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أحب للتفقه يف الدين ،وأكرم من شاء بالتمسك
احلمد هلل الذي و َّفق من َّ
بأهداب هذا الرشع القويم ،وهدى من اصطفاه إىل الرصاط املستقيم ،لينال

ِ
الع َّـز يف الدنيا ويف دار النعيم .

و ُأ ِّ
صل وأســلم عىل سيدنا حممد الذي أرســله اهلل رمحة للعاملني ،جعله
شاهد ًا ومبرش ًا ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا منري ًا ،وجعل رشعه قائ ًام
إىل أن يقــوم الناس لرب العاملني ،وذلك بحفظه مــن كيد الكائدين ،وزيغ
الزائغــن ،بام هيأ له مــن علام َء ِّنيين ،وفقها َء خملصــنَ ،ينفون عنه حتريف
الغالــن ،وانتحــال املبطلني ،وتأويل اجلاهلــن ،وهم العلــا ُء الر َّبان ُّيون،
وجدَّ دوه
والفقهاء املح ِّققون ،الذين ورثوا هذا العلم عن الســلف املاضنيَ ،

للخلف التابعــن ،فأناروا هلم ُطرق اهلداية ،ومحوهم مــن ُبنَ َّيات الضاللة،
فكانوا هدا ًة مهد ِّيني ،ووارثني لسيد األنبياء واملرسلني ،صىل اهلل وسلم عليه
وعىل آله وصحبه أمجعني ،يف كل وقت وحني.
وقد كان من أولئك الفقهاء العلامء احلكامء؛ ُ
أهل ال ُفتيا بدائرة الشــؤون
اإلســامية والعمل اخلريي بإمارة ديب  -دولة اإلمــارات العربية املتحدة،
الفتاوى الشرعية
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الـفـتــاوى الشـرعـيــة

الذين م َّن اهلل تعاىل عليهم بوراثة ســيد اخللق ،ووفقهم هلداية اخللق ،وإنارة
طريــق احلق؛ من بيان األحــكام الرشعية العمليــة ،والتعبدية ،واألرسية،
والقضائية ،فض ً
ٍ
ورشح
ال عن دالئل اإليامن ،وتفســر لبعض كالم الرمحن،
لبعض حديث سيد األنام ،وغريها من مسائل عامة ،وقضايا خاصة.
يقومون بذلك بمنهجية التأصيل الفقهي ،والتدليل النقيل والعقيل ،بعد
َصور املسائل ،وحتقيق املناط وتنقيحه ،بام ُيؤ َمن معه تنزيل
معرفة الواقع ،وت ُّ

احلكم الرشعي عىل وجهه الصحيح.

وقد كانت هذه الفتاوى مال َذ الســائلني ،فاســتناروا هبا ل ُطرق اهلداية،
ونالوا رشف االتباع لرســول البرشية صىل اهلل وســلم وبارك عليه وعىل آله
وصحبه ،والتمسك بأهداب الرشيعة الغراء.
ونظر ًا لعظيم أثرها ،وكبري نفعها ،فــإن إدارة اإلفتاء حترص عىل مجعها
ونرشهــا ليعم االنتفاع هبــا؛ ألن الفتوى ال َتص الســائل وحدَ ه ،بخالف
القضاء بل تعم كل من احتاج إليها ممن كانت نازلته مثل نازلة السائل؛ ألهنا
غالب األحــكام الرشعية ال ختتلف
إخبــار عن احلكم الرشعــي بدليل ،و
ُ

باختالف األشخاص ،إال ما كان منها اجتهاد ًا قد يتغري بتغري الزمان واملكان
واحلال ،وهي مسائل معدودة ،تدرك بمالبساهتا وبِ َساط حاهلا.
الفتاوى الشرعية
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وقد أصــدرت الدائــرة بحمــد اهلل تعاىل واحــد ًا عرشين جــزء ًا يف

فعم النفع هبا يف كثري من
ســنوات متالحقة خلت ،من الفتاوى الرســميةَّ ،

البالد اإلسالمية.

وهــذا اجلزء الثاين والعرشون هلذه السلســلة النافعــة املباركة ،فيه من

مســتجدات املســائل ،وبدائع النوازل ،ما يرس املنتفعــن وأهل العلم من

علامء ومتعلمني.

و الشــكر يزجى عىل هذا العمل النافع بعد شكر اهلل تعاىل املانح الفاتح

ســبحانه إىل مقام صاحب السمو الشيخ حممد بن راشــد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب حفظه اهلل تعاىل ورعاه ،وإىل

مقام ويل عهده األمني سمو الشيخ محدان بن حممد حفظه اهلل ،وإىل مقام سمو
الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم ديب حفظه اهلل ،ال َّلذين مكنوا

أهل العلم ليؤدوا رساالت رهبم ،ويبلغوا عن نبيهم املصطفى ﷺ ،وما فتئوا
ُيقدمون الدعم والتشجيع ألهل العلم حتى ينريوا طرق اهلداية للبرشية ،يف

الرويبضةَّ ،
الوقت الذي َّ
فضل
قل فيه العلم ،وفشــا فيه اجلهــل ،وتكلم فيه ُّ

وأضل عن سواء السبيل.

ُسيه عىل الوجه املريض
وقد وضعوا هذا اجلهد يف يد مباركة أمينة ترعاه وت ِّ

النافع ،وهــي اإلدارة احلكيمة هلذه الدائرة املباركــة بقيادة الدكتور محد بن
الشيخ أمحد محد الشيباين املدير العام للدائرة ،رئيس هيئة كبار العلامء فيها.

الفتاوى الشرعية
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الـفـتــاوى الشـرعـيــة

ثم للسادة العلامء يف إدارة اإلفتاء الذين حرروا وراجعوا ون َّقحوا ،وهليئة
كبار العلــاء بالدائرة ،الذين راجعوا َّ
وهذبــوا واعتمدوا ،حتى جاءت عىل
وجه هو أقرب إىل الكامل نفع ًا ووضع ًا.
فنسأل اهلل تعاىل كام وفق وأعان وسدد أن يعم النفع هبا املسلمني ،وجيعل
هذا اجلهد خالصا لوجهه الكريم.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني .
د .أمحد بن عبد العزيز احلداد

كبري مفتني  -مدير إدارة اإلفتاء
عضو هيئة كبار العلامء
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كـتــاب الـطـهـــارة

كتـاب الطهـارة
حكم الكالم يف احلمامات ذوات املغاسل الداخلية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

احلمد هلل ،والصالة والســام عىل ســيدنا رســول اهلل ،وآله وصحبه

ومن وااله الســادة العلامء األجالء ،نفعكم اهلل ونفع بكم :الســام عليكم

ورمحة اهلل وبركاته،

لدي سؤال أرجو التكرم باإلجابة عليه:
ال خيفــى أن احلاممات يف البيوت اليوم ليســت كالســابق ،وأن موضع

االستنجاء كأنه منفصل عن موضع االســتحامم ،وأن النظافة يف هذا املكان

ظاهرة .فهل جيوز الكالم والذكر يف احلــام؟ وهل يقترص املنع عىل موضع

االســتنجاء فقط؟ الســيام األذكار الواردة يف ذلك ،كالتسمية عند الوضوء
ونحوها؟ فقد سمعت بعض أهل العلم يقول :إن ذلك غري جائز ،وإن كان
وال بد فليذكر بقلبه.

فام رأي السادة الفضالء يف ذلك؟
أرجو تفصيل القول يف هذا .وجزاكم اهلل خريا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

احلــام يف اصطالح الناس اليوم اســم ملا تُقىض فيــه احلاجة ،وله باب

مستقل يفصله عن سائر البيت ،ســوا ٌء أكان فيه مغسلة للوضوء أو مل يكن،
الفتاوى الشرعية
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كـتــاب الـطـهـــارة

فيكره الكالم فيه مطلق ًا؛ ألن آداب دخول اخلالء وأذكار منوطة بدخول بابه،
واخلروج منه ،وإن كان موضع قضاء احلاجة متميز ًا؛ ألن الكل يشــمله اسم

احلامم ،والكل مأوى الشياطني كام يفيده كالم الفقهاء ،ففي حاشية البجريمي
عىل اإلقناع للخطيب الرشبيني  175/1ما نصه« :وحمل دخوله اخلالء كبابه،
وإن ب ُعــد حمل اجللوس كدهليز طويل ،وإن كان دخوله لغري قضاء احلاجة».
ا هـ ،وقال يف املغني « :39/1واخلالء باملد املكان اخلايل ،نقل إىل البناء املعد

لقضاء احلاجة عرف ًا ،ويسمى أيض ًا :املرفق والكنيف واملرحاض ،فإن توضأ
يف املحــل املعد للوضوء منه ،ومل يكن منفص ً
ال عن احلامم بباب؛ فال بأس من

قول أذكار الوضوء بقلبه» .اهـ.
عىل أن مجيع أذكار أعضاء الوضوء ال أصل هلا عدا التسمية َّأوله والتشهد

آخره ،وقول« :اللهم اغفر يل ذنبي ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي» ،كام
أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،لكن ال بأس بذكرها من
غري اعتقاد ثبوهتا عم ً
ال بقاعدة العمل باحلديث الضعيف الذي مل يشتد ضعفه،
ونظر ًا لشواهدها من أذكار الوضوء ،كام ب ّينها العالمة ابن عالن يف الفتوحات

الربانية .28/2

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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كـتــاب الــصـــــالة

كتـاب الصـالة
حكم تأخري أوقات اإلقامة عن مدة االنتظار املقررة
وردنا سؤال  /من السيد مدير إدارة اخلدمات الدينية يف املساجد يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:

باإلشــارة إىل املوضوع أعاله ،فقــد ورد إلينا طلب مو ّقــع من غالبية

املصلني يف أحد املســاجد يف اإلمارة بتغيري مواقيــت اإلقامة بإضافة مخس

دقائق يف صالة الفجر والعرص ،وإضافــة دقيقتني يف صالة املغرب ،وأيدوا

ذلك الطلب باألسباب التالية:

 -أن هذا املســجد قد عرف بني أهل احلي واألحيــاء املجاورة أنه آخر

املســاجد إقام ًة للصالة بحيث يتمكن أكثر الرواد من إدراك الصالة ال سيام

يف الفجر وعند الرجوع من العمل يف صالة العرص ،ومن اعتاد صيام االثنني

واخلميس من كل أسبوع.

 -أن هذا التوقيت يرغب به معظم رواد املسجد ،وأن الذين ال يرغبون

به ال يتجاوز عددهم أصابع اليد.

 -يوجد  3مساجد قريبة جد ًا من املسجد املذكور يستطيع الذهاب إليها

من ال يرغب يف التوقيت املعدل.

 هذا النظام جرى العمل به منذ أن أنشئ املسجد وله أكثر من  12سنةالفتاوى الشرعية
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هبذا احلال ،ومل يتم تغيريه إال بداية شهر مارس  2016بناء عىل شكوى تقدم
هبا أحد الرواد غري الدائمني.
وبناء عىل مــا ذكر أعاله :نرجو من فضيلتكــم إفادتنا باحلكم الرشعي
حول مدى جواز تغيــر أو حتريك موعد إقامة الصالة يف املواقع الســكنية
والعاملية عن املوعد الذي وضعته الدائرة يف املساجد.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

الصالة هلا أوقاهتا املحددة رشع ًا ،أوالً وآخر ًا ،وهي املبينة يف كتب الفقه،
فأول وقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق ،وآخره طلوع الشمس ،وأول
وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السامء ،وآخره مصري ظل كل يشء مثله،
وبــه يدخل وقت العرص ،وآخر وقت العرص غروب الشــمس ،وبه يدخل
وقــت املغرب ،وآخر وقت املغرب مغيب الشــفق األمحر ،وبه يدخل وقت
العشاء ،ويستمر إىل آخر الليل واألفضل أن ال يؤخر عن ثلث الليل.
فهذه األوقات املحددة رشع ًا التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله سبحانه:

﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [النســاء ]١٠٣ :أي
مؤقتا بأوله وآخره كام بني النبي ﷺ ذلك بفعله وقوله ،فمن صالها يف وقتها
قبل أن خيرج ،فقد صالها أدا ًء ،ومن مل يصلها يف وقتها بأن مل يدرك من الوقت
الفتاوى الشرعية
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قدر ركعة منها فقد صالها يف غري وقتها ،وتكون صالته تلك قضا ًء ،و يأثم إن

تعمد ذلك.

وبنا ًء عىل هذه الســعة يف الوقت فقد رأت اجلهة الراعية للمســاجد أن

تنظم إقامة الصــاة ،فجعلت املــدة الزمنية بــن األذان واإلقامة متفاوتة
بحســب حاجة الناس لالجتامع ،فاملغرب مخس دقائق ،والعشــاء ِعرشين،
والفجر مخس ًا وعرشين ،والظهر والعرص عرشين دقيقة.

كل ذلــك من أجل توحيد الصــف؛ ألن االختالف جيعل األمر فوىض

بني املصلني.

وحيث قد اســتقر هذا األمر نظام ًا ،فإن عىل اإلمام واملؤذن االلتزام به،

وليس ألحد خمالفته ،سواء كان أصحاب املسجد راضني أو خمالفني ،وذلك

حفاظ ًا عىل النظام ووحدة الصف والكلمة.

وإن رأت الدائرة ،وهي اجلهة الراعية للمساجد ،السامح لبعض املساجد

أو كلها بتغيري موعد إقامة الصالة قليالً ،فال مانع من ذلك رشع ًا ،مع اإلفادة

بأن هذا املســجد املحدد له خصوصية بالنســبة للمــدة الزمنية بني اآلذان
واإلقامة يف األوقات الثالثة املذكورة يف السؤال.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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ماذا يقدم املصلي عند السجود؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:

يف حالة السجود أثناء الصالة ،هل جيب وضع اليدين أوالً قبل الركبتني؟

أم العكــس الركبتان ومن ثم اليدان ،وأنا عــن نفيس أقوم بوضع يدي أوالً

ثم الركبتني؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

هذه املسألة اختلف أهل العلم يف املستحب فيها؛ نظر ًا لتعدد الروايات،

وي إىل الســجود أن يقدم
فقد ذهب اجلمهور إىل أنه يســن للمصيل عند اهل ُ ِّ

ركبتيه ثم يضع يديه؛ حلديث وائل بن حجر ريض اهلل تعاىل عنه قال« :رأيت
النبي ﷺ إذا ســجد يضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه»
أخرجه أبو داود ،والنسائي ،والرتمذي وحسنه .وقال :العمل عىل هذا عند

أكثر أهل العلم .قال اخلطايب يف معامل السنن  208 /1ما حاصله :هذا أثبت
من حديث أيب هريرة .وهو أرفق باملصيل وأحســن يف الشكل ورأي العني.

ثم قال  :وروي عن مصعب بن سعد« :كنا نضع اليدين قبل الركبتني ،فأمرنا
بوضع الركبتني قبل اليدين» .وهذا يدل عىل نسخ ما تقدمه.

وي للسجود؛
واستحب السادة املالكية تقديم اليدين قبل الركبتني عند اهل ُ ِّ

لظاهر حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه عند أيب داود أن رســول اهلل ﷺ
الفتاوى الشرعية
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قال« :إذا صىل أحدكم فال يربك كام يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه» زاد
الدار قطني يف الســنن قيل لعبد اهلل  -أي ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه :-
ما تقول؟ قال :كله ط ّيب ،وقد روى ابن عبد احلكم عن مالك التخيري كام يف
الدر الثمني مل َّيارة .303/1

فدل هذا االختالف عىل أن األمر فيه َســعة ،فمن قدم ركبتيه فحســن،

ومن قدم يديه فال حرج عليه ،فال ينبغي اإلنكار عىل من فعل هذا أو ذاك.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم قراءة القرآن يف الصالة بقصد ختمه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السؤال :أنا إمام يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،وأنا أقوم
تيس من القرآن لكن بشــكل مرتّب؛ أبدأ
يف الصلــوات اجلهرية بقــراءة ما ّ

من البقرة حتى أصل إىل ســورة الناس يف خالل عدة أشــهر ،وأراعي عدم
التطويل عىل الناس ،وأحيانا أقطع الرتتيب وأعود ،لكن بشــكل عام أختم
القرآن يف الصلوات اجلهرية ،هل يف ذلك مانع رشعي؟ أفيدونا مشكورين،
وجزاكم اهلل خري ًا؟
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

تيس من القرآن،
ليس يف ذلك مانع رشعي ،وال حرج فيه ،فأنت تقرأ بام ّ

ومراعاتك لرتتيب املصحف حرص ًا عىل ختم القرآن يف الصالة ،مع مراعاة

تيس ،وال إنكار
عــدم التطويل عىل النــاس ال خيرجك عن حدّ القراءة بــا ّ

عىل ذلك.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم سجود الشكر ،وما يشرتط له
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

احلمد هلل ،والصالة والســام عىل سيدنا رسول اهلل ،وآله وصحبه ومن

وااله السادة العلامء األجالء ،نفعكم اهلل ونفع بكم:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

لدي ســؤال أرجــو التكرم باإلجابة عليه :هل جتوز ســجدة الشــكر

بال طهارة؟ ذاك أن النعمة أو دفع البلية قد تكون فجأة ،فريغب الشــخص
بالسجود شكر ًا هلل فور ًا ،وقد يكون عىل غري وضوء.

يعوض عــن ذلك أن يقول أربع
وإذا كان اجلــواب بعدم اجلواز ،فهل ّ

مرات« :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب»؟
أفيدونا مأجورين .ودمتم بخري وسعادة.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

سجدة الشكر كسجدة التالوة يشرتط هلا ما يشرتط للصالة من الطهارة
وســر العورة والتوجه للقبلة إذا كان الســاجد عىل األرض ،كام نص عليه
اإلمام النــووي رمحه اهلل يف الروضة حيث قال« :ويفتقر ســجود الشــكر
إىل رشوط الصالة ،وكيفيته ككيفية ســجود التالوة خــارج الصالة» قال:
«وال جيوز ســجود الشــكر يف الصالة بحال» .اهـ .ونــص عليه البهويت يف
مطالب أويل النهى  153/1حيث قال« :وسجود تالوة وشكر كصالة نافلة
فيام يعترب هلا من رشوط كطهارة واجتناب نجاسة واستقبال قبلة وسرت عورة،
ومن ركن كسجود عىل األعضاء الســبعة وطمأنينة ورفع منه ،ومن واجب
كتسبيح وتكبري» ،قال« :ألنه سجود هلل تعاىل يقصد به التقرب إليه ،له حتريم
وحتليل فكان صالة كسجود الصالة والسهو».
أما السادة املالكية واحلنفية فاملشهور عندهم عدم مرشوعيته كام يف الذخرية
للقــرايف  416/2والتبرصة للخمي  ،425/2ومثل ذلك يف كتب الســادة
األحناف كام يف مراقي الفــاح ص  191ودرر احلكام رشح غرر األحكام
 159/1وغريمها ،وفيها خالف مذهبي عندمها ،حيث يرى ســنيته بعضهم
يف املذهبــن ،وعىل القول بجوازها -وهو املفتى به عند الســادة األحناف-
فاملشــهور أنه يفتقر إىل طهارة كســائر الصالة ،كام يفهم من رشح الزرقاين
الفتاوى الشرعية
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عىل خليــل  ،481/1فإذا كان فاقد ًا للطهارة أو غري متمكن من الســجود
فقد نص الشــافعية بأن يسبح ثالث ًا« :ســبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل
واهلل أكرب».
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم إمامة القاعد بالقائم
وردنا سؤال من السادة  /إدارة خدمة املتعاملني ،يقولون فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
املوضوع /حكم إمامة القاعد بالقائم.
باإلشارة اىل املوضوع أعاله ،أرفق لكم فحوى الشكوى كام وردتنا من
املشــتكي :أفاد املتعامل عن قيام إمام املســجد باجللوس عىل الكريس أثناء

صالة العشــاء ،مع العلم أن املتعامل قام بســؤال ٍ
مفت يف ذلك وأخربه أنه
ال جيوز حسب ما أورد املشتكى.
وبناء عليه :الرجاء الرد بفتوى هبذا اخلصوص .
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير واالحرتام.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليــه جائزة عند مجهور أهل العلم؛

كام نقل ذلك ابن رشــد يف بداية املجتهد وهناية املقتصد ( )161 /1عن أيب
عمر بن عبد الرب قوله :وعىل هذا مجاعة فقهاء األمصار الشافعي ،وأصحابه،
وأبو حنيفــة ،وأصحابه وأهــل الظاهر ،وأبو ثور ،وغريهــم ،وزاد هؤالء

فقالــوا :تصلــون وراءه قيام ًا وإن كان ال يقوى عىل الركوع والســجود بل

يومئ إيام ًء .ثم ذكر ما رواه ابن القاسم عن مالك رمحه اهلل :أنه ال جيوز إمامة
القاعد ،وأهنم إن صلوا خلفه قيام ًا أو قعود ًا بطلت صالهتم ،قال :وقد روي

ثم ع َّقب عليه بقوله :وهذا إنام هو
عن مالك أهنم يعيدون الصالة يف الوقتَّ ،

عىل الكراهة ال عىل املنع ،واألول هو املشهور عنه.اهـ ألن ذلك هو مقدوره،
وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن.]16 :

و ثبت يف الصحيحــن أن أبابكر ريض اهلل تعاىل عنه كان يصيل بصالة

رسول اهلل ﷺ ،وهو قائم  ،والناس يصلون بصالة أيب بكر  ،ورسول اهلل ﷺ

قاعد  ،وكان ذلك يف مرض موته عليه الصالة والسالم.

وبه استدل العلامء عىل نسخ ما ورد عنه ﷺ « :وإذا صىل قاعد ًا ،فصلوا

قعود ًا أمجعون» كام روى البخاري رمحه اهلل تعاىل عن شــيخه احلميدي قوله:

«هــذا احلديث منســوخ ؛ ألن النبي ﷺ آخر ما صىل صــى قاعد ًا والناس
خلفه قيــام» كام يف حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل عنهــا ،زاد البخاري يف
الفتاوى الشرعية
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ِ
ِ
فاآلخر من فعل
باآلخــر
روايــة أنس ريض اهلل تعــاىل عنه« :وإنــا يؤخذ
النبــي ﷺ» ،إال أن الســادة األحناف يفصلون بني أن يقــدر اإلمام القاعد
عىل الركوع والســجود فتصح إمامته بالقائمني ،فإن مل يقدر مل تصح إمامته

بالقائمني األصحاء.

واألوىل لإلمــام يف هذه احلالة إذا كان راتبــ ًا أن ُي ِّقد َم غريه ممن هو أهل

لإلمامة ،فإن مل جيد فال حرج من الصالة خلفه ،فإن مل يكن راتب ًا فال ينبغي أن
يتقدم ،بل يتقدم لإلمامة األصحاء ممن حيسنون القراءة وفقه الصالة خروج ًا
من اخلالف فإنه مستحب.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم االقتصار على أذان واحد قبل خطبة اجلمعة
وردنا سؤال من  /املدير التنفيذي لقطاع شؤون املساجد ،يقول فيه:

املوضوع :أذان واحد قبل خطبة اجلمعة
هنديكــم أطيب حتية ،وباإلشــارة إىل املوضوع أعــاه ،يرجى التفضل

بإفادتنا حول جواز قيام بعض املســاجد بإمــارة ديب ،برفع أذان واحد يوم
اجلمعــة قبل خطبة اجلمعــة ،أو أن يــؤذن األذان األول قبل دخول الوقت

بساعة تقريب ًا ،واألذان الثاين عندما يصعد اخلطيب إىل املنرب.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

االقتصار عــى أذان واحد يوم اجلمعة فيه خمالفــة إلمجاع األمة ومنهج

البلــد املذهبي ،وابتعاد عن الســنة املطهرة التي اعتُمــد عليها يف مرشوعية

األذانني يوم اجلمعة.

فقد روى البخاري ،وغريه عن الســائب بن يزيد قال« :كان النداء يوم

اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام عىل املنرب عىل عهد النبي ﷺ وأيب بكر ،وعمر،

ريض اهلل عنهام ،فلــا كان عثامن ريض اهلل عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث

والزوراء موضع بالسوق يف املدينة.
الزوراء»َّ ،
عىل َّ

زاد ابن خزيمة« :فثبت ذلك حتى الساعة» ،وعند البخاري «فثبت األمر

عىل ذلك».

وعند الطرباين« :فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن اجلمعة قد

حرضت».

قال ابن املســيب :أراد أن يســعى الناس إىل اجلمعــة ،فهذا نص يف أن

األذان كان بني يدي اإلمام ،وعليــه العمل باألمصار ،كام يف رشح الزرقاين

عىل املوطأ (.)384 /1

قال املباركفوري شارح الرتمذي جزء 3صفحه « :50وتبني بام مىض أن

عثامن أحدثه إلعالم الناس بدخول وقت الصالة قياس ًا عىل بقية الصلوات،
الفتاوى الشرعية
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فأحلق اجلمعــة هبا ،وأبقى خصوصيتها باألذان بــن يدي اخلطيب ،ثم نقل

عــن بعض احلنفية قولــه :األذان الثالث الذي هــو األول وجود ًا إذ كانت
مرشوعيته باجتهاد ســيدنا عثامن ريض اهلل عنه وموافقة ســائر الصحابة له

بالسكوت وعدم اإلنكار صار أمر ًا مسنون ًا؛ نظر ًا لقوله ﷺ« :عليكم بسنتي
وسنة اخللفاء الراشدين املهديني» اهـ.
ثــم قال :ليس املــراد بســنة اخللفاء الراشــدين إال طريقهــم املوافقة
لطريقته ﷺ.
ونقل عن القاري قوله« :فعليكم بسنتي» :أي بطريقتي الثابتة عني واجب ًا

ومندوب ًا ،وسنة اخللفاء الراشدين ،فإهنم مل يعملوا إال بسنتي ،فاإلضافة إليهم
إما لعلمهم هبا ،أو الستنباطهم واختيارهم إياها».

فدل كل ذلك  -وبعضه ٍ
كاف  -عىل مرشوعية األذانني يوم اجلمعة ،وأن

االقتصار عىل أذان واحد خمالف للسنة وعمل األمة؛ فال ُيقر فاعله عليه.
وأمــا األذان للجمعة قبــل دخول وقتها :فاجلــواب أن دخول الوقت
رشط لصحــة األذان؛ ألن األذان هو اإلعالم بدخــول الوقت ،وال يكون
إعالم ًا بدخول الوقت إال إذا دخل الوقت فعالً ،ومل يستثن الشارع من ذلك
إال الفجر ،حيث رشع لــه األذان األول عند دخول الفجر الكاذب ،وذلك

يكون يف سدس الليل األخري تقريب ًا.
الفتاوى الشرعية
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أمــا ما عداه من ســائر األوقات ،فإنه ال يصح هلــا األذان إال إذا دخل
الوقت؛ لقوله ﷺ ملالك بن احلويــرث ريض اهلل عنه« :إذا حرضت الصالة
فليؤذن لكــم أحدكم وليؤمكم أكربكم» كام أخرجه الشــيخان من حديثه.
فعلق األذان بحضور الصالة أي دخول وقتها.
وقد ســئل مالك رمحه اهلل تعاىل (كام يف املوطــأ  )69/1عن النداء يوم
اجلمعة هل يكــون قبل أن حيل الوقت؟ فقال« :ال يكــون إال بعد أن تزول
الشمس» وهذا نص يف املوضوع.
أما اجلمعة التي يؤذن هلا عند الســادة احلنابلة قبل دخول وقت الظهر،
فذلك بناء عىل مذهبهم يف دخول وقت اجلمعة ،حيث يرون أن وقتها كوقت
العيد ،يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إىل آخر وقت الظهر ،كام
يف رشح منتهى اإلرادات  312/1للبهويت احلنبيل وغريه.
إال أهنــم يرون أن الصــاة بعد وقت العيد  -يعنــي يف وقت الظهر -
أفضل ،كام عليه العمل يف احلرمني الرشيفني وغريمها.
وبام أن املذهب الســائد يف اإلمــارة هو مذهب مالك رمحــه اهلل ،فهو
املذهب الرســمي للدولة ،والدائرة مل ترخص للمساجد باألذان قبل دخول
الوقت؛ عم ً
ال بمذهب مالك ،ومذاهب اجلمهور من أهل العلم؛ فإن املتعني
الفتاوى الشرعية
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عىل القائمني باملسجد االلتزام هبذا املنهج وعدم اخلروج عنه؛ ملا يف ذلك من
البلبلة واملخالفة.

وقد ســبق لنا اإلجابة عن هذا السؤال ســابقا كام يف الفتاوى الرشعية

املرتبة .346،342/1

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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كتاب اجلـنـائز
السقط
أحكام ِّ
وردنـا ســؤال من السيد  /مدير إدارة الشـؤون القـانونية بهيئـة الصحـة بدبي،
يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
املوضــوع :إمكانيــة دفن اجلنــن املتــوىف أو بقايا احلمــل الناجتة عن
عملية اإلجهاض.
وحيث إن دائرتكم املوقرة جهة االختصاص عىل مســتوى حكومة ديب
بنرش الثقافة اإلســامية وتنمية الوعي الديني من خــال إبداء الفتوى فيام
حيال إليها من املسائل الرشعية بموجب قانون رقم ( )2لسنة .2011
وعليه :نأمل منكم موافاتنا بالرأي الرشعي بشأن استفساراتنا التالية:
 -1السن الذي يعترب فيه اجلنني املتوىف كائن ًا برشي ًا جيب دفنه؟
 -2مدى إمكانية دفن األنســجة البرشية للجنني املتــوىف نتيجة عملية
اإلجهاض؟
 -3مــدى إمكانيــة دفــن ٍ
أي من أجزاء جســم اجلنني املتــوىف نتيجة
عملية اإلجهاض؟
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ٌ
َّ
أحوال ثالثة،
(الســقط)
للجنني
يســمى يف الفقه اإلسالمي ِّ
املتوفُ ،و َّ

بغض النظر عن السن الذي يكون فيه وهي اآلتية:

-1أن يولد وفيه حياة مســتقرة ،كأن يعطس ،أو يتحرك حركة األحياء،

َّ
ويصل
ثم يمــوت؛ فهذا جتري عليه أحكام املوتى الكبار فيغســل و ُيكفن،
ويسمى ،ويرث ،ويورث...
عق عنه،
عزى أهله به ،و ُي ُّ
عليه ،ويدفن ،و ُي ّ
َّ

-2أن يولد ميتــ ًا ولكن فيه عالمات اآلدمية من يد أو رجل أو رأس أو

نحو ذلــك ،ولو كانت صغرية ،ولكنها واضحــة للرؤية ،تعرف من خالل
املختصــات مــن القوابل أو األطباء فهذا يغســل ،ويكفــن ،ويدفن فقط،

ســمى ،وال يرث
عزى أهله بــه ،وال ُي ُّ
وال يصىل عليــه وال ُي ّ
عق عنه ،وال ُي ّ

وال يورث.

-3أن ال تظهر فيه يشء من عالمات اآلدمية ،بأن كان ال يزال مضغة أو

علقة ،فهذا حكمه حكم الدم املتجمد فال يلزم فيه يشء من دفن وال غســل

وال غريه.

عل ًام أن اإلجهاض املتعمد ألي ســبب كان حــرا ٌم رشع ًا وال جيوز إال

يف حالة واحدة وهي ما إذا كان بقاء اجلنني يشــكل خطــر ًا حمقق ًا عىل حياة

األم بنــاء عىل تقرير األطبــاء الثقات؛ كام نص عىل ذلك قــرار جممع الفقه
الفتاوى الشرعية
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كـتــاب الـجـنـــائـز

اإلسالمي الدويل رقم ( )56يف الدورة السادســة املنعقدة بجدة يف اململكة

العربية السعودية.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

الوفاة احلقيقية اليت يرتتب عليها األثر
وردنا ٌ
سؤال من السيد /الرئيس التنفيذي  -لقطاع التعليم بسلطة مدينة دبي

الطبية ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
بدايــة ،وبالنيابة عن جامعة حممد بن راشــد للطــب والعلوم الصحية

التابعة لســلطة مدينة ديب الطبية ،واللجنة الوطنيــة لزراعة األعضاء ،نتقدم
بالشكر اجلزيل.

ويف ظل تفعيــل برامج التربع وزراعة األعضاء كوســيلة مثالية لعالج

مرىض الفشــل العضوي وكرمز ميضء للتآخي اإلنساين ،فإننا نتقدم بطلب

فتوى رشعية تتضمن رشح ًا تفصيلي ًا عن تعريف الوفاة من الناحية الرشعية
ومدى مواءمتها مع القوانني املوجودة ،كقانون تنظيم نقل وزراعة األعضاء

البرشية والئحته التنفيذية رقم ( )15لســنة  ،1993وكذلك تعريف الوفاة

بحسب قانون املواليد والوفيات يف تعريف املوت ورؤيتكم الرشعية؟
ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتوجه لكم بجزيل الشكر والعرفان.

الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

املــوت يف احلقيقة هو ُ
زوال احلياة عمن اتَّصف هبا ،وحيصل التحقق منه

بوجود إحدى العالمتني:

 - 1إذا توقف قلبه وتنفســه توقف ًا تام ًا ،وحكم األطباء بأن هذا التوقف

ال رجعة فيه.

 - 2إذا تعطلــت مجيع وظائــف دماغه تعط ً
ال هنائيــ ًا ،وحكم األطباء

االختصاصيــون اخلــراء بأن هذا التعطــل ال رجعة فيــه ،وأخذ دماغه يف

التحلل،كام نــص عىل ذلك قرار جممع الفقه اإلســامي الــدويل رقم 17
( .)3/5ص.114

فعندئذ يكون املرء م ْيتا ،يرتتب عليه األثر الرشعي املتعلق باملوت بمقتىض

هــذا القرار ،ولو كان نبض القلب باقي ًا بفعــل األجهزة ،أو نحوها ،وهو ما

اشــتملت عليه الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  15لســنة 1993
حيث نصت يف تعريــف الوفاة بأهنا« :املفارقة التامــة للحياة بصورة يقينية
وموثوقة وفقــ ًا للمعايري الطبية الدقيقة ،وذلــك إذا توقف القلب والتنفس

توقف ًا تام ًا وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه ،أو إذا تعطلت مجيع
وظائف الدماغ تعط ً
ال هنائي ًا وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا

التعطل ال رجعة فيه ،وأخذ الدماغ يف التحلل».
الفتاوى الشرعية
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وقد زاد القانــون االحتادي رقــم  1993/15والقانون االحتادي رقم
 2009/18قيد ًا يتعني أخذه باالعتبار وهو« :املفارقة التامة للحياة بصورة
يقينية وموثوقة وفق ًا للمعايري الطبية الدقيقة» ليشمل بقاء نبض القلب بفعل
األجهزة أو غريها ،فال يكون املرء ميت ًا مع بقاء ذلك النبض.
وبناء عىل ذلك تكون الوفاة متحققة بواحدة من عالمات ثالث وهي:
-1توقف مجيع وظائف جسمه احليوية توقف ًا مؤكد ًا وحكم األطباء بأن
هذا التوقف ال رجعة فيه.
-2إذا توقف قلبه وتنفســه توقف ًا تام ًا ،وحكم األطباء بأن هذا التوقف
ال رجعة فيه.
-3إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعط ً
ال هنائي ًا وأخذ دماغه يف التحلل،
وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيه ،ولكن
ال حيكم بموته إال بعد توقف قلبه توقف ًا تام ًا عند إزالة األجهزة.
فتجري عليه أحكام الوفاة ،فإن كان قــد أوىص بيشء من أعضائه بعد
وفاته ،أو أذن أهلوه بذلك ،فوجدت إحدى هذه العالمات جاز أخذ العضو
املوىص به إذا حتقق االنتفاع به ملســلم ،أو من غري املســلم للمسلم أو غريه،
إذا مل يكن ذلك بيع ًا ورشا ًء ،كام نص عىل ذلك قرار جممع الفقه اإلســامي
الفتاوى الشرعية
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الدويل ،يف دورة مؤمتره الرابع بجدة يف اململكة العربية الســعودية 1408هـ

املوافق 1988م وقراره رقم  56يف دورة مؤمتره الســادس بجدة يف اململكة

العربية السعودية عام  1410هـ املوافق1990م .وقراره رقم 57من الدورة

نفسها بشــأن زراعة األعضاء التناســلية وقراره رقم  58من الدورة نفسها
بشأن زراعة العضو املستأصل يف حد أو قصاص.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم من مات حريقا هل يعترب شهيدا؟
وردنا سؤال من  /مؤسسة دبي للمطارات ،تقول فيه:

بداي ًة يطيب ملؤسسة ديب للمطارات أن هتديكم أطيب التحية والتقدير،

وباإلشــارة إىل املوضوع أعاله ،يرجى العلم بأننا تلقينــا مكاملة هاتفية من
مكتب شؤون أرس الشهداء بديوان صاحب السمو ويل عهد أبوظبي الشيخ
حممد بن زايد آل هنيــان  -حفظه اهلل ورعاه  -لالستفســار عن املوظف يف

قســم اإلنقاذ واإلطفاء باملؤسســة /جاســم البلويش ،الذي توفاه اهلل أثناء

قيامه بواجبــه وتفانيه يف إنقاذ أرواح ركاب الطائــرة التي تعرضت حلادث
بتاريخ  ،2016/8/3لتحديد إمكانية اعتبار املوظف املشــار إليه شــهيد ًا

من عدمه.

