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 ب���������������������اب  اجل�������������ن�������������ائ�������������ز   وامل���������ق���������اب���������ر

ما ي�ضن فعله للمحت�ضر

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 1 614 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املريض  أهل  املستشفيات حني مينعون  يفعله بعض األطباء في  ما  ما حكم 
الوفاة واالحتضار، بحجة مراقبة وضعه  احملتضر وخاصته من حضور حلظات 
عليه  فيفّوتون  املركزة،  العناية  غرفة  في  وبالذات  املالحظات،  وتقييد  الصحي 
احلال؛ كالوصية  فعله في هذه  ُشرع  كثيرًا من سنن االحتضار، وما  أهله  وعلى 

وتلقني الشهادة، واستقبال القبلة، ونحوه؟

ولكم منا جزيل الشكر،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

من حق األطباء أن مينعوا أقارب املريض من زيارته وقت ممارستهم العالج، 
يرجون  كانوا  إذا  للمريض،  األطّباء  إسعاف  يعّطل  دخولهم  كان  إذا  وخاصة 

شفاءه.

أما إذا قّدر األطّباء ظهور عالمات االحتضار، فمن السنة أن ميّكنوا أقارب 
القرآن  وقراءة  الله(،  إالاَّ  إله  )ال  لتلقينه  االحتضار  مرحلة  حضور  من  املريض 
وتوجيهه للقبلة، وكذا بلُّ حلقه باملاء إذا أمكن ذلك، وذكر الله تعالى، وإغماض 

عينيه عند الوفاة، والدعاء له. والله أعلم.

]5565/97/18[

 � � � �
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تلقني املحت�ضر: ل اإله اإلاَّ اهلل

ه: م من السيد / يحيى، ونصُّ 1 615 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

الله  الشديد، وكان رحمه  املرض  مع  بعد صراع طويل  أيام  منذ  أبي  توفي 
أبي وهو  أن أحضر  قدرته  الله جّلت  وأراد  الصالة طوال حياته،  محافظًا على 
يلفظ  بأنه  معرفتي  لعدم  الشهادة،  تلقينه  من  أمتكن  ولم  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ 
أنفاسه األخيرة، إذ لم أر إنسانًا ميوت أمام عيني من قبل. ومنذ وفاته إلى اآلن 
والشعور بالذنب ال يتركني حلظة واحدة، فأرجو معرفة رأي الهيئة العامة لإلفتاء 

في حكم تلقني امليت؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

بتركه  املستفتي  يأثم  وال  واجبًا،  وليس  إليه،  مندوب  احملتضر  تلقني  إن 
وبخاصة إن كان يجهل حكم التلقني. والله أعلم .

]2561/39/9[

 � � � �

التعجيل فـي جتهيز امليت ودفنه

ه: م من السيد/ خالد، ونصُّ 1 616 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى من سماحتكم إفادتنا مبا يلي:

ما حكم دفن امليت املسلم؟ وهل االستعجال بدفن امليت املسلم واجب أو 
مستحب في الشريعة اإلسالمية؟ وجزاكم الله خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التراب  التراب فرض كفاية إجماعًا، فإن لم ميكن دفنه في  دفن املسلم في 
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ن وُصلِّي عليه، ثم ُألقي في البحر إن لم يكن  ل وُكفِّ كما إذا مات في سفينة ُغسِّ
قريبًا من البر؛ بأن كان بينه وبني البر مدة يتغّير بها امليت، فإن كان قريبًا من البر 

انُتظر به لُيدفن في البر.

وُيستحب لدى عاّمة الفقهاء التعجيل في جتهيز املّيت، ودفنه بعد التيّقن من 
قال:  عنه  تعالى  الله  رضي  البراء  بن  طلحة  عاد  ملّا   � الّنبّي  أّن  ثبت  َا  ملمِ موته؛ 
»إني ال أرى طلحة إالَّ قد حدث فيه املوت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه ال ينبغي 
جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراني أهله« رواه أبو داود))(، والصارف عن وجوب 
 � النبي  أن  ُروي  وملا  ونحوه،  اإلغماء  الحتماله  للروح،  االحتياط  التعجيل: 
قال: »أسرعوا باجلنازة، فإن تك صاحلة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك 

فشر تضعونه عن رقابكم«، متفق عليه)2(. والله أعلم.

]4657/127/(5[

 � � � �

جتهيز امليت واإيفاء الدين من الرتكة

1 617 حضر أمام اللجنة السيد/ زيدان، وقدم االستفتاء التالي:

 أرجو من السادة في جلنة الفتوى إفتائي في املوضوع التالي:

نًا من عقار   توفي عمي )أخو أبي ألمه( قبل شهر تقريبًا، وترك ميراثًا مكواَّ
ومال )دين له علّي وعلى اآلخرين(، ولم يترك وصية، وليس له زوجة وال ولد 

وال بنت وال أم وال أب، وال إخوة أشقاء. 

رقم )3159(.  )((
البخاري )رقم 1315(، ومسلم )رقم 944(.  )2(
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من  والّدفن  اجلنازة  مصاريف  استقطاع  ميكن  هل  املوقرة:  للجنة  وسؤالي 
الّتركة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

َز امليت من التركة، وأن تقضى ديونه، وأن تنفذ وصيته، ثم   نعم يجوز أن يجهاَّ
يوزع باقي املال على الورثة. والله أعلم.

]2332/104/8[

 � � � �

اختالط موتى امل�ضلمني مع الكفار فـي التجهيزات

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 1 618 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

في بعض الدول غير املسلمة يتم ما يلي فيما يختص باجلنائز:

- يوضع امليت املسلم في ثاّلجة مع غير املسلم، ويوضع الذكور مع اإلناث 
في نفس الّثالجة ذات األدراج املتعددة؛ بحيث يكون لكل ميت درج؛ فهل يجب 

على املسلمني املطالبُة بإجراءات أخرى ملوتاهم؟ 

ل امليت املسلم في نفس املكان الذي يغسل فيه غيره. - ُيغساَّ

- ال ُيسمح بنقل امليت إلى املقبرة إالاَّ في سيارة خاصة بنقل املوتى، وهذه 
السيارة غير موجودة إالاَّ عند جهات خيرية تابعة للكنيسة.

باملقبرتني  ويحيط  الطريق،  قرب  النصارى  مبقبرة  يقٌة  َلصمِ املسلمني  مقبرة   -
حاجز حديدي بارتفاع متر تقريبًا كالذي يستخدم في تسوير حدائق املنازل، وهو 
نفس احلاجز الذي يفصل مقبرة املسلمني عن مقبرة النصارى، كما أن بعض املارة 
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ون داخل املقبرتني الختصار طريقهم أحيانًا. ميرُّ

فما حكم ما سبق؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املسلم، بحيث يكون  املسلُم في ثالجة مع غير  امليُت  يجوز أن يوضع  )ـ  
لكلِّ ميت درج خاص به، توضع عليه بطاقة تبني اسمه وديانته وما يلزم 
باملسلمني  خاصة  ثالجة  فْصُل  أمكن  إذا  أنه  على  أخرى،  بيانات  من 

وأخرى لغيرهم، فيكون ذلك أولى رعاية ملشاعر الناس.

يجوز تغسيل امليت املسلم في مكان تغسيل أموات غير املسلمني إذا كان  2ـ  
املكان طاهرًا.

يجوز نقل أموات املسلمني بالسيارات املشار إليها في االستفتاء وبخاصة  3ـ  
أنها قد تعّينت.

إذا  موتاهم  لنقل  سيارة  تخصيص  على  املسلمون  يعمل  أن  واألولــى   
متّكنوا من ذلك.

ال حرج بأن تكون مقبرة املسلمني قريبة أو لصيقة مبقبرة غير املسلمني ما  4ـ  
دام بينهما فاصل، وإن كان إبعادها عنها في حال اإلمكان هو األولى، 
وال بأس باملرور في املقبرة عند احلاجة إليه ما دام ُيتحاَشى املروُر فوق 

القبور. والله أعلم.

]4559/417/(4[

 � � � �
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تغ�ضيل من مات على جنابة، اأو ماتت وهي حائ�ض

ه: م من السيدة/ مي، ونصُّ 1 619 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  وهــم  ميوتون  من  حكم  هو  ومــا  حائض؟  وهــي  متــوت  من  حكم  ما   
جنابة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أنهم  املسلمني،  من  جنابة  على  ميوتون  ومن  حائض  وهي  متوت  من  حكم 
نون وُيصّلى عليهم، ومكانتهم عند الله تعالى متعلقة بأعمالهم،  لون ويكفاَّ ُيغساَّ

وبفضل الله تعالى ورحمته. والله أعلم.
]4989/161/16[

 � � � �

غ�ضل من ماتت اأثناء الولدة

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 1 620 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

النفاس، وغسٌل  الوالدة، فهل تغسل من  السيدة عند  إذا حصل أن توفيت 
آخر للميت، أم يكفي غسل واحد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال  واحــدًا  غساًل  تغسل  فإنها  أثنائها  في  أو  الــوالدة  بعد  احلامل  توفيت  إذا 
غسلني. والله أعلم.

]5567/99/18[

 � � � �



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

11

تغ�ضيل من مات فـي بالد غري اإ�ضالمّية

ُه: 1 621 عرض على اللجنة االستفتاء التالي؛ ونصُّ

رجل مسلم مات بالصني وأرسلت جثته إلى الكويت في صندوق حديدي 
مقفل ملحوم، ولم يغسل، فهل هناك ضرورة لتغسيله، وماذا يصنع به؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجب فتح الصندوق إن لم يكن في فتحه خطر، فإن كانت اجلثة مهترئة فإنه 
ييّمم فقط، وال حاجة إلى غسله، وإن لم يكن مهترئًا بل كان متماسكًا فإنه يغسل. 

وسواء مُيّم أو غّسل فإّنه بعد ذلك يصّلى عليه ويدفن. والّله أعلم.

]45/183/([

 � � � �

اخلوف على الغا�ضل من تغ�ضيل امليت

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 622 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 CONGO( مثل:  اخلطيـرة  املعدية  األمراض  بسبب  توفي  في مسلم  أفتونا 
إن  خطر  في  تكون  الغاسل  حياة  بأن  علمًا  امليت؟  هذا  نغسل  كيف   )FEVER

باشر عملية الغسل بيده، وليس من املمكن أيضًا أن نيّممه خوفًا من هذا املرض 
إلينا، وقد  اخلطير، وهذا الشخص املصاب إن توفي في املستشفى يصل جسده 
ُوضع في صندوق ُأحكم إغالقه، وال تسمح احلكومة لنا بَفْتح ذلك الصندوق 

بأي حال من األحوال خوفًا من الوباء.

السؤال: هل اإلسالم يجيز لنا أن ندفن هذا امليَِّت بدون الغسل؟ 
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امليت  الصالة على هذا  فهل جتوز  في اإلسالم؛  كان ذلك مسموحًا  إذا  ثم 
بدون الغسل أو التيّمم؟ أفتونا وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األمراض  من  الوقايـة  أن  كما  الكفاية،  على  واجب  املسلم  امليت  تغسيل 
كافة  اتخاذ  مع  يغسل  عنه  املستفتى  امليِّت  فإّن  وعليه  أيضًا،  واجبة  يغسله  ملن 
اكَتَفى  وإالاَّ  منه،  ضرر  بأي  اإلصابة  من  له  يغسِّ من  لوقاية  الالزمة  االحتياطات 
بإراقة املاء عليه إن أمكن ذلك، فإن لم ميكن اكُتفمِي بالتيمم، فإن تعذر أيضًا ُدفن 
بغير تغسيل، فإن منعت السلطات الرسمية من فْتح الصندوق الذي أغلق عليه 

أصاًل سقط وجوب تغسيله.

ل أو مُيَِّم أو أريق املاء عليه ُصلِّي عليه باالتفاق، وإذا تعذر ذلك كله  ثم إذا ُغسِّ
ر ُصلِّي عليه أيضًا على رأي بعض الفقهاء. والله أعلم. أو تعساَّ

]4985/159/16[

 � � � �

اأحكام تغ�ضيل ودفن ال�ّضهيد

1 623 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيِّد/ فهد؛ من إدارة جتهيز ودفن 
ه:  املوتى في بلدية الكويت، ونصُّ

يسر إدارة جتهيز ودفن الوفيات في بلدية الكويت أن تهديكم أطيب متنياتها 
الدائمة في خدمة اإلسالم واملسلمني ونظرًا  مقرونة بالشكر والتقدير جلهودكم 
العثور على عظام بعض  بعد  أسرانا وخاصة  املتعلقة مبصير  املستجدة  للظروف 

َمن ُقتل منهم على يد النظام العراقي البائد.
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ُيرجى الّتكرم بتزويدنا بفتوى شرعية حول النقاط التالية؛ لتكون لنا ولكافة 
اإلخوة املسلمني مرجعًا ال ميكن احلياد عنه أو العبث مبضمونه وهي:

أواًل: 

تعريف الشهيد . أ   - 
ب- هل كل من ورد اسمه في الئحة األسرى، واملرتهنني، واملفقودين يعتبر 

شهيدًا في حال موته؟
كيفية التعامل مع اجلثث، أو الهياكل العظمية لهؤالء األسرى بعد العثور  ج - 
وجتهيزها  )تغسيلها  حيث:  من  لدفنها  الكويت  إلى  ووصولها  عليها 

والصالة عليها ودفنها(.
العظمية  الهياكل  أو  اجلثث  لبعض  بالتابوت  الدفن  مشروعية  مدى  ما  د - 
التي تصلنا وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظًا على حرمة الهياكل 

العظمية وعدم املساس بها وبعثرتها؟

ما مدى مشروعية وضع صورة شخصية للمتوفى على الشاهد فوق  ثانيًا: 
قبره؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 أواًل:

وشهيد  الدنيا،  شهيد  هي:  مراتب،  ثالث  الفقهاء  عرف  في  الشهيد   - أ  
اآلخرة، وشهيد الدنيا واآلخرة .

الكفار  مع  قتال  في  ظلمًا  ُقتل  مسلم  كل  فهو  واآلخــرة،  الدنيا  شهيد  فأما 
إلعالء كلمة الله تعالى، مقباًل غير مدبر، أو قتله البغاة، أو قطاع الطريق، سواء 
باملباشرة أو بالتسبب، أو ُقتل مدافعًا عن ماله أو دمه أو عرضه أو أهله أو دينه، 
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منازل  أهلها  بها  يحرز  التي  الشهادة  وهي  الشهادة،  مراتب  أعلى  املرتبة  وهذه 
الشهداء في اآلخرة، ويطبق عليها حكم الشهادة في الدنيا، فال يغسلون، ولكن 
ترجح  واللجنة  فيها،  الفقهاء  اختلف  فقد  عليهم  الصالة  أما  بثيابهم،  يكفنون 

الصالة عليهم.

أو  املتقدمة،  احلاالت  غير  في  ظلمًا  قتل  مسلم  كل  فهو  اآلخرة،  شهيد  أما 
مات دون قتل بسبب شدة إصابته، كاملطعون واملبطون، والغريق في غير معصية، 
وصاحب الهدم، ومن مات بالسل، ومن تردى من رأس جبل،واملرابط، وطالب 
العلم، ومن مات في احلج، واملجنون، والنفساء من غير زنا، واللديغ، وَفريس 
ُبع، ومن مات غريبًا عن بلده من غير معصية، واملرأة متوت وولدها في بطنها  الساَّ
من غير زنا، فهؤالء وأمثالهم في مرتبة دون املرتبة األولى، فينطبق عليهم لفظ 
ذلك  وعلى  الشهيد،  معاملة  الدنيا  في  يعاملون  وال  حقيقة،  ال  حكمًا  الشهيد 

فيغسلون، ويكفنون، ويدفنون كباقي أموات املسلمني، وُيصلى عليهم .

وأما شهيد الدنيا، فهو من قتل على يد األعداء في القتال وقد َغّل من الغنيمة، 
أو قاتل رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا، فيكفن في ثيابه وال يغسل، وُيصلى 

عليه في القول الراجح، وأمره إلى الله تعالى.

ب - ينطبق على هؤالء ما تقّدم من تعريف الشهداء ومراتبهم، وعلى ذلك 
واملفقودين  واملرتهنني  األسرى  الئحة  في  اسمه  ورد  من  كل  يعد  أن  ميكن  فال 
شهيدًا في حال موته، إالاَّ من انطبقت عليه التعريفات السابقة، فإذا ثبت أنه مات 
في األسر بسبب مرض أو غيره فهو شهيد اآلخرة، ألنه مات غريبًا، وإذا مات 

بقتل ظالم، فهو شهيد الدنيا.
ج  - إذا ُعلم أن جثة املسلم التي عثر عليها غسلت قبل الدفن، أو أنها جثة 
بغير  دفنت  جّثة  اَّها  أن علم  وإن  تغسيل،  بال  فتدفن  تغسيل،  إلى  يحتاج  شهيد ال 
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تغسيل، وليست جّثة شهيد لم يغسل، فإن كانت أعضاء متفرقة غير مكتملة، فقد 
اختلف الفقهاء في حكم تغسيلها قبل دفنها، فقال البعض بتغسيلها ثم تكفينها 
ودفنها، وقال البعض بتكفينها ودفنها من غير تغسيل، وهذا ما ترجحه اللجنة، 
أما إن كانت اجلثة كاملة األعضاء، فإنها تغسل وتكفن وتدفن، ما دام ذلك ممكنًا، 
القول  في  األحوال  في كل  عليها  ى  وُيصلاَّ للتغسيل،  فال حاجة  ذلك  تعذر  فإن 

الراجح لدى الفقهاء.
د  - موضوع دفن املسلم في التابوت مما اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب 
اجلمهور إلى كراهته لغير حاجة، أما الدفن فيه حلاجة، كرخاوة األرض، فيجوز، 
وفرق احلنفية بني املرأة والرجل في ذلك، فأجازوا الدفن فيه للمرأة مطلقًا ملزيد 
لغير  التابوت  في  دفنه  فيكره  الرجل  أما  ضمَنُه،  قبرها  في  فتوضع  الّستر،  من 

حاجة، وأما دفنه فيه حلاجة فيجوز؛ كقول اجلمهور. 

وعليه: فال مانع من الدفن في تابوت اجلثث أو الهياكل العظمية التي تصلكم 
وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظًا على حرمة هذه اجلثث والهياكل وعدم 

املساس بها وبعثرتها، للحاجة.

ثانيًا: ال يجوز وضع الصورة فوق الشاهد، وُيْكَتفى في ذلك بوضع االسم 
وتاريخ الوفاة أو الدفن. والله أعلم.

]5921/98/19[

 � � � �
ال�ضالة على امليت بعد دفنه

ه: م من السيد/ بدر، ونصُّ 1 624 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

توفِّي شخص وصّلى عليه جماعة من الناس في املقبرة وتخلف عنه بعضهم، 
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فهل يجوز ملن تخلف عن الصالة على امليت أن يجتمعوا في مكان؛ كاملسجد أو 
غيره، فيصلون عليه صالة الغائب في نفس اليوم أو بعده بأيام قليلة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

األصل في صالة اجلنازة أنها فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط اإلثم عن 
الباقني، ويجوز ملن تخلاَّف عن الصالة على امليت قبل دفنه أن يصلي عليه بعد 
دها بعضهم بالشهر، وبعضهم مبا إذا لم َيْبُل جسده، أما الصالة  دفنه مطلقًا، وحداَّ
اآلخر،  بعضهم  ومنعها  الفقهاء،  بعض  أجازها  فقد  البلد  غائب عن  ميت   على 

وال بأس باألخذ بقول املجيزين. والله أعلم.

]4043/133/13[

 � � � �
التداعي ل�ضالة اجلنازة على الغائب

م من/ مدير إدارة املساجد: 1 625 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

 يرجى املوافقة على عرض االستفتاء التالي على جلنة الفتوى وإعطائه صفة 
االستعجال، وهو:

هل يجوز إقامة صالة الغائب على الشهداء يوم اجلمعة 1992/2/21؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وغير  الشهيد  على  الغائب  صالة  إلقامة  للتداعي  بعينه  يوم  تخصيص  إن 
الشهيد يعتبر بدعة ال يجوز العمل بها، وال بأس أن يستبدل ذلك بالدعاء للشهداء 

في قنوت النازلة. 

أما الصالة على الشهيد احلاضر فقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولني 
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منهم من أجازها ومنهم من منعها، والله أعلم. 

]2277/53/8[

 � � � �
ال�ضالة على من مات �ضكران

ه: م من السيدة / كشيدة، ونصُّ 1 626 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل جتوز صالة اجلنازة على إنسان توفي، وهو شارب اخلمر؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا لم يكن شارب اخلمر مستحاّلً لها، فُيعّد عاصيًا لله تعالى بشربه لها، وال 
فُيعد  أما من يستحل اخلمرة  فإذا مات ُيصّلى عليه،  يخرج بذلك عن اإلسالم، 
مرتّدًا بذلك، ألنه ينكر شيئًا ثبت حترميه بالقرآن الكرمي بدليل قاطع، فإذا مات فال 

ُيصّلى عليه، ألن الصالة على امليت خاّصٌة بأموات املسلمني. والله أعلم.

]5568/99/18[

 � � � �

و�ضعية اجلنازة اأثناء ال�ضالة عليها

ه: م من السيد/ عاطف، ونصُّ 1 627   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هو الوضع الصحيح للميت أثناء صالة اجلنازة عليه، حيث يعتقد بعض 
العواّم أن رأسه - أثناء الصالة - يجب أن يكون على يسار اإلمام؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

س،  قال ابن عرفة من املالكية: )يجعل رأس امليت عن ميني اإلمام، فلو ُعكمِ
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فقال سحنون وابن القاسم: صالتهم مجزئة عنهم. وقال ابن رشد: فاألمر في 
ذلك واسع(.

وعليه: فإن اللجنة ترى أن يوضع امليت على ظهره أمام اإلمام املتوجه للقبلة، 
ورأسه إلى ميني اإلمام، إن أمكن ذلك، فإن عكس فال شيء عليه، ألن في األمر 

سعة. والله أعلم.
]5304/136/17[

 � � � �
�ضالُة املراأِة على اجلنازة

مة من السّيد/ موريك، ومّما جاء فيه: 1 628 عرض على اللجنة األسئلة املقدَّ

هل يجوز للمرأة أن تصّلي خلف اجلنازة في املقبرة أو في املسجد؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أن األصل في ذلك اجلواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم.

]58/192/([

 � � � �
تغطية نع�ض اجلنازة اأثناء حملها

ه: م من السيد / يحيى، ونصُّ 1 629 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما  صندوق خشبي وهو  في  األعناق  اجلنازة على  يحملون  بلدنا  ريف  في 
يعرف بالنعش، وثار جدل حول غطاء النعش. فقال بعض الناس: إن من السنة 
كشف غطاء النعش حتى ُيرى امليت للعبرة، وقال آخرون: بل األستر للميت أن 
يغطى النعش. أفيدونا مأجورين عن هذا احلكم مقرونًا بالدليل وجزاكم الله عن 

اإلسالم واملسلمني خيرًا.



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

19

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يستحب عند حمل املرأة في اجلنازة أن يستر نعشها مبَكباَّة فوق السرير مثل 
القبة، وتغطى بثوب لتستر وتصان من أعني الناس.

ويستدل على ذلك بأن أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم املؤمنني 
ي عن فاطمة رضي الله عنها أنها أوصت أن يتخذ لها ذلك  رضي الله عنها، وُرومِ
ففعلوه))(. أما بالنسبة للرجل فكال األمرين له مباح: التغطية وعدمها، لعدم ورود 

أثر في ذلك. والله أعلم.
]2630/133/9[

 � � � �

و�ضع الآيات على اجلنازة

ه: م من السيد/ بدر، ونصُّ 1 630 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الت يقومون بوضع  لني أو املغسِّ لوحظ في املقبرة في اآلونة األخيرة أن املغسِّ
اآليات،  من  وغيرها  الكرسي  آية  عليها  مكتوب  اإلنسان  بحجم  كبيرة  سجادة 
وتوضع على جسد امليت أثناء حمل اجلنازة، ويغطون بها القبر عند دفن النساء 
بااًل  لها  يلقون  ال  إزالتها  أثناء  الدفن  عملية  وبعد  األجانب،  الرجال  لنظر  منعًا 
مما يسبب أحيانا دوُسها باألقدام أو السقوط على األرض؛ مما يعرضها لالمتهان 

وعدم الشعور بحرمتها.

هل يجوز ذلك، وما حكم الشرع فيه؟ وهل يجوز إلدارة املقبرة إلزام العمال 
بوضعها على اجلنازة بهذه الطريقة؟

))(  البيهقي )رقم 6721(.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن ما يفعله بعض الناس من وضع سجادة أو غيرها مما كتب عليه شيء من 
القرآن الكرمي، أو اسم من أسماء الله، أو أي شيء مما يجب تعظيمه، فهو ممنوع 
شرعًا؛ ألنه بدعة لم يفعلها أحد من الصاحلني، وألن فيه تعريضًا لعدم احترام 

القرآن وأسماء الله تعالى وكل ما يجب تعظيمه.

ويجب التنبيه على من يباشر غسل امليت أن ميتنع عن وضع أي شيء مكتوب 
عليه آيات قرآنية أو شيء مما يجب تعظيمه. والّله أعلم.           

]1465/121/5[

 � � � �
الن�ضغال عن اجلنازة باأمور الدنيا

ه: م من السيد/ جاسم، ونصُّ 1 631 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أثناء الدفن، أو أثناء الصالة؛ هناك من املعّزين من يضحك ويتحدث بأمور 
اإلرشاد  هل  نهائيًا،  القبر  على  يقفون  ال  اجلنازة  أهل  أن  كما  يتعظ،  وال  الدنيا 

لهؤالء من البدعة، أم من األمر باملعروف؟

أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

الضحك أثناء تشييع اجلنازة أو أثناء الدفن أمر ال يتناسب مع موقف العبرة 
والعظة باملوت، ولذلك يندب إسداء النصيحة ملن فعل ذلك ما لم يترتب على 
واألولى  جائز،  فهو  ذلك  أثناء  الدنيا  بأمور  احلديث  وأما  مفسدة،  أو  فتنة  ذلك 
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تركه. وأما وقوف أهل امليت عند القبر أثناء الدفن فهو مستحب، وغير مشترط. 
والله أعلم.

]4039/131/13[

 � � � �
دفن امليت دون ال�ضالة عليه

ه : م من السيد / محسن، ونصُّ 1 632 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السؤال: رجل عامي قليل الفهم واملعرفة نشأ في بيئة جاهلة بأمور الدين أي 
أنها غير متمسكة حقيقة بأمور دينها، وما يعرف عن هذا الرجل أنه يشهد أن ال 
إله إالاَّ الله وأن محمدًا رسول الله، وال ينكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، 
أدائها،  وكان كغيره ممن يعيش معهم ال يعلمون مدى أهمية الصالة، ووجوب 

واحملافظة عليها، فيتركون الصالة تهاونًا وكساًل ال جحودًا وإنكارًا.

يعلم  ال  لكن  وصام  صلى  بأنه  الناس  بعض  بحقه  شهد  قد  الرجل  وهذا 
استدامته للصالة فيما هو ظاهر من حاله، وشهد بعضهم بأنه تبرع لبناء املسجد 
ئ في قريته مببلغ ال يقل عن أقرانه بل أكثر، هذا ما نعلمه عنه من الناحية  الذي ُأنشمِ

الدينية.

الرجل مرضًا عضااًل استمر خمسة أشهر ثم توفي  وحصل أن مرض هذا 
بعد ذلك وقد مت تغسيله وتكفينه، ولكن لم يصلاَّ عليه، ودفن بعيدًا عن مقابر 
الرجل، وإخراجه  بتكفير هذا  القائل  إمام مسجد قريته  بناء على رأي  املسلمني 

من امللة اإلسالمية، ورفضوا قبول تعزية املعزين.

املتوفى  الرجل  يتصرفون ذلك هو استغاللهم ضعف ذلك  والذي جعلهم 
وانحطاط منزلته االجتماعية علمًا أن غيره من تاركي الصالة واملتهاونني فيها من 
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ل بهذا الرجل، والذي نرجو  أهل تلك القرية لم يعمل بهم بعد موتهم مثل ما ُعممِ
من فضيلتكم بيان احلكم الشرعي فيما يلي:

التصرف الذي قام به أهل القرية جتاه هذا املتوّفى .  -(
اآلن، وما حكم  عليه  الصالة  فما حكم  فهم صحيحًا  تصرُّ يكن  لم  إن   -2

إبعاده عن مقبرة املسلمني وهل يجوز نبشه ودفنه معهم أم ال؟ 
3 - إن كان هناك وزر بسبب التصرف املذكور فعلى من يقع؟ 

أفتونا مأجورين .

أو  خصومة  أي  عليها  يترتب  ال  هذه  مسألتنا  أن  علمًا  نحيطكم  مالحظة: 
منازعة في أهل القرية، وإّنا يريدون بيان احلكم الشرعي فيها التباعه فيما يستجد 

من حاالت كحالة هذا الرجل املذكور .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان األمر كما ورد في نص االستفتاء من أّن املتوّفى كان في حياته يشهد 
أن ال إله إالاَّ الله، وأن محّمدًا رسول الله، وأنه ال ينكر شيئًا معلومًا من الدين 
بالضرورة، وأنه لم يترك الصالة جحودًا أو كفرًا بها؛ فإنه يعتبر مسلمًا عاصيًا، 
املسلمني،  مقابر  في  ويدفن  عليه،  ويصلى  ويكفن،  فيغسل،  بكفره،  يحكم  وال 
وإذا ثبت أنه دفن من غير أن يصّلى عليه؛ فإنه يصلى عليه في قبره، وال ينبش 

قبره لدفنه في مقابر املسلمني حلرمة امليت. والله أعلم .

]3684/183/12[

 � � � �
دفن امليت وهو فـي التابوت

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 1 633 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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ما حكم دفن امليت في تابوت في حالة عدم تشوهه؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال نعلم خالفًا بني العلماء أن دفن املوتى في التوابيت مكروه وغير مستحب 
إالاَّ حلاجة،أما الكراهية فألن في ذلك تشبهًا بأهل الكتاب وببعض الوثنيني، وألن 
األرض أسرع في امتصاص فضالت امليت ورطوباته، ولكن إذا كانت هناك حاجة 
كعدم صالحية األرض للدفن، أو خشية تفسخ امليت، أو خشية انتشار رائحته، 
أو غير ذلك من األسباب التي توجب عدم كشف التابوت؛ فإنه ال يكره أن يدفن 
والتابوت  األمر،  هذا  في  االختصاص  أهل  إلى  فيه  يرجع  احلاجة  وتقدير  فيه، 

كالنعش في أنه يجوز الصالة على امليت وهو فيه سواء بسواء. والله أعلم.

]2900/138/10[

 � � � �
دفن امليت لياًل للحاجة

ه: م من السيد / فهد، ونصُّ 1 634 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض  من  اقتراحات  األخيرة  اآلونة  في  مسامعنا  على  يترّدد  بأنه  نفيدكم 
املواطنني تطلب أن يتم دفن موتاهم خالل فصل الصيف في فترة ما بعد غروب 
ين من حرارة الطقس وأشعة  الشمس مساًء، وذلك للتخفيف عن املشيعني واملعزِّ

الشمس.

لذا يرجى التفضل بتزويدنا بفتوى شرعية تبني مدى مشروعية القيام بأعمال 
بعد صالة  ما  املغرب وإلى  بعد صالة  املطلوبة، وهي من  الفترة  املوتى في  دفن 

العشاء لياًل، ليتسّنى لنا عمل الالزم بهذا الشأن.

علمًا بأن نظام الدفن القائم حاليًا خالل النهار سيبقى مستمّرًا، وإن حاالت 
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الدفن لياًل لن تتم إالاَّ بناًء على طلب من يرغب بذلك من ذوي املتوفني فقط، ألن 
الدوام والعمل لدينا في املقابر مستمر بطبيعته على مدى/ 24 ساعة يوميًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب أن يكون دفن املوتى نهارًا، ويجوز أن 
يكون لياًل، ملا روي أن أبا بكر رضي الله عنه دفن لياًل))(، وعليٌّ رضي الله عنه 
دفن فاطمَة رضي الله عنها لياًل)2(، ومّمن دفن لياًل عثمان بن عفان)3(، وعائشة، 
والله  تعالى عليهم أجمعني.  الله  الصحابة رضوان  وابن مسعود، وغيرهم من 

أعلم. 
]5303/135/17[

 � � � �

الو�ضية بالدفن خارج املقربة

ه: م بواسطة السيد املدير، ونصُّ 1 635 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

سائل يسأل: رجل أوصى أن يدفن خارج املقبرة، فما احلكم في ذلك؟ علمًا 
بأن هناك مرسومًا أميريًا مينع الدفن خارج املقبرة في دولة الكويت.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ولي  أمر  لكن  ملكه،  في  أوصى  اإلنسان حيث  يدفن  أن  يجوز  أنه  األصل 
الوصية،  تنفيذ هذه  الدفن على مكاٍن معنّيٍ ملصلحة استهدفها مينع  األمر بقصر 

تعالى: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   بقوله  استئناســًا  به وطاعته  االلتزام  ويجب 

ابن أبي شيبة )رقم 11950(.  )((
ابن أبي شيبة )رقم 11949(.   )2(
ابن أبي شيبة )رقم 11955(.  )3(
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ىئ  ىئ  ی   یÐ{ ]النساء:59[، والله أعلم.

]2625/128/9[

 � � � �

الو�ضية بالدفن جوار قرب الوالد

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 1 636 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل عند وفاته أوصى بأن يدفن قرب قبر أبيه، ولكن على جانبي قبر أبيه 
يوجد قبران آخران فما العمل؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا تعذر تنفيذ هذه الوصية، النشغال املكان الذي أوصى امليت بدفنه فيه، 
جاز دفنه في أقرب مكان لذلك، يتوفر إمكان الدفن فيه.

]5572/105/18[

 � � � �
دفن امل�ضلم فـي مقربة غري امل�ضلمني 

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 637 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

وأفاد  للغاية  حرجة  صحية  حالة  في  وهي  كندا،  في  تعيش  مسلمة  سيدة 
ــتٌة سريرّيًا، فهل يجوز في حال وفاتها دفنها في كندا  األطباء في املستشفى أّنها ميِّ
بأنه ال يوجد  صة هناك لغير املسيحيني من كل الطوائف، علمًا  في مقبرة مخصاَّ

أماكن للبيع في مدافن املسلمني، حيث إن املدافن ُتشترى عندهم؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن املسلم في مقبرة غير املسلمني، وعكسه، إالاَّ 



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

26

لضرورة بأن لم ميكن دفن املسلم في مقبرة خاصة للمسلمني في أي مكان يتيسر 
الدفن فيه، فإذا تعذر ذلك جاز الدفن في هذه املقبرة املستفتى عنها. والله أعلم.

]6603/75/21[

 � � � �

كيفية التعامل مع الأموات الكرث فـي الكوارث

1 638 عرض على الهيئة االستفتاء املرسل بواسطة / البريد اإللكتروني للوزارة،  
ه: ونصُّ

قد علمتم ما حدث إلخواننا املسلمني في مقاطعة آجيه بسومطرة اإلندونيسية 
بعد الزلزال وموج التسونامي العاتي، فهناك آالف اجلثث تتناثر في أماكن كثيرة 
– ال يطاق رؤيتها ويندى لها اجلبني – متقطعة متفتتة حتت أطالل وفي مياه ومع 
رواسب حيث ال َيلتفُت إليها املواطنون، وال يعتنون بها لهلعهم، وشدة معاناتهم 
أيديهم  وميــدون  يساعدونهم  إخواننا  جاءهم  وقد  أتتهم،  متكررة  زالزل  بعد 
ملعاونتهم والتخفيف عما بهم من احلزن واجلزع، فلما رأوا كثرة اجلثث املتناثرة 
املتقطعة وهي مما ال حتصى كثرًة، ومضى عليها أيام، وقد بليت وأخرجت روائح 
 منتنة وصار وباء وأمراض نتيجة اجلثث املفتتة، وهنالك أماكن مازالت متعذرة 
ال يصلون إليها النقطاع املواصالت والطرق املعّبدة وبعدها، فقاموا مبا يجب جتاه 
اجلثث ما استطاعوا إلى ذلك سبياًل، ولكن كثرتها تعرقل نشاطهم ونتنها يحول 
ر  يعسِّ واألحجار  والرواسب  باملهمالت  واختالطها  بتجهيزها،  اإلسراع  دون 
قيامهم جتاهها، فما يحدث ال يتصور، فمن اجلثث ما يحملها اجلرافات واملعاول 
ويرمي بها في احلفريات واخلنادق بدون الغسل والكفن والصالة عليها كسائر 
األمتعة واملهمالت الختالطها وصعوبة التعرف عليها وضعف نشاط املعاونني، 
ومنها قد حترق وال يفعل بها التجهيز الالزم – إذا ارتأوا ذلك – النتشار الوباء 
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والطاعون ضرورَة اإلبقاء على حياة البشر، فما قولكم في ذلك؟ وما هو احلل 
األفضل لهذه املشكلة؟ والله يجزيكم خيرًا.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

األصل في املوتى من املسلمني أن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ثم يدفنوا 
في قبور، كل منهم في قبر مستقل به – سوى شهداء املعركة – سواء كانت الوفاة 
حدود  في  كله  وذلك  كارثة،  في  كانت  أو  طبيعية،  وفاة  كانت  أو  حادث،  في 
اإلمكان، فإذا تعذر ذلك ألسباب معينة، منها حالة الكوارث الكبيرة التي ُيتوّفى 
فيها اآلالف ويصعب دفنهم بعد تغسيلهم وتكفينهم والصالة عليهم بحسب ما 
تقّدم، ومنها احلالة )املستفتى عنها(؛ فال بأس بأن يفعل بهم من ذلك ما ميكن، 
ويسقط ما ال ميكن، وال إثم على أحد في ذلك ما دام األمر خارجًا عن طبيعة 

اإلمكان.
وعليه؛ فال بأس في احلاالت السابقة أن يدفن املوتى جميعًا في قبر جماعي 
يحفر باآلالت، من غير تغسيل أو تكفني أو صالة عليهم، إذا تعذر كل ذلك، فإن 
أْمَكَن التغسيل دون التكفني، أو أمكن التكفني دون التغسيل، أكتفي به، وال بأس 
قبل  عليهم  الصالة  تعذرت  إذا  دفنهم  بعد  قبرهم  بالصالة عليهم جماعيًا على 
الدفن، وإذا اضطر األمر إلى حرق جثث املوتى بالنار وقاية من األمراض املعدية، 
وتعنياَّ ذلك له؛ فال بأس به للضرورة، وعلى قدرها، واملرجع في تقرير ذلك إلى 

السلطات الطبية املوثوقة. والله أعلم.
]6602/73/21[

 � � � �

اإعادة دفن ما ظهر من رفات الأموات

املساعد  اإلعللالم  وزارة  وكيل  من  املقّدم  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   639 1
السيد/ حمد، ونّصه:
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للموضوعني  بالفتوى  موافاتنا  حــول  بــاإلفــادة  يلزم  ملن  اإليــعــاز  يرجى 
التاليني:

للكشف  بالتنقيب  وغيرها  العربية  الدول  في  اآلثاريون  املنقبون  يقوم   )(
عن احلضارات القدمية في مناطق أثرية تعود بفتراتها الزمنية إلى آالف السنني. 
وقد تكون في بعض هذه التالل األثرية آثار تعود إلى حضارات مختلفة، وقد 
استخدمت بعض هذه التالل مقابر لدفن بعض املوتى من املسلمني في الفترات 
العصر احلديث )1800 ميالدية(، علمًا أن هذه  العباسية وغيرها وحتى مطلع 
القبور واملدافن وبعض القبور تكون في حالة فردية وليست جماعية، وفي بعض 

احلاالت تكون مجموعة ال تزيد عن أصابع اليد.

هذا؛ وقد اعتاد علماء اآلثار واملنقبون في حالة اعتراضهم بالتنقيب األثري 
مقابر  إلى  ونقلها  عظامه  من  تبقى  ما  رفع  بعملية  يقومون  فإنهم  إسالمي  لقبر 
املناطق  ُتدفن في إحدى  أو في بعض احلاالت  احلاليني ودفنها هناك،  املسلمني 
جميع  من  املوضوع  هذا  حول  إفادتنا  فيرجى  األثرية..  املناطق  قرب  القريبة 

جوانبه.

البلدوزر  آالت  بواسطة  باحلفر  والترميم  البناء  شركات  مقاولو  يقوم   )2
البحرين  الكويت  القاهرة اإلسكندرية  بغداد  مثل  املدن،  القريبة من  املناطق  في 
وغيرها وأثناء عملهم في حفر األرض تظهر لديهم عظام بشرية ملسلمني وغير 
مسلمني، وقد اعتاد هؤالء املقاولون عدم االكتراث بتلك العظام ونقلها مع التربة 
إلى محالت إلقاء األتربة والردم، وفي بعض األحيان تلقى في أماكن غير الئقة، 
العظمية  الهياكل  أنصاف  أو  العظام  هذه  بتجميع  يقومون  األحيان  بعض  وفي 

ونقلها إلى مقابر املسلمني احلديثة حيث يعاد دفنها مرة أخرى.

للتفضل باالطالع واإلفادة بفتوى في املوضوع املذكور .
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

أو  اآلثار  عن  التنقيب  أعمال  خالل  من  بشرية  عظام  أو  جثث  ظهرت  إذا 
حفر األرض بقصد البناء عليهـا يجب احلفاظ على كرامتها، ألن للموتى حرمة 
بينتها اآلية الكرميـة: }ک  ک ک  گ{]اإلسراء:70[، واحلديث الشريف: 
»كسر عظم امليت ككسره حيًا« رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه عن عائشة رضي 
الله عنهـا))(، وينبغي نقلها إلى املقابر القريبة، أو دفنها في مناطق يؤمن امتهانها، 
ومتيز اجلثث والعظام التي يعرف أنها لغير املسلمني، فتدفن في مقابر غير إسالمية 
إن وجدت، أو في حفر خاصة بها، وما عدا ذلك هو ما كان ملسلمني أو مجهولي 

احلال يدفن في املقابر اإلسالمية، ألنها وجدت في بالد إسالمية. والله أعلم.

]2057/110/7[

 � � � �
اإحراق جثة امليت بدل دفنه

اإللكتروني،  البريد   / بواسطة  املرسل  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   640 1
ه: ونصُّ

غير  مات  إذا  أنه  مسلم  غير  يحكمها  جزيرة  وهي  آسيوية  دولة  في  حدث 
مسلم أحرق جثمانه ثم يذرُّ في الهواء أو يلقى في البحر، وذلك لصغر مساحة 
أرضها املكتظة بالسكان، ولم يفعل كذلك جلثمان مسلم بحمد الله، ولكن أخيرا 
شاع في األوساط املسلمة أن جثمان املسلم سيفعل به كجثمان غيره إذا ضاقت 
األرض بالسكان، واضطر إلى حتويل املقابر املوجودة إلى أحياء سكنية متطورة.

ه في الهواء أو البحر في هذه  فما رأي العلماء في إحراق جثمان املسلم وذرِّ

أحمد )رقم24739(، وأبو داود )رقم 3207(، وابن ماجه )رقم 1616(.  )((
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احلالة التي ال مفر منها، أو في احلالة العادية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز حرق جثة املسلم امليت، ملا في ذلك من االمتهان املخالف لوجوب 
تكرميه حيًا وميتًا، الثابت في قوله تعالى: }ک  ک        ک  گ{ ]اإلسراء:70[، 
وذلك ما دام دفنه ممكنًا، فإذا تعذر الدفن في األرض لضيق املكان، فإن أمكن نقله 
إلى مكان آخر ليدفن فيه؛ وجب النقل، وإن تعذر ذلك فيجب تغريقه في البحر 
البحر، فإن رفضت السلطات  أثقال في رجليه لئال يطفو على سطح  مع وضع 
املسؤولة كل ذلك، وَأَبْت إالاَّ حرقه جبرًا، فيجب على املسلمني أن يستنكروا ذلك 

على األقل في قلوبهم. والله أعلم.

]6329/127/20[

 � � � �
دفن اأع�ضاء الإن�ضان املتفرقة

ه: م من السيد/ عبد الرزاق، ونصُّ 1 641 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

العربية،  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجلس  نرفق لكم طيه مذكرة األمانة 
بشأن طلب احلكم الشرعي حول مدى جواز حرق األعضاء البشرية مثل الكلية 

والكبد واملشيمة ونحوها في احملارق اخلاصة بنفايات الرعاية الصحية.

للتفضل باالطالع واإلفادة،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

لقد كرم الله تعالى بني آدم، وقال في كتابه الكرمي: }ک  ک        ک  گ{
الكرمية  اآلية  لعموم  وحيًا،  ميتًا  عليه  باحلفاظ  يكون  وتكرميه  ]اإلســراء:70[، 
السابقة، وللحديث الشريف: »كسر عظم امليت ككسره حيًا« رواه أبو داود وابن 
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ماجه وأحمد))(، وأعضاء اإلنسان املتفرقة في الكرامة كسائر بدنه.

وعليه: فال يجوز إحراق جثة امليت مسلمًا كان أو غير مسلم، وال حرق أي 
أو املشيمة أو غير ذلك من األعضاء األخرى،  الكلية  عضو من أعضائه، سواء 

ولكن يجب دفنها في قبر كما يدفن امليت. والله أعلم.

]5569/99/18[

 � � � �
ا�ضتخدام عظام املوتى

م من السيد/ حسني، وهو اآلتي: 1 642 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أعمل رجل إطفاء، ونستعمل في عملنا مسحوقًا خاّصًا إلطفاء بعض أنواع 
احلريق، وهذا املسحوق يستخرج من عظام البشر، ومن عظام احليوانات.

والسؤال: إذا أصاب ثيابنا شيء من هذا املسحوق؛ فهل جتوز الصالة فيها أو ال؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أن مسحوق إطفاء احلريق املستخرج من عظام امليتة ال ينجس ما أصابه من 
ثوب أو بدن أو غيرها لتحول عينه إلى مادة أخرى.

أما ما جاء في السؤال من اتخاذه من عظام املوتى من البشر فال يجوز؛ ألنه 
ورد األمر شرعا بدفن املوتى مطلقًا، وفي استخدام عظامهم في مثل هذا إهانة، 
النهي عن  الله تعالى: }ک  ک        ک  گ{]اإلسراء:70[، وجاء  وقد قال 
حلرمة  وهذا  حّيًا«)2(،  ككسره  امليِّت  عظم  »كسر   :� لقوله  املوتى؛  عظام  كسر 
اإلقدام على هذا الفعل، ولكن إذا صنعه غير املسلمني؛ فيجوز استيراده واالنتفاع 

سبق تخريجه ص )29(.  )((

سبق تخريجه ص )29(.  )2(
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به، وإثم صانعيه على أنفسهم. والّله أعلم.
]1054/44(/3[

 � � � �

اإف�ضاء خد امليت اإىل الرتاب

ه: م من السيد/ أدباس، ونصُّ 1 643 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أحدهم  يقوم  أن  األموات  بدفن  يقومون  الذين  العمال  بعض  من  يحصل 
َي  بلمس وجه النساء الالتي ليس معهن محرم من أجل كشف وجههّن حتى ُيفضمِ
به إلى التراب، وكذلك بالنسبة للرجال ممن قد تهشم وجههم حلادث أو غير ذلك 

ورمبا ال يزال وجهه ينزف دمًا.
هل  الفقه؛  كتب  في  جاء  كما  التراب  إلى  امليت  وجه  بإفضاء  املقصود  فما 

مبعنى أن يالمس خد امليت التراب، أم املقصود أن يالمس الكفن التراب؟
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 املقصود باإلفضاء بخّد امليت إلى التراب أن يالمس خده األرض واإلفضاء 
بخد امليت إلى األرض ليس واجبًا وال سنة، وإنا ورد في وصية عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنه بقوله: » إذا أنا مّت فأفضوا بخدي إلى األرض«))(، وقد جرت بعض 
كتب الفقه على ذكر ذلك فيما يفعل بامليت، ولم َتُنصاَّ على وجوبه، فإذا لم يتيسر 
ألن  تركه  فاألولى  للنساء؛  بالنسبة  األمر  هذا  لتحقيق  الكفن  بكشف  َمحَرٍم  قيام 
أمر النساء مبني على الستر ومراعاته أولى، وكذا إذا كان وجه امليت مهشمًا.والله 

أعلم.
]1113/95/4[

 � � � �

أورده ابن املنذر في األوسط )رقم 3122(.  )((
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نزع الأ�ضنان الذهبية عن امليت

م من السيد / سعيد، ونّصه: 1 644 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد األكل هل يجوز ذلك أم ال؟ وإذا توّفي 
صاحبها؛ فهل تدفن معه أو تخلع منه؟ 

أجابت اللجنة : ❁ 

أنه يجوز شد األسنان بالذهب نظرا ألن الذهب ال يننت في الفم، وكذلك 
قبل  منه  تنزع  فإنها  ذهبية،  أسنانًا  اتخذ  قد  كان  من  توفِّي  إذا  أنه  اللجنة  أخبرته 

ه أعلم. الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه. واللاَّ
]219/322/([

 � � � �
احلد ال�ضرعي لرتفاع القرب

1 645 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيد/ بدر، ونّصه :

ما احلد الشرعي الرتفاع القبر؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

احلّد الشرعي الرتفاع القبر هو: أن يكون مبقدار شبر أو أكثر قلياًل، واألفضل 
تسنيمه بجعل وسط القبر مرتفعًا وجانبيه ممسوحني مثل سنام البعير، ودليل ذلك 
ما ورد »أن النبّي � ُرفلِللع قبره من األرض قدر شبر« رواه البيهقي))(، واملستحبُّ 

أن ال يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه . والله أعلم.
 ]1779/93/6[

 � � � �

في »الكبرى« )رقم 6736(.  )((
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اإقامة �ضريح للميت

م بواسطة / السيد الوزير1 646 :  عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

الغاشم  العراقي  الغزو  أيام  من  مفقود  رجل  وجد  إذا  الفتوى  رأي  هو  ما 
شهيدًا في مقر عمله ومدفونًا في قبر مبالبسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من 
مَِي  املكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه، أم يقام له ضريح في مكانه إذا َبقـ
فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي، وهل حتّد زوجته، خاصة إنه توفي 

يوم 1990/8/2 وعثر عليه في 1991/8/25.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

غير  مكان  في  أو  مقر عمله  في  قبر  في  مدفونًا  وجد  رفات من  نقل  يجوز 
معد للدفن إلى املقبرة، وذلك صيانة لكرامة امليت عن االمتهان، وال يجوز إقامة 
ضريح على قبره، سواء أبقي في مكانه أم في املقبرة، وجتوز الصالة عليه دعاًء 
مًا عليه، وال يغسل وال يكفن، وال تشرع التعازي؛ ألنه مضى على وفاته  وترحُّ
أكثر من ثالثة أيام، بل هي مكروهة ألن فيها جتديدًا لألحزان، وقد انتهت عدة 
زوجته مبضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاماًل، وإن كانت حاماًل فتنتهي 
عدتها بوضع احلمل، ألن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ 

وفاته من قبل. والله أعلم.
]2059/113/7[

 � � � �

البناء على القبور

ه: م من املدعو/ محمد، ونصُّ 1 647  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

35

مقدار  هو  وما  القبور؟  على  البناء  مسألة  في  الشرعية  النظر  وجهة  هي  ما 
االرتفاع اجلائز للقبر عن األرض؟ إذا كانت اإلجابة على الشق األول بعدم جواز 
البناء على القبور، فما هو الدور الواجب على حكومة الكويت القيام به ملنع هذه 
الظاهرة في مقابرنا؟ وما هو مصير القبور التي مت البناء عليها سابقًا، وهل تهدمها 

أم ماذا؟ 

وبعد عرض املوضوع قررت اللجنة ما يلي: ❁ 

أجمع العلماء أنـه ال يجوز رْفـُع القبر أكثر مـن شبر إالاَّ قليـاًل، كمـا أجمعوا 
أرض  في  ذلك  كان  وإذا  عليـه،  البناء  إقامـة  أو  جتصيصه،  جــواز  عـدم  علـى 
من  فيه  ملا  ذلــك،  حرمـة  على  فاألكثرون  لذلك؛  موقوفة  أو  للدفـن،  مسّبلـة 
التضييق على العامة، وال بأس أن يرفع القبر عن األرض شبرًا أو أقل من ذلك، 

 

أو أكثر من ذلك قلياًل بالتراب الذي خرج منه.

أن  على  فاجلمهور  تربيعه؟،  أو  القبر  تسنيم  األولــى  هل  في:  اختلفوا  ثم 
التسنيم أفضل، وذهب الشافعي إلى أن التربيع أفضل.

مُِيعرف لصاحب  وال بأس من كتابة اسم امليت على القبر لئال يذهب األثر، ولـ
ه أعلم.  القبر قدره. واللاَّ

]216/320/([          

 � � � �

التربع للبناء على القبور

ه كاآلتي: م من السيد/أحمد، ونصُّ 1 648  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

في بلدنا َمَقام ألحد الناس يدعى مقام سيدي )محمد( مبني من مدة طويلة، 
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تصدعت مبانيه، واآلن أهل القرية بصدد جمع تبرعات إلعادة بنائه مرة أخرى، 
عًا في هذا البناء يكون هذا التبرع  فهل هذا حرام أم حالل؟ وهل إذا دفعت أنا تبرُّ

في محله، وأنال ثوابًا عليه.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إنه ال يجوز البناء على القبور، وإناَّ االشتراَك في ذلك غير جائز، وقد نهى 
ه عليه وسلم عن البناء على القبور، وجتب إزالة األبنية عن القبر  النبي صلى اللاَّ
مع إبقاء صورة القبر على الوجه الشرعي، بتسنيمه مبا ال يزيد عن شبر أو شبرين 

وإيجاد عالمة )شاهدة أو حجر(؛ للتعرف على أنه قبر والدعاء لصاحبه.

هذا  في  بالشرع  االلتزام  إلى  القرية  أهل  يرشد  أن  السائل  تنصح  واللجنة 
املوضوع، وإذا جمع مال لهذا الغرض؛ فلُيعد إلى أصحابه، أو يُنفق في وجوه 

ه أعلم. اخلير مبعرفتهم. واللاَّ
]213/317/([

 � � � �

الكتابة على القرب ورفعه عن الأر�ض

ه: م من السيد / مشعل، ونصُّ 1 649 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السادة العلماء؛ ما تقولون في حكم تغطية القبر باإلسمنت )الصبة(؟ وما 
حكم كتابة االسم وتاريخ الوفاة مع ذكر لفظ شهيد، أو مرحوم، وكتابة آية قرآنية 
للتبرك بها؟ وهل يجب على القائمني على شؤون املقابر إزالة ما يخالف الشريعة 

اإلسالمية؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن مبدأ إعالم الناس بالقبر وصاحبه أمر مشروع ألن؛ رسول الله � وضع 
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بيده الشريفة حجرًا على قبر عثمان بن مظعون وقال: »أعلم بها قبر أخي وأدفن 
إليه من مات من أهلي« رواه أبو داود))(، وبناًء على ذلك يجوز أن يكون اإلعالم 
بالكتابة بذكر صاحب القبر وتاريخ وفاته ونحو ذلك من البيانات األساسية التي 
قد ُيحتاج إليها، وال يبالغ في ذلك، ويجب احلرص على أن ال يكتب شيء من 

القرآن الكرمي تنزيهًا للقرآن عن االبتذال. 

أما تغطية القبر باإلسمنت؛ فال مانع منه على أن ال يزيد ارتفاعه عن األرض 
أكثر من شبر، ولولي األمر أن يطلب من أقارب املوتى إزالة ما على قبور أقاربهم 
من أبنية إسمنتية أو غيرها تزيد على املسموح به شرعًا منها مقدار شبر في مدة 

كافية لذلك، فإن مضت املّدة دون إزالة كان لولي األمر إزالتها. والله أعلم.

]5302/133/17[

 � � � �

اإقامة لوحات تعليمية فـي املقربة

ه: م من السيد / إبراهيم، ونصُّ 1 650 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تلقينا خطابًا من )هيئة كيموبو للتنمية الزراعية( بوالية كلنتان املاليزية تطلب 
فيه فتوى شرعية للقيام مبشروع إقامة أربع لوحات في كل مقبرة إسالمية لديهم؛ 
يكتب على اللوحة األولى بالعربية واملالوية: )بسم الله الرحمن الرحيم، واسم 
املسلمني  مقابر  تصّرف  في  اإلسالمية  الشريعة  )أحكام  الثانية:  وعلى  املقبرة(، 
منكر  امللكني  أسئلة  مع  الوفاة  حلادثة  التعزية  )لفظ  الثالثة:  وعلى  املوقوفة(، 
والوعظ  التعليم  بهدف  وذلك  القبور(،  زيارة  )آداب  الرابعة:  وعلى  ونكير(، 

رقم )3206(.  )((
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والتذكرة للمسلمني هناك. يرجى التكرم بتزويدنا بالفتوى الشرعية لهذا املشروع 
ليتسنى لنا الرد على اخلطاب على ضوئها. مع شكرنا وتقديرنا لتعاونكم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مع  االستفتاء  في  الوارد  الّنحو  على  التعليمّية  اللوحات  إقامة  من  مانع  ال 
مراعاة الّتالي:

)- االلتزام بصيانة اآليات واألحاديث وتنزيهها عن االمتهان والقاذورات، 
وأن يكون ما يكتب فيها موافقًا ملا نصاَّ عليه الفقهاء.

َد من صحة األحاديث املكتوبة واملتعلقة باملوضوع. 2- وأن ُيتأكاَّ

3- وأن يقّر ذلك جماعة من العلماء، أو هيئات الفتوى، والله أعلم.

]4372/135/(4[

 � � � �
زيارة الن�ضاء املقربة واآدابها

ه: م من السيد/ جاسم، ونصُّ 1 651 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الفتنة وإلغاء  املقابر مما يسبب  بزيارة  يقمن  متبرجات  نساء  أن هناك  لوحظ 
ر في املوت واآلخرة لكثير من الزوار الشباب املتواجدين في املقبرة. التفكُّ

والسؤال: هل يجوز أو من األفضل منع النساء املتبرجات من الزيارة للمقبرة 
من قبل القائمني على تنظيم الزيارة؟ 

أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

القبور؛  زيــارة  آداب  وروعيت  الفتنة  أمنت  إذا  للقبور  النساء  زيــارة  جتوز 
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حلديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ 
قال: قولي: السالم على أهل الديار من املسلمني واملؤمنني، يرحم الله املتقدمني 
أنس  وحلديث  مسلم))(،  رواه  الحقون«  بكم  الله  شاء  إن  وإنا  واملتأخرين  منا 
رضي الله عنه قال: »مر النبي � بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، 
فقالت: إليك عني فإنك لم تصب مبصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي �، 
فأتت باب النبي �، فلم جتد عنده بوابني، فقالت لم أعرفك، فقال: إمنا الصبر 

عند الصدمة األولى« متفق عليه)2(.

مشروعيتها  على  العلماء  عند  متفق  القبور  زيارة  مفاده:  ما  القرطبي  قال 
وأما  لذلك،  اخلروج  عليها  حرام  الشابة  فاملرأة  للنساء،  فيها  مختلف  للرجال، 
القواعد من النساء فمباح لهن ذلك، على أنه يجوز ذلك جلمعيهن إذا انفردت 
باخلروج عن الرجال، وال خالف في هذا إن شاء الله تعالى، وعلى هذا يكون 
قوله عليه الصالة والسالم: »زوروا القبور«)3( عاّمًا، ويستثنى من املشروعية كل 
موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة باجتماع الرجال والنساء، فال يجوز وال يحّل، 
وقوله � فيما رواه أحمد في مسنده: »لعن الله زوارات القبور«)4( محمول على 
املكثرات من الزيارة؛ ملا تقتضيه الصيغة من املبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وإذا أمن 
جميع ذلك فال مانع من اإلذن لهّن؛ ألّن تذكر املوت يحتاج إليه الرجال والنساء. 

)التذكرة ص 26(.

واللجنة ترى تنظيم زيارة النساء للقبور باشتراط مراعاة ما يلي:

رقم )670( بلفظ: »املستقدمني منا واملستأخرين«.  )((
البخاري )رقم 1283(، ومسلم )رقم 926(، اللفظ للبخاري.  )2(

ابن ماجه )رقم 1569(.  )3(
رقم )8449( بلفظ: لعن رسول الله �.  )4(
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)( تخصيص وقت محّدد لزيارة النساء للقبور ما بني الشروق إلى الغروب 
مع اختيار األوقات التي ال يدفن فيها عادة، وذلك لتحاشي اتباع النساء 
للجنائز املنهي عنه في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: »نهينا عن 

اتباع اجلنائز« أخرجه البخاري ومسلم))(.
اآلداب  مع  تتفق  ال  هيئة  على  املتبرجة  ملنع  النساء،  دخــول  مراقبة   )2

اإلسالمية.
بغير  التشاغل  أو  والصراخ،  والعويل  القبور  عند  اجللوس  إطالة  منع   )3
الدعاء والذكر من الضحك واللغو، وإخراُج من تخالف هذه اآلداب. 

والله أعلم.
]4046/137/13[

 � � � �

دخول الكفار مقربة امل�ضلمني

ه: م من السيد/ طالل، ونصُّ 1 652 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أثناء الدفن وعند حضور أهل املتوّفى، فإن كان امليت مثاًل من الهنود يحضر 
القبور  على  يقف  وبعضهم  وغيرهم،  والنصارى  السيخ  أمثال:  أصدقائه  من 
املجاورة، وقد يكون القبر املجاور مثاًل جلنازة مسلم حضرت للتو، وهذا يسبب 

ضيقًا ألهل املتوفى الثاني بسبب وجود غير املسلمني بني القبور.

والسؤال هو: هل يجوز لغير املسلمني من نصارى وسيخ وغيرهم املشي بني 
القبور والوقوف عليها، علمًا بأني رأيت بعضهم يفعل ذلك؟ أفتونا مأجورين.

للعلم هناك أماكن مخصصة للتعزية من املمكن أن ينتظَر بها غيُر املسلمني 
حلني االنتهاء من الدفن.

البخاري )رقم 1278(، ومسلم )رقم 938(.  )((
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال مانع من دخول غير املسلمني املقبرَة للمشاركة في دفن ميت مسلم، إذا 
تقيدوا بآداب زيارة املقابر والدخول إليها، مثل عدم اجللوس فوق القبور ووطئها. 

والله أعلم.
]4048/139/13[

 � � � �

ما يلحق امليت من الأعمال

ه: م بواسطة السيد / عبد الله، ونصُّ 1 653 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قول  يخالف  هذا  وهل  الولد،  موت  بعد  لولده  الوالد  يدعو  أن  يجوز  هل 
النبي �: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إاّل من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع 
به، أو ولد صالح يدعو له«))(؛ حيث نص احلديث على دعاء الولد ألبيه فقط، 

دون دعاء الوالد لولده؟ 

أفيدونا أفادكم الله. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن اإلجماع منعقد على وصول ثواب الصدقة من األوالد آلبائهم، وإن لم 
يوصوا بها، وذهب جمهور أهل السنة إلى أن األمر ليس مقصورًا على األوالد، 
وال على الصدقة، بل يتناول كل أعمال البر واخلير من األوالد وغيرهم، وال سيما 
الدعاء؛ فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من جاء بعد املهاجرين واألنصار؛ فقال 

جل شأنه: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  

))(   مسلم )رقم 1631(.
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الصحيحة  األخــبــار  جــاءت  كما  ڀ{]احلشر:10[،  ڀ   ڀ  
املستفيضة عن الدعاء للموتى املسلمني عامة من غير تقييد بَكْونمِ الداعي ولدًا أو 
غير ولد، وسواء كان ذلك الدعاء في صالة اجلنازة، أو زيارة القبور، أو عقيب 

الصلوات، أو في أيِّ وقت. والله أعلم.
]5615/162/18[

 � � � �

الدعاء للميت بعد دفنه

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 654 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم الشرع في الدعاء عند دفن امليت، فوق املقبرة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

دفنه  بعد  للميت  املشيعون  يجلس  أن  يستحب  بأنه  الفقهاء  جمهور  صرح 
لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر اجلزور، وُيفّرق حلمه؛ ملا روي: أن النبي � كان إذا 
َفَرغ من دفن امليت وقف عليه، فقال: »استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه 
اآلن ُيسأل« رواه أبو داود))(. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب أن يقرأ 
على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخامتتها، وملا روي أن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه ملا حضرته الوفاة قال: »ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر 
م حلمها، حتى أستأنَس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي«. رواه  جزور، ويقساَّ

مسلم)2(. والله أعلم.
]5914/91/19[

 � � � �

رقم )3221(.  )((
رقم )121(.  )2(
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املوعظة فـي املقربة، و تلقني امليت بعد الدفن

ه: م من السيد / جاسم، ونصُّ 1 655 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم إلقاء موعظة من ثالث دقائق بعد دفن امليت في املقبرة مباشرة مثل: 
اسألوا له الثبات فإنه اآلن ُيسأل، ومثل طلب الدعاء، وأن اجلزاء من جنس العمل 

وما في هذه املعاني، هل هذا أمر مشروع؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع بعد دفن امليت من أن مَيُكَث املشيِّعون له حول قبره مدة قليلة ويقدم 
أحدهم موعظة قصيرة يعظ بها املشيعني، ويبني فيها حال امليت، وما انتهى إليه، 
ليتعظوا؛ ملا رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال: »كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا النبي � فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس، فجعل، ينكت 
مبخصرته ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إالَّ ُكتب مكاُنها من اجلنة 
والنار، وإالَّ قد كتب شقية أو سعيدة، فقال رجل: يا رسول الله أفال نتكل على 
كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، 
وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، ثم 

قرأ: }ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ{ اآلية«))(.

وقد استحب الشافعية واحلنابلة تلقني امليت، فقالوا: والتلقني هنا أن يقول 
امللقن مخاطبًا للميت: يا فالن بن فالنة إن كان يعرف اسم أمه، وإاّل نسبه إلى 
حواء عليها السالم ثم يقول بعد ذلك: اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، 
شهادة أن ال إله إالاَّ الله وأن محمدًا رسول الله، وأن اجلنة حق، والنار حق، وأن 

رقم )362(، مسلم )رقم 2647(.  )((
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البعث حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك 
وبالكعبة  إمامًا،  وبالقرآن  نبيًا،   � ومبحمد  دينًا،  وباإلسالم  ربًا،  بالله  رضيت 

قبلة، وباملؤمنني إخوانًا. والله أعلم.

]6605/76/21[
 � � � �

اإنكار عذاب القرب

م بواسطة / البريد اإللكتروني للوزارة،  1 656  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

هل منكر عذاب القبر الثابت عن الرسول � كافر أو فاسق؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ثبت عذاب القبر في القرآن الكرمي بطريق اإلشارة في قوله تعالى في شأن 
ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   }ں    وآلــه:  فرعون 
ہ  ہ  ھ  ھ{]غافر:46[، وثبت صراحة في أحاديث صحيحة 
وكثيرة حتى قيل بتواترها، فيجب اإلميان بثبوته، فمن أنكره فهو فاسق وال يحكم 
ُعلمِمت من  التي  بتواتره فهو ليس من األمور  القبر وإن قيل  بكفره؛ ألن عذاب 
بعد  أصر  فإن  شبهته،  ويكشف  ذلك  يعّلم  أن  احلاكم  وعلى  بالضرورة،  الدين 

ب، وال سيما إن كان يدعو إلنكار عذاب القبر. والله أعلم.  كشف الشهبة يؤداَّ

]5922/101/19[
 � � � �

اإ�ضقاط اإثم ترك ال�ضالة عن امليت باملال اأو الطعام

ه: م من السيد / عاطف، ونصُّ 1 657 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ
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يعتقد عوامُّ الناس في بلدة ما أن الذي مات وعليه صلوات ميكن إسقاط إثم 
ترك هذه الصلوات عن طريق الطعام، قياسًا على الصيام، وتكون العملية على 

النحو التالي:
صالة  إلسقاط  تكفي  األرز  من  صاعًا   30 بشراء  املتوّفى  أقرباء  أحد  يقوم 
شهر كامل، أي عن كل يوم صاع واحد، ويجتمع الناس فيقف أحدهم وأمامه 
الثالثون صاعًا، ويقف آخر على مقربة منه وهناك ثالث معه ورقة وقلم، فيقول 
إسقاطًا  الطعام  هذا  وهبتك  إيــاه:  مخاطبًا  لآلخر  صاعًا  الثالثون  أمامه  الذي 
للصالة عن فالن ملدة شهر فيكتب الذي معه الورقة والقلم إسقاط للصالة عن 
فالن ملدة شهر والكاتب يحسب، ويظل هذا احلال من صالة العشاء إلى الفجر 
يهبون في الصاعات الثالثني حتى يسقطوا الصالة عن هذا املتوفى طول حياته. 

