبوع باقي وأكمل أيام، أربعة عملي مقر

إن           لي بالنسبة الجمعة صلة حكم وما الصلة وجمع قصر لي

ومقر           المنزل بين المسافة أن العلم مع عملي، أيام في صادفت

من    أكثر .80عملي ًا   متر كيلو

: اللجنة*   أجابت

وبين          الكويت مدينة عمران حدود بين المسافة كانت إذا أنه

   (  ) جاز       أكثر، أو ميلً خمسين ًا متر كيلو ثمانين السائل عمل مقر

الصلة          ويتم عمله، مقر وفي الطريق، في والجمع القصر للسائل

. سكنه      مقر إلى وصل إذا ًا وجوب

تجب          فل مسافر أنه صح فإن الجمعة لصلة بالنسبة أما

واجتمع           أبنية فيه مكان في كان إن ولكن الجمعة، صلة عليه

. وجوب           غير من جمعته صحت وأداها الجمعة به تصح الذي العدد

آله..          وعلى محمد نبينا على الله وصلى التوفيق وبالله هذا

. وسلم  وصحبه

* * *
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للنساء  8/145/81 الجمعة صلة

عرض]        84[ الوزارة وكيل طلب على اللجنة بناء المقال على

المساجد   (      في للمصليات أقسام مطلوب عنوان تحت المنشور

المختلفة):
ببحث        الوقاف، وزارة من المقال صاحبة تطلب حيث

صلة         لداء المساجد، في بالسيدات خاصة أقسام عدم مشكلة

 : تعالى        قوله في بأدائها الله أمرنا التي الذين  {الجمعة ياأيها

الله           ذكر إلى فاسعوا الجمعة يوم من للصلة نودى إذا ءامنوا

تعلمون         كنتم إن لكم خير ذلكم البيع ).1( } )9(وذروا

: اللجنة*   أجابت

إقامة          وجوب يقتضي الكريمة الية هذه في ورد الذي المر

تجب          فل النساء، دون الرجال على المساجد في الجمعة صلة

لنهن         المساجد، في النساء على الخرى والصلوات الجمعة صلة

ولكن            وسلم، عليه الله صلى النبي حياة في بذلك يؤمرن يكن لم

اللزمة          الشرعية بالحكام التزمن إذا فيها الصلة من يمنعن ل

اللئق          المكان بتوفير ذلك من تمكينهن وينبغي ًا، شرع ذلك لجواز

.   . أعلم     والله المكان حسب المسجد في بهن

* * *
العربية   84ع/6/45 بغير الجمعة خطبة

اللجنة عرض]   85[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:محمد يلي    كما وهو ،



ّلـه          ال ـ العلوم بحـور من لـه أهـل أنتم ممـا أستفتي

إلقاؤها          هل الجمعة، خطبة فـي ـ السـلم وعـن عـنا يجازيكم

بالعجمية    ترجمتها مع بالعربية

___________
)1 ( : الية  الجمعة .9سورة
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بالعربية            الخطبة نقرأ كنا علينا، التبس قد المر لن ل؟ أم صحيح؟

فوجدنا         الهند، علماء فتاوى طالعتنا حتى رطانتنا في ونترجمها

في           اطلعنا ما بعض نص وهذا بالعجمية، الخطبة ترجمة منع فيها

وسلم:          عليه الله صلى النبي من المأثورة السنة إن فتاويهم

الله        رضوان المهتدين والئمة التابعين وأتباع والتابعين والصحابة

منهم           أحد عن يرد ولم فقط، العربية الخطبة هي أجمعين عليهم

مع           اللسن من بغيرها الخطبة ترجم أو العربية بغير خطب أنه

لشيوع          ترجمة، إلى ذاك إذ شديدة الحاجة وكانت الدواعي كثرة

الشرعية،          الحكام تعلم إلى أهلها واحتياج العجم بلد في السلم

تراغم          بدعة دونها أو العربية مع الخطبة ترجمة قراءة فإحداث

اجتنابها،          يجب سيئة بدعة فهي والخلف، السلف عن مأثورة سنة

: فيه         كلمه آخر في العلماء أحد وقال فاعلها، ويأثم

أو         الجمعة، خطبة قبل بلغتهم يذكروهم أن الخطباء وعلى

.    ... فضلكم       من أفيدونا فقط آخر وقت في أو الصلة، بعد

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

غير         إلى ترجمت ثم بالعربية الجمعة خطبة ألقيت إذا

فقهاء           كلم صريح وهو ذلك جواز في ًا خلف نعلم فل العربية



عدم            فليس يرد لم وأنه بدعة ذلك أن ادعاء أما الربعة، المذاهب

من          وهذه المشروعية، عدم على الوقوع عدم على دليلً النقل

بجوازها،          ول بمنعها نص يرد لم التي المرسلة المصالح مسائل

يعرفون          ل ممن الخطبة سامعي لنفع أكيدة مصلحة يحقق وفعلها

. أعلم.   والله العربية

* * *
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في    3/102/80 الجمعة لصلة المطلوب العدد

القرى

السيد]       86[ من المقدم السؤال :الوزيرعرض وهو  ،

القرى        في الجمعة صلة لجواز بالنسبة التوضيح نرجو

للعدد        وبالنسبة متقطعة بصورة أناس يسكنها التي والجزر

. دائمة       إقامة الجمعة صلة إقامة لصحة المطلوب

: اللجنة*   أجابت

يسكنها           ل التي والجزر القرى في الجمعة صلة تصح ل إنه

المطلوب          الحد عن عددهم زاد ولو متقطعة بصورة أناس إل

     . إقامة    لصحة المطلوب العدد أما المصر خارج لكونهم لصحتها

أشخاص،          ثلثة الحنفية فعند دائمة إقامة المصر في الجمعة صلة

المالكية  والحنابلة     12وعند الشافعية وعند ًا، ًا، 40شخص شخص

. أعلم  ّله وال

* * *



الصناعية    84ع/4/3 المنطقة في الجمعة صلة

اللجنة عرض]   87[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:سمير وهو  ،

بها         يحيط صناعية منطقة في الجمعة صلة يجوز هل

بها          الصناعية المناطق وهذه مسلم، اللف من أكثر وهم السكان

لهم؟       الجمعة صلة تجوز وكيف الدولة نفط

: اللجنة*    أجابت

لوجه         لنه جائز، فهو وصف الذي بالشكل الجمعة صلة

.   . أعلم          ّله وال السؤال يتضمنه لم مانع هناك كان إذا إلّ الصلة لمنع

*   *   *
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للعلج    8/32/83 الجمعة عن الطبيب تخلف

اللجنة عرض ]88[ /على من     المقدم محمد. السؤال ،د

ونصه:

كل        في العمليات المرضىوعمل بعلج وأقوم طبيب أنا

أن          أستطيع ول بالعمل أنشغل فقد الجمعة يوم حتى السبوع

صلة         (  ركعات أربع أصلي فهل المصلين مع الجمعة صلة أؤدي

فقط؟ )     ركعتين أصلي أم الظهر

الموضوع*      استعراض اللجنة وبعد :أجابت
صلة          وقت العملية إجراء إلى قائمة الحاجة كانت إذا أنه

صلة            أداء ترك إلى ذلك وأدى الطارئة الحالت في كما ـ الجمعة

الجمعة          صلة لن وذلك ركعات، أربع ًا ظهر يصليها فإنه الجمعة،



فيصليها           الصل إلى يرجع البدل تعذر فإذا الظهر، صلة عن بدل

فيها          اقتصر الجمعة صلة أن في والحكمة ركعات، أربع ًا ظهر

  . سبحانه       ّله وال ركعتين بمنزلة فيها الخطبتين أن ركعتين على

. أعلم  وتعالى

*   *   *

في    84ع/4/42 المقيمين على الجمعة وجوب

أهلها    غير من البلد

اللجنة عرض ]89[ /على المدعو     من المقدم خالد، الستفتاء

: يلي   كما وهو

غير        (   أي البلد؟ في المقيمين على الجمعة صلة تجب هل

.  ( ؟  الكويتيين المواطنين

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

لمدة          الكويت فـي القامة نـوى قد الكويتي غير كـان إذا

وجوب            في البلد أهل حكم حكمه فإن ًا يوم عشر تسعة مـن أكثر

   ، وغيرها والجماعة الجمعة

214
 "  :        : أقام  قال عنهما ّله ال رضي عباس ابن عن البخاري لحديث

سافرنا            إذا فنحن يقصر عشر تسعة وسلم عليه ّله ال صلى النبي

ج       " . (     الباري فتح أتممنا زدنا وإن قصرنا ًا يوم عشر ص 2تسعة

561.   .( أعلم -   ّله وال السلفية ط

*  *   *
قرية   84ع/4/27 في الجمعة إقامة



إلى  ]90[ / اللجنةحضر :عليالمدعو  التي    السؤال وقدم ،

الجمعة         صلة نقيم كوننا في ينحصر إليكم الموجه سؤالي

مسافة           قبل من الجمعة فيها المقام القرية عن لتبعد قرية في

والمجتمعون        فقط، دقيقة عشرين غير بالقدام قطعها لتستغرق

عليها          القادم ومنهم القرية في المقيم منهم عندنا الجمعة لصلة

من           بإقامتها إذن على حصلنا قد بأننا العلم مع البادية، من

. ّله     ال أفادكم أفيدونا الحاكمة السلطات

من         أكثر القرية في المستوطنين أن السائل أفاد وقد

إلى          ًا أحيان بعضهم يذهب ولكن الدائم مقرهم وهي بكثير أربعين

من         أكثر يتوافر الجمعة تقام وحين ويرجعون خارجها أعمال

بعض         أفتاهم وقد إليهما، المشار القريتين سكان من أربعين

. الحال          هذه في الجمعة عقب الظهر صلة إعادة بوجوب الناس

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

صلة        وجوب لتمنع السؤال في المذكورة الملبسات إن

 . ّله          وال بعدها الظهر صلة أداء يشرع ول صحتها، تمنع ول الجمعة

أعلم.
*   *   *

الجمعة   2/118/80 بخطب نشرات توزيع

اللجنة عرض]   91[ :على وهو      اليومية الجرائد إحدى سؤال

أئمة         على الوقاف وزارة قبل مـن نشرات توزيع يتـم

أجل   من المساجد

215
السلمية؟         الخلفة في به معمول هذا هل الجمعة خطبة



اللجنة*     :أجابت يلي  بما

فيستطيع         ملزمة، غير للئمة إرشاد إلّ ماهي النشرات هذه

المساجد          إدارة وتقوم غيرها، أو النشرة بهذه يخطب أن الخطيب

في        الخيار ولهم فقط، السلمية بالمناسبات الخطباء بتذكير

.   . أعلم   ّله وال لخطبهم ًا موضوع جعلها

*   *   *

البر   4/106/80 في الجمعة إقامة

اللجنة عرض ]92[ /على السيد     من المقدم ،حمود السؤال

ونصه:

يبعد          بمكان شهر لمدة للنزهة البر إلى خرجنا جماعة نحن

يقرب      بما الكويت مدينة .80عن ًا   متر كيلو

ًا          علم نقيمها أن يجوز وهل الجمعة؟ صلة علينا تجب هل

يقارب    عددنا .40بأن ًا  شخص

: اللجنة*    أجابت

لتجب         لنها الجمعة صلة لتقيم أن الجماعة هذه على

من          القريبة الجوامع بعض فليقصدوا يصلوها أن رأوا وإن عليهم،

. أعلم.   ّله وال مكانهم

*  *   *
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العبادات  كتاُب

العيد :    صلة باُب

اللهو     2/87/79 قاعات في العيد صلة أداء

/اللجنةاطلعت ]93[ المدعو      من المقدم الستفتاء على

:هشام كندا   من ،

مع          للهو، المعدة القاعات بعض في العيد صلة أداء بشأن

. المصلين      لجميع ليتسع صغير مسجد وجود

اللجنة*    :أجابت يأتي   بما

أصلً :          أول معدة العيد صلة فيها تقام التي القاعة كانت إذا ًا

أداء          فإن التعري مع وتزحلق ورهان وخمر رقص من للمحرمات

قريبة          شديدة كراهة ًا مكروه يكون القاعة هذه مثل في الصلة

المسجد         في والصلة الصلة، قدسية على محافظة التحريم، من

في             دفعات على الصلة أديت ولو حتى أولى، ـ ًا صغير كان وإن ـ

قدر           الشمس ارتفاع من العيد صلة وقت ويبدأ العيد، صلة وقت

قبل            إلى شروقها من ساعة ربع يساوي بما أي رمحين أو رمح

. الزوال     وقت وهو الظهر صلة

وغير         مشروعة العامة للحفلت تؤجر القاعـة كانـت إذا وأما

ماهو            كـل منها يزال أن بعد فيها، الصلة مـن بأس فل مشروعة

إن           أنه على مـوجودة، كانت إن النجاسات تزال وأن ًا شرع محرم

يسمح      ميـدان أو كحديقة مكان وجـد
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. القاعات          هذه ومن المسجد من أولى كان الصلة بأداء فيه

ًا ي في:         ثان كن سواء قطعا محرم أزواجهن لغير النساء تبرج

غير            أمام التبرج كان إذا أشد الحرمة وتكون غيرها، أو المساجد

كما         المسلمة، المرأة لكرامة ًا امتهان ذلك في لن المسلمين،

يكون         حيث الصلة في وخاصة بالنساء الرجال اختلط ليجوز

. الخيرة    الصفوف في النساء

*   *   *

العيد  84ع/2/24 صلة خطبتا

اللجنة عرض ]94[ من    على المقدم إدارة الستفتاء مدير

:المساجد كالتي   وهو

يجلس         كاملتين خطبتين العيد يوم يخطبوا أن الخطباء اعتاد

خطبة          للعيد يكون أن يكفي بأنه رأي وهناك بينهما، الخطيب

عليه            يجري أن ينبغي الذي وما الراجح؟ الرأي هو فما واحدة،

. الشأن    هذا في المسلمون

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

وسلم         عليه ّله ال صلى النبي فعل من المنقول يلتزم

من         وأتباعهم، الربعة الئمة من بعدهم ومن الراشدين وخلفائه

وتفتتح          خفيفة بجلسة بينهما يفصل العيد صلة عقب خطبتين أداء

. بالتكبير    كالولى الثانية الخطبة

  )  : النبي        أن عنه ّله ال رضي جابر حديث هـذا على ويدل

ثم            ًا قائم فخطب أضحى، أو فطر يوم خرج وسلم عليه ّله ال صلى

        ( من     رواته أحد في ومـا ماجه، ابن أخرجه ، قام ثم قعدة قعد

بعض         عن والمروية الكثيرة الطرق ذات الثار يعضده ضعف



  ): يخطب      أن السنة مسعود ابن قول ذلك والتابعين،من الصحابة

   ( هذا       نحـو وروي بجلوس بينهما فيفصل خطبتين العيد في المام

قول   مـن الثر
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: عنه             روي كما المدينة، فقهاء أحد عتبة بن ّله ال عبد بن ّله ال عبيد

بسبع(           والثانية تترى، تكبيرات بتسع الخطبة تفتتح أن السنة

       ( الفقهاء  عامة عليهما أجرى العيد وخطبتا ، تترى تكبيرات

وافتتاحهما         التكبير، من الكثار مع الجمعة خطبتي على مايجري

تلك          أحكام من المسلمون إليه يحتاج لما فيهما والتعرض به،

. أعلم.     وتعالى سبحانه ّله وال المناسبة

*   *   *

والجمعة  8/50/78 العيد اجتماع

اللجنة عرض ]95[ يومية      على جريدة في ذكر الذي المقال

."      ": واحد  يوم في والعيد الجمعة اجتماع عنوان تحت

في          والجمعة العيد اجتمع إذا أنه المقال، صاحب ذكر حيث

العيد           صلى من وكذلك العيد، صلى عمن الجمعة تسقط واحد يوم

دليل          وليوجد عنه، سقطت الجمعة لن أيضا، الظهر عنه فيسقط

ُيًصّل           ولم العيد صلى الزبير ابن بأن واحتج الظهر، بصلة يلزمه

     "  :    . الظهر  صلة بوجوب قال ومن الكاتب قال ثم العصر حتى

الدليل  ". لزمه

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



      : رخص"      العيد أدى من أنه إلى حنبل بن أحمد المام ذهب

الجمعة           يقيم أن المام على ينبغي ولكن الجمعة، صلة بترك له

على            بالرخصة، يأخذ لم من أو العيد، يدرك لم من يصليها حتى

(       )      ، بالعيد الكتفاء في بالرخصة ًا آخذ الجمعة يصل لم من أن

   : الظهر        صلة أن يتبين هنا ومن الظهر، يصلي أن عليه وجب

. الجمعة    بأداء إلّ لتسقط

يـزل     (       لم بكرة ركعتين صلى أنه الزبير ابن عـن نقل وقـد

حتى  عليهما
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   ( داود،        أبو رواه والفطر الجمعة فيه اجتمع يوم من العصر صلى

الوطار        نيل في كما الصحيح، رجال بعض  3/321ورجاله فظن

خطأ          وهذا العيد، بصلة والظهر الجمعة سقطت قد أنه الناس

الصل          لن قطعي، بدليل إل ليكون الظهر سقوط لن فاحش

الحديث         في كما والليلة، اليوم في صلوات خمس فرضية

"  : ونصه         ماجه، وابن والنسائي داود أبو أخرجه الذي الصحيح،

.  ".... الخ      العباد على ّلُه ال كتبهن صلوات خمس

الجمعة       (    صلى أنه حقيقته الزبير ابن عن ماصح أن وعلى

       ( بها   فسقط الجتهادات، بعض على جائز وهذا الضحى وقت في

      ) في     الجمعة عن العيد يجزىء كما العيد، عن وأجزأت الظهر،

        ( بن  وهب عن النسائي رواية في ماجاء بدليل الترخص حال

        "  : الخروج  فأخر الزبير ابن عهد على عيدان اجتمع قال كيسان

يصل           ولم فصلى، نزل ثم فخطب، خرج ثم النهار، تعالى حتى

" ... الجمعة   يوم للناس



الصحيح،          رجال ـ الشوكاني قال كما ـ الحديث هذا ورجال

        : الضحى   وقت في الجمعة صلى الزبير ابن أن الرواية هذا وظاهر

الله           رسول عن المأثور وهو الصلة، على الخطبة قدم أنه بدليل

الصلة           تقدم حيث للعيد ًا خلف الجمعة في وسلم عليه ّله ال صلى

         . في  الظهر يصل لم الزبير ابن أن مايدرينا ثم الخطبة على

حتى          للناس صلته نفى وإنما الظهر، صلته ينف لم بيته،والراوي

 ." العصر  صلى

وافقت*      الصحيفة     اللجنة وقد نفس في الفتوى نشر على

. أعلم        ّله وال المناسب، الوقت وفي المقال، نشرت التي

*   *   *
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العبادات  كتاُب

المساجد :  باُب

بالجامع  5/10/77 المسجد تسمية

اللجنة عرض ]96[ :على التالي   السؤال

)       ( الجامع (  لن المساجد على إطلقها يجوز هل جامع كلمة

ّله؟)    . ال أسماء من

: اللجنة*    أجابت



 .    ( ) ولو     الجمعة مساجد على جامع اسم إطلق من لمانع

         ( هذه ( إطلق ًا شرع ليمتنع لنه ّله ال أسماء من ًا اسم الجامع كان

( ّله           (  ال كـ تعالى ّله بال ًا خاص منها ماكان إلّ ّله ال غير على السماء

( ًا (  )       (  رحيم ًا رؤوف القرآن في رسوله ّله ال سمى وقد الرحمن و

. التوبة     سورة آخر في كما

       ) الكريم   ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الحديث وفي

.   .( أعلم       ّله وال إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف

*  *   *

بالقرآن   2/24/83 المصلين على التشويش

من    ]97[ المقدم السؤال المساجد  عرض إدارة ونصه مدير

كالتي:

: التي        بالسؤال الدارة إلى المصلين من كثير تقدم
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قارىء"         يقوم المساجد بعض في الجمعة صلة قبيل

ويحرم         صلتهم، عن المصلين فيشغل عال، بصوت القرآن بقراءة

     . العمل،     هذا في رأيكم فما بأنفسهم القرآن قراءة من المعتكفين

." ؟        اتباعها ينبغي التي الشريفة السنة هي وما

: اللجنة*    أجابت

المصلين         على تشويش عال بصوت القراءة على ترتب إذا

بصوت           القارىء إلى يطلب فإنه لنفسه يقرأ آخر قارىء على أو

      . بين    التوسط اتباعها ينبغي التي والسنة صوته يخفض أن عال



 : تعالى    لقوله والجهر، بها      {المخافتة تخافت ول بصلتك تجهر ول

سبيلً    ذلك بين .،)1)}(110(وابتغ أعلم    وتعالى سبحانه ّله وال

*   *   *
المساجد    4/18/78 على الرسل أسماء إطلق

اللجنة وعرض ]98[ / على السيد   إدارة سؤال مدير

بعض        المساجد على والرسل النبياء أسماء إطلق حكم عن

المؤمنين؟       أمهات أسماء وكذلك ًا، حديث المنشأة المساجد

: اللجنة*    أجابت

.   . أعلم       ّله وال ًا شرع منه مانع ول جائز ذلك أن

*   *   *
ربوية   5/48/78 بأموال بني مسجد

اللجنة عرض ]99[ :على التالي   السؤال

ربوية؟        أموال من بني مسجد في الصلة ماحكم

___________
)1(  : ألية  السراء .110سورة
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: اللجنة*    أجابت

ربوية         أموال من بني الذي المسجد في الصلة بجواز

.   . أعلم  ّله وال عدمه والولى

*   *   *
المساجد   1/188/82 في الذان توحيد



السيد]       100[ من المقدم السؤال إدارة عرض مدير

:المساجد ونصه 

نظام        مشروع في الشرعي الحكم ببيان التكرم المرحو

. الذان  توحيد

. الحترام    فائق بقبول وتفضلوا

اللجنة*    :أجابت يلي     بما السؤال على

إلى           وسلم عليه الله صلى ّله ال رسول لدن من المأثور إن

واحد          بأذان فالكتفاء ًا، وإمام ًا مؤذن مسجد لكل أن هذا يومنا

الولى          من اللجنة ترى ذلك وعلى المأثور، خلف كاملة لمدينة

.   . أعلم       ّله وال وإمام مؤذن مسجد لكل يكون وأن تركه،

*   *   *
غير     6/168/81 بلد في مسجد على التأمين

مسلم

]101/ الشيخ]       من المقدم السؤال الكريم  عرض في عبد

: أفريقيا  جنوب

هذا          ويكون مسلم غير بلد في مسجد على التأمين ماحكم

. المسلمين        غير بأيدي والهدم والسرقة الحريق ضد التأمين

: اللجنة*    أجابت

. مانع           فل المسجد هذا يحمي مما التأمين هذا كان إن أنه

. أعلم  ّله وال

*   *   *
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القديم   84ع/1/26 المسجد بأثاث التصرف

إلى]   102[ ومراقب     حضر المساجد إدارة مدير اللجنة

المساجد  :إدارة التي    الستفتاء وقدما

المساجد        من المرفوع القديم بالسجاد التصرف يجوز هل

إلى         غيره أو السجاد نقل يمكن وهل الشخصي؟ للستعمال

من            أو الوزارة ميزانية من كان ماإذا حالة في وذلك آخر مسجد

إلى         بالمسجد يستبدل الذي ماينقل ًا كثير بأنه ًا علم المتبرعين،

أو          والمطر الشمس في طويلة فترة لبقائه فيتلف الوزارة مخازن

. زهيد   بثمن يباع

: اللجنة*    أجابت

من           أفضل بديلً الدولة قدمت إذا ما بين تفصيلً هناك بأن

فإذا             ذلك، من ًا شيئ تقدم لم إذا ما وبين القديم الثاث أو السجاد

أو     (       الوزارة ميزانية من أصله سواء القديم فإن أفضل بديل قدم

      ( به    التصرف ويجوز للدولة ًا مملوك يصبح الخير أهل وقفه مما

وأما            عوض، بغير تمليك أو بيع من الدولة في المتبعة للنظمة ًا تبع

مسجد            إلى ينقل القديم الثاث أو السجاد فإن بديل يقدم لم إذا

ًا              عين به يتصدق فإنه به لينتفع كان فإن فيه، به ينتفع كان إذا آخر

أو           ذلك من بشيء التصدق جاز وحيث بثمنه، ويتصدق يباع أو

الصدقة            أهل من كان من على إلّ به التصدق يجوز فل بثمنه

. ذلك          ونحو السبيل وابن ّله ال سبيل وفي والمساكين كالفقراء

قـد          المستعمل الثاث بعض أن من السؤال فـي ماذكر وأما

الشمس          في طويلة مدة لبقائه فيتلف الوزارة مخازن إلـى ينقل



الجراءات         اتخاذ ذلك عـن المسؤولين عـلى الواجب فإن والمطر

الشرع       في ورد لما الموال هـذه لصيانة
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.   . أعلم     ّله وال المال إضاعة عن النهي من

*  *   *

بنائه     3/158/81 بعد لمسجد جمع بما التصرف

الدكتور]      103[ من المقدم الستفسار رئيس سليمان عرض

أسبانيا،         في إسلمي ومركز مسجد لنشاء التبرعات جمع لجنة

: فيه   يقول والذي

دينار          ألف عشر الثمانية يقارب المال من مبلغ على حصلنا

تم           قد المسجد هذا مثل أن منها مختلفة، لظروف ًا نظر ولكن

ملك          سعود آل عبدالعزيز بن خالد الملك قبل من تشييده

نصرف          أن نود فإننا فعلً، افتتاحه وتم السعودية العربية المملكة

لجنة          وافقت وقد أخرى، جهة إلى لدينا المتجمع المبلغ هذا

توزع          أجزاء ثلثة إلى المذكور المبلغ يقسم أن على التبرعات

: التالي   النحو على

.       : المريكية  الوليات في مساجد لصيانة يصرف الول الجزء

.     : الخيرية  الجمعيات لحدى يصرف الثاني الجزء

.     : السلمية  المراكز لحد يصرف الثالث الجزء

رأيها           إبداء في الفتوى لجنة تتفضل أن نود ذلك على وبناء

في            كنا إذا وما المذكور، النحو على المبلغ هذا في التصرف حول

محله            في هذا تصرفنا ويكون ربنا، تجاه ذمتنا برأنا قد الحالة هذه



في           مسجد إنشاء هدفهم كان المبلغ بهذا تبرعوا الذين بأن ًا علم

إسبانيا.

اللجنة*    :أجابتهم يلي   بما

الذي          المسجد غير مسجد أو إسلمي مركز إنشاء أمكـن إذا

السبيل          هذا في المبلغ هـذا صـرف فينبغي خالد الملك أنشـأه

إذا      أما المتبرعين، لرغبة ًا تحقيق
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الذي           الوجه تشبه وجوه إلى المبلغ هذا صرف فينبغي يمكن لم

أو            كله المبلغ هذا صرف من بأس فل ٍذ وحينئ لعمله، الناس تبرع

بلد           في إسلمي مركز إنشاء أو أمريكا في المساجد على بعضه

. فيه     التبشير إيقاف إلى يحتاج

فل          الخيرية الجمعيات إلى المال هذا من شيء صرف أما

. أجله           من المال جمع الذي الغرض عن لبعده ذلك جواز نرى

. أعلم  ّله وال

*   *   *
المسجد  7/46/78 في الدفن

الشيخ]       104[ من المقدم السؤال ّله عرض ل ا :عبد وهو 

في          يدفن أن وأوصى ًا مسجد بنى رجل في الشرع ماحكم

موته؟     بعد المسجد هـذا صحن

: اللجنة*    أجابت



الرض          أما فيه، الدفن يجوز فل المسجد من الصحن أن

لنها           فيها الدفن من مانع فل عنه، الخارجية المسجد حول التي

.   . أعلم       ّله وال ًا أيض عدمه الولى ولكن المسجد، من ليست

*     *    *
مياه   1/98/80 دورة تحت مسجد

من]     105[ الوارد السؤال السلمي  عرض في المركز

غرناطه:
أوسع،          مكان إلى الصلة مكان نقل يريد المركز أن وحاصله

قاعة          لتكون الداخلية جدرانها إزالة يراد كبيرة شقة لهم والمتيسر

مياه            ودورة حمام فوقها يكون أن ذلك من ينشأ أنه إلّ واسعة

في           الصلة إقامة من ًا شرع مانع هناك فهل فوقها التي الشقة

يعلوه؟         الذي السابق في مياه ودورة حمام فوقه مكان
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: اللجنة*    أجابت

المذكور،         المكان في الصلة صحة من ليمنع ذلك إن

مما          وينزه النجاسة تناله أن المسجد على يحافظ أن وينبغي

.   . أعلم   ّله وال المصلين على يشوش

*   *   *

الزكاة    3/118/80 أموال من المساجد بناء

]106 / السيد]       من المقدم السؤال :صلح،عرض ونصه 

لجمع         لجنة بتشكيل قمنا الكويت أبناء من مجموعة إننا

صالة          على يحتوي إسلمي ومركز مسجد بناء أجل من التبرعات



(   ) ًا       سابق الندلس إسبانيا جنوب في كبيرة ومكتبة للمحاضرات

أرض           قطعة على حصلنا قد بأننا ًا علم ًا، حالي ملقا مدينة وتسمى

ضمانات      2م2000بمساحة  ومعها أسباني تاجر من ًا مجان

ليوجد         بأنه ًا وعلم المسجد، ببناء السبانية الحكومة من وتصريح

المركز         هذا نشاط ولكن العام، طوال دائمون مصلون هناك

السواح        ووجود الصيف، فترة أثناء ستكون وحيويتهما والمسجد

: هو      وسؤالنا هناك، ًا جد الكثيرين المسلمين

المشروع؟          هذا لمثل الزكاة أموال من ندفع أن يجوز هل

يتواجدون          الذين المسلمين شتات جمع هو منه القصد وأن خاصة

شاء          إن المستقبل في أمل وهناك متقطعة، فترات على هناك

أيام          طوال بالحيوية عامر إسلمي، مركز إلى يتحول أن ّله ال

السنة؟

اللجنة*    :أجابت
منه         القصد مـادام المشروع لهذا الزكاة أموال دفع بجـواز

الدعـوة  نشر
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.   . أعلم    ّله وال الكفر بلد في السلمية

*     *    *
لخر    4/153/81 مكان من المسجد تحويل

من     ]107[ المقدم السؤال المساجد  عرض إدارة ،مدير

: التي  ونصه



إلى         أهلها انتقل مهجورة مناطق في قديمة مساجد توجد

أحد،          المساجد هذه في يصلي يعد ولم للسكنى، أخرى أمكان

. الوزارة   أغلقتها لذلك

من         ًا خوف منها والتخلص المساجد هذه هدم يجوز فهل

فيها؟    والعبث بها اللعب

: اللجنة*    أجابت

ينشأ         أن على المهجورة المساجد هذه استبدال من لمانع

. المهدومة         المساجد أماكن من قريبة أخرى مساجد البدل بمال

. أعلم  ّله وال

*   *   *
العيد   2/59/79 مصلى بأرض التصرف

السيد]       108[ من المقدم السؤال المساعد عرض الوكيل

السلمية  :للشؤون ونصه  ،

أهـل        اتخذها الجهراء منطقة فـي مملوكة غير أرض

والشؤون        الوقاف وزارة فقامت فقط، للعيد مصلى المنطقة

طلبت         ثم نظافتها، على ًا حفاظ الرض هـذه بتسوير السلمية

لـوزارة          العقار ملكية إثبات الكلية المحكمة من ذلك بعد الوزارة

المحكمة        قـررت وبالفعل اليد، وضـع طريق عن الوقاف

مرور         وبعـد العقار، لهـذا الوقـاف وزارة ملكيـة إثبـات المذكـورة

المصلين         جعل العقارمما هذا بقرب جامع أنشىء سنوات عـدة

العيـد،   مصلى يهجرون
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    . الوقاف    لـوزارة يجوز فهل مهجورة بذلك الرض فأصبحت

عند          الوزارة نية بأن ًا علم ًا؟ تجاري ًا استثمار العقار هـذا استثمار

. فقط        للعيد مصلى يكون أن العقار هـذا استملك

: اللجنة*    أجابت

في        التصرف حرية السلمية والشؤون الوقاف لوزارة أن

حكم           الرض هذه تأخذ ول أملكها من ملك كأي الرض هذه

.   . أعلم      ّله وال بالفعل ًا مسجد اتخذت إذا إلّ المسجدية

*   *   *
للمساجد   1/181/82 الجانب السياح دخول

السيد]       109[ من المقدم السؤال إدارة عرض مدير

:المساجد ونصه  ،

السياح        دخول في الشرعي الحكم ببيان التكرم المرجو

. لها        صور للتقاط للمساجد، المسلمين غير من الجانب

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

المسلمين          غير يقابل وسلم عليه ّله ال صلى الله رسول كان

أن          على به، لبأس المسجد المسلمين غير فدخول المسجد، في

  . سبحانه       ّله وال تنجيسه أو بالمسجد، الستهزاء وجه على ليكون

. أعلم  وتعالى

*   *   *
المسجد   4/67/79 في الساعات أصوات

]110 / المدعو]     سؤال :يونسعرض ونصه  ،



العلماء         فمن السلم، في مكروهة الجراس أن نعلـم نحن

يحرمهـا  مـن
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وفيه             إلّ ًا مسجد اليوم لنجد أننا إلّ مكروهة، أنها يرى من ومنهم

ذلك؟       في رأيكم فما أجراس بها ساعات

: اللجنة*    أجابت

الجراس         حكم لتعطى الساعة في التي التنبيه أصوات أن

.   . أعلم  ّله وال لتحرم فلذلك

*   *   *
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العبادات  كتاُب



الّصوم :  باُب

لنائية    84ع/2/38 ا البلد في الصيام توقيت

الرضية   الكرة من

اللجنة عرض]  111[ إسلمي     على مركز من المقدم الستفتاء

بواسطة   :محمدبألمانيا ونصه  ،

: بعد       أما وبركاته، الله ورحمة عليكم السلم

في          الصيام توقيت بشأن المسلمين من كثير إلينا تقدم فقد

. الرضية       الكرة من ًا وجنوب شمالً النائية البلد

خير           ولكم ويرضاه يحبه ما إلى التوفيق ولكم لنا َله ال نسأل

ّله        . ال شاء إن ردكم على ًا سلف ًا وشكر الجزاء،

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

العشاء         لوقت المميزة العلمات فيها تغيب التي البلد إن

النسبي         القياس أساس على بالتقدير أهلها يأخذ الفجر ووقت

السنة،          أيام طوال ًا صحيح التمايز فيها يظل إليهم منطقة لقرب

الحنفية،       مذهب من وللراجح للشافعية موافق وذلك

يباح          أنه إلى فيصار الصيام في المشقة حالـة في وأمـا

إن    الفطار للمسلم
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تحتمل           ل بالغة مشقة لحقته أو فعلً، نفسه على الهلك خاف

فتوى            اتبع من وأما له، مناسبة أيام في ويقضي يفطر فإنه عادة



التطبيق          الواجب هو مكة توقيت اعتبر كمن لهذا مخالفة سابقة

عذره           لن للماضي بالنسبة عليه إعادة ل فإنه الحال، هذه في

معتبرة            علمية جهة من صادر شرعي برأي أخذ قد إنه حيث قائم

.   . أعلم    ّله وال فيها مختلف قضية في

 * * *

الهلل   84ع/6/3 رؤية في التقليد

اللجنة عرض]    112[ بعض     على من المقدم الستفتاء

/ المدعو     بواسطة بأستراليا القاطنين وهذا منيبالمسلمين ،

نصه:

لمن         السعودية أفق تقليد في فضلكم ّله ال أدام مارأيكم

فهل          ًا تقريب ساعات سبع ًا زمني عنها تبعد وهي بأستراليا، يقط

نستقل           أم توقيتها، في السعودية نقلد أن أستراليا في لنا يجوز

 "      " فهل    لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا الشريف الحديث ونتبع

غيرنا           أفق أم الهلل هو الحالت هذه مثل في المحلي أفقنا

. ؟   مثل كالسعودية

: اللجنة*    أجابت

وجب         الهلل أستراليا في القاطنون المسلمون رأى إذا أنه

أو            العدة إتمام لهم يجوز يروا لم وإذا الرؤيا، بتلك العمل عليهم

.   . أعلم   ّله وال غيرهم برؤية الخذ

*   *   *
بالحساب   6/10/77 العربي الشهر دخول



جواب   ]113[ العجيري   عـرض صالح علىالستاذ

أستراليا    من الوارد السؤال
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يكون؟         السس أي على بالحساب العربي الشهر إدخال حول

: الجواب  وخلصة

ثلث           من له لبد الشك ليلة الجديد الهللي الشهر إدخال أن

اعتبارات:

.    :( الهلل( ولدة الول

. الشمس(  ) :       غروب بعد القمر مكث الثاني

.         :( درجات(   سبع عن الزاوي البعد ليقل أن الثالث

    . ليمكن      حال كل وفي البلد وبحسب الشهر بحسب ذلك ويختلف

خمس          من أقل قبل الحوال من بحال العتبارات هذه توافر

         . بأقرب  يقتدوا أن البلد تلك لهل يمكن أنه على دقيقة عشرة

. إليهم   السلمية البلد

: اللجنة*    أجابت

أهل          من العجيري ًا صالح الستاذ أن أساس على بذلك الخذ

.   . أعلم    ّله وال المر هذا في الخبرة

*   *   *

رمضان   1/37/83 لهلل المطالع اختلف

]114. العام]          هذا رمضان شهر دخول مسألة بحث تم



الفتاء         مكتب إلى وردت التي التساؤلت لكثرة ًا فنظر

يترتب         وما المبارك رمضان شهر دخول في الختلف بخصوص

: التالي         البيان إصدار اللجنة رأت فقد أحكام من عليه

لـدى          ثبت لما ًا طبق الكويت فـي رمضـان شهر دخول إن

الموافق         الحد يوم كـان فيها الشرعية الرؤيـة 12/6/83هيئة
دخولـه    إعلن عـن واختلف
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الموافق        السبت بيوم السلمية البلد بعض ،11/6/83لدى

عن          أصحابها يستفسر التساؤلت من الفتاء مكتب إلى ورد وقد

في            اعتبر الذي السبت يوم عن قضاء يوم صيام يلزم هل أنه

رمضان؟     أول هو البلد بعض

على*       الموضوع عرض أجابت  ولدى الفتوى :لجنة
بما         التقيد يجب فيها والمقيمين الكويت لهل بالنسبة أنه

المختصة         الجهة لنها الكويت في الشرعية الرؤية هيئة قررته

. الشرعية      المهمة لهذه الدولة من المعينة

أول          لن إليه المشار السبت يوم قضاء ليلزم عليه وبناء

الحد          يوم هو فيها والمقيمين الكويت أهل حق في رمضان

.12/6/1983الموافق 

بين         مشتركة ًا وأبحاث كثيرة لقاءات هناك أن بالذكر والجدير

الشهور          أوائل توحيد لجنة خلل من سيما ول السلمية الدول

أن (      )   والمأمول السلمي المؤتمر منظمة عن المنبثقة القمرية



أوائل          إثبات لتوحيد ثابتة أسس وضع عن الجهود تلك تتمخض

البلبلة         لدابر ًا قطع ًا، جميع السلمية الدول في القمرية الشهور

الهامة،          المور هذه في الختلف جراء من يحدث الذي والشتباه

مظاهر          وتضييق المسلمين كلمة جمع في أثر من لذلك ولما

       . على   ّله ال وصلى التوفيق ولي ّله وال بينهم والفرقة الخلف

. وسلم      وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

*    *    *
القتل   84ع/2/10 كفارة صوم تتابع

اللجنة حضر ]115[ /إلى الستفتاء  خالدالمدعو  وقدم ،

: نصه   وهذا التي

خطـأ         لقتل نتيجة كفارة ًا يومـ ستين صيام عليه شخص

في   منـه حصل
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في          مرض أصابه اليام لهذه صيامه خلل وفي سيارة، حادث

الصيام،          يكمل ثم معينة مدة يفطر بأن الطبيب وأمره الكلى،

قد            اليام أحد في أنه إلّ الصيام، أكمل الشفاء بعد ّله ل والحمد

الساعة        وكانت الشبع حتى وأكل ًا ناسي تذكر    11أفطر ثم ًا، ظهر

اليوم            هذا صيام إكمال استحقر أنه إلّ ًا، صائم يكون أن يجب أنه

لذا           ًا، شيئ اليوم من تبق لم التي المتأخرة وللساعة الكثير لشبعه

. ًا      مفطر اليوم هذا باقي أمضى فإنه

يعد:          وهل للتتابع؟ ًا قاطع للمرض الفطر يعد هل السؤال

يكن            ولم البر في كان بأنه ًا علم للتتابع ًا قاطع أيضا ًا ناسي إفطاره

. ًا           مفطر هذا يومه أتم أنه من الرغم على يسأله، من معه



وهل          فيه، نسي الذي لليوم مثل فدية إخراج يجوز وهل

الكفارة؟        هذه يسقط الصيام غير آخر عمل هناك

اللجنة*    :أجابت بمايلي 

ليفطر         ًا ناسي أكله وكذلك التتابع، ليقطع لمرض الفطار إن

ًا             ناسي أكله بعد ًا عامد الكل من منه ماوقع أما التتابع، يقطع فل به

الشرعي          بالحكم جاهلً أكله وكون التتابع، ويقطع به يفطر فإنه

نسيه،           الذي اليوم عن فدية الطعام إخراج يجزىء ول ًا، عذر ليس

يمكن          آخر عمل هناك وليس متتابعين، شهرين يصوم أن وعليه

.   . أعلم      ّله وال الكفارة هذه يسقط به يقوم أن

*    *    *
ثناء   4/83/79 أ والعطر السواك استعمال

الصوم

اللجنة عرض]   116[ /على المدعو     من المقدم السؤال

:يعقوب وهو     غانا من ،

واستعمال          الصيام، فترة في السواك للصائم يجوز هل

العطور؟
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: اللجنة*    أجابت

.   . أعلم     ّله وال للصائم والعطور السواك استعمال يجوز

*   *   *
الطائرة   84ع/6/47 في المسافر إفطار



اللجنة عرض  ]117[ من   على المقدم الستفتاء

:فيصلالمدعو/ يلي    كما وهو ،

إقلع           وبعد الكويت إلى جدة من بالطائرة سفر على كنا

بحدود          كان والذي المغرب أذان موعد حان دقائق بعشر الطائرة

موعد          وحان الشمس نرى وكنا دقائق، عشر إلّ السابعة الساعة

الكويت،         في دقائق وخمس السابعة الساعة في المغرب أذان

وكنا         دقيقة، وعشرين واثنين السابعة الساعة في الشمس وغابت

ارتفاع   ؟       27على الفطار موعد حكم فما قدم ألف

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الصلي         بلده توقيت فطره موعد في ليراعي المسافر إن

مشاهدته          يراعى وإنما يقصده، الذي البلد توقيت ول غادره، الذي

أو           جبل على أو الرض على كان سواء عليه، الشمس غروب

الغرب           نحو طائرته توجه على ترتب إذا ولكن الهواء، في ًا مرتفع

يفطر          فإنه ًا صائم البقاء يجهده بحيث الزمن وطول الغروب تأخر

.   . أعلم   ّله وال العادة وعليه للمشقة

*   *   *
بالطائرة  9/16/77 المسافر إفطار

اللجنة عرض]  118[ أسبوعية    على مجلة نشرته مقال

الكويت         من متجهة طائرة في وقعت لواقعة عرض وفيـه

في   القاهرة إلى
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       : غياب    قبل الفطار طعام قدمت المضيفة أن ـ وفيه ـ رمضان

الشمس          أن اعتبار على أفطر قد الصائمين بعض وأن الشمس،

من            مرئية ظاهرة لتزال كانت وإن ، الكويت في غربت قد كانت

الذين         هؤلء صيام ضاع هل البعض وتساءل الطائرة، نوافذ

أو         النطلق، بلد على الشمس بغروب العبرة وهل أفطروا،

وتقترح          نفسها، الطائرة على أو الطائرة، فوقها تكون التي الرض

الخطوط        وخاصة الطيران شركات على الجواب يعمم أن

الكويتية.