الفتاوى الشرعية
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لــذا نلتمس منكم التفضل باإليعاز ملن يلزم مــن املفتني إلبداء الفتوى
الرشعية حول املوضوع أعاله.
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

نعم يعترب املذكور شــهيد ًا ،له أجر شــهداء اآلخرة؛ ألنــه مات حرق ًا،
ومثلــه يعترب شــهيد ًا؛ ملا أخرجه أبوداود والنســائي وابــن حبان وغريهم
من حديــث جابر بن عتيــك بن قيس األســلمي ريض اهلل تعــاىل عنه أن
رســول اهلل ﷺ قال« :الشــهادة سبع ســوى القتل يف ســبيل اهلل :املبطون
شــهيد ،والغريــق شــهيد ،وصاحــب ذات اجلنــب شــهيد ،واملطعون
شــهيد ،واحلريق شــهيد ،والذي يموت حتت اهلدم شــهيد ،واملرأة متوت
بجمع شهيد».
وأخرج أمحد يف مســنده من حديث راشــد بن ُح َبيش أن رســول اهلل
ﷺ قال« :القتل يف ســبيل اهلل عز وجل شهادة ،والطاعون شهادة ،والغرق
شهادة ،والبطن شــهادة ،والنفساء جيرها ولدها برسره إىل اجلنة» قال :وزاد
فيها أبو العوام -ســادن بيــت املقدس« :-واحلرق ،والســيل» .ويف بعض
السل ».
النسخ املطبوعةّ « :
الفتاوى الشرعية
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فدلت األحاديث عىل اعتباره شــهيد ًا من شهداء اآلخرة ،أي هلم ثواب

الشهداء عند اهلل تعاىل ،لكن جتري عليهم أحكام املوتى يف الدنيا ،من الغسل
والتكفني والصالة عليهم.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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كـتــاب الـمـســاجــد

كتاب املسـاجـد
حكم تغيري وضع املسجد من أجل إعادة ختطيط املنطقة
وردنا سؤال من السيد /مدير إدارة هندسة ورعاية املساجد ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
ما حكم هدم املســجد الواقع يف مساكن مستشفى راشد وإعادة بنائه يف

موقع آخر نظر ًا لنقل املساكن إىل غري املوقع الواقع فيه املسجد القديم حالي ًا؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

بــا أن املرشوع مل يزل يف طور التخطيط؛ فإن مــن املتعني أن ُيا َف َظ عىل

املســجد يف مكانه وأن يعاد ختطيط املنطقة املعنية مع بقاء املسجد ،وإن أعيد
جتديده فبشــكل أوسع وأجود مما هو عليه بام يتالءم مع الوضع اجلديد ،وال

ُي ْع ُ
دل عن ذلك إال لرضورة مل يكن بــدٌّ منها ،بحيث يتعذر التخطيط املزمع

مع بقاء املســجد يف مكانه ،وعندئذ يكون للــرورة حكمها ،مع وجوب
البديل األفضل واألوســع ،وكام أفتينا بمثل ذلك غري مــرة منها ما ورد يف

( ،)51/18 ،114/11 ،122/8ويتعــن أن يكــون ذلك بالتشــاور مع
اجلهة املعنية بدائرة الشؤون اإلسالمية ،وهي إدارة هندسة ورعاية املساجد،
وإدارة اإلفتاء.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
الفتاوى الشرعية
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حكم أخذ جزء من مساحة املسجد ملشروع ترفيهي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نحيطكم عل ًام أنه سيتم إنشــاء مرشوع ترفيهي يف منطقة (الستي ووك)
بالقرب من مسجد الشهداء؛ حيث تظهر املخططات تداخ ً
ال للمرشوع عىل
أرض املسجد ،وعليه نرفع األمر إىل ســيادتكم للنظر يف املوضوع والتكرم
بإفادتنا بالفتوى املناسبة.
وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

بام أن املســألة ما زالت يف طور التخطيط؛ فإن من الواجب أن يراعى يف
ختطيط املرشوع أن يكون خارج ًا عن ســاحة املســجد املراد أخذ جزء منها،
حيث ال رضورة لذلك؛ ألن املســجد اســم للبناء والسور واألرض املعدة
لتوسعته ومرافقه.
وإذا كان املســجد قائ ًام ،أو أعدت أرض له ،فإنه ال جيوز املســاس به،
ال سيام يف مرشوع ترفيهي كهذا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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كـتــاب الـمـســاجــد

حكم استقطاع جزء من مساحة املسجد
ليكون مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم
وردنا سؤال من السيد /مدير إدارة املؤسسات اإلسالمية ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
املوضوع :ختصيص أرض لبناء مركز لتحفيظ القرآن الكريم
باإلشــارة اىل املوضوع أعاله ،وإىل تأشري سعادة املدير العام عىل الربيد

االلكرتوين بأخذ الرأي الرشعي عن نفس املوضوع.

فإننا نحيط سيادتكم علام بأنه قد تم ختصيص أرض لبناء مسجد يف منطقة

ند الشــبا الرابعة ،وقد تم بناء مسجد عىل جزء من هذه األرض ،وختصيص

اجلزء اآلخر ملركز لتحفيظ القرآن الكريم كام هو مبني يف املخطط الصادر عن
بلدية ديب.

وبناء عىل ما تم ذكــره ،والتوجيهات الواردة إلينــا :فإننا نرجو التكرم

باإلفــادة عن جــواز ختصيص هــذه األرض لبنــاء مركز وقفــي لتحفيظ
القرآن الكريم .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان املســجد قائ ًام ،وهو غري حمتاج للمساحة املطلوب بناؤها مركز ًا

لتحفيظ القرآن الكريم ،فإنه ال مانع حينئذ من إنشائها مركز ًا لتحفيظ القرآن
الفتاوى الشرعية
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الكريم؛ الستغناء املسجد عنها ،واملركز املذكور يعترب من مرافق املسجد فإن
مدارس القــرآن الكريم وحلقات التحفيظ تكون ملحقة باملســاجد غالب ًا،

وقد تكون فيها ،ولكن فصلها أفضل صيانة للمســاجد ،وحيث إن املساحة
املذكورة واسعة ،وهي بعيدة عن املسجد ،واملسجد غري حمتاج إليها حارض ًا،

فإنه ال مانع من جعل جزء منها مركــز ًا لتحفيظ القرآن الكريم ،فإذا احتاج
املسجد إليها مستقب ً
ال ضم املركز املذكور للمسجد.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم نقل مصلى يف ناد رياضي
وردنا سؤال من السادة  /جملس دبي الرياضي ،يقولون فيه:

املوضوع :تغيري موقع املصىل امللحق بنادي ديب الريايض
بداية يطيب لنا أن هنديكم أطيب التحيات وللعاملني لديكم ،وباإلشارة

إىل املوضوع أعاله ،وبنا ًء عىل توجيهات ســيدي صاحب الســمو ،الشيخ
حممد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء،

حاكم ديب حفظه اهلل ورعاه بإنشــاء إستاد حممد بن راشد عىل قطعة األرض

( )8143118مرفق خمطط حيــازة موقع املرشوع ،نود إفادتكم بأننا بصدد
البدء بتنفيذ األعامل التحضريية للمرشوع ،وعليه يرتتب علينا إخالء املوقع
الفتاوى الشرعية
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من كافة املباين القائمة ،بــا فيها املصىل داخل مقر نادي ديب الثقايف الريايض
اجلديد املجاور للموقع احلايل.

وعليــه نرجو منكم التكــرم بعدم املامنعة من نقــل موقع املصىل احلايل

ليصبح عىل قطعة األرض اخلاصة بنادي ديب الثقايف الريايض كام هو مقرتح.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد النظر إىل املســجد املذكور ،فقد تبني أنه مبنى مســجد قائم بذاته،

وليــس مصىل من مرافق املبنى ،فهو منفصــل عن اإلدارة ،له رقم خاص يف
سلسلة أرقام مساجد ديب ،وله إمام ،ويرفع فيه األذان يف الصلوات اخلمس،
ويؤمه املصلون من النادي ومن غريه.

وبناء عليه :فإن هذا املســجد يتعني أن يبقى يف التصميم اجلديد بحيث

ال يزال إال لتوســعته أو إعادة تصميمه ،أما إلغــاؤه فال جيوز؛ ألنه ملك هلل

تعاىل ،بمجرد تعيينه مســجد ًا من قبل إدارة النــادي ،فيجب أن حيافظ عليه
يف أي ختطيــط وتصميم جديدين ،إال أن يــرى ويل األمر املصلحة يف غريه،

فذلك له.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
الفتاوى الشرعية
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حكم استقطاع شيء من املساجد لصاحل املتربعة ببناء مسجد
وردنا سؤال من السادة  /إدارة خدمة املتعاملني ،يقولون فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
باإلشارة إىل املوضوع أعاله ،وبناء عىل توجيهات املدير التنفيذي لقطاع

الدعم املؤسيس باإلنابة بشأن إصدار فتوى رشعية حول طلب املتربعة برعاية
مسجد عل ًام بأهنا س َّلمت املسجد املذكور مســبق ًا مع حملني وقف ًا واحتفظت

بعدد  4حمالت وقف ًا حلاجتها ،وذلك باالتفاق بينها وبني الدائرة.

وعليه نرفع األمر لسيادتكم للتكرم باالطالع وتوجيه من يلزم باإلفتاء

حول ذلك حسب اإلجراء املتبع لديكم.

ننوه إىل أن ملكية األرض التي تتضمن أرض املسجد وعدد حملني وقف ًا

فقط تم تســليمهم يف عام 2002م ،وأما بالنسبة للمحالت األخرى البالغ

عددها أربعة ،فيعود إجيارها للمتربعة ،بناء عىل االتفاق السابق.
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم معنا.
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

الدكاكني امللحقة باملســجد وعددها ستة هي جزء من أرض املسجد كام

بينته خريطــة التخطيط الصادرة من بلدية ديب يف 1996/3/4م وشــهادة
الفتاوى الشرعية
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الوقف الصادرة من دائــرة األرايض واألمالك بتاريخ 2001/11/11م،
وخريطــة التخطيط الصادرة عن بلديــة ديب بتاريخ 2003/1/27م ،وقد

نصت كل منها عىل أن األرض التي مســاحتها  19654قدم ًا مربع ًا ،املوازية

1826مرت ًا مربع ًا ،هي ملك دائرة األوقاف والشــؤون اإلسالمية؛ بناء عىل

األمر الصادر من ديوان سمو احلاكم املؤرخ يف 1992/12/16م.

وقد ُبنِيت الدكاكني عىل أرض الوقف ،ومل يكن هناك استثناء ليشء من

الدكاكني ،فيجب أن تكون مجيعها وقف ًا عىل املســجد ،وما جرى من إعطاء
املتربعة أربعة دكاكني يرصف ريعها لصاحلها إىل األبد فقد كان ذلك اجتهاد ًا

شخصي ًا ال مستند له ،فيجب تصحيح الوضع.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم جلوس احلائض واجلنب يف املسجد حلفظ القرآن
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:

هل جيوز جلوس احلائض يف املســجد اخلاص بالنســاء امللحق ببعض

املســاجد حلفظ القرآن الكريم ســواء كانت معلمة أو متعلمة؟ فهي واقعة

حال نرجو اإلفادة بشأهنا.

وجزاكم اهلل خري ًا .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
الفتاوى الشرعية

48

كـتــاب الـمـســاجــد

اجلواب وباهلل التوفيق:

الذي ذهب إليه األئمة األربعة أن املكث يف املســجد للجنب واحلائض

حــرام ،وكذا قراءة القرآن ،ومس املصحف ،واختلفــوا يف العبور فيه؛ كأن

يدخل من باب وخيرج من آخر .واســتندوا يف ذلك إىل قوله تعاىل ﴿ :ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [سورة النساء.]43:
واملراد بالصالة موضعها وهو املســجد الذي تكــون فيه الصالة وكذا

فعلها ،كام ذهــب إليه أهل التأويــل ،فذكر الصالة جماز مرســل ،من ذكر
احلال وإرادة املحل ،فنهت اآلية عن إتيان املســاجد حالة السكر أو اجلنابة،

ملا يف ذلك من امتهان هلذه الشــعائر التــي أذن اهلل تعاىل أن ترفع ويذكر فيها
اســمه ،واجلُنُب ليس أه ً
ال للعبادة من صالة أو قراءة قرآن ،كام جاء عند أيب
داود من حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل عنها عــن النبي ﷺ« :وجهوا هذه
البيوت عن املســجد فإين ال أحل املســجد حلائــض وال جنب» ،واحلديث
وإن كان ضعيفــ ًا لكنه ليس شــديد الضعف بل هو قريب من احلســن كام

أشــار إليه ابن اهلامم يف فتــح القدير واحلافظ يف التلخيــص والزيلعي وابن
القطــان ،فيحتج به إذا مل يكن يف الباب غريه ،كــا هو هنج عامة الفقهاء ،ال

ســيام وأن داللة اآلية تقويه ،وقد ذهب إىل هذا املعنى مجهور أهل العلم من
املذاهب األربعة.
الفتاوى الشرعية
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وإنام اختلفوا يف العبور ،فأجازه الشافعية واملالكية لظاهر اآلية ،وأجازه
احلنابلة للحاجة فقط ،ومنعه أبو حنيفة وأصحابه لظاهر احلديث الســابق،
وحديث الرتمذي عن أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه أنه ﷺ قال لعيل بن
أيب طالب ريض اهلل عنه« :يا عيل ،ال حيل ألحد جينب يف هذا املســجد غريي
وغريك» ،واحلائض يف كل ذلــك كاجلنب ألهنا صاحبة حدث أكرب ،فتمتنع
مما يمتنع منه اجلنب من قراءة ومس مصحف ،ودخول مســجد ،زيادة عىل
السة والركبة.
امتناع استمتاع زوجها هبا بني ُ
أما قراءة القرآن فإن الســادة املالكية خالف ًا للجمهــور هلم رأي فيه إذا
كانت حافظة ،فرأوا أهنا إذا امتنعت مــن القراءة فرتة حيضها أ َّدى ذلك إىل
نســياهنا القرآن وذلك غري جائز ،فأبيح هلا للحاجة ،وليس كذلك اجلنب إذ

بإمكانه أن يرفع حدثه بغسل أو تيمم ،بخالف احلائض ،ولكنهم مع ذلك مل
جيوزوا هلا املكث يف املسجد.
والذي نراه يف هذه املسألة أن مذهب السادة املالكية هو املذهب الوسط

الذي تشــتد احلاجة إليه والســيام للطالبات أو املعلامت ،خصوص ًا يف أيام
االختبارات.
أما املكث يف املســجد فليــس رضوري ًا ،ولو كان بحجــة التحفيظ ،إذ
يمكن أن يكون التحفيظ يف غري املســجد ،وإن كان يف املســجد ،فينبغي أن
الفتاوى الشرعية
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تعــذر صاحبة احليض من احلضور أثناء دورهتا ،وتتعاهد حفظها يف بيتها إن
ترخصت بمذهب الســادة املالكية ،وإذا كان الوقــت وقت اختبار دخلت
وتســمع وهي واقفة ثم تنرصف ،وذلك عم ً
ال بمثل هذه
للرضورة كالعابرة
ِّ
النصوص الرشعية ،وحفاظ ًا عىل قدسية مساجد اهلل تعاىل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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•
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كتاب الزكـاة
كيفية زكاة التجـارة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
سألني شخص عن كيفية الزكاة بالنســبة لشخص يمتلك حم ً
ال جتاري ًا،

أمتنى تفســر ًا كام ً
ال لطريقة الزكاة ،وإذا اشرتى البضاعة بسعر وتغري السعر
بنقص أو زيــادة ،وهل تدخل البضاعة التي مل تبع خالل الســنة يف الزكاة،
وماذا عن الدين الذي عليه أو الدين الذي أعطاه للناس؟.

اجلواب وباهلل التوفيق:

زكاة عروض التجارة تكون عىل الكيفية التالية:
ُقو ُم ُعروض التجارة القديمة واحلديثة -ولو قبل يوم -بســعرها
أوالً :ت َّ

الســوقي عند متام احلول القمري ،وليس بســعر الــراء وال عربة بارتفاع
وهبوط األسعار أثناء احلول.

ثاني ًا :ت َُض ُّم إىل هذه القيمة الســيولة النقدية املتوفرة للتاجر؛ سواء كانت

يف احلســابات البنكيــة من ٍ
جار أو اســتثامري أو ودائــع ،أو كانت يف يدك

ناضة (كاش).

ثالثــ ًا :ت َُض ُّم الديــون املســتحقة التي يرجــى حتصيلهــا ،وهي التي
الفتاوى الشرعية
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تكون عــى ٍ
ميلء ُم ّق ٍر ،يعني ليس مفلســ ًا وال منكر ًا ،وليســت معدومة يف
االصطالح املحاسبي.

فهذه الثالثة األشياء ُت ِّثل وعاء الزكاة للتاجر.
ثم بعد ذلك ينظر إن كان عىل املزكي دين ،وليس لديه ســداد هلذا الدين

ٍ
عندئذ من وعاء
من أصول يمكن أن تباع لســداده ،فتحســم هذه الديــون
الزكاة ،ويزكي الباقي ،فإن كان الدين مســتغرق ًا مل جتب الزكاة عند اجلمهور
خالف ًا للشــافعية ،أما إن كان عنده أصول من عقار أو سيارات أو نحو ذلك
مما يباع مثلها عند اإلفالس ،فإنه ال حيســم من وعــاء الزكاة يشء ،إلمكان
سداد الدين من هذه األصول.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم تأخري صرف الزكاة عن وقت وجوبها
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
رجل اعتاد إخراج زكاة ماله يف شــهر فربايــر كل عام ،ويفكر أن يقوم

بتأجيل إخراجها إىل شــهر رمضان هذا العام؛ ملا يف ذلك من أجر مضاعف،
الفتاوى الشرعية
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وإدخال الرسور عىل قلوب الفقراء واملساكني ،وماذا يصنع حتى جيعل حول
زكاته يبدأ من شهر رمضان؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

تأخري الزكاة من قبل املزكي عن وقت وجوهبا بنحو ما ذكر يف الســؤال
غري جائز رشع ًا ،وإنام جيوز بقدر ما جيد املســتحق فقط؛ ألن الشــارع و َّق َت

لوجوهبا يف غري احلبوب والثامر َح َو َ
الن احلول ،أي متام الســنة من بعد بلوغ
املال نصاب ًا ،فإذا حال احلول عليها وجب إخراجها للمســتحقني الذين هلم

حاجة إليها ،وقد فرضها اهلل تعاىل عليهــم عند متام احلول ،فيكون تأخريها
حبســ ًا حلقهمَ ،ف َي ْعيص املزكي ويكون ضامن ًا هلا لو هلك املال كسائر الديون
املســتحقة عليه ،ومثل هذا التأخري يكون مسقط ًا للعدالة عند اجلمهور ،وما

يريــده من اخلري يف رمضان يمكن أن يكــون بالتقديم ،بأن خيرج الزكاة هذا
العــام عند متام احلول ،وإذا جــاء رمضان قدم زكاة الســنة اآلتية ،ثم يعيد
حســاباته آخر الســنة ،فإن كان قد قدم مجيع الزكاة فذاك ،وإن كان ما قدمه
أتم ما وجب عليــه ،وإن كان أخرج أكثر مما وجب كان الزائد صدقة
ناقص ًا َّ

إن مل يشرتط اسرتجاعه ،ثم يكون حول زكاته كل عام يف رمضان.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسائل يف زكاة النقد واملوروث
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تويف والد الورثــة الرشعيني منذ أعوام عديدة وترك للورثة مبالغ نقدية

عىل شــكل حســابات جارية ال تدُ ر أي دخل ،وأخرى تدر بعض األرباح
اإلســامية والفوائد غري اإلسالمية والســؤال هو :هل يتوجب دفع الزكاة

عــى هذه املبالغ النقدية املوروثة من ذلك العام حتى يومنا هذا؟ عل ًام بأنه قد

تم رصف كل أو غالبية هــذه األرصدة حتى اليوم ،وال يوجد من هذا النقد
غري القليل املحجوز ألغراض التشغيل.

اجلواب وباهلل التوفيق:

املال املوروث يملكه الورثــة بمجرد موت مورثهم ،فيملك كل وارث

حصته املقدرة رشع ًا ،فإن استلمها أصبح مسؤوال عن زكاهتا بعد مرور سنة؛

إذا كانــت حصته تبلغ نصاب ًا ،فإن مل يؤدها بقيت دينا يف ذمته خيرجها قضا ًء،
وال تربأ ذمته إال بأدائها ،حتى وإن تلف املال أو نقص عن النصاب؛ ألهنا قد

استقرت يف الذمة كسائر الديون التي للعباد.

وإن بقــي جمموع ًا بيد املحكمة أو بيد واحــد من الورثة أو بيد الويص؛

فإنه يتعني عىل من بيده املال أن خيــرج الزكاة من رأس املال املجموع كزكاة

الرشكاء ،فإن مل يؤدها بقيت دين ًا يف ذمة كل وارث خيرجها قضا ًء.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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(س) ىف حال أنه دين مرتاكم كيف يتم احتساب هذا الدين بأثر رجعي

وحتى اليوم؟

ما هي املدة الزمنية لسداد هذا الدين؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

دين الزكاة جيب ســداده مما يملكه املرء من حساباته وممتلكاته األخرى

كســائر الديون ،ســواء يف ذلك دين اهلل أو دين العبــاد ،واهلل أحق بالوفاء،
فيخرجها ٍ
ٍ
رجعي عن كل ســنة مضت عن املبلغ املوجود يف ذلك العام،
بأثر

وليس يف ذلــك مدة زمنية حمددة ،ولكن يتعني تعجيــل إخراجها حتى تربأ

ذمته ،فإن ذمته مرهتنة به حتى يقىض.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هل جيوز احتساب الصدقات واملساعدات التي تم دفعها منذ هذا

العام حتى اآلن من أصل هذه الديون املرتاكمة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

الزكاة عبادة ال تصح إال بنية ،فإن كانت هذه الصدقات واملساعدات قد

أخرجت ملســتحقيها بنية الزكاة صحت زكاة ،وإن مل تستحرض نية الزكاة أو

كان القصد منها املساعدة البحتة أو كانت لغري مستحق هلا كغري املسلمني أو

للجهات العامة مل تصح زكاة ،بل تبقى كام هي ،فإنام األعامل بالنيات.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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(س) كانت هناك زكاة يتم دفعها ســنويا منــذ الوفاة وحتى يومنا هذا،

ولكن كانت تدفع بطريقة غري صحيحة حيث إهنا كانت وال زالت غري معلومة
االحتســاب (رقم شبه ثابت كل عام) وبالتايل قد ينتج فرق كبري بني املدفوع

الفعيل كل ســنة وبني الواجب دفعه حسب الرشع ،وهذا الفرق املرتاكم قد

يكون كبري ًا جد ًا لدرجة عدم استطاعة دفعه اليوم ،فام هوالترصف الصحيح؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

ما كان يدفع باســم الزكاة ملستحقيها حيســب زكاة عام جيب زكاته من

األموال ،فإن كان بقدر ما جيب فذاك ،وإال احتسب الفرق ،فإن كان املدفوع

أقــل فيخرج الباقي ،وإن كان أكثر فيحســب عن ســنة جديدة أو مال آخر

للمزكي نفسه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هل يعترب هذا الفرق دين ًا واجب ًا تأديته أم أنه جيوز أن نبدأ احتساب

الزكاة بالطريقة الصحيحة بدء ًا من هذا العام ويغفر اهلل ما مىض؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

تقدم اجلواب عن كيفية زكاة ما مىض من الســنني بحســاب الفرق قل ًة

وكثر ًة يف الفقرة السابقة ،ومن اآلن احسبوا الزكاة حسبة صحيحة هلذا العام
واألعوام القادمة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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(س) هل يتم احتســاب الزكاة عىل رصيد النقد املتوفر يف تاريخ احلول

(سواء أكان يف البنوك اإلسالمية أو غري اإلسالمية) بكامل الرصيد أم أنه من
املمكن استقطاع أي التزامات نقدية مســتحقة الدفع قريب ًا بعد هذا التاريخ
ومن ثم احتساب  %2.5عىل املبلغ الصايف بعد االستقطاع؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

مجيــع أموال املزكي يف أي حســاب كان ويف أي مــكان يف البيت أو يف

اخلزائــن أو كان أمانة أو غري ذلك؛ الكل يعترب وعاء ًا واحد ًا ،فام بقي منها يف

آخر احلول جيمع كله وخيرج منه الواجب الذي هو  %2.5يف احلول القمري،
وإن كانت هناك أرباح يف احلســابات اإلسالمية تضم إىل الوعاء ،أما الفوائد

الربوية فيجب أن حتســم من الوعاء الزكوي وترصف كلها للمصالح العامة
للمسلمني ،وإذا كانت هناك مستحقات عىل املزكي وكانت قد أخرجت قبل

احلول فإهنا ال تدخل يف الوعاء الزكوي ألهنا رصفت قبل متام احلول.

وما بقي من املســتحقات التي مل ترصف كأجور العــال أو الفواتري أو

اإلجيارات أو الديون املســتحقة ،فإهنا ال حتسم من وعاء الزكاة ما دام يمكن

ســدادها من ممتلكات املزكي األخرى من أصول يباع مثلها عند اإلفالس،
فإن مل يكن له أصول أو كانت أصوله ال تفي بتلك املســتحقات حســم من

الوعاء الزكوي بقدر ما عليه من هذه املستحقات وزكي.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسائل يف زكاة حمافظ االستثمار احمللية والعاملية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تويف والد الورثــة الرشعيني منذ أعــوام عديده وتــرك للورثة حمافظ

استثامرية عىل شكل استثامرات طويلة األجل ىف رشكات مدرجه ىف البورصة

وهلا قيمة سوقية ومعلومة الدخل السنوي وأخرى غري مدرجة وغري معلومة

والسوال هو:
القيمة السوقية وليس هلا دخل ثابت،
ْ

(س) هل جيب دفع الزكاة عىل هذه املحافظ االستثامريه (املدرجة وغري

املدرجة) حتــى وإن كانت كلها طويلة األجل منها أســهم خدمية وأخرى

بنوك ربوية وما شاهبها؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

املحافظ االســتثامرية جتب فيها الزكاة مطلق ًا؛ سواء كانت طويلة األجل

أو قصرية األجل ،وســواء كانت مدرجة أو غري مدرجة ،إال أهنا إذا مل تكن

مدرجة يف السوق املايل فتزكى بالقيمة االسمية ،وأما إذا كانت مدرجة فإهنا

تزكى بالقيمة السوقية ،رخيصة كانت أو مرتفعة.

فإن كانت إســامية وجبت الزكاة فيها ويف األربــاح التي تردها ،وإن

كانت غري إســامية وجبت الزكاة يف األصول ،وأما الفوائد الربوية فيجب

أن جتتنب وتــرف يف املصالح العامة للمســلمني كاإلغاثات والطرقات
واملستشفيات ونحوها.
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وإن كانت خدمية وهي غري معدة للبيع فإن الزكاة جتب يف الريع فقط.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) من املعلوم أن الورثة الرشعيني مل حيســبوا زكاة حمافظ األســهم

خــال هذه املدة مطلق ًا فهل يعترب هذا دين ًا واجبــ ًا تأديته أم أنه جيوز أن نبدأ
احتساب الزكاة بالطريقة الصحيحة بدء ًا من هذا العام ويغفر اهلل ما مىض.

اجلواب وباهلل التوفيق:

نعــم تعترب دينا يف ذمتهم ،فعليهم إعادة حســاباهتم وإخراجها عن كل

ســنة كام تقدم تفصيله؛ ألهنا قد اســتقرت يف ذمتهم جمموعني إذا مل يكونوا
قد اقتســموها ،أو يف ذمة كل واحد إذا كانت قد قسمت ،فال تربأ ذمتهم إال
بأدائهــا ،فقد قال النبي ﷺ « :اقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء» .رواه البخاري

يف صحيحه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هل جيب حساب الزكاة عىل قيمة االستثامر (السوقية أو التارخيية)

فقط أم أنه أيض ًا جيب حساب الزكاة عىل التوزيعات النقديه من تلك املحافظ

ىف حني أن تلك التوزيعات قد تم إيداعها ىف رصيد البنوك بالفعل وأصبحت
جزءا ال يتجزأ من رصيد النقد ىف تاريخ احلول الذي ســوف يتم احتســاب

زكاة النقد عليه؟

الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

جتــب الزكاة عىل املال الزكوي الذي يملكه الشــخص ســواء أكان يف

رشكته االستثامرية أو يف حمفظته أو يف حسابه اجلاري ،فجميع ما يملكه املزكي
يعامل معاملة واحدة ،فردا كان أو شخصية اعتبارية كالرشكات ،فإهنا تعامل
معاملة واحدة بالطريقة التي تقدم رشحها ،وبحسب السعر السوقي ألسهم
الرشكات االستثامرية ،أو إيراد األسهم والرشكات اخلدمية.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) كيف يتم تقييم االســتثامرات غري املدرجه ىف البورصة ىف حني أنه

من الصعوبة احلصول عىل قيمة ســوقية لالستثامر أو حتى امليزانية العمومية
لتلك الرشكات لتقييــم القيمة الدفرتية مع العلــم أن التكلفة التارخيية أي
تكلفة االستثامر يف وقت الرشاء األصيل قد تكون منذ زمن طويل جدا؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

أســهم الرشكات غري املدرجــة تزكى بالقيمة االســمية التي كانت هبا

املسامهة ،باإلضافة إىل األرباح النقدية أو األسهم.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هل جيب دفع الزكاة يف حالة أنه توجد حمافظ استثامر بمبالغ كبرية

غري ســائلة أي ال يمكن بيعها بسهولة وال تدر أي دخل نقدي للمسامهة يف
الفتاوى الشرعية
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عملية دفع الزكاة وكان مبلغ الزكاة الواجب دفعه أكرب بكثري من رصيد النقد
املتوفر للدفع؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

الزكاة واجبة يف مال املزكي بعمومه ،فإذا كانت الســيولة شــحيحة أو
معدومة يف هذه الرشكة فيجب عليه أن خيــرج الزكاة من ماله اخلاص ومن
حساباته األخرى ألهنا متعلقة بذمته ،فيخرجها ولو باالستدانة ،أو بيع بعض
األصول كام لو كان عليه دين لشخص.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هــل جيب دفع الــزكاة يف حالــة وجود اســتثامرات قديمة جدا
وشــبه معدومة وال يمكن بيعها أو اســرداد أي قيمة منها فهل حتذف من
قائمة الزكاة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال حتذف من قوائم الزكاة ما دامت أسهام نقدية أو جتارية ،بل جتب زكاهتا

بحسب ما تقدم من تفصيل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسائل يف زكاة العقارات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

لدي عدة أسئلة تتعلق بالزكاة أرجو اإلجابة عنها ،عىل أن تكون اإلجابة
عن كل نوع من األسئلة مفردة.
وجزاكم اهلل خري ًا عىل جهودكم املشكورة يف خدمة املسلمني.
تويف والد الورثــة الرشعيني منذ أعــوام عديدة وتــرك للورثة حمافظ

ٍ
أراض فضاء حملية وعامليــة ،وعقارات مبنية وتدر دخ ً
ال
عقارية عىل شــكل
سنوي ًا ثابت ًا ،وعقارات لالستخدام الشخيص مثل منازل ومزارع وخالفه...
والسؤال هو:
(س) هــل جتب الــزكاة يف األرايض الفضاء املنوي بيعها يف املســتقبل
وغري املنوي؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال جتب زكاة هذه العقارات وإن كان القصد منها البيع؛ ألهنا مل تشرت بنية
االجتار ،وإنام دخلت يف ملكهم إرث ًا من غري معاوضة ،ففقدت رشط وجوب
زكاة التجارة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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(س) هــل الزكاة تكون واجبة فقط عندما تبــاع أو تبنى هذه األرايض

الفضاء؟ وعندئذ هل حتسب عىل أصل التكلفة أو عىل القيمة السوقية؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

نعم عندما تباع فــإن ثمنها يكون وعا ًء زكوي ًا يضم إىل ســائر األموال

الزكوية وعندما جتــب عليه الزكاة يزكى اجلميع .أمــا إذا بنيت ومل تبع فإنه
ال زكاة عليها.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

(س) هل جتب الزكاة عىل قيمة العقــارات املؤجرة؟ أم عىل قيمه الريع

الســنوي فقط؟ مع العلم أنه قد تم إيداع تلك اإلجيــارات النقدية بالفعل،
وأصبحت جزءا ال يتجزأ من رصيد النقد ىف تاريخ احلول والذي سوف يتم
حساب زكاة النقد عليه؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

دخل العقار النقدي من اإلجيار يضم إىل الوعاء الزكوي للاملك ،وعندما

حيني وقت زكاته ،يزكى اجلميع.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

(س) إذا كان يوجد أكثر من منزل أو مزرعة لالســتخدام الشــخيص

من قبل املالك فهل جيب دفع الــزكاة عىل البيوت اإلضافية (أكثر من البيت
الرئييس املستخدم حالي ًا)؟
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ال جتــب الزكاة عىل البيوت والعقارات واملزارع املعدة لالســتخدام أو
التأجري ،فإن أجرت زكي العائد كسائر أمواله الزكوية.
وبالنســبة للمزارع جتب الزكاة يف منتوجها من احلبوب والثامر الزكوية
عند احلصاد ،إذا كان يبلغ نصابا وهو مخســة أوســق ،ويقدر ب653كيلو
غرام ًا ،والواجب فيه نصف العرش ( )%5إن ســقي باآللة ،فإن ســقي بامء
السامء أو النهر ففيه العرش (.)%10
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) هــل جيب دفع أي نوع مــن الزكاة بالنســبة إىل األبنية التي حتت
اإلنشاء وغري مكتملة البنيه وبالتايل ال تدر أي مدخول؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

تقدم اجلواب عــن هذا ،وهو أن العقار غري املعــد للتجارة ال جتب فيه
الزكاة ،فإن كان معد ًا لالجتار وجبت زكاته بحسب قيمته السوقية.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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زكاة الشركات العاملة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

(س) هل جيب حســاب زكاة الرشكات عىل صايف ربح الرشكة كل عام
ٍ
تاريخ ّما ،بغض النظر عام إذا اكتمل احلول عىل
أم عىل رصيد النقد املتوفر يف
الرصيد أم ال؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

الرشكات خيتلف حكمها باختالف نشــاطها؛ فإذا كانت جتارية بمعنى
أهنا تبيع الســلع فإن الزكاة جتب عىل ســلعها ،فيقدر ثمنها بحســب القيمة
السوقية ،زائدا النقود املتوفرة ،والديون املستحقة املرجوة السداد ،واجلميع
خترج منه نسبة الزكاة الواجبة  %2.5وليس عىل صايف الربح فقط.
وإن كانت خدمية يعني ليس فيها ســلع وعــروض جتارية ،فإن الزكاة
جتب يف الربح املتحصل منها نقدا كان أو دينا مســتحقا مضمونا ،ويضم إىل
سائر األموال الزكوية فتخرج الزكاة الواجبة عن اجلميع.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) يف حال جواز حســاب الزكاة للــركات عىل صايف الربح وكان
رصيد النقد ال يسمح بدفع تلك الزكاة يف تاريخ االستحقاق.
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هل جيب حساب الزكاة للرشكات العاملة عىل رصيد املخزون يف تاريخ

ما مثال رشكة بيع سيارات أو جتارة عامة وأنشطة جتارية جارية؟ وهل حتسب
عىل التكلفة أم عىل القيمة السوقية إن وجدت؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

تقــدم تفصيل اجلواب عــن هذا ،والتفرقــة بني الــركات التجارية

واخلدمية ،وإذا وجبت الزكاة يف العروض مع النقود والديون املســتحقة ،يف

الرشكات التجارية ،فإهنا تكون بحســب القيمة السوقية أي التي ستباع هبا
نظاما ،وليس بسعر الرشاء أو التكلفة الفعلية.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

زكاة اجملوهرات املهداة إىل الزوجة أو إىل إحدى القريبات بنية الزينة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كيف يتم حساب الزكاة عىل املجوهرات املشرتاة كأطقم كامله أو كقطع

متفرقــه بنية الزينــة ولكن مل يتم التزيني هبا اال مــرة كل فرتة طويلة يف حال
املناسبات فقط؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

املجوهرات املتخذة للحلية للنساء عىل نوعني:
الفتاوى الشرعية
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نوع منها يكون من األحجار الكريمة كاللؤلؤ واملرجان واألملاس والدر
والياقوت وغري ذلك فهذه ال زكاة فيهــا اتفاقا ،إال إذا كانت معدة لالجتار،
ففيها زكاة عروض التجارة.
ونوع منها يكون من الذهب أو الفضة فهذه فيها خالف فقهي مشــهور
بني أهل العلم ،فاجلمهور من املالكية والشــافعية واحلنابلة يرون أنه ال زكاة
فيها؛ إال أن الشــافعية قيدوه بام إذا كان ال يبلغ حد الرسف ،ويقدرونه بنحو
 200مثقال وهو نحو 850جراما من الذهــب اخلالص عيار ،24فإن كان
كذلــك وجبت الزكاة يف مجيعه عندهم ،ومل يفرق الســادة املالكية بني قليله
وكثريه ما دام مباح ًا.