أفيدونا يرحمكم الله.
بإسقاط  الناس  ويقوم   ، يصلِّ لم  الذي  بشأن  يتعلق  السؤال  هذا  مالحظة: 

الصالة عنه بصرف النظر عن مسألة فوات الصالة بسبب مرضه أو غيره.
أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

عن  صالة  من  امليت  على  وجب  ما  إسقاط  الفقهاء  جمهور  عند  يجوز  ال 
طريق اإلطعام، وقال احلنفية: إذا مات املريض ولم يقدر على الصالة باإلمياء ال 
ر عليه من الصالة، ولم يؤدها  يلزمه اإليصاء بها وإن قّلت، وعليه الوصية مبا َقدمِ
وبقيت في ذمته، فيخرج عنها وليه من ثلث ما ترك لصالة كل وقت حتى الوتر 
ُبّر أو قيمته، وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز، وال يصح أن  نصف صاع من 

َي عنه أحد، وترجح الهيئة رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم. ُيصلِّ

]5305/136/17[
 � � � �
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مدة العزاء

م من السيدة / وفاء، وهو كما يلي: 1 658 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

وحتديد  عزاء  يوجد  ال  إنه  يقولون:  املتدينني  لبعض  اآلراء  من  كثيرًا  نسمع 
تعزية  السهولة  من  يجعل  األمر  أن هذا  العلم  مع  أيام،  ثالثة  مكان وزمن وهو 

األهل أجمعني.
فما رأيكم بهذا القول، وما هو األصلح، وكيف نوفق بني الدين والعادات 

والتقاليد، وما هو الدليل؟ 
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التعزية ألهل امليت وكل من أصابته مصيبة في بيتهم أو غيره مستحبة؛ لقول 
النبيِّ �: »من عزى مصابًا فله مثل أجره« أخرجه الترمذي))(، وحديث: »ما من 
القيامة«)2(، ومدة  الله من حلل الكرامة يوم  مؤمن يعزي أخاه مبصيبته إالَّ كساه 
التعزية ألهل امليت ثالثة أيام، وتكره بعدها إالاَّ لغائب؛ ألن املقصود منها سكون 
قلب املصاب، والغالب سكونه بعد الثالثة، وقياسًا على حكم اإلحداد في قول 
النبي �: »ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث 

إالَّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا« أخرجه البخاري)3(. والله أعلم .

]4376/139/(4[
 � � � �

ع للعزاء بعد الدفن التجمُّ

ه: م من السيد / يوسف، ونصُّ 1 659   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رقم )1073(.  )((
ابن ماجه )رقم 601(.  )2(

)3(   رقم )1280(،  مسلم )رقم 1486(. 
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في الكويت يكون العزاء غالبًا في البيوت، حيث يجتمع أهل امليت في أحد 
البيوت الستقبال الناس، مّما ُيذهب احلزن عن أهل امليت ويخفف عنهم، حتى 

أصبح هذا عرفًا عندنا؛ فهل هذا األمر جائز شرعًا أم ال؟

فإذا كان هذا األمر جائزًا فما هو توجيهكم الشرعي لألثر: »كنا نعد االجتماع 
عند أهل امليت من النياحة«؛ حيث إن البعض ميتنع عن العزاء لهذا األثر. أفتونا 

مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

فذهب  مذهبني،  على  للتعزية  البيوت  في  االجتماع  في  الفقهاء  اختلف 
البعض إلى كراهته؛ حلديث جرير بن عبد الله البجليِّ قال: »كنا نعد االجتماع 
البعض  وذهب  ماجه))(.  ابن  رواه  النياحة«  من  الطعام  وصنعة  امليت  أهل  إلى 
اآلخر إلى جوازه، بل نص املالكية على أن األفضل االجتماع للتعزية في بيت 
إليهم من  امليت، وأن يجلس  أهل  البيتوتة عند  املكروه  احلنبلية:  املصاب، وقال 

ى مرة، أو يستدمي املعزي اجللوس زيادة كثيرة على قدر التعزية. عزاَّ

املسجد،  في  أو  البيت  في  دفنه  بعد  للعزاء  امليت  أهل  بجلوس  بأس  وال 
والناس يأتونهم ويعزونهم؛ حلديث عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها 
� قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس، يعرف فيه  قالت: »ملا جاء النبي 
احلزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب  فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر – 
بن  عاصم  وعن  ومسلم)2(.  البخاري  رواه  ينهاهن«  أن  فأمره   – بكاءهن  وذكر 
كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال: »خرجنا مع رسول الله � في جنازة، 
فرأيت رسول الله � وهو على القبر يوصي احلافر يقول: أوسع من قبل رجليه، 

رقم )1612(.  )((
البخاري )1299(، ومسلم )رقم 935(.  )2(
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أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فأجاب ونحن معه، فجيء 
بني  والتواصل  واملعروف  البر  من  ذلك  في  وملا  داود))(.  أبو  رواه  بالطعام...« 

الناس واملواساة، وقد تعارف الناس على ذلك، وعملوا به. 

وأما حديث جابر بن عبد الله البجلي املتقدم، فقد عارضته هذه األحاديث 
املذكورة آنفًا. 

اإلسراف  جتنب  مع  أيــام،  ثالثة  عن  العزاء  مدة  تزيد  بأال  اللجنة  وتوصي 
واملباهاة في ذلك. والله أعلم. 

]6607/79/21[
 � � � �

توزيع الأوراد املكتوبة يف التعزية

م من السيدة / وفاء، وهو كما يلي: 1 660 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نود من فضيلتكم اإلجابة على هذا السؤال، وجزاكم الله خيرًا.

ْردًا لدعاء الرسول لليوم والليلة،  يوزع كثير من الناس بعد انتهاء التعزية ومِ
هل ذلك جائز أم ال وما الدليل؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال بأس بتوزيع األوراد املشروعة على اجلالسني لالطالع عليها، والدعاء لله 
تعالى بها، والتعزية وغيرها؛ ما دامت مشروعة وليس فيها إثم. والله أعلم.

]4375/139/(4[

 � � � �

رقم )3332(.  )((
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نب�ض القبور بعد دفن املوتى فيها

م من السيد / فهد من إدارة جتهيز ودفن  1 661 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: املوتى في بلدية الكويت، ونصُّ

معرفة  اجلهات  بعض  ومحاولة  البلد،  بها  متر  التي  احلالية  للظروف  نظرًا 
بنبش  للمطالبة  املوتى  ودفن  جتهيز  إدارة  إلى  تتقدم  قد  والتي  األســرى،  مصير 

القبور املجهولة الهوية ملعرفة أصحابها. 

1- هل يجوز نبش القبور املجهولة ملعرفة أصحابها ومطابقتها ملعرفة مصير 
األسرى؟ 

2- هل يجوز نبش القبور اجلماعية التي يعرف بعض أصحابها ويكون من 
بينها من هو مجهول الهوية للتحقق من شخصيته؟ 

مالحظة: اإلجابة بعد السؤال التالي.
]5917/95/19[

 � � � �

نب�ض القبور للتعرف على اأ�ضحابها

ه: م من السيدة / ليلى، ونصُّ 1 662 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو التكرم شاكرين بإفادتنا برأي هيئة الفتوى في نبش القبور؟ وهل إذا مت 
هذا ملعرفة شخصية امليت يجوز كما يحدث اآلن ملعرفة مصير األسرى في مقبرة 

)...( وغيرها؟

أجابت اللجنة عن السؤالني السابقني مبا يلي: ❁ 

كـرم الله تعالى اإلنسان حـيًا ومـيتًا، فقال سبحانه: }ک  ک        ک  گ  
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گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
دفن  بعد  القبور  نبش  الفقهاء  َم  حراَّ فقد  وعليه  ں{]اإلسراء:70[.  ں  
ككسره  امليت  عظم  »كْسُر   :� النبي  وحلديث  لكرامتهم،  حفظًا  فيها،  املوتى 
املصلحة  أو  الضرورة  اقتضت  فإذا  وأحمد))(،  ماجه  وابن  داود  أبو  رواه  حيًا« 
الغالبة ذلك جاز النبش توفيرًا للمصلحة، وعلى قدرها؛ للقاعدة الفقهية الكلية: 
ُل منزلة الضرورة  )الضرورات تبيح احملظورات(، والقاعدة الكلية: )احلاجة ُتَنزاَّ

عاّمة كانت أو خاّصة(. 

بنبش  املختصة  السلطات  تقوم  أن  من  مانع  ال  أنه  ترى  اللجنة  فإن  وعليه: 
ترى  كما  األسرى،  مصير  ملعرفة  ومطابقتها  أصحابها  ملعرفة  إليها  املشار  القبور 
هو  من  فيها  ويكون  أصحابها  بعض  يعرف  التي  اجلماعية  القبور  نبش  جواز 
مجهول الهوية للتحقق من شخصيته؛ وذلك ملا في هذا كله من املصلحة الغالبة، 
منها  إنسان معني،  التأّكد من موت  تترتب على  قد  كثيرًة  إن هنالك مصالح  ثم 

قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وتقسيم تركته، وغير ذلك. 

إالاَّ أن اللجنة توجب على اجلهات الرسمية املختصة التي تقوم بهذا النبش أن 
حتافظ قدر اإلمكان على كرامة املوتى، وتبتعد عن كل ما يعّد امتهانًا لهم، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للحفاظ على صحة األحياء من جراء ذلك على قدر اإلمكان 
كما توجب نقلهم وإعادة دفنهم في املقابر املعدة لذلك بعد حتقق املصلحة بعد 

النبش حفاظًا على كرامتهم. والله أعلم.
]5918/95/19[

 � � � �

سبق تخريجه )ص29(.  )((
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نب�ض قرب امليت لإغاظة الأحياء

ه: م من السيد / خميس، ونصُّ 1 663 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مقبرة  القرية  ففي  اإلسالمية،  البالد  إحــدى  في  قرية  في  خــالف  حــدث 
مخصصة لدفن األموات من أهل القرية فيها، وقد اختلف واحد منها من قبيلة 
مع رجل آخر من قبيلة أخرى، وملا مات هذا الشخص، وأرادوا دفنه حاول نفر 
أفراد من  قام  الليل  أثناء  أهله، وفي  دفنه  ثم  منعهم من ذلك،  الثانية  القبيلة  من 
الطائفة املخاصمة في نبش القبر إضافة إلى قبور ثالثة تخص اجلماعة املتخاصمة 
معها، وألقوا عظامهم على األرض من باب الكيد والعداوة لألحياء وإغاظتهم؛ 

فما جزاء من فعل هذا شرعًا وعرفًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

به؛  ُينتفع  مال  معه  يدفن  كأن  مشروعة  حلاجة  إالاَّ  امليت  قبر  نبش  يجوز  ال 
فيجوز نبش القبر ألخذ املال، أو إن كان امليت قد دفن إلى غير القبلة؛ فينبش القبر 

ويوجه امليت إلى القبلة ما لم يتغّير.

ألن  فاعله؛  ويأثم  النبش  فيها  فيحرم  الــســؤال؛  في  الـــواردة  الصورة  أمــا 
القصد منها اإلضرار بامليت وأهله، وفيها اعتداء على حرمة امليت، ومن املعلوم 
أم سلمة رضي  احلديث عن  في  وقد جاء  ميتًا كحرمته حيًا.  اإلنسان  أن حرمه 
رواه  اإلثللم«  في  حيًا  ككسره  امليت  عظم  »كسر  قــال:   � النبي  أن  عنها   الله 
الله عنها  داود في مسنديهما عن عائشة رضي  وأبو  ابن ماجه))(. ورواه أحمد 

بلفظ: »كسر عظم امليت ككسره حيًا«)2(.

رقم )1617(.  )((
سبق تخريجه )ص29(.  )2(
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تعزير  يجب  كما  القبر  من  أخرجت  التي  العظام  دفن  يعاد  أن  والواجب 
الفاعل بعقوبة كافية لردعه وزجره. والله أعلم.

]2899/136/10[    
 � � � �

نقل جثمان امليت اإىل حيث اأو�ضى بدفنه

م من السيد / محمد، بلدية الكويت،  1 664 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

رفع السّيد/ عبد الوهاب بطلب احلكم بإلزام البلدية بتمكينه من نقل جثمان 
والده املرحوم/ عبد الله من مقبرة الصليبخات إلى حيث أوصى والده.

الرجاء التفضل مبوافاتنا برأيكم حول موضوع الدعوى، ومدى شرعية نقل 
اجلثمان بعد دفنه بحوالي ثمان سنوات من الوفاة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز بأي حال من األحوال نقل امليت إلى أية جهة إذا كان في نقله خطر 
َر عظاُمه، وهذا  على األحياء، أو فيه ُمْثلة له، كأن يخشى عليه أن ينفجر، أو تكساَّ

بإجماع الفقهاء.

وإن  الدفن،  قبل  كان  إذا  الشرط  بهذا  نقله  جواز  باتفاق  اللجنة  ترى  كما 
خالف في ذلك بعض الفقهاء.

أما بعد الدفن فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فيرى اجلمهور أنه ال يجوز نقل 
جثمان امليت بعد دفنه، ويرى املالكية: جواز نقل امليت بعد الدفن بشروط هي:

)- أال ينفجر حال نقله.
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2- أال تنتهك حرمته.

3- أن يكون ذلك ملصلحة.

للضرورة  إالاَّ  الدفن  بعد  والنقل  النبش  من  املنُع  األولى  أن  ترى  واللجنة 
القصوى. والله أعلم. 

]6604/75/21[
 � � � �

نقل جثث ال�ضهداء اإىل املقابر الر�ضمّية

1 665 عرض على اللجنة االقتراح املوجه من بعض الشباب الكويتيني إلى حضرة 
صاحب السمو أمير البالد -حفظه الله-، واحملال إلى اللجنة إلبداء الرأي 

الشرعي، ونّصه: 

حتت  وشرعيتنا  أرضنا  لنا  وأعاد  التحرير،  بنعمة  علينا  مناَّ  الذي  لله  احلمد 
قيادتكم حفظكم الله ورعاكم من كل سوء، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل 

مكروه . 

نحن مجموعة من أبنائك شباب هذه األرض الطيبة، قد عملنا أثناء االحتالل 
الغاشم في مجاالت شتى، وذلك خلدمة أهلنا أبناء الديرة في الداخل واخلارج 
حلفظ صمودنا وتكاتفنا، ورد القليل من اجلميل جتاه هذه األرض وأهلها، ومن 
الكويت  أبناء  نقل وتكفني ودفن جثث  بعملها هي  التي شرفنا  األعمال  ضمن 
الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل استعادة احلرية ألرضنا الغالية وكرامة 

أهلها . 

فلقد عَمد النظام العراقي الغاشم وأعوانه إلى اعتقال وتعذيب وقتل الكثير 
من الشباب الكويتي ونشر جثثهم وأشالئها بني املناطق السكنية، وإخفاء العديد 

منها بدفنها في أماكن متفرقة. 



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

54

حتتوي  والتي  املناطق،  بني  املجهولة  املقابر  ببعض  علم  على  نحن   : والدنا 
على جثث إلخواننا الشهداء الذين يعتقد ذووهم بأنهم بني األسرى واملعتقلني 
رنا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى  واملفقودين في سجون الطاغية، وقد قراَّ
هذه  استخراج  على  للعمل  الكويتي  الشباب  من  فريق  تشكيل  على  نقوم  أن 
اجلثث، ومن ثم التعرف عليها، وإشعار ذويهم حتى يتسنى لهم عمل الالزم من 

أحكام شرعية . 

الوالد  الشديد بحرص  الكويت، وإلمياننا  أهـل  مبدأ إخالصنا جلميع  ومن 
على أبنائـه: )أسرى كانوا أو مفقودين أو ذوي الشهداء منهم(، ونظرًا للصعوبات 
والعراقيل التي قد تواجهنا من قبل السلطات املعنية في هـذا األمر، فإننا نطرح 
بتقدمي  نقوم  أن  ثم سموكم على  الله  ونعاهد  الكرميتني،  يديكم  بني  األمر  هـذا 
كل مـا بوسعنا جتاه إخواننا الشهداء الذين ما زالوا مجهـولني في أحضان أرضنا 
مِالستخراجهم وطمأنة أهلهم عليهم، هذا ونطمع من  الطيبة يطلقون الّصرخات 
سموكم كما عهدنا دائمًا تزويدنا بالنصح والرأي في هذا املوضوع، واألمر على 
تسهيل مهمتنا اإلنسانية التي نذرنا أنفسنا لها؛ حتى يزيد اهتمام اجلهات املعنية 
مِالعون لنا ومباركة جهودنا .  وبعد اطالع الّلجنة على االقتراح، ومناقشة  مبدِّ يد 

املوضوع : 

أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

يجوز نقل جثث الشهداء املدفونة في أماكن غير معدة للدفن؛ وذلك لتدفن 
في املقابر املخصصة لدفن املوتى أو ملصلحة شرعية، كما قال املالكية؛ بشرط عدم 
ترتب ضرر بسبب النقل، وُيرجع في ذلك إلى املختصني من األطباء، ويتم النقل 
وكذلك  والبلدية،  والصحة  الداخلية  وزارة  في  االختصاص  جهات  بإشراف 
يجوز نقل مجهول الهوية إلى مقابر املسلمني إذا ثبت أنه مسلم. ومن كان غير 
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مسلم وعرفت هويته فيسلم إلى أهله، أو يدفن في مقابر غير املسلمني.

وفاته،  وتاريخ  املتوفى  شخصية  على  التعرف  وجوب  اللجنة  رأت  كما   
جهات  إلــى  هــذا  ويوكل   . شرعية  أحكام  من  ذلــك  على  يترتب  ملا  وأسبابها 
أقاربه  من  العدول  الشهود  وكذلك  والصحة،  الداخلية  كــوزارة  االختصاص 

واملتصلني به. 

األحكام  وأسبابها  وفاته،  وتاريــخمِ  املتوفى  شخصية  معرفة  على  ويترتب 
وتنفيذ  الــديــون،  وقضاء  عليه،  كالصالة  ــوت:  امل على  تترتب  التي  الشرعية 
احلضانة،  وحق  النسب،  وثبوت  العدة،  واحتساب  التركة،  وتقسيم  الوصايا، 
ووجوب النفقة، وسائر ما للمتوفى أو عليه من حقوق أمام القضاء كاجلنايات. 

والله أعلم. 
]2061/((4/7[

 � � � �

نقل جثمان م�ضلم دفن يف مقابر غري امل�ضلمني

م من السيد / محمد، مدير جلنة التوعية  1 666  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: واإلرشاد في جمعية )...1، ونصُّ

نود إعالمكم بحادثة وقعت ملهتد جديد قدر الله له الهداية قبل أسبوع من 
وفاته، حيث إننا وبحكم عملنا في الوعظ في مستشفيات الكويت املختلفة نقوم 
بدعوة املرضى من اجلاليات لإلسالم، وبحمد الله وفقنا الله إلسالم أحد اإلخوة 
من اجلنسية الهندية ونطق الشهادة هو وزوجته أمام بعض اإلخوة الوعاظ، ونظرًا 
حلالته الصحية لم يتمكن من إشهار إسالمه عن طريق وزارة العدل، وبعد فترة 
أسبوع تقريبًا من إسالمه قام اإلخوة باالتصال به فأبلغوا بوفاته، وأنه دفن مبقبرة 
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الصليبخات في مقابر غير املسلمني، فقمنا باالتصال بزوجة امليت لسؤالها عن 
رأيها في إعادة دفنه في مقابر املسلمني فأبدت موافقتها على ذلك، لذا فإننا نرجو 

منكم إفادتنا مبا ترونه صوابًا، وفقكم الله ملا يحب ويرضى،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز نقل رفات امليت املسلم الذي دفن في مقبرة غير املسلمني، إذا لم ينفجر 
حالة نقله، ولم تنتهك حرمته، وأذنت السلطات املختصة بذلك. والله أعلم.

]6927/83/22[

 � � � �

نقل موتى الن�ضارى من القبور

مقللبللرة  نقللل  حول  الفتلللوى  جللللنة  إلى  خطللابًا  الكللويت  بللللدية  عثللت   667 1
تسألها عن  البلدية  إلى  اللجنة  فأرسلت  بأرضها،  والتصرف  للملسيحيني 

ملكية أرض تلك املقبرة.

املسيحيني  مقبرة  حول  البلدية  كتاب  اللجنة  على  عرض  اجللسة  هذه  وفي 
ه: ونصُّ

حتية وبعد، باإلشارة إلى كتابكم واملتضمن املوضوع املذكور أعاله.

نفيدكم بأن املقبرة موضوع البحث » مقبرة املسيحيني « واملوصوفة باملخطط 
املرفق عنه صورة هي من أمالك الدولة. وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إجراء  على  يتوقف  االستفتاء  في  إليها  املشار  املقبرة  موضوع  في  البت  إن 
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اختبار للموقع باحلفر والكشف عن حال املوتى، فإن كانوا في توابيت كما هي 
فإنه  املقبرة املخصصة للنصارى؛  إلى  نقلها  النصارى، وكانت بحالة ميكن  عادة 
كان  وإن  املّتبعة،  النظم  به  تسمح  ما  حسب  املكان  في  والتصرف  نقلها،  يجوز 
املكان بدون  التصرف في  فإنه يجوز  ترابًا؛  بليت عظامهم وأصبحت  املوتى قد 
نقل، وأما إذا كانت عظامًا فإنها ال تزال إالاَّ في حالة وجود ضرر كبير في بقائها 
إزالتها؛  بقائها فال يجوز  كبير من  يوجد ضرر  لم  العامة، وإن  للمصلحة  فتزال 

وذلك محافظة على حرمة املوتى. والله أعلم.
]1778/92/6[

 � � � �

نقل �ضواهد قبور الن�ضارى

الصحية  للشؤون  املساعد  املدير  م من  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  1 668 عرض على 
ه : ببلدية الكويت السيد / سعيد، ونصُّ

أواًل: تقّدمت إحدى السفارات بطلب السماح لها بنقل جزء أو كل الشواهد 
املوجودة مبقبرة املسيحيني مبنطقة »الشرق«، والتي لم تستعمل منذ حوالي ثالثني 

عامًا.

ثانيًا: لذا يرجى التكرم باإلفادة عن مدى جواز السماح بعملية نقل الشواهد 
احملافظة  يتم  املقبرة  تلك  بأن  علمًا  القبر(.  على  عالمة  توضع  التي  )األحجار 

عليها حاليًا كسائر مقابر املسلمني بالكويت.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

وكذلك  مسلم،  غير  أو  مسلم  قبر  كان  سواء  القبر  على  احملافظة  األصل 
احملافظة على العالمات من اللوحات أو الشواهد التي يعرف بها من دفن فيه، 
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ومقبرة النصارى الكائنة في »الشرق« املشار إليها في السؤال لم َتُبتاَّ جلنة الفتوى 
اجلهة  وهي  الكويت،  بلدية  من  اإليضاحات  بعض  بانتظار  إزالتهـا  جواز  في 
املسؤولـة عن املقابر، فإن تقّرر إزالُة هذه املقبرة بالوجه الشرعّي املبنياَّ في الفتوى 
املرفقة صورتها فحينئذ ال بأس بنقل كل الشواهد واللوحات املنقوشة في تلك 
املقبرة أو بعضها، وهذا إن وافقت حكومُة دولة الكويت على ذلك؛ ألن املقبرة 

املذكورة من أمالك الدولة. والله أعلم
]2055/108/7[

 � � � �

بيع اأر�ض املقربة

مة من الشيخ/ عبد الكرمي، جنوب أفريقيا: 1 669 عرضت الرسالة املقدَّ

والذي يطلب فيها حكم بيع مقبرة للمسلمني في كيب تاون؟

وبعد عرض املوضوع على اللجنة أجابت مبا يلي: ❁ 

األصل أن بيع املقبرة باطل ألنها أرض ُمسباَّلة، وال سيما أنه ال إكراه، وال 
ضرر لبيعها، واملال الذي دفع ثمنًا لها مال حرام، ال يحل االنتفاع به، وإذا أمكن 

ه أعلم. بأية وسيلة إبطال هذا العقد قانونًا؛ وجب املصير إلى ذلك. واللاَّ

]217/321/([

 � � � �

�ضم املقربة لتو�ضعة امل�ضجد

ه: م من السيد / عباس، ونصُّ 1 670 عرض على الّلجنة االستفتاء املقدَّ

نحيطكم علمًا بأن مسجد )...(، يشهد توسعة على نفقة أصحاب املسجد، 
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إّن  حيث  للسيارات؛  مواقف  إلى  بحاجة  فإّنه  وشاملة،  كبيرة  التوسعة  أن  ومبا 
املصلني يوقفون سياراتهم في الشارع العام الرئيسي، مما يسبب اختناقًا في الدخول 

واخلروج، وخاّصة في يوم اجلمعة، األمر الذي سيزداد صعوبة بعد التوسعة.

ومبا أن هناك مقبرة بجوار املسجد، وهي مقفلة قد مراَّ عليها أكثر من )30( 
م بالفتوى حول ضّم هذه املقبرة أو  سنة من غير دفن أحد فيها. فنرجو منكم التكرُّ

جزء منها إلى مواقف لسيارات املصلني.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز اقتطاع أي جزء من هذه املقبرة ألجل مواقف سيارات أو غيرها من 
االستعماالت األخرى غير دفن املوتى فيها، وهو الغرض الذي وقفت له أصاًل. 

والله أعلم. 
]6606/77/21[

 � � � �

حتويل املقابر القدمية اإىل م�ضاجد

ه:  م من السيد / رضا، ونصُّ 1 671 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

باإلشارة إلى اقتراح دار )...( حتويل املقابر القدمية إلى مساجد ذات مواقف 
كبيرة. 

لذا يرجى منكم التفضل بإفادتنا حول الرأي الشرعي بشأن هذا االقتراح، 
وما هي الضوابط اخلاصة باستغالل املقابر القدمية؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز االستفادة من أرض املقابر القدمية التي فيها قبور وُمنع الدفن فيها 
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إلى  ترابًاَ، ومردُّ ذلك  فيها رميمًا أي:  املوتى  أمر كان حتى تصبح عظام  في أيِّ 
تقرير أهل اخلبرة واالختصاص، فإذا أصبحت عظام املوتى فيها رميمًا فمن حق 
اجلهات املختصة املسؤولة االنتفاُع بها مبا تقضي به املصالح العامة، سواء كان بناء 
مساجد أو غير ذلك، ما دامت قد استبدل بها مقابر أخرى تفي بالغرض نفسه. 

والله أعلم. 

]6327/124/20[

 � � � �

ال�ضتفادُة من اأر�ض املقربة يف م�ضلحة عاّمة

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 1 672 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى العلم بأن شركة البترول الوطنية الكويتية بصدد إنشاء مصفاة جديدة 
والبيئية  االستراتيجية  املشاريع  أهم  من  املشروع  هذا  ويعتبر  الزور،  منطقة  في 
الكهرباء  توليد  حملطات  النظيف  الوقود  زيت  توفير  إلى  يهدف  حيث  للدولة 

وحماية البيئة.

توجد ضمن املوقع املخصص للمشروع املقبرة رقم )...( مما يتوجب نقلها، 
أفادتنا  حيث  الكويت  ببلدية  اجلنائز  لشؤون  العامة  اإلدارة  مخاطبة  مت  وقد 
حة في خطابهم املرفق، كما أننا قمنا بزيارة املقبرة حيث تبني أن  باملعلومات املوضاَّ

اجلزء املستغلاَّ ال يتعدى ربع املساحة اإلجمالية كما هو مبني باملخطط املرفق.

متابعة  لنا  ليتسنى  املقبرة؛  لنقل  املطلوبة  باإلجراءات  إفادتنا  يرجى  وعليه 
املوضوع مع بلدية الكويت والبدء بأعمال املوقع.

وإقامة  بها،  القائمة  املنشآت  إزالة  نقترح  فإننا  املقبرة؛  نقل  تعذر  حالة  وفي 
سور بديل حول اجلزء املستغّل منها.
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- رأت اللجنة: أن تقوم جلنة مبعاينة موقع املقبرة املشار إليها لتوصيف الواقع 
بشكل دقيق، وتبني وجود قبور أو عدمه فيها، وتقدمي تقرير بذلك، ثم قدمت 

جلنة املعاينة التقرير التالي: 

الحظت جلنة الكشف على املوقع ما يلي: ❁ 

مساحة املقبرة تقدر بـ )300م x 200م( حسب تصوير القمر الصناعي،   -(
وحسب ما أفاد املهندس مروان )...(.

املقبرة مسورة بجدار بارتفاع 2م تقريبًا.  -2

توقف الدفن فيها حوالي سنة 1985م .   -3

تقع املقبرة حسب اخلريطة في وسط املشروع تقريبًا.  -4

يقع الدفن في ربع املساحة تقريبًا على ميني الباب.  -5

لم يلحظ وجود قبور في املساحة الباقية، وال أثر للدفن فيها.   -6

على ميني املقبرة آثار ملبنى من )الشنكو( أفادنا املوظفون في إدارة اجلنائز   -7
أنه كان مسجدًا.

واإلبقاء  قبور  على  املشتمل  اجلزء  تسوير  املوقع:  على  الكشف  جلنة  تقترُح 
ضمن  إلدخاله  الباقي  اجلزء  استبدال  من  مانع  وال  تندرس،  حتى  مقبرة  عليه 
املشروع، إذا كان في ذلك مصلحة غالبة، على أناَّه إذا كان موقوفًا يجب تعويض 

الوقف بثمنمِ مثلمِهمِ.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا اقتضت املصلحة العامة االستفادة من هذه األرض املخصصة للدفن فيها 
إلقامة مشروع املصفاة؛ فال مانع من االستفادة منها بعد تسوير اجلزء الذي فيه 
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األرض  هذه  في  الذي  املسجد  موقع  وكذلك  فيه،  منشأة  أي  إقامة  وعدم  قبور 
يجب استبقاء أرضه وعدم االستفادة منها في غير الّصالة، وال مانع من االستفادة 
من باقي األرض في أعمال املشروع تلبيًة للمصلحة العاّمة، كما يجب تعويض 
أرض  أو  بقيمتها  للمشروع  منها  يستفاد  التي سوف  األرض  األوقاف عن هذه 

مكافئة لها. والله أعلم. 
]6928/84/22[

 � � � �
ا�ضتثمار اأرا�ضي املقابر بعد ا�ضتبدالها باأخرى

ه: م من السيد / رئيس القطاع، ونصُّ 1 673 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

م من/ م. أحمد، وفيه يطلب املوافقة على تطوير  ورد للوزارة الطلب املقداَّ
املقبرة ضمن مشروع واجهة الفحيحيل البحرية، واستحداث مواقف للسيارات 

سطحية وبدون إنشاء أي مبان.

والسؤال هو: ما هو حكم استحداث موقف للسيارات على النحو املستفتى 
عنه؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دامت الدولة قد منعت من الدفن في املقابر القدمية، واستبدلت بها مقابر 
جديدة، فتعود املقابر القدمية ملكًا ألمالك الدولة، ويجوز لها التصرف فيها بعد 

أن تصبح عظام املوتى فيها رميمًا )ترابًا(. 

فيه  ترى  مبا  فورًا  فيها  التصرف  لها  فيجوز  القبور  اخلالية من  املساحات  أما 
املصلحة مبا ال يضر القبور القريبة منها. 

وعليه: فإذا كانت هذه املناطق احمليطة بالقبور خالية متامًا من القبور، وكانت 
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من  مانع  فال  االستفادة،  أشكال  بأي شكل من  منها  يستفاد  عنها، وال  مستغًنى 
استغاللها وتأجيرها لتكون موقفًا للسيارات أو غير ذلك بشرط احملافظة على 

حرمة القبور املجاورة لها حتى تندرس. والله أعلم. 
]6328/125/20[

 � � � �

ا�ضتغالل م�ضاحات ف�ضاٍء فـي املقربة مل�ضلحتها

م من السليد / خالد  مراقب عام محافظة  1 674 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: )...1 لشؤون اإلنشاءات، بلدية الكويت، ونصُّ

لبلدية  تابعني   )...( محافظة  في  اإلنشاءات  إلدارة  مراقبة  باعتبارنا  نحن 
والصيانة  والترميم  البناء  أعمال  تنفيذ  بأعمال اإلشراف على  الكويت مكّلفون 
األسوار  بناء  األعمال  ومن   ،)...( محافظة  في  املقابر  جميع  ومعدات  ملباني 
واملكاتب واملغاسل وسكن العمال واملصليات وصاالت الّتعزية وغيرها، وهي 

أعمال مستمرة طوال العام.

أو  أنشئت  التي  الفضاء  املساحات  أو  املباني  بعض  استغالل  لنا  يحق  فهل 
البناء  أعمال  ملراقبة  اإلشرافي  إدارية كمركز عمال جلهازنا  خصصت ألغراض 
حيث  وخارجها،  الكويت  لبلدية  العائدة  املباني  من  ولغيرها  للمقابر   والصيانة 

ال يتوفر لنا موقع بديل لهذا الغرض؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صة  املخصاَّ املقبرة  في  الفضاء  ومساحات  املباني  من  االستفادة  من  مانع  ال 
للجهاز  عمٍل  مركَز  لتكون  القبور؛  عن  خالية  كانت  إذا  إدارية  ألغراض  أصاًل 
اإلشرافي ملراقبة أعمال البناء والصيانة للمقابر وغيرها من املباني العائدة لبلدية 
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الكويت، ما دام في حدود هذه األماكن املخصصة لذلك دون جتاوز، وكان في 
حدود احلاجة املاّسة، وفيه مصلحة للمقابر نفسها. والله أعلم.

]5919/97/19[

 � � � �

ا�ضتغالل �ضاحات املقربة ومبانيها لغري م�ضلحتها

ه: م من السيد / فهد، ونصُّ 1 675 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

والبناء  املشاريع  عن  املسؤولة  اجلهات  بعض  إلينا  تقدمْت  قد  بأنه  نفيدكم 
طالبة السماح لها باآلتي:

- استغالل بعض املساحات اخلالية من القبور داخل بعض املقابر لبناء غرف 
ومكاتب عمل عليها.

- استغالل املباني القدمية التي مت االستغناء عنها داخل املقابر، وكان يسكنها 
املوتى، وذلك جلعلها مراكز  القبور ومغسلو  املقابر وحفارو  السابق حّراس  في 

ملواقع أعمالها اإلنشائية التي تقوم بها خارج املقابر في جميع احملافظات.

استغالل هذه  تبنّي مدى شرعية  بفتوى  بتزويدنا  الّتكرم  ُيرجى  وبناء عليه؛ 
الساحات أو املباني القدمية الواقعة داخل سور املقبرة لالحتياجات املذكورة آنفًا؛ 

لنتمكن من اتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

لله تعالى على قبور املوتى، وال يجوز  املساحات املخصصة للمقابر وقف 
استغاللها، وال استغالل املباني التي ُبنيت فيها لسكن حفاري القبور أو املغسلني 
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أو غير ذلك مما يحتاج إليه في املقبرة أليِّ عمل ال حتتاج إليه املقبرة. والله أعلم.
]5574/106/18[

 � � � �

ا�ضتغالل اأر�ض فيها قبور

1 676 تقدم إلى اللجنة املدعو/خالد:

وأخبر بأن والـده ميلك قطعتني من األرض: األولـى مبنية، واألخـرى فضاء. 
الفضاء، وبالفعل  وأوصى قبل وفاته أن يدفن هو وبعض األطفال في األرض 
دفن هو وبعض األطفال في هذه األرض ويبلغ عددهم خمسة أو ستة أطفال، 
وتبلغ مساحة األرض حوالي ألف متر مربع، وأخبر بأنه منذ 26 سنة إلى اآلن 
لم يستخدموا هذه األرض خوفًا من حرمة استعمالها لوجود بعض القبور فيها، 
وهم اآلن بحاجة الستعمالها لبناء بعض املساكن ألوالدهم، ويسأل عن احلكم 

الشرعي في استخدام هذه األرض.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

) أ ( وضع سور بسيط حول القبور املوجودة في األرض املذكورة الحترامها 
وعدم االستهانة بها.

)ب( بالنسبة لألرض املتبقية بعد عزل القبور يجوز استعمالها أو بيعها كيفما 
شاء أصحابها إن لم يكن األب قد أوصى بأن تكون وقفًا لتكون مقبرة، فإن كان 
قد أوصى بأن تكون وقفًا لتكون مقبرة؛ فال يجوز لهم استعمالها أو التصرف فيها، 

ه أعلم. وإنا تكون وقفًا ملا أوقفت عليه، هذا مع مالحظة أحكام الوصية. واللاَّ
 ]211/314/([

 � � � �
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املطالبة باأر�ض موقوفة مقربًة بعد هجرها

ه: م من السيد / موسى، ونصُّ 1 677 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لدفن  مقبرة  أراضيه  من  أرض  قطعة  تخصص  أن  وفاته  قبل  رجل  أوصى 
من  كثير  فيها  ودفن  مقبرة  واستعملت  األرض  تخصيص  متاَّ  وبالفعل  املوتى، 
الناس، وآلت إدارتها إلى إدارة جتهيز ودفن الوفيات في بلدية الكويت، ثم توقف 

الدفن فيها ومر عليها من الزمن عشرون سنة دون أن يدفن فيها أحد.

السؤال))( هل يجوز للورثة بعد وفاة الرجل أن يطالبوا بتحويل هذه املقبرة 
ال  أعمال  أو  اخلير  أعمال  في  ثمنها  من  واالستفادة  بيعها  أو  خيري  وقف  إلى 

عالقة لها بالوقف؟

فوقها  جسر  بناء  أو  عامة  حديقة  إلى  املقبرة  حتويل  يجوز  هل  السؤال)2( 
واستبدالها بأرض أخرى تستعمل مقبرة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تعتبر األرض املخّصصة لدفن املوتى وقفًا مبجرد فرزها واإلذن بالدفن فيها، 
إذا تخربت أو تعطلت وجب بيعها واستبدالها  أنها  وحكمها حكم املسجد في 

مبقبرة أخرى لها نفس املساحة.

وال يجوز صرف ثمنها في غير ذلك من أعمال اخلير أو حتويلها إلى حديقة 
ونحوها. والله أعلم.

]2628/130/9[

 � � � �
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فتح طريق فـي املقربة

م من األمني  ل من السيد الوكيل. واملقدَّ 1 678 عرض على الهيئة االستفتاء احملوَّ
ه: العام للوقف السيد / عبد احملسن، ونصُّ

املوافق  ـــــــ  1417/3/25ه بــتــاريــخ   2934 املــرقــم  كتابنا  على  عطفًا 
وجتميل  تخضير  مشروع  في  الشرعي  الرأي  طلب  املتضمن  1996/8/10م 
موقع مقبرة الصاحلية، وفتوى األمور العامة بهيئة الفتوى رقم159ع/96 بتاريخ 
فيه  انتهت  والذي  1996/10/6م،  املوافق  1417هـ  األولى  جمادى  23من 
اخلالية  واملساحات  املقابر  حول  األشجار  غرس  شرعًا  يجوز   « أنه  إلى  اللجنة 
باملقابر  العبرة  مبوضع  يخلُّ  ال  الذي  بالقدر  الواسعة  املمرات  وفي  القبور  من 
إالاَّ  دخولها  من  الناس  مينع  بحيث  عامة،  ومتنزهات  حدائق  إلى  يحولها  وال 
 للزيارة املشروعة ألن زيارة القبور الغرض منها االعتبار؛ حلديث الرسول �: 
» كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«))(، وفي رواية: »فإنها تذكرنا باآلخرة « 

رواه مسلم)2(. 

وأما الغرس على القبر إن كان بني القبور في املساحات التي تسمح باملرور فال 
يجوز شرعًا ملا في ذلك من التهدمي لها، وإعاقة املرور بينها واألضرار األخرى.

واألمانة العامة لألوقاف إذ تشكر لكم ولهيئة الفتوى االهتمام بإبداء الرأي 
الشرعي في اجلوانب املختلفة للمشروع، فإن رد هيئة الفتوى الذي يتضمن رأيها 
الشرعي في واحد من جوانب املوضوع دون جوانبه األخرى، تفسره األمانة على 
أنه موافقة من الهيئة عليها، وعدم وجود أية حتفظات أو قيود بالنسبة لها، وهذه 

مسلم )977(، بدون لفظة: )كنت(.  )((
رقم )976(.  )2(



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

68

اجلوانب تتعلق باألمور التالية:

استبدال السور اخلارجي للمقبرة بسور حديث يعطي الصفة اجلمالية لها .  .(

حالة  في  يستخدم  املريديان  لفندق  مجاور  للسيارات  طريق  إنشاء   .2
الطواريء فقط.

إزالة األبنية اإلسمنتية التي تعلو بعض القبور .  .3

إقامة نظام للريِّ بالتمديدات البالستيكية الظاهرة على سطح األرض،   .4
وهو ما ال يتطلب نبش التربة .

البسيطة في أحد جوانب  املباني  إقامة محطة للتحكم واملراقبة وبعض   .5
املوقع اخلالية من القبور .

علمًا بأن األمانة العامة لألوقاف، حرصًا منها على أن يتم املوضوع في اإلطار 
الشرعي السليم، ستشكل جلنة شرعية لإلشراف على تنفيذ املشروع في مراحله 
املختلفة، مع االلتزام مبا انتهى إليه رأي هيئة الفتوى في املوضوعات املشار إليها 

وغيرها من املسائل الشرعية التي يثيرها تنفيذ املشروع .

آملني إصدار توجيهاتكم الكرمية بتزويدنا برأي هيئة الفتوى في مدى توافق 
تفسير األمانة للفتوى السابقة مع ما قصدته الهيئة في كتابها املشار إليه، وذلك 

ليتسنى اتخاذ ما يلزم في ضوء الرأي الشرعي الذي تنتهي إليه هيئة الفتوى.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي :

ال بأس من أن يستبدل بالسور القدمي ملقبرة الصاحلية سور جديد بالشروط   -(
التالية :

ور نبش قبر أو تخريبه أو املرور  أن ال يترتب على أعمال استبدال السُّ أ (  
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فوقه أو امتهانه.

هذه  سدِّ  في  يغني  وال  هامة،  حاجة  االستبدال  إلى  احلاجة  تكون  أن  ب( 
شرعًا  املمنوع  اإلســراف  عن  بعدًا  وذلك  القائم  السور  ترميم  احلاجة 

بقوله تعالى: }ڀ    ڀڀ{ ]األعراف:31[ .

أو  تخريبه  أو  قبر  نبش  عليه  يترتب  كان  إذا  املقبرة  في  الطريق  استحداث   -2
بإطالق  الثابتة  املوتى  لكرامة  االمتهان  من  فيه  ملا  شرعًا،  ممنوع  فوقه  املرور 
الرسول  ولقول  ــــراء:70[،  ]اإلس گ{  کک   }ک   تعالى:  قوله 
�:»كسر عظم امليت ككسر عظم احلي« أخرجه االمام أحمد في مسنده))(، 
مِمـَا في كثرة املرور في املقبرة  وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ثم لـ
من تضييع مكان العبرة من زيارة القبور لقول النبي �: »كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها« رواه مسلم)2(، وفي رواية عند مسلم أيضًا: »فزورا 

القبور فإنها تذكر املوت«)3(.

فإذا وجدت حاجة لفتح هذا الطريق؛ فإنه يجوز بالشروط اآلتية : 

أن تكون احلاجة هامة يترتب على فواتها مشقة وحرج كسيارات اإلطفاء  أ(  
واإلسعاف ونحو ذلك .

أن ال يغني عنه غيره في تأمني هذه احلاجة، كأن ال ميكن فتح هذا الطريق  ب( 
في مكان مجاور للمقبرة، وال يستغنى عنه بغيره من الوسائل املتطورة 

األخرى مثاًل، ويعتمد في ذلك على أهل االختصاص .

سبق تخريجه )ص29(.  )((
سبق تخريجه )ص 67(.  )2(
سبق تخريجه )ص 67(.  )3(
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من  فتح  التي  احلاجة  هذه  لغير  فتحه  بعد  الطريق  هذا  يستعمل  ال  أن  ج(  
أجلها.

إذا ترتب على فتح هذا الطريق نبش بعض القبور وجب نقل الرفاة منها  د(  
إلى أقرب من ميكن إليها .

بعدم  مقيدة  وهي  شرعًا،  فيه  املأذون  احلد  عن  املرتفعة  األبنية  إزالة  يجوز   -3
ترتب فتنٍة أو نزاع، وبأن يقوم ولي األمر بذلك وال يترك آلحاد الناس .

ال بأس بتمديد األنابيب البالستيكية على سطح األرض في املقبرة من أجل   -4
سقاية األشجار التي فيها بالشروط التالية :

والتعريض  االمتهان  ملا في ذلك من  قبر  األنابيب فوق  بهذه  أن ال مير  أ (  
للخراب، الحتمال تسرب املياه منها في بعض األحوال.

في  ملا  توسع،  دون  احلاجة  قدر  األنابيب على  مد هذه  في  يقتصر  أن   ) ب 
وهو  منها  املياه  تسرب  عند  للتخريب  املقبرة  تعريض  من  فيها  التوسع 

محتمل .

املقبرة  جانب  في  واملراقبة  للتحكم  والاّلزمة  القليلة  األبنية  بإقامة  بأس  ال   -5
اخلالي عن القبور في حدود احلاجة .

ال يجوز لألمانة العامة لألوقاف صرف شيء من مال األوقاف على ما تقدم   -6
أو  األنابيب  متديد  أو  الطريق  فتح  أو  السور  جتديد  في  سواء  األعمال،  من 
صه واقفه  إقامة األبنية للتحكم أو غير ذلك مما مياثلها، إالاَّ من َريعمِ وقف ٍخصاَّ
لذلك، أو من تبرعات املسلمني من مالهم احلالل املخصصة لهذه األعمال 
من غير إسراف، دون ما خصص للخيرات العامة، ألن أمور الزينة املذكورة 

ال تدخل في أعمال البرِّ العامة. 



كتاب العبادات  - باب اجلنائز

71

بنقشه  بأس  : )وال  املساجد  تزيني  ابن عابدين في معرض كالمه على  قال 
خال محرابه بجص وماء ذهب لو مباله احلالل، ال مال الوقف فإنه حرام، وضمن 

متوليه لو فعل...( ))/442(، فإذا كان هذا في املسجد فهو في املقبرة أولى .

املعاني  العبرة وليست  منها  الغاية  املقابر  أن  إلى  النظر  الفتوى  وتلفت جلنة 
اجلمالية. والله أعلم.

]3682/177/12[
 � � � �

مدُّ خطوط امل�ضح الكهربائي فـي املقربة

م من ناظر عام دائرة االستكشاف في  املقدَّ اللجنة االستفتاء  1 679 عرض على 
ه : شركة النفط السيد / علي، ونصُّ

املوضوع : املسح االهتزازي في دولة الكويت

نحيطكم علمًا بأن شركتنا تقوم بأعمال استكشاف سطحية للمناطق األرضية 
بدولة الكويت تهدف إلى حتقيق املزيد من االكتشافات وزيادة االحتياطي النفطي 

ملا فيه اخلير لوطننا ولكافة املسلمني .

أرضية  ووضع سماعات  األرض  فوق  كابالت  مد  األعمال  وتتطلب هذه 
على عمق 10سم حتت سطح األرض، هذا ومتر بعض خطوط املسح االستكشافي 

بالقرب من املقابر.

إعالمنا  فنرجو  املسلمني  غير  من  بالعمل  يقومون  العاملني  بعض  كان  وملا 
املقابر  القيام مبثل هذه األعمال في مناطق  إمكانية  الشرعية بخصوص  بالفتوى 
اإلسالمية، علمًا بأننا نتوخى أقصى متطلبات األمن والسالمة فيما نقوم به من 

أعمال .
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 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي :

به  القبور؛ فال بأس  بعيدًا عن  أو داخلها  املقبرة  العمل خارج سور  إن كان 
وإن كان العمل فوق القبور أو كان يؤدي إلى نبشها أو السير فوقها أو إهانتها، 
أو اإلضرار بها، فال يجوز سواء كان العمل من املسلمني أو غير املسلمني، والله 

أعلم .
]3680/176/12[

 � � � �

بناء اأر�ضية للمقاهي واملالعب فوق املقربة

م من مدير البلدية العام السيد / موسى،  1 680 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

املوضوع: طلب استغالل ساحات املقابر داخل املدينة.

يرجى التكرم باإلفادة وإبداء الفتوى الدينية بخصوص الطلب الذي تقدمت 
ه : به إحدى الشركات ونصُّ

املوضوع: ساحات املقابر داخل املدينة

املقابر  بخصوص  علمًا  سيادتكم  نحيط  أعــاله،  املوضوع  إلــى  بــاإلشــارة 
الشرق  املريديان  فندق  بجانب  التي  األرض   ( الكويت  مدينة  داخل  املوجودة 
شارع خالد بن الوليد من منطقة البلوش واملقبرة املجاورة ملجمع الصوابر واملقابر 
في منطقة الشرق(؛ فإننا نرغب بإقامة مشروع باستغالل هذه املساحات اخلاصة 
باملقابر مع احملافظة على حرمة هذه القبور وذلك بعمل أرضية مرتفعة عن القبور 
بارتفاع 80 سم إلى متر واحد عن سطح القبور وبدون أي حتفير يؤثر على القبور، 
وذلك الستخدام هذه األرضيات مواقف للسيارات ومقاهي ومالعب ومالهي 
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بًا مما تظهره  لألطفال وجتميلها باألشجار والنوافير لالستفادة منها أواًل، وثانيًا جتنُّ
من تشويه للمدينة، وملا تثيره من غبار وأتربة تؤثر على الصحة والبيئة، علمًا بأننا 
إلى 20 سنة،  5) سنة  إيجار مدته ما بني  املشروع على عقد  سنقوم بعمل هذا 
مع  باملشروع  اخلاصة  التفاصيل  كافة  وشرح  ملقابلتكم  تام  استعداد  على  ونحن 
تزويدكم باملخططات األولية لدراستها ممِن قمَِبلمِكم، علمًا بأننا قمنا بعمل دراسة 
شاملة منذ سنة بخصوص هذا املشروع ونعتقد أنه قد حان الوقت لتجميل املدينة 
في هذا  اخلدمات  أداء  تساعد على  التي  املساحات  وثانيًا الستغالل هذه  أواًل، 

البلد احلبيب. راجني دراسة هذا املشروع واالهتمام به.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن في البناء املشار إليه فوق املقبرة نوعًا من امتهان ٍلها وللمدفون فيها، وقد 
نصاَّ فقهاؤنا على حرمة اجللوس فوق القبور أو املرور عليها وغير ذلك مما فيه 
ُيْقَعَد َعَلْيِه،  اْلَقْبُر َوَأْن  َأْن ُيَجّصَص   � امتهان، َعْن َجابمٍِر َقاَل: »َنَهَى َرُسوُل الّلِه 
َوَأْن ُيْبَنَى َعَلْيِه« رواه مسلم))(. وعلى ذلك فإن إقامة البناء املشار إليه املسؤول عنه 

ال جتوز ولو كان مرتفعًا عن سطح القبر مترًا أو أكثر. والله أعلم.

]3298/162/(([

 � � � �

حتويل املقربة اإىل حديقة

م من السيد /  1 681 عِرض محّواًل من السيد الوكيل على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: أحمد، نائب املدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت، ونصُّ

رقم )970(.  )((
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املوضوع: املقالة الصحفية املنشورة بجريدة )...( باقتراح حتويل مقبرة )...( 
إلى حديقة عامة.

يرجى إفادتنا بالفتوى الشرعية املتعلقة بجواز حتويل املقابر إلى حدائق عامة 
أو عدمه وشروط ذلك، وتعليقكم حول ما جاء باملقالة. 

ه:  ثم اطلعت اللجنة على املقال املنشور املشار إليه للكاتب )...(، ونصُّ

بعض  تخصص  ال  ملاذا  العاصمة،  وبالذات  عامة  حدائق  بال  بلد  الكويت 
أراضي الدولة إلنشاء حدائق؟ املقبرة املوجودة في شارع )...(، ملاذا ال يتم نقل 
الرفات منها وتتم زراعتها لتصبح متنفسًا للناس؟ وهنالك العديد من املساحات 

ملك الدولة أولى أن تتحول إلى حدائق. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

في  تغرس األشجار  أن  الرفات جائز على  بقاء  مع  املقبرة حتى  إن تشجير 
الفراغات بني القبور وليس على القبور نفسها ألنه إذا غرست على القبر نفسه 
اتخاذ  القبر وهو حرام، على أن ال تتخذ كمتنزه عام، وأما  يلزم من ذلك نبش 
ها مع بقاء القبور؛ فهذا ال يجوز، إالاَّ إذا حصل التأكد من أن  املقبرة متنزهًا عامًا كلِّ

يًا وصارت ترابًا.  عظام املوتى بليت كلِّ

عن  إالاَّ  عامًا  متنزهًا  اتخاذها  يجوز  فال  وقفًا  املقبرة  هذه  أرض  كانت  وإذا 
بلي  بها غيرها، وأما مدة  الضرورة، وأن يستبدل  طريق االستمالك، وفي حالة 
العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعًا، وإنا هذا متروك ألهل اخلبرة، ألن األراضي 

تختلف في ذلك اختالفًا كبيرًا. والله أعلم.
]6929/85/22[

 � � � �
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زرع الأ�ضجار يف املقابر

م من السيد / غازي رئيس مجلس إدارة  1 682 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه : شركة عقارية، ونصُّ

زراعة مقبرة الصاحلية بالنخيل 

العقارية أن تقوم بعمل خيري يكون وقفًا لله تعالى - ثمرته  رأت شركتنا 
النخيل  الفقراء واملساكني، وهذا املشروع هو زراعة فسائل  وَرْيعه - يعود على 
القبور دون املساس بها،  املقبرة املجاورة في املسافات املوجودة بني  على أرض 
ويكون رّي هذه الفسائل بطريقة التنقيط، بأن متد أنابيب بني هذه الفسائل حتى 
على  عليه  وباإلشراف  كله  املشروع  هذا  بتنفيذ  شركتنا  وتقوم  هذا  ذاتيًا،  ُترّوى 

نفقتها اخلاصة.
ونطلب رأي اإلفتاء في هذا األمر من الناحية الشرعية جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال بأس بزراعة بعض األشجار في املقابر في الساحات اخلالية البعيدة عن 
القبور بالشروط التالية:

أن ال تزرع األشجار بني القبور، لئال يؤدي ذلك إلى تخريب هذه القبور   -(
بامتداد جذورها.

أن ال تكون األشجار املزروعة كثيرة بحيث تطغى على املقبرة وحتولها   -2
إلى حديقة، ألن ذلك يلغي معنى االعتبار عند زيارة القبور.

أن ال تكون األشجار املزروعة مثمرة، لئال يتحّوَل التشجير إلى مشروع   -3
استثماري، خيريًا كان أو غيره، ألن ذلك يؤدي إلى كثرة دخول العمال 
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إليها للعناية بها واستغاللها، وهو مخلٌّ باملعنى الذي شرعت له زيارة 
القبور.

أو  املقبرة  تشويه  إلى  القليلة  األشجار  هذه  رّي  مشروع  يــؤدي  ال  أن   -4
. تخريب القبور من كثرة الريِّ

أن ال متر أنابيب الري فوق القبور، ولكن بينها فقط.   -5

الصاحلية،  مقبرة  في  عنها  املستفتى  النخيل  أشجار  زرع  يجوز  فال  وعليه 
ألنها أشجار مثمرة، وألن كثيرًا من القبور في هذه املقبرة غير واضح املعالم، مما 
قد يؤدي إلى زرع بعض األشجار فوق هذه القبور من غير قصد، وبالتالي إلى 

تخريبه ونبشه القبور، أو متديد أنابيب الري فوقها وهو حرام . والله أعلم.

]4659/130/(5[
 � � � �

غر�ض الأ�ضجار على القبور

العام  البلدية  من/مدير  م  املللقللدَّ اآلتللي  االستفتاء  اللجنة  على  عللرض   683 1
بالوكالة.

وتزيينها  العامة  املرافق  نظافة  باحملافظة على  الكويت  بلدية  بناء على رغبة 
وانطالقًا من الرغبة األميرية بتخضير الكويت فإن بلدية الكويت قد عزمت على 
اخلطة وضع شجرة  الصليبخات، ومن ضمن  مقبرة  بتخضير وتشجير  تقوم  أن 

على كل قبر.

وانطالقًا من حرص البلدية على مطابقة جميع القرارات مع روح شريعتنا 
السمحاء فإن بلدية الكويت تتقدم إليكم بطلب الفتوى الشرعية حول »إن كان 
م بتزويدنا باألدلة الشرعية  يجوز وضع شجرة على كلِّ قبٍر في املقبرة مع التكرُّ
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املساندة لفتواكم بهذا اخلصوص.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز شرعًا غرس األشجار حول املقابر والساحات اخلالية من القبور، وفي 
املمرات الواسعة، وذلك بالقدر الذي ال يخل مبوضوع العبرة باملقابر وال يحولها 
إلى حدائق ومتنزهات؛ ألن الغرض من زيارة القبور االعتباُر؛ حلديث الرسول 
تذكرنا  »فإنها  روايــة:  وفي  فللزورهللا«)11،  القبور  زيللارة  عن  نهيتكم  »كنت   :�

اآلخرة« رواه مسلم)2(.

وأما الغرس على القبر أو بني القبور في الساحات التي ال تسمح باملرور، 
� والعهود  الرسول  فال يجوز شرعًا، ألنه لم يجر العمل على ذلك في عهد 
القبور  تعريض  من  القبر  على  األشجار  غرس  في  وملا  بالفضل،  لها  املشهود 
لالمتهان وإيذاء املوتى مبا يستتبعه الغرس من السقي وجتمع املياه وتعريض القبر 

لالنهدام، والله أعلم.
]1776/90/6[

 � � � �
اإدخال اآليات اإىل املقربة

م من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية  1 684 عرض على اللجنة الكتاب املقدَّ
ه اآلتي: ونصُّ

نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من املقبرة واملوازي للفندق 

سبق تخريجه )ص 67(.  )((
سبق تخريجه )ص 67(، بلفظ: »فإناَّها تذكر املوت«.  )2(
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مكانها،  إلى  املياه  خزانات  لرفع  فقط  واحد  يوم  ملدة  مترين  يتجاوز  ال  بعرض 
ونتعهد لكم بضمان إعادة الوضع إلى حالته األصلية.

وقد طلب وكيل الوزارة من الّلجنة بأن تقوم بزيارة املوقع املخصص لوضع 
باحلكم  الرافعة، واإلفادة  املقبرة إلدخال  املطلوب من  مِاملوقع  اخلزانات وفْحص 

الشرعي في ذلك.

ومقرر  األشقر  محمد  والشيخ  مناع  حسن  الشيخ  من  كل  قام  عليه؛  وبناء 
اللجنة بالزيارة، واتضح أن هذا السطح الذي ستوضع عليه اخلزانات مغلق من 

جميع اجلهات سوى اجلهة املقابلة للمقبرة.

وأفاد املهندس فيصل أن اخلزاَننْيمِ املراد وضعهما على هذا السطح ال يستغرق 
رفعهما أكثر من عدة ساعات فقط.

فـي  وكــان  املقبرة،  بزيارة  األعضاء  قام  الفندق  ــارة  زي من  االنتهاء  وبعد 
واألعضاء  قام  حيث  حماده  يوسف  الشيخ  بالبلدية  املقابـر  مسؤول  االستقبال 
باالطـالع على املوقـع املطلوب مـن املقبرة إلدخال الرافعـة، وأفـاد الشيخ يوسف 
حماده أنه عندما شرع في حفر املوقع املخصص لبناء الفندق انهار السور املقابل 
إلى ظهور بعض اجلماجم والعظام، وهذا يدل داللة واضحة أن  أّدى  مـّما  له، 
ور املقابل للفندق مباشرة، وقد قام الفندق بإعادة بناء  بعض القبور تقع حتت السُّ

ور بعد ذلك. هذا السُّ

وبعد االطالع على التقرير أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إلى  الرافعة  بدخول  إالاَّ  اخلزانات  لرفع  تكن هناك وسيلة أخرى  لم  إذا  إنه 
قدر  ذلك  يتجاوز  ال  أن  على  املهمة،  لهذه  بدخولها  يرخص  فإناَّه  املقابر،  مكان 
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احلاجة، سواء في املساحة أو في الزمن، وال سيما أن القبور في هذه األماكن كما 
ه أعلم. الحظت اللجنة قد اندرست. واللاَّ

]215/319/([
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ب��������اب ال������ّزك�������������اة وال����ص����دق��������������ات

اأ�ضئلة متنوعة عن الزكاة

ه: م من السيد / ربيعة، ونصُّ 1 685 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لدّي مبلغ 200 ألف )مائتا ألف( دينار في بداية سنة 2001، ثم اشتريت 
بقصد  دينار  آالف(  وستة  )مائة  ألف   106 مببلغ  2001/2/3م  بتاريخ  أرضًا 
والقيمة  بيعها(.  ثم  فيال  بنائها  أو  سعرها  ارتفاع  بعد  األرض  لبيع  )إما  التجارة 
ألف   24 البنك  في  ويبقى  دينار  ألف(  )سبعون  ألف   70 الفيال  لبناء  التقديرية 
)أربعة وعشرون ألف( دينار، واملدة من شراء األرض إلى االنتهاء من بناء الفيال 
يستغرق تقريبًا ثمانية شهور إلى تسعة شهور ثم أعرض الفيال للبيع، وال أعلم 
متى يتم البيع خالل شهر أو أكثر، وال الربح الذي سوف أحصل عليه فهو حسب 

السوق.

امللخص: كيف حتسب الزكاة على أموالي؟ هل في بداية سنة 2001 أو في 
الذي  املبلغ  أم على  دينار  نهايتها؟ وحتسب على مبلغ 200 ألف )مائتي ألف( 

سوف أحصل عليه بعد البيع؟
أرجو إفادتي عن كيفية صرف أموال الزكاة، واإلجابة على أسئلتي:

أعطيُت شخصًا مبلغًا من املال قبل أن أنوي إخراج زكاة على أموالي؟  )ـ  
فهل ميكن اعتبار املبلغ الذي أعطيته له جزءًا من مبلغ الزكاة؟

هل جائز أن أعطي فراش املسجد الذي أصلي فيه؟ 2ـ  
أو  الكويت  في  سواء  الزكاة  مبلغ  من  بجزء  يتيمًا  أكفل  أن  يجوز  هل  3ـ  

خارج الكويت؟
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هل من األفضل أن أعطي الزكاة لناس محتاجني داخل البالد أو لناس  4ـ  
محتاجني خارج البالد؟

أترك  أن  أو أستطيع  الزكاة خالل شهر مثاًل،  هل يجب أن أوزع مبلغ  5ـ  
جزءًا منه حتى أجد من يستحق أن أعطيه إياه، على أن أتصرف في املبلغ 

قبل حلول احلول اجلديد؟

هل يجوز أن يصرف مبلغ الزكاة أو جزء منه في بناء مسجد، أو آبار ماء  6ـ  
في الدول اإلسالمية، أو غير اإلسالمية بقصد نشر اإلسالم، مع العلم 
بأنني قمت في شهر شعبان املاضي بالتبرع لبناء مسجد في دولة إفريقية 

مببلغ خمسة آالف دينار؟

هل يجوز إعطاء املوظف جزءًا من الزكاة، وبخاصة إذا كان متقاعدًا،  7ـ  
نظرًا لظروف احلياة في هذه األيام؟

العالج  يريدون  الذين  احملتاجني  بعض  عن  أحيانًا  حف  الصُّ َتنشر  8ـ  
املال لهم لعالجهم، فهل يجوز أن أعطي لهم  باخلارج، وذلك بجمع 

بعد قراءة اإلعالن جزءًا من الزكاة؟

ألّول  يحج  أن  يريد  لشخص  الزكاة  مبلغ  من  جزء  صرف  يجوز  هل  9ـ  
مرة؟

قال لي شخص: إنه يعرف أناسًا فقراء وأسرًا متعففة محتاجني للزكاة،  10ـ 
فأعطيته من غير أن أعرف نواياه، فهل جائز أن أعطيه ليعطي الذين قال 

عنهم على حسب نيته، أو يجب أن أحتّقق من كالمه؟ 

اليومي  األجر  أصحاب  للعمال  الزكاة  من  جزءًا  أعطي  أن  يجوز  هل  ))ـ 
املوجودين عندي في القسيمة؟
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أن  يجوز  فهل  اآلن،  تعمل  وال  أرملة  مصر  في  للعائلة  صديقة  لدينا  12ـ 
أعطيها جزءًا من مبلغ الزكاة؟

فهل  حاليًا؛  عنوانهم  أعرف  ال  ولكني  فقراء،  بعيد  من  أقارب  عندي  13ـ 
يجوز أن أدخر جزءًا من الزكاة حتى أعرف عنوانهم؟

4)ـ  هل يجب أن أبني ملن سوف أعطيهم الزكاة أن هذه أموال زكاة أم ال 
يجوز؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يبدأ احلول الّزكويُّ على املسلم عندما ميلك مقدار النصاب من املال النامي 
الزائد عن حاجته األصلية؛ وهي بيت السكنى، والسيارة اخلاصة، وفرش البيت 
املعتاد ألمثاله، واملالبس، والطعام الكافي له وألسرته، وما إلى ذلك من احلاجات 

األساسية ملعيشته ومعيشة َمن َتلَزُمُه نفقته من أهله. 

الفضة من  قيمتها  أو  اخلالص،  الذهب  من  غرامًا   )85( النصاب   ويعادل 
 أو العروض التجارية أو النقود. فإذا ملك املسلم هذا املقدار ومضى عليه احلول، 
وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإّن 

الزكاة جتب عليه مقدار ما عنده من املال في نهاية احلول.

وعليه: فإّن على املستفتي أن يقّوم كلاَّ ما عنده من املال النامي في آخر احلول 
ي ما عنده بنسبة )2،5%(. ويدخل في التقومي  الذي ملك فيه النصاب، ثم يزكِّ
النقود التي ميلكها والعقار التجاري - ولو لم يكن مكتماًل - والسلع التجارية 
وكل ما هو معد للتجارة، وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية احلول، ثم إذا 
كان له ديون على الغير فإنه يضيفها ملاله في التقومي، وإذا كان عليه ديون لغيره 

ي الصافي بنسبة )%2،5(. فإنه يحسمها من ماله في التقومي، ثم يزكِّ
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ال يحتسب املبلغ الذي دفعه املستفتي لهذا الشخص من الزكاة ما دام لم   -(
ينوهمِ من الزكاة عند الدفع إليه، ولكن يعد صدقة نافلة له يؤجر عليها، 
ق جعله من الزكاة  ه من الزكاة إذا نوى املتصدِّ وأجاز بعض الفقهاء عداَّ
بعد الدفع إلى الشخص املستحق للزكاة إذا لم يكن املستحقُّ قد تصرف 

فيه، فإن تصرف فيه املستحق قبل النية لم يعداَّ من الزكاة.

اش املسجد إذا كان مستحقًا للزكاة؛ بأن كان مسلمًا  يجوز دفع الزكاة لفراَّ   -2
ي، وإالاَّ لم يجز. فقيرًا بحسب ظناَّ املزكِّ

خارج  كان  ولو  إليه؛  الزكاة  دفع  فيجوز  فقيرًا  مسلمًا  اليتيم  كان  إذا    -3
الكويت.

املوجودة  األمــوال  بزكاة  أولى  الكويت  داخل  الفقراء  من  احملتاجون    -4
خارج  فقراء  إلى  الزكاة  نقل  يجوز  وال  غيرهم،  من  الكويت  داخــل 
الكويت مع وجود محتاجني إليها في الكويت عند أكثر الفقهاء، إاّل أن 
يكون من في خارج الكويت أرحامًا للمزكي، أو كانوا أحوج إليها مّمن 

في الكويت، أو لم يوجد من يحتاج إليها في الكويت.