: اللجنة*    أجابت

في         الصائم على الشمس بغياب الفطار في العبرة أن

الشمس          بغياب العبرة المسألة هذه ففي فيه، هو الذي المكان

عن          ول منه انطلقت الذي المكان عن لبغيابها الطائرة على

تابع           مكان في النسان دام ما وهذا الطائرة، فوقها التي الرض

ينطبق          فل فضائية رحلت في المنطلقون أما حيزها، وفي للرض

أن            قبل أي الحال تلك في أفطروا الذين وأما عليهم، الحكم هذا

.   . أعلم        ّله وال اليوم ذلك صوم إعادة فيلزمهم عنهم الشمس تغيب

*    *   *

العمال     2/119/80 أفطر إذا العمل صاحب إثم

عنده

/عرض]119[ السيد    من المقدم ّله السؤال ل ا ،عبد

ونصه:

النتهاء،        وشـك وعلـى النشاء، تحت ومسجد بيت عندي

أن          أخشى وأنـا المبارك، رمضان شهر أبـواب علـى الن ونحن



في           إثم علي فهل الشهر، هذا في عملهم أثناء العمـال يفطـر

. الشهر            هذا أثناء الماء عنهم أمنع أن أستطيع أنني العلم مع ذلك؟
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: اللجنة*    أجابت

إيقاف          فالولى معنوي أو ضررمـادي هناك يكن لم إذا أنه

.   . أعلم    ّله وال بأس فل وإلّ العمل

*   *   *
الحامل 4/69/79 إفطار

]120 / المدعو]     رسالة سليمان:عرضت

عديدة         لمراض تعرضت قد زوجته أن فيها ذكر حيث

وأفاد         جراحية، عملية لها أجريت المراض هذه أحد وبسبب

      . لها     يسمح أن له يجوز فهل عندها عام ضعف بوجود الطباء

شهور          ستة حملها على مضى إذا رمضان شهر في بالفطار

ًا؟      أيض الجنين وسلمة سلمتها على ًا حفاظ

: اللجنة*    أجابت

من             به تثق من بإخبار أو بتجربة إما ظنها على غلب إذا أنه

يعرض         أو يعرضها صيامها بأن بدينهم، الموثوق المسلمين الطباء

تفدي           أو استطاعت، إذا وتقضي تفطر أن لها أبيح للضرر جنينها

مقدار          لفقير تعطي بأن القضاء، على قدرتها عدم تحقق إذا

أوسط          من رمضان في ًا وسحور ًا فطور أو ًء، وعشا ًء غدا مايكفيه

. رمضان           أيام من تفطره يوم كل عن وذلك أهلها وطعام طعامها

. أعلم  ّله وال



*   *   *
طلوع     1/32/83 بعد يأكل أن للصائم هل

الفجر

]121 / المدعو]       من المقدم السؤال :محمدعرض ونصه  ،

والشرب        الكل بجواز فتيا اليومية الجرائد إحدى نشرت

أحمد          رواه حـديث علـى استنادا الفجر لصـلة يؤذن أن بعـد

  ) إذا   اللباني وصححه والطبري
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يقضي          حتى ينزله فل يده على والناء النداء أحدكم سمع

         . لمذاهب)  موافقة هي وهل الفتيا هذه صحة مدى فما حاجته

أو           محدد وقت لها هل الحاجة، هذه تنتهي ومتى الربعة؟ الئمة

يقضي           أن الذان سمع إذا للنسان يجوز وهل مطلقة؟ هي

الجماع؟   من حاجته

الموضوع*     استعراض اللجنة  وبعد :أجابت يلي   بما

وهو           نعلم، فيما الحديث هذا بظاهر العلماء من أحد يأخذ لم

إن           الحديث هذا في بالذان المراد أن على الجمهور عند محمول

طلوع             من يتأكد لم من حالة على يحمل أو الول، الذان هو صح

يشرب             أو يأكل أن له فليس الفجر طلوع من تأكد إذا أما الفجر،

 : تعالى  من        {لقوله البيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا

الليل          إلى الصيام أتموا ثم الفجر من السود ّله ).1(}الخيط وال

. أعلم   وتعالى سبحانه

*    *   *
الصوم    83ح/6/6 ثناء أ الزوجة وطء



]122/ المدعو]      اللجنة إلى :عيدحضر التي    الستفتاء وقدم ،

وفي         عليها الدخول وقبل الفتيات إحدى على قراني عقدُت

أربع         معها برأسي الشيطان لعب الخصوص وجه على رمضان

. اليام        هذه أفطرت وعليه متتالية أيام في مرات

بعد           عليها دخلت قد بأنني ًا علم العمل هذا من الكفارة وأريد

عليكم         والسلم ًا، خير ّله ال وجزاكم أفادكم مباشرة رمضان انتهاء

. وبركاته   ّله ال ورحمة

_____________
)1(  : الية  البقرة .187سورة
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: اللجنة*    أجابت

مجامعته         عن متتابعين شهرين صيام كفارة السائل على أن

.   . أعلم    ّله وال رمضان نهار في لزوجته

*   *   *
رمضان   4/121/80 نهار في الجماع

]123[ / المدعو     من المقدم السؤال :عزيزعرض وهو  ،

رمضان         أيام أحد فجر في راضية وهي زوجتي جامعت

ذلك؟       في الحكم فما الذان، وبعد المبارك

: اللجنة*    أجابت

الفجر         طلوع بعد وبرضاها ًا عامد زوجته السائل معاشرة أن

وهي          العظمى الكفارة عليهما فإن بطلوعه يعلم وهو رمضان في



أي          أحدهما أفطر لو بحيث متتابعين شهرين صيام لمثلهما بالنسبة

مرة           جديد من الشهرين صيام يبدأ أن فعليه أثنائهما في يوم

تلي.          التي الثلث التشريق وأيام العيدين يومي بأن ًا علم أخرى

الشهرية         ( لعادتها ًا وجوب تفطر والمرأة التتابع، تقطع الضحى عيد

.   . أعلم)      ّله وال للتابع ًا قاطع ذلك يعتبر ول الحيض

*   *   *
النائية   7/152/81 البلد في الصيام

العام]        124[ السكرتير من المقدمة الرسالة للجمعيةعرضت

:السلمية مايلي      فيها جاء حيث بالسويد

ًا         ومحقق ًا شافي ًا جواب منـكم راجين هـذه رسالتنا لـكم نبعث

رمضـان         صيام لكيفية الشرعـي التكليف عـن المرجوة للفائـدة

ًا         كثير سألنا إننـا حيث السويـد، دولـة فـي القاطنين للمسلمين

اليـة      حسب وأقصد الكيفية، هذه عـن
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من        {الكريمة:  البيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا

الليل          إلى الصيام أتموا ثم الفجر من السود ،)1(}الخيط

من            أكثر يبلغ إذ الصيف، فصل في ًا جد طويل النهار أن والمشكلة

العام           في حدث وقد جواب؟ هناك فهل ساعة، وعشرين إحدى

بتحديد          هنا السلمية المراكز بعض دفع مما شديد ارتباك الماضي

الكريمة         الية العتبار بعين الخذ دون للصيام معينة ساعات

الكريمة     الية وحجتهم يريد      {السابقة، ول اليسر بكم ّله ال يريد

ولعلكم         ماهداكم على ّله ال ولتكبروا العدة ولتكملوا العسر بكم

للمسلمين      ،)2}(185(تشكرون مشقة فيه الليل إلى والصيام



خللها           يتحمل أن المرء على ودينيًة، دنيويًة واجبات هناك إّن حيث

. الليل        منتصف قرب حتى الصيام من كثيرة مشاق

ًا          شافي جوابا نريد وضعنا؟ إلى بالنسبة الشرع رأي هو فما

فتوى           منكم نريد لذلك ما، لنسان حجة هناك ليكون حتى نسلكه

. الموضوع    لهذا بالنسبة شرعية

الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

ساعة          وعشرين أربع كل في يتواردان والنهار الليل كان إذا

تتسع         ًة فتر والشرق الغروب بين وكان لينقضي، السفار ولكن

الفترة         هذه أن نرى فإننا الضرورية، الحاجات وقضاء للفطار

للمفطر،          مايباح منها الول القسم في يباح قسمين إلى ُتقسم

. الثاني       القسم بداية من ًا اعتبار ًا صائم ويعتبر

قليلًة،          ولـو تامة ظلمة وتأتـي ينقضي السفـار كان إن أما

الفطار  فإن

____________
)1(  : الية  البقرة .187سورة
)2(  : الية  البقرة .185سورة
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على           الفجر إسفار وبداية الفترة تلك نهاية إلى الغروب من يكون

من           الصوم يستطيع كان إذا هذا الخرى، البلد في المعتاد ماهو

. شديد   حرج غير



بذلك         ويلحقه النهار، لطول الصوم ليستطيع كان إذا أما

الذي           والزمن الوقت في ويعيد يفطر أن له فإن شديد حرج

. الصوم     فيه يؤدي أن يستطيع

كل           في والنهار الليل ليتوارد بحيث يطول النهار كان إذا أما

فإن         منها ًا جد والقريبة القطبية كالمناطق ساعة وعشرين أربع

رأي           فيه يؤخذ جماعي اجتهاد إلى فيها القول يحتاج البلد هذه

إلى         تحتاج لنها الفلك، في المتخصصين ورأي بالشريعة العلماء

.   . أعلم  والله كثيرة تقديرات

*   *   *
شوال   3/35/83 من ستة صيام

الصوم    فدية عن العجز

]125 / المدعوة]       من المقدمان السؤالن صلح عرض ،أم

وهما:
يجوز:             أم سنة كل لزم شوال من أيام الستة صيام هل أولً

أخرى؟     وأفطر سنة أصوم أن

: اللجنة*    أجابت

كل           بها اللتزام ليجب سنة شوال من أيام ستة صيام إن

.     . أعلم    وتعالى سبحانه ّله وال أولى عليها والمواظبة عام،

*   *   *
عملية:          لها أجريت وقد السن في كبيرة امرأة والدتي ثانيا

لنها           تطعم حتى مال لديها وليس الصيام تستطيع ول القلب في

عليها؟     الواجب هو فما أرملة
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: اللجنة*    أجابت

فل           يوجد لم فإن الطعام فعليها المال لديها توفر إذا أنه

. تعالى            ّله ال شاء إن عليها شيء ول وسعها إلّ ًا نفس ّله ال يكلف

. أعلم    وتعالى سبحانه ّله وال

*    *   *
شرعي     9/32/83 لعذر أفطر من فدية مقدار

ًا    نقد الفطار فدية دفع

استفسار]   126[ الوكيل  عرض مقرر   السيد اللجنة:بواسطة
. شرعي         عذر عن أفطر لمن الفدية قيمة حول

: اللجنة*    أجابت

عما          لتقل شرعي عذر عن أفطر لمن الفدية قيمة أن

الكويت         في ًا حالي وهو مشبعتين وجبتين مسكين لطعام يكفي

.    . أعلم   وتعالى سبحانه ّله وال دينار عن ليقل

*   *   *
الطائرة   6/4/77 في المسافر إفطار

اللجنة عرض ]127[ /على السيد    من عبد سؤال

:اللطيف فيه   يقول ،

ًا         مسافر أكان سواء يفطر أن بالطائرة للمسافر يحق متى

بأن             ًا علم بالعكس، أو المغرب في بلد إلى المشرق في بلد من

موعد          بعد المغرب إلى المشرق من مسافر على تغرب الشمس

من          المسافر على وتغرب منه، سافر الذي البلد على غروبها



سافر          الذي البلد على غروبها موعد قبل المشرق إلى المغرب

منه؟

: اللجنة*    أجابت

بعذر         أفطر شاء فإن الفطـار مـن يتمكن المسافـر أن

حرج   ول السفر،
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إفطاره           موعد فإن يصوم، أن أحب وإن ًا، شرع ذلك في عليه

أفطر،         عليه الشمس غربت فحيثما عليه، الشمس بغروب مرتبط

.   . أعلم     ّله وال قصره أو الزمن لطول ولعبرة

*   *   *

وماليبطله  84ع/1/36 الصوم مايبطل

اللجنة عرض  ]128[ /على من     المقدم الستفتاء

الرحمن   عبد :الدكتور كالتي   وهو ،

مايلي؟    : الصياَم يبطل هل

1. العضل           في أو الجلد تحت دوائية حقنة المريض إعطاء ـ

أو          2 الجلد تحت الفيتامينات من حقنة المريض إعطاء ـ

. العضل  في

3. الوريد       في الحقنة إعطاء ـ

4  ( الوريد     (    في السكر من نوع الجلوكوز محلول إعطاء ـ

( ) السالين         الملح محلول وكذا الدوية لذابة كمحلول أو كعلج

. الوريد       في تعطى التي الدوية لذابة كمحلول



الشرج         5 فتحة في وإدخالها الدوائية التحاميل استخدام ـ

. المغرب     وأذان الفجر أذان بين

التحاليل           6 إجراء لغرض أو كعلج مريض من دم سحب ـ

. عليه  الطبية

  ( اللجنة أ* ( :أجابت يلي       بما والثاني الول السؤالين عن

من        أو دوائية حقنة المريض ُء إعطا الصوَم ليبطل

يعطى          دواء ّيما أ وكذلك العضل، في أو الجلد تحت الفيتامينات

.   . أعلم  ّله وال الكيفية بهذه
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( اللجنة ب( والرابع    قررت الثالث للسؤالين بالنسبة

: يلي   بما الجابة

أو         الجلوكوز من الغذائية أو الدوائية الحقنة إعطاء إن

ذلك          ليتخذ أن يحسن ولكن ليفطر، الوريد في الملح محلول

أو            الجوف إلى وصل ما هو المفطر لن وذلك الجوع، لدفع حيلة

.   . أعلم      ّله وال مباشرة أو طبيعية فتحة من الدماغ

     ( الخامس( للسؤال وبالنسبة :ج اللجنة  أجابت

الحقن         من معناها في وما الدوائية التحاميل استخدام أن

القضاء         وعليه الصائم به يفطر تتحلل أوالتي المائعة الشرجية

.   . أعلم  ّله وال الكفارة دون

     ( السادس( للسؤال وبالنسبة اللجنة د :أجابت يلي   بما



يكره          الهزال أو الضعف الدم سحب على يترتب كان إذا

.   . أعلم      ّله وال بحال به يفطر ول ذلك للصائم

*   *   *

خطأ   2/2/83 المتتابع الصوم قطع

]129[ / السيد     من المقدم الستفتاء والذي عليعرض ،

: فيه  يفيد

وأن         الشخص، ذلك وتوفي بالسيارة ًا شخص َصدم قـد بأنـه

أنه          إلّ الرجـل هذا لهل الديـة بـدفع تكفلت التأمين شركـة

لـذا          التأمين، شركة قبل مـن المدفوع للمبلـغ يقول كما ليطمئن

بدأ           وفعلً بالخطأ قتله عن كفارة متتابعين شهريـن يصوم أن قرر

نومه          من استيقظ صيامه من والثلثين الرابع اليـوم وفي بالصوم

إلّ          الخامسة الساعة أن يظن وهـو إلّالربع السادسة الساعة في

به          طال ولما الفجر، أذان ينتظر وجلس وشرب فأكل الربع

الساعة    إلـى نظر النتظار
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ذلك            في أمسك أنه إلّ الوقت في أخطأ أنه فتبين أخرى مرة

ماوقع          بشأن الفتوى اللجنة من يطلب وهو ًا، صائم ومازال اليوم

. خطأ   من عليه

: اللجنة*    أجابت

جاء          من وصححه المغني في قدامة ابن خرجه بما بالخذ

صرحوا           بل التتابع، ليقطع الخطأ أن من الحنابلة، فقهاء من بعده



عذر              هذا أن طلع قد ولكنه يطلع لم الفجر أن يظن أكل من بأن

. المستفتي        على تيسير فيه بهذا والخذ التتابع، ليقطع

والدية،         الكفارة وجوب بين لعلقة أنه اللجنة أفهمته كما

يحسب            ول جل، عز ّله ال ُق ح والكفارة الميت لهل حق الدية لن

.   . أعلم          ّله وال ًا متتابع يقضيه أن وعليه فيه أفطر الذي اليوم ذلك له

*   *   *
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العبادات  كتاُب

الّزكاة:   باُب

الودائع 84ع/5/34 زكاة

اللجنة عرض]   130[ /على المدعو     من المقدم عبدالسؤال

:الفتاح كالتي   وملخصه ،

التمويل         بيت ودائع خصوص في الزكاة وعاء عن أسأل

هو         الوعاء هذا أيكون المصرية، الستثمار شهادات وكذا الكويتي،



عليه          حال عما العشر ربع مقدارها فيكون المال رأس أصل

الودائع            تدره الذي الريع أي ذلك غير الوعاء يكون أم منه الحول

تعطي           التي الشهادات تلك من النوع ذلك يدره أو ر25الكويتية

من%          13 العشر هي الزكاة تكون فهل الحالة هذا وفي سنويا؟

من           إليه ّله ال يوفقكم فيما والساس العشر؟ ربع أم الريع ذلك

. أولئك  كل

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

بقصد         تجمعها التي الموال هذه تستغل المؤسسة كانت إن

على          الزكاة فتكون غيرها أو عقارات فـي كانت سواء التجـارة

العشر            ربع كلـه ذلك وفـي ريع، لـه كـان إن وريعه المبلغ أصل

إذا           أما الول، النصاب علـى هـو إنمـا الحـول حولن واشتراط

في         فلزكاة ونحوه بالتأجير لستغللها ثابتة أصولً تشتري كانـت

حال          العشرإذا إلّربع فيه وليس الريع في الزكاة وإنما أصولها
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.   . أعلم        ّله وال ماله من الزكاة مافيه سائر مع الحول عليه

*    *   *
النقدية  84ع/2/37 الوراق زكاة

اللجنة عرض]   131[ /على المدعو     من المقدم الستفتاء

:أحمد يلي    كما ونصه ،

توافونا         حتى المسألة هذه عليكم نطرح أن ارتأينا لقد

   :   . في     النصاب ماهو يقول سؤالنا ّله ال شاء إن الصحيح بالجواب



ًا،         دينار عشرون نصابه الذهب أن المعروف ومن النقدية؟ الوراق

ًا   ( تقريب مايعادل )      90أي خمس  هو الفضة في النصاب وأن ًا غرام

. درهم    مائتا وهي أواق

  : النصاب       إن يقولون ًا تقريب الوعاظ كل المغرب في وعندنا

عندنا          المتداولة العملة ولن درهم، مائتا هو النقدية الوراق في

ًا           تقريب تعادل مغربية درهم مائتي أن حين في الدرهم، 8ر5هي
. كويتي  دينار

الحقيقي؟     النصاب هو هذا فهل

المغربي         الدرهم هو الحاديث في جاء الذي الدرهم وهل

الحالي؟

مبلغ          هو فما الدرهم، غير عملة لكم الكويت في وأنتم

عندكم؟     الموال زكاة في النصاب

السلم        خدمة في ودمتم ًا، خير ّله ال جزاكم أفيدونا

. وبركاته       تعالى ّله ال ورحمة عليكم والسلم والمسلمين،

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الدينار          هـو والمثقـال مثقالً، عشرون هو الذهب نصـاب إن

متقاربـة،        بتقديرات المختصون ّدره ق وقـد الذهـب، من السلمي

يعـادل   أنـه أرجحها
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في        4ر25 الزكاة نصاب فيكون الخالص، الذهب من غرام

) هذا)         85الذهب  يعادل بما بلد كل في فيقدر ًا، ذهبي ًا غرام



المال          على الحول حولن يوم عملتها من الذهب من المقدار

المزكى.

ّدره         ق والدرهم إسلمي، درهم مائتا فهو الفضة نصاب أما

أنه       أرجحها ًا، أيض متقاربة بتقديرات ًا 2ر975المختصون غرام

) الفضة         في الزكاة نصاب فيكون الخالصة، الفضة )595من
من            المقدار هذا يعادل بما بلد كل في وتقدر الفضة، من ًا غرام

ماسمي         الدرهم أو بالدينار المراد وليس فيها، المتداولة العملة

الدينار           المراد بل آخر، أو بلد في العملت من السم بهذا

 .(    )   (    ) ّله  وال الفضة من وهو والدرهم الذهب من وهو السلمي

أعلم.
*   *   *

والخيل   84ع/5/30 الخاص السكن زكاة

والمستغلّت

اللجنة عرض]   132[ / على المدعو     من ّدمة المق عبدالسئلة

:المجيد كالتي   ونّصها ،

       : الخير  منهـا يكسب التجارة، فـي يعمل رجـل الول السؤال

الخارج،          في عائلته مع الصيف أشهر يقضي أن اعتاد الكثير،

فـي          وفيـل لنـدن، فـي وشقـة إسبانيا، في ًا خاص ًا مسكن فاشترى

مسكنه         إلـى بالضافة القاهـرة، فـي وأخـرى فرنسا جنوب

هذه           عـن زكاة التاجر هذا علـى يتوجب هـل الكويت، فـي الصلي

بـدون          مقفـلً يظل المساكن هـذه أغلب بأن ًا علم المساكـن؟

لشـهر          إلّ ذلك يكون ل استعمـل وإذا سنوات، لعدة استعمال

هل           ذلك؟ تقدير يكون فكيف زكاة عليه يتوجب كان وإذا معدودة،



أساس          على أم البناء وتكاليف للرض ًا ثمن مادفعه أساس على

؟   الحالية القيمة
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اللجنة *  :أجابت يلي   بما

وهو        الشخصي للستعمال كلها والمساكن الدور هذه إن

      "  " النماء    لعدم زكاة فيها ليس وهذه القنية الفقهاء مايسميه

       . ليستعملها   التي الفترة خلل آجرها إذا أما بها بالتجارة الحاصل

أثناء          في المستفاد المال من تعتبر اليجار موارد فإن بالسكنى

للشخص         الصلية الموال إلى يضم أن فيه والحكم الحول،

. حوله         في فتزكى الول النصاب على الحول بحولن والعبرة

*   *   *

       : عليهم  ّله ال أفاء ممن الناس بعض يلجأ الثاني السؤال

يصل          التي الثمن باهظة الصيلة الخيول اقتناء إلى المال بنعمة

في          إشراكها أجل من الدنانير، آلف إلى منها الواحد ثمن

لذلك،        تخصص التي الجوائز على الحصول بهدف السباقات

هو:          وما الزكاة؟ فيها تجب هل ونتاجها الخيل هذه والسؤال

. فيها؟     الواجب مقدار وما النصاب،

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

للتجارة          كانت إذا إلّ زكاة الخيل في ليرون الفقهاء جمهور

كالمقتناة         وهي زكاة للسباق ّدة المع الخيل هذه في فليس

المقتناة         الخيل أن إلى حنيفة أبو وذهب الشخصية، للمصالح

         ) على  ينطبق وهذا الشخصية للمصالح المعدة غير أي للنسل



        ( كل   عن إسلمي ذهبي دينار بواقع زكاة فيها السائل سؤال

يعادل          الذهبي والدينار النصاب، إلى فيها ينظر ول 4ر25رأس،
منها           رأس كل عن السائل عملة من ذلك قيمة فيخرج ًا جرام

. العلماء     خلف من للخروج ًا احتياط

ملبسـات     (    مـن الخالية السباقات مـن جوائز حصلـت وإذا

محّرمـة
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سبقت )          التي المستفاد المال من تعتبر الجوائز هذه فإن كالقمار

. حكمه   إلى الشارة

*     *    *
      : الزكاة  موضوع في المستجدة المسائل من الثالث السؤال

الرواتب        ومنها المستغلت، زكاة مسألة الحاضر عصرنا في

الحاضرة،          أيامنا في الدخل مصادر أبرز من تعد التي والجور

كما            سفيان أبي بن معاوية هو العطية من الزكاة أخذ من فأول

باستيفاء           البعض ينادي ولذلك العزيز، عبد بن عمر ًا أيض ذلك اتبع

قبض          عند تخصم العشر ربع بنسبة والجور المرتبات من الزكاة

النصاب      . عن زاد إذا مرتب كل

فور:         والجور الرواتب من الزكاة إخراج يلزم هل والسؤال

ملك           على كامل حول مرور يترتب أم بشهر، ًا شهر أي قبضها

ليراد           بالنسبة يتبع الذي السبيل هو وما ؟ استيفائه منذ صاحبه

. ؟        وغيرهم ومهندسين أطباء من الحرة المهن أصحاب

: اللجنة*    أجابت

مؤتمر         في المشتركين العلماء أكثر اختار أن سبق بأنه

    : الرواتب      من مايزيد أّن وهو المسألة، لهذه بالنسبة الول الزكاة



لموال         الصلي النصاب على الحول حولن إلى ويبقى والجور

الذي          المستفاد المال وهو الزكاة فيه تجب الذي هو الشخص

. حكمه    إلى الشارة سبقت

*    *    *

     : التجارية  أعماله توسعة تتطلب تاجر الرابع السؤال

 ) ُلفـر        ا المكشوف علـى السحب بطريقة البنك من القتراض

دينار،)     آلف الخمسة بحـدود درافت
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ذلك،          لقاء عليه المستحقة الفائدة للبنك يدفع العام نهاية وفي

القرض   عملية وتجدد

. ًا           بتات القرض قيمة ليسدد المر واقع في إنه جديدة، أخرى سنة

ماله          رأس في التاجر هذا على الزكاة تجب هل والسؤال

السداد،          واجب ذمته في ًا دين القرض باعتبار القرض بدون الصلي

إليه           ًا مضموم الصلي المال رأس في عليه تجب الزكاة أن أم

؟          . تجارته مال رأس في داخلً القرض باعتبار القرض قيمة

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

تجارية          عروض شراء في ًا مستخدم كان إذا القرض هذا إن

سيزكى         لنه الزكوية الموجودات من يسقط القرض مبلغ فإن

شراء          في ًا مستخدم القرض كان إذا أما العروض، هذه عن

التي          بالفتوى الخذ ترى اللجنة فإن للستعمال آلت أو عقارات



الموجودات        تزكية بخصوص الول الزكاة مؤتمر عن صدرت

. الدين     هذا إسقاط دون الزكوية

وأن          حرام، ذلك لّن بفائدة يقترض ألّ السائل تنصح واللجنة

السلمية           البنوك إلى يلجأ أن أو الحلل، حدود في بالتصرف يقنع

. أمواله          من أكثر التوسع يريد كان إذا الحلل المشترك للستثمار

*     *    *
     : تقـدر  ومجوهـرات ًا مصاغـ تمتلك سيـدة الخامس السـؤال

بعض          فـي التزين فـي بعضها تستعمل دينـار آلف بعشـرة قيمتها

تؤجـر          شقق ست مـن مكونـة عمارة تمتلك كمـا السنة، أيام

) الشهربواقع         في دينار ستمائة يبلغ شهري بإيجار منهـا ًا خمس

صالونا)       120 السادسة الشقة وتستعمل الواحدة للشقة ًا دينار

    ( ) دخل  على منه وتحصل كوافير الشعرللسيدات لتصفيف

آلف  يقدربخمسة
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      : الزكاة    إخراج في السيدة هذه ترغب والسؤال السنة، في دينار

ذلك           حساب لها يتسنى فكيف الموال، هذا في عليها تتوجب التي

؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

وكذلك       الذهبية، المصوغات من المستعمل القسم إن

مايستعمله         حدود في كان إذا المجوهرات مع المتداخل الذهب

الحجار        (  الموجهرات ُتعفى كما الزكاة، من ُيعفى السائلة أمثال

ففيه)          والفضة الذهب من المستعمل عن مازاد وأما ، الكريمة



العشر     ربع بمقدار الشقة%    2ر5زكاة وأما الوزن، من

مشابه،         سؤال عن السائل إجابة سبق فقد باليجار المستعملة

السيدة        تنصح واللجنة الشعر، تصفيف صالون دخل وكذلك

.       ( الشرعية(   الحكام تصرفاتها في تراعي أن الصالون صاحبة

. أعلم  ّله وال

*   *   *
القفلية 3/56/79 زكاة

]133 / السيد]       من المقدم السؤال ّله عرض ل ا :عبد ونصه  ،

دينار         آلف خمسة مقدارها بقفلية ما، بسوق محلً اشتريت

بـ             سنتين بعد المحل هذا بعت وفعلً ذلك، بعد أبيعه أن 12بغرض
         . العقد  بموجب بأنه ًا علم زكاة؟ قيمته في علي فهل دينار ألف

. المحل       بيع لي يحق المالك وبين بيني

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

العين         هـذه استئجار علـى التعاقد عند التجارة قصـد إن

المعنى   يعطيها

كثير           فـي التجار على جـرى قد العـرف أن سيمـا ول التجاري،

المنافع،  من

على           المنفعة قيمة وتقـدر الزكاة فيه تجب المال هـذا فإن وعليـه

الحـول  رأس
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هذا           على الزكاة إخراج ويجب الثاني، الحول رأس على ثم الول

) ونصف      اثنان بالمئة وهو المال%)   2ر5التقدير رأس من

. أعلم.   ّله وال والربح

*    *    *
الستثمارية  3/91/79 الودائع زكاة

]134/ السيد]       من المقدمة الرسالة الغفار  عرضت ،عبد

: فيها   يقول والذي

وفيه          الزكاة عن مقالً بجريدة ّدين ال صفحة في قرأت لقد

 : بالنسبة         فيه جاء الزكاة مقدار بخصوص الزهر علماء لحد رأي

الزكاة       مقدار فإن الستثمار وشهادات الستثمارية للودائع

هي    توزيعها وليس%       10الواجب الودائع هذه أرباح عائد ر5من
2. الوديعة%    قيمة من

في        الصحيح الشرعي الحكم توضيح اللجنة من ويطلب

ذلك.

: اللجنة*    أجابت

مشروعة         كانت فإن الستثمارات، هذه نوع في ينظر أنه

الزكاة        مقدار يكون للتجارة عروض في بالنسبة% 2ر5وتستثمر

فيكون         ثابتة عقارات في تستغل كانت والرباح،وإن المال لرأس

المال         رأس دون الربح على الزكاة مراعاة%  2ر5مقدار مع

الصلية،          حوائجه عن فاضلة إنها حيث الزكاة وجوب شروط باقي

. الديون      من وخالية الحول عليها وحال

الرباح         فإن مشروعة غير الستثمارات هذه كانت إذا أما

الزكاة        وتكون المساجد، دون للمسلمين العامة للمصالح توجه



بنسبة      خاصة المال رأس في%    2ر5على الرباح تحتسب ول

لمحكوم           نفقة ولتعطى دين بها يسدد ول الزكاة من الحالة هذه

.   ... أعلم  ّله وال بالنفقة له

*   *   *
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ُقّصر  6/106/80 ال أموال زكاة

من]      135[ المقدم الكتاب ُقّصر  عرض ال شؤون :إدارة ونصه  ،

المـوقرة         اللجنة أمام أثير أن سبق أنه الحاطة نرجو

الدارة   قيام موضوع

الذين        عليهم، والمحجور ُقّصر ال عن الزكاة بإخراج بصفتها

بمذهب          العبرة أن هو الرأي وكان المالكي المذهب إلى لينتمون

مذهب         تطبق حكومية جهة بصفتها فالدارة ثم ومن الوصي،

المذكورين،         عن الزكاة إخراج عليها يجب وعليه مالك، المام

. ذلك      عن الشرعي الحكم معرفة نرجو

: اللجنة*    أجابت

أهلً         ليس أوالصغير المجنون وهو القاصر لن ًا نظر أنه

يكون         ماليا حقا باعتبارها ماله في الزكاة ووجوب للخطاب،

هو          إنما فالمعتبر هذا وعلى وصيه، أو وليه بأدائها المخاطب

. أعلم     ّله وال والولي، الوصي مذهب

*   *   *
والمجانين   1/103/80 الصغار أموال زكاة



بخصوص       ]136[ النقاط بعض توضيح الوكيل السيد طلب

عن          الزكاة بإخراج ُقّصر ال إدارة التزام مدى في الشرعي الحكم

. عليهم       والمحجور ُقّصر ال من برعايتها المشمولين أموال

الموضوع*      عرض أجابت  بعد اللجنة :على مايلي 

قد         هؤلء كل ْله والب والمجانين الشرعي البلوغ دون الصغار

أخذا          أموالهم من عنهم الزكاة الوصياء أداء وجوب اللجنة رأت

. الفقهاء   جمهور برأي

ـ          ًا شرع بالغون ولكنهم القانون نظر في ـ القاصرون أما

مكلفون          لنهم منهم بإذن إلّ عنهم الزكاة أداء الوصياء ليتولى

ًا. شرع
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بلغ          من أن اللجنة ترى ُقّصر ال شؤون إدارة على ًا وتيسير

بإذن           إلّ ماله زكاة عنه الدارة لتؤدي هللية سنة عشرة خمس

يثبت.             أن إلّ ًا جبر عنه فتؤدي السن هذه دون كان من وأما منه

.   . أعلم        ّله وال قبلها الطبيعية بالعلمات بلغ قد أنه القاصر هذا

*     *    *

التجارة  5/143/81 عروض زكاة

اللجنة عرض]   137[ :على التي   السؤال

وكلت           وقد سنوات، تسع قبل دينار آلف تسعة تملك امرأة

ًا         أرض الوكيل فاشترى المبلغ، هذا باستثمار ليقوم الشخاص أحد

بخمسين           اليام هذه باعها أن إلى الرض هذه وجمد المبلغ، بهذا

وقدره             ًا مبلغ ابنتها من تأخذ كانت المرأة أن العلم مع ، دينار ألف



كيفية          150 عن المرأة وتسأل سنوات، تسع لمدة شهر كل ًا دينار

. الن         الموجود المبلغ وعن الماضية السنوات عن الزكاة إخراج

: اللجنة*    أجابت

بعد           ثم للناس، عليها الذي الدين خصَم أولً المرأة على أن

تخرج   وليس%       2ر5ذلك فقط، واحدة مرة المتبقي المبلغ عن

عرض          زكاة إنها حيث الماضية، السنوات عن الزكاة إخراج عليها

ًا           أخذ بيعه، عند واحدة زكاة إلّ فيه تكون فل محتكر تجاري

ّله         .   وال الناس على ًا وتيسير عنه ّله ال رضي مالك المام بمذهب

أعلم.

*   *   *
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مسجد    84ع/3/12 لبناء خصص مال زكاة

اللجنة عرض  ]138[ /على المدعوة     من المقدم السؤال

:هبة كالتي   ونصه ،

وقد          ًا مسجد سأبني أنا الزكاة، موضوع عن إفادتي يرجى

الذي          والمال ونصف، شهر بعد به العمل وسيبدأ بمعاملته، قمت

تجب            فهل العمل، في أباشر أن قبل الحول عليه حال به سأبني

المسجد،           لبناء مرصود المال هذا إن حيث المال، هذا في الزكاة

. الشكر   جزيل مع

: اللجنة*    أجابت



وهو           يدها، من يخرج لم المسجد لبناء المرصد المال هذا أن

إذا           أموالها سائر مع الزكاة فيه تجب وبذلك ملكها، على ليزال

الديون،           من عليها ما تخصم أن بعد فتزكيه الحول عليه حال

أولية          أعمال من لزمتها ًا ديون أو الخاصة َنها ديو كانت سواء

.     . أعلم  وتعالى سبحانه والله المسجد لمصالح

*     *    *

التعاون  4/74/79 صناديق زكاة

طلب]     139[ على ًء :بنا الوزارة  وكيل

الساسي       والنظام الداخلية اللئحة اللجنة على عرضت

عن         والفادة لدراستها ما، بوزارة للعاملين التعاوني للصندوق

. الشتراكات       هذه عن الزكاة إخراج وجوب مدى

الموضوع*      دراسة :وبعد اللجنة  أجابت

.   . أعلم      ّله وال الصندوق هذا أموال على لزكاة أنه

*    *   *
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والراضي  4/168/81 العقار زكاة

]140/ المدعو]       من المقدم السؤال ونصه عبدالوهاب عرض ،

التي:

بعد          ثم بيعها، بقصد عليها والبناء الراضي بشراء يقوم رجل

يخرج          ثم البناء، تكاليف بسداد الرجل يقوم والبيع البناء انتهاء

العلم           مع الزكاة؟ لخراج ل أم صحيحة الطريقة هذه فهل زكاتها،

؟       سنوات عدة تستغرق البناء مدة أن



: اللجنة*    أجابت

الزكاة،          لخراج سنويا ًا موعد يحدد أن الرجل هذا على أن

إليها          ويضم الزكاة، وجوب يوم عليها وما الراضي قيمة فيحسب

ثم         الديون، من منهاماعليه ويسقط الزكوية، الموال من مالديه

بنسبة    زكاتها .2ر5يخرج أعلم%.   ّله وال

*    *    *

العقار 5/40/78 زكاة

]141: خالد]        السيد من المقدم السؤال وعرض

؟           اليراد من أم المال رأس من تكون العقار زكاة هل

: اللجنة*    أجابت

العروض         من فهو التجارة بقصد العقار اشتري إذا أنه

أما           زكاته، وتخرج القائم بسعره الزكاة يوم في يثمن التجارية،

زكاة،          قيمته في فليس السكنى أو الستثمار بقصد اشتري إذا

.   . أعلم      ّله وال المزروع أو المأجور وارد على والزكاة

*    *    *
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الموظفين   3/68/79 ومكافآت الديون زكاة

]142/ السيد]        من كل اللجنة إلى /عدنانتقدم والسيد  ،

/ ممدوح والسيد  :عبدالمجيد،، وقالوا 



في          كلها استغلت عليها وديون أسهم من تتكون شركتهم إن

الشرعي         الحكم بيان ويطلبون البناء أدوات لتصنيع مصانع إنشاء

. الشركة       هذه على الزكاة وجوب في

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

منها         المقصود والبضائع النقد على تجب إنما الزكاة إن

ثم           الغير، على لها التي الديون إليها ويضم التصنيع ل التجارة

يساوي         شيء بقي فإن الشركة، على المستحقة الديون تخصم

العشر         ( ربع بمعدل زكاته يخرج الحول عليه وحال ًا %)2ر5نصاب
ول          بالنية، إلّ لتؤدى عبادة الزكاة لن المساهمين، استئذان بعد

. الولية          أو بالتوكيل إلّ شخص عن الزكاة بأداء شخص يقوم

*     *    *

انتهاء            عند لهم تصرف التي الموظفين مكافآت عن سألوا وقد ـ

. عندهم    مدخرة وهي الخدمة

: اللجنة*    فأجابت

الشركة            على ديون ـ الحقيقة في ـ هي المكافأة هذه أن

عليها،       الزكاة إخراج وليملكون والعمال، للموظفين مستحقة

.   . أعلم      ّله وال نفسه عن أوالموظف العامل يخرجها ولكن

*    *    *
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قبضه   3/52/78 قبل المشترى زكاة

]143[ / المدعو      من المقدمان السؤالن فضل،عرض

وهما:



          ( من( ًا جزء له ودفعت شخص من سكنية عمارة اشتريت أ

تأخر            وقد التوثيق، عند الثمن باقَي له أدفع أن على العمارة قيمة

عليه          حال وقد العمارة ثمن باقي للشخص عندي وبقي التوثيق

العمارة         لصاحب الباقي المال هذا زكاة أخرج فهل الحول،

حق           ولي ملكي في تعتبر الن العمارة أن العلم مع السابق

. فيها  التصرف

: اللجنة*    أجابت

في           الواردة الصفة على المال هذا يده تحت كان من أن

فل            ملكه عن خارج لنه زكاته يخرج أن عليه يجب فل السؤال

. فيه     التصرف في له حق

*   *   *
         ( وقد( للدواجن، حظيرة عليها أنشأت موهوبة أرض لي ب

زكاة؟         الرض هذه على فهل منها، ًا جزء الدولة استملكت

: اللجنة*    أجابت

قيمة         على الزكاة وإنما المتبقية، الرض على لزكاة أنه

.   . أعلم      ّله وال الحول عليها حال إن المستملكة الرض

*   *   *
بالحرام   3/33/78 المختلطة الموال زكاة

من   ]144[ سؤال والخيرات  ورد للزكاة :لجنة بالكويت 

الذيـن         التجار من الزكاة تسلم في الشرع حكـم عـن

والمعاملت       الربا مـن بشيء التجارية معاملتهـم اختلطت

الزكاة       لجنة تقوم أن يجوز هـل المحرمة،
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وعما         مستحقيها، إلى المبالغ إيصال في الوسيط بدور المذكورة

التاجر           يخرجها التي المبالغ هذه لحقت قد الحرام شبهة كانت إذا

. الحرام         يشوبها التي أموالهم مجمل من كزكاة هؤلء من

: اللجنة*    أجابت

مع         ، المستحقين إلى وإيصالها الموال هذه تسلم بجواز

تكون           أن المستطاع بقدر يتحروا أن التجار إلى بالنصيحة التوجه

.   . أعلم     ّله وال محرمة غير أموال من زكاتهم

*   *   *

لليتام    5/101/80 الزكاة من بيت شراء

]145 / السيد]       من المقدم السؤال ّله عرض ل ا :عبد وهو 

في         يعيش إنسان إلى الزكاة صرف عن الفادة أرجو

ًا          علم لمثله، يصلح لبيت الجرة كامل إعطاء من ليتمكن إنكلترا

على           كان وإن مدة منذ بالدين اللتزام إلى وتحول مسلم بأنه

ًا           بيت به مايشتري الزكاة من إعطاؤه يجوز فهل البدعة، من شيء

ذلك؟       في الزكاة من المشاركة أو يملكه،

إذا          يملكونه فقراء ليتام الزكاة من بيت شراء يجوز وهل

لهم؟    الستئجار بالمكان كان

: اللجنة*    أجابت

سدت         فإن حاجتهم، مايسد الزكاة من إعطاؤهم يجوز أنه

 . ّله        وال منزل به مايشترى إعطاؤهم يجز لم بالستئجار حاجتهم

أعلم.



*    *   *
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الزكاة   84ع/4/7 من سكن شراء

اللجنة حضر]   146[ /إلى :المدعو  فيصل 

المال         من مبلغ إلى تحتاج فقيرة عائلة بشأن للستفتاء

العائلة؟          لهذه الزكاة دفع جواز عن فيستفتي بيت، بناء لتستكمل

. حالتها    عن ًا تقرير وقدم

: اللجنة*    أجابت

.. الزكاة        من العائلة هذه إعطاء ليجوز أنه

بنائه          في شرع البيت بأن للجنة يوضح أن يريد والمدعو

. التقرير          في المذكور المبلغ إلى للحاجة ذلك بعد توقف ولكنه

له  :اللجنة ووضحت
لهذه           الزكاة أموال من تأخذ أن العائلة لهذه ليجوز هذا أن

. أعلم.   ّله وال الحاجة

*   *   *
الزكاة 6/152/81 نقل

الزكاة      من الموتى نقل سيارة شراء

]147/ المدعو]       من المقدمان السؤالن :محمد عرض وهما 

آخر؟:           بلد إلى بلد من المال زكاة إخراج يجوز هل أولً

. كثيرون          فقراء فيه يوجد إليه سترسل الذي البلد بأن ًا علم

: اللجنة*    أجابت



بلدها           في تنفق أن الولى لكن الجواز، ذلك في الصل أن

في            ممن حاجة أشد فقراء أو محتاج قريب إلى ينقلها أن إلّ

بلدها.
*   *   *
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الزكاة؟:          أموال من موتى نقل سيارة شراء يجوز هل ًا ثاني

: اللجنة*    أجابت

مصرف          أي تحت العمل هذا دخول لعدم ذلك جواز بعدم

.   . أعلم    ّله وال الثمانية الزكاة مصارف من

*   *   *
المجاعة     84ع/2/23 به حلت لمن الزكاة صرف

اللجنة عرض]   148[ من   على المقدم خيرية  الستفتاء لجنة

: التي  ونصه

في         المسلمين إغاثة في الزكاة أموال استخدام يجوز هل

أفريقيا؟     في والمجاعة الجفاف مناطق

: اللجنة*    ترى

المجاعة         حالت في الزكاة أموال من الصرف يجوز أنه

ولغير        الفقر، بوصف أولً للمسلمين أفريقيا في الواقعة

 : تعالى     لقوله التأليف بوصف للفقراء   {المسلمين الصدقات إنما

الرقاب       وفي قوبلهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين

ّله          وال ّله ال من فريضة السبيل وابن ّله ال سبيل وفي والغارمين

حكيم   .).1(}عليم أعلم   ّله وال

*   *   *



الستثمار   4/51/78 نية في التردد

]149 / المدعو]     سؤال :سعدونعرض ونصه 

ًا        أرض المنزل قيمة وأعطتها والـدتي مـنزل الحكومة ثمنت

وأعطتني         أموالها على والدتي وكلتني وقد عليها، للبناء مخصصة

فقمت    فيها، التصرف حق

__________
)1(  : الية  التوبة  .60سورة
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أعطتنا         فترة وبعد المستملك، المنزل بقيمة لليجار عمارة بشراء

رمزي        بثمن السكنية العمارة لرض الملصقة الرض الحكومة

بين           مترددة النية كانت الرض هذه شراء وعند دينار، ألف قدره

إن           بيعها أو الحال، تيسر إن فيها لليجار سكنية عمارة إنشاء

زكاة؟        الرض هذه على فهل مصلحة، هناك كانت

: اللجنة*    أجابت

أو         للتجارة الرض هذه كون في مترددة النية مادامت

. ّله         وال عليها زكاة فل التجارة عروض من لتعتبر فإنها للستثمار

أعلم.
*   *   *

المياه   6/79/79 لجلب الزكاة صرف

إلى]    150[ /اللجنةتقدم :المدعو  ّله  ل ا عبد

ـ          القديمة بالوسائل الماء إليها يجلب قرية هناك بأن وأخبر

قريتهم           إلى المياه جلب القرية هذه أهالي ويود ـ القرب بواسطة

. الحديثة  بالوسائل



بأن          ًا علم المشروع؟ هذا في الزكاة أموال صرف يجوز فهل

. المشروع      هذا نفقات تغطية ليستطيعون الهالي

: اللجنة*    أجابت

وإنما         المياه، جلب على الزكاة أموال صرف ليجوز أنه

. ّله        وال الوجه هذا على المشبوهة والموال التبرعات صرف يجوز

أعلم.
*   *   *

الدعوة    4/11/83 مصالح في الزكاة استثمار

اللجنة تقدم]   151[ للمؤسسة  السيد  إلى العام المدير

:السلمية التي    الستفتاء وعرض

صرف        في الشرعي الحكم عـن بـإفادتنا التكرم أرجو

الواجبـة  الزكـاة
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على             غلة، أو ريع له بناء أو دكاكين أو عمارة شراء في للموال

القائمة،           السلمية المشاريع على الدخل أو الغلة هذه تصرف أن

هذه          مكان بأن ًا علم وغيرها، الدينية والمدارس اليتام دور مثل

. المحتاجة    أفريقيا دول العمال

:اللجنة وسألته بالتي 

عن       الناس بصرف التبشيرية المؤسسات تقوم هل

السلم؟

. نعم:  قال

هناك؟   المسلمين ماوضع



النصارى:       فيقوم للمسلمين، بالنسبة والجفاف الجوع قال

. للتنصير    الوضع هذا باستغلل

هي         هل هناك السلمية المؤسسات ببناء يقوم الذي من

بها؟   موثوق جهة

السلمية،:       العامة المؤسسة اسمها إسلمية مؤسسة قال

. ومعروفة     بها موثوق جهة وهي

*: اللجنة  أجابت

التي         السلمية المشاريع هـذه لمثل الزكاة صرف يجـوز أنه

شراء         طريـق عـن وذلك والتنصير، التبشير مواجهة فـي تعمل

اليتام             على تصـرف غلـة أو ريـع له بناء أو دكاكين أو عمارة

المبشرين،         براثن في الوقوع مـن لهـم حماية وتطبيبهم لتعليمهم

الصرف           لن التنصير، فيها يشيع مجالت في هذا يكون أن على

وهو          الثمانية، الزكاة مصارف أحد من يعتبر المور هذه على

سبيل

265
محل            الغرض لهذا الموال إليهم تعطى من يكون أن وعلى ّله، ال

   . وتعالى       سبحانه ّله وال غيره دون الصحيح موطنها في لصرفها ثقة

أعلم.
*   *   *

الرض 84ع/5/31 زكاة



اللجنة عرض]   152[ /على المدعو     من المقدم خالد السؤال

: كالتي  ونصه

لغرض         ليس المستملكة الرض على الزكاة إخراج يجب هل

الزكاة          إخراج يجب فهل التجارة لغرض كانت إذا وكذلك التجارة،

عنها؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

ليست        التي المستملكة الرض على الزكاة إخراج ليجب

   . تعالى        ّله وال الزروع زكاة فيها فيكون تزرع مالم التجارة لغرض

أعلم.
*   *   *

الرض 6/180/82 زكاة

اللجنة تقدم]   153[ / إلى :إسماعيلالسيد  بالتي   وأفاد

وعندما         سنوات، ثلث مدة من وذلك ًا أرض شخص اشترى

الثانية          السنة وفي دينار، آلف أربعة الرض قيمة كانت اشتراها

أربعين          بلغت الثالثة السنة وفي دينار، آلف عشرة الرض بلغت

لم            بأنه ًا علم الرض؟ لهذه الزكاة مقدار هو فما الدنانير، من ًا ألف

الرض؟         شراء بداية من سنوات ثلث منذ زكاتها يخرج

: اللجنة*    أجابت

بآخر           يقومها أن فعليه التجارة بنية شتراها قد كان إذا أنـه

بنسبة        الزكاة ويخرج السوقية، بقيمتها عـام، إذا%  2ر5كل أمـا

التجـارة   لبنية اشتراهـا
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.  . أعلم      ّله وال يتصدق أن إلّ زكاة فيها فليس

*    *    *
السهم 6/141/81 زكاة

]154/ المدعو]       من المقدم السؤال :أحمد عرض ونصه 

الرباح،          من أم الصلي، المال رأس من السهم تزكى هل

نهاية           عند السوق في قيمتها تحسب أم ًا، مع الثنين من أم

الحول؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

وربحه         السهم أصل على فتزكى تجارية السهم كانت إن

. الثابتة        الصول خصم مع الزكاة وجوب يوم بقيمته

الزكاة          تجب فإنما صناعية أو عقارية السهم كانت إذا وأما

.  . أعلم    ّله وال أصولها دون أرباحها في

*   *   *
السهم 4/24/83 زكاة

]155/ المدعو]       من المقدم السؤال ونصه يعقوب عرض

التي:

عقارية        شركة في السهم من بمقدار ًا مستثمر ساهمت

معين           ومقدار أسهم عن عبارة منحة على العام آخر في وحصلت

هذه           في أموالي زكاة إخراج يكون فكيف النقدية، الرباح من

ًا؟       مضارب وباعتباري مضارب غير ًا مستثمر باعتباري الحالة

أضمها          أم عليها، حول مرور ينتظر هل والربح للمنحة وبالنسبة

الزكاة         لخراج المعتاد الوقت في وأخرجها الخرى أموالي إلى

.5وهو (  ( مثلً   رمضان من



يوم          أم استلمها يوم قيمتها عن الزكاة إخراج يكون وهل

أم          الصول من الزكاة إخراج يكون وهل المعتادة؟ زكاتي إخراج

الرباح؟  من
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العام             نهاية أرباحها توزع لم أو الشركة تربح لم إذا ما حالة وفي

كمستثمر؟     . علي الواجب هو فما

: اللجنة*    أجابت

الزكاة         فتكون استثمارية الشركة أعمال أكثر كانت إذا أنه

أخذها          التي السهم وعلى السهم هذه من المتحصلة الرباح على

تضم          بل ًا مطلق الرباح على الحول حولن يشترط ول كمنحة،

هذه          على الحول حولن يشترط ول ليزكيها، أمواله باقي إلى

الزكاة         وجوب يوم السهم هذه بقيمة والعبرة الجديدة، الموال

هو       ( أخرى بعبارة أو الحول حولن )  5وهو جاء   كما رمضان من

. استفتائه  في

فإنها          بها المتاجرة السهم اقتناء من الغرض كان إذا أما

.( التجارة   (    عروض زكاة والرباح الصول تزكى

السهم          كان فإن للشركة ربح حصول عدم لحالة بالنسبة أما

للمتاجرة          كان وإن السهم هذه على زكاة فل الستثمار بقصد

        ( لم(   ولو سبق كما السهم قيمة يزكى فإنه بالسهم المضاربة

الرباح            هذه على الزكاة تصبح يوزع لم ربح تحقق حالة وفي تربح

اشتراط          بدون الربح قبض عند إخراجها يجب الذمة في ًا دين

الموال            من غيرها مع ولو ًا نصاب بلغ إذا وذلك جديد حول حولن

. أعلم     وتعالى سبحانه ّلَه وال الزكوية،



*    *   *
السهم 7/145/81 زكاة

من]      156[ المقدم السؤال :يوسفعرض
أسهم         عن الزكاة إخراج كيفية عـن فيه طلب والـذي

العقارية  الشركات
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بقصد         أخرى لجهات وإقراضها البنوك من بالقتراض تقوم التي

. الساسي        عملها من ليس هذا بأن ًا علم الربح،

: اللجنة*    أجابت

.   . أعلم      ّله وال فقط العائد على تكون الزكاة أن

*   *   *
السهم 9/17/83 زكاة

اللجنة حضر]   157[ /إلى الستفتاء  فضل المدعو  وقدم

التي:

قروض"         عليها الشركة وهذه شركة، أسهم يملك رجل

نقد          من الشركة لدى الموجودة المتداولة الصول من أكثر إنتاجية

زكاة؟        ". السهم هذه على فهل وغيرها تجارية وعروض

: اللجنة*    أجابت

   . وتعالى      سبحانه ّله وال الشركة هذه أسهم على لزكاة أنه

أعلم.
*   *   *



الزكاة  84ع/4/40 أموال استثمار

الزكاة    مشاريع تنفيذ تأخير

اللجنة عرض]   158[ من   على المقدم خيرية  الستفتاء ،لجنة

: يلي   كما ونصه

عليكم،        السلم الوقاف، وزارة في الفتوى لجنة الفاضل

       : يذكرون  مالية بمبالغ الخوة بعض لنا يتبرع الول السؤال

تستثمر          أن يجوز فهل أفريقيا، في للمسلمين أي لفريقيا، أنها

أفريقيا؟         لمسلمي والرباح الصول تكون أن على الموال هذه
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      : مساجد  لبناء بأموال الخوة بعض ويتبرع الثاني السؤال

خارجة         لمور المشاريع بعض بناء ويتأخر أفريقيا، في ومدارس

المال           هذا استثمار يجوز فهل سنتين، تتجاوز قد لمدة إرادتنا عن

تحتاج          المشاريع هذه وأن خاصة نحتاجه؟ الذي الوقت يحين حتى

. ذلك           لمثل عادة الناس يتبرع ول إنشائها، بعد تسيير إدامة إلى

اللجنة*    :أجابت يلي      بما الول السؤال عن

في           الموال هذه توزيع إلى فعلً قائمة حاجة هناك كانت إذا

من          أو الزكاة مال من أكانت سواء تأخيرها ليجوز الحال

القائمة            الحاجة عن وفر هناك كان إذا أما غيرها، من أو الصدقات

الصول           تبقى أن على الموال هذه استثمار من بأس فل

المستقبل          في احتيج لو بحيث الزكاة، حكم أصل على المستثمرة

البر،           أبواب من غيرها دون الزكاة مصارف على وزعت بيعها إلى



باب            أي على والريع الصل فينفق التبرعات من أصلها كان إذا أما

.  . أعلم   ّله وال البر أبواب من

اللجنة*    :أجابت يلي      بما الثاني السؤال عن

في           الموال هذه تستثمر أن فينبغي التأخير من لبد كان إذا

الريع          من الصل يصرف أن على العاقبة، مأمونة مشروعة وجوه

لمجرد          التأخير ليجوز أنه على المتبرع، حدده الذي الوجه في

.    . أعلم    تعالى ّله وال غيره دون الستثمار قصد

*    *   *
السلمية   84ع/2/17 للدعوة الزكاة دفع

اللجنة عرض]   159[ من    على المقدم خيرية السؤال لجنة

وهي:

فـي         السلمية الدعوة لصالح الزكاة مـال دفـع يجوز هل

وهـذا  أفريقيا
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والكتب        المصاحف وطبع والمدرسين الدعاة رواتب دفع يشمل

الدورات       وعقد السلمية المؤسسات وبناء والعربية السلمية

الدعوة؟          تحتاجه قد مما ذلك إلى وما الدعاة وتنقلت السلمية

وأن        وغيرهم، للمسلمين شامل الدعوة مجال بأن ًا علم

وإما        فقراء إما الخدمات تلك من المستفيدين المسلمين

. والردة    التنصير لخطار معرضين

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



كان         إذا السلمية الدعوة لصالح الزكاة مال دفع يجوز

وتعريفهم        السلم إلى لدعوتهم غيرالمسلمين بين الدعوة مجال

 (  ) وبند          الله سبيل في بند من وذلك إليه قلوبهم تأليف أو به

       ( الدعوة(   على الزكاة من الصرف يجوز وكذلك قلوبهم المؤلفة

التعليمية         الخدمات تلك من المستفيدون كان إذا المسلمين بين

من         كانوا إذا وكذلك والمساكين، الفقراء من هم والتطبيقية

التنصير       لخطار التعرض عليهم يخشى لكن الغنياء

. أعلم.  ّله وال والرتداد

*    *   *
الربوية    84ع/2/17 والفوائد الفطار كفارة دفع

للدعوة

اللجنة عرض]   160[ من    على المقدمة خيرية السئلة ،لجنة

وهي:

غيره          أو رمضان في للفطار الكفارة مال دفع يجوز هل

الربا         بحرمة معرفته دون لشخص أعطيت التي الربا وفوائد

السلمية؟   الدعوة لتمويل

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

رمضان          في الفطار عن الفدية أو الكفارات مال دفع يجوز

مـن          المنتفعون كـان إذا السلمية الدعوة تمويـل فـي غيره أو

الفقـراء    مـن الموال هـذه
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العدد         إلى الواحدة الكفارة مبلغ إيصال مراعاة مع والمسلمين

. الشرعية    النصوص في المطلوب

لمن          هي صرفها في الولوية فإن الربوية الفوائد أموال أما

في         إليها المشار كالمناطق والمجاعات الضطرار حالت في هم

. أعلم.  ّله وال السؤال

*   *   *

5 الزكاة    ،21/83 في للفرد الفعلية الحاجة

اللجنة عرض]   161[ :على التالي   السؤال

ـ            يجوز هل اليوم؟ في للفرد الفعلية للحاجة تقديركم ماهو

ذلك؟        على الطعام وهي ـ الكفارة قيمة قياس

: اللجنة*    أجابت

مراعاة          اليوم في للفرد الفعلية الحاجة تقدير في الصل أن

ويمكن       بحسبه، شخص لكل والفردية الجتماعية الظروف

وينبغي         الحاجة، تلك مايسد لمعرفة يتحرى أن الصرف لمتولي

. ًا          شرع بهم الموثوق الخبرة بأهل الستعانة المور هذه مثل في

عليها،          يقاس فل الكسوة أو الطعام وهي الكفارة قيمة أمـا

حاجات          هناك لن ًا، يوميـ للفرد الفعلية للحاجة ًا ضابط تعتبر ول

التعليم        ونفقات السكن مثـل والكسوة الطعام غـير أخرى

.     . أعلم ...   وتعالى سبحانه ّله وال الخ والتطبيب

*  *  *
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الفطر  2/31/83 زكاة تحديد