أما الســادة األحناف فقد أوجبوا الزكاة يف احلــي إطالقا إذا كان يبلغ

نصابا ( 85جرام ًا من الذهب عيار  )24وحال عليه احلول كالنقدين ،ولكم
أن ختتاروا أي املذهبني.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(س) كيف يتم حســاب القيمة السوقية للمجوهرات يف حال اختالط
نوع املجوهرات ىف القطعة الواحدة مثل األملاس مع الذهب والفضة وغريهم
مع العلم أنه يصعب حســاب القيمة الســوقية ووزن كل من مكونات هذه
املجوهرات عىل حدة؟
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

تقــدم أن املجوهرات من غري الذهب والفضــة ال جتب فيها الزكاة ،إال

إذا كانت جتارة وما ســوى ذلــك من أنواع خمتلطة فإنــه يمكن فصلها عند
أهل االختصاص.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

زكاة املقتنيات الفنية واألثرية من لوحات وحتف وغريها
بِنيَّة االحتفاظ والزينة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

(س) كيف يتم احتســاب الــزكاة عىل املقتنيات الفنية من رســومات

ومتاثيل قيمه بنيــة االحتفاظ والزينة ىف حال معرفــة قيمة الرشاء وصعوبة
احلصول عىل القيمة الســوقية سنويا بســبب تكلفة التقييم السنوي؟ وكم

الوقت املطلوب لذلك؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

التامثيل ال قيمة هلا وال تســمى ماال وال جيوز اقتناؤها ،فإن كانت من

الذهب أو الفضة زكيت باعتبارها ذهب ًا أو فضة بحســب وزهنا ال بحســب

قيمتها ،أما الرســومات األخرى واملقتنيات األثرية مــن لوحات ونحوها
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وأثاث وســيارات وغري ذلك مما هو معد لالقتناء واالســتعامل غري الذهب
والفضة فإنه ال زكاة فيها اتفاق ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم الزيادة يف الزكاة بنية الصدقة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

احلمد هلل ،والصالة والســام عىل ســيدنا رســول اهلل ،وآله وصحبه
ومن وااله الســادة العلامء األجالء ،نفعكم اهلل ونفع بكم :الســام عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.
لدي ســؤال أرجو التكرم باإلجابة عليه :من املعلوم أن الزكاة فريضة
كالصالة ،ومن املعلوم أن الزيادة عىل الفرض يف الصالة ال تصح ،بل ينوي
من أراد ذلك النفل .فهل تأخذ الزكاة احلكم نفسه؟
بمعنــى :إذا كانت زكايت ألف درهم ،فدفعــت ألف ًا ومائة ،هل جيب أن
أفرق يف النية بأن األلف زكاة واملائة صدقة؟ أم جيوز أن تكون النية كلها من
الزكاة؟ ألين قد أفعل ذلك من باب االحتياط فأنوي اجلميع من الزكاة.
أفيدونا مأجورين ،وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلواب وباهلل التوفيق:

الــزكاة ليســت كالصــاة إال من حيث كوهنــا فريضة؛ فهي شــقيقة
الصالة من هــذه احليثية ،ولكنها ختالفها ،من حيــث كوهنا معقولة املعنى،

فهي عبادة غري حمضــة ،ولذلك ال حرج أن خيرج اإلنســان قدر ًا زائد ًا عن
الفرض ،ألن القصد منها املواســاة واإلحســان إىل املستحقني ،كام يشري إىل
ذلــك حديث النبي ﷺ المــرأة عبداهلل بن مســعود ريض اهلل تعاىل عنهام؛
وقد ســألته عــن وضع زكاهتا يف يــد زوجها وقالت :أجيــزي أن أنفق عىل
زوجــي وأيتــام يل يف حجري؟ فقــال ﷺ« :نعم لك أجــران» كام أخرجه
البخاري ومسلم.
وحيث إن املزكي قــد أخرج الواجب ،فــأراد أن يتصدق عىل من يراه

أه ً
ال بزيادة عام وجب نظر ًا حلاجته أو احتياط ًا للواجب فإن له أجر الفريضة
بالقدر الواجب ،وأجر النافلة بالزائد عنه ،وقد يكون من الصدقة اخلفية التي

ال يعلم هبــا إال اهلل تعاىل واملتصدق ،ومعلوم أن يف املال حق ًا ســوى الزكاة
كام ورد ،فلذلك ال تقاس الــزكاة بالصالة من حيث الزيادة ،للفارق الكبري
بينهام ،حيث تبطل الصالة بالزيادة دون الزكاة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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حكم إخراج الزكاة عينًا للفقري
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
صاحب االســتفتاء مالك إلحدى املستشفيات العاملة يف ديب ،وهو يف
نفس الوقت مفوض بالترصف يف أموال الزكاة املستحقة عليه وعىل إخوانه
وأفراد أرسته ،ويريد من فضيلتكم تقديم الفتوى الرشعية بخصوص جواز
رصد هذه األموال (أموال الزكاة) أو جزء منها واســتعامهلا لتغطية خدمات
طبية وعالجية للمرىض من املسلمني الفقراء املستحقني الذين ال يستطيعون

دفع فواتري عالجهم يف املستشفى الذي يملكه حتديد ًا ،دون الوقوع يف شبهة

استعامل هذه األموال للدعاية أو املنافع الشخصية كونه مالك ًا هلذه املستشفى.
ويف حالة جواز ذلك رشع ًا ،ما هي الضوابط الرشعية الواجبة؟
وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والشكر والتقدير.

اجلواب وباهلل التوفيق:

جيوز أن خيصص جزء ًا من زكاته ،أو كلها للفقراء املرىض من املســلمني
فيصح أن يعطوا الزكاة
لتكون قيمة العالج املســتحقة عليهم يف املستشفى،
ّ
نقد ًا ثم يطالبوا بالسداد ،أو أن حتسب التكلفة العالجية عىل املريض املستحق
بعد إشعاره باألمر وموافقته عىل ذلك ،وختصم من الزكاة الواجبة عىل مالك
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املستشــفى املزكي ،بناء عىل القول بجواز إخراج الــزكاة عين ًا ،وهو مذهب

الســادة األحناف ،برشط أن يســتفيد الفقري اآلخذ من العني ،كام هو احلال

يف صورة الســؤال وهو الذي نفتي به ،حيث قد خال األمر عن شبهة املنافع
الشخصية والدعاية اإلعالنية.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

كيفية احتساب حول الزكاة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كيفية احتساب تاريخ احلول:
يف حالة كثرة عمليات إيداع املبالغ الداخلة واخلارجة للبنوك يف تواريخ

متعددة ،ونظر ًا لصعوبة ذلك يرجى حتديد كيفية احتســاب تاريخ احلول يف
بداية السنة أو يف هناية السنة وهل يمكن احتساب املتوسط خالل السنة؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

حتسب الزكاة باعتبار املوجودات الزكوية آخر احلول الزكوي ،وهو متام

اثني عرش شــهر ًا قمري ًا من يوم أن بلغ املال نصاب ًا ،فام كان موجود ًا يف ذلك
التاريخ اعترب الوعاء الزكوي ،بغــض النظر عام دخل أو خرج أثناء احلول،

بــرط أن ال ينقص أثناء احلول عــن النصاب ،وهو قيمــة  85جرام ًا من
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الذهــب اخلالص فإن نقص املال عن النصــاب يف أثناء احلول انقطع احلول
بنقصه ،ثم يبتدئ احلول من يوم عودة بلوغه نصاب ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسائل يف زكاة الشركات العاملة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

الرجاء تزويدنا باحلكم الرشعي لكل االستفسارات أدناه.
زكاة الرشكات العاملة:
جيب أن نفرق بني مالك الرشكة املوجودة أســاؤهم بالرخصة التجارية
هلم اســتثامرات وبني الرشكة القائمة بكياهنا املستقل ،حيث يرجى العلم أن
الزكاة سوف تدفع من قبل الرشكة بحد ذاهتا واالسئلة كام ييل:
السؤال األول:
هل جيب احتســاب الــزكاة للــركات العاملة عىل رصيــد املخزون
ٍ
تاريخ مــا ،إذا كان هذا املخزون ليس بغرض البيع وإنام لالســتخدام يف
يف
املشاريع املتعلقة بنشاط الرشكة (مثال خمزون احلديد يف رشكات املقاوالت
الذي يستخدم من أجل البناء وليس بغرض البيع).
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اجلواب وباهلل التوفيق:

مثل هذه املخزونات تعترب عروض ًا جتاريــة فتدخل يف الوعاء الزكوي؛

ألهنا اشــريت وبيعت يف املنشأة التي صنعتها الرشكة املقاولة ،وليست مثل
املعدات اآللية التي ُيصنع هبا كاملكائن والســيارات والسقاالت والونشات

وغري ذلك ،فإن هذه ال زكاة فيها؛ ألهنا ليست معدة للبيع بل لالستخدام ،أما
احلديد واإلســمنت والرساميك واألجهزة الكهربائية وغري ذلك مما تُشرتى

لتصنع هبا املنشأة فهي عروض جتارية تدخل يف الوعاء الزكوي للرشكة.
السؤال الثاين:

هل ممكن أن يتم خصــم املخصصات من وعاء الزكاة عىل البضائع غري

املتحركة أو عىل الديون املشكوك يف حتصيلها.
اجلواب وباهلل التوفيق:

البضائع املتحركــة ومثلها اجلامدة التي مل ُيبع منهــا يشء وكذا الديون

املشكوك يف حتصيلها وتسمى الديون املعدومة أو الضعيفة ،كل هذه ال جتب
زكاهتــا حتى تباع البضائــع أو ُ َّتصل الديون ،وتُزكى لعــام واحد بناء عىل

مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل.
السؤال الثالث:

هل من املمكن أن نخصم الديون طويلة األمد املستحقة للرشكة وعىل

الرشكة من وعاء الزكاة والتي تكون عادة تسدد عىل أكثر من سنة واحدة.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

مثل هذه الديون ال ُتســم من الوعاء الزكوي؛ ألهنا تسدد ،وإن كانت
عــى فرتة طويلة ،فهو واثق من ســدادها كام لو كانت يف يده ،فهي ليســت
معدومة ،بل حتصيلها ممكن بحسب جدولتها.
السؤال الرابع:
هل جيب احتساب الربح الصايف للرشكة قبل تاريخ استحقاق الزكاة.
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيتسب صايف الربح يف الوعاء الزكوي مع صايف املوجودات الزكوية إن
بقي إىل آخر احلول وال جيب قبل ذلك.
السؤال اخلامس:
هل يتم خصم الديون التجارية أو الديون األخرى املستحقة للرشكة من
الوعاء الزكوي وكذلك املدفوعات املقدمة للرشكة.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال حيســم من الوعاء الزكوي إال الديون التي ليس هلا غطاء من نقود أو
أصول للرشكة يباع مثلها عند إفالســها ،فحيث إن الرشكة متلك شــيئا من
ذلك فإن الدين ال يؤثر عىل الزكاة...
الفتاوى الشرعية
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السؤال السادس:
يف حالــة أن الرشكــة ال يوجد عندهــا أصول تكفي لســداد املديونية

املســتحقة عليها يف األمد البعيد أو كان عندها أصول ولكن غري سائلة ،وال

يمكن بيعها .فام العمل عند ذلك.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كانت ديوهنا مستغرقة ملوجوداهتا الزكوية ومل يكن هلا من األصول ما
يفي بسداد الديون فإن موجوداهتا الزكوية مستغرقة بالديون فال زكاة عليها
عند اجلمهور ،خالف ًا للشافعية ،وإن كانت أصوهلا تغطي البعض فقط؛ فإنه

حيســم من الوعاء الزكوي مــا ليس له غطاء ويزكى مــا يغطى ،كأن كانت
األصول بقدر نصف الدين فقط ،فإن ما يغطى هبذا النصف جتب زكاته.
أما كون األصول غري ســائلة وال يمكن بيعها ،فهذا ليس عذرا يف عدم
تغطيتها الديون ،بل األصل أن األصــول  -وهي املمتلكات الثابتة املتعددة
غري النقدين -غري ســائلة ومع ذلك تكون يف مقابلة الديون املســتحقة تباع
أو تقســم وتوزع بني الغرماء بحسب النسب والتناسب ،كام يفعل ذلك عند
إفالس الرشكات.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•

79

كـتــاب الــزكــــاة

حكم زكاة االستثمارات البنكية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نرجو بيان احلكم الرشعي لكل االستفسارات أدناه.
زكاة االستثامرات:
بالنســبة ألرباح البنوك الربويــة التي تم دفع الــزكاة عليها من ضمن
الرصيد النقدي املتوفــر ،يرجى العلم أنه يوجد صعوبة يف احتســاب هذه
االرباح بأثر رجعي وال توجد ســيولة كافية لدفع هــذه املبالغ ،التي قد تم

ٍ
أراض وعقارات ،ال جتب فيها زكاة.
استثامرها يف رشاء
اجلواب وباهلل التوفيق:

أربــاح البنوك الربوية هي فوائد ربوية يتعــن رصفها مجيعا يف املصالح
العامة للمســلمني ،وتزكى احلسابات نفســها - ،أعني رأس املال املوجود
يف هذه البنوك -ومعرفة هذه األرباح (الفوائد) ممكنة من خالل كشــوفات
حسابات األرباح الفصلية أو السنوية التي تصدرها البنوك ،فإن كانت هذه

غلت يف أراض ونحوها من األصول فإن عىل الرشكات أن
اســتِ ْ
الفوائد قد ُ

ت َُســ ِّيل (تبيع) من هذه األصول بقدر األرباح (الفوائد) التي وضعتها فيها
الفتاوى الشرعية
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إن مل يكن لدهيا ســيولة بقدر تلك الفوائد ،وال يلزمهــا التخلص من مجيع
تلك األصول.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم زكاة العقارات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نرجو بيان احلكم الرشعي لكل االستفسارات أدناه.
زكاة العقارات:
هــل جيب دفع الزكاة عىل اإلجيارات املســتلمة من العقارات حتى وإن

كان قد تم بيعها ،والتي سوف حتتسب من ضمن زكاة النقد؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

اإلجيارات املســتلمة تضــم إىل الوعاء الزكوي فيزكــى الوعاء كله من

ســائر املدخوالت التي جتب زكاهتا ،بام فيها اإلجيارات التي تضم إىل الوعاء

الزكوي شيئ ًا فشيئ ًا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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حكم زكاة القطن والبقول واخلضروات واألراضي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
لدي عدة أسئلة حول الزكاة ،أرجو التكرم باإلجابة عليها:
 -1هل يف القطن زكاة أو ال؟ وكذلك البقول واخلرضوات؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

ليس يف هذه األشياء زكاة عند اجلمهور خالف ًا أليب حنيفة رمحه اهلل تعاىل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
أســتأجر أطيان ًا من آخرين ،فهل أعطي الزكاة قبل سداد اإلجيار أو
-2
ُ

بعد سداده للاملك وأزكي مما بقي يل؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

إن كانــت زراعية فنعم جتب زكاة احلبوب والثامر الزكوية عند حصادها
بغض النظر عن الديون واملستحقات عىل األرض؛ حيث ال تؤثر عىل األموال
الظاهرة ومنها احلبوب والثامر.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
الفتاوى الشرعية
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 -3رجل يملك أرض ًا ويستأجرها املزارعون وال يكون السداد الكامل
إال يف الشــهر العارش أو احلادي عرش من الســنة املزروعة ،فهل يعترب املال
املستخلص حال عليه احلول وخترج زكاته أو حيسب احلول من يوم السداد؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

القيمة اإلجيارية يبدأ حوهلا عند اســتحقاق األجرة ،فإذا استلمت شيئ ًا

فشيئ ًا وبقيت حتى متام احلول فيجب زكاهتا عند متامه ،وما ُ ِ
ف قبل ذلك
ص َ

فال زكاة فيه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
 -4هل من يملك من قرياط إىل ســت قراريط وجاموسة ال جتب عليه
الزكاة يف ذلك؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

الــزكاة جتب عىل املحاصيــل الزراعية الزكوية ال عــى نفس األرض،
واجلاموســة ال جتب فيها الزكاة حتى يبلغ عدد اجلواميس ثالثني جاموســة

ففيها تبيع واحد عمره ســنة ،ثم ال يشء فيها حتى تبلغ أربعني وفيها ُم ِســنّة

 -أي جاموسة عمرها سنتان.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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 -5هل جيوز أن أحســب قيمة الزكاة املستحقة ثم أؤدهيا لقريب معدم

عىل مدار الســنة شــهري ًا ،ألنه لو أخذ القيمة مرة واحدة ألنفقها يف أقل من
شهر وعاد إىل بؤسه واستجدائه؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

جيوز هذا الفعل تقديــ ًا للزكاة عند اجلمهور خالف ًا ملالك رمحه اهلل ،فإنه

جيوز تقديمها إال لنحو شهر أو شهرين ،أما ما قد وجب أداؤها ،فإنه حيرم
ال ِّ
تأخريهــا عن متام احلول إال لفرتة قريبة إن رأى أحقية قريب أو نحوه ُيرجى

وصوله ،فأراد أن حيبس له شيئ ًا منها.

وعليه :فإن أردت ختصيصه بالزكاة الستحقاقه ،فليكن ذلك عن السنة

نظرت هل قد أخرجت الزكاة مجيعها ،فإن كان كذلك
القادمة ،فإذا تم احلول
َ
فحسن ،وإال أخرجت ما بقي عليك.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

املعادالت احلسابية املعتمدة يف حساب أموال الزكوات
وردنا سؤال من السادة /إدارة شؤون الزكاة والصدقات ،تقول فيه:

املوضوع :املعادالت احلسابية املعتمدة يف حساب أموال الزكوات
هنديكم أطيب حتية ،وباإلشــارة إىل املوضوع أعــاه ووفق ًا ملا ورد من

تطوير املوقع االلكــروين اخلاص بالدائرة وبناء عــى مهام واختصاصات
الفتاوى الشرعية
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إدارة شــؤون الزكاة والصدقات بتوعية اجلمهــور وإفادهتم بام جيب عليهم
مــن فريضة الزكاة فإننا بصدد إطالق حاســبة إلكرتونيــة للزكوات هتدف
إىل تســهيل عملية حســاب الزكاة عىل اجلمهور وإفادهتــم بام جيب عليهم
مــن دفع األمــوال من خالل استفســاراهتم املطروحة ،أســوة باحلاســبة
االلكرتونيــة اخلاصة باملؤسســات املعنية بتحصيــل ورصف أموال الزكاة
النقدية والعينية.
فريجــى إفادتنا باملعــادالت احلســابية املعتمدة يف حســاب الزكوات
املوضحة أدناه حتى يتسنى لنا اختاذ اإلجراء املناسب:
 -1حساب األموال.
 -2حساب النقدين.
 -3حساب الزروع واملحاصيل.
 -4حساب الركاز واملعادن.
 -5حساب األسهم.
 -6حساب األنعام.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

نفيــد أوال أن الفقرة األوىل (حســاب األمــوال) ال حتتــاج إىل بيان؛

ألن األموال اســم لكل ما ُيتمول مما ذكر من األوعيــة الزكوية وغريها من
املقتنيات ،وقد شــاع استعامل اســم األموال يف النقدين وما قام مقامهام من

العمالت وعروض التجارة فقط ،وهو اســتعامل قارص ،ففي املصباح املنري:
املال معروف ويذكر ويؤنث ،فيقال :هو مال وهي مال ،ثم نقل عن األزهري

قوله :مت ّ َ
ول ماالً اختذه ُقنية.

وبناء عليه فإن اإلجابة ستكون عن الفقرات اخلمس التالية:
مع زيادة فقرة أخرى وهي التجارة ،وذلك عىل النحو التايل:
 -1معادلة حساب زكاة األوراق النقدية والعمالت املعدنية(((:
يمكن حســاب الزكاة بأكثر مــن طريقة ،ويمكنكم اختيار األســهل

حسب الربجمة:

وأسهل طريقة :تقسيم إمجايل املبلغ عىل (.)40
مثالً :زكاة (:)15800
395 = 40 ÷ 15800
((( ملحوظة :املعادلة حسب العام اهلجري.
الفتاوى الشرعية
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ويمكن أن حتسب النسبة املئوية عرب رضب املبلغ مبارشة يف النسبة نفسها:
395 = 0.025 × 15800
ويمكن أن حتســب عرب معادلة النسبة املئوية :أوالً :قيمة  %1من املبلغ،
ثم :يرضب يف (:)%2.5
( 2.5 × )100 ÷ 15800أو العكس.100 ÷ )2.5 × 15800( :
158 = 100 ÷ 15800
395 = 2.5 × 158
وإذا اضطــر إىل احلســاب بالتقويــم امليــادي ،فإن النســبة تكون:
( )٪2.577تقريب ًا ،بدالً من (.)%2.5
 -2معادلة حساب زكاة الذهب والفضة(((:
إذا كان الذهــب مما جتب فيه الزكاة ،فتحســب قيمة غرام الذهب عيار
 24وقت وجوب الزكاة ،ثم ترضب يف وزن الذهب ،ثم خيرج من املجموع
( ،)%2.5بإحدى الطرق املذكورة سابق ًا.
((( ملحوظة :املعادلة حسب العام اهلجري.
الفتاوى الشرعية
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 -3معادلة حساب زكاة الزروع واملحاصيل(((:
أوالً :إذا كانت تسقى طبيعي ًا:
إذا بلغت النصاب ،وكانت مما يســقى طبيعي ًا ،باملطر أو نحوه ،فإنه جيب

فيهــا ال ُع ْش ،وجيوز إخراج ال ُع ْش منها ،وهو (نســبة  )%10أو إخراج قيمة
هذا ال ُع ْش.

ويمكن أن حيسب ال ُع ْش ،بإحدى الطرق املذكورة سابق ًا.
وأسهل طريقة حلساب ال ُع ْش بتقسيم الوزن أو القيمة عىل عرشة:
مثالً :حســاب زكاة  1000كيلو من التمر تســقى باملطر ،قيمة الكيلو

( 10دراهم):

أوال حســاب القيمــة 1000 :كيلــو ×  10دراهــم = يســاوي

 10.000درمه ًا.

ــر) ( 10.000 :)%10درمهــ ًا ÷ = 10
ثــم حســاب الــزكاة (ال ُع ْ

 1000درهم.

أو حســاب الزكاة حســب الوزن :مثــاً :حســاب زكاة  1000كيلو

من التمر:

((( ملحوظة :املعادلة حسب املحصول ،وتتكرر الزكاة إذا تكرر املحصول ،ولو يف نفس العام.
الفتاوى الشرعية
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حساب كمية الزكاة 1000 :كيلو ÷  = 10يساوي  100كيلو.
وجيوز أن خيرج العرشة من جنس التمر املزكى.
ثاني ًا :إذا كانت تسقى يدوي ًا أو باآلالت:
فإنه جيب فيها نصف ال ُع ْش وهو (نسبة  )%5وجيوز إخراج نصف ال ُع ْش

منها ،أو إخراج قيمة نصف ال ُع ْش.

ويمكن أن حيسب نصف ال ُع ْش ،بإحدى الطرق املذكورة سابق ًا.
وأسهل طريقة حلساب نصف ال ُع ْش بتقسيم الوزن أو القيمة عىل عرشين:
مثالً :حســاب زكاة  1000كيلو من التمر تســقى يدوي ًا ،قيمة الكيلو

( 10دراهم):

أوال حســاب القيمــة 1000 :كيلــو ×  10دراهــم = يســاوي

 10.000درمه ًا.

ــر) ( 10.000 :)%5درمه ًا ÷ = 20
ثم حســاب الزكاة (نصف ال ُع ْ

 500درهم.

أو حســاب الزكاة حســب الوزن :مثــاً :حســاب زكاة  1000كيلو

من التمر:

حساب كمية الزكاة 1000 :كيلو ÷  = 20يساوي  50كيلو.
الفتاوى الشرعية
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ثالث ًا :إذا كانت تسقى طبيعي ًا ويدوي ًا مع ًا:
فإنه جيب يف نصفها ال ُع ْش ويف نصفها الباقي نصف ال ُع ْش ،وجيوز إخراج

الزكاة من الزروع واملحاصيل نفسها ،أو إخراج قيمة الزكاة نقد ًا.

ويمكن أن حتسب الزكاة (نسبة  ،)%7.5بإحدى الطرق املذكورة سابق ًا.
مثالً :حساب زكاة  1000كيلو من التمر تسقى طبيعي ًا ويدوي ًا مع ًا ،قيمة

الكيلو ( 10دراهم):

أوالً حســاب القيمــة 1000 :كيلــو ×  10دراهــم = يســاوي

 10.000درمه ًا.

ثم حســاب الزكاة ( 10.000( :)%7.5درمهــ ًا ÷ = 7.5 × )100

 750درهم.

أو حســاب الزكاة حســب الوزن :مثــاً :حســاب زكاة  1000كيلو

من التمر:

حساب كمية الزكاة 1000( :كيلو ÷  = 7.5 × )100يساوي  75كيلو.
 -4معادلة حساب زكاة الركاز واملعادن:
زكاة الركاز واملعادن هي اخلُ ْمس.
ويمكن أن حتسب الزكاة (نسبة  ،)%20بإحدى الطرق املذكورة سابق ًا.
واألسهل أن يقسم عىل .5
الفتاوى الشرعية
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 -5معادلة حساب زكاة األسهم:
أوالً :تاجر أو مضارب يف األسهم:
األســهم املعدة للمضاربة والتجارة ،زكاهتا زكاة عروض التجارة ،كام

سيأيت يف رقم (.)7

ثاني ًا :األسهم اخلدمية للتملك واالستفادة من العائد:
إذا كانت أســه ًام لرشكات خدمية (مثل :اتصــاالت وطريان ،والربيد

ونحوها من اخلدمات اللوجستية):

فتجب الــزكاة يف األرباح والعوائــد فقط ،بنســبة ( )%2.5يف العام

اهلجري.

إن مل يكن هلا أجهزة تبيعها ،فإن كان هلا أجهزة تبيعها كاالتصاالت فإنه

جيب أن تزكى نســبة املبيعات زكاة عروض التجارة ،وعىل املؤسسة أن تبني
للمسامهني عائدات هذه النسبة.

ثالث ًا :األسهم التجارية للتملك واالستفادة من العائد:
إذا كانت أسه ًام لرشكات جتارية (مثل :التجزئة ،البضائع ،ونحوها):
فتجب الزكاة يف قيمة األســهم يوم وجوب الزكاة ،مضاف ًا إليها األرباح

والعوائد ،ويزكّى اجلميع بنسبة ( )%2.5يف كل عام هجري.
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ويمكــن أن حتســب قيمة الــزكاة (نســبة  ،)%2.5بإحــدى الطرق
املذكورة سابق ًا .
-6معادلة حساب زكاة األنعام:
أوال :الغنم معز ًا كانت أو ضأن ًا :حسب اجلدول اآليت:

ثانيا :البقر واجلاموس :حسب اجلدول اآليت:
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ثالثا :األبل :حسب اجلدول اآليت:
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 -7معادلة حساب زكاة عروض التجارة:
جتب الزكاة يف عروض التجارة حســب القيمة الســوقية يوم وجوب
الزكاة ،بنسبة ( ،)%2.5ويمكن حساهبا كام سبق بيانه.
وإذا اضطر إىل احلساب بالتقويم امليالدي ،فإن النسبة تكون)٪2.577( :
تقريب ًا ،بدالً من ( ،)%2.5نظر ًا لزيادة الشمسية أحد عرش يوم ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم إخراج السجني زكاة الفطر وكيفية إخراجها
وردنا سؤال من السيد /مدير اإلدارة العـامة للمؤسسـات العقـابية واالصالحية،
يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
ما حكم إخراج السجني املسلم زكاة الفطر ،والتي تعد صدقة وقربة هلل
عزوجل عن نفس املسلم أو زكاة لبدنه.
اجلواب وباهلل التوفيق:

صدقــة الفطــر  -وتســمى زكاة الفطر -واجبــة عىل املســلم البالغ
املكلف خيرجها عن نفســه وعمن تلزمه نفقتــه؛ حلديث ابن عمر ريض اهلل
الفتاوى الشرعية
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تعــاىل عنهام قــال« :فــرض رســول اهلل ﷺ زكاة الفطر صاع ًا مــن متر أو
صاع ًا من شــعري عــى كل حر أو عبــد ذكــر أو أنثى من املســلمني» كام
أخرجه البخاري.
واملــراد بذلــك صاع من غالــب قوت أهــل البلد ،وهــو اآلن عندنا
األرز ،فيخــرج الصــاع وهو مــا يوازي نحــو  3كيلو إال قليــ ً
ا أو قيمته
بنحو  22درمه ًا.
فإن كان الســجني  -ذكر ًا كان أو أنثى  -قــادر ًا عىل إخراج هذه الزكاة
بنفســه؛ بأن كان يملك املال الواجب إخراجه فاض ً
ال عن نفقة نفســه ومن
تلزمه نفقته من زوجة وأوالد ووالدين ،يوم العيد وليلته ،فإن الواجب عليه
إخراجها ،يف آخر رمضان ويعطيها الفقراء ،أو أن يوكل غريه بإخراجها عنه،
فإن مل يكن يملك مــاالً فاض ً
ال عن نفقة يوم العيد وليلته فإهنا ال جتب عليه؛
لعدم قدرته.
ويرى الســادة املالكية وجوب االقرتاض إلخراجها إن كان يقدر عىل
السداد ،وإال فال.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•

•

95

كـتــاب الــزكــــاة

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ومن غري إذن املزكي
وردنا سؤال من املدير التنفيذي جلمعية دار الرب ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
سؤايل مفاده االستفسار عن حكم رصف زكاة الفطر نقد ًا عىل املستحقني،
ويف حال جوازه ،هل جيب إشعار املزكي بذلك؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

األصل عند اجلمهور يف زكاة الفطر أن خترج من غالب قوت أهل البلد
وهو عندنــا األرز ،وقدرها صاع ،والصاع يوازي ثالثة كيلوغرام إال قليال،
وجيــوز إخراج القيمة فيها إذا كان يف ذلــك مصلحة للفقري ،كام هو مذهب
الســادة األحناف رمحهم اهلل تعاىل ،وهــو اختيار كثري من أهــل العلم من
كل مذهب.
غــر أن ذلك ال جيوز بغري إذن صاحبها ،فإنه قــد ائتمنكم عىل إيصاهلا
للمستحق بالكيفية التي يريدها؛ فال جيوز لكم الترصف بغري إرادته وحتويلها
الفتاوى الشرعية
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مــن طعام إىل نقود أو العكس ،فإن مل ينص عىل يشء جاز إخراجها بالكيفية
التي يراها الوكيل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب األضحية والعقيقة
حكم األضحية بالغنم املقطوع الذيل
وردنا سؤال من السادة  /مجعية دار الرب ،تقول فيه:

يرجى التفضل بإبــداء احلكم الرشعي يف ذبح خــروف مقطوع الذيل

منذ صغره؟

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم.
اجلواب وباهلل التوفيق:

األصل يف األضحية أن تكون ســليمة من كل عيــب ينقص اللحم أو

النص عىل بعض العيوب ،وقيس عليها
مرض ين ِّفر منه ،وقد ورد يف الســنة ّ

غريهــا؛ ومن ذلك ما رواه أمحد وابن خزيمــة وغريمها عن الرباء بن عازب
ريض اهلل تعاىل عنه أن رســول اهلل ﷺ قال« :أربــع ال جتزئ يف األضاحي:

البي َظ ْل ُعها ،والكسري
البي ُ
مرضها ،والعرجاء ّ
البي َع َو ُرها واملريضة ّ
العوراء ِّ
التي ال تُنقي» .قال الراوي :فإين أكره أن يكون نقص يف األذن والقرن ،قال

الرباء :فام كرهت فدعه ،وال حترمه عىل غريك».

ومــن ذلك ما رواه أبو داود واحلاكم وغريمهــا عن عيل ريض اهلل تعاىل

عنه قال« :أمرنا رســول اهلل ﷺ أن نســترشف العني واألذنني ،وال نضحي

بعوراء ،وال مقابلة ،وال مدابــرة ،وال خرقاء ،وال رشقاء» قال زهري :فقلت
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أليب إســحاق :أذكر عضباء؟ قــال« :ال» .قلت :فام املقابلــة؟ قال« :يقطع
طرف األذن» .قلت :فام املدابرة؟ ،قال« :يقطع من مؤخر األذن» .قلت :فام
الرشقاء؟ قال« :تشق األذن» .قلت :فام اخلرقاء؟ قال« :خترق أذهنا للسمة»،
ويف روايــة ألمحد  -عنــه ريض اهلل عنه  ،-يقول« :أمرنا رســول اهلل ﷺ أن
نسترشف العني واألذن».
نص الفقهاء عىل العيوب التي تؤثر يف اإلجزاء ،ومن تلك العيوب؛
وقد َّ
البرتاء وهي املقطوعة الذنب؛ فذهب اجلمهور من أهل العلم وهم الســادة
املالكية واحلنفية والشــافعية؛ إىل عدم جواز التضحية هبا؛ ألن القطع عيب
ينقص اللحم وهو أكثر مما هو منصوص عليه كشــق األذن أو القرن؛ فهذه
أوىل بعدم اإلجزاء ،ونصوصهم يف ذلك كثرية ،وهذا بعض منها:
أوالً :مذهب السادة املالكية:
فقد نصوا عىل عدم جــواز التضحية هبا إطالق ًا؛ ففــي التاج واإلكليل
ملختــر خليل ملحمد بن يوســف بن أيب القاســم بن يوســف العبدري
الغرناطي ،الشهري باملواق املالكي (املتوىف897 :هـ) ( :)367 /4ابن رشد:
ال جتــزئ البرتاء وهي التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث ،قاله ابن حبيب
وابن وهب .وقال ابن املواز :الثلث يسري وأما الربع فيسري باتفاق.
الفتاوى الشرعية
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ويف اخلالصة الفقهية عىل مذهب الســادة املالكية ملحمد العريب القروي

(ص )264 :قال« :فال جتزئ الصمعاء وهي صغرية األذنني جد ًا وال العجفاء
وهي التي ال مخ يف عظامها هلزاهلا وال البرتاء وهي التي ال ذنب هلا».

ويف التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب ( )268 /3قال:

«ولو كانت بغــر أذن أو ذنب خلقة وهي الســكاء والبرتاء فكقطعهام أي:
فال جيزيان».

ويف أســهل املدارك «رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»

أليب بكر بن حســن بن عبد اهلل الكشناوي (املتوىف 1397 :هـ) ()501 /1

قال« :وأن ال يكون أبرت ال ذنب له وال أبكم أي فاقد الصوت ،وال أبخر وال
يابس الرضع مجيعه ،فإن أرضعت الشــاة ببعضه فال يرض .وال مشقوق أكثر

من ثلث األذن .وال مكسور أكثر من سن إن كان لغري إثغار أو كرب ،والواحدة
ال متنع اإلجزاء عىل األصح .وال ذاهب ثلث الذنب وال نصف األذن.
ثاني ًا :مذهب السادة األحناف:
فقد نصــوا عىل مثل ذلــك؛ ففي رشح خمترص الطحــاوي للجصاص

(:)355/7

مســألة[ :األضحية بمقطوعة األذن والذنب] :قــال أبو جعفر« :وإذا

كانت مقطوعة الذنــب أو األذن أو األلية ،فإن أبا حنيفة كان يقول :إن كان
الفتاوى الشرعية
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الــذي ذهب من ذلك الثلث فصاعدً ا :مل جيــز أن يضحي هبا ،وإن كان أقل:
جيزئ ،ثم رجع فقال :إذا بقي األكثر أجزأ ،وهو قول أيب يوسف وحممد».

ويف كنز الدقائق أليب الــركات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين

واخليص
باجلمء
النســفي (املتوىف710 :هـ) (ص )603 :قــال:
ّ
«ويضحي ّ
ّ
وال ّثــوالء ،ال بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر األذن أو

ّ
الذنب أو العني أو األلية».

ويف الــدر املختار رشح تنويــر األبصار وجامع البحــار «الدر املختار

للح ْصكفي رشح تنوير األبصار للتمرتايش» (ص )647 :يف ذكر ما الجيوز
َ
التضحية به ،مــا نصه« :ومقطوع أكثر االذن أو الذنــب أو العني» أي التي

ذهب أكثر نور عينها.

ويف العناية رشح اهلداية ملحمد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين البابريت

(املتوىف786 :هـ) ( )514 /9قــال( :وال جتزئ مقطوعة األذن والذنب)
أما األذن فلقوله  -عليه الصالة والســام « -استرشفوا العني واألذن» أي

اطلبوا سالمتهام .وأما الذنب فألنه عضو كامل مقصود فصار كاألذن.

ويف اجلوهــرة النرية عىل خمتــر القدوري أليب بكر بــن عيل بن حممد
الزبِ ِ
يد ّي اليمني احلنفي (املتــوىف800 :هـ) ()189 /2
احلدادي العبــادي َّ

قــال« :وال جيوز مقطوعة األذن أو الذنب» قال  -عليه الصالة والســام -
الفتاوى الشرعية

كتاب األضحية والعقيقة

103

«اســترشفوا العني ،واألذن» أي اطلبوا ســامتهام ،وأما الذنب فهو عضو
مقصود كاألذن .قولــه« :وال التي ذهب أكثر أذهنــا أو ذنبها فإن بقي أكثر
األذن أو الذنب جاز» وكذا حكم األلية.
ثالث ًا :مذهب السادة الشافعية:
فإهنــم قالوا بمثل ذلك؛ ففي التدريب لرساج الدين أيب حفص عمر بن

رســان البلقيني (« :)264 /4ورشطها ســامة من عيب يفسد اللحم،
وينقص الثمــن ،فال جتزئ العجفاء وال مقطوعــة بعض األذن ،وال بعض

الذنــب ،وال بعض الرضع ،وال بعض األلية ،وال بعض اللســان ،وال التي
خلقت بال أذن».

ويف التهذيب أليب حممد احلســن بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي

الشافعي (املتوىف 516 :هـ) ( )40 /8قال« :وال مقطوعة الذنب ،روي عن

عيل -ريض اهلل عنه -قال :أمرنا رســول اهلل ﷺ أن نسترشف العني واألذن

وال نضحي بمقابلة وال مدابرة وال رشقاء ،قيل ألن فيه نقصان اللحم».

ويف بحر املذهب أليب املحاســن عبدالواحد الروياين (املتويف502 :هـ)

( )180 /4قــال :ثم هكذا املقطوعة الذنــب ال جيوز األضحية هبا؛ لنقص

عضو منها ،وقد روي عن النبــي  -ﷺ  -أنه« :هنى عن األضحية بالبرتاء»
وهي املقطوعة الذنب وهكذا املخلوقة ال ذنب هلا ال جتوز األضحية هبا.
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وال جتوز األضحية باملقطوعــة األلية وجتوز األضحية بالتي خلقت من

غري ألية ،ألن املعزى ال َأل َيا هلا ،وهي يف الضحايا كالضأن.

ويف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شــجاع لشــمس الديــن ،حممد بن أمحد
اخلطيب الرشبيني (املتوىف977 :هـــ) ((« :)591 /2وال مقطوع) بعض

(الذنب) وإن َّ
قل».

ونحو ما تقدم يف حتفــة املحتاج البن حجر اهليتمي ( ،)352/9ومغني
املحتاج للخطيب الرشبيني (.)286/4
رابع ًا :مذهب السادة احلنابلة:
أما الســادة احلنابلة فاختلفــوا يف اإلجزاء وعدمــه ،واملعتمد اجلواز،
ففــي املغني البن قدامــة (« :)476 /3وجتــزئ البرتاء ،وهــي املقطوعة
الذنب كذلك».
ويف عمــدة الفقه البن قدامة أيضــ ًا (ص )51 :قــال« :وجتزئ اجلامء
والبرتاء واخليص وما شقت أذهنا أو خرقت أو قطع أقل من نصفها».
ويف عمدة الطالب لنيل املآرب ملنصور بن يونس البهوتى احلنبيل (املتوىف:

ٍ
جمبوب ،وما
وخيص غري
مجا ُء
 1051هـــ) ( )127 /1قال:
«وجتزئ برتا ُء و َّ
ُ
ٌّ

نصف ُأ ُذنه أو قرنِه ّ
فأقل».
ُقطع
ُ
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ويف اإلرشاد إىل سبيل الرشــاد ملحمد بن أمحد بن أيب موسى الرشيف،

أيب عيل اهلاشــمي البغدادي (املتوىف428 :هـ) (ص )372 :قال« :وال جيوز
يف األضاحــي وال يف اهلدايا عوراء ِّبي عورها ،وهي املخســوفة العني .فإن

كانت العني صحيحة وفيها اليسري من البياض ،مل يكن هبا بأس .وال العرجاء
البني ظلعها ،وال املريضة البني مرضها ،وال العجفاء التي ال تنقي ،وهي التي
ال مخ هلا ،وال البرتاء؛ ألنه نقص يف اخللق».