ع في إخراج زكاته فور وجوبها عليه عند انتهاء  يجب على املزكي أن ُيسرمِ   -5
احلول عند جمهور الفقهاء، ولو أّخر إخراجها قلياًل أو أّخر بعضها، فإن 
كان ذلك بسبب غياب ماله عنه، أو بسبب غياب فقير قريب له يريد أن 
وإخراجها  بدفعها  بالتأخر  بأس  فال  مشابهة،  ألسباب  أو  له،  يّدخرها 
بغير  تأخيرها  يجوز  وال  واحدًا،  حْواًل  ذلك  يتجاوز  ال  أن  على  قلياًل 

ر شرعّي.  عذر ومبرِّ

ال يجوز إنفاق الزكاة في بناء املساجد في بلدان املسلمني؛ ألن مصارف    -6
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ڻ    }ڻ   تعالى:  قوله  في  الكرمية  ــة  اآلي بياَّنتها  ثمانية  الــزكــاة 
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۆ{ ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ  
منها، وأجاز  واحدًا  اآلبار  املساجد وال حفر  بناء  ]التوبة:60[، وليس 
بعض الفقهاء بناء املساجد بها في بالد غير املسلمني إذا كان فيه تثبيت 
غير  تشجيع  فيه  كان  أو  البالد،  تلك  في  املوجودين  املسلمني  عقيدة 
املسلمني على الدخول في اإلسالم، وذلك من سهم )املؤلفة قلوبهم(، 

أو من سهم )في سبيل الله(.

وكذا أجازت اللجنة حفر اآلبار من مال الزكاة في هذه الدول بشرط متليكها 
ي الزكاة.  ملستحقِّ

إذا كان املوظف مسلمًا فقيرًا ال َيفمِي راتبه بحاجاته األصلية؛ فال مانع    -7
من إعطائه شيئًا من مال الزكاة، سواء كان راتبه عاديًا أو راتبًا تقاعديًا.

إذا كان املرَضى احملتاجون للعالج فقراَء؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة    -8
رق املتاحة له  لفقرهم، وعلى املزكي أن يتثبت من فقرهم وحاجتهم بالطُّ

قبل الدفع إليهم، وال يدفع لهم أكثر من حاجتهم. 

ال مانع من إعطاء من يريد احلج ألّول مرة من الزكاة، إذا كان فقيرًا.   -9

10- إذا كان الرجل املذكور أمينًا في نظر املستفتي؛ فال بأس من توكيله في 
دفع الزكاة عنه ملن يستحقها في نظره، فإذا علم بعد ذلك أنه لم يدفعها 
ألحد، أو أنه دفعها ملن ال يستحقُّ الزكاة، كان الوكيل ضامنًا لها، وعلى 
ها منه، ثم يدفعها ملن يستحقها، أما إذا كان  ل أن يطالبه بها ويستردُّ املوكِّ
أو عن  بنفسه،  يها  ملستحقِّ ويدفعها  له،  يدفعها  فال  أمني،  غير  نظره  في 

طريق من يأمتنه على ذلك.
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))ـ  إذا كان العمال املذكورون فقراَء ال ميلكون النصاب الزائد عن حاجتهم 
األصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن ال تخصم من أجرهم، وال 

تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى. 

عن  الزائد  النصاب  متلك  ال  فقيرًة؛  عنها  املستفَتى  األرملة  كانت  إذا  12ـ 
حاجتها األصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإالاَّ لم يجز. 

للزكاة؛ فال مانع من  املستفتى عنهم فقراء مستحقني  إذا كان األقارب  13ـ 
اّدخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن ال يتجاوز ذلك سنة من 

ي.  تاريخ وجوب الزكاة على املزكِّ

ي - حني دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّنَي لهم  4)ـ ال يجب على املزكِّ
بيان ذلك لهم لئال يؤذي مشاعرهم، ولكن  أنها زكاة، بل ال ينبغي له 

يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم.

]5253/73/17[

 � � � �

الفرق بني الزكاة والوقف

1 686 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من رئيسة جلنة خيرية السيدة/ نسيبة، 
ه: ونصُّ

التصدق ملدرسة جلنتنا - كما أخبرمتونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز 
للمدرسة قبول الزكاة؟ 

ذلك  ولي  إنه  موازينكم،  ويثقل  اخليرات  فعل  على  يثيبكم  أن  الله  نسأل 
والقادر عليه.
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

لله  القربة  وجه  على  عوض  بدون  الغير  إلى  املال  عني  متليك  هي  دقُة  الصاَّ
تعالى.

تعالى  الله  املال على ملك  الوقف، وهي حبس عني  اجلارية هي  والصدقة 
ـُنُه الواقف، والوقف مشروع لألغنياء والفقراء،  ق مبنافعه على من يعيـِـّ والتصدُّ
كاملساجد،  اخلير،  جهات  كافة  على  يجوز  كما  والــغــربــاء،  األقـــارب  وعلى 

واملدارس، واملستشفيات، وغير ذلك.

وعليه؛ فال بأس بوقف مال ليصرف ريعه دون أصله إلى أيٍّ من املدارس 
العلمية التي ُيعيِّنها الواقف، سواء كانت مدرسة ثنائية اللغة أو غيرها، وكذلك 

سائر الصدقات والهبات.

اآلية  حّددتها  التي  الثمانية  األصناف  لغير  دفعها  يجوز  فال  الّزكاة؛  أّمــا 
الكرمية: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ڭ  ۇ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ۇ    ۆ{]التوبة: 60[، وليست املدرسة منها. والله أعلم.
]4007/98/13[

 � � � �

الفرق بني ال�ضريبة والزكاة

مصطفى،  /سليم،  للادة  الللسَّ مللن  م  املللقللدَّ الللسللؤال  اللجنة  على  عللرض   

 

687 1
ه: عبد الكرمي، عبد الفتاح، ونصُّ

ُيخصم منا شهريًا مبالغ تصرف ملنظمة ما؛ فهل يصح أن حتتسب هذه املبالغ 
من زكاة كل واحد منا؟ 
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أجابت اللجنة: ❁ 

أن ما يخصم لصالح هذه املنظمة يعتبر ضريبة، والضريبة ال تعتبر من الزكاة، 
والزكاة عبادة حتتاج إلى نية. والّله أعلم.

]187/292/([
 � � � �

اإخراج الزكاة دون التقّيد ب�ضوابطها ال�ضرعية

ه: م من السيد / فيصل، ونصُّ 1 688 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

امرأة مسلمة لديها مال جتب فيه الزكاة، وتّدعي أنها تقوم بطريقتها اخلاصة 
من  محتاجون  أّنهم  ترى  من  على  اخلاصة  بطريقتها  وبتوزيعها  الزكاة،  بإخراج 
بالطريقة  بأنها تقوم  نية، واعتقاد  األقربني فاألقربني من األهل والناس، بحسن 
الصحيحة بإخراج زكاة مالها، ليس لها وقت محدد في إخراج الزكاة وليس لها 
نسبة معينة تخرجها عن زكاة مالها الذي َحقاَّ عليه النصاب كما حددته الشريعة 
اإلسالمية بـ )2.5%(، فهي تخرج ما تعتقد أنه زكاة في أوقات غير محددة من 
السنة بحسب ما ترى من حاجة ملساعدة احملتاج من األقربني فاألقربني من الناس، 
َحاَوَل األبناء ُنْصَحها وتوجيهها إلى الطريقة الصحيحة ألداء الزكاة، ولكنها ال 

تزال مصّرة على أنها تفعل الطريقة الصحيحة، وذلك بحسن نية.

السؤال: هل يعتبر ما تخرجه تلك املرأة من صدقاٍت، أو ما تعتقد أنه زكاة، 
هو بالفعل زكاة، وذلك بحسب طريقتها التي مت شرحها آنفًا؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الزكاة فريضة ُمحَكمة يجب إخراجها على من فرضت عليه، في املال الذي 
حدده الشرع، وبالنسبة التي حددها، وصرُفها في مصارفها التي حّددها، وكل 
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املسؤول  املرأة  هذه  فعلى  ذلك،  كل  في  توفرها  الواجب  الشروط  حسب  ذلك 
عنها أن تتبع الضوابط الشرعية في إخراج زكاة مالها، وفي صرفه إلى مصارفه، 
وإذا دفعت املال إلى غير املصارف الشرعية، فإنه يكون صدقة، وال يكون زكاة. 

والله أعلم. 
]6941/94/22[

 � � � �
زكاة احُلليِّ من الذهب والف�ضة

ه: 1 689 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بواسطة البريد اإللكتروني، ونصُّ

أدفع  ألبسها؛ هل  ألبسها وعندي أخرى ال  التي  هل علّي زكاة على احلليِّ 
عنها الزكاة؟ وهل تقدر بسعر اجلرام حاليًا باإلضافة للمصنعية؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان احللي من الذهب والفضة لزينة املرأة؛ فال زكاة عليها فيه؛ مهما بلغ 
وزنه – ما دام في حدود أمثالها – عند جمهور الفقهاء.

أما إذا كان لالّدخار، أو جاوز زينة مثلها، وبلغ الزائُد عشرين مثقااًل )85( 
غرامًا من الذهب اخلالص وزنًا أو )600( غرام من الفضة اخلالصة وزنًا، دون 

احتساب قيمة املصنعية؛ فعليها الزكاة عنه مبقدار ربع الُعشر في كل عام. 

أّما احللّي األخرى من املاس واللؤلؤ وغير ذلك؛ فال زكاة فيها مطلقًا مهما 
ربع  بنسبة  ذلك  عند  فيها  الزكاة  فتجب  للتجارة،  تكون  أن  إالاَّ  قيمتها،  بلغت 

العشر. والله أعلم.
]5925/105/19[

 � � � �
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زكاة حلي الزوجة هل جتب على الزوج؟

ه: م من السيد / صبري، ونصُّ 1 690 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل الذهب املستخدم ألغراض احللي للمرأة ُتْخَرج عنه زكاة؟ وكيف؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

زكاة حلي الزوجة ال جتب على الزوج باتفاق الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن حلي املرأة ال زكاة عليها فيه ما دام في حدود ما يَتحّلى به أمثالها، فإن زاد 
عن ذلك وجبت الزكاة على الزائد إذا بلغ الزائد نصابًا، وحال عليه احلول. والله 

أعلم.

]7306/59/23[

 � � � �

زكاة الذهب املعدِّ للبيع

1 691 حضر إلى اللجنة السيد /حسني، وقّدَم األسئلة اآلتية:

عند حساب زكاة الذهب هل تدفع الزكاة عن قيمة الذهب مع أجرته؟ أم عن 
قيمة الذهب فقط في يوم استحقاقها بدون حساب األجر أي )أجرة التصنيع(.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

زكاة الذهب املعدِّ للبيع حتسب عن القيمة يوم َحَوالن احلول؛ أْي: عن كامل 
قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب، وقيمة الصياغة، واألحجار الكرمية التي 
فيها، خالفًا لزكاة الذهب املخصص لالستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن 
الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون 
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ه أعلم. قيمة األحجار الكرمية. واللاَّ
]169/276/([

 � � � �

زكاة املطلي بالذهب

م من جلنة زكاة، وهو: 1 692 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

هل يجوز ُلْبُس احلليِّ املطلية مباء الذهب؟ وهل عليها زكاة أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

يجوز للنساء مطلقا لبس احللي املطلي مباء الذهب؛ أو غيره، ويجوز أيضا 
للرجال، لكن مع الكراهة، إالاَّ إذا حتصل منه ذهب؛ فإنه يحرم على الّرجال، وال 

زكاة فيه. والله أعلم.

]2307/80/8[

 � � � �

تقدير قيمة الذهب يف الزكاة عن عام الحتالل

شؤون  لهيئة  العام  املدير  نائب  من  املّقدم  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   693 1
ه اآلتي:  ر السيد / عبد الله، ونصُّ الُقصَّ

برجاء التكرم بإفادتنا عن كيفية احتساب نصاب زكاة عام 1990م في حالة 
تعذر معرفة سعر جرام الذهب اخلالص في: 1990/12/31م، وذلك لظروف 
االحتالل الغاشم، وهل ميكن أخذ نصاب عام 1989م كأساس لعام 1990م أم 

إن هناك رأيًا آخر؟
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أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

يحتسب نصاب الزكاة املستحقة عن عام االحتالل على أساس سعر الذهب 
املنطقة  السعر في هذه  التعاون اخلليجّي، وعند االختالف في  في دول مجلس 
ُيؤخذ باملتوسط، وال يجوز اعتبار سعر الذهب عام 1989م أساسًا للحساب. 

والله أعلم. 
]2028/73/7[

 � � � �

زكاة النفط واملعادن امل�ضتخرجة من الأر�ض

ه: 1 694 عرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد / د. جنيب، ونصُّ

بعد أن مناَّ الله علينا بنعمة التحرير، وإطفاء آخر بئر نفطي مشتعل.. أرجو 
اإلفادة عن األسئلة التالية:

كاز؟ )( هل النفط من الرِّ
كاز؟ كاُة على النفط إن كان من الرِّ 2( هل جتب الزاَّ

3( من هي اجلهة املكّلفة بإخراجه؟
4( كيف نخرج هذه الزكاة؟

5( ما هي أوجه مصارف هذه الزكاة؟
وبعد املناقشة أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إّن النفَط من املعادن، واملعادن على ثالثة أنواع:

واحلديد،  والفضة(،  )الذهب  كالنقدين  بالنار؛  وينطبع  يذوب  جامد   -(
والرصاص، والصفر)النحاس(، وغير ذلك.

2- جامد ال ينطبع بالنار؛ كاجلمِصِّ والنورة والزرنيخ وغير ذلك.
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3- ما ليس بجامد؛ كاملاء والقير والزئبق. 

الفقهاء؛ فالركاز  الركاز غير املعدن عند جمهور  التقسيم أن  وتبني من هذا 
املعدن؛  أعم من  الركاز  فإن  احلنفية  دفنه أهل اجلاهلية. وأما عند  ما  عندهم هو 

حيث يطلق عليه، وعلى الكنز.

وعليه: فإذا كان النفط خاصًا بأفراد معينني أو شركات خاصة، فإّنه جتب فيه 
النصاب،  بلغ  إذا  5‚2 %؛ يخرجها صاحبها عند استخراجه  الزكاة، ومقدارها: 
مئتا  أو  الذهب،  من  مثقااًل  عشرون  وهو  والفضة،  الّذهب  نصاب  هو  ونصابه 
درهم من الفضة. وأما إذا كان مااًل عامًا كأموال الدولة، فال زكاة فيه لعدم املالك 

املعني، فهو ملك جميع األمة، ومنها الفقراء. والله أعلم.
]2036/79/7[

 � � � �
زكاة الأموال والأوراق البنكية

م من السيد/ أحمد، ونّصه: 1 695 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  حتيلوها  أن  جانبكم  من  راجيًا  هذه  بأسئلتي  إليكم  أتقدم  أن  يسعدني 
اجلهات املختصة في وزارتكم حتى أحصل على األجوبة الكافية، حفظكم الله 

منارًا لإلسالم واملسلمني.

)أرجو  البنكية  واألوراق  األموال  زكاة؛  الزكاة  في  النصاب  هو  ما  سؤال: 
إذا  املغربي  والــدرهــم  األمريكي  والـــدوالر  الكويتي  بالفلس  املبلغ  توضيح 

أمكن(؟.

أجابت اللجنة عن السؤال: ❁ 

من  اإلسالمّي  الدينار  هو  واملثقال  مثقااًل،  عشرون  هو  الذهب  نصاب  إن 
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الذهب، وقد قدره املختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل 25.4 أربع 
وربع غرام من الذهب اخلالص؛ فيكون نصاب الزكاة في الذهب )85( غرامًا 
ذهبّيًا؛ فيقدر في كل بلد مبا يعادل هذا املقدار في الذهب من عملتها يوم حوالن 

احلول على املال املزكى.
املختصون  قــّدره  والدرهم  إسالمّي،  درهم  مائتا  فهو  الفضة؛  نصاب  أّما 
بتقديرات متفاوتة أيضًا أرجحها أنه 2.975 غرام من الفضة اخلالصة؛ فيكون 
نصاب الزكاة في الفضة )595( غرامًا من الفضة، وُتقّدر في كل بلد مبا يعادل 
سمي  ما  الدرهم  أو  بالدينار  املراد  وليس  فيها،  املتداولة  العملة  من  املقدار  هذا 
بهذا االسم من العمالت في بلد أو آخر، بل املراد بالدينار اإلسالمي )وهو من 

الذهب( والدرهم )وهو من الفضة(. والّله أعلم.
]1101/72/4[

 � � � �

زكاة الودائع ال�ضتثمارية

مة من السيد/ عبد الغفار، والذي يقول فيها: 1 696 عرضت الرسالة املقدَّ

ين بجريدة مقااًل عن الزكاة؛ وفيه رأي ألحد علماء  لقد قرأُت في صفحة الدِّ
األزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع االستثمارية وشهادات 
هذه  أرباح  عائد  من   %10 هي  توزيعها  الواجب  الزكاة  مقدار  فإن  االستثمار 

الودائع، وليس 2.5% من قيمة الوديعة.

وَيطُلُب من اللجنة توضيح احلكم الشرعي الصحيح في ذلك.

أجابت اللجنة: ❁ 

أنه ينظر في نوع هذه االستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض 
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كانت  وإن  واألربــاح،  املال  لرأس  بالنسبة   %2.5 الزكاة  مقدار  يكون  للتجارة 
تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس املال %2.5 
مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة؛ حيث إنها فاضلة عن حوائجه األصلية، 

وحال عليها احلول، وخالية من الديون.

ُه للمصالح  أما إذا كانت هذه االستثمارات غير مشروعة؛ فإن األرباح توجاَّ
بنسبة  خاصة  املال  رأس  على  الزكاة  وتكون  املساجد،  دون  للمسلمني  العامة 
2.5%، وال حتتسب األرباح في هذه احلالة من الزكاة، وال يسدد بها دين، وال 

ه أعلم. تعطى نفقة حملكوم له بالنفقة... واللاَّ

]134/254/([

 � � � �

زكاة الودائع اّلتي مل يحل عليها احلول

ه كاآلتي: م من السيد/عماد، ونصُّ 1 697 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ستة  أو  ثالثة  ملدة  تودع  التي  األجل  القصيرة  الودائع  في  تفتونا  أن  أرجو 
شهور؛ أي أنه ال يحول عليها احلول كاماًل.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان للمستفتي ماٌل آخر قد بلغ النصاب وحال عليه احلول؛ فإّنه تضم إلى 
ذلك املبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، وال يشترط أن يتم 

حول كامل مستقلٌّ لكل مبلغ على حدة.والله أعلم.

]730/86/3[
 � � � �
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زكاة الودائع فـي امل�ضارف الإ�ضالمّية

م من السيد/ علي، ونّصه: 1 698 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لدياَّ وديعة في أحد املصارف اإلسالمية، وأحصل سنويًا على أرباح من هذه 
الوديعة )رأس  الزكاة؛ هل أحتسبها على  الوديعة االستثمارية؛ فكيف أحتسب 
املال(، أم على األرباح املتحصلة من الوديعة أم عليهما معًا؟ وجزاكم الّله خيرًا.

علمًا بأنني ليس لدّي دخل غير هذه الوديعة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املصارف اإلسالمية تستغل من املصرف جتاريًا  الودائع االستثمارية في  إن 
عن طريق عقد شركة املضاربة القائم بني املودع وبني املصرف، وعروض التجارة 
الوديعة  فتزكى  وعليه  أرباحها،  وعن  ــوال(  األم )رؤوس  أصولها  عن  ى  ُيَزكاَّ

املذكورة مع أرباحها عند متام احلول وبقية الشروط. والّله أعلم.

]1443/93/5[

 � � � �

زكاة اأموال ال�ضندوق اخلريي

صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   699 1
ه: للتكافل السيد/ محمود، ونصُّ

قيمته  للعضو  شهري  اشتراك  برسم  لهم  صندوقًا  ـــ)...(  ب العاملون  أنشأ 
ُم  )5( دنانير، ورسم عضوية )10( دنانير تدفع مرة واحدة عند العضوية، ويقدِّ
الصندوق لهم حسب الئحته الداخلية )منح زواج مواليد( عالوة على خدمات 
شراء ما يلزم لهم عن طريق خدمة املرابحة بالتقسيط، وكذلك تذاكر السفر، كما 
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يصرف للعضو ما دفعه إذا ترك اخلدمة في الهيئة إذا كانت مدة اخلدمة أقلاَّ من 
خمس سنوات .. أما إذا كانت أكثر من خمس سنوات فيدفع له الصندوق 150 
بعد  د.ك عن كل سنة  األولــى، و100  السنوات اخلمس  من  د.ك عن كل سنة 

ذلك.

ويدير  كتعويض،  د.ك   3000 مبلغ  له  يصرف  الوفاة  أو  العجز  حالة  وفي 
لدى  أن  كما  باالنتخاب،  عمومية  وجمعية  منتخب  إدارة  مجلس  الصندوق 

الصندوق ودائع وسيولة لدى بيت التمويل الكويتي. 

وسؤالنا: هل يجب استخراج زكاة املال من أموال الصندوق أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال زكاة على أموال صناديق الضمان االجتماعي القائمة على االشتراك في 
ع باألقساط املدفوعة إلعانة املشتركني في الصندوق؛  الصندوق على سبيل التبرُّ
ع بالقسط تنقطع مبجرد دفعه للصندوق، والصندوق جهة خيرية،  ألّن ملكيَة املتبرِّ
وال زكاة على األموال املرصدة في اجلهة اخليرية ولو جلماعة مخصوصني. والله 

أعلم.
]3634/128/12[  

 � � � �

- زكاة �ضناديق ال�ضمان الجتماعي

- التفوي�ض باإخراج الزكاة

- النية عند اإخراج الزكاة

م من رئيس مجلس إدارة الصندوق في  1 700  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: املركز العربي لل... السيد/ إبراهيم، ونصُّ
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أود أن أحيط فضيلتكم علمًا بأن منتسبي مركزنا التربوي قد اتفقوا فيما بينهم 
على إنشاء صندوق للتكافل االجتماعي، يهدف إلى رعاية النواحي االجتماعية 

للعاملني باملركز ملواجهة أعباء احلياة بعد انتهاء عملهم به. 
من   %5 باستقطاع  العاملني  مساهمات  من  الصندوق  رأسمال  ويتكون 
املركز  الشهري لهم، عالوة على مساهمات أخرى طوعية من  الراتب  إجمالي 
ومن العاملني به أو من خارجه، فضاًل عن نشاطات استثمارية شرعية يقوم بها 
5% إلى 8% من راتبهم  لتنمية مساهمات األعضاء من  الصندوق، وذلك سعيًا 

الشهري حتى ميكن صرف راتب شهري عن كل سنة اشتراك للعضو.
محرم  أول  من  اعتبارًا  بالفعل  نشاطه  ممارسة  التكافل  صندوق  بدأ  وقد 
1416هـ، ولم َيُحلمِ احلول على أمواله املودعة في حساب توفير استثماري ببيت 
التمويل الكويتي بعد، ودرءًا للشك والشبهة، وحتى نسير في الطريق الصحيح، 
نتوجه إلى فضيلتكم راجني التفضل بإصدار الفتوى الشرعية حول زكاة أموال 
عند  يشاء  وقت  أي  في  أمواله  استرداد  العضو  َحقِّ  من  بأن  علمًا  الصندوق، 

انسحابه من العضوية .
ونتوجه لفضيلتكم باألسئلة اآلتية:

)- هل يتوجب دفع هذه الزكاة؟ وكيف حتتسب؟
2- وهل يدفع كل عضو زكاة املال على املبلغ الذي ساهم به في الصندوق 
نيابة عن  الزكاة جماعيًا  دفَع  الصندوُق  يتوّلى  إنه  أم  نهاية كل سنة هجرية،  في 

أعضائه؟
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ترى جلنة الفتوى أن هذا الصندوق أقرب إلى الشركة منه إلى صندوق تكافل 
اجتماعي؛ بسبب متكن كل عضو فيه من سحب أمواله منه في أيِّ وقت، وإذا 



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

99

فيه، مضافة  فيه بحسب حصته  فالزكاة واجبة على كل عضو  كان األمر كذلك 
إلى أمواله األخرى إذا استوفت النصاب واحلول، وإذا مت تفويض القائمني على 
الصندوق بإخراج هذه الزكاة عنهم جاز ذلك، وال يحق للقائمني على الصندوق 
إخراج الزكاة عن أموال الصندوق بغير تفويض من أصحاب هذه األموال؛ ألن 

الزكاة عبادة وال تصحُّ بغير نية من مخرجيها. والله أعلم .

]3629/120/12[
 � � � �

زكاة املبـَلِغ املوؤماَّن

1 701 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيد/ عوض، ونّصه: 

لصالح  الكويتي  التمويل  بيت  في  مودع  دينار   )5000( وقدره  مبلغ  لدى 
البلدية تأمينًا لرخصة مقاوالت إنشائية، وال أستطيع أن أسحب أو أتصرف بهذا 
أرجو  ال؟  أم  زكاته  إخراج  يجب  فهل  املفعول؛  ساري  الترخيص  دام  ما  املبلغ 

إفتائي، ولكم جزيل الشكر. 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

مبا أن مبلغ التأمني ال يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مّدة سريان الترخيص؛ 
فإنه يعتبر ملكًا غير تام؛ فال يزكيه إاّل عند قبضه عن عام واحد، ولو َمَكَث محتَجزًا 

أعوامًا كثيرة. والله أعلم. 
]1761/76/6[

 � � � �
زكاة عرو�ض التجارة من الب�ضائع، و�ضروط ا�ضتثمار اأموال الزكاة

1 702 حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقّدم السؤالني التاليني:
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السؤال األول:

ع  هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل باألدوية في شكل أدوية طبية ُتوزاَّ
على احملتاجني والفقراء واملنكوبني باملجاعة في أفريقيا؟

وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثاًل تاجر 
اإلليكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر املالبس من مالبسه؛ وهكذا؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ها تعتبر عروضًا للتجارة، واألصل في عروض  إن هذه البضاعة املذكورة كلاَّ
التجارة أن تقّوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقدًا، ومع ذلك يجوز 
إخراجها من أعيان البضائع، على أن ُيخرَج الوسط مما هو أنفع للفقير، وال يجوز 
إخراج املعيب، وال يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد؛ لقوله تعالى: 
عن  صنف  إخراج  ويجوز  ۀ{]البقرة:267[،  ۀ   ڻ   ڻ   }ڻ  
حلول  قبل  كلها  بإخراجها  يلتزم  أن  على  الزكاة،  إخراج  جتزئة  ويجوز  صنف، 

احلول.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

�  �  � �
السؤال الثاني:

الزكاة  جمع  نودُّ  ومبوجبه  اجلارية،  الصدقة  صندوق  مشروع  جلنتنا  بدأت 
والصدقات واألثالث واألوقاف لهذا املشروع، ومبوجبه نستثمر األموال وننفق 
والصدقات  الزكاة  دفع  يجوز  فهل  أفريقيا؟  في  اخلير  وجوه  على  وارداتها  من 
َمقمِ في املجال  واألثالث لهذا املشروع؟ علمًا بأن احلاالت احملتاجة إلى َسدِّ الراَّ
املقدور على العمل فيه سنسدها، ونأخذ ما زاد عن ذلك لتوظيفه في هذه املشاريع 

ذات الريع؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أو  صناعية  أو  عقارية  استثمارية  مشاريع  في  الزكاة  أموال  توظيف  يجوز 
كاملة(  )السنة  الدورية  أو  الفورية  احلاجات  عن  الزكاة  أموال  زادت  إذا  جتارية 

وذلك بالشروط التالية:

ي الزكاة من األصناف    أ    - أن يقصر االنتفاع بريع تلك املشاريع على مستحقِّ
الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك املشاريع نفسها.

ذلك  إلى  احلاجة  لقيام  تلك األصول  أعيان  األمر صرَف  اقتضى  إذا   - ب 
ما  يوجد  وال  الزكاة،  استحقاق  ألهل  عاجلة  صرف  وجــوه  لوجود 
يسدها من أموال أخرى؛ فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف 
الزكاة؛ إذ ال يجوز تأخير صرف الزكاة، سواء ظهرت في صورة مبالغ 
ي  أو أصول ما دامت احلاجة قائمة، وال يغّير هذا احلكَم اشتراُط املزكِّ

خالَفه.

ج - يحدد مصير هذه املشاريع بأحد أمرين إما متليكها ملستحقي الزكاة طبقًا 
املسؤولة عن جمع  إلى اجلهة  الشرعية في ذلك، وإما مآلها  لألوضاع 
على  للصرف  الزكاة؛  أموال  إلى  أثمانها  ورد  لبيعها  وتوزيعها  الزكاة 
املستحقني أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصًا له 

املشروع السابق.

د - اّتخاذ االحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه املشاريع 
عن طريق التوثيق الرسمي الكافي، ومن جملة ذلك التسجيل العقاري 
لهذا  الزكوية  الصفة  التسجيل  وثيقة  تضمني  مع  ممكنًا،  كــان  كلما 

املشروع.
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السوقية  والتقلبات  للخسارة  مظنة  هي  مشاريع  في  الدخول  حتاشي   - هـ 
والكثيرة قدر اإلمكان. والله أعلم.

]738/96/3[

 � � � �
زكاة ما كان معدًا للتجارة دون القنية

ه: م من السيد/ خالد، ونصُّ 1 703 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مسباحًا،   30 من  أكثر  وعددها  )املسباح(،  املسابيح  من  مجموعة  لــدّي 
وأسعارها متفاوتة بني العشرة والعشرين، وإلى خمسمائة دينار.

السؤال: هل يجب علّي إخراج زكاة عن هذه املسابيح؛ علمًا بأنني لم أتخذها 
للتجارة بل للهواية والتجميع؟

مالحظة: بيع املسابيح يكون بامليزان؛ ألن أسعارها غالية جدًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت املسابح املستفتى عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال جتارية، وجتب 
التجارة،  أموال  الشرعية لزكاة  الشروط  إذا استوفت  فيها بحسب قيمتها  الزكاة 
أو  للذكرى،  بها  االحتفاظ  بقصد  مقتناة  كانت  إذا  أما  والنصاب..،  احلول  من 
استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة؛ فال زكاة فيها مهما بلغ 
ثمنها، إالاَّ أن يكون فيها شيء من معدني الذهب أو الفضة، فإن كان فيها شيء 
من ذلك وجبت الزكاة في قيمة ما فيها من الذهب أو الفضة إذا بلغت مع باقي 

أمواله نصابًا وحال عليها احلول. والله أعلم.
]5259/81/17[   

 � � � �
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زكاة الب�ضائع املخزونة عند ال�ضركات

م من السيد/ جمال، ونّصه: 1 704 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

شركٌة تريد إخراج الزكاة عن أموالها.

السؤال؛ حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم ُتَبْع: هل تخرج عن سعر 
التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافًا إليه الربح؟

السوقية،  قيمتها  تنخفض  أو  تتلف،  أو  تباع،  قد ال  البضاعة  بأن هذه  علمًا 
وتصبح أقلاَّ من سعر التكلفة.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ُة للتجارة ولو لم تبع، وذلك بالقيمة السوقية  كاُة على البضائع املعداَّ جتب الزاَّ
للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، وال عبرة 
باحتمال  كذلك  عبرة  وال  عنها،  نقصانها  أو  السوقية  القيمة  عن  التكلفة  بزيادة 
ه مع مراعاة شروط  الكساد، أو الّتلف، أو انخفاض القيمة في املستقبل، وهذا كلُّ

وجوب الزكاة من النصاب واحلول.. إلخ. والّله أعلم.
]1448/100/5[

 � � � �

د فـي نية ال�ضتثمار الرتدُّ

ه: 1 705 عرض سؤال املدعو/ سعدون، ونصُّ

للبناء  مخصصة  أرضًا  املنزل  قيمة  وأعطتها  والـدتي  مـنزَل  احلكومُة  َنتمِ  ثماَّ
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فقمُت  فيها،  التصرف  حق  وأعطتني  أموالها  على  والدتي  وكلتني  وقد  عليها، 
بشراء عمارة لإليجار بقيمة املنزل املستملك، وبعد فترة أعطتنا احلكومة األرض 
املالصقة ألرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار، وعند شراء هذه 
دة بني إنشاء عمارة سكنية لإليجار فيها إن تيسر احلال،  األرض كانت النية متردِّ

أو بيعها إن كانت هناك مصلحة؛ فهل على هذه األرض زكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

دة في كون هذه األرض للتجارة أو لالستثمار؛ فإنها ال  ما دامت النية متردِّ
ه أعلم. تعتبر من عروض التجارة؛ فال زكاة عليها. واللاَّ

]148/263/([

 � � � �

زكاة املال املعد للتجارة

ه: م من السيد/ خليل، ونصُّ 1 706 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

فبعته  أوسع،  بيتًا  ألشتري  أبيعه  أن  فأحببُت  ضيق،  لكنه  أسكنه  بيت  لدي 
واشتريت قسيمة لعلي أربح بها وأشتري بيتًا، وبعد سنتني بْعُت القسيمة بربح، 
واشتريت قسيمة أخرى للغاية نفسها، وبعد عام بعتها بال ربح وال خسارة، ثم 
دخلت سوق البورصة لعلي أستثمر فلوسي ألمتكن من شراء بيت أوسع، ولسوء 
احلظ نزلت األسهم، وإلى اآلن فأنا في خسارة؛ فهل علّي زكاة في كلِّ ما سبق 

أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

في  دخْلَت  بثمنه  االسترباح  قاصدًا  لثمنه  وقبضك  لبيتك  بيعك  تاريخ  من 
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باب التجارة، وعليه؛ فإذا كان املال الذي معك مبا فيه ثمن البيت يبلغ النِّصاب؛ 
وهو قيمة )85( غرامًا من الذهب؛ فإن الزكاة جتب عليك في هذا املال في نهاية 
كل َحْول هجريِّ بدءًا من تاريخ ملك النصاب بنسبة )2.5 %(؛ بحسب قيمة 
هذا املال في نهاية احلول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم الديون التي 
عليك إن ُوجدت، سواء ربحت في جتارتك أو خسرت فيها ما دام النصاب باقيًا، 
ْيَت جتارتك هذه في يوم من األيام، واشتريت بثمنها بيتًا للسكنى، ولم  فإذا صفاَّ
يبَق عندك فائُض من املال؛ خرجت من باب التجارة بذلك، وسقطت عنك الزكاة 

في املستقبل من ذلك التاريخ. والله أعلم . 

]5587/123/18[     
 � � � �

اإخراج زكاة العرو�ض بغري النقد

ه: م من السيدة / فاتن، ونصُّ 1 707 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

صاحب سلسلة مراكز مشهورة لبيع املواد الغذائية وغيرها )سوبر ماركت( 
ُيخرمِج زكاَتُه كلاَّ سنة نقديًة، ولكن في هذه السنة اتخذ أسلوبًا جديدًا في إخراج 
بقيمة  ميلكها،  التي  املراكز  سلسلة  من  شراء  كوبونات  عن  عبارة  وهو  الزكاة، 
الفقراء واحملتاجني؛  توزع على  دينار،  دينار كويتي، و)500(  )300( ثالثمائة 

فهل يجوز استخدام هذا األسلوب في إخراج الزكاة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد؛ فمنهم من 
أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنُة أنه ال مانع على قول من أجاز من أن 
يدفع املزكي ملن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري مببالغ 
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التي يخولهم  يًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع  محدودة، ولكنه ال يعد مزكِّ
الكوبون شراءها. والله أعلم.

]6297/92/20[        
 � � � �

زكاة العقارات والأرا�ضي امل�ضرتاة لل�ضكن ال�ضخ�ضي اأ�ضاًل

ه: م من السيِّد / صبري، ونصُّ 1 708 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السؤال األول:

ترددت  ذلك  بعد  ثم  وألوالدي  لي  عليها  البناء  بنية  أرض  قطعة  اشتريت 
التبديل مبساحة أكبر، فهل عليها  البيع أو  البناء عليها أو  ومازلت مترددًا ما بني 

زكاة؟ وكيف؟

السؤال الثاني:

لدي عدد )2( شقة في مدينتني أستغلهما للسكن لي وألوالدي، في نيتي 
زكاة؟  عليهما  فهل  الظروف؛   حسب  إحداهما  أبيع  أن  وقت  أي  في  ميكن  أنه 

وكيف؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

العقارات واألراضي املشتراة ال جتب الزكاة فيها إالاَّ إذا كانت مشتراة بقصد 
أو  البناء عليها  أراضيه هذه مترددًا ما بني  املستفتي قد اشترى  التجارة، وما دام 
البيع، ولكن بقصد تركها ألوالده على أنها إن غلت أثمانها فإنه يبيعها، فال يجب 
إلى سائر  ثمَنها  َضماَّ  فعاًل؛  باعها  فإن  املدة،  مهما طالت  بيعها  قبل  زكاتها  عليه 
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أمواله األخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له أموال غيرها لم يزكها حتى مير عليها 
اها لسنة واحدة. والله أعلم. حول كامل من تاريخ بيعها، فإذا مر عليها َحْوٌل زكاَّ

]7305/59/23[

 � � � �

زكاة العقار امل�ضرتى للتجارة

ه: 1 709 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بواسطة الفاكس، ونصُّ

بقيمة  السعودية  في  /]1980م[  عام  في  أرضًا  اشترت  بأنها  تسأل  سيدة 
)200( مائتي ألف ريال سعودي بنية التجارة، وهذه األرض ساحة خالء حتى 

اآلن، واآلن األرض مدفوع فيها 350 ألف ريال. 

) ما حكم الزكاة في ذلك؟

البيع  ى من أصل  أم تزكاَّ الفترة من عام 80 عن كل سنة،  ى عن  ُتزكاَّ 2 هل 
النهائّي.

يرجى اإلفادة واحلكم في ذلك، وجزاكم الله ألف خير.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

عروض  من  فهي  التجارة؛  بقصد  األرض  اشترت  قد  املستفتيُة  دامــتمِ  ما 
قيمتها عند  آخر كل عام، بحسب  التجارة، وزكاتها واجبة عليها بشروطها في 
الشافعية  الفقهاء  جمهور  عند  املدة  طالت  مهما  املائة،  في  بنسبة)2.5(  ذلك، 
واحلنفية واحلنابلة، وذهب املالكية إلى أن الزكاة ال جتب عليها فيها ما دامت لم 
فقط  لسنة واحدة  ثمنها  باعتها زكت  فإذا  كثيرة،  بقيت عندها سنني  تبعها، ولو 
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بالنسبة نفسها، والله أعلم.

]4624/92/(5[

 � � � �

زكاة العقار املعدِّ للبيع قبل البناء

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 1 710 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ببناء  الكويت  في  موظفني  نعمل  الذين  الزمالء  اإلخــوة  وبعض  أنا  قمت 
االتفاق  ومت  فيها،  ليسكن  شقة  مشترك  لكل  أساس  وعلى  القاهرة،  في  عمارة 
على بناء بعض الشقق زيادة نعرضها للبيع عند انتهاء بناء العمارة، وجاري بناء 
العمارة منذ خمس سنوات طبعًا حسب اإلمكانيات املادية لنا؛ فهل هناك على 
بنائها،  من  االنتهاء  بعد  بيعها  ننوي  التي  بالشقق  خاّصة  ماٍل  زكاُة  العمارة  هذه 
وللعلم لم ينته البناء حتى اآلن، ومتى تستحق الزكاة على الشقق أم على بيعها؟ 
وكذلك ننوي بيع الطابق األرضي محالت جتارية بإذن الله؛ فمتى وكيف تستحق 

الزكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الشقق التي ُيراد منها السكن الشخصي للمشتركني في بناء العمارة ال زكاة 
فيها أصاًل.

والشقق التي ُيراد إيجارها ال زكاة في أعيانها )قيمتها(، وإنا تزّكى اإليرادات 
بضّمها إلى ما عنده من مال، ويزكيها إذا حال احلول على النصاب.

وأّما الشقق واحملالت التي يجري بناؤها بقصد بيعها فإن فيها الزكاة، ونظرًا 
إلى أن املشتركني في بناء العمارة ليسوا من جتار العقارات الذين يديرون أموالهم 
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في شراء العقار وبيعه؛ ثم وضع ثمنه في عقار آخر ويبيعون بسعر السوق، وإنا 
قت سعرًا خاصًا ينتظرونه، وال  هؤالء يقصدون بيع هذه الشقق واحملالت إذا حقاَّ

يريدون وضع الثمن في عقار آخر.

لذا رأت اللجنة األخذ مبذهب املالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند 
بيعها، وقبض ثمنها؛ عن عام واحد مّما مضى؛ ألن هذا تاجر متربِّص، أما تاجر 
ي قيمتها كل عام، ولو لم  العقار املدير )وهو الذي يقلب أمواله في جتارتها( فيزكِّ

يحصل البيع. والله أعلم.
]1105/77/4[

 � � � �

زكاة العقار الذي تقلبت اأ�ضعاره

ه: م من السيد مصطفى، ونصُّ 1 711 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

َل بإجابتي على هذه املسألة حسب الشرع احلنيف، ولكم موفور  أرجو التفضُّ
الشكر والثواب من الله تعالى.

اشترى  بسوريا  الزبداني  مصيف  في  أصدقاء  ثالثة  كنا  1974م  عام  في 
أحدنا )8000م2( من األرض فعرضنا عليه أنا وصديقي اآلخر أن نشاركه في 
فرضينا  للتجارة(  )هذه  قال:  ولكنه  بذلك  فرضي  منا،  واحد  لكل  )1000م2( 
بذلك، وكان ثمن احلصة لكل منا 1100 د.ك، وعند عودتنا إلى الكويت اشترك 
النصيب  صاحب  إلى   550 قدرها  حصة  منا  كل  فدفع  آخــران  صديقان  معنا 
ْرنا نسمع أن األرض ارتفع ثمنها، وأنها أصبحت  األكبر، وبعدها بعدة أشهر صمِ
تساوي في حدود أربعة آالف دينار كويتي لكل )1000م2(، ولكن صاحبنا ال 
يريد أن يبيع وظلت هذه احلال حتى عام 1979م في شهر محرم، ونحن نسمع 
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يبيعاها،  أن  يريدان  الباطن  في  بيع، وشريكانا  زيادة ولكن دون  أن األرض في 
ويقوالن: إن شريكنا صاحب احلصة الكبيرة ضحك علينا، وإنه ال يريد أن يبيع، 
مما اضطرني أن أشتري حصة أحد الشركاء برضائنا ودفعت له مبلغ 900 دينار 

كويتي فأصبح لي حصة قدرها 1450. د.ك مبساحة )1000م2( من األرض.

وأصبحنا  1200دينار،  مببلغ  اآلخر  صاحبي  اشترى  تقريبًا  بسنة  وبعدها   
نتصور أن حصة كل واحد منا تساوي في حدود ثمانية آالف دينار إلى أن احتل 
يبيع ألن األرض  أن  لبنان عام 1982م، وضغطنا على صاحبنا  اليهود جنوب 
مسجلة باسمه جميعًا فقال: إن األرض نزلت قيمتها بسبب االحتالل، ومكثنا 
على هذه احلال حتى عام 1986 فأخبرنا أنه باع األرض، وأن حصة كل واحد 

منا أربعة آالف دينار، ومت دفع املبلغ إلينا بعد رمضان.

فأرجو إفادتي عن مقدار الزكاة املستحقة علّي، علمًا بأنني أدفع الزكاة   
على أموالي في أول رمضان من كل عام. وتفضلوا بقبول احترامي.

رأت اللجنة: األخذ بقول مالك في هذه املسألة من أن السلع إذا بارت عند 
أصحابها؛ فال زكاة فيها، ولو أقامت عند أصحابها سنني، لكن إذا باعها ُيخرج 

من ثمنها زكاة عام واحد فقط عند القبض، والله أعلم.

]1106/78/4[

 � � � �

زكـــاة عقار موروث

ه: م من السيد/ رزق، ونصُّ 1 712 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

شركة آلت إليها )أراٍض( عن طريق اإلرث منذ عام 1999م، والنية لدى 
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الشركة بيعها بعد4 أو 6 سنوات عند ارتفاع قيمتها؛ فهل عليها زكاة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ينوي  أن  إالاَّ  العروض  أو غيرها من  اململوك أرضًا  املال  الزكاة في  ال جتب 
مالكها االجتار بها عند امتالكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فال 
ثهم ما لم  جتب الزكاة على هؤالء الورثة في هذه األرض التي ورثوها عن مورِّ
يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصابًا وحال عليها 
احلول بعد البيع، إالاَّ أن يكون عندهم من املال اآلخر نصاب من مال التجارة، أو 
ي معه في حوله. والله  النقود، فإن كان ُضّم ثمن األرض إلى املال السابق، وُزكِّ

أعلم .
]5592/130/18[  

 � � � �

زكاة اأر�ض مدخرة

ه: م من السيد/ إيهاب، ونصُّ 1 713 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  بــداًل  بها  النقود  وضع  بهدف  وذلــك  أرض،  قطعة  اشتريت  قد  كنت 
للبيع  بأنها غير معروضة  العلم  البنوك؛ فهل يجب عليها زكاة، مع  وضعها في 
استخدامًا شخصّيًا؟  أنها سوف تستخدم  أو  بيعها،  يتم حتديد موعد  اآلن، ولم 

الرجاء اإلفادة، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يغلب  أو  للتجارة  جعلها  ينوي  كان  فإن  الشراء،  عند  املشتري  بنية  العبرة 
مه في  يٌّ يقوِّ على نيته أنها للتجارة والبيع، أو تساوت النيتان عنده فهي ماٌل َزَكومِ
نهاية كل حول هجري بسعر السوق ويزكيه بنسبة 2.5%، وإن كاَن ينوي الُقنية 
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واالستعمال، أو يغلب على نيته كذلك فال زكاة فيها. والله أعلم.

]6931/87/22[

 � � � �

زكاة املنافع اإذا ق�ضد بها التجارة

ه: ه، ونصُّ م من السيد/ عبد اللَّ 1 714 عرض السؤال املقدَّ

اشتريُت محاًل بسوق ما بقفلية مقدارها خمسة آالف دينار بغرض أن أبيعه 
بعد ذلك، وفعاًل بعت هذا احملل بعد سنتني بـ 12 ألف دينار. فهل علي في قيمته 

زكاة؟ علمًا بأنه مبوجب العقد بيني وبني املالك يحق لي بيع احملل.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املعنى  يعطيها  العني  هـذه  استئجار  علـى  التعاقد  عند  التجارة  َقْصـَد  إناَّ 
التجاري، وال سيمـا أن العـرف قد جـرى على االجتار فـي كثير من املنافع، وعليـه 
فإن هـذا املال جتب فيه الزكاة، وتقـدر قيمة املنفعة على رأس احلـول األول، ثم 
على رأس احلول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو باملئة: اثنان 

ه أعلم. ونصف )2.5%( من رأس املال والربح. واللاَّ
]133/253/([

 � � � �

زكاة اإيجار العقار

ه: م من السيد / يوسف، ونصُّ 1 715 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بنيُت بناية وقد كنت مترددًا في أن أبيع، أو أستثمر، وبعد مضي أربع سنوات 
دخل  هناك  كان  وقد  دينار،  ألف   )140( مببلغ  بعتها  البناية،  لهذه  متلكي  من 
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شهري ثابت، وقدره )1200( دينار كويتي من هذه البناية؛ فهل يجب علّي أن 
َي هذه األموال؟ مع العلم بأنِّي أصرف هذا الدخل الشهري أّواًل بأّول أفتونا  أزكِّ

مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال جتب الزكاة على املستفتي في قيمة هذه العمارة قبل بيعها، ما دامت نيته 
إلى  ضمها  بعد  إيجاراتها  في  الزكاة  جتب  ولكن  واالستثمار،  البيع  بني  مترددة 

باقي أمواله األخرى في آخر كل عام.

كل  نهاية  في  والتجارية  النقدية  أمواله  م  ُيقوِّ أن  املستفتي  على  فإن  وعليه: 
، ويدخل فيها ما تبقى معه ولم يصرفه من إيجارات هذه العمارة، ثم  يٍّ عام َزَكومِ
يخرج زكاته بنسبة )2.5( في املئة إذا بلغت النصاب، والنصاب هو قيمة )85( 

غرامًا من الذهب، فإذا لم تبلغ أمواله هذه نصابًا لم تلزمه الزكاة.

أما قيمة هذه العمارة بعد بيعها، وهي )140.000( د.ك؛ فإن بقيت معه 
ماله،  ضمن  في  وزكاها  أمواله  باقي  إلى  ت  ُضماَّ عليه  الذي  احلول  نهاية  حتى 
وإن صرفها لم يزكها، وإن اشترى بها سلعًا جتارية زكاها مع باقي أمواله النقدية 

والتجارية بحسب ما تقدم. والله أعلم.

]4620/89/(5[

 � � � �

زكاة ال�ّضكن اخلا�ضِّ واخليل وامل�ضتغالاَّت

ونّصها  املجيد،  املدعو/عبد  من  املقّدمة  األسئلة  اللجنة  على  عللرض   716 1
كاآلتي:
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السؤال األول: رجل يعمل في التجارة، يكسب منها اخلير الكثير، اعتاد أن 
يقضي أشهر الصيف مع عائلته في اخلارج، فاشترى مسكنًا خاصًا في إسبانيا، 
إلى  باإلضافة  القاهرة،  في  وأخرى  فرنسا،  جنوب  في  وفيال  لندن،  في  وشقة 
هذه  عـن  زكــاة  التاجر  هــذا  على  يتوجب  هل  الكويت،  في  األصلي  مسكنه 
املساكن؟ علمًا بأن أغلب هذه املساكن يظل مقفاًل بدون استعمال لعدة سنوات، 
زكاة  عليه  يتوجب  كان  وإذا  معدودة،  ألشهر  إالاَّ  ذلك  يكون  ال  استعمـل  وإذا 
فكيف يكون تقدير ذلك؟ هل على أساس ما دفعه ثمنًا لألرض وتكاليف البناء، 

أم على أساس القيمة احلالية؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ها لالستعمال الشخصي؛ وهو ما يسّميه الفقهاء  إناَّ هذه الدوَر واملساكن كلاَّ
»القنية «، وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء احلاصل بالتجارة بها.

الفترة التي ال يستعملها بالسكنى فإن موارد اإليجار   أما إذا أجرها خالل 
تعتبر من املال املستفاد في أثناء احلول، واحلكم فيه أن ُيضماَّ إلى األموال األصلية 

للشخص، والعبرة بَحَوالن احلول على النصاب األول فتزكى في حوله.

 � � � �

ه عليهم بنعمة املال إلى اقتناء  السؤال الثاني: يلجأ بعض الناس مّمن أفاء اللاَّ
اخليول األصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى آالف الدنانير، من 
ص لذلك،  أجل إشراكها في السباقات بهدف احلصول على اجلوائز التي ُتخصاَّ
والسؤال: هذه اخليل ونتاجها هل جتب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب، وما مقدار 

الواجب فيها؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

جمهور الفقهاء ال يرون في اخليل زكاة إالاَّ إذا كانت للتجارة فليس في هذه 
اخليل املعّدة للسباق زكاة وهي كاملقتناة للمصالح الشخصية، وذهب أبو حنيفة 
ينطبق  وهذا  الشخصية،  للمصالح  املعدة  غير  )أي  للنسل  املقتناة  اخليل  أن  إلى 
على سؤال السائل( فيها زكاة بواقع دينار ذهبي إسالمي عن كل رأس، وال ُينظر 
هبيُّ يعادل )4.25( جرامًا فيخرج قيمة ذلك من  فيها إلى النصاب، والديناُر الذاَّ

عملة السائل عن كل رأس منها احتياطًا للخروج من خالف العلماء.

وإذا حصلـت جوائز مـن السباقات ) اخلالية مـن مالبسـات محّرمـة كالقمار( 
فإن هذه اجلوائز تعتبر من املال املستفاد التي سبقت اإلشارة إلى حكمه.

 � � � �

السؤال الثالث: من املسائل املستَجّدة في موضوع الزكاة في عصرنا احلاضر 
مسألة زكاة املستغالت، ومنها الرواتب واألجور التي تعد من أبرز مصادر الدخل 
في أيامنا احلاضرة، فأول من أخذ الزكاة من األعطية هو معاوية بن أبي سفيان 
كما اتبع ذلك أيضًا عمر بن عبد العزيز، ولذلك ينادي البعض باستيفاء الزكاة 
من املرتبات واألجور بنسبة ربع العشر؛ ُتخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن 

النصاب.

والسؤال: هل يلزم إخراج الزكاة من الرواتب واألجور فور قبضها أي شهرًا 
بشهر، أم يترتب مرور حول كامل على ملك صاحبه منذ استيفائه؟ وما هو السبيل 

الذي يتبع بالنسبة إليراد أصحاب املهن احلرة من أطباء ومهندسني وغيرهم؟

أجابت اللجنة: ❁ 

بأنه سبق أن اختار أكثر العلماء املشتركني في مؤمتر الزكاة األول بالنسبة لهذه 
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املسألة، وهو: أناَّ ما يزيد من الرواتب واألجور ويبقى إلى حوالن احلول على 
النصاب األصلي ألموال الشخص هو الذي جتب فيه الزكاة؛ وهو املال املستفاد 

الذي سبقت اإلشارة إلى حكمه.
 � � � �

البنك  من  االقتراض  التجارية  أعماله  توسعة  ُب  َتَتَطلاَّ تاجر  الرابع:  السؤال 
دينار،  آالف  بحـدود خمسة   )Offer Draft  ( املكشوف  علـى  السحب  بطريقة 
عملية  وجتدد  ذلك،  لقاء  عليه  املستحقة  الفائدة  للبنك  َيدَفُع  العام  نهاية  وفي 

القرض سنة أخرى جديدة، أي أنه في واقع األمر ال يسدد قيمة القرض بتاتًا.

بدون  األصلي  ماله  رأس  في  التاجر  هذا  على  الزكاة  جتب  هل  والسؤال: 
القرض باعتبار القرض دينًا في ذمته واجب السداد، أم أن الزكاة جتب عليه في 
إليه قيمة القرض باعتبار القرض داخاًل في رأس  املال األصلي مضمومًا  رأس 

مال جتارته؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مبلغ  فــإن  جتارية؛  عــروض  شــراء  في  مستخدمًا  كــان  إذا  القرض  هــذا  إن 
القرض يسقط من املوجودات الزكوية؛ ألنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا 
كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آالت لالستعمال؛ فإن اللجنة ترى 
األخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤمتر الزكاة األول بخصوص تزكية املوجودات 

الزكوية دون إسقاط هذا الدين.
يقنع  وأن  حرام،  ذلك  ألّن  بفائدة؛  يقترض  أالاَّ  السائل  تنصح  واللجنة   
بالتصرف في حدود احلالل، أو أن يلجأ إلى البنوك اإلسالمية لالستثمار املشترك 

احلالل إذا كان يريد التوسع أكثر من أمواله.
 � � � �
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بعشـرة  قيمتها  تقـدر  ومجوهـرات  مصاغـًا  متتلك  سيـدة  اخلامس:  السلؤال 
آالف دينـار تستعمل بعضها فـي التزين فـي بعض أيام السنة، كمـا متتلك عمارة 
يبلغ ستمائة دينار في  بإيجار شهري  مكونـة مـن ست شقق تؤجـر خمسًا منهـا 
صالونا  السادسة  الشقة  وتستعمل  الواحدة،  للشقة  دينارًا   )120( بواقع  الشهر 
لتصفيف الشعر للسيدات )كوافير(، وحتصل منه على دخل يقدر بخمسة آالف 
تتوجب  التي  الزكاة  إخراج  في  السيدة  هذه  ترغب  والسؤال:  السنة،  في  دينار 

عليها في هذه األموال؛ فكيف يتسنى لها حساب ذلك؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مع  املتداخل  الذهب  وكذلك  الذهبية،  املصوغات  من  املستعمل  القسم  إن 
املجوهرات إذا كان في حدود ما يستعمله أمثال السائلة ُيعفى من الزكاة، كما ُتعفى 
الكرمية(، وأما ما زاد عن املستعمل من الذهب والفضة  املجوهرات )األحجار 
باإليجار  املستعملة  الشقة  وأما  الوزن،  من   %2.5 العشر  ربع  مبقدار  زكاة  ففيه 
فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، 
األحكام  تصرفاتها  في  تراعي  أن  الصالون(  )صاحبة  السيدة  تنصــح  واللجنة 

ه أعلم. الشرعية. واللاَّ
]132/249/([

 � � � �
زكاة اأدوات العمل

1 717 حضر إلى اللجنة املدعو/ عمارة، وسألها اآلتي:

اشترى رجل آالت صناعية لبناء بيته؛ فهل على هذه األدوات زكاة؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أن اآلالت إنمِ اشُتريت بقصد العمل بها فال زكاة فيها، وإنمِ اشُتريت لبيعها 
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فتجب الزكاة فيها. والّله أعلم.

]176/282/([

 � � � �

زكاة الزروع وعرو�ض التجارة

ه: م من مؤسسة السيد/ محمد، ونصُّ 1 718 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى التكرم بالرد على االستفسار أدناه:

حساب  عند  فهل  األنشطة؛  مختلفة  شركات  عدة  صاحب  هناك  كان  إذا 
الشركات وحتسب  املستحقة؛ هل حتسب كل شركة على حدة؟ أم جتمع  الزكاة 

نسبة الزكاة مرة واحدة؟

السؤال، وقد حضر  لتوضيح  املؤسسة  اللجنة حضور مندوب من  وطلبت 
بأن  وأفادا  املؤسسة،  قبل  مندوبني من  اجللسة كل من: غازي وأحمد؛  في هذه 
نشاطها  نشاطها جتارة عامة، وبعضها  بعضها  السؤال  في  إليها  املشار  الشركات 
وبعضها  لإليجار،  املستغلة  العقارات  في  نشاطها  وبعضها  )مــزارع(،  زراعــي 
أحيانًا  الشركات مقاوالت:  البيع، وبعض  بها  يراد  للصيرفة، وبعضها عقارات 
مها  يقدِّ واملواُد  بالعمل،  الشركة  تقوم  وأحيانًا  الشركة،  من  والعمل  املواد  تكون 
لشركاء  مملوك  هو  ما  منها  إليها  املشار  الشركات  وهــذه  املــشــروع،  صاحب 
متعددين، والشركات بعضها يحقق أرباحًا، وبعضها ال يحقق أرباحًا بل أحيانًا 

توجد َخسارة.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

السلع  أصناف  اختلفت  مهما  كلها  جتمع  جتــاريٌّ  نشاطها  التي  الشركات 
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املال  رأس  من  املئة  في   )2.5( إخراج  وهي  التجارة،  زكاة  وتزكى  التجارية، 
وهذا  الزكاة،  وجوب  يوم  للبضائع  السوقية  القيمة  من  وذلك  وجد  إن  والربح 
الشمسية  بالسنة  فإن كان  القمرية،  بالسنة  آخر احلول  الزكاة في  إخراج  إن كان 
فتحسب الزكاة بنسبة )2.577( في املئة، وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة؛ 

فإنه جتب الزكاة في جميع األموال بشتى العمالت بالنسبة املذكورة سابقًا.

وإذا كانت الشركات تعمل في الزراعة؛ فإن الواجب إخراج نصف العشر، 
وإن كان يسقى بآالت حينًا وبدون آالت حينًا آخر؛ فالعبرة باألكثر في كل موسم 
5ر7 في املئة، ويدفع الواجب املذكور  زراعي، فإذا استويا فتكون نسبة املخرج 
ۇۆ{  ۇ      ڭ   }ڭ   تعالى:  لقوله  الثمر؛  قطف  أو  احلصاد  عند 

]األنعام:)4)[.

 وإذا كانت الشركات نشاطها في العقارات املعروضة للبيع؛ فإنه ُيطباَّق عليها 
ما سبق في زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت العقارات معدة لإليجار؛ فال زكاة 
في أعيان العقارات وال في قيمتها، ولكن يزكى اإليراد مع سائر أموال املزكي 

عند حوالن حوله.

وإذا كانت الشركات للمقاوالت، وكانت تقدم املواد والعمل، فإنها تزكى 
في  سبق  ما  عليه  يطبق  إيــراد  من  منه  يحصل  فما  العمل  أّما  فقط،  املــواد  قيمة 
املستغاّلت لإليجار، والشركات التي ميلكها شركاء متعددون يكون كل شريك 
الشركاء على  االتفاق بني  إذا حصل  إاّل  الشركة،  تزكية نصيبه في  مسؤواًل عن 
زكاة  في  للخسارة  أثر  وال  الشركة،  أموال  جميع  تزكية  على  الشركة  مدير  قيام 

كوية إذا متت شروط الزكاة. والله أعلم. الشركات فتزكى املوجودات الزاَّ

]2019/63/7[  

 � � � �
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زكاة الزروع التجارية غري املن�ضو�ض عليها

ه: م من السيد/ مصطفى، ونصُّ 1 719 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يقول بعض املسلمني في سيريالنكا: إن الزكاة تستخرج من األرز والقمح 
والذرة؛ ألنهم كانوا يخرجون الزكاة من هذه األصناف فقط في عهد النبوة، لذلك 
ال يدفعون الزكاة في املطاط علمًا بأن املطاط يستخرج منها سوائل، ويذهب بها 

إلى املصنع لكي يصنع منها مطاٌط. 

الزكاة  إخراج  وإذا كان يجب  املطاط؟  مزارع  الزكاة من  إخراج  هل يجب 
 300 شهر  خالل  الربح  صافي  كان  إذا  إخراجها  يجب  التي  القيمة  فما  فيها؛ 

د.ك؟

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

 اتاَّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير لورود 
تنبته األرض؛ فذهب  فيما وراء ذلك مما  بها صريحة، واختلفوا  السنة  نصوص 
استنماَء األرض، وذهب  بزراعته  يقصد  ما  في كل  الزكاة جتب  أن  إلى  البعض 
آخرون إلى أن الزكاة ال جتب إالاَّ فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق 

بني أنواع املزروعات؛ فأوجبوها في بعضها ولم يوجبوها في البعض اآلخر.

واللجنة ترجح قول اجلمهور في أن الزكاة ال جتب في املطاط على حسب 
الوصف الذي جاء في السؤال، وإنا ُتَضمُّ األموال التي يباع بها املطاط إلى ما 
ى في نهاية احلول فيخرج منها ربع العشر. والله  عند اإلنسان من أموال، وُتزكاَّ

أعلم.

]3628/119/12[
 � � � �
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تعجيل زكاة الزروع قبل بدو �ضالحها

البريد  بواسطة  أحمد،  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   720 1
ه: اإللكتروني للوزارة، ونصُّ

هل يجوز تعجيل زكاة الزروع قبل ُبُدوِّ صالحها؟ وهل يجوز تأخيرها بعد 
ُبُدوِّ صالحها؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال يجوز إخراج زكاة الثمر قبل ُبُدوِّ صالحه، وال احلب قبل اشتداده؛ ألن 
يعرف  ال  وأيضًا  عليه،  التقدمي  فيمتنع  الثمار،  إدراك  هو  واحد  بسبب  وجوبها 
قدره حتقيقًا وال تخمينًا. كما ال يجوز إخراج الزكاة عن الزروع بعد ُبُدوِّ صالحها 

. والله أعلم.  حتى َيطيَب الثمر وَيجفاَّ احَلبُّ
]6930/87/22[

 � � � �
اأن�ضبة زكاة الأنعام

ه: م من السيد/ عدنان، ونصُّ 1 721 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الرجاء عرض جدول زكاة األنعام املرفق مع الطلب على جلنة األمور العامة 
إلبداء احلكم الشرعي. 

اللجنة من أخطاء، وإكمال ما تراه ناقصًا؛  التكرم بتصحيح ما تراه  ونرجو 
وذلك حتى يتسنى لنا توزيعه على اجلمهور.

ثم اطلعت اللجنة على اجلدول املشار إليه، وفيه:
الترهيب من ترك فريضة الزكاة:- ❁ 

�: »وال صاحب إبل  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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ال يؤدي منها حقها -ومن حقها حلبها يوم وردها - إالَّ إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت ال يفقد منها فصياًل واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه 
خمسني  مقداره  كان  يوم  في  أخراها  عليه  ُرّد  أوالهللا  عليه  مر  كلما  بأفواهها، 
النار«،  إلى  وإما  اجلنة،  إلى  إما  سبيله؛  فيرى  العباد،  بني  يقضى  حتى  سنة   ألف 

رواه مسلم))( .

جدول يبني اأن�ضبة زكاة الأنعام

أواًل:اإلبل. وأول نصاب اإلبل )15 من اإلبل

مالحظاتالزكاةالعدد

أقل من )5( ليس عليها شيء إالاَّ أن يشاء صاحبها.شاةمن 5 إلى 9

شاتانمن 10 إلى 4)

ثالث شياهمن 5) إلى 19

أربع شياهمن 20 إلى 24

من 25 إلى 35
بنت 

مخاض

مخضت  يقال:  احلــامــل؛  بنت  هي  مخاض:  بنت 

الناقة أي: حملت، وهي: ما مت لها سنة ودخلت في 

ابن  يجزئ  مخاض  بنت  فيها  يوجد  لم  فإن  الثانية، 

لبون ذكر.

بنت لبونمن 36 إلى 45
الثاني،  حملها  وضعت  ما  اإلبل  من  اللبون:  بنت 

وهي: ما مت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

رقم )987(.  )((
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مالحظاتالزكاةالعدد

ّقةمن 46 إلى 60 حمِ

حقة: جمعها حقاق، وهي: ما استحقت أن يطرقها 

في  ودخلت  سنني  ثالث  لها  مت  ما  الفحل،وهي: 

الرابعة.

جذعةمن 61 إلى 75
اجلذعة: هي: ما جذعت مقّدَم أسنانها؛ أي: أسقطته، 

وهي: ما مت لها أربع سنني ودخلت في اخلامسة.

بنتا لبونمن 76 إلى 90

حقتانمن 91 إلى 120

وإذا زادت على 120 ؛ )ففي( كل )40( بنت لبون، 

وفي كل )50( حقة، فإذا كان العدد )160( أخرج 

أربع بنات لبون، وإذا كان العدد )200( له أن يخرج 

)5( بنات لبون، وله أن يخرج )4( حقاق، وإذا كان 

لديه )170( أخرج )4( بنات لبون، والباقي يكون 

وقصا ال شيء فيه. والوقص: ما بني الفريضتني، فال 

شيء فيه.

مالحظاتالزكاةالعدد

في كل )30( بقرة
تبيع أو 

تبيعة
الثانية،  في  ودخل  سنة  أمت  ما  هو  التبيعة:  أو  التبيع 

ي بذلك ألنه ال يزال يتبع أمه. وسمِّ

ثانيًا: البقر. وأول نصابها )130 بقرة
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مالحظاتالزكاةالعدد

مسنةفي كل )40( بقرة

بذلك  يت  وسمِّ كاملتان،  سنتان  لها  مت  ما  امُلسناَّة: 

ألنها طلعت أسنانها:

فإذا كان لديه )60( أخرج تبيَعنْي أو تبيعَتنْي.

وإذا كان لديه )80( أخرج مسنتني.

أو  أتبعة،   )4( يخرج  أن  له   )120( لديه  كان  وإذا 

تبيعات، وله أن يخرج )3( مسنات، وهكذا في كل 

)30( تبيع أو تبيعة، وفي كل )40( مسنة.

مالحظاتالزكاةالعدد

من 40 إلى 120

شاة جذعة 

من الضأن، 

أو ثنية من 

املعز.

اجلذعة من الضأن: ما أمّتت سنة، وقيل: ما أمّتت ستة 

شهور.

الثنية من املعز: وهي التي ألقت ثنيتها، وهي: ما مّت 

لها سنتان، وقيل: سنة.

شاتانمن 121 إلى 200

ثالث شياهمن 201 إلى 399

أربع شياهمن 400 إلى 499
وهكذا في كل )100( شاة واحدة، ففي )600( إلى 

)699( ستة شياه.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

بعد االطالع والتدقيق رأت جلنة الفتوى أن ما جاء في هذا اجلدول صحيح، 
وموافق للمعمول به في بيت الزكاة، ومطابق له من حيث األنصبة، ومن حيث 

ثالثًا: الغنم. وأول نصابها )140 شاة
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َفُته، مع تعديل كلمة )أو ثنية من الضأن( إلى كلمة )أو  مقدار الواجب فيها وصمِ
ثنية من املعز( في جدول زكاة الغنم، والله أعلم.