طلب]   162[ اللجنة     عرض من الوقاف وزارة َد وكيل تحدي

. العام    لهذا الفطر زكاة

بينت         التي الحديثة الفقهية المراجع بعض إلى الرجوع وبعد

الصاع         تقدير اختيار اللجنة رأت بالجرامات الصاع ر176معادلت

كانت          2 إذا الفـرق نسبة ويزاد بالقمح، الوزن حسب ًا جرام كيلو

 : بـ      تقديره وإن بالرز، مخرجة أقرب   2ر5الفطرة ًا جرام كيلو

. القمح       من أثقل الرز لن الشرعي للتقدير

*    *   * 
للمشاريع   6/120/80 الزكاة من الستقراض

السلمية

]163/ السيد]       من المقدم السؤال مدير   عرض ـ عمر

خيرية  :جمعية ونصه  ،

منه        ينفق والخيرات للزكاة صندوق فيها إسلمية جمعية

مرتبات        لبعضهم ويدفع والفراد، العوائل من المحتاجين على

الخيرية        ( مشروعاتها لبعض سلفة إلى الجمعية واحتاجت شهرية،

المال،           من مبلغ ًا حالي لديها وليس أنجز لها مبنى لمقاول دفعة

   ( لها       يجوز فهل قادمة فترة في مبالغ على ستحصل وإنما

بأن          ًا علم بعد؟ فيما ذلك وتسدد الزكاة صندوق من القتراض

في          وأن الزكاة، من عليها الصرف بجواز سابقة فتوى لديها

. الشهرية         مصروفاته عن يزيد المال من ًا وفر المذكور الصندوق

الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما



الزكـاة       صندوق من القتراض المذكورة للجمعية يجوز

نشر          منها يقصد التي المشاريع مـن وغـيره المشروع هـذا لنشاء

.  . أعلم  ّله وال السلمية الدعوة

*  *    *
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والصدقة    84ع/7/34 اليمين كفارة مع الزكاة

اللجنة عرض]   164[ /على المدعو     من المقدم السؤال

مبارك:

قليل           الزكاة مبلغ ولكن به متعلقة زكاة فيه مال لديه رجل

كفارة           إليه يضيف أن أراد ونصف ًا دينار عشر اثني حدود في

مجموع      12ر5اليمين  وحاصل ًا، نقود ويخرجها عليه الواقعة

أراد           صدقة من ماشاء إليه ًا مضاف المال من اليمين وكفارة الزكاة

والمسكنة،         الفقر بصفة المتصف أقاربه أحد إلى يصرفه أن

ماله          زكاة عن يجزئه فهل ًا دينار عشرين يكون يكاد والمبلغ

ليعول          أنه ًا علم الصورة، تلك على الفعل ذلك يمينه وكفارة

. الشكر       جزيل ولكم نفقته تلزمه ول قريبه

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

زكاة           من نواه عما ويقع المال هذا إخراج من ًا مانع لنرى

     .   . محمد   سيدنا على ّله ال وصلى أعلم ّله وال وصدقة يمين وكفارة

. وسلم   وصحبه وآله

*  *   *
الزكاة   4/17/78 من المدارس بناء

اللجنة عرض]   1656[ /على السيد    من :سؤال سلمان 



السلمية  (        المدارس بناء في السلم رأي بيان فيه يطلب

الزكاة    ). من عليها والنفاق

: اللجنة*    أجابت

عليها          والنفاق إنشائها من الغرض كان إذا جائز، ذلك أن

.  . أعلم   ّله وال السلمية الدعوة خدمة

*    *   *
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إسلمية  1/40/78 مؤسسات بناء

اللجنة عرض]   166[ السلمية سؤال  على الجماعة

كلية        الكورية لنشاء المسلمين من تبرعات جمع تنوي التي

: ونصه     كوريا في إسلمية شرعية

المؤسسات        إنشاء في الزكاة أموال صرف يجوز هل

. السلمية  الشرعية

: اللجنة*    أجابت

بلد          في إسلمية مؤسسات لنشاء المال زكاة دفع يجوز أنه

أن           على عنه، والدفاع السلمي الدين نشر منها قصد إذا الكفر

.  . أعلم      ّله وال للمسلمين عامة منفعة المؤسسات هذه تكون

*     *    *
الزكاة    3/74/79 من المساجد ودعم إنشاء

اللجنة تقدم]   167[ /إلى :علي المدعو  التالي    عليها وعرض ،

المساجد؟         ودعم إنشاء في الزكاة أموال صرف يجوز هل

: اللجنة*    أجابت



كان          إذا إلّ المساجد على الزكاة أموال صرف ليجوز أنه

.  . أعلم       ّله وال كلمته وإعلء ّله ال إلى الدعوة منها الغرض

*   *   *
الزكاة 84ع/2/30 تعجيل

اللجنة عرض]   168[ /على المدعوة     من المقدم السؤال

:سعاد كالتي   ونّصه ،

في         تكون أن والمفروض رمضان في أموالي زكاة أخرجت

الموال)        8شهر ( تعتبر وهل الحول، عليها يحول حين أغسطس

صدقة؟       أم زكاة رمضان في أخرجتها التي

. ّله   ال أفادكم أفيدوني
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: اللجنة*    أجابت

قبل         أخرجته بما الزكاة السؤال مقدمة قصدت إذا أنه

جائز،           وهو الزكاة إخراج تعجيل قبيل من ذلك فإن الحول، حولن

كان          إذا مانقص لتكملة الحول آخر عند الزكاة حساب وعليها

    )  . في      المعتبر أن على عّجلته مما أكثر إخراجه الواجب القدر

.  .( أعلم      ّله وال لغيرها القمرية الشهر هو الزكاة حساب

*   *   *
للبيع   84ع/4/41 المعد الذهب زكاة

اللجنة حضر   ]169[ / إلى السئلة  حسينالمدعو  وقدم ،

التية:
الذهب          قيمة عن الزكاة تدفع هل الذهب زكاة حساب عند

بدون           استحقاقها يوم في فقط الذهب قيمة عن أم أجرته؟ مع

.( التصنيع   (   أجرة أي الجر حساب



اللجنة*    :أجابت يلي   بما

حولن         يوم القيمة عن تحسب للبيع المعد الذهب زكاة

للذهب          شاملة السوق في الذهب قيمة كامل عن أي الحول

الذهب         لزكاة ًا خلف فيها، التي الكريمة والحجار الصياغة وقيمة

عند         الزكاة فإن غيره، أو كحلي الشخصي للستعمال المخصص

الصياغة           أجرة دون خاصة الذهب وزن على تكون بها قال من

.  . أعلم    ّله وال الكريمة الحجار قيمة ودون

*   *   *
والرامل   3/165/81 لليتامي الزكاة دفع

دينية      لجمعية الزكاة من شيء دفع

الديني     العلم لطالب الزكاة دفع

والدنيوي

المقدمة   ]170[ السئلة الزكاة  عرضت لجنة من

خيرية   بجمعية :والخيرات وهي 
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          ( لهم،( زكاة صرف طلبات وأرامل أيتام من للجنة يرد أ

لهم          ترك قد مورثهم أن يتضح الجتماعية حالتهم دراسة وعند

ماترك           أن افترضنا فلو الزمن، من لفترة يكفيهم المال من ًا مبلغ

من            إعطاؤهم يجوز فهل أكثر، أو عام لمدة يكفيهم مال من لهم

تركه          الذي المال من فيها ينفقون التي المدة خلل الزكاة

وسيلة         لهم وليست سكن، إيجار يدفعون بأنهم ًا علم مورثهم؟

انتقال؟



: اللجنة*    أجابت

جديدة،          رزق موارد واليتامى الرامل لهؤلء يكن لم إذا أنه

تعليم         من لحوائجهم، ًا عام ليكفيهم لهم مورثهم ماتركه وكان

يجوز        فإنه الجتماعي، لمستواهم مناسب وغذاء وكساء ومسكن

فل           لعام كفايتهم عن المدخرات زادت إذا أما إليهم، الزكاة دفع

مدخراتهم           نقصت إذا أنه يلحظ أن على إليهم الزكاة دفع يجوز

والولى         إليهم، الزكاة دفع جاز سنة يكفيهم عما بالنفاق

تحسن         لمن يعطى بأن التكسب، على يعينهم ًا قدر إعطاؤهم

. ذلك         غير إلى مثلً خياطة آلة به ماتشتري الخياطة

*   *   *
      ...   ( والدعوة( الخير أعمال على نشاطها يقوم جمعيتنا ب

يعينها         المال بعض إلى الجمعية صندوق يحتاج وقد السلمية،

الجمعية         صندوق إعطاء يجوز فهل نشاطها، في الستمرار على

والصدقات؟    الزكاة أموال من

: اللجنة*   أجابت

أن          على الجمعية، لهذه الزكاة أموال من شيء أخذ يجوز

. خاصة         السلمية الدعوة نشر على إلّ مايؤخذ لينفق

*  *   * 
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  (      )    ( الطلبة( فإن دنيوية أو دينية علوم سواء العلم طلبة ج

الدراسة        لستكمال مساعدة بطلبات يتقدمون أمورهم أولياء أو

الخيرات          أو الزكاة أموال من وذلك الخارج، في الجامعة في

والصدقات.



: اللجنة*    أجابت

إليه           تحتاج ًا دنيوي أم ًا ديني العلم أكان سواء العلم طالب أن

.   . أعلم         ّله وال مستطيع غير كان إذا له الزكاة صرف يجوز المة

*   *   *
الفقير    4/111/80 البنت لزوج الزكاة دفع

اللجنة حضر]   171[ / إلى السؤال   شبلالمدعو  اللجنة وسأل ،

التالي:

بنته          وزوج الخارج في للعلج وتحتاج مريضة بنت له رجل

زوج           يعطي أن للرجل يجوز فهل لعلجها، الكافي المال له ليس

. الزكاة   من بنته

: اللجنة*    أجابت

أن           للرجل جاز بنته لعلج مايكفي ليملك البنت زوج كان ِإْن

.    . التوفيق      ولي والله لعلجها مايكفي تكملة الزكاة من يعطيه

*   *   *
السلمي   3/150/81 للمجمع الزكاة دفع

المقدم]     172[ السؤال إسلمي   عرض مجمع لجنة من

ونصه:

إلى        ًا أساس يهدف إسلمي مجمع إنشاء مشروع هناك

المنطقة،        في اللحادي الصهيوني الفكري الغزو نشاطات مواجهة

نفوس         في السلمية العقيدة هدم إلى ًا أساس يهدف الذي

. الشباب    بين وخاصة المواطنين

: ينشىء        بأن الغرض هذا أجل من المجمع وسيقوم
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.    ( إسلمية( مدرسة ا

.    ( ًا( خيري ًا مستوصف ب

.    ( إسلمية( مكتبة ج

.       ( الشباب( لتثقيف الوعاظ من هيئة د

الغرض         هذا أجل من الزكاة أموال استخدام يجوز فهل

الموضحةأعله؟   الهداف حسب

الموضوع*     عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

(    ) ّله        ال سبيل في باب تحت داخل السؤال في ماذكر إن

المنشآت         هذه على الزكاة أموال صرف يجوز هذا وعلى

في          الدارسين الغنياء من مناسب أجر يؤخذ أن على السلمية

يعالجون        الذين المرضى الغنياء ومن السلمية المدرسة هذه

.   . أعلم    ّله وال الخيري المستوصف هذا في

*   *   *
الخيرية   7/106/80 للجمعيات الزكاة دفع

اللجنة تقدم]   173[ / إلى :صادق،السيد  التي   وعرض

المرضى       معالجة غايتها المريض، أصدقاء جمعية توجد

العجزة        وخاصة لهم، الراحة وتوفير عليهم، والصرف الفقراء،

. السن  وكبار

المفروضة؟        الزكاة من الجمعية هذه إعطاء يجوز هل

: اللجنة*    أجابت

الزكاة،         مال من المذكورة الجمعية على النفاق يجوز أنه

أو           المسلمين، غير من أحد المؤسسة هذه في ليعالج أن على



ينفق           الزكاة أموال من ماأخذ كل ليكون بأجر إلّ المسلمين أغنياء

.    . التوفيق   ولي ّله وال والمساكين الفقراء على

*   *   *
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الواجبة  4/122/80 الزكاة ديون

القاصر     أموال عن الزكاة إخراج

]174[ / المدعو      من المقدم السؤال العزيز عرض ،عبد

ونصه:

/ الحالي        الميلدي العام بداية في والدي م، 1980توفي

  ) مواليد        من الصغير القاصر أخي الورثة بين من )1961وكان
ًا          وصي أكون بأن ًا حكم أصدرت المحكمة على المر عرض وبعد

مسجلة          عمارة يملك القاصر وهذا الرشد، سن يبلغ حتى عليه

عام    منذ زلت       1973باسمه وما وكنت والدي، حياة على أي

في         التوفير حسابه في وأودعه إيجارها، وأحصل شؤونها، أتولى

ول           زكاة، عنها والدي أخرج ًا يوم أذكر ول التجارية، البنوك أحد

فوائد          تدخل كانت بل التوفير، دفتر في اليجارات متجمع عن

من          كان كذلك الحساب، في المتجمعة المبالغ أصول إلى التوفير

يخرج            كان أنه أظن ل جاٍر وحساب توفير حساب الوالد تركة بين

. والزكاة   الفوائد منها

الوالد          باسم أسهم شهادات هناك بأن كذلك أضيف أن وأود

. بمفرده        تخصه القاصر باسم وأخرى الورثة، جميع تخص

: الن  والسؤال



من         الماضية السنوات عن الزكاة متجمع إخراج نستطيع هل

 ( ؟ (        الجاري الحساب ـ الفوائد استبعاد بعد التوفير حساب التركة

. إخراجها        عدم إثم من الوالد ذمة تبرأ وهل

متجمع         أخرج أن القاصر مال على كوصي أستطيع وهل

  ) التوفير        حساب القاصر مال من الماضية السنوات عن الزكاة

.  ( ؟  الفوائد بإقصاء

العمارة          عن سنوية زكاة أخرج أن مني مطلوب هل كذلك

الطريقة؟      . هي وما ًا حالي اليجار من
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الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

إذا          إلّ عليكم واجبة غير الوالد على الواجبة الزكاة ديون

ولعله          النية، إلى تحتاج عبادة لنها عنه، بإخراجها أوصى كان

كان          أنه ماتظنون أخرجتم فلو هذا ومع لتعلمون، وأنتم أخرجها

يغفر           أن ويرجى صدقة يعتبر هذا فإن كزكاة والدكم على ًا واجب

. عنه      التصدق نويتم إذا لوالدكم ّله ال

مدة         القاصر أموال عن الزكاة إخراج عن مسؤول وأنت

وعليك           عنه، مسؤولً فلست ذلك قبل كان ما أما عليه، وصايتك

فصل            بعد ًا، نقد أو ًا إيراد كان سواء القاصر مال عن الزكاة إخراج

ًا           نصاب يبلغ كان فإن ذلك، بعد بقي فما القاصر، ونفقة المصاريف

وعليك          عنه، الزكاة إخراج عن مسؤول فأنت الحول عليه وحال

استئذان          بعد لكن المشبوهة السهم هذه من القاصر تخلص أن

وعليك         جنائية، مسؤولية مسؤول لتكون حتى القصر شؤون إدارة

الخاص،         بالسعر المشبوهة السهم هذه تبيع أن الستئذان بعد

على           الزائد القدر من ماجاء لتعرف المكان قدر تتحرى أن على



فقط         وتتخلص محظور، أو ربوية لمعاملة نتيجة الصلي، السعر

أن           يجوز ول عام، خيري مصرف في بإنفاقها الزيادة، هذه من

  . ولي         ّله وال القاصر زكاة من تحتسبه أن ول القدر، هذا تتمول

التوفيق.

*  *   *
الرض 6/25/83 زكاة

]175 / المدعو]       من المقدم الستفتاء :عليعرض ونصه  ،

من          أدخره ممـا المال بعض لـدي تجمع سنوات ثلث منـذ

وأنـا          بلدي، فـي أرض قطعة المال بهـذا اشتريـت وقد معاشي،

لنها            الرض، هذه على البناء أنوي ل ولكني مسكن إلى حاجة في

بها       أعمل التي المدينة غير مدينة في
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لبناء           الكافي المال أملك ل كنت ولما بلدي، في فيها وأعيش

أبيع            أن أنوي فإنني بلدي في فيها أعيش التي المدينة في مسكن

. أحتاجه         الذي المسكن بناء في بثمنها وأستعين الرض هذه

: هو  والسؤال

زكاة            علّي كان وإذا الرض؟ هذه عن زكاة إخراج علّي هل

بمنزل            شقة في بلدي في أسكن بأنني العلم مع مقدارها؟ فما

. إزالته      إلى سبيلها في والبلدية قديم

: اللجنة*    أجابت

يخرج          أن فعليه التجارة لجل الرض هذه اشترى إذا أنه

عام      كل قيمتها عن %.2ر5زكاتها



. عليها           زكاة فل نية بغير أو البناء بنية اشتراها إذا أما

محمد         سيدنا على ّله ال وصلى أعلم، وتعالى سبحانه ّله وال

. وسلم    وصحبه آله وعلى

*   *   *
العمل  3/134/80 أدوات زكاة

اللجنة  حضر]  176[ /إلى :عمارة المدعو  التي   وسألها ،

الدوات          هذه على فهل بيته لبناء صناعية آلت رجل اشترى

زكاة.

: اللجنة*    أجابت

وإن           فيها، زكاة فل بها العمل بقصد اشتريت إن اللت أن

.    . أعلم     ّله وال فيها الزكاة فتجب لبيعها اشتريت

*   *   *
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الزكاة  5/12/77 مقدار زيادة

الزكاة     فيه ترد لم وما

اللجنة عرض]   177[ / على السيد    أسئلة ،محمودمجموعة

: الزكاة  حول

: أمران  وخلصتها

الزكاة:          مقادير في يزيد أن المر لولي يجوز هل الول

ًا؟  شرع المقررة

أصناف:          من الزكاة يأخذ أن المر لولي يجوز وهل الثاني

فيها؟        الزكاة إيجاب الشرع في يرد لم أخرى



        : هو  ًا مطلق الزكاة إيجاب أن القول يصح هل أخرى وبعبارة

فإن        والمقادير، الصناف تحديد وأما ًا، شرع المحدد المطلوب

والحوال؟       والبلد الظروف بحسب متغير أمر ذلك

: اللجنة*    أجابت

والصوم       والزكاة الصلة وهي الرئيسية السلم شرائع

تفرض          أن وهو واحد، أسلوب على الشريعة فيها جرت والحج،

من          المفروضة والمقادير الخمس كالصلوات منه ّد ب ل أدنى ًا حد

بأركان         الشخص يقوم بها السلم، وحجة رمضان وصوم الزكاة

يتزود            أن ذلك بعد فيما الشريعة له وتركت دينه، له ويتم السلم،

والحج         والصوم الصلة نوافل من الواجبة، غير التطوعات من

. والحسان        البر درجات في المسلمون يتفاوت وبها والصدقات،

المؤمن         من عبادة الشريعة فرضتها الباب، هذا من والزكاة

في         المنصوصة الثمانية المصارف حاجة كفاية مصلحة وفيها لربه،

القرآن.
لكفاية          ًا شرع للزكاة المحددة المـوارد تكف لـم إذا أنه غير

الحاجــات
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الدولة          لدى يكن ولم الختيارية، التبرعات بها تقم ولم المذكورة،

مايراه           اليسار أهل على يفرض أن المر لولي جاز لتغطيتها، سعة

توخي         مع المرجوة، للمصالح محققة يراها التي وبالطرق ًا كافي

داعي           ول زكاة، الحالة هذه مثل في المفروض يسمى ول العدالة

. زكاة    تسميته على للتأكيد



ونقوم           نغير، ول فيها نبدل فل ديننا أصول على نحافظ وبهذا

.    . التوفيق      ولي ّله وال وأفضله وجه أكمل على دنيانا بمصالح

*   *   *
العقارية   5/150/81 الشركات أسهم زكاة

لثابتة     ا الودائع زكاة يتولى من

]178 / المدعو]       من المقدمة السئلة :يوسف،عرضت وهي 

الراضي       أولً: وشراء ببيع تقوم عقارية شركات هناك

البنوك         من بالقتراض بدأت ثم بها، والمتاجرة استغللها بقصد

توضيح          نرجو الساسي، عملها من ليس هذا بأن ًا علم وإقراضها،

الشركة؟    زكاة إخراج كيفية

الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

التجارة،         وبالذات أولً به يقصد العقار شراء كان إذا

وجوب         يوم قيمته في الزكاة فتكون عارض أمر والستغلل

الزكاة.
جاء           إن ولكن الستغلل، العقار شراء من القصد كان إذا أما

فإن            بيعه، من الشركة لدى مانع فل مغٍر بثمن الشراء في راغب

الزكاة،          وجوب يوم اليراد من مايبقى على تكون ٍذ عندئ الزكاة

ربح            وكل به، تقترض أو بالربا تقرض أن للشركة ليس أن على

في           إنفاقه يجب خبيث ربح فهو الربوية المعاملة قبيل من جاء

. ونحوها       المساجد بناء سوى العامة البر أعمال

*   *   *
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أساس        ثانيا: على التمويل بيت في أموالهم البعض يودع

الموال         هذه باستثمار التمويل بيت يقوم حيث الثابتة الوديعة

. محددة        زمنية فترة بعد الرباح توزع أن على

الموال،:         هذه عن الزكاة بإخراج المطالب هو من والسؤال

التمويل؟    بيت أم المودع

: اللجنة*    أجابت

إلّ           مودٍع ماِل أي عن الزكاة إخراج التمويل لبيت ليس أنه

. التمويل         لبيت المودع هو الزكاة بإخراج فالمطالب إذنه، بعد

. أعلم  ّله وال

*  *   *

ًا   2/2/77 نقد الفطر زكاة دفع

اللجنة عرض]   179[ / على السيد     من الوارد سالم:السؤال
نصف           قيمتها وهل ًا، نقد تدفع أن يجوز هل الفطر زكاة حول

دينار؟

اللجنة وكان*    :جواب
وعلى          المزكي على التيسير من فيها لما القيمة إخراج يجوز

الفقير.
ليس         دينار نصف القيمة هذه تقدير أن اللجنة واختارت

بحسب           لبلد بلد ومن لعام، عام من يختلف وإنما ًا ثابت تقديرا

يشتري         أن الفقير به يستطيع الذي بالسعر الغالب، القوت

. ونحوه           الرز من نبوي صاع قيمة يساوي بما وتقدر ، مايحتاجه

. أعلم  ّله وال



*   *   *
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للكتابي  6/54/78 الزكاة دفع

اللجنة  عرض]  180[ :على التالي   السؤال

؟      الكتابي على الصدقة تجوز هل

*: اللجنة  أجابت

. ًا         حربي يكن مالم للكتابي التطوع صدقة دفع يجوز أنه

يجزىء          فل الفطر وصدقة المال زكاة وهي الواجبة الزكاة بخلف

.   . أعلم    ّله وال مسلم غير إلى دفعها

*   *   *
الزكاة  5/23/78 مصارف من

]181[ / السيد      من الوارد السؤال ّله عرض ل ا :عبد ونصه  ،

السلمي        للعمل نفسها أوقفت المسلمين من جماعة هناك

على        وتعمل السلمية، الشريعة وتحكيم السلم لنشر المستمر

التيارات         عن وإبعادهم بالسلم، القطاعات كل من الشباب ربط

فهل         المؤهلين، الشخاص من ًا عدد العمل لهذا وتوظف اللحادية،

؟     الجماعة لهذه الزكاة تجوز

: اللجنة*   أجابت

الجماعة         هذه لمثال الزكاة من جزء صرف يجوز أنه

هذا         لن السلمية، بالدعوة قائمين ماداموا السؤال في المذكورة

.   . أعلم   ّله وال ّله ال سبيل من

*   *   *



للمنتخبين  84ع/3/13 الزكاة دفع

اللجنة عرض]   182[ :على التالي   السؤال

زكاة        إخراج إلى النيابي للمجلس المرشحين بعـض يعمد

وصدقاته  مـاله
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أخرى،          بنية الزكاة إخراج نيه تشترك وبذلك النتخابات، وقت أثناء

. إليه      واستمالتهم الناخبين، أصوات كسب هي

         ( ؟( القصد بهذا الزكاة إخراج تعمد يجوز هل أ

.        ( ؟( ل أم زكاته تجزىء هل ب

: اللجنة*    أجابت

لم          كان فإن الترشيح، وقت في الزكاة إخراج تعمد إن

له،            أجر فل أخرجها ما ذلك ولول الناس ثقة لكسب إلّ يخرجها

شأنه            من وهو الناس ثقة لكسب الوقت اختار قد كان إن وأما

وأما          عنه، تجزىء والزكاة الرياء، شبهة ذلك ففي الزكاة إخراج

.    . أعلم      ّله وال تعالى ّله ال إلّ ليعلمه والجر القبول

*    *   *

الزكاة    6/32/83 أموال من الدية دفع

]183[ / المدعو       من المقدم الستفتاء محمد،عرض

ونصه:

متقاتلة،        عائلت بين بالصلح قامت للمصالحة لجنة هناك

ستة          تركوا قتلى ثمانية الشتباكات تلك جراء من سقط وقد



       . وأربعين   لعائلة، ليرة ألف مائة دفعت وقد ًا يتيم وأربعين أرامل

بقية          بدفع المذكورة اللجنة تعهدت وقد ثانية، لعائلة ليرة ألف

لعائلة          ًا ألف وأربعون ثالثة، لعائلة ليرة ألف أربعون وقدرها الحقوق

خارج         علج ويلزمه برأسه أصيب لشاب ًا ألف وعشرون رابعة،

الموال         جمع واستحالة لبنان في العامة لحوالهم ًا ونظر لبنان،

جزء         تدمير وآخرها الطويلة الحرب أنهكتها التي مناطقهم من

الشتباكات          فستتجدد ذلك اللجنة تفعل لم وإذا بلدتهم، من كبير

. الضحايا       من المزيد ويسقط العائلت تلك بين
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الزكاة؟:          مال من المر لهذا الدفع يجوز هل والسؤال

الموضوع*      استعراض :وبعد اللجنة  أجابت

وضمان         الديات، هذه تحملوا للذين الزكاة من الدفع يجوز

من          لنه أغنياء، المتحملون كان ولو البين ذات لصلح المتلفات

الدفع         ويجوز الصدقات، آية في عليهم المنصوص الغارمين صنف

وتعالى          سبحانه ّله وال فقراء، كانوا إذا مباشرة لليتام الزكاة من

أعلم.
*   *   *

ورواتبهم   84ع/1/28 الزكاة على العاملون

اللجنة حضر]   184[ / إلى الرحمن السيد  وقدم عبد ،

: التي  الستفتاء

     ( هيئة  (  تأسست أفريقيا جنوب في تاون الكيب منطقة في

بصورة        الهيئة هذه وسجلت الزكاة، وتوزيع لجمع متخصصة



السلمية        الجمعيات من العديد المنطقة في ويوجد رسمية،

العلماء:        معظم تضم وهي السلمي، القضائي المجلس أبرزها

       (   ) ولها   هناك، العلماء جميع يكن لم إن الكيب مدينة في

. أفريقيا       جنوب حكومة تقرها قضائية استشارية سلطات

رواتب           1 الزكاة مؤسسة في العاملون يأخذ أن يجوز هل ـ

؟       يجبونها التي الزكاة أموال من شهرية

؟           2 الزكاة جمع على العاملين تعيين له يحق ومن ـ

: اللجنة*    أجابت

مـن         شهريـة رواتب الزكاة على العاملون يأخذ أن يجـوز

طبيعة         وكانت العمل لهذا متفرغين مـاداموا يجبونها التي الموال

     . متفرغين    ليتطلب العمـل كـان فـإذا التفرغ تقتضي العمـل هـذا

مكافـآت    بإعطاء الكتفاء وأمكن
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هذا          ففي فعلً المبذول الجهد ومع العمل طبيعة مع تتناسب

. الشهرية        الرواتب إلى المكافآت عن العدول ليجوز الحال

المر          لولي أنه الزكاة جمع على العاملين تعيين في والصل

       ( بها(    يختص التي الوليات إحدى هذه لن المسلمين إمام

إمام،         للمسلمين يوجد لم فإذا الصدقات، ولية وتسمى المام،

العاملين         تعيين فإن الزكاة، بجباية تنهض جماعة هناك وكانت

يدير          ممن أو الجماعة هذه اختصاص من يكون الزكاة على

مسؤولية        تتحمل الجمع مسؤولية تحملت كما لنها شؤونها،

الشراف       حق السلمي القضائي للمجلس ويكون الصرف،

التي         المسلمين جماعة عن نيابة اللجنة تصرفات على الدائم



 ( ) إذا        حسبة يتدخل أن المسلمين من فرد ولكل المجلس، اختارت

.    . أعلم    ّله وال العمل في إساءة رأى

*   *   *
طبي    4/95/80 معهد لنشاء الزكاة دفع

اللجنة  تقدم]  185[ / إلى أصدقاء   ياسينالمدعو  جمعية ـ

: التي      السؤال وعرض ـ الكبد مرضى

لمراض         معهد لنشاء الزكاة أموال بعض صرف يجوز هل

المحتاجين          ولعلج ـ ضحاياها وكثرت داؤها استشرى التي ـ الكبد

. المسلمين  من

: يلي*      بما اللجنة أجابت

 ) سبيل         الكريم القرآن في ورد كما الزكاة مصارف من

ّله). ال
ّله           ال إلى به يتقرب خالص عمل كل الصل في ّله ال وسبيل

(   ) ّله         ال سبيل معنى في داخل الجهاد أن على والجماع تعالى،

؟           . فيه تدخل أن البر أنواع من غيره يمنع هل ولكن
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 ) سبيل        سهم من الصرف ليرون الربعة المذاهب فقهاء

         ( فسروا  ًا وحديث ًا قديم العلماء بعض ولكن الجهاد، غير في ّله ال

الخير(   )        وأعمال والقربات المصالح سائر يشمل بما ّله ال سبيل

   : نقل        القفال إن قال حيث تفسيره، في الرازي الفخر منهم والبر

إلى          الصدقات صرف أجازوا أنهم الفقهاء، بعض عن تفسيره في



يوحي           مما القفال نقل على الرازي يعقب ولم البر، وجوه جميع

. إليه  بميله

( الندية       (  الروضة كتابه في خان حسن صديق السيد ومنهم

لدليل            لكن ّله، ال إلى الطرق أعظم كان وإن الجهاد أن قرر الذي

ماكان            كل في ذلك صرف يصح بل به، السهم هذا اختصاص على

ّله   . ال إلى ًا طريق

قرر      "  "   الذي المنار تفسيره في رضا رشيد الشيخ ومنهم

هي          التي العامة الشرعية المصالح سائر يشمل ّله ال سبيل أن

. والدولة    الدين أمر ملك

كتابه         في رشيد الشيخ رأي أيد شلتوت محمد والشيخ

     ( لبناء(   الزكاة صرف بجواز وأفتى وشريعة عقيدة السلم

.( الفتاوى     ( كتابه في كما والمستشفيات المساجد

لبعض        الزكاة دفع بجواز أفتى مخلوف حسنين والشيخ

عن        الرازي مانقله إلى ًا مستند السلمية الخيرية الجمعيات

. ّله      ال سبيل معنى في وغيره القفال

المـراد         هـو كـان وإن المعروف الجهاد فـإن هذا وعلى

ورد           للدعوة ميدان أهـم كان لنـه الولى العصور في ّلـه ال بسبيل

مـن          يستطاع بمـا للجهاد بالعداد أمـر قد ّله ال فإن العـدوان،

والمسلمين         السلم ضد العـدو أسلحة أن شـك ول القوة،

أسلحتهم        بمثـل مواجتهم مـن ّد بـ فـل وتطـورت تغـيرت
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التي           السلحة أقوى من والعلج والبر العلم وسلح منها، بأقوى أو

. العداء      مخطط بها نواجه أن يجب

بناء          في الزكاة أموال من جزء صرف يجوز هنا ومن

أحدث       لبتكار العلمية وللدراسة الفقراء لعلج مستشفيات

للجهل        مكافحة وهوبالتالي المرض، مكافحة في وأنجحها الوسائل

. التوفيق      ولي ّله وال ًا، أيض للفقر ومكافحة

*   *   *
الزكاة   4/73/79 دفع عند النية

]186 / المدعو]     سؤال العزيز عرض :عبد فيه    يقول والذي

حصلت          وقد التوفير، حساب في البنوك أحد في أموال لدي

لهذه           بالنسبة العلم أهل بعض سألت وقد الرباح، من نسبة على

   : للفقراء       وأعطها خذها لي فقالوا للبنك؟ أتركها أم آخذها الفائدة

محتاج         فقير لمريض أعطيتها بأن ذلك فعلت وقد والمحتاجين،

وإنما           ليجوز البنك من الفائدة أخذ أن سمعت مدة وبعد للمال،

للفقير         صرفتها التي الفائدة مقدار بسحب فقمت للبنك، تترك

المصروفة،         الفائدة من بدلً للبنك وتركتها الخاصة أموالي من

إخراج          أريد الن وأنا الصدقة، من للفقير ماقدمته واعتبرت

التي          الزكاة أموال ضمن داخلً للفقير ماقدمته أعتبر فهل الزكاة،

ل؟   أم سأخرجها

: اللجنة*    أجابت

ثـم          البنك من الفائدة أخـذ عندما أخطأ قـد السائل أن

فـي          ويصرفها يأخذهـا أن الفضل وكـان ذلك، بعد إليـه أرجعها

      . فإنه   للفقير قدمه لما بالنسبـة أما للمسلمين العامة المصالح

سيخرجها        التي الزكاة أموال ضمن مـن ليحتسب
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.    . أعلم           ّله وال النية ذلك في يشترط إذ الزكاة، من أنها ينِو لم إن

*  *   *
والزكاة   9/135/81 الضريبة بين الفرق

]187 / المدعوين]       من المقدم السؤال سليم،عرض

الكريم   عبد :عبدالفتاح،، مصطفى، ونصه 

أن          يصح فهل ما، لمنظمة تصرف مبالغ ًا شهري منا يخصم

؟         منا واحد كل زكاة من المبالغ هذه تحتسب

: اللجنة*   أجابت

والضريبة        ضريبة، يعتبر المنظمة هذه لصالح مايخصم أن

.   . أعلم        ّله وال نية إلى تحتاج عبادة والزكاة الزكاة، من لتعتبر

*   *   *
الزكاة 7/24/83 تأخير

الزكاة    في المعتبر الحول

من]      188[ المقدمة السئلة تجارية عرضت وهي شركة ،

التي:

بعد         أولً: الواجبة المال زكاة إخراج تأجيل يجوز هل

. ؟       عسرة ماليه لظروف مبلغها إلى الوصول

: اللجنة*    أجابت

التغلب         ويجب وجوبها، بعد الزكاة إخراج تأجيل ليجوز أنه

: تعالى          ّله ال لقول وجوبها عند الزكاة لخراج الظروف هذه على

حصاده    { يوم ّقه ح ).1}(وآتوا



*     *    *
________

)1(  : الية  النعام .141سورة
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ًا : ي ن الشركة         ثا على الواجبة المال زكاة احتساب يجوز هل

في          تعد للشركة العامة الميزانية إن حيث الميلدية، السنة على

عام؟   31/12 كل من

: اللجنة*   أجابت

ًا،          شرع المعتبر الحول لنه قمري عام كل تجب الزكاة أن

مراعاة         فيمكن الميلدية السنة على تعد الميزانية كانت فإذا

) وهو       والميلدي القمري العامين بين ) 11الفرق ًا،  تقريب ًا يوم

الزكاة         ( نسبة تحسب أن ًا حسابي ذلك مراعاة طرق ر5775ومن

من)   2 اليام        2ر5بدلً فرق الزيادة هذه تغطي حيث المائة، في

.     . أعلم  وتعالى سبحانه ّله وال السنتين بين

*   *   *
الفقير    3/133/80 استحقاق على الشهاد طلب

الحول      بعد لما الزكاة صرف تأخير

المصّر    للعاصي الزكاة صرف

الزكاة    صرف عند التحري

الغني    من الزكاة استرداد

من]     189[ المقدمة السئلة الزكاة   عرضت لجنة رئيس

: وهي   ما بمسجد

         ( ورمضان( شعبان في الزكاة بتحصيل الزكاة لجنة تقوم أ

شكل           على للزكاة المستحقين على بتوزيعها تقوم ثم عام كل من

يدور          أنه إلّ واحدة، لمرة دفعات شكل على شهرية، رواتب



الشرعي          الواجب من هل لديها، الزكاة مال بعض ويبقى الحول

التالية؟         السنة دخول قبل تحصيله ماتم كّل نخرج أن

: اللجنة*     أجابت

إن           ولكن عامها، في عام كل زكاة تصرف أن الصل أن

. المصلحة          ذلك في كان متى بأس فل للطوارىء شيء بقي

*    *   *
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 )         ( كبيرة( المعصية مرتكب لمسلم الزكاة تعطى هل ب

        ( لمر؟  بهذا وتذكيره نصحه في الستمرار من بالرغم الكبائر من

: اللجنة*   أجابت

أن         ولمانع المستقيم، للمسلم الزكاة تعطى أن الولى أن

. فسقه        على بها يستعن مالم الفاسق للمسلم تعطى

*    *   *
         ( بالدراسة( للزكاة مبلغ أي صرف قبل اللجنة تقوم ج

فقير         الزكاة طلب مقدم أن وتجد بالمستندات المدعمة الكاملة

هذا            أن مدة بعد تكتشف أنها إلّ الزكاة من حقه إلى يحتاج

عليه           حصل أو البحث وقت عند أكان سواء مال، لديه الشخص

عليه             الرجوع حق للجنة هل به، اللجنة يخطر لم أنه إلّ ذلك، بعد

؟             ّله ال إلى أمره يترك أم له، دفع بما ومطالبته عليه دعوى برفع

: اللجنة*    أجابت

لمعرفة          وسعها كل وتبذل تتحرى أن الزكاة لجنة على أن

أصحاب            عن وكيلة اللجنة هذه أن سيما ول الزكاة، إليهم تدفع من

غير         من المستحق لمعرفة الجهد وبذلت تحرت فإذا الموال،



أنها           التحري بعد تبين فإذا للزكاة، مسقط دفعته ما فإن المستحق

نوع          بأي تأديبه وأمكن ليستحقها الزكاة آخذ وأن مخطئة، كانت

أنه           ذلك ومن السبيل، هذا إلى اللجنة فلتلجأ القانوني التأديب من

للذريعة،          ًا سد ذلك، إلى المصير وجب ماأخذ استرداد أمكن إن

. حق          بغير والمساكين الفقراء أموال أخذ على التحايل لباب وقفلً

*    *    *
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         ( الزكاة؟( طالب الشخص من الشهود طلب يشترط هل د

: اللجنة*    أجابت

قبيل          من هذا وليكن ذلك، على الشهود طلب ليتعين أنه

. المختصون        يعرفها كثيرة وسائل للتحري أن على التحري،

*   *   *

.          ( والناث( الذكور إخوته على بالنفاق ملزم المسلم هل هـ

: اللجنة*    أجابت

من           وأحق أولى القارب على النفاق أن فيه لشك مما ّنه َأ

غير         القارب على النفاق احتساب ويمكن غيرهم، على النفاق

قضائي           حكم هناك كان إذا إلّ اللهم الزكاة، من والفروع الصول

من          ليحتسب القاضي به قضى ما فإن القريب على بنفقة

قادر             أخ له محتاج فقير إلى الزكاة دفع من ًا شرع مانع ول الزكاة،

.   . أعلم   ّله وال عليه النفاق على

*   *   *

الزكاة  84ح/4/29 إيصال تأخير



الزكاة   أموال استثمار

اللجنة عرض]   190[ / على من    المقدم جمعيةالستفتاء

:خيرية يلي    كما ونصه ،

: يلي       فيما الشرعي بالرأي بإفادتنا التفضل نرجو

أمـوال       أولً: بتقديم للجمعية التابعـة الزكـاة لجان تـقوم

شكل        علـى الفقيرة العائـلت مـن مستحقيها إلـى الزكاة

للوفـاء   شهريـة مخصصـات
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في         بالزكاة الخاصة َة الرصد ُع وتض العام، مدار على باحتياجاتها

للتوزيع         منها مايلزم سحب يتم بحيث الكويتي، التمويل بيت

ًا. شهري
في:          مودع الزكاة من مبلغ بقاء في الشرع ماحكم والسؤال

مستحقيه؟         إلى توصيله لحين الزمن من فترة المصرفي الحساب

في            التصرف ينبغي أم سنة؟ إلى الفترة هذه تصل أن يجوز وهل

المذكور؟          الحساب في بقائه على الحول يحول أن قبل المبلغ

من:        ثانيا جانبا للجمعية التابعة الزكاة لجان بعض تودع

التوفير         حساب في حوزتها في التي والصدقات الزكاة أرصدة

بالنظر         التوفير أرباح من للستفادة الكويتي، التمويل بيت لدى

أن           سبق كما ـ المصرفي الحساب في مودعة الرصدة تلك لبقاء

المخصصات          توزيع بسبب الوقت بعض تطول قد فترة ـ أشرنا

. الفقيرة         العائلت لمصلحة منتظمة شهرية صورة في الزكاة من



لسمح         ـ للخسائر التعرض من الموال تلك حماية ولجل

الزكاة            لجان أعضاء فإن التوفير حساب في وضعها بسبب ـ ّله ال

من          حدوثها حالة في الخسائر تلك بتغطية بينهم فيما تكفلوا

. الخاصة  أموالهم

حساب:        في والصدقات الزكاة أرصدة إيداع هل والسؤال

  . ليجوز؟       أم ًا شرع جائز مستحقيها على صرفها لحين التوفير

. التوفير؟     حساب من سحبها وينبغي

: اللجنة*    أجابت

المستحقين،        على لتوزيعها الموال هـذه حفظ الصـل أن

الدر           طريق عن طبيعية بصورة نماء من لهـا يتكون وما هي

أعيان         فـي السعار ارتفاع طريق وعن النعام، في والنسل

يسوغه       تصريح على نطلع فلم الستثمار الزكاة،أمـا
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الزكاة            أموال تنمية من ـ تعالى ّله ال شاء إن لمانع لكن ًا شرع

ضمانات          توفرت إذا وذلك نقصها، بعدم فيها ْؤمن ُي التي بالصورة

هي          كما الصلية المبالغ تظل بحيث خسارة من مايطرأ بتحمل

دون           المستحقين على الجميع لتوزيع عائد من ينشأ ما إليها ويضم

ليترتب        أن ويجب أوالطارىء، الدوري التوزيع بدواعي إخلل

يقتصر          بل التثمير، بقصد إليهم صرفها تأخير الصرف هذا على

المصلحة         لمراعاة التأخير فيها يحصل التي الحالت على فيه

الستثمار       بقصد ولعبرة ومواعيده، الصرف لوجود الراجحة

.  . أعلم      ّله وال المبين للسبب إليه ليصار فإنه وحده



*   *   *

للزواج   6/17/78 الزكاة أموال إقراض

]191[ / السيد   سؤال ّله عرض ل ا :عبد فيه    يقول ،الذي

أو           مثلً، الزواج لجل الزكاة أموال من نقرض أن يجوز هل

سيارة           شراء ناحية من الربا من يتخلص أن يريد ًا شخص نقرض

ًا،           شهر عشر لثني عندنا المال توزيع طريقة بأن ًا علم ذلك، ونحو

عشر          لحد الرصيد يبقى محرم شهر رواتب صرفت إذا فمثل

. ل؟          أم للمحتاجين الحالة هذه مثل في نقرض فهل ًا، شهر

: اللجنة*    أجابت

مضمون         المدفوع المبلغ يكون أن بشرط جائز القراض هذا

.   . أعلم   ّله وال العضاء بكفالة السداد

*    *   *
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المرأة  8/54/78 ذهب زكاة

اللجنة عرض]  192[ :على التالي   السؤال

زكاة؟     المرأة ذهب على هل

: اللجنة*    أجابت

. وزنه           بلغ مهما عليه زكاة فل مثلها لزينة كان إذا أنه



الزائد           وبلغ مثلها زينة جاوز أو للدخار كان إذا مثقالً 20أما

 )84  .        ( ولي  ّله وال عام كل في العشر ربع الزكاة فعليه غرام

التوفيق.

*   *   *
فقط     8/5/83 المنطقة أهالي على الزكاة توزيع

الفقراء    إلى إيصالها تأخير

الزكاة  استثمار

]193 / من]      المقدمان السؤالن خيري عرض :صندوق وهما  ،

        ( من( والصدقات الزكاة بجمع صندوقنا لجنة تقوم أ

فقط،        منطقتنا سكان من المحتاجين على لتوزيعها المحسنين

المنطقة         أهالي على اللجنة إلى مايصل قصر يجوز فهل

المحتاجين؟

          ( المبالغ( وجود على العام على تزيد مدة تمر قد ب

حول         الشرعي الرأي هو فما والصدقات الزكاة من المجمعة

ذلك؟

ودراستهما*       السؤالين استعراض اللجنة وبعد :أفتت بالتي 

: الول*     للسؤال بالنسبة

أما           بـه، اللتزام وجب شخص أو بمكان الدافع قيـد إذا أنـه

فالحكم          بها المتطوع الصدقات مـن المدفوع كـان فإن أطلق إذا

ماتـبدو    لتحري التفويض فيها
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مسؤولو           هنا وهو عنه، الوكيل أو الدافع نظر في المصلحة فيه

الولى.          أن فيه فالحكم الزكاة من المال كان وإن الصندوق



بلد            إلى النقل كان إذا إلّ نفسه، المزكى المال مكان في إنفاقها

. أشد   فيه آخر

الثاني*       للسؤال بالنسبة :أما اللجنة  فأجابت

متى        للمستحقين الزكاة صرف إلى المبادرة الصل أن

المستحقين          وجود مع إخراجها ُله وكي أو المزكي أخر فإن وجدوا

.    . أعلم        سبحانه ّله وال جائز غير وهو حقها في ًا تفريط ذلك كان

. ّلم         وس وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على ّله ال وصلى

*   *   *
متنوعة    84ع/3/26 أنشطة في الزكاة صرف

للدعوة

اللجنة عرض]   194[ من    على المقدم مديرالسؤال

السلمية  :الشؤون كالتي   ونصه

في          الزكاة لبيت الشرعية الهيئة رأي من صورة لكم نرفق

الموضوع        عرض الرجاء المختلفة، للنشطة الزكاة إنفاق جوانب

تتوصل          بما وإفادتنا حولها الرأي لبداء الموقرة الفتاء لجنة على

توزيع           في الدارة به تستنير أن يمكن رأي من اللجنة إليه

فائق       بقبول وتفضلوا المختلفة، السلمية للجهات التبرعات

الحترام.

اللجنة  *  لبيت       اطلعت الشرعية الهيئة رأي من صورة على

اللجنة الزكاة،  مع      وأقرت الزكاة لبيت الشرعية الهيئة رأي

: التالي      المرفق في وتصحيح تعديل بعض

الرحيم    الرحمن ّله ال بسم

1. الكويت         خارج مسجد ترميم أو بناء ـ
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: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

إذا          الكويت خارج مسجد ترميم أو بناء على الصرف يجوز

لعصمة         أو المسلمين لغير السلمية للدعوة ًا مركز المسجد كان

من         ذلك غير أما واللحاد، التنصير حملت من المسلمين

. الزكاة      من عليه يصرف فل المساجد

2. المسلمين         أيتام دار دعم أو بناء ـ

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

الدار،         مرافق على النفاق ويشمل الزكاة من ذلك يجوز

فيهم           تتوفر الذين اليتام على ًا قاصر فيها النفع كان إذا وهذا

إسلمي           غير بلد في اليتام كان إذا أنه على اليتيم، شروط

أو         التنصير حملت من المسلمين أبناء لحفظ وسيلة واستخدمت

إلى          دعوتهم سبيل على المسلمين غير أولد لجتذاب أو اللحاد

والمؤلفة         ّله ال سبيل مصرفي من ًا شرع جائز فهو السلم

هذه          بقاء تضمن التي الجراءات اتخاذ في التأكد ويجب قلوبهم،

من           تعتبر حتى البلد ذلك في عامة إسلمية لجهة ًا ملك الدار

لتصير           تصفيتها تم أو الدار عن استغني إذا بحيث الزكاة مصارف

أو            الجهة لتلك بل فيها تقع التي للدولة أو خاص ملك إلى

. الزكاة    مصارف من لمصرف

3. إسلمي           بلد في مستشفى بناء دعم أو بناء ـ

: الفتوى*     هيئة أجابت

الزكاة        أموال من جائز الفقراء لمعالجة مستشفى بناء

بأجر،           إلّ المسلمين أغنياء من أو المسلمين، غير يعالج أل بشرط

. الفقراء    بند تحت لدخولها



4. الدعوة       لنشر إسلمي مركز بناء ـ

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

لغير          السلم تبليغ هدفها كان مـا إذا الزكاة مـن يجوز

بشتى  المسلمين
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. والجماعة      والسنة للكتاب الموافقة والنشطة الوسائل

خارج          5 حرفية مصانع بناء في الموال بعض استثمار ـ

. هناك       إسلمية مشاريع لتمويل ريعها يعود الكويت

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

مشاريع         لتمويل ريعها يعود مصانع بناء في الستثمار يجوز

بشرط          الزكاة، صرف جهات من المشاريع تلك كانت إذا إسلمية

صرفه،          الواجب الزكاة مال من المصانع تلك أعيان تظل أن

دون           الزكاة مصارف إلى ثمنها يرد المصانع تلك بيعت إذا بحيث

. الخيرية    المصارف من غيرها

6    ( للجئين     ( ومدارس مساكن تضم ملجىء خلوي بناء ـ

. السودان   في الرتيريين

في           7 إغاثة ومعدات طبية أدوية مع خيري مستوصف بناء ـ

. إسلمي  بلد

خارج          8 إسلمية مدارس في وطالبات لطلب سكن بناء ـ

الكويت.