ويف الفروع وتصحيح الفروع ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،شمس

الدين املقديس احلنبيل (املتوىف763 :هـ) ( )89 /6قال:

«املســألة الثانية :البرتاء وهي التي ال ذنب هلا هــل جتزئ أم ال؟ أطلق

اخلالف ،قــال :وأطلقه يف الرعايتني واحلاويني والنظــم والفائق وغريهم،

أحدمهــا جتزئ ،وهو الصحيح جزم به يف العمدة واملقنع والوجيز وهناية ابن

رزين وغريهم ،وقدمــه يف املغني الكايف والرشح وغريهــم ،وهو ظاهر ما

صححه ابن منجا يف رشحه.

والوجه الثاين :ال جتزئ ،نقل حنبل :ال يضحي بأبرت وال بناقصة اخللق،

وقطع به يف املستوعب والتلخيص».

ويف رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي لشــمس الدين حممد بن عبد اهلل

الزركيش املرصي احلنبيل (املتوىف772 :هـــ) ( )18 /7قال« :ومما اختلف
الفتاوى الشرعية
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يف التضحية به (اجلامء) وهــي التي مل خيلق هلا قرن ،وقال ابن البنا :وال أذن.
فقال ابن حامد :ال جيوز ،ألن ذهاب مجيع القرن أبلغ من ذهاب بعضه ،وقال

القايض ،وابن البنا ،وأبو حممد وغريهم :جيوز ،نظر ًا إىل أن هذا ليس بعيب،
بخالف كرس بعض القرن ،ومن ذلــك (البرتاء) وهي التي ال ذنب هلا ،قال
أبو حممد :سواء كان خلقة أو مقطوعا ،واختار هو اإلجزاء».
ويف رشح زاد املستقنع للشنقيطي «وهو معارص» قال:
البــراء :هي مقطوعة الذنب ،واألبرت :هو املقطوع ،ولذلك كان الكفار
يف اجلاهلية يذمونه عليه الصالة والســام بذلك ،وقالت إحدى نســائهم
مقطــوع ال ذرية له ،وقيل :مقطوع عن
للنبــي ﷺ :إنه أبرت ،قالواَ :عن َْت أنه
ٌ

دين قومه ،فكأهنم برتوه وخرج عنهــم ،كام يقال :الصابئ ،من قوهلم :صبأ
إذا خرج ،فلام قالت ذلك قال اهلل عز وجل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾
[الكوثر ،]3:فرد اهلل عز وجل مــا ذكروه من النقص والعيب ،والبرت :القطع
يف اليشء.
وقد قال بعض العلامء :ال جتزئ مقطوعة الذنب أن يضحى هبا ،وكذلك
نقص عضو
إذا كان الكبش مقطوع األلية فال جيوز أن يضحى به؛ وذلك ألنه ُ

من أعضائه ،واأللية تؤكل ،ويســتطاب أكلها ،وينتفع هبا ،وقد تكون شفاء
ودواء ،وحيصل فيها من املنافع ما ال خيفى ،قالوا :فإذا قطعت األلية أو قطع
الفتاوى الشرعية
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أكثرها فإن هذا يعترب عيب ًا مؤثــر ًا وموجب ًا للحكم بعدم اإلجزاء؛ وألن هذا
القطع يؤثر يف البهيمة إذا أخرجت وأفضلت.
وقــال بعض العلامء -كــا درج عليه املصنف :-إن البرتاء تنقســم إىل
قسمني :القسم األول :إن كانت برتاء خلقة ،فإن هذا ال يؤثر.
القسم الثاين :إن كان قطع منها بالقصد بعد وجود ذلك يف خلقتها ،فإنه
يعترب عيب ًا مؤثر ًا.
وهذا التفصيل عىل أهنا جتزئ هو األقوى واألصح .ا.هـ.
و ُعلم مما ســبق أن مجهور العلامء عىل عدم جواز األضحية بالبرتاء؛ وإنام
أجاز األضحية هبا السادة احلنابلة عىل خالف يف املذهب عندهم.
وبام أن املسألة جتارية ،والسيام من مجعيات خريية يعتمدها الناس لتنوب
عنهم يف األضحية الكاملة التي ال يشــوهبا نقص؛ فإن عليها أمانة وديانة أن
تتحرى أحســن ما جتد ،وال تعدل إىل غري األحســن واألطيب واألكمل ما
دام األطيب واألكمل موجود ًا يف األســواق ،وإنام قــد يلجأ إىل الرتخيص
والتســهيل عند عدم وجود البديل ،أو كان ذلك اختيار املضحي نفسه كأن
كان حنبــي املذهب ومل يرد اخلروج من اخلالف ،مع أن اخلروج من اخلالف
مستحب ،ال ســيام إذا كان قوي ًا كام يف هذه املسألة ،فإنه إن اختار مذهبه فال
الفتاوى الشرعية
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حــرج عليه ،وعندئذ تكون اجلمعية قد أدت أمانتهــا .وكذا إذا كان اختيارا
شخصي ًا للمضحي نفسه ،أو مل جيد غريها يف السوق ،أو كان غريها أغىل ثمنا
وهو غري قادر؛ فإن له أن يأخذ هبذا القول تيسري ًا عليه كحالة فردية ،ال بصفة
العموم كام يراد يف واقع هذه املسألة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب األطـعـمـة
حكم وضع معايري شرعية ملنتجات احلالل من غري املتخصصني
وردنا سؤال من رئيس الوكالة األوربية ملنتوجات احلالل اململكة املتحدة يقول
فيه بعد مقدمة طويلة:

الســؤال األول :هل يصح تطبيق الرشيعة اإلسالمية عىل أنظمة احلالل

دون اإللزام بأن يكون القرآن والسنة املصدرين الرئيسني للمعيار؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

احلــال واحلرام حكامن رشعيان ،ال يصــدران إال بنص من كتاب ،أو

ســنة ،أو إمجاع ،أو قياس ،أو من أحد مصادر الترشيع األخرى االجتهادية،
كاملصلحة املرسلة ،واالستصحاب ،والعرف ،ومذهب الصحايب ،ورشع من

قبلنا إن مل خيالف رشعنا ،وســد الذرائع ،وعمل أهل املدينةّ ،...
فكل حكم
ٍ
لواحد مــن هذه األدلة أو أكثر ،مما
باحلل أو احلرمة ال بد أن يكون مســتند ًا
ينص عليه فقهاء اإلسالم يف كتبهم الفقهية واألصولية وغريها ،فمن يتصدر

لبيان أحــكام األطعمة واألرشبة واألدوية ونحوها ويضع معايري رشعية هلا

ال بد أن يكــون ذا أهلية فقهية ُتكّنه من تنزيــل األحكام الرشعية عىل هذه
املنتجات ،حتــى يكون حكمه صحيح ًا موافق ًا للرشع ومســتنبط ًا من كالم
فقهائه ،وإال فإنه ســيكون متجنِّي ًا ويقع يف األخطاء غري املقبولة عن قصد أو

غري قصد ،ال سيام يف مقام التَّقنني.
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السؤال الثاين :هل يصح اعتامد وختويل غري املسلمني سواء كانوا أفراد ًا
ِ
ربحية أو مؤسسات حكومية ذات أهداف
أو مؤسســات او رشكات جتارية

ِ
حرمة املنتج من
للبت يف ح ّلية أو
اقتصادية يف بلد غري مسلم أو يف بلد مسلم ّ

اللحــوم أو األغذية املصنعة أو غريها من املنتجات .وعليه يتم إصدارهم لـ
«شهادات إسالمية بأن الذبح قد حصل باتباع قواعد الرشيعة اإلسالمية أو
أن املنتج قد أنتج حسب قواعد الرشيعة اإلسالمية» .مثال:

 -تدقيق وإقرار من قبل غري املسلم بأن رشوط الذكاة (أو األضحية) قد

حتققت وعليه فهو يشهد عىل ذلك.

 -تدقيق وإقرار من قبل غري املســلم بأن رشوط تصنيع احلالل وحتديد

املكونات بام فيهــا املكونات (من ضمنها تلك التــي يمكن أن تصنف بأهنا

قد اســتحالت) والتنظيف من النجاســات ومن املكونات املحرمة كلحوم
اخلنزير وحلوم احليوانات غري املذكاة أو اخلمر ...الخ) قد حتققت وفق مبادئ

الرشيعة اإلسالمية وعليه فهو يشهد عىل ذلك.

 -تدقيق وإقرار من قبل غري املسلم حول أمور تتعلق برأي املذاهب التي

حتتاج إىل تفصيل ورأي رشعي كاملكونات والدهون التي تستخرج من أحياء
البحر مثل القواقع والرسطانات واجلمربي والربمائيات؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

تقــدم أن وصف املنتج بأنه حالل أو حرام هو حكم رشعي ال جيوز أن

يصدر من غري املســلم وال من غري املتأهل تأه ً
ال رشعي ًا فيه ،فاهلل تعاىل ناط
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بيان األحكام الرشعية بالعلامء الفقهــاء املتخصصني وليس كل أحد ،وهم
من سامهم اهلل تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ﴾ أي أهل املعرفة واالختصاص كام قال

ســبحانه ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النحل 43 :واألنبياء]7 :

يف ســورتني من كتابه العزيز لزيادة التأكيد عىل من هو الذي ُيسأل ،وهو ما

يعــرف بالتخصص الدقيق ،فلكل ف ٍّن رجالــه بحيث ال ُيقبل قول غري أهل
ذلك الفن ،ورجال بيان األحكام الرشعية هم الفقهاء املتخصصون ختصص ًا

دقيق ًا ،ممن ُعرفوا بالعناية هبا يف الفتــوى والتصنيف والتدريس ،وليس كل
من قرأ أو تثقف ،فضال عن غري املعني بذلك ،أو غري املسلم ،فإذا كانت هذه

الشــهادات تصدر من غري املتخصصني فهي غري معتربة وال جيوز اعتامدها،

وعىل اجلهات الرشعية املعنية بتصدير واسترياد احلالل التيقظ لذلك ،وعدم

اعتامدها ،وإشاعة بطالهنا.

 -نعــم جيوز للفقهاء املفتني أن يســتعينوا باخلرباء مــن األطباء وعلامء

األغذيــة والفيزيائيني ونحوهم ممن يعلمون مكونات األشــياء وأثرها عىل

احلياة واملوت ،أو غري ذلك مما يســاعد يف تصوير احلالة للمفتي حتى يكون
ٍ
تصور تام ،ال أن يقولوا بأن هــذا الذبح رشعي أو غري
حكمه صادر ًا عــن

رشعــي ،أو أنه متفق مع املذهب الفالين أو غري متفق .أو غري ذلك ،فإن هذا
يعترب تدخــ ً
ا يف ختصص املفتي ويكون ت ّقوالً عــى اهلل تعاىل بغري علم وقد

حــذر اهلل تعاىل من ذلك أشــد حتذير كام يف قوله ســبحانه ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [النحل.]116 :
الفتاوى الشرعية
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وال سيام يف أمور التغذية التي ُيبنى عليها فساد القلب وصالحه ،فإن اهلل

تعاىل أوجب عىل عباده أمجعني األكل مــن الطيبات وحرم عليهم اخلبائث،

كام قال سبحانه ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [البقرة ،]172 :وقد روى مسلم من حديث
أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ« :أهيا الناس ،إن اهلل
طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال ﴿ :ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [املؤمنون.]٥١ :

وقــال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [البقــرة:

 ]١٧٢ثم ذكر الرجل يطيل الســفر أشعث أغرب ،يمد يديه إىل السامء ،يا رب،
يا رب ،ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،و ُغ ِّذي باحلرام ،فأنى
ستجاب لذلك» وقال عليه الصالة والسالم« :ال يربو حلم نبت من سحت
ُي
ُ

إال كانت النــار أوىل به» كام أخرجه الرتمذي وغــره من حديث كعب بن

عجرة ريض اهلل تعاىل عنه.

والذيــن يصدرون هذه التصاريح  -وهم غــر متخصصني  -يكونون

ح ُلوا
مســئولني أمام اهلل تعاىل عن إطعام النــاس ،فإن أطعموهم احلــرام ُ ّ
وزرهم ،كام حيمله من مكّنهم من ذلك ،ومن باع تلك املنتجات إن كان عىل

علم بذلك.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب األميـان والنذور
حكم عدم الوفـاء بالنذر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
نذرت تسمية الطفل باسم أمحد ولكني مل أقم بذلك .صيغة النذر كانت:

عيل أن أسمي ثاين العيال باسم أمحد وإن مل حيدث أصم شهرين متتابعني.
نذر ًا َّ
هل هذا نذر مباح ،وما الواجب فعله؟ أفيدوين أفادكم اهلل.

اجلواب وباهلل التوفيق:

هذا نذر طاعة؛ حيث نذرت صيام شــهرين متتابعني إن مل تسم املولود

أمحد ،والتســمية بأمحد تيمنــ ًا بالنبي ﷺ تعترب ُقربة فيلزمــك الوفاء به إذا مل

تســمه بذلك؛ لقوله ﷺ« :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه
فال يعصه» كــا أخرجه البخاري من حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل عنها،

ولقوله تعاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﴾ [احلج ]29 :إال أنه معلق بعدم تسمية
املولود بأمحد ،فإن سميته بذلك مل يلزمك يشء ،وكان األوىل لك أن ال تنذر؛
ألن النذر ال يقدم شيئا وال يؤخره.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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كفـارة اليمـني
وردنا سؤال من السادة /دبي اخلريية ،يقولون فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
تم حتديد سعر كفارة اليمني وكفارة الصيام حسب سعر الوجبة املوجودة

يف املطاعــم التي نتعامل معها ب  15درمه ًا لكفــارة الصيام ،و  150درمه ًا
لكفارة اليمني ،هل يوجد وجهة نظر أخرى من ناحية السعر.

اجلواب وباهلل التوفيق:

كفارة اليمني  -ومثلها فدية الصيام أو كفارته ملن أفطر رمضان عمد ًا ومل

جيد عتق رقبة  -هي ما ب ّينه اهلل تعاىل بقوله سبحانه ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﴾
[املائدة ]89 :وهي عىل التخيري يف العتق واإلطعام والكســوة ،فإن عجز عن

ذلــك فصيام ثالثة أيام ،أما العتق فلم يعــد له وجود يف الغالب ،ومل يبق إال

اإلطعام أو الكسوة ،ثم الصيام عند العجز عنهام.

وإطعام املساكني بينه اهلل تعاىل بأنه من أوسط ما يطعم املك ِّفر نفسه وأهله،

يعني ال يكون من غري جنــس ذلك ،بأن يعمد إىل الرديء فيطعم به بينام هو

بمدٍّ من غالب قوت البلد ،يكفيه غدا ًء
يأكل من الطيب .وقد قدرها الفقهاء ُ
وعشــا ًء ،وقيل :يكفي غدا ًء أو عشا ًء ،ولو أنه اقترص عىل إعطائه من الطعام
الفتاوى الشرعية
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الوســط ألهل البلد مما هو قوهتم عادة أرز ًا أو قمح ًا أو ُبر ًا بحسب اختالف
طبقاهتم ألجزأه ذلك كام دلت عليه نصوص الفقهاء ،إال أنه ينبغي أن يكون
اإلطعام مكتم ً
ال بحيث يســد حاجة املســكني اآلن ّية ،حيــث يقوم بأكله أو

طبخه وأكله ،فلذلك يستحب أن تكون وجبة مكتملة مما يقتاته املكفر.

فقد نقل القرطبي يف تفســره ( )278 /6عن ابــن حبيب قوله «وال

جيزئ اخلبز قفارا  -يعني خاليا  ،-بل يعطي معه إدامه زيت ًا أو كشك ًا أو كاخم ًا

 -يعني نوعا من اإلدام ُم َّعرب  -أو ما تيرس ،ثم نقل تعقيب ابن العريب عىل

قول ابن حبيب «هذه زيادة ما أراها واجبة ،أ َّما أنه يســتحب له أن يطعم مع
اخلبز الســكر -نعم -واللحم ،وأما تعيني اإلدام للطعام فال سبيل إليه؛ ألن

اللفظ ال يتضمنه».

ورد عليه بقوله «قلت :نزول اآلية يف الوســط يقتيض اخلبز والزيت أو

اخلل ،وما كان يف معناه من اجلبن والكشــك كام قال ابن حبيب .واهلل أعلم.

قال رســول اهلل ﷺ« :نعم اإلدام اخلل» وقال احلسن البرصي «إن أطعمهم
خبز ًا وحل ًام ،أو خبز ًا وزيت ًا مرة واحدة يف اليوم حتى يشبعوا أجزأه ،وهو قول

ابن سريين .اهـ.

ويف روضة املســتبني يف رشح كتــاب التلقــن ( )659 /1البن بزيزة

(املتــوىف 673 :هـ) قال :هــل يكتفي باخلبز ،أم ال بد مــن اإلدام معه؟ فيه
قوالن يف املذهب :قــال ابن حبيب :ال جيزئ اخلبز وحــده ،والبد معه من
اإلدام الوسط وهو الزيت ،وقيل :اللبن والسمن والتمر .اهـ.
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ويف أســهل املدارك «رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»
(:)28 /2
قال النفراوي «ويقوم مقام ا ُملدِّ شيئان عىل سبيل البدلية :أحدمها رطالن

من اخلبز بالرطل البغدادي مع يشء من اإلدام :حلم أو لبن أو زيت أو قطنية
أو بقل عىل جهة الندب عىل املشــهور ،وثانيهام إشــباع العرشة مرتني كغداء
وعشــاء ،أوغداءين ،أو عشاءين ،وإن مل يستوف كل واحد قدر املد ،وسواء
كانوا جمتمعني أو متفرقني» اهـ ونحو ذلك يف التبرصة للخمي (.)2350 /5
ويف رشح خمترص خليل للخريش ( )59 /3يقول «لكل مســكني مد أو
رطالن بالبغدادي من اخلبز ،ومها ُمقاسان عىل املد ،فإنه الوارد ،ويكون من
أوســط عيشهم لقوله تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [املائدة ،]89 :ويندب

أن يكون ذلك ُبأ ُد ٍم من حلم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية ،وجيزئ قفار عىل
األصوب قاله ابن ناجي ،وهو مذهبها خالفا البن حبيب».

وبمثل ذلك قال الســادة األحناف كام يف الــدر املختار ( )479 /3فقد

نص عىل أنه يشرتط إدام يف خبز شعري وذرة ،ال ٍبر ،قالوا :ليمكنهم االستيفاء
إىل الشبع ،قال ابن عابدين :وهذا أحد قولني ،وإليه مال الكرخي ،واآلخر:
ال جيوز إال بخبز الرب؛ ألن حممد ًا نص عىل ا ُلرب يف الزيادات كام يف البحر .ويف
التتارخانية :واملســتحب أن يغدهيم ويعشيهم بخبز معه إدام؛ أعىل ما يطعم
الفتاوى الشرعية
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الرجل أهله اخلبز واللحم ،وأوســط ما يطعم الرجــل أهله اخلبز والزيت،
وأدنى ما يطعم الرجل أهله اخلبز واللبن.اهـ

ويف الفقه احلنبيل نصوص عىل ما ينبغي أن يكون منه اإلطعام؛ ففي الكايف

البن قدامة ( )232 /3يقول« :قال ابن عباس يف َق ْوله َت َع َال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﴾ [املائدة .]89 :اخلبز والزيت ،وعن ابن عمر :اخلبز والسمن ،واخلبز
والزيت ،واخلبز والتمر .ومن أفضل ما تطعمهم :اخلبز واللحم.اهـ.

ويف املغني لــه ( )540 /9قال :روى اإلمام أمحد ،يف كتاب التفســر،

بإســناده عن ابن عمر ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [املائــدة :]89 :قال :اخلبز
واللبن .ويف رواية عنه ،قــال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [املائدة :]89 :اخلبز
والتمر ،واخلبز والزيت ،واخلبز والسمن.

وروى عــن أيب رزيــن ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [املائــدة :]89 :خبز

وزيت وخل .وقال األسود بن يزيد :اخلبز والتمر .وعن عيل :اخلبز والتمر،
اخلبز والســمن ،اخلبز واللحم .وعن ابن سريين قال :كانوا يقولون :أفضله

اخلبز واللحم ،وأوســطه اخلبز والسمن ،وأخسه اخلبز والتمر .وقال عبيدة:
اخلبز والزيت.

قال :وسأل رجل رشحي ًا :ما أوســط طعام أهيل؟ فقال رشيح :إن اخلبز

واخلل والزيــت لطيب .فقال له رجل :أفرأيت اخلبــز واللحم؟ قال :أرفع

طعام أهلك وطعام الناس .اهـ.
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فدلت هذه النصوص املتكاثرة عىل أنه ال ينبغي االقتصار عىل مد الطعام

أرز ًا كان أو غــره ،من غري أن يكون مأدومــا؛ ليحقق معنى اإلطعام للفقري
املستحق الذي رشع اهلل تعاىل له هذه الكفارات سدَّ ا جلوعته اآلنية ،كام فرض

له الزكاة سدا حلاجته يف العام.

وبــا أن اجلمعيات تتلقــى من املك ّفريــن كفاراهتم نيابة عــن الفقراء

املســتحقني ،ويف املكِّفرين الفقري والغني واملتوســط ،فإنه ينبغي هلا أن تنوع
الكفارات بحسب أحوال هؤالء ،بام يناسب كل ُمكِّفر ،فتضع قسيمة بسعر

املــد ويقدر بنحو  510غرام ًا نصف كيلو تقريبا ،ملــن أراد أن يكفر بأقل ما

جيزئ وهو مد الطعام ،وقســيمة أخرى بسعر وجبة متوســطة باعتبار إدام

املتوســط املشــتمل عىل يشء من اخلُرضة والدجاج ،وقســيمة ثالثة باعتبار

األغنياء الذين يرغبون أن تكون كفارهتم من جنس ما يأكلون.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب الطالق
حكم التهديد بالطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:

فأرجو من سعادتكم التكرم بإفتائي يف املسألة اآلتية :حيث إين اتصلت

بأم زوجتي بعد صالة العرص بمناســبة معاجلة زوجتي واستقدامها إىل ديب،
ولكن ردت قائلة :كلم أباها هبذه املناســبة ،ثم حاولت مرار ًا أن أتصل هبا،

عيل
لكن وجدت هواتفهم مغلقة ثم اتصلــت هباتف أخت زوجتي فر ّدت ّ
زوجتــي ،فقلت هلا مهــدد ًا غري قاصد الطالق( :ســوف أطلقك) فناولت

اهلاتف (أمها).

سؤايل :هل وقع الطالق يف الصورة املسئول عنها؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

قولك لزوجتك :سوف أطلقك ،هذا يعترب هتديد ًا بالطالق ،بأنك سوف

توقع الطالق إذا مل يوافقوا بالســاح لزوجتك بالسفر ،ومل توقعه ،فامرأتك
ال تزال يف عصمتك.

ٍ
بلطف ،إن
وبنا ًء عليه :فإن لك أن َت ْع ِد َل عن هذا التهديد ،وتأخذ زوجتك

ّ
املشاق واملشاكل.
أمكن ،وإال فاحلفاظ عىل الزوجية أفضل من السفر هبا مع
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسألة يف الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الواقعة األوىل :كنت دائام أبلغ أهل زوجتــي بأين طلقتها الطلقة الثانية

بصيغة أنه (باقي هلا طلقة واحــدة) ،ولكني ال أتذكر بأنني قد طلقت للمرة
وسألت زوجتي ،فقالت :بأنك مل تتلفظ بالكلمة للمرة الثانية أمامي،
الثانية،
ُ

وكانت دائ ًام من باب التهديد.

ٍ
بحالة هســتريية،
شــجار مــع زوجتي ،وكنت
الواقعة الثانية :حدث
ٌ

وتذكــرت بأين نطقت كلمة الطالق بعد أن خرجــت من احلامم ،ألين كنت
بحاجة للدخول للحامم ومل أكن واعي ًا ملا فعلت ،وتذكرت بعد خروجي من
احلامم وذهلت مما فعلت عن عدم إرادة أو إدراك.

اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان إخبــارك ألهل زوجتك بالصيغة التــي ذكرهتا( :باقي هلا طلقة

واحدة) ،هتديد ًا هلا ،والواقع أنك مل تتلفظ إال بطلقة واحدة ،أما الثانية فإنك
مل تتلفظ هبــا ،إذا كان احلال كذلك ،فإنه ال يقع هبــذا اإلخبار يشء ملخالفة

الواقع ،بل هو كذب تستغفر اهلل تعاىل منه.

أما الواقعة الثانية :التي كنت فيها يف حالة هســتريية وتلفظت بالطالق

احلمم ،فإن هذا الطالق غري واقع؛
من غري أن تشعر به إال بعد خروجك من ّ
الفتاوى الشرعية
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لفقد شــعورك به ،وهذا هو الغضب الشديد املطبق الذي ال يقع به الطالق

عند مجهور أهل العلم؛ لقوله ﷺ« :ال طالق وال عتاق يف إغالق» كام أخرجه
وفسه بالغضب.
أبو داود وغريهّ ،
وبنا ًء عليه:
رسحها بإحسان.
فإن امرأتك مل تزل يف عصمتك ،فأمسكها بمعروف أو ِّ
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم الطالق مع الغضب الشديد الذي فقد معه الوعي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:أرجو إفتائي يف مشكلتي اآلتية:
تزوجت بتاريخ  2013/3/21م ،ثم حصل معي ما ييل باختصار:
 ســنة ( )2014حصل بيني وبني زوجتي شــجار فطلقتها بقويل هلا:ِ
(أنت طالق) ثم أرجعتها يف اليوم التايل.
 -آخر ســنة ( :)2015حصل شــجار عنيف وغضب شــديد واهنيار

عصبــي تلفظت خالله بالطالق مرات عديدة دون شــعور مني حتى غبت

ب عيل املاء.
أثناءها عن الوعي ومل أستقيظ حتى ُص َّ
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 يف نفس الســنة حصل شــجار آخر ،ومرت نفس الظروف املذكورةالســابقة من غياب الشــعور ،وتلفظت بام ال أذكر من ألفاظ الطالق ،التي
ذكرتني هبا زوجتي ،وال أذكرها أنا ،وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

طلقت بوعي،
بالنســبة للطلقة األوىل فإهنا واقعة ال شــك فيها ،حيث
َ
وأرجعتَها بعد يوم ،فعادت إىل عصمتك عىل طلقتني.
وأما الثانية ،والثالثة ،فإذا كنت كام ذكرت من الغضب الشديد واالهنيار
العصبي الذي غبت فيه عن الوعي فطلقتها أثناء ذلك مرات وأنت ال تشعر
ب املاء عليك ،فإن الطالق يف هذه احلالة غري واقع؛ لفقد الشــعور
حتى ُص َّ
واإلدراك ،فقد قال ﷺ «ال طــاق وال عتاق يف إغالق» كام أخرجه احلاكم
من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها.
وبناء عليــه :فإن امرأتك مل تزل يف عصمتــك إذا كان احلال كام ذكرت
يف السؤال.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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حكم إرسال الطالق عرب الواتس اب من غري كتابة وال قصد له
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
يف يوم اخلميس  31مارس  ،2016أرســلت رسالة عرب الواتساب إىل

زوجتي (إ.أ) وهي« :بعد اعتبار مجيع األمور ،وترصفاتك الســيئة وإيذائك
لزوجك ،أنا ش.ر املوقع أدناه ،وبكامل قواي العقلية واجلســدية ،أعلن هنا
أنني طلقتك ،أنني طلقتك ،أنني طلقتك».

نسخت هذه العبارات من اإلنرتنت وألصقتها يف الواتساب ،ومل أكتبها

من قلبي ،ومل أكن بكامل وعيي ،ومل أ ِع أن إرســاهلا عرب الواتســاب سيعترب
طالق ًا ،وكان لدي إحساس أهنا حامل ،وبالتايل مل أظن أن هذا سيعترب طالق ًا،
ويف مســاء نفس اليوم أردت أنا وزوجتي أن ّ
نحل املوضوع ونعيش مع ًا مرة
أخرى ،كانت حامالً ،وكنت غضبان جد ًا عندما كتبت هذه الرســالة وكنت
لتغي نفسها.
أريد هتديدها فقط ّ

وسؤايل :هل وقع هذا الطالق ،خاصة أنني مل يكن لدي نية الطالق؟
واألمر اآلخر :هو أن عائلة زوجتي يتبعــون مذهب اإلمام أيب حنيفة،

وقد زعموا أننــا مطلقان ،ومل تكن زوجتي تعلم أهنا حنفية حتى حصل هذا

األمر .فهل حيرم أن تغري مذهبها الفقهي إىل مذهب اإلمام الشافعي؟

الفتاوى الشرعية
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أريد أنا وزوجتــي أن يكون قرارنا صائب ًا ،وأن نعيــش حياة آمنة .لقد

ارتكبت خطأ جسي ًام ولكن أريد إصالح كل يشء.

أرجو أن ختربوين إن كان عقد الزواج بيننا ال يزال قائام.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كانت حالك ما ذكر يف السؤال من أنك نسخت العبارة من اإلنرتنت

وألصقتهــا يف برنامج (الواتــس اب) ومل تكن ناوي ًا للطــاق وال واعي ًا ملا
فعلت ،فإن هذه الرسالة ال يقع هبا الطالق عند السادة الشافعية الذين يرون

أن الكتابة الرصحية للطــاق تعترب كناية فيه ،فتفتقر إىل نية الزوج ،أو قراءته

ملا كتب بصوت مســموع ،وحيث إنك مل تفعل ذلك ،فــإن الطالق مل يقع،
وامرأتك ال تزال يف عصمتك فعليك أن تتقي اهلل ومتسك عليك زوجك.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم الطالق املعلق أثناء عدة الرجعية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أنا متزوج منذ مخس ســنوات ،ويل طفالن ،منذ ســنتني حدثت مشادة

عيل فحلفــت بالطالق أال تذهب إليهم
مــع أهل زوجتي وكانوا حيرضوهنا َّ
الفتاوى الشرعية
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إال بإذين ،ومل تذهب إال بإذين ،حتى قمت منذ أســبوعني بطالقها ،وكانت
ذهبت إىل بيت أهلها بدون إذين؛
حائضا ومل أكن عىل علم؛ لســفري ،بعدها
ْ

بحجة أين طلقتها ،فهل يقع الطالق األول املعلق؟

علــ ًا أهنا ذهبت يف عدهتــا من الطالق الثاين ،وهل يقــع أيض ًا الطالق

الثاين؟ وماذا أفعل إذا أردت إرجاعها؟

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيث إهنا ذهبت يف عدة الطالق الرجعــي؛ فإن الطالق املعلق بذهاهبا

بغري إذنك قد وقع؛ ألن الرجعية يف حكم الزوجة فيلحقها الطالق كام يمكن

إرجاعها يف أي وقت شاء الزوج ،كام أن هلا السكن والنفقة وبينهام التوارث.
وعليه :فإن أردت مراجعتها فلك ذلك ما دامت العدة باقية ،وذلك أن تقول

بحرضة شــاهدين  -استحبابا  :-أرجعت زوجتي فالنة أو تقول خماطبا هلا:
ِ
أرجعتك إىل عصمتي ،فتعود لك بطلقة واحدة.
وأما سؤالك عن وقوع الطالق عىل احلائض فاجلواب :نعم يقع الطالق

عىل احلائض يف املذاهب األربعة وهو الذي عليه الفتوى.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسألة يف الطالق حالة السكر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

الســؤال :لقد طلقــت زوجتي للمــرة األوىل وأنا بكامل وعيي ســنة
 ،2012وعندما كنت يف حالة ســكر طلقتهــا بغري علم وبدون وعي ،حتى
أنني ال أتذكر وال أعلم هبذه الطلقة ،ومنذ أسبوعني طلقتها ،ولكنني أتعالج
يف مصحة وآخذ أدويــة ،وبعد أخذها قمت بتطليقها ،فأردت أن أعلم ،هل
جيوز يل وهلا أن نرتاجع؛ إذ إننا نريد ذلك؟
ملحوظة :عندما قمت بتطليق زوجتي يف حالة التعاطي والسكر مل أكن
أعلم بصدور الطالق وال عدد للطلقات وإنام زوجتي هي التي كانت ختربين

بصــدور الطالق مني لفظ ًا وتفيد بأنه أكثر مــن الثالث غري الطلقتني اللتني
كانتا يف وعيي.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال حيل لك أن ترجــع إىل زوجتك بعد ما صدر منك من طالق متكرر،
فقــد طلقتها املــرة األوىل وأنت بكامل وعيك ،ثم طلقتهــا الثانية وأنت يف
كامل وعيك أيضا ،والثالثة وأنت يف حالة ســكر ،وطالق السكران املتعدي
كنت يف كل مرة
بســكره واقع عند األئمة األربعة ،وهو الذي نفتي به ،وقد َ
تطلقهــا بالثالث كام أفدمتا عند اللقاء واملقابلــة ،بل أفدمتا أن ألفاظ الطالق
الفتاوى الشرعية
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التي تلفظت هبا أكثر من عبارات املحبــة التي تكون بني الزوجني ،فلم َت ْب َق

لك عصم ٌة عليها ،بل كنت متعدي ًا بالطــاق فوق الثالث ،وبنا ًء عليه :فإن
املــرأة ال حتل لك حتى تنكــح زوج ًا غريك ،نكاح رغبة واســتدامة عرشة،

ال نكاح حتليل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم تكرار الطالق بنية اإلمساع واإلفهام
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو من ســعادتكم التكرم باإلجابة عىل سؤايل التايل أجعل اهلل شاهدا

عىل أين تلفظت بطالق زوجتي وقلت هلا أطلقك أطلقك ،أطلقك يف األردية،
ومعناه يف العربية :طلقتك أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،وأردت بذلك
هتديدها وختويفها كي تســمع كالمي ،وكررت لفظ الطالق ألجل إفهامها

وإسامعها حيث كان صوت اهلاتف غري واضح ومل أرد طالقها.
هذا وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إن لفظ الطالق الرصيح يقع به الطــاق وإن قصد به التهديد ،فقولك

مــا ترمجته (أطلقك أطلقك أطلقك) وهو يف العربية بمعنى طلقتك ،أو أنت
الفتاوى الشرعية
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طالق ..إذا مل تكن تقصد به الثالث ،وإنام أردت به اإلفهام واإلسامع؛ فإنه يقع
طلقة واحدة ،وعليه فإذا مل تكــن قد طلقتها قبل ذلك طلقتني فإن بإمكانك
أن تراجعها إذا كانت العدة باقية ،فإن انقضت العدة فرتجع إليها بعقد ومهر
جديدين وبرضاها.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أرجو بيــان احلكم الرشعي يف قضية خالف بينــي وبني زوجتي حيث
كتبت هلا رسالة عن طريق اهلاتف قائ ً
ال هلا كتابة ال نطق ًا :يا آمنه إذا مل تسمعي
كالمي ســأطلقك ومل يكن يف نيتــي الطالق وإنام كانت نيتــي التهديد بنية
اســتصالحها هذا أوالً ،وبعدها بمدة جرى بيني وبينها طالق رصيح بطلقة
واحدة فقط.
فهل كانت الرسالة األوىل عن طريق اهلاتف تعترب طالق ًا؟ مع رجاء بيان
كم بقي يل عليها من عــدد الطالق عل ًام أنه قد انتهت عدة الطالق الرصيح،
الفتاوى الشرعية
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وما هي اإلجراءات التــي جيب أن أتبعها حتى أعيــد زوجتي املذكورة إىل

عصمة نكاحي؟

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

الرســالة التي قلت فيها :يا آمنه إذا مل تســمعي كالمي سأطلقك ،هذه

رسالة هتديد ،وليست تعليق ًا للطالق ،فإن مل تسمع كالمك كنت باخليار من

الطــاق أو عدمه ،إال أن الطالق أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل ،فال ينبغي لك
إيقاعه بمجرد املخالفة ،فالصرب يف مثل هذا خري وأفضل.