]3271/134/(([

 � � � �

زكاة بع�ض اأنواع املال املعدِّ للتجارة وال�ضتثمار

ه: م من السيد/ عبد الغني، ونصُّ  عرض على اللجنة1 722 االستفتاء املقدَّ

أرجوا التكرم بالفتوى على سؤالي التالي:

)- أمتلك مجموعة من األسهم االستثمارية التي يدار بعضها بطريقة البيع 
والشراء بغرض حتقيق األرباح، واألخرى يحتفظ بها لتدراَّ عائدًا دوريًا 

معينًا )يختلف حسب أداء األسهم(.

2- أمتلك مجموعة حصص بصناديق استثمار، والتي يدار بعضها بغرض 
منها  دوري  عائد  على  للحصول  اآلخــر  والبعض  والربح،  التجارة 

)حسب أداء الصندوق(.

3- أمتلك مزرعة ماشية بها عدد 380 من األبقار، وكذلك 80 رأسًا من 
املزرعة  على  ويترتب  وبيعها،  واللحوم  األلبان  إنتاج  بغرض  املاعز، 

مصاريف من رواتب عمال.. إلى آخره.

4- أمتلك عمارة سكنية مؤجرة. 

أرجو التكرم بإفادتي مبا يُتوجب علياَّ من زكاة مقابل هذه األصول، سواء 
عن األصل ذاته أو عن عائده.

جزاكم الله خيرًا، وتقبلوا وافر الشكر والتقدير.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)- األسهم التي تشترى بقصد البيع والشراء لتحقيق أرباح؛ تزكى في آخر  
 كل حول، بحسب كامل قيمتها االسمية في السوق في ذلك التاريخ؛
 بالغة ما بلغت، دون النظر إلى رأس  مالهـا  عليه، سواء كان أكثـر من 

سعرها فــي السوق يوم نهاية احلْولمِ أو أقّل. 

أّما األسهم التي تشترى بقصد استبقائها وأخذ أرباحها عامًا بعد عام، 
فتزكى بحسب قيمتها السوقية أيضًا مثل األولى، ولكن ليس على كامل 
قيمتها، بل على نسبة رأس املال السائل املتحرك فيها من مجمل رأس 
مالها فقط، دون نسبة رأس املال الثـابت من عقـارات وآالت وغير ذلك، 
على خالف األسهم األولى التي تزكى عن كامل ثمنها كما تقدم، فإن 
كان رأس املال املتحرك فيها بنسبة النصف مثاًل زكى نصف قيمتها مع 
األرباح إْن َقَبَضها، وإن كان الثلثني زكى الثلثني، وهكذا، ويعرف ذلك 
بالرجوع إلى قسم احملاسبة في الشركة، فإذا لم يعرف بدقة فعلى سبيل 

التقدير والظن.

فال  متامًا؛  األول  السؤال  على  كاجلواب  الثاَّاني  الّسؤال  على  اجلواب   -2
حاجة إلى تكراره.

كـثــرت، مــهمـا  فيــهــا  زكـــاة  ال  األلــبان  إلنتـــاج  املتـــخذة  املــاشية   -3 
السنة عند أكثر  البراري في أكثر أشهر   ما دامت تعلف وال تسوم في 
الفقهاء، وأوجب املالكية فيها الزكاة مطلقًا سائمة وغير سائمة، ويجب 
قيمة  أرباح هي  من  منها  عليه  يدرُّ  ما  ي  يزكِّ أن  األحــوال  في كل  عليه 
احلليب ومشتقاته وغير ذلك بعد خصم النفقات، وذلك بإضافتها إلى 

أمواله األخرى التي جتب فيها الزكاة عند نهاية احلول. 
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جتارية،  عروض  فهي  والبيع  التسمني  بقصد  تشترى  التي  املاشية  أّما 
سائمة  أو  معلوفة  كانت  سواء  التجارية،  العروض  تزكى  كما  فتزكى 
قيمتها  كامل  من  العشر  ربع  هي  وزكاتها  الفقهاء،  باتفاق  البراري  في 
ي ديون جاز له خصم الديون من  عند نهاية احلول، وإذا كان على املزكِّ

ثمنها، ويزكي الباقي.

جتب ولكن  بلغت،  مهما  قيمتها  في  زكاة  ال  املؤجرة  السكنية  العمارة   -4 
والنقدية،  التجارية  أمواله  سائر  إلى  املزكي  يضمه  ريعها،  في  الزكاة 

ويزكيه معها في نهاية احلول إن بلغ نصابًا. والله أعلم.
]4922/96/16[

 � � � �

زكاة اأ�ضهم ال�ضركة التي مل يح�ضل عليها ربح

ه اآلتي: م من املدعو/ يعقوب، ونصُّ 1 723 عرض السؤال املقدَّ

ساهْمُت مستثمرًا مبقدار من األسهم في شركة عقارية، وحصلت في آخر 
العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معنياَّ من األرباح النقدية؛ فكيف يكون 
إخراج زكاة أموالي في هذه احلالة باعتباري مستثمرًا غير مضارب، وباعتباري 
إلى  ها  أم أضمُّ ينتظر مرور حول عليها،  للمنحة والربح هل  مضاربًا؟ وبالنسبة 
أموالي األخرى، وأخرجها في الوقت املعتاد إلخراج الزكاة وهو )5 من رمضان( 

مثاًل؟
زكاتي  إخراج  يوم  أم  استالمها  يوم  قيمتها  عن  الزكاة  إخراُج  يكون  وهل 

املعتادة؟ وهل يكون إخراج الزكاة من األصول أم من األرباح؟
العام؛ فما هو  نهاية  أرباحها  أو لم توزع  الشركة  إذا لم تربح  وفي حالة ما 

الواجب علي كمستثمر؟ .
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أجابت اللجنة: ❁ 

األرباح  على  الزكاة  فتكون  استثمارية  الشركة  أعمال  أكثر  كانت  إذا  أنه 
املتحصلة من هذه األسهم وعلى األسهم التي أخذها كمنحة، وال يشترط حوالن 
احلول على األرباح مطلقًا بل تضم إلى باقي أمواله ليزكيها، وال يشترط حوالن 
احلول على هذه األموال اجلديدة، والعبرة بقيمة هذه األسهم يوم وجوب الزكاة 

وهو حوالن احلول أو بعبارة أخرى هو )5 من رمضان( كما جاء في استفتائه.

األصول  ى  ُتزكاَّ فإّنها  بها؛  املتاجرة  األسهم  اقتناء  من  الغرض  كان  إذا  أّما 
واألرباح )زكاة عروض التجارة(.

أّما بالنسبة حلالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد االستثمار؛ 
فال زكاة على هذه األسهم، وإن كان للمتاجرة )املضاربة باألسهم(؛ فإنه يزكى 
قيمة األسهم كما سبق ولو لم تربح، وفي حالة حتقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة 
على هذه األرباح َدْينًا في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط 
حوالن حول جديد، وذلك إذا بلغ نصابًا، ولو مع غيرها من األموال الزكوية، 

والّلُه سبحانه وتعالى أعلم.
](55/267/([

 � � � �
زكاة الأ�ضهم املعدة للبيع اأو ال�ضتثمار

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 1 724 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

ما حكم زكاة األسهم في احلاالت التالية:

سوق  في  تطرح  لم  التي  األسهم  )أي  بالشركات  اخلاصة  االكتتابات   -(
الكويت لألوراق املالية(، وفي حال وجود زكاة عليها؛ هل تكون على قيمة رأس 
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املال املدفوع، أم على قيمة السهم في وقت االكتتاب فيه، أم على قيمة السهم في 
سوق اجلّت؟

املالية، وفي  الكويت لألوراق  بها في سوق  املضاربة  يتم  التي  2- األسهم 
حال وجود زكاة عليها هل تكون على قيمة رأس املال املدفوع بها، أم على قيمة 

السهم في وقت إخراج الزكاة؟

املالية )أي  التي يتم االستثمار بها في سوق الكويت لألوراق  3- األسهم 
ال يتم املضاربة بها لفترة زمنية غير محددة(، وفي حال وجود الزكاة عليها؛ هل 
إخراج  وقت  في  السهم  قيمة  على  أم  بها،  املدفوع  املال  رأس  قيمة  على  تكون 

الزكاة؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

فائضًا عن  املال، وأن يكون  الزكاة أن يحول احلول على   يشترط لوجوب 
حوائجه األصلية، وذلك بعد سداد ما عليه من الديون، والشركات التي لم تباشر 

أعمالها َينُظُر املساهُم إلى قيمة ما دفعه، وُيخرج الزكاَة بحسب ما دفعه.

وأّما الشركات التي باشرت أعمالها، ولم تدرج في سوق األوراق املالية، 
زكوية  موجودات  من  أسهمه  يقابل  ما  ويخرج  ميزانياتها،  إلى  املساهم  فينظر 

داخل الشركة. والله أعلم.

]6933/88/22[

 � � � �

بوية وطرق توزيعها زكاة الأ�ضهم الرِّ

ه: م من السيد/ علي، ونصُّ 1 725 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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وقد  ر،  الُقصاَّ لشؤون  العامة  الهيئة  بإشراف  قبل عام 1970  كنت مشمواًل 
نِّ القانوني. استلمت كافة مستحقاتي في عام 1970 بعد بلوغي السِّ

مستحقات  باقي  بوجود  يفيد  الهيئة  من  بكتاب  أيــام  قبل  فوجئت  ولكن 
عددها  األوســط  والشرق  الكويت  بنك  في  أسهم  عن  عبارة  وهي  تخصني، 
قدرها  البنك  في  أرباحًا  إليها  دينارًا، مضافًا  إجمالية 573  بقيمة  2454 سهمًا 

عشرون دينارًا فقط ال غير.

وسؤالي هو: هل يحل لي متلك هذه األسهم علمًا بأنها موروثة عن والدي 
الناجتة عنها؟ وإن كانت ال حتّل فكم أخرج  الله، وهل يحّل لي األرباح  رحمه 
منها حتى أتخلص من املال احلرام فيها، وهل علي زكاة السنني السابقة فيها وكم 

تبلغ، وملن أدفعها إذا أخرجتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

بت اللجنة مبا يلي: أجا ❁

إذا كانت األسهم املسؤول عنها في بنك ربوي فإن على املستفتي أن يبيعها 
للبنك، أو لغير مسلم فور انتقالها إليه إرثًا عن والده .

ثه؛ فعليه أن يتخلص  أما أرباحها أو فوائدها التي دخلت عليه بعد وفاة مورِّ
طباعة  عدا  ما  والبر  اخلير  وجوه  وفي  واملساكني،  الفقراء  على  باإلنفاق  منها 
املصاحف وبناء املساجد، وعليه زكاة هذه األسهم بحسب قيمتها في نهاية كل 

ثه. والله أعلم.  حول بدءًا من تاريخ متلكه لها إرثًا عن مورِّ
]3610/101/12[

 � � � �

زكاة الأ�ضهم اخلا�ضرة

1 726 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيد/غازي، وهو كما يلي:
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يرجى إفادتنا عن شخص ميتلك أسهمًا، وقد هبطت القيمة، واعتبر خسراَن 
اآلن، وهو من املزكني، فكيف يستطيع أن يبدأ بالزكاة في هذه احلالة، ومتى يعتبر 

املال نصابًا في هذه احلالة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وجوب  يوم  قيمتها  تقّوم  للتجارة  حيزت  أو  للتجارة  األسهم  كانت  إذا 
الزكاة، فإن بلغت مع باقي أمواله الزكوية األخرى نصابًا؛ فإنه يزكي عن جملة 

هذه األموال مبقدار ربع العشر. والله أعلم.

]725/80/3[
 � � � �

زكاة �ضركات الأ�ضهم امللغاة

م من/ منصور، ونّصه: 1 727 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض  أن  لي  تبني  وقد  الورقية،  األسهم  من  مجموعة  أبي  من  ورْثُت  لقد 
هذه األسهم ال قيمة لها حاليًا؛ حيث إن شركاته قد أغلقت، وليس لها أي عمل 
قيمة  لها  والبعض  عقارية،  شركات  في  مسجلة  األسهم  هذه  وبعض  إنتاجي، 
نقدية حاليًا استثمارية؛ فكيف أخرج زكاتي من هذه األسهم؟ أفتونا مأجورين، 

واحلمد لله ربِّ العاملني.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أن  وتبنّي  عنها،  املسؤول  الشركات  إحــدى  ميزانية  على  الّلجنة  اّطلعتمِ 
املطلوبات املتداولة أكثر من املوجودات املتداولة. بهذا تبني أنه ال زكاة عليه في 

أسهمه التي ميلكها من هذه الشركة.



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

132

وأّما الشركة األخرى؛ فلم يّتضح للجنة وضعها من ميزانيتها، ولذلك أحالته 
َب له ما يجب عليه من الزكاة فيها.  على أحد احملاسبني املختصني بذلك ليحسمِ

وذلك نظرًا ألن لديه خبرة في محاسبة الزكاة. والله أعلم.

]1758/74/6[

 � � � �

زكاة املحفظة العقارية

ه: 1 728   عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بواسطة الفاكس، ونصُّ

مت طرح محفظة عقارية من قبل إحدى املؤسسات اإلسالمية، وتتمثل هذه 
، على أن تتم االستفادة من العائد ملدة  احملفظة بشراء عقار ذي عائٍد ربع سنويٍّ
خمس سنوات، ثم بعد ذلك يتم بيع هذا العقار؛ هل جتب الزكاة كل سنة أم عند 

عرض العقار للبيع فقط؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يعد املال املشتَرى للتجارة مااًل جتارّيًا إالاَّ إذا قصد منه عند الشراء التجارة 
فقط، وما دام العقار املشترى املقصود منه اإليجار ثم البيع بعد خمس سنوات، 
فإن الزكاة جتب في أجرته بعد ضمها إلى سائر أمواله إن وجدت واستجمعت 
شروَط وجوب الزكاة فيها، من النصاب واحلول وغير ذلك، فإذا بمِيَع بعد ذلك 
وَجَب على البائع َضمُّ ثمنه إلى أمواله التجارية أو النقدية األخرى إن وجدت، 
وإخراج الزكاة عنه معها في حولها، فإذا لم يكن له أموال جتارية أو نقدية أخرى؛ 
وجبت عليه زكاته في آخر احلول بشروطها الشرعية، وال جتب قبل ذلك. والله 

أعلم.
]4912/87/16[

 � � � �
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زكاة املال والأ�ضهم عن �ضنوات �ضابقة

ه: م من السيد / علي، ونصُّ 1 729 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يتم  لم  سابقة  سنوات  عن  كانت  إذا  واألسهم  املال  زكاة  إخراُج  يتمُّ  كيف 
إخراج الزكاة فيها؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

الذهب  من  غرامًا   )85( قيمة  قيمته  ما  وهو  للنصاب،  املالك  املسلم  على 
؛ سواء كان ذلك نقدًا أو ذهبًا  م ما ميلك في نهاية كل َحْول قمريٍّ اخلالص أن يقوِّ
أو فضة أو عروضًا جتارية أو أسهمًا، ثم يضيف إليها ما له من ديون على اآلخرين، 

ي الباقي بنسبة: )%2.5(. ويحسم منها ما عليه من ديون لآلخرين، ثم يزكِّ

وحساب قيمة األسهم إذا كانت مشتراة للبيع فورًا يكون بحسب قيمتها في 
السوق في نهاية احلول. وإذا كانت مشتراة الستبقائها، وأْخذمِ أرباحها عامًا بعد 
عام، يزكيها بحسب نسبة رأس املال السائل )نقدًا أو عروض جتارية( من قيمتها 

السوقية.

وإذا تأّخر عن دفع الزكاة في بعض األعوام، فإن ذلك ُيَعدُّ َدْينًا في ذمته يجب 
عليه إخراجه ملستحقيه فورًا، أو تقسيطًا إذا كان إخراجه لها مرة واحدة يوقعه في 
حرج، وإذا جهل حتديَد األموال في السنوات املاضية؛ فعليه أن يخرجها بحسب 

غالب ظنِّه َوفق ما تقدم. والله أعلم. 

]6628/97/21[
 � � � �
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زكاة اأ�ضهم راكدة

ه: م من السيد / علي، ونصُّ 1 730 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  ألكثر  وذلك  اإلسالمي،   )...( بنك  في  األسهم  من  مجموعًة  أمتمِلُك 
)18( شهرًا، وهذه األسهم راكدة ال تزيد وال تنقص، ورأس املال ثابت بالنسبة 
كاة على هذه  للبنك، والبنك نفسه لم يعمل حتى اآلن، والسؤال: هل جتُب الزاَّ

األسهم؟ وإن وجب عليها الزكاة فكيف تكون؟ أفتونا مأجورين.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

 يجب على مالك هذه األسهم أن يؤدي زكاة هذه األسهم إذا بلغ ما ميلكه 
بإخراج  وذلك  األصلية،  حوائجه  عن  فائضًا  وكان  احلول،  عليه  وحال  نصابًا، 

)2.5% ( من هذه األموال. والله أعلم. 
]6629/98/21[

 � � � �
زكاة الأ�ضهم التي ل �ضوق لها 

التمويل  لبيت  العام  املدير  م من  املقدَّ اللجنة االستفتاء اآلتي  1 731 عرض على 
الكويتي بالوكالة السيد / وليد:

ما احلكم الشرعي في زكاة األسهم اململوكة في مؤسسات كويتية أثناء فترة 
الغزو العراقي الغاشم، وأيضًا عن الفترة من تاريخ التحرير وحتى اليوم، والتي 

كما تعلمون ال وجود فيها لسوق لألوراق املالية ميكن منه تقييم األسهم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

بأنه جتب الزكاة في هذه األسهم خالل الفترتني املذكورتني بعد تقوميها من 
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قبل اخلبراء الثقات. والله أعلم.
]2033/77/7[

 � � � �
- زكاة ال�ضركات

- زكاة اأموال اجلمعيات

ما،  شركة  في  االستثمار  مدير  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   732 1
ه: السيد/ أحمد، ونصُّ

املوضوع: حتديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات  

األمة  على  الله  -أعادها  املعّظم  رمضان  شهر  من  املباركة  األيــام  هذه  في 
ورسولنمِا  سيِّدنا  لُسّنة  وطبقًا  والبركات-،  باليمن  املسلمني  وجميع  اإلسالمية 
محمد عليه الصالة والسالم مبحاولة إخراج زكاة املال في شهر رمضان املعظم. 
يرجى التكرم من سيادتكم مبوافاتنا برأيكم في كيفية حتديد وعاء الزكاة بالنسبة 
الشكل  بأن  العلم  مع  وذلــك  إخراجها،  الواجب  الزكاة  ومقدار  للشركات، 
القانوني لشركتنا هو »شركة ذات مسؤولية محدودة«، ورأس املال مملوك بالكامل 

ألفراد.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التي  للبيع( كاملباني  املعدة  )املواد غير  الثابتة  ال زكاة في قيمة األصول  أ(  
متارس الشركة فيها أعمالها، واألثاث والرفوف واملكاتب املعدة للعمل 

ال للبيع، وكذلك السيارات املعّدة للعمل.

ثالثة  وهي  السنوّي،  دمِ  ــرْ اجل يوم  املوجودة  املتداولة  األصــول  تزكى  ب( 
أصناف:
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النقود الورقية وسائر العمالت والذهب والفضة.  -(

مرجوة  كانت  إن  كانوا،  أيــاً  اآلخرين  قمَِبَل  للشركة  املستحقة  الديون   -2
وحوالن  قبضها  عند  تزكيتها  فيجب  السداد؛  املرجوة  غير  أما  السداد، 
ى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند املدين سنني، والديون  احلول، وتزكاَّ
ر، وال  غير مرجّوة السداد هي ما كانت على معسر، أو على مليٍء منكمِ

بينة بها، ويلحق بها في احلكم تأمينات الكهرباء واملاء والهاتف.

البضائع التي اشترتها الشركة بغرض املتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب  3ـ  
فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراٍض أو عقارات 
أو أسهم أو أيِّ مواد أخرى، وتقدر البضائع املذكورة بسعرها التجاري 
احلول؛  حوالن  يوم  مكانها  في  التجار(  بني  عليه  املتعارف  السعر  )أي 
سواء أكان أقلاَّ من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت 
اخلام  املادة  فالزكاة على  قيمة  املشتراة صنعة ذات  املادة  بجهودها على 

فقط، أي: على احلال التي اشتريت عليها. 

ج( يخصم من مجموع املوجودات الزكوية املذكورة ما في ذمة الشركة من 
أرباح  أو  للموظفني،  وحقوق  دفعها  يتم  لم  بضائع  كأثمان  احلقوق؛ 
خدمات  أو  ماء  أو  كهرباء  أثمان  أو  تسلم،  لم  للمساهمني  مرصودة 

بريدية أو هاتفية مستحقة، أو أيِّ ذمم دائنة أخرى.

تستحقُّ الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة: )2.5%( إن كانت الشركة  د(  
تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة املعتبرة شرعًا للزكاة، 
متسك  الشركة  وكانت  قمرية  سنة  كل  نهاية  في  جرد  عمل  شق  فإن 
أن  الناس  على  تيسيرًا  يجوز  الشمسية  السنة  أســاس  على  حساباتها 
تزيدها  التي  األيام  بنسبة  عليه  وتضيف  املعتاد،  السنوي  باجلرد  تكتفي 
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السنة الشمسية على السنة القمرية؛ فتكون النسبة هي )2.575%( بداًل 
من )2.5 %(.

بندًا ينص على أن الشركة تخرج  إنشاء الشركة  هـ( يجوز أن يتضمن عقد 
الزكاة عما لديها من األموال، وحينئذ يحق إلدارة الشركة إخراج الزكاة 
نيابة عن املساهمني، أّما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك؛ فيجوز 
للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوها لم 

يكن لها أن تخرج عنهم.

الزكاة  بيت  الدولة جعلت حتصيل  أن  القائم اآلن من  األمر   وهذا في ظل 
ني، أّما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل اإللزامي؛ فيجوز  للزكوات باختيار املزكِّ
أْخُذ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مااًل واحدًا؛ قياسًا على نظام  حينئذ 

اخللطة في زكاة املاشية.

من  يوّكل  أو  نفسه  عن  يخرج  مزكٍّ  كل  فإن  احلاضر  الوضع  ظل  في  وأّما   
يخرج عنه الزكاة، ويضم إلى حصته من املوجودات الزكوية من الشركة ما سوى 
ذلك من أمواله الزكوية، وُيسقمِط ما عليه من الديون، ويزكي الباقي إن كان أكثر 

من نصاب.

اعتباريًا،  شخصًا  لكونها  نفسها  املساهمة  في  جاء  مبا  اللجنة  وتأخذ  هذا؛   
وذلك في كل من احلاالت اآلتية:

) ( صدور نصٍّ قانونيٍّ ملزم بتزكية أموالها. 
2 ( أن يتضمن النظام األساسي ذلك.

3 ( صدور قرار اجلمعية العمومية للشركة بذلك.
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4 ( رضا املساهمني شخصيًا.
يتولىاَّ كل  الزكاة، بل  وفي غير تلك األحوال ال يجوز للجمعية أن تخرج 

مساهم إخراج ما يلزمه. 
 وترى الّلجنة أناَّ ما جاء في هذه الفتوى ينطبق أيضًا على اجلمعيات التعاونية 

االستهالكية. والله أعلم .
]3633/126/12[  

 � � � �

حكم زكاة ال�ضركات

ه: م من السيد/ حازم، ونصُّ 1 733 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الدليل على ذلك؟ وما  الشركات؟ وما  أم مستحبة على  الزكاة واجبة  هل 
حكم من أنكر وجوبها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

توفرت شروطها،  إذا  للنصاب،  إنسان مسلم مالك  الزكاة واجبة على كل 
وهي ركن من أركان اإلسالم؛ لقوله �: »بني اإلسالم على خمس: شهادة أن 
ال إله إالَّ الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم 

رمضان« رواه البخاري))(.
 فإذا أقام مسلمان أو أكثر شركة جتارية في مالهم أو بعضه، فقد ذهب اجلمهور 
- احلنفية واملالكية واحلنابلة والظاهر عند الشافعية - إلى أناَّ على كلٍّ منهم من 
الزكاة في هذا املال مبقدار حصته في الشركة مضمومة إلى أمواله األخرى، مهما 

كان نوع هذه الشركة، إذا توفرت شروط الزكاة.

رقم )4)45(.  )((



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

139

فيها  الزكاة  جتب  التجارية  الشركات  أن  إلى  األظهر  على  الشافعية  وذهب 
على مجمل مال الشركة، وكأن املال فيها كله لرجل واحد، سواء بلغت حصة 

كل شريك فيها النصاب أو ال.

ومدار اختالف الفقهاء في ذلك على اختالفهم في فهم حديث النبي �، 
ُق بني مجتمع خشية الصدقة« رواه   وهو قوله �: »ال ُيْجَمُع بني ُمْفَتِرٍق وال ُيَفرَّ

أبو داود ومالك))(.

وعليه: فال إثم على من أنكر وجوب الزكاة في مال الشركة التجارية على 
الوجه املبني؛ نظرًا الختالف الفقهاء فيه كما تقدم. والله أعلم.

]4635/103/(5[

 � � � �

كيفية الزكاة ملن تعذر ان�ضحابه من ال�ضركة

ه: م من السيدة/ فاطمة، ونصُّ 1 734 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل لديه مبلغ من املال َدَفَعُه لشركة ليكون شريكًا معها، ومّت االّتفاُق على 
ذلك، وعلى أن تقوم الشركة بدفع الزكاة املستحقة.

وقد مضى على ذلك حوالي أربع سنوات من غير أن يستفيد شيئًا أو يحصل 
على مبلغه الذي دفعه، رغم إعالن انسحابه من الشركة ومطالبته باملبلغ، والسؤال 

هو: هل يجب على هذا الرجل دفع الزكاة عن هذا املبلغ؟

وأفاد د.أحمد احلجي الكردي أن املستفتية قالت له في الهاتف: إن الشركة 
للتجارة  كهربائية  أدوات  واشترت  مخزنًا،  أو  متجرًا  ليكون  عقارًا  اشترت  قد 

أبو دواد )رقم 1580(، ومالك في املوطأ )رقم 599(.  )((
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السائل  على  فهل  رائجة؛  وغير  كاسدة  اآلن  كلها  األدوات  هذه  أن  إالاَّ  والبيع، 
بأنه طالب بحلِّ الشركة،  العلم  املشارك في هذه الشركة زكاة في املستقبل، مع 

فأجابوه بأن ذلك متعذر اآلن للكساد.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تعالى  الله  إن شاء  السابقة مقبول  السنوات  الزكاة عن  السائل من  ما دفعه 
الزكاة  التوقف عن دفع  القادمة فإن للمستفتي  ومأجور عليه، أما عن السنوات 
وجبت  ذلك  حصل  فإذا  منها،  َته  حصاَّ ويقبض  الكاسدة  الشركة  تصفى  أن  إلى 
عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص اجلزء املقابل 
للبضائع املعدة للبيع، دون اجلزء املقابل للعقار املشترى للبيع فيه؛ ألناَّ الزكاة جتب 
في املال امُلعدِّ للبيع، وليس في العقار الذي لم يعداَّ للبيع زكاة، فإذا كانت قيمة 
ته من الزكاة، وإن  العقار تساوي نصف مال الشركة مثاًل أعفي من نصف حصاَّ

كان يساوي الربع أعفي من الربع وهكذا. والله أعلم.
]3994/87/13[

 � � � �
ة كّل م�ضاهم الّن�ضاب زكاة اأموال اجلمعية التعاونية اإذا مل تبلغ ح�ضّ

ه: م من السيد / مفوز، ونصُّ 1 735 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بأن  علمًا  عامة،  أموال  أنها  من  الرغم  على  زكاة  عليها  اجلمعية  أموال  هل 
السهم لم يبلغ النصاب؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز للجمعية أن تخرج الزكاة عن أموال املساهمني وما نتج عنها من أرباح 
إذا وكلها املساهمون بذلك، ولو لم تبلغ حصة كل مساهم نصابًا، عند الشافعية، 



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

141

وهو ما أخذت به اللجنة. والله أعلم. 

]6936/90/22[
 � � � �

زكاة اأموال اجلمعيات اخلريية

ه: م من السيد/ بسام، ونصُّ 1 736 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجب استخراج الزكاة من جمعية خيرية، وقانون هذه اجلمعية مرَفٌق مع 
هذا االستفتاء، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وجوه  في  صرفها  منها  والغرض  خيرية،  جمعية  لدى  توجد  التي  األموال 
اخلير؛ ال زكاة فيها؛ ألنها كّلها مرصدة لفعل اخلير كالوقف اخليري.

وعلى القائمني على اجلمعية أن ال يخرجوا في تصرفاتهم في هذه األموال 
عن احلدود الشرعية؛ كاستثمار األموال بطريق ربوّي، أو غير ذلك من الوجوه 

غير الشرعية. والله أعلم.
]1442/92/5[

 � � � �
زكاة الأموال التي تعر�ضت للعدوان والنهب

شركته  في  احلسابات  مدقق  وبرفقته  محمد،  السيد/  اللجنة  إلى  حضر   737 1
وقدم االستفتاء اآلتي:

دمار  إلى  تعّرضت مؤسسُتنا  العزيز  لبلدنا  الغاشم واالحتالل  الغزو  نتيجة 
وعبث كامل طوال فترة )7( شهور، مما أّدى إلى تدمير معظم هذه املؤسسات، 
املباني، واملستندات الرسمية  وسرقة معظم محتوياتها، ومن َثم حرُق، وإتالف 
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املالي  وضعنا  جعل  إلى  أدى  مما  للمؤسسة  والقانونية  املالية  باألوضاع  اخلاصة 
أو  اآلخرين  على  لنا  كحقوق  لنا  بالنسبة  الغموض  من  مرحلة  في  والقانوني 
كحقوق لآلخرين علينا، وكنا حريصني على أداء احلقِّ الشرعي املتعلق بإخراج 
الزكاة التي حان موعدها في نهاية السنة املالية - ديسمبر - من كل عام... فإننا 
هذه  مثل  في  وأدائه  الشرعي  املقدار  تقدير  وأسلوب  كيفية  في  حيرة  في  نعيش 

الظروف الصعبة. 

وعلى هذا؛ فإننا نتوجه إليكم طالبني منكم التكرم باخلروج بنا من هذا املأزق 
بصورة حتفظ أداء احلق الشرعي لله عز وجل، وعدم التفريط بأموال املؤسسة أو 

حقوق اآلخرين. وجزاكم الله كل خير . 

- وأفاد السائل شفويًا عند دخوله إلى مجلس جلنة الفتوى: 

بعد  أموالنا  نهاية شهر ديسمبر )12( من كل عام نخرج زكاة  إنه عادة في 
أن نعمل احلسابات وندققها، وعملية التدقيق هذه عادة تأخذ شهرين ثم نخرج 
الزكاة في شهر رمضان، واآلن نتيجة للغزو العراقي فإن جميع محالتنا وأجهزة 
الكمبيوتر والدفاتر كلها قد احترقت وأتلفت، وليس لدينا أي دليل مادي على 
ذلك، كما أنه متاَّ سرقُة ما يقارب من 2000 سيارة وجميع قطع الغيار واإلطارات 
م املوجود حاليًا مبا يعادل 150،000  نقوِّ التي كانت في املخازن، ونستطيع أن 

دينار تقريبًا.

املتعاملني معنا ال نستطيع احلصول  الناس  لنا على  التي  الديون  وأيضًا فإن 
البنوك  في  املوجودة  أرصدتنا  فإن  كذلك  احلالية،  الناس  لظروف  نظرًا  عليها 
زكاة  نخرج  شرحنا  كما  واحلــال  فكيف  الدولة؛  من  قرار  وهو  حاليًا،  دة  مجماَّ

أموالنا؟ 
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أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

في  أكانت  النقدية سواء  والسيولة  األرصدة  إنا هو  الزكاة  فيه  ما جتري  إن 
البنوك أم غيرها باإلضافة إلى جميع املوجودات التي تدخل حتت حكم الزكاة 
عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب، ويرجع فيه من 
حيث الزمن إلى احلول املعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا احلصر الدين احلالِّ 
الثابت دون ما عداه، وأما الديون التي للسائل على الغير فال تخرج عنها الزكاة 
ي ما مت حتصيله منها عند حتصيله مع إحلاقه  اآلن وال تدخل حتت احلصر، وإنا ُيزكِّ

باألموال احملصورة يوم القدرة من حني احلول. والله أعلم .
]2026/71/7[

 � � � �
زكاة الأموال املختلطة باحلرام

1 738 َوَرَد سؤال من جلنٍة للزكاة واخليرات بالكويت:

معاملتهـم  اختلطت  الذيـن  التجار  من  الزكاة  تسلم  في  الشرع  حكـم  عـن 
الزكاة  جلنة  َتُقوَم  أن  يجوز  هـل  احملرمة؛  واملعامالت  الربا  مـن  بشيء  التجارية 
إذا كانت شبهة  إلى مستحقيها، وعّما  املبالغ  إيصال  الوسيط في  املذكورة بدور 
مجمل  من  كزكاة  هؤالء  من  التاجر  يخرجها  التي  املبالغ  هذه  حلقت  قد  احلرام 

أموالهم التي يشوبها احلرام؟

أجابت اللجنة: ❁ 

بالنصيحة  التوجه  مع  املستحقني،  إلى  وإيصالها  األموال  تسلم هذه  بجواز 
أموال غير محرمة.  تكون زكاتهم من  أن  املستطاع  بقدر  يتحروا  أن  التجار  إلى 

ه أعلم. واللاَّ
](44/260/([

 � � � �
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زكاة الدين

م من جلنة زكاة، وهو: 1 739 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

هل الديون عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة؛ فمن يتحمل إخراجها؟ الدائن 
أم املدين؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إن كان الدين على مليء، أي: واجد غير معسر، فيجب على الدائن زكاته، 
ر،  إالاَّ أنه ال يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عّما مضى، وأما إن كان على معسمِ
ل: فال يجب عليه زكاته إالاَّ إذا قبضه، فيضّمه إلى سائر ماله،  أو جاحٍد أو مماطمِ
ويزّكيه عند احلول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره؛ فإنه يستأنف به حواًل 

جديدًا منذ أن مّت عنده نصاب.والله أعلم.
]2303/77/8[

 � � � �
ين الذي مل يثبت بحكم حمكمة اأو اإقرار �ضحيح زكاة الداَّ

م من املدير العام للهيئة العامة لشؤون  1 740 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: بعد التحية،،، ر، ونصُّ الُقصَّ

احملجور  على  وقّيمًا  ر،  الُقصاَّ على  وصّيًا  بصفتها  الهيئة  أن  اإلحاطة  نرجو 
عقاراتهم  إدارة  تتولى  آخر  قّيٌم  أو  وليٌّ  لهم  ليس  الذين  الكويتيني  من  عليهم 
مبوجب  الغير  لصالح  ديون  عليها  توجد  التركات  بعض  هناك  وأن  وأموالهم، 
ُد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما توجد ديون عقارية لصالح بنك  إفادات َترمِ
التسليف واالدخار والهيئة العامة لإلسكان.  ونظرًا ألن بعض الورثة الراشدين 
تتولى  مّمن  الهيئة  حتصلها  والتي  الزكاة  وعاء  من  الديون  هذه  استبعاد  يطلبون 
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رعايتهم؛ لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في األمور 
ر الديون التي  اآلتية: هل يؤخذ في االعتبار عند احتساب الزكاة على أموال الُقصاَّ

لم يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة، أو كانت ثابتة بالكتابة؟

أجابت اللجنة ما يلي: ❁ 

ر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو  عند احتساب الزكاة على أموال الُقصاَّ
رًا، وبالنسبة للورثة  ثبتت بالكتابة املعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو ُقصاَّ
ر فال يعتبر  الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حقِّ حصصهم فقط، أّما الُقصاَّ
باعتبارها  ر  الُقصاَّ لشؤون  العاّمة  الهيئة  بها  تقتنع  التي  بالقرائن  يثبت  ما  إالاَّ  منها 

وصّية عليهم. والله أعلم.
]1752/69/6[

 � � � �
وجوب الزكاة على من عليه دين

م من السيد/ يوسف، ونّصه: 1 741 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم الزكاة ملن ميلك مبلغًا من املال ودار عليه احلول، وعليه ديون كأقساط 
السيارة تزيد على هذا املبلغ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

العام ُتخصم  املدين في نفسمِ  املستحقة على  الديون  السيارة وسائر  أقساط 
من املال الزكويِّ الذي ميلكه، فإن بقي بعد ذلك نصاَب وحال عليه احلول زّكاه، 

وإالاَّ فال. والله أعلم.
]3262/126/(([

 � � � �
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زكاة القر�ض

ه:  م من السيدة/ بسمة، ونصُّ 1 742 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قمت باالقتراض لشراء أسهم؛ فهل على املبلغ املقترض زكاة؟!

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

جتب الزكاة عن مبلغ القرض على امُلقرمِض إذا استوفى شروط الزكاة باتفاق 
التي جتب فيها  الفقهاء، أما املقترض فيزكي قيمة أسهمه وسائر أمواله األخرى 
قبل  عليه  الذي  الدين  من  أجله  يحّل  الذي  القْسطمِ  حْسم  بعد  بشروطها  الزكاة 
نهاية احلول الزكوي، هذا إذا كان الّصافي من ماله بعد حسم القسط نصابًا وحال 
عليه احلول، وكان خاليًا عن حوائجه األصلية، وإالاَّ فال زكاة عليه فيه، ونصاب 

الزكاة ما يساوي قيمته )85( غرامًا من الذهب اخلالص. والله أعلم.

]6934/89/22[    
 � � � �

زكاة القرو�ض احلاّلة واملوؤّجلة

ه: م من السيد/ عدنان، ونصُّ 1 743 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول: » الغاية « وشرحها، وغيرها من 
ل ينقص النصاب، باطنًا  كتب احلنابلة: )ال زكاة في مال مَِمن عليه دين حالٍّ أو مؤجاَّ
كان املال أو ظاهرًا( ا.هـ؛ هل هذا يشمل الديون الكبيرة؛ كقرض بنك التسليف 

واالدخار، وهو: 70 ألف دينار كويتي تسدد جنومًا، وملدة 70 سنة تقريبًا؟
فهل هذا الدين مينع الزكاة أو احلال منه فقط؟ وإذا قلنا ال مينع، فهل الدين 

نفسه إذا حال عليه احلول - وهو في يد املدين- فيه الزكاة؟
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

أن  إلى   - القدمي  في   - والشافعية  احلنبلية  وفيهم  الفقهاء  جمهور  ذهب 
الديون التي للعباد تخصم من نصاب األموال التجارية عند حساب الزكاة عليها 
ة  إذا لم يكن ملالكها مال آخر زائد عن حاجته األصلية ُيخرج منه هذه الديون، حالاَّ
كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته األصلية ميكن أن 

يخرج منه هذه الديون، فال يسقطها من النصاب.
وذهبت الشافعية في اجلديد إلى أن هذه الديون ال تسقط من النصاب حالاَّة 

لة. كانت أو مؤجاَّ
وترجح اللجنة إسقاَط الديون احلالة دون الديون املؤجلة، وهو ما انتهت إليه 

الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعاصرة. والله أعلم.
]5258/81/17[  

 � � � �

زكاة القر�ض امل�ضرتد اأق�ضاطًا

ه: م من السيد/ عبد العزيز، ونصُّ 1 744 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لي على الدولة دين مضمون ويعطونني أقساطًا في كل سنة؛ فهل جتب علياَّ 
زكاة هذا املال كله أم أزكي كلاَّ قسط آخذه، وهو على أقساط ملدة خمس سنوات 

وعندي سندات من الدولة بهذا املال.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

لها  احملددة  األقساط  بحسب  الدولة  على  للمستفتي  املستحقة  األموال  إّن 
مما  واحدة  سنة  عن  قبضه  الذي  القسط  فيزكي  قبضها؛  عند  إالاَّ  زكاتها  جتب  ال 
مضى، ثم يضّمه إلى سائر أمواله ويزكيه معها عند احلول، ولو صادف حوالن 
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هذا  اللجنة  اختارت  وقد  قَبَضه،  عند  تزكيته  على  كاملة  سنة  مضي  قبل  احلول 
كان  إذا  )املضمونة(  املرجوة  للديون  بالنسبة  مالك  اإلمــام  مذهب  من  القول 
املدين.  استثماره وهو في ذمة  يتمكن من  الدين ال  لها أجل محدد؛ ألن مالك 
ينظر: حاشية الدسوقي بهامش مختصر خليل: )/466-468، الشرح الصغير 

للدردير: )/632. والله أعلم.
]2024/69/7[

 � � � �

اإ�ضقاط الدين واعتباره من الزكاة

األوقللاف  وزيللر  معالي  من  م  املقدَّ اآلتللي  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   745 1
ه: والشؤون اإلسالمية، ونصُّ

مستأجر لم يدفع أجرة شهرين؛ فهل لصاحب امللك أن يسقط هذا الدين عن 
املستأجر، ويقول له: هو زكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اجلمهور على عدم جواز ذلك، والقول باجلواز هو مذهب بعض الفقهاء من 
املالكية، وقول مرجوح عند الشافعية، وقد جاء في املوسوعة الفقهية في مصطلح 

»زكاة« فقرة )131( ما يلي:
ال يجوز للدائن أن يسقط عن مدينه الفقير املعسر الذي ليس عنده ما َيُسدُّ 
به دينه، ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال 
احلنفية واحلنابلة واملالكية ما عدا أشهب، وهو األصح عند الشافعية، وقول أبي 

عبيد.
ووجه املنع أن الزكاة حلق الله تعالى، فال يجوز لإلنسان أن يصرفها إلى نفع 

نفسه، أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.
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احلسن  عن  منقول  وهو  املالكية،  من  وأشهُب  قول،  في  الشافعية  وذهب 
البصري وعطاء: إلى جواز ذلك؛ ألنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه 
سدادًا  إليه  املدين  ها  فرداَّ مدينه  إلى  ماله  زكاة  الدائن  دفع  فإن  هذا.  فكذا  جاز؛ 
إليه واحتسبه  فرده  الدائن  إلى  فدفعه  دينه  به  يسد  ما  املدين  استقرض  أو  لدينه، 
أو قْصدًا إلحياء ماله جاز عند  أو تواطؤًا،  الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلًة،  من 

اجلمهور، وهو قول عند املالكية.

وإن كان على سبيل احلمِيلة؛ لم يجز عند املالكية واحلنابلة، وجاز عند الشافعية 
َح احلنفية  ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق، بل مبجرد النية من الطرفني. لكن صراَّ
بأنه لو وهب جميع الدين إلى املدين الفقير سَقَطْت زكاة ذلك الدين، ولو لم ينو 

الزكاة، وهذا استحسان. والله أعلم.
]2851/89/10[

 � � � �

- الإقرا�ض من اأموال الزكاة

- اإعفاء املع�ضر عن وفاء دينه وجعله من الزكاة

ه: 1 746 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيد/ عبد الله، ونصُّ
لظروفهم  قــروض  إلــى  احملتاجني  بعض  اللجنة  إلــى  تقدم  بأنه  نفيدكم 
الشخصية، وقامت اللجنة بإعطائهم تلك القروض، إالاَّ أنه تعذر حتصيل بعض 

يون، إاّل ما ندر.  هذه الديون نتيجة لعدم قيام املدينني بسدادمِ تلك الدُّ

وترى اللجنة إعفاءهم من سداد تلك الديون. 

والسؤال هو: 

مِي من القروض عن هؤالء املعسرين؟ هل يجوز لنا إسقاط املتبقـ
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والسيد  اللجنة،  إدارة  مجلس  عضو  محمد:  السيد  من:  كل  حضر  وقد 
محمود: املسؤول اإلعالمي في اللجنة، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادا بالتالي:

يقدر عدد املقترضني من اللجنة بـ: ]30 -40[ شخصًا، وهم على ثالثة أقسام:

القسم األول: فقراء غير قادرين على السداد.

القسم الثاني: قادرون بصعوبة، من خالل الضغط واملالحقة .

القسم الثالث: مقتدرون، لكن يقولون: إن عليهم التزامات جلهات أخرى.

•القروض من صندوق الصدقات، وليست من الزكاة . 	

قون باإلقراض أم ال؟ َن املتصدِّ •ال ندري هل َأذمِ 	

•وعندنا صناديق منتشرة في الكويت، لكن جرت العادة أن دافع الزكاة  	
يسلمها باليد ويستلم وصاًل بذلك.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إليهم  يأتي  ما  أن   .. زكاة  جلنة  على  باإلشراف  املختصون  قدمه  مما  واضح 
بعضه من أموال الزكاة، وبعضه من أموال الصدقات، وبعضه مختلط. 

الزكاة،  أموال  من  اإلقراض  يجوز  ال  أواًل:  فإنه  الزكاة  ألموال  بالنسبة  أّما 
}ڻ   الكرمية:  اآلية  عليه  تنصُّ  ملا  طبقًا  لها  ني  املستحقِّ على  توزيعها  يجب  بل 
ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھھ   ھ  

ۆ{]التوبة : اآلية 60[.
اًل: ال يجوز إسقاط اللجنة ألي مال من أموال الزكاة صرفته قصدًا ملن  أي أواَّ
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ال يستحقُّ أخَذها، بل يجب عليها استيفاؤه بكل الطرق املتاحة شرعًا وقانونًا، 
وصرُفه إلى اجلهة املستحقة لها حسبما نصت عليه اآلية. والله أعلم.

إلى احملتاجني من  تعطى  أن  األفضل  فإن  الصدقات:  بالنسبة ألموال  وأّما 
الصدقة  إذ  لهم؛  للصدقة  متليكًا  باعتبارها  حكمهم  في  ومن  واملساكني  الفقراء 

متليك بدون عوض. 
م للجنة  املتبرع لم يقدِّ وأّما إقراض الصدقات: فإنه ال يجوز شرعًا، ما دام 
خصصه  ما  إقــراض  جاز  الشرط  بهذا  نقودًا  م  قــداَّ فإن  إقراضها،  بقصد  نقودًا 

لذلك.
ومّما تقدم يعرف حكم ما إذا كانت األموال مختلطة بني أموال الزكاة وأموال 
وينتهي  واملساكني،  للفقراء  وتصرف  منها،  اإلقراض  يجوز  ال  فإنه  الصدقات؛ 

حكمه.
وتوصي اللجنة جلنة الزكاة بأن تعمل من اآلن على أن تفصل أموال الزكاة 
وأن  الشرعية،  مصارفها  في  الزكاة  أموال  ُتْصَرف  حتى  الصدقات؛  أموال  عن 
تصرف أموال الصدقات في اجلهة التي أذن املتبرع في صرف أمواله فيها، فإن لم 
يحدد فيجب أن تصرف لذوي احلاجات من الفقراء واملساكني ومن في حكمهم. 

والله أعلم.
]5596/134/18[  

 � � � �
. - دفع الزكاة للغارمني من بنك ربويِّ

- َمن الغارم الذي يعطى من الزكاة؟ 

ه: م من السيد/ عبد العزيز، ونصُّ 1 747 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نحن جلنة خيرية نقوم بتوزيع الزكاة ملستحقيها. 
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أن  )أي  ربوية  بنوك  من  للغارمني  الزكاة  دفع  شرعًا  يجوز  هل  والسؤال: 
الدائن بنك ربوي(؟

يستطيع  كماليات  بسبب  الديون  عليه  تراكمت  ملن  الزكاة  دفع  يجوز  وهل 
تركها مثل: املبالغة بشراء السيارة الفاخرة، أو بيت في منطقة راقية، وله تغييرها 

ين عليه.  ويقل الداَّ

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

الغارمون: هم املدينون بديون ال يجدون في مالهم الزكويِّ وغير الزكويِّ 
الزائد عن حاجتهم سدادًا لها، فإذا كان في مالهم الزائد عن حاجتهم - ناميًا كان 
ون من الغارمني، وال يعَطون زكاة من بند الغارمني،  أو غير ناٍم- سداٌد لها فال يعدُّ

يستوي في ذلك من اقترض لألكل أو للسكنى أو غيرها.

بسببه  وأصبح  عنه  املستفتى  املسلم  اشتراه  الذي  املسكن  كان  فإذا  وعليه:   
ثمنه  من  بجزء  واشترى  باعه  لو  إنه  بحيث   - حاجته  عن  زائــدًا  كان  إن  مدينًا، 

مسكنًا له كان الباقي من الثمن كافيًا لسداد دينه -؛ ال يكون من الغارمني.

أّما إذا كان ال يكفيه ويبقى عليه بعد ذلك بعض الدين، وليس له مال آخر 
الزكاة، ويستوي في ذلك من  الغارمني، ومن أهل استحقاق  يفيه منه؛ فهو من 
كان قرضه من بنك ربوي أو غير ربوي، ومن كان قرضه لضروريات احلياة أو 
من  على  للضروريات  اقَترَض  من  م  يقداَّ الزكاة  مال  قلة  عند  أنه  إاّل  كمالياتها، 

اقترض للكماليات. والله أعلم .

]5585/121/18[

 � � � �
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ل الإعالمي الإ�ضالمي �ضرف الزكاة فـي دين املموِّ

م من السيد / عادل ونّصُه: 1 748   عرض علىاللجنة واإلستفتاء املقدَّ

إذا تكفل أحد املتخصصني في هذا املجال وهو ال ميلك الرأسمال املطلوب 
واقترض الرأسمال املطلوب، وسعى بكل جهده لإلنتاج اجليد النافع اإلسالمي، 
وبذل قصارى جهده في التسويق وحفظ حقوقه واإلعالن والدعاية عن منتجه، 

ثم بعد ذلك لم يحقق تغطية تكاليف املشروع.

أن  العلم  مع  هذا  الزكاة؟..  أمــوال  من  ويعوض  الغارمني  من  يعتبر  فهل 
املشروع نال ثقة الشرعيني من حيث سالمته ونفعه، واإلعالميني املتخصصني من 
حيث الكفاءة الفنية واإلعالمية، والتربويني من حيث الرسالة التربوية املفيدة، أما 
االقتصاديون فكان رأيهم أن جدوى املشروع االقتصادية ضعيفة جدًا مع احتمال 
كبير للخسارة، كما أن هدف املنتج للمشروع بث الوعي اإلسالمي، وإصالح ما 
ميكن إصالحه من واقع املسلمني ومستقبلهم، وتقدمي البديل اإلسالمي النافع، 

بغض النظر عن الربح والفائدة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن املستدين إلنتاح إعالم إسالمي على أمل أن يعطى من أموال الزكاة من بند 
الغارمني في حال اخلسارة ال يعتبر من الغارمني املستحقني للزكاة؛ ألن من شرط 
الضرورة  إالاَّ في حاالت  الزكاة  الوفاء من  نية  يستدينوا على  أن ال  استحقاقهم 
كالفقير الذي يستدين حلاجته األساسّية، ثم يطلب من الّزكاة لسد ديونه بصفته 

غارمًا. والله أعلم.
]1438/85/5[

 � � � �
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ا�ضتثمار الغارم ما قب�ضه من الزكاة

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 749 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ر في جتارته خسارة كبيرة، ووجبت عليه ديون كثيرة، فقام  ٌر َخسمِ رجل تاجمِ
بعض احملسنني فأعطوه زكاة ليدفعها عن دينه.

فهل يجوز له أن يستثمر هذا املال لكي يسدد دينه كله، حيث إن ما أعطي ال 
يكفيه لسداد الدين؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الزكاة،  مستحقي  من  سواهما  ومن  والغارم  الفقير  ألن  ذلك؛  من  مانع  ال 
همِ ملكًا مطلقًا، ولهم مبوجب ذلك  الزكاة مبجرد قْبضمِ ميلكون ما قبضوه من مال 
ي أن يجبرهم أو يشترط  قًا ملصاحلهم، وليس للمزكِّ أن يتصرفوا فيه مبا يرونه محقِّ
ٍ حالِّ أن يستثمر ما قبض من مال  عليهم خالف ذلك، لكن ال يجوز للمدين بَدْين
الزكاة أو غيره ليمتنع بذلك عن سداد الدين إالاَّ إذا رضي الدائن بذلك؛ حلديث 

النبي �: »َليُّ الواجد يحل عقوبته وعرَضه« رواه البخاري))(. والله أعلم. 

]6614/85/21[
 � � � �

�ضداد ديون اللجنة الدعوية من الزكاة

م من األمني العام للجنة دعوية لإلسالم،  1 750  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

للفواتير املستحقة عليها، وذلك بسبب  بأزمة مالية شديدة وتراكم  اللجنة  متر 
تأخر جهات الدعم املالي للجنة من جهة، وتخفيض مبالغ الدعم من جهة أخرى.

معلقًا بعد حديث رقم )2400(، ورواه أبو داود )رقم 3628(.  )((
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إلى  برفعها  بعضهم  ووعيد  مستحقاتهم،  ألخذ  املستحقني  إلحلاح  ونظرًا 
القضاء، فإننا نسأل: هل باإلمكان االستعانة بأموال الزكاة املوجودة في اللجنة؛ 

إذ إن لديها مبلغًا من الزكاة ميكنه إسعاف الوضع احلالي؟
أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

عن  وعجزت  املطالبة،  عليها  وتوجهت  للغير،  مدينًة  اللجنة  أصبحت  إذا 
الوصف.  بهذا  الزكاة  لها األخذ من  )الُغْرم(؛ جاز  فيها وصف  السداد، وحتقق 

والله أعلم.
]2859/97/10[

 � � � �

دفع الزكاة عن املِدين

ه: م من السيد/ مصطفى، ونصُّ 1 751 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل ميسور احلال، ونتيجة ملعامالت جتارية خسر جتارته، مما أدى إلى خسارة 
أمواله وتعرض للسجن؛ نظرًا ملطالبة بعض الدائنني له بأموالهم.

فهل يجوز ألخي هذا املدين أن يدفع زكاة ماله لدائنيه؛ فيسد عنه ديونه حتى 
يخرجه من السجن؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أمـــوالـــه  كـــانـــت  ــــأن  ب لـــلـــزكـــاة  مــســتــحــقــًا  ـــن  ـــدي امل األخ  أصـــبـــح  إذا 

 

ال تغطي ديونه، أو تغطيها وال يزيد عن ذلك مقدار نصاب، فإّنه يجوز ألخيه أن 
يدفع له زكاة ماله، ليسد بها ديونه، وله أن يدفع هذه الزكاة لدائني أخيه مباشرة 

سّدًا لديونهم عليه. والله أعلم.
]4622/91/(5[

 � � � �
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دفع الكفيل وال�ضامن الدين من الزكاة

ه: م من السيد / خلف، ونصُّ 1 752 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بأقساط شهرية،  ى  له دين على شخص، فضمنه آخر على أن يؤداَّ شخص 
فسدد املدين بعضها، ثم انقطع عن تسديد الباقي عجزًا؛ فهل يجوز للضامن أن 
يأخذ من الزكاة لسداد هذه األقساط املتبقية واملتراكمة؟ وهل يجوز له إذا سّدَد 
هذه األقساط من الزكاة التي أخذها لسدادها أن يرجع على املدين املضمون عنه، 

ويطالبه بها؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يأخذ من  أن  له  الذي يجوز  الزكاة، وإنا  د ذلك من  يسدِّ أن  امن  للضاَّ ليس 
َدْينه عنه من  الزكاة ليسدد ديونه هو املدين، ويجوز للكفيل أن يستأذنه في دْفعمِ 
فإذا  الديون،  من  عليه  ما  أداء  عن  عاجزًا  معسرًا  يكون  أن  بشرط  الزكاة،  مال 

دها من الزكاة فليس للّضامن أن يطالبه بشيء. والله أعلم. سداَّ

]7320/68/23[
 � � � �

اإعطاء �ضاحب املال زكاته ملوظفيه

األوقللاف  وزيللر  معالي  من  املقّدم  اآلتللي  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   753 1
والشؤون اإلسالمية، ونّصه:

الزكاة لهم؟  قليلة؛ فهل يجوز دفع  إذا كان لدى شخص عمال وأجورهم 
علمًا بأنهم يتسلمون رواتبهم منه.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 
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العمال فقراء يستحقون  املدفوُع غيَر األجرة، وما دام  إن ذلك جائز ما دام 
الزكاة. والله أعلم.

]2852/91/10[
 � � � �

- اخلطاأ يف احت�ضاب الزكاة

- هل دين الزكاة يتعّلق بالرتكة؟

ه: م من السيد/ وليد، ونصُّ 1 754 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  األسرية  الشركات  إحــدى  هي  والتي  شركتنا  وحرصت  دأبــت  لقد 
ملراجعة  العاملية  املكاتب  أوقاتها وملستحقيها، وقد كلفت إحدى  الزكاة في  دفع 
مراجع  أن  مؤخرًا  لنا  اتضح  ولقد  الزكاة،  مخصص  احتساب  في  احلسابات 
احلسابات وقع في خطأ غير مقصود في طريقة احتساب الزكاة للسنوات املاضية 

) 1990ـ2001(.

وبعد أن مت إعادة احتسابها وفق الشريعة اإلسالمية بواسطة بيت الزكاة؛ تبنّي 
أن على املساهمني مبالغ تستحق عن السنوات املاضية تشكل ما يقارب 17% من 

رأسمال الشركة.

مع العلم أن الشركة كانت تقوم بتوزيع األرباح على املساهمني بعد تخفيض 
مخصص الزكاة من صافي الربح.

ونودُّ أن نحيطكم علمًا بأن الشركة قد قامت بتوزيع األرباح عن السنوات 
بعد  املدفوعة  غير  املستحقة  الزكاة  أرباح  مبلغ  ن  ويتضماَّ للمساهمني،  السابقة 

التعديل؛ مّما يعني أن مبالغ الزكاة املستحقة للدفع هي في حيازة املساهمني.
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املغفور  إلى  تعود  للمساهمة كانت في األصل  الشركة  ملكية  إن 88% من 
له بإذن الله والد املساهمني احلاليني؛ الذي وافته املنية في عام 1996، ومن ثم 

حتولت حصته إلى الورثة الشرعيني.

ونود كذلك أن نحيطكم علمًا أن والد املساهمني املغفور له بإذن الله كانت 
له يد طولى في عمل اخلير، وكان قد أنفق مبالغ تصل إلى أضعاف مضاعفة من 

الزكاة املستحقة في عمل اخلير.

بعد هذا الشرح والتوضيح لطبيعة املشكلة؛ يرجى إفادتنا بالفتوى الشرعية 
املدفوع عن  املستحق وغير  الزكاة  الواجبمِ عمُلها بخصوص مخصص  لألمور 

الفترتني التاليتني:

من عام 1990 حتى عام 1996، العام الذي انتقل فيه املغفور له بإذن   -(
الله والد املساهمني إلى الرفيق األعلى.

بوفاته  انتهت  املالية  إن ذمته  2-  من عام 1996 حتى عام 2001، حيث 
ع اإلرُث على الورثة الذين هم املساهمون احلاليون للشركة. وُوزِّ

وفيما يلي األسئلة التي نود منكم اإلجابة عليها:

ة الدفع عن الفترة التي وقع بها اخلطأ؟ هل الزكاة مستَحقاَّ  -(

هل تدفع بواسطة الورثة الشرعيني، أم يتحملها املغفور له بإذن الله والد   -2
املساهمني؟

هل يجوز تسديد الزكاة املستحقة على عّدة مراحل أو سنوات؟   -3

هناك بعض الورثة قد ال يكون لديهم املقدرة على سداد حصصهم من    -4
الزكاة؛ فما العمل؟
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َنْعلَمُه بخصوص  إفادتنا إن كان هناك أي معلومة أو إيضاح يجب أن    -5
املوضوع؟

به مراجع احلسابات، وبدون علم  قام  نتج عن خطأ  أن اخلطأ  مع مالحظة 
الورثة املساهمني أو والدهم املغفور له بإذن الله.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

الزكاة جتب في املال الزكوي بعد أن يتم عليه حول، فإذا حسبت خطأ   -(
في بعض السنوات، ثم تبنّي أن الزكاة الواجبة أكثر من الزكاة املصروفة 
فعاًل ملستحقيها؛ وَجَب على صاحب املال دفع الباقي، ويبقى دينًا في 
يدفعه  أن  اليد  ذات  ضيق  عند  وله  الزكاة،  ملستحقي  يدفعه  حتى  ذمته 

على دفعات بحسب طاقته وإمكانه.

ْد من تركته بسبب   أّما بالنسبة ملا وجب على املتوفى منها قبل موته، ولم يسداَّ
اخلطأ الذي وقعوا به؛ فقد ذهب احلنفية واملالكية إلى أن دين الزكاة وهو حق لله 
تعالى ال يتعلق بالتركة بعد وفاة املورث ما لم يوص مِبه، وذهب الشافعية واحلنابلة 
لم  أم  بذلك  منها سواء أوصى  أداؤه  بالتركة، ويجب  يتعلق  الزكاة  دين  أن  إلى 

يوص.مِ

وأخذًا  به،  بــّرًا  مورثهم  على  وجب  ما  يدفعوا  أن  الورثة  اللجنة  وتوصي 
باألحوط حسب إمكانهم واستطاعتهم.

وإذا كان أصحاب األسهم في هذه الشركة من املعسرين عند معرفتهم    -3
الزكاة عليهم؛ فال بأس بدفع ما عليهم منها إلى  بوجوب ما تبقى من 

املستحقني على دفعات على قدر اإلمكان.

في  دينًا  تبقى  لفقرهم  السابقة  الزكاة  دفع  يستطيعون  ال  الذين  الورثة    -4
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ذمتهم إلى ميسرة. والله أعلم.

]5591/127/18[

 � � � �

هل على الرتكة التي مل تق�ضم ل�ضنني زكاٌة؟

ه: م من السيد/ ناصر، ونصُّ 1 755 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

َكت من وفاة الوالد سنة 1983 إلى 1994 ألسباب خاصة  َكُة الوالد؛ ُترمِ  َترمِ
بالورثة، ثم قسمت بعد ذلك.

- هل على هذه التركة زكاة؟ وكيف؟

ع بعض هذه التركة بني بعض  - إذا علم أن هناك زكاة كيف إخراجها وقد ُوزِّ
الورثة، وهي: )ثمن للوالدة قبل الوفاة، وثلث الوصية للوالد، ونصيب األوالد 

الثالثة(؛ هل تعاد األنصبة أم ماذا؟

جابت اللجنة مبا يلي : أ ❁

تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسمة؛ ألن اإلرث ملك قهري يدخل 
في ملك الورثة جبرًا، ويتحقق بذلك شرط وجوب األداء وهو امللك التام، وقد 
حول  ويحسب  احلْول،  وَحـَوالن  نصابًا  املال  بلوغ  وهو  الوجوب،  شرط  حتقق 

الزكاة بعد وفاة املورث ودخول التركة في ملك الورثة.

ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وحتسب 
الزكاة بحساب كل سنة على حدة. والله أعلم.

]2842/81/10[
 � � � �
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زكـــاة الو�ضيـــة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 756 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل على مال الوصية بالثلث زكاة؟ 
وجزاكم الله خيرًا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ثلث املال املوَصى به للخيرات ال زكاة فيه، أما املوَصى به ألشخاص معينني 
فتجب الزكاة فيه على املوَصى لهم من تاريخ انتقال املوصى به إليهم، إذا استجمع 
املوصى به شروَط الزكاة الشرعية، من احلول والنصاب وغير ذلك، وذلك بعد 

ضمه إلى أموالهم الزكوية األخرى التي من جنسه. والله أعلم .

]5580/117/18[
 � � � �

انقطاع حول الزكاة باملوت

ه: م من السيد / راشد، ونصُّ 1 757 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

َة  ورث رجٌل مااًل من والدته، وقد تأخرت إجراءات استالم هذه األموال مدِّ
َي أموالها ولكنها توفيت قبل أن يحول  شهرين، مع أن والدته معتادة على أن تزكِّ
احلول على هذا املال، ولكّن احلول حال بعد أن استلم هذا الرجل هذا املبلغ؛ فهل 

يجب في هذا املال زكاة؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دامت األم قد ماتت قبل انتهاء حول الزكاة فال زكاة عليها في هذا احلول؛ 
ما  ثم على كل وارث زكاُة  لها،  يبَق  إلى ورثتها ولم  بالوفاة  انتقل  قد  املال  ألن 
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َثُه منها مع باقي أمواله - إن وجد - بدءًا من تاريخ الوفاة، هذا إذا كان املال  َورمِ
املوروث من أموال الزكاة، واستوفى شروط الزكاة من النصاب واحلول، وإالاَّ فال 

زكاة فيه. والله أعلم.
]5250/69/17[    

 � � � �

ف مبوجب وكالة اإخراج الزكاة عن الوالد املخرِّ

ه: م من السيد/ علي، ونصُّ 1 758 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنا لدي توكيل عام من والدي عن جميع ممتلكاته، والسؤال هو: هل يحق 
لي إخراج الزكاة بدل والدي من ماله اخلاص أم ال؟ وللعلم والدي اآلن يعتبر 

ف؟ شبه مخرِّ
مالحظة: والدي لم يوكلني عن إخراج الزكاة. أفتونا مأجورين.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

ُل فيها بأزمة   ترى اللجنة أن الزكاة جتب في احلالة املعروضة، والتي مير املوكِّ
صحية تفقده الوعي واإلدراك، وتأخذ اللجنة بالرأي الفقهي القائل: إن الوكالة 
املال عن موكله من  زكاة  يخرج  الوكيل  فإن  تنقضي، وعليه:  احلالة ال  في هذه 

تاريخ الوكالة؛ ما لم يثبت أن املوكل قد أخرجها قبل ذلك. 

ويصرف الوكيل الزكاة في املصارف التي حددتها اآلية الكرمية، وهي قوله 
تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ    ۆ{]التوبة: 60[. والله أعلم.
]3635/129/12[ 

 � � � �
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اإخراج الزكاة عن الغري بدون اإذنه

ه كاآلتي: م من السيد/عماد، ونصُّ 1 759 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إذا حال احلول وحان موعد دفع الزكاة عن الشركة واملستثمرين، فهل علّي 
أن أستأذن كل مستثمر في دفع زكاة ماله؟ أم أدفع حصة الشركة من الزكاة وأترك 

حصة املستثمرين، ولكن أذّكر كاًل منهم على املبلغ الذي يجب عليه للزكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

سابق  بإذن  إالاَّ  املستثمرين  عن  وال  الشركة  عن  ال  الزكاة  يدفع  أن  له  ليس 
منهم؛ ألنها عبادة وحتتاج إلى النية، ويكفي أن يكون هناك إذن سابق عند إنشاء 
مسؤواًل  ليس  مضارب  كشريك  والسائل  لالستثمار،  املبلغ  إيــداع  أو  الشركة 
ذلك.  في  فّوُضوه  قد  يكونوا  لم  ما  واملستثمرين  املساهمني  الزكاة عن  دفع  عن 
وأصحاب هذه األموال هم املسؤولون عن إيتاء زكاتهم، وهم يختلفون اختالفًا 
النصاب األول لكل  العبرَة بَحوالن احلول على  كبيرًا في حوالن حولهم؛ ألّن 

منهم. والله أعلم.
]729/85/3[

 � � � �
ل فـي الزكاة التزام الوكيل راأي املوكِّ

ه اآلتي: م من السيد/ محمد، ونصُّ 1 760 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الزكاة  وإخــراج  عقاراتهم  إدارة  في  شخصًا  األشخاص  بعض  وكل  لقد 
الزكاة عن  بإخراج  أْوَصــْوُه  كما  الكويت،  بالدراسة خارج  فترة وجودهم  عنها 
هذه األموال، وقد أفتاه أهل العلم بأن الزكاة تستخرج عن مجموع الرصيد آخر 
ُد خالل احلول  احلول، وال عبرة بأول احلول أو وسطه، مبعنى أن األموال التي َترمِ
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ي عنها مع باقي املال دون انتظار مرور حول كامل عليها. أو في آخره يزكِّ

ولذلك أطلب السؤال الشرعي حول مسؤوليته أمام الله وأمام صاحب املال 
فيما لو استملكت الدولة له عقارًا بنصف مليون أو يزيد، وتسلم القيمة قبل نهاية 
احلول بشهرين أو ثالثة أشهر، فلو أخرْجُت الزكاة عن هذا املبلغ وهو لم يكتمل 
احلول، وال ريعه، ورفض صاحب املال ذلك لوجود آراء أخرى عند الفقهاء أن 

كل مال مستقلٍّ يكون له حول كامل.