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

الجراءات         اتخاذ من التأكد بشرط الزكاة من ذلك يجوز

ذلك           في عامة إسلمية لجهة ًا ملك البنية هذه بقاء تضمن التي



أو           الدار عن استغني إذا بحيث الزكاة مصارف من معتبرة البلد

لتلك            بل فيها تقع التي للدولة خاص ملك إلى ليصير تصفيتها تم

. الزكاة      مصارف من لمصرف أو الجهة

9. للدعوة         متفرغين مسلمين لدعاة رواتب إعطاء ـ

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

المسلمين         غير بين الدعـاة هؤلء عمل مجـال كـان إذا

المعرضة        السلميـة المناطق فـي أو السلم إلـى لدعوتهم

فإنه    واللحاد التنصير لحمـلت
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. ّله          ال سبيل في أنه على الزكاة أموال من عليهم يجوز

فيقتصر         المجالين هذين غير في الدعاة على النفاق أما

. الخيرات   أموال على

النفاق          10 في لمساعدتها الكويت في الزكاة لجان دعم ـ

. بها   المتكفلة علىالسر

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

الصرف          في اللجان لتلك البيت من توكيلً ذلك ويعتبر يجوز

. خاصة        الزكاة مصارف الدعمفي بصرف يلتزم أن على

11. الكويت         خارج الفقراء لمعالجة أطباء توظيف ـ

: بأنه*      الفتوى هيئة أجابت

جائز.
12. إسلمية       كتب لطباعة مطبعة إنشاء ـ

الحالتين*          إحدى في جائز ذلك أن الهيئة أجابت

التيتين:



إلى          1 الدعوة كتب على المطبعة تلك ماتطبعه يقتصر أن ـ

. المناسبة       المجالت في وتوزع اللغات بشتى السلم

2. ًا            شرع طبعها يجوز كتب من عليها مايعرض تطبع أن ـ

في         الكتب أثمان أو التكاليف عن الزائد الريع ويوزع

. الزكاة  مصارف

بحيث          الزكاة مال من المطبعة عين تظل أن ويشترط هذا

. الزكاة      في ثمنها يصرف بيعت إذا

13. للدعوة       إسلمية كتب ونشر توزيع ـ

: الهيئة*    أجابت

المسلمين         لغـير الدعوة مجـال كـان إذا جائـز ذلك أن

إلـى  لدعوتهم
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التنصير        لحملت المعرضة السلمية المناطق في أو السلم

واللحاد.
14. للتوزيع      مصاحف طباعة ـ

: الهيئة*    أجابت

مجال          في يدخل المصحف توزيع كان إذا جائز ذلك أن

المعرضة        السلمية المناطق في أو المسلمين لغير الدعوة

معاني         ترجمات طبع على ذلك وينطبق واللحاد التنصير لحملت

. الخرى    باللغات الكريم القرآن

*   *   *
الربوية  9/79/79 بالفوائد التصدق



]195 / المدعو]       من المقدم السؤال :محمد،عرض وهو 

مدة           مضي وبعد البنوك أحد في المال من ًا مبلغ وضع رجل

ويعطيها            الفائدة هذه يأخذ أن له يجوز فهل فائدة، له أن وجد

للفقراء؟

: اللجنة*    أجابت

وأخذ          الربوية البنوك في أمواله يضع أن المسلم على يحرم

أن             فله تاب ثم جاهلً أو ًا ناسي الفوائد هذه أخذ ومن عليها، الفائدة

الزكاة         أموال من وليعتبرها للمسلمين، عامة مصلحة في يضعها

.   . أعلم          ّله وال نفقته عليه تجب من على ول نفسه على ينفقها ول

*   *   *
الخيرية    5/120/80 للجمعيات الفطر زكاة دفع

العيد      مابعد إلى الفطر زكاة تأخير

المال      زكاة إلى الفطر زكاة ضم

ًا    نقد الفطر زكاة دفع

]196 / السيد]       من المقدمة السئلة :عودعرضت وهي   كيفان ،
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إحدى:          إلى الفطر بزكاة المكلف تسليم يعتبر هل أولً

منها؟        ذمته أبرأ قد الكويت في الزكاة لجان

تسليم:            في تأخرت لو اللجان تلك على إثم هناك هل ًا ثاني

العيد؟      مابعد حتى مستحقيها إلى الزكاة

التي:          الموال زكاة إلى الفطر زكاة ضم يجوز هل ثالثا

شهرية؟        رواتب شكل على وتصرف اللجنة عليها تحصل



هذا:         الفطر لزكاة النقدي البدل عن إفادتنا يرجى ًا رابع

العام.
الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

إحدى:          إلى الصدقات من غيرها أو الفطر زكاة إعطاء أولً

هذه          كانت فإن مستحقيها، إلى بصرفها توكيلً يعتبر الزكاة لجان

مستحقيها         إلى وصرفها الزكاة بأخذ الدولة من معتمدة اللجان

. العطاء     بمجرد المتصدق ذمة برئت

         : عن  الفقير إغناء على يدل الذي النص ظاهر أن ًا وثالث ًا ثاني

هذا           في إعطائها وجوب على يدل الفطر يوم في السؤال ذل

إذا           إلّ اللهم الصرف، عن تأخرت إن الزكاة لجان وتأثم اليوم،

. ًا         احتياج أكثر هو لمن لعطائها ادخرت أو للضرورة كان

هوالثمن:         عليه يبنى أن ينبغي الذي السعر إن ًا رابع

     ( هذا   ( في الرئيسي القوت باعتباره العيش المعتاد للرز المتداول

شراؤه،          الفقير على يسهل بحيث السعر يكون أن ويراعى البلد،

يساوي         فرد كل عن إخراجه يجب الذي كيلو 2ر5والقدر

. أعلم.  ّله وال غراما

*  *   *
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العبادات  كتاُب

والعمرة :   الحّج باُب

للحج  84ع/2/28 المحرم سن



اللجنة عرض]   197[ /على السيد     من المقدم ،محمد السؤال

: كالتي  ونصه

العمر         من البالغ ابني مع زوجتي إرسال سنة 15أريد

من          وهناك سنة، عشرين العمر من البالغة ولبنتي لها كمحرم

. بذلك       إفتائي فأرجو للحج، ذهابهم على يعترض

: اللجنة*   أجابت

مع           سافر إذا سنة، عشرة خمس العمر من البالغ الشاب أن

لسفر           ًا شرع المطلوب المحرم به يتحقق الحج إلى أخته أو أمه

.   . أعلم         ّله وال معه سفرهما من ًا شرع مانع فل عليه وبناء المرأة،

*  *   *
الوباء   2/3/77 بسبب الحج ترك

اللجنة عرض]   198[ ( على مواطن     من الوارد السؤال

: فيه)     يقول الكوليرا حول كويتي

من          احتياطا الوباء من حذر وسلم عليه ّله ال صلى الرسول

        " وإذا.   تدخلوها، فل أرض فـي بالطاعون سمعتم إذا معناه بما انتشاره

تخرجوا        فـل فيها هـو أرض في كنتم
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وهل"            ؟ الكوليرا وباء فيها بلد من وسيأتون بالحجاج فكيف منها

البلد         من الحجاج دخول تمنع أن السعودية للدولة يباح

؟          الحج الحج عليهم وجب من يترك وهل ؟ الموبوءة

: اللجنة*    أجابت



الخبرة         أهل بقرار التجمع، هذا خطورة ًا علمي ثبت إذا

انتشار         منع إلى لسبيل وأنه المختصين، المسلمين من والعدالة

التي            الجراءات تتخذ أن من مانع فل التجمع، بمنع إلّ الوباء هذا

البلد          من الحج يريد من منع ومنها المختصة، الجهات تراها

بسبب           الحج من منع إن الحج عليه وجب من أما الموبوءة،

. التأخير       في عليه حرج فل الحكومية، الجراءات

كاحتمال          مقبول بسبب ظنه على غلب ولكن يمنع لم وإذا

الحج           أن يرى من عند حتى بالتأخير، يأثم فل بالوباء، الصابة

على           المبني بالخوف عبرة ول ، المن لعدم الفور، على واجب

. الوهم  مجرد

يسقط           فل الوباء بسبب الحَج الحُج عليه وجب من أخر وإذا

.   . أعلم       ّله وال المانع زوال عند أداؤه وعليه الحج، عنه

*   *  *
5/35/78. التحلل     وقبل الوقوف بعد الجماع

]199: صاحبه]        فيه يقول سؤال عرض

وقبل           بعرفة وقف أن بعد تطوع حج في زوجته جامع إنه

ويطلب          الشعائر، بقية أكمل ذلك بعد ثم الحرام، من التحلل

الحكم .
: اللجنة*   أجابت

.   . أعلم        ّله وال بدنة يذبح أن وعليه ًا صحيح وقع حجه بأن

*  *   *
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الحج  3/105/80 حملت تنظيم



اللجنة عرض]   200[ / على من    المقدم شؤون الكتاب لجنة

في        الحج الشرعي الحكم فيه تطلب والتي الوقاف بوزارة

: وهي        الحج، حملت تنظيم قانون من التالية المواد

: الرابعة    المادة ـ أول

لجنة         تقرره الذي المالي التأمين بسداد له المرخص يلتزم

قبل        السلمية والشؤون الوقاف وزارة إلى الحج شؤون

اللجنة          بموافقة إل التأمين هذا يرد ول الترخيص، على الحصول

المذكورة.
ثم           دينار، ألفا قدره ًا مالي ًا تأمين اللجنة قررت أن سبق حيث

   .. جلستها      وفي دينار آلف أربعة إلى بالزيادة 3/1400عدلته
حملة          تسيير عن المالي التأمين زيادة الحج شؤون لجنة قررت

إلى   (10الحج القادم         الحج موسم من ًا اعتبار دينار آلف

هـ).1400
: السادسة    المادة ـ ًا ثاني

مخالفات          من يقع قد فيما بالنظر الحج شؤون لجنة تختص

لحكام         ًا طبق اللجنة تقررها التي الشروط أو الترخيص، لشروط

.. القانون  هذا

في         له المرخص على توقيعها للجنة يجوز التي والجزاءات

: منها    المخالفات ثبوت حالة

. له            المرخص أودعه الذي التأمين من جزء أو كل مصادرة ـ

إلى           ذلك من يتظلم أن الجزاءات أحد عليه وقع لمن ويجوز

ذلك         في الوزير قرار ويكون السلمية، والشؤون الوقاف وزير

. ًا  نهائي الشأن



التأمين           من ٍء جز أو كٍل مصـادرة اللجنة تقرر مـا ًا وغالب

أودعـه  الذي
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القانون          لحكام مخالفات من إليه ماينسب ثبوت عند له المرخص

الوجه         على الحج مناسك أداء ضمان إلى الرامية والشروط

يتظلم...        المخالف فإن السابقة الممارسات خلل ومن الكمل

جزء          َع اقتطا أو المصادرة المبالغ إعادة يقرر حيث الوزير للسيد

منها.
: الثامنة    المادة ـ ًا ثالث

السادسة        للمادة طبقا التأمينات من المصادرة المبالُغ تودع

شؤون           لجنة باسم البنوك بأحد خاص حساب في القانون هذا من

للحجاج         تقدم التي الخدمات تحسين على منه ويصرف الحج،

. اللجنة     تقرره الذي الوجه على

الموال       من الشرعي الصرف أوجه ببيان للتفضل

المصادرة.

: اللجنة*    أجابت

أوضاع        تحسين على المصادرة الموال هذه ُتْصرف أْن

الموال           هذه من شيء بقي وإن أولً، إليه يحتاجون بما الحجاج

.   . أعلم      ّله وال منها القريبة الخير وجوه على تصرف

رابعا:
والشؤون        الوقاف وزارة على الحج شؤون لجنة اقترحت

بجلستها   بتاريخ   3/1400السلمية المنعقدة ربيع  24هـ من

من         1400الول  يكون الكويتية الحج بعثة ترافق لجنة تشكيل هـ



المالية        التأمينات من خصما الفوري الصرف اختصاصاتها بين

المقررة          الخدمات توفير في تقصيرها يثبت حملة أي حجاج على

والشروط،  بالقانون

. ذلك      في الشرعي الحكم ببيان للتفضل

. جميعها         على الموافقة اللجنة رأت المواد هذه عرض وبعد

أعلم  .  ّله وال

*   *   *
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نساء    84ع/5/19 مجموعة مع المرأة حج

اللجنة عرض]   201[ /على السيد     من المقدم السؤال

:مرزوق كالتي   ونصه ،

حوالي         إلى عددهن يصل النساء من لمجموعة يجوز هل

بدون          الحرام ّله ال بيت إلى يحججن أن امرأة عشرة خمس

؟         ًا جميع لهن هوالمحرم الحملة صاحب يكون كأن محرم،

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

سفر         الحجازية الرض إلى الكويت من للعمرة السفر إن

محرم،            أو زوج مع إلّ الحال هذه في المرأة سفر وليحل طويل،

نسوة           مع النسوة خروج في رخص قد المذاهب بعض كان وإذا

. المفروض         الحج أداء على ُُة قاصر الرخصَة هذه فإن صالحات

أعلم  .  ّله وال

*    *   *
إحرام   3/58/79 بدون الميقات تجاوز



السيد]    202[ سؤال :ثامر عرض ونصه  ،

من         القادم للمعتمر جدة مدينة من الحرام يجوز هل

منها؟       أحرم إن يلزمه وما بالطائرة، الكويت

: اللجنة*    أجابت

فل             يعتمر أن له بدا ثم جدة، ًا قاصد الكويت من خرج إذا أنه

فقد          العتمار ًا قاصد الكويت من خرج إذا أما عليه، شيء

عليه          فيكون الميقات إلى يرجع لم فإن إحرام، بل جاوزالميقات

 .   . أعلم          ّله وال منها يأكل أن له وليس الحرم، في تذبح شاة فدية

*   *   *
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للحج  4/4/77 المعتدة خروج

اللجنة عرض]   203[ السيد   على العزيز سؤال :عبد وهو  ،

؟           الحج إلى تذهب أن يجوز هل الوفاة، من المعتدة ماحكم

: اللجنة*    أجابت

سواء          عدتها، في مادامت الحج إلى تذهب أن ليجوز أنه

في           بالعتداد مأمورة المعتدة لن فرض، غير أو ًا فرض حجها أكان

على            ًا، نهار لحاجتها تخرج أن إلّ منه، الخروج عن ومنهية منزلها

العدة،          وقت بفوات يفوت العتداد ولن منزلها، في تبيت أن

.   . أعلم   ّله وال تداركه يمكن والحج

*   *   *
المرمى   2/126/80 خارج الجمرات رمي



اللجنة عرض]   204[ /على السيد     من المقدم ،عليالسؤال

ونصه:

عام   ّله       1978في ل والحمد الحج، فريضة بأداء ّله ال أكرمني

: التي          حدث الجمرات رمي عند إلّأنه كاملة، الحج مناسك أديت

بالطريقة         الجمرات رميت النحر يوم وهو الول اليوم في

الصحيحة.

رمي           من تمكنت ًا، جد ًا شديد الزحام كان الثاني اليوم في

الزحام         وجدت الوسطى العقبة وعند الولى، العقبة عند الجمرات

الجموع          وسط في دخلت وقد بكثير، الولى العقبة من أشد

بسبب          المرمى إلى الوصول من ًا أبد أتمكن لم ولكن الداخلة،

بعد           خرجت بالقدام، أداس ربما أنني وجدت حيث الزحام، شدة

سقطت          أي المرمى، إلى تصل لم ولكن بالجمرات ألقيت أن

واستطعت         أقل الزحام كان الثالثة العقبة وعند المرمى، خارج

:   . هو    والسؤال الصحيحة بالطريقة الجمرات رمي
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علي            فهل كاملً الحج يكن لم وإذا ؟ كاملً حجي يعتبر هل

؟    هي وما كفارة

: اللجنة*    أجابت

الجمرة          تصب لم الحصيات أن تأكد وإذا صحيح، الحج إن

.  . أعلم     ّله وال الحرم في يذبح دم فعليه

*     *    *
علىالحج  5/161/81 العمرة تقديم

]205 / السيد]       من المقدم السؤال :سمير،عرض وهو 



أولً           عليك فماذا الحرام الله بيت إلى الحج تنوي كنت إذا

وكما          للحج، جيدة فكرة للنسان تعطي فالعمرة العمرة؟ أو الحج

من            كبير عدد يوجد حيث شديدة زحمة الحج في أن الكل يعرف

. العالم  سكان

: اللجنة*    أجابت

قبل         العمرة وتجوز الحج، فريضة ليسقط العمرة أداء أن

الزدحام            أما عليه، واجبة الحج فريضة كانت إذا هذا بعده أو الحج

فريضة           ليسقط هذا فإن مشقة من فيه وما الحج موسم في

. أعلم.   ّله وال الحج

*   *   *
أبيه   84ع/4/13 عن البن حج

اللجنة عرض]   206[ /على السيد     من المقدم ،حسن السؤال

: كالتي  ونصه

وعمره      الصومال في أب في    87لي حججت وقد سنة،

لظروفه        لبي، الثانية المرة وحججت لنفسي، الولى المرة

الصومال          فـي الشيوخ بعض عـن علمنا وقد سنه، وكبر الصحية

. الحياة           قيد على مادام والدي عـن بدلً أحج أن ليجوز أنـه
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: اللجنة*    أجابت

عنه           يحج أن فيجوز السفر من تمنعه الصحية حالته كانت إن

.   . أعلم      ّله وال نفسه عن حج قد مادام ابنه

*   *   *
الكبيرة  6/41/78 المرأة محرم



اللجنة تقدم]   207[ / إلى محمود:المدعو 
العمر          من البالغة أخيه زوجة خروج حكم عن سنة 55يسأل

ستذهب           ًا بنت الزوج لخي بأن العلم مع زوجها، أخي مع للحج

. للحج  معهم

: اللجنة*    أجابت

.   . أعلم  ّله وال ذلك بجواز

*  *   *
الحج   6/24/78 في الستطاعة شرط

جهة]       208[ من الوارد السؤال الخارجية وعرض ،وزارة

السلمي        المؤتمر لمنظمة العامة المانة مذكرة صورة بإحالة

: مايلي  ومنه

مؤتمر          في المتخذ القرار إلى تشير أن المانة تتشرف

: مايلي     والمتضمن السلمي، الخارجية وزراء

         ( بها( الخاصة الوسائل لتخاذ العضاء الدول دعوة تقرير أ

: ذلك         ومن الحج، في الشرعية الستطاعة شروط وتأكيد لتحقيق

1. للحجاج       البدنية القدرة توفير ـ

2. لديهم       المالية القدرة توفير ـ

التي        3 الصحية والستعدادات الشتراطات جميع تطبيق ـ

في          الثانية دورته في العرب الصحة وزراء مجلس بتنفيذها أوصى

طرابلس.
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ضوء         في المقدمة الدراسة شأن في برأيها موافاتها وترجو

. الحج    في الشرعية الستطاعة



اللجنة*    :أجابت يلي   بما

المشروعة        الوسائل السلطات تتخذ أن من ًا شرع لمانع

الستطاعة         شروط توفر من والتأكد للتحقق مناسبة تراها التي

الدينيين       المشرفين ومرافقة الحجاج، لدى والمالية البدنية

الظروف         ضوء على وذلك الحرام، ّله ال بيت لحجاج والصحيين

التعرض        دون المناسك أداء من ليتمكنوا الواقعة، والحوال

. أعلم.   ّله وال للخطر

*    *   *

الغير   2/42/83 عن المرأة حج

اللجنة عرض]   209[ :على التالي   السؤال

؟        الرجل عن بالحج المرأة توكيل يجوز هل

: اللجنة*    أجابت

أدت           قد كانت إذا الرجل عن بالحج المرأة توكيل يجوز أنه

.     . أعلم    وتعالى سبحانه ّله وال نفسها عن الفرض حجة

*     *    *
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العبادات  كتاُب



المقابر :  باُب

الدفن    1/184/82 بعد القبر نبش

اللجنة حضر]   210[ /إلى :رؤوف المدعو  بالتي   وأفاد ،

بتاريخ      الديانة مسيحية شقيقتي وتم 22/9/81توفيت

طلبت         وقد تابوت، في بالصليبخات المسيحيين مقبرة في دفنها

ذلك،          في الملحة الهل رغبة بسبب القاهرة إلى الجثمان نقل

أشهر          ستة مرور بشرط الصحة وزارة من بذلك الموافقة وأخذت

أن          الموتى تجهيز قسم رئيس مني وطلب الوفاة، تاريخ على

لخذ         هذا بطلبي فأتقدم الوقاف، وزارة من موافقة أحضر

الشكر          . جزيل ولكم القاهرة إلى الجثمان نقل على الموافقة

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الطلع        وبعد المستفتي، طلب في ماجاء استعراض بعد

لم            إذا بالنقل لبأس أنه اللجنة ترى ذلك، في الفقهاء آراء على

ّله           وال المالكية، رأي هو وهذا العامة، الصحة على خطر هناك يكن

. أعلم   وتعالى سبحانه

*   *   *
قبور   5/72/79 فيها أرض استغلل

اللجنة تقدم]   211[ / إلى خالد:المدعو 
  : مبنية       الولـى الرض من قطعتين يملك والـده بأن وأخبر

والخـرى
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الرض.           في الطفال وبعض هو يدفن أن وفاته قبل وأوصى فضاء

ويبلغ          الرض هذه في الطفال وبعض هو دفن وبالفعل الفضاء،

ألف          حوالي الرض مساحة وتبلغ أطفال ستة أو خمسة عددهم

منذ      بأنه وأخبر مربع هذه      26متر يستخدموا لم الن إلى سنة

وهم          فيها، القبور بعض لوجود استعمالها حرمة من خوفا الرض

عن         ويسأل لولدهم، المساكن بعض لبناء لستعمالها بحاجة الن

. الرض      هذه استخدام في الشرعي الحكم

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

         ( الرض( في الموجودة القبور حول بسيط سور وضع أ

. بها     الستهانة وعدم لحترامها المذكورة

        ( يجوز( القبور عزل بعد المتبقية للرض بالنسبة ب

أوصى            قد الب يكن لم إن أصحابها شاء كيفما بيعها أو استعمالها

ًا            وقف تكون بأن أوصى قد كان فإن مقبرة، لتكون ًا وقف تكون بأن

تكون           وإنما فيها أوالتصرف استعمالها لهم يجوز فل مقبرة لتكون

 . ّله         وال الوصية أحكام ملحظة مع هذا عليه، أوقفت لما ًا وقف

أعلم.
*   *   *

المقبرة   3/71/79 استعمال يجوز متى

اللجنة عرض]   212[ مقرر    على من المطلوب التقرير

:اللجنة
منطقة       في الموجودة والمساجد المقابر موضوع لمناقشة

المدة           حول الفتوى، لجنة أعضاء بعض بها قام زيارة بعد ما،

موقع        استعمال يمكن لكي انقضاؤها يجب التي الشرعية

إذ          أخـرى، أماكن إلى المقابر رفـات نقل إمكانية وفـي المقبرة،



أو          كطرق المقابـر هذه موقـع استغلل علـى الجهات بعض تزمـع

التي          المعابر مـن كنوع استعمالها أو حديدية سكك خطوط لعبور

سطـح  تعلو
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  .  ... ذكر      كما الخ والمنشآت المصانع لقامة استغللها أو الموقع

أحدهما        أزيل المنطقة في مسجدين هناك أن المسؤولون

. عنه    بديل مسجد وأنشىء

البيوت         إزالة بعد ًا مهجور أصبح الخر المسجد بأن وأخبروا

. آخر          مكان إلى نقله بالمكان كان إن ويسألون به المحيطة

: مايلي      للزيارة المنتدبون العضاء لحظ وقد

قديمة       بأسوار محاطة فإنها الثلث للمقابر بالنسبة

جميلة.         بصورة السوار هذه بناء إعادة العضاء ويرى متصدعة

ضرورة           هناك يكن لم إن حدودها علـى الشجار بعض توضع وأن

لزالتها.

وضع        المناسب من فكان المزال للمسجد بالنسبة أما

فيه          يحقق المزال المسجد من مكان أقرب في البديل المسجد

الن            حاصل هو كما بعيد مكان في يوضع أن ل رسالته، المسجد

كيلو           بعدة يبعد وهو المنطقة، مدخل عند البديل المسجد وضع إذ

بأمس          منه قريبة مناطق وجود مع المزال، المسجد عن مترات

. إليه  الحاجة



به            المحيطة البيوت أزليت فقد ـ مالك بن أنس ـ مسجد أما

مصنع          فيه سيقام المسجد به الذي المكان وأن ًا مهجور فأصبح

لعدد          إلّ عاملة ليدي ليحتاج آلي المصنع وهذا المستقبل في

قريب           مكان إلى المسجد هذا نقل العضاء يرى لذلك ًا، جد قليل

العامة          الدارة قرب يكون كأن والموظفون العمال فيه يكثر منه

على         القديمين المسجدين موقعي بين ًا متوسط يكون وبذلك مثلً

قبل         الجديد الموقع على بالوزارة المختصة الجهة تطلع أن

اعتماده. 
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الموضوع     ومناقشة التقرير عرض اللجنة  وبعد رأت

مايلي:

          ( لكي( انقضاؤها يجب معينة شرعية مدة هناك ليس أنه أ

التربة         نوعية إلى ذلك يرجع وإنما المقبرة استعمال يمكن

. للجسام   تحليلها وسرعة

         ( التي       ( المعابر من كنوع المقابر استعمال من لمانع ب

. القبور         على العمدة وضع عدم بشرط الموقع سطح تعلو

.        ( للزيارة( المنتدبين العضاء اقتراحات على الموافقة ج

. أعلم  ّله وال

*   *  *
القبور   84ع/2/22 على للبناء التبرع

اللجنة عرض]   213[ /على السيد     من المقدم أحمد،السؤال

: كالتي  ونصه



( ) محمد         سيدي مقام يدعى الناس لحد َقام َم بلدنا في

بصدد          القرية أهل والن مبانيه، تصدعت طويلة، مدة من مبني

حلل؟           أم حرام هذا فهل أخرى، مرة بنائه لعادة تبرعات جمع

محله             في التبرع هذا يكون البناء هذا في ًا تبرع أنا دفعت إذا وهل

. عليه   ًا ثواب وأنال

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

غير          ذلك في الشتراك وإن القبور، على البناء ليجوز إنه

على           البناء عن وسلم عليه ّله ال صلى النبي نهى وقد جائز،

على           القبر صورة إبقاء مع القبر عن البنية إزالة وتجب القبور،

وإيجاد          شبرين أو شبر عن ليزيد بما بتسنيمه الشرعي، الوجه

.       ( لصاحبه (   والدعاء قبر أنه على للتعرف حجر أو شاهدة علمة

اللتزام         إلى القرية أهل يرشد أن السائل تنصح واللجنة

إلى           فليعد الغرض لهذا مال جمع وإذا الموضوع، هذا في بالشرع

.   . أعلم       ّله وال بمعرفتهم الخير وجوه في ينفق أو أصحابه،

*   *   *
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حديقة   85ع/3/1 إلى المقبرة تحويل

اللجنة عرض]   214[ ما      على بلدية مدير من المقدم الستفتاء

: يلي  كما

: التالية        النقاط حول رأيكم معرفة من لنا لبد

         ( كم( بمعنى حدائق؟ إلى المقابر تحويل يمكن متى أ

يمكن           حتى ما مقبرة في الدفن إيقاف بعد مرورها اللزم المدة



عام        كمرفق أرضها استعمال وبالتالي ًا شرع دارسة اعتبارها

؟   مثلً لحديقة

        ( محدودة( أماكن في أشجار لغرس إمكانية هناك هل ب

على           يحافظ بحيث القبور تأثر عدم مع الدارسة المقابر أرض في

. بارتيادها؟     يسمح ول المقبرة حرمة

بوزارتكم        الفتوى لجنة على الموضوع هذا عرض يرجى

الخطوات        اتخاذ من نتمكن حتى بالنتيجة وموافاتنا الموقرة

. العام     الصالح فيه لما المناسبة

الحترام،،،    فائق بقبول وتفضلوا

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

أن          على جائز، الرفات بقاء مع حتى المقبرة تشجير إن

القبور          على وليس القبور بين التي الفراغات في الشجار تغرس

القبر            نبش ذلك من يلزم نفسه القبر على غرست إذا لنه نفسها،

عام،            كمنتزه لتتخذ أن على ًا جد نادرة حالت في إلّ حرام وهو

ليجوز           فهذا القبور بقاء مع ّلها ك ًا عام ًا منتزه المقبرة اتخاذ وأما

كانت            وإذا كلها، بليت الموتى عظام أن من التأكد حصل إذا إلّ

عن           إلّ ًا عام ًا منتزه اتخاذها يجوز فل ًا وقف المقبرة هذه أرض

  . غيرها         بها يستبدل وأن الضرورة حالة وفي الستملك طريق
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هذا           وإنما ًا، شرع مقدرة مدة هناك فليس العظام بلي مدة وأما

ًا          اختلف ذلك في تختلف الراضي لن الخبرة، لهل متروك أمر

. أعلم.  ّله وال ًا كبير



*   *  *

المقبرة   2/165/81 إلى آليات إدخال

اللجنة عرض]   215[ من    على المقدم مجلس الكتاب رئيس

عقارية   شركة :إدارة التي   ونصه

من        شريط باستخدام لنا بالسماح بطلبنا إليكم نتوجه

واحد         يوم لمدة مترين ليتجاوز بعرض للفندق والموازي المقبرة

إعادة          بضمان لكم ونتعهد مكانها، إلى المياه خزانات لرفع فقط

. الصلية    حالته إلى الوضع

الموقع          بزيارة تقوم بأن اللجنة من الوزارة وكيل طلب وقد

المقبرة        من المطلوب الموقع وفحص الخزانات لوضع المخصص

. ذلك       في الشرعي بالحكم والفادة الرافعة، لدخال

محمد          والشيخ مناع حسن الشيخ من كل قام عليه وبناء

الذي         السطح هذا أن واتضح بالزيارة، اللجنة ومقرر الشقر

الجهة         سوى الجهات جميع من مغلق الخزانات عليه ستوضع

. للمقبرة  المقابلة

على        وضعهما المراد الخزانين أن فيصل المهندس وأفاد

. فقط         ساعات عدة من أكثر رفعهما ليستغرق السطح هذا

المقبرة،         بزيارة العضاء قام الفندق زيارة من النتهاء وبعد

يوسف        الشيخ بالبلدية المقابـر مسـؤول الستقبال فـي وكان

مـن         المطلوب الموقـع على بالطـلع والعضاء قام حيث حماده

الشيخ     وأفـاد الرافعـة، لدخال المقبرة
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لبناء          المخصص الموقع حفر في شرع عندما أنه حماده يوسف

بعض          ظهور إلى أدى مما له، المقابل السور انهار الفندق

تقع          القبور بعض أن واضحة دللة يدل وهذا والعظام، الجماجم

بناء          بإعادة الفندق قام وقد مباشرة، للفندق المقابل السور تحت

. ذلك    بعد السور هذا

التقرير*       على الطلع اللجنة وبعد :أجابت يلي   بما

بدخول           إل الخزانات لرفع أخرى وسيلة هناك تكن لم إذا إنه

المهمة،         لهذه بدخولها يرخص فإنه المقابر مكان إلى الرافعة

في           أو المساحة في سواء الحاجة، قدر ذلك ليتجاوز أن على

اللجنة            لحظت كما ـ الماكن هذه في القبور أن سيما ول الزمن،

.   . أعلم   ّله وال اندرست قد ـ

*   *   *
القبور  2/145/81 على لبناء ا

القبر    على السم كتابة

اللجنة عرض]   216[ /على المدعو     من المقدم السؤال

:محمد، ونصه 

؟          القبور على البناء مسألة في الشرعية النظر وجهة ماهي

الجابة           كانت إذا الرض؟ عن للقبر الجائز الرتفاع مقدار هو وما

هوالدور          فما القبور، على البناء جواز بعدم الول الشق على

في           الظاهرة هذه لمنع به القيام الكويت حكومة على الواجب

وهل            ًا، سابق عليها البناء تم التي القبور مصير هو وما ؟ مقابرنا

؟    ماذا أم تهدمها

الموضوع*      عرض اللجنة وبعد :قررت مايلي 



قليـلً،           إلّ شبر مـن أكثر القبر رفـع ليجوز أنـه العلماء أجمع

عليـه،         البناء أوإقامـة تجصيصه، جواز عـدم علـى أجمعوا كمـا

لذلك          موقوفة أو للدفـن مسبلـة أرض في ذلك كان وإذا

من       فيه لما ذلك، حرمـة على فالكثرون
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أو            ًا شبر الرض عن القبر يرفع أن بأس ول العامة، على التضييق

. منه            خرج الذي بالتراب قليلً ذلك من أكثر أو ذلك من أقل

فالجمهور          تربيعه، أو القبر تسنيم الولى هل في اختلفوا ثم

. أفضل          التربيع أن إلى الشافعي وذهب أفضل، التسنيم أن على

الثر،           يذهب لئل القبر على الميت اسم كتابة من بأس ول

.   . أعلم    ّله وال قدره القبر لصاحب وليعرف

*    *   *
المقبرة  9/133/80 أرض بيع

]217 / الشيخ]       من المقدمة الرسالة الكريم عرضت ،عبد

: أفريقيا  جنوب

تاون          كيب في للمسلمين مقبرة بيع حكم فيها يطلب والذي

؟

الموضوع*      عرض أجابت  وبعد اللجنة :على يلي   بما

أنه           سيما ول مسبلة، أرض لنها باطل المقبرة بيع أن الصل

حرام،            مال لها ًا ثمن دفع الذي والمال لبيعها، ضرر ول إكراه ل

العقد            هذا إبطال ـ وسيلة بأية ـ أمكن وإذا به، النتفاع ليحل

.   . أعلم     ّله وال ذلك إلى المصير وجب قانونا

*    *   *



الميت 2/120/80 نقل

عرض]        218[ الوكيل السيد طلب على اللجنة بناء على

من   المقدم :الكتاب الداخلية    وزارة وكيل

      / أن     فيه ورد بكتاب تقدم وائل السيد بأن فيه يفيـد والذي

بتاريخ    توفيت ويلتمس   26/1/80والدته بالكويت، ودفنت م

. رفاتها    نقل على الموافقة
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المتوفاة        رفات نقل ًا شرع يجوز هل الفادة ويطلب

؟  المذكورة

: اللجنة*    أجابت

إذا            جهة أية إلى الميت نقل الحوال من حال بأي ليجوز أنه

عليه             يخشى كأن له، ْثلٌة ُم فيه أو الحياء، على خطر نقله في كان

. الفقهاء        بإجماع وهذا عظامه، تكسر أو ينفجر، أن

كان            إذا ـ الشرط بهذا ـ نقله جواز باتفاق اللجنة ترى كما

. الفقهاء        بعض ذلك في خالف وإن الدفن قبل

كأن          صحيح، لغرض نقله جواز اللجنة فترى الدفن بعد أما

. السابق           بالشرط صالحين قوم من ًا قريب أو أهله من ًا قريب يدفن

الدفن          بعد والنقل النبش من المنع الولى أن ترى واللجنة

.   . أعلم   ّله وال القصوى للضرورة إلّ

*    *    *
الميت     4/16/77 عن الذهبية السنان نزع

:سأل]   219[ اللجنة  سعيد



ذلك          يجوز هل الكل بقصد أوالفضة الذهب أسنان اتخاذ عن

؟             منه تخلع أو معه تدفن فهل صاحبها توفي وإذا ؟ ل أم

: اللجنة*     أجابت

في          لينتن الذهب لن نظرا بالذهب السنان شد يجوز أنه

ًا            أسنان اتخذ قد كان من توفي إذا أنه اللجنة أخبرته وكذلك الفم،

ذلك          من يحصل مالم الدفن قبل منه تنزع فإنها ذهبية

. أعلم.  ّله وال تشويه

*     *    *
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العبادات  كتاُب

والضحية :   العقيقة باُب

العقيقة    84ع/6/42 فيه تشرع الذي الوقت

اللجنة عرض]   220[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:ناصر يلي    كما وهو ،

ولم          البنات، من وخمس الولد من خمسة لعدد أب يوجد

: قال            البعض لن ذلك، في خلف حصل وقد الولدة، عند لهم يذبح

  : من          لبد قال والبعض فيه، يجمعهم ًا بعير الن عنهم يذبح أن يجوز

وفقكم           ذلك في الصواب هو فما مولود، لكل عقيقة يذبح أن

؟  ّله ال



اللجنة*   :أجابت يلي   بما

وإن         وجوبها، وعدم العقيقة استحباب على العلماء أكثر إن

أو           عشر، الرابع أو السابع، اليوم هو فيه تشرع الذي الوقت

الكبير          عن العقيقة فعل أما المولود، ولدة من والعشرون الحادي

حسن،             فهو فعل ولو شيء فيه يرد فلم ًا صغير عنه يعق لم إن

.   . أعلم       ّله وال عقيقة ليكون ولكن التوسعة، من فيه لما

وصحبه          آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على ّله ال وصلى

وسلم.

*   *   *
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الميت  4/114/80 عن الضحية

]221 / السيد]       من المقدم السؤال :غازيعرض وهو  ،

تجب؟        من وعلى الميت؟ عن الضحية تجوز هل

: اللجنة*    أجابت

إذا            إلّ الميت عن ل الحي عن وهي واجبة، غير الضحية أن

في           اشترطها أو تركته، ثلث حدود في عنه تضحى أن أوصى

 . ّله          وال جاز وصية غير من الميت عن ضحى ومن وقفه، وقف

أعلم.
*   *   *

لنائية    84ع/2/17 ا البلد في الضحية ذبح



اللجنة عرضت]   222[ من    على المقدمة خيرية السئلة لجنة

وهي:

وتوزيعها         أفغانستان أو أفريقيا في الضحية ذبح يجوز هل

الذي         الشخص إقامة رغم هناك المسلمين من المحتاجين على

؟      العربية البلد في عنه نضحي

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

المجاعات         فيها تكثر التي المناطق في الضاحي ذبح يجوز

المضحي         كان ولو هناك المسلمين من المحتاجين على لتوزيعها

قيام            لن منه، توكيل على الحصول بعد وذلك آخر بلد في ًا مقيم

سبيل          على هو إنما شهودها أو أضحيته بذبح نفسه المضحي

الستحباب        ترك مايرجح عنها المسؤول الحالة وفي الستحباب،

من          المنتفعون كان إذا خاصة المسلمين، بين التكافل واجب لداء

.   . أعلم       ّله وال شديدة لخطار وتعرض مجاعة حالة في الضاحي

*   *   *
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العبادات  كتاُب

والكفارات :    واليمان النذور ُب با

العسكري 3/69/79 القَسم

اللجنة عرض]   223[ وكتاب  كتاب  على خيرية جمعية

العامة   الركان للجيش: رئاسة



العسكري         القسم عن اللجنة إجابة منهما كل يطلب والذي

القسم        يتضمن حيث اللزامي بالتجنيد الملتحقون يؤديه الذي

.( وبشرفي(   وبذمتي عبارة

القسم        صيغة العامة الركان رئاسة بكتاب أرفق وقد

: ونصه      فيه اللجنة رأي لخذ المقترح

 .   . ّله"    بال أقسم العظيم ّله بال أقسم العظيم ّله بال أقسم

ًا.         وفي أكون أن الكويتي، الجيش في ًا عسكري باعتباري العظيم

لجميع         ًا مطيع لميرها، ًا مخلص حقوقها، على ًا أمين الكويت، لدولة

البر           في لها ًا منفذ رؤسائي، من إلي تصدر التي الحقة الوامر

في           ومواهبي نفسي أضع وأن البلد، وخارج داخل والجّو والبحر

وسلمة        استقللها وأحفظ علمها، أحمي وأن الكويت، خدمة

على         ًا محافظ يسالمها، من ًا مسالم يعاديها، من ًا معادي أراضيها،

ما          على ّله وال الموت، أذوق حتى قط لأتركه وسلحي، شرفي

شهيد  . أقول
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الموضوع*      على الطلع اللجنة  وبعد :أجابت يلي   بما

(   ) وشرفي       وبذمتي وهي القسم يتضمنها التي العبارة إن

النبي          أن البخاري صحيح في ماورد وهو ًا، شرع للوارد مخالفة

        " : ّله     بال إلّ يحلف فل ًا حالف كان من أل قال وسلم عليه ّله ال صلى

عليه"            ّله ال صلى النبي أن وأحمد الترمذي سنن في وماورد

. "        " : ليصمت  أو ّله بال فليحلف أحدكم حلف إذا قال وسلم



. المقترح         العسكري القسم صيغة اعتماد اللجنة ترى كما

. أعلم  ّله وال

*   *   *
اليمين   3/22/78 في الكذب تعمد

اللجنة تقدم]   224[ / إلى فوزي،السيد 

الناس،         عن يخفيانه أمر زوجيهما بين امرأتين عن يسأل

أنها         زوجها فشك الخرى، فأخبرت بينهما، بما إحداهما فعرفت

؟            فلن بصديقه يتعلق ًا شيئ الخرى لها قالت هل فاستحلفها تعلم

وكان           والخرى، هي تطلق فإنها بالحق أخبرت إذا أنها تعلم وكانت

؟       عليها فماذا المصحف، وعلى ّله بال حلفها

: اللجنة*    أجابت

يلزمها          ول الكاذبة، اليمين هذه بحلف آثمة المرأة هذه أن

.   . أعلم      ّله وال إليه وتتوب ّله ال تستغفر بل كفارة

*    *   *

اليمين 3/65/79 كفارة

اللجنة تقدم]   225[ /إلى شعبان، السيد 

للزيارة        صديقاتها سكن إلى زوجته أوصل بأنـه وأخبـر

أن    منها وطلب
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في          تأخرت أنها إلّ السكن، خارج ينتظرها لنه عليه لتتأخر

     : تأتي      لن إنك العظيم ّله وال لها فقال عليها الزوج فغضب الخروج،



أنها            الزوج علم أيام عدة مرور وبعد أخرى، مرة المسكن هذا إلى

؟           شيء يلحقه كان إن ويسأل علمه دون السكن لنفس ذهبت

: اللجنة*    أجابت

    : أو     مساكين عشرة إطعام وهي اليمين، كفارة عليه أن

دنانير،         خمسة وهي القيمة، إخراج جواز اللجنة وتختار كسوتهم،

.   . أعلم    ّله وال دينار نصف مسكين لكل

*  *   *

النذر   5/173/81 أداء عن العجز

]226 / السيدة]       من المقدم السؤال :مديرة،عرض ونصه 

الله          شفى إن متتابعة، كاملة سنة ّله ل أصوم أن نذرت

الصيام          أستطيع ل الن ولكني الولد، شفي ّله ل والحمد ولدي،

أفعل؟  فماذا

اللجنة*    يلي   أجابت بما

عليها           شق فإذا سنتها، صيام في تشرع أن السائلة على إن

تستأنف          ثم المشقة، بها تزول التي اليام أفطرت زائدة مشقة

 : وهي      السنة تتم حتى وهكذا السنة    355الصيام انتهت فإذا ًا يوم

جاء            فإذا محرم، أول في بدأت فلو أفطرتها، التي اليام قضت

فات           فإن السنة، تلك في ماأفطرته كل قضت التالي محرم أول

يمينها          في اشترطت لنها واحدة، يمين كفارة عليها وجب التتابع

.   .      : أعلم  ّله وال كسوتهم أو مساكين عشرة إطعام وهي التتابع

*   *   *
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النذر   84ع/2/46 أداء عن العجز

اللجنة  عرض  ]227[ بواسطة   على المقدم الستفتاء

:أحمد، كالتي   ونصه

         : ذلك  وحقق وكذا، كذا ّله ال قضى إن نذرت إني يقول رجل

. الكعبة     أكسو أن علّي فنذر

عن    ليزيد قيمة     200وراتبه ليعرف وهو كويتي دينار

القدرة         عدم بسبب ليستطيع كان فإن الكعبة، كسوة مصاريف

يفعل؟   فماذا ًا مالي

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

تعرف          كما به الوفاء على ماليقدر نذر قد المستفتي إن

إطعام          وهي يمين كفارة عليه ولذا سؤاله، من المادية حالته

كان          فإن كسوتهم، أو أهله مايطعم أوسط من مساكين عشرة

المستفتي         تنصح واللجنة أيام، ثلثة صيام فعليه مستطيع غير

.  . أعلم     ّله وال النذر هذا مثل تكرار عدم

*    *   *

النذر       84ع/1/16 أداء عن العجز

اللجنة عرض]   228[ :على التي   السؤال

ًا:         بعير لذبحن عمل على وحصلت ّله ال وفقني إذا قلت

ذبيحة،          شهر كل رأس وعلى اللوان مختلفة الغنم من ورأسين

الدين           بسبب بالنذر أوفي أن أستطع ولم بعمل ّله ال وفقني وقد

؟      ًا شرع يلزمني فما علّي، الذي

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



ذلـك           بعد ثم عليه، الذي الديـن سداد أولً السائل علـى إن

إذا            أما زواله، يرجى لعارض عجزه كـان إذا قـدر متى نذره يوفي

ليرجـى   ًا عجز عجز
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النذر            وفاء بتأخير يأثم بأنه ًا علم يمين، كفارة يكفر أن فعليه زواله

.   . أعلم  ّله وال استطاعته حال

*   *   *
المنذور   2/38/78 الصوم عن العجز

السيد]     229[ من سؤال :فتحي/ عرض فيه   يقول ،

كل             من الخميس يوم يصوم أن عملً له ّله ال يسر إن نذر إنه

ًا،            تقريب أشهر ستة منذ يصوم وبدأ العمل له ّله ال يسر وقد أسبوع،

تجعل:          العمل ومشقة الصيف في الن الجو ظروف إن ويقول

آخر؟           وقت إلى الصيام يؤجل أن يجوز فهل عليه، ًا صعب الصيام

: اللجنة*    أجابت

يفطر           أن له جاز ًا بالغ ًا ضرر يضره كان إذا الصيام أن

فل            ًا بالغ الضرر يكن لم وإن آخر، وقت في اليام هذه ويقضي

أن           عليه ًا، إثم ارتكب وأفطر أخل فإن بنذره، الخلل له يجوز

.  . أعلم     ّله وال أيضا القضاء وعليه منه، يتوب

*   *   *
الغموس 4/31/83 اليمين

اللجنة حضر]   230[ / إلى :جمال،السيد  التي    السؤال وقدم



المسلمين،        أحد على اعتداء واقعة في للشهادة طلبت

لـم          الرجـل، ذلك عـن دافعت وقـد الواقعة، هذه ًا حاضر وكنت

. تهشم          قـد الخلفي سيارتـه زجاج أن إلّ إصابات بـأي يصـب

استدعائـي          عن يعفو أن منه طلبت معينة لظـروف ًا نظر ولكن

 . وكنت         ذلك على أصـر ولكـن بها أخبرته لظروف الشهادة لهذه

أن            النيابة أمـام حدث الذي قلت لو بأنني الوقت ذلك فـي أعتقد

سوف         وبالتالي سيسجن، الرجل هذا على اعتدى الذي الشاب

ذلك    مـن وأسرتي أتضرر
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ًا           أحد أًر ولم ًا موجود أكن لم بأنني النيابة أمام فحلفت الموضوع،

. ؟         ًا خير ّله ال وجزاكم اليمين هذا موقف فما ـ

: اللجنة*    أجابت

يستعفر          أن السائل وعلى غموس، ويمين كبير إثم هذا أن

تجب           ول بالخير، الشخص لهذا ويدعو ويتصدق ًا كثير وجل عز ّله ال

.     . أعلم      وتعالى سبحانه ّله وال بأس فل أخرجها فإن الكفارة، عليه

*   *   *

السلمية    84ع/2/17 الدعوة لنشر الكفارة دفع

اللجنة عرض]   231[ من   على المقدم خيرية  السؤال ،لجنة

وهو:
غيره          أو رمضان في الفطار كفارة مال دفع يجوز هل

لتمويل         وذلك الربا، بحرمة معرفته دون لشخص الربا وفوائد

؟   السلمية الدعوة

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



رمضان          في الفطار عن الفدية أو الكفارات مال دفع يجوز

هذه           من المنتفعون كان إذا السلمية الدعوة تمويل في غيره أو

الكفارة         مبلغ إيصال مراعاة مع والمسلمين الفقراء من الموال

. الشرعية      النصوص في المطلوب إلىالعدد الواحدة

لمن          هي صرفها في الولوية فإن الربوية الفوائد أموال أما

في         إليها المشار كالمناطق والمجاعات الضطرار حالت في هم

. أعلم.   ّله وال السؤال

*  *  *
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صيام    84ع/2/10 في لتتابع ا ليقطع المرض

الكفارة

اللجنة حضر]   232[ / إلى التي   خالد،السيد  الستفتاء وقدم

: نصه  وهذا

صيام    عليه حصل      60شخص خطأ لقتل نتيجة كفارة ًا يوم

مرض           أصابه اليام لهذه صيامه خلل وفي سيارة، حادث في منه

الصيام،           يكمل ثم معينة مدة يفطر بأن الطبيب وأمره الكلي، في

قد            اليام أحد في أنه إلّ الصيام، أكمل الشفاء بعد ّله ل والحمد

الساعة        وكانت الشبع حتى وأكل ًا ناسي تذكر   11أفطر ثم ًا، ظهر

اليوم            هذا صيام إكمال استحقر أنه إلّ ًا، صائم يكون أن يجب أنه

لذا           ًا، شيئ اليوم من تبِق لم التي المتأخرة وللساعة الكثير لشبعه

. ًا      مفطر اليوم هذا باقي قضى فإنه



يعد:         وهل للتتابع؟ ًا قاطع للمرض الفطر يعد هل السؤال

يكن            ولم البر في كان بأنه ًا علم للتتابع ًا قاطع ًا أيض ًا ناسي إفطاره

. ًا           مفطر هذا يومه أتم أنه من الرغم على يسأله، من معه

هناك           وهل به، نسي الذي لليوم مثلً فدية إخراج يجوز وهل

الكفارة؟       هذه يسقط الصيام غير آخر عمل

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

ليفطر         ًا ناسي أكله وكذلك التتابع، ليقطع لمرض الفطار إن

أكله             بعد ًا عامد الكل من منه وقع ما أما التتابع، يقطع فل به

بالحكم          جاهلً أكله وكون التتابع، ويقطع به يفطر فإنه ًا ناسي

اليوم          عن فدية الطعام إخراج يجزىء ول ًا، عذر ليس الشرعي

عمل          هناك وليس متتابعين، شهرين يصوم أن وعليه نسيه، الذي

.   . أعلم        ّله وال الكفارة هذه يسقط به يقوم أن يمكن آخر

*   *   *
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الظهار 1/151/81 كفارة

اللجنة تقدم]   233[ / إلى :ماطرالسيد  بالتي   وأفاد ،

أقول           أن إلى بي أدى وخلف شجار زوجتي وبين بيني حدث

 )  : أنت           ـ الغضب شدة من ثوبي مزقت وقد غضبان وأنا ـ لها

      ( الشهر،     فوق الحال هذا على ومر ، أختي مثل البيت في تسكنين

لي            ليس وأنا ًا، فاحش ًا كلم علّي تكلمت أنها ذلك إلى دفعني وقد

. الصغار      أبنائي لجل إلّ بها خاطر



      : منك   صدرت التي العبارة لنا اذكر اللجنة إليه ووجهت

.    ( )   :   : أختي  جيت كأني جامعتك جيتك إن لها قلت فقال بالتحديد،

تجيب *   :واللجنة أقواله    على ًء بنا

كفارة          عليه أن اللجنة وأخبرته ًا، ظهار يعتبر منه ماصدر أن

        : فإن  يتماسا، أن قبل من متتابعين شهرين صيام وهي ظهار،

من           الشهرين إعادة عليه الشهرين أثناء في مسها أو ًا يوم أفطر

إلى          الصيام من ينتقل فل جيدة صحته فإن وبالنظر جديد،

. أعلم.   ّله وال الطعام

*   *   *
للعاجز    1/33/78 الصيام عن بدلً الطعام

]234 / السيد]    ّله تقدم ل ا ،عبد

      : بذلك    ًا ناوي أمي مثل علّي أنت لزوجته قال أنه وقرر

. الحكم           ويطلب الن، إلى يقربها ولم أشهر عدة منذ وذلك الطلق

: اللجنة*    أجابت

الصيام،        ليستطيع أنه وقرر بالكفارة وأمرته ظهار، أنه

.   . أعلم    ّله وال ًا مسكين ستين بإطعام فأمرته

*   *   *
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الكفارة    5/21/83 في للفرد الفعلية الحاجة

اللجنة عرض]   235[ :على التالي   السؤال

ـ          يجوز وهل اليوم؟ في للفرد الفعلية للحاجة تقديركم ماهو

ذلك؟        على الطعام وهي ـ الكفارة قيمة قياس



: اللجنة*    أجابت

مراعاة          اليوم في للفرد الفعلية الحاجة تقدير في الصل أن

ويمكن       بحسبه، شخص لكل والفردية الجتماعية الظروف

في          وينبغي الحاجة تلك مايسد لمعرفة يتحرى أن الصرف لمتولي

. ًا         شرع بهم الموثوق الخبرة بأهل الستعانة المور هذه مثل

عليها         يقاس فل أوالكسوة الطعام وهي الكفارة قيمة أما

حاجات          هناك لن ًا يومي للفرد الفعلية للحاجة ًا ضابط تعتبر ول

التعليم        ونفقات السكن مثل والكسوة الطعام غير أخرى

. أعلم ...      وتعالى سبحانه ّله وال إلخ، والتطبيب

*   *   *
الخطأ  12/7/83 القتل كفارة

اللجنة حضر]   236[ /إلى السجن    إبراهيمالسيد  في واعظ ـ

: التي    السؤال وقدم ـ

من         يلزمه فما خطأ أشخاص عدة بموت تسبب رجل

. عنهم  الصيام

: اللجنة*    أجابت

واحدة         كفارة خطأ أشخاص عدة بموت المتسبب على أن

.     . أعلم:    وتعالى سبحانه ّله وال متتابعين شهرين صيام وهي

*    *   *
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العمد  7/41/83 القتل كفارة

اللجنة حضر]   237[ /إلى ّله  السيد  ل ا السؤال  عبد وقدم ،

التي:



على        فسقط بعصا الخر أحدهما فضرب رجلن تشاجر

ثم        بالبندقية، فقتله بالضارب ولحق المضروب فقام الرض،

ثلث          القاتل وسجن الدية، على القتيل أهل مع القاتل تصالح

إن          يسأل، ابن وله توفي، سنوات بسبع وبعدها ًا، تقريب سنوات

ل؟         أم بشيء والده عن يكفر أن عليه كان

: اللجنة*    أجابت

يتصدق          أن ولبأس عمد، قتل لنه القتل لهذا لكفارة أنه

سبحانه          ّله وال المغفرة، له ويسأل أحب، إن والده عن الولد

. أعلم  وتعالى

*   *   *
اليمين 8/61/79 كفارة

]238 / السيد]     سؤال :مازنعرض فيه  ،يخبر

قصد          ودون غضبه، في تسبب مما عائلي خلف حصل أنه

      : والدتي    رأيت إذا بالثلثة الطلق علّي قائلً اليمين هذا أقسم

بقدمي          وأدوسه وأرميه يدها من آخذه سوف أطفالي أحد حاملة

. لموته       ذلك أدى لو حتى الرض في

: اللجنة*    أجابت

    : أو     مساكين عشرة إطعام وهي اليمين كفارة عليه أن

كسوتهم.