وأما الطلقة التي كانت بلفظ رصيح ،فهي واقعة كام تلفظت ،وحيث إهنا

طلقــة واحدة ،فإنه قد بقي لك عليها طلقتان ،فلك أن ترجعها إىل عصمتك
هبام ،وحيث إن العدة قد انتهت فرتجعها بعقد ومهر جديدين ورضاها.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف دعوى اإلكراه بالطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أنــا مقيم يف دولة االمارات منذ عام 2002م ومتزوج من امرأة منذ عام

2003م ولــدي ولدان أعامرمها  7و  12ســنة ،ولقد طلقتها الطلقة األوىل
الفتاوى الشرعية
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عن طريق اهلاتف لفظ ًا خالل عام 2007م بســبب كثرة املشاجرات يف ذلك
الوقــت ،ثم أرجعتها بعد هــدوء الوضع معها ،وصلــح احلال خالل فرتة

قصرية مل تتعد األسبوعني ،ولكن الشك قد تدخل بيننا ألكثر من مرة وبدون

ســبب يذكر! ولكنها مل تطمئن وظلت تشكك ويزيد الشك ،ولتبيان حسن
النية مني حررت هلا شيكات بمبالغ كبرية وبدون تاريخ ،بحسن نية ،ولكنها

بعد فرتة هددتني بتقديم الشــيكات إن مل أطلقها فطلقتها الثانية يف املحكمة
بتاريخ 2013م وتم تثبيتها باألوراق الرسمية يف حماكم ديب ،ولكن بعد ذلك

تزوجنــا مرة أخرى بعد أن هدأت أمورها بعقــد زواج جديد يف حماكم ديب
رجعت
بســنة 2015م ،ومن بعدها قررنا اهلجرة إىل كندا مع األوالد ،وقد
ُ
وبقيت هي مع األوالد كام اتفقنا إىل تســهيل احلصول
إىل اإلمارات للعمل،
ْ

عىل عمل يف كندا واجتامع الشــمل ،وكنت دائم السؤال واملتابعة معها ومع
األوالد ،وتوفري احلياة اجليدة هلا ولألوالد ،وبدون أي تقصري ،وأســافر هلم

مرتني يف الســنة عىل أقل تقدير ،وبســبب البعد (للعمــل) فلقد ارتأيت أن
وفارقت املرأة الثانية ،ولكنها
أتزوج عليهــا رس ًا وصارحتها بذلك فيام بعد،
ُ

ظلت تشــك بأن لدي عالق ًة أخرى ،وخالل فرتة ركزت اهتاممي هبا حماوالً
إفهامهــا أن ما قمت به يف املايض قد انتهــى ،واتفقنا عىل عدم فتح املواضيع
القديمــة ،ولكنها وبســبب البعد والشــك طالبت بالطالق للمــرة الثالثة

(الطالق الثالث) وبدون سبب غري موضوع الشك ،وهتددين باالنتحار عند
الفتاوى الشرعية
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عدم تلبية طلبها ،فسافرت إليها يف كندا ،وكانت قد تناولت أدوية لالنتحار،
فحاولت حثها عىل الرتاجع عن االنتحار مرة أخرى ،وأدخلت املستشــفى،
وتم إخراجها بعد أخذ العالج الــازم إلبطال مفعول األدوية التي أخذهتا

بجرعة عالية ،وبعد خروجهــا كانت مرصة عىل موضوع الطالق ،وهتددين
بأن تقوم باالنتحار مرة أخرى إذا مل اســتجب لطلبها ،فطلقتها كالمي ًا (أنت

طالق) بتاريــخ 2016/6/16م خــال زياريت األخــرة إىل كندا ،وبعد
رجوعي لعميل يف اإلمارات كانت مرصة عىل توثيق الطالق الثالث واألخري

يف املحكمة ،وبصورة رسمية ،وأطلقها غيابي ًا ،وأفادت أن قرارها هنائي من
غري رجعة وإال أنا أحتمل عواقب عدم تنفيذ األمر!

فهل الطــاق الكالمي األخري حتت الضغط واإلجبار خوف ًا عىل حياهتا

وحرص ًا عىل ســامتها مع األوالد حيث إهنم معهــا يف كندا ،وأنا يف عميل

باإلمــارات ،فهل يقع الطالق الثالث؟ أفتوين فأنا يف حرية من أمري حرص ًا

عليها وخوف ًا عىل سالمتها وسالمة األوالد ،وإين الزلت راغب ًا بإرجاعها إذا

أجاز الرشع ذلك وبدون إكراه هلا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

نعــم الطالق األخري الذي كان كالم ًا بقولــك( :أنت طالق) هو واقع،

ألنه ناتج عن قناعة واســتجابة لطلبها امللح ،وقــد كان بإمكانك منعها مما
هددت به بطرق كثرية ومنها اســتدعاء الســلطات ،فكان طالقك هلا حمض
الفتاوى الشرعية
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اختيار ،وتوثيق الطالق بعد ذلك يعترب أمر ًا إجرائيا ال بد منه والطالق واقع

بتلفظك به ،سواء وثق أم مل يوثق.

وبنــا ًء عىل أن هذه الطلقة الثالثة ،فإهنــا ال حتل لك من بعد حتى تنكح

زوجا غريك ،نكاح رغبة واستدامة عرشة ال نكاح حتليل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم التهديد بالطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
يف الدعوى املقدمة من الزوجة ضدي إىل املحكمة لغرض احلصول عىل

الطالق ،فإين أفيدكم بام حصل يف احلادثتني:

احلادثة األوىل :قلت هلا :إذا كلمت أمك سأطلقك.
احلادثــة الثانية :قلــت هلا :مــاذا تريدين؟ إهنــاء املشــكلة والنزاع؟

سوف أطلقك.

وهذا ما حصل من جهتي بحق الزوجة ،وأنا مسؤول عن كالمي وأقسم

باهلل العظيم أين مل أطلقها.

فأرجو بيان احلكم الرشعي بالنسبة لوقوع الطالق من عدمه.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان ما حصل منك يف الصورتني هو ما ذكر يف الســؤال :إذا كلمت

أمك سأطلقك ،وإذا تريدين إهناء املشكلة سوف أطلقك ،ثم مل حيصل منك

طــاق يف الصورة األوىل وال الثانية ،فــإن امرأتك مل تزل يف عصمتك؛ ألن
العبــارات التي كنت تقوهلا جمرد هتديد بالطــاق وليس تعليق ًا للطالق وال

نجزت ما هددت به وإن شــئت تركت،
تنجيــز ًا له ،وأنت خمري إن شــئت َّ
تنجزه فاملرأة مازالت يف عصمتك.
وحيث إنك مل ّ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف الطالق مع فقد الوعي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
املوضوع /الطالق
حيث إنني تزوجت وعشت حياة سعيدة أول سنة من زواجي هبا ،وفجأة

انقلب احلال ودخلت يف نزاع ،وتم لفظ الطلقة األوىل من غري قصد أو تفكري
من شدة الغضب وقمت بمراجعة إحدى اجلهات الدينية وقيل يل :إنه مل تتم

الطلقة؛ بسبب عدم اإلدراك والغضب الشديد ،وألين مل أقصد شيئ ًا ،ورجعنا
الفتاوى الشرعية
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مرة أخرى وعشنا بســعادة ،ويف يوم واحد انقلبت حيايت ،وكرهت زوجتي

من دون سبب ،وافتعلت معها مشــاكل وأنا بال حاسة وعي ،واختفت من
املنزل وال أعلم ما الذي حــدث قمت باالتصال هبا وقالت يل« :ماذا تريد؟

لقد طلقتني طلقة ثانية» مع أين ال أذكر شيئ ًا ،وبعدها قالت يل :جيب أن ترى

قارئ ًا ،فأنت لســت عىل ما يرام ،مل أذهب وازدادت املشاكل وساءت احلالة،
كنت أكرهها بشدة ،وأخذوين إىل شيخ يقرأ عيل.

بعد االنتهاء من القراءة قال يل الشــيخ :أنت مسحور وحياتك ستدمر

ولن تستقر ،وبعدها ذهبت إىل العالج وعملت جلستني وحتسنت حالتي مع
زوجتي ،ورجعت العالقة من جديد ،وقمت بإمهال نفيس ومل أكمل عالجي

مع القارئ ،ويوم ًا من األيام كنت يف عميل ،وال أذكر شيئ ًا ،وكنت نائ ًام وعندما
استيقظت من النوم رأيت أن زوجتي أرسلت إ َّيل رسالة تقول :اهلل يساحمك

ملــاذا طلقتني؟ وفجأة جن جنوين واتصلت هبــا قائ ً
ال ما الذي حدث؟ أنا مل
أرسل لك شــيئ ًا! كيف حصل هذا؟ رصت مثل املجنون ،وتركتني وذهبت
إىل بيت أهلها ،وأنا بحالتي الســيئة؛ خرست وظيفتــي وزوجتي وأطفايل

دفعة واحدة ،وقالوا يل :اذهب وعالج نفسك ،ذهبت إىل الكثري من املشايخ

وقالوا :إنك مسحور واستمررت يف العالج ،وبفضل اهلل شفيت من السحر،
وحاولت أن أرجع زوجتي وأطفايل فلم يوافق أهلها عىل ذلك ،وذهبت إىل

القايض ،وقال يل أحرض يل فتوى لكي أرجعها لك.
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أرجو مساعديت يف هذه املحنة التي أمر هبا ،وال أريد أن أخرس عائلتي كام

خرست وظيفتي.

اجلواب وباهلل التوفيق:

أما الطلقة األوىل التي جرت منك يف شــدة الغضب ،ومن غري قصد أو

تفكري لكنــك وا ٍع لكالمك بام جرى منك فإنه واقع؛ ألن الغضب مل يفقدك

الشــعور واإلدراك ،بل كان عند ثورة الغضب مع معرفة بام جرى ،وحيث

كان بلفــظ رصيح فإنه يقع كام تلفظت به وال يفتقــر إىل قصد ،فإن الطالق
وه ْز ُل ُه ِجدٌّ  ،كام ورد به احلديث.
ِجدُّ ُه ِجدٌّ َ

وحيث إنك قد راجعتها وعشــت معها عيشة األزواج ،فقد عادت إىل

عصمتــك ،مرة أخرى ،لكنــك طلقتها ثانية ثم ثالثــة وأنت ال تعرف أنك
طلقت إال مــن قبل زوجتك عندما أخربتك أنك طلقت أو أرســلت إليها

رسالة بالطالق وأنت ال تعرف ،وذلك بسبب ما أصابك.

فــإذا كان احلال كام ذكرت فإن الطــاق يف هاتني احلالتني مل يقع؛ لعدم

إدراكك ،فقد كنت يف حالة َر ْف ِع القلم عنك كام أفدت.
وبنا ًء عىل ذلك :فامرأتك مل تزل يف عصمتك.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسألة أخرى يف الطالق مع فقد الوعي
وردنا سؤال مرتجم من اإلنـجـلـيزيـة ،يقول فيه صاحبه:

منذ ثالث ســنوات اختلفت مع زوجتي اختالف ًا كبري ًا ،وكنت يف حالة
غضب شــديد ،حتى مل أكن أدرك ما أقول ،وبعــد أن هدأ الوضع أخربتني
زوجتي أين تلفظت بالطالق مرتني ،ثم استمررنا يف العالقة الزوجية ،وبعد

أشهر أي من سنتني تقريب ًا اختلفنا مرة أخرى ،وكنت يف حالة غضب شديد
أيض ًا ومل تقل يل زوجتي شــيئ ًا عام قلت أثناء الشجار إال أهنا ادعت من ثالثة

أشهر أين طلقتها ثالث مرات ،ولكني ال أتذكر هذا إطالق ًا.

ثم تشــاجرنا قريب ًا يف مواقف الســيارات ،ولكي أوقف الشــجار أمام
النــاس ،قلت هلا « طالق » وأنا حينئذ يف كامل وعيي ،ثم أرجعتها بعد ذلك
فام حكم هذه الطلقات املتتالية؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان احلال مــا ذكرت من أنك مل تدرك ما تقــول يف املرة األوىل وال
الثانية ،وإنام زوجتك هي التي أخربتك أنك تلفظت بالطالق يف املرة األوىل

مرتني ،ويف املرة الثانية ادعت أنك طلقتها ثالث مرات ،وأنت ال تتذكر شيئ ًا
من ذلك بسبب الغضب الشديد الذي كنت فيه ،فإنه مل يقع يف هذين املوقفني
يشء من الطالق؛ لكونك زائل الشــعور واالدراك ،وقد قال الرسول ﷺ:
الفتاوى الشرعية
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«ال طالق يف اغالق» كام أخرجه أبو داود وغريه ،فدل عىل أنه ال يقع الطالق
إال يف حالة إدراك كامل ،وأما املرة الثالثة التي كنت فيها يف كامل وعيك ،ثم
طلقتها؛ فإن هذه الطلقة واقعة ،وحيث إنك أرجعتها بعد ذلك؛ فقد عادت
إىل عصمتك بام بقي لك عليها من عصمة النكاح ومها طلقتان.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم كتابة الطالق بغري نية
وردنا سؤال مرتجم يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يل زوجتان إحدامها يف الســعودية ،واألخرى يف ديب ،وتزوجت بالثانية
علمت أين تزوجت بالثانية
قبل ثالث ســنوات رس ًا وخفية عن األوىل ،ومل ّا
ْ
أحلت وأجربتني عىل أن أطلق الثانية وأفسدت يف البيت فكتبت طالق الثانية
ْ
بنــا ًء عىل طلبها ،ومل يكن عن رضا وال عن قناعــة ،ولكن كتبت ،ألن ذلك
ســيؤدي إىل خراب البيت ،وأوالدي كانوا يف هبــوط نفيس ،وقد أعلمت
الزوجة الثانية لو أرسلت إليك زوجتي األوىل الطالق فال تقبيل وال تعتربيه
طالق ًا ،وأشــهد اهلل عىل أين مل أكن ناوي ًا للطالق بل كتبته إســكات ًا هلا فقط،
الفتاوى الشرعية
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وطلبت مني األوىل ثالث طلقات عىل ثالث ورقات ثم هي كانت ترســل
ورقة ورقة بعد كل شــهر ،ومل أذكر هل نطقت بالطــاق جهر ًا أثناء الكتابة
أم ال ،والكلــات التي كتبتها كالتايل :أنا أطلق روبينه رشيف ،وهكذا ثالث
مرات عىل ثالث ورقات ،فهل وقع هذا الطالق أم ال؟
(يقــول املفتي املرتجــم)« :عل ًام أن هذه الصيغــة صيغة طالق رصيح،
وتستخدم لفعل احلال ،ويقع هبا الطالق يف عرف بالد السائل من دون نزاع».
أمتنى منكم الرد ولكم جزيل الشكر.
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيث إن الطالق مل يكن مراد ًا وال منوي ًا للســائل ،وال برضاه ،وإنام كان
بقصد التخلص من أذية الزوجة األوىل الطالبة لطالق رضهتا ،ولذلك كتب
وأعطاها إياه ،وقد أبلغ الزوجة الثانية أهنا ال تعترب ما ترســله زوجته األوىل
طالق ًا؛ وقد أشــهد اهلل عىل ما قاله وذلك عند مقابلته ومباحثته عن نيته؛ فإذا
كان احلال ما ذكر من عدم نيته وال قراءته ما كتبه من طالق فإن هذا ال يعترب
طالق ًا عند الســادة الشافعية؛ حيث يعتربون كتابة الطالق كناية تفتقر إىل نية
الزوج أو قراءة ما كتبه بلفظ يســمعه ،وهو ما مل يذكره الزوج ،فاألصل عدم
القراءة ،وكام هو الغالب ممن يكتب.
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وبناء عليه :فإن الطــاق املكتوب مل يقع ،والزوجة ال تزال يف عصمته،
ولو كان بثالث رسائل أو كان رصحي ًا فإنه مل يقع؛ عمال بام جرت عليه الفتوى
من األخذ باأليرس حلال السائل يف املســائل الواقعة ،وهو مذهب الشافعية
واحلنابلة.
وعىل الزوجة األوىل أن تتقي اهلل تعاىل وال تسأل طالق أختها؛ فإن ذلك
حرام عليها؛ فقد هنــى النبي ﷺ عن ذلك ،كام أخرجه البخاري من حديث
أيب هريــرة ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي ﷺ قال« :ال حيل المرأة أن تســأل
طالق أختها لتستفرغ صحفتها فإنام هلا ما قدر هلا».
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف كتابة الطالق بغري نية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما قولكم ريض اهلل عنكم يف نشــوء خالف بني رجــل وزوجته عندما
أراد زوجها الســفر وهي نفســاء منذ أربعة أســابيع فغضبت منه معرتضة
عىل ســفره؛ بحجة أهنا ولدت وهو مسافر ،وأراد الســفر بعد ثالثة أسابيع
الفتاوى الشرعية
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من جميئه ،وبانفعال شديد منها طلبت الطالق بإرصار متكرر ،ولكن الزوج
ضبط أعصابه ومل ينفذ الطلب وسافر ،وملا وصل املطار استخار وكتب ورقة
الطالق واحتفظ هبا ومل يبلغ الزوجة بذلك وال سواها.
وظل يف سفره شهرين ،وملا أن عاد اعتذرت الزوجة لزوجها وقبل العذر
وتصاحلا واتفقا عىل العودة إىل احلياة الطبيعية.
أفتونا بام يلزم ليرتاجعا بالطريقة الرشعية ،جزاكم اهلل عنا خري ًا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيــث إن الزوج مل يكن ناوي ًا الطالق وال عازم ًا عليه عند كتابة الطالق
كــا أفاد عند املقابلة ،وإنام ليرتوى فيه ويرى موقفها عند رجوعه ،وال تلفظ
به أثناء كتابته والبعدها ،فضال عن أنه مل يرسله إليها ،وقد بدا له بعد رجوعه
أن ال يوقعه ،حيــث اعتذرت الزوجة وقبل اعتذارها ،فألغى فكرة الطالق،
غري معترب رشع ًا عند الشــافعي وأمحد؛ ألن الكتابة
فإن الطالق الذي ك َ
ُتب ُ

تفتقــر إىل نية أو نطق ،وكل ذلك مل حيدث منه ،والزوجة بناء عىل ذلك مل تزل
يف عصمة الزوج.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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مسألة أخرى يف حكم كتابة الطالق بغري نية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أحيطكــم عل ًام بأين طلقــت زوجتي يف املرة األوىل كتابيــ ًا وكنت ناوي ًا

الطــاق ،ثم راجعتها إىل عصمتــي ،ويف املرة الثانيــة طلقتها لفظ ًا برصيح

القول ،ويف املرة الثالثة طلقتها كتابي ًا ،ولكن مل تصاحب الكتابة نية الطالق،

وإنام كتبت هلا الطالق عرب اهلاتف جمرد ًا عن النية.

فهل وقعت الطلقة الثالثة؟ أفيدونا وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

كتابة الطالق بغري نية وال عزم عليه غري واقع عند اجلمهور وهم السادة

املالكية والشــافعية واحلنابلة؛ ألن الكتابة كناية وليســت كاللفظ من مجيع
الوجوه ،فافتقرت إىل نية الزوج ا ُمل ِّطلق ،أو قراءة ما كتبه بلفظ مسموع.

وبنــاء عليه :فإنه إذا كانت كتابتك للطالق يف املــرة الثالثة عرب اهلاتف

مــن غري نية له ومل تقرأ ما كتبته ال أثناء الكتابة وال بعدها ،فإن امرأتك مل تزل
يف عصمتك بناء عىل رأي اجلمهور ،خالف ًا لغريهم وهم الســادة األحناف،
الذين يرون وقوعه إذا كانت مستبينة ووصلت إىل الزوجة.

والفتوى عندنا عىل ما تقرر من عدم وقوعه؛ عمال بام ذهب إليه اجلمهور.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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مسألة يف الدعاء الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السادة أعضاء الفتوى يف ديب ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:

أنا املوقع أدناه وزوجتي نطلب فتوى بناء عىل طلب القايض وحتويلنا إليكم.
حصل أن وقع علينا سحر شديد أدى إىل ظهور خالفات زوجية ومشاكل

عائلية جعلتني أذهب إىل اإلصــاح األرسي ،ثم حولنا إىل القايض ،وعند

القايض وحتت تأثري الســحر ،وما كنا ندري ما نقول ،كنا بال وعي يف كل ما
يصدر منا ،وقد ادعت زوجتي أين طلقتها أوىل وثانية ،وأنا مل أطلق ،ومل أقدر

عىل اإلنكار واالعرتاض ،وطلب مني القايض أن أطلق الثالثة؛ بنا ًء عىل طلب
الزوجة ،وماكنت أدري ما أقول ،وكتب القايض ما كتب ،وأصدر ما أصدر،
ومل نكن نعلم شيئ ًا من ذلك إال بعد ما رأينا آثار السحر وكتابته يف البيت ويف

الثالجة ويف الثياب ،وأخرجناه ،فأصبحنا نعي ما نقول وما حصل ،ومل أكن

طلقت زوجتي من قبل ال طلقة أوىل وال ثانية ،وأقســم باهلل العظيم ،وتقسم

زوجتي باهلل العظيم أننا ما كنا ندري ما نقول ،وما شعرنا باملصيبة إال بعد أن
صدر حكم بالطلقة الثالثة ،وأنا أقول بأين مل أطلق ال طلقة أوىل وال ثانية وال

ثالثة ،وما نطقت به أمام القايض ما كنت أدري به ،واهلل عىل ما أقول شــهيد،
فإين مل أكن عاق ً
ال وال واعي ًا وال مدرك ًا ملا تقوله زوجتي ،وهي قد أنكرت كل

ما قالته بعدما عثرت عىل السحر وبطل مفعوله.
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ورأينا النتائج الفظيعة للســحر ،واليوم نلتمــس منكم الفتوى بناء عىل

طلــب القايض؛ حيث بعثنــا وحولنا إليكم إلصدار فتوى بشــأننا ،ونحن
نتحمــل أمام اهلل تعاىل جــزاء ما نقول إن كنا كاذبني ،وأنتم تفتوننا حســب

ما نسألكم.

وما هو مسجل علينا ال علم لنا به وال إرادة ،ونحن ال نعرتف بالطالق

بيننا وأنا الزوج أقول :مل أطلق زوجتي أبد ًا ،وما حصل وما كتب كان خارج ًا

عن إراديت ،وكنت أسمع وال أستطيع أن أعارض وال أنكر ،وإين ألتمس من
فضيلتكم الرمحة يف الفتوى ،واملخرج من هذه املصيبة املدمرة ،وبناء عىل هذا

السؤال ،وعىل حالتي وحالة زوجتي التي نرشحها ،ونحن مستعدون لليمني

املغلظ عىل ما نقول.

اجلواب وباهلل التوفيق:

أما الطلقة التي كانت عند القايض أو التي حكم هبا القايض وأصدر هبا

حك ًام؛ فإهنا واقعة ال حمالة ،ألهنا صادرة عنك بأمره أو هو حكم هبا ،ويف كال

احلالتني هي واقعة.

وأمــا األوىل والثانية التي ادعتها الزوجــة ،وأنت غري مقر هبا بل منكر،

وتقسم باهلل العظيم عىل ذلك ..فإهنام غري واقعتني؛ ألن الطالق ال يعرف إال
مــن قبلك ،أو أن تثبته الزوجة عليك بالبينة العادلة عىل أنه كان صادر ًا منك
يف حالة عقل واختيار.
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وبام أن القايض قد جعل سكوتك إقرار ًا هبام ،حيث مل تدفع الدعوى التي

ادعتها الزوجة؛ فإن لك أن تدفع بام تدعيه وعدم إدراكك ملا تقول فيام ا ُّدعي
به عليك من الطالق ،وأن ســكوتك غري معترب رشع ًا؛ ألنك ناطق قادر عىل

التعبري بنطقك وال ينسب لساكت قول مع قدرته عىل النطق.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف اإلكراه على الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

بداية أهدي لســيادتكم أطيب وأرق التحيات متمنيا لســيادتكم دوام

التقدم والرقي.

باإلشــارة إىل املوضوع أعاله أتوجه بكتايب هذا إىل سيادتكم حيث إنني

ولدي ثالثة أبناء ،وحدثت بيني وبني زوجتي بعض املشكالت ترتب
متزوج
ّ
عليها حدوث طــاق بيننا ثالث مرات ،حيث كانت الطلقة األوىل يف بداية
الزواج وكانت بسبب بعض املشكالت ،وبعد حلها وبمرور فرتة من الوقت

حدثت مشــكالت أخرى كان بينها أننا كنا خارج املنزل وحدث شجار حاد

بيننــا وكنا يف حالة اهنيار تام ،حيث تم مســكي من قبــل الزوجة وإصابتي
عدة إصابات وجروح ســطحية طفيفة بيدها وأظافرها أمام مرأى ومسمع
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حلت عيل بنطق الطالق ورفضت الزوجة رفض ًا شــديد ًا أن
عامة الناس ،وأ َّ
ترتكني إال بعد أن أنطق بالطالق األمر الذي مل أمتالك نفيس فيه ونطقت هبا؛
تفاديا لوقوع إصابات أكرب وخلروجنا مــن املوقف الذي كان أمام عدد من
األشخاص ،وليس بنية الطالق الذي أجربت عليه ،حيث مل يكن هناك خمرج

غري ذلك ...والطلقة الثالثة حدثت بعد شجار وسوء تقدير للموقف بيننا.

وألتمس من سيادتكم فتوى بعدم وقوع الطلقة الثانية ،وذلك حيث إننا

نرغب يف احلفاظ عىل أرستنا املكونة من ثالثــة أبناء ،عل ًام بأن الزوجة مقرة
بجميع األحداث.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

أما الطلقة األوىل والثالثة فهام واقعتان ال شــك فيهام حيث كانتا بإرادة

حرة وقناعة تامة.

أما الثانية التي كانــت حتت طائلة املضاربة واإلكــراه من قبل الزوجة

ورفضت رفض ًا شديد ًا أن ترتكك حتى تطلقها وأنت مل تقدر
حيث أمسكتك
ْ

عىل التخلص منها ،وقد أصابتك إصابات بجروح سطحية بأظافرها ويدها،

أمام مرأى ومســمع من الناس ...فأكرهتك عىل النطق بالطالق ،وأنت غري
مريد له ،وال قادر عىل التخلص منها.
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فإذا كان حالك ما ذكر ،فإنه مل يقع هبذا الطالق يشء؛ حيث كنت مكره ًا

عليه غري خمتار له ،واملكره مرفوع عنه القلم؛ لقوله ﷺ« :جتاوز اهلل عن أمتي
اخلطأ والنســيان وما استكرهوا عليه» كام أخرجه احلاكم وغريه من حديث

ابن عباس ريض اهلل عنهام ،وأخرج أمحد وأبوداود واحلاكم من حديث عائشة

ريض اهلل عنها أنه ﷺ قال« :ال طالق وال عتاق يف إغالق» وقد ذهب مجهور

أهــل العلم إىل أن طالق املكره غري واقع ،وقد كنــت يف احلال الذي ذكرته
مكرها ،حيث مل جتد مناص ًا من الفكاك منها إال باالستجابة لطلبها ،فنطقت

بالطالق عىل وفق مــا أرادت (طلقة واحدة) حتت ذلك اإلكراه ،فلم يرتتب
عليه أثر.

وبنا ًء عىل ذلك :فــإن الطلقة التي عُدّ ت ثالثة هي ثانية يف احلقيقة ،فلك
ٍ
ٍ
جديد إن كانت قد انقضت،
بعقــد
أن تراجع زوجتك مادامت يف العدة أو
فتبقى معك عىل طلقة واحدة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 -حصل خالف بيني وبني زوجتي ،وغضبت غضب ًا شــديدا وكرست

بعض أغراض البيت ،مثل التيلفزيون والطاولة ومل أكن أعرف الكالم الذي
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أتكلــم وكان من ضمن الكالم أين طلقت زوجتي ،ثم أرجعتها وعشــنا يف
البيت كزوجني.
 -كانت زوجتي دائام تقول يل« :أكتب يل شــقة الزوجية باســمي» وقد

كانت الشقة باسمي أنا الزوج ،فقلت هلا يف ساعة غضب :لو نقلت ِ
أنت شقة
الزوجية إىل اسمك تكونني طالق ًا ،ثم طلبت مني أن أعمل هلا وكالة ،وعمل
املحامي مع الوكالة عقد بيع للشــقة مني للزوجة ،وأنا أعلم أنه ال يمكن أن
يتم نقل الشقة إىل اســمها ألهنا منحة من احلكومة يل أنا شخصي ًا ،وحاولت
الزوجة نقل الشقة باسمها ومل حيصل ذلك.
 -باعت زوجتي ســيارهتا الشخصية ،فقالت يل :سأذهب أنقل السيارة

ِ
ذهبت لوحدك قبل أن آيت إليك ونذهب
إىل اســم املشــري ،فقلت هلا« :لو

سوي ًا ِ
فأنت طالق» فذهبت لوحدها ،ونقلت السيارة إىل اسم املشرتي ،فكم
طلقة وقعت بيننا علام بأن العدة قد انتهت ..وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ما جرى منك يف املرة األوىل والثالثة يعترب طالق ًا ،ففي املرة األوىل طلقتها
طالق ًا منجز ًا ضمن الكالم الذي جرى بينكام عند املشــاجرة ،ومل تكن فاقد ًا
الوعي ،بدليل معرفتك ترصفاتك وكالمك ،وقد أرجعتها وعشت معها.
الفتاوى الشرعية
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وأما الثالثة ،فقد كانت معلقة بذهاهبــا وحدها قبل جميئك لنقل ملكية
الســيارة إىل املشــري ..حيث قلت هلا« :لو ذهبت وحدك قبل أن آيت إليك
ونذهب ســوي ًا فأنت طالق» ،وقد ذهبت وحدها ونقلت ملكية السيارة إىل
اسم املشرتي فوقع الطالق املعلق ،فهاتان طلقتان واقعتان.
وأما الثانية :التي كانت معلقة بنقل الشــقة إىل اسمها فإهنا مل تقع لعدم
قدرهتا عىل نقل الشقة إىل اسمها نظام ًا فلم تقع الطلقة.
وبنــا ًء عليه :فإنك ال زلت متلك طلقة واحــدة عىل امرأتك وبإمكانك

أن تعيدهــا إىل عصمتك بعقد جديد ورضاها؛ حيث قــد انتهت العدة من
الطالق الثاين.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة أخرى يف الطالق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أفيدكم بــأن إحدى زوجايت يف بلدي ،وليس بينــي وبينها أي خالف،

إال أن أهلها دائ ًام حيدثون مشــاكل ويسعون إىل االنفصال بيني وبينها ،ولقد
ذهبت إىل اليمن وجلست مع زوجتي بدون أي مشاكل تذكر ،وعندما أردت
الفتاوى الشرعية
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الرجــوع إىل اإلمارات ضغطوا عيل  -أهل الزوجــة  -بأن أطلقها ،وتفادي ًا
للمشــاكل كتبت ورقة طالق أمام شــخص من الناس  -وهو الوســيط -
بدون أن أتلفظ بالطالق ،وبدون أن أنوي الطالق؛ ألن الزوجة تريدين وأنا

أريدها ،وقالت يل عندما تركتها عند أهلها :أســألك باهلل ال تطلقني ،وخوف ًا
من املشــاكل مع أهلها كتبت الورقة غصب ًا عني ،وال نويت حال الكتابة وال

تلفظت به.

فهل وقع هذا الطالق؟ أرجو اإلجابة عىل سؤايل حسب الوجه الرشعي،

وجزاكم اهلل خري ًا.

اجلواب وباهلل التوفيق:

بام أنــك كتبت الطالق غري ٍ
نــاو له ،وال تلفظت به ،فــإن الطالق غري

واقع؛ ألن كتابة الطالق كناية فيه وليســت رصحية ،كام ذهب إليه اجلمهور
خالف ًا للسادة املالكية ،والكناية ال يقع هبا الطالق إال مع النية عند كتابة لفظ

الطالق ،أو قراءة ما كتبته بصوت تسمعه.

وحيث مل يكن منك ذلك فإن الكتابة املذكورة ال يقع هبا طالق ،وامرأتك

مل تزل يف عصمتك.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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مسألة يف الطالق املعلق
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
اختلفت مع زوجتي إلزالة منشــور ســيايس قامت بنرشه عىل إحدى

وســائل التواصل ،ور َفضت إزالته ،وقالت :إهنا لن تزيل املنشــور حتى لو

فأخربتا أهنا ســوف تكون طالق ًا إذا مل تُزل املنشــور
كان يف ذلــك طالقها،
ُ
خــال مخس دقائق؛ وذلــك للتهديد ،وليس يل نية الطــاق ،وقصدي أن

ال يكــون املنشــور موجود ًا يف الصفحــة ،ولكنها مل تفعل عــى حد قوهلا،
قمت بالبحث عن املنشــور بعد  5دقائق مــن هتديدي هلا ومل أجده،
حيث ُ

وتوقعــت أهنا قامت بمســحه ،وتفاجأت يف اليوم التايل أهنــا تقول :بأهنا مل
تُزل املنشــور ،ولزيادة التأكد قمــت باالتصال بإحــدى صديقاهتا للتأكد
من وجود املنشــور ،وقالت :إنه ال يزال موجــود ًا وطلبت مني بضع دقائق
للتأكــد من حتديث الربنامــج ،وبعد التحديث قالت :إنه تم إزالة املنشــور
وال يمكنها إجياده ،وقد يكون املنشــور أزيل من جهة أخرى كون املنشــور

ذا وجهة سياسية.

وسؤايل هو :هل يقع الطالق أم ال؟
مع العلم أنني طلقتها مرتني فيام سبق.
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وباتصال إدارة اإلفتاء بالزوجة وســؤاهلا عن إزالتها للمنشــور أفادت
بالتايل :هذا األمر حصل من قرابة الســنة وقد قمت بمسح املنشور يف اليوم
التايل من احلادثة حيث إين مل أســتوعب أنه علق حياتنا الزوجية عىل كلامت

كتبتها ،وأنا مل أمســح املنشــور يف وقتها حيث كنت أقود السيارة ذاهب ًة إىل
العمل عندما طلب مني إزالة املنشــور ،وملا وصلت إىل مقر عميل انشغلت
بأمور العمل ،وعندما تذكرت ما قاله يف اليوم التايل قمت بمسح املنشور.
اجلواب وباهلل التوفيق:

بام أنك علقت الطالق بإزالتها للمنشور خالل مخس دقائق ،وأن قصدك

اإلزالة ،حتــى ال يظهر؛ لكونه حيمل طابع ًا مــا ،ال عالقة هلا به ،وحيث إنه
كان قــد أزيل فلم يعــد يظهر ألحد إال لدى الزوجة التــي كتبته كام أفادت
الزوجة نفســها؛ فإن الطالق مل يقع للشــك يف بقائه وحصول املقصود من
إزالتــه وهو عدم ظهوره للمتصفحني ،وبام أن العصمة ثابتة بيقني فال ترتفع
إال بيقني.
وبنا ًء عليه :فإن املرأة مل تــزل يف عصمتك بام بقي لك عليها من عصمة

النكاح ،وهي طلقة ،وعليك أن تتقي اهلل تعاىل وتذر التالعب بالطالق.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم إتيان املرأة يف دبرها وهل يعترب ذلك طالق؟
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 -1ماحكم الزوج الذي أتى زوجته يف غري موقع احلرث أو يف الدبر؟
 -2ماذا عىل الزوجة أن تفعل حيال هذا املوضوع؟
 -3هل يقع الطالق يف هذه احلالة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

إتيان املرأة يف دبرها حمرم بنص السنة ومفهوم الكتاب:
أما الســنة فقد روى ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام أن النبي ﷺ قال:

«ال ينظــر اهلل إىل رجل أتى امــرأة يف دبرها» كام أخرجه ابــن حبان وغريه،
وأخرج النسائي من حديث خزيمة بن ثابت ريض اهلل تعاىل عنه أن النبي ﷺ

قال« :إن اهلل ال يستحيي من احلق ،ال تأتوا النساء يف أدبارهن».

وأما القرآن فإنه ســبحانه وتعاىل أباح االســتمتاع يف موضع احلرث،

وال يكــون احلرث إال يف موضعه املعروف وهو منبت الولد ،ومنه اســتدل

مالك رمحه اهلل تعاىل عىل حرمة إتيان النساء يف أدبارهن ،كام نقله القرطبي يف
التفســر 94/3؛ وألن ذلك من اخلبائث التي حرمها اهلل تعاىل كام نص عليه

القرايف يف الذخرية  ،418/4وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء كام نص عليه ابن
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حجــر اهليتمي يف الزواجر  140/2وبنــا ًء عليه فإنه ال جيوز له طلب ذلك،
وال جيــوز للزوجة مطاوعته ،بل عليها أن متنعه وتدافعه ،فإن مل يمتنع فإن هلا

أن ترفع أمرها للقضاء ليزجره ،أو ليطلقها للرضر.

أما االستمتاع فيام عدا الوطء فال بأس به بام فوق اإلزار ،واألوىل االبتعاد

عن ذلك؛ ألن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه.

وأمــا وقوع الطالق بفعل ذلك ،فال؛ ألن هــذا الفعل حمرم ،وال عالقة

له بالطالق؛ فــإن احلرام ال حيرم احلالل ،كام تقــول القاعدة الفقهية ،وألن

الطالق ال يكون إال بالقول أو الكتابة الرصحية مع النية ،ال بالفعل املحرم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف اللعان وما يرتتب عليه من آثار
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
بداية نود أن نشكركم ونتمنى من العزيز القدير أن يوفقكم ويزيدكم عل ًام.
وأمــا بخصــوص املوضوع أعاله يرجــى من ســعادتكم توجيه جهة

االختصاص لديكم باســتخراج فتوى رشعية رسمية مصدق عليها أصوالً

يف املسألة الفقهية التالية:

الفتاوى الشرعية
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 -1هل حكم اللعان ينفي نسب الولد عن الزوج وينسب إىل زوجته؟
 -2ومــا هو األثر الرشعي للعــان عىل جريمة زنــا الزوجة من حيث

العقوبة اجلنائية وليس ســقوط احلد عنها؟ ،عل ًام حتى يف حال وجود تقرير
فني بتحليل البصمة الوراثية ينفي الولد عن الزوج.