هل يلتزم بإرادة ورأي صاحب املال أو يأخذ بالقول املخالف؟

وفيما لو التزم برأي صاحب املال بطريقة إخراج الزكاة هل يكون متهاونًا في 
رًا أو يناله اإلثم في اآلخرة؟ هذا، وجزاكم الله كل  تنفيذ أحكام الزكاة، أو مقصِّ

خير، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مبا أن املستفتي وكيل عن صاحب املال في إخراج الزكاة فعليه االلتزام بقيود 
هذا التوكيل، وال إثم عليه إذا التزم برأي صاحب املال بطريقة إخراج الزكاة على 
غير ما أراد املوكل من طريقة أخرى معتبرة أيضًا، هذا ما لم يصدر عن ولي األمر 
قبل  فيه  تصرف  فيما  املستفتي  على  ضمان  وال  الطريقتني،  بإحدى  يلزم  قانون 
صدور التعليمات اجلديدة للموكل حيث وافق تصرفه وجهًا معتبرًا في الشرع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
]741/100/3[           

 � � � �

ل فيه من اأموال الزكاة التق�ضري فيما ُوكِّ

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 1 761   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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بيتي، وصديق لي، وتركتها عند مدير اجلمعية،  آل  أموال زكاة من  أخذت 
وقلت له: هذه أموال زكاة مال مشروطة علياَّ من آل بيتي وصديقي، وال توزع 
على أحد إالاَّ على متضرري أمواج تسونامي فعاًل، وأنا الذي أقوم بتوزيعها فقط، 

وشراء مواد غذائية فقط، ولكّنه خالف ووّزعها مبعرفته.
فهل يجوز ملدير اجلمعية هذا توزيعها أصاًل على أنها أموال زكاة؟ وشكرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجب على مدير اجلمعية رد أموال الزكاة التي أودعها املستفتي عنده على 
سبيل األمانة، وال يجوز له أن يوزعها أو يعطيها ألحد، وما دام قد تصرف فيها 
مصارفها  في  صرفها  سواء  صحيح؛  غيَر  فيها  فه  تصرُّ فيعدُّ  ذلك،  خالف  على 

الشرعية أو ال، وعليه أن يضمنها له إذا طلبها منه. والله أعلم. 

]6634/102/21[

 � � � �
زكاة �ضنوات فائتة مل تخرج زكاتها

ه: م بواسطة السيد/ أحمد، ونصُّ 1 762   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرفق لفضيلتكم صورًا من حسابات مالية خاصة لم أستطع استخراج الزكاة 
حساب،  من  أكثر  علّي  اختلط  ألنه  وذلك  )92،93،94م(.  أعوام  خالل  عنها 
وخاصة أنه أفتاني بعض املشايخ بضرورة إخراج الزكاة كل حساب على حدة، 
وآخر أفتاني بإخراج الزكاة عن جميع احلسابات مرة واحدة؛ لذا أعرض عليكم 
إخراج  في  التقصير  هذا  عن  الله  وأستغفر  فيه،  مبا  للعمل  اإلفادة  راجيًا  األمر، 

الزكاة في حينها.
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

انعقد  بدأ احلول الزكوي األول للسائل من تاريخ 1412/2/3هـــ؛ حيث 
الزكاة  ووجبت  وديعة،  كويتي  دينار   )3000( وقدره  نصابًا  املال  ببلوغ  احلول 
بانتهاء احلول بتاريخ: 1413/2/3هـ لوجود النصاب؛ حيث يشترط لوجوب 

الزكاة وجود النصاب في أول احلول؛ النعقاده، وفي آخره؛ لوجوب الزكاة.

هو  ما  فيضمُّ  احلسابات؛  جميع  في  املوجودة  األمــوال  جميع  زكاة  وجتب 
موجود في حساب الوديعة وقدره )3000( دينار، وما في حساب التوفير األول 
 )1358.146( الثاني  التوفير  حساب  في  وما  دينارًا،   )1106.685( وقدره 
دينارًا، وما في الوديعة بالدوالر وقدرها )10500( دوالرًا »حتسب قيمة الدوالر 
املبالغ  هذه  عن  َنَتَج  ما  كله  هذا  إلى  ويضاف  الزكاة«،  إخراج  يوم  صرفه  بسعر 
الزكوي  احلول  يبدأ  ثم  ثم يخرج زكاتها وقدرها: )%2.5(،  عائد شرعّي،  من 
4/2/4)4)هـــ، وهكذا إلى أن يصل  1413/2/4هـ إلى:  تاريخ:  الثاني من 

. إلى احلول الزكويِّ احلاليِّ

وملا كان السائل لم يخرج زكاة ماله عن السنوات املاضية فعليه أن يحسب 
مقدار الزكاة عن العام األّول، ثم يحسَم قيمة الزكاة من رأس مال العام الثاني، 
وهكذا في كل عام؛ فيكون رأس ماله الذي جتب فيه الزكاة في العام الثاني هو 
رأس ماله في العام األول مضافًا إليه العائد الشرعّي، محسومًا منه مقدار الزكاة 
في العام األول، إضافة إلى ما دخل في حساباته من أموال وما نتج عنها من عائد 

شرعّي.
مع مالحظة أنه يجب على املستفتي زكاة ما قد يكون لديه من أموال بلغت 

نصابًا قبل هذه احلسابات. والله أعلم.
]2865/102/10[

 � � � �
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زكاة ماٍل ُدِفع ثمنًا ملبيع ثم عاد ل�ضاحبه بعد �ضنة

ه: م من السيد/ إبراهيم، ونصُّ 1 763 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لقد قمت في شهر يوليو 1992م بشراء شقة في القاهرة، واتفقت هنا مع 
عند  لها  ودفعت  الشقة  شراء  ومت  جنيه،   94000 مبلغ  على  العمارة  صاحبة 
توقيع العقد مبلغ 50000 جنيه، وُيدفع الباقي على أقساط ربع سنوية كل قسط 
الثالثة  واألقساط  )/1993/8م.  في:  األخير  القسط  يستحق  جنيه؛   11000
الشقة عند استالمها  بتسجيل  الشّقة، وأقوم  أن أستلم  دفعتها في موعدها على 

في: )/8.

وحني سافرت في إجازة في 93/7/2 أخبرتني بأنها لن تستطيع بيع الشقة 
بها.  املصرح  الثالثة  فوق  دورين  ببناء  قامت  ألنها  مخالفة؛  عليها  إن  حيث  لي 

واآلن أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي ما حكم الشرع في النقطة التالية:

فهل  جنيه؛   84000 وهو  دفعته،  الذي  املبلغ  إعطائي  على  السيدة  وافقت 
هناك زكاة عن هذا املبلغ وهو محتجز عنَدها ملدة عام؟

أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

جنيه   )84000( وهــو  الشقة  ثمن  من  املدفوع  املبلغ  البائعة  ــاع  إرج إن 
للمشتري، وإرجاع املشتري الشقة للبائعة يعتبر إقالًة، وهو فسٌخ أو رفع للعقد 
املبرم بينهما )على اختالف بني الفقهاء في ذلك(، وقبل فسخ العقد كان املبلغ 
املدفوع ملكًا تامًا للبائعة، وعليه؛ فال زكاة فيه على املشتري حتى يقبضه ويحول 

عليه احلول، والله أعلم.
]2609/((4/9[

 � � � �
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زكاة ثمن املبيع املقبو�ض على فرتات

ه: م من السيد/ حسني، ونصُّ 1 764 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مت بيع بيت لورثة بتاريخ: 95/12/3م مع استالم جزء من املبلغ )60000 
لدى  رسميًا  التسجيل  عند  د.ك(   110000( املبلغ  باقي  يدفع  أن  على  د.ك(، 
كاتب العدل، وقد مت ذلك بعد نحو شهرين من التاريخ األول، وذلك لإلجراءات 

اإلدارية واستكمال األوراق املطلوبة، والسؤال:

هل يعتبر التاريخ األول: 95/12/3 هو تاريخ متام البيع، وتستحق الزكاة 
بعد  إكماله  مت  املذكور  املبلغ  بأن  علمًا  د.ك(؟   170000( املبلغ  جميع  على 

التسجيل حسب عقد البيع للّدالل )مرفق العقد - الفقرة خامسًا(.

بعد  العدل، وكان ذلك  التسجيل لدى كاتب  بعد  البيع قد مت  يعتبر  أم هل 
حوالي شهرين من قبض الدفعة األولى، ويبدأ حساب الزكاة من ذلك التاريخ؟ 
كل  الثانية  الدفعة  وتاريخ  األولى  الدفعة  تاريخ  على  الزكاة  حساب  يتم  هل  أم 

على حدة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إلى  انتقلت  البيت  ملكية  فإن  بتاريخ: 95/12/3م؛  أبرم  قد  العقد  دام  ما 
في  الورثة  وهم  البائع  إلى  انتقلت  الثمن  ملكية  وكذلك  تاريخه،  من  املشتري 
التاريخ نفسه، وعليه فإن زكاة الثمن جتب على البائع )الورثة كل على قدر حصته 

فيه( من تاريخ البيع لدخوله في ملكهم وصيرورته دينًا لهم على املشتري.

ه؛ زكْوه بعد مرور حول عليه إذا لم يكن عندهم مال آخر، فإن   فإن قبضوه كلاَّ
ْوه في حول املال األول، وإن قبضوا بعضه  كان عندهم مال آخر ضموه إليه َوزكاَّ
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ْوه بعد قبضه عن املدة  وا املقبوض بحسب ما تقدم، فإذا قبضوا الباقي زكاَّ فقط؛ زكاَّ
ْوه فور البيع قبل  املاضية السابقة على القبض، بدءًا من تاريخ البيع، وإن شاؤوا زكاَّ
قبضه إذا وجبت زكاة أموالهم األخرى، واخليار في ذلك لهم، واملعتبر في حول 

الزكاة السنة الهجرية. والله أعلم.
]3997/89/13[       

 � � � �
زكاة املال املدخر للحاجة

ه: م من السيد/ علي، ونصُّ 1 765 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل  السؤال:  وكان  الزكاة،  عن  سئل  جّدًا  معروف  مسجد  وخطيب  إمام 
عنده مال وليس عنده بيت؛ فقال اإلمام: إذا كان الرجل عنده أرض، ويريد أن 
يبني فيها بيتًا سكنًا له، وهذا البيت يحتاج إلى 100 أو 60 ألف مثاًل، وال ميلك 
سوى من 10 إلى 50 ألف دينار، وَمراَّ احلول تلو احلول على هذا املال، وما دام 

املبلغ املجَمع ال يكفي للبناء فهذا املال املدخر ال يزكى وليست عليه زكاة.
في  ويوجد  رقبتي،  في  واملسؤولية  نعم،  قــال:  األمــر  في  ناقشته  وعندما 
أفتوا  إذا  أناقشهم  أن  السؤال عليها، وأنا مستعد  الفتوى أعرض  إدارة  األوقاف 

بغير ذلك، املرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن املال املرصد حلاجة من احلاجات األصلية إذا لم يوضع فيها فعاًل، وحال 
التام والنماء ولو تقديرًا،  احلول وهو عند مالكه فإنه جتب زكاته؛ لوجود امللك 
وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وذهب بعض احلنفية إلى أن الشخص إذا أمسك 
املال إلى حاجته األصلية ال جتب فيه الزكاة إذا حال احلول وهو عنده، وقد بنّي 
من  كثير  عليه  اعترض  الرأي  هذا  أّن   )384 ص  )ج3  حاشيته  في  عابدين  ابن 
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فقهاء احلنفية في الكتب املعتمدة؛ كالبحر الرائق واملعراج والبدائع والكنز وشرح 
أن  أوردوا خالفه، ونصوا على  التتارخانية؛ حيث  املقدسي والسراج والفتاوى 
للنفقة متى حال عليه احلول وهو  النقد كيفما أمسكه للنماء أو  الزكاة جتب في 
عنده، وال يستثنى من ذلك إالاَّ ما حال احلول عليه وهو مستحق الصرف فعاًل؛ 
املال  وألن  ته،  ذماَّ لبراءة  إليه  محتاج  فإنه  للعباد؛  أو  وجل،  عز  الله  دين  ألداء 

املستحق للصرف فعاًل في حكم اخلارج عن ملكه.
وبهذا يتبني أن قوَل احلنفية عند احملققني موافٌق ملا ذهب إليه جمهور الفقهاء 
وبهذا ينتفي اخلالف إالاَّ خالف ضعيف ليس له حظ من النظر، وبهذا تأخذ جلنة 
الفتوى؛ ألنه املوافق ألدلة الشرع من مثل قول النبي �: »إذا كان لك مائتا درهم 
الله  الرزاق عن علي رضي  ففيها خمسة دراهم« رواه عبد  وحال عليها احلول 

عنه))(.
فدل النص على أن ما بيد الشخص من نقد جتب زكاته ولو كان قد أمسكه 
لسد حاجته في املستقبل، أما الدين الذي ثبت في املاضي فهو مستحق األداء في 

احلال؛ فكأن ما يقابله ليس في ملك الشخص.
بعض  عن  واملنقول  احملرر  غير  الضعيف  بالقول  اإلفتاء  يجوز  وال  هذا؛ 
احلنفية؛ ألنه يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الزكاة وحرمان الفقراء منه، وبهذا 

يضيع احلق املعلوم الذي أوجبه الله في أموال األغنياء. والله أعلم. 
]1446/97/5[

 � � � �
�ض لبناء م�ضجد زكاة مالٍ ُخ�ضِّ

ه كاآلتي: م من املدعوة/ هبة، ونصُّ 1 766 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

رقم )7077(.  )((
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أنا سأبني مسجدًا وقد قمت مبعامالته،  الزكاة،  إفادتي عن موضوع  يرجى 
وسيبدأ العمل به بعد شهر ونصف، واملال الذي سأبني به حال عليه احلول قبل 
أن أباشر في العمل، فهل جتب الزكاة في هذا املال، حيث إن هذا املال مرصود 

لبناء املسجد، مع جزيل الشكر.

أجابت اللجنة: ❁ 

على  يزال  ال  وهو  يدها،  من  يخرج  لم  املسجد  لبناء  املرَصد  املال  هذا  أناَّ 
ملكها، وبذلك جتب فيه الزكاة مع سائر أموالها إذا حال عليه احلول فتزكيه بعد 
أن تخصم ما عليها من الديون، سواء كانت ديوَنها اخلاصة أو ديونًا لزمتها من 

أعمال أولية ملصالح املسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

]138/257/([      
 � � � �

زكاة الأموال الحتياطية

م من السيد/ يحيى، ونّصه: 1 767 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرباح  من  حتتجز  التي  االحتياطية  املخصصات  بعض  عن  مأجورين  أفتونا 
تتحقق؛  ال  أو  تتحقق  قد  محتملة  مصروفات  ملواجهة  واملؤسسات  الشركات 
مثل: مخّصص ترك اخلدمة للعاملني، أو مخّصص ديون مشكوك في حتصيلها، 
املخصصات  هذه  هل  احملتمل؛  البضائع  أسعار  هبوط  ملواجهة  مخّصص  أو 

واالحتياطيات ُتخصم من وعاء الزكاة أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

الزكاة، وهي عبارة  فيها  للشركة جتب  أموال مملوكة  إّن هذه االحتياطيات   
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عن ربح لم يوزع ملعاجلة الطوارئ احملتملة؛ ولذا تعتبر من )وعاء الزكاة(؛ أي 
من األموال الواجبمِ تزكيُتها. والله أعلم. 

]1098/70/4[                    

 � � � �

زكاة مال ا�ضتفاده املكلف لتعوي�ض ال�ضكن

ه: م من السيد/ عباس، ونصُّ 1 768 عرض على اللجنة االستيضاح املقدَّ

قامت  واآلن  الغاشم،  الغزو  بسبب  منها  نزحوا  قد  فيلكا  جزيرة  أهالي  إن 
من  ليتمكنوا  هناك  منازلهم  عن  اجلزيرة  مواطني  بتعويض  مشكورة  احلكومة 

شراء، أو بناء بيوت لهم في مناطق الكويت، والسؤال:

عن  البحث  أن  وخاصة  احلول،  عليها  حال  إذا  زكاة  املبالغ  تلك  على  هل 
السكن املناسب أو بنائه قد يستغرق عامًا أو أكثر؟

التعويض  مبلغ  زكاة  الرجل  يخرج  فهل  زكاة؛  املبالغ  تلك  على  كان  وإذا 
املبلغ  أن  أم  أيام،  أو  مِعليه شهر  املعتاد كل عام حتى وإن لم ميض  ماله  مع زكاة 

التعويضياَّ له حوٌل خاصٌّ به؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا حال احلول على املال وقد بلغ نصابًا؛ فيجب إخراج زكاته.

مِه مِفي البناء أو بقي منه مقدار  فإذا حال احلول على مال التعويضات قبل صرفــ
النصاب؛ وجب إخراج زكاته.

ويبدأ حساب احلول من يوم دخول مال التعويض في ملك صاحبه. 

هذا إذا لم يكن عنده مال من جنسه يبلغ نصابًا، فإن كان عنده مال من جنسه 
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بالنسبة  ل  األواَّ املال  حول  حلول  عند  كله  املال  ي  وُزكِّ إليه،  أضيف  نصابًا  يبلغ 
للمالني. والله أعلم.

]3255/121/(([
 � � � �

زكاة الديون ومكافاآت املوظفني

اللجنة كلٌّ من السيد/عدنان، والسيد/ ممدوح، والسيد/ عبد  َم إلى  1 769 تقدَّ
املجيد، وقالوا:

ها في إنشاء مصانع  إن شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها اسُتغلاَّت كلُّ
لتصنيع أدوات البناء، ويطلبون بيان احلكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه 

الشركة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التصنيع  ال  التجارة  منها  املقصود  والبضائع  النقد  على  جتب  إنا  الزكاة  إن 
ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم ُتخصم الديون املستَحّقة على الشركة، 
العشر  فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه احلول يخرج زكاته مبعدل ربع 
)2.5%( بعد استئذان املساهمني؛ ألن الزكاة عبادة ال تؤدى إالاَّ بالنية، وال يقوم 

شخص بأداء الزكاة عن شخص إالاَّ بالتوكيل أو الوالية.

وقد سألوا عن مكافآت املوظفني التي تصرف لهم عند انتهاء اخلدمة، وهي 
خرٌة عندهم. مداَّ

فأجابت اللجنة: ❁ 

للموظفني  مستحقة  الشركة  على  ديــون  احلقيقة  في  هي  املكافأة  هذه  أن 
املوظف  أو  العامل  يخرجها  ولكن  عليها،  الزكاة  إخراج  ميلكون  وال  والعمال، 
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ه أعلم. عن نفسه. واللاَّ

]142/259/([

 � � � �

زكاة ماٍل اأ�ضيف اأثناء احلول

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 1 770 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

ج  ُأْخـرمِ أن  دينار، وقبل  مثاًل )1000(  العام مقداره  أول  إيداع مبلغ في  مت 
الزكاة دخل علّي مبلغ آخر مقداره مثاًل )2000( دينار؛ فهل أخرج الزكاة عن 
حول أو حولني، علمًا بأن املبلغ الثاني دخل علّي قبل إخراج الزكاة بـ 5) يومًا؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

اختلف الفقهاء في حكم زكاة املال املستفاد في أثناء احلول؛ فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن املال املستفاد في احلول إن كان متولاَّدًا من املال األول ُضماَّ إليه في 
ئ به حول مستقّل سواء أكان من جنسه أو من  احلول، وإالاَّ لم يضماَّ إليه، وُبــدمِ

غير جنسه.

وذهب احلنفية إلى أن املال املستفاد في احلول ُيضمُّ إلى املال األول إن كان 
من جنسه، ويزكى معه في حوله سواء تولد منه أم لم َيتولاَّد منه، فإذا كان من غير 

جنسه لم يضم إليه، وأفرد بحول مستقلٍّ بنفسه.

مصلحة  من  فيه  ملا  املوضوع؛  هذا  في  احلنفية  مبذهب  األخذ  ترى  واللجنة 
ي. الفقراء، واالحتياط في أمور العبادة، والتيسير في حساب الزكاة على املزكِّ

وعليه: فإن املال املستفاد من قبل املستفتي ُيضمُّ إلى املال األول ما دام من 
جنسه، وعليه أن يزكي املالني معًا في نهاية حول املال األّول الذي يبدأ شرعًا من 
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تاريخ امتالكه له، وليس من تاريخ إيداعه. والله أعلم.

]3640/134/12[

 � � � �

زكاة الراتب ال�ضهري

1 771 عرض على اللجنة االستفتاء املقّدم من السيد/ عبد الرحمن، ونّصه:

حلساب  حتويُله  يتّم  الذي  الشهري  الراتب  مال  زكاة  حساب  كيفية  هي  ما 
التوفير في البنك؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التجارية  اإلنـــســـان  ــــوال  أم ــن  م ــو جـــزء  الــنــقــدي ه الــشــهــري   الـــراتـــب 
أو النقدية األخرى إن وجدت فيضم إليها في حولها ويزكى في آخر احلول معها، 
أما الذي ال ميلك غيَر راتبه، فال جتب عليه الزكاة فيه إن أنفقه قبل حوالن احلول، 
فإن ادخره أو ادخر جزءًا منه، فإن بلغ ذلك النصاب ومت عليه حول من تاريخ 

ملك النصاب؛ َوَجَب عليه زكاته في نهاية احلول.

الفضة  من  درهم  مئتي  قيمة  هو  والنصاب  كامل،  هجري  عام  هو  واحلول 
أنه  إلى  البعض  وذهب  الفقهاء،  أكثر  مذهب  هذا  منها،  غرامًا   )600( وتعادل 
م باألكثر رواجًا من الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب هو عشرون مثقااًل،  ُيـقواَّ
وتعادل اآلن )85( غرامًا، أما املقدار من النقود أو األموال الواجب من الزكاة 
فهو ربع العشر أي )2.5%( من مجموع ما ميلكه من النقود أو األموال التجارية، 

والله أعلم .
]3620/110/12[

 � � � �
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هل جتب الزكاة فـي الوقف؟

ه: م من السيد/ فوزي، ونصُّ 1 772 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

وآخذين  الكويت،  في  الضريبي  النظام  لتطوير  احلالية  الوزارة  ضمن خطة 
باالعتبار قانوَن الزكاة املقتَرح.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا مبا إذا كانت الزكاة جتب وتطبق على أنواع الوقوف 
كباقي األموال.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

 أكثر الفقهاء على أن الزكاة ال جتب في أعيان األموال املوقوفة؛ ألنها غير 
مملوكة ألحد، وذهب املالكية إلى وجوب الزكاة في أعيان الوقف على املوقوف 
عليهم إذا استوفت شروط وجوب الزكاة؛ سواء أكان الوقف على معنّي أو غير 
معني، وذهب احلنابلة في الراجح إلى وجوب الزكاة إذا كان املوقوف عليه معينًا، 

وإالاَّ فال .

مملوكة  ألنها  الفقهاء؛  أكثر  عند  الزكاة  ففيها  وغاّلته:  املوقوف  ثمرات  أّما   
للموقوف عليهم إذا كانوا معينني، فإن كانوا غير معياَّنني فاحلنفية واملالكية على 

وجوبها أيضًا، والشافعية واحلنبلية على عدم وجوبها.

ذلك،  وغير  والنصاب  احلول  من  الزكاة  وجوب  شروط  استوفت  إذا  هذا 
وإالاَّ فال زكاة فيها لنقصان الشروط. والله أعلم.

]3642/136/12[
 � � � �
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- زكاة املال الوقفي 

 - زكاة املال الحتياطي

م من املراقب املالي بإدارة الوقف السيد/  1 773  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: عبد الله، ونصُّ

رجاء التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية في األمور اآلتية:

هــل جتــب الــزكــاة فــي أمـــوال الــوقــف ومــا نتج عنها مــن أربـــاح عند    )(
استثمارها؟

تقوم إدارة الوقف باملساهمة في بيت التمويل الكويتي، ومن املعلوم أن    )2
جزءًا من األرباح يحجز لالحتياطي، وال يوزع على املساهمني، وذلك 
املال  زكاة  إخراج  يجب  فهل  وخالفه؛  عادية  غير  خسائر  أي  ملواجهة 

االحتياطي؟

أجابت اللجنة عن الفقرة األولى من السؤال مبا يلي :  ❁ 

رّية فعلى املنتفع بها  األوقاف اخليرية البحتة ال زكاة فيها، وأما األوقاف الذُّ
شروط  توفر  حال  في  وذلك  أرباح،  من  عنها  نتج  ما  إليها  ويضم  زكاتها،  أداء 

وجوب الزكاة فيها.

وأما بالنسبة للفقرة الثانية فقد أجابت اللجنة:  ❁ 

بأن احلكم يتوقف على نوع الوقف املسهم منه في بيت التمويل الكويتي، فإن 
كان خيريًا بحتًا فال زكاة فيه، وعليه: فإنه ال زكاة على االحتياطي الذي يحجز 

من قيمة مساهمة الوزارة في بيت التمويل. 



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

178

وإن كان الوقف أهليًا؛ فإنه يجب تزكية االحتياطي بعد قبضه. والله أعلم.

]2589/85/9[
 � � � �

ر زكاة اأموال الُق�ضاَّ

ه: ر، ونصُّ م من إدارة شؤون الُقصَّ 1 774 عرض الكتاب املقدَّ

اإلدارة  قيام  موضوع  املـوّقرة  اللجنة  أمام  أثير  أن  سبق  أنه  اإلحاطة  نرجو 
ر واحملجور عليهم، الذين ال ينتمون إلى املذهب  بصفتها بإخراج الزكاة عن الُقصاَّ
بصفتها  فــاإلدارة  ثم  ومن  الوصي،  مبذهب  العبرة  أن  هو  الرأي  وكان  املالكي، 
جهة حكومية تطبق مذهب اإلمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن 

املذكورين. نرجو معرفة احلكم الشرعي عن ذلك.

أجابت اللجنة: ❁ 

أنه نظرًا ألن القاصر وهو املجنون أو الصغير ليس أهاًل للخطاب، ووجوب 
الزكاة في ماله باعتبارها حّقًا ماليًا يكون املخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى 

ه أعلم. هذا فاملعتبر إنا هو مذهب الوصّي والولّي، واللاَّ

]135/255/([

 � � � �

زكاة اأموال ال�ضغار واملجانني

1 775 طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص احلكم الشرعي في 
ر بإخراج الزكاة عن أموال املشمولني برعايتها من  مدى التزام إدارة الُقصَّ

ر واحملجور عليهم. الُقصَّ
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بعد عرض املوضوع على اللجنة أجابت مبا يلي: ❁ 

اللجنة  رأت  قد  هؤالء  كل  والُبْله  واملجانني  الشرعي  البلوغ  دون  الصغار 
وجوب أداء األوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذًا برأي جمهور الفقهاء.

أما القاصرون في نظر القانون، ولكنهم بالغون شرعًا؛ ال يتولى األوصياء 
فون شرعًا. أداء الزكاة عنهم إالاَّ بإذن منهم؛ ألنهم مكلاَّ

ر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة سنة  وتيسيرًا على إدارة شؤون الُقصاَّ
هاللية ال تؤدي اإلدارة عنه زكاة ماله إالاَّ بإذن منه. وأما من كان دون هذه السن 
فتؤدي عنه جبرًا إالاَّ أن يثبت هذا القاصر أنه قد بلغ بالعالمات الطبيعية قبلها. 

ه أعلم . واللاَّ
]134/255/([

 � � � �

�ضوابط اإخراج هيئة �ضوؤون الق�ضر للزكاة من اأموالهم

القصر  لهيئة شؤون  العام  املدير  من  املقّدم  االستفتاء  اللجنة  1 776 عرض على 
ه اآلتي: السيد /عبد احملسن، ونصُّ

 نرجو اإلحاطة أن الهيئة تولت الوصاية على القاصر / بيبي وبدور، وذلك 
هما، وهو الولي الطبيعي عليهما.  في1980م. بعد وفاة جدِّ

القاصرتني في ودائع لدى  أموال  استثمر  أن اجلد كان قد  للهيئة  تبني   وقد 
بيت التمويل الكويتي حيث طلبت والدة القاصرتني حتويل الوديعة مببلغ وقدره 
/11700 د.ك/ أحد عشر ألفا وسبعمائة دينار فقط من بيت التمويل إلى الهيئة 

وذلك لشراء سيارتني.
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 وحيث إنه بعد شراء سيارة للقاصرة )بيبي( مببلغ / 3700 د.ك قام قسم 
احملاسبة باحتساب زكاة على هذه الودائع بأثر رجعي من أول يناير1981 حتى 
هذه  من  َيْبَق  لم  َثّم  ومن  د.ك،   )4445.696( ذلك  وقيمة   1991/12/31
مصاريف  وكذلك  )بــدور(،  األخرى  للقاصرة  سيارة  لشراء  يكفي  ما  الوديعة 

السفر والضرورات األخرى.

الفترة  عن  زكاة  باحتساب  الهيئة  قيام  من  القاصرتني  والدة  تظلمت  فقد   
السابقة عن تاريخ حتويل هذه الوديعة إلى الهيئة وهو 1991/12/25، وطلبت 
اقتصار الزكاة على الفترة التالية لذلك؛ ألن الفترة السابقة لم تكن الوديعة حتت 
إدارة الهيئة أو إشرافها، كما طلبت االحتكام إلى هيئة الفتوى الشرعية في هذه 

املسألة.

الزكاة  بإخراج  الهيئة  التزام  مدى  عن  الشرعي  بالرأي  اإلفادة  نرجو  لهذا 
عن هذه الوديعة أو غيرها عن السنوات السابقة على حتويل الوديعة إلى الهيئة؛ 
أي املدة من يناير 1981م حتى ديسمبر 1991م، ثم مدى جواز احتساب قيمة 
السيارة للقاصرة بدور من الرصيد قبل احتساب الزكاة عن الفترة السابقة، وذلك 
إذا كانت الهيئة ملزمة بإخراج الزكاة بأثر رجعي على النحو سالف الذكر، مع 
اإلفادة عن مدى جواز إخراج الزكاة عن السنوات السابقة من أصل الودائع، ولو 

أدى إلى إلغاء مدتها وتوفير السيولة الالزمة إلخراج الزكاة املشار إليها. 

مع بيان مدى جواز خصم املبالغ التي قامت والدة القاصرتني بصرفها خالل 
السنوات السابقة دون الرجوع على الهيئة بقيمة هذه املصروفات، أي مدى جواز 
اعتبار هذه املبالغ من املصروفات التي تخصم من أصل رأس املال قبل إخراج 
الزكاة باعتبار أن هذه املبالغ تستحق أصاًل من رصيد القاصرتني بالهيئة، ولكن 

والدتهما قامت بالصرف من جانبها، ولم ترجع على الهيئة مبا صرفته.
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من  أو  سالم،  السيد/  ر  الُقصاَّ شؤون  هيئة  مستشار  استدعاء  اللجنة  ورأت 
ينوب عنه لالستيضاح منه .

العامة  الهيئة  في  القانوني  الباحث  حامد  السيد/  اللجنة  أمام  حضر  وقد   
ر. لشؤون الُقصاَّ

وقد استفسرت اللجنة منه عن املوضوع بتوجيه األسئلة التالية إليه:

س): متى توليتم اإلشراف على مال القاصرتني املذكورتني في االستفتاء؟

ج: منذ تاريخ 1991/9/17م.

س2: هل ثبت لديكم أن الوصي السابق )اجلد( كان ال يزكي هذا املبلغ أثناء 
وصايته عليه؟

ج: ال.

س3: على أي أساس اعتمد قسم احملاسبة الزكاة بأثر رجعي؟

ج: على اعتبار أنه ال يوجد ما يدل على أنه أخرج الزكاة.

بصفتها  ر  الُقصاَّ لشؤون  العامة  الهيئة  حق  من  ليس  بأنه  اللجنة:  رأت  وقد 
وصية على مال القاصرتني )بيبي وبدور( اعتبارا من تاريخ 25 /12/ 1991م 
أن حتتسب الزكاة عن مالهما قبل دخول هذا املال حتت واليتها بأثر رجعي، ولها 

إخراج الزكاة عنه بعد متام احلول الهجري من تاريخ بدء هذه الوالية.

 وبناء على ذلك يجب أن يرد املبلغ املخصوم من مال القاصرتني بأثر رجعي 
قبل والية الهيئة إلى حسابهما. والله أعلم.

الهيئة  القانونية في  اللجنة على توضيح رئيس مكتب الشؤون   ثم اطلعت 
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العامة لشؤون القصر السيد/ سالم، مبا يتعلق بطلب الهيئة السابق معرفة احلكم 
ر املذكورين. الشرعي بشأن إخراج زكاة مال الُقصاَّ

زكاة  إخراج  بشأن  الشرعي  الرأي  طلب  املوضوع...  هو:  التوضيح  ونص 
قصر املرحوم... وتوضيحًا للموضوع نبني اآلتي:

تولت الهيئة الوصاية على القصر في 80/9/17 حيث كانوا بوصاية    -(
جدهم منذ وفاة والدهم سنة 1973م حتى وفاة اجلد في 80/9/17.

كان للقاصرتني ودائع في بيت التمويل الكويتي على حياة اجلد، ولم    -2
ْد قيمتها للهيئة إالاَّ في أواخر عام 1991م. ُتَوراَّ

احتسبت الهيئة زكاة الودائع منذ عام 80 أي بعد وفاة اجلد على اعتبار    -3
أنه وصي منوط به إخراج الزكاة طبقًا لنصِّ املادة األولى من قرار السيد 

وزير العدل رقم 53 لسنة 1980.

حتويل  تاريخ  من  الزكاة  احتساب  وطلبت  القاصرتني  والدة  تظّلَمْت   -4
يد  حتت  تكن  لم  الودائع  ألن  رجعي؛  بأثر  وليس  الهيئة،  إلى  الودائع 

الهيئة.

 واملطلوب: أن يتضمن الرأي الشرعي مبدًأ عاما يوضح التاريخ الذي تلتزم 
ر... هل من تاريخ وضع يدها على أموال القصر أي  الهيئة فيه بإخراج زكاة الُقصاَّ
ورود األموال إليها، أم من تاريخ وفاة والدهم أو جدهم حسب األحوال ولو لم 

ترد األموال إلى الهيئة إالاَّ في وقت متأخر؟ وشكرًا،،،

وبعد االطالع رأت اللجنة أن تطلب من رئيس مكتب الشؤون القانونية في 
وإجراءات  خاص  بشكل  االستفتاء  موضوع  حول  املعلومات  من  مزيدًا  الهيئة 
الوصاية على القصر بشكل عام. وقد قام السيد رئيس اللجنة د. خالد املذكور 
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 / الهيئة  في  القانونية  الشؤون  مكتب  رئيس  مع  باالتصال  اللجنة  من  وبرغبة 
الله؛  إن شاء  اللجنة بوقت الحق  أمام  أن يحضر  سالم، ومت االتفاق معه على 

لإلجابة على استفسارات اللجنة .

العامة  الهيئة  في  القانونية  الشؤون  مكتب  رئيس  اللجنة  أمام  حضر  وقد 
ر السيد/ سالم، وتوجهت له اللجنة باالستيضاحات التالية: لشؤون الُقصاَّ

 س): متى توفي الوصي )اجلد(؟

 ج : توفي اجلد بـ 9/17/ 1980م.

 س2: متى وضعت الهيئة يدها على أموال القصر؟

عن  تعلم  الهيئة  تكن  ولم   ،1980/10/(4 بتاريخ  يدها  وضعت  ج:   
الوديعة في بيت التمويل، ولذلك لم تدخل بحساب الهيئة.

 س3 : منذ متى احتسبتم الزكاة؟

ج : من تاريخ إيداع اجلدِّ لها. 

 س4: ملاذا لم تخرج الهيئة الزكاة من ذلك احلني؟

 ج: ظّنًا منها بأن الودائع التي تدخل في حساب الهيئة ليس عليها زكاة )وهذا 
فهم خاطئ من مسؤول احلسابات(.

 س5: هل كانت أموال القاصرتني حتت تصرفكم في حياة اجلد؟

ست  أو  بخمس  اجلد  وفــاة  بعد  عليهما  ــراف  اإلش تولت  والهيئة  ال.  ج: 
أشهر.

 س6: وكيف علمتم بذلك؟ 
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في  نعقد  العادة  في  ونحن   ،80/10/4 بتاريخ  الوفاة  عن  غ  املبلِّ من  ج:   
الهيئة اجتماعًا مع ورثة املتوفى ويسجل مبحضر رسمي، ونسأل الورثة 

ى. الراشدين عن كل تركة املتوفاَّ

س7: هل كان بإمكان الورثة السحب من هذه الوديعة بعد اإلبالغ عنها؟

عن  إالاَّ  الوديعة  هذه  من  السحب  غيرها  وال  الوالدة  بإمكان  ليس  ال،  ج: 
طريق الهيئة.

س8: ملاذا أخرجتم الزكاة عن املدة التي كان اجلدُّ يتولى فيها اإلشراف على 
القاصرتني؟

ج: ألننا رأينا أنه لم يخرج الزكاة فيها، وهي سنتان تقريبًا.

س9: وكيف علمتم بأنه لم يخرج الزكاة؟

ة، بل وجدنا أنه فتح لهم ودائع جديدة  ج: ألناَّ املْبَلغ لم ينقص خالل هذه املداَّ
من أرباحه.

س10: نرجو حتديد ما هو مطلوب من اللجنة احلكم عليه؟

بإخراج  ون  الشرعي في مسألتني هما: هل نحن محقُّ بيان احلكم  نريد  ج: 
ون  الزكاة عن السنة التي استلمنا فيها املبلغ من اجلد؟ وهل نحن محقُّ

بدفع الزكاة من السنة التي سبقتها؟

س)): كيف حسبتم الزكاة عن السنني املاضية؟

ج: نحن ال ننظر إلى أطراف السنة، بل ننظر إلى نهاية العام مرة واحدة.

اللجنة: لكن هذا خطأ؛ ألن رصيد كل سنة قد يختلف عن غيرها، فيجب أن 
حتتسب كل سنة على حدة.
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ر أثناء احتساب الزكاة؟ س12: هل راعيتم مصروفات الُقصاَّ

ج: ال، وهذا سبب تظلم الوالدة، واحتكامها إليكم.

وبعد املناقشة رأت اللجنة إلغاء الفتوى السابقة التي سبق للجنة أن أجابت 
فيها على االستفتاء؛ وذلك ألن نصاَّ االستفتاء لم يكن واضحًا، وألن مندوب 
عن  دقيقة  مبعلومات  مــزودًا  يكن  لم  السيد/حامد  القانوني  الباحث  الهيئة، 

املوضوع؛ كما أفاد بذلك السيد/ سالم.

أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

. يِّ  )- ليس للهيئة احتساُب الزكاة في حياة الوصمِ

على  واليتها  تاريخ  من  الزكاة  احتساب  عن  مسؤولة  الهيئة  تعتبر   -2
القاصرتني.

 3- احتساب الزكاة من غير خصم املصروفات ال يعتبر صحيحًا.

 4- يجب احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها بعد خصم املصروفات بحيث 
تكون في نهاية احلول الهجري.

كان  إذا  القاصرتني  على  صرفته  مبا  الهيئة  على  ترجع  أن  لألم  يحقُّ   -5  
تكن  ولم  الضرورات  لهذه  طلبها  بعد  الهيئة  تسعفها  ولم  ضروريًا، 
متبرعة بها، وتخصم هذه املصروفات الضرورية قبل احتساب زكاة كل 

سنة قائمة بذاتها.

6- تعتبر هذه اإلجابة مبادئ عامة تلتزم الهيئة بتطبيقها في جميع احلاالت 
املشابهة. والله أعلم.

]2533/413/8[
 � � � �
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كيفية دفع الزكاة عن فاقد الأهلية

ه: م من السيدة/ أم سعد، ونصُّ 1 777 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 والدتي عمرها تسعون عامًا، وكانت تزكي، والسؤال: هل يجوز أن أزكي 
عنها أم ال يجوز، مع العلم بأني وكيلة عنها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يزكي عنها  العقل واإلرادة فال  كاملة  املستفتى عنها -  الوالدة -  كانت  إذا 
من مالها غيُرها إالاَّ بإذن خاص بذلك، وإذا أذنت لغيرها أن يزكي عنها من مالها 
جاز، وإالاَّ لم يجز؛ ألن الزكاة عبادة، وال بّد فيها من النية، أما إذا كانت غير عاقلة 
بسبب كبر السن أو غيره فإنه يرفع أمرها للقاضي الشرعي، ليقيم عليها قّيمًا، فإن 
أقام القاضي ابنتها أو غيرها قّيمًا عليها جاز ملن أقامه القاضي قيمًا - مبوجب هذه 

القوامة - دفع زكاتها عنها. والله أعلم.
]5247/67/17[

 � � � �

زكاة البالغ عّما ملكه قبل البلوغ

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 778 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  أحمد  ابنه  يستحقه  ما  رعاية  زوجته  وتولت  الله،  رحمه  خالد  توفي 
التركة، وكانت تزكي املال على غير الوجه الشرعي؛ حيث كانت تخرج أقل من 
2،5 %، واملال الذي تخرجه للزكاة من مال مخلوط بأموال ربوية؛ فهل يلزمني 
اآلن بعد ما بلغت سن الرشد أن ُأخرمِج ما مضى أم يسقط عني ذلك؟ وهل هناك 

تأثير على الزكاة التي أخرجتها أمي بسبب املال املخلوط احملرم مع مالي؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

، وعليه فإنه يجب على  بيِّ يرى جمهور الفقهاء وجوب الزكاة في مال الصاَّ
املستفتي بعد بلوغه عاقاًل رشيدًا أن يحسب ما وجب في ماله احلالل من الزكاة 
ه عنه من الزكاة عن  في األعوام السابقة على بلوغه، ويخصم منها ما أخرجْتُه أمُّ

هذه األموال ويخرج الباقي، وذلك بحسب إمكانه.

أما املال احملرم فاملسؤول عنه أمه التي أدارته قبل بلوغه، إالاَّ أنه إذا علم أنه قد 
بقي من املال احلرام شيء في ماله وجب عليه رده إلى أصحابه إن علم أصحابه 
وأمكن رده إليهم، وإالاَّ وجب عليه صرفه إلى الفقراء وفي طرق البر العامة ما 

عدا بناء املساجد وطباعة املصاحف. والله أعلم.

]4908/84/16[

 � � � �

- وقف اأموال الزكاة

- اإن�ضاء م�ضروع ا�ضتثماري من اأموال الزكاة

جلنة  رئيس   - عبدالله  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   779 1
ه: للزكاة والصدقات، ونصُّ

أهلية،  خاصة  مدرسة  إنشاء  وهو  جتاري،  مشروع  على  م  سُتْقدمِ اللجنة  إن 
على أن يكون إيراد هذا املشروع وقفًا ألعمال اخلير وأعمال اللجنة مثل توزيع 
املساعدات على املستحقني والفقراء داخل الكويت. فيرجى التكرم بإفادتنا عما 
ع لهذا املشروع من أموال الزكاة أم ال؟ ولكم منا جزيل الشكر  إذا كان يجوز التبرُّ

واالحترام.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن  َرْيعها  وصرف  صرفها  يجب  بل  الزكاة  أعيان  أو  أموال  وقف  يجوز  ال 
كان لها َرْيع في املصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن احلاجة 
أم  مدرسة  أكان  سواء  استثماري  مشروع  الزكاة  بأموال  ينشأ  أن  فيجوز  اآلنّية 
للصرف  القابلة  الزكوية  األموال  قبيل  املشروع من  أعيان  تبقى  أن  غيرها، على 
عند تصفية املشروع، وال يستفيد من ريع املشروع الزكوي إالاَّ مستحقو الزكاة، 
وكذلك األصل إذا جرت تصفيته، وال مانع من قبول أوالد األغنياء في املدرسة 
املنشأة من أموال الزكاة، وذلك بأجر ال يقل عن أجر املثل في املدارس اخلاصة 
املماثلة ملستوى هذه املدرسة. وال يجوز أن يعتبر املشروع االستثماري املنشأ من 
أموال الزكاة وقفًا؛ ألن الوقف حبس للعني إلى األبد، والزكاة ال حتبس بل سبيلها 
الصرف عند قيام حاجة الفقراء واملساكني، وال يجوز حرمانهم منها ألجل إنشاء 

املشاريع االستثمارية.

 هذا؛ وال مانع من إنشاء مدرسة أو غيرها من املشاريع االستثمارية تكون 
وقفًا إذا كان تقدمي األموال من غير الزكاة لهذا املشروع. والله أعلم.

]1743/57/6[
 � � � �

الإقرا�ض من اأموال الزكاة للم�ضاريع اخلريية

اإلسالمية،  للدعوة  جلنة  رئيس  من  املقّدم  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   780 1
وهو اآلتي:

يرجى التكرم بتزويدنا برد على األسئلة التالية:

إذا جاء تبّرٌع للمهاجرين فإننا نرى صرفها على كل مشاريعنا بال استثناء   -(
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للمجاهدين   )تبرع  االثنني  إن  حيث  بهذا؛  رأيكم  فما  األموال،  ودمج 
تبرع للمهاجرين( متداخالن تداخاًل شديدًا؟ 

هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العاّمة، واعتبار    -2
ص  مخصاَّ ع  تبرُّ على  احلصول  وعند  مشروع،  أليِّ  حسنًا  قرضًا  ذلك 
هذا  ي  ونسمِّ ونعتبر  وننوي  ْين،  الداَّ لهذا  مسّددة  األمــوال  هذه  نعتبر 

ع بعمله؟ يرجى إبداء الرأي. املشروع باسم املتبرِّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للمساعدة  عاّمة  كانت  فإن  ع.  املتبرِّ برغبة  يعمل  األول:  للسؤال  بالنسبة   -
ع قد خّصص جهة معّينة  فتجتهد اللجنة في صرفها حسب املصلحة، وإن كان املتبرِّ
فيجب التقّيد بها، وال ينبغي إهمال هذا التخصيص إالاَّ عند الضرورة، ويحسن 
املصلحة في  لتسهيل مراعاتها  عني  املتبرِّ تفويض من  أن حتصل على  اللجنة  من 

الصرف.
أموال  إلى صرف  فعاًل  قائمة  احلاجة  كانت  إذا  الثاني:  للسؤال  وبالنسبة   -
الزكاة في مصارفها الشرعية املعروفة فال يجوز اإلقراض من أموال الزكاة، أّما 
إذا كان هناك وفر عن احلاجة القائمة فال بأس من إقراض هذه األموال للمشاريع 
أموال  أّما  أو كفيلٍ،  بمَِرْهٍن  الكامل الستعادة هذه األموال  التوثق  اخليرية بشرط 
منها  اإلقراض  يجوز  بل  ذلك،  مراعاة  فيها  جتب  فال  الزكاة  غير  من  الصدقات 

للمشاريع اخليرية. والله أعلم. 
]749/108/3[      

 � � � �
اإىل متى يجوز الحتفاظ بالزكاة فـي جلانها؟

م من األمني العام ملبرة كويتية السيد/  1 781 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: عبد العزيز، ونصُّ
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االستفسار  عن  إلفادتنا  والفتوى  بالرأي  لألخذ  إليكم  نلجأ  أن  يسعدنا   
التالي:

التمويل  بيت  في  املبرة  رصيد  في  ووضعها  املنفقني  من  الزكاة  جمع  عند 
الكويتي. 

- ما هي الفترة املسموح بها شرعًا لالحتفاظ بهذه الزكاة قبل التصرف بها؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أخر  فإن  ُوجدوا،  متى  للمستحقني  الزكاة  صرف  إلى  املبادرة  األصل  بأن   
ها، وهو  املزكي أو وكيُله إخراَجها مع وجود املستحقني كان ذلك تفريطًا في حقِّ
أال  على  بأس  فال  املستحقني  عن  البحث  التأخير  سبب  كان  إذا  أما  جائز.  غير 

يتأخر صرفها عن السنة التي وجبت فيها. والله أعلم. 

]2312/83/8[         
 � � � �

احلول الهجري هو املعترب فـي اإخراج الزكاة

م من جلنة زكاة، وهو: 1 782 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

هل يجوز إخراج الزكاة بحساب احلول على التاريخ امليالدي؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إن الزكاة جتب كل عام قمري؛ ألنه هو احلول املعتبر شرعًا، فإذا كانت امليزانية 
تعد على السنة امليالدية فيمكن مراعاة الفرق بني العامني القمري وامليالدي، وهو 
الزكاة )2.5775(  نسبة  تقريبًا(، ومن طرق مراعاة ذلك أن حتسب  يومًا   (((
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بدال من )2.5( في املئة؛ حيث ُتعطي هذه الزيادة فرق األيام بني السنتني. والله 
أعلم.

]2304/78/8[
 � � � �

تغيري موعد احلول الزكوي

ه: م من السيد / خلف، ونصُّ 1 783 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

احلول  حال  وقد  جتاريًا،  محاًل  وفتحنا  اإلخوة،  أحد  مع  شركة  في  دخلت 
على أموال شريكي بينما لم يحل احلول على أموالي )نصيب كل منا في رأس 
موعد  هو  ويكون  احلالي،  رمضان  في  نزكي  أن  شريكي  فاقترح  الشركة(،  مال 

زكاة مال الشركة في كل عام، فما حكم ذلك؟

أجابت الهيئة مبا يلي:  ❁ 

للشركة عند بعض الفقهاء )الشافعية( شخصية مالية مستقلة عن شخصية 
الشركاء املكونني لها، وعليه فيجب على كلُّ من الشريكني أن يزكي ماله اخلاص 
به في نهاية حوله هو، أّما مال الشركة فيزكى عندما تنهي الشركة حواًل من بدء 
إنشائها، وعند عاّمة الفقهاء يزكي كل شريك ماله اخلاص مع حصته في أموال 

الشركة في نهاية حوله. 

وفي كل األحوال ال بأس بأن يقوم املزكي بإخراج زكاته قبل نهاية احلول، 
وأن يؤخرها عند نهاية احلول أيضًا إذا اقتضت مصلحة املستحقني لها ذلك. وال 
ما  نهاية حوله بحسب  تأخيره عن  الزكاة وال  يجوز بحال تقدمي وقت وجوب 

تقدم، على خالف تقدمي وتأخير اإلخراج. والله أعلم.
]6935/90/22[

 � � � �
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اأف�ضل الأوقات لإخراج الزكاة

م من جلنة زكاة، وهو: 1 784 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

هل للزكاة في إخراجها أوقات أفضل من أوقات أخرى؛ كأن يخرجها في  
رمضان عن أي شهر آخر؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ص  ي أن يخصِّ يجب إخراج الزكاة يوم وجوبها بدون تأخير، وإذا أراد املزكِّ
شهر رمضان بإخراج الزكاة فيه؛ فال مانع شرعًا من ذلك إذا قدم الزكاة عن وقتها، 

فأخرجها قبل حوالن احلول. والله أعلم.
]2305/79/8[

 � � � �

تعجيل الزكاة قبل وجوبها

م من جلنة زكاة، وهو: 1 785 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

إذا وجد املزكي شخصًا محتاجًا للزكاة، هل يحق له تقدمي الزكاة عن وقتها؟ 
وإذا كان يجوز فهل هناك وقت محدد للتقدمي؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

عن  تزيد  ال  ملدة  وذلك  النصاب؛  ملك  بعد  الزكاة  إخــراج  تعجيل  يجوز 
حولني، والله أعلم.

]2302/77/8[

 � � � �
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تاأخري الزكاة

ه: م من السيد/ سعد، ونصُّ 1 786 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

نشكر لكم سلفًا ما تقومون به من تبصير للمسلمني بأمور دينهم على الوجه 
باإلجابة  املوقرة  إلدارتكم  نتوجه  أن  ويسعدنا  البينة،  إجابتكم  خالل  الصحيح 

على التساؤالت التالية راجني الرد عليها، وهي:

تقوم اللجان بجمع الزكاة مبا يوفقها الله خاصة في شهر رمضان املبارك،   -(
ثم تقوم خالل العام بتوزيعها على املستحقني من األوجه الثمانية كما 
جاء في سورة التوبة، وقد يتبقى شيء من الزكاة يدور عليه احلول دون 
مالحظة  مع  للمساعدات،  جدول  من  جلنة  كل  تضعه  ملا  نظرًا  توزيع؛ 
أن اجلزء الكبير من الزكاة يتم جمعه في شهر رمضان؛ فهل في ترحيل 
الباقي من الزكاة للميزانية التالية شيء، أم ال بد من توزيعه وصرفه قبل 

انتهاء العام؟

 40000 الواحد  العام  في  الزكاة  أموال  من  اللجنة  جتمعه  ما  كان  إذا   -2
أربعني ألف دينار، وتتحمل اللجنة مصاريف إدارية وإعالمية ورواتب 
للموظفني ومشتريات للجنة )كمبيوتر مكاتب رسوم هاتف وكهرباء... 

إلخ(.

فالسؤال: هل يحق الصرف على هذه البنود من أموال الزكاة؟ وإذا كانت 
دينار  منها هل هي 5000  الصرف  يجوز  التي  النسبة  فكم  باإليجاب؛  اإلجابة 

مُن(، أم يحق جتاوزها؟ )وهو مقدار الثُّ

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

األصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها إلى املستحقني لها؛ لقوله عليه   - (
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الصالة والسالم: »أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
إلى  املبادرة  البخاري))(، واألصل  رواه  فقرائهم«  وترد على  أغنيائهم، 
صرف الزكاة للمستحقني إذا وجدوا فإن أخر املزكي أو وكيُله إخراَجها 
مع وجود املستحقني كان ذلك تفريطًا في حقها، وهو غير جائز شرعًا، 

ومع ذلك يجوز ملصلحة معتبرة توزيعها على مدار العام، والله أعلم.

ما  عليها  العاملني  الزكاة عن عملهم من سهم  العاملون على  يستحق   - 2
يفرض لهم من اجلهة التي تعّينهم على أن ال يزيد عن أجر املثل ولو لم 
يكونوا فقراء، مع احلرص على أن ال يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع 

العاملني والتجهيزات واملصاريف اإلدارية عن ُثُمنمِ الزكاة.

أن  بقدر احلاجة، ويستحسن  إالاَّ  التوظيف  التوسع في  ويجب مراعاة عدم 
تكون املرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة، وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى 

املصارف األخرى.

تزويد مقارِّ مؤسسات الزكاة وإدارتها مبا حتتاج إليه من جتهيزات وأثاث   - 3
وأدوات إذا لم ميكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات 
والتبرعات، يجوز توفيرها من سهم العاملني عليها بقدر احلاجة، شريطة 
أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو 

لها أثر في زيادة موارد الزكاة. والله أعلم.    
 

]4325/70/(4[    

 � � � �

رقم )1395(، ومسلم، )رقم 19(.  )((
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- تاأخري اإي�ضال الزكاة

- ا�ضتثمار اأموال الزكاة

ه كما يلي: م من/ جمعية خيرية، ونصُّ 1 787 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو التفضل بإفادتنا بالرأي الشرعي فيما يلي:

أواًل: تقوم جلان الزكاة التابعة للجمعية بتقدمي أموال الزكاة إلى مستحقيها 
على  باحتياجاتها  للوفاء  شهرية  مخصصات  شكل  على  الفقيرة  العائالت  من 
الكويتي، بحيث  التمويل  بالزكاة في بيت  العام، وتضُع األرصدَة اخلاّصة  مدار 

يتم سحب ما يلزم منها للتوزيع شهرّيًا.

والسؤال: ما حكم الشرع في بقاء مبلغ من الزكاة مودع في احلساب املصرفي 
فترة من الزمن حلني توصيله إلى مستحقيه؟ وهل يجوز أن تصل هذه الفترة إلى 
بقائه في احلساب  املبلغ قبل أن يحول احلول على  التصرف في  ينبغي  أم  سنة؟ 

املذكور؟

الزكاة  أرصــدة  من  جانبا  للجمعية  التابعة  الزكاة  جلان  بعض  ُع  ــودمِ ُت ثانيا: 
الكويتي،  التمويل  بيت  لدى  التوفير  حساب  في  حوزتها  في  التي  والصدقات 
احلساب  في  مودعة  األرصــدة  تلك  لبقاء  بالنظر  التوفير  أربــاح  من  لالستفادة 
املصرفي كما سبق أن أشرنا فترَة قد تطول بعض الوقت بسبب توزيع املخصصات 

من الزكاة في صورة شهرية منتظمة ملصلحة العائالت الفقيرة.
بسبب  ه   اللاَّ سمح  ال  للخسائر  التعرض  من  األمــوال  تلك  حماية  وألجل 
وضعها في حساب التوفير فإن أعضاء جلان الزكاة تكفلوا فيما بينهم بتغطية تلك 

اخلسائر في حالة حدوثها من أموالهم اخلاصة.
حلني  التوفير  حساب  في  والصدقات  الزكاة  أرصدة  إيداع  هل  والسؤال: 
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حساب  من  سحبها  وينبغي  يجوز،  ال  أم  شرعًا  جائز  مستحقيها  على  صرفها 
التوفير؟.

أجابت اللجنة: ❁ 

أن األصـل حفظ هـذه األموال لتوزيعها على املستحقني، هي وما يتكون لهـا 
ارتفاع  األنعام، وعن طريق  والنسل في  الدر  ناء بصورة طبيعية عن طريق  من 
الزكاة، أمـا االستثمار فلم نطلع على تصريح يسوغه شرعًا  األسعار فـي أعيان 
ُيْؤمن  التي  بالصورة  الزكاة  أموال  تنمية  تعالى- من  ه  اللاَّ مانع -إن شاء  لكن ال 
فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث 
ينشأ من عائد لتوزيع اجلميع على  إليها ما  املبالغ األصلية كما هي ويضم  تظل 
املستحقني دون إخالل بدواعي التوزيع الدوري أو الطارئ، ويجب أن ال يترتب 
على هذا الصرف تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير، بل يقتصر فيه على احلاالت 
الصرف ومواعيده،  الراجحة لوجود  املصلحة  ملراعاة  التأخير  فيها  التي يحصل 

ه أعلم. وال عبرة بقصد االستثمار وحده فإنه ال يصار إليه للسبب املبني. واللاَّ

]190/295/([
 � � � �

خار فائ�ض الزكاة حلاجة الفقراء يف العام القادم ادِّ

م من عضو جلنة للزكاة السيد/ أحمد،  1 788  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:   

ال يخفى على سيادتكم أن موارد جلان الزكاة من أموال الزكاة تختلف من 
وفي  املستحقني،  حاجة  عن  املوارد  هذه  تزيد  السنني  بعض  ففي  آخر،  إلى  عام 
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بعضها ال تفي بحاجتهم؛ فهل يجوز شرعًا ترحيل ما يتبقى من أموال الزكاة في 
عام إلى العام الذي يليه، أم ال بد من توزيعه في العام نفسه؟ علمًا بأنه ليس من 
املؤكد أن يتجمع في بعض األعوام ما يقوم برواتب ثابتة للمستحقني. وتفضلوا 

بقبول فائق االحترام.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فيه  جمعت  الذي  البلد  في  املستحقني  حاجة  عن  الزكاة  موارد  زادت  إذا 
إلى  الفائض  نقل  يجب  فإنه  يليه؛  الذي  العام  إلى  ستبقى  أنها  وعرف  الزكاة، 
املستحقني في بلد آخر، وال يجوز ترحيلها لالحتياط في السنوات القادمة التي 
يخشى أن ال تفي زكواتها بحاجة املستحقني؛ ألن الزكاة فريضة سنوية، وتعطى 
ملستحقيها من املسلمني أينما كانوا؛ ألن أمة اإلسالم واحدة، وليس اخلوف من 
عدم وفاء إيرادات السنني التالية من الزكاة بحاجة املستحقني في املستقبل عذرًا 

في تأخير توزيع الزكاة عن َسَنتمِها؛ فإن مال الله غاٍد ورائح. والله أعلم.

]1436/83/5[

 � � � �
دفع الزكاة با�ضتقطاع �ضهري

اإلسالمية  للدعوة  جلنة  من/  م  املقدَّ اآلتي  االستفتاء  اللجنة  على  عرض   789 1
بجمعية خيرية:

هل يجوز دفع الزكاة من املزكي على شكل استقطاع شهري بدال من آخر 
السنة مرة واحدة.

ومقدارها:   ((/( في  أمواله  زكاة  دفع   » أ   « الشخص  على  وجب  مثال: 
)500( د.ك.
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في  شهري  استقطاع  شكل  على  أمواله  زكاة  يدفع  أن   » أ   « الشخص  أراد 
إحدى اللجان اخليرية بقيمة )100( د.ك.

مبعنى أنه يدفع زكاة أمواله خالل خمسة أشهر.

هل يجوز ذلك؟ وإن اختلفت قيمة االستقطاع الشهري؟

أجابت اللجنة: ❁ 

ويأثم  إخراجها،  تأخير  للمزكي  َيُجْز  لم  الزكاة  وجبت  إذا  أنه  األصل  بأن 
أكثر  ال  احلاجة  تلك  بقدر  ويؤخر  معتبرة  حلاجة  التأخير  كان  إذا  إالاَّ  بالتأخير؛ 
كانتظار من هو أحوج أو أصلح، أو النتظار قريب أو جار، أو ليترّوى حيث تردد 
العام  مدار  على  إلخراجها  املال  رب  عند  بقاؤها  أما  احلاضرين،  استحقاق  في 
فال يجوز، والبديل عما في السؤال هو تعجيل الزكاة عن العام القادم، ففي هذه 
ب  َيْحسمِ احلول  آخر  في  ثم  اقتطاع شهري،  الزكاة على شكل  دفع  يجوز  احلالة 

زكاته ويكمل الفرق إن كان ما دفعه ناقصًا عن مقدار الزكاة. والله أعلم.

]2020/65/7[  
 � � � �

نقل الزكاة اإىل بلد اآخر

ه: م من السيد/ أبو عادل، ونصُّ 1 790 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إحدى  في  أسئلة  من  ورد  ما  على  الشافي  الــرد  الفتوى  جلنة  من  يرجى 
الصحف، ولكم الشكر اجلزيل.

هل يصح منح الزكاة والصدقة إلى خارج البالد، وهناك من هو بحاجة لها 
داخل البالد؟ وما هي أولويات اإلنفاق الشرعية؟



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

199

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

الفقهاء متفقون على أن الزكاة تنفق في مصارفها وعلى مستحقيها في البلد 
الذي يوجد فيه املال الذي وجبت فيه، وأنها ال تنقل عنه إالاَّ ملصلحة غالبة، مثل: 
وجبت  الذي  البلد  أن  أو  إليها،  أحوج  قوم  إلى  أو  لقرابته،  املزكي  يخرجها  أن 
املبررات وأمثالها؛ جاز  فإن وجد واحد من هذه  لها،  فيه مستحق  فيه ال يوجد 

إخراجها، وإالاَّ لم يجز.

دام  ما  واألتقى،  واألقــرب  لألحوج  تدفع  أن  الزكاة  صرف  في  واألولــى 
املذكورة في قوله  الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها  اجلميع من مستحقيها 

تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ    ۆ{]التوبة:60[، وال يجوز دفعها لغير هؤالء، والله أعلم .

]4630/99/(5[
 � � � �

م�ضارف الزكاة

ه: م من السيد/ جمال، ونصُّ 1 791 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو إفادتنا في إمكانية صرف أموال الزكاة في األمور التالية:

كفالة الدعاة لدعوة غير املسلمني وتعليم املهتدين باإلسالم. )ـ 
طباعة كتب وأشرطة إسالمية. 2ـ 

شراء أو تأجير مبان لغرض دعوة غير املسلمني وتعليم املهتدين. 3ـ  
شراء أو تأجير مبنى لسكن الدعاة. 4ـ  
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شراء وطباعة القرآن الكرمي بلغات مختلفة. 5ـ 
تربوية  )رحــالت  واملهتدين  املسلمني  غير  لدعوة  الدعوية  األنشطة  6ـ 

مؤمترات...إلخ(.
إرسال املهتدين ألداء مناسك العمرة بغرض تربية املهتدين واملهتديات  7ـ  

وتثبيتهم على دينهم.
راجني اإلفادة عن هذه األسئلة بحيث إن املال املستخدم لألعمال املذكورة 

سيكون من أموال الزكاة.
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التي حددتها اآلية الكرمية: }ڻ   الزكاة إالاَّ في املصارف  ال يجوز صرف 
ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ  
ۆ{]التوبة: 60[، وليس من بني هذه املصارف التي وردت في نص 
االستفتاء ما يندرج حتت مصرف من هذه املصارف املنصوص عليها ما دام عملها 

داخل الكويت. 

والله  عنها.  املسؤول  األنشطة  على  الزكاة  من  الصرف  يجوز  فال  وعليه: 
أعلم.

]4634/102/(5[
 � � � �

- من تدفع اإليهم الزكاة؟

- تعجيل اإخراج الزكاة

- الدعاء عند دفع الزكاة

ه: م من السيد/ أبي عبد الله، ونصُّ 1 792 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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أرجو إفادتي عن كيفية صرف أموال الزكاة واإلجابة عن أسئلتي:

فكر  عندما  دينارًا،   50 شهر:  كل  راتبًا  يأخذ  بنغالي  حــارس  عندي  )-ـ 
بالزواج قلت له: سوف أساعدك بنصف املهر أو ما يقرب على ذلك، 

أي ما يعادل 150 دينارًا؛ فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة للزواج؟

يعمل،  وولدها  يعمل  وزوجها  خالتها«،  »بنت  لزوجتي  قريبة  امــرأة   -2
وعندها ثالثة أوالد وبنتان في املدارس؛ هل يجوز أن أعطيها من الزكاة 

علمًا بأنها ال تعمل بل هي ربة بيت؟

امرأة من اجليران زوجها تاركها ولم يطلقها، وعندها بنت واحدة تعمل   -3
مدرسة، وزوجها دائم السفر ويتركها مع بنتها عدة أشهر ويسافر إلى 
البالد اآلسيوية، ال أدري أهو متزوج هناك أم يذهب للنساء؛ فهل يجوز 

أن أعطيها مبلغًا من الزكاة فقط؟

امرأة زوجها غير كويتي وهي كويتية، وكانت تعمل في إحدى الوزارات    -4
وتقاعدت عن العمل، وعندها بنت تدرس باجلامعة وولد يعمل بوزارة 
باخلارج واآلخر مريض، هل يجوز إعطاؤها من  الدفاع وولد يدرس 

الزكاة؟

هل يجوز إعطاء اللجان اخليرية مثل جلنة التعريف باإلسالم، أو حقيبة   -5
الطالب، أو غير ذلك من املشاريع اخليرية الزكاة؟

أنا كافل يتيم في أحد الدول العربية، وكل شهر يستقطع من راتبي 10   -6
دنانير ويبعث له، وعندما يحني موعد الزكاة أعطي أمه مبلغًا من الزكاة 

ألنهم فقراء؛ فهل يجوز إعطاء هذا اليتيم من الزكاة بخالف أمه؟

امرأة ربة بيت وزوجها متقاعد، وعندها بنت وولدان ال يعملون؛ فهل   -7
يجوز إعطاؤها مبلغًا من الزكاة؟
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ووالدي  لوالدتي  مشترك  اإلفريقية،  الــدول  أحد  في  مسجدًا  بنيت   -8
وعمي؛ فهل يجوز إعطاء فقراء املسجد واإلمام واملؤذن من الزكاة عن 

طريق بيت الزكاة؟

لدينا صديقة للعائلة كانت تعمل قبل الغزو 30 سنة، وبعد الغزو انتهت   -9
الثالثة  وأوالدهــا  أرملة  بأنها  علمًا  بالدها،  إلى  وذهبت  خدمتها  مدة 

يعملون في بلدها وبنتها متزوجة؛ فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟

دينار،  بنوك ربوية مجموعها /9-10/ آالف  أربع  10- عندي مبالغ في 
هذه  تكثر  أو  تقل  البنوك،  هذه  في  الشهرية  املسابقة  في  تدخل  وكلها 
حال  إذا  منها  أزكي  أن  يجوز  فهل  منها؛  السحب  حسب  على  املبالغ 
النسبة  وكم  منها؟  الزكاة  جتوز  ال  أم  البنك  في  موجودة  وهي  احلول 

املستخرجة في حالة اجلواز؟

))- امرأة تعمل بوزارة التربية وتأخذ راتبًا من باب املكافأة )غير كويتية(، 
في  باجلامعة  يدرس  وولد  البنوك،  أحد  في  تعمل  أرملة  بنت  وعندها 
وعليها  للسكن  شقة  ومستأجرة  باجلامعة،  ــدرس  ت وبنت  عــالوة، 

التزامات؛ فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟

12- لدّي مبلغ من املال مقداره )208( آالف دينار نظير بيع فيال، وموعد 
الزكاة من كل سنة قمرية بني شهر 3 أو 4 صفر من كل عام، عند بيعي 
من هذا املبلغ اشتريت أرضًا بسعر )136( ألف مساحتها 375م2 من 
املبلغ )72(  الباقي من  الشراء،  قيمة  )% من  يأخذ  الدالل  غير عمولة 
ألف، ويكلفنا تشطيب الفيال )50( ألف دينار ويتبقى مبلغ )22( ألف 
دينار من املبلغ اإلجمالي، واملدة املقررة من شراء األرض حتى االنتهاء 
من البناء تقريبًا 5ـ6 أشهر ثم تعرض للبيع، واملدة تطول وتقصر على 
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عمل  وحتى  البيع  حتى  األرض  شراء  ومن  الله،  من  التوفيق  حسب 
8ـ9  املدة  البيع  ثم  البناء  وحتى  للبلدية  وعرضها  »الكروكي«  اخلريطة 
أشتري  أن  واحتمال  احلول،  حلول  قبل  الفيال  أبيع  أنني  مبعنى  أشهر؛ 
أرضًا جديدة قبل إحالل احلول. فهل أستخرج الزكاة من املبلغ املتبقي 
)22( ألف دينار واحلول كما فهمت 12 شهرًا، وإذا لم يكن كذلك؛ 
الزكاة قبل حلول احلول من  فكيف حتسب الزكاة؟ وهل جائز إخراج 
الشهر احملدد خلروجها أقل من النسبة املقررة 2.5% من البيعة أو جمع 

االثنني؟

اللهم اجعلها مغنمًا، وال  13- هل هذا الدعاء صحيح عند دفع الزكاة: » 
جتعلها مغرمًا «؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مصارف الزكاة ثمانية بينتها اآلية الكرمية، وهي قوله تعالى: }ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[، 
إذا كانوا فقراء   )((  ،9 ،8 ،7 ،4 البنود ))، 2،   وعليه فإن املسؤول عنهم في 
ال تغطي مرتباتهم أو مكافآتهم نفقاتهم العادية من مأكل وملبس ومسكن وعالج، 
وال قدرة ألحد مّمن جتب عليه نفقتهم من زوج وأوالد على اإلنفاق عليهم نفقة 

كافية؛ فإنه يجوز للمذكورين أخذ الزكاة، وإالاَّ فال يجوز.