لكل         دنانير خمسة وهي القيمة إخراج جواز اللجنة وتختار

.    . التوفيق   ولي ّله وال دينار نصف مسكين

*    *   *
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رحم     5/162/81 قطع فيه يمين في الحنث

اللجنة حضر]   239[ /إلى :عليالسيد  التي    السؤال وقدم ،

    ) : زوجتي      من الطلق علّي قائلً حلفت أن سبق سنتين منذ

      ( مصالحتي    قبول في أختها تعنت بسبب أختها بيت لتدخل ـ

من          بالرغم بيتها تدخل لم الن وحتى الزواج، قبيل بينهما

الشرعي؟    بالحكم إفادتي الصلح،أرجو

: اللجنة*    أجابت

أن          السائل وعلى الرحم، لصلة قطع فيه اليمين هذا أن

كفارة          يخرج دخولها بعد ثم أختها، منزل بدخول لزوجته يسمح

بعدم         ونصح كسوتهم، أو مساكين عشرة إطعام وهي يمين،

.   . أعلم    ّله وال تعالى ّله ال بغير الحلف

*   *   *
بالحرام  1/146/81 اليمين كفارة

اللجنة تقدم]   240[ / إلى :محمدالسيد  التي    السؤال وقدم ،

) : فيه          قلت ًا يمين زوجتي على حلفت ًا تقريب سنة حوالي قبل

 ( وهذا         ، بالبيت تبقي لن كلمتيها وإن جارتك، ماتكلمي الحرام علّي

ثمان          البالغ زواجي مدة طوال حلفته الذي الوحيد اليمين هو

سنوات.

.         : بالنفي  فأجاب ؟ الجارة ُتك زوج كلمْت هل اللجنة وسألته

.  :       : نعم  فقال تكلمها أن في ترغب هل سألته ثم

: اللجنة*    أجابت



وهي          يمين، كفارة فعليه جارتها السائل زوجة كلمت إذا أنه

طلق،          اليمين بهذا يقع ول كسوتهم أو مساكين عشرة إطعام

. تعالى        ّله ال بغير الحلف وعدم ّله ال بتقوى ونصح

*    *    *
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آله..          وعلى محمد سيدنا على ّله ال وصلى التوفيق، ّله وبال هذا

. وسلم  وصحبه

*     *    *

بالطلق  7/154/81 اليمين كفارة

إلى]    241[ / اللجنةتقدم :فؤادالسيد  وقال  ،

بدون          مكان أي إلى الذهاب من زوجتي أمنع أن حلفت

وكان         وذهبت، خالفت أنها علمت وقد عملها، باستثناء علمي

       )  : وأختي  كأمي علّي تحرمين ثلثا العظيم ّله وال كالتي الحلف

  ( واٍع          وأنا إذن بدون عملك غير مكان أي رحت إذا طالقة وأنت

المنع،          هو الحلف هذا من قصدي وكان العقلية، قواي وبكامل

. مأجورين   إفتائي أرجو

:وعليه*    اللجنة  فتجيب

كفارة           فعليه فقط المنع اليمين هذا من يقصد كان إن أنه

        : يقصد  كان وإن كسوتهم، أو مساكين عشرة إطعام وهي يمين،

. يقع            فإنه إذنه بدون مكان لي ذهبت هي إن الطلق وقوع به

. أعلم  ّله وال



*   *   *
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المعاملت  كتاُب

: التالية   البواب ويشمل

*. ُيوع :   ُب ال باُب

الجرة :  * باُب

  *. والخلو :    الستثمار باُب

*. والتزوير :    الغش باُب

*. والبنوك :     والربا القرض باُب

*. والتعاون :     والتأمين العمل باُب

*. والجمعيات :     والرشوة الشركات باُب

الوقف :   .* باُب
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المعاملت  كتاُب

ُيوع :  ُب ل ا باُب

بالقساط 84ع/2/36 البيع

اللجنة عرض]    242[ من   على المقدم الستفتاء

:إبراهيم،السيد/ كالتي   وهو

أجد           أن أرجو علّي تشابه أمر في حيرة من أعاني إني

أذيله           ثم المر أشرح أن أردت وإني فيه، الفصل الكلمة عندكم

: عليها           بالجابة عليكم يفتح أن القدير العزيز من ًا راجي أسئلة بعدة

بالفوائد        لتتعامل التي السيارات وكالت لحدى توجهت لقد

وذلك         بنكية، فوائد بدون بالقساط سيارة منها لشتري البنكية،

الموظف           ولكن المبلغ هذا مثل أمتلك أن في اليد ذات لضيق

كامل:           بدفع إلّ تبيع فل بالقساط التعامل أوقفت الوكالة إن قال

يتوجه           أن فعليه مقسطة القيمة يدفع أن أراد من ولكن الثمن،

:     . التي  .  .  ..    . نظامها الشركتين وكل ت ت شركة أو ك ت ب إلى

     : وقيمتها    سيـارة شـراء تريد إنك لهـم وتقول إليهم تذهـب

فإنهم          كامـلً، الثمن دفـع لتستطيـع وإنـك دينار آلف خمسة مثـل

ولكنهم       ويمتلكونها، السيارة ويشترون الوكالة إلى يتوجهون

أن       علـى أغلى بسعر إياها يبيعونك
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ثلث           أو سنتين لمدة عليك يقسط والباقي قيمتها من ًا جزء تدفع

وذلك         أقل، أو دينار آلف بخمسة يشترونها فمثلً سنوات،

لك          نبيعها أن بعضهم ويحدد الوكالة، وبين بينهما خاصة كمعاملة

من         بالمائة عشرين مثلً وتدفع دينار، وخمسمائة آلف بخمسة

وتسجل         ونصف، سنتين لمدة عليك يقسط والباقي القيمة هذه

. لها    كمالك باسمك السيارة

خمسة          مثلً وتدفع دينار، آلف بستة لك يبيعها بعضهم بينما

سنتين          لمدة عليك يقسط والباقي القيمة، هذه من بالمائة عشر

الول         نظام ويزيد لها، كمالك باسمك السيارة وتسجل ونصف،

حساب          في الشهري راتبك تحول أن يشترط أنه الثاني على

يستغل            أنه وباطنه له ضمان أنه ظاهره أمر وهذا عنده، لك خاص

. سائل          كمال ًا تجاري به يتعامل إليه تحويله خلل عنده راتبك

: التساؤلت       هذه الجلء السادة أيها إليكم والن

حرام؟         1 هي أم ًا شرع حلل المعاملة هذه هل ـ

بالمرابحة؟           2 أم بالجل تعتبر البيع في المعاملة هذه هل ـ

أم            3 حللً تعتبر الول بها يقوم التي المعاملة هذه هل ـ

كان           وإن الثاني؟ على ينسحب هذا فهل حالً كانت وإن ًا حرام

فلماذا؟   بالنفي الجواب

       : فإن   ّله، ال أثابكم المر هذا في أفيدونا الجلء السادة أيها

. وترحال           سفر أو حج في حللً ركوبته تكون أن يتمنى النسان

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

السائل         أن أسـاس على تقوم التعامل طريقة كانـت إذا

من   السيارة يشتري



بدفع         التمويل على دورها يقتصر الثالثة الجهة وتكون الوكالـة

إلـى   ًا نقـد الثمن
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أما           ًا، رب هذا فإن المشتري من مؤجل أكبر بمبلغ وتحصيله الوكالة

بشراء          هذين أحد قيام بعد السيارة يشتري الشخص كان إذا

بثمن          للسائل جديد بعقد يبيعها ثم لها وحيازته لنفسه السيارة

   . تحويل       اشتراط وأما مشروعة تجارة فهذه مؤجٍل، أو حاّل أعلى،

أو          بالرهن العقد توثيق من فذلك القساط دفع لضمان المرتب

العقد،          مقتضى يؤكد لنه وملزم ًا شرع جائز شرط فهو شبهه،

في         التعامل أصول حسب ليداعه بإذٍن، يتم الراتب واستغلل

الستثمار         مخاطرة بدون لحسابه يودعه أن وله المصرف، ذلك

.   . أعلم  ّله وال شاء إذا

*    *   *

بالمزايدة    2/143/81 المال بيت من الشراء

اللجنة تقدم]    243[ / إلى :خالد،السيد  التي    السؤال وقدم

والموانىء          للجمارك تابع ـ المال بيت من البضائع شراء هل

الصدقاء           أحد إن حيث ؟ حرام أم حلل ـ الكويت بدولة

   ... أقدم        جانبي من حرام أنه المر هذا عن أخبرني المخلصين

    : بعض     يستورد التاجر إن وهو الموقرة للجنة اليضاحات بعض

       : فيقوم  كثيرة، لسباب هناك من الشحن فيتأخر الشتوية البضائع

أن           المؤكد من إنه حيث الطلبية إلغاء ًا طالب الكويت من التاجر



كانت           فإن سوق، هنالك يكون فل الشتاء انتهاء بعد البضاعة تصل

بإرسال         هي تقوم مثلً الشحن بشروط أخلت قد الشركة

من         شخص إلى البضاعة تحول أو مندوبين، وترسل البضاعة،

وتعود         المال، ببيت باعوها أخفقوا فإن البضاعة، لتصريف معارفها

ثم         المطلوبة، والجمارك الرسوم خصم بعد الشركة على الفائدة

. المزايدة       بطريق يتم البيع أن اللجنة أخبر
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: اللجنة*    أجابت

 . أما        المذكور المال بيت من البضائع بشراء لبأس أنه

كان           إذا إلّ الباحة فيه الصل فإن المزايدة بطريق للبيع بالنسبة

.   . أعلم        ّله وال حرام فإنه مشروع غير واتفاق وتدليس غرر هناك

*    *   *
المسلمين    84ع/3/31 غير مع ًا تجاري التعامل

اللجنة عرض]    244[ /على السيد     من المقدم السؤال

:عادل، كالتي   ونصه

.    . ًا      خير ّله ال وجزاكم اليهودية المحلت من الشراء يجوز هل

: اللجنة*    أجابت

الولى         أن على المسلمين، غير مع التعامل جواز الصل

.  . أعلم       ّله وال غيرهم معاملة من بدلً ونفعهم المسلمين معاملة

*    *    *
كحول    84ع/2/35 فيها للزينة مواد بيع



اللجنة عرض]   245[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:أحمد كالتي   ونصه ،

سبحانه،         ّله ال أباحه الذي الحلل الكسب على حريص إنني

: التالي          الستفسار عليكم أعرض به أشتبه وما الحرام عن ًا وبعد

التي          العطور هل بأن كسبي صحة على الطمئنان أريد إني

المكياج          أدوات وكذلك حرام؟ أم حلل الكحول تركيبها في يدخل

التبرج؟     في النساء تستخدمها التي

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

يحل         لنه المذكورة الشياء في المتاجرة فـي لشـيء

تتزيـن   أن للمرأة
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الزينة          أدوات أو المكياج هذا استعملت فإذا بيتها، في لزوجها

فترى          الكولونيا وأما نفسها، على إثمها كان بيتها خارج للتبرج

.  . أعلم      ّله وال للتعطر واستعمالها ببيعها لبأس أنه اللجنة

*   *   *
ًء    84ع/4/41 شرا بالذهب تتعلق أسئلة مجموعة

  .. ومؤجلً  ًا نقد ًا وتأجير ًا وبيع

اللجنة حضر]   246[ / إلى :حسين،السيد  التية    السئلة وقدم

  )          ( قيمته( مقدار بالنقد مثلً ًا ذهب كيلو شراء يجوز هل أ

  ( ؟  بالجل مثلً بالدينار

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



مؤجل         بثمن النقدية العملت أو أوالفضة الذهب بيع ليجوز

الحال             تلك في ولبد نقدية، عملة أو فضة أو ًا ذهب الثمن كان إذا

.  . أعلم        ّله وال ربا التأجيل كان وإلّ العوضين في التقابض من

*   *   *
          ( تاجر،( من مثلً أساور ًا مصنع ًا ذهب كيلو اشتريت لو ب

كذا،          تصنيعة وأجرة كذا، الذهب كيلو قيمة بأن التاجر وأعلمني

؟             الجرة قيمة دفع أؤجل ثم ًا، نقد الذهب قيمة أدفع أن يجوز هل

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

مـن        الثمن وبين المصنع الذهـب بين التقابض يجـب

يخص         وما الذهـب قيمة مـايخص تفريـق دون النقدية العملت

يكون           فل ًا مصنع الذهـب علـى وقع الشـراء لن ، التصنيع أجرة

كله       العقد يخضع بل مستقلة، قيمـة للصنعة
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كيلو           شراء يجوز هذا ومع الول، السؤال في إليها المشار للحكام

قيمة           دفع يتم أن على تصنيعه، بأجرة واللتزام مصنع غير ًا ذهب

الجرة          تأجيل ليتخذ أن بشرط الجرة، قيمة وتؤجل حالً الذهب

على            التأجيل يقتصر أن أي منه، شيء أو الذهب ثمن لتأجيل حيلة

.  . أعلم   ّله وال الفعلية التصنيع أجرة

*    *   *
         ( على( بالذهب يطالبني التاجر وبقي الجرة دفعت لو ج

يجوز؟       هل كوزن بعد فيما أسدده أن

          ( بعد( فيما أسدده الباقي والذهب الجرة قيمة دفعت لو د

يجوز؟      هل السداد وقت يومه بسعر



: اللجنة*    أجابت

جواب         في سبق مما والرابع الثالث السؤال جواب يعرف

الذهب          شراء حالة في عليه يجب لنه والثاني، الول السؤالين

أجرة          أو الذهب ماقابل سواء حالً، الثمن كامل دفع ًا مصنع

. أعلم.   والله التصنيع

*     *     *

النقد     84ع/5/46 زيادة مع بالذهب الذهب بيع

اللجنة عرض]   247[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:حسين كالتي   ونصه ،

ذهب         تاجر من القتراض إمكانية عن سألتكم أن سبق

      ( غير   (   ذلك كان إذا ذلك أجزتم ًا أيض تاجر وأنا ًا صافي ًا ذهب كيلوات

الصافي           الذهب هذا أخذ بعد الحالة بهذه لي يحق فهل مشروط،

. ؟           الجرة فرق دفع مع بذهب ذهب أي ببضاعة منه تبديله
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؟            منه بالدين الشراء على تحايلً هذا يعتبر أل ذلك جاز وإذا

ببضاعة          الذهب إعادة هي القتراض من النية كانت إذا ًا وخصوص

.     ( ؟ (   المقرض علم بدون البائع التاجر منه

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

الوارد          النهي في يدخل السؤال في إليه المشار البيع إن

هذه          لمثل الصحيحة والطريقة متفاضلً، بالذهب الذهب بيع عن

    : المصوغ      غير الذهب بيع هي بها العمل يجرى التي المبادلة

أيضا،         النقدية بالعملت المصوغ الذهب شراء ثم النقدية بالعملت



هذه           نحو في ورد وقد منفصلين، عقدين إجراء من لبد أي

         " رجلً  استعمل وسلم عليه ّله ال صلى ّله ال رسول أن المعاملة

عليه           ّله ال صلى ّله ال رسول فقال جنيب، بتمر فجاءه خيبر على

      : نأخذ:      ّا إن ّله، ال يارسول ّله وال ل قال هكذا؟ خيبر تمر أكّل وسلم

   . ّله      ال رسول فقال بالثلثة والصاعين بالصاعين، هذا من الصاع

      : ابتع    ثم بالدراهم، الجمع بع لتفعل، وسلم عليه ّله ال صلى

    :    " منه   أخرج الذي هو والجنيب البخاري رواه ، ًا جنيب بالدراهم

: والجمع         الجمع، بخلف بغيره، ليخلط الذي وهو ورديئه، حشفه

    ) ج    الباري فتح المختلط التمر (399ص  4هو رقم    حديث

2201 ،2202.   . أعلم)      ّله وال المجلس في التقابض من ولبد

*    *   *

المخدرة   4/35/83 الكحولية المواد بيع

]248/ السيد]       من المقدم السؤال :وليد، عرض ونصه 

كثير        وفـي المخبريـة، الكيماوية بالمواد تتعامل شركة لـدي

والكلورفورم         السبيرتو مثل كيماوية مواد منـا يطلب الحيان من

المـواد   وهـذه واليثانول،

345
هذه           بيع فهل هنا الموجودة الشركات أو الحكومة قبل من تطلب

؟     حرام والمخدرة الكحولية المواد

: اللجنة*    أجابت



إذا          أما فجائزة، مشروع لغرض المواد هذه اشتريت إذا أنه

. أعلم          وتعالى سبحانه ّله وال يجوز، فل محرم لغرض أنها علم

*   *  *

السهم 84ع/3/30 بيع

اللجنة عرض]   249[ /على السيد     من المقدمان السؤالن

:محمد، كالتي   ونّصه

           ( المالية( الناحية من ًا مقتدر الشخص كان إذا ما حالة في أ

إذا           ما يعرف ول ما، لشركة مطروحة أسهم في الكتتاب على

ماهوحكم         أعمال، من ماشابهه أو بالربا تتعامل الشركة كانت

ذلك؟   في الشرع

ًا          أسهم بها اكتتب التي الشركة بأن ما شخص علم وإذا

في         ًا مستثمر يبقى فهل ماشابهه، أو الربا بأعمال تعاملت

البيع          يكون وهل ببيعها؟ السهم من يتخلص أم بها مساهمته

السهم؟          لتلك يستلمها التي الموال في الشرع حكم وما ًا؟ جائز

         ( أو( أسهمها في المساهمة سواء السلمية غير البنوك ب

بالربا         تتعامل التي المحلية البنوك وكذلك فيها، الموال إيداع

ذلك؟    في الشرع ماحكم

: اللجنة*    أجابت

الربـا         إلى يـؤول الشركة هذه تعامل غالب كان إذا

المحرمـة  والمكاسب
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البيع،          هو للتخلص الوحيد والسبيل السهم، من يتخلص أن فعليه

الناشئة           والزيادة ماله رأس مايقابل له حل السهم هذا باع فإذا

والمكاسب         الربا عن الناشئة الزيادة وأّما الحلل، الكسب عن

وجوه         في بإنفاقها بها التصدق منها التخلص فسبيل المحرمة

.   . أعلم       ّله وال المصاحف وطبع المساجد بناء عدا العامة الخير

*    *   *

السهم  6/35/83 وشراء بيع

من     ]250[ المقدم السؤال إدارة    عرض مجلس رئيس نائب

والمقاولت،    للمباني ونّصه:شركة

لمجلس        اجتماع في بسؤال بشركة المساهمين أحد تقدم

لتقل           ربح بنسبة بالجل السهم بيع جواز مدى عن شركته إدارة

: 100عن  مامدى%       بالسؤال نتوجه أن فرأينا المر فاختلف

تتجاوز        وبنسبة بالجل السهم وشراء بيع ؟% 100شرعية

: اللجنة*    رأت وقد

ًا         تبع المر يختلف أنه السهم وشراء بيع لشرعية بالنسبة

فتبين           السؤال مقدم من ًا هاتفي الستيضاح تم ولذا ـ السهم لنوع

: نوعان    السهم تلك أن

له           1 ليس الذي الوهمي النوع مـن هـي لشركات أسهم ـ

فـي         موجوداتها تتمثـل بل ًا، شرعـ سائـغ اقتصادي نشاط أي

ينطبق        السهـم هذه ومثـل المساهمين، من المجموعـة النقود

النقد          مقابلـة من فيها لمـا الصرف حكـم وشرائها بيعها على

وتقابـض       الكمية فـي التماثـل للصرف ويشترط بالنقد
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       . في    كما ـ الشرطين أحد فقد فإذا العقد مجلس في البدلين

ردها          ويجب ًا، شرع محرمة فالمعاملة ـ بأجل البيع لوقوع السؤال

. التأسيس          عند دفع لما المماثل البدل على المشروع الوجه إلى

مؤسسات        2 ولها اقتصادي نشاط لها التي الشركات أسهم ـ

كسائر          وشراؤها بيعها يجوز وهذه التأسيس أموال عن نمت فعلية

تداول          ويجوز منها، شائع جزء هو السهم لن والممتلكات، السلع

. وبالجل    حالً السهم هذه

ثمن          بأي والشراء البيع فيجوز الربح نسبة حيث من أما

هذه          وتنفذ والتدليس، الرضا شوائب عن ًا بعيد التراضي به حصل

. الرباح          تضاعفت مهما تامة أهلية ذي من وقعت إذا المعاملت

بغير           ضرورة تحت العادي السعر من بأكثر الشراء وقع إذا لكن

. وشرائه           المضطر بيع عن للنهي المثل سعر إلى يرد فإنه حق

فيه            يشتري الذي العينة بيع عن التحرز من بد ل أنه على

  . سبحانه          والله به باع مما أكثر مؤجل بثمن باعه ما عين البائع

. أعلم  وتعالى

. وسلم         وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

* * *
قيمته    5/164/81 من بأقل الشيك بيع

]251 / السيد]      من المقدم الستفتاء :عرفاتعرض ونصه  ،



يعطون         السهم في والمتعاملين التجار من ًا كثير أن تعلمون

من          أقل بمبالغ الشيكات هذه بشراء آخرون فيقوم بأجل شيكات

السلم؟         في ذلك حكم فما ًا، نقد دفعها مقابل قيمتها
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: اللجنة*   أجابت

الدين            عليه من لغير الدين تمليك باب من يعتبر هذا أن

 . والله            ربا فيعتبر قيمته من بأقل يبيعه أنه سيما ول جائز، غير وهو

أعلم.
* * *

بالذهب   84ع/3/5 الذهب بيع

القبض      مقام الحسابات في القيد قيام

اللجنة عرض]  252[ السيد    على من المقدم الستفتاء

:بشيرالدكتور/  نصه   وهذا ،

شبهة         هناك أن سمع لكنه بالذهب، المتاجرة رجل يريد

    ( ) إن    وحيث الشراء، وقت القبض بالذهب يشترط حيث

عن        تتم بالعملة بالذهب المتعاملين بين التجارية المعاملت

) قبض        يتم ول بأسمائهم المسجلة الجارية الحسابات طريق

       ( المشتراة  الكمية استلم يستطيع المشتري أن إل ، ًا عين الذهب

  ( ) تحول         التي المنية العوائق من كثير هناك لكن ذلك، أراد إن

في         الذهب قيمة تحويل يعتبر فهل الذهب، استلم دون

بالذهب؟         المتاجرة في أخرى نواٍح هناك وهل ًا؟ قبض الحسابات

المختلفة؟       بالعملت المتاجرة وبين بينه الفرق وما



: اللجنة*   أجابت

به          معمول هو ما على الجارية الحسابات في القيد أن

من           يعتبر الحساب صاحب بإرادة إل فيها الرجوع يمكن ل بصورة

في          الجاري العرف على بناء ًا حكم قبض وهو القبض، قبيل

يحدد          ولم به، بالمر بالشرع ورد القبض لن المصرفية، العملت

الورقية          والعملت الذهب بين المر يختلف ول له، معينة كيفية

هذه           في الجل إدخال من يمتنع أن على القبض حيث من

الحديث،          بنص الممنوع النسيئة ربا من فيه لما ًا قطع المعاملة

ًا    يد يكون أن على
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سعيد          أبي حديث من ومالك ومسلم البخاري رواه لما بيد،

  "  : تبيعوا         ل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الخدري

ول           بعض، على بعضها تشفوا ول بمثل مثلً إل بالذهب الذهب

ول            بعض، على بعضها تشفوا ول بمثل مثلً إل بالورق الورق تبيعوا

       " على    ًا موقوف الموطأ في مالك رواه وما ، بناجز ًا غائب منها تبيعوا

" وزيادة          المذكور الحديث عنهبنحو الله رضي الخطاب بن عمر

عليكم           أخاف إني تنظره فل بيته يلج أن إلى استنظرك وإن

       " عليه.    يترتب إجراء أي الجل حكم وفي الربا هو والرماء الرماء

 . وإذا          إليه انتقل الذي البدل في الطرفين أحد تصرف حق تأخير

التقابض           من بد فل آخر وذهب الذهب بين تتم المتاجرة كانت

المتاجرة          أما الصناعة، قيمة بفرق عبرة ول الوزن في والتماثل

الرسول         لقول القبض اشتراط مع بينها التفاضل فيجوز بالعملت

     "  : شئتم    كيف فبيعوا الجنسان اختلف إذا وسلم عليه الله صلى

.   ." أعلم     والله بيد ًا يد يكون أن على



* * *
السهم  3/153/81 وشراء بيع

المشاع  بيع

]253 / السيد]      من المقدمة السئلة :محمدعرضت وهي  ،

        ( في(   المتداولة السهم في والشراء البيع يجوز هل أ

صناعية         الشركات هذه بأن ًا علم بها، والمضاربة الكويت بورصة

فوائد،           عليها وتأخذ البنوك، في أموالها بعض تودع عقارية أو كانت

مشاريعها؟       لتكملة بفائدة البنوك من تقترض أو

      ( سنوية(   ًا أرباح تدفع الذكر السالفة الشركات ب

هذه          أرباح ضمن داخلة البنوك فوائد من نسبة وفيها للمساهمين

تنفق؟       وأين الرباح هذه حكم فما الشركات،

350
       ( من(   منحة ًا أسهم ًا سنوي المساهمة الشركات توزع ج

هذا          بأن ًا علم دينار، مقدارها رمزية أو اسمية بقيمة الشركة

السهم          هذا بأن ًا علم قيمته، بأضعاف السوق في يقدر السهم

ضمن          دخل الشركة من له مجانية كمنحة المساهم على الموزع

إلى        ًا أحيان تصل بنوك أرباح السمية قيمته%  70قيمته من

بها         المضاربة تجوز وهل السهم؟ هذه حكم فما السمية،

ل؟    أم بأرباحها والنتفاع

بالجل؟(  )      السهم بيع يجوز هل د

اللجنة*       على الموضوع عرض :وبعد يلي   بما أجابت



       ( التعامل(   الساسي عملها ليس التي الشركات إن ب أ،

فيها،           المساهمة أو معها التعامل من مانع فل المحرمات أو بالربا

فتحرم          المحرمات أو بالربا التعامل الساسّي ُلها عم كان إن أما

. فيها  المساهمة

من          يتخلص أن المساهم فعلى ًا إقراض بالربا تعاملت إذا أما

أعمال           من عمل بأي بإنفاقه السبيل هذا من أصابه الذي الربح

ل              وأن ًا، مسجد به يبني ل وأن ًا، دين به يقضي ل أن بشرط الخير،

. الزكاة       من يحتسبه ول أهله، على ينفقه

القتراض         كان فإن بالربا تقترض الشركة كانت إن أما

على           الثم وإنما الشركة، على إثم فل ملحة حاجة أو لضرورة

. ًا     مضاعف الثم ويكون بالربا المقرض

أقر           إذا الثم في ًا شريك فيكون ذلك لغير القتراض كان وإن

من          التخلص على يعمل أن وعليه التصرف، هذا على الشركة

. الربوية   المعاملة هذه

         ( على(   ًا أسهم الشركة توزع أن مـن ًا شرع مانـع ل ج

مـع  مساهميها
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وتجوز          حلل، كسب من السهم هذه أصل يكون أن ملحظة

بيعت           ولو حتى حللً، مصدرها كان إذا وشراؤها وبيعها بها التجارة

. الرمزي    ثمنها من بأكثر



           ( جائز(   المشاع وبيع شركة في شائع جزء إل هو ما السهم د

.   . أعلم     والله مؤجلً أو حالً كان سواء

* * *
القط 6/143/81 بيع

]254 / السيد]      من المقدم السؤال :عبداللهعرض ونصه  ،

الصغار؟         لتسلية البيوت في المستأنس القط بيع يجوز هل

: اللجنة*   أجابت

 . والله        ذلك في النهي لورود المستأنس القط بيع بكراهة

أعلم.
* * *

نقدية    84ع/3/46 بزيادة بالذهب الذهب بيع

بالذهب      الذهب بيع في الوزن اعتبار

بالذهب     الذهب بيع في التفاضل

اللجنة عرض]  255[ /على السيد     من المقدمة السئلة

:مساعد كالتي    الستفتاء ونص ،

         ( ذهب(   بمصاغ جديد ذهب مصاغ يشتري من حكم ما أ

موّضحين          ًا وزن متماثلن المصاغين أن ًا علم نقدية؟ زيادة مع قديم

: يلي  ما

يشتري         الـذي التاجر أن الذهب تجـارة في الجاري إن

فـي           سعره هو كمـا الذهب وزن قيمة فيـه يدفع ًا جديد ًا مصاغ

    ، الصياغة قيمة ًا وأيض السوق،
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البيع           هذا فهل الجديد، المصاغ بائع يأخذها التي الزيادة هنا وهي

هذا           في المعروفة الحاديث في الوارد النهي في يدخل أم جائز

الباب؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

النهي          في يدخل السؤال في إليه المشار البيع هذا إن

لمثل         الصحيحة والطريقة متفاضلً، بالذهب الذهب بيع عن الوارد

: هي       بها العمل يجري التي المبادلة هذه

الذهب         شراء ثم النقدية بالعملت المصوغ غير الذهب بيع

عقدين          إجراء من بد ل أي ًا أيض النقدية بالعملت المصوغ

صلى           الرسول عهد في المعاملة هذه نحو في ورد وقد منفصلين،

عليه       "      الله صلى الله رسول أن نصه ما روي فقد وسلم عليه الله

رسول          فقال جنيب، بتمر فجاءه خيبر على رجلً استعمل وسلم

   : يا          والله ل قال هكذا؟ خيبر تمر أكّل وسلم عليه الله صلى الله

        : بالثلثة،  والصاعين بالصاعين، هذا من الصاع نأخذ إنا الله رسول

    : الجمع       بع تفعل، ل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

  :    " الذي     هو والجنيب البخاري رواه ًا جنيب بالدراهم ابتع ثم بالدراهم،

. الجمع           بخلف بغيره، يخلط ل الذي وهو ورديئه، حشفه منه أخرج

  ) . ج:    الباري فتح المختلط التمر هو رقم  399ص 4والجمع حديث

2201 2202،.   . أعلم)       والله المجلس في التقابض من بد ول

* * *

الوزن(  )         في يكون الذهبية المصاغات في التماثل هل ب

نحو            القطعة نوع في كذلك يكون أن ينبغي التماثل أن أو فقط



عيار           ذهب نحو الذهب عيار في وكذلك خاتم، أسورة، ،18قلدة،

21 إلخ؟... ،24 ،

353
اللجنة*   :أجابت يلي   بما

غير           أو ًا مصوغ كان سواء بالذهب الذهب بيع في التماثل إن

القطعة          نوع إلى ينظر ول فقط، بالوزن، فيه العبرة مصوغ

الغالب            هو الذهب دام ما الذهب عيار إلى ينظر ل كما المصوغة،

ًا         مغلوب الذهب صار فإن السؤال، في إليها المشار كالعيارات

) الغالب)        11كعيار  المعدن بحسب آخر ًا نوع فيعتبر دونه فما

من           النواع هذه مبادلة في الشرعي والحل للكثر، العبرة إذ فيه،

الشارة          سبقت ما هو ببعض بعضها المختلفة العيارات أو الحلي

ثم           بالنقد، الدنى النوع بيع من الول السؤال جواب في إليه

وجوب          العتبار في الخذ مع ًا أيض بالنقد العلى النوع شراء

.   . أعلم   والله المجلس في التقابض

* * *

        ( ذهب(   لمصاغ مختلفين بسعرين ّعر يس من حكم ما ج

يكون            ًا نقد المصاغ قيمة يأخذ أن المصاغ بائع أراد إذا فمثلً واحد،

بثمن            يشتري أن المصاغ بائع أراد لو مما أقل له المعطى السعر

يجوز          فهل أكثر، المعطى السعر يكون حيث آخر، ًا مصاغ مصاغه

ببيعة؟        البيعتين في المراد هو هذا وهل هذا؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما



من           العمل عليه ما تطبيق السؤال هذا من المراد كان إن

إل             منعه تقدم ما فهذا الثمن في فرق مع آخر بمصوغ المصوغ بيع

وقد          النقدية، بالعملة الشراء ثم النقدية بالعملة البيع طريق عن

. فيه     الشرعي الحكم بيان سبق

إذا          أعلى بسعر القديمة المصوغات شراء المراد كان إن أما

أدنى           بسعر وشراءها بعد، فيما جديد مصوغ شراء يريد البائع كان

جائز            التفاوت فهذا جديد مصوغ شراء بعد فيما يرغب ل كان إذا

بشرطين:
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. مستقلين:      بعقدين ذلك يتم أن أولً

يقع:          وأن العقد، قبل مساومة الرغبات هذه تكون أن ًا ثاني

 (   ) وعلى        بيعة في بيعتين من كان وإل واحد، سعٍر على العقد

.   . أعلم        والله المجلس في التقابض من بد ل الحوال جميع

* * *
الجل 7/1/83 بيع

]356: وهي]       تجارية شركة أسئلة للجنة قدمت

القتصادي       1 النظام حسب تعمل كشركة بإمكاننا هل ـ

وبيع           بشراء القيام وشبهته الربا عن البعد كل يبعد الذي السلمي

بصورة         المعدنية الخام المواد وكذلك الغذائية، المواد من كل

          . ل   المواد هذه من أي شراء حالة في أننا ًا علم بالجل أو فورية

بل        مفرقة، وبيعها بها والحتفاظ للكويت استحضارها نقصد

بعض          ودفع وأمريكا أوروبا تكون ربما التي مصادرها من شراؤها

      / هذه  في المتبعة للنظمة ًا طبق والتأمين كالتخزين المصاريف



هذه           أسعار وارتفاع مناسبة فرص بعض توافر حال في ثم الدول،

. بالجل      أو ًا فور ببيعها نقوم المواد

: اللجنة*   أجابت

بسعر         شراؤها جاز معينة المشتراة الشياء هذه كانت إذا

الجنس             مبينة تكون أن وجب معينة تكن لم إن أما مؤجل، أو حال

يشترط           ل القـل علـى أو حالً، الثمن يكون وأن والصفة، والنوع

البدلن           يؤجـل أن يجـوز ول السلم قبيل مـن هـذا لن تأجيله،

  (   ) منهي       وهـو بدين دين أي بكالىء كالىء بيـع كـان وإل ًا جميع

          . أن  الصنـاف هذه اشترى لمن يجـوز ل إنـه ثم ًا شرعـ عنـه

355
ول            الحيازة طرق من طريقة نائبه أو بنفسه حيازتها بعد إل يبيعها

إذا           سلعة أي أن ويلحظ الطعمة، قبيل من كانت إذا سيما

بسعر           منه اشتريت لمن تباع أن يجوز فل آجل بثمن اشتريت

          . ممن  تباع أن يجوز فل فوري بسعر اشتريت إذا وكذا أقل فوري

من           سابقة مواطأة هناك كانت إذا أعلى أجل بسعر منه اشتريت

وسيلة         البيع اتخاذ يجوز فل العموم وعلى الصورتين، هاتين

والفضة         الذهب بيع تقدم مما ويستثنى ربوية بفائدة للقراض

التقابض          ويشترط جائز غير فذلك مؤجل بثمن ًا مسكوك أو ًا خام

.   . أعلم  والله المجلس في

 * * *

بالجل    والفضة الذهب شراء



       : وقبل  بالجل، والفضة الذهب شراء بالمكان هل الثاني السؤال

. طريقنا         عن بالجل ًا فور ببيعها نقوم الستلم فترة حلول

: اللجنة*   أجابت

)     ( ) الذهب    النقدين مقام قائمة البنكنوت المالية الوراق إن

ل)          وعكسه، بالفضة، أو بالذهب الذهب بيع كان ولما ، والفضة

كان             إذا بمثل مثلً يكون أن ًا أيض ويشترط بيد، ًا يد إل ًا شرع يجوز

والفضة          الذهب شراء فإن واحد، جنس من سلعتين بين التقابل

معاملة            وهي ، حرام مؤجلً فضي أو ذهبي أو نقدي بدل بمقابلة

ًا         أيض الثانية المعاملة تعتبر هذا وعلى فسخها، يجب فاسدة

أوغل           هي بل استلمه، فترة حلول قبل ببيعه القيام وهي حراما،

منهي            وهو النسان يقبضه لم ما بيع على تشتمل لنها الفساد في

.   . أعلم  والله ًا أيض عنه

* * *
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العمـلت  بيـع

      : تختلف  العملت أسعار أن لديكم معلوم الثالث السؤال

وتطورات         القتصادية، بلدانها لظروف ًا طبق لخر وقت من قيمتها

. العالمية  الحداث

في          تعمل الستثمارية الشركات من ًا كثير أن ًا أيض تعلمون كما

إدارتكم           من نود لذا أرباح، لتحقيق العملت هذه وبيع شراء مجال

. المر    هذا بخصوص الفتوى

: اللجنة*   أجابت



واحد          جنس من كانت إن ببعض بعضها العملت بيع أن

ًا،          قدر التساوي من فيها بد فل أمريكي بدولر المريكي كالدولر

كويتية            دنانير كانت إذا ذلك ومثل المجلس في التقابض من بد ول

بالدنانير         الدولرات كبيع الجنسان اختلف إذا وأما كويتية، بدنانير

المجلس،            في التقابض بشرط جائز فهو مثلً بالين أو العكس أو

البدل            أن على تدل طريقة بأية أو حال بشيك وإما حقيقة إما

قلت            مهما مؤجلً البدلين أحد يكون أن يجوز ول حيازته، في أصبح

.     . أعلم    وتعالى سبحانه والله بشرط ًا معلق أو المدة

* * *

المريـض 84ع/1/13 بيـع

اللجنة عرض]  257[ /على السيدة     من المقدم الستفتاء

:مريم يلي    كما ونصه ،

قواه          وبكامل يرتم لم ولكنه خبيث، مثانة بورم مريض رجل

يتنقل          وهو ًا، يوم ول التجاري عمله يترك ولم والجسدية، العقلية

منزله          نصف فبـاع التجارية، أعماله بسبب آخر إلى بلد من

منـه          ًا قسم فباعهـا قسمين، إلى ينفرد الذي زوجته إلـى السكني

هـذا         ويرافق عدل، وكاتب شهود وأمام ًا قطعي ًا بيعـ
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البيع          وتم العقلية، المراض من خاٍل بأنه يثبت طبي، تقرير

هو          فما الرجل، توفي أسبوع وبعد التمليك، سند وسلمها والشراء

للورثة؟          البيت إرجاع يحق وهل العملية؟ هذه من الشرعي الحكم

زوجته؟       إلى باعه مثلما البيت؟ ثمن أم



: اللجنة*   أجابت

اتصل          حتى الخيرة أيامه في تزايد المرض هذا كان إن

البيع           كان فإن الموت، مرض في صدر قد تصرفه فيكون بالموت

بقية            بإجازة إل تنفذ ل وصية النقص فيعتبر المثل ثمن من بأقل

في            جاء كما وكان يزدد لم المرض كان وإن الوفاة، بعد الورثة

فيكون         المعتادة ومصالحه أعماله مباشرة عن يقعده لم السؤال

.   . أعلم  والله ًا نافذ تصرفه

* * *

التقاعدي  5/172/81 المعاش استبدال

اللجنة تقدم]  258[ :إلى التي      السؤال وقدم الشخاص أحد

ببيع      (    يسمى ما المعاش؟ استبدال في الشرعي الحكم ما

المعاش).

: اللجنة*   أجابت

فل          والدولة المعاش صاحب بين الستبدال هذا كان إذا أنه

ول            الدين، حكم يأخذ ل المعاش لن ًا، بأس ذلك في اللجنة ترى

. بعده           من ولورثته لصاحبها، الدولة من صلة هو بل التركة، حكم

 . والله          ذلك حرمة اللجنة فترى الدولة لغير الستبدال كان إذا أما

أعلم.
* * *
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َعاملت  الم كتاُب



الجـرة:  باُب

السمسرة   84ع/3/41 على الجرة أخذ

اللجنة عرض]  259[ / على من    المقدم مؤسسةالسؤال

والمقاولت  تأجير،     للتجارة اتفاقية نموذج المؤسسة وأحضرت

: يلي       كما الستفتاء ونص استئجار، اتفاقية ونموذج

إفادتنا         نرجو التفاقية؟ هذه مثل تحرير ًا شرع يجوز هل

اليجاب          أو بالنفي الجابة كانت سواء بالجابة، ًا خير الله جزاكم

هذه           لمثل البديل الحل هو وما ًا؟ شرع ذلك دليل بيان مع

. ًا      خير الله وجزاكم الشكر مع التفاقية؟

رسم         بدفع التعهد المتضمنة التأجير اتفاقية على الطلع بعد

ِم         وعد أَجر
ْ بالمست القبول حال الشهري اليجار قيمة نصف يساوي

. ذلك    بعد ولو استرداده

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

وهو         عمل على أجرة لنه جائز ذلك على التفاق

          ( إيجار( قيمة نصف المراد هل يحدد أن ينبغي أنه على السمسرة

 ) قيمة         نصف عبارة لن ًا دائم الشهري اليجار أم الول الشهر

.     ( النزاع  تورث جهالة فيها الشهري اليجار

المتضمن     اللجنةواطلعت  الستئجار اتفاقيـة على ًا أيضـ

بدفـع   التعهـد
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ونص        الشهري، اليجار قيمة نصف يساوي ًا رسم المستأجر

: يلي   كما التفاقية

 / السادة     نوكل أدناه الموقعين العقاري نحن مكتب

لهم         المتفاوض ندفع بأن ونتعهد سكن، على للحصول عنا نيابة

بالسكن،         قبولنا حال الشهري اليجار قيمة نصف يساوي ًا رسم

. الرسم           هذا دفع قبل السكن هذا إلى النتقال لنا يحق ول

ودفعنا          بالسكن قبلنا قد نكون عندما أنه نوافق أننا كما

الرسم          مبلغ استرجاع لنا يجوز ل فإنه للوكيل المستحق الرسم

المذكور.
الوكيل            قبل من عنوانه لنا يعطى سكن أي بأن نعلم أننا كما

شخص           إلى العنوان هذا أعطينا فإذا تامة، بسرية يعامل أن يجب

أخذ           حالة في للوكيل المقرر الرسم بدفع ملزمين نصبح فإننا آخر

. السكن  هذا

: اللجنة*   أجابت

من            المال هذا أخذ وأن يجوز، ل الشرط بهذا الرسم أخذ أن

ربح           من يتوقع ما فوات تعويض لنه بالباطل، الناس أموال أكل

المعلومات          يفشي من فعلى هذا ومع الشرع، في ًا معهود وليس

بأن          الحتياط المحل صاحب وعلى الثم، ًا سر بحفظها تعهد التي

.   . أعلم         والله به يثق لمن إل تنفعه التي بالمعلومات يبوح ل

* * *

الكفالة  84ع/1/22 على الجرة



اللجنة عرض]  260[ / على السيد     من المقدم ،حمودالسؤال

: كالتي  ونصه

ما،مقابل       لشخص دكـان رخصة ًا مؤجر .120كنت ك  د

والسؤال  ًا، سنويـ
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أعله          السنوية الجرة زيادة على المؤجر مع التفاق يجوز هل

يعملون         الذين للعمال إقامات أعمل أن مقابل بيننا بالتراضي

. الدكان       داخل ًا قانوني وجودهم يكون حتى بالمحل؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

هو         إيجارها زيادة مقابل إقامات وعمل الرخصة إيجار إن

العلماء           من أحد يجزه ولم الكفالة، على العوض أخذ قبيل من

.   . أعلم  والله نعلم فيما

* * *
عمل   6/194/82 إيجاد على العمولة

اللجنة عرض]  261[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:توفيق بالتي    يفيد والذي ،

بأجرة         العاملة اليدي لستقدام ًا مكتب يفتح أن يود شخص

عشرة         بمبلغ للغير يؤجرهم بحيث دنانير، ثمانية مقدارها يومية

صاحب         ويستفيد دنانير ثمانية أجرته منها العامل يعطي دنانير،

. ًا          خير الله جزاكم أفيدوني ذلك؟ حكم فما الدينارين، من المكتب

: اللجنة*   أجابت



معلوم         بأجر ًا أشخاص أو ًا شخص المستفتي استأجر إذا أنه

التصرف           فهذا للغير تأجيرهم حق له يكون أن على معينة لمدة

على            محددة عمولة أخذ لو وكذلك تراض، عن كان إذا ًا شرع جائز

من          العمولة أكانت سواء ًا، شرع جائز فإنه لشخص عمل إيجاد

.   . أعلم       والله ًا مع هما أو المستأجر من أو الجير

 * * *
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التجارية  84ع/2/27 الرخصة تأجير

اللجنة عرض]  262[ / على السيد     من المقدم ،فهدالسؤال

: كالتي  ونصه

أن            العلم مع مصنع أو محل رخصة بيع أو تأجير يجوز هل

الرخصة؟      صاحب على تقع ذلك مسؤولية

: اللجنة*   أجابت

هو         إيجارها زيادة مقابل إقامات وعمل الرخصة إيجار أن

العلماء           من أحد يجزه ولم الكفالة على العوض أخذ قبيل من

.   . أعلم  والله نعلم فيما

* * *
التجارية  4/5/83 الرخصة تأجير

]263 / السيد]     اللجنة إلى :علـيحضر التي    السؤال وقدم ،

مال،         رأس لدي وليس تجاري، ترخيص لدي مواطن أنا

الترخيص          يستغل أن الحال ميسور كويتي غير أخ مني وطلب

في         سأكون الحال وبطبيعة والمقاولت، بالتجارة وذلك لي العائد



ًا           نظر عليه أو له حق كل عن مسؤولً والناس القانون نظر

منه           يصدر سيء أو حسن تصرف وأي باسمي إنه حيث للترخيص،

المور           أحد اختيار لي ترك فقد لذا الترخيص، هذا باسم سيكون

مهنة         مزاولة حق يمنحه الذي الترخيص نظير وذلك التالية

التجارة.
سنوية(  )          كأجرة بيننا عليه يتفق ًا معين ًا مبلغ يمنحني أن أ

للترخيص.