 -3هل جيوز إلغاء اللعان أو تعديل احلكم الصادر من حمكمة أول درجة

باللعان بني الزوج وزوجته عن طريق االســتئناف أو أمام حمكمة التمييز ،أم
أنه حكم هنائي ال جيوز الطعــن فيه بكافة طرق الطعن نظر ًا للتفريق املعجل
بني الزوجني والتحريم عىل التأبيد؟

 -4مع بيان املســتندات الرشعية والفقهية من الكتاب والســنة وذلك

بفتوى رشعية رسمية مصدق عليها أصوالً.
هذا ولكم منا كل التحية والتقدير.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال ِّلعــان يف اللغة مصدر العــن ،وفعله الثالثي َل َعــ َن ،ومعناه يف اللغة:

الدعاء عليه بالطرد من رمحة اهلل تعاىل ،و يف الرشع :شهادات مؤكدة باأليامن،

مقرونــه بال َّلعن ،قائم ٌة مقام حد القذف يف حق الــزوج ،ومقام حد الزنا يف
حق الزوجة.
الفتاوى الشرعية
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يلجــأ إليه حينام يقذف الرجــل امرأته بالزنا ،وال جيــد ب ِّينة عىل ذلك،

ني
قــر بذلك ،وهو م ّب ً
أو حينام ينفي نســب احلمــل أو الولد ،إن مل يكن قد َأ َّ

بقول اهلل تعاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [النور :اآلية .]٩ - ٦
وقد بــن النبي ﷺ ذلك يف قصة املتالعنني اللذيــن نزلت فيهام آيات
املالعنة؛ كام أخرجها الشيخان من حديث سهل بن سعد بن مالك ريض اهلل
تعاىل عنهام وفيها قال النبي ﷺ« :حســابكام عىل اهلل أحدكام كاذب ،ال سبيل
لك عليها».
وقد ذهب مجهور أهل العلم إىل أن اللعان يوجب احلرمة املؤبدة ،حتى
وإن أكذب نفســه بعد متام اللعان كام نص عليه ابن يونس يف اجلامع ملسائل
َّسب ،إن كان قد تعرض لنفيه يف
املدونة ( )917 /10وينفى عن املالعن الن ُ

اللعــان بأن يقول :وأن هذا احلمل أو االبن أو البنت ليس مني ،ويثبت لألم
فقط ،و ُيدْ ر ُأ به احلــد عنهام مع ًا إن تالعنا ،فإن امتنعــت املرأة عن املالعنة،

وجب احلد عليها .كام ذهب إليه الســادة املالكية والشافعية ،خالفا للسادة
احلنفيــة واحلنابلة اللذين قالوا :إهنا حتبس حتى تالعن ،فإن العنت ســقط
الفتاوى الشرعية
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عنهــا احلد ،وإن أقرت بالزنا أربع مرات ،يقــام عليها حد الزنا عند احلنابلة
واحلنفية كام يف رد املحتار .154/5

هذا خمترص أحكام اللعان املتفق عليها بني علامء اإلسالم ،وكام نص عىل

ذلك الشيخ الدردير يف أقرب املسالك بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري

(.)668 /2

هذا ما يعنينا من اإلجابة يف هذا السؤال.
أما األســئلة األخرى املتعلقة بإجراء املحاكــم يف القضية ،فإن اإلجابة

عنهــا خيتص هبا القضاء ،وليس لإلفتاء تدخل يف إجراءات التقايض ،إال فيام

يطلبه القضاء نفسه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب العـدة والرجعـة
حكم مراجعة املطلقة قبل الدخول
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أنا تزوجت امرأة مــن بالد أخرى ،وتم عقد القــران وهي يف بالدها،

واختلفنا ،ثم قمــت بطالقها قبل أن تتحرك من هناك ،ثم اســتعطفتني أن

أرجعها فقمت بإرجاعهــا ،خوفا من أن أكون ظلمتها .أرجو توضيح مدى
صحة الطالق ،ومدى صحة اإلرجاع وأرجو توضيح :هل عيل نفقة أم ال،
وأرجو توضيح وضع املهرين املقدم واملؤخر؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

إن كنــت قد طلقتها قبــل الدخول ،فإن مراجعتك هلــا غري صحيحة،

ألهنا قد بانت بالطالق ،فال ترجع إليهــا إال بعقد ومهر جديدين ،وهو مامل
حيدث منك كام يفهم من السؤال ،ومن كالمك حيث كنت عندنا يف املكتب،
وتســتحق منك نصف املهر املســمى مقدمه ومؤخره ،وال نفقة هلا وال عدة
وال متعة كام قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [البقرة.]٢٣٧ :

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم بقاء املسلمة حتت عصمة كافر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
احلمــد هلل أســلمت يف ديب بتاريــخ  2015/7/21م ولدي شــهادة

باإلســام صادرة عن حماكم ديب مرفق صورة منها ،وقد تزوجت من رجل
فلبيني نرصاين كاثوليكي ســنة  2004م ثم انقطعت عالقتنا سنة  2007م
ولدي منه طفالن عند والديت يف الفلبني.

أرجو بيان احلكم الرشعي يف العالقة الزوجية بزوجي الســابق عل ًام أنه

ليس مســل ًام ومل يدخل اإلسالم وعلم بإســامي من أخته هنا بديب ،وعديت
انتهت ومضت نحو مخس حيضات منذ أســلمت ،وهل يمكنني أن أتزوج

مسل ًام يف حالة وجود زوج الحق ًا؟

أرجو إعطائي فتوى رسمية بذلك ،ولكم جزيل الشكر.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كان قد مىض عىل إسالمك فرتة العدة  -وهي ثالثة قروء  -وزوجك
مل يشأ الدخول يف اإلســام مع إعالمك له ،فإنك بذلك قد بِن ِ
ْت منه ،حيث

ال جيوز للمرأة املســلمة أن تبقى حتــت عصمة كافر لقولــه تعاىل ﴿ :ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [النساء.]١٤١ :
الفتاوى الشرعية
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وقوله سبحانه ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾ [املمتحنة.]١٠ :
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

كيف تعود احلياة الزوجية بعد انقضاء العدة؟
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

طلقني زوجي بتاريخ  ،2016/4/3ولكن مل خيربين بذلك ،ثم علمت
بالطالق بتاريخ  2016/10/31وأنا ال أريد الطالق ،وهذه الطلقة األوىل.
وزوجي يريد أن يرجعني مرة أخرى.
وسؤايل :هل عديت انتهت؟ وقد بلغت سن اليأس منذ ثالث سنوات.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كانت هذه الطلقة األوىل ،أو الثانية ،فإن بإمكانكام أن تعودا إىل احلياة

الزوجية بعقد ومهر جديدين ،حيث إنك قد بِن ِ
ْت منه بينونة صغرى بانقضاء
عدتك ،بعد الشــهر الثالث من الطالق؛ لكونك يائسة ،وعدة اليائسة ثالثة
أشــهر؛ كام قال اهلل تعــاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [الطالق.]٤ :
الفتاوى الشرعية
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وال يشــرط علمك بالطالق كي حيكم بوقوعــه ،بل يقع ولو مل تعلمي

وتبدأ العدة من حني وقوعه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•
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كتاب األسرة
حكم ُّ
تكشف الربيبة على زوج أمها غري املسلم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
ٍ
وبنات ،وبعد
رجل مســلم تزوج من امرأة مســيحية وأنجبت منه أبنا ًء
برهة من الزمن فارقها ،وبعد انتهاء عدهتا تزوجت برجل مســيحي ُم ِس ٍ
ــن،
وهي مســنة أيضا ثم مرضت بمرض خطري (ورم يف الدماغ) وإحدى بناهتا

من زوجها املســلم يف ســن الشــباب جاءت إىل أمها ومكثت معها لتقوم
بخدمتها ورعايتها حلاجتها املاسة لذلك ،وحق األمومة حيتم عليها أن تكون

بجانب أمها يف هذه احلالة.

فــا حكم مكث هذه البنــت عند أمها مع وجود زوجها غري املســلم،

وقد تكشــف عن رأسها أمام زوج أمها ،وما يبدو من جسدها عند املهنة مع
العلم أن زوج أمها ٌ
ٌ
ومأمون حسب املعرفة جزاكم اهلل عنا وعن
رجل ُم ِســ ٌن
املسلمني خري اجلزاء؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

ال حرج عليها من املكــث مع أمها بوجود زوج أمهــا النرصاين ،فإهنا

ربيبتــه حمرمة عليه حتريــا أبدي ًا ،كام قال تعاىل يف ســياق ذكــر املحرمات:
الفتاوى الشرعية
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﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

للراب املسلم وغريه ،إال أن يكون غري مؤمتن ،بأن
[النساء ]23 :واآلية شاملة َّ
ختاف عىل نفسها؛ لفجوره ،فعندئذ عليها أن ال ختتيل به ،وال تتكشف أمامه؛
سد ًا لذريعة الفساد ،ال لعدم املحرمية.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب االستلحـاق والنسب
حكم نفي النسب الذي يشك يف نسبته إليه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ســؤايل لفضيلتكم أن ابني تزوج من أجنبية مســيحية منذ  6سنوات،

وأعلمنــي أهنا ال تنجب بســبب عملية أجرهتا يف صغرها ،واســتمرت 6

ســنوات ملحاولة اإلنجاب ومل تفلح وأشار عليها األطباء بعمل عملية حقن
جمهري لإلخصاب ومل نوافق حتى ذهبت إىل بلدها منذ  9شــهور ،وعادت
وطلبت الطــاق ،وتم الطالق ،وبعد ذلك أعلنت أهنا حامل ومتت الوالدة

منذ أســبوع ،عل ًام بأن ميعاد بدء احلمل يوافق ميعــاد تواجدها يف بلدها ،مما

جيعلني أشــك يف أهنا قد تكون أجــرت عملية احلقن املجهــري يف بلدها؛

لذلــك طلبت عمل اختبار  D.N.Aلبيان النســب ،ولكن ابني رافض بنا ًء
عىل فتوى أن الولد للفراش ،بالرغم من وجود الشك؛ ألهنا من الصعب أن

حتمــل بدون احلقن املجهري ،فهل أنا حمــق يف طلب عمل  D.N.Aأو ابني
حمق يف رفض ذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ليس لك أهيا األب الكريم ُّ
تدخ ٌل يف إثبات أو نفي نســب أوالد ولدك،

فذلك من شأنه هو فقط ،وحيث إن الوالدة متت واملرأة عىل فراش الزوجية،
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فيثبت النســب بمجرد الفراش كام ذكر لك ولــدك ،وليس له أن ينفيه مهام

كانت الشــبهة قوية ،وال ينفى إال بلعان عند القايض الرشعي ،وال تقبل منه
املالعنة إال إذا مل يكن قد ســبق له إقرار بنسبه ولو ضمني ًا ،كأن علم بحملها

ومل يبادر باإلنكار.

أما حتليل  DNAفإنه غري معترب رشع ًا ،وإن كانت نســبة النفي %100

ألن الشــارع احلكيم جعل النســب أثر ًا من آثار الزوجيــة ،فحيث كانت
الزوجيــة قائمة ومل يكن احلمل مســتحي ً
ال عادة؛ فإن النســب يثبت بحكم
الفراش؛ لقوله ﷺ« :الولد للفــراش وللعاهر احلجر» كام أخرجه البخاري

ومسلم من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•
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كتـاب الـبـيــع
حكم احلصول على ختفيضات يف املشرتيات مقابل الشراء بالبطاقة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
ما حكم استعامل بطاقة الستالم الراتب وصاحبها حيصل عىل ختفيضات
يف بعض املتاجر التي اتفقت عىل هذا مع البنك الذي منح هذه البطاقة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

إن كانــت البطاقة املذكــورة صادرة عــن جهة العمــل لدفع رواتب
موظفيها عىل البنك ويســتخدمها حاملها لسحب راتبه ،دون أن يكون بينه
وبني مصدرها عقــد متويل ربوي أو أي حمظور رشعــي؛ فإنه ال حرج عىل
مســتخدم هذه البطاقة من احلصــول عىل ختفيضات عىل مشــرياته مقابل
اســتخدامه البطاقة املذكورة ،ألن هذه التخفيضات تعترب منحة من البائع،
أي إنسان من املحالت التي
وتشجيع ًا لزبائنه ليشــروا منه ،كام حيصل عليه ُّ

جتعــل التنزيالت عىل بضائعها ،أو بعض التجــار لبعض الزبائن ،أو بعض
املبيعات ،وال فرق يف ذلك بني هذه الصور ،وبني صورة الســؤال املطروح،
ومعلوم أنه ال يفعل ذلك إال جللب الزبائن ،فهو حيقق فائدة بكثرة املشــرين
الزبائن ،وال حرج عليه يف ذلك،
تــوازي أو تفضل عن كثرة األرباح مع قلة ّ
الفتاوى الشرعية
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ٍ
تراض وعدم غش؛ كام قال تعاىل ﴿ :ﭱ
فــإن الرشط يف التبايع أن يكون عن
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [النساء.]29 :
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم بيع بيت صاحبه ممنوع من التصرف فيه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أرجو منكم بيان احلكم الرشعي حول الواقعة املتعلقة بملكية مســكن

حكومي ممنوح من حكومة ديب ســنة  ،1993والذي منح لوالدي املرحوم
حممد جعفر عــي بمنطقة هور العنز ،وخالل تلك الفرتة وألســباب مادية
اضطر والدي لبيع املســكن ،وكان يف ذلك خمالفة لقانــون امللكية حلكومة

ديب ،واملتعلقة بعدم جواز بيع أو تأجري املســاكن احلكومية املمنوحة من قبل

احلكومة ،وكان املبلغ الذي حصل عليه وتم توثيقه بوجود شــهود هو 300

ثالثامئة ألف درهم ،عل ًام بأن املشرتي كان عىل عل ٍم تا ٍم بأن املسكن هو منحة
حكومية أثناء عملية الرشاء ،وعىل علم تام أيض ًا بأنه ال حيق له حتويل امللكية
من اســم والدي رمحه اهلل إىل اسمه ،وقام املشرتي منذ ت ََس ُّلم املسكن بتأجريه

منذ عام  1993إىل يومنا هذا.
الفتاوى الشرعية
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فام احلكم الرشعي يف ذلك البيع الذي قام به والدي؟
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيث إن أباكــم كان ممنوع ًا من الترصف بالبيــت بحكم قانون املنحة،
الذي يمنع مــن التــرف يف األرايض والبيوت املمنوحة مــن احلكومة؛
فإن بيعه هلــا يعترب بيع ًا ملا ال يملك ،فيكون مــن باب ترصف فضويل ،وهو
موقوف عــى إجازة املالــك احلقيقي هلــذا البيت وهو حاكــم البلد ،فإن
أجــازه َن َف َذ ،وإال مل َينْ ُف ْذ ،كام هو مذهــب اجلمهور خالف ًا لإلمام أمحد الذي
يرى بطالنه.

وبام أنه قد آل مرياث ًا لكم بعد وفاته كام هو قانون هذه املنح ،حيث أجاز أن
ينتقل بعد موت املمنوح له إىل ورثته ملك ًا ،فإن شئتم أجزتم ما فعله أبوكم؛
نظر ًا لكونه أخذ ماالً عوض ًا ،وكان مناسب ًا لسعر الزمان واملكان ،ويكون من
رب به ،وإن شــئتم منعتم ،أو أن تطلبوا سعر الزمان واملكان حالي ًا؛ نظر ًا ألن
ال ّ
هذا يعترب بيع ًا جديد ًا ،فذلك لكم ،وال حرج عليكم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم بيع أرض منحة ،والتسوية عليها مع املشرتي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قمت ببيــع أريض (املنحــة) وبالتحديد يف منطقة (نــد احلمر) بعد أن

حصلت عليها ســنة 1996م بعدة ســنوات ،وأنا اآلن بحاجة الســرداد

األرض ألهنا ما زالت مسجلة باسمي.

وقبل سنوات ذهبت إىل الذي اشرتى األرض وقد بناها وسكن فيها منذ

أكثر من عرش ســنوات ،ألطلب اسرتداد األرض ،ولكنه طلب مبلغ ًا كبري ًا،
إضافة لسعر البيت الذي بناه.

وها أنا اآلن أسكن يف بيت لإلجيار ،فكلام أتقدم بطلب سكن من اجلهات

املختصة يف الدولــة يكون الرد( :أنت متلكني أرض منحة ،وال تســتحقني

أي يشء).

سؤايل لفضيلتكم:
إذا قمــت بالذهاب إىل املحكمة لطلب تســوية  -هل أكون قد ظلمت

الرجل الذي اشرتاه مني؟

عل ًام أنني أريد التســوية معه وأن أعطيه حقه الذي اشــرى به األرض،

وقيمة البيت الذي تم بناؤه حسب تقدير اخلرباء.
وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ٌ
باطــل ،ألن األرض يف احلقيقة
بيع
ما جرى منــك من بيع األرض هو ٌ

منحــة ال تقبل البيع ،ألن امللك فيها مقيــد باملنفعة ،وامللك احلقيقي ال يزال

باسم احلكومة ،فبيعك لعينها يعترب بيع ًا باط ً
ال رشع ًا وقانون ًا.

وعليه فإذا متت التســوية بينك وبني املشــري برد الثمن الذي قبضته

وثمن العقار املبني ،فذلك هو األفضل ،وليس يف ذلك ظلم إذا متت التسوية

بالرتايض بقليل أو كثري ،فإن الرضا سيد األحكام؛ ألن اهلل تعاىل أحل األشياء

وال سيام يف التبايع بمطلق الرضا كام قال سبحانه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ

ﭷ﴾ [النساء ،]٢٩ :والذي يعرب عن الرضا هو اإلجياب والقبول الظاهران
وما يقوم مقامهام رشع ًا ،وال يبحث عن القناعة الداخلية للنفس فذلك أمره

إىل اهلل تعاىل ،واهلل تَع َّبدنا بام جيري لنا عىل حسب الظاهر فقط.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف البيوع
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أعمل مديــر ًا لرشكة عقارات ،وقــد قمت ببيع وحدة ســكنية ألحد

األشــخاص ،وعرضت عليه يف حال رغبته يف بيع الوحدة الســكنية يف أي
الفتاوى الشرعية
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وقت أن يبيعها بنفسه ،أو أن ألتزم بتسويقها له للغري وأحقق له ربحا ال يقل

عن  ،%10ويف حالة زيادة الربح عن  %10فيل احلق بنســبة  %25من املقدار
الزائد عن  ،%10ويف حالة عدم حتقيق نسبة ربح  %10فإنني سوف أحتمل أنا
الفرق ،وله حرية االختيار فيام يراه مناسب ًا له.
فهل هذا حرام أم حالل؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

أما بيع الوحدة السكنية غري املقرتن برشط فصحيح.
وأما العرض املقدم للمشرتي إن أراد أن يسوقها له برشط ربح  %10أو

ضامن ذلك الربح ،فإن زاد الربــح عن  %10فللبائع  %25من الزيادة ،فهذا

العرض غري صحيح لتضمنه رشط ًا باطال فيه غرر كبري يفيض إىل اخلصومة؛

ذلــك أن الربح غري مضمون فقد يكون وقد ال يكــون ،وقد يكون كثري ًا أو
قليالً ،فضامن ما مل يضمن غري جائز رشع ًا.

ويمكن أن يكون ذلــك بتفاهم خاص ،غري مرتبط بعقد البيع وال بعقد

التســويق ،ثم ال يكون ملزم ًا ألحدمها ،بل يكون بطريق املواعدة التي يسن

الوفاء هبا ديانة ال قضاء.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
الفتاوى الشرعية
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حكم املواعدة يف البيع من غري عقد
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ٍ
مشــر وحددا
وكلت شــخص ًا يف بيع قطعــة أرض واتفق الوكيل مع

مبلغا ثمنا للقطعة واتفقا عىل أن يكون الســداد عىل ثالثة أقساط متساوية،

وتكون بتواريــخ  2016/10/30و  2017/5/30و،2017/10/30
عل ًام بأن هذا االتفاق تم يف هناية شــهر أغســطس ،وقد عرض املشرتي دفع
عربون وكتابة عقد فرفض الوكيل ،وقال :حينام حترض القســط األول كام ً
ال
ويف املوعد املحدد ،وهو  10/30سيتم كتابة عقد ابتدائي وتوضع الرشوط
اجلزائية ويتم االتفاق ان سارت األمور يف سريها الطبيعي ،وإن كلمتي بمثابة

عقد ،فقال املشــري للوكيل :فإن تراجعتم وأنا قد بعت أشياء عندي حتى
أمجع لكم أموالكم ،فقال له الوكيل :سنعوضك عن أي خسارة حتدث لك،
وا ُظنه قال لــه :أنت حملول ونحن مربوطون؛ وذلك تأكيد ًا عىل جدية البيع.

كبري يف
وقد حدث يف األيام املاضية (بعد االتفاق الشفهي بشهر تقريب ًا) ت ُّغري ٌ

عيل رضر كبري فتصبح قيمة قطعة األرض غري
قيمة العملة ،وبذلك ســيقع ّ
ذات قيمة حقيقية ،وخصوص ًا أن مدة التقســيط سنة كاملة ،وسعر الرصف

يتغري عىل مدار اليوم نحو االرتفاع ،وأصبح سعر مجيع السلع مرتبط ًا حقيقة

بسعر رصف عملة أخرى مستقرة ،فأصبحت القيمة ال تفي بالغرض الذي
الفتاوى الشرعية
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ستباع هذه األرض من أجله ،وهذه القطعة هي كل ما أملك ،وهي خالصة
 30ســنه غربة .فهل ما حــدث أصبح بيع ًا هنائي ًا! أم أنــه جمرد وعد بالبيع؟

خصوصا أن االتفاق شفهي ،ومل يكتب عقد ،ومل يتم التقابض ،وليس هناك
ٌ
رشط ملزم للطرفني؟ وهل حيــق يل التعديل يف طريقة البيع ،كأن أ ْع ِد َل عن
التقســيط إىل البيع نقد ًا حاالً؟ أو أن أربط الســعر بعملة أخرى مستقرة إن

استمر التقسيط حتى أخفف من الرضر الذي يلحقني بسبب التقسيط؟ وإن
مل يتجاوب املشــري فيام قدمته من حلول فهل حيق يل إن ألغي البيع؟ وهل
يلحقني تعويض للمشرتي إن ألغيت البيع إن ادعى أنه قد ترصف يف بعض

ممتلكاته بالبيع حتى جيهز لنا قيمة القسط األول؟
أرجو اإلفادة ،وجزاكم اهلل خريا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ما جرى من وكيلك مع املشــري هو مواعدة بالبيع عندما يقدم القسط

األول وليــس بيع ًا ناجــز ًا ،بدليل أن الوكيل رفض قبــول العربون ،وكتابة

العقد حتى وقت سداد القسط األول ،فإذا جاء ذلك الوقت سيكتب العقد،

وتوضع الرشوط ،ويتم االتفاق إن سارت األمور يف سريها الطبيعي ،وحيث
إن األمر ما زال وعد ًا ،فأنت يف ِح ٍل من أمرك فلك أن تبيع ،ولك أن ترتاجع
إذا رأيــت أن عقد البيع مع وضع العملة بام ذكــرت من التدهور ،ولك أن

تعدل السعر بام تراه صاحل ًا ،أو أن تشرتط عملة مستقرة ،أو تعجل األقساط،
الفتاوى الشرعية
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فيكون الثمن كلــه حاالًّ ،ولك أن ال تبيعــه ،وال يلزمك يشء من تعويض
املشــري إن باع ممتلكاته ،فإنه إنام باع باختياره ،فال يلزمك يشء رشع ًا ،إال

من باب املعــروف إن كنت قد وعدته ،فإن من الســنة الوفاء بالوعد ،لكن
ال يلزمك حتمل الرضر ،فإنه ال رضر وال رضار يف اإلسالم.

واألوىل بكام أن تتصاحلا عىل أمر حيقق لكام املنفعة ويرفع الرضر عنكام.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم االجتار باجلراد واحلشرات
وردنا سؤال من السادة  /بلدية دبي ،يقولون فيه:

هنديكم بداي ًة أطيب التحيات ،ونشــكر تعاونكم الدائم مع بلدية ديب يف

اإلجابة عىل استفســاراهتم فيام يتعلق بالفتاوى الرشعية فيام خيص املواضيع
املتجددة يف جمال العمل.

تردنا يف الوقت احلارض طلبات من عدة رشكات تود أن تستورد منتجات

اجلــراد كمنتجات غذائيــة ،تُعبأ كام ُيعبأ أي منتــج غذائي آخر وتعرض يف
السوق كأي منتج غذائي آخر.

وعليه نود أن نعرف احلكم الرشعي يف هذا الباب ،فيام خيص استرياد اجلراد

كحرشة خصوص ًا وبقية احلرشات عموم ًا واستهالكها كمنتجات غذائية.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.
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اجلواب وباهلل التوفيق:

أمــا اجلراد فجائز اســتريادها وبيعهــا واالنتفاع هبا بــأي حالة كانت؛

ألهنــا حالل رشع ًا ،لقوله ﷺ« :أحلت لنا ميتتــان ودمان اجلراد واحليتان،
والكبد والطحال» ،كام أخرجه أمحد والبيهقي من حديث ابن عمر ريض اهلل
تعاىل عنهام.
إال أن السادة املالكية يشــرطون حل ِّلها أن ت َُذكَّى بام متوت به عادة ،ولو
بقطع اجلناح أو غريه.
وبــا أن اجلمهور يرون جواز أكلها من غري رشط فإنه إن أريد توريدها

كمنتج جتاري ،فال مانع من ذلك رشع ًا عمال بام يراه مجهور أهل العلم.

أما احلرشات األخرى فإنه ال جيوز أكلها عند مجهور أهل العلم ،وأجازها

مالك رمحــه اهلل تعاىل إذا ُذكِّيت كاجلراد ،وعليه فإن ُعلم أهنا ت َُذكَّى بام متوت
به عادة من قطع رأسها أو جزء منها أو جناحها إن كانت ذات جناح ،وأريد
توريدها كمنتج جتاري فال مانع من ذلك كام يراه السادة املالكية ،وإن مل يعلم
تذكيتها فإهنا ال حتل ،وال حيل االجتار هبا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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كتاب املعامالت املالية
حكم أخذ املال املؤمتن عليه مع نية رده
وردنا سؤال من السادة  /خدمة املتعاملني ،يقولون فيه:

وردنا سؤال عرب خدمة الربيد االلكرتوين مفاده التايل:
ســألني صديق يل عن أمر قام هو به ويريد معرفة حكم ما فعل ،فنرجو
منكم إفادتنا أفادكم اهلل :هو يعمل أمني خزينة يف إحدى الرشكات ويتســ َّلم
و ُيســ ِّلم يومي ًا مئات األلوف من الدراهم ولكن ال يتم اجلرد عليه إال سنوي ًا

واحتاج مبلغ ًا مــن املال ،وجلأ إىل إحدى البنوك اإلســامية القرتاض هذا
ٍ
املبلــغ ،ولكن البنك بعد االنتظــار طوي ً
بحجة هلا عالق ٌة
ال رفض املعاملــة

بالبنك ،وليــس هلا عالقة هبذا الصديق (كأن البنــك ال يقرض العاملني يف
رشكات املقاوالت) ،ولكن صديقنا هذا مر به الوقت ،وكان مضطر ًا للمبلغ
بأقــى رسعة ،فأخذ املبلغ مــن عهدته ،وهو يقول :إنــه عاهد ربه يف هذه
اللحظة أنه ســرد املبلغ ،وبالفعل أخذ املبلغ وقــى حاجته ،وبعد فرتة رد
ال مكم ً
املبلــغ إىل اخلزينة كام ً
ال كام عاهد ربــه ،ولكن دون أن يعلم أحد من
البرش ،فامذا عليه؟
وجزاكم اهلل خريا.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ما فعله خطأ ،ويعترب خيانة لألمانة ،وجيعله ضامنا هلا لتعديه؛ ألنه ليس

خموالً أن يستفيد لنفســه بام يف يده من مال الرشكة غري ما يستحقه من راتب

ونحوه بالطريقة املتبعة نظام ًا.

وقد كان بإمكانه أن يقرتض ذلك املبلغ من الرشكة ممن له الصالحية يف

اإلقراض ،ال أن يتوىل ذلك بنفسه.

وبام أنه قد ر ّد املبلغ الذي أخذه؛ فإن عليه أن يستغفر اهلل تعاىل وال يعود

ملثل ذلك ،ومن تاب تاب اهلل عليه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم استخدام بطاقة اإلسالمي لإلنرتنت
وردنا سؤال من السيد  /مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:

نــود إفادة ســيادتكم عل ًام بأنــه تزايــدت يف الفرتة األخــرة طلبات

رشاء احتياجــات لــإدارات والوحــدات التنظيمية بالدائــرة عن طريق
اإلنرتنــت مثل االحتياجات التقنية كاالشــراك يف متجــر آبل وتراخيص

مايكروسوفت وغريها.
الفتاوى الشرعية
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وعليه :يرجــى التفضل باإلفادة عن الفتوى الرشعية للرشاء بواســطة

بطاقة اإلسالمي لإلنرتنت.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد التواصل مع البنك املصدر هلذه البطاقة للنظر يف مستندها الرشعي،

وإجابتــه بأهنا مرتبطــة ارتباط ًا مبــارش ًا بالبطاقات املقرة رشعــ ًا (الذهبية
والفضيــة والبالتينية) التي صدرت هبا فتاوى وقرارات رشعية باجلواز عند

توفر ضوابطها ،وميزة هذه البطائق أنه ال يمكن استخدامها يف رشاء البضائع
ونحوها عرب أجهزة الســحب املبارش ،وال سحب أرصدة نقدية عرب أجهزة
الرصاف اآليل.

وبنــاء عليه :فإن حكمهــا حكم أصلها؛ ألهنا تابعة لنــوع البطاقة التي

حيملها الشخص من ذهبية أو فضية أو بالتينية ،فإذا كانت هذه البطائق مقرة

رشع ًا لدى هيئات البنوك اإلســامية وكان التطبيــق هلا متوافق ًا مع ما أقرته
اهليئة الرشعية إلصدارها؛ فإهنا تكون مباحة.

والعهدة يف التطبيق وعدمــه عىل اهليئة الرشعية للبنــك وجلان الرقابة

التابعة هلا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
الفتاوى الشرعية
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حكم إطالق اسم سدرة املنتهى على حمل جتاري
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ســؤايل لفضيلتكم يوجد صالون جتميل نساء (سدرة املنتهى) فام حكم

الرشع يف هذه التسمية؟ وماذا جيب فعله حيال ذلك؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

كلمة ســدرة املنتهى جزء آية من القرآن الكريم ،وهي اســم شجرة يف

السامء الســابعة ،وإليها ينتهي علم كل ذي علم ،وال يعلم ما وراءها إال اهلل

تعــاىل ،كام قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف رشح مســلم  :214/2قال
ابن عباس واملفرسون وغريهم :ســميت ســدرة املنتهى؛ ألن علم املالئكة
ينتهي إليها ،ومل جياوزها أحد إال رسول اهلل ﷺ قال :وحكي عن عبداهلل بن

مسعود ريض اهلل تعاىل عنه أهنا سميت بذلك؛ لكوهنا ينتهي إليها ما هيبط من

فوقها وما يصعد من حتتها من أمر اهلل تعاىل ا ه ،فهذه هي ســدرة املنتهى ،فال
جيوز إطالقها عىل هذا املحل التجاري وال غريه؛ ملا فيه من ابتذال هلذا االسم
الكريم ،وعىل اجلهات املعنية منع إطالق هذا االسم عىل هذا املحل أو غريه؛
لئال ينرصف الذهن عن املعنى األصيل إىل معنى مبتذل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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حكم استخدام لفظ اجلاللة كعالمة جتارية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
املوضوع :استعالم عن توافق االســم التجاري (يال كاش) مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية
باإلشــارة اىل املوضوع أعاله نحيطكم علام بأننا بصدد البدء يف ممارسة
نشاط جتاري يتمثل يف خدمة شــحن اهلواتف للمكاملات الدولية وخدمات
ســالك وذلك عرب شبكة االنرتنت من خالل املوقع املعد هلذا الغرض الذي
ســوف حيمل نفس االسم التجاري املشــار إليه أعاله YALLA CASH

ليكون اس ًام للرشكة واس ًام للعالمة التجارية التي ننوي تسجيلها بمشيئة اهلل،
لذلك نلتمس من سعادتكم إفادتنا حول مدى توافق هذا االسم مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية وعدم وجود ما يمنع من تسجيله.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

كلمة (يال كاش) هــي منحوته بالكتابة العربية للفظ اجلاللة (ياهلل) ويف

اإلنجليزي بوضعها الســليم ،وتنطق يف الغالب نطقــ ًا صحيح ًا ،وبنا ًء عليه
الفتاوى الشرعية
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فإنه ال جيوز أن يســتخدم لفظ اجلاللــة لغري ذكر اهلل تعــاىل؛ فإن ذلك من

االستخفاف به.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم املطالبة بالتعويض عن مواد غري داخلة يف عقد التأمني
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

لدينا مسألة يف التأمني عىل املمتلكات التجارية وهي كالتايل:
حســب نظام التعامالت التجارية ،فإنه يفرض علينا التأمني عىل أصول

املصنــع الذي نمتلكــه ،وعىل املباين وما تشــمله الرشكة ذات املســؤولية
املحدودة من أصــول .وبالتايل قمنا بالتأمني مع (رشكــة للتأمني التعاوين)

ملصنعنا ومستودعاته منذ  5سنوات تقريبا .وأراد اهلل أن تتعرض املستودعات
حلريق أدى إىل تلف شبه تام للمستودعات وما حتتويه ،وإىل بعض التلفيات
البســيطة يف مبنى املصنع ،وأيض ًا إىل تلف بعض املــواد واملكائن يف املصنع

بسبب تعرضها ملاء اإلطفاء.
وأسئلتنا كالتايل:

هل أخذ العوض من رشكة التأمني املذكورة أعاله جائز؟ عل ًام بأن رشكة

التأمني حتمل اسم (التأمني التعاوين) وموقعها االلكرتوين.
الفتاوى الشرعية
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نشاط املصنع هو حديد التسليح وما يتبعه من منتجات أخرى ،غري أننا

نقوم بتخزين منتجات أخرى تابعه للرشكة األم يف هذه املستودعات وال تتبع
نفس نشاط املصنع ،فهل حيق لنا املطالبة بأخذ التعويض؟

علام بأن مؤسســة النقد ،وهي اجلهة املرشفة عىل رشكات التأمني ،تفيد

بأن كل أمانة تكون يف موقع احلادث يشملها التعويض.
ما هي أنواع املمتلكات التي يمكن تغطيتها؟

يمكن تقسيم املمتلكات التي يمكن تأمينها إىل ثالث فئات وهي:
أ -املبــاين :وتعني هيــكل املبنى وكل يشء مرفق بــه يغطى من خالل

وثيقة التأمني.

ب -اآلالت واملحتويــات األخرى :كل يشء عــدا املخزون الذي قد

يكون داخلاملخازن أو املبنى.

جـــ -املخزون :مجيــع املمتلكات التي تكون للمؤمــن له أو يف عهدته

واملوادوالبضائع التي حتتفظ هبا املنشأة سوا ًء كانت ملك ًا هلا أم ال.

من تبعات احلريق ،إيقاف تشغيل املصنع اىل وقتنا هذا وذلك إىل أن يتم

االنتهاء من حتقيق الدفاع املدين ،وذلك أدى بالتايل إىل خســائر ماديه تشمل
التصنيــع وتلف املكائن لعــدم القدرة عىل صيانتهــا والتزامات العاملة من

رواتب وإعاشة ....الخ ،فهل يشملها التعويض؟

الفتاوى الشرعية
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علام بأن هناك قرار ًا من مؤسسة النقد أيضا يفيد ذلك.
نرجو من فضيلتكــم التكرم بالرد عىل هذه األســئلة ،وجزاكم اهلل عنا

كل خري.

اجلواب وباهلل التوفيق:

ما تأخذونه مــن تعويض من رشكة التأمني التعــاوين عىل املواد املؤمن

عليهــا فقط هو جائز كــا أفتى به العلــاء املعــارصون ،واقتضته قرارات
املجامع الفقهية.

أما املواد التي ختزن يف املصنع ،وال تشــملها بوليصــة (وثيقة) التأمني

فال حيق لكم املطالبة بالتعويض عنها ،وإن اقتىض ذلك نظام مؤسســة النقد

الســعودي املرشفة عىل رشكات التأمني ،ألنكم تعلمون حق ًا أن هذه املواد مل
يشــملها العقد ،فكيف تأخذون تعويض ًا عليها؟! ومثل ذلك تبعات احلريق
من إيقاف تشــغيل املصنع وما لزم ذلك من تبعــات َك َت َل ِ
ف املكائن وأجور

نص عىل
العامل وغريها ،..هذه األمور حتكمها بوليصة التأمني ،واملتعني أنَّه ُي ّ
كل مــا ُيراد التأمني عليه ،فام مل يرد يف البوليصــة ال يدخله التأمني ،فال حتل

املطالبة بالتعويض عنه رشع ًا ،وكون النظام يقتيض اإللزام بذلك؛ فإن ذلك

ليس مسوغا الستحالله مع عدم شمولية العقد.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•

•
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كتـاب الشـركـات
حكم العمولة اليت تأخذها املكاتب اهلندسية نظري اختيار الشركة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
فهناك رشكة هندســية عندها مناقصة عىل مرشوع عقاري مطروحة عىل

رشكات مقاوالت ،والرشكة اهلندســية ال توافق عىل إرســاء املناقصة عىل

رشكة املقــاوالت إال إذا دفعت رشكة املقاوالت العمولة املطلوبة وهي غري

قانونية للرشكة اهلندسية.

فالســؤال :مــا حكم دفع هــذه العمولة ،مــع العلــم أن واقع أغلب

الرشكات كذلك؟

وما حكم الوسيط أيضا بني الرشكة اهلندسية واملقاول (الدالّل) إذا كان

يعلم بتفاصيل موضوع العمولة بني رشكة املقاوالت والرشكة اهلندسية ،أو
إذا كان ال يعلم بذلك؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كانت هذه العمولة من أجل اختيار رشكة املقاوالت ،بحيث ال يقبل

أي عرض إال مقابل عمولة زائدة عام يســتحقه نظام ًا  -وهي النسبة املئوية
ّ
 %3أو غري ذلك  -ويأخذه من رب العمل أو املقاول.

الفتاوى الشرعية
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وســح ٌت كبري ،وحيرم أخذها كام حيرم
فإن هذه العمولة رشوة حمرمة،
ْ

بذهلا ،وكام حترم عىل االستشــاري واملقاول فإهنا حترم عىل الوسيط كذلك؛

النصح واإلبال ُغ عنها إن علم ذلك ،فإن
ألنه متعاون عىل اإلثم ،ويتعني عليه
ُ
مل يعلم فاإلثم عىل اآلخذ واملعطي.