من  حقها  أخذ  من  تتمكن  لم  كانت  فإن   )3( البند  في  عنها  املسؤول  أّما 
زوجها، ولم تكن ابنتها قادرة على اإلنفاق عليها؛ فيجوز أن ُتعطى من الزكاة، 

وإالاَّ فال يجوز في رأي جمهور الفقهاء.
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بشرط  اخليرية،  للجان  الزكاة  إعطاء  يجوز  فإنه   )5( بالبند  يتعلق  ما  وأّما 
أن تصرفها في املصارف الشرعية، أما حقيبة الطالب إذا كان املقصود بها شراء 

الكتب لطالب العلم فإن ذلك غير جائز؛ ألن الزكاة متليٌك للفقير.
وأّما البند )6( فإن هذا اليتيم طاملا كان فقيرًا فهو من مستحقي الزكاة، وعليه 

فيجوز إعطاؤه منها، وال مينع من ذلك إعطاء أمه من الزكاة.
إخراج  عليه  يجب  للمودمِع  ملك  املــوَدع  املال  رأس  فإن   )10( البند  وأّمــا 
وجوه  في  به  التصدق  فيجب  احملرم  الربا  أّما  منه،  الزكاة  يخرج  أن  وله  زكاته، 
اخلير ما عدا بناء املساجد وطباعة املصاحف، وال يجوز إخراج الزكاة منه، وتنبه 
اللجنة املستفتي إلى أنها قد أصدرت فتوى سابقة برقم )118ع/2004م( بحرمة 

االشتراك في هذه الشهادات الربوية وما شابهها؛ هذا نصها:
شهادات البنوك املستفتى عنها التي تعني وضع مبلغ من املال في بنك ربوي 
أو مبلغًا من  فيه سيارة،  يربح  الدخول في سحب قد  مقابل احلصول على حق 
املال، أو غير ذلك من اجلوائز، مع احلق في استرداد املبلغ املودع في أي وقت، 
أو بعد وقت معني هي قروض، واحلق في دخول السحب املستفاد منها هو فائدة 
ومنفعة للمقرض، وعليه: فإن العملية املسؤول عنها هي عملية محرمة ملا فيها من 

الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة املقامرة، وهي محرمة أيضًا.
4)( فيرى جمهوُر الفقهاء جواَز تعجيل  بالبنود )12، 13،  وأّما ما يتعلق 
إخراج الزكاة قبل ميعاد وجوبها مطلقًا؛ ملا ورد أن العباس رضي الله عنه سأل 
)أخرجه  ذلك  في  له  فرخص  حتل  أن  قبل  صدقته  تعجيل  في   � الله  رسول 
فال  موجودًا،  النصاب  يكون  أن  ذلك  جلواز  واشترطوا  واحلاكم())(،  الترمذي 
يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خالف؛ وذلك ألن النصاب سبب 

الترمذي )رقم 678(، واحلاكم )رقم 5431(.  )((
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وجوب الزكاة، واحلول شرطها، وال يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقدميه قبل 
شرطه.

ابن  املسؤول عنه في آخر االستفتاء؛ فهو حديث وارد في سنن  الدعاء  أّما 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله �: »إذا أعطيتم الزكاة 
وذكر  مغرمًا«))(،  جتعلها  وال  مغنمًا،  اجعلها  اللهم  يقول:  أن  ثوابها  تنسوا  فال 
يقول  أن  الزكاة  لدافع  العلم  أهل  استحب  لكن  إسناده ضعيف،  أن  البوصيري 

هذا الدعاء، ويحمد الله تعالى على التوفيق ألدائها. والله أعلم. 

]6311/104/20[

 � � � �

م�ضرف الأموال التي ل ُيدرى هل هي زكاة اأم �ضدقات؟

ه: م من السيد / سعيد، ونصُّ 1 793 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قبل الغزو الغاشم أسس بعض أبناء قرية مينية وهم مقيمون في الكويت ناديًا 
القرية،  إنشاء جلنة خيرية ملساعدة فقراء  تابعًا للشؤون، واقترح بعضهم  رياضيًا 
الزكوية  األمــوال  بني  متييز  دون  األمــوال  تستقبل  وأصبحت  اللجنة  وتكونت 
الكويت  في  إسالميني  بنكني  في  مالها  فائض  اللجنة  أودعت  ثم  والتبرعات، 
فورًا  يأتيها  ما  بتوزيع كل  اللجنة  تقوم  واليمن، ومنذ ستة عشر عامًا حتى اآلن 

على احملتاجني وال تدخر منه شيئًا. 

دعم  يجوز  فهل  باستمرار؛  تتنامى  وهي  السابقة،  الوديعة  عن  والسؤال 
يجوز  وهل  اللجنة؟  عنه  انبثقت  الذي  النادي  بها  يقوم  التي  الرياضية  األنشطة 
دعم األنشطة االجتماعية األخرى مثل الصيد واملدارس وبنائها من هذه الوديعة 

رقم )1797(.  )((
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من  مزيج  أنها  أم  الزكاة  أموال  هي  هل  أصولها  نعرف  ال  أننا  علمًا  وأرباحها، 
الزكاة والتبرعات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

من  أم  الزكاة  من  هي  هل  املودعة  األمــوال  هذه  طبيعة  معرفة  لعدم  نظرًا 
نصت  التي  الزكاة  مصارف  في  األموال  هذه  تصرف  أن  فاألحوط  الصدقات؛ 

عليها اآلية الكرمية: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[، دون غيرها، وال يجوز صرف شيء منها 

على ما جاء في االستفتاء. والله أعلم. 

للصدقات  وآخر  للزكاة  خاص  حساب  بفتح  املستفتية  اجلهة  اللجنة  وتنبه 
لعدم اختالط هذه األموال؛ وذلك الختالف مصارفها. 

]6948/99/22[    
 � � � �

فروع بيت املال

م من نائب رئيس مركز للرسوم املتحركة  1 794 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: السيد/ محمد، ونصُّ

نحن شركة لإلنتاج الكرتوني لألطفال؛ نقوم حاليًا بإنتاج فيلم اسمه )فرسان 
إنتاجنا  بسيناريو  متعلقًا  سؤااًل  نسألكم  أن  األفاضل  شيوخنا  من  ونود  اخلير(، 

احلالي )فرسان اخلير(، وهو:
املدارس  بناء  في  الفائضة  الزكاة  أمــوال  استعمال  موضوع  قبل  من  أثير 
واملستشفيات وتعمير الطرق كما هو مذكور في القصة، واملعضلة هي هل هذا 
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هو  نعم  بأن  اجلواب  وكان  أمريكا،  في  بالسؤال  بدورنا  قمنا  وقد  شرعًا؟  جائز 
جائز؛ حيث إن بيت املال كانت توضع فيه جميع األموال سواء كانت أموال زكاة 

أم الصدقات واجلزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا املوضوع.
املنتج  السيناريو  اللجنة على هذا االستفتاء، وعلى مرفقه  وبعد أن اطلعت 

»فرسان اخلير«. 
أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

والثاني  للزكاة،  األول  ــروع،  ف أربــع  له  املــال  بيت  أن  إلــى  الفقهاء  ذهــب 
لألخماس، والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع األربعة 
مصارف تختلف عن مصارف الفرع اآلخر، فإذا احتاج اإلمام إلى الصرف من 
فرع ولم يوجد فيه مال جاز أن يقترض له من الفرع اآلخر على أن يرده بعد ذلك، 
وال يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع األربعة على مصارف فرع آخر، 
وبخاصة فرع الزكاة؛ ألن الزكاة خصها الله تعالى بثمانية مصارف، بينتها اآلية 

تعالى:}ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   قوله  الكرمية، وهي 
ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[؛ فال يجوز اخلروج عنها. والله  ڭ  ڭ

أعلم . 
]3998/90/13[    

 � � � �

حتديد الفقري وامل�ضكني امل�ضتحقني للزكاة

م من/ أمني السر لصندوق التكافل  1 795 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ
لرعاية أسر الشهداء واألسرى:

ما هو تعريف الفقير واملسكني املستحق للزكاة؟
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أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ترى اللجنة رجوع اجلهة املستفتية إلى كتب )لوائح وأنظمة بيت الزكاة( فيما 
يختص بالئحة توزيع الزكاة واخليرات )الباب األول/ توزيع الزكاة مادة رقم)6( 

ص 37( اخلاصة ببيان الداخلني في سهم الفقراء واملساكني. والله أعلم. 

َف بيت الزكاة الفقير واملسكني فقال: الفقير: هو الذي ال مال  مالحظة: عراَّ
له وال كسب، واملسكني: هو الذي ميلك ما يقع موقعًا من كفايته، وال يكفيه ملدة 

سنة . » الندوة الثامنة الدوحة 1998م ف5 «. 

]2293/71/8[

 � � � �

جمموعة اأ�ضئلة متعلقة بالزكاة من جلنة خريية

مة من رئيس جلنة الزكاة مبسجٍد ما، وهي: عرضت األسئلة املقدَّ  796 1

تقوم جلنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام، ثم  )أ(  
تقوم بتوزيعها على املستحقني للزكاة على شكل رواتب شهرية، على 
شكل دفعات ملرة واحدة، إالاَّ أنه يدور احلول ويبقى بعض مال الزكاة 
لديها، هل من الواجب الشرعي أن نخرج كلاَّ ما مّت حتصيله قبل دخول 

السنة التالية؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أن األصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها، ولكن إن بقي شيء للطوارئ 
فال بأس متى كان في ذلك املصلحة.

 � � � �
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 )ب( هل تعطى الزكاة ملسلم مرتكب املعصية )كبيرة من الكبائر( بالرغم من 
االستمرار في نصحه وتذكيره بهذا األمر؟

أجابت اللجنة: ❁ 

للمسلم  تعطى  أن  مانع  وال  املستقيم،  للمسلم  الزكاة  تعطى  أن  األولى  أن 
الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه.

 � � � �

املدعمة  الكاملة  بالدراسة  للزكاة  مبلغ  أي  صرف  قبل  اللجنة  تقوم  )ج(   
باملستندات، وجتد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج إلى حقه من الزكاة 
أكان عند  لديه مال، سواء  بعد مدة أن هذا الشخص  أنها تكتشف  إالاَّ 
وقت البحث أو حصل عليه بعد ذلك، إالاَّ أنه لم يخطر اللجنة به، هل 
للجنة حق الرجوع عليه برفع دعوى عليه ومطالبته مبا دفع له، أم يترك 

ه؟  أمره إلى اللاَّ

أجابت اللجنة: ❁ 

إليهم  َتْدفع  َمن  ملعرفة  وسعها  كل  وتبذل  تتحّرى  أن  الزكاة  جلنة  على  أن 
الزكاة، وال سيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب األموال، فإذا حتّرت وبذلت 
اجلهد ملعرفة املستحق من غير املستحق فإن ما دفعته مسقط للزكاة، فإذا تبني بعد 
التحري أنها كانت مخطئة، وأن آخذ الزكاة ال يستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع 
أمكن  إن  أنه  ذلك  ومن  السبيل،  هذا  إلى  اللجنة  فلتلجأ  القانوني؛  التأديب  من 
استرداد ما أخذ وجب املصير إلى ذلك؛ سّدًا للذريعة، وقفاًل لباب التحايل على 

. أخذ أموال الفقراء واملساكني بغير حقٍّ

 � � � �
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 )د( هل يشترط طلب الشهود من الشخص طالب الزكاة؟

أجابت اللجنة: ❁ 

ي، على أّن  أنه ال يتعني طلب الشهود على ذلك، وليكن هذا من قبيل التحرِّ
ي وسائل كثيرة يعرفها املختصون. للتحرِّ

 � � � �

 )هـ( هل املسلم ملزم باإلنفاق على إخوته الذكور واإلناث؟

أجابت اللجنة: ❁ 

على  اإلنفاق  من  وأحق  أولى  األقارب  على  اإلنفاق  أّن  فيه  الشك  مّما  اَّه  َأن
غيرهم، وميكن احتساب اإلنفاق على األقارب غير األصول والفروع من الزكاة، 
اللهم إالاَّ إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب فإن ما قضى به القاضي 
ال يحتسب من الزكاة، وال مانع شرعًا من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر 

ه أعلم. على اإلنفاق عليه. واللاَّ

]189/293/([

 � � � �

اإ�ضالح �ضيارة الفقري من الزكاة

رئيس  نائب  فيصل،  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   797 1
ه: مجلس إدارة شركة جتارية للسيارات، ونصُّ

يتم  أن  بعد  أنه  في  تتمثل  العمالء  بعض  مع  مشاكل  أحيانًا  الشركة  تواجه 
إصالح سياراتهم داخل كراجات الشركة نكتشف أنهم فقراء وغير قادرين على 
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السداد؛ فهل يجوز لنا أن نتحمل عنهم نحن كأصحاب الشركة سداد تلك املبالغ 
من أموال الزكاة؟ نرجو إفادتنا برأي الدين في هذا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما  زكاته  من  يحتسب  أن  للمزكي  يجوز  ال  أنه  إلى  العلماء  جمهور  ذهب 
يسقط من الدين عن مدينه املعسر؛ ألن في هذا االحتساب مصلحة للدائن؛ ألنه 
يقي جزءًا من دينه من الضياع عليه، ألن املعسر قد ال يستطيع الوفاء، لكن إن دفع 
الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه املعسر -بعد التأكد من استحقاقه للزكاة- 
فقام املدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بني الدائن ومدينه فذلك 
جائز شرعًا، وللمدين املعسر احلق في أن يأخذ هذه الزكاة، وال يقضي شيئًا من 

ْين. والله أعلم . ذلك الداَّ

]4623/91/(5[

 � � � �

حجُّ الفقري من اأموال الزكاة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 798 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

- هل يجوز صرف جزء من الصدقات العامة في صندوق خيري لتسهيل 
قون شوقًا ألداء الفريضة ورؤية املشاعر  حج الفقراء من املسلمني من الذين يتحراَّ

واالنضمام إلى وفد الرحمن؟

مشاريع  في  للمشاركة  وسيلة  بكل  وُيدعوا  الناس  يشجع  أن  يجوز  هل   -
تيسير احلج للفقراء، من باب التعاون على البر والتقوى، وبر املسلم بأخيه املسلم، 

والدعوة إلى الله بهذه الوسيلة؟
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- هل يجوز صرف جزء من الزكاة املخصصة لباب )في سبيل الله( وباب 
)املؤلفة قلوبهم( إذا علمنا يقينًا أن كثيرًا من املسلمني في العديد من البلدان إذا 
نوى احلج أقلع عن املعاصي واستعد للطاعة قبل سنة، ثم إذا حج واعتمر ولبى 
عاد إلى بلده متمسكًا بدينه محافظًا على استقامته، يحمل لقب )حاج( بكل ما 
فيه من معنى، فيكون تيسير حجه دعوة في سبيل الله، وتألفًا لقلبه على الطاعة، 
وتثبيتًا له على اإلميان، خاصة إذا كان حديث اإلميان قريب عهد بالكفر. إننا ندرك 

جيدًا أن احلج من أعظم الوسائل املؤثرة في النفس البشرية.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

) - يجوز جمع التبرعات النافلة من احملسنني ملساعدة الفقراء على القيام 
بنسك احلج، أو العمرة، أو غيرهما من الطاعات، أو احلاجات املشروعة 
إن  العمل  هذا  على  مأجورون  عون  واملتبرِّ إليها،  الفقراء  يفتقر  التي 
الله، وال حرج  ة عند  أجر حجاَّ لهم  يكون  أن  تعالى، ونرجو  الله  شاء 
على فضل الله تعالى وكرمه، على أن تكون نفقات اإلعالن عن هذه 
التبرعات من غير هذه التبرعات املخصصة ألغراض محددة كاحلج أو 
حاجات  بسدِّ  العناية  ضرورة  إلى  النظر  ُه  توجِّ اللجنة  بأن  علمًا  غيره، 
أواًل، وذلك ألن فريضة احلج ال جتب عليهم لعدم  الضرورية  الفقراء 

استطاعتهم.

والله  الفقهاء.  جمهور  عند  للحج  الزكاة  من  الفقير  إعطاء  يجوز  ال   -  2
أعلم. 

]5927/107/19[

� � � �
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دفع الزكاة للفقري ليحج منها

ه: م من السيد / د. ع. ف، ونصُّ 1 799 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرجو إفتاءنا باملوضوع التالي:

أداء فريضة  الزكاة، ويعرف أشخاصًا فقراء يرغبون في  رجل وجبت عليه 
احلج لكن ال ميلكون املال الكافي؛ فهل يجوز لهذا الشخص أن يدفع زكاة ماله 

لهؤالء الفقراء ليؤدوا بها فريضة احلج؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ڻ    }ڻ   الكرمية:  اآلية  حددتها  التي  الزكاة  مصارف  أحد  الفقراء 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة:60[؛ 
فيجوز دفع الزكاة إليهم. وأما كون الفقير سيحج بهذا املال أو ال يحج به، فهذا 

أمر متروك للفقير، وال يلزمه أن يحج به.

وعليه: فيملك الفقير الزكاة التي قبضها، وال يلزمه احلج بها. والله أعلم. 

]6944/96/22[

 � � � �

اأْخُذ الغنيِّ من الزكاة

ه: م من السيد/ مصطفى، ونصُّ 1 800 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز لي أن أقبل مساعدة مالية من جهات خيرية من أجل تسديد أقساط 
مدارس ألبنائي، مع أن حالتي املادية جيدة، ولله احلمد.
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ع  مِلهذه اجلهات بأني فقير، وإنا يكتفون بطلب شهادة الراتب،  علمًا أنني لم أداَّ
وقد قدمتها كما هي، ولكن لي دخل غير هذا؛ فما حكم الشرع فيما أخذت منها، 
دون للمدارس عن طريقهم مبوجب شيك، وبعضها نستلمه نقدًا  علمًا أنهم يسدِّ

فندفعه نحن، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وال  والكفارات،  كالزكاة  لنفسه  الواجبة  الصدقات  قبول  للغنيِّ  يجوز  ال 
بغنى  الصغير يصبح غنّيًا حكمًا  الولد  القاصرين؛ ألن  يقبلها ألوالده  أن  يجوز 
والده، أما الصدقات النافلة فال بأس بقبولها لنفسه وألوالده إذا علم املتصدق 

بحاله ودخله عند قبوله لها.

ولهذا؛ فإن على السائل أن يبني دخله كاماًل للجهة التي يأخذ منها املساعدة 
)الراتب وغيره(، فإذا منحوه شيئًا من الصدقات النافلة بعد هذا البيان؛ جاز له 
أخذ  له  يجوز  تقدم، وال  ملا  أخذها  له  يجوز  فال  الواجبة؛  الصدقات  أما  أخذه، 
إذا أخفى عنهم بعض دخله؛ ألنه خديعة محرمة،  اخليرية  اجلهة  شيء من هذه 
وما أخذه بهذه الصورة يجب عليه أن يرّده للجهة التي أخذ منها هذا املبلغ. والله 

أعلم.
]4012/103/13[

 � � � �

دفع الزكاة ملن ملك الن�ضاب

ه: م من السيدة / نادية، ونصُّ 1 801 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

معاش  مصدر  لها  ليس  التي  األسر  بعض  إلدارتنا  يتقدم  بأنه  اإلفــادة  نود 
في  ر  للُقصاَّ رصيد  لوجود  الشؤون  وزارة  من  معاشًا  تستحق  وال  تقاعدي، 
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بالهيئة؛ بطلب مساعدات شهرية للقصر حفاظًا على أرصدتهم غير  حساباتهم 
معرضة  فتكون  املعيشية،  االحتياجات  تغطي  ال  أرباحًا  تدر  أرصدة  أو  النامية 

للتآكل واالنتهاء.

وعليه نرجو إفادتنا:

املرحوم  تركها  والتي  األرصدة  إمكانية احملافظة على هذه  أواًل: عن مدى 
ألبنائه القصر لتعينهم على شظف احلياة عندما يبلغون سن الرشد؛ بأن تخصص 
لهم مساعدات شهرية من حساب الزكاة رغم وجود أرصدة في حساباتهم يجب 

عليها الزكاة بنفس الوقت.

راتب  تخصيص  عندها  يجوز  التي  لألرصدة  العليا  احلــدود  هي  ما  ثانيًا: 
أو  الدولة  من  شهري  راتب  له  ليس  الذي  للقاصر  الزكاة  حساب  من  شهري 

واردات عقارية.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

مصارف الزكاة ثمانية بّينتها اآلية الكرمية، وهي قوله تعالى: }ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[.  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ھ  ے  ے  ۓ
فإذا كان القصر أو األيتام من الفقراء واملساكني جاز دفع الزكاة إليهم، وإذا لم 
له رصيد  كان  إذا  القاصر  فإن  إليهم، وعليه  الزكاة  دفع  يجوز  منهم فال  يكونوا 
لدى شؤون القصر أو غيرها يساوي النصاب فأكثر زائدًا عن حوائجه األصلية؛ 
فال يجوز دفع الزكاة إليه، وإذا كان رصيده دون النصاب فيجوز دفع الزكاة إليه، 

والنصاب ما يساوي قيمة )85( غرامًا من الذهب اخلالص. والله أعلم.

]5575/109/18[               
 � � � �
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خار ملجهول الن�ضب من الزكاة - الدِّ

- دفع الزكاة ملن ميلك ن�ضابا ل يكفيه ل�ضنته

هما: مان من السيد / خالد، ونصُّ 1 802 عرض على اللجنة االستفتاءان املقدَّ

في حساب شخص  يوضع  املال  زكاة  يجوز تخصيص جزء من  أواًل: هل 
)مجهول النسب(، وذلك لغرض جتميع مبلغ يساعده على أمور احلياة مستقباًل 
كالزواج أو التجارة مثاًل، علمًا بأننا قمنا بفتح حساب بنكيٍّ له لدى أحد البنوك 
في  التصرف  يستطيع  حتى  الرشد  سن  يبلغ  لم  قاصر  وهو  )مصر(،  اإلسالمية 
املال املوجود لديه في البنك، على أن يقوم باالستفادة من هذا املال عندما يكبر. 
وإذا جاز هذا العمل؛ فهل بلوغ هذا املال حّدًا معينًا يعتبر هذا الشخص غنّيًا غير 

مستحق لزكاة املال؟

ثانيًا: هذا الشخص يحتاج من ينفق عليه ألنه يدرس في األزهر الشريف في 
مصر؛ فهل يجوز حجز مبلغ من زكاة املال، وتسليمه إلى أحد األشخاص من 

غير املزكي بغرض اإلنفاق عليه خالل السنة الدراسية؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ال مانع من دفع بعض أموال الزكاة لهذا الطفل املسلم املجهول النسب إذا   -(
كان فقيرًا ال ميلك نصاب الزكاة، وهو ما تعادل قيمته قيمة )85( غرامًا 
من الذهب اخلالص، فإذا جتّمع في ملكه نصاب ال يجوز دفع الزكاة له 
بعد ذلك حتى يقل ماله عن النصاب، فإذا قّل ماله عن النصاب بالنفقة 
عليه أو غير ذلك جاز دفع الزكاة له مرة ثانية، وهكذا، ويقبل الزكاة عنه 

ويحفظها له وصيه الذي يعينه القاضي لذلك.

 أّما االدخار له وفتح حساب جار ليسد حاجاته في املستقبل؛ فإنه يجوز من 
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الصدقات والتبرعات والهبات، وال يجوز من الزكاة.

أو  النصاب  الزكاة ملالك  أنه يجوز دفع  املالكية في املشهور عنهم  2- يرى 
العام.  به  يكمل  ما  فيعطى  عيال،  كثرة  أو  لغالء  لسنته  يكفيه  ال  أكثر 
وعليه: فإنه يجوز حجز مبلغ من زكاة املال له لإلنفاق عليه منه خالل 

العام الدراسي. والله أعلم.

]6617/87/21[

 � � � �

اأخُذ َمن َعَجز عن احلاجات الأ�ضا�ضّية لأ�ضرته من الّزكاة

ه: م من السيد/ منير، ونصُّ 1 803 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

وزوجتي،  أنا  فيهم  مبا  أشخاص،  عشرة  من  مكونة  أســرة  أعيل  رجل  أنا 
البنات  ومن  ولدان  األوالد  من  لدّي  كويتي،  دينار  الثالثمائة  يتجاوز  ال  راتبي 
ثالثة يدرسون خارج الكويت، وأحتاج إلى ستة آالف دينار سنويًا لهم، رسومًا 

جامعية، إضافة إلى التزاماتي األسرية هنا.

فهل ُأعتَبر من خالل ما شرحت لكم ممن يستحق الزكاة للصرف في إكمال 
دراسة أبنائي. أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األساسية -كما  أسرته  ي حاجاته وحاجات  يغطِّ املستفتي ال  كان دخل  إذا 
منها؛  عليهم  اإلنفاق  يستطيع  أخرى  أموال  عنده  وليس  االستفتاء-،  في  ذكر 
فُيعدُّ بذلك فقيرًا، ويجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة مقدار ما يغطي حاجاته 
وطعامهم  مسكنهم  ومنها  أسرته،  أفراد  من  يعولهم  من  وحاجات  األساسية، 
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ومالبسهم ونفقات دراستهم، وما إلى ذلك مّما يحتاجون إليه من النفقة. والله 
أعلم.

]6300/95/20[
 � � � �

اإعطاء امل�ضِرف من الزكاة

ه: م من/ منصور، ونصُّ ى اللجنة االستفتاء املقدَّ  عرض عل1 804

جواب  معرفة  وأريــد  الورقية،  األسهم  من  مجموعة  أبي  من  ورثــت  لقد 
الّسؤال التالي:

- هل يجوز إعطاء الزكاة ألحد أقاربي، وهو رجٌل مسرمِف؟
أفتونا مأجورين واحلمد لله رب العاملني.

وحضر املستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه بالنسبة إلعطاء الزكاة للرجل املسرف 
قال: إن هذا الرجل هو طالب في اجلامعة، ويسكن مع والده، وراتب والده في 
والده،  ولباس على  األساسية من طعام  والنفقة  دينار،  ثالثمائة  حدود )300( 

وهو يحتاج إلى مصروف جيب، وما يعطيه والده له ال يكفيه.
أجابت اللجنة ما يلي: ❁ 

يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد به بقية احلاجات مّما لم يتكفل به والده؛ 
كاملواصالت والنفقات الدراسية. والله أعلم.

]1755/72/6[
 � � � �

دفع الزكاة للعاطلني عن العمل واملبَعدين

ناصر،   / السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  من  السؤاالن  اللجنة  على  عرض   805 1
ه: ونصُّ
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- هل يدخل الوافدون املسلمون الذين يعملون في الكويت من ذوي الدخل 
القليل جدًا، أو الذين انتهت إقامتهم وال يعملون وليس لهم مصدر كسب إلعالة 
الفقراء  باب  في  )بدون(  كونهم  بسبب  يعملون  ال  الذين  أو  وأسرهم،  أنفسهم 

واملساكني؟

- من املقصود شرعًا بابن السبيل؟ هل يدخل في ذلك من هم يعملون في 
الكويت وطلبت منهم احلكومة املغادرة وإنهاء إقامتهم )املبَعدون(؟

جابت اللجنة مبا يلي: أ ❁

فإنهم  واملساكني؛  الفقراء  أوصاف  املذكورين  أحد هؤالء  انطبقت على  إذا 
يعطون من الزكاة بهذه الصفة. والله أعلم.

]2595/100/9[
 � � � �

�ضرف الزكاة ملراكز حتفيظ القراآن

م من رئيس اللجنة الرئيسية ملراكز حتفيظ  1 806 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: القرآن الكرمي في جمعية خيرية السيد/ جاسم، ونصُّ

لألمور  الكرمي  القرآن  حتفيظ  حللقات  الزكاة  أموال  من  األخذ  يجوز  هل 
اآلتية:

مصاحف يتم توزيعها على الطالب.  -(

مكافأة طالب حلقة التحفيظ أو هدايا عينية تشجيعًا له على االستمرار   -2
في احلفظ.

ظ القرآن الكرمي. راتب محفِّ  -3
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ألحكام  حائطية  لوحات   - )املسجالت  مثل  مساعدة  تعليمية  وسائل   -4
التجويد - سبورة - قرطاسية - أشرطة كاسيت وفيديو تعليمية(.

راتب سكرتير حلقة التحفيظ واملشرف عليها.  -5

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

األصل أنه ال يجوز صرف الزكاة لألمور املنصوص عليها في االستفتاء؛ ألنها 
ڻ   ڻ    }ڻ   الكرمية:  اآلية  بينتها  التي  الزكاة  مصارف  عن  خارجة 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[.

غير  بالد  في  كانت  إذا  أما  املسلمني،  بالد  في  األمــور  هذه  دامت  ما  هذا   
املسلمني؛ فاألصل أن ينفق عليها من الصدقات العامة، فإذا ترتب على وجودها 
ثبوت الدعوة إلى الله تعالى في تلك البالد وانتشارها، ولم تكف الصدقات بها؛ 
فيجوز صرف الزكاة إليها على قدر احلاجة من سهم في سبيل الله تعالى، وإالاَّ ال 

يجوز. والله أعلم.
]4000/92/13[

 � � � �

دعم اإذاعة القراآن الكرمي فـي اإفريقيا من الزكاة

ه: م من السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ 1 807 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عني: هل يجوز تخصيص مبالغ مالية من أموال الزكاة  يستفسر بعض املتبرِّ
إلقامة إذاعة القرآن الكرمي في إفريقيا؟

علمًا بأن مثل هذه اإلذاعة تساهم في تعليم الشعوب اإلفريقية املسلمة تعاليم 
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الدين اإلسالمي احلنيف وينتج عنها إسالم العشرات.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

غير  لدعوة  معتبرة  فائدة  إفريقيا  في  الكرمي  القرآن  إذاعــة  إلقامة  كان  إذا 
الذين  املسلمني  تثبيت عقيدة  نشرها  أو كان في  املسلمني في بالدهم لإلسالم، 
بأن  بأس  فال  بعد؛  قلوبهم  في  اإلسالم  يستقر  ولم  حديثًا،  اإلسالم  في  دخلوا 
تدفع نفقات اإلذاعة من مال الزكاة من حصة )في سبيل الله( و)املؤلفة قلوبهم(، 

ع في هذه التكاليف أكثر من احلاجة املاسة.  بشرط أن ال يتوساَّ

من  دفعها  ولكن  السابقة،  املعاني  هذه  لغير  الزكاة  من  دفعها  يجوز  وال 
عون بذلك ملا فيه من املصلحة. والله أعلم. الصدقات النافلة إذا علم املتبرِّ

]6951/101/22[

 � � � �
اإعطاء الزكاة لطالب العلم

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 808 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

طالب يدرس الطب على حسابه اخلاص خارج الكويت، وتكاليف دراسته 
السنوية )ثمانية آالف دينار كويتي(، وليس له أي دخل سوى راتب خاص من 
والده ال يتجاوز )100 دينار( شهريًا؛ فهل يجوز كفالته من أموال الزكاة سواء من 

أقاربه أو من عامة املسلمني، وهل يجوز لشخص أن يتكفل به بكامل زكاته؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم ما دام محتاجًا، ولو كان قادرًا على الكسب 
عن  لعجزه  وذلك  واستفادته،  العلم  إفــادة  بغية  االكتساب  عن  نفسه  فّرغ  إذا 
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الكسب، وألن حاجة األمة داعية إليه، والله أعلم.

]4335/82/(4[

 � � � �

- دفع الر�ضوم الدرا�ضية من الزكاة

- تكرمي املعلمني املمياَّزين من الزكاة

رئيس جمعية  م من السليد/ عبد الله، 1 809  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: خيرية )...(، ونصُّ

إن جمعيتنا تقوم بأنشطة وفعاليات عديدة ومتنوعة، ومنها:

أداء  يعينهم على  مما  مهنيًا،  وإنائهم  املعلمني  بتدريب  املتعلقة  األنشطة   -(
رسالتهم التربوية بشكل متميز.

على  واحلصول  اجلامعية،  دراستهم  استكمال  على  املعلِّمني  مساعدة   -2
إحدى  مع  باالتفاق  وذلــك  عملهم،  مجال  في  متخصصة  دبلومات 

اجلامعات املعتمدة.

3- ابتعاث بعض أبناء املعلمني الستكمال دراساتهم، سواء خارج الكويت 
أو داخلها.

4- مساعدة الطلبة احملتاجني، والذين لهم ظروف اجتماعية في احلصول 
على متطلباتهم الستكمال تعليمهم.

5- مساعدة الطلبة في التعليم اخلاص في دفع رسوم دراستهم.

6- تكرمي املعلمني املتميِّزين. 
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األنشطة  لهذه  الزكاة  أموال  من  األخذ  جواز  مبدى  بإفادتنا  م  التكرُّ فيرجى 
واملشاريع من أي مصرف من املصارف املعتمدة.

كما نرجو اإلفادة مبدى جواز األخذ من أموال الصدقات لنفس األغراض، 
أو االستفادة من أي أموال لصالح األنشطة واملشاريع املذكورة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل أنه ال يجوز صرف الزكاة إالاَّ للمصارف املنصوص عليها في اآلية 
الكرمية:} ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ{ ]التوبة: 60[.

الرابع واخلامس جاز،  البندين  الفقراء كما في  املستفَتى عنهم من  فإن كان 
وإالاَّ لم يجز. أّما الصدقات: فإن قيدها صاحبها بقيود معينة من حيث املكان أو 
األشخاص، فُتْلتزم هذه القيود، وإن أطلق صرفت في املكان األكثر حاجة إليها. 

والله أعلم. 
]6619/89/21[

 � � � �
الإنفاق على تعليم امل�ضلمني فـي ديار الغرب من الزكاة

ه:1 810 م من السيد / رامي )من كندا1، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أن  ذلك  )كندا(؟  مبونتريال  اإلسالمية  للمدرسة  املال  زكاة  دفع  يجوز  هل 
يحمل  الشباب  من  جيل  إلعداد  املدارس  هذه  مثل  لقيام  وملحة  ماسة  احلاجة 
هذا  الجتثاث  الشرسة  الهجمة  أمام  وخصوصًا  الغرب،  في  الدين  هذا  معاني 

الدين من عقول ونفوس الشباب.
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وبفضل الله ورحمته فإن أوالدنا في هذه املدرسة يقرؤون القرآن، ويتكلمون 
ون أوقاتهم.  اللغة العربية، ويصلُّ

تتراوح بني )3000( و)4000(  الطالب في مدارسنا اإلسالمية  إن تكلفة 
دوالر كندي عن كل طالب سنويًا يتكفل بها أولياء أمور الطلبة، وال تتحمل منها 

احلكومة الكندية أي شيء. 

وحيث إن املبالغ كبيرة وخصوصًا ملن عنده 3 أو 4 أطفال في هذه املدرسة، 
املدرسة،  هذه  في  أوالده  ُيبقي  أن  املستحيل  من  وأحيانًا  جدًا  الصعب  من  فإنه 
فهو ال يدفع شيئًا في مدارس احلكومة املجانية متامًا، التي تتحمل فيها احلكومة 
الكندية كل النفقات، أما في املدارس اخلاصة فإن التكلفة كبيرة، وفي آخر العام 
حال  في  والزكوات  الصدقات  طريق  عن  يغطى  مالي  عجز  عادة  هناك  يكون 
املدرسة  إمكانية  عدم  في  املتمثل  العجز  ستغطي  الزكاة  وهذه  جائزًا،  ذلك  كان 
حتميل اآلباء رسمًا أكبر من ذلك، وإالاَّ سيضطر معظم األهالي لسحب أوالدهم 

ووضعهم في املدارس احلكومية حيث اخلطر القائم. أفتونا بارك الله فيكم. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا  البالد،  تلك  في  املسلمني  أوالد  عقيدة  على  خطورة  فيه  األمر  كان  إذا 
لم تدعم هذه املدارس اإلسالمية اخلاصة من أموال الزكاة على نحو ما جاء في 
االستفتاء؛ فال مانع من تقدمي بعض أموال الزكاة لهذه املدارس لتأمني ضرورياتها 
وجعلها صاحلة الحتواء أوالد املسلمني حلفظ عقيدتهم ودينهم، وال بأس بتقدمي 
جزء من أمول الزكاة أيضًا ألوالد املسلمني الفقراء ليدفعوه قسطًا لهذه املدارس. 

والله أعلم. 
]6618/88/21[

 � � � �
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دفع الزكاة لبناء مركز اإ�ضالمي فـي الغرب

م من السيد/ عبد العزيز، رئيس القطاع  1 811 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: العربي واألوربي في جلنة )...1، ونصُّ

جلنتنا تزمع - مبشيئة الله تعالى- بناء وتأثيث وجتهيز مركز إسالمي نْسوّي 
ويتكون  مختلفة،  مجاالت  في  البوسنيات  الفتيات  وتأهيل  تدريب  على  يقوم 
للمحاضرات  وقاعة  التدريبية  للدورات  وقاعات  دراسية  فصول  من  املركز 

ومكاتب لالستشارات األسرية، وكذلك محالت جتارية )وقفًا( ومصلى.

وسؤالنا: ما مدى جواز دفع زكاة املال ملشروع املركز اإلسالمي النسوي؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ترميم  أو  أو صيانة  توسيع  أو  لبناء  الزكاة  أموال  ال يجوز صرف شيء من 
خلروج  الغرب؛  في  املوجودين  املسلمني  أبناء  فيها  يتعلم  التي  املــدارس  مباني 

ڻ   ڻ    }ڻ   الكرمية:  اآليــة  بينتها  التي  الزكاة  مصارف  عن  ذلك 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة:60[.

ولكن يجوز الصرف على ذلك من الصدقات العامة واألوقاف املخصصة 
لذلك إن وجدت. والله أعلم.

]6621/91/21[
 � � � �

�ضرف زكاة الزوج فـي تعليم زوجته

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 812 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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الزوجة تدرس باجلامعة خارج البالد؛ فهل يجوز للزوج أن يصرف عليها 
من أموال الزكاة؟

أجابت هيئة الفتوى مبا يلي : ❁ 

ال يجوز الصرف على الزوجة من زكاة الزوج بقصد التعليم أو غيره، ويجوز 
الصرف عليها من زكاة غير الزوج بقصد التعليم إذا كانت فقيرة، والله أعلم.

]2841/81/10[

 � � � �
طباعة الكتب الثقافية من اأموال الزكاة

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 813 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تفتقر  بالدنا  إن  البنغالديشية، حيث  للجالية  ممثاًل  بنغالديش،  أبناء  أحد  أنا 
إلى الكتب اإلسالمية اخلاصة بتربية النشء تربية صحيحة، وال يوجد حتى اآلن 
أي كتاب خاص بتربية األوالد على املنهج اإلسالمي )باللغة البنغالديشية(، مما 

يحتاج إليه الناس لتربية أوالدهم.
أصحاب  ويعمل  متوفرة،  اإلسالمي  للفكر  املضادة  الكتب  بأن  العلم  مع 
هذا املجال على إبراز الكثير من كتب تربية النشء بصورة مفسدة لتضليل أوالد 
الكثير حيث أشك - والله أعلم-، في أن جهات  املسلمني، وينفقون في ذلك 
املجال  الغربية تساهم في هذا  بالثقافة  املثقفني  غير مسلمة )O.G.N(، والناس 
الفاسد. وبالدنا من البلدان الفقيرة، وال تتوفر عندنا األموال التي تساعدنا على 
طبع كتب لتربية األوالد، وتوزيعها بني األسرة املسلمة مجانًا. لذلك نسأل اللجنة 
املوقرة: هل يجوز صرف مال الزكاة )احلاصلة من خارج البالد( أو جزء منه على 
طباعة الكتب اخلاصة بتربية األوالد تربية إسالمية صحيحة؟ أفيدونا عن ذلك، 



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

227

وجزاكم الله عنا خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ـى: } ڻ   ه تعالـ ـرمية، وهـي قـولـ ا اآلية الكـ ـ انية، حددتهـ ـ ـارف الزكاة ثمـ مصـ
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ ہ ھ = 
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ھ  ھ ھ  ے ے ۓ
]التوبة:60[، وليس اإلنفاق املسؤول عنه داخاًل في أحد هذه املصارف؛ ألنها بلد 
إسالمي، إالاَّ أنه إذا كان املنتفع بهذه الكتب من الفقراء، فإنه يجوز أن تطبع أو 

تشترى لهم من مصرف الفقراء، ومُتلاَّك لهم. والله أعلم.
]5929/109/19[

 � � � �

الإنفاق على الأبحاث العلمية من الزكاة

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 814 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

حتضير  مجال  في  يعمل  الــذي  الشخص  أحقية  مــدى  عن  إفادتنا  برجاء 
في  مختلفة  دول  من  االختراع  براءات  على  احلصول  بهدف  العلمية  األبحاث 

الصرف على تكاليف هذه األبحاث من زكاة مال األفراد والشركات أم ال؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت األمة اإلسالمية تفتقر إلى البحوث العلمية املستفتى عنها، وهي 
بحوث تفيد املسلمني في تقوية شوكتهم أمام أعدائهم، كبحوث الذرة مثاًل، أو 
كانت تفيد املسلمني في حتصينهم ضد مرض خطير يهدد حياتهم ويضعفهم أمام 
عدوهم، أو كانت تساهم في تفنيد التيارات الفكرية املعادية لإلسالم، وكذلك 
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يهم، ويحقق لهم النصر على أعدائهم؛ فهي كلها في  كل ما يفيد املسلمني ويقوِّ
سبيل الله، وتدخل حتت هذا املصرف الذي هو أحد املصارف الثمانية للزكاة التي 

نّصْت عليها اآلية الكرمية: } ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ  
يقوم  ملن  الزكاة  دفع  ويجوز  ۆ{]التوبة:60[،  ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ  

بها.

أّما البحوث التي تخدم قضية خاصة تفيد الشخص نفسه في مجاله الوظيفي، 
بها  للقائمني  الزكاة  دفع  يجوز  فال  أعدائهم؛  على  املسلمني  تقوية  في  تفيد  وال 
مصرف  من  فيعطى  فقيرًا  الباحث  يكون  أن  إالاَّ  الزكاة،  مصارف  عن  خلروجها 

الفقراء. والله أعلم.
]4910/86/16[

 � � � �

دعم موؤ�ض�ضة علمية من الزكاة

ه:  م من السيد / ناصر، ونصُّ 1 815 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كما تعلمون يا شيوخنا األفاضل - في جلنة األمور العامة - ما للزكاة من 
دور في املجتمع املسلم، ومبا أننا في املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا )وهي 
مهمته  تكون  للزكاة  صندوق  بإنشاء  نرغب  عام(  نفع  ذات  ربحية  غير  مؤسسة 

دعم البحث العلمي من حيث: 

)( متويل البحوث ومصارفها ورواتب الباحثني. 

َيْرغب  التي  والــنــدوات  واملــؤمتــرات  العلمية  املهمات  على  الصرف   )2
باملشاركة فيها أي باحث علمي أو طالب علم، والتي يعود نفعها على 

األمة اإلسالمية. 
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العليا  دراستهم  الستكمال  للطلبة  الدراسية  والبعثات  املنح  إعطاء   )3
للحصول على الدبلوم والبكالوريوس واملاجستير والدكتوراه في علوم 

تنفع املسلمني وتزيد من قوة اإلسالم. 

4( الصرف على تدريب املوظفني واملدربني واملدرسني والطلبة والباحثني 
العاملني في املؤسسة أو من خارجها. 

فإننا نود احلصول على فتوى تتيح لنا إنشاء هذا الصندوق، خصوصًا وأننا 
بأيٍد وبعقول إسالمية تهدف إلى رفعة اإلسالم واملسلمني،  مؤسسة عربية تدار 
وتعمل على توفير عناصر القوة لألمتني العربية واإلسالمية، ويحتسب العاملون 

فيها أجرهم عند الله. 

تعالى:  قوله  فــي  الكرمية  اآليــة  بينتها  ثمانية  الــزكــاة  مــصــارف  أن  ومبــا 
ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {
ۇ  ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   =ھ  

=ۆ{]التوبة:60[. 

ومبا أننا مؤسسة عربية إسالمية غير ربحية تعمل في سبيل الله؛ لتوفير القوة 
لألمتني العربية واإلسالمية في املجاالت االجتماعية والتكنولوجيا املتقدمة. 

مبعناه  الله(  سبيل  )في  السابع  الزكاة  مصرف  من  االستفادة  لنا  يجوز  فهل 
الواسع والشامل للصرف على أغراض املؤسسة وأنشطتها العلمية؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تعالى:  قــولــه  وهـــي  الــكــرميــة،  ـــة  اآلي بينتها  ثــمــانــيــة،  الــزكــاة  ــارف  ــص  م
ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   {
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
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أجلها  من  أقيمت  التي  األغـــراض  منها  وليس  ۆ{]التوبة:60[، 
مؤسستكم الكرمية، وال األنشطة التي تصرف عليها. والله أعلم. 

]5928/108/19[

 � � � �

دفع الزكاة ملدر�ضة �ضرعية

أمناء مدرسة في  م من رئيس مجلس  املقدَّ اللجنة االستفتاء  1 816 عرض على 
ه: البحرين السيد/ دعيج، ونصُّ

التي نشأتها مدرسة)...(، واألسس  النشأة الطيبة  ال يخفى على سعادتكم 
القومية التي قامت عليها، وما تتميز به عن غيرها من املدارس األهلية؛ فهي:

إلى  تهدف  ال  خيري  كوقف  تأسست  مختلطة،  غير  إسالمية  مدرسة    -(
حتقيق الربح.

الشرعي  العلم  وتدريس  الكرمي،  القرآن  وحتفيظ  تدريس  على  تعمل    -2
النافع.

الفاضلة  واألخــالق  العليا  واملثل  اإلسالمية  القيم  غرس  على  تعمل    -3
في  صاحلني  أفــرادًا  ليكونوا  صاحلة؛  تربية  وتربيتهم  النشء  نفوس  في 

مجتمعهم.

األمور  أولياء  من  الغالبة  الشريحة  لكون  نظرًا  متدنّيًة  رسومًا  تتقاضى    -4
من ذوي الدخل البسيط، وألن طبيعة املدرسة حتتم عليها أن تنتهج هذا 

النهج.

تعتمد بشكل كبير ومتزايد على ما تستقبله من تبرعات وهبات وأوقاف،    -5



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

231

التشغيل  التي ال تغطي نفقات  املتواضعة  الدراسية  إلى جانب الرسوم 
واخلدمات  التسهيالت  وتقدمي  التطوير  تكاليف  عن  فضاًل  احلالية، 
اإلنشاء  تكاليف  عن  فضاًل  فيه،  بالدراسة  يرغب  وملــن  للدارسني، 

والتجهيز والتأثيث ذات التكلفة اإلجمالية العالية.

إلى  نتقدم  املدرسة وخط سيرها؛  نشأة  ملا ذكرناه، وإلطالعكم على  ونظرًا 
سعادتكم بطلب الفتوى حول جواز دفع زكاة األموال لهذه املدرسة، واعتبارها 

أحد مصارف الزكاة الثمانية.

كما نحب أن نطلع سعادتكم على أن هناك من العلماء والشخصـيات اإلسالمية 
الزكاة  دفع  بجواز  وأفتى  احلمـيد،  بهـا ومبنهجــها  وأشاد  املدرسـة  زار  من  املعروفـة 

للمدرسة من أمثال الشيخ عبد الله بن سليمان املنيـع، والدكتــور وهبة الزحيــلي.

هذا ما نرجوه من سعادتكم، سائلني الله دوام التوفيق والنجاح.

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات االستفتاء، وهي:

صورة عن إقرار تسجيل جميع األموال النقدية والعينية وجميع أمالك   -(
مدرسة اإلميان؛ لتكون وقفًا شرعيًا صادرة عن وزارة العدل البحرينية.

تقرير إدارة التعليم اخلاص في دولة البحرين عن املدرسة املذكورة.  -2

ها: مالحظة: فتوى د. وهبة الزحيلي، ونصُّ

اجلواب: إن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف » في سبيل الله « وهذا يشمل 
واملعارف اإلسالمية،  العلوم  الدعوة اإلسالمية، ونشر  وتبليغ  اجلهاد ووسائله، 
العاملية لشؤون  الهيئة  وتعليم الطالب أحكام الدين والشريعة، وهذا قرارنا في 
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سبيل  احلنفية:  من  والكاساني  مالك،  اإلمام  قال  الكويت.  في  املعاصرة  الزكاة 
الله كثيرة. لذا فإنه يجوز دفع الزكاة للمؤسسات واملدارس الشرعية والتعليمية، 
وميكن  دراسية،  وأدوات  كتب  شراء  من  املدرسة،  مصالح  على  إنفاقها  وميكن 
أيضًا إعطاء املدّرسني )املعلمني( واإلداريني من هذه الزكاة، لذا فإن الزكاة تؤدي 
شرعًا  منها  مانع  وال  االجتماعية،  اإلسالمية  احلاجات  جوانب  من  طيبًا  جانبًا 

عماًل برأي جماعة من الفقهاء، والله يتقبل من احملسنني .

أ.د: وهبة الزحيلي

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز جمع أموال الزكاة لتأسيس مدرسة إسالمية نوذجية على أن تكون 
الفقراء واملساكني املستحقني للزكاة مجانًا أو بأجور  أبناء  خدماتها قاصرة على 
رمزية، ويجب في هذه احلال أن تسجل أعيان املدرسة من عقار وأثاث ومنقوالت 

على أنها أعيان زكوية بحيث إذا استغنى عنها تصرف في مصارف الزكاة.

وال مانع من قبول أوالد األغنياء في هذه املدرسة بأجر ال ينقص عن أجر 
املدرسة، وتعامل جميع األجور  املماثلة ملستوى هذه  املدارس اخلاصة  املثل في 
التي يحصل عليها من الطلبة معاملة الزكاة، وال مانع من إعطاء القائمني على 

هذه املدرسة من إداريني ومدرسني ونحوهم أجور أمثالهم...إلخ.

لتحقيق  كانت  ولو  جتارية  مدارس  الزكاة  أموال  من  تؤسس  أن  يجوز  وال 
س من أموال الزكاة مدارس  األهداف املذكورة في السؤال، كما ال يجوز أن تؤساَّ
خيرية تكون مفتوحة للفقراء واألغنياء جميعًا على غير الوجه املذكور في أول 
هذا اجلواب، إالاَّ إذا كانت تلك املدارس خارج البالد اإلسالمية، أو في بيئات 
معرضة حلمالت التبشير فيكون هذا من مصرف في سبيل الله، وتسجل أعيان 
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في  التصفية  عند  األعيان  تلك  وتصرف  زكوية،  أعيان  أنها  على  املدارس  هذه 
مصارف الزكاة كما تقدم. والله أعلم .

]3630/121/12[ 
 � � � �

َت�ضييد مركز علميٍّ من الزكاة

ه: م من السيد / عبد العزيز، ونصُّ 1 817 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نود أن نفيد فضيلتكم علمًا بأننا في مركزنا سنقوم بإذن الله بإنشاء وتشييد 
يتفرغ  حتى  الفقراء  والطالب  املعلمني  وكفالة  العلماء  لتخريج  العلمي  املركز 
كالهما للتعليم والتعلم، وسيقوم املركز بتدريس شتى العلوم الشرعية ال سيما 

حفظ القرآن الكرمي.

وسؤالنا: هل يجوز دفع الزكاة لتشييد املركز العلمي وما يقوم به من أنشطة 
علمية؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مصارف الزكاة ثمانية بياَّنها قوله تعالى: } ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
إنشاء  وليس  ]التوبة:60[،  ۆ{  ۇ  ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   
هذا املركز منها، وعليه فال يجوز دفع الزكاة إلنشاء هذا املشروع واإلنفاق عليه، 
ويجوز إنشاؤه واإلنفاق عليه من الصدقات العامة واألوقاف املخصصة لذلك. 

والله أعلم.
]7299/53/23[

 � � � �
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�ضرف الزكاة فـي اأن�ضطة متنوعة للدعوة

ه  ونصُّ اإلسالمية،  الشؤون  مدير  من  م  املقدَّ السؤال  اللجنة  على  عرض   818 1
كاآلتي:

إنفاق  جوانب  في  الزكاة  لبيت  الشرعية  الهيئة  رأي  من  صورة  لكم  نرفق 
الزكاة لألنشطة املختلفة، الرجاء عرض املوضوع على جلنة اإلفتاء املوقرة إلبداء 
الرأي حولها وإفادتنا مبا تتوصل إليه اللجنة من رأي ميكن أن تستنير به اإلدارة في 

توزيع التبرعات للجهات اإلسالمية املختلفة، وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

وأقرت  الزكاة،  لبيت  الشرعية  الهيئة  رأي  من  صورة  على  اللجنة  اطلعت 
املرفق  في  وتصحيح  تعديل  بعض  مع  الزكاة  لبيت  الشرعية  الهيئة  رأي  اللجنة 

التالي:

)- بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت.

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

املسجد  كان  إذا  الكويت  خارج  مسجد  ترميم  أو  بناء  على  الصرف  يجوز 
مركزًا للدعوة اإلسالمية لغير املسلمني أو لعصمة املسلمني من حمالت التنصير 

واإلحلاد، أما غير ذلك من املساجد فال يصرف عليه من الزكاة.

2- بناء أو دعم دار أيتام املسلمني.

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

يجوز ذلك من الزكاة ويشمل اإلنفاق على مرافق الدار، وهذا إذا كان النفع 
فيها قاصرًا على األيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم، على أنه إذا كان األيتام 
 في بلد غير إسالمي واستخدمت وسيلة حلفظ أبناء املسلمني من حمالت التنصير 
اإلسالم  إلى  دعوتهم  سبيل  على  املسلمني  غير  أوالد  الجتذاب  أو  اإلحلاد  أو 
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ه واملؤلفة قلوبهم، ويجب التأكد في اتخاذ  فهو جائز شرعًا من مصرفي سبيل اللاَّ
اإلجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكًا جلهة إسالمية عامة في ذلك البلد، 
أو مت تصفيتها ال  الدار  استغني عن  إذا  الزكاة، بحيث  تعتبر من مصارف  حتى 
تصير إلى ملك خاص، أو للدولة التي تقع فيها؛ بل لتلك اجلهة أو ملصرف من 

مصارف الزكاة.

3- بناء أو دعم بناء مستشفى في بلد إسالمي.

أجابت هيئة الفتوى: ❁ 

غير  يعالج  أال  بشرط  الزكاة  أموال  من  جائز  الفقراء  ملعاجلة  مستشفى  بناء 
املسلمني، أو من أغنياء املسلمني إالاَّ بأجر؛ لدخولها حتت بند الفقراء.

4- بناء مركز إسالمي لنشر الدعوة.

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

بشتى  املسلمني  لغير  اإلســالم  تبليغ  هدفها  كان  مـا  إذا  الزكاة  مـن  يجوز 
الوسائل واألنشطة املوافقة للكتاب والسنة واجلماعة.

5- استثمار بعض األموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود َرْيعها 
لتمويل مشاريع إسالمية هناك.

 � � � �

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

إذا  إسالمية  مشاريع  لتمويل  ريعها  يعود  مصانع  بناء  في  االستثمار  يجوز 
كانت تلك املشاريع من جهات صرف الزكاة، بشرط أن تظل أعيان تلك املصانع 
إلى  ثمنها  يرد  املصانع  تلك  بيعت  إذا  بحيث  صرفه،  الواجب  الزكاة  مال  من 
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مصارف الزكاة دون غيرها من املصارف اخليرية.

6  - بناء خالوي )مالجئ( تضم مساكن ومدارس للالجئني األرتيريني في 
السودان.

7  - بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسالمي.

8  - بناء سكن لطالب وطالبات في مدارس إسالمية خارج الكويت.

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

يجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من اتخاذ اإلجراءات التي تضمن بقاء 
الزكاة  معتبرة من مصارف  البلد  ذلك  في  عاّمة  إسالمية  ملكًا جلهة  األبنية  هذه 
بحيث إذا استغني عن الدار أو متاَّ تصفيتها ال يصير إلى ملك خاص للدولة التي 

تقع فيها، بل لتلك اجلهة أو ملصرف من مصارف الزكاة.

9  - إعطاء رواتب لدعاة مسلمني متفرغني للدعوة.

أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

إذا كان مجال عمل هؤالء الدعاة بني غير املسلمني لدعوتهم إلـى اإلسالم 
أو في املناطق اإلسالمية املعرضة حلمالت التنصير واإلحلاد؛ فإنه يجوز من أموال 

ه. الزكاة على أنه في سبيل اللاَّ

أمــوال  على  فيقتصر  املجالني  هذين  غير  فــي  الــدعــاة  على  اإلنــفــاق  ــا  أّم
اخليرات.

املتكفلة  األسر  على  اإلنفاق  في  ملساعدتها  الكويت  في  الزكاة  جلان  دعم   -10
� � � � بها.

أجابت هيئة الفتوى ❁ بأنه:
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يجوز؛ ويعتبر ذلك توكياًل من البيت لتلك اللجان في الصرف على أن يلتزم 
بصرف الدعم في مصارف الزكاة خاصة.

)) - توظيف أطباء ملعاجلة الفقراء خارج الكويت.

 � � � �
أجابت هيئة الفتوى بأنه: ❁ 

جائز.  

12 - إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسالمية.

 � � � �
أجابت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى احلالتني اآلتيتني: ❁ 

أن يقتصر ما تطبعه تلك املطبعة على كتب الدعوة إلى اإلسالم بشتى    -(
اللغات وتوزع في املجاالت املناسبة.

أن َتْطَبع ما ُيعرض عليها من كتٍب يجوز طبُعها شرعًا.   -2

يع الزائد عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة. ويوزع الراَّ

بيعت يصرف  إذا  الزكاة بحيث  املطبعة من مال  هذا ويشترط أن تظل عني 
ثمنها في الزكاة.

13 - توزيع ونشر كتب إسالمية للدعوة.

 � � � �

أجابت الهيئة: ❁ 

أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير املسلمني لدعوتهم إلى اإلسالم أو 
ضة حلمالت التنصير واإلحلاد. في املناطق اإلسالمية املعراَّ



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

238

4) - طباعة مصاحف للتوزيع.

أجابت الهيئة: ❁ 

أن ذلك جائز إذا كان توزيع املصحف يدخل في مجال الدعوة لغير املسلمني 
أو في املناطق اإلسالمية املعرضة حلمالت التنصير واإلحلاد، وينطبق ذلك على 

طبع ترجمات معاني القرآن الكرمي باللغات األخرى.

]194/299/([

 � � � �

دفع كفارة الإفطار والفوائد الربوية للدعوة

مة من جلنة خيرية، وهي: 1 819 عرض على اللجنة األسئلة املقدَّ

هل يجوز دفع مال الكفارة لإلفطار في رمضان أو غيره، وفوائد الربا التي 
أعطيت لشخص دون معرفته بحرمة الربا لتمويل الدعوة اإلسالمية؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن اإلفطار في رمضان أو غيره فـي متويـل 
الدعوة اإلسالمية إذا كـان املنتفعون مـن هـذه األموال مـن الفقـراء واملسلمني مع 
مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد املطلوب في النصوص الشرعية.

فإن األولوية في صرفها هي ملن هم في حاالت  الربوية  الفوائد  أموال  أّما 
ه أعلم. االضطرار واملجاعات كاملناطق املشار إليها في السؤال. واللاَّ

]160/271/([

 � � � �
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ا�ضتثمار اأموال الّزكاة وغريها فـي الدعوة الإ�ضالمية

م من جلنة خيرية، وهو اآلتي: 1 820 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تفتقر الدعوة اإلسالمية في أفريقيا إلى مصدر دائم للدعم، مما يعرقل أمور 
الدعوة ويجعلها في تذبذب، وتنوي اللجنة طرح مشروع استثماري مكون من 
حصص خيرية؛ قيمة كّل حّصة كذا من الدنانير، يتم استثمار ما يجمع في هذا 
املشروع، وينفق ريعه إن شاء الله في أوجه الدعوة اإلسالمية: من إغاثة، وإرسال 
األصول  حفظ  يتم  أن  على  ..إلــخ،  بدينها  اجلاهلة  اإلسالمية  القرى  إلى  دعاة 

وصرفها حني احلاجة على مصارف الزكاة.

فهل يجوز للمسلم دفع الزكاة، والصدقات، واألثالث إلى هذا املشروع؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املشاريع  بها في متويل  الزكاة( فيجوز اإلسهام  بالنسبة للصدقات )غير  أما 
االستثمارية املأمونة التي سينفق ريعها في أوجه اخلير والدعوة اإلسالمية.

وأّما بالنسبة للوصايا )األثالث اخليرية(؛ فيجوز أيضًا؛ ما لم يكن في نص 
الوصية ما مينع ذلك.

وأّما بالنسبة للزكاة فاألصل فيها أن تصرف أعيانها في مصارفها الشرعية من 
فور إخراجها، لكن إن تأخر إخراجها لعدم قيام احلاجة، أو لتوزيعها طبقًا جلداول 
ق املصلحة الدائمة للمحتاجني، فإنه يجوز استثمارها مبجاالت يسهل  دورية حتقِّ
فيها تنضيضها )تسييلها( عند احلاجة، كإيداعها في حسابات توفير مع التفويض 

باالستثمار لدى املصارف اإلسالمية.

إذا كان هناك وفر يزيد عن احلاجة املنظورة فال بأس من استثمار ذلك  أّما 
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في  غلتها  تنفق  أن  بشرط  واملأمونة،  املشروعة  االستثمارية  املشاريع  في  الوفر 
مصارف الزكاة دون غيرها، وعلى أن تبقى حصة هذه األموال الزكوية ) الداخلة 
في هذه املشاريع( على أصل حكم الزكاة؛ بحيث لو احتيج في املستقبل إلى بيعها 
فتباع وتوزع أيضًا في مصارف الزكاة دون غيرها، وال يكون هذا البيع واجبًا إالاَّ 

إذا كانت احلاجة ملّحة. والله أعلم.

]735/92/3[

 � � � �

�ضرف الزكاة يف وجوهِ خرٍي متعّددة

في  باملسلمني  تهتم  خيرية  جلنة  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   821 1
آسيا.

مبشروع  واخلاصة  االستفتاء  مع  املرفقة  املذكرة  اللجنة  استعرضت  وقد 
التواصل احلضاري مع شعوب اجلمهوريات اإلسالمية في آسيا، ومساعدتهم في 
العودة إلى دينهم، والتغلب على مصاعب احلياة، والوقوف في وجه الهجمات 

التبشيرية، وغير ذلك ...

 والسؤال هو: هل يجوز دفع الزكاة في الوجوه التالية:

 أ - دفع الزكاة لترجمة القرآن والتعريف باإلسالم؟ 
ب - إقامة املؤمترات والندوات من أموال الزكاة؟ 

ج - ترجمة الكتب اإلسالمية وطباعتها من أموال الزكاة؟ 
 د - إعداد حلقات تلفزيونية لتعلم العبادات من أموال الزكاة؟ 

هـ - إصدار املجالت للتعريف باإلسالم من أموال الزكاة؟ 
 و - صرف الزكاة على طالب العلم؟ 
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أجابت جلنة الفتوى مبا يلي : ❁ 

إن اإلجابة من حيث اجلملة عن كل ما ورد في املذكرة املرفقة كالتالي:

يكون  أن  السؤال  في  املبينة  األغراض  في  الزكاة  صرف  جواز  في  األصل 
املسلمون في هذه املناطق في البالد غير اإلسالمية أو في البالد التي يستضعف 
فيها املسلمون، ويخشى على دينهم، ويحتاجون إلى تثبيت عقيدتهم، وتفقههم 
الزكاة  منه  تخرج  الذي  املصرف  ليكون  إليه؛  الدعوة  من  ومتكينهم  دينهم،  في 

مصرفًا في سبيل الله.

كالكتب  الزكاة؛  أمــوال  فيه  يستخدم  ما  بيع  يجوز  ال  أنه  كذلك  واألصــل 
واملسجالت السمعية والبصرية أو نحو ذلك، كما ال يجوز استخدام أموال الزكاة 
على شبه وقفية محددة؛ كما ورد في شرح احملور األول لتنفيذ املشروع، ويراعى 

ذلك بالنسبة ملا أقرته اللجنة من الوسائل اإلحدى عشرة الواردة في السؤال.

ثم رأت اللجنة أن تكون إجابتها مفصلة عن كل بند من بنود املذكرة على 
َدٍة ليأخذ حكمًا خاصًا به. وكان التفصيل كالتالي: حمِ

الوسيلة األولى: ترجمة معاني القرآن الكرمي باللغة الروسية:

ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ ملا لها من أثر مباشر في 
تثبيت العقيدة، ودفع الشبهات عنها، والتعريف باإلسالم.

الوسيلة الثانية: إقامة املؤمترات والندوات حسب التفسير الوارد في املذكرة 
املرفقة: 

ترى اللجنة عدم جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ ألنها ال مدخل لها في 
التعريف باإلسالم في وسط من يحتاجون به، ولعدم جدواها في التعليم.

الوسيلة الثالثة: ترجمة الكتب اإلسالمية وطباعتها: 
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وترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ ملا لها من أثر مباشر في 
تثبيت العقيدة، ودفع الشبهات عنها، والتعريف باإلسالم.

الوسيلة الرابعة: تعليم اللغة العربية:

َنْت وسيلة للتعريف  وترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إن تعياَّ
باإلسالم ونشر العقيدة.

الوسيلة اخلامسة: حلقات تلفزيونية تثقيفية وأفالم وثائقية:

ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إذا تعينت لتكون وسائل 
إيضاح يستفاد منها في تعلم العبادات والعقيدة اإلسالمية ودفع الشبهات عنها.

الوسيلة السادسة: إصدار املجالت:

املتقدم  الشرط  توفر  إذا  الوسيلة  هذه  في  الزكاة  صرف  جواز  اللجنة  ترى 
في الوسيلة اخلامسة، أّما ما عدا ذلك فال يجوز؛ ألنه ال مدخل لها في التعريف 

باإلسالم وتثبيت العقيدة كما ورد في املذكرة اإليضاحية.