مقاولة(  )          عقد كل قيمة من معينة مئوية نسبة يقتطع ب

الغير    وبين لصالحي.بينه

الترخيص(  )         هذا أن يعتبر أي بالترخيص ًا شريك يعتبرني ج

ًا   مبلغ .يعادل لصالحي     المال رأس من ًا معين
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شبهة            ذلك في كان إن حيرة، في فإنني ورد ما ضوء وعلى

أفضل؟            فأيهم الثلثة المور هذه في شيء ل كان وإذا حرمة، أو

الموضوع*     استعراض :وبعد اللجنة  أجابت

بهما،          العمل يجوز ل فإنه والثانية الولى للصورة بالنسبة أنه

صاحب          يشترك أن بشرط جائزة فهي الثالثة للصورة بالنسبة أما

  . سبحانه       والله والخسارة الربح في المال صاحب مع الترخيص

. أعلم  وتعالى

* * *
الجارة  84ع/2/48 عقد فسخ

اللجنة عرض]  264[ للتجارة     على شركة من المقدم الستفتاء

: كالتي     الستفتاء ونص والمقاولت العامة



تجاري       مشروع في استخدامها بقصد مكاتب استأجرنا

للجهات         تقدمنا عندما ولكن إليها، المطلوب المبلغ بتسديد وقمنا

لهذا        اللزمة التراخيص على للحصول بالدولة والرسمية المختصة

هذه        أفادتنا حيث الموافقة، بعدم فوجئنا التجاري المشروع

موضوع          ـ المكاتب دائرتها في الواقع المنطقة هذه أن الجهات

لهذه          تراخيص إصدار يجوز ول سكنية، منطقة هي ـ اليجار

أفادت         التي المختصة الدارة مع بالتحدث قمنا عليه المكاتب،

ندفع          ونحن قريب، عن ستخرج الموافقة بأن مرة من أكثر

المختص         الشخص عن يصدر الذي المل هذا على اليجار

بهذا          البلدي المجلس بت حتى الحال هذا على ونحن بالتأجير،

يصلح          ول سكني هو المشروع هذا بأن أفاد والذي الموضوع،

. التجاري  للعمل

عـن         تسديدها تـم التي المبالغ ُع استرجا لنـا يجـوز فهل

السابقة  المـدة
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؟     .. ل أم اليجار عقد وفسخ والمستقبلة

. الشأن        هذا في الشرعي برأيكم لموافاتنا التكرم برجاء

. وبركاته     الله ورحمة عليكم والسلم

:اللجنةرأت*   بالتي   الجابة

فيه           يد ل طارىء بعذر لنه مشروع هنا الجارة فسخ إن

حيث        من المستقبلة للمدة بالنسبة الفسخ ويكون للمستأجر،

المبالغ         استرجاع له ويجوز الفسخ، طلب عقب المأجور إخلء



المدة          دون العقد في المتبقية المدة عن ًا مقدم دفعت التي

.   . أعلم   والله الخلء على السابقة

*  *  *

364

المعاملت  كتاُب

والخلو:   الستثمار باُب

المرضى   84ع/3/21 إعانة أموال استثمار

اللجنة عرض]  265[ من    على المقدم إعانة السؤال صندوق

:المرضى كالتي   وهو ،

لدينا        المرضى، إعانة صندوق في التجارية اللجنة نحن

جميع         في مرطبات ثلجات بوضع الصحة وزارة من ترخيص



يقارب         فيما المشروع هذا في عملنا ولقد الكويت، مستشفيات

ومضيعة          المتاعب، من ًا كثير المشروع هذا من عانينا فلقد سنة،

إحدى         علينا عرضت هذا وعلى الصندوق، عمل في للوقت

لنا        وتكون المشروع، هذا على والشراف القيام الشركات

. الرباح       من نسبة لنا وتكون فقط، المراقبة

للشركة؟:        إلى العمل هذا إعطاء يجوز هل السؤال

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

فرق           على حصولً فيه ولن ثانية، مقاولة لنه جائز ذلك إن

.   . أعلم   والله العمل ربح من

 *  *  *
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السلمية   4/4/83 الشريعة في الخلو

اللجنة حضر]    266[ / إلى ّله، السيد  ل ا السئلة  عبد وقدم

التية:
حرام             أم حلل هذا أن أدري ول محلي أبيع أن لي ّله ال قدر

للمحل          وأجريت ميزان بداخله كان المحل بعت عندما أنني مع

؟       الجديد للمشتري تركتها وقد التصليحات بعض

ودراسته*         السؤال استعراض اللجنة وبعد :أجابت
خلو         مايسمى له التالي المستأجر من المستأجر أخذ أن

ليجوز.
فعلً          قائمة موجودات من المحل في عما عوض أخذ أما

الطرفين          لحد إكراه غير من عليه يتراضيان الذي بالسعر بالمحل

. أعلم.   ّله وال فيجوز

*   *   *

الخلو    7/1/83 من بدلً اليجار رفع

اللجنة  قدمت]  267[ تجارية  أسئلة إلى وكانت شركة ،

كالتالي:

الكويت،         مناطق بإحدى تجاري مجمع بناء على مقبلون نحن

وحيث         منتشرة، الخلوات بطريقة التأجير فكرة أن تعلمون وكما

السلمية،         الشريعة تطبيق على ينص الساسي شركتنا نظام إن

. السلمية         والشريعة الخلو نظام تمشي مدى عن نسأل فإننا

اليجارية         القيمة بزيادة عنه والستعاضة الخلو ترك يمكننا وهل

فما            السلمية للشريعة ًا مخالف ذاك أو هذا كان إذا حال وفي مثلً،



العائد         لنا تحقق والتي تقترحونها، التي المثلى الطريقة هي

؟     الحنيف ديننا ويقرها المناسب

: اللجنة*    أجابت

جائز،         أمر اليجارية القيمة برفـع الخلو عن الستعاضة أن

على  ويجري
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المبلغ          يسترد العقد فسخ لو بحيث الجرة، أحكام كل البدل

.   . أعلم     ّله وال الباقية الفترة يخص الذي المقدم

*   *   *
الستثمار   4/193/82 في الربح ضمان

اللجنة تقدم]   268[ / إلى المجيد السيد  :عبد بالتي   وأفاد ،

المال           من أحب ما عنده أضع أن القارب أحد علّي عرض

حدده         ًا شهري ًا عائد يعطيني المقابل وفي تجارته، في ليستثمره

مبلغ           بمتوسط تجارته، من عليه يعود الذي الدخل واقع من هو

 : هل         والسؤال عنده، وضعتها جنيه ألف لكل ًا شهري ًا جنيه ستين

ًا           رب يعتبر الشخص هذا لدى الستثمار من علّي يعود الذي المال

أموالي؟       لستثمار المشروعة الطريقة وماهي ًا، حرام أو

: اللجنة*    رأت

الربا          قبيل من هو خطابه في صوره الذي التصور أن

من          المال رأس وسلمة للربح، ًا معين ًا مبلغ حدد لنه المحرم

الخسارة.

أن          في المستثمر هذا مع يتفق أن هي المشروعة والطريقة

       (  ) المال،   رأس من ل ماله ربح من مئوية نسبة شائع جزء يكون

يكون            أن الحق وله كله، المال رأس في ًا شريك يكون أن وله



خسارة         وقعت وإذا بالتفاق، يحددانها معينة صفقة في ًا شريك

 . ّله        وال جهده العمل صاحب ويخسر المال، صاحب كلها يتحملها

. أعلم   وتعالى سبحانه

*   *   *
تضمن    84ع/2/43 شركة لدى الموال استثمار

الربح

اللجنة عرض]   269[ إحدى مجموعُُةمن  على موظفي

،الشركات

قبل        من عليه الممنوحة والفوائد بالدخار ًا خاص ًا كتيب

رأي     يعلموا حتى .اللجنةالشركة، حرمته       أو العمل هذا حل في

367
المذكورة*          الشركة من المعدة النشرة على اللجنة اطلعت

المادة         ولسيما فيها، المنشور ِم النظا على وكذلك الدخار بشأن

: كالتي    نصها التي الخامسة

بالشكل       العضاء لصالح المدخرات باستثمار الشركة تقوم

ًا          وربح مدخراتهم كامل العضاء لهؤلء وتضمن ًا مناسب تراه الذي

) عن    ليقل ًا صافي ًا المدخرات%)     5سنوي هذه من بالمائة خمسة

هذه         ولتدخل استثمارها، من تتحقق التي السابقة الرباح ومن

والدخار         التوفير مكافأة حساب في مقدارها مابلغ ًا بالغ الرباح

. النظام          هذا أحكام بموجب الخاص مالها من الشركة تدفعها التي

: التية     المور هذه من وتبين



         ( النص( ويجب المدخرة للمبالغ الستثمار وجوه يبين لم أ

. السلمية       الشريعة ليخالف بما تستثمر أنها على

          ( ترد( وأنها المدخرة المبالغ ضمان على المادة نصت ب

الشرعي         الستثمار أسلوب يخالف وهذا الحوال جميع في كاملة

إذا          هذا المال، لرأس ذلك وتحميل للخسارة أو للربح الخاضع

تقوم         كانت إذا أما بالصالة، المستثمرة هي الشركة كانت

وكانت       لمصلحتها، عنهم وبالنيابة المدخرين لصالح بالستثمار

على          خسارة من المستثمرة المبالغ يلحق قد لما ضامنة الشركة

طرف          من لنه جائز، الضمان ذلك فإن لموظفيها، الرعاية سبيل

. الستثمار    عملية عن خارج

        ( ليقل( أدنى بحد المقدر للربح ًا ضمان المادة تضمنت ج

لنها%)         5عن ( بعينه، الربا هو وهذا المدخرة المبالغ إلى منسوبا

يزيد          الربح أن والصل بعقد، مشروطة المال رأس على زيادة

.   . أعلم   ّله وال الواقع بحسب وينقص

*  *  *

368

المعاملت  كتاب

والتزوير:   الغش باُب

المتحان  4/32/83 في الغش



من]      270[ المقدم الكتاب في  عرض القانونية الشؤون

الفتوى، لمقرر  الوزارة :لجنة ونصه 

 / أحمد،       السيد أحالت المساجد إدارة أن الحاطة أرجو

أدائه           أثناء بالغش قيامه من قبله أسند ما بشأن معه للتحقيق

الكريم         القرآن بدار الثالث للصف الكريم القرآن مادة لمتحان

أجرت         وقد هذا منه، للنقل صفحات إلى المصحف وتمزيقه

أسند          ما إلى فيه انتهت الموضوع في ًا تحقيق القانوينة الشؤون

. التحقيق       مذكرة من صورة طيه ومرفق ِقبله

أخذ         طلب الوزارة وكيل السيد على التحقيق نتيجة وبعرض

المخالف         ارتكبه فيما الشرعي الرأي بخصوص الفتوى لجنة رأي

إلى          المصحف وتمزيقه الكريم القرآن مادة في بالغش قيامه من

فيرجى          الوزارة في العاملين أحد كونه حالة منه للنقل صفحات

. الموضوع      هذا في اللجنة برأي إفادتنا

التحقيق*        ومذكرة الكتاب على الطلع اللجنة  وبعد :أجابت
له         ًا تأديب المتحانات في للغش المقررة بالعقوبة يكتفى أنه

.     . أعلم  وتعالى سبحانه ّله وال لغيره ًا وردع

*   *   *

369
السم  84ع/1/15 وتغيير تزوير

اللجنة عرض]   271[ /على السيد     من المقدم ،صلح السؤال

: كالتي  ونصه

جواز        لخذ بمحمد اسمي وغيرت صلح، الصلي اسمي

.   ( السم   (  بهذا الكويت هنا وجئت السفر،



كتاب          في أن ًا علم ؟ الشرعية الناحية من هذا ماحكم

باسمي          يعرفونني بلدي في بأني ًا وعلم الكبائر، من ّد ُع الكبائر

. فقط  الصلي

: اللجنة*    أجابت

لو          كما مشروع لمقصد اسمه تغيير للنسان يجوز أنه الصل

مرغوب           لمقصد أو به التسمي عن الشرع نهى مما السم كان

تضييع          التغيير هذا على ليترتب أن بشرط منه يتضرر كاسم

. بالباطل      حقوقهم أكل أو الناس حقوق

عليه          مايترتب فالمراد الكبائر، من ذلك ّد َع من ماجاء وأما

كما             آخر، شيء وهذا أبيه عن نسبه نفي أو أبيه غير إلى النتساب

إلى             يؤدي ذلك لن جده أو أبيه اسم يغير أن للشخص ليس أنه

.   . أعلم     ّله وال القرابة تجهيل أو النسب تضييع

*   *   *
الرسمية  2/16/83 الوراق تزوير

]272/ السيد]       من المقدم الستفتاء يفيد  محمد عرض والذي ،

بالتي:

من         تتكفل الشركة وهذه شركة لدى وأعمل موظف إني

في         ليرغب ومن الخاص، حسابها على موظفيها بإسكان جانبها

راتب           حسب قدرها مالية إعانة له تدفع الشركة لدى يسكن أن

فـي            ًا بيت اشترى قد بأنه ًا موثق ًا شرعي ًا صك لها أثبت إذا الموظف

بذاتها،         معينة بمنطقة أي ًا، مسبقـ الشركة حددتها قـد منطقة

 . مع         المنطقة نفس في ًا بيت يملك لـم مـن العانـة ولتشمل

الشركـة   أن العلـم
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هي          والتي حددتها التي المنطقة في المملوكة المساكن قلة تعلم

من         مملوكة المنطقة في التي المساكن وأغلب منشآتها، قرب

اليد،           أصابع بعدد إل منها يحرر ولم العقاري التنمية صندوق قبل

البيوت         أصحاب بعض مع بالتفاق الموظفين بعض يقوم لذلك

الموظف          باسم بيته صك بتحويل البيت صاحب يقوم بأن المحررة

يتفق          معين مبلغ مقابل العانة على الحصول في يرغب الذي

بتقديمه          يقوم الموظف باسم البيت صك تحويل وبعد عليه،

يقوم        المالية العانة استلم وبعد العانة، ويستلم للشركة

تشجيع          هذا وكل الصلي صاحبه إلى البيت صك بتحويل الموظف

وتخلي        مساكنها، خارج يسكنوا بأن للموظفين الشركة من

عن          متنازل بأنه الموظف من إقرار باستلم ذلك من مسؤوليتها

      . ًا    حق تبقى المالية العانة أن وللعلم الشركة مساكن في حقه

المحددة،         المنطقة في لبيت ملكيته أثبت متى بتسلمها للموظف

آخر           عمل إلى ينتقل أو يستقيل أن الموظف وأراد صادف وإن

لذلك          المالية، بالعانة المطالبة في حقه يسقط ثانية شركة في

الستقالة        تقديم قبل الذكر السابقة بالعملية الموظفون يقوم

مايحصل         فهل الشركة، من استقال المالية العانة استلم وإذا

؟         المالية العانة أي حرام أم حلل الموظف عليه

: اللجنة*    أجابت

الناس         لموال وأكلً ًا واضح ًا تزوير يتضمن التعامل هذا أن

السكن         معونة باسم الموظف عليه مايحصل يحل فل بالباطل،

عملية         لتسهيل مايأخذه البيت لصاحب ليحل كما السبيل، بهذه

يراجعوا          أن ذلك من بدلً وأمثاله الموظف هذا وعلى التزوير،



مشروعة        بطرق المعونة هذه على ليحصلوا المسؤولة الجهات

. أعلم     وتعالى سبحانه ّله وال واضحة،

*  *   *

371
المعاملت  كتاُب

والبنوك:    والربا القرض باُب

الربوية   5/143/81 البنوك من القتراض

اللجنة عرض]   273[ :على التي   السؤال

سيولة           تريد عندما لشركة البنك، من القتراض يجوز هل ـ

وإنما          اعتماد فتح ليس أقصده الذي والقتراض لها، بضائع لشراء

معينة؟          بفائدة يسدد أن على معينة لفترة مال أخذ

: اللجنة*    أجابت

لنها          غيرها أو البنوك من سواء بفائدة القتراض ليجوز أنه

    "  : الربا       آكل ّله ال لعن وسلم عليه ّله ال صلى ولقوله صريح، ربا

     ." في    الممولين مشاركة بالمكان لكن وشاهديه وكاتبه وموكله

.   . أعلم     ّله وال الربح من بجزء التجارية العملية

*  *   *
والمؤسسات   84ع/1/48 البنوك في العمل

الربوية

الربوية    البنوك في اليداع



اللجنة  عرض]  274[ / على زاهر      السيد من المقدمة السئلة

: كالتي  ونصه

)         ( وهي( المقاولت بقسم شركـة فـي موظفا بصفتي أ

     ( الشركة    رئيس مـني طلب فقـد محدودة مسؤوليـة ذات شركة

الشركـة   شيكـات توقيـع

372
رواتب         لدفع الربوية البنوك من الشركة أموال سحب وبالتالي

يجوز         فهل ذلك، شابه وما المختلفة المشتريات ودفع للموظفين،

؟        ربوية بنوك من الصادرة الشيكات أوقع أن

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

كاتب          فإن ربوي بنك في رصيد الشركة لصاحب كان إذا

يحتوي           الشيك كان إذا وأما مؤاخذة، عليه ليكون أن نرجو الشيك

الكاتب          علم وقد المكشوف على سحب بأن ربوية معاملة على

الحديث           تحت داخلً يكون فإنه ربوية فائدة عليه المال هذا أن

 ."         " ّله  وال وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل ّله ال لعن المشهور

أعلم.
*   *   *

        ( سأملك( بحيث مقاولت شركة تأسيس أريد من% 40ب

الـ     والباقي الشركة وستودع%   60أسهم شخصان سيملكها

. ؟        جائز هذا فهل ربوية، بنوك في الموال

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



على         تكن مالم جائز الواردة الصورة على الشركة أصل

فهو           بفائدة ربوية بنوك في الموال إيداع أما شرعي، غير وضع

. أعلم        والله كثرت، أو الفائدة ّلت ق قطعا حرام

*    *   *
اللي   84ع/5/22 الصرف ببطاقة التعامل

اللجنة عرض]   275[ : على مثل   التي السؤال

بـ     التعامل يجوز هل DINNERS CLUB VISAمثل  CREDIT CART ـ

؟     التعامل هذا حدود وما

373
اللجنة  :أجابت يلي   بما

فوائد         هناك ليكون أن على البطاقات بهذه التعامل يجوز

.   . أعلم   ّله وال التأخير حال في

*   *   *
الربوية  84ع/5/22 بالفوائد التصرف

اللجنة عرض]  276[ :على التالي   السؤال

أموال         أو أوالعامة الخاصة الموال وضع يجوز هل ـ

في         مادمنا عليها الفوائد وأخذ التوفير حسابات في المساجد

أمريكا؟

هذه         لصرف شروط هناك فهل بنعم الجابة كانت وإن

الفوائد؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

إذا          البنوك لدى التوفير حسابات في الموال هذه وضع يجوز

الموال           هذه على ترتب وإذا إسلمية، بنوك في إيداعها يمكن لم



أو          المساجد بناء باستثناء الخير، وجوه في تصرف فإنها فوائد

.   . أعلم  ّله وال المصاحف طبع

*    *   *
والمؤسسات   84ع/1/19 البنوك في العمل

الربوية

اللجنة عرض]   277[ / على السيد     من المقدم ،هللالسؤال

: كالتي  ونصه

البنـك         إن وحيث والدخار، التسليف بنك في أعمل إنني

عملي          ماحكـم بالفوائـد، التعامل أي للدخار فـرع بـه يوجد

أتقاضـاه،          الذي الراتـب في الشأن ومـا ؟ البنك فـي كحارس

السلمية         الناحية من تعتبر والتي بالفوائد تعامل فيه طالما

          ( حيرة( في لنني وصراحة بوضوح الجابة تكون أن فرجائي ؟ ربا

. خير      كل ّله ال وجزاكم أمري من

374
اللجنة*   :اجابت يلي   بما

عمله،           في حرج فل كحارس البنك في يعمل السائل أن بما

نظير           لنه فيه لحرج البنك من المرتب وأخذ مشروع، عمل وهو

.   . أعلم  ّله وال مشروع عمل

*   *   *

التأمين    3/11/83 وشركات البنوك في العمل

اللجنة حضر]   278[ / إلى الستفتاء  محمد،السيد  وقدم

التي:



لهم          سبق أن بعد العمرة لداء وزوجته أقاربي أحد سافر

حرام          الوظيفي عملهم أن سمعا وهناك الماضي، العام في الحج

: التالية         المسائل في الفتوى لطلب إليكم اللجوء مني فطلبا

البنوك          من وهو ما بنك لدى محاسب بوظيفة يعمل الرجل

الحسابات         برصد يقوم أن تقتضي عمله وطبيعة الحكومية

والبنوك          الفراد مع معاملته عن البنك فوائد وكذا بالبنك المتعلقة

.       .. حرام  أم حلل هذا عمله فهل والشركات الخرى

:اللجنةوسألته  بالتي 

  : بل         ل قال ربوية؟ عقود كتابة على يقوم الرجل عمل هل

. محاسب  عمله

     : هذا       حرمة له ظهر إذا قال آخر؟ عملً يجد أن يستطيع هل

. آخر      عمل عن سيبحث فإنه العمل

الفوائد؟         بحساب هو يقوم هل يراجعها التي للعقود بالنسبة

. نعم:  قال
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. : ل        قال الربوية؟ للمعاملت بالنسبة أخرى أعمالً يتولى هل

الموضوع  * استعرض اللجنة  وبعد :أجابت يلي   بما

به            غيره قام لما رصد مجرد كان إن الموظف هذا عمل إن

في           حرج فل الربوية الصكوك كتابة من أو الفوائد استخراج من

يقوم           أو الربوية الفوائد حساب في يشترك كان إذا أما هذا،



ينتقل           أن حينئذ وعليه ًا، محرم يكون هذا عمله فإن صكوكها بكتابة

كتابة          أو الربوية الحسابات استخراج عن بعيدا آخر عمل إلى

من            هذا ويكون له فيرخص آخر عمل له يتيسر لم فإن الصكوك،

.   . أعلم  ّله وال الضرورة قبيل

*  *   *
والمؤسسات   5/11/83 البنوك في العمل

الربوية

اللجنة حضر]   279[ / إلى بالنيابة   مشعلالسيد  السؤال وقدم

: أخته  عن

فإني         المصرفية، للدراسات معهد أو مركز عن هو سؤالي

يأخذ           المركز هذا أن علمت قد وإني المركز هذا في أعمل

وهذا         الرسمية وغير الرسمية البنوك جميع من السنوية ميزانيته

طلبة         إلى بالتدريس يقوم وهو البنوك، لخدمة يعمل المركز

ـ           به أعمل وإني دبلوم على الحصول في يرغبون الذين البنوك

إلى          بالتدريس الحيان بعض في وأقوم ـ وإحصاء بحوث عاملة

هل         هو وسؤالي جامعية، شهادة على حاصلة وإني الطلبة،

علمتم           وقد بالربا؟ علقة له المركز هذا من آخذه الذي المرتب

. الكويت          في الموجودة البنوك جميع من مدفوع ماله رأس أن

الموضوع*     استعراض اللجنة  وبعد :أجابت يلي   بما

مجال          في هو إليه المشار المركز فـي عملها مادام أنـه

ًا  تدريس الحصاء

376



في           ًا ركن ليس لنه محرم غير عمل فإنه بحوث لعمل أو

. الربوية  المعاملت

اللجنة          أجابت فقد العمل هذا على يؤخذ الذي المرتب أما

ًا: أيض

ومع            حرام مال من كله ليس الجر هذا مصدر لن جائز أنه

ّله           وال الباب، هذا غير من بالكتساب وننصح شبهة راتبها ففي هذا

. أعلم   وتعالى سبحانه

*   *   *

بفائدة 5/180/82 القتراض

اللجنة  تقدم]  280[ / إلى العزيز السيد  :عبد بالتي   وأفاد ،

التسليف        بنك من والترميم للبناء مبلغ باستلف قمت

: للعقد            قراءتي خلل من لي تبين المبلغ أخذت أن وبعد والدخار،

أساس           عن تأخير فائدة يحسب البنك أن فيه السادس البند أن

الثاني%         5 الطرف من المبلغ على زيادة تؤخذ أو تخصم ،

الفائدة؟         هذه حكم فما السداد، في تأخر إذا المقترض

*   *   *
بفائدة 2/185/82 القتراض

عرض]    281[ اللجنة كما من   على المقدم السؤال

:حسنالسيد/ ونصه 

الفلوس         لتسلم البنوك أحد إلى وذهبت بيت، بناء أعتزم

التأخير،          حالة في فائدة أدفع أن علي واشترطوا لذلك، اللزمة

المبلغ؟            أخذ لي يحق فهل ًا، أبد لأتأخر أن ّله ال بعون عازم وإنني

اللجنة*    :أجابت السؤالين    هذين على



وترى          ًا، شرع فاسد شرط العقد في الوارد الشرط هذا أن

العقد،          ليفسد الفاسد الشرط أن يرى من بقول الخذ اللجنة

. به    الوفاء ليجب ولكن
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أداء         على يحرص بأن السائل اللجنة تنصح ذلك وعلى

  . سبحانه        ّله وال الربا إثم في ليقع حتى مواعيدها في القساط

. أعلم  وتعالى

*   *   *

بفائدة 7/153/81 القتراض

]282/ السيد]       من المقدم السؤال جاء  مختار، عرض حيث

: مايلي  فيه

        ( من( زراعية أرض قطعة اشتريت الماضي العام في أ

ولي           لسرتي للرزق ًا ومصدر ًا عون تكون أن أجل من وذلك الدولة

بفائدة         سنوية أقساط على ثمنها يسدد القادمة، السنوات في

من%          3 عليها بالصرف العام طوال قمت وقد الدولة، قبل من

. بها    والعناية زراعتها أجل

          ( حيث( السنوية، إجازتي في الصيف هذا أتزوج أن أريد ب

العمر     من بلغت والصبر      32إنني التحمل على ًا قادر ولست ًا عام

: التي         اتضح ب ، أ ومن السن هذا بعد

السنوي         القسط بسداد لقوم ًا كبير المال من ًا مبلغ أريد

. القادمة         القليلة الشهور في يستحق لنه العام، لهذا للرض



الزراعية     "  "    الرض في شقة بيت عمل يمكن المبلغ وبهذا

هي        الساسية ومشكلته الزواج لن الزواج، أستطيع وبالتالي

. المأوى  وجود

بفائدة         البنك من ًا مبلغ أقترض أن أريد ًا% 8ر5لذلك سنوي

الشهري           راتبي إن حيث الزمن من معينة مدة مدار على وأسدده

المبلغ           لن ذلك، في ذكرته بما يوفي أن يستطيع ول محدود،

هي          التي البنود هذه يمول أن يستطيع واحدة دفعة المقترض

. القادمة       الشهور وهي محدد وقت في مطلوبة
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: اللجنة*    أجابت

قال          وقد صريح، ًا رب لنه بفائدة، القتراض ليجوز أنه

     " وموكله       الربا آكل ّله ال لعن وسلم عليه ّله ال صلى ّله ال رسول

. أعلم  ".   ّله وال وشاهديه وكاتبه

*   *   *

والنتاجي  1/180/82 الستهلكي الربا

]283 / السيد]       من المقدم السؤال :يوسف،عرض ونصه 

.   : وحرام     حلل نوعان الربا أن البعض يعتقد

     :   : رجل   يقترض كأن النتاج، ربا فهو الحلل، الول النوع أما

من          المبلغ ويسدد بها، عمارة ويبني بفائدة، مالً البنك من

. واستفاد       أفاد فهذا يستوفيها، حتى العمارة إيجارات



        : البنك  من مالً رجل يقترض كأن الستهلك ربا الثاني النوع

أو          له، خاص مسكن كبناء الحياة، ضروريات لسد وذلك بفائدة،

رأيكم؟        فما حرام، وهو مأكل أو ملبس، شراء

اللجنة*    :أجابت يأتي     بما ذلك على

النتاجي         بالربا مايسمى بين لفرق محرم أنواعه بكل الربا

: تعالى     قوله لعموم الستهلكي، وحّرم   {أوالربا البيع ّله ال وأحل

: )1(}الربا تعالى   مابقي      {ولقوله وذروا الله اتقوا آمنوا الذين ياأيها

مؤمنين     كنتم إن الربا من)      278(من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإن

ول         لتظلمون أموالكم رؤوس فلكم تبتم وإن ورسوله ّله ال

:"  ،)2(}  )279(ُتظلمون لعن       الحديث في وسلم عليه الله صلى ولقوله

وموكلـه    الربا آكل الله

_________
)1(  : الية  البقرة .275سورة
)2(  : اليتان  البقرة 279، 278سورة
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         " وفي  التحريم في وربا ربا بين اليات تفرق ولم وشاهديه وكاتبه

ولم          الضطرار حالة إلى النسان وصل لو نعم والوعيد، التهديد

يحمي             ما بقدر يقترض أن فله بالربا يقترض أن إل َلص َمْخ له يكن

مسكن          له كان إذا مسكن بناء الضرورة من وليس نفسه،

عنده           كان إذا كساء شراء ًا أيض الضرورة من ليس كما مستأجر،

المقرض           أن على والبرد، الحر ضرر عنه ويدفع عورته يستر ما

        : عند   الضرورة حال استغلل وإثم الربا أكل إثم إثمين ارتكب قد

أخيه.
. أعلم  والله



*  *  *
ربوية   4/180/82 شركة أسهم تداول

]284 / السيد]   :يوسفتقدم التالي   بالسؤال

: بالتالي         العمل على تنص فيها العمل بنود مساهمة شركة

1. العقار    وبيع شراء ـ

2. تفريق       بدون السهم كافة وبيع شراء ـ

3. بفائدة    واستقراض إقراض ـ

ًا        وفق الشركة هذه تأسيس على المختصة الوزارة وافقت

زالت          ول الثالث، البند على المختص البنك واعترض البنود، لهذه

طرحت         الثالث البند في الفصل يتم وحتى جارية، المباحثات

لي          يجوز فهل ًا، حالي تداولها ويتم السوق في الشركة أسهم

أربعة          السعر وارتفع اشتريت أنني حصل ولو أتداولها؟ أن كمسلم

العمل؟     فما الشراء سعر أضعاف

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

والستقراض       القراض معاملتها أصـول مـن شركة كل

يحل   ل بالربـا

380
كانت           وإل الحوال، من حال بأي أسهمها شراء ول فيها السهام

ولم           هذا مثل في إنسان تورط ولو محرم، عمل في مشاركة

أن            فعليه أصحابه إلى ماله رأس على زاد ما يرد أن يستطع

حصل           التي الزيادة ينفق أن يجب أنه على ماله، رأس يمسك



بها            يبني ل أن على الخيرية، العمال في الربا طريق من عليها

.     . أعلم     وتعالى سبحانه والله ًا مصحف بها يشتري ول ًا، مسجد

*  *  *
والمؤسسات   84ع/3/42 البنوك في العمل

الربوية

اللجنة عرض]  285[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:سمير يلي    كما وهو ،

يرجى         رئيسي ببنك مالي مفتش وظيفة في أعمل إنني

الوظيفة           هذه مهام إن حيث بالربا الوظيفة هذه علقة عن إفادتي

: التالي   في ينحصر

1  ) ـ      تجارية بنوك المالية المؤسسات على التفتيش ـ

.( صيرفة     شركات ـ استثمارية شركات

البنوك       2 من المقترضين العملء ملفات على التدقيق ـ

. القراض    إجراءات من والتأكد

ونظمها      3 المالية المؤسسات سياسات على التفتيش ـ

. البنك       وقرارات قوانين مع تمشيها ومدى الداخلية

المالي         المركز سلمة من التأكد هو التفتيش من الهدف

. وتقييمها     نشاطاتها من والتأكد للمؤسسة

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

بعملية          يتصل تجارية مؤسسة أو بنك في عمـل كل إن

مـن    نفسها المراباة

381



المداينة           سندات كتابة أو فائدة بدفع أخذه أو بفائدة المال إعطاء

الله         "  لعن حديث في لدخوله حرام فإنه عليها الشهادة أو وبفائدة

      ." فليس     ذلك من خل ما أما وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل

. أعلم.   والله ًا حرام

*  *  *
إلى     84ع/4/45 البنك في العامل مال انتقال

الوارث

اللجنة عرض]  286[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:عبدالرحمن يلي    كما ونصه ،

في          يشتغل كان بأنه ًا علم ًا إرث لنا وترك والدي توفي

وظائف          في ثم الكويت، في ربوي لبنك ًا مدير ثم الصيرفة،

استقال           ثم البنك، في العمل إلى رجع ذلك بعد ثم الحكومة،

ولديه          إيجارها، من يستفيد عمارة لديه وكان حرة، أعمالً وعمل

ًا           علم أخذها؟ لنا يحق التركة هذه هل الربوية، البنوك في ودائع

. مأجورين       أفتونا الربا، أموال فيها تدخل بأنها

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

المورث          أموال من إليهم آل ما يأخذوا أن للورثة يجوز

كسبها           من على الثم لن الموال، تلك موارد عن النظر بقطع

شرعي          بسبب أخذوها فقد الورثة وأما شرعية، غير وجوه من

كتبدل         الملك سبب تبدل إن الشرعية والقاعدة الميراث، وهو

. أعلم.   والله العين

*  *  *
ربوي    2/17/83 قرض من دعوية مدارس



اللجنة عرض]  287[ المهتمين     على أحد من المقدم السؤال

: ونصه   المسلمين بأمور

المبشرون"        يعمـد السلمية العربيـة الدول مـن دولة فـي

إنشاء   إلـى
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الدولة        وتدعمهم ًا، جد كبير مستوى على تبشيرية مدارس

رمزية       بفائدة النقود من المليين بعد%   3بعشرات أنه والمعتمد ،

. القرض      هذا عن الدولة تتنازل فترة

قرض         لخذ المسلمين من الغيرة ذوي بعض تقدم وقد

بفائدة         يكون أن الدولة عليهم فاشترطت الجاليات هذه كبعض

شريكة%         3 الدولة تكون أن المسؤولين على عرضوا وقد ًا أيض

. ذلك      عليهم فأبت والخسائر الرباح في

أل           ينوون وهم الفائدة بهذه القرض يأخذوا أن لهؤلء يجوز فهل

ل          هناك المحاكم فإن الدولة قاضتهم وإذا الفائدة هذه يدفعوا

مع          منهم، طلب حسبما التعاقد لهم يحق فهل بالفائدة تحكم

مؤسسات           إقامة يمكن ل الدولة من الدعم هذا بدون أنه العلم

تبشيرية         مدارس أنشئت الدعم بهذا لنه التبشير تناهض تعليمية

الكبيرة        ". السر أبناء ومن الشباب من ًا كثير استقطبت

الموضوع*     استعراض اللجنة وبعد :أجابت يلي   بما

ل         السلمية البلد في تجري التي التبشيرية العمال إن

المن        وكذلك وسلوكهم المسلمين عقائد على خطورتها تخفى

الستعمار          طليعة التبشير لن البلد، هذه به تنعم الذي والستقرار

     . أمور     ولة على يجب وكذلك العهد القريب التاريخ أثبت كما

الحملت          هذه لوقف يمكن ما كل بذل شعوبهم وعلى المسلمين



وسد        الوسائل بإيجاد وذلك مخاطرها من المسلمين وحماية

التعليم         مرافق سيما ول المبشرون إليها يتسرب التي الثغرات

والتطبيب.

القتراض          يجوز فإنه الغيور السائل يقول كما المر كان فإن

: وهي      المذكورة المواصفات بهذه الدولة من

       ( منزلة(   المنزلة الملحة الحاجة أو الضرورة وجود أ

. متوفرة    هنا وهي الضرورة
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        ( ما(   الفوائد أداء عدم على والتصميم النية توفر ب

فالثم          أدائها على وأجبروا أمرهم على غلبوا فإن ذلك، وسعهم

على        غيره وحمله بالمراباة لقيامه مضاعف المقرض على

.     . أعلم    وتعالى سبحانه والله رضاه دون فيها الدخول

*  *  *
بفائدة 1/11/83 القتراض

اللجنة حضر]  288[ / إلى الستفتاء  مصطفى،السيد  وقدم

التي:

في           له ًا معاش به ليسوي مالً شخص إعطاء البر من هل

هذا            عليه يقسط ًا نقد المعاش هذا يسِو لم إذا بأنه ًا علم بلده،

المساعدات        للجنة بطلب تقدمت ويقول المركب، بالربح المبلغ

دفع:            من حرمة تلحقني وهل البر، عمل من ليس هذا بأن فقالوا

المركب؟       بالربح المبلغ يزيد الذي بالتقسيط المبلغ



للمبلغ         منه التسديد وإمكانية راتبه عن اللجنة سألته وقد

هو            هل الخذ وجه عن سألته ثم ذلك، عن بعجزه فأجاب كاملً

له           يعطى أن يكفيه بأنه فأجاب الستدانة، أو التملك سبيل على

له             يسمح لن معاشه بتسوية يقم لم إذا أنه أفاد كما ًا، قرض المبلغ

. بلده    خارج للعمل بالخروج

: اللجنة*   أجابت

ولمثاله         له العطاء أن السؤال من الول للشق بالنسبة

. البر       وجوه من يعتبر القرض سبيل على

إذا         بالتقسيط المبلغ دفع تسبب حرمة للحقوق بالنسبة أما

      ( مما   (  الربا لن محقق، أمر فإنه المركبة الفائدة بالربا المبلغ زاد

.   . أعلم       ّله وال بالضرورة الدين من معلوم وتحريمه محرم، هو

*  *  *
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بفائدة 84ع/3/47 القتراض

اللجنة عرض]   289[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:محمد يلي    كما وهو ،

ومنتجات         الماشية لتربية مشروع تنفيذ في بدأت إنني حيث

المشروع،         تأسيس نحو كبيرة مرحلة وقطعنا وإخواني، أنا اللبان

كبيرة،         مبالغ تكلفت وقد والحظائر، المباني معظم من وانتهينا

تقدمنا           فقد المشروع لتكملة كبير مبلغ إلى حاجة في إنني وحيث

قدره      قرض على للحصول ) 50.000لبنك  ) لكن  ألف خمسون

بالفائدة         القرض لخذ البنك مع التعامل على اعترض والدنا



القرض         مشروعية مدى عن إفادتنا فنرجو وربا، ًا حرام باعتباره

عدمه؟  من

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

فل          بالربا، تعامل وهو حرام، بفائدة البنوك من القتراض إن

الواجب         وكان عنها، المسؤول الصورة في عليه القدام يجوز

السعي         أو المالية، طاقته حدود في التصرف المستفتي على

معه         شركاء إدخال الن ويمكنه الحسنة، القروض على للحصول

البنوك           بعض مع بالتعاون يتم أن ويمكن عنها، عجز التي بالمبالغ

الربح        أساس على المشاركات هذه تدخل التي السلمية

في         الوقوع جنبكم باعتراضه لنه والدكم الوالد ونعم والخسارة،

. أعلم.   والله الحرام

*  *  *
الربوية  84ع/10/30 بالفوائد التصرف

اللجنة عرض]  290[ / على المدعو     من المقدم ،ذيبالستفتاء

 : يلي   كما ونصه

ل         والذي بالتجنيد، يسمى شيء بلدنـا في عندنـا موجـود

التجنيد  يـريد
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مبلغ    ( يعادل ما المبلغ،)      1500يدفع هذا عندي وأنا كويتي، دينار

بقيمة       ( فوائد ما بنك في لي ًا)     50ولكن رب أنها أعرف وأنا ًا، دينار

المبلغ          ( إلى أضيفها أن أقدر هل ولكن آخذها، أن )1500وحرام
. للتجنيد  دينار



اللجنة*   :أجابت يلي   بما

بناء          عدا الخير وجوه في صرفها ينحصر الربوية الفوائد إن

يجوز          ول الزكاة من إخراجها يجوز ول المصاحف وطبع المساجد

دين            كقضاء الخاصة مصالحه في يده في هي من بها ينتفع أن

الخدمة            بدل ومنه ما، بسبب عليه ثبتت ضريبة دفع أو عليه وجب

. أعلم.   والله اللزامية

*  *  *
الدولة    2/184/82 من ًا قرض البنك استثمار

اللجنة عرض]  291[ / على السيد     من المقدم ،محمدالسؤال

: كالتالي  ونصه

   ( يرده     (    أن على مثلً الدولة من ما ًا قرض البنك اقترض إذا

مع           القرض البنك استثمر الفترة تلك أثناء وفي معينة، فترة بعد

مضاربين        من والمستثمرين المساهمين أموال من لديه ما

فكيف         ًا، أرباح البنك حقق المالية السنة نهاية ومع وغيرهم،

الستثمار؟         عملية بعد القرض أدرها التي بالرباح البنك يتصرف

البنك           مسؤولية أن أم هذه، الرباح بنسبة النفراد له يجوز وهل

الجل؟       حلول عند القرض تسديد في تنحصر

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

وهـو         للدين ضامـن لنه وحده للبنك ًا حقـ تكـون الرباح

إل         الخرين، للمستثمرين حق هناك وليس سداده، عن المسؤول

تفويض    هناك كان إذا
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من          شيء للمقرض وليس بذلك، عرف هناك كان أو بالقتراض،

الرباح.
. أعلم    وتعالى سبحانه والله

*  *  *
الربوية  84ع/2/45 بالفوائد التصرف

اللجنة عرض]  292[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:عبدالرحمن يلي    كما ونصه ،

والدنا،          توفي بعدما القصر شؤون هيئة في أموال لدينا توجد

البنوك         مع بالتعامل ًا قديم الموال هذه تستثمر الهيئة وكانت

أن            وأردنا الرشد سن بلغنا ولما ذلك، تفعل ل الن وهي الربوية،

ول              ربا فيه لنا المال رأس عن زاد ما أن لنا ذكر أموالنا نقبض

الرباح          هذه أخذ لنا يجوز هل السؤال والن أخذه، يجوز

أم          المحتاجين؟ على وصرفها أخذها لنا يجوز هل أو وامتلكها؟

بها؟     تتصرف الهيئة لدى ندعها

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

يجوز             ل فإنه ربا كله المال رأس عن زاد ما أن تأكدتم إذا

ول          الجنبية للمصارف تتركوه ول الزائد، المال هذا تمول لكم

تراه           والذي الثم، على لهم تقوية ذلك في لن الربوية، للمصارف

سبل          من سبيل في وتنفقوها الموال هذه تأخذوا أن اللجنة

ًا،           مصحف بها تطبعوا ول ًا، مسجد بها تنشئوا ل أن على الخير،

أن            بأس ول المتعددة، الخير وجوه من وجه أي في أنفقوها ولكن

هؤلء         من المحتاجين بها لتعين القصر شؤون لهيئة تتركوها

القاصرين.

. أعلم  والله



*  *  *
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الربوية  84ع/7/30 بالفوائد التصرف

اللجنة عرض]  293[ /على السيد     من المقدم السؤال

:عبدالله كالتي   ونصه ،

هي          أموال من سيارة تشتري أن خيرية لجمعية يجوز هل

أعمال          في لستخدامها وذلك بنك، من أخذت فوائد عن عبارة

الخيرية          بالعمال يقوم ممن أفرادها أحد مساعدة في أو خيرية

السيارة؟       به يشتري الذي المال يملك ول

: اللجنة*   أجابت

الخير          أعمال لتيسير تستخدم مما نحوها أو سيارة شراء أن

الموال          فيها توضع التي البر وجوه في الصرف من تعتبر

السؤال         في إليها المشار الحالة وفي منها، ًا تخلص المشبوهة

ًا          فقير نفسه المستعمل كان إذا إل للجمعية، ًا ملك السيارة تظل

لتمكينه        بالضافة الساسية، حاجته ّد لس السيارة إليه وأعطيت

.   . أعلم    والله للجمعية الخيرية الخدمات من

*  *  *
الربوية    84ع/3/15 البنوك في الموال استثمار

اللجنة عرض]  294[ / على السيدة     من المقدم :صفيةالسؤال
وقبل         مصنع إنشاء طريق عن الموال استثمار عن تسأل

إلى           فائدة عليها وتؤخذ البنك في الموال توضع المصنع إنشاء

: كالتي       والسؤال المعدات وشراء المصنع إنشاء حين



فائدة         عليها يأخذون البنك في الموضوعة العضاء أموال إن

الفوائد          وهذه المشروع تنفيذ من النتهاء حتى معينة نسبة بواقع

نترك           أن يمكننا هل الفوائد، هذه من نصيبنا نجنب ولكي حرام،

التي      الرباح من حصتنا أو العائد
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بما          سنوات عدة الفوائد هذه مقابل المصنع تشغيل بعد تخصنا

إذا           فهل حصتنا، على نحصل ذلك وبعد الفائدة الفائدة هذه يقابل

دخول             في نرغب ل لننا ل؟ أم إثم علينا يكون السلوك هذا سلكنا

على           تقوم بلدنا في المشاريع جميع أن العلم مع الحرام، الموال

. ًا   تقريب النظام نفس

: اللجنة*   أجابت

القائمين        العضاء إقناع تحاول أن السؤال لصاحبة ينبغي

على          بالتعامل يلتزم بنك في الموال بإيداع المشروع هذا على

تنويه          بما فلتقم بذلك يقتنعوا لم فإن السلمية، الشريعة أساس

أنه            ترى ما بقدر الرباح، من لها المقابل والعائد الفوائد تجنب من

.   . أعلم         والله الرباح من ذلك عدا ما لها ويحل ذلك يعادل

*  *  *
للفقراء   84ع/8/43 الربوية الفوائد أخذ

اللجنة عرض]  295[ /على السيد     من المقدم السؤال

:محمود كالتي   ونصه ،

: يأتي         فيما كتابة الشرعي الحكم عن بإفادتي التكرم أرجو

ربا           الربح أن من وتأكدت إسلمي غير بنك في مالً أودعت



هذه          مثل وفي ًا خصوص للبنك؟ أتركه فهل نفسي، على فحرمته

فهل          هائلة، بأعداد وموت مجاعة من بأفريقيا تمر التي الظروف

تركها           من بدلً أفريقيا إلى وإرسالها الرباح هذه أخذ لي يجوز

. الفادة     رجاء يستحقها لم لمن

: اللجنة*   أجابت

المشار          كالفوائد خبيث مال من المسلم إلى يصل ما أن

السؤال   في إليها
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. إليها          المشار كالحالة الخير وجوه في به التصدق سبيله فإن

. أعلم  والله

*  *  *
الذهب 84ع/4/41 إقراض

اللجنة حضر]  296[ / إلى السؤالين  حسينالمدعو  وقدم ،

التاليين:
         ( كقرض( بعد فيما يسدد كذهب الذهب إقراض يجوز هل أ

حسن؟ 

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

ًا          وزن بمثله بعد فيما يسدد أن على الذهب إقراض يجوز

.   . أعلم    والله القرض أحكام عليه وتطبق

*  *  *



          ( يبيع( تاجر من الذهب استقراض الذهب تجار لحد يجوز هل ب

ذلك            على سيترتب أنه لمعرفته إل يقرضه ل أنه العلم مع الذهب

له؟        ًا دائم ًا زبون سيكون لنه له منفعة جر

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

العلقة          تحسين منه الغرض يكون أن القرض صحة يمنع ل

ولكن          المحظور، النفع من ليس لنه والمقترض، المقرض بين ما

القرض           يبطل إذ القرض، عقد في ذلك يشترط أن يجوز ل

.   . أعلم    والله معينة منفعة المقرض باشتراط

*  *  *
لسداد    84ع/4/43 ًا مبلغ الذهب مشتري إقراض

قيمته  باقي

اللجنة عرض]  297[ / على السيد     من المقدم حسينالسؤال

: التي  وهو

دينار،          مائة قيمتها ذهب قطعة ًا صديق أو ًا زبون بعت لو

في  فبحث
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أقرضه           أن يجوز هل مثلً، ًا دينار ثمانين سوى يجد فلم محفظته

هذا           يعتبر أم لي؟ الثمن بقية ليسدد الباقية ًا دينار العشرين مبلغ

ًا؟        نقد الشراء أو البيع عدم على تحايلً

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

جميع          عليه وتطبق القرض، حكم المبلغ هذا يأخذ أن يجوز

. أعلم    والله القرض، أحكام



*  *  *
العملت 7/3/83 تحويل

]298 / المدعو]      من المقدم السؤال :جمعة،عرض التي   ونصه

مكاتب         أحد طريق عن الدنانير من لمبلغ تحويلي عند

للدينار         أول سعر بوجود فوجئت الكويت، في المنتشرة الصيرفة

فهل           مثلً، أسبوعكشهر من أطول مدة خلل في التحويل كان إذا

النقدية           بالتحويلت القيام يجوز وهل ل؟ أم ربا الثاني المر يعتبر

الشكل؟   هذا بمثل

: اللجنة*   أجابت

كان         سواء بالمؤجل أخرى عملة إلى عملة تحويل بحرمة

الحال،            في للصرف قابلً الشيك يكون أن بد فل ًا، شهر أو ًا أسبوع

اعتبر           وإل ًا مطلق التأجيل فيه يشترط أن يجوز ل التحويل وكذلك

. أعلم.   والله ربا

*  *  *
الدين    4/2/83 تأجيل مقابل فائدة حصول

اللجنة تقدم]   299[ / إلى :فهدالسيد  بالتي   وأفاد ،

استقلت        وبعدها سنة، لمدة مؤسسة في أعمل كنت

جهة   في وعملت
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مؤسسة         في خدماتي إلى السنة أضيف أن وأردت حكومية،

نهاية         مكافأة دفع وعند شيء، كل وتم الجتماعية، التأمينات

تأخير          فوائد علّي طلبوا استقالتي عند أخذتها كنت التي الخدمة



هل           أدري ول بالمائة خمسة بواقع الخدمة نهاية مكافأة قيمة على

الفادة؟         أرجو ًا شرعي العمل هذا أو الفائدة هذه تكون

: اللجنة*   أجابت

أما          جائز، فهو ًا نقد المبلغ للمؤسسة المستفتي دفع لو أنه

لن            يحل، ل فإنه المبلغ زيادة نظير في المبلغ تقسيط كان إذا

. نقد            الصل في هو دين تأجيل نظير في الزيادة هذه أن الظاهر

. أعلم  والله

*  *  *
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َعاملت  الم كتاُب

التعاون:     َو َوالتأمين العَمل باُب

مكتب   84ع/4/47 في والعمل المحاماة

المحامي



اللجنة عرض]  300[ / على السيد     من المقدم ،موفقالسؤال

 : يلي   كما وهو

تجوز         حالة يوجد وهل المعاصر؟ المحامي عمل يجوز هل

مكتبه           في المحامي عند يعمل أن يجوز وهل تجوز؟ ل والخرى

مسلم؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

يرافع            التي القضية أن يعلم ل كان إذا المحاماة، عمل يجوز

وهي           الخصومة، في الوكالة باب من ذلك لن باطلة، قضية فيها

   " " علم        إذا أما ، الدعوى كتاب في الفقهاء بين ما على مشروعة

الباطل،            على يعينه لنه له، يجوز فل دعواه في مبطل موكله أن

معرفة          بنية عنه التوكل فيجوز موكله حال يجهل كان وإذا

. عنها           انقطع وإل الدعوى واصل محق أنه له ظهر فإذا الحقيقة،

المساعدة       بالوظائف المحاماة مكتب في العمل ويجوز

أنه            له ّين تب عمل أي في المشاركة من يمتنع أن على للمحامي

. والعدوان    الثم على إعانة

. أعلم  والله

*  *  *
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المحرمات   6/161/81 بيع في العمل



]301 / السيد]       من المقدمة الرسالة ،عبدالرزاقعرضت

: التي  وخلصتها

الصحاب         لبعض دين وعلّي طفلن وعندي متزوج شاب أنا

سداد        100.000يبلغ  طريقها عن يمكن التي العمال ولقلة ريال،

وقد           هناك، الجيد العمل أجد لعلي أمريكا إلى ذهبت الدين هذا

بسبب          العمل لي يتيسر لم ولكنه للعمل، كثيرة ًا أبواب طرقت

هناك،         للعمل أساسي شرط وهي النكليزية، للغة معرفتي عدم

يملك          تاجر عند أعمل أن اضطررت المحاولت هذه كل وبعد

على         المحرمة المشروبات أنواع جميع فيها يبيع ماركت سوبر

ومن         اللحوم، أنواع جميع لبيع ملحمة أيضا وفيها المسلمين،

أقطع          الوقات بعض في فتراني الخنزير، لحم اللحوم هذه ضمن

كراتين         أفتح الوقات بعض وفي وأبيعه، وأزنه الخنزير، لحم

صاحب          أوامر حسب هذا طبعا للزبائن، وأبيعه الثلجة وأمل الخمر

ًا،           جد يعذبني ضميري لكن العمل هذا في مستمر أنا والن العمل،

مستمر           لله فالحمد الصلة ناحية من النوم، أستطيع ل إنني حتى

عند            مقبولة هذه صلتي هل أعرف ل ولكن ًا، فرض أقطع ول فيها

كل            متأكد فأنا العمل هذا تركت أنني افترضنا وإذا ل؟ أم الله

للغة           معرفتي عدم بسبب وذلك آخر، عملً أجد لن أنني التأكيد

أبيع            أن إلى أضطر سوف بلدي إلى رجعت ولو بلدي، في وكذا

. الدين    سداد لجل أرضي

اللجنة*       على الموضوع عرض :وبعد يلي   بما أجابت

عمل          على للحصول ًا حثيث ًا سعي يسعى أن السائل على إن

الضطرار            حالة في إل المحل هذا في العمل له يجوز ول آخر،

الشديد.
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ونسأله         تعالى الله عند فأمرها الصلة إلى بالنسبة أما

.   . أعلم     والله ومنه منا يتقبل أن سبحانه

*  *  *
الرسمي   2/56/79 العمل عن النشغال

]302 / السيد]     سؤال :أحمدعرض ونصه  ،

العمل         وقت ويستغل الدولة وزارات إحدى في يعمل رجل

الدينية         الكتب يقرأ حيث السلمية، الدعوة سبيل في الرسمي

فهل         المساجد في المسلمين على ليلقيها البحوث بعض ويحّضر

ذلك؟   له يجوز

: اللجنة*   أجابت

. الرسمي        الدوام أثناء وغيره المذكور العمل جواز بعدم

. أعلم  والله

*  *  *
أجهزة    84ع/5/44 وبيع تصليح في العمل

الكمبيوتر

اللجنة عرض]  303[ /على السيد      من المقدم الستفتاء

:فوزان كالتي    الستفتاء ونص ،

ًا        وعلم الكمبيوتر، آلت ببيع مختصة بمؤسسة موظف إنني

ول           ربوية، هذه البنوك أن ونعلم البنوك هم العملء معظم أن

لهذه          ودورية عامة صيانة ضمان يوجد ولكن بهذا، المر ينتهي



من         بأنني علما المؤسسة هذه من موقفي وأريد الجهزة،

. المؤسسة   في القياديين

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

تصلح          أجهزة بيع هو المستفتي به يقوم الذي العمل إن

بيع         وإن الستخدام، موضوع بحسب الحرام أو للحلل لستخدامها

ًا    شرع حلل ذلك مثل
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البائع،          على وليس ًا محرم ًا استخدام يستخدمها من على الثم لن

 . والله         والشر للخير بآلت يتعلق لنه جائز كذلك الصيانة وحكم

أعلم.
*  *  *

الجمركية   84ع/6/30 الشركات في العمل

اللجنة عرض]  304[ / على السيد      من المقدم ،وليدالسؤال

: كالتي  ونصه

وطبيعة        جمركي، ّلص مخ بوظيفة تجارية شركة لدى أعمل

     : النموذج    وأمل المعاملت بترجمة أقوم بالتي تتلخص العمل هذا

       ( الرسوم (   دفع بعد الجمارك لدارة أقدمه ثم جمركي بيان ّد المع

شبهة؟           به وهل ًا؟ حرام أم حللً يعتبر هذا فهل البنك، في

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

الجر           أخذ يجوز كتابي عمل السائل به تقدم الذي العمل إن

والرشوة          التزوير من المحرمة العمال عن يخلو أن بشرط عليه

.   . أعلم     والله ذلك ونحو الممنوعات وتدليس والتهريب



*  *  *
المسلمين    3/35/83 منازل في الكفار عمل

]305 / السيدة]       من المقدم السؤال :هيـهعرض وهو  ،

البيت        في المسلمة غير الخادمة استخدام يجوز هل

المسلم؟

: اللجنة*   أجابت

المسلمين          منازل في المسلمين غير توظيف من مانع ل أنه

أن          نحو بهم، المتعلقة الشرعية الحكام مخالفة من الحذر بشرط

على         يتكشفن كما المسلمات غير على المسلمات تنكشف ل

يجب     أنه كما المسلمات، أخواتهن
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يدع         ل وأن المسلمين، أمام عوراتهن ستر الشغالت على

على        محافظة المسلمين غير تربية تحت أولدهم المسلمون

من         منعهم المسلمين على أن كما إسلمية، تنشئة تنشئتهم

.     . أعلم  وتعالى سبحانه والله الذبح مباشرة

*  *  *
الحياة  84ع/1/17 على التأمين

اللجنة عرض]  306[ / على السيد      من المقدم ،ناصرالسؤال

: كالتي  ونصه

على           ًا عام توكيلً فأخذت بسيطة فترة منذ أخ لي توفي

نفسه            على أّمن قد أنه أخي لتركة حصري أثناء وجدت وقد ورثته

أو          العام النقل لسيارة ًا راكب يكون عندما الطريق حوادث ضد



سبعون         قدره ًا تعويض ويأخذ ويتوفى حادث له ويحدث مستأجرها

. فقط       ذكرها السابق الحالت في دينار ألف

للورثة؟      المبلغ هذا أخذ يجوز هل

يجوز           هل به، الورثة وطالبني المبلغ أخذ يجوز ل كان وإذا

وإعطائه         التأمين شركة من المبلغ هذا لستخراج السعي لي

للورثة؟    وكيلً بصفتي للورثة

للورثة         استخراجه يجوز ولكن أخذه ًا حرام المبلغ كان وإذا

القاصر          أخي لبن ًا ولي بصفتي لي يجوز فهل طلبهم، حسب

المخصص          الجزء أخذ عن أمتنع أن مستقبله وعن عنه والمسؤول

أو           الحلل، أمواله مع وسيخلط حرام إنه حيث المبلغ ورفض له

هو           ذلك وبعد القاصر يكبر حتى كوديعة وأضعه المبلغ آخذ أنني

ل      . أو المبلغ يريد كان إذا يحدد

لستخراجه         السعي وعدم ًا نهائي المبلغ أخذ عدم حالة وفي

أصر           إذا آخر لشخص الوكالة عن التنازل لي يجوز هل للورثة،

والمبلغ          التنازل أرفض أنني أم المذكور؟ المبلغ طلب على الورثة

أنا؟      لي والخير الول الرأي ويكون
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. ًا    خير الله جزاكم أفيدونا

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

والمبينة        السؤال في المذكورة بالصورة الحياة على التأمين

سبق        المركبات لمستعملي بالنسبة التأمين شركة وثيقة في

الربا،           من لخلوه ًا نظر بأنه مشابهة حالة في أفتت أن للجنة

    ( وعدم(     فيه الغرر ولخفة الفوائد مع القساط استرداد لعدم



الضرر            يتجاوز ل التعويض مبلغ كان إذا جائز فإنه النزاع إلى أدائه

هنا.         الضرر تقدير في العلى للحد استأنست واللجنة الفعلي

مقدرة          للنفس بالنسبة وهي دونها، ما أو للنفس الشرعية بالدية

) بـ   الذهب)       4.250بالذهب من الكيلو وربع جراما كيلو أربعة

شبهة           فهناك هذا ومع الورقية، النقود من يعادلها ما أو الخالص

ول            الفقهية، المجامع رأي إلى فيه للبت يحتاج المر هذا مثل لن

صوره         بشتى الحياة على التعاوني غير التأمين موضوع يزال

ًا         احتياط السائل على يجب عليه وبناء فيه، للبحث ًا مطروح

وعدم        وحفظه القاصر نصيب أخذ الشرعي الحق لصحاب

من          لنصيبه المعادل المقدار من القاصر يخص بما إل التصرف

والرشد،          البلوغ إلى له فيحفظ نصيبه باقي وأما الشرعية، الدية

في           الطمأنينة به تحصل الذي الشرعي الرأي تبين حين إلى أو

القاصر          نصح فينبغي شرعيته عدم تبين فإن الحياة، على التأمين

في           ينفقه بل الدية، من نصيبه على الزائد بالمبلغ النتفاع بعدم

.   . أعلم  والله الخير وجوه

*  *  *
غير    84ع/5/22 من الشخصي التأمين استغلل

له   المؤمن

اللجنة عرض]  307[ :على التالي   السؤال

مؤسسة          من أو حكومته، من صحي تأمين لديه الخوة بعض

تأمين
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غير          بطرق التأمين هذا استغلل آخر لخ يجوز فهل أمريكية،

الضرورة؟       وعند المالية، ظروفه بسبب وذلك قانونية؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

تأمين           لنه له، منح لمن إل التأمين هذا استغلل يجوز ل

شخصي.