ويتعني تكاتف املجتمع عىل حماربتها؛ ملا يرتتب عليها من فساد اجتامعي

كبري ،فإن هذه الرشكة ال تســتحق شــيئ ًا آخر غري عمولتهــا عىل ختطيطها
وإشــارهتا ومتابعتها لتنفيذ املــروع ،والزيادة عىل ذلك مــن أجل اختيار

الرشكة املنفذه تعترب سحت ًا حمرم ًا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم بيع حصة الشريك بغري إذنه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
اتفق ثالثة أشخاص عىل إنشاء رشكة جتارية ودفع ٌ
كل منهم حصته نقد ًا.
 قامت الرشكة وصار هلا أصول ثابتة ومنقولة. بعد مرور ما يقرب من عامني مل حتقق الرشكة شيئ ًا.الفتاوى الشرعية
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 تذمر أحد الرشكاء من احلال فعرض عليه رشيكاه أن يدفعا له نصيبهوي ُْر َج من الرشكة فقبل.
َ
 مل يدفع الرشيكان للرشيك نصيبه فور ًا. بعد ما يقرب من أســبوعني أخرب الرشيكان الرشيك الثالث أهنام باعاحصته بضعف ثمنها ثم دفعا له حصته التى دفعها عند إنشاء الرشكة.
نرجو تكرمكم مشكورين مأجورين بإفتائنا عام ييل:
 -1هل املوافقة عىل البيع دون قبض الثمن ملزم رشع ًا لألطراف أم ال؟
 -2إن كان الرشيك الثالث يســتحق املبلغ الذى بيعت به حصته ،أو أنه
يستحق امللبغ الذى دفعه عند إنشاء الرشكة فقط؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

االتفاق عىل اخلروج من الرشكة ال يعني اخلروج الفعيل ،فلعله يغري رأيه
بعدم اخلروج وله ذلك ،ألنه ما زال رشيك ًا يملك نسبة مشاركته ،وترصفكم
بناء عــى ذلك ببيع نصيبه يعترب ترصف ًا فضولي ًا ،فــإن أجازه نفذ ،وله كامل
ثمن حصته ،وال جيوز لكم أخذ ٍ
يشء من هذه القيمة إال بإذنه ،أو الرســوم

الالزمة إن كانت هناك رسوم قد دفعتموها.
الفتاوى الشرعية
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فــإن مل جيزه كان البيع باطالً ،وعليكم إعادة الثمن ملن دفعه لكم ،ويبقى

الرشيك عىل حاله.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم أخذ العامل شيئًا من الشركة اليت يورد منها
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أنا أعمل بإدارة املشــاريع ،وحالي ًا لدي مــروع خارج اإلمارات ،من

أجل مرشوعي أقوم برشاء الديزل من مورد حميل ،ووجدت مورد ًا آخر بسعر

أقل ،وأريد توريد الديزل من عنده؛ ألن ســعره أقل ،لكن املورد عرض عيل

ماالً بالرغم من أنني سأشــري منه عىل كل األحوال؛ ألن ســعره أرخص،
فهل جيوز أخذ املال ،أو أخذ أي هدية منه؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

إن أعطاك هذا املورد اجلديد ماالً إلغرائك بالرشاء فإن ما يعطيك يعود

للرشكة التي تعمل فيها؛ ألنك تعمل بأجر وتأخذ أجرك منها ،وال حيل لك
أخذ يشء آخر عىل عملك الذي تعمله وتتقاىض أجر ًا عليه حلديث أيب محيد
الســاعدي ريض اهلل تعاىل عنه يف قصة ابن ال ُّلتْبِ َّية الذي استعمله النبي ﷺ،
الفتاوى الشرعية
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فلم قدم قال :هذا لكــم وهذا أهدي يل ،فقال ﷺ« :فه َّ
ال َج َل َس يف بيت أبيه
َّ
وأمه فينظر هل هيدى له أم ال ،»..أخرجه البخاري ومســلم ،وحلديثه أيضا
عند أمحد وغريه «هدايا العامل غلول».
فدل عىل عدم جواز أخذ العامل شــيئ ًا لنفسه ،ما دام يتقاىض أجر ًا عىل
عمله فلذلك:
يتعــن أن تكون املبالغ التــي تعطاها للرشكة ،فإن شــاءت الرشكة أن

تعطيك شيئ ًا فذاك ،وإال فال يلزمها إال أن يكون منصوص ًا عليه يف عقد عمل
بام يسمى باملكافأة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف املشاركة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته
أرجو من فضيلتكم إفتائي يف املوضوع التايل مرشوع مكون من مرحلتني.
املرحلة األوىل :ســنبدأ يف مجع رأس مال ملرشوع؛ وســيتم جتميع رأس

املال عن طريق األشــخاص املشــركني معنا وســتكون املشــاركة من كل
الفتاوى الشرعية
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شــخص عبارة عن مبلغ بســيط؛ وذلك ألن أغلبية املشــركني نساء ر ّبات
بيوت؛ بقصد التعاون و الفائدة هلن ،ســيتم جتميع رأس املال من املشاركني

يف املرشوع ،ويف نفس الوقت سيوظف املشرتك كمسوق للمرشوع إذا رغب
بذلك ،بحيث إذا قام بإحضار شــخص من طرفه للمشاركة فسوف حيصل

عىل مبلغ مايل بنا ًء عىل جمهوده وإذا قام الشــخص الثاين بإحضار شــخص

ٍ
متساو كمكافأة عىل جمهودمها،
ثالث فســيحصل كال الطرفني عىل مبلغ غري
وهكذا حتــى نصل إىل املبلــغ املطلوب ،حيث ســيتم إيقاف االشــراك

والتســويق وستتحول أموال املشرتكني إىل أسهم يف الرشكة وسننتقل بعدها
للمرحلة الثانية.

املرحلة الثانية :البدأ باملرشوع.
سيتم توظيف رأس املال يف مرشوع يرجع بعائد ربحي جلميع املسامهني

يف مرشوع قابل للربح واخلســارة ،وإذا رغب أحد األعضاء بزيادة ســهمه

يمكنه ذلك عــن طريق زيادة مبلغ املشــاركة كيفام شــاء ،وإذا رغب أحد
األعضاء باخلروج من املرشوع سيتم تعويض خسارته ان وجدت.

ستكون العائدات مقســمة إىل قسمني غري متساويني .القسم األول هو

ارباح املشرتكني ،والقسم الثاين رواتب املوظفني واحتياجات املرشوع.
أمتنى منكم الرد ولكم جزيل الشكر.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

طريقة املشاركة هذه غري صاحلة؛ ملا فيها من عيوب رشعية كثرية.
أوهلا ما جاء يف املرحلة األوىل املذكورة يف الســؤال :طريقة احلوافز عىل

جلب املشــاركني؛ ففيها إشــكال من حيث إعطاء هــذه احلوافز ،فمن أين

تكون؟ من أموال املشاركني؟ أم من طرف آخر خارج عن املشاركة؟

فإن كانت من أموال املشــاركني  -رأس املال املشــرك  -فإن هذا غري

جائز؛ ألن كل من ساهم إنام ساهم يف رأس املال؛ لتكون له أسهم بقدر ماله،

وال يصح أن يرد له يشء من رأس ماله كحافز عىل جلب املشاركني مع بقاء

رأس مال مســامهته ،وإن كان من طرف ثالث خارج عن املشاركة  -وهذا
بعيد جدا  -فال بــأس به ،لكن هذا غري متصور يف هــذا الباب عىل األقل،

فيتعني إلغاء هذا البند ،واالكتفاء بِ َح ّث املشاركني عىل جلب مسامهني لزيادة
رأس املال ليعود لصالح اجلميع ،كام أن مــن مقتضيات رشكة ِ
العنان  -أي

األموال  -أن كل مساهم يعمل يف الرشكة بامله وجهده ،وهذا من ذلك.

ثانيها :ما جاء يف املرحلة الثانية من أن من أراد االنسحاب من األعضاء،

أنه سيتم تعويض خسارته إن وجدت

فــإن هذا يعترب ضامن ًا لرأس املال والربح ،وهذا ال يتفق مع وضع رشكة

ِ
العنان  -األموال  -من أهنا قابلة للر ّبح واخلســارة ،وال جيوز ضامهنام ألحد،
الفتاوى الشرعية

208

كـتــاب الـشـــركـات

بل اجلميع يشرتكون يف اخلسارة كام يشرتكون يف الربح بحسب نسب أمواهلم
فيتعني إلغاء هذا االلتزام ،واالكتفاء بالرشط اجلائز وهو التنصيص عىل جواز
اخلروج من الرشكة بحسب حاهلا يوم خروجه؛ رابحة كانت أم خارسة ،عىل
أن حيل حمله رشيك جديد أو رشكاؤه األقدمون.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب اإلجـارة
حكم اإلجيـار املنتهي بالتمليك
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أريد أن أبني  3فلل ألوالدي ،وأريد أن آخذ مرابحة من بنك إسالمي،

بحيــث يتم رهن األرض من الدرجة األوىل ومــا عليها للبنك للمدة املتفق
عليها وهي  20عام ًا عىل أن يعطيني البنك املبلغ املتفق عليه ،ويتم عىل ذلك
دفع القسط الشهري ملدة عرشين عام ًا بنظام اإلجيار املنتهي بالتملك.
فهل هذا جيوز رشع ًا؟ أفيدوين جزاكم اهلل خري ًا
اجلواب وباهلل التوفيق:

نظــام اإلجيار املنتهي بالتمليك يعني أن البنك يبني الفلل عىل حســابه،

ويتملكها ثم ُي ِ
ؤج ُرها عليك إجيار ًا منتهي ًا بالتمليك ،أي بعد أن يستويف الثمن

الذي يريده واتفقتام عليه بأقساط اإلجيار ملدة عرشين سنة كام أفدت ،عندئذ

سيم ِّلكك الفلل ،إما ً
تنازل منه عن ملكيتها ،أو بسعر رمزي ،أو بسعر الزمان
واملكان ،بحيث يكون بينكام َوعْدٌ سابق مو ّثق بإحدى صور التمليك الثالث

التي تتفقون عليها .هذا هو اإلجيار املنتهي بالتمليك املقر رشع ًا.
فإذا تم هبذه الصورة فال حرج فيه.

الفتاوى الشرعية
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وبنا ًء عىل هذا الرشح :فإن عليك أن تنظر ما يكتب يف العقد بينكام ،فإن

كتب فيه عىل أنك ُ
وكيل البنك يف البناء ،فذلك جائز ،وإن مل يكتب ذلك فإن
قرض بفائدة ،ال جيوز الدخول فيه ،واألصل
العقد يكون صوري ًا ،وحقيق ُت ُه ٌ

يف نظام اإلجيار املنتهي بالتمليك أن البنك يبني بنفســه بحسب املواصفات

التي تتقدم هبا إليه ،ولو كان عن طريق املقاول الذي ترشحه ،ويكون املقاول
واالستشاري مسؤولني أمامه وأمامك بحســب نِ َس ِ
ب امللك بينكام  %70و
 ،%30ألنه سيكون مالك ًا للفلل بنســبة  %70ثم يؤجرك هذه النسبة إجار ًة
منتهيــة بالتمليك بإحدى الطرق الثالث التي مر ذكرها :هبة ،أوبيع بســعر
رمزي ،أو بسعر الزمان واملكان.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم طلب مالك العقار بدل خلو من املستأجر ،وحكم طلب اسرتجاعه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أود االستفســار من فضيلتكم حول الفتوى الرشعيــة عن احلالة التي

حصلت معي وتفاصيلها أدناه:

 -كنت قد اجتمعت مع صاحب عقار قبل حوايل  3ســنوات ولديه 3

حمالت (دكاكني) وتفاوضنا عىل اســتئجارها فطلب مني خلو ًا (رس قفلية)
وإجيار ًا سنوي ًا.
الفتاوى الشرعية
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 تــم االتفاق عىل دفع خلو (رس قفليــة) للمحالت الثالثة ما جمموع ُهٌ
مبلغ وقدره  35.500دوالر قبل  3سنوات وملرة واحدة.
ودفع إجيار سنوي حوايل  10.000دوالر للمحالت الثالثة تدفع بداية

كل سنة ومدفوع اإلجيار لغاية هناية هذه السنة ،أي  31كانون األول ديسمرب
2012م.

 -يطلب منــي صاحب العقار اآلن إخالء املحــات الثالثة هناية هذه

السنة؛ لغرض هدمها وإعادة بنائها ومســتعد لدفع مبلغ وقدره 60.000

دوالر (رس قفلية) يل.

الســؤال :هل جيوز يل أن أســتلم مبلغ ًا أكثر من املدفوع من ِق َبيل ك (رس

قفليــة) أي أن أســتلم  60.000دوالر ًا وأنا كنت قــد دفعت (رس قفلية)
 35.000دوالر.

إن كان اجلواب :نعم جيوز ،فإن املحــات اآلن يقدر (رس قفليتها) ب
ٍ
دوالر ويؤيــد صاحب العقار هــذا التقدير ،فهل من حقي أن
100.000

ٍ
دوالر بدل
أطالــب صاحب العقار رشعــ ًا هبذا املبلــغ أي ب 100.000
ٍ
دوالر.
60.000

عل ًام أين رصفت عىل املحل ديكور ًا واســ ًا جتاريــ ًا يقدر ب 30.000

دوالر ًا ،ولن يتم تغطيتها إال بعد  7ســنوات من اآلن ،عىل اعتبار أن اندثار

الديكور يســتغرق  10سنوات بموجب حسابات املحاسبني القانونيني عند
عمل امليزانيات اخلتامية للمشاريع.

أرجو اإلفتاء ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ما ُيسمى ببدل اخللو أو القفلية ،ال وجه له يف الرشع؛ ألن األجرة ال تكون
إال يف مقابل منفعة ،وهي التي حتدد بزمان ،وحيث يتفق ِ
املؤجر واملســتأجر

عــى عقد اإلجارة زمان ًا وأجرة ،فإنه يكون قد اســتحق األجرة مقابل زمن
اإلجارة فإلزام املســتأجر بعوض آخر يسمى قفلية أو غريها ال وجه له ،فال

حيل رشع ًا.

وإن كنت قد دفعت له ذلك املبلغ  35.000دوالر غري ما لزمك بعقد

اإلجارة فإن بإمكانك أن تأخــذ املبلغ الذي دفعته فقط نظر ًا ألنه أخذه بغري

وجه حق.

نعم ،لو أن عقد اإلجيار ال يزال ساريا فأبيت أن خترج حتى يشرتي منك

املدة املتبقية التي متلك منفعتها بقليل أو كثري ،أو كان لديك ديكور أو أجهزة

فأبيت أن خترج حتى يشــري منك ذلك الديكور أو األجهزة بالثمن الذي

تتفقــان عليه ،كان لك ذلك ،كام قرر ذلك جممع الفقه اإلســامي يف دورته
الرابعة بقراره رقم  ،31ويف هذا خمرج رشعي ملا جيري العمل به يف كل البالد
اإلسالمية وغريها يف هذا اخللو ،فيمكن االتفاق عليه إذا بقيت مدة من عقد

عوض عنها ،من أجهزة أو ديكور ،أو
اإلجــارة ،أو كانت هناك ٌ
عني تباع أو ُي َّ

شهرة حمل ،فيحل حمل اخللو ويف ذلك خمرج رشعي لو أن الناس حرصوا عىل
الكسب احلالل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•
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كتاب الوقـف
حكم استخدام بعض مواقف مصلى العيد يف غري وقت صالتي العيد
وردنا سـؤال من السادة إدارة هندسة ورعـاية املساجد ٌ
حمال من صـاحب مدرسة
مصلى للعيد ،تقول فيه:
تقع قرب
ًّ

الســام عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد :ما حكم اســتخدام بعض

املواقف اخلارجية ملصىل العيد أثناء الدوام الرسمي للمدرسة فقط؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد مشــاهدة موقع مصىل العيد بالورقاء  4واملدرســة املزمع إنشاؤها

بجواره ،ومــكان املواقف الذي ســيكون خمصص ًا للمصــى ،وبام أن هذه

املواقف ال يســتفاد منها طول العام حيث ال تقام شــعائر الصالة يف املصىل
إال يف العيدين ،أو االستســقاء فتكون املســاحة املعدة للمواقف هدر ًا ،مع

إمكانية االستفادة منها ملرتادي املدرسة املجاورة؛ فإنه ال مانع رشع ًا أن يقف
فيها مرتادو املدرســة مقابل ٍ
عائد ما ٍيل مناســب لصالح الوقفُ ،يرصف منه

َّ
املصل وجتهيزاته يف العيدين؛ ملــا يف ذلك من مصلحة تعود للوقف،
لعامرة
مــع احلفاظ عليه ،عىل أن يتــم مراعاة األنظمة والقوانــن املنظمة للوقف،
واملواقف العامة ،وأن يتم التنسيق مع اجلهات املعنية يف اإلمارة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
الفتاوى الشرعية
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حكم التصرف بالوقف وبريعه الفاضل عن احلاجة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
وقــف رجل عىل أبنائه الذكور ديوان ًا (مضيفــة) وقطعة أرض زراعية؛

ليعود ريعهــا عىل مصاريف الديوان ،عىل أن تظــل يف أحفاده الذكور دون
اإلناث؛ ليضمن بقاءها.

وبعد مرور عرشات األعوام دخلت األرض إىل احليز العمراين ،وهو ما

ال يســمح بوجود ريع فقام أبناء األبناء ببيعها ،ورشاء أرض زراعية باملبلغ
املباع به قطعة األرض األوىل.

وبقي جزء مــن املال ال يصلح لرشاء أرض ،كــا أن ريع األرض أكرب

بكثري من مصاريف الديوان سنوي ًا.
واملطلوب بيانه هو:

-1حكم هذا العمل من اجلد األكرب ،وما توصيفه رشع ًا؟
-2هل جيوز تقسيم الباقي من الثمن عىل الورثة ،وهل تعطى منه البنات؟
-3هل جيــوز إعطاء صدقات مــن هذه األموال لألحفــاد الفقراء مع

رضا األغنياء؟
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

 -1العمل الذي فعله اجلد  -وهو وقفه الديوان واملزرعة املذكورة لت ُِد َّر

ريع ًا عليه  -هو وقف صحيح رشع ًا ،وقد رشط أن تكون نظارته بيد أوالده
الذكور ،فرشطه صحيح معترب ،وال جيــوز االعرتاض عليه وال نقضه؛ ألن

رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به إذا كان رشط ًا صحيح ًا.

علــ ًا أن النظارة تعنــي خدمة الوقف من ديوان ومــزارع بام يصلحه،

ويبقيــه عامر ًا نافع ًا ،ووجهة نظره يف ذلك أن الذكور أقدر عىل هذه النظارة؛

ملا حتتاجه من جهد وحسن نظر ،وليس للذكور من الوقف إال أجرة النظارة
املعهودة ألمثاهلم ،إن مل يتربعوا بذلك.

 -2وحيث إن املزرعة املوقوفة قد تم بيعها ورشاء أرض زراعية أخرى

أكثر ريع ًا ونفع ًا ،فإن هذا يســمى اســتبداالً للوقف ،وهــو جائز إذا كانت

مصلحة الوقف تقتضيه ،وهو ما تم فعالً.

 -3ومــا فضل عن حاجة الديوان -عامرة ومرصوف ًا -يرصف يف وجوه

اخلري املشــاهبة ،ويعطى منه ألحفاده وأقاربه الفقراء ،وال يقسم عىل الورثة

قسمة مرياث ،بل يعطى الفقري منهم من الذكور واإلناث بحسب حاجتهم،
وحسب الوفر املايل املمكن توزيعه من غري إرضار بالديوان.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
الفتاوى الشرعية
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حكم تغيري حمالت الوقف إىل سكن للمؤذن
وردنا سؤال حمال من السيد  /املدير التنفيذي لقطاع شؤون املساجد مفاده:

السؤال عن حكم إلغاء حمالت الوقف التجارية املؤجرة يف أحد املساجد

وضمها إىل سكن املؤذن؛ وذلك لصغر مساحة مسكنه وكرب حجم عائلته؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

األصــل أن الوقف بعــد ثبوته يبقى كــا وضعه الواقــف ،فال يغري،

وال يستبدل ،وال ُيبدَّ ل ،إال ملصلحة راجحة للوقف ،أو رضورة ملجئة ،وما

ذكر يف الرسالة املرفقة ليس فيه يشء من ذلك.

ويمكن أن تتحقق التوســعة عىل املؤذن بأمور أخرى ،كبناء دور ٍ
ثان ،أو

استئجار مسكن قريب مناسب ،أو نقله ملسجد فيه سكن أوسع.

لذلك :ال نرى تغيري وضع الوقــف؛ نظر ًا لتحقق بقاء مصلحة الوقف

يف تأجري املحالت املذكورة ،حيث ُت ِّق ُق دخ ً
ال طيب ًا ملصلحة املسجد والقيام

بشــؤونه وصيانته إن احتاج ،عل ًام بأن اخلطة املراد فعلها ال حتقق التوســعة
املطلوبة للمؤذن؛ النفصال هذه املحالت عن السكن باملواىضء ،فال تتحقق

االستفادة املطلوبة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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حكم تغيري الوقف بعد ثبوته
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
أفيدونا أثابكم اهلل يف حكم املسألة التالية مع توجيهاتكم:
أعطــي رجل أرضني متجاورتــن؛ واحدة لبناء مســجد ،وواحدة له،

فبنى والد الرجل املسجد ،وأما األرض فجعلها الرجل وقف ًا تابع ًا للمسجد

وسجلها رسمي ًا؛ لتكون ضمن أمالك صندوق الوقف.

وبعد موت والد الرجل بفرتة ،طلب الرجل بأن ترجع األرض له زاع ًام

أنه إنام ســجلها يف الوقف تطييب ًا خلاطر والده فقط ،وبالفعل ان ُِتز َع ْت ملكية
األرض من الوقف وس ِ
ــج ّلت للرجل ،عل ًام أن األرض حتوي دكاكني كانت
ُ
تؤجر ويذهب ريعها لصالح األوقاف.

ما حكم هذا الفعل ،وما نصيحتكم ،وتوجيهكم حفظكم اهلل؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيث سجلت األرض بمحض اإلرادة واالختيار وقف ًا تابع ًا للمسجد ،أي

لصاحله ،وبالفعل بنيت دكاكني وكانت تؤجر ويذهب ريعها لصالح املسجد.
فإنه واحلال ما ذكر ،ليس له أن يرجع يف الوقف؛ ألن الوقف من العقود

الالزمة ،فإذا وجب مل يكن ألحــد إزالته؛ ألنه ملك هلل تعاىل ،واهلل عزوجل
الفتاوى الشرعية
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شــديد املحال فيمن تعدى عىل حرماته ،قال تعاىل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [البقرة.]١٨١:
وليتق اهللَ ِ
ِ
ــف ،وال يبطل عمله
فيجــب إعادة الوقف كــا كان،
الواق ُ

الصالح ،فإن الوقف من ِّ
أجل األعامل التي تلحق املرء بعد موته كام أخرجه
الرتمذي من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :إذا مات
ابن آدم انقطع عمله إال من ثــاث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد
صالح يدعو له».
وأما قوله :إنه كان لتطييب خاطر والــدهَّ ،
فإن هذا هو االختيار ،فإنه مل
ُيكْر ْه عــى ذلك ،وبره بأبيه بعد موته ال ّ
يقل عن بره يف حياته ،فعليه لزوم ما

رس به أبوه وجيري له عمله.
كان عليه من اخلري ،حتى ُي َّ
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم االلتزام بشرط الواقف يف صرف ريع الوقف
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يرجى التكرم بموافاتنا باحلكم الرشعي للمسألة التالية:
الفتاوى الشرعية
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بنى والدنا مســجد ًا بجوار منزله يف عام  ،1967وكان يقوم عىل رعايته

واإلنفاق عليه من ماله اخلاص دون وجود جهة وقفية عليه ودون مســاعدة

من أحد ،وقد أعد سج ً
ال خاص ًا يف مكتبه لتوثيق وتنظيم مرصوفات املسجد

يف كل عام ،والتي تتضمن البنود التالية:
 -1الرواتب
 -2أعامل الصيانة

 -3إفطار الصائمني يف شهر رمضان
 -4فرش املسجد وأعامل الطالء
 -5املرصوفات النثرية
واســتمر عىل ذلك حتى عام  ،1995حيث قام هبدم املســجد وإعادة

بنائه من جديد ،وأحلق به عدد  6حمالت جتارية أوقفها عىل املســجد ،وحدد

ترصيف ريعها لإلنفاق عىل مرصوفاته كام كانت ســابق ًا ،دون احتياج ألحد
يف التربع له أو اإلنفاق عليه ،حيث كان يرغب بكامل األجر له يف حياته وبعد

وفاته ،وما يتبقى من ريع حيفظ يف رصيد املسجد إلعادة البناء ،عل ًام بأنه قبل
وفاته رمحه اهلل كتب وصية وأوىص فيها بأن مجيع أمور املكتب تســتمر مثل

السابق ،والتي كانت من ضمنها ترتيبات وأمور املسجد ،وولده حممد يشهد
بذلك ،حيــث أوىص أن يضطلع ولده حممد بذلــك ،والتي كانت من بينها
الفتاوى الشرعية
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اإلفطار باملســجد ،وقد قام أوالده بتنفيــذ رشط والدهم الواقف ووصيته،

وبناء عليه تم فتح حســاب خاص باملحالت املوقوفة عىل املســجد ،وأودع
فيه ريعها منذ عام  1999وحتى تارخيه ،وتم ترصيفه كام اشرتط الواقف يف
اجلهات السابقة عىل النحو التايل:

 -تسديد الرواتب الشــهرية لكل من موظفي املسجد (اإلمام واملؤذن

واملستخدمني).

 -إفطار الصائمني طوال شــهر رمضان املبارك ،والذي ينفذ يف ســاحة

املسجد كام كان سابق ًا.

 صيانة أجهزة املسجد من املكيفات وامليكرفونات. -املرصوفات النثرية :والتي تضمــن رشاء أدوات التنظيف ومصابيح

اإلضاءة ورشاء مواد الصيانة ومصاريف جتديد إقامات موظفي املسجد.

 -تبديل الســجاد والقيــام بأعامل الطــاء واألصباغ متــى اقتضت

احلاجة ذلك.

وما تبقى من مبلغ يف كل عام حيفظ يف حساب املسجد لغاية إعادة البناء،

وقد منحت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي للقائمني عىل املسجد
صالحية رعايته بموجب وثيقة رعاية مسجد.

عل ًام أننا ،وبصفتنا رعاة عىل مســجد والدنــا فإنه يف حالة تقادمه ورؤية

دائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي ،حاجته للهــدم وإعادة البناء،
الفتاوى الشرعية
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فإننا عىل اســتعداد تام إلعادة بنائه وفق متطلبات دائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل اخلريي وذلك من املبلغ املتوفر يف حســاب املسجد ،والذي يف حالة

عدم اســتيفائه فإننا نتعهد باستيفائه من أموالنا اخلاصة ،ليكون األجر كامال
لوالدنا  -رمحه اهلل  -جي ً
ال بعد جيل.

وسؤالنا عن حكم االلتزام برشط الواقف فيام حدد من جهات رصفية؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب االلتزام به إذا كان رشط ًا سائغ ًا

رشع ًا؛ ألن الواقف أراد أن يكون وقفه عىل تلك احلالة التي وضعها برشطه،
سواء يف ذلك اســتحقاق ريع الوقف أو طريقة توزيعه أو اجلهات املستفيدة

منه ،أو غري ذلك مما حيقق مصلحة الوقف أو املوقوف عليه.

وعليه :فإن ما ذكر يف الســؤال من حتديــد الواقف جهات رصف ريع

الدكاكني التــي أوقفها لصالح املســجد وفق البنود املذكورة يف الســؤال؛
ٍ
كفرد معني من
يتعني االلتزام هبــا من قبل ناظر الوقف؛ ســواء كان خاص ًا

الواقف ،أو عام ًا كمؤسســة األوقاف التي هي الناظــر الرشعي لألوقاف
بإمارة ديب بموجب مرسوم إنشائها ،ولوائحها التنظيمية املقرة من ويل األمر

حفظه اهلل تعاىل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم تعويض الوقف بأقل منه
وردنا سؤال من السادة  /مؤسسة األوقاف وشؤون القصر ،يقولون فيه:

قام أحد املتربعني ببناء جمموعة من املحالت الوقفية التجارية [ عدد ()7

حمالت مرقمة من ( 1إىل  ] )7التابعة لوقف مسجد ميناء احلمرية واستكامل

إجراءاهتا لدى اجلهــات املعنية (بلدية ديب وهيئة كهربــاء ومياه ديب ودائرة

التنمية االقتصادية) وتســليمها ملؤسســة األوقاف وشؤون القرص إلدارهتا
وتأجريها ،وبدورها قامت املؤسسة بتأجري املحالت وتوقيع عقودها ،وبعد
مدة خاطبت إدارة ميناء احلمرية مؤسسة األوقاف وشؤون القرص بالتايل:

 -1املحالت من ( 1إىل  )5تشكل عائق ًا أمام حركة مناولة البضائع عىل

الرصيف املقابل هلا ،كام أهنا ال تطابق معايري األمن والسالمة يف امليناء وسيتم
استبداهلا بمحالت أخرى يف امليناء عدد ( )3حمالت.

 -2املحل ( )6واملحل ( )7غري قانونية وغري مرخصه وال تطابق معايري

األمن والســامة وينبغي إخالؤها .عل ًام بأن املحالت التي سيتم تعويضها

عن املحالت احلالية ال تساوهيا يف املساحة ويف القيمة اإلجيارية باإلضافة إىل
أن التعويض ال يشمل املحل ( )6واملحل ( )7مع أهنا مستكملة إلجراءات

اجلهات املعنية (بلدية ديب وهيئة كهرباء ومياه ديب ودائرة التنمية االقتصادية).
ما احلكم الرشعي يف كون املحالت اجلديدة التي سيتم التعويض هبا عن

حمالت الوقف احلايل ال تساوهيا يف املساحة ويف القيمة اإلجيارية؟
الفتاوى الشرعية
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وهل يشــمل التعويض املحل رقم ( )6واملحل رقــم ( ،)7عل ًام بأنه تم
اســتكامل إجراءاهتام لدى اجلهات املعنية (بلدية ديب وهيئة كهرباء ومياه ديب
ودائرة التنمية االقتصادية)؟
شاكرين حسن تعاونكم معنا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

التعويض عن الوقف عند رضورة استبداله جيب أن يكون مكافئ ًا له أو
أحسن منه ،وال جيوز التفريط بيشء منه ،وحيث إن اجلهات املختصة تعرتض

عىل بقاء الدكاكني املذكورة  5 -1لكوهنا تشــكل عائق ًا أمام حركة املناولة،
عىل الرصيف ،أو أهنا ال تطابق معايري األمن والسالمة يف امليناء ،فإنه ال مانع

للمعوض،
من التعويض عنها لذلك ،لكن يتعني أن يكون التعويض مناسب ًا
َّ
ذلك بتقدير قيمة اخلمســة الدكاكني من حيث املســاحة والقيمة اإلجيارية

مــن قبل جهة معتمدة ،فيكون العوض عىل نحوه قيم ًة ودخالً ،ســواء كان
التعويض بنفس العدد أو أكثر أو أقل ،ألن العربة بالقيمة ال باملساحة.
وأمــا الدكاكني ( )7 ،6فريجع فيها إىل إثبــات وقفيتها من عدمه ،فإذا
ثبت أهنا مل تكــن مرخصة فمعنى ذلك أن وضعها كوقف غري صحيح ،وإذا
مل يصح وقفها مل تستحق تعويض ًا عنها؛ ألهنا ستبقى عىل األصل العام ،وهو

أهنا أرض الدولة وملك عام.
الفتاوى الشرعية
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وإن ثبت خالف ما يدعيه امليناء من صحة وقفها ،فإن حكمها كسابقها

من وجوب تعويضها بام يناسبها قيم ًة ودخالً.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم التصرف بأموال كفالة األيتام لعمل أوقاف لليتامى
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
هل جيوز ختصيص جزء من كفالة األيتام التي يتربع هبا املحسنون لأليتام،

لعمل أوقاف لليتامى؟

وهل يمكن االســتفادة من عوائد هذه األوقاف ملصلحة أيتام آخرين،

بعد اكتفاء هؤالء األيتام؟

وهل جيوز ختصيص جزء من كفالة األيتام لكفالة أبناء املفقودين بسبب

الكوارث واحلروب باعتبارهم يف حكم اليتيم؟
وكذلك لكفالة اللقطاء وجمهويل اهلوية؟

وكفالة من ختىل عنه أبوه وتركه وغاب ،وال يعلم أين هو اآلن؟
أرجو من فضيلتكم إفادتنا بالفتيا عندكم .وبارك اهلل فيكم.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ما يتربع به املحسنون لكفالة األيتام جيب أن يرصف للمتربع عليهم فور ًا،

وال جيوز االحتفاظ به لعمل مصلحة عامة كوقف أو غريه لألسباب التالية:

األول :ملــا يف ذلك من خمالفة للمتــرع ،وأنتــم وكالء عنه ،فال جيوز

الترصف بام وكلتم فيه بغري إرادته.

الثاين :ملا يف ذلك من مصادرة احلق عن مســتحقه ،فيكون ذلك من أكل

أموال اليتامى ،وهــو أمر عظيم ،كام قال اهلل تعــاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﴾

[النســاء ،]10 :وقال جل شــأنه ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾ [النســاء ،]2 :وهذه

أمواهلــم؛ حيث أعطيت هلم من املتربع عن طريقكــم فام عليكم إال إيصاهلا
هلم بحسب ختصيصه وتوجيهه ،وقد عدَّ النبي ﷺ أكل مال اليتيم من السبع
املوبقات ،كام روى البخاري ومســلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل

عنه أن رســول اهلل ﷺ قال« :اجتنبوا السبع املوبقات» ،قالوا :يا رسول اهلل
وما هن؟ قال« :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق،
وأكل الربــا ،وأكل مال اليتيــم ،والتويل يوم الزحــف ،وقذف املحصنات

املؤمنات الغافالت».

الثالــث :أن ذلــك ال يعود إليهم ،فإهنم قد يرشــدون قبل اســتغالله

واالســتفادة منه ،فإن اليتيــم إذا بلغ خرج عن حدّ ال ُيتْم واســتحقاق ذلك

التربع ،فيكون قد ضاع حقه يف الوقت الذي كان أشد حاجة إليه.

الفتاوى الشرعية
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واألفضل لكم لســدِّ احلاجات املســتقبلية لأليتام أن حتضوا املتربعني
عمل ٍ
عىل املشــاركة يف ِ
وقف فيتربعون له ،وذلك مــن أعظم ال ُق َرب ،ومن
الصدقات اجلارية التي قد تكون أعظم أجر ًا من كفالة اليتيم.

وأما بالنســبة لالســتفادة من عوائد هذه األوقاف ملصلحة أيتام آخرين

بعد اكتفاء هؤالء األيتام ،فإذا كانت هذه العوائد من االســتقطاع الذي ذكر
يف الفقرة األوىل ،فإنه قد علم بطالنه ،فهي حمرمة عىل غريهم.

وبالنسبة لتخصيص جزء من كفالة األيتام لكفالة أبناء املفقودين بسبب

الكوارث واحلروب باعتبارهم يف حكم اليتيم ،فإن ما كان خمصص ًا من هذه
التربعات أليتام معينني فيجب أن تصل إليهم ،وال جيوز استقطاع يشء منها

لغريهم كام علم من الفقرتني السابقتني ،وما كان من الصدقات والتربعات
جلهات اخلري فلكم أن تفعلوا ذلك بحسب ما ترونه من حاجة.

وأما اللقطاء وجمهولو اهلوية ،فليسوا أيتاما يف الغالب ،فلكم أن تعطوهم

من عموم الصدقات والتربعات واهلبات.