الوسيلة السابعة: تبني طالب العلم:

الطالب  املسلمون إليفاد  احتاج  إذا  الوسيلة  في هذه  الزكاة   يجوز صرف 
لتعلم أحكام الدين للقيام بالدعوة في مجتمعاتهم.

الوسيلة الثامنة: إصدار كتب باللغة العربية:

يجوز؛  ال  ذلــك  عــدا  ومــا  الوسيلة،  هــذه  فــي  الــزكــاة  مــن  الــصــرف  يجوز 
املذكرة  في  ورد  كما  العقيدة  وتثبيت  باإلسالم  التعريف  في  لها  مدخل  ال  ألنه 

اإليضاحية.
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الوسيلة التاسعة: املعاهد االستراتيجية والتدريب:

ال يجوز الصرف من الزكاة في هذه الوسيلة؛ ألنه ال مدخل لها في التعريف 
باإلسالم وتثبيت العقيدة.

الوسيلة العاشرة: إجراء الدراسات والبحوث:

ال يجوز الصرف من الزكاة في هذه الوسيلة؛ ألنه ال مدخل لها في التعريف 
باإلسالم وتثبيت العقيدة.

الوسيلة احلادية عشرة: مشروع أحفاد اإلمام البخاري:

السابعة.  الوسيلة  املتقدم في  بالشرط  الوسيلة  الزكاة في هذه  يجوز صرف 
والله أعلم.

]2847/84/10[
 � � � �

ال�ضرف على املجالت الإعالمّية الإ�ضالمّية من الّزكاة

ُه: م من السيد / عادل، ونصُّ 1 822 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اإلعالمية؛  املجاالت  في  اليوم  املسلمون  يعيشه  الذي  املر  الواقع  بسبب 
أاَل ميكن حتويل أحد بنود الزكاة املتوقفة أو شبه املتوقفة؛ مثل: ))( في الرقاب 
)2( ابن السبيل )3( املؤلفة قلوبهم، إلى املجاالت اإلعالمية اإلسالمية النافعة 
للمسلمني لتقريب الناس إلى كتاب ربهم، وسنة نبيهم، واحلفاظ على عقيدتهم 

وأخالقهم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فبند  متوقفة  شبه  وال  متوقفة  ليست  السؤال  في  إليها  املشار  الثالثة  البنود 
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السبيل(  )ابن  وبند  قبل،  ذي  من  أكثر  ومجاله  اآلن،  موجود  قلوبهم(  )املؤلفة 
منه  يعتبر  )الرقاب(  وبند  بلده،  في  غنيًا  كان  وإن  هو،  حيث  فقير  ألنه  كذلك؛ 

فكاك أسرى املسلمني، وبه صرح احلنابلة.
فيه،  ورد  ما  غير  إلى  الزكاة  مصارف  من  مصرف  حتويل  أصاًل  يجوز  وال 
وإنا ميكن إحلاق بعض احلاجات العصرية بأحد املصارف الثمانية مبستند شرعي 
توجه  التي  اإلسالمية،  اإلعالمية  املجاالت  على  الصرف  ذلك  ومن  صحيح، 
لتثبيت  أو  اإلسالم،  في  للدخول  املسلمني  لغير  اإلسالمية  الدعوة  إلى  مباشرة 
الله(  سبيل  )في  بند  من  وذلك  واإلحلــاد،  التنصير  ألخطار  املعّرضني  املسلمني 
الذي هو في األصل في اجلهاد؛ ألن هذه املجاالت نوع من أنواع اجلهاد. والله 

أعلم.
]1439/86/5[       

 � � � �
بناء مركز لأن�ضطة خريية من الزكاة

ه: م من السيد/ وليد، ونصُّ 1 823 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

)...(؛  ملركز  دائم  مقر  لبناء  إن جمعيتنا بصدد طرح مشروع خيري ضخم 
ليكون منارة للخير في بالدنا احلبيبة الكويت، ومن أهم أهدافه:

الفاضلة واألخالق اإلسالمية احلميدة في الشباب املسلم  القيم  •غرس  	
من أبناء دولة الكويت.

•حتفيظ كتاب الله تعالى وتعليم أمور الدين. 	

وإبعادهم  الصحيح،  الطريق  إلى  للشباب  والتوجيه  واإلرشاد  •النصح  	
عن طريق الفساد.
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في جو  لهم  الهوايات احملببة  لألبناء وممارسة  املختلفة  املهارات  •صقل  	
املتعة واأللفة.

عني من أهل اخلير  لذا يرجى التكرم باإلفادة برأيكم املوقر حول حث املتبرِّ
وتشجيعهم  تعالى،  الله  بإذن  املبارك  املشروع  هذا  في  املساهمة  في  للمبادرة 
للمبادرة بتبّني املشاركة في إقامته، واملرجو أن يكون تبرعهم فيه صدقة جارية، 

ووقفًا في سبيل الله تعالى في دولة الكويت.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الدولة  في  املختصة  السلطات  قبل  من  لها  مأذونًا  اللجنة  هذه  كانت  إذا 
بإقامة مثل هذا املشروع املتضمن لألنشطة اخليرية املذكورة في االستفتاء، وجمع 
التبرعات له من املسلمني على سبيل الصدقة اجلارية »الوقف«، ولم يكن ذلك 
التبرع من أموال الزكاة، وكان هنالك وثيقة معينة للوقف تبنّي موارده ومصارفه 
وشروطه؛ فال مانع في هذه احلال من دعوة املسلمني للتبرع لهذا املشروع وفق 

ة لذلك. شروط الوقف املعداَّ
عني بأن ال  وتنّبه جلنة الفتوى القائمني على املشروع إلى ضرورة تنبيه املتبرِّ

تكون تبرعاتهم لهذا املشروع من أموال الزكاة فإنها ال جتوز. والله أعلم.

]5923/103/19[ 

 � � � �
بناء مقر جلنة خريية من الزكاة

م من أمني عام جلنة خيرية، السيد / عبد  1 824 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الرحمن، ونصُّ

تقوم جلنتنا بأعمال خيرية في إفريقيا من بناء مساجد ومدارس ومستوصفات 



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

246

وحفر آبار ورعاية أيتام وإغاثة وطباعة كتب ودعوة ...إلخ. وقد مت تخصيص 
أرض لبناء مقر لنا في الكويت؛ فهل يجوز التبرع من أموال الزكاة لبناء هذا املقر 

الرئيسي لعملنا؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ڻ   ڻ    }ڻ   الكرمية:  اآليــة  حددتها  ثمانية،  الزكاة  مصارف 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
وبناء  ۆ{]التوبة:60[،  ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے  
مقر للجنة املستفتية في الكويت خارج عن هذه املصارف في نظر جلنة الفتوى، 
وعليه: فال يجوز إقامة هذا املبنى من أموال الزكاة، ولكن يجوز بناؤه من أموال 

الصدقات والتبرعات العامة ما أمكن. والله أعلم .

]4637/105/(5[

 � � � �

بناء امل�ضجد وترميمه من الزكاة

نادر،  السيد/  م من رئيس جلنة خيرية  املقدَّ اللجنة االستفتاء  1 825 عرض على 
ه: ونصُّ

يسرنا إفادتكم أن جلنتنا اخليرية قد تأسست لتحقيق األهداف التالية:
أرض  على  التاريخية  واملعالم  اإلسالمية  واملقدسات  بالتراث  االهتمام   -

فلسطني.
ـ إغاثة الشعب الفلسطيني وتقدمي العون الالزم له.

- تعزيز روح التضامن مع الشعب الفلسطيني.
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- تنفيذ ودعم املشاريع اإلنتاجية، وبرامج التنمية االجتماعية والصحية.

لطلبة  واملــادي  األكادميي،  العون  وتقدمي  البشرية،  التنمية  برامج  دعم   -
العلم.

املسجد  من  جزء  ترميم  على  بالعمل  قامت  األهــداف  هذه  من  وانطالقًا 
 ، األقصى املبارك، يعرف باسم: التسوية الشرقية، والذي يتسع لعشرة آالف ُمصلٍّ
وذلك للعمل على جتهيزه وفتحه أمام املصلني، وذلك لتحقيق األهداف التالية :

التفكير  دابر  املبارك تقطع  املسجد األقصى  الشرقية في  التسوية  )- عمارة 
لتهويد،  الرامية  املخططات  ضمن  عليها،  االستيالء  في  واحملــاوالت 

وهدم املسجد األقصى .

توفير مكان مناسب وروحاني للصالة؛ حيث إن هذا املصلى يستوعب   -2
، واحلاجة ماسة لعمارته، وخاصة في موسم الشتاء؛  )10.000( مصلٍّ
حيث يصعب على املصلني أداء الصالة أيام اجلمع واألعياد ورمضان 

حتت األمطار والثلوج.

ربط املسلمني باملسجد األقصى، وربط األمة بتراثها اإلسالمي العريق.  -3

لذا يرجى التكرم بتزويدنا بفتوى شرعية ردا على السؤال التالي:

املسجد  ترميم  مشروع  لتنفيذ  وتخصيصها  األموال  زكاة  دفع  يجوز  هل   -
األقصى املبارك )التسوية الشرقية(؟

شاكرين لكم جهودكم في توعية املسلمني في أمور دينهم.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

 ال بأس أن يصرف على ترميم املسجد األقصى من الصدقات والتبرعات 
الزكاة  أما  املسلمني،  وأفــراد  واملؤسسات  واجلماعات  احلكومات  من  والدعم 
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تعالى:  قوله  وهي  الكرمي،  اآلية  ذكرتها  التي  الثمانية  باألصناف  خاصة  فهي 
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    }ڻ  
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
اتفاق  وعليه  منها،  املساجد  وترميم  بناء  وليس   ،]60  : ۆ{]التوبة 

املذاهب األربعة. والله أعلم.
]3613/104/12[

 � � � �

بناء م�ضجد لالأقلّيات الإ�ضالمّية من الزكاة

ه: م من/ جلنة خيرية، ونصُّ 1 826 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  أموالهم  زكاة  صرف  إمكانية  موضوع  عن  اإلخوان  من  كثير  يتساءل 
أقليات  فيها  التي توجد  والبلدان اآلسيوية  الهند  للمحتاجني في  إنشاء مساجد 

إسالمية؛ هل يجوز صرف هذه األموال على إنشاء هذه املساجد؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز صرف بعض أموال الزكاة لبناء وترميم املساجد في البلدان التي فيها 
أقليات إسالمية، إذا كان ذلك ضروريًا لنشر اإلسالم بني غير املسلمني، أو تثبيت 
بند   من  واإلحلــاد  التنصير  من  وعصمتهم  اجلدد،  املسلمني  نفوس  في  اإلسالم 
»في سبيل الله«، وال يجوز صرف شيء منها لبناء املساجد أو ترميمها في بالد 
املسلمني، أو البالد غير اإلسالمية التي فيها أكثرية مسلمة؛ ألن ذلك خارج عن 

مصارف الزكاة. والله أعلم.
]3996/89/13[

 � � � �
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�ضرف الزكاة لبناء القبور ولدفن املوتى

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 827 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املوتى  دفن  مهامها  من  شرعية«؛  »جلمعية  مالي  زكاة  من  التبرع  يجوز  هل 
دون أي مقابل مادي، وكذلك شخص يقوم ببناء املقابر دون مقابل مادي؟ أرجو 

اإلفادة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

قوله  في  الكرمية  اآليــة  دتها  حداَّ التي  اجلهات  في  الزكاة  ــوال  أم تصرف 
تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۆ{]التوبة : 60[، وال يعد دفن املوتى وبناء املقابر من مصارف الزكاة، 
من  العمل  لهذا  يدفع  أن  ويجوز  الغرض،  لهذا  الزكاة  صرف  يجوز  فال  وعليه 

أموال التبرعات والصدقات. والله أعلم. 
]6947/99/22[

 � � � �

�ضرف الزكاة فـي بناء �ضور على حدود البلد

م من بعض التجار واحملسنني الكويتيني  1 828  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: وعنهم السيد/عبد العزيز، ونصُّ

يرغب بعض التجار واحملسنني التبرع لبناء )السور الرابع(، وهو سور أمني 
يعتمد في بنائه على أحدث التقنيات حلماية حدود الكويت مع العراق. ويريدون 

بذلك حتقيق هدفني:
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واالستنكار  للكويت  العراق  الحتالل  احلاضر  اجليل  رفض  تسجيل   )((
السور  فترة االحتالل، وليكون  أثناء  التي وقعت  الشديد للممارسات 
الرابع رمزا لتكاتف ووحدة الكويتيني كما كان احلال في بناء األسوار 

الثالثة السابقة في تاريخ الكويت.
)2( منع تهريب السالح واملخدرات ومنع الطابور اخلامس من التسلل إلى 

داخل الكويت.
فأرجو إفادتنا عن مدى مشروعية الدفع من أموال الزكاة لبناء هذا السور، 
الشكر  خالص  ولكم  الــلــه(؟  سبيل  )فــي  سهم  في  داخــل  فيه  اإلنــفــاق  وهــل 

والتقدير.
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تعالى:  قوله  في  اآلية  حددتها  التي  اجلهات  في  تصرف  الزكاة  أمــوال  إن 
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   {
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۆ{ ]التوبة: 60[، ولذلك فال يعتبر بناء هذا السور داخاًل في سهم )في 
سبيل الله(؛ ألن املقصود بسهم )وفي سبيل الله( اجلهاد، فتصرف للمجاهدين 
آلة احلرب، ويجوز أن يدفع لهذا املشروع  وإن كانوا أغنياء على األصح، وفي 

املذكور في االستفتاء من التبرعات. والله أعلم.
]2298/74/8[

 � � � �

اإعطاء الزكاة لبناء البيوت الفارهة

م من نائب رئيس جلنٍة للزكاة واخليرات  1 829 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه : السيد / صالح، ونصُّ
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نرجو التكرم بإفتائنا:

)ـ تقدم إلى اللجنة بعض اإلخوة يطلبون مساعدة مالية من اللجنة الستكمال 
املنزل،  لبناء  األخيرة  املرحلة  إلى  وصلوا  إنهم  حيث  منازلهم؛  بناء 
واستنفذت جميع املبالغ التي صرفت لهم من احلكومة )70000 دينار 
لوا أنفسهم ديونًا أكثر من طاقتها، وأصبحوا  كويتي( لبناء البيت، وحماَّ
يبنى ولم  البيت الذي  بناء بيوتهم، علمًا بأن قيمة  عاجزين عن تكملة 
يكتمل حتى اآلن تتعدى قيمة 100000 د.ك مائة ألف دينار في بعض 

األحيان .

التدقيق على األوراق  املساعدة، وعند  يطلبون  إلينا بعض اإلخوة  تقدم  2ـ 
مة تبنياَّ لنا أنهم يقومون بشراء سيارات وأغراض ذات  واملستندات املقداَّ
قيمتها،  من  أقل  بأسعار  نقدًا  بيعها  ويتم  باألجل،  عالية  شرائية  قيمة 
وجتميع هذه املبالغ إلى أن تتراكم عليه الديون والشيكات واألحكام، 
لسداد  املساعدة  يطلبون  اخليرية  اللجان  إلى  بالذهاب  يقومون  بعدها 

ديونهم.

لذا نرجو التكرم بإفتائنا حتى تصل املساعدة إلى مستحقيها .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال جتوز الزكاة بسبب الفقر إالاَّ لفقير أو مسكني، والفقير واملسكني هو من ال 
ميلك فوق حاجته الضرورية أكثر من النصاب، ومن احلاجات الضرورية املسكن 
على قدر حاجته إليه، ونفقته ونفقة عياله على حسب العادة، ووفاء ديونه احلاّلة، 
فإن زاد ما يبقى من ماله بعد ذلك مبا يساوي النصاب، وهو ما يعادل قيمة /600/ 
غرام من الفضة اخلالصة، أو /85/ غرامًا من الذهب لم يجز دفع الزكاة له، وإن 

كان أقل منه جاز دفع الزكاة له.
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وعليه: فإذا كان مسكن السائل أوسع من حاجته وحاجة عياله إليه مبقدار 
النصاب زائدًا عن حاجته الضرورّية لم يجز دفع الزكاة له. والله أعلم .

]3619/109/12[

 � � � �

�ضراء بيت من الزكاة لالأيتام

ه، وهو: م من السيد/ عبد اللَّ 1 830 عرض السؤال املقدَّ

أرجو اإلفادة عن صرف الزكاة إلى إنسان يعيش في إنكلترا ال يتمكن من 
إعطاء كامل األجرة لبيت يصلح ملثله، علمًا بأنه مسلم وحَتّول إلى االلتزام بالدين 
منذ مدة، وإن كان على شيء من البدعة. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشتري 

به بيتًا ميلكه، أو املشاركة من الزكاة في ذلك؟

باإلمكان  كان  إذا  ميلكونه  فقراء  أليتام  الزكاة  من  بيت  شراء  يجوز  وهل 
االستئجار لهم؟

أجابت اللجنة: ❁ 

حاجتهم  ت  ــداَّ ُس فــإن  حاجتهم،  يسدُّ  ما  الزكاة  من  إعطاؤهم  يجوز  أنــه 
ه أعلم. باالستئجار لم يجز إعطاؤهم ما يشترى به منزل. واللاَّ

](45/261/([

 � � � �

دفع الزكاة لدار الأيتام

ه: م من السيد / صبري، ونصُّ 1 831 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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توجد دار أيتام مبصر لرعاية األيتام؛ فهل يجوز دفع زكاة لهذه الدور أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز دفع أموال الزكاة لدور األيتام، على أن تكون خدماتها مقصورة على 
أبناء الفقراء املساكني احملتاجني للزكاة مجانًا أو بأجور رمزية، ويجب في هذه 
احلال أن تسجل أعيان الدار من عقار وأثاث ومنقوالت على أنها أعيان زكوية؛ 

بحيث إذا استغنى عنها تصرف في مصارف الزكاة.

وال مانع من قبول أوالد أغنياء في هذه املدرسة بأجٍر ال ينقص عن أجر املثل 
التي  املدرسة، وتعامل جميع األجور  املماثلة ملستوى هذه  املدارس اخلاصة  في 
القائمني على هذه  الزكاة، وال مانع من إعطاء  الطلبة معاملة  يحصل عليها من 

املدرسة إداريني ومدرسني ونحوهم أجور أمثالهم ....إلخ.

]7298/53/23[

 � � � �

حتديد املوؤلفة قلوبهم و فـي �ضبيل اهلل

1 832 حضر إلى اللجنة كل من السادة: قطب وإحسان وطارق، وقدموا االستفتاء 
اآلتي:

جهد  إلى  البلدان  عموم  في  الدعوة  وتبليغ  اإلســالم  انتشار  يعتمد  أواًل: 
الدعوة، وجهود  إسالمي منظم عن طريق اجلمعيات واملراكز اإلسالمية وفرق 

الدعوة هذه حتتاج إلى دعم مالي كبير كما هو احلال اليوم.

حماية  في  وجتتهد  املسلمني  غير  تدعو  التي  الدعوة  جلماعات  يجوز  فهل 
عقائد املسلمني ووجودهم عن طريق تعليم وتنظيم احلياة اإلسالمية؛ هل يجوز 
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لها أخذ مال الزكاة، وصرفها لنشر دعوة اإلسالم في تلك البالد، باعتبار أن هذا 
عمل في سبيل الله؟

وصرفها  هنا  املسلمني  من  الزكاة  استالم  الزكاة  لصندوق  يجوز  هل  ثانيًا: 
على املؤلفة قلوبهم، وغيرهم من الفقراء واملساكني والغارمني وأبناء السبيل في 
تلك البالد؟ وما املجاالت التي تندرج حتت صنف )سبيل الله(، وصنف )املؤلفة 
قلوبهم(، وبقية أصناف الزكاة الثمانية. نرجو من جلنتكم املوقرة إفتاءنا، وجزاكم 

الله خيرًا عن اإلسالم واملسلمني.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز للجماعات املهتمة بالدعوة اإلسالمية أْخُذ مال الزكاة وصرفه لنشر 
الدعوة.

كما يجوز لصندوق الزكاة تسليم الزكاة من املسلمني في البالد اإلسالمية 
وصرفها على املؤلفة قلوبهم وغيرهم من أصناف الزكاة الثمانية في البالد التي 

توجد فيها أنشطة الدعوة.

وأّما املجاالت التي تندرج حتت صنف )املؤلفة قلوبهم(؛ فهم:

)( املهتدون لإلسالم مّمن حتققت فيهم الشروط التالية:

أن يكون حديث العهد باإلسالم، ولم متض عليه سنة في اإلسالم إالاَّ  أ( 
في الظروف التي تقدرها اللجنة.

ب( أن يكون بحاجة إلى املؤازرة في ظروفه اجلديدة ولو لغير النفقة.

بون في اإلسالم: 2( املرغاَّ

في  دخوله  الزكاة  من  له  بالصرف  يؤمل  من  كل  الفئة  هذه  من  ويعتبر   
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اإلسالم، أو تأثيره في إسالم غيره.

3( حتسني العالقات اإلسالمية، ويشمل احلالتني التاليتني:

حتسني  إلى  يؤدي  ذلك  كان  إذا  املسلمني  لغير  الكوارث  في  الصرف  أ( 
النظرة لإلسالم واملسلمني.

ب( الصرف إلى األفراد أو اجلهات إذا كان ذلك يؤدي إلى حتسني أحوال 
املسلمني في البالد غير اإلسالمية.

وال مينع الغني من الصرف في املؤلفة قلوبهم.

وأّما صنف )في سبيل الله(؛ فهو يشمل الفئات اآلتية:

)( املجاهدون املتطوعون.

وهم من كان قتالهم لنشر اإلسالم والدفاع عن بالد املسلمني أو استعادتها. 
ويشمل الصرف أدوات القتال والعتاد والنفقة الشخصية.

نى املجاهد من الصرف إليه، وُيسَتَردُّ منه ما قابل املدة الزائدة عن  وال مَيَنع غمِ
املدة الفعلية للتفرغ.

2( اجلهات القائمة بشؤون اجلهاد.

وهي من كان قتالها لنشر اإلسالم والدفاع عن بالد املسلمني أو استعادتها، 
وبشرط أن تكون اجلهة ملتزمة بأحكام اإلسالم شعارًا ونظامًا وتطبيقًا.

3( مراكز نشر اإلسالم في البالد غير اإلسالمية.

تبليغ اإلسالم لغير املسلمني بشتى الوسائل واألنشطة  وهي ما كان هدفها 
املوافقة للكتاب والسنة واجلماعة.
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وال بد من مالحظة أن األصل أن يقتصر الصرف من الزكاة على املسلمني، 
العاملني  أو  قلوبهم،  املؤلفة  من  كانوا  إذا  لغيرهم  منها  الصرف  يجوز  أنه  على 

عليها في غير اجلباية والتوزيع. والله أعلم.
]734/90/3[

 � � � �
دفع الزكاة لغري امل�ضلمني

م من السيد/ عادل، من صندوق طبي  1 833 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: خيري، ونصُّ

إن الصندوق هو أول جلنة طبية خيرية تأسس عام 1979م على يد مجموعة 
عن  املرض  أقعدهم  الذين  املرضى  إعانة  أهدافه  ومن  الكويتيني،  األطباء  من 
طلب الرزق بإعانة نقدية أو عينية، أو حتمل تكاليف األشعات والتحاليل الطبية 

واألجهزة الطبية املختلفة.

وملا كان من مجموع املتقدمني للصندوق شريحة من غير املسلمني )نصارى 
أو بوذيون... إلخ ( طالبني املساعدة على حتمل رسوم طبية أو مصروفات لهم، 
عني لصالح املرضى املسلمني، فإننا نرجو  ورغبة في حفظ أموال املسلمني املتبرِّ

إفادتنا من الناحية الشرعية على ما يلي:

)- جواز صرف أموال الزكاة والصدقات على هذه الفئة غير املسلمة.

غير  املرضى  لصالح  والناس؛  البنوك  من  الربوية  األموال  2- جواز جتميع 
أموال  الضغط على  لتقليص  الغرض، وذلك  لهذا  املسلمني في حساب خاص 

الزكاة، والتي ينفق منها عليهم.

أفتونا مأجورين ،،،
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

على  ــرد  وت أغنيائهـم  مــن  تؤخذ  باملسلمني؛  خاصة  الــزكــاة  أن  ــل  األص
معاذًا  بعث   � النبي  »أن  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  عن  روي  ملا  فقرائهم؛ 
رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن ال إله إالَّ الله وأني رسول 
الله، فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات 
عليهم  افترض  الله،  أن  فأعلمهم  لذلك؛  أطاعوا  هم  فإن  وليلة،  يوم  كل  في 
البخاري))(. رواه  فقرائهم«  على  وترد  أغنيائهم  من  تؤخذ  أموالهم؛  في   صدقة 
واستثنى الفقهاء من شرط الفقر العاملني عليها، وأجازوا لهم أخذ حصتهم منها 
وإن كانوا أغنياء؛ ألنها لهم أجرة ال صدقة، كما استثنى بعض الفقهاء من شرط 
اإلسالم املؤلفة قلوبهم، وقالوا: يجوز دفع الزكاة لغير املسلمني إذا كان يرجى 

بذلك إسالمهم، وخصها البعض باملسلمني فقط مطلقًا.

املسلمني  للمرضى  املخصصة  الزكاة  تقصر  أن  ترى  اللجنة  فإن  وعليه: 
منهم خاصة، ويجوز صرفها لغير املسلمني إذا كانوا من املؤلفة قلوبهم ويرجى 

إسالمهم.
اجلهة  في  تصرف  أن  فيها  فاألصل  العامة:  والتبرعات  الصدقات  ــا  وأّم
تصرف  أن  فيجوز  جهة  يحدد  ولم  أطلق  فإن  املتبرع،  أو  املتصدق  حددها  التي 

للمسلمني ولغير املسلمني.
التي ال ميكن ردها إلى أصحابها، والتي وصلت إلى  الربوية  وأّما األموال 
الصندوق: فيجوز صرفها في جهات اخلير والبرِّ العامة، ومنها اإلسهام في عالج 

الفقراء، مسلمني وغير مسلمني. والله أعلم .
]5579/116/18[

� � � �

سبق تخريجه )ص194(.  )((
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 �ضرف ال�ضدقات للمنكوبني من غري امل�ضلمني فـي زلزال باك�ضتان

م من السيد / عبد اللطيف، من جمعية  1 834 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: خيرية، ونصُّ

التابعة  التبرعات املختلفة  التساؤالت كثيرة جاءت تسأل عبر قنوات جمع 
الباكستانية  األراضي  الذي ضرب  الزلزال  ملنكوبي  الزكاة  إخراج  لنا عن جواز 
مؤخرًا.. نرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا حول املسألة بشكل عاجل؛ حيث ال 
املناطق املنكوبة.. والله نسأل السالمة  التي متر بها تلك  تخفى عليكم الظروف 

والعافية في الدين والدنيا واآلخرة.
]6615/86/21[

مالحظة: اإلجابة بعد السؤال التالي: ❁ 

 � � � �

�ضرف الزكاة للمنكوبني من غري امل�ضلمني فـي اإع�ضار ت�ضونامي

ه: م من السيد / عيسى، ونصُّ 1 835 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

الهندي من كارثة )تسونامي(،  الواقعة على احمليط  للبالد  تعلمون مبا حل 
وذلك من آثار الفيضانات التي أعقبت الزلزال، ويتساءل بعض األفراد والتجار 

والشركات عن التالي:

ما حكم صرف الزكاة إلعانة أهالي هذه املنطقة؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

الزكاة تصرف على من نصت عليهم اآلية الكرمية في قوله تعالى:  أموال 
}ڻ  ڻ   ڻ  ۀ...{ ]التوبة:60[.
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وأجاز بعض الفقهاء أن ُيصرف من أموال الزكاة للفقراء من غير املسلمني.
أما الصدقات فتصرف للجميع، مسلمني وغير مسلمني.

وبناء على ما حّل بهذه املناطق من كارثة، فإنه يجوز إعانة أهل هذه املناطق 
مسلمني  املناطق  هذه  في  الفقراء  جلميع  الصدقات  وأموال  الزكاة  أموال  بدفع 

وغير مسلمني. والله أعلم. 
]6616/86/21[

 � � � �

�ضرف الزكاة ملن حلت به املجاعة

ه اآلتي: م من جلنة خيرية، ونصُّ 1 836 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اجلفاف  مناطق  في  املسلمني  إغاثة  في  الزكاة  أمــوال  استخدام  يجوز  هل 
واملجاعة في أفريقيا؟

ترى اللجنة: ❁ 

أفريقيا  الواقعة في  الزكاة في حاالت املجاعة  أنه يجوز الصرف من أموال 
تعالى:  لقوله  التأليف  بوصف  املسلمني  ولغير  الفقر،  بوصف  أواًل  للمسلمني 

ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    }ڻ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ه أعلم. ۆ{ ]التوبة:60[. واللاَّ
]148/263/([

 � � � �

حتديد )العاملني عليها( لإعطائهم الزكاة

م من مدير العالقات العامة واإلعالم في  1 837 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: جلنة دعوية، ونصُّ
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اللجنة أعلى من مصارف  الزكاة لدى  في كثير من األحيان يكون مصرف 
الصدقات؛ فهل يجوز أن تصرف اللجنة من أموال الزكاة على:

أ - العاملني على جمعها؟

ب - العاملني على جمع أموال الصدقات؟

ج - العاملني في قسم احملاسبة ومتابعة االستقطاعات الشهرية؟

االجتماعية  البحوث  أو  املشتريات،  خالل  من  صرفها  على  العاملني   - د 
للحاالت احملتاجة من املهتدين اجلدد؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

العاملون على الزكاة هم: الذين نصبهم اإلمام جلباية الزكاة من أربابها الذين 
التي  وجبت عليهم، ويدخل معهم في زماننا اجلمعيات واملؤسسات واجلهات 

ترخص لها الدولة اإلسالمية بجمع الزكوات، وتوزيعها على مستحقيها. 

كما ميكن أن يدخل فيهم أيضًا اجلمعيات واملؤسسات واجلهات التي تقيمها 
الدولة  لغياب  نظرًا  إسالمية؛  غير  دول  في  تعيش  التي  اإلسالمية  املجتمعات 

اإلسالمية فيها.

هذا؛ ويدخل في عموم العاملني عليها ممن تقدم:ـ

)- من يقبض الزكاة ممن جتب عليه.

2- من يدفع الزكاة ملن يستحقها.

3- من يعمل في كتابة أسماء من جتب عليه ومن جتب له وحتري أحوالهم.

4- من يعمل في حساب أموال الزكاة وحفظها وحراستها.
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5ـ كل من يكون عمله ضروريًا لقبض الزكاة ودفعها إلى مستحقيها.

وبناء عليه يكون حكم إعطاء كل حالة من احلاالت الواردة في السؤال على 
النحو التالي:

العاملون عليها: يجوز أن ُيدفع لهم من أموال الزكاة بشرط أن ال يزيد  أ - 
ذلك على الثُّمن.

العاملني  الصدقات من سهم  للعاملني على جمع  ُيدفع  أن  ب - ال يجوز 
على جمع الزكاة؛ الختالف اجلهة.

االستقطاعات  ومتابعة  احملاسبة  قسم  في  للعاملني  ُيدفع  أن  يجوز  ج - 
الشهرية من سهم العاملني عليها إذا كانوا يعملون في أمور الزكاة. أّما 

الذين يعملون في أمور الصدقات فال يأخذون من الزكاة.

د-  العاملون على صرف الزكاة من خالل املشتريات أو البحوث االجتماعية 
املهتدين اجلدد أو غيرهم من املستحقني يجوز  للحاالت احملتاجة من 
الصرف لهم من سهم العاملني عليها، أما الذين يعملون في غير أمور 

الزكاة فال يجوز أن يصرف لهم من الزكاة. والله أعلم.
]2853/91/10[

 � � � �

- اأجور العاملني على الزكاة

- جتهيز جلان الزكاة منها

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 838 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل رواتب وأجور العمال واملوظفني محددة بنسبة 12.5% من أموال اللجنة 
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الزكوات،  عن  كثيرًا  تزيد  الصدقات  بأن  علمًا  والصدقات؟  الزكاة  تشمل  التي 
األخرى  املصاريف  تدخل  وهل  النسبة؟  هذه  جتاوز  اللجنة  على  يحرم  وهل 
الكهرباء  األخرى، وكذلك  واملرافق  اللجنة،  مبنى  إيجارات  مثل:  الرواتب  في 
واملاء والسيارات املستخدمة في اللجنة، والقرطاسية واملطبوعات واإلعالنات، 
عن  الرواتب  مع  جميعها  زيادتها  يحرم  بحيث  املتفرقة؛  املصاريف  من  وغيرها 

12.5%؟ 

وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أجور العاملني على جمع الزكاة ال يجوز أن تؤخذ مما يجمعونه منها، إالاَّ إذا 
كانوا متحلني بوصف العاملني عليها في قوله تعالى: } ۀ  ہ{ ]التوبة: 
60[، وهم املفوضون من السلطة بجمع الزكاة وصرفها ملستحقيها، ويدخل فيها 
الزكاة،  بيت  مثل  وإنفاقها  الزكاة  بجمع  لها  املرخص  اجلمعيات  على  القائمون 
فإن كانوا كذلك؛ جاز لهم أن يأخذوا مما يجمعونه من الزكاة نسبة بشرط أن ال 
تزيد عن الثمن، ويجوز للقائمني على الصندوق أيضًا الصرف منه للعاملني على 
جمع الصدقات بشكل مكافآت أو أجور مبا ال يزيد عن ُثُمن مقدار الصدقات، 

وذلك قياسًا على العاملني على الزكاة. 

كما يجوز أن تزود مؤسسات الزكاة وإداراتها من مال الزكاة مبا حتتاج إليه 
توفيرها من جهات  لم ميكن  إذا  مبان وجتهيزات وأثاث وأدوات،  استئجار  من 
أخرى، مثل خزينة الدولة، أو الهبات والتبرعات العامة، على أن يقتصر في ذلك 
مباشرة  ذات صلة  التجهيزات  تكون هذه  وأن  توسع،  دون  احلاجة  مقدار  على 
بجمع الزكاة وصرفها، أو ذات أثر في زيادة موارد الزكاة، فإن زاد على احلاجة 
أثم وضمن، وكل ذلك يؤخذ من بند العاملني عليها مبا ال يزيد عن ثمن الزكاة 
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املجموعة. والله أعلم.
]6301/96/20[

 � � � �

نفقات تدريب العاملني عليها من الزكاة

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 1 839 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن معهد )...( للتدريب األهلي هو وقف جلمعية )...( اخليرية، ويهدف إلى 
صناعة العمل التطوعي.

املسألة تخص العاملني في القطاع اخليري والتطوعي من اإلداريني والعمال 
وجامعي التبرعات؛ يهدف املشروع إلى االرتقاء مبهارات األداء عند هؤالء إلى 
أفضل مستوى، وذلك بعقد دورات تدريبية لصْقل الفنون الشخصية في كيفية 
املختلفة،  التطبيقية  املجاالت  العلمي، وفي  الواقع  العلمية في  املبادئ  استخدام 
كإدارة األعمال والعالقات العامة وعلوم ووظائف احلاسوب املختلفة، للوصول 
إلى أفضل مردود إيجابي من حيث االستخدام األفضل ألموال الزكاة والصدقات 

وغيرها على منظمات النفع العام والعمل التطوعي.

السؤال:

أو  عليها،  العاملني  مصرف  من  الدورات  هذه  نفقات  تكون  أن  يجوز  هل 
أحد مصارف الزكاة الشرعية أم ال؟ أفيدونا أفادكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز صرف الزكاة لتدريب العاملني على جمع الصدقات والزكوات من 
سهم العاملني عليها؛ ألنه بإمكان مؤسسات الزكاة أن تستأجر األكفاء، وال بأس 
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بالصرف على تدريب هؤالء من الصدقات العامة أو األوقاف املخصصة لذلك. 
والله أعلم.  

]7309/61/23[
 � � � �

اإقامة احلفالت والولئم واإعطاء هدايا من اأموال الزكاة

م من/ رئيس جلنة بجمعية خيرية   1 840 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ
ه:  السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ

هل يجوز للجنة بأن تستخدم بعض أموال اللجنة لعمل الوالئم واحلفالت 
وشراء الهدايا للتجار الذين تبّرعوا للجنة، وذلك حلثهم على مزيد من اخلير؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الوالئم  إقامة  في  والصدقات  الزكاة  أمــوال  تستخدم  أن  للجنة  يجوز  ال 
واحلفالت وشراء الهدايا وكل ما فيه ترف وإسراف للمتبرعني، وترى اللجنة أن 
ُيْكَتَفى عن ذلك بتوجيه كتب شكر أو شهادات تقدير أو نحوها على أن تشتمل 

على احلث على مواصلة البذل والتصدق، والله أعلم.
]2601/107/9[

 � � � �

�ضرف تكاليف مهمات ال�ضفر من الزكاة

ه: م من السيد / عبد العزيز، ونصُّ 1 841  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تصرف من ميزانيتها من بند حساب 
دينارًا  وخمسني  وخمسة  السفر  تذكرة  األهلية  للجمعيات  اخلارجية  املؤمترات 
)55( د.ك لكل يوم؛ ملصاريف اإلقامة وغيرها لكل شخص ممن ترشحهم اجلمعية 
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األهلية حلضور مؤمتر خارج الكويت، وتريد إحدى جلان الزكاة إرسال ثالثة من 
ومشاريعها  أيتامها  ملتابعة  أيام  عشرة  ملدة  الكويت  خارج  إلى  مجلسها  أعضاء 
من  شخص  لكل  يوم  لكل  دينارًا  وخمسني  وخمسة  التذكرة  ثمن  بدفع  هناك؛ 
وزارة  من  التكاليف  تلك  قيمة  على  احلصول  من  تتمكن  لم  إن  اللجنة،  أموال 

الشؤون االجتماعية؛ فما حكم ذلك؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في هذا الغرض املسؤول عنه؛ ألنه ليس 
ڻ   ڻ    }ڻ   الكرمية:  اآلية  عليها  نصت  التي  الزكاة  مصارف  من 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة:60[. ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ے  ے  ۓ

بها  عون  املتبرِّ إذا وافق  إالاَّ  كما ال يجوز أيضًا صرفها من أموال الصدقات 
على صرفها في هذا الغرض صراحة أو تفويضًا. والله أعلم. 

]6636/103/21[

 � � � �
اأخذ الأجرة على جمع الزكاة

ه  ونصُّ القادر،  عبد  السيد/  بواسطة  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  1 842 عرض 
اآلتي:

رجل يجمع الزكاة ويوزعها في بنغالدش؛ هل يجوز أن يصرف منها تذكرته 
مِ ذهابًا وإيابًا على أنه من العاملني عليها، أم ال ألنه مجرد وكيل؟ مِه ومصَرف

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فإنه  غير مولى من جهة رسمية،  الزكاة وتوزيعها  بجمع  القائم  دام هذا  ما 
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ي، فليس له أن يصرف نفقات سفره من بند العاملني عليها، لكنه  وكيل عن املزكِّ
ه أن يطالبهم بنفقات تنفيذ الوكالة، كما له أن يطالبهم  ني، ومن حقِّ وكيل عن املزكِّ
َوض وبغير عوض. والله سبحانه وتعالى  بأجر معني إن شاء؛ ألن الوكالة تصّح بعمِ

أعلم. 
]742/101/3[

 � � � �

ما يدخل فـي م�ضرف )�ضبيل اهلل(

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 1 843 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

العمل  جلان  إحدى  في  العمل  نظير  الزكاة  مال  من  مبلغ  أخذ  يجوز  هل 
اخليري، وذلك من بند )في سبيل الله تعالى(، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)في سبيل الله( أحد مصارف الزكاة؛ ملا جاء في قوله تعالى: }ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[. ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ھ  ے  ے  ۓ

وقد ذهب الفقهاء بعامة إلى أن هذا املصرف من مصارف الزكاة على ثالثة 
أضرب، اتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها اآلخر، وهي:

األول: يضم الغزاة في سبيل الله تعالى، وهذا محل اتفاق الفقهاء، إالاَّ أن 
البعض اشترط الفقر فيهم، ولم يشترطه آخرون.

الثاني: مصالح احلرب كبناء األسوار وشراء السالح، وهذا في قول بعض 
الفقهاء، ومنعه آخرون.
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اج، وقد ذهب إلى إعطائهم من الزكاة احلنبلية في رواية، ومنعه  الثالث: احُلجاَّ
الكثيرون إالاَّ أن يكونوا فقراء، فيأخذون من بند الفقراء.

وعليه: فال يجوز ألحد أخذ أي مبلغ من مال الزكاة من بند )في سبيل الله( 
الزكاة  بجمع  لها  يرخص  لم  التي  اخليري  العمل  جلان  إحدى  في  العمل  نظير 
وإنفاقها على مستحقيها من قبل ولي األمر، إالاَّ أن يكون اآلخذ فقيرًا فيأخذ عند 

ذلك الزكاة من بند الفقراء.

ولي  من  بذلك  لهم  ص  املرخاَّ وصرفها  الزكاة  جمع  جلان  في  العاملون  أّما 
الزكاة مما جمعوه لها، وإن لم يكونوا فقراء، ويأخذون  األمر؛ فيجوز لهم أخذ 

من بند )العاملني عليها(. والله أعلم.
]3637/131/12[

 � � � �

دفع الزكاة خلدمات املجاهدين واأ�ضرهم

ه: م من السيد/ بدر، ونصُّ 1 844 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تسأل إحدى األخوات املتبرعات: هل يجوز شراء معدات صحية وأجهزة 
بها  املتبرع  الزكاة  أموال  من  فلسطني  في  للمستشفيات  إسعاف  وسيارات  طبية 
إلى اللجنة؟ ما حكم ذلك األمر هل جائز أم ال؛ إن كان هذا املستشفى مستشفًى 

خيريًا أو غير خيري؟ أي أنه سيتّم محاسبة املرضى واملراجعني له.

يرجى التكرم بإفادتنا عن ذلك األمر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز صرف املبالغ التي جمعت لكل املشاريع والنشاطات التي تخدم اجلهاد 
واملجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية؛ سواء كانت هذه األموال من 
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)الفقراء  ومصرفي  الله(،  سبيل  )في  مصرف  من  وذلك  الصدقات،  أو  الزكاة 
واملساكني(.

إلى  احتيج  من  على  إالاَّ  منها  ينفق  ال  فإنه  خيري،  غير  املستشفى  كان  فإن 
إدخاله منها من املجاهدين والفقراء واملساكني. والله أعلم.

]7300/54/23[

 � � � �

�ضرف رواتب العاملني فـي م�ضاريع تخدم اجلهاد من الزكاة

السيد/ رئيس جلنة خيرية،  مة من  املقدَّ االستفتاءات  اللجنة  1 845 عرض على 
ها: ونصُّ

بحضور  لي  السماح  راجيا  التالية،  األسئلة  حول  بإفتائنا  التكرم  يرجى 
جلستكم التي ستناقشون فيها أسئلتنا لتوضيح بعض األمور.

يرجى العلم بأن جلنتنا متتلك مشاريع طبية وتربوية خلدمة القضية األفغانية 
في باكستان؛ حيث تتّمثل في املشاريع التالية:

)( اجلانب الطبي:

املجاهدين  من  احلــرب  جرحى  لعالج  اجلراحي:  الفوزان  مستشفى  أ- 
واملهاجرين األفغان.

باستقبال جرحى  تقوم  ب- املستشفيات ونقاط اإلسعاف احلدودية: والتي 
احلرب من مجاهدين ومهاجرين وإسعافهم إسعافًا أوليًا؛ متهيدًا لنقلهم 

إلى مستشفى الفوزان اجلراحي لتقدمي العناية املركزة.
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والعالج  الرعاية  تقدمي  املستوصفات  تتولى هذه  املستوصفات: حيث  ج- 
الطبي لساكني املخيمات في باكستان من مهاجرين أفغان.

2( اجلانب التربوي:

منهم  ودعاة،  مدرسني  بتخريج  املعهد  هذا  يقوم  الشرعي:  املعلمني  معهد 
باكستان، ومنهم من يوجه  املهاجرين في  يتم توجيهه للدعوة في مخيمات  من 
لمِبثِّ األمل والنصر والثبات في قلوب األفغان داخل  أفغانستان  للدعوة داخل 

أفغانستان.

والسؤال: هل يجوز صرف أموال زكاة احملسنني على ما يلي:

رواتب أطباء مشاريع اللجنة الطبية في باكستان؟ أ - 

ب-  رواتب مدرسني عرب يقومون بالتدريس في معهد املعلمني الشرعي 
التابع للجنة في باكستان؟

في  جدًا  وهامًا  أساسيًا  عاماًل  تعد  إنها  حيث  وانيت؛  سيارات  ج - شراء 
تقدمي اخلدمات وإقامة املشاريع الطبية والتربوية وغيرها.

وجزاكم الله خيرًا.  

وأجابت اللجنة عن السؤال )أ( مبا يلي:  ❁ 

التبرعات  من  املذكورة  الطبّية  اللجنة  مشاريع  أطباء  رواتب  صرف  يجوز 
الله الذين يصابون في  الزكوّية إذا كان عملهم في معاجلة املجاهدين في سبيل 
سبيل  »بند  في  الزكاة  مصارف  في  داخاًل  ذلك  على  الصرف  ويكون  املعارك، 
الله«، أو كان عملهم في معاجلة الفقراء لدخول ذلك في »بند الفقراء«، وال يجوز 
صرف الرواتب املذكورة من الزكاة إن كان عمل األطباء املذكورين يتاح االنتفاع 
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به لغير املجاهدين والفقراء، ما لم يدفع الغني إذا عولج عندهم أجرًا كافيًا على 
ذلك، وحينئذ ُيْصرف األجر املذكور في مصارف الزكاة، واملراد بالغني من لديه 

القدرة املالية على دفع تكاليف العالج بنفسه، أو مبن تلزمه نفقته.

وأضافت اللجنة عن السؤال )ب( ما يلي: ❁ 

تدريسهم  كان  إذا  الزكوية  التبرعات  من  مدرسني  رواتــب  صرف  يجوز 
للطلبة الفقراء، ويكون الصرف حينئذ من بند » الفقراء«، وال يجوز صرف هذه 
كافيًا،  أجرًا  يدفعوا  لم  ما  األغنياء  للطلبة  تدريسهم  إن كان  الزكاة  الرواتب من 

وحينئذ يصرف األجر املذكور في مصارف الزكاة.

وأضافت اللجنة أيضا عن السؤال )ج(: ❁ 

شراء سيارات للعمل في أنشطة اللجنة جائز بشرط أن يكون النشاط داخاًل 
في واحد أو أكثر من بنود صرف الزكاة، وأن ال تستعمل لنشاط غير داخل في بنود 
صرف الزكاة ما لم يؤخذ عن ذلك أجر كاف يضم إلى األموال الزكوية ويصرف 
في مصارفها، ثم إذا اشتريت السيارة من مال الزكاة فتكون عينها زكوية؛ بحيث 
إذا بيعت بعد ذلك فما حتصل من ثمنها يضم إلى سائر األموال الزكوية، ويصرف 

في مصارف الزكاة. والله أعلم.
]1094/63/4[

 � � � �
�ضرف الزكاة للم�ضلمني املدافعني عن اأرا�ضيهم ومقد�ضاتهم

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 846 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

ال يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض اإلسراء واملعراج من قتل 
وتنكيل واغتصاب للحرمات واحملرمات وتدنيس للمقدسات على أيدي هذه 
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األمة امللعونة في القرآن، وذلك حتت سمع العالم وبصره دون أدنى محاولة لردع 
املستغيث  املستصرخ  عليه  للمعتدى  العون  يد  مد  أو  املغتصب،  الظالم  املعتدي 
احملاصر من القريب والبعيد، اللهم إالاَّ بعض عبارات التنديد والشجب التي ال 
توقف مهاجمًا وال تردع معتديًا، وال تغني عنهم من بأس أعدائهم الظاملني من 

شيء.

شيخنا الفاضل، من فئات البشر كان اختيارنا لكم؛ ملعرفة الرأي الواضح، 
والفتوى الشرعية الناصعة في القضية التالية: هل يجوز دفع الزكاة لصالح أهلنا 
في أرض اإلسراء واملعراج؛ إلعانتهم وتثبيتهم ومداواة جرحاهم، وكفالة أسر 
اإلسعاف  وسيارات  األدويــة  شراء  جانب  إلى  وأراملهم؟  وأبنائهم  شهدائهم 
املسجد  حراس  وكفالة  الدامية،  املواجهات  بسبب  واملعاقني  املصابني  وكراسي 
األقصى املبارك، ودعم املستشفيات واملستوصفات الطبية، وبناء وترميم البيوت 

التي أصيبت جراء املواجهات مع العدو الصهيوني احلاقد؟

وكما عهدناكم دائمًا منافحني عن احلق وأهله، نتمنى مشكورين الرد على 
االستفسارات الواردة آنفًا في هذه الرسالة، عسى الله تعالى أن يعيننا وإياكم في 

التخفيف عن إخواننا في أرض اإلسراء وفلسطني.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ما دام املسلمون في فلسطني يدافعون عن وطنهم ومقدساتهم؛ فإنه يجوز 
ورد  التي  األمور  في  لصرفها  الله(،  سبيل  )في  مصرف  من  الزكاة،  إعطاؤهم 

ذكرها في نص االستفتاء. والله أعلم.

]4909/84/16[

 � � � �
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دفع الزكاة للمجهود احلربي

الشيخ / فهد في مسجد ....،  املتعلق بخطبة  التقرير  الهيئة  1 847 عرض على 
ومما جاء فيه:

تكلم عن مقام التوكل على الله وبني أنه مقام عظيم وأنه نصف الدين، وذكر 
أن بعض العباد في فترة احملنة دب الشرك اخلفي إلى نفوسهم، وأن احملنة زادتنا 
املجهود احلربي  أن  بنّي  ثّم  الله...وهذا ضعف وهوان،  نفورًا وعدواًل عن دين 
لم  وإذا  ع(،  )التبرُّ كان  تكف  لم  وإذا  )الزكاة(،  ثالثة  قنوات  طريق  عن  يجمع 

يكف كانت )الضريبة( تفرض. 

 قال السيد مقرر هيئة الفتوى: إن املطلوب معرفة رأي اللجنة في موضوع 
التدرج من الزكاة إلى الصدقات إلى الضريبة في موضوع املجهود احلربي، وهل 

ما ذكره اخلطيب من هذا الترتيب له مستند شرعي أم ال؟

أجابت هيئة الفتوى مبا يلي: ❁ 

إذا كانت تكاليف املجهود احلربي تضيق بها ميزانية الدولة، أو تعجز عنها 
ُمن، ويجوز الصرف  فإنه يجوز الصرف من الزكاة للمجهود احلربي في حدود الثُّ
من الصدقات العامة -غير الزكاة- للمجهود احلربي إذا لم تكن هذه الصدقات 

ق.  هة إلى جهة عياَّنها املتصدِّ موجاَّ

فلولي  لم يفمِ ما سبق؛  فإذا  التعيني،  للمجهود احلربي على  التبرع  ويجوز 
مِز الناس، وال تثقل كواهلهم.  األمر فرض الضريبة العادلة التي ال ُتْعجــ

إنكاره، والله  فيه نص شرعي، ولكنه اجتهاد ال دليل على  والترتيب ليس 
أعلم. 

]2839/79/10[
 � � � �
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دفع الزكاة ملت�ضرري الألغام

1 848 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املّقدم من نائبة رئيسة اللجنة باجلمعية 
الكويتية النسائية خلدمة املجتمع الدكتورة / ميمونة:

وبعض  األلغام  متضرري  ملساعدة  صندوق  إقامة  بصدد  جمعيتنا  كانت  ملا 
احلاالت اخلاصة من األسر الكويتية التي تضّررت من الغزو اآلثم، وحيث إننا 

نسعى لتمويل هذا الصندوق بعدة وسائل منها مسابقة دورية، ومنها: 

دعوة من يرغب من املواطنني لتقدمي زكاة أموالهم لصالح هذا الصندوق.

لذا نتطلع إلى فتواكم الشرعية حول هذا الوجه للتمويل.

أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

يجوز صرف الزكاة إلى هذه اجلمعية بقصد صرفها على متضرري األلغام، 
وبعض احلاالت اخلاصة إذا كانوا من الفقراء واملساكني، أو غيرهم ممن ذكرتهم 

آية مصارف الزكاة . 

ويجب فصل الزكوات املدفوعة إلى اجلمعية عن التبرعات التي تشترى بها 
الزكوات شيء لشراء اجلوائز. والله  للمتسابقني؛ بحيث ال ُيصرف من  اجلوائز 

أعلم.
]2037/80/7[

 � � � �

عالج املر�ضى الفقراء من الزكاة

ه: م من السليد / جمال، ونصُّ 1 849 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تقوم بعمل خيمات طبية إلجراء عمليات جراحية في  جمعية طبية خيرية 
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العيون، وإزالة املاء األبيض )الكتاراكت( في املناطق اإلسالمية الفقيرة.
والسؤال: هل يجوز إنفاق أموال الزكاة على مثل هذه املخيمات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز الصرف من أموال الزكاة على عالج الفقراء، كما يجوز إنشاء خيمات 
الفقراء مصرف من  بها؛ ألن  الفقراء  لعالج  الفقيرة  املناطق اإلسالمية  في  طبية 
الصرف  يجوز  ال  فإنه  الزكاة؛  مصارف  من  يكونوا  لم  من  أّما  الزكاة،  مصارف 

عليهم منها للعالج إالاَّ بأجر املثل. والله أعلم.
]7314/64/23[

 � � � �
دفع الزكاة للعالج فـي اخلارج

ه: م من السيد / جمال، ونصُّ 1 850 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

س: حاالت العالج في اخلارج إذا استدعى األمر للعالج سفر املريض إلى 
اخلارج، وهو غير مستطيع؛ هل تصرف له من بند الزكاة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا عجز عن  الضروري  للعالج  الزكاة  بند  للمريض من  أن يصرف  يجوز 
والله  خارجها.  أو  الكويت  داخل  مّجاني  عالج  له  يتوفر  ولم  لفقره،  العالج 

أعلم.
]2598/104/9[

 � � � �
الت�ضرف بالأموال املجموعة للمر�ضى

م من السيد/ محمد، ونّصه: 1 851 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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م من صندوق إعانة  نرجو التكرم باإلجابة الشرعية عن التساؤل اآلتي املقداَّ
املرضى:

جمع  في  منه  رغبًة  اليومية  املجاّلت  في  إعالنات  بنشر  الصندوق  يقوم 
إن  حيث  البالد؛  خــارج  العالج  حالتهم  تتطلب  الذين  للمرضى  التبرعات 
ملبالغ  بتلك احلاالت، وذلك الحتياجها  يتكفل  الصندوق ال يستطيع منفردًا أن 
ل األموال، ولكن األموال التي جتمع بغرض  ا، ومتر فترة أشهر ثّم نحصِّ كبيرة جّدً
مساعدة املريض للعالج في اخلارج ال تكفي وال تساوي ربع أو خمس أو سدس 

املبلغ املطلوب.

أم  بها،  يتصرف  وهو  للمريض  تعطى  هل  ــوال؛  األم تلك  في  العمل  فما 
املتبرع هي دفع  نية  يتصرف بها الصندوق ألمور طبية أخرى؟ )ميكن أن تكون 

املال للعالج في اخلارج، وليس بغرض آخر(.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إحضار  اللجنة  وطلبت  سابقة،  جلسة  في  االستفتاء  هذا  عرض  سبق  وقد 
من  نــوذج  على  اللجنة  اّطــالع  وبعد  اجلرائد،  في  املنشورة  اإلعالنات  بعض 

اإلعالنات التي بواسطتها جتمع التبرعات، ونّص اإلعالن.

صندوق للمرضى: 

عجز  من  العمر  مقتبل  في  فتاة  إلنقاذ  الرحيمة  القلوب  أصحاب  إلى  نداء 
وهذا  دقيقة،  جراحية  عملية  إلى  وحتتاج  مؤسف  بحادث  أصيبت  حيث  دائم؛ 

النوع من اجلراحة غير متوفر في الكويت، وحتتاج للعالج في اخلارج.

لذا نرجو املساهمة في إعادة البسمة إلى شفاه هذه الزهرة.

 التبرع عن طريق الصندوق. وجزاكم الله خيرًا.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت اإلعالنات كلها من هذا القبيل ليس فيها تخصيص طلب التبرع 
ولم  كثيرًا،  تتكرر  موصوفة  حالة  لعالج  التبرع  طلب  وإنا  معني،  مريض  باسم 
على  القائمني  فإن  باإلعالن؛  املقصودة  احلالة  لعالج  يكفي  ما  املال  من  َيْجتمع 
الصندوق ميكنهم تخصيص ذلك املبلغ لعالج تلك احلالة إذا توّفر استكمال املبلغ 
الكافي لعالجها بجهد املريض نفسه أو من يتبرع له، فإن لم ميكن ذلك في مدة 
مناسبة يقدرها القائمون على الصندوق يجوز التصرف باملبلغ في عالج حاالت 
مشابهة، فإن لم توجد حاالت مشابهة ميكن صرف املبلغ في األغراض اخليرية 
به  املبلغ للمريض ليتصرف  األخرى للصندوق، وفي جميع األحوال ال يعطى 
ع به لقصد العالج خاصة؛ فال بد من مراعاة هذا القصد من  كيف يشاء؛ ألنه متبراَّ

املتبرع. والله أعلم.
](455/109/5[

 � � � �

�ضرف الزكاة لأ�ضر املر�ضى الفقراء

للسرطان  كويتي  مركز  نائب  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   852 1
ه: السيد/ علي، ونصُّ

بعض املرضى في مركزنا للسرطان ميكثون في املستشفى مدة طويلة لظروف 
يلون ُأَسرًا، وبعضهم ليس له دخل لإلنفاق على أسرهم؛ فهل  العالج، وهم ُيعمِ

يحق لنا أن نعطيهم من أموال الزكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

تعالى في قوله سبحانه:}ڻ  ڻ   ڻ   الله  بياَّنها  الزكاة  مصارف 
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة:60[. ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ے  ے  ۓ

وفي ضوء ذلك: فإن بعض املرضى املنّوه عنهم في االستفتاء والذين ميكثون 
في املستشفى مدة طويلة، وَيُعولون أسرًا، وليس عندهم مال، وال قدرة لهم على 
الكسب بسبب املرض والبقاء في املستشفى للعالج، هؤالء يجوز إعطاؤهم من 

الزكاة؛ النطباق وصف الفقر عليهم. والله أعلم.

]3256/122/(([

 � � � �

- معاجلة املر�ضى من الزكاة

- معاجلة مر�ضى غري امل�ضلمني من الزكاة

م من رئيس فرع جلنة خيرية... السيد/  1 853 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: م، ونصُّ

في  املالريا  مرضى  عالج  لصالح  الزكاة  دفع  حكم  في  العلماء  يقول  ماذا 
كبيرة،  بصورة  املرض  هذا  بينهم  يتفشى  حيث  أفريقيا؛  في  الالجئني  مخيمات 
وحتتاج اللجنة إلى تسخير جميع اإلمكانات لهذا الغرض، علمًا بأن تكلفة عالج 

املسلم الواحد تبلغ )دينارًا واحدًا( وذلك خلمس حقن.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز صرف شيء من الزكاة لعالج املرضى الفقراء من املسلمني الذين ال 
الفقراء واملساكني، كما يجوز صرف  أنفسهم من سهم  به  يعالـمِجون  يجدون ما 
شيء منها لعالج الفقراء من غير املسلمني إذا كان في ذلك تأليُف قلوبمِهم على 
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اإلسالم، من سهم املؤلفة قلوبهم. والله أعلم.

]3991/83/13[   

 � � � �
احت�ضاب الطبيب اأجوَر عالجه املر�ضى من الزكاة

م من السيد / حامد، نيابة عن زوجته،  1 854 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

عن  أو  بنفسها  إما  حاالت  تأتيني  خاصة،  عيادة  ولدي  نسائية  طبيبة  أعمل 
طريق آخرين حتتاج لعمل السونار لغرض احلمل أو غيره، وهذا الفحص للعلم 
يكلف في املراكز الطبية احلكومية )10( دنانير ) للوافدات(، وفي عيادتي يكلف 
)20( دينارًا للجميع، وتعجز هؤالء النِّسوة عن الدفع لقصر ذات اليد، كما أنها 
قد حتتاج إلى االنتظار لفترة أشهر في املراكز الطبية احلكومية من شدة الزحام قبل 
الرغم من حاجتها  املال على  توفير  إذا استطاعت  الفحص، هذا  احلصول على 

الطبية املاسة للفحص اآلن. فأرجو إجابتي على األسئلة التالية:

هل يجوز لي القيام بالفحص واحتسابه من الزكاة؟ )ـ  

إن كانت إجابتكم على السؤال األول بـ)ال(؛ فهال أرشدمتوني ماذا أفعل  2ـ  
بهم، مع العلم أني ال أريد احتسابها صدقة؟

وإن كانت إجابتكم بـ)نعم(؛ فهل لي احتسابها بـ )20( دينارًا للفحص  3ـ  
كما أحتسبها لغيرهن من النساء، أم يجب أال يزيد عن سعر احلكومة، 

وهو )10( دنانير فقط؟

تستطيع  ال  تخصصي(،  )وهذا  العقم  من  تعاني  كثيرة  حاالت  تأتيني  4ـ  
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فيها النساء إالاَّ دفع جزٍء يسيٍر من املال؛ فهل أعاملهن بنفس الطريقة؟ 
وكيف لي أن أحتسب سعر فتح امللف واالستشارة واألدوية املعطاة، أم 

إن املوضوع ال ينطبق إالاَّ على السونار؟ أفيدوني أفادكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ال يجوز احتساب أتعاب املعاينة )الطبية( من الزكاة، ولكن يجوز أن تدفع 
الطبيبة أو ممرضتها للمريض بعض املال من الزكاة إذا كانت فقيرة مستحقة لها، ثم 
تستوفيها بعد ذلك منها أجرة لعملها، بشرط أن ال تشرط عليها نصًا وال تلميحًا 
أن يكون ذلك الدفع من أجل أن تعيدها أجرة للكشف أو السونار أو غير ذلك. 

والله أعلم.
]6624/94/21[

 � � � �
دفع الزكاة للتداوي

ه: م من الطبيب السيد / وائل، ونصُّ 1 855 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرجو التكرم بإفادتي في الفتوى التالية:

سبع  زواجهم  على  مضى  وقد  العقم،  من  يعانون  وزوجته  زوجتي  أخو 
سنوات، وقاما بالذهاب لألطباء الذين أفادوا بضرورة استخدام احلقن املجهري 
الله لم يشأ لهم اإلجناب،  )أطفال األنابيب(، وقد قاما بعملها أول مرة، ولكن 
ويتحتاَّم عليهم تكرار احملاولة مرات عديدة حتى تنجح، وهذا العالج يكلفهم 
ماديًا  يستطيعون  ال  وهم  الواحدة،  املــرة  في  مصري  جنيه  آالف  سبع  حوالي 
الزوج  بأن  إالاَّ مبساعدات خارجية من األهل، علمًا  العالج  االستمرار في هذا 
لهم  ميكن  ال  ولكن  مبرتبهم،  املعيشة  ويستطيعون  أيضًا،  تعمل  والزوجة  يعمل 

توفير احتياجات هذا العالج.
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السؤال: هل يجوز مساعدتهم من مال الزكاة اخلاص بي على شراء أدوية 
ومستلزمات العالج اخلاص بهما، مع العلم بأن ذلك سوف يتم في اخلفاء حتى 

ال يتم جرح مشاعرهم؟ وجزاكم الله خيرًا. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا أنفق الزوجان ماَلهما في سبيل العالج أو غيره من األمور املباحة، ولم 
يبق معهما مقدار نصاب زائد عن حاجتهما األصلية جاز دفع الزكاة إليهما بسبب 
الفقر؛ سواء كان ذلك الدفع للعالج أو غيره من األمور املباحة، وإذا كان معهما 
مال زائد عن النصاب وعن حاجتهما األصلية من املسكن وامللبس واملأكل وسائر 
الستغنائهما؛  إليهما  الزكاة  دفع  يجوز  فال  كالعالج؛  عادة  إليها  احملتاج  األمور 
النصاب زائدًا عن حاجاته األصلية،  الزكاة ال حتل لغني، وهو الذي ميلك  ألن 

وحاجات أسرته.

ودفع  غرامًا،   85 اآلن  ويساوي  الذهب،  من  مثقااًل  عشرون  والنصاب   
الفقير،  يؤذي  إذا كان  إن ذلك مكروه  بل  أنها زكاة،  فيه إعالن  الزكاة ال يجب 

ولكن يقدمه على وجه التمليك له مطلقًا، والله أعلم.

]4337/85/(4[

 � � � �

التربع ببع�ض الأجهزة الطبية من الزكاة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 856 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو التكرم باإلجابة على السؤالني التاليني:

املتحركة  )الكراسي  مثل:  الطبية  األجهزة  ببعض  التبرع  يجوز  هل  س): 
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علمًا  الكويت،  وخارج  داخل  جارية  كصدقة  للمعاقني  والعكازات( 
بأن هذه األجهزة قد ال يطول استخدامها عند املريض أكثر من ستة أو 

سبعة أشهر؟

س2: هل يجوز إخراج األجهزة املذكورة أعاله من أموال الزكاة أيضًا داخل 
وخارج الكويت؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز جعل األجهزة الطبية مثل الكراسي املتحركة والعكازات وقفًا وصدقة 
جارية، وذلك مبنحها للمحتاجني إليها مدة حاجتهم إليها، فإذا انتهت حاجتهم 
بها  التصدق  يجوز  كما  وهكذا،  آخرون  محتاجون  منها  ليستفيد  أعادوها  إليها 
إليها، وفي هذه احلال يجوز إخراجها من  عينًا ومتليكها متليكًا دائمًا ملن يحتاج 
أموال الزكاة إذا كان احملتاج إليها من الفقراء الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، فإذا 
على  بها  التصدق  أو  ادخارها  أو  بيعها  متلكها  ملن  جاز  إليها  حاجتهم  انقضت 

غيرهم... والتصرف بها كسائر أموالهم.

وال يجوز صرفها من الزكاة لألغنياء، ولو كانوا محتاجني إليها؛ ألن الزكاة 
ال جتوز لألغنياء، مع اإلشارة إلى أن األولى صرف الزكاة في البلد الذي فيه مال 
الزكاة، وأن ال تصرف خارج البلد إالاَّ إذا استغنى مستحقوها في البلد عنها، أو 

وجدت مصلحة غالبة لذلك. والله أعلم.
]4329/75/(4[

 � � � �

اإنفاق الزكاة فـي بناء امل�ضت�ضفيات

ه: م من السيد/ يوسف، ونصُّ 1 857 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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إننا نقوم اآلن ببناء مستشفى خيري ملرضى السرطان، وأصحاب األمراض 
املزمنة، كما أننا اآلن بصدد بدء جمع التبرعات لهذا املبنى؛ لذا نرجو منكم الرأي 
أو  تأثيث،  أو  بناء،  في  املساعدة  في  الزكاة  أموال  استخدام  مشروعية  مدى  في 

تشغيل املشروع.
متمنني من الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه اخلير لألمة اإلسالمية.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

على  قاصرًا  بها  االنتفاع  كان  إذا  املستشفيات  بناء  في  الزكاة  إنفاق  يجوز 
الفقراء.

املثل، وما يدفعه  فإنه يجب عليه دفع أجر  بها أحد من األغنياء؛  انتفع  فإن 
األغنياء من األجور ُيصرف في مصارف الزكاة.

إذا  بحيث  زكويًا؛  مااًل  املستشفيات  تلك  أعيان  تكون  بأن  االلتزام  ويجب 
انتهت احلاجة إليه يباع ويصرف قيمته في مصارف الزكاة. والله أعلم.