. أعلم  والله

*  *  *
والخطار   84ع/4/47 الحوادث ضد التأمين

اللجنة عرض]  308[ / على السيد      من المقدم ،موفقالسؤال

: يلي   كما وهو

يتقاضاه         الذي التعويض حكم وما التأمين؟ شركات حكم ما

العاجز          أكان سواء ًا؟ معين ًا عجز له وأحدثت سيارة شّوهته رجل

         ( ًا( طبع ـ والتعويض سيارة؟ راكبا أو قدميه، على ًا سائر المصاب

التأمين؟    شركة تدفعه ـ

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

للبحث        ًا مطروح يزال ل أمرها التجارية التأمين شركات

  ( ) التأمين       جواز ًا مؤقت اللجنة تراه والذي الفقهية، المجامع أمام

حدود          في المستحق التعويض يكون أن على المادية، الخطار ضد

. الفعلي  الضرر

التأمين        شركة من المصاب يتقاضاه الذي التعويض وأما

تلك           مثل في تجب التي الشرعية الدية حدود في أخذه فيجوز

. أعلم.   والله الصابة

*  *   *
الربوية   84ع/4/47 البنوك في العمل



اللجنة عرض]  309[ / على السيد      من المقدم ،موفقالسؤال

: يلي   كما وهو

الربوية؟      البنوك في العمل حكم ما
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اللجنة*   :أجابت يلي   بما

التي          الوظائف مجال في كان إذا الربوية البنوك في العمل

ووثائقه،         عقوده وكتابة والقتراض، القراض من الربا عليها يقوم

إذا         وتحصيله حسابه وكذلك حرام، فإنه وكفالته عليه، والشهادة

أما         الربوية، الفائدة تحصيل في بجهودهم يسهمون أنهم علموا

كالحساب          ـ مباشرة بالربا لها علقة ل التي الخرى العمال

التي         الوظائف أما جائزة، فإنها ـ والحوالت والشيكات الجاري

ـ           بالربا مباشرة صلة لها وليس ًا، مشروع فيها العمل أصل يكون

بأس،          بها يكون ل أن فنرجو ـ والسكرتارية والمراسلة كالحراسة

في           التحري بها القائم على ويتعذر البلوى، به عمت مما لنه

.   . أعلم      والله العمال من به يقوم ما تفاصيل

*  *  *
التلفزيون  84ع/4/47 بتصليح العمل

اللجنة عرض]  310[ / على من    المقدم وهو موفق،السؤال

: يلي  كما

أغراض          في يستخدم الذي التلفزيون مصلح أو بائع يأثم هل

سيئة؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما



التي        والبصرية السمعية والجهزة الدوات بيع جواز الصل

البيع         لن وتصليحها، صيانتها يجوز وكذلك وللشر، للخير تصلح

صحيح،          فالعقد وللشر للخير آلة وهو نفسه الجهاز على واقع

.   . أعلم        والله مشروع غير لغرض ذلك يستعمل من على والثم

*  *  *
السيارات   4/194/82 على الشامل التأمين

]311 / السيد]    استفتاء :نبيـلعرض بالتي     فيه يفيد والذي ،
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تأمين         في لستغلله وذلك محل، تأجير في يرغب رجل

السيارة          مالك بين ما ًا وسيط يكون أنه بمعنى بالعمولة، السيارات

يتعامل         ول محددة، عمولة الشركة من ويأخذ التأمين، وشركة

. الفادة    رجاء الشامل، بالتأمين

: اللجنة*   أجابت

التأمين         عمليات عن وابتعادك ًا، شرع جائز التصرف هذا أن

استعمال          يسيئون الناس من كثرة لن الورع، من نوع الشامل

حد           في كان وإن الشامل، التأمين إياه يخولهم الذي الحق هذا

.   . أعلم  والله ًا جائز ذاته

*  *  *
المعدات  84ع/4/38 على التأمين

الفراد   على التأمين



اللجنة عرض]  312[ / على من    المقدم جمعيةالستفتاء

:خيرية يلي    كما ونصه ،

الفاضل،   العلماء السادة

وبركاته،     الله ورحمة عليكم السلم

المصطفى،        على وسلمه الله وصلة وكفى، ّله ل الحمد

وبعد،

وهذا         السلمي العالم في مختلفة مجالت في نعمل نحن

من          لكثير التعرض الحيان من كثير في أفرادنا من يقتضي

خطرة        مواقع في والحداث اللجئين لتصوير كالذهاب المخاطر

النباء           وكالت أن شك ول فضيلتكم وتعلمون البقاع، من كثير في

ضمانات         تحت المناطق هذه مثل إلى مراسليها ترسل الجنبية

هذه          في حتفه لقي منهم ًا وكثير المراسلين، لهؤلء ًا تشجيع عالية

بأن            عليهم نمتاز كنا وإن ًا، إقدام منهم أقل لسنا ونحن المهام،

عملنا
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أفرادنا          نجعل أن نحاول كل ومع تعالى، الله لوجه خالص

مما          بعدهم من أمان في سيكونون يعولونهم من أن يشعرون

ليشغلهم        أعمالهم إلى فيذهبون قلوبهم، في الطمأنينة يدخل

قبل          من بمعدات مزودون الفراد وهؤلء عملهم، تأدية إلّ شيء

في          التلف أو للضياع معرضة كذلك وهي الدنانير، بآلف اللجنة

: والسؤال   لحظة، كل

بحوزة         1 التي المعدات على التأمين ًا شرع يجوز هل ـ

أفرادنا؟



بهذه         2 يقومون الذين الفراد على التأمين يجوز هل ـ

المهام؟

نسأل         القادمة، أعمالنا عليه لنبني ردكم انتظار في ونحن

. ًا      خير ّله ال وجزاكم السداد لكم ّله ال

. وبركاته     الله ورحمة عليكم والسلم

اللجنة *   :أجابت يلي   بما

للسؤال   المعدات:     الولبالنسبة على التأمين ًا شرع يجوز

الذي          الفعلي الضرر حدود في المستحق التعويض يكون أن على

. المعدات  يصيب

: ثانيا ليزال:       الفراد حياة على التأمين لموضوع بالنسبة

إلى           رأيها فيه تقل ولم الفقهية المجامع قبل من بحث موضع

التعاوني          التأمين صيغ من صيغة إلى يصار أن ويمكن الن،

غيرهم،          من وكذلك عليهم، المؤمن الفراد من بها متبرع بأقساط

الحاجة         عند لهم وتدفع لصالحهم التبرع باب يفتح بحيث

.   . أعلم      ّله وال الصندوق موجودات بها تسمح التي المستحقات

*   *   *
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الحياة  1/18/83 على التأمين

بعض]        313[ من المقدم الستفتاء إحدى عرض موظفي

:الجهات ونصه 



إدارتنا          به ستقوم الذي الحياة على التأمين عرض لكم نرفق

ونرجو          الجواز حيث من الموضوع في البت راجين موظفيها، على

. ممكن     وقت بأسرع فيه البت

الستفتاء        مع المرفق المشروع على اللجنة اطلعت وقد

الملحظات        على اطلعت كما صفحات سبع من والمكون

. بالتأمين  المتعلقة

الطلع*     :وبعد اللجنة  أجابت

وأن          عليه، لغبار محض تبرع وموظفيها الجهة تلك مابين أن

الحياة          على تأمين عقد التأمين وشركة الرسمية الجهة تلك مابين

هذا            مثل في يبتوا لم اليوم إلى العلماء وليزال الحوادث ضد أو

تفوت          لئل الشتراك للموظفين يسوغ أنه على التأمين، من النوع

صيغ           التأمين هذا أن ولو المر، يتبين أن إلى المحدودة، فرصته

الملحظات          إبداء من لبد هذا ومع مقبولً، لكان تعاونية بصيغة

التالية:

مرض:         الول غير من المنتحر أن على التنصيص من لبد

حتى           مدة، تحديد غير من ًا مطلق التعويض في حقه يسقط عقلي

. للنتحار      تسهيل أو تشجيع هناك ليكون

لثانية: عن        ا دفع الذي القسط مصير المشروع يبين لم

) القانوني     السن بلغ ذلك)     65موظف قبل عمله انتهى أو سنة

. للتعويض       موجب حادث ول وفاة غير من

لثالثة: المبالغ         ا أن على ينص أن يجب مشروع أي في

من  المتحصلة
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  . سبحانه      ّله وال ًا مشروع استغللً تستغل أن لبد القساط

. أعلم  وتعالى

*   *   *

والخطار   6/191/82 الحوادث ضد التأمين

]314: ونصه]         تعاونية جمعية من المقدم الستفتاء عرض

فروعها         بعض أو الجمعية على التأمين في السلم ماحكم

في         السارية التأمين قواعد وفق والحريق السرقة حوادث ضد

البلد؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

حدود         في التأمين شركة تدفعه الذي التعويض كان إذا

الضرر            من أكثر التعويض كان إذا أما به، بأس فل الفعلي الضرر

.     . أعلم     وتعالى سبحانه والله التعاقد هذا يصح فل الواقع

*   *   *
الحياة  84ع/1/10 على التأمين

اللجنة عرض]   315[ من   على الوارد الجهات  السؤال إحدى

:الرسمية
التعاوني       الجتماعي للضمان صندوق إنشاء بشأن وهو

تأمين         وثيقة عمل على التأمين شركات إحدى مع بالتفاق

. بالصندوق       للمشتركين والوفاة العجز حالت تغطي جماعية

على         السابقة جلستها في اطلعت أن للجنة سبق وقد

الوارد        السؤال على الجابة وأرجأت للصندوق الساسي النظام



وشركة         الصندوق بين الجماعية التأمين وثيقة إحضار حين إلى

. الوثيقة     هذه أحضرت وقد التأمين،

. الجماعي         التأمين مشروع بنود على اللجنة اطلعت أن وبعد
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اللجنة*    :أجابت بالتي 

مما          الحاضرة الظروف ظل في التأمين من النوع هذا إن

به          المعمول وحسب الحياة على كتأمين وليس الحاجة إليه تدعو

وضرر          استغلل فيه الحياة على التأمين لن الطار، هذا خارج

واللجنة        القساط، واسترداد السلمة حال في ومراباة فاحش،

الربا،           من خال الستفتاء في ورد الذي بالشكل التأمين أن ترى

مبلغ             أن كما النزاع، إلى عادة يؤدي ول قليل فيه الغرر أن كما

ليتجاوز          الجزئي أو الكلي أوالعجز الوفاة عند يدفع الذي التأمين

تقدير         في العلى للحد اللجنة استأنست وقد الفعلي، الضرر

على          التأمين أن وبما مادونها، أو للنفس الشرعية بالدية الضرر

في         الشرعية الجهات من وغيرها اللجنة أجازته الذي الشياء

     : الفعلي،     الضرر التعويض ليتجاوز أن منها بقيود، مقيد شتى صور

الشبهة           مع جائز الصورة بهذه التأمين هذا أن ترى اللجنة فإن

رأي            إلى فيه للبت يحتاج المر هذا مثل أن ترى لتزال واللجنة

بالقتصار         الضمان صناديق توصي اللجنة أن كما الفقهية، المجامع

الله          صلى النبي لقول فيه، لشبهة لنه التعاوني، التأمين على

 ": فمن           ـ ومسلم البخاري رواه الذي الحديث في ـ وسلم عليه

الشبهات          في وقع ومن وعرضه، لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى

   " :      " إلى   مايريبك دع وسلم عليه الله صلى ولقوله الحرام في وقع



  : حسن "      حديث الترمذي وقال والنسائي الترمذي رواه ماليريبك

. أعلم .   والله صحيح

*   *   *
الحياة  11/135/81 على التأمين

عرض]        316[ الوزارة وكيل طلب على اللجنة بناء الكتاب على

التعاوني        الصندوق إدارة مجلس رئيس من لموظفيالمقدم

:ومستخدمي ونصه    ما وزارة
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بأن        وزارتنا، لموظفي التعاوني الصندوق إدارة مجلس يتشرف

. الرأي    ًا طالب إليكم يكتب

كافة          على جماعية تأمين وثيقة إبرام على عزمه شأن في

 ) بموجبه       تدفع الوطنية، التأمين شركات إحدى مع أعضائه،

أحد          وفاة حالة في الصندوق إلى محددة مبالغ المعنية الشركة

   ( ما        إذا وعما ، الدائم الكلي العجز بحالة الصابة عند أو العضاء،

  . مع         هذا الحنيف السلمي ديننا مع يتنافى ل الجراء هذا كان

مساعدة         أجل من خصيصا أنشىء قد الصندوق بأن العلم

وعلى         الشدة، حالت في ولسرهم لهم العون وتقديم أعضائه،

وتتكون         الدائم، الكلي بالعجز والصابة الوفاة حالتي في الخص

لعضائه،       الشهرية الشتراكات حصيلة من الصندوق أموال

ولئحته          للصندوق، الساسي النظام عن نسخة طيه لكم ونرفق

التنفيذية.



ولئحته*         للصندوق الساسي والنظام الكتاب على الطلع وبعد

: يلي     بما اللجنة أجابت التنفيذية

الصندوق         أعضاء جميع على جماعية تأمين وثيقة إبرام إن

الحياة،          على التأمين إلى راجع الوطنية التأمين شركات إحدى مع

ولم           قبل، من الموضوع هذا درست أن الفتوى للجنة سبق وقد

رأي           بخصوصه يصدر حتى ذلك في وتوقفت فيه، البت من تتمكن

والموضوع        اللجنة، إليه تطمئن المعتمدة السلمية المجامع عن

. القاهرة          في السلمية البحوث مجمع لدى الدراسة قيد زال ما

واللئحة       الساسي النظام على الملحظات بعض ولنا

: يلي    فيما تتلخص التنفيذية
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في)       11المادة:  (أولً الصندوق أموال توضع أن على تنص

. المحلية       البنوك أحد في الصندوق باسم حساب

الحساب           ذلك على يؤخذ ل أن على ينص أن اللجنة وترى

) المادة        في المر وكذلك مشروعة، غير تنص)  12فوائد التي

. منها          ًا جانب أو الصندوق باسم المودعة الموال استثمار جواز على

ًا )   ()    ثاني التزم:  ( التنفيذية اللئحة من المادة من جـ الفقرة

للملحق        ًا طبق المحددة التعويضات مبالغ بصرف الصندوق فيها

     . المسألة     هذه بمعالجة اللجنة وتنصح التقاعد سن بلوغ حالة في

يشترك           ل أن إلى العاملين بعض يلجأ فقد المصلحة، يضمن بما



التعويض          ليضمن يسير بوقت التقاعد سن قبيل إل الصندوق في

كاملً.

ًا: )   (ثالث المادة  ( من هـ .3الفقرة التنفيذية)    اللئحة من

في        إعانات لصرف الدارة مجلس أعضاء إجماع اشترط

. اللئحة     في محددة غير حالت

لئل          الجماع، بدل بالكثرية ذلك في يكتفي أن اللجنة وتنصح

قد            مما الحالة صاحب ضد العضاء أحد بنفس يقوم قد ما يحول

. للمساعدة    المستحقين بعض يحرم

ًا بع استرداد)      6المادة:  (را في الحق مشترك لكل أعطت

. المسددة   اشتراكاته كامل

وهو          التعاون باب عن الموضوع يخرج هذا أن اللجنة وترى

. الربا          شبهة فيه باب إلى الصندوق إنشاء من الساسي المقصود

407
وصحبه...           آله وعلى محمد سيدنا على ّله ال وصلى أعلم، ّله وال هذا

وسلم.

*    *   *

الحياة  84ع/3/27 على التأمين

اللجنة عرض]  317[ السيد     على من المقدم محمد:السؤال
المهن        لحدى العام للتحاد جماعي تأمين بمشروع والمرفق

مبالغ         تخصيص لقاء مرتجع غير سنوي قسط دفع وخلصته

 (    ) وفي      دينار ألف عشرين الطبيعية الوفاة حالة في للمؤمن



   (    ) العجز     حالة وفي دينار ألف أربعين لحادث نتيجة الوفاة حالة

     (     ) مهما  للعضو الخيرة هذه وتدفع دينار ألف عشرين الكامل

فقدان         حالة في وتعويضات للعجز أدت التي السباب كانت

مشروع         إلى ومضاف محدد جدول حسب الجسم من أعضاء

مبالغ         بإيداع واستثمار توفير مع تأمين مشروع الجماعي التأمين

. المركبة        الفوائد إليها ًا مضاف صاحبها إلى ترد إضافية

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

بالصـورة       الحياة على الجماعي التأمين مشروع إن

جائز          هو العـام التحاد مذكرة فـي والمبينة السؤال في المذكورة

(       ) الفوائد     مع القساط استرداد لعدم الربا من لخلوه ًا نظر

التعويض           مبلغ كان إذا النزاع إلى أدائه وعدم فيه الغرر ولخفة

فـي        العلى للحد استأنست واللجنة الفعلي، الضرر ليتجاوز

بالنسبة          وهـي مادونها أو للنفس الشرعية بالدية هنا الضرر تقدير

مـايعادل        ( أي مثقال بألف بالذهب ًا شرع مقدرة )4ر250للنفس
من           مايعادلها أو الخالص الذهب من الكيلو وربع جـرام كيلو أربعة

وذهاب         العضاء مـن النفس مادون ديـة أما الورقية، النقود

صدر          وقد الكاملة، الدية إلى ًا شرع محددة نسب فهي القوى

408
ينبغي         لذا الشرعية الديات نسب بجدول مرسوم الكويت في

في         لتكون الشرعية بالمقادير المستحقة التأمين مبالغ في التقيد

الرأي          يصدر أن إلى عنه الزيادة وعدم الفعلي الضرر حدود

موضع          هو الذي الحياة على التأمين موضوع في البات الشرعي

. الفقهية    المجامع في بحث



قسط        غير إضافية بمبالغ والستثمار التوفير مشروع أما

المحرم           الربا من نوع لنه حرام فإنه المذكرة في الوارد التأمين

. أعلم.   ّله وال ًا شرع

*   *   *
السيارات  9/2/83 على التأمين

اللجنة عرض]   318[ /على السيد      من المقدم التالي الستفتاء

:محمد ونصه  ،

؟           شاملً أو الغير ضد سيارته على التأمين للفرد يحق هل

: اللجنة*    أجابت

. جائز         أمر فهو الغير ضد التأمين كان إذا أنه

في          التعويض كان إذا الشامل التأمين أن اللجنة أجابت كما

.     . أعلم     وتعالى سبحانه ّله وال جائز فهو الفعلي الضرر حدود

آله          وعلى محمد سيدنا على ّله ال ّلى وص التوفيق ّله وبال هذا

. وسلم  وصحبه

*  *   *
العمال  7/24/83 على التأمين

لعمال]        319[ شركة من المقدم السؤال الميكانيكعرض

المركزي  :والتكييف التي   وهو

على          العمل إصابات ضد العمال على تأمين إجراء يجوز هل

تقوم  أن

409
؟         الضرر وقوع حال في العامل بتعويض التأمين شركة



: اللجنة*    رأت

العمل         إصابات ضد العمال على التأمين إجراء يجوز أنه

 . ّله         وال الفعلي الضرر حدود في التعويض مبلغ يكون أن على

. أعلم   وتعالى سبحانه

*   *   *

الممتلكات  84ع/6/22 على التأمين

اللجنة عرض]   320[ من    على المقدم مجلس السؤال رئيس

:إدارة كالتي     ونصه تعاونية جمعية

على         تأمين عمل صحة مدى عن بإفادتنا التفضل يرجى

من          وذلك التأمين؟ أنواع من نوع وأي الجمعية، وممتلكات أموال

؟    والسلمية الدينية الناحية

: اللجنة*    أجابت

على        والخطار الحوادث ضد الممتلكات على التأمين يجوز

.   . أعلم        ّله وال الواقع الفعلي الضرر حدود في التعويض يكون أن

*    *    *

غير     6/168/81 بلد في مسجد على التأمين

مسلم

]321 / الشيخ]       من المقدم السؤال الكريم عرض عميد عبد ،

: وهو     أفريقيا، جنوب في معهد

هذا          ويكون مسلم، غير بلد في مسجد على التأمين ماحكم

. المسلمين        غير بأيدي والهدم والسرقة الحريق ضد التأمين
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: اللجنة*    أجابت

. مانع           فل المسجد هذا يحمي مما التأمين هذا كان إن أنه

. أعلم  ّله وال

*   *   *

تعاون  84ع/3/37 صناديق إنشاء

اللجنة عرض]   322[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:محمد، يلي    كما ونصه

الفتوى       لجنة أعضاء والعلم الفضيلة أصحاب حضرات

عليكم        السلم السلمية، والشؤون الوقاف وزارة في الموقرة

. وبركاته   الله ورحمة

الهيئة        في التعاوني للصندوق الساسي النظام إليكم نرفع

بشرعية        بالفتاء التفضل راجين الوزارات إحدى في العامة

فإنها          ذلك، في بفتواكم للعمل شرعيته، عدم أو فيه، الشتراك

خير           المة هذه عن يجزيكم ّله وال فيه، نختلف فيما الفصل القول

. الصادقين    العلم أهل مايجزي

للصندوق        الساسي النظام على اللجنة اطلعت أن وبعد

التعاوني:

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

التعاون         على قائمة لنها مشروعة فكرة النظام هذا فكرة

في        المشتركين أغراض لصالح المدفوعة بالقساط التبرع وعلى

التعاون         من وهو مشروع فيه الشتراك فإن ولذلك الصندوق،

. والتقوى   البر على



بما         المسؤولين مراجعة ضرورة يشترك لمن نرى أننا إلّ

بالمادة  ( (...   7يتصل الصندوق)     إدارة وللجنة أنه على تنص التي

يزاد       )    أن فينبغي أهدافه يحقق الذي بالشكل استثمارها تقرر أن

."    " : السلمية    للشريعة ًا وفق كالتي نصه قيد هنا
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المادة   ( في "    10وكذلك عن)     الصندوق عجز إذا أنه تنص التي

السابقة         مواده في الوارد بالشكل أهدافه تحقيق في الستمرار

 ." ينبغي         مناسبا ماتراه اتخاذ في بإدارته المكلفة اللجنة تفوض

 ."       "  : ّله   وال السلمية الشريعة أحكام ليخالف بما هنا يضاف أن

أعلم.
*   *   *

.84ع/1/11 تعالى      ّله ل ا أحل بما الشروط تقييد

اللجنة عرض]   323[ /على السيد      من المقدم السؤال

العامة       صباح بالهيئة للعاملين التعاوني الصندوق إدارة رئيس ،

: نصه        وهذا الشرعي، الحكم لبداء الرسمية الدارات لحدى

بالهيئة         العاملين تربط التي والخوة الزمالة روح من انطلقا

يربطها        التي الواحدة السرة لوصال ًا وتأكيد لدارتنا، العامة

 : وتعالى      سبحانه بقوله عملً والتكافل، على  {التعاون وتعاونوا

والتقوى   على      ،)1}(البر بالهيئة العاملين إدارة اتجهت فلقد

الحياة         مواجهة في لعضائه ًا عون ليكون التعاوني الصندوق إنشاء

طريقة          تتضمن والتي إليه، المشار الصندوق لئحة هذا مع ومرفق

مع        الجتماعي التكافل أساس على ومزاياه، العضاء اكتتاب

لذا          ًا، أرباح تحقق التي الربوية المجالت كافة عن بالبعد اللتزام



وانطباقه          العمل، هذا مثل في السلمي الدين برأي إفادتنا نأمل

. الغراء   الشريعة لحكام

التعاوني         الصندوق كتاب على اللجنة اطلعت أن بعد

لدعوتهم        العاملين إلى الموجه الخطاب وعلى بالهيئة، للعاملين

بيانات        استمارات وعلى الصندوق، في للشتراك إليه، للنضمام

من       المكونة الصندوق لئحة وعلى مادة  .35العضوية،

_____________
)1(  : الية  المائدة .2سورة
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: اللجنة*    أجابت

يحقق          وإنه شرعية، مخالفة أي فيه ليس النظام هذا أن

تحاشي         على النص سيما ول والتقوى، البر على التعاون

. الصندوق    لموارد الربوية الستثمارات

جميع        بتحاشي اللتزام على ًا أيض النص اللجنة وتقترح

استمارات       في اللجنة ولحظت ًا، شرع المحرمة المعاملت

) المادة    وفي المستحقات)     13البيانات توزيع بشأن اللئحة من

      ( والعجز    ( الوفاة حالتي من كل في للعضو دفعها على نصت أنه

على            الوفاة حالة في النص أن من فلبد ليستقيم وهذا الكامل،

. المستفيدين    إلى الصرف أن

   ) لحد       المبلغ يصرف أنه على نصت المادة أن كما

مثار)         المستحق هو من تحديد تحمل العبارة وهذه المذكورين

المذكورين     (    لجميع المبلغ يصرف عبارة إلى تعديلها فينبغي نزاع،

منهم،          لكل نسبة أو بينهم، الولوية العضو يحدد مالم بالتساوي

. أعلم        )   ّله وال ، الشرعيين الورثة إلى يصرف ًا أحد يذكر لم فإذا



*     *    *

ليمارسه    8/39/83 عمل بدلت الموظف أخذ

]324/ السيد]        من المقدم السؤال :علي، عرض وهو 

معرض         الطفاء رجل إن وحيث إطفائي بوظيفة أعمل إنني

أو          النوبـات بنظام يعمل أنه كمـا الحرائق مكافحة أثناء للخطر

تصرف         الدولة فـإن لذلك عملـه، مركز حراسة فـي المناوبة

أن           إلّ هؤلء، أحد وأنـا نوبـة، وبدل خطر بدل الطفاء لرجال

كتابية          بأعمال طويلة مدة منذ كلفوني قد إدارتي في المسؤولين

413
فإن           لذا وبعلمهم، البدلت هذه مرتبي من تخصم أن دون بالدارة

الشرعية          الناحية من والنوبة الخطر بدل تقاضي هل هو سؤالي

. ؟    ل أم حلل

: اللجنة*    أجابت

بل         المباشر، المسؤول معرفة التصرف هذا في ليكفي أنه

يكون           أو العمل في القيادي المسؤول بمعرفة هذا يكون أن لبد

. الموظفين   ديوان بعلم

     . محمد    سيدنا على ّله ال وصلى أعلم وتعالى سبحانه ّله وال

وسلم    . وصحبه آله وعلى

*   *   *

التأمين   5/153/81 شركات في العمل



]325/ السيد]        من المقدم السؤال :رؤوف عرض التي   ونصه ،

الن          العمل عن عاطل وإني بريطانيا، في أعيش مسلم إني

علّي         عرض الماضية، القلئل اليام خلل الشغل وجود لعدم

بين          الوسيط يكون عملي الحياة، على للتأمين شركة في شغل

. بريطانيا       في المسلمين غير النجليز والناس الشركة

عن          عاطلً أبقى هل هذا؟ عملي في السلم رأي فما

لكم؟           وصفته الذي العمل في أعمل أم صعبة حياة أعيش العمل

. فيكم        الله وبارك ممكن، وقت بأسرع إعلمي أرجو

: اللجنة*    أجابت

العمل           من مانع فل ًا شديد ًا اضطرار ذلك إلى اضطر إذا أنه

.   . أعلم         ّله وال إليه فينتقل حلل عمل له يتيسر أن إلى بها

*     *     *
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إنذار    84ع/1/21 دون العمال عقود إنهاء

اللجنة حضر[]    / إلى :منذرالسيد   التي    الستفتاء وقدم ،

أن          على سنتين لمدة المدة محددة شركة مع ًا عقد وقعت

ومقدارها     التجربة فترة التجربة     90أجتاز فترة تجاوز وبعد ًا، يوم

. إنذار      دون خدماتي بإنهاء الشركة قامت

موقف:        وما المر؟ هذا من الشرع ماموقف والسؤال

الرجاء          كاملً؟ حقي منحي رفض إذا الشركة مدير من الشرع

. ًا  كتابي الرد

: ّلجنة*    ل تبين



الشركة         وبين السائل بين الموقع العقد على الطلع بعد

سنتين          لمدة تعاقد السائل أن إليه، الشركة من الصادر والخطاب

من   ًا تسلم      3/1/1984اعتبار أنه العقد بنود أحد وتضمن م،

فيها          يحق التي التجريبية الفترة وأن التاريخ ذلك في العمل

ًا         يوم تسعون وهي السباب إبداء بدون عنه الستغناء للشركة

يوم    بانتهاء الشركة.    1/4/1984تنتهي كتاب أن وبما م

بتاريخ     مؤرخ عنه الستغناء   12/4/1984بالستغناء هذه يكون

لمدة           ًا ساري العقد يصبح وبانتهائها التجربة، مدة انتهاء بعد جاء قد

 ) أي        العقد بمضمون ملزمة الشركة بأن أجابت لذا سنتين،

      ( باتفاق    إلّ منه التحلل لها وليس السنتين لنهاية لديها بتشغيله

ويطبق          واللوائح النظمة به تقضي مما آخر، بسبب أو الطرفين

. الموظفين   سائر على

العقد          على إفادته على السائل اللجنة به أجابت ما هذا

كان         فإن منها، بصور اللجنة واحتفظت قدمهما، اللذين والخطاب

.   . أعلم      ّله وال البيان فعليها أخرى نظر وجهة للشركة

*  *  *

415
مسلمين   8/24/83 غير عمال توظيف

]327/ السيد]        من المقدم السؤال :أسعد عرض التي   وهو ،

ولها         الكمبيوتر مجال في تعمل كويتية مساهمة شركة نحن

موظفين         لتوظيف نضطر العمل طبيعة وحسب الخليج في فروع

.        . ؟  ذلك عن الشرع برأي إخبارنا فيرجى مسلمين غير



: اللجنة*    أجابت

: مايلي        مراعاة وينبغي مسلمين، غير موظفين توظيف يجوز

لديهم          تتوفر الذين المسلمين حساب على ذلك يكون أل ـ

. الوظائف      تلك مجال في والكفاءة الخبرة

. والمسلمين         السلم على الحاقدة الفئات من يكونوا أل ـ

. أعلم    وتعالى سبحانه والله

*     *    *
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المعاملت  كتاُب

ّيات :    والجمع والّرشوة الشركات  باُب

المبيعات  84ع/4/8 لزيادة الرشوة



اللجنة حضر]   328[ / إلى طلب   ياسرالسيد   على ًء بنا ،

بخصوص        ًا شفوي منه لتستوضح السابقة جلستها في اللجنة

. السابقة       جلستها في عليها عرض الذي استفتائه

     : العمل؟  في ظروفك لنا اشرح اللجنة وسألته

الخارج:          من تستورد الشركة وهذه شركة في أعمل أنا قال

بعض        في الرف وعامل التعاونية، للجمعيات وتبيعها بضائع

أو          ًا جيد ًا عرض بضائعنا بعرض ليهتم بأن علينا يضغط الجمعيات

السوق،            مدير ذلك يمارس ًا وأحيان ًا، نقود له دفعنا إذا إلّ يخفيها،

موقفي           فما هدية أو رشوة لنفسه يطلب قد العام المدير وكذلك

والجمعيات         الشركة بين الوسيط بعمل أقوم وأنا وضعي وما

. آخر       مورد لي ليوجد بأنه ًا علم التعاونية؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

من          ًا شفوي وشرحه كتابه في ماورد حسب العملية هذه إن

       " وسلم    عليه الله صلى ّله ال رسول لعن وقد الرشوة، قبيل

    " بينهما،   الوسيط هو الرائش ومعنى والرائش والمرتشي الراشي

ّله،          ال أعفه استعف ومن العملية هذه في الشتراك عدم وينبغي

417

فل           الجمعية بها تنتفع بحيث نفسها للجمعية الهدية قدمت إذا أما

. بها  بأس

. أعلم  والله

*  *  *
الموظف   84ع/6/40 رشوة على السكوت



اللجنة عرض]  329[ /على السيد     من المقدم الستفتاء

:محمد يلي    كما ونصه ،

أو          السارق أو المرتشي عن رئيسه تبليغ للموظف يجوز هل

مسؤولً   (         أو له ًا رئيس أو له زميلً كان سواء وظيفته يستغل الذي

يجوز)          ل أنه سمعت حيث الشخصية، مصالحه تحقيق في عنه

"...    " ًا      منكر منكم رأى من الحديث وضوح مع الرزاق قطع

الحديث.

. ًا        خير الله وجزاكم فيه مختلفون نحن فيما أفتونا

اللجنة *  :أجابت يلي   فيما

ينصحه           أن عليه يطلع من على يجب الحال هذه مثل في

لم           فإن لرؤسائه، المر سيبلغ بأنه أنذره يرتدع لم فإن ًا، سر

. التصرفات           هذه من منعه يستطيع من إلى المر أبلغ ًا أيض يرتدع

. أعلم  والله

*  *  *
التعاونية  1/15/83 الجمعيات أرباح

اللجنة عرض]  330[ /على من    المقدم إحدى الستفتاء

:الوزارات، ونصه 

تدفع       التعاونية الجمعيات أن بالحاطة التفضل يرجى

قدرها         المال رأس على فائدة أسهمها في ًا% 7للمكتتبين سنوي

بأن           الرأي أبدى قد الجمعيات هذه في المكتتبين بعض إن وحيث

لذا       الربا، من ًا نوع تعتبر الفائدة هذه
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هذه           كانت إذا ما حول الفتوى لجنة برأي بموافاتنا التكرم يرجى

تمثل           أنها أم الجمعية أسهم في للمكتتبين حللً ًا ربح تعتبر الفائدة

. الربا    أنواع من ًا نوع

رقم        القانون من نسخة لكم ونرفق م1978لسنة  34هذا

الساسي        والنظام التنفيذية ولئحته التعاونية الجمعيات شأن في

. التعاونية   للجمعيات النموذجي

الـ      نسبة بأ نفيد يكون%     7كما السهم على الفائدة قيمة

الخسارة،          حالة في توزع ل فإنها وبالطبع الرباح، من توزيعها

الـ        نسبة عن الرباح بزيادة يتعلق فإن%    7وفيما المال رأس من

ًا           طبق توزع وهي النسبة هذه عن تزيد ما عادة الجمعية أرباح

) المادة   إليه)      19لحكام المشار للقانون التنفيذية اللئحة من

على          يوزع فإنه المادة بهذه الموجودة النسب عن يزيد وما

كل         أبرمها التي المعاملت بنسبة المعاملت على كعائد العضاء

قدره          أقصى وبحد المنتهية السنة خلل الجمعية مع  %15منهم
. دينار   كل من

المرفقة*      اللئحة استعراض اللجنة وبعد :أجابت يلي   بما

وهو        المساهمين على يوزع لما بالنسبة من%  7إنه ليس

أصحاب           على يوزع الربح من مقطوع جزء هو وإنما الربا قبيل

السهم.

يلتبس            لئل فائدة هذا يسمى ل أن يجب أنه اللجنة رأت كما

. الربا       قبيل من هذا أن الناس على



هذا           أن اللئحة في ينص أن ينبغي أنه اللجنة اختارت كما

تزيد            أرباح تتحقق أن بعد إل يكون ل الصورة هذه على التوزيع

.7عن  المال%    رأس من

وعلى          محمد سيدنا على الله وصلى أعلم، وتعالى سبحانه والله

. وسلم   وصحبه آله

*  *  *
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الخسارة  84ع/3/48 الشركاء تحمل

اللجنة عرض]  331[  /على السيد      من المقدم الستفتاء

:محمود كالتي   ونصه ،

: يلي     ما على طرفان اتفق

ـ       1 وقدره ًا مبلغ الول الطرف يخصص دينار 900.000ـ

. والهيل   البن لشراء

2/ وقدره      ًا مبلغ الثاني الطرف يدفع دينار/300,000ـ

. فقط      الصنفين لهذين الول الطرف لمشاركة

الول    3 الطرف يتقاضى العام%     50ـ نهاية في الرباح من

ودفع        والتخزين والتسويق الستيراد بأعمال قيامه مقابل وذلك

. والشراء      للبيع يلزم وكلما واليجارات الرواتب

كذلك     4 الول الطرف يتقاضى ما%    40ـ مقابل الرباح من

. المال    رأس من دفعه

كذلك     5 الثاني الطرف يتقاضى ما%    10ـ مقابل الرباح من

. السنة      خلل المال رأس من دفعه



من          جزء وبيع بالكامل، الهيل بيع تم البضائع استيراد وبعد

قدره     مخزون وبقي تكلفتها     14797البن، قيمة بلغت بن كيس

.      318.505الشرائية  في  حريق شب الثناء هذه وفي دينار

فيها          شب مجاورة مخازن من إليه النيران امتداد بفعل المخزن

مخزون         بينها ومن المخزن محتويات على النيران وأتت حريق،

المحترقة          المواد في التلف نسبة تفاوتت وقد إليه، المشار البن

%.100ـ  70بين 
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: هو  والسؤال

سيتحملها          التي الخسارة ومبلغ نسبة كم تقدم ما ضوء على

 (  ) وهي      الشركة موضوع البضاعة احتراق بسبب الثاني الطرف

البن؟

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

والربع         الول، للطرف المال رأس أرباع ثلثة لن ًا نظر

بهذه         تكون الشركة في المتحققة الخسارة فإن الثاني للطرف

والطرف        الخسائر أرباع ثلثة الول الطرف فيتحمل النسبة،

على         الشركة هذه في المتحققة الخسارة وتوزع الربع، الثاني

.  . أعلم  والله النسبة هذه

*  *  *
مطلقة   8/22/83 شركة في المساهمة

التعامل



]332 / السيد]       من المقدم السؤال :حسنعرض التي   ونصه ،

ًا        شرع يسمح الشركات هذه هل بتوضيح التفضل يرجى

هذه         وأهداف أغراض بأن ًا علم معها والتعامل بها المساهمة

. المرفق     الكشف في موضحة الشركات

اللجنة وقد*   أجلها      اطلعت من أسست التي الغراض على

: يأتي   كما وهي

والستقصاءات "      والتصنيع والبحوث الستثمار بكافة القيام ـ

الخاصة        الخدمات كافة وتقديم الموال رؤوس بتوظيف المتعلقة

. للغير   العمليات بهذه

أو         أسهمها وشراء بيع في والتعامل الشركات تأسيس ـ

سنداتها.
في        بتوظيفها عملئها وادخارات أموال وتنمية استثمار ـ

والموجودات      والممتلكات والمتيازات والحقوق المالية الوراق

تراها         التي بالطرق بأنواعها المنقولة وغير المنقولة القيم وسائر

مناسبة.
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الصناعية       والمشروعات التجارة مجالت في الستثمار ـ

والسياحية.

. العقارات    في الستثمار ـ

وكافة        والسكان والتعمير النشاء عمليات في الستثمار ـ

. التنمية  عمليات

بيع          ذلك في بما المالية بالوراق المتعلقة العمال جميع ـ

وشبه       الحكومية والهيئات الشركات وسندات أسهم وشراء

الحكومية.



. الدولية    التجارة عمليات ـ

. الستثمار     أمناء بوظائف القيام ـ

والدولي        المحلي السوقين في السندات وإصدار القتراض ـ

. القانون     يحددها التي والوضاع بالشروط

اقتصادي          نشاط أو صناعة أو تجارة أية ممارسة وللشركة ـ

لممارسة        الصلحيات كامل ولها أعله المذكورة بالمور يتعلق

والنظام        هذا التأسيس لعقد ًا طبق الساسية غاياتها جميع

. التجاري    والعرف المرفق الساسي

وجه           بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

تعاونها           قد التي أو بأعمالها شبيهة أعمالً تزاول التي الهيئات مع

أن          ولها والخارج، الداخل في الشارقة في أغراضها تحقيق على

. بها      تلحقها أو الهيئات هذه تشتري

أجلها       اطلعتكما  من تأسست التي الغراض على اللجنة

: يأتي     كما وهي أخرى شركة

. أنواعها       اختلف على الصناعية المشاريع إقامة ـ
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والمجمعات       المباني وإقامة العقارات في الستثمار ـ

. والتجارية  السكنية

. عام    بوجه المقاولت ـ

. عامة   تجارة ـ



المشروعات       كافة وإقامة والمطاعم الفنادق إنشاء ـ

السياحية.

بيع          ذلك في بما المالية المجالت كافة في الستثمار ـ

. أنواعها      كافة على والسندات السهم وشراء

عملئها         وادخارات فيها المساهمين أموال وتنمية استثمار ـ

تراها        التي بالطرق بتوظيفها وذلك تعقدها التي والقروض

مناسبة.

. أخرى      شركات تأسيس في الشتراك ـ

رؤوس       بتوظيف المتعلقة والستقصاءات بالبحوث القيام ـ

الستثمار       بعمليات الخاصة الخدمات جميع وتقديم الموال

. للغير  والتوظيف

وجه           بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

تعاونها          قد أوالتي بأعمالها شبيهة أعمالً تزاول التي الهيئات مع

تشتري          أن ولها الخارج وفي الداخل في أغراضها تحقيق على

. بها      تلحقها أن أو الهيئات هذه

بأوسع        هذا التأسيس عقد في المذكورة الغراض تفسر

المشار         الغراض تلك مثل ممارسة ويجوز تقييد، وبدون معانيها

أنحاء             جميع في وقت أي في آخر محل أي في العقد في إليها

أو         تغيير أو توسيع الرسميين المسؤولين بموافقة ويجوز العالم

وقت          من كانت صورة بأي والصلحيات الغراض تنويع أو تعديل

. للشركة       العامة الجمعية من يصدر بقرار لخر
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: اللجنة*    أجابت

أغراض         بها جاءت التي والتعميم الطلق لصيغة ًا نظر أنه

تقييد،         بأي اللتزام عدم على نصت والتي وأنشطتهما، الشركتين

أو           تعديل أو تغيير أو توسيع وإمكانية التجاري للعرف تخضع وأنها

      . لهذه   يتيح والتعميم الطلق هذا فإن الغراض تلك تنويع

والمعاملت       المحرمة الربوية المعاملت على القدام الشركات

نص           أو الغراض حددت إذا إلّ فيها المساهمة ليجوز لذا الباطلة،

كل         عن والمتناع السلمية الشريعة بأحكام التقيد على فيها

. أعلم.     وتعالى سبحانه ّله وال مايخالفها

*   *   *

فاسد    5/151/81 عقد في الشريك مايستحقه

اللجنة تقدم]   333[ /إلى :ماجد السيد   التي    السؤال وقدم ،

ونحن        السيارات، لتصليح كراج في شركاء أربعة نحن

نترك        أن شريطة الساسي المستأجر من الكراج مستأجرون

له             ندفع لم أننا ذلك في والسبب نشاء، حين أو يشاء حين الكراج

       (  ) الول،  الربعة الشركاء بين ويوجد الكراج، في ًا خلو ًا فروغ

للكراج،          الصلحات بعض وعمل العمل، عدة ثمن دفع الذي وهو

إنتاج           دون عمله أوائل في الكراج كان عندما أشهر عدة ودفع

إلى      / المبلغ هذا ووصل المصاريف، شريطة  2700لتغطية دينار،

مدخول          من الممول وهو الول الشريك إلى المبلغ يدفع أن

/ وقدره       مبلغا المذكور المبلغ من وسدد دينار، 1190الكراج

المبلغ    مـن للفـرد      1510وبقي شهريا ًا راتبـ نأخـذ ونـحن دينار،

/ قـدره  الول      170الواحـد الشريـك يأخـذ المبلغ وصافـي دينـار،



الثلثة،%        20 الشركاء على يوزع والباقي الكراج، مدخول من
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يوم   الشركاء       11/4/1981وفي أحد تعالى ّله ال رحمة إلى انتقل

. منزله    في وذلك الثلثة

عملً        شركائه، على المتوفى ماحق معرفة الن والمطلوب

الشريك          دون الثلثة الشركاء أتعاب من هو الكراج مدخول بأن

الذي          المبلغ مقابل حصته ويأخذ الكراج، ضمن ليعمل الذي الول

هذا          في الشرعي بالحكم إفادتنا نرجو الكراج، به أسس

الموضوع.