ومن ختىل عنه أبوه وتركه وغاب ،وال يعلم أين هو اآلن فهم كذلك ليسوا

أيتاما بل هم فقراء ،فتعطوهنم من عموم الصدقات والزكاة والتربعات.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
الفتاوى الشرعية
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مسألة يف التنازع على نظارة وقف قائم
وردنا سؤال من السادة  /اجمللس التنفيذي حلكومة دبي ،يقولون فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
بداية هتديكم األمانة العامة للمجلس التنفيذي أطيب التحيات وتتمنى
لكم دوام التقدم والنجاح.
باإلشــارة إىل املوضوع املذكور أعاله ،يرجى التكــرم بموافاتنا بوضع
أصل األرض حيث جيري حالي ًا دراســ ُة مقرتح إنشــاء جامع ومبنى سكني
عىل األرض ،عىل أن يتم استغالل ريع املبنى السكني يف األعامل اخلريية.
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد النظــر يف خريطة التخطيط للوقف الصادرة عن بلدية ديب فقد تبني
أن املســاحة املصاحبة للمســجد هي جزء من ملكية املساجد التابعة لدائرة
األوقاف والشــؤون اإلســامية كام أفادته اخلريطة ،حيث بني املسجد عىل
جزء من املساحة املذكورة ،ونص امللكية :وقف مسجد املرحومة........
وبناء عىل املشــاهدة املبارشة للمسجد واملســاحة املرفقة به والعقارات
امللحقة بـه ،وهي عرشة حمـالت ،ومبنى لإلدارة ،وآخـر للضيافة ،ومواقف
كثرية يف الساحة لنحو  100سيارة تقريب ًا مفروشة باإلسفلت.
الفتاوى الشرعية
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فــإن كل ذلك تابع يف امللكية لدائرة الشــؤون اإلســامية ،وهي اآلن
ذات نفــع كبري من حيث دخل املحالت التجارية ،واملســجد ال زال بحالة
جيدة ،إال أنه ينبغي إعادة بنائه ليتسع لعدد أكثر ،حيث إنه يف منطقة مأهولة،

ٍ
مصل يف الداخــل ،ويف املظالت التابعة نحو
وهو ال يتســع إال لنحو 500
ذلك ،ويعاين املصلون شــدة احلر يف الصيف يف اجلمعة ،وشــعائر العيدين،
وصالة الرتاويح.
وتكون التوسعة يف املظالت ،وما حيتاجه من املساحة التابعة له سواء من
املحالت التجارية ،أو املباين املرفقة.
وإذا بني مبنى سكني يف املســاحة املتبقية ،فيكون ريعه لصالح املسجد،
حيث إن األرض كلها وقف باســمه وليس لعموم األعامل اخلريية ،حيث مل
يرد نص من الواقف بذلك فيبقى استغالل مساحاته لصاحله.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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ما جيوز للجمعيات اخلريية أخذه من أموال املتربعني
وردنا ٌ
سؤال حمال من السيد /املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي بالدائرة بنا ًء
على الرسالة املوجهة إليه من مؤسسة لألعمال اخلريية ،يقول فيه:

السؤال :عام يتعلق بحكم ختصيص نسبة إدارية تستقطعها املؤسسة من
كل تربع َي ِر ُد إليها كرواتب للموظفني ومرصوفات ختص شــؤون املؤسسة،
وأيضا فيام يتعلق بحكم رصف األموال التي ترد إىل املؤسســة من متربعني،
وهي عبارة عن أرباح من بنوك ربوية؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

الذي جــرى عليه عــرف اجلمعيــات اخلرييــة أهنا تأخــذ  %10من
اإليــرادات التــي جتمعها مــن تربعات وصدقــات وزكــوات ونحوها؛
وذلك لتســيري عملهــا اإلداري والفني ،مــا مل تتكفل اجلهات الرســمية
بتوفــر املبالغ املخصصــة لذلك ،فــإن تكفلــت باملرصوفــات اإلدارية
فال يأخذون شيئ ًا.
الفتاوى الشرعية
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عل ًام بأن الرشيعة اإلسالمية أجازت للعاملني عىل الزكاة  -وهو ما تقوم
به اجلمعيات املرصحة  -أن يأخذوا ال ُث ُم َن ،وهو ما يعادل  %12.5إن مل تكن
اجلهات الرسمية قد تكفلت بأجرهتم.
ِ
صف ًا ،والتي
أما األموال التي يكون مصدر كسبها مشتبه ًا به ،أو حرام ًا ْ
تردكم من اجلهات املختلفة وهو ما يسمى يف عرف املؤسسات والتجار بنسبة
تنص أنظمتها عىل أهنا ترصف يف أوجه اخلري ،لنفع املسلمني
التطهري ،والتي ُّ
يف مصاحلهم العامة أو اخلاصة عند شــديدي احلاجــة ،فإذا جيء هبا إليكم
فال جيوز أخــذ يشء منها وإنام عليكم أن ترصفوها يف ذلك الســبيل ،أعني
املصالح العامة من مدارس وآبار ومستلزمات املدارس والطالب واإلغاثة
للمســلمني وغريهم ،وإن ُو ِجدَ َم ْن به حاج ٌة ماسة فال حرج من إعطائه ما
يسدُّ حاجته الشخصية أو العائلية ،وال داعي لذكر مصدرها؛ حتى ال يتحرج
إن كان به ورع.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•

•
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حكم أخذ التربعات من البنوك التجارية لصاحل املرضى
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

عرض علينــا أحد البنــوك التجاريــة يف الدولة رعايــة مالية لربامج
مالية إنســانية يســتفيد منها املجتمع ،مثل توفري هدايا ملرىض املستشفيات،
حيث يقــوم الوعاظ بالزيــارات الوعظية ملــرىض املستشــفيات يف إمارة
ديب ،باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم املــايل لتنفيــذ الربامــج املجتمعية يف
اإلمــارة ،مثــل رشاء حافلة ختصص للحمــات التوعوية التــي تقوم هبا
الدائــرة ،والتي يســتفيد منهــا أفراد املجتمــع ،فام حكم الــرع يف قبول
هذه الرعاية؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

ال حرج عليكم أن تأخذوا هذه الرعاية للربامج اإلنسانية التي تقومون
هبا ،بغض النظر عن حال البنك الذي قدمها ،فإنه هو املسؤول عن نفسه وقد
بذهلــا عن طيب نفس ،وقد نص العلامء عىل أن األموال املشــتبه هبا ترصف
يف املصالــح العامة للمســلمني ،وهذا منها ،فخذوا هذه الرعاية واشــروا
الفتاوى الشرعية
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هبا حافلــة ،أو ارصفوها يف اإلعالنــات التوعوية ،أو ادفعوا منها رســوم
املــرىض الفقراء ،وغري ذلــك مما فيه مصلحة عامة ،عــى أال يكون يف ذلك
ترويج مــن قبل الدائرة للبنك عن طريق الدعايــة واإلعالن أو نحو ذلك،
فإنه ال جيوز.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية

•

•
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كتـاب اجلنـايات واحلـدود
الدعوى اجلزائية رقم ()2013/......
وردنا سـؤال من سعـادة املستشار  /عصـام عيسى احلميدان  -النائب العام إلمـارة
دبي ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
املوضوع :الدعوى اجلزائية رقم ()2013/.......
هتديكم النيابة العامة أطيب حتياهتا ،وباإلشارة إىل املوضوع أعاله ،نرفق

لكم طيه صور األحكام يف الدعوى أعــاه والصادر هبا حكم بات بإعدام
املحكوم عليهام:

( -1ر.ع)( -2 ،آ.ق) بتهمة القتل العمد مع سبق اإلرصار.
للتفضل باالطالع وموافاتنا بالفتوى الرشعية فيها.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد النظر يف ملف القضية اجلزائية رقم 2013/......املحالة من النيابة

العامة ،إلبداء الفتوى الرشعية حياهلا..

وبعد دراســة امللف املتضمن حمرض الضبط ،الصادر من رئيس قســم

مباحــث اجلرائــم الواقعة عىل النفــس بالقيادة العامة لرشطــة ديب بتاريخ
الفتاوى الشرعية
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 2013/3/11وأمــر إحالة إىل حمكمة اجلنايات صــادر ًا من النيابة العامة
بتاريــخ  2013/8/19مرفق ًا بــه قائمة بأدلة اإلثبــات ،وحكم املحكمة
تهم ْي( :ر.ع)،
االبتدائيــة الصــادر يف  2014/2/19القايض بإعــدام ا ُمل َ

و(آ .ق) إلدانتهــا بقتــل املجني عليها (ب.ع) وهي زوجــة املتهم الثاين..
وذلك استناد ًا إىل إقرار املتهمني أمام النيابة العامة أهنام اتفقا عىل قتل املغدور
هبا؛ ألهنا كانــت ت ُِل ُح عىل زوجها (آ .ق) ،أن جيــدَّ يف البحث عن عمل له،
جــره إىل رذائل ..حتى ضاق ذرع ًا
ويرتك صحبة املتهم األول (ر.ع)؛ ألنه
ّ

هبا ،فتشــاور مع املتهــم األول يف كيفية التخلص منها ،فزين هلام الشــيطان
التخلص منها بطريقة القتل حتى ال يتحمل أعبا ًء كثرية لو أنه طلقها..

فاتفقــا عىل أن يتناوبا خنقها باأليدي ،وأعــدا خطة حمكمة بذلك ُم َبين ًة

يف أدلة اإلثبات ،وديباجة حكم املحكمة االبتدائية ،واالستئناف ،والتمييز..
وبالفعل فقد ثبت لدى املحكمة من خــال إقرار املتهم الثاين أنه عمد

إىل زوجته وقد أخلدت إىل النوم فخنقها بكلتا يديه حتى ظن أهنا قد ماتت،

النصية الفارغة،
ثم راسل املتهم األول بالطريقة التي رتباها ،وهي الرسائل ِّ
فلام وصل لتنفيذ املرحلة الثانية من اإلجهاز عليها ،فتح له الباب ،ومكنه من
الدخــول عليها ،فوجد هبا رمق ًا من احليــاة ،فأخذها وقلبها عىل ظهرها ،ثم

أجهز عليهــا خنق ًا بكلتا يديه ،واملتهم الثاين وهو زوجها ظل يراقب الطريق
يف املمر خشــية أن يفتضح أمرمها ،وقد كانت تستغيث بزوجها فال يغيثها،
الفتاوى الشرعية
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فلام تيقنا موهتا محالها إىل منطقة نائية ودفناها ،كام هو ثابت من أدلة اإلثبات
املرفقة بامللف.

وبنــاء عىل كل ما ثبت بإقرارمهــا أهنام قد تناوبا خنقهــا فإن ك ً
ال منهام

يكون قد بارش القتل العمد العدوان املوجب للقصاص رشع ًا كام قال تعاىل:

﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘ ﴾ [البقرة ،]178 :وقال ﷺ« :ال حيل دم امرىء مســلم يشهد
أن ال إله إال اهلل إال بإحدى ثــاث :النفس بالنفس ،والثيب الزاين ،واملارق
من الدين التارك للجامعــة» كام أخرجه البخاري من حديث ابن مســعود

ريض اهلل تعاىل عنه.

وهذا ما أمجعت عليه األمة من غري خالف للنصوص الرصحية يف ذلك،

منها ما ذكر ،كام اتفقوا عىل قتل اجلامعة بالواحد إذا متالوا عىل القتل؛ فقد قال

سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه« :لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم».

إال أن هذه اجلناية ال توجب القصاص فحسب ،بل خيري أولياء الدم فيها

بني القصاص والعفو إىل الدية ،أو بدوهنا قال تعاىل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [البقــرة ،]178 :وقال ﷺ« :من
ُقتِــل له ٌ
قتيل فهو بخري النظرين ،إما أن يــودى أو يقاد» كام أخرجه أبوداود
وغريه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،ورواه البخاري يف الرتمجة تعليق ًا،

واتفق عليه أهل العلم.

الفتاوى الشرعية
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وقد قضت األحــكام الصــادرة االبتدائي ،واالســتئناف ،والتمييز،
بإعدامهام من غري إشــارة إىل عــرض العفو إىل دية أو غريهــا من قبل ويل

الــدم ،وهو أبوها دون بنتها؛ كام هو مذهب ٍ
مالك رمحه اهلل تعاىل فإن البنات
واألخــوات والزوج والزوجة ليس هلن قول مــع العصبة كام نص عليه ابن
جزي يف القوانني ص .227
واألصــل يف أحكام القصاص واجلنايات العمديــة التي تقبل العفو أن
ال تنفذ حتى جيتمع مســتحقو الدم وهم يف هيئة الكامل فريفضون العفو إىل
دية أو غريها ،ويطالبون بالقصاص؛ وعندئذ يتعني تنفيذ احلكم بالقصاص.
واألحــكام الصادرة يف هذه القضية قد خلــت عن ذلك ،والذي نفتي
به هــو وجوب الرجوع إىل أولياء الدم الذين تثبــت واليتهم قضاء؛ وذلك
لعــرض العفو عن القصاص إىل دية أو بدوهنا ،فإن قبلوا فذاك هو األفضل؛
فقد كان ﷺ« :ال ُيرفع إليه قصاص إال أمر بالعفو» كام رواه أمحد يف مســنده

من حديث أنــس ريض اهلل تعاىل عنه ،وإن أبــوا إال القصاص فلهم ذلك،
ف ُيقــى هلم به ،وعندئذ ُيقتص منهام قت ً
ال كام رشع اهلل تعاىل القائل ﴿ :ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [البقرة.]178 :
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

الفتاوى الشرعية
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الدعوى اجلزائية رقم ()2015/27041
وردنا سؤال من النائب العام سعادة /املستشار عصام عيسى احلميدان،يقول فيه:

املوضوع :الدعوى اجلزائية رقم 2015/27041م
هتديكم النيابة العامة أطيب حتياهتا ،وباإلشارة إىل املوضوع أعاله.
نرفق لكم طيه صور األحكام يف الدعوى أعاله والصادر هبا حكم بات
بإعدام املحكوم عليه /م.أ بتهمة القتل العمد مع ســبق اإلرصار والرتصد
املرتبط بجريمة أخرى ،للتفضل باالطالع وموافاتنا الفتوى الرشعية فيها.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
اجلواب وباهلل التوفيق:

بعد النظر يف ملف الدعوى اجلزائية ذات الرقم  2015/27041املحالة
من سعادة النائب العام يف حكومة ديب.
املتضمــن أحكام ًا صادرة بحق املدعو (م.أ) بتهمة القتل العمد للمدعو
( ).....قد تضمن امللف أمر إحالة الدعوى اجلزائية الصادرة من النيابة العامة
بتاريخ  ،2015/7/2وحكم املحكمــة االبتدائية بتاريخ 2016/2/24
وحكم حمكمة االســتئناف الصــادر  2016/6/12وحكم حمكمة التمييز
الصادر يف .2016/8/22
الفتاوى الشرعية
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وقد تبني خالل دراســة ملف القضية أن اجلاين (م.أ) قتل عمد ًا عدوانا

املجني عليه ( ).....من أجل اســتالب ما لديــه من مال ،وذلك بعد ترقب

ملن يظفر به من اجلالية الصينية التي ظل يراقب حركاهتم يف منطقة نايف من
خالل متابعتهم يف حمال الرصافة ،ليسلب من وجده منهم حتى يسدد ما عليه

من ديون للفندق الذي يسكن فيه هو وعائلته ،وخيرج من ضائقته املادية التي
يمر هبا ،وقد أقر بأنه منذ ثالثة أيام قبل الواقعة كان يرتدد عىل حمالت الرصافة

يف منطقة نايف هبدف رسقة أي شخص ،وأنه كان يقوم بمراقبة األشخاص
الصينني الذين يرتددون عىل حمالت الرصافة ،وشاهدهم يتوجهون إىل البناية

مكان الواقعة ،ويف يوم الواقعة قرر أن يرسق بأي طريقة فأخذ معه ســكين ًا
وعصا خشــبية ،وتوجه إىل البناية مكان الواقعة ومل يشاهد أي شخص يقوم

برسقته ،ثم غادر البناية ورجع إليها ظهر ًا يف حوايل الساعة الثانية والنصف،
وتوجه إىل الطابق العارش إال أن املصعــد ارتفع إىل العرشين ،وأثناء ما كان
بداخل مصعد البناية وهو نازل توقــف يف الثاين عرش ،عندها دخل املجني

عليه ،فعرفه أنه ضمن األشــخاص الذين سبق وأن شاهدهم يرتددون عىل
حمالت الرصافــة ،فقرر رسقته بأي طريقة كانت فاســتغل فرصة وجودمها
منفردين يف املصعد فعاجله بعدة رضبات بالعىص عىل رأســه ،وعندما سقط

عىل األرض قام بطعنه عدة طعنات وقص حبل احلقيبة التي عىل ظهر املجني
عليه وأخذها ،ثم الذ بالفرار من مكان احلادث.
الفتاوى الشرعية
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وإ ْذ قد ثبت هــذا بإقراره لدى النيابة العامــة ،ولدى درجات املحاكم

الثالث :االبتدائية واالســتئناف والتمييز ،وبناء عليــه ،وبام صاحب ذلك
االستدالل من شهادة شــهود اإلثبات املرفقة شهاداهتم بملف القضية ،فقد
حكم عليه باإلعدام يف مجيع املراحل ،وبإمجاع القضاة يف كل مرحلة.

ونفتــي بصحة األحــكام الصادرة يف حق اجلاين املذكــور ،وندلل عىل

ذلك بأن هذا الفعل هو من اإلفساد يف األرض الذي تضمنته اآلية الكريمة:

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﴾ [املائدة.]33 :
فجعل اهلل تعاىل الفســاد يف األرض ،كالقتل ،يف وجوب قتل املفسد كام

نص عليه القرايف يف الذخرية  125/12وقد نقل ابن القاسم عن مالك رمحه
اهلل تعاىل أن الرسقة واحلرابة من الفساد يف األرض كام يف املدونة  168/15و

 37/16ونقل ابن عبد الرب يف االستذكار  204/24عن مالك قوله :الفساد
يف األرض القتل وأخذ املال ،ثم استدل باآلية الكريمة املذكورة آنف ًا.

فلذلك رأى أن الذمي إذا رسق تقطع يده ،فكيف إذا قتل ،واملســلم يف

هذا كالذمي بل أوىل؛ ألنه ملزم برشع اهلل تعاىل.

وأما كونه مســل ًام وهو ال يقتل بكافر عنــد اجلمهور خالف ًا أليب حنيفة؛

فمحل ذلك لــو كان قت ً
ال جمرد ًا ،أما يف مثل هذه الصــورة فإنه يقتل به عند
الفتاوى الشرعية
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مالك وهو مذهب الدولة الرســمي ألنه قتل عىل املال كام نص عىل ذلك ابن
احلاجب يف التوضيح (ج ،8ص )173حيث قال شارح ًا عىل املخترص« :إال

أن يقتل غيلة» قال ابن احلاجب« :ألن القتل للفساد يف األرض بدليل أنه لو
ِ
«والغيلة القتل عىل املال» اهـ.
عفا ويل الكافر مل يسقط القتل» ثم قال:
ومــا قام به اجلاين هو من اإلفســاد يف األرض ،حيث قتل نفســ ًا بريئة

معصومة باألمان ،وسلب املال الكثري بغي ًا وعدوان ًا ،فاستحق القتل لسبيني،

وما رشع القصاص إال لرفع الفســاد يف األرض ،ومحاية األنفس الربيئة من
القتل كام نص عليه ابن نجيم احلنفي يف البحر الرائق .327/8

والقتل هنا حق لويل األمر ،وإن مل يطلبه أولياء الدم؛ لقطع دابر الفســاد

يف األرض.

وكام جيب القصــاص يف حق اجلاين ،فإنه جيب كذلــك أن ترد األموال

املســلوبة ألصحاهبا ،مع التعزير الالئق بحق املتهمني األخرين ،ومها زوجة
اجلاين التي اســتلمت منه املال ،و(ع .ع) الــذي حول املال إىل بلد اجلاين ومل

يبلغا اجلهات املختصة عن اجلاين ،فكانا متسرتين عىل اجلاين فاستحقا التعزير
الالئق الذي تراه املحكمة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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كتاب املواريث والوصايا
مسألة يف املرياث
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
نحن مخســة أوالد :ثالثة ذكور ،وأنثيان من أم وأب ،استشهد أصغرنا

يف احلــرب،كان متزوجــ ًا وطلق زوجتــه ومل خيلف ذريــة ..بقينا ذكرين و
أنثيــن ،وأيب عىل قيد احلياة وقد تزوج ،وأمــي تزوجت هي األخرى ،لدينا
ثامنيــة إخوة من أيب أعني مــن أيب وخالتي ،ولدينا أختــان من أمي وعمي
زوج أمي.
السؤال :هل نحن اإلخوة األربعة نرث أخانا من أبينا وأمنا؟ وكم مقدار
اإلرث إن وجد؟
وهل إخوتنا من أبينا وخالتنا يرثون ،وكم إن وجد ،وهل ترث أخواتنا
من أمنا وعمنا زوج أمنا وكم إن وجد ،وكم مقدار إرث األم واألب؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

الذي يرث يف هذه املسألة مها األب واألم فقط.
الفتاوى الشرعية
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أمــا اإلخوة مــن أي جهة كانــوا فإهنــم حمجوبون بــاألب؛ كام قال

صاحب الرحبية:

وباألب األدنى كام ُروينا

وتسقط اإلخـوة بالبنـينـا

وعليــه :فإن األم ترث الســدس فرض ًا ،والباقي كلــه لألب تعصيباً،

وتقســم الرتكة من ستة خمرج السدس ،فتعطى األم واحدا ً،واخلمسة الباقية

كلها لألب.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

من يستحق مكافأة نهاية اخلدمة عند وفاة املوظف؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
تويف زميلنا يف العمل وكان قد أفاد بأن ترصف منحة الثالثة أشــهر التي

ترصفها الدائرة بعد وفاة موظف الدائرة لزوجته.

والسؤال :هل مبلغ الثالثة أشهر هذا يعد تركة تقسم عىل الورثة ،أم يعد

من حق الزوجة فقط؟

نرجو من فضيلتكم إفادتنا خطي ًا يف ذلك.
ولكم جزيل الشكر.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

َّ
املتوف بحكم قانون املوارد البرشية الذي
املكافأة التي تُرصف للموظف

ينــص عىل أنه( :يف حالة وفاة املوظف وفــاة طبيعية أو نتيجة حلادث خارج
مكان العمل غري ناشــئ عن االنتحار ،تقوم الدائرة فــور ًا برصف الراتب
اإلمجا ّيل لألشــهر الثالثة التالية لشــهر الوفاة باإلضافة إىل الراتب اإلمجايل

للشــهر الذي حتدث فيه الوفاة كام ً
ال دفع ًة واحد ًة إىل الشخص الذي حيدده
املوظف خط ّي ًا قبل وفاته).

هــذه املكافأة تعترب حقــ ًا للموظف َم َلكَه يف آخر جــزء من حياته كد ّية

قانوين اقتضاه عقد العمــل ،وقانون املوارد البرشية،
حق
القتــل؛ بدليل أهنا ٌ
ٌ
ولذلك ُيقدّ ر بكامل راتبه لشهر الوفاة واألشهر الثالثة بعده ،ولو كان منحة

حمضة ملن يعوهلم ،أو ملن حدده لكان قدر ًا حمدد ًا كسائر اهلبات.

وبناء عليه :فإهنا تعترب جزء ًا من تركته التي يستحقها الورثة من بعده.
فإذا كان يف حال صحته املعتربة رشع ًا قد حدد شخص ًا ّما لقبضها ،فينظر

وصاه ليأخذها لنفسه؟ أم ليرصفها لورثته أو غريهم؟
يف ذلك :هل َّ

فــإن كان قد أوىص هبا إليه  -وهو غري وارث  -فإهنا تكون له إذا كانت

يف حدود الثلث فأقل ،فإن زادت عن الثلث افتقرت الزيادة إلجازة الورثة،
فإن أجازوها نفذت وإال فال.
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وإن كان وارثــ ًا مل جتــز لــه إال إذا أجازهــا بقيــة الورثــة كلهم ،فإن
أجازها بعضهم دون بعض ،حســمت ممــن أجازها ،ومــن مل جيزها يبقى

حقه موفور ًا.

عي شــخص ًا لقبضها ،فإهنا تكون مرياث ًا جلميع ورثته بحســب
فإن مل ُي ّ

نصيب كل منهم ،سواء من كان يعوله منهم أم ال.

أما جعلها ملن يعوله فقط -كام اقتضاه القانون-فإن هذا يقتيض أن حيرم

منها بقية الورثة غــر املعالني ،وقد حيرم منها اجلميع إذا كان ال يعول أحد ًا،
ويف ذلك تضييع حلق الورثة من مورثهم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

مسألة يف الوصية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
رجل أوىص بثلث أمواله بإعادة بناء مسجد وأعامل خريية أخرى حيث
إنه يوجد لدي مبلغ مــايل لصالح املتوىف حصيلة بيــع قطعة أرض ،وورثة
املرحــوم يطالبون عن طريــق الدعوى القضائية وهيئة األوقاف وشــؤون
الفتاوى الشرعية
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القرص باحلصول عىل هذه األموال ،لكني امتنع عن تسليم مبلغ بيع األرض

إال بعد تنفيذ مضمون الوصية ،وعليه وعىل ضوء ما سبق أتقدم لكم بطلب

فتوى رشعية بعد اطالعكم عىل الوصية املرفقة ،وتفضلوا بقبول فائق التقدير
واالحرتام.

اجلواب وباهلل التوفيق:

بــا أن وصية املرحوم تنص رصاحة بثلث ممتلكاته املنقولة وغري املنقولة

نقد ًا أو عين ًا من مجيع تركته ،وما سيئول إليه من تركة والده أو أحد أقاربه أو

من أي شــخص آخر ،ليرصف هذا الثلث فيام حدده يف الوصية ،وهو إعادة

بناء مسجد والده واألعامل اخلريية بحســب نظر املوىص إليهم ،وحيث إن
هذه الوصية كانت صحيحة رشع ًا ،إ ْذ كانت يف حالة صحته املعتربة وبكامل
اإلرادة ،وقد اعتمدها القايض الرشعي ،ومل تتعارض بديون مســتحقة عىل
املويص ،فإن الواجب هو تنفيذها من قبل الوصيني ،وعىل ورثته أن يعينومها

عــى تنفيذها ،فإن هذه األرض التي بيعت هي من ممتلكاته غري املنقولة التي
دخلت يف عموم الوصية ،وقد كان الواجب أن حيدد ثلث الرتكة املوىص هبا

املذكور ْين يف
من مجيع ما شــملته الوصية ،ويبقى هذا الثلث يف يد الوصيني
َ
وصيته ،وحتت نظارهتام ليترصفا فيه بحسب الوصية من بناء املسجد واألعامل
اخلريية األخرى التي أوكلت إليهام ،ثم يقتســم الورثة الثلثني األخريين بعد
إخراج الديون إن كانت عليه ،وذلــك حتى ال تبقى الوصية حم ً
ال للتجاذب
الفتاوى الشرعية
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والتنازع مســتقبالً ،كام قال اهلل تعاىل يف آيــات املواريث ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾ [النساء.]١١ :

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

من يستحق الوصية الواجبة ومن ال يستحقها
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

يرجى التكرم فض ً
ال بتزويدنا وإفادتنــا بفتوى عن الوصية الواجبة ،كام
جاء يف الرشع ونص عليها القانون ،حول األمور اآلتية:
 -1هل الوصية الواجبة تطرح من مجيع الرتكة أوالً بعد حتديدها ويتأثر
هبا مجيع الورثة ســواء كانوا من أصحاب الفروض أو العصبة أو غريهم من
الورثة احلقيقيني ،وهل هي مقدمة عىل مجيع الوصايا يف االســتيفاء من مجيع
الرتكة ،ومقدارهــا ال يتجاوز ثلث الرتكة ،وما تبقــى من الرتكة يوزع عىل
الورثة احلقيقيني حسب أنصبتهم الرشعية ،أم ال؟
 -2هل زوجة االبن املتوىف قبل أبيه أو أ ُّمه ترث أم ال؟
شاكر ًا تعاونكم وزادكم اهلل من نعمه وزادكم عل ًام
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
الفتاوى الشرعية
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اجلواب وباهلل التوفيق:

 -1نعم الوصية الواجبة حكمها حكم سائر الوصايا من حيث إخراجها
من ثلث الرتكة قبل تقســيمها وبعد إخراج الديون املســتحقة ومؤن جتهيز
امليت ،وما بقي بعد مؤن التجهيز والديون املســتحقة سواء هلل تعاىل كالزكاة
والكفارات والنذور ،أو للعباد كالديــون العامة املوثقة ،أو املعرتف هبا من
قبل الورثة ،ومــا بقي يوزع عىل الورثة كل بحســب نصيبه الرشعي فرض ًا
أو تعصيب ًا ،فــإن تزامحت الوصايا االختيارية والواجبــة بحيث كان الثلث
ال يكفي هلام ،فتقــدم الوصية الواجبة بمقتىض قانون األحوال الشــخصية
الذي أصدره ويل األمر.
خيتــص هبا أحفاد اجلــد وهــم أوالد ابنه املتوىف
-2الوصيــة الواجبة
ُ
يف حياتــه وإن نزلوا ،وأســباطه وهــم أوالد بنته املتوفاة قبلــه وإن نزلوا،
عــى أن َتجب الطبقــة األوىل َمن بعدهــا ،فال تدخل فيهــا زوجة االبن
وال أمــه؛ ألهنــا ليســت مرياث ًا منــه ،وإنام هي عطــاء من اجلــد لألحفاد
واألسباط حرص ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم الوصية الواجبة ومن يدخل فيها
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

يرجى التكرم فض ً
ال بتزويدنا وإفادتنــا بفتوى عن الوصية الواجبة ،كام
جاء يف الرشع ونص عليها القانون ،حول األمور اآلتية:
 -1هل الوصية الواجبة تطرح مــن مجيع الرتكة ،ويتأثر هبا مجيع الورثة
ســواء كانوا من الفروض أو العصبة أو غريهم من الورثة احلقيقيني ،وهل
هي مقدمة عىل مجيع الرتكة ،ومقدارها ال يتجاوز ثلث الرتكة ،وما تبقى من
الرتكة يوزع عىل الورثة احلقيقيني حسب أنصبتهم الرشعية ،أم ال؟
 -2هل الوصية الواجبة ألبناء االبــن املتوىف تكون بمقدار حصتهم مما
يرثه أبوهم ،عىل أن ال يتجاوز الثلث؟
 -3هل زوجة االبن املتوىف قبل أبيه ترث أم ال؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
اجلواب وباهلل التوفيق:

الوصيــة الواجبــة  -وهي ما ُيرج ألحفــاد اجلد وأســباطه إذا مات
أبوهــم يف حياة أبيه وله إخــوة ذكور ،وتقدر بمثل ما كان يســتحقه مرياثا
لــو كان حيا ،برشط أن ال تزيد عــن الثلث ،وأن ال يكــون قد أعطاهم يف
الفتاوى الشرعية
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حياته ذلك القدر أو أكثر منه ،فــإن أعطاهم أقل ُتم هلم بقدر مرياث أبيهم
لو كان حيا.
وسميت واجبة ألهنا وجبت بحكم القانون؛ حيث إن هؤالء األحفاد أو
األسباط ال يرثون شيئا مع وجود أبناء الصلب ،وهم أعاممهم.
وحكمها كسائر الوصايا؛ خترج من ثلث الرتكة قبل قسمة املواريث ،بعد
إخراج احلقوق املتعلقة بعني الرتكة من مؤنة جتهيز امليت وديونه املستحقة هلل
تعاىل كالزكاة والكفارات والنذور ،أو للعباد كالديون والرهون ،فام زاد عن
ذلك أخرج منه الوصية الرشعية أو القانونية  -الواجبة  -كام قال اهلل تعاىل يف
آيات املواريث ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾ [النساء.]11 :
ومــا زاد عــن كل ذلك يكون مرياث ًا يقســم بني الورثــة الرشعيني من
أصحاب الفروض والعصبات.
وعلم مــن ذلك أن مجيع الورثة الرشعيني يتأثرون بالوصية؛ ألهنا خترج
قبل تقسيم الرتكة.
وعلــم كذلك أن الوصيــة الواجبة خاص ٌة ألبناء وبنــات االبن املتوىف
يف حياة أبيــه ،أو البنت املتوفــاة يف حياة أبيها وال تدخــل فيها زوجته وال
ُأمــه وال غريهم؛ ألهنا عطاء من اجلد لألحفاد واألســباط ،ومن نزل منهم
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برشط عدم حجبهم بالطبقة العليا ،وليســت مــن مرياث االبن املتوىف حتى
يرثون منها.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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•
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كتاب اجلـامـع
حكم مالمسة الراقي أجزاء من جسد املرقية
وردنا سـؤال من السيد  /مـروان حممد الشحي املستشـار القـانوني  -مدير إدارة
الشؤون القانونية ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
يطيب لنا بداية أن هنديكم خالص التحية والتقدير ،باإلشــارة إىل كتاب
رشطة ديب رقم ( )298145/17/2/3151املؤرخ يف 2016/8/24م،
بشأن املوضوع أعاله.
وحيث إنه وردنا تســاؤل من رشطة ديب ،بشأن الشــكوى املقدمة من
ســيدة تتضمن تعرضها للتحرش اجلســدي مــن قبل رجل يقــوم بعمل
رقية رشعية.
وعليــه نأمل التكرم ببيــان احلكم الرشعي نحو األفعــال التي قام هبا،
املتمثلة يف الرقية الرشعية لزوجني ،وخالل جلســة الرقية جلست الشاكية
بجانب زوجها وجلس املشكو ضده أمامهام ،وبدأ بقراءة بعض آيات القرآن
الكريم واألذكار املأخوذة من الســنة النبوية الرشيفة ملدة ســاعتني واضع ًا
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يديه عىل رأسيهام تارة وممسك ًا بأصابع أيدهيام تارة أخرى ،وأثناء ذلك توجه
زوج املشتكية إىل دورة املياه لقضاء احلاجة حينئذ قام املشكو ضده بمالمسة
ظهرها من األعىل إىل األســفل وأدخل يده من حتت نقاهبا ومســك رقبتها
ولساهنا ومسح لعاهبا عىل شفتيها.
وحيث إن املشــكو ضده أقر بام جاء يف أقوال الشاكية وأفاد بأن حالتها
حتتاج إىل مثل هذه األفعال والرضب ليستطيع إخراج التابع (اجلن) وإجباره
عىل التحدث معه.
لذا نأمــل بيان ما إذا كانت تلك األفعال التي قام هبا املشــكو ضده مع
الشاكية تندرج حتت باب الرقية و العالج بالقرآن الكريم من عدمه؟
شاكرين حسن تعاونكم معنا.
اجلواب وباهلل التوفيق:

هذا يعترب خمالفة رشعية من وجهني:
األول :اخللــوة بغــر حمــرم ،وكان الواجــب أن ال خيلــو هبــا بعــد
خــروج زوجهــا ،بــل أن خيرج مــع خروجــه أو يوجــد حمــرم آخر أو
َّ
تســافرن
امــرأة أخــرى معهام ،لقولــه ﷺ« :ال خيلون رجــل بامرأة ،وال
الفتاوى الشرعية
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امــرأة إال ومعها حمــرم» كــا أخرجه ابن حبــان من حديــث ابن عباس
ريض اهلل عنهام.
الثاين :ما ذكر من املالمســة غــر الرضورية ،والواجــب أن ال يمس
شــيئ ًا من جســدها ،فإن الرقية ليســت عمليــة جراحية حتــى يضطر إىل
املالمســة ،بل هي قرآن وذكر ونفخ ،فتكفي القراءة عــن بعد ،أو من فوق
مخارها عىل رأســها كام هو معهود عنــد الرقاة ،وأما احلالــة املذكورة فإهنا
غــر جائزة رشع ًا ،فقد ورد عنه ﷺ« :ألن يطعــن يف رأس أحدكم بمخيط
من حديــد خري له مــن أن يمس امرأة ال حتــل له» كــا رواه الطرباين من
حديث معقل بن يســار ريض اهلل عنــه وصححه اهليثمي ،ومل ُيســ َت ْث َن من
ذلــك إال حاالت الرضورة اجلراحية أو الكشــف الطبــي التخصيص عند
تعــذر وجود طبيبة ،لقاعدة رفع احلرج عند الــرورة (الرضورات تبيح
املحظورات) وما هنا ليس من ذلك يف يشء ،ملا تقدم من حال الرقية الرشعية
من املتخصصني.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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حكم إنشاء حديقة تسمى حديقة القرآن الكريم
وردنا سؤال من السادة  /إدارة البحوث ،يقولون فيه:

املوضــوع :طلــب فتوى عامــة عن مــروع حديقة القــرآن الكريم

بجميع تفاصيلها.

باإلشــارة إىل املوضوع أعاله ،وبنا ًء عىل التعاون املشرتك مع بلدية ديب

بشــأن تنفيذ مرشوع (حديقة القرآن) والتي حتتوي عىل مجيع أنواع النباتات
التي ذكرت يف القرآن الكريم والسنة النبوية وبيان أمهية كل نبتة ،مع تصميم

(كهف املعجزات) والذي يتم فيه تصوير خمترص بالفيديو عن املعجزات التي
ذكرت يف القرآن الكريم عرب شاشــات العرض املوزعة يف الكهف وبلغات

عدة ،وتســمية جزء من احلديقة بعصا موسى والتي تعرب عن بحرية صغرية

خيرتقها جرس تزرع فيها النباتات املائية.

عليــه ،يرجى التكرم وإفادتنــا باحلكم الرشعي عــن كل ما ورد ،عىل

أمل أن يصلنــا الرد يف أقرب فرصة ممكنة ليتم التنســيق مع البلدية يف حال
استجد جديد.

ولكم منا جزيل الشكر.
اجلواب وباهلل التوفيق:

مــا ذكر يف الرســالة حتت عنــوان (كهــف املعجزات) عــى أهنا من

املعجــزات القرآنيــة ،وهــي ســفينة نوح ،وعصــا موســى ،وأصحاب
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الكهــف ،وناقة صالح ،وحوت يونــس ،ونار إبراهيــم ،وإرم ذات العامد

وماء زمزم.

هذه كلها ليســت من املعجزات القرآنية ،أو االكتشافات العلمية التي

تســمى باإلعجاز العلمي ،بل إن الست األول هي معجزات األنبياء عليهم
وعىل نبينا الصالة والسالم ،املذكورين يف القرآن الكريم ،حتدث عنهم القرآن

الكريم ،وما أكرمهم به رهبم ســبحانه وتعاىل من املعجزات إلظهار دعوهتم

ألممهم ،والســابعة إخبار من احلق ســبحانه وتعاىل عام حل بقوم هود ،وهم
عاد األوىل ،حيث أهلكهم اهلل ملا عصوا رسوهلم ،وجتربوا بقوهتم.

وأمــا الثامنة وهي بئر زمزم فإهنا مل تذكــر يف القرآن الكريم وهي كرامة

لعبد اهلل والد النبي ﷺ ،وأبيه عبداملطلــب ،وهي قبل ذلك كرامة هلاجر أم

إسامعيل عليهام السالم.

فال يصح أن تســمى هذه األمــور معجزات قرآنية ،وإنام تذكر باســم

معجزات األنبياء التي حتدث عنها القرآن الكريم.

وال مانع مــن ذكر تعريف هبــا ،وتصوير توضيحي للمعجزة نفســها

ال لألنبياء عليهم الصالة والسالم.

أما ذكر األشــجار والنباتــات واحليوانات التــي ورد ذكرها يف القرآن

الكريم كالنحل والعســل والعنكبوت واأللبان والغنــم واألبقار والنمل،
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واحلمــر ،واإلبل واهلدهــد وغري ذلك فإنه ال حرج من ذكر هذه األشــياء
وتصويــر النباتات واجلامدات كاجلبــال ،وأما احليوانــات فتذكر بصورها

الفوتوغرافية وخصائصها وفوائدهــا ،وال ُتعل صور ًا منحوتة ،ألن نحت
صور ذوات األرواح حمرم يف اإلسالم.
عىل أنه ال يصح أن تســمى هذه احلديقــة بحديقة القرآن مع ما تضمنته
رســالتكم من حمتويات متعــددة ،فإن هذا العنــوان ال ينطبق عىل املحتوى
فينبغي أن تســمى( :احلديقة القرآنية) ،كي ال يؤدي املســمى إىل إشكال يف
فهم الزائر املعنى مع هذه املحتويات.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

حكم كتابة املصحف بأوراق ملونة
وردنا سؤال من السادة  /إدارة حبوث ،يقولون فيه:

حتية طيبة وبعد:
املوضوع :املصحف امللون
هتديكــم إدارة اخلدمات الدينية يف املســاجد أطيب حتية ،وباإلشــارة

إىل املوضوع أعاله ،نرجو من ســيادتكم التكرم ببيــان احلكم الرشعي عن
الفتاوى الشرعية
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املصحف امللون املرفــق حيث إنه وجد يف أحد املســاجد (مرفق صور من
املصحف امللون).
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
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اجلواب وباهلل التوفيق:

ليس يف املصحف امللون املرفق بعــض صور صفحاته مانع رشع ًا؛ ألن
ذلك من تزيني املصاحف الرشيفة ،وما زالت األمة اإلسالمية تُعنى بتزيينها
ولو بامء الذهب ،فليس يف ذلك بأس وال حرج.
واملطلوب هو العناية الفائقة برسم املصحف ،بحيث ال خيرج عن ذلك
بقليل وال كثري،فإذا أمن خطه ورسمه وضبطه ،فال مانع بعد ذلك من طباعته.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•
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