الموضوع*      عرض اللجنة وبعد :على مايلي   رأت

من          أول فاسد عقد عليه تعاقدوا الذي الشفوي العقد أن ـ ًا

وجهين:
نظير:         أولهم في الرباح من نسبة يأخذ الول الشريك أن ا

على           ماأنفقه سداد بعد حتى النسبة هذه تبقى أن بشرط تمويله

الكراج.
سوى:         ثانيهما أجر العاملين من لكل يكون أن اشتراط أن

يعاد          أن فينبغي هذا وعلى فاسد، شرط الرباح ضمن النسبة

. مشروعة      صورة على الشركاء مع التفاق

عمل:        التي اليام هومايقابل المتوفى ورثة مايستحقه ًا ثاني

 . ّله            وال ًا يوم عشر أحد ـ يقولون كما ـ وهي إبريل شهر في بها

أعلم.
*   *   *



المبيعات  84ع/6/35 لزيادة الرشوة

اللجنة عرض]   334[ من    على المقدم شركةالستفتاء

:تجارية وموضوعه  ،

. التعاونية       الجمعيات مع المعاملت في والرشاوي الهدايا

: كالتي  ملخصه

العطور         وبيع استيراد مجال في تعمل تجارية شركة نحن

والمواد
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بضائعنا       بتسويق ونقوم ًا، ومفرق جملة والستهلكية الغذائية

. التعاونية  للجمعيات

نلقي        التعاونية الجمعيات مع نتعامل تجارية كشركة ونحن

فيها         والعاملين ككل، الجمعية إدارة بإقناع لها لحدود صعوبات

بعض          عادة جرت حيث الجمعية سوق إلى معين صنف بإدخال

في         العاملين لبعض هدايا بإعطاء الجمعية مع المتعاملة الشركات

هذه         بعرض والستمرار بضائعها كل أو بعض لقبول الجمعية

. الجمعية    سوق في الصناف

العاملين          مع طيبة علقات على نكون أن رأينا كشركة ونحن

وحسن        الوجه وبشاشة والبتسامة الطيبة الكلمة طريق عن

مايسمى         يطلب الجمعية في العاملين بعض أن وبما الخلق،

: التالية     الشكال على وتؤخذ هدية،

1. نقدية    مبالغ ـ



للجمعية          2 المعروضة البضاعة نفس من إما عينية سلع ـ

وليريد          بها لرغبته العامل يطلبها الشركة تبيعها أخرى أصناف أو

شراءها.
لزبائننا        3 لتقديمها الجنبية الشركات تقدمها مجانية هدايا ـ

. هدايا   أو كعينات

السلعة         4 نفس من الدعاية لجل وهدايا عينات ـ

لترويج       للسلعة المصنعة الشركات تقدمها للبيع المعروضة

تكلف         العينات وهذه الشراء قبل بتجربتها للزبائن ليسمح البضاعة

. ًا        إطلق ًا شيئ لتكلف أو ًا جد ًا بسيط ًا مبلغ الشركة

في          5 الشركة اسم نشر على تساعد سنوية هدايا ـ

. بسيطة    مبالغ وتكلف السوق
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في           6 الشركة اسم لنشر كذلك الثمن غالية سنوية هدايا ـ

السوق.

أنواع           بعض بتوزيع نقم لم إذا بأنه العتبار بعين الخذ يرجى

يعرض         مما تتعطل، سوف مصالحنا فإن إليها، المشار الهدايا

. للخسارة  الشركة

تقديمها         يمكننا التي الهدايا أشكال عن إفادتنا نرجو لذلك

. أعله    المبينة المواد من

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



الرشوة         قبيل من السؤال في ذكرت التي الصور إن

للجمعيات         أعطيت وإن أخذها أو إعطاؤها يجوز فل المحرمة،

بتوزيعها           العادة جرت التي العينات بتوزيع بأس ول بأس فل نفسها

بهذه        الناس لتعريف فقط التجارية للدعاية الجمهور على

. أعلم.   ّله وال البضاعة

*   *  *
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المعاملت  كتاُب

َوقف :  ال باُب

في     84ع/1/24 الوقف ريع من الطعام

المناسبات

اللجنة عرض]  335[ من   على المقدم شؤون   الستفتاء مدير

:الوقف كالتي   وهو ،



وجبات         بتقديم الزكاة بيت مع بالشتراك الوقف إدارة تقوم

. متفرقة         مساجد عشرة في المبارك رمضان شهر في إفطار

الطعام        وجبات تقديم في الستمرار الوقف إدارة تقترح

تحددها          التي المساجد في أو المساجد، ذات وفي العدد، بنفس

شهر          من الولى الستة اليام خلل وذلك بالوزارة، المساجد إدارة

شوال.

أو         الخيرية، الوقاف من الصرف جواز عن الفادة فيرجى

. رمضان         غير في الطعام جواز ومدى أخرى، أوقاف من

اللجنة*   :أجابت يلي   بما

الوقاف         من والمساكين الفقراء إطعام من ًا شرع لمانع إنه

 . ّله         وال غيره في أو رمضان في سواء الطعام، فيها المشروط

. أعلم   وتعالى سبحانه

*    *   *
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الذري    3/59/79 الوقف من المولود استفادة

إنهائه  قبل

]633 / المدعو]      سؤال :بندرعرض ونصه  ،

هذا          وإنهاء حل تم وقد الذرية، وذرية للذرية وقف هناك

بتاريخ        العليا الستئناف محكمة قبل من 10/4/78الوقف
تم          وقد النثى، حظ مثل للذكر بالتساوي لمستحقيه ًا ملك وأيلولته

بتاريخ         الوريثات إحدى قبل من جديد مولود ،26/12/78وضع



لهذا          المستحقين ضمن يدخل أن الجديد المولود لهذا يحل فهل

الوقف؟

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

ـ           السؤال في المذكورة التواريخ على ًء بنا ـ الظن غالب إن

الوقف          بتقسيم الحكم صدور وقت ًا موجود كان الحمل هذا أن

الوقف         بتقسيم الحكم صدور بين الفرق لن المستحقين، على

وستة        أشهر ثمانية الشمسي بالتاريخ الولدة وبين علىالمستحقين

وثلثة        أشهر ثمانية مايقارب القمري وبالتاريخ ًا، يوم عشر

كان           الحمل هذا أن قويا ًا ظن نظن مايجعلنا وهذا ًا، يوم وعشرين

من          هو المذكور فالجنين هذا وعلى الحكم، صدور عند ًا موجود

أل           ًا، حي يولد أن بشرط المذكور الوقف ثمن في الستحقاق أهل

. أعلم           ّله وال الميراث؟ في يستحق وأنه له، الوصية تجوز أنه ترى

*   *   *
الوقف   84ح/4/24 مال من القتراض

اللجنة عرض]   337[ / على السيد     من الموجه وكيلالستفتاء

:الوزارة
صندوق        في الخيري الوقف أموال من ِلسهام ا بشأن

. ِلقراض      ا بقصد الوقف بطريقة الحسن القرض
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اللجنة*    :أجابت يلي   بما

مما            يكون أن ويفضل البر، وجوه من لنه ذلك من لمانع إنه

 . ّله         وال تقييد بدون الخيرات وجوه على الوقف شرط فيه اشتمل

. أعلم   وتعالى سبحانه



*   *   *
الخيري 84ح/1/13 الوقف

اللجنة  حضر]  338[ / إلى الستفتاء  مشاري،السيد   وقدم

التي:

جعله          دكان عن عبارة هي والتي والدي بتركة إفتائي أرجو

ماسة          بحاجة ونحن تثمينه الن يجري وحيث ووالدته، لوالده ًا ثلث

  : ذكور        اثنان أبناء ثلثة إننا وحيث الحياة، لمتطلبات المال إلى

بعد            كذلك والدي، وفاة منذ مبلغ أي علينا يدّر ولم واحدة وأنثى

وبعد          الشرع، حسب المبلغ توزيع على اتفقنا بعض مع مشاوراتنا

     : يثمن     وسوف محلً لوالدي إن الطلب مقدم وقال لنا، إفتائكم

. ريعه      من ًا شيئ لنأخذ ونحن الن

: اللجنة*    أجابت

الخيرات،         غير لحد استحقاق ول والبر، للخيرات الوقف أن

به           ُيشترى و الواقف، ورثة من أحد الثمن يستحق فل ُثمن وإذا

وشرطها         الوقف كحكم حكمها ويكون الوقف محل تحل عين

. أعلم.   ّله وال كشرطه

*    *   *
الوقف 84ع/2/29 بيع

اللجنة عرض]    339[ من   على المقدم بلدية  الستفتاء مدير

خليجية  :مدينة يلي     كما ونصه ،

كانت         صغيرة أرض قطعة مدينتنا أحياء أحد في تقع

كمصلى  مخصصة
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ضاق        والسكاني العمراني والتطور النمو بداية وفي للعيد،

إتاحة          على البلدية من ًا وحرص المصلين، من يؤمه بمن المصلى

قامت         العيد صلة تأدية في المقيمين المسلمين لجميع المجال

الغرض،          لهذا مناسب موقع بإيجاد سنوات عشر من أكثر قبل

   (   ) للطفال    حديقة إلى ًا وقف المسجل القديم المصلى وحولت

التسكع         أخطار من وتحميهم تفيدهم التي اللعاب ببعض زودتها

. العامة     والماكن الطرقات في واللعب

من          بدلً عامة حديقة إنشاء على عازمة البلدية إن وحيث

وذلك         القديم، العيد مصلى أرض على المقامة الطفال حديقة

لقضاء         المنطقة لسكان منتزٍه إيجاد إلى الرامية الخطة ضمن

. عامة         حدائق إلى الماسة المدينة لحاجة ًا تبع فراغهم أوقات

رأت         المشروع تنفيذ في عمله المقاول يباشر أن وقبل

الفتوى         دار إلى الكتابة البلدي للمجلس التابعة المختصة اللجنة

. فيه         والفتاء الموضوع هذا في النظر راجية بالكويت والتشريع

السلمية        الشريعة أحكام كانت إذا بإعلمنا التفضل نرجو

القديم         العيد مصلى أرض استملك الدائرة لهذه تتيح السمحاء

يفي         بما بالمساجد عامرة المنطقة بأن ًا علم العامة، للمنفعة

. المسلمين  حاجة

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

وقف          أنها على مسجلة إليها المشار الرض كانت إذا إنه

     ( إلى(    تحويلها إلى المصلحة ودعت ًا مسجد موقوفة وليست

وصورة        استبدالها، يجوز فإنه العامة المرافق من مرفق

الحقيقي         السعر لمعرفة تقدم أن هي هنا الممكنة الستبدال



آخـر             عقار بـه ُيشترى و الثمن يؤخذ ثـم حينه، في به تباع الذي

صورة          على العقار هذا شراء في المصلحة وتراعى ًا، وقف ويسجل

أرض
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هذه            جميع في القضاء من إذن على الحصول من ولبد بناء، أو

.(     ) الوقاف     وزارة في ممثلً الوقف ناظر مع والتعاون التصرفات،

. أعلم  ّله وال

*     *   *
أملكها   9/21/83 في الوقاف تصرف

اللجنة عرض]   340[ :على التالي   السؤال

الوقاف        إيرادات بصرف القيام الوقف لدارة يجوز هل

يصرف   (  )     ًا عائد تدر استثمارية عمارات مشاريع لشراء الخيرية

للمستحقين؟

: اللجنة*    أجابت

إيرادات         من الفائض بصرف القيام الوقف لدارة يجوز أنه

يصرف        ًا عائد تدر استثمارية مشاريع لشراء الخيرية الوقاف

أن         على الصلية، الواقفين شروط تنفيذ بعد وذلك للمستحقين

أصل          قبيل لمن الريع قبيل من تظل الستثمارية المشاريع هذه

ثمنها          وإنفاق بيعها الحاجة عند المستقبل في يجوز بحيث الوقف

 . ّله        وال استبدال إلى حاجة دون عليها المنصوص الخيرات في

. أعلم   وتعالى سبحانه

*   *   *



أملكها   84ع/1/47 في الوقاف تصرف

اللجنة عرض]   341[ من   على المقدم شؤون  الستفتاء مدير

:الوقف يلي    كما وهو ،

استملكه          تم موقوف عقار ما لمسجد كان أنه الحاطة نود

لنفس         آخـر ًا عقار منـه بـدلً الوزارة واشترت العام، للصالح

الوقف          لهذا وأن أخرى، أوقاف عدة مع الشروط وبـذات الوقف

مثله      شهريا ًا وريع الوزارة بخزانة ًا رصيد
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وحيث         الكويت، بدولة المنتشرة المساجد أوقاف مثل ذلك في

لتخاذ          الوزارة على المسجد بناء إعادة موضوع عرض تم إنه

اللزمة          القيمة مع ليتناسب الوقف هذا رصيد إن وحيث اللزم،

. المسجد   بناء لعادة

ذلك         بناء إعادة إمكانية مدى في الرأي إبداء فيرجى

يتسنى          حتى أخرى مساجد أوقاف إشراك مع أوقافه من المسجد

في         الشرعي الرأي ضوء على المناسب الجراء اتخاذ للوزارة

. الصدد  ذلك

اللجنة*    :أجابت يلي   بما

لصالح         المساجد أوقاف ريع من يفضل مما الخذ يجوز

بنائه،           تجديد أو صيانته، تكاليف لكثرة أو ريعه لقلة محتاج مسجد

مشروع          دراسة في شاركوا الذين اللجنة أعضاء لبعض سبق وقد

أن          على واحدة ًة وحد المساجد أوقاف كون اختيار الوقف قانون

.   . أعلم        ّله وال الريع ذلك وقف في عليه المنصوص بالمسجد يبدأ

*   *   *



لخر    84ع/2/47 مسجد من الموقوف نقل

اللجنة عرض]   342[ من    على المقدمان مديرالسؤالن

المساجد  :إدارة يلي    كما وهما ،

معين:          أولً مسجد على كتبها بكامل مكتبة مسلم وقف لو

لن            أو فيه، المصلين لقلة المسجد هذا في حاجة إليها تعد ولم

. بها          النتفاع ليستطيعون المصلين أكثر لن أو أخرى، مكتبة فيه

إلى          المسجد هذا على الموقوفة المكتبة هذه نقل يجوز هل

؟        المكتبة هذه إلى حاجة أشد آخر مسجد

433
اللجنة*    :أجابت يلي   بما

مسجد         إلى معين مسجد على الموقوفة المكتبة نقل يجوز

ّلت             ق إذا أو الول، المسجد في إليها حاجة هناك تعد لم إذا آخر

أو           أشد، إليه المنقول المسجد في الحاجة وكانت فيه بها المنفعة

. أكمل           وجه على الواقف غرض تحقيق ذلك في لن أكثر، النفع

. أعلم  والله

*     *    *

ًا: ي ن المساجد        ثا من مسجد في مكتبة مسلم وضع لو

. ؟            ل أم بالذات المسجد هذا على وقف هي هل نيته ولتعرف

في          الوزارة وضعتها أن سبق التي المكتبات نقل يجوز وهل

بها؟       النتفاع لغرض أخرى إلى المساجد بعض

اللجنة*    :أجابت يلي   بما



إتاحة         مع المساجد من مسجد في مكتبة شخص وضع

لم           ولو الوقف إرادته على ظاهر دليل الناس لعامة بها النتفاع

التصريح           لن بتصريحه، فيؤخذ ذلك بغير صرح إن أما بذلك، يصرح

حسب           آخر مسجد إلى نقلها يجوز وعليه الحال، دللة من أقوى

. الول     السؤال في المبين التفصيل

فإنها         المساجد بعض في الوزارة تضعها التي المكتبات أما

      ) لمصلحة    ونوابه المر ولي من التخصيص أي الرصاد قبيل من

         ( أو  المصلحة انتفت إذا الرصاد لن أوسـع، فيـه والمر قائمة

المكتبات         تلك نقل يجوز وعليه التخصيص، تغيير يجوز قلت

.   . أعلم      ّله وال أخرى مساجد إلى والمصلحة الحاجة بحسب

*    *   *
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خيرية    83ع/5/6 لجهة المال ثلث وقف

اللجنة حضر]   343[ /إلى :أمينالسيد   التي    الستفتاء وقدم

أي            إلى أو الوقاف وزارة إلى ماله ثلث يوقف أن يريد رجل

ًا         . وشكر ذلك؟ في السلم حكم فما أخرى، خيرية جهة

: اللجنة*    أجابت

حر             وهو خيرية جهة أي إلى ماله ثلث يقف أن من لمانع أنه

.   . أعلم      ّله وال المصلحة فيه مايرى حسب اختيارها في

*    *   *

للوقف    4/25/83 جديد ناظر وتعيين الوكالة



من]      344[ المقدم السؤال الوقف  عرض شؤون ونصه مدير

التي:

   / بيت     إلى محمد المرحوم وقف في المستحقون تقدم

أعيان        باستثمار المذكور للوقف النظارة بطلب الكويتي التمويل

النفع          لهم يحقق بما الورثة على ريعها وتوزيع وإدارتها الوقف

رئيس.          في ممثلً الكويتي التمويل بيت جعل الذي المر ويحفظه

للقيام          استعداده مع ذلك في الوزارة رأي يطلب إدارته مجلس

برأي         الفادة فيرجى عليه، والشراف إليه المشار الوقف بإدارة

ذري          الوقف هذا بأن ًا علم الخصوص، هذا في الموقرة اللجنة

. الوقف      حجة من صورة طيه ومرفق

المذكور*         الوقف حجة صورة على الطلع أجابت وبعد

:اللجنة يلي   بما

القضاء          بطريق أو الواقف بنص معين ناظر للوقف كان إذا

عن            مسؤولً الناظر ويكون الوقف، لدارة به يثق من ينيب أن فله

. وكيله  تصرفات

435
إلى             الرجوع من فيه بد فل القضية هذه في جديد ناظر تثبيت أما

. أعلم.     وتعالى سبحانه ّله وال القضاء

*   *   *
الوقف    1/21/83 ريع توزيع في الوكالة

اللجنة عرض]   345[ :على التالي   السؤال



الزكاة          لبيت الوقف ريع يسلم أن الوقف لناظر يجوز هل

بتوزيعه          الوقف ناظر يقوم أن الفضل من أم بتوزيعه؟ ليقوم

؟         مناسبة يراها التي الجهات وإلى الواقف وصية حسب

: اللجنة*    أجابت

الوقف          ريع بتوزيع الزكاة بيت توكيل الوقف لناظر يجوز أنه

والستيثاق         الطمئنان بشرط الواقف شروط حسب ًا جزء أو كلً

لديه          توفرت إذا بذلك الوقف ناظر قيام الفضل وأن والمتابعة،

تكن         لم إن استكمالها وعليه الواقف شروط لتنفيذ الوسائل

. أعلم.   ّله وال متوفرة

*   *   *
ًا    3/173/81 شفوي مسجد على البيت وقف

]346 / السيد]        من المقدم السؤال :خليفةعرض وهو 

توقف           بأن واحدة بسنة وفاتها قبل رغبتها لي أبدت عمة لي

الوقاف          وزارة إلى أذهب أن مني وطلبت مسجد، على بيتها

      . هذه    إتمام عن انشغلت أنني إلَ الفكرة هذه عليهم لعرض

هذا          من نصيبهم الورثة وأخذ البيت بيع تم وقد المهمة،والن

البيت.

       : تعتبر   هل الرث، هذا من حصتي مامصير هو الن والسؤال

. أولد        لها ليس عمتي أن العلم مع ًا وقف

436
اللجنة*     :أجابت يلي   بما

   ) هذا         بيتي وقفت موتها مرض في وهي له قالت إذا إنه

       ( إن    أما الثلث، من الوقف هذا نفذ المساجد من مسجد على



له            ليحل ًا وقف وصار الكل في نفذ صحتها في وهي هذا قالت

تملكه.
  ( هذا       (    فإن أود أو أرغب الستفتاء في ورد كما قالت إذا أما

 . ّله          وال منه نصيبه يتملك أن له يحل تركة ويعتبر ًا، وقف ليعتبر

أعلم.

*      *     *

وسلم         وصحبه آله وعلى محمد ّيدنا س على ّله ل ا ّلى وص

العالمين       رب ّله ل الحمد أن دعوانا وآخر
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الفتاوى           مـن الول الجزء وتوفيقه ّلـه ال بحمد تـم



الشرعية       والبحوث للفتاء العامة الدارة عن الصادرة

عامي       بين لمـا الكويت م،1984ـ  1977بـدولة

الفتاوى         ويتضمن الثاني الجزء ّله ال شـاء إن وسيليه

ـ     (     الشخصية الحوال مواضيع فـي الصـادرة

السياسة       ـ والباحة الحـظر ـ والحدود الجنايـات

.    ( المذكـورة   السنـوات لنفس الطـب ـ الشرعيـة
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الول   الجزء فهرس

الصفحة     الموضوع

_____________________________
_____________________________

______________________
5مقدمة .............................................................

إدارته    وتطور ولجانه الفتاء

الكويت   دولة في

15تمهيد .............................................................
.............................................. شيء..    كل وقبل 15أولً



الكويت   ................................................ في 18الفتوى
المستفتي     .................................. خدمة في متعددة جهود

20
..................................    .. الكويت  تاريخ في الفتاء 21رجال

................................ الصحيح     التجاه في رسمية خطوات

25
.............. الشرعية       والبحوث للفتاء العامة الدارة تطور مراسل

26
الفتوى    ...................................... للجنة الداري 28التطوير

الهاتفية  .................................................... 34الفتوى
............................ الهاتفية     بالفتوى المكلفون المشايخ السادة

35
الفتوى   .............................................. لجنة 37استقلل

.......................... الكويت       في الفتوى ولجان هيئة عمل منهج

38
.................................... الفتاوى      من القسم هذا ُجمع كيف

41
الفتـــــوى

.................................................... بالفتوى  45التعريف

439

بالفتاء    ................................................ قام من 46أول
التكليفي   47...................................................الحكم

الفتوى  ..................................................... ّين 48..تع



الفتوى  ...................................................... 49منزلة
........................................ عليه    والجرأة الفتاء ّيب 50...ته

علم   ................................................. بغير 51...الفتوى
فيه   ................................................. ُيفتى ما 52...أنواع

................................................... المفتي   عمل 52حقيقة
المفتي  55....................................................شروط

..................................................... والقضاء  62الفتاء
................................................... الفتوى   إليه 64ماتسند

............ المجتهد        غير والقاضي المفتي عليها يعتمد التي 65المصادر
بالرأي  ...................................................... 66الفتاء

به       ............................... أفتى أن للمفتي سبق بما 67..الفتاء
................................................. للرخص   المفتي ّبع 68تت

............................................. غيره    على المفتي 70إحالة
............................................... وتساهله   المفتي 70تشديد

المفتين  ..................................................... 72درجات
......................................................... المفتي  73آداب

المستفتي   .............................................. حال 75مراعاة
....................................................... الفتوى  78صيغة

..................................................... الفتيا   في 81الخطأ
............................................. فتياه    عن المفتي 81رجوع

الفتوى       ......................... في الخطأ على بناء مايتلف 83ضمان
الفتوى   وشؤون 84............................................المام

الستفتاء  85....................................................حكم
واقعته       ..................................... في يفتيه من يجد لم 86من

440



يستفتيه     ........................................... من حال المستفتي 86معرفة
يفتيه    .................................................... من المستفتي 87تخير

المفتين       ............................. أجوبة عليه اختلفت إن المستفتي 88مايلزم
.................................................... المفتي    مع المستفتي 90أدب

المفتي      ....................................... بقول العمل المستفتي يلزم 91هل
الفتيا        .................................. إلى قلبه يطمئن لم إن المستفتي 92حكم

العلماء     للسادة وتكريم تعريف بطاقات

اليوم         حتى نشأتها منذ الفتوى لجان في شاركوا الذين

النوري     ................................................ محمد ّله ال عبد 96الشيخ
الحمر    ................................................... محمد أحمد 98الشيخ
البيلي    ................................................. رجب رضوان 100الشيخ
مناع    ...................................................... مراد حسن 102الشيخ

................................................. الشقر    سليمان محمد 104الدكتور
الباسط     .......................................   عبد المتولي بدر الدكتور

106 
صقر    ..................................................... محمد عطية 108الشيخ
المذكور    ................................................ مذكور خالد 110الدكتور

غدة       ...................................... أبو الكريم عبد الستار عبد الدكتور

112
الزرق     ............................................ علي محمود محمد 114الشيخ
الله     .............................................. فيض فوزي محمد 116الدكتور

العاني       ....................................... خلف الله عبد القادر عبد الشيخ

118
................................................ جامع    عبدالحميد حامد 120الدكتور

النشمي    ................................................. جاسم عجيل 122الدكتور
القاسم      ......................................... محمد الدين زكي محمد الشيخ

124



الشريف     ............................................ الغفار عبد محمد الدكتور

126
عيسى    ................................................... زكي عيسى 128الدكتور
توني     ................................................... محمد الدين عز 130الشيخ

المغربي      ........................................ أحمد علي الحكيم عبد الدكتور

132

441

...................................... الكردي      المهدي محمد الحجي أحمد الدكتور

134
الياسين     .............................. مهلهل محمد جاسم 136.........الدكتور

هام  .................................................................. 138تنبيه

العقائد  كتاب

        : ّدة*   والر السلم 143 .............................................باب
فتاة    ...........................................................1 إسلم 143ـ
ًا       .......................................2 دين البوين خير الولد اتباع 144ـ
المسيحية     ................................................3 زوج إسلم 144ـ
4.............................. الشريعة        تطبيق في الوقاف وزارة دور 145ـ
النصراني        .............................5 زوجها عن أسلمت من تفريق 145ـ
السلم       ....................................6 في الدخول على مايترتب 146ـ
إسلمي      ..............................................7 غير اسم تغيير 147ـ
بالدين     ...................................................8 السياسة ربط 147ـ
وزوجته      ..........................................9 المرتد بين التفريق 148ـ

القرآن      ...........................................10 عليه مانص إنكار 149ـ
بالكفر     ...............................................11 المتلفظ استتابة 152ـ
وأثره      ...............................................12 تعالى ّله ال سب 153ـ



   : والنبوات       *  التوحيد ...........................................باب
154

13............................. النبياء         آخر وسلم عليه الله صلى محمد 154ـ
تعالى         .....................14 ّله ال اسم على المشتملة المطبوعات رمي ـ

154
السلم      ............................................15 عليه عيسى حال 155ـ
الدين      ..............................................16 في بالسنة الخذ 156ـ
17.................................... الظالمين       ديار في المسلمين إقامة ـ

156
ربه      ...............................................18 الصائم يشبه هل 157ـ

واليمانيات*  :           الغيبيات  ......................................باب
158

النسان       ..........................................19 على الجن تسلط 158ـ
الجن      .......................................20 عن المتسببة المراض 159ـ

422
21........................................... النسان      على الجن تسلط 159ـ
22............................................. النساء      على الجن تسلط 160ـ

السحر   ........................................................23  تعلم 160ـ
والتسبيح*   :   الذكار 162 .......................................باب

المساجد        ..........................24 في وأدعية أحاديث ونشر طباعة ـ

162
الجماعي    .....................................................25 الذكر 162ـ
المأثورة       ..................................26 بالدعية الجن استخراج 163ـ
المشروعة      ................................27 وغير المشروعة التعاويذ 164ـ
التعاويذ     .............................................28 استعمال حالت 164ـ

السلمية*  :   الشخصيات ......................................باب
166

وأعمالهم     .........................................29 بالصحابة التشكيك 166ـ



والصالحين     ..........................................30 الولياء شفاعة 171ـ
  : والتفسير*   القرآن  ...........................................باب

172
ًا       ..................................31 حرفي الكريم القرآن بقراءة اللتزام ـ

172
الميت      .............................................32 على القرآن قراءة 173ـ
الميت       ............................................33 على القرآن قراءة   173ـ
البالية     ..........................................     34 بالمصاحف التصرف 173ـ
القرآنية      ..........................................35 اليات على التكاء 174ـ
القرآن       ......................................36 تسجيل على الجرة دفع 175ـ
طهارة      ..........................................37 دون المصحف مس 176ـ
المصحف      ..........................................38 المسلم غير حمل 176ـ
صور       ........................................39 شكل على اليات كتابة 177ـ
المصحف    ......................................................40 تقبيل 178ـ
عال      ............................................41 بصوت القرآن قراءة 178ـ
القرآن      .............................................42 لتعليم الخطأ تعمد 179ـ
بالتجويد      ...........................................43 القرآن لغة ضبط 179ـ

443

العبادات  كتاب

الطهارة*   183........................................................باب
الجوربين    ..................................................44 على المسح 183ـ
إسلمية        ..................................45 غير بلد في مات من تغسيل ـ

183
العطور   .........................................................46 طهارة 184ـ
الشريف      ....................................47 المصحف المسلم غير مس ـ

184



البول     .............................................48 سلس صاحب طهارة 185ـ
الوضوء     ................................................49 قبل الجسم دهن 186ـ
البترول   ..........................................................50 طهارة 186ـ
51............................................ المقطر     الكويت بماء الوضوء 186ـ

الصلة*    188 .......................................................باب
الغائب      ............................................52 الميت على الصلة 188ـ
الصلة    ......................................................53 قصر مدة 189ـ
الصلة   ..........................................................54 قصر 189ـ
الصلة     ................................................55 جمع أسباب من 190ـ
الصلة    .......................................................56 في التكلم 190ـ
الصلوات    ....................................................57 بين الجمع 191ـ
الصلة     .................................................58 في المرأة إمامة 192ـ

المرأة   ......................................................... أذان 192ـ
الفجر    ......................................................59 صلة أوقات 192ـ
والفجر       .................................60 للعشاء المميزة العلمات غياب ـ

194
النائية       .................................61 البلد في والصيام الصلة توقيت ـ

194
المعذور   ..........................................................62 صلة 198ـ
الصلة   ...........................................................63 قضاء 198ـ
المقبرة    ......................................................64 في الصلة 199ـ
ربوية     ................................................65 بأموال بني مسجد 199ـ
الصلة      .........................................66 في الدعاء من ماليجوز 200ـ
الربعة         ............................67 المذاهب غير من إمام خلف الصلة ـ

200

444
المصلين      .................................68 فوق ومزخرفة عاكسة لوحات ـ

201



العلج       .................................69 في الكحول استعمال بعد الصلة ـ

201
بهن       ................................70 الخاصة المصليات في النساء صلة ـ

201
المام     ...............................................71 خلف الفاتحة قراءة 203ـ
الصلة        .................................72 وقت في طهرت أو حاضت من ـ

203
بالكحول      .....................................73 معطرة ملبس في الصلة ـ

204
الفوائت    ..................................................... قضاء 204ـ

والجمع      ..............................................74 القصر يبدأ أين من 205ـ
والجمع     ...................................................75 القصر مسافة 205ـ
لعذر     ...............................................76 الصلتين بين الجمع 206ـ
المياه     ................................................77 دورة خلف الصلة 207ـ
الطائرة      ............................................78 في القبلة إلى التجاه ـ

207
الطائرة    ......................................................79 في الصلة 208ـ
وتماثيل       .....................................80 صور فيه مكان في الصلة ـ

208
وقتها       ...........................................81 أول عن الصلة تأخير 209ـ
العمل       .....................................82 لظروف قليلً الصلة تأخير 209ـ

  : الجمعة*  صلة ..................................................باب
210
للمسافر     .................................................83 الجمعة صلة 210ـ
للنساء     ...................................................84 الجمعة صلة 211ـ
العربية      .............................................85 بغير الجمعة خطبة 211ـ
القرى        ...............................86 في الجمعة لصلة المطلوب العدد ـ

213



الصناعية       ....................................87 المنطقة في الجمعة صلة ـ

213
للعلج       ......................................88 الجمعة عن الطبيب تخلف ـ

214
89.................. أهلها            غير من البلد في المقيمين على الجمعة وجوب ـ

214
قرية      ..................................................90 في الجمعة إقامة 215ـ
الجمعة      ...........................................91 بخطب نشرات توزيع 215ـ
البر      ...................................................92 في الجمعة إقامة 216ـ

445

  : العيد*  صلة 217 ....................................................باب
اللهو        .......................................93 قاعات في العيد صلة أداء ـ

217
العيد     ......................................................94 صلة خطبتا 218ـ
والجمعة     ..................................................95 العيد اجتماع 219ـ

 : المساجد*  221 .......................................................باب
بالجامع     ..................................................96 المسجد تسمية 221ـ
بالقرآن      .........................................97 المصلين على التشويش ـ

221
المساجد       ......................................98 على الرسل أسماء إطلق ـ

222
ربوية      ................................................99 بأموال بني مسجد 222ـ

المساجد      .............................................100 في الذان توحيد 223ـ
مسلم         .................................101 غير بلد في مسجد على التأمين ـ

223



القديم      ........................................102 المسجد بأثاث التصرف ـ

224
بنائه        ..................................103 بعد لمسجد جمع بما التصرف ـ

225
المسجد     ....................................................104 في الدفن 226ـ
مياه      ...............................................105 دورة تحت مسجد 226ـ
الزكاة       .......................................106 أموال من المساجد بناء ـ

227
لخر       ......................................107 مكان من المسجد تحويل 228ـ
العيد      .......................................108 مصلى بأرض التصرف 228ـ
للمساجد      ......................................109 الجانب السياح دخول ـ

229
المسجد      ........................................110 في الساعات أصوات ـ

229
 : الصوم*  231........................................................باب

الرضية          ....................111 الكرة من النائية البلد في الصيام توقيت ـ

231
الهلل      ...............................................112 رؤية في التقليد 232ـ
بالحساب      ........................................113 العربي الشهر دخول ـ

232
رمضان      .......................................114 لهلل المطالع اختلف 233ـ
القتل      ................................................115 كفارة صوم تتابع 234ـ
116................................. الصوم        أثناء والعطر السواك استعمال ـ

235

446



الطائرة      ............................................117 في المسافر إفطار ـ

236
الطائرة      ............................................118 في المسافر إفطار ـ

236
عنده         ...............................119 العمال أفطر إذا العمل صاحب إثم ـ

237
الحامل    .........................................................120 إفطار 238ـ
121................................... الفجر         طلوع بعد يأكل أن للصائم هل ـ

238
الصوم      .............................................122 أثناء الزوجة وطء 239ـ
رمضان      ..............................................123 نهار في الجماع 240ـ
العربية      ...............................................124 البلد في الصيام 240ـ
شوال      ...................................................125 من ستة صيام 242ـ

الصوم     .............................................. فدية عن العجز 242ـ
الفطار          126 فدية دفع شرعي، لعذر أفطر من فدية مقدار ـ

ًا ............. 243نقد
الطائرة      ............................................127 في المسافر إفطار ـ

243
وماليبطله     ............................................128 الصوم مايبطل 244ـ
خطأ      .............................................129 المتتابع الصوم قطع 245ـ

 : الزكاة*  247 .........................................................باب
الودائع    ..........................................................130 زكاة 247ـ
النقدية     ..................................................131 الوراق زكاة 248ـ
ّلت       ..............................132 والمستغ والخيل الخاص السكن زكاة ـ

249
القفلية    ...........................................................133 زكاة 253ـ
الستثمارية     ..............................................134 الودائع زكاة 254ـ
القصر     ....................................................135 أموال زكاة 255ـ



والمجانين      ........................................136 الصغار أموال زكاة 255ـ
التجارة     ................................................137 عروض زكاة 256ـ
مسجد       ........................................138 لبناء خصص مال زكاة 257ـ
التعاون     ................................................139 صناديق زكاة 257ـ
والراضي     ...............................................140 العقار زكاة 258ـ
العقار    ...........................................................141 زكاة 258ـ

447

الموظفين      ......................................142 ومكافآت الديون زكاة ـ

259
قبضه      .............................................143 قبل المشترى زكاة 260ـ
بالحرام      .......................................144 المختلطة الموال زكاة ـ

260
لليتام       ..........................................145 الزكاة من بيت شراء 261ـ
الزكاة      ................................................146 من سكن شراء 262ـ
الزكاة    ............................................................147 نقل 262ـ

الزكاة        ................................ من الموتى نقل سيارة شراء ـ

262
المجاعة        ..................................148 به حلت لمن الزكاة صرف ـ

263
الستثمار      .............................................149 نية في التردد 263ـ
المياه      .............................................150 لجلب الزكاة صرف 264ـ
الدعوة       .....................................151 مصالح في الزكاة استثمار ـ

264
الرض    ..........................................................152 زكاة 266ـ
الرض    ..........................................................153 زكاة 266ـ
السهم    ...........................................................154 زكاة 267ـ



السهم    ...........................................................155 زكاة 267ـ
السهم    ...........................................................156 زكاة 268ـ
السهم    ...........................................................157 زكاة 269ـ
الزكاة     ..................................................158 أموال استثمار 269ـ

الزكاة     .......................................... مشاريع تنفيذ تأخير 269ـ
السلمية      ...........................................159 للدعوة الزكاة دفع ـ

270
للدعوة        ............................160 الربوية والفوائد الفطار كفارة دفع ـ

271
الزكاة       ........................................161 في للفرد الفعلية الحاجة ـ

272
الفطر     .....................................................162 زكاة تحديد 273ـ
السلمية       ...........................163 للمشاريع الزكاة من الستقراض ـ

273
والصدقة       .....................................164 اليمين كفارة مع الزكاة ـ

274
الزكاة      .............................................165 من المدارس بناء 274ـ
إسلمية     ...............................................166 مؤسسات بناء 275ـ

448

الزكاة      167 من المساجد ودعم إنشاء .....................................ـ
275
الزكاة    .......................................................168 تعجيل 275ـ
للبيع      .............................................169 المعد الذهب زكاة 276ـ
والرامل      ........................................170 لليتامى الزكاة دفع 276ـ

دينية        ............................... لجمعية الزكاة من شيء دفع ـ

276



والدنيوي        ......................... الديني العلم لطالب الزكاة دفع ـ

276
الفقير       .......................................171 البنت لزوج الزكاة دفع 278ـ
السلمي      ........................................172 للمجمع الزكاة دفع 278ـ
الخيرية      ........................................173 للجمعيات الزكاة دفع 279ـ
الواجبة     .................................................174 الزكاة ديون 280ـ

القاصر      .................................. أموال عن الزكاة إخراج 280ـ
الرض    ........................................................175 زكاة 281ـ
العمل     ...................................................176 أدوات زكاة 282ـ
177.................................................... الزكاة     مقدار زيادة 283ـ

................................................ الزكاة     فيه ترد لم 284ـوما
العقارية      .........................................178 الشركات أسهم زكاة ـ

284
الثابتة      ...................................... الودائع زكاة يتولى من 284ـ

ًا      ..................................................179 نقد الفطر زكاة دفع 285ـ
للكتابي     ...................................................180 الزكاة دفع 286ـ
181.................................................. الزكاة     مصارف من 286ـ
182................................................. للمنتِخبين     الزكاة دفع 286ـ
الزكاة       ..........................................183 أموال من الدية دفع 287ـ
ورواتبهم      ......................................184 الزكاة على العاملون 288ـ
طبي       .......................................185 معهد لنشاء الزكاة دفع 289ـ
الزكاة      .................................................186 دفع عند النية 291ـ
والزكاة      ..........................................187 الضريبة بين الفرق 292ـ
الزكاة    .........................................................188 تأخير 292ـ

449

الزكاة     .......................................... في المعتبر الحول 292ـ



الفقير       ....................................189 استحقاق على الشهاد طلب ـ

293
الحول        ................................ بعد لما الزكاة صرف تأخير ـ

293
المصّر      .................................... للعاصي الزكاة صرف 293ـ
الزكاة      ........................................ صرف عند التحري 293ـ

الغني      .......................................... من الزكاة استرداد 293ـ
الزكاة     ..................................................190 إيصال تأخير 295ـ

الزكاة     .............................................. أموال استثمار 295ـ
للزواج      ..........................................191 الزكاة أموال إقراض 297ـ
المرأة     .....................................................192 ذهب زكاة 298ـ
فقط        .................................193 المنطقة أهالي على الزكاة توزيع ـ

298
الفقراء     .......................................... إلى إيصالها تأخير 298ـ

الزكاة   ..................................................... استثمار 298ـ
للدعوة        .............................194 متنوعة أنشطة في الزكاة صرف ـ

299
الربوية    195 بالفوائد التصدق 303..............................................ـ
العيد        ...................................196 مابعد إلى الفطر زكاة دفع 303ـ

 ................................... المال       زكاة إلى الفطر زكاة تأخير ـ

303
المال       .................................... زكاة إلى الفطر زكاة ضم ـ

303
ًا     ................................................ نقد الفطر زكاة دفع 303ـ

والعمرة*   :   الحج  ..............................................باب
305
للحج     ....................................................197 الَمْحَرم ِسّن 305ـ
الوباء      ..............................................198 بسبب الحج ترك 305ـ



التحلل       .....................................199 وقبل الوقوف بعد الجماع ـ

306
الحج     ..................................................200 حملت تنظيم 307ـ
نساء       ........................................201 مجموعة مع المرأة حج 309ـ
إحرام      ..........................................202 بدون الميقات تجاوز 309ـ
للحج     .................................................203 المعتدة خروج 310ـ

450

204........................................ المرمى      خارج الجمرات رمي 310ـ
الحج      ..............................................205 على العمرة تقديم 311ـ
أبيه      ..................................................206 عن البن حج 311ـ
الكبيرة     .................................................207 المرأة محرم 312ـ
الحج      ...........................................208 في الستطاعة شرط 312ـ
الغير      .................................................209 عن المرأة حج 313ـ

المقابر*   :  314 ......................................................باب
الدفن      ..................................................210 بعد القبر نبش 314ـ
قبور      .............................................211 فيها أرض استغلل 314ـ
المقبرة      ...........................................212 استعمال يجوز متى ـ

315
القبور      ..............................................213 على للبناء التبرع 317ـ
حديقة      .............................................214 إلى المقبرة تحويل 318ـ
المقبرة      ..............................................215 إلى آليات إدخال 319ـ
القبور     .....................................................216 على البناء 320ـ

القبر     .............................................. على السم كتابة 320ـ
المقبرة     .....................................................217 أرض بيع 321ـ
الميت    .............................................................218 نقل 321ـ



الميت       .......................................219 عن الذهبية السنان نزع ـ

322
  : والضحية*  العقيقة  ..............................................باب

323
العقيقة       .........................................220 فيه تشرع الذي الوقت ـ

323
الميت     ..................................................221 عن الضحية 324ـ
النائية       ........................................222 البلد في الضحية ذبح 324ـ

   : والكفارات*   واليمان النذور ...................................باب  
325

العسكري    .......................................................223 َقسم ال 325ـ
اليمين      ................................................224 في الكذب تعمد 326ـ
اليمين    ..........................................................225 كفارة 326ـ
النذر      .................................................226 أداء عن العجز 327ـ

451

النذر      ................................................227 أداء عن العجز 328ـ
النذر      ................................................228 أداء عن العجز 328ـ
المنذور      ...........................................229 الصوم عن العجز 329ـ
الغموس    .......................................................230 اليمين 329ـ
السلمية       ...................................231 الدعوة لنشر الكفارة دفع ـ

330
الكفارة        ..............................232 صيام في التتابع ليقطع المرض ـ

331
الظهار    .........................................................233 كفارة 332ـ
للعاجز       ......................................234 الصيام عن بدلً الطعام ـ

332



الكفارة       .......................................235 في للفرد الفعلية الحاجة ـ

333
الخطأ     ....................................................236 القتل كفارة 333ـ
العمد     .....................................................237 القتل كفارة 334ـ
اليمين    ..........................................................238 كفارة 334ـ
رحم        ........................................239 قطع فيه يمين في الحنث ـ

335
بالحرام     .................................................240 اليمين كفارة 335ـ
بالطلق     .................................................241 اليمين كفارة 336ـ

المعامــــلت  كتاب

  : البيوع*  339........................................................باب
بالقساط    ........................................................242 البيع 339ـ
بالمزايدة       .......................................243 المال بيت من الشراء ـ

341
المسلمين       .....................................244 غير مع ًا تجاري التعامل ـ

342
كحول       ...........................................245 فيها للزينة مواد بيع 342ـ
ومؤجلً           ......246 ًا نقد ًا، وتأجير ًا وبيع ًء شرا بالذهب تتعلق أسئلة مجموعة ـ

343
النقد        .....................................247 زيادة مع بالذهب الذهب بيع ـ

344
والمخدرة      .........................................248 الكحولية المواد بيع ـ

345
السهم    ............................................................249 بيع 346ـ
السهم     ....................................................250 وشراء بيع 347ـ
قيمته       .............................................251 من بأقل الشيك بيع 348ـ

452



بالذهب     ...................................................252 الذهب بيع 349ـ
القبض       ................................ مقام الحسابات في القيد قيام ـ

349
السهم     ...................................................253 وشراء بيع 350ـ

المشاريع   ....................................................... بيع 350ـ
القط    .............................................................254 بيع 352ـ
نقدية       ......................................255 بزيادة بالذهب الذهب بيع ـ

352
بالذهب       ............................... الذهب بيع في الوزن اعتبار ـ

352
بالذهب       ................................... الذهب بيع في التفاضل ـ

352
الجل    ...........................................................256 بيع 355ـ
المريض    ........................................................257 بيع 357ـ
التقاعدي     ...........................................258 المعاش استبدال 358ـ

 : الجرة*  359 .......................................................باب
السمسرة      ...........................................259 على الجرة أخذ 359ـ
الكفالة     ..................................................260 على الجرة 360ـ
عمل      .............................................261 إيجاد على العمولة 361ـ
التجارية     .............................................262 الرخصة تأجير 362ـ

التجارية     .............................................263  الرخصة تأجير 362ـ
الجارة     ....................................................264  عقد فسخ 363ـ

والخلو*  :   الستثمار  .............................................باب
365
المرضى      ........................................265 إعانة أموال استثمار ـ

365



السلمية      ..........................................266 الشريعة في الخلو ـ

366
الخلو       ...........................................267 من بدلً اليجار رفع 367ـ
الستثمار      ..........................................268 في الربح ضمان 367ـ
الربح        ............................269 تضمن شركة لدى الموال استثمار ـ

367
  : والتزوير*  الغش  ...............................................باب

369
المتحان     ..................................................270 في الغش 370ـ
271     .................................................. السم     وتغيير تزوير 370ـ

453

الرسمية     .............................................272 الوراق تزوير 370ـ
   : والبنوك*  والربا القرض  .......................................باب

372
273......................................... الربوية      البنوك من القتراض 372ـ
الربوية       ................................274 والمؤسسات البنوك في العمل ـ

372
الربوية     ......................................... البنوك في اليداع 372ـ

275......................................... اللي      الصرف ببطاقة التعامل 373ـ
الربوية     .............................................276 بالفوائد التصرف 374ـ
الربوية       ................................277 والمؤسسات البنوك في العمل ـ

374
التأمين       ....................................278 وشركات البنوك في العمل ـ

375
الربوية       .................................279 والمؤسسات البنوك في العمل ـ

376
بفائدة    ......................................................280 القتراض 377ـ
بفائدة    ......................................................281 القتراض 377ـ



بفائدة    ......................................................282 القتراض 378ـ
والنتاجي     ..........................................283 الستهلكي الربا 379ـ
ربوية      .............................................284 شركة أسهم تداول 380ـ
الربوية       ................................285 والمؤسسات البنوك في العمل ـ

381
الوارث         ..............................286 إلى البنك في العامل مال انتقال ـ

382
ربوي       .....................................287 قرض من دعوية مدارس 382ـ
بفائدة    .....................................................288 القتراض 384ـ
بفائدة    .....................................................289 القتراض 385ـ
الربوية     ............................................290 بالفوائد التصرف 385ـ
الدولة       ......................................291 من ًا قرض البنك استثمار 386ـ
الربوية     ............................................292 بالفوائد التصرف 387ـ
الربوية     ............................................293 بالفوائد التصرف 388ـ
الربوية       ..................................294 البنوك في الموال استثمار ـ

388
للفقراء      ...........................................295 الربوية الفوائد أخذ 389ـ
الذهب    .......................................................296 إقراض 390ـ

454 

297....................... قيمته           باقي لسداد ًا مبلغ الذهب مشتري إقراض ـ

390
العملت    .......................................................298 تحويل 291ـ
الدين       .......................................299 تأجيل مقابل فائدة حصول ـ

391
   : والتعاون*  والتأمين العمل .......................................باب  

393



المحامي       ..................................300 مكتب في والعمل المحاماة ـ

393
المحرمات      ..............................................301 بيع في العمل 394ـ
الرسمي      ..........................................302 العمل عن النشغال ـ

395
الكمبيوتر        ...............................303 أجهزة وبيع تصليح في العمل ـ

395
الجمركية      .........................................304 الشركات في العمل ـ

396
المسلمين       ......................................305 منازل في الكفار عمل ـ

396
الحياة     ...................................................306 على التأمين 397ـ
له         .......................307 المؤمن غير من الشخصي التأمين استغلل ـ

398
والخطار      .....................................308 الحوادث ضد التأمين 399ـ
الربوية      ............................................309 البنوك في العمل 399ـ
التلفزيون     .............................................310 بتصليح العمل 400ـ
السيارات      ........................................311 على الشامل التأمين ـ

400
المعدات     .................................................312 على التأمين 401ـ

الفراد    ................................................ على التأمين 401ـ
الحياة     ...................................................313 على التأمين 403ـ
والخطار      ......................................314 الحوادث ضد التأمين 404ـ
الحياة     ...................................................315 على التأمين 404ـ
الحياة     ...................................................316 على التأمين 405ـ
الحياة     ...................................................317 على التأمين 408ـ
السيارات     ...............................................318 على التأمين 409ـ
العمال     ..................................................319 على التأمين 409ـ



علىالممتلكات    ...............................................320 التأمين 410ـ
مسلم         ................................321 غير بلد في مسجد على التأمين ـ

410

455

تعاون     .................................................322 صناديق إنشاء 411ـ
تعالى        ......................................323 الله أحل بما الشروط تقييد ـ

412
ليمارسه       ...................................324 عمل بدلت الموظف أخذ ـ

413
التأمين      .............................................325 شركات في العمل ـ

414
إنذار       ..........................................326 دون العمل عقود إنهاء 415ـ
مسلمين      ...........................................327 غير عمال توظيف 416ـ

  : والرشوة*  الشركات باب

417 .................................والجمعيات
المبيعات     ................................................328 لزيادة الرشوة 417ـ
الموظف      .........................................329 رشوة على السكوت ـ

418
التعاونية     .............................................330 الجمعيات أرباح 418ـ
الخسارة     ...............................................331 الشركاء تحمل 420ـ
التعامل       ....................................332 مطلقة شركة في المساهمة ـ

421
فاسد       .......................................333 عقد في الشريك مايستحقه ـ

424
المبيعات     ...............................................334 لزيادة الرشوة 425ـ

الوقف*  :  428 ........................................................باب



المناسبات        ................................335 في الوقف ريع من الطعام ـ

428
336........................... إنهائه          قبل الذري الوقف من المولود استفادة ـ

429
الوقف      ............................................337 مال من القتراض 429ـ
338........................................................ الخيري    الوقف 430ـ
الوقف    ...........................................................339 بيع 430ـ
أملكها      .........................................340 في الوقاف تصرف 432ـ
أملكها      .........................................341 في الوقاف تصرف 432ـ
342......................................... لخر       مسجد من الموقوف نقل ـ

433
خيرية       .........................................343 لجهة المال ثلث وقف 435ـ
للوقف       ....................................344 جديد ناظر وتعيين الوكالة ـ

435
الوقف      .........................................345 ريع توزيع في الوكالة 436ـ
ًا       ........................................346 شفوي مسجد على البيت وقف ـ

436

456



الفتاوى     من الول الجزء تصويبات

الشرعية

السطرالصفحةالصوابالخطأ

1812أوداومأودوام
ًا ًامسحضر 6713مستحضر

القرآن  القرآن  له قراءة 17610له
يوما   عشر خمسة  خمسة من أقل

ًا  يوم عشر

18914

23310أجابتأجازت