]5932/112/19[

 � � � �
�ضرف الزكاة فـي اخلدمات الجتماعية وال�ضحية

ه: م من السيد/ صالح، ونصُّ 1 858 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اخلدمات  تطوير  على  التعاونية  اجلمعية  ــوال  أم زكــاة  صــرف  يجوز  هل 
االجتماعية والصحية وغيرها في املنطقة التي تعود بالفائدة ألهالي املنطقة؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

األصل أن اجلمعية ال يجوز لها إخراج زكاة أموال املساهمني فيها إالاَّ بإذن 
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الكرميـة:  اآلية  بّينتها  التي  الثمانية  لألصناف  ُتصرف  أذنــوا  فإذا  منهم،  ُمْسَبق 
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    }ڻ 
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
اخلدمات  وليست  متليكًا،  لهم  متلك  أن  بشرط  ]الــتــوبــة:60[،  ۆ{ 
املسؤول عنها داخلة في هذه األصناف على الوجه املتقدم؛ ولهذا ال يجوز صرف 

الزكاة إليها، والله أعلم.
]4332/79/(4[

 � � � �

تزويج ال�ضباب من مال الزكاة

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 859 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لي ابن أخت يتيم، ال ميتلك من حطام الدنيا شيئًا سوى معاش أمه، ويبلغ 
الزواج  يستطيع  عامًا، وال  الثالثني  إلى  ُه  نُّ سمِ حوالي 300 جنيه مصري، وصل 

بسبب وضعه املادي؛ فهل يجوز أن أزوجه من زكاة املال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان املستفَتى عنه فقيرًا ال ميلك نصاب الزكاة من املال زائدًا عن حاجاته 
األصلية؛ فال مانع من إعطائه شيئًا من مال الزكاة لفقره، وله بعد ذلك أن يصرفه 

في أمور زواجه أو غير ذلك. والله أعلم.
]7301/55/23[

 � � � �

دفع الزكاة ملن ميلك نفقات الّزواج الأ�ضا�ضّية دون غريها

ه : 1 860  م من/ سليمان، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في مسألة جواز صرف زكاة املال لشخص 
غير مقتدر على الزواج ليستعني بها في هذا األمر؟ وجزاكم الله خير اجلزاء ... 

الزواج، ولديه  يريد  أقربائه  بأن أحد  اللجنة وأفاد  إلى  املستفتي  وقد حضر 
التي  التقليدية  املصاريف  ميلك  ال  ولكنه  األساسية،  الزواج  ملصاريف  يكفيه  ما 
تقتضيها بيئة البادية، وهو موظف وراتبه في حدود )350( دينارًا، وهو بصفته 

شاّبًا يحتاج إلى الزواج. 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

مبا أن الشخص املشار إليه في السؤال ميلك نفقات الزواج األساسية؛ فإنه ال 
يعطى من الزكاة؛ ألنها ال تعطى إالاَّ لتوفير احلاجات األساسية، ولكن ال مانع من 

إعانته من التبرعات املطلقة من هبات وصدقات تطّوع، والله أعلم .
]1759/75/6[

 � � � �

دفع الزكاة لفقري يريد الزواج ثانية

ه: م من السيد/ حسن، ونصُّ 1 861 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لدي صديقًا  أن  املسألة؛ وهي  في حلِّ هذه  أرجو من فضيلتكم مساعدتي 
حالته املادية متوسطة، ويريد أن يتزوج ثانية، وليس لديه مهر الزواج، وال حق له 
في قرض الزواج من احلكومة، وال يستطيع االقتراض من أي جهة أخرى ألن 
لديه أقساطًا أخرى، ولكن يستطيع تسيير أموره اليومية والزوجية من راتبه الذي 

يتقاضاه من احلكومة، وتوجد لدي زكاة سنوية.

السؤال: هل يجوز أن أدفع له الزكاة التي عندي ملساعدته بتقدمي مهر الزواج، 
ج عن كربته؟ وأفرِّ
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

قادر  احلاّلة، وهو غير  ديونه  لسداد  الزكاة  يحتاج من  املستفتي عنه  إذا كان 
على سدادها، أو حلاجاته الضرورية؛ فإنه يعطى من الزكاة.

أما أن يعطى من أجل الزواج وهو متزوج فعاًل؛ فمثله ال يخشى عليه من 
الفتنة أو العنت؛ فال يعطى من الزكاة. والله أعلم.

]3999/91/13[

 � � � �
دفع الزكاة للمنتِخبني

1 862 عرض على اللجنة السؤال التالي:

وصدقاته  مـاله  زكاة  إخراج  إلى  النيابي  للمجلس  املرشحني  بعـض  َيعَمُد 
أثناء وقت االنتخابات، وبذلك تشترك نية إخراج الزكاة بنية أخرى، هي كسب 

أصوات الناخبني، واستمالتهم إليه.

ُد إخراج الزكاة بهذا القصد؟   )أ( هل يجوز تعمُّ

 )ب( هل جتزئ زكاته أم ال؟ 

أجابت اللجنة: ❁ 

إن تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إالاَّ لكسب 
ثقة الناس ولوال ذلك ما أخرجها فال أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب 
ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة جتزئ عنه، 

ه تعالى. والّله أعلم. وأما القبول واألجر فال يعلمه إالاَّ اللاَّ
]182/286/([

 � � � �
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دفع الدية من الزكاة

ه: م من السيد/ صقر، ونصُّ 1 863 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أثر احلادث توفي  السيارة، وعلى  في عام 1993 حدث حادث ألخي في 
شخص بنغالي، وقد صدر حكم قضائي بدفع دية تقدر: 18000 د.ك.

السؤال : هل يجوز دفع الدية من الزكاة والصدقات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الدية في القتل اخلطأ جتب على العاقلة )وهم العصبة، أي: األقرباء الذكور 
من جهة األب؛ كاألعمام وبنيهم، واألخوة وبنيهم(، فإن لم تكن عاقلة فتجب 
على بيت املال، فإن لم يكن بيت مال حتملها اجلاني عند بعض الفقهاء، فإذا كان 
اجلاني فقيرًا جاز إعانته على أدائها، ولو كان ذلك من أموال الزكاة أو الصدقات. 

والله أعلم.
]4631/100/(5[

 � � � �

دفع الزكاة ملن حتّملوا الديات 

ه: م من املدعو/ محمد، ونصُّ 1 864 عرض االستفتاء املقدَّ

من  سقط  وقد  متقاتلة،  عائالت  بني  بالصلح  قامت  للمصاحلة  جلنة  هناك 
جراء تلك االشتباكات ثمانية قتلى تركوا ستة أرامل وأربعني يتيمًا. وقد دفعت 
مائة ألف ليرة لعائلة، وأربعني ألف ليرة لعائلة ثانية، وقد تعهدت اللجنة املذكورة 
لعائلة  ألفًا  وأربعون  ثالثة،  لعائلة  ليرة  ألف  أربعون  وقدرها  احلقوق  بقية  بدفع 
ونظرًا  لبنان،  خارج  عالج  ويلزمه  برأسه  أصيب  لشاب  ألفًا  وعشرون  رابعة، 
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أنهكتها  التي  مناطقهم  من  األموال  جمع  واستحالة  لبنان  في  العامة  ألحوالهم 
احلرب الطويلة وآخرها تدمير جزء كبير من بلدتهم، وإذا لم تفعل اللجنة ذلك 

فستتجدد االشتباكات بني تلك العائالت ويسقط املزيد من الضحايا.

والسؤال: هل يجوز الدفع لهذا األمر من مال الزكاة؟ 

وبعد استعراض املوضوع أجابت اللجنة: ❁ 

يات، وضمان املْتَلَفات إلصالح  يجوز الدفع من الزكاة للذين حتملوا هذه الدِّ
مِالغارمني املنصوص عليهم  ذات الَبنْي ولو كان املتحملون أغنياء؛ ألنه من صْنف 
ه  في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة لأليتام مباشرة إذا كانوا فقراء. واللاَّ

سبحانه وتعالى أعلم.
]183/287/([

 � � � �

دفُع الزكاة لالأ�ضول والفروع

ه: أنا  م من/ محمد، ونصُّ 1 865 وعرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل عامل وعندي عشرة أبناء )5( ذكور و)5( إناث من فضل ربي، وبحمد 
الله.

س): هل يجوز دفع الزكاة إلى ابن البنت إذا كان بحاجة؟

س2: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوج ابنتي أو إلى أبنائها حتى لو كان صهري 
قريبًا مني بالقرابة؟

س3: وهل يجوز دفع الزكاة إلى أخت عزباء مع أنه يعولها أخ غيري. هل 
أزكي لها أم ال؟ أعطيها من الزكاة أم ال؟
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س4: هل يجوز دفع الزكاة ألخت متزوجة لها أبناء وبحاجة أم ال؟
هذا وجزاكم الله خيرًا. أرجو اجلواب برسالة، وشكرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز إعطاء الزكاة لألصول )اآلباء واألمهات( وإن علوا، وال للفروع 
)االبن والبنت( وأبنائهما وإن نزلوا، ويجوز إعطاء الزكاة لإلخوة واألخوات إن 
كانوا فقراء، وكذلك يجوز إعطاء زوج البنت من الزكاة، ولو أنفقها الزوج على 

زوجته التي هي بنت املزكي. والله أعلم.
]1742/57/6[

 � � � �
دفع الزكاة لالأخوات الفقريات

ه: م من السيد/ يحيى، ونصُّ 1 866 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم دفع الزكاة لبعض األخوات الشقيقات لضيق سعة اليد لديهّن؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

في حالة  إالاَّ  الفقر  للزكاة بوصف  ات  املستحقاَّ الزكاة لألخوات  دفع  يجوز 
واحدة وهي أن يكون املزكي ملزمًا باإلنفاق عليهن بحكم قضائي، وقد حكم به 

عليه فعاًل. والله أعلم.

](45(/103/5[
 � � � �

�ضرف الزكاة فـي الإعالن والتوعية

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 1 867 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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أو  ما،  رأي  توضيح  في  قوي  أثر  من  واإلعــالن  للدعاية  ما  اجلميع  يعلم 
اإلعالن عن موضوع ما، وما يؤدي ذلك من تأثير في نفوس الناس.

)إعالن  التوعوي  اإلعالن  باستخدام  الطبي  صندوقنا  قام  املنطلق  هذا  من 
التوعية الصحية واإلسالمية(، عن طريق طباعة وإصدار كتب ونشرات وبوسترات 
للمريض(، ونشرة  الفقهية  الصحية واإلسالمية؛ مثل: كتاب )األحكام  التوعية 

)عيادة املريض(، ونشرة )صحتك في رمضان(.

البوسترات  طريق  عن  الدعائي  اإلعالن  باستخدام  الصندوق  قام  وكذلك 
واإلعالن في الصحف واملجالت والتلفاز، وذلك لإلعالن عن أنشطته الصحية 
اإلسالمية اخليرية؛ مثل: )احملاضرات والندوات والدورات الصحية واملسابقات 
الثقافية واإلسالمية الهادفة(، وحّث اجلمهور على املشاركة فيها، وكذلك حث 
اجلمهور على التبرع بالصدقات والزكاة ملشاريع الصندوق اخليرية، ومن أهمها 

عالج املرضى املعسرين وإغاثة متضرري الكوراث.

السؤال األول: هل يجوز الصرف من أموال الصدقات والزكاة العامة )والتي 
لم يحدد أصحابها جهة صرفها( على اإلعالن التوعويِّ )إعالن التوعية الصحية 

واإلسالمية املتعلقة بأهداف الصندوق(؛ كما جاء أعاله؟

العامة  والزكاة  الصدقات  أمــوال  من  الصرف  يجوز  هل  الثاني:  السؤال 
)والتي لم يحدد أصحابها جهة صرفها( على اإلعالن الدعائي )إعالن الدعاية 

عن أنشطة الصندوق(؛ كما جاء أعاله؟

ابت اللجنة مبا يلي: أج ❁

مصارف،  ثمانية  في  الكرمي  القرآن  بنصِّ  محدوٌد  الزكاة  أمــوال  صــرُف 
ۀ   ڻ   ڻ    }ڻ   تعالى:  قوله  وهي  الكرمية،  اآليــة  بينتها 
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ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[، وليس اإلعالن  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ۓ
واحدًا  استفتائكم  من  والثانية  األولــى  الفقرتني  في  عنهما  املستفتى  والتوعية 
على  صرفها  فيجوز  املصرف  احملددة  غير  املطلقة  العامة  الصدقات  أما  منهما، 
اإلعالن التوعوي والدعائي على قدر احلاجة املاّسة مبا ال يضر مبصالح املستحقني 

اآلخرين لهذه الصدقات. والله أعلم.
]5260/82/17[

 � � � �

خ�ضم اأجور �ضركة الدعاية للزكاة من �ضهم العاملني عليها 

ه: م من السيد / جابر، ونصُّ 1 868 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تقوم  سوف  التي  اإلعالمية  الشركات  إحدى  مع  تتعاقد  أن  اللجنة  تعتزم 
التبرعات  وحتصيل  ومتابعتهم  عني  املتبرِّ ومخاطبة  اإلعالنات  بعمل  بدورها 
والزكاة، ويكون كل ذلك باسم اللجنة، أي إنها تقوم بدور الوساطة بني اللجنة 
عني، والشركة تتحّمل جميع التكاليف على أن تأخذ نسبة وقدرها محدد  واملتبرِّ
مثاًل:  تكون  كأن  طريقها؛  عن  اللجنة  على  تدخل  التي  ــرادات  اإلي جميع  من 

)10%(، و )5)%( أو )%20( «.

فما احلكم الشرعي مبثل هذا التعامل، وما مشروعية هذه النسبة؟ هل تكون 
من باب اإلجارة لهم أو تكون من باب العمولة أو من باب اجلعالة واملكافأة لهم؟ 

أفتونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت اجلمعية مرخصة من قبل ولي األمر بجمع الزكاة والصدقات وصرفها 
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ُثُمن ما يجمعون  اقتطاع ما ال يزيد عن  يها، فللقائمني على اجلمعية  إلى مستحقِّ
من أموال الزكاة والصدقات، ولهم أن ينفقوا من هذا الثمن على الدعاية وأجور 
العاملني، وكل النفقات األخرى، وال يجوز لهم أْخُذ أو إنفاق أكثر من ذلك، على 
قني على ذلك بعد علمهم به، أو  أن الصدقات شرط االقتطاع منها موافقُة املتصدِّ

عدم مخالفتهم لذلك إذا جرى العرف بها. والله أعلم.

]7316/66/23[

 � � � �

دفع الزكاة للجنة الدفاع عن حقوق الإن�ضان

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 1 869 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الشؤون  وزارة  من  مرخصة  مشّهرة  عام  نفع  جمعية  بأننا  علمًا  نحيطكم 
االجتماعية والعمل، ونهدف إلى حتقيق التالي:

- نشر التوعية اإلعالمية بحقوق اإلنسان الشرعية.

أي  من  عنها  والدفاع  احلقوق  هذه  حلماية  املتاحة  الوسائل  بكافة  العمل   -
انتهاك أو انتقاص بالتنسيق مع اجلهات املعنية بأسلوب يعتمد على احلكمة.

-  بيان أن الدين اإلسالمي هو دين التسامح والعدل واإلنصاف.

-  رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعتها.

- صدُّ الشبهات التي تثار حول اإلسالم في مجال حقوق اإلنسان.

- تنقية الثوب الكويتي من أي شائبة النتهاكات حقوق اإلنسان.

وحيث إن اجلمعية ال تتلقى أي دعم من اجلهات احلكومية لتحقيق ما ترنو 
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ع بأموال حتت بند الزكاة؛ لذا يرجى  إليه، وإنا تقوم بعض اجلهات بدعمها بالتبرُّ
التكرم بإفادتنا حول جواز إنفاق أموال الزكاة هذه في الوسائل التي حتقق وتخدم 

أهداف اجلمعية، وجزاكم الله عنا خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

قوله  في  دة  احملـــداَّ الــزكــاة  مصارف  في  جميعها  األنشطة  هــذه  تدخل  ال 
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   تعالى: }
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ{ ]التوبة: 60[، ولذلك ال يجوز إنفاقها فيها.

ُينَفَق عليها من التبرعات والصدقات واألوقاف املخصصة  ولكن ميكن أن 
لذلك. والله أعلم.

]6942/95/22[

 � � � �

دفع الزكاة اإىل جلان خريية غري مرّخ�ضة

ه: م من السيد/ ف ع ع، ونصُّ 1 870 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

مائة  من  أكثر  هناك  أن  تؤكد  رسمية  تقارير  أيام  عدة  قبل  الصحف  نشرت 
وخمسني فرعًا وجلنة جتمع الزكاة والصدقات، وهي غير مرخصة من قبل الدولة، 

وهي تتبع اجلمعيات اخليرية املرخصة، وعلى ضوء ذلك نتقدم باألسئلة التالية:

س1: منذ عدة سنوات ونحن نقدم زكاتنا وصدقاتنا لهذه اللجان والفروع 
لها  زكاة  من  دفعناه  ما  فهل  الدولة؛  ألنظمة  مخالفة  بأنها  علمنا  لعدم 
مجزٌئ بالنسبة لنا، وتبرأ ذمتنا به أم ال؟ وإذا لم تبرأ الذّمة بهذا التصرف؛ 
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قيمتها مرة أخرى  أن نخرج  أم يجب علينا  املبالغ،  بهذه  نطالبهم  فهل 
جلهات مرّخصة رسميًا؟

س2: هل يجوز مستقباًل تقدمي الزكاة والصدقات إلى اجلهات غير املرخصة 
إنها  اللجنة من حيث  نسأل عن  أن  الدولة، وهل يجب علينا  قبل  من 

مرخصة من عدمه؟

س3: هل يجوز شرعًا لهذه اجلهات غير املرخصة االستمرار بهذه الطريقة، 
والتوسع في ذلك مستقباًل؟

س4: هل هناك ما مينع - من الناحية الشرعية - من ترخيص تلك اللجان 
للعمل  حتجيمًا  ترخيصها  عدم  يعتبر  وهل  خيري؟  عملها  أن  وخاصة 
الساحة  بكفاية  تتذرع  للترخيص  املانحة  اجلهات  بأن  علمًا  اخليري؟ 
وتدقيق  مراقبتها  إمكانية  مع  لذلك،  املرخصة  اجلمعيات  من  احمللية 
حساباتها بخالف األعداد الكبيرة من اللِّجان لو رخص لها؟ وجزاكم 

الله خيرًا.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

اللجان غير املرخصة من قبل السلطات املختصة في الدولة تعد وكياًل    -(
عن املزكي، وليس وكياًل عن الفقراء املستحقني للزكاة، وعليه فإذا دفع 
املزكي لهذه اللجان بعض ما عليه من الزكاة، فإن علم أن هذه اللجان 
ذمته  برئت  فقد  يها؛  مستحقِّ إلى  بأدائها  وّكلهم  التي  الزكاة  دفعت  قد 
منها، وإن علم أنهم لم يدفعوها إلى مستحقيها؛ فإن عليه أن يخرجها 
من جديد إلى مستحقيها، أو يدفعها إلى جهات مرخصة بذلك من ولي 
إليهم سابقًا،  دفعها  مّمن  يستردها  أن  احلال  في هذه  وله  املسلمني،  أمر 
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وإذا تعّذر عليه العلم بذلك، فإنه ميشي على ما يغلب عليه ظنه.

بجمع  الدولة  قبل  من  املرخصة  اجلمعيات  فروع  إلى  الزكاة  دفع  أما   
الزكاة وإنفاقها إلى مستحقيها؛ فإنه مبرئ للذمة مبجرد الدفع إليها؛ ألن 
املرخصة  نفسها، واجلمعيات  املرّخصة  إلى اجلمعيات  إليها دفع  الدفع 
للذمة مطلقًا؛ ألنها وكيل  مبرئًا  إليها  الدفع  يعد  الدولة  قبل  بذلك من 

عن املستحقني للزكاة؛ فالدفع إليها دفع إليهم.

ي زكاة ماله إلى جلان غير مرخصة لدفعها  ال مانع شرعًا من دفع املزكِّ  -2
أمانتهم وكفاءتهم في  إلى  دام يطمئن  ما  بالوكالة عنه،  إلى مستحقيها 
ذلك، فإن لم يأمنهم على ذلك لم يجز، هذا إذا لم مينعوا من قبل ولي 
ملا  ؛  أصــالً إليهم  دفعها  عليه  حرم  وإالاَّ  العمل،  هذا  ممارسة  من  األمر 
شرعًا؛  ممنوع  وهو  مباح،  أمر  في  األمر  ولي  أمر  مخالفة  من  ذلك  في 
لقوله تعالى: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی { 

]النساء: 59[.

التوكيل في دفع الزكاة جائز باالتفاق، وعليه: فال مانع من توكيل هذه   -3
اللجان اخليرية غير املرخصة أو الفروع أو األشخاص العاديني املأمونني 
من  بأمر  ذلك  من  مُتنع  لم  ما  مستحقيها،  إلى  وصرفها  الزكاة  بجمع 
من  ذلك  من  منعت  فإن  الدولة(،  في  املختصة  )السلطات  األمر  ولي 
السلطات املختصة في الدولة وجب عليها االمتناع عن ذلك؛ ألن طاعة 

ولي األمر فيما هو مباح واجبة شرعًا؛ ملا تقدم من اآلية الكرمية.

أمر الترخيص للجان اخليرية بجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية   -4
منوط مبا يراه ولي أمر املسلمني من املصلحة ومقدار احلاجة، فإن رأى 
ولي األمر أن املصلحة تتأدى بلجنة واحدة مثاًل، أو جلنتني أو ثالث...؛ 
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يعد  ما سواها، وال  املصلحة، ومينع  توفي  التي  للجان  يرخص  أن  فله 
ذلك حتجيمًا للعمل اخليري. والله أعلم.

]5266/89/17[

 � � � �

دفع الزكاة وال�ضدقات ملربة خريية مرّخ�ضة

ه: م من السيد / حمد، ونصُّ 1 871 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

البر واخلير واإلحسان املختلفة  املبرة تقوم بأعمال  نحن مبرة خيرية، وهذه 
لذا نرغب من  املبرات واجلمعيات اخليرية؛  قانون  به في  املعمول  النظام  حسب 

فضيلتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

- هل يجوز إعطاء زكاة األموال للمبرة إذا ُأنفقت حسب املصاريف الشرعية 
املذكورة في القرآن الكرمي؟

- هل يجوز التبرع لها بالصدقات العامة التي سُتنفق إن شاء الله في أعمال 
البر واإلحسان؟

ملخص النظام األساسي لهذه املبرة اخليرية: ❁ 

- دعم وإنشاء املشاريع اخليرية املتميزة.

- إنشاء دور ومساعدة األسر احملتاجة خاصة في املجتمع الكويتي.

- العناية بتحقيق ونشر كتب التراث والدراسات اإلسالمية.

مختلف  في  واملتفوقني  للباحثني  والدراسية  التشجيعية  املنح  تقدمي   -
املجاالت الدينية والعلمية واألدبية.
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- مساعدة مراكز البحوث املتخصصة.

- تقدمي العون للمسلمني ومساعدتهم في الكوارث والنكبات.

شأنه  من  أو  العام،  والنفع  البر  أعمال  من  آخر  نشاط  بأي  القيام  للمبرة   -
حتقيق الهدف العام، وذلك طبقًا ملا يقرره مجلس اإلدارة، ويشترط أال 

يتعارض ذلك مع أغراض املبرة وقوانني الدولة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املصارف  في  يدخل  تأسيسها  نظام  حّددها  التي  املبرة  هذه  مصارف  بعض 
الشرعية للزكاة، وبعضها ال يدخل في مصارف الزكاة.

في  لتصرفها  الزكاة  أمــوال  بعض  املبرة  لهذه  يدفع  بأن  بأس  فال  وعليه: 
مصارف الزكاة الشرعية املنصوص عليها بقوله تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة : 60[؛ التي  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ے  ے  ۓ

ُنصاَّ عليها في نظامها دون املصارف األخرى.

من  مانع  فال  صْرفها؛  في  املبرة  أصحابها  فوض  التي  العاّمة  الصدقات  أّما 
دفعها لهذه املبرة أيضًا، ولها أن تصرفها في مصارفها اخليرية مطلقًا.

حددها  التي  بالشروط  صرفها  في  د  التقيُّ فيجب  املشروطة  الصدقات  وأّما 
أصحابها، وذلك كله في حدود ما تسمح به األنظمة والقـوانني في الدولة. واللـه 

أعلم. 

]7303/56/23[

 � � � �



كتاب العبادات  - باب الزكاة والصدقات

297

تبادل اأموال الزكاة وال�ضدقات بني جلان الزكاة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ على الهيئة االستفتاء املقدَّ  عرض 1 872

نتبادل مع جلنة زكاة أخرى؛ فنعطيهم  هل يجوز لنا - نحن جلنة زكاة- أن 
مبلغ )40000( دينار من الصدقات، على أن نأخذ منهم )60000( دينار من 
الزكاة، خاصة وأن اللجنة األخرى ال مجال عندها ملصارف الزكاة مثلنا، بينما 
داخل  اللجنتني  عمل  أّن  وواضح  الزكاة،  ملصارف  أوسع  مجالها  عندنا  اللجنة 

الكويت؟

أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا،،

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

يجوز هذا التبادل بالشروط التالية:
)ـ أن تصرف هذه املبالغ حسب املصارف الشرعية لها.

2ـ أن يأذن دافعو الزكاة والصدقات للجنة أن توكل من تثق في صرفه في 
مصارفها.

3ـ أن يكون ذلك موافقًا لنظام اللجنتني.

لم يجز.  بالدولة، وإالاَّ  املختصة  قبل اجلهات  أال يكون ذلك ممنوعًا من  4ـ 
والله أعلم.

]6292/89/20[
 � � � �

ف اللجان اخلريية بالزكاة الزائدة فـي جهات اأخرى ت�ضرُّ

جلنة  عام  مدير  فريد،  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   873 1
ه:  خيرية، ونصُّ
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والسؤال  اإلفريقية،  القارة  في  اخليري  للعمل  نفسها  انتدبت  قد  جلنة  نحن 
عندنا يتعلق ببعض احلاالت واالحتياجات التي تطرقنا من قبل إخوة في الله من 

غير القارة اإلفريقية، مّمن دفعتهم احلاجة إلى طلب العون منا.

هل يجوز أن تساعدهم اللجنة مبا ترى فيه صالحهم أم إن أموال اللجنة   - (
تعتبر وقفًا على مسلمي القارة؟

أو إحدى  بتحديد جهة معينة )إفريقيا  تبرعه  املتبرع  َد  َقياَّ إذا  وما احلكم   - 2
بلدان القارة(؟

د جهة تبرعه مع العلم بأن اللجنة قد عرفت  وكيف إذا أطلق ولم يحدِّ  - 3
بتخصصها في القارة اإلفريقية؟

ع ملشروع ما، ثم زاد املبلغ املتبرع به عن حاجة ما تبرع له؛  وماذا لو َتبراَّ  - 4
فما العمل في الفائض؟

وأخيرًا: فما احلكم إذا رأت اللجنة مساعدة أحد موظيفها بإعانة دراسية   - 5
أو عالجية أو نحو ذلك؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

عون قد خصصوا هذه التبرعات إلفريقيا بالذات فال يجوز   )- إن كان املتبرِّ
يجوز  فال  عنهم؛  وكيلة  اللجنة  أن  ذلك  في  والعلة  لغيرهم،  الصرف 

التصرف بالتبرع جلهة غير اجلهة التي عينها املتبرع. 

ما دام املتبرع قيد تبرعه بتحديد جهة معينة؛ فال يجوز صرفه إلى جهة   - 2
أخرى إالاَّ بإذن املتبرع.

املتبرع جهة معينة في الصرف فيجوز للجنة أن تنفق من  يقيد  وإذا لم   - 3
مراعاة  مع  فائض  هناك  كان  إن  أخــرى،  خيرية  جهة  إلى  التبرعات 
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األولوية في الصرف لقارة إفريقيا.

ع ملشروع ثم زاد املتبرع به عن حاجة ما تبرع له، فإنه ُيراَعى اإلنفاُق  َمن َتبراَّ  - 4
ع له، وإذا انتفت احلاجة ملشروع مماثل؛  في مشروع مماثل للمشروع املتبراَّ

فإنه ينفق في أوجه البر العام حسب األولويات.

اإلنسان  عليه حياة  يتوقف  فيما  تنفق  أن  املطلقة  التبرعات  في  األصل   - 5
مثل  في  اإلنفاق  أما  والدواء،  والكساء  كالغذاء  ملحة؛  ضرورات  من 
عات املقيدة  البعثات الدراسية فال يعتبر من الضرورات امللّحة، أما التبرُّ
إن وجد نصٌّ على مثل هذه احلاالت؛ فال مانع من اإلنفاق منها على 

هذه احلاالت، والله أعلم .
]3627/118/12[

 � � � �
اعتبار اخل�ضم للهيئات اخلريية فـي ال�ضراء من الزكاة

م من السيد/ محمد، من شركة جتارية،  1 874 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

نفيدكم علمًا بأن نشاطنا التجاري اخلاص في جتارة السيارات ولوازمها وإنه 
خيرية  هيئات  لنا  تتقدم  األحيان  بعض  وفي  النقدية  للمبيعات  خصم  منح  يتم 
محلية وعاملية لشراء سيارات ولوازمها، وتطلب هذه الهيئات خصومات إضافية 

غير عادية؛ فهل من املمكن اعتبار اخلصم اإلضافي غير العادي مبثابة صدقة؟

وهل يجوز دفع هذا اخلصم من حساب الزكاة أو الصدقات أو كليهما؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للجهات  النافلة  الصدقات  من   - العادي  غير   - اخلصم  هذا  بعدِّ  بأس  ال 
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ه من الزكاة؛ فيجوز بشرطني: اخليرية املشترية، أّما عدُّ

األول: أن يكون املشتري الذي مُينح اخلصُم له مّمن يستحق الزكاة، سواء كان 
فردًا عاديًا أو جهًة خيريًة عاّمًة مؤّهلًة بقْبض الزكاة وإنفاقها.

الثاني: أن يؤخذ مبلغ اخلصم من املشتري على سبيل الثمن، ثم يدفع إليه 
د اخلصم من غير  بعد ذلك على سبيل الزكاة؛ ألن شرط الزكاة التمليك، أما مجراَّ

قبض فال يجوز احتسابه من الزكاة. والله أعلم.

]3995/88/13[

 � � � �

 دفع قيمة بطاقات م�ضاريع خريية مع احل�ضول على 

خ�ضم امل�ضرتيات من الزكاة

م من رئيس مجلس إدارة مؤسسة للتنمية  1 875 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ

مؤسستنا تقوم على تبني املشاريع اخليرية التنموية التي حتقق االكتفاء الذاتي 
مثل  التنموية؛  املشاريع  إقامة  طريق  عن  والفقيرة  املنكوبة  اإلسالمية  للشعوب 
األيتام  دور  وبناء  العاملني،  الدعاة  وكفالة  اإلسالمية،  واملعاهد  املــدارس  بناء 
ورعايتهم، وإنشاء ورش تأهيلية تدريبية، وعليه: فإننا نضع بني أيديكم السؤال 

َمكم باإلجابة عليه، موضحني الرأي الشرعي حوله. التالي، راجني تكرُّ

عات من احملسنني؛ وذلك  تقوم مؤسستنا بعمل غير تقليدي في جمع التبرُّ
يت )البطاقة اخليرية( يتم تسويق هذه البطاقة على من  عن طريق إصدار بطاقة سمِّ
باشتراك سنوي  البطاقة  بشراء  اخليرية؛  املؤسسة  أعمال  املساهمة في  يرغب في 
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تعود قيمتها إلى املؤسسة لإلنفاق على أعمال اخلير وتنميتها، ويتمّكن صاحب 
البطاقة من احلصول على خصومات ممّيزة من مؤّسسات وشركات جتارية متضامنة 
لدعم أعمال املؤّسسة اخليرية. فهل يجوز أن يتم شراء هذه البطاقة بجزء ٍمن ماله 

املخصص للزكاة؟ 

آملني منكم توضيح الرأي الشرعي في هذين السؤالني، ولكم منا خالص 
التقدير.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

األصل في دفع مال الزكاة للمستحقني لها أن يكون منزهًا عن أي مصلحة 
مادية مقابلة له من اآلخذ.

وعليه: فال يجوز شراء هذه البطاقات، وال دفع ثمنها من الزكاة؛ ملا فيها من 
مصلحة احلصول على اخلصومات، والله أعلم.

]3268/131/(([

 � � � �
اقتطاع �ضركة K-Net جزءًا من مال الزكاة لقاء خدماتها

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 876 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 ،)k-net( جهاز  خـالل  من  التبرع  يريد  عني  املتبرِّ بعض  أن  علمًا  نفيدكم 
والذي يخصم )% من قيمة املبلغ في العملية؛ فما حكم خصم هذه النسبة من 

مستخدمي اجلهاز؟ وهل يعتبر التبرع قبل اخلصم أم بعده؟

وهل يجوز خصم قيمة هذا التبرع من حساب التبرعات عمومًا؟ وجزاكم 
الله خيرًا. 
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من القيام بتقدمي هذه اخلدمة، إذا لم يترتب عليها ضرر باملشتركني؛ 
فإنها ال  فإذا ترتب عليها شيء من ذلك؛  بالعمالء،  ككشف احلسابات اخلاصة 
اخلدمة  بهذه  القيام  الشركة في سبيل  تأخذ  أن  مانع من  أنه ال  جتوز شرعًا، كما 
كان  سواء  صغره،  أو  املدفوع  املبلغ  كبر  من  ينقص  وال  يزيد  ال  مقطوعًا  مبلغًا 
التبرع صدقة أو زكاة، كما يجوز حتميل هذه األجرة للمتبرع له مبوافقته إذا كان 
مبلغ التبرع صدقة عادية، فإذا كان زكاة مال، فال يجوز حسمه من الزكاة. والله 

أعلم. 
]7311/62/23[

 � � � �

تذاكر �ضفر للخادمات من الزكاة

ه: م من السيد/ احلسني،  ونصُّ 1 877  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السفارة  في  محجوزات  خادمات  سفر  على  املال  زكاة  صرف  يجوز  هل 
)...(؛ حيث ال ميلكن َثَمن التذاكر، فبعضهن مضروبات من الكفيل، والبعض 
مطرودات بعد انتهاء العقد، والبعض مغتصبات من الكفيل، والبعض هاربات 
لفترات طويلة، ولكن أيضًا هناك بعض اخلادمات غير معروف سبب رجوعهن 
للسفارة، فقد يكناَّ سارقات أو فاسدات أو ضاربات أبناء الكفالء؛ فهل يجوز 
إعطاؤهن جميعًا زكاة املال حيث من الصعب معرفة الظالم من املظلوم؟ وهل 

يجوز شراء تذاكر السفر لهن سواء مبعرفتنا أو مبعرفة الشرطة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز دفع الزكاة  لهؤالء اخلادمات إذا كن فقيرات ومسلمات مهما كان سبب 
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سفرهن، فتدفع لهن ليحجزن بها التذاكر، أو تدفع للشرطة نيابة عنهن ليحجزوا 
لهن بها تذاكر، وال يجوز دفع شيء من الزكاة لهن إذا كن غير مسلمات، أو كن 

غير فقيرات. والله أعلم.
]6296/92/20[

 � � � �

كوبونات اإفطار ال�ضائم من الزكاة

ه:  م من السيد / صالح، ونصُّ 1 878 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن جلنتنا تعتزم القيام بطرح مشروع إفطار صائم بشهر رمضان املبارك؛ حيث 
تقوم اللجنة بتوزيع كوبونات مسبقة الدفع على هذه األسر تتضمن شراء مواد 
غذائية؛ بحيث تستطيع هذه األسر تغطية حاجاتها الغذائية في الشهر الفضيل، 
النقاط  حول  مأجورين  بإفتائنا  والتفضل  التكرم  معاليكم  من  يرجى  وعليه 

التالية: 

هل يجوز طرح هذا املسمى )مشروع إفطار صائم لألسر احملتاجة داخل  )ـ  
الكويت(، واستقبال التبرعات من قبل أهل اخلير؛ حيث من املمكن أن 
تستغل هذه األسر املواد الغذائية في إفطارها وسحورها في هذا الشهر 

الفضيل؟ 

لهذه  غذائية  مــواد  لشراء  الدفع  مسبقة  كوبونات  توزيع  يجوز  هل  2ـ  
األسر؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من توزيع هذه الكوبونات املستفتى عنها خالل شهر رمضان، ولكن 
ال يجوز عدها من الزكاة إالاَّ إذا كان املدفوع لهم من الفقراء املسلمني املستحقني 
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الزكاة.  من  التبرعات ال  من  جازت  املسلمني  فقراء  من  يكونوا  لم  فإذا  للزكاة، 
والله أعلم. 

]7313/64/23[
 � � � �

�ضراء مطعم لإفطار ال�ضائم من الزكاة

م من رئيس جلنة خيرية باإلنابة السيد/  1 879 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: عبد العزيز، ونصُّ

بها،  التي تعمل  الدول  الصائم في  إفطار  اللجنة مبشروع  تقوم  في كل عام 
وهناك في بعض املدن ال تستطيع اللجنة تنفيذ املشروع إالاَّ عن طريق استئجار 
مطعم بكامله طوال شهر رمضان املبارك للقيام بعملية إفطار الصائمني في تلك 

املدينة.
فهل يجوز أن تقوم اللجنة باستقطاع نسبة من األموال املخصصة للمشروع، 
وشراء مطعم في تلك املدينة يكون فيه إفطار الصائم كل عام، وتقدم به وجبات 
إفطار كل يوم اثنني وخميس، وباقي األيام يستثمر هذا املطعم، ويسترجع املبلغ 

األصلي الذي مت به شراء املطعم إلى نفس املشروع؛ أال وهو إفطار الصائم؟
تنفيذ  بعد  املبالغ  في  توفير  وهناك  املطلوبة،  الوجبات  عدد  تنفيذ  مت  وإذا 
لتقدمي  مطعم  شراء  مشروع  مبثل  املبالغ  هذه  في  التصرف  ميكن  هل  املشروع؛ 

وجبات إفطار الصائم في األعوام القادمة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

رأت اللجنة أن للجنة مشروع إفطار الصائم أن تتصرف في األموال التي بني 
يديها مبا ترى فيه املصلحة للصائمني، فإن رأت مصلحتهم في شراء مطعم لهم 
لتعذر تقدمي اإلفطار لهم بغير ذلك، أو ألن ذلك أْفيُد لهم وأصلح وأوفر؛ جاز 
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شراء املطعم على أن ال يكون ذلك على حساب حاجة الصائمني، وأن يكون هذا 
املطعم في نهاية األمر ملكًا لهم ينفق ثمنه على إطعامهم عند بيعه وتصفيته، وال 
َرْيعه إلطعامهم  يكون  أن  على  جزئيًا،  عنه  استغنائهم  حال  في  باستثماره  بأس 
بعد ذلك، وعلى أن يكون ذلك من غير أموال الزكاة؛ ألن مشروع إفطار الصائم 

يستفيد منه غالبًا الغني والفقير، وذلك ال يجوز من أموال الزكاة. والله أعلم.
]3263/126/(([

 � � � �
اإغاثة الفقراء من الزكاة واإيواوؤهم

السيد/   1...( إغاثة  رئيس جلنة  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  1 880 عرض على 
ه: نصار، ونصُّ

إّن جلنتنا اإلغاثية هي إحدى الّلجان اخليرّية تقوم على مساعدة أبناء الشعب 
املسلم في مخيمات الالجئني خارج بلدهم في الدول املجاورة لتخفيف املعاناة 

عنهم. 
ونظرًا لوجود أكثر من 140 ألف أسرة في مخّيمات الالجئني؛ فإّن اللجنة 
تطرح مشروع )الكساء(، وهو يتكّون من )كسوة أسرة مكّونة من خمسة أفراد( 

مببلغ عشرة دنانير.
رمضان  شهر  في  طرحه  في  اللجنة  ورغبة  املشروع،  هذا  ألهمّية  ونظرًا 
الّزكاة لهذا  أموال  بإفادتنا عن فتوى شرعّية؛ أيجوز دفع  التكّرم  املبارك؛ يرجى 

املشروع أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز دفع الزكاة للمشروع املشار إليه في نص االستفتاء )مشروع الكساء( 
ني متليكًا؛ سواء أكانت مالبس  إذا كانت هذه املدفوعات تصل إلى الفقراء املستحقِّ
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أم غيرها. والله أعلم.
]2850/88/10[

 � � � �
دفع الزكاة مل�ضروع اإطعام جائع

م من رئيس فرع في جلنة خيرية السيد/  1 881 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: نصار، ونصُّ

ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح مشروع )إطعام جائع(، 
والذي تتبّناه اللجنة لتوفير املواد الغذائية إلخواننا الالجئني في إفريقيا؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

املنصوص عليها في  الثمانية  الزكاة في مصارفها  أموال  األصل أن تصرف 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   الكرمية: } ــة  اآلي
ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
األقرب  ثم  ى  املزكاَّ املال  بلد  في  وذلك   ،]60 ]التوبة:  ۆ{  ۇ     ۇ  
فاألقرب، وهكذا ال تنقل إلى األبعد مع وجود املصرف األقرب إاّل إذا وجدت 

قرابة أو حاجة أشد أو فاضت عن حاجة أهل البلد.
 وعليه: فيجوز دفع الزكاة للجنة املستفتية )جلنة... اإلفريقية(، لصرفها على 

ه أعلم. املشروع املشار إليه )إطعام جائع( إذا حتققت الشروط السابقة. واللاَّ
]4004/96/13[  

 � � � �
�ضراء مالب�ض من اأموال الزكاة لتوزيعها

ه: م من السيد/ أسامة، ونصُّ 1 882 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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من  جماعة  عليها  والقائمون  اإلسالمي،  النظام  على  تعمل  شركة  يوجد 
املوثوقني لدينا، وتوجد لديهم بضاعة جديدة عبارة عن مالبس جاهزة لألطفال 
ومتنوعة، وقيمتها بحدود )4000( آالف دينار؛ مضى عليها حتى اآلن أكثر من 

ثالث سنوات، واليوم مستعدون لبيعها بنصف قيمتها. 

هل يجوز صرف أموال الزكاة على شراء هذه املالبس، وتوزيعها على األيتام 
والفقراء واملساكني داخل وخارج الكويت؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

شراء  ويجوز  بحاجاته،  أعرف  ألنه  للفقير؛  املال  متليك  الزكاة  في  األصل 
بضاعة من مال الزكاة كاملالبس وغيرها ودفعها للفقير بالشروط التالية: 

أن  أو  الفقراء،  على  وتوزيعها  بضائع  بشراء  املبرة  املزكي  يوّكَل  أن   -(
يفوضها. 

ل املستحق بعد ثبوت استحقاقه املبرة بشراء مثل هذه البضاعة.  أن يوكِّ   -2

هذه  مثل  إلى  الفقراء  حاجة  املبرة  به  تقوم  اجتماعي  ببحث  ثبت  إذا   -3
البضاعة. 

ل ألموال الزكاة، أو  أن يكون املبلغ املشترى به محدودًا، وغير مستأصمِ   -4
مفوت ملصالح باقي مصارف الزكاة.

جتارية  أغــراض  في  الزكاة  أمــوال  الستغالل  وسيلة  الشراء  يتخذ  أال    -5
الثمن االعتدال، مبا ال  بأن يراعى في تقدير  التجار؛  أو محاباة لبعض 
في  السوق  سعر  أو  الكاسدة،  البضائع  حال  في  التكلفة  سعر  يتجاوز 

غيرها. والله أعلم.
]6307/101/20[

 � � � �
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دفع الزكاة فـي م�ضروع ك�ضوة

م من رئيس جلنة إغاثة... السيد/ نصار،  1 883 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

إن جلنتنا اإلغاثية هي إحدى اللجان اخليرية تقوم على مساعدة أبناء الشعب 
املسلم في مخيمات الالجئني خارج بلدهم في الدول املجاورة لتخفيف املعاناة 

عنهم.

ونظرًا لوجود أكثر من 140 ألف أسرة في مخيمات الالجئني بأمس احلاجة 
إلى الكساء وستر العورة، فإن اللجنة تطرح مشروع )الكساء( وهو يتكون من 
هذا  ألهمية  ونظرًا  دنانير،  عشرة  مببلغ  أفــراد(  خمسة  من  مكونة  أسرة  )كسوة 
املشروع ورغبة اللجنة في طرحه في شهر رمضان املبارك، يرجى التكرم بإفادتنا 

عن فتوى شرعية أيجوز دفع أموال الزكاة لهذا املشروع أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز دفع الزكاة للمشروع املشار إليه في نص االستفتاء )مشروع الكساء( 
أكان ذلك  املستحقني متليكًا، سواء  الفقراء  إلى  املدفوعات تصل  إذا كانت هذه 

مالبس أم غيرها، والله أعلم.
]2849/88/10[

 � � � �
�ضرف اأموال الزكاة جللب املياه وحفر الآبار

م من رئيس جلنة خيرية السيد/ أحمد،  1 884 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

اخليرية  والهيئات  املؤسسات  إحدى  هي  اخليرية  جلنتنا  فإن  تعلمون  كما 
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التي تعمل جادة لصالح شعبنا وأمتنا وسيَط خيٍر بني أهل اخلير في بلدنا احلبيب 
املساجد ودور حتفيظ  بناء  أنشطتها من  تتنوع  اخلير؛ حيث  لهذا  وبني احملتاجني 
القرآن واملدارس، إلى األوقاف اخليرية وكفالة األيتام وكفالة الطالب والفقراء 

واملساكني، إلى حفر اآلبار.

وحيث إن املورد املالي األساسي والوحيد للجنة هو جمع التبرعات من أهل 
اخلير؛ فنودُّ االستفسار عن مدى شرعية الصرف من أموال الزكاة على مشاريع 

املياه، علمًا بأن مشاريع املياه تنقسم إلى قسمني هما:
حفر آبار مياه ارتوازية سطحية؛ حيث يخدم البئر الواحد خمسة قرى أو  أ - 

أكثر.
ها في خزان املياه،  ب- رفع املياه من األنهار وغيرها إلى أعلى اجلبال، وَضخُّ

ومن ثم يتم توزيعها على عدة قرى مجاورة لبعضها البعض.
علمًا بأن أغلب القرى تكون بحاجة ماّسة إلى مثل هذه املشاريع؛ حيث تنقل 
املياه من مسافات بعيدة سيرًا على األقدام، أو حملها عن طريق الدابة، وفي كال 
األمرين يشكل األمر مشقة كبيرة على أهل القرى؛ الضطرارهم لنقل املياه عدة 

مرات في اليوم، وبشكل مستمر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز صرف أموال الزكاة على جلب املياه، وإنا يجوز صرف التبرعات 
والصدقات العامة على هذا الوجه. والله أعلم.

]4002/94/13[
 � � � �

دفع الزكاة ل�ضناديق الوقف

ه: م بواسطة السيد/ أحمد، ونصُّ 1 885   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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الكويت  في  اجلهات  بعض  تقوم  التي  الوقف  صناديق  إعطاء  يجوز  هل 
بإنشائها من أموال الزكاة؟ أم تعطى فقط من أموال الصدقة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

معه  يشترك  ال  الزكاة  مصارف  ألحد  خصص  الوقفي  الصندوق  كان  إذا 
غيرها فيه جاز دفع زكاة املال إليه؛ ومصارف الزكاة الثمانية يجمعها قوله سبحانه 

وتعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
الزكاة  أموال  صرف  الصندوق  يتولى  أن  ويشترط  ]التوبة:60[،  ۆ{ 

دون تأخير. والله أعلم.
]2863/101/10[

 � � � �
�ضرف الزكاة ل�ضندوق الدخار

ه: م من السيد/ إبراهيم، ونصُّ 1 886 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

د إلى هيئتنا اخليرية، ويخصص  هل يجوز تخصيص مبلغ من الزكاة التي َترمِ
لصالح صندوق االدخار من باب: )والعاملني عليها(.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

إذا كان صندوق االدخار مستوفيًا الشروط الشرعية، فال مانع من دفع جزء 
من الزكاة )من حصة العاملني عليها التي ال يجوز أن تزيد عن الثمن مما يجمع من 
الزكاة( إلى صندوق االدخار، هذا إذا وافق املشتركون في الصندوق من العاملني 

في هذه الهيئة اخليرية على ذلك، وكان خاصًا بهم. والله أعلم.
]5265/88/17[

 � � � �
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دعم �ضندوق القت�ضاد الإ�ضالمي من الزكاة

ه: م من السيد/ عادل، ونصُّ 1 887 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لقد أكرمنا الله بإنشاء وحدة االقتصاد اإلسالمي ضمن وحدات مركز)...( 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت في سبتمبر 2003م، بدعم مشكور من 
االقتصاد  نشر علم  إلى  الوحدة  الكويتية؛ حيث تهدف  العامة لألوقاف  األمانة 
اإلسالمي في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، باإلضافة إلى نشر احلكم الشرعي 

العلمي في املعامالت املالية واالقتصادية.

في  يختص  صندوق  مشروع  بطرح  أعمالها  تتوج  أن  الوحدة  وترغب 
الطلبة  ودعم  ومتابعة  بتوجيه  يهتم  اإلسالمي،  االقتصاد  في  العليا  الدراسات 
ماديًا وعلميًا بالتعاون مع املختصني من أهل العلم من داخل وخارج الكويت، 
وسيكون مركز الصندوق في دولة الكويت وحتت إدارة ورعاية وحدة االقتصاد 

اإلسالمي، وجتدون برفقته نشرة تفصيلية عن املشروع.

وبودنا أن تفيدونا باحلكم الشرعي في جواز التبرع لهذا الصندوق من أموال 
الصندوق من دعم مسيرة  يتمكن  املطهرة؛ كي  والصدقات واألموال  الزكوات 

العلم في مجال االقتصاد اإلسالمي.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

هذا املشروع على أهميته خارج عن مصارف الزكاة التي بينتها اآلية الكرمية، 
وهي قوله تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
لهذا  الزكاة  صرف  يجوز  فال  وعليه:   ،]60 ۆ{]التوبة:  ۇ     ۇ  
واألوقاف  العامة  بالصدقات  يستعني  أن  الصندوق  لهذا  ميكن  ولكن  املشروع، 
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بها  التصدق  يريد أصحابها  التي  الربوية  والفوائد  املشروع،  ملثل هذا  املخصصة 
تخلصًا من احلرام. والله أعلم.

]6298/93/20[
 � � � �

جباية اأموال الزكاة

ه: مة من السيد/ أحمد، ونصُّ 1 888 عرض على اللجنة األسئلة املقدَّ

يرجى التكرم بإفادتنا على األسئلة التالية:

أو  اإلسالمية؟  البالد  في  الزكاة  يجبي  أن  األمر  وليِّ  على  يجب  هل   -(
يجوز له ذلك؟

هل تكون اجلباية من األموال الظاهرة أو الباطنة، أو يجوز من كليهما؟  -2

هل يجوز فرض الضرائب في البالد اإلسالمية التي ال جُتمع فيها الزكاة،   -3
أو يكون البدء في الزكاة وعند احلاجة جتمع الضرائب؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم على من استجمع شروط وجوبها،   -(
على  اإلسللالم  »بني   :� النبي  لقول  اخلمسة؛  أركانه  من  ركن  وهي 
خمس، شهادة أن ال إله إالَّ الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصالة، 
وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان« رواه البخاري))(. فإذا قام املسلم 
بأدائها سقطت عنه وأجر عليها، وإن امتنع وجب على ولي األمر أخذها 
منه َجْبرًا؛ لقوله تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ{ 

]التوبة : 103[.

))(  رقم )8(،  ومسلم )رقم 16(.
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ڻ    }ڻ   تعالى:  قوله  في  املذكورة  الشرعية  مصارفها  في  ودفعها 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة: 60[،  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ھ  ے  ے  ۓ
وقد قاتل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ولم يخالفه أحد 

من الصحابة؛ فكان إجماعًا.

ق الفقهاء على أن لولي األمر جباية زكاة األموال الظاهرة لصرفها  اتفاَّ  -2
تترك  أنها  على  فاألكثرون  الباطنة  األموال  أما  الشرعية،  مصارفها  في 
أن  إلى  البعض  وذهب  لها،  للمستحقني  بأنفسهم  ليصرفوها  ألربابها 
لوليِّ األمر جباية زكاتها أيضًا كاألموال الظاهرة، هذا ما لم ميتنع الذين 
صرفها  عن  امتنعوا  فإذا  ملستحقيها،  صرفها  عن  الزكاة  عليهم  وجبت 
باتفاق  يها  ملستحقِّ ودفُعها  جْبرًا  منهم  جبايتها  األمر  ولي  على  وجب 

الفقهاء. 

وقد أجمع الفقهاء على أن ولي األمر إذا طلب الزكاة من أربابها ليصرفها 
في مصارفها، َوَجَب عليهم دفعها له، ويأثمون باالمتناع عن ذلك. والله أعلم.

]4632/100/(5[
 � � � �

زيادة مقدار الزكاة وما مل ترد فيه الزكاة

1 889 عرض على اللجنة مجموعة أسئلة السيد/ محمود، حول الزكاة:

وخالصتها أمران:
رة شرعًا؟ األول: هل يجوز لولي األمر أن يزيد في مقادير الزكاة املقراَّ

الثاني: وهل يجوز لولي األمر أن يأخذ الزكاة من أصناف أخرى لم يرد في 
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الشرع إيجاب الزكاة فيها؟

د  وبعبارة أخرى: هل يصح القول: إن إيجاب الزكاة مطلقًا هو املطلوب احملداَّ
الظروف  بحسب  متغير  أمر  ذلك  فإن  واملقادير،  األصناف  حتديد  وأما  شرعًا، 

والبالد واألحوال؟

أجابت اللجنة: ❁ 

شرائع اإلسالم الرئيسية وهي الصالة والزكاة والصوم واحلج، َجَرت فيها 
بداَّ منه؛ كالصلوات  الشريعة على أسلوب واحد، وهو أن تفرض حدًا أدنى ال 
اخلمس واملقادير املفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة اإلسالم، بها يقوم 
أن  بعد ذلك  فيما  الشريعة  له  وَتَرَكْت  دينه،  له  بأركان اإلسالم، ويتم  الشخص 
يتزود من التطوعات غير الواجبة، من نوافل الصالة والصوم واحلج والصدقات، 

وبها يتفاوت املسلمون في درجات البر واإلحسان.

والزكاة من هذا الباب، فرضتها الشريعة عبادة من املؤمن لربه، وفيها مصلحة 
كفاية حاجة املصارف الثمانية املنصوصة في القرآن.

غير أنه إذا لم تْكفمِ املوارد احملددة للزكاة شرعًا لكفاية احلاجات املذكورة، 
جاز  لتغطيتها،  سعة  الدولة  لدى  يكن  ولم  االختيارية،  التبرعات  بها  تقم  ولم 
قة  لوليِّ األمر أن يفرض على أهل اليسار ما يراه كافيًا وبالطرق التي يراها محقِّ
احلالة  مثل هذه  في  املفروض  يسمى  العدالة وال  توخي  مع  املرجوة،  للمصالح 

زكاة، وال داعي للتأكيد على تسميته زكاة.

وبهذا نحافظ على أصول ديننا فال نبدل فيها وال نغير، ونقوم مبصالح دنيانا 
ه ولي التوفيق. على أكمل وجه وأفضله. واللاَّ

]175/283/([
 � � � �
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حتديد املزكي زكاته جلهة معينة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 890 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

والصدقات  التبرعات  يستقبل  اخليرية،  اللجان  من  املرضى  إعانة  صندوق 
ني يحدد أشخاصًا  وزكاة األموال من أصحابها، علمًا بأن بعض املتصدقني واملزكِّ

معينني ملساعدتهم من زكاته، أو جهة معينة لصرف زكاته عليها، وهكذا.

يرجى التكرم باإلفتاء شرعّيًا حول اآلتي:

دين، أو أسماء  - هل يجوز لدافع الزكاة تخصيص أموال زكاته ملرضى محداَّ
معينة من املرضى، يرى أنهم بحاجة أكثر للمساعدة؟

تكون  أن  ويشترط  زكاته،  أموال  يخصص  أن  الزكاة  لدافعمِ  يجوز  وهل   -
ملشروع خيري محدد، مثل مشروع عالج مرضى القلب، وليس ملشروع غسيل 

الكلى مثاًل؟

-  أو أن تكون زكاته لشراء أدوية للمرضى في السودان )مثاًل(، وليس لشراء 
أجهزة طبية؟

بالد  ملرضى  زكاته  أمــوال  توجيه  يشترط  أن  الزكاة،  لدافع  يجوز  وهل   -
لفلسطني  بنغالديش(، وليس  )مثل  بالد محّددة  في  أو ملشروع خيري  محّددة، 

)مثاًل(؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للمزكي أن يحدد للجنة اخليرية التي يدفع الزكاة إليها جهة معينة من مصارف 
الزكاة الثمانية، التي حّددتها اآلية الكرمية في قوله تعالى: }ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
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ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة :60[.

وفي هذه احلال على اللجنة التقيد بهذه اجلهة احملّددة من قبل املزكي، وإالاَّ 
َضمْنَت، وإن لم يحّدد كان للجنة كامل احلرية في صرفها إلى أي من مصارف 

الزكاة الثمانية التي تراها. والله أعلم.
]6309/103/20[

 � � � �

تخ�ضي�ض الزكاة لأيتام ودفعها لآخرين

اإلسالمية  الدعوة  جلنة  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   891 1
ه: بجمعية خيرية السيد/ عبد اللطيف، ونصُّ

يرجى التكرم بالعلم بأن جلنتنا تقوم برعاية أيتام املسلمني في مناطق نائية؛ 
الديار مبتابعة هؤالء األيتام، وقد يحدث  حيث تقوم مكاتبنا اخلارجية في تلك 
املشرفني  أيتامهم دون إخطار  املنطقة مع  يغادرون  األيتام  أمور  أولياء  أن  أحيانا 
هذه  صرف  يجوز  هل  ولذلك  لهم.  املخصصة  املبالغ  توصيل  يتعذر  مما  عليهم 

املبالغ أليتام آخرين هم كذلك في َأَمسِّ احلاجة إلى الكفالة أيضًا؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ع بها لأليتام الذين ُعيِّنت لهم أو استغنوا عنها؛  إذا تعذر صرف املبالغ املتبراَّ
عون في األصل لم  فال بأس بصرفها إلى أيتام آخرين مستحقني لها ما دام املتبرِّ
َد للمتبرع أيتام آخرون فاألولى أن ُيخطر بذلك. والله  مينعوا من ذلك، ثم إذا ُحدِّ

أعلم.
]3612/103/12[

 � � � �
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نقل زكاة خم�ض�ضة ملدر�ضة اإىل مدر�ضة اأخرى

ه:  م من السيد / عبد السالم، ونصُّ 1 892 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

احملسنني  وأحد  مرحلة،  في  واحــدة  كل  خاصة،  مدرسة  في  بنتني  لي  إن 
ساعدني على األقساط، فتبقى من األقساط مبلغ لكل واحدة منهن.

السؤال: هل يجوز أن نعطي من هذا املبلغ املتبقي من املدرسة املذكورة إلى 
مدرسة أخرى لألخ أو أخوات البنات املذكورين أعاله؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

لدى  املودعة  املبالغ  هذه  بدفع  أذن  إن  ع،  املتبرِّ شرط  إلى  ذلك  في  يرجع 
املدرسة للتقوية جاز، وإالاَّ فال، وكذلك إن أذن بنقلها إلى مدرسة أخرى ألبناء 

املتبرع له أو غيرهم جاز، وإالاَّ فال. والله أعلم. 

]7318/67/23[

 � � � �
- اإخراج الزكاة لأهل قرية خم�ضو�ضة

- دفع الزكاة للمقاومة الفل�ضطينية

ه: م من السيد /حتسني، ونصُّ 1 893 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نحن أعضاء صندوق خيري للجالية اخلاصة بقريتنا.

هل يجوز دفع أموال الزكاة لهذا الصندوق الذي يقوم بدوره بإنفاقها  )أ( 
)زكاة  الفلوس  هذه  جتميد  يجوز  مدة  وألي  هناك،  القرية  أهل  على 

األموال( في الصندوق؟
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املرابطني  فلسطني)نقصد  داخــل  في  الفلسطيني  الشعب  يعتبر  هل  )ب( 
الزكاة  عليهم  تنفق  الذين  الثمانية  من  االنتفاضة(  من  واملتضررين 

واملذكورين في »سورة التوبة«، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز دفع الزكاة للجهات التي تصرفها ألبناء الشهداء واألسرى واجلرحى 
واأليتام في األراضي احملتلة، وإن تبصير املسلمني بخطر اليهود من قبيل الدعوة، 
وهي مّما يشمله في سبيل الله، وال سيما في البالد التي حتتاج إلى تبصير املسلمني 

بخطط ومكر أعدائهم، والله أعلم.
]1749/66/6[

 � � � �

اإخراج زكاة اجلمعيات التعاونية ل�ضكان منطقتها

التعاونية  اجلمعيات  احتاد  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عرض   894 1
ه: السيد / طارق، ونصُّ

اجلمعيات  إخــراج  إمكانية  ببحث  خاص  تعاونية  جمعية  كتاب  إلينا  ورد 
التعاونية لزكاتها، باإلضافة إلى إمكانية دفعها لبيت الزكاة لصرفها على األسر 
مبنطقة عمل كل جمعية )مرفق صورة التعميم(، وذلك بناء على طلب بيت الزكاة 

بهذا اخلصوص.

الشراء  عملية  عن  والفتوى  بالرأي  اإلفادة  كتابها  في  اجلمعية  طلبت  وقد 
برسم البيع والتسديد باألجل حلني نفاذ الكمية املوجودة، وما هو موقف الزكاة 

املستحقة بالنسبة لهذه البضائع؟

ميكن  حتى  املوقرة  إدارتكم  قبل  من  بالفتوى  بإفادتنا  التفضل  يرجى  لذا؛ 
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تعميم ذلك على اجلمعيات التعاونية لألخذ في االعتبار بيان الفتوى حول هذا 
املوضوع.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

م من السيد/ فريد مدير عام احتاد اجلمعيات التعاونية  بناء على التوضيح املقداَّ
االستهالكيةـ تبني للهيئة أن أموال اجلمعيات التعاونية تتكون من اآلتي:

لوزارة  ملك  وهي  لها،  التابعة  واملنشآت  التعاونية  اجلمعيات  مباني   - (
الشؤون ومؤجرة للجمعيات مدة طويلة.

البضائع املعروضة للبيع هي ملك للتجار، ومعروضة برسم البيع.  - 2

بضائع ملك الحتاد اجلمعيات.  - 3

منحة الدولة الحتاد اجلمعيات، وهي مطالبة بتسديدها.  - 4

أموال املساهمني.  - 5

األرباح احلاصلة من بيع البضائع.  - 6

وترى الهيئة أنه ال يدخل في الزكاة من هذه األموال إالاَّ اآلتي:

)-  البضائع اململوكة الحتاد اجلمعيات.

مة للجمعية على سبيل التبرع غير واجب السداد. املنح املقداَّ  - 2

أموال املساهمني.  - 3

األرباح املتخصصة ضمن احلول.  - 4

وذلك بعد حسم سائر النفقات والديون املستحقة للدولة أو غيرها.
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من  عنها  نتج  وما  املساهمني  أموال  عن  الزكاة  تخرج  أن  للجمعية  ويجوز 
لَها املساهمون بذلك. أرباح إذا وكاَّ

وال ترى الهيئة مانعًا في هذه احلال من توكيل بيت الزكاة في صرفها على 
األسر املستحقة للزكاة في منطقة عمل كل جمعية، والله أعلم.

]3273/139/(([ 
 � � � �

تخ�ضي�ض الزكاة ح�ضب جن�ضية امل�ضتحق

م من/ أمني السر لصندوق التكافل  1 895 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ
لرعاية أسر الشهداء واألسرى:

هل يجوز تخصيص صـرف مبالغ الزكاة على حـسـب اجلنسـية، أو تخصيصها 
للشهداء واألسرى فقط؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز تخصيص الزكاة حسب اجلنسية، ويجوز تخصيصها مراعاة لوصٍف 
مشروٍع كتقدمي فقراء عن غيرهم؛ كأن يقول فقراء بلد معنّي، ويجوز تخصيصها 

ألسر الشهداء واألسرى إذا كانوا مّمن يستحقون الزكاة. والله أعلم.

]2296/73/8[

� � � �

 اإخراج الزكاة ب�ضاعة و�ضلعًا

العامة  للتجارة   1...( مؤسسة  من/  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   896 1
ه: واملقاوالت، ونصُّ
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بحاجة  اخليرية  اللجان  ولكن  راكدة،  وهي  املخزن  في  بضاعة  لدينا  يوجد 
ماّسة إليها؛ فهل ميكن خصم مبلغ كلفة هذه البضاعة من مبلغ الزكاة؟

فمثاًل لو كانت الزكاة املستحقة علينا 2000 دينار؛ فهل ميكن إعطاء جزء أو 
جميع هذه البضاعة بصورة عينات مثاًل 500 دينار، والباقي 1500 دينار تدفع 

نقدًا.
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من أن يخرج التاجر الزكاة املتوجبة عليه كلها أو بعضها أعيانًا 
وسلعًا وبضائع، ولو كانت هذه السلع راكدة في مخزنه منذ مدة من الزمن، ما 
دامت صــــــاحلة لالستعمال ولها قيمة في الســـــــوق، بشرط أن يحــسبها عـــلى

 الفقراء بقيمتها السوقية يوم إخراجها. والله أعلم.
]4915/91/16[

 � � � �

بيع مواد الزكاة العينية وتوزيع ثمنها

م من السيد / جاسم، رئيس جلنة )...1،  1 897 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

 نرجو التكرم باإلجابة على هذا السؤال حول بيع املواد العينية. 
والسؤال هو: أنه أحيانًا تصل إلى اللجنة مواد عينية عبارة عن زكاة عروض؛ 
حساب  في  األمــوال  هذه  وتودع  العينية،  املواد  هذه  تبيع  أن  للجنة  يجوز  فهل 

الزكاة؟
 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي:

 األصل أنه يجب توزيع هذه املواد العينية فور وصولها إلى اللجنة إذا أمكن 
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ذلك، وكان فيها مصلحة الفقير، فإن لم ميكن توزيعها فورًا فإنه يجب بيعها إذا 
خيف عليها التلف إذا بقيت، أما إذا لم يخف عليها التلف؛ فإنه يجوز بيعها إذا 
الوقت  إلى  أماكن حلفظها وتخزينها  تتوفر  لم  إذا  للفقير، وكذا  أنفع  ثمنها  كان 

الذي ميكن فيه توزيعها على الفقراء. وكل ذلك يكون بإذن املزكي. والله أعلم.

]6630/99/21[

 � � � �

َوَجَبِت الزكاُة ولي�ض عنده نقد يخرجه

ه: م من السيد / عثمان، ونصُّ 1 898 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

شخص له مال ويزكيه في كل رمضان، ثم اشترى قطعة أرض في شهر رجب 
بالتقسيط ألجل التجارة؛ فهل ُيبَنى حولها على حول املال، أو لها حول آخر؟

املال،  من  القدر  هذا  أصاًل  ميلك  ال  وهو  ألفًا   )25( تبلغ  قد  زكاتها  إن  ثم 
مع مالحظة أن شراءها كان بالتقسيط، كما أنها قد تعرض للبيع وال جتد مشتريًا 
إالاَّ بعد سنوات عدة؛ فما حكم تلك السنوات التي مرت بدون بيع فهل عليها 

زكاة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

))( ال عبرة بتغيير نية املستفتي في هذا السؤال؛ ألنها لم تخرج عن طبيعة 
الذي  التجارة في كال احلالني، ولذلك فإن عليه أن يضم قيمة األرض، والبناء 
ميكن أن يكون قد أقيم عليها إلى نصابه الزكوي في نهاية حوله، ويزكيه معه، وال 
بد من التذكير بأن للمزكي أن يحسم في نهاية احلول الديون التي عليه لآلخرين 

من أمواله )األقساط احلاّلة في العام الزكوي(.
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منها  يخرج  أن  أموااًل ميكن  احلول  نهاية  في  املزكي ال ميلك  كان  وإذا   )2(
الزكاة؛ فتعد الزكاة دينًا عليه يخرجه فور متكنه من ذلك. والله أعلم.

]7304/58/23[

 � � � �
- بيع العقار لت�ضديد الزكاة

- بناء م�ضت�ضفيات ومدار�ض من الزكاة

م بواسطة السيد / جاسم، ونّصه: 1 899 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد حال على أموالي احلول وليس لدي قيمة الزكاة نقدًا، وأملك عقارًا في 
الكويت وخارج الكويت؛ فهل يصح لي أن أخرج شيئًا من عقاري الذي خارج 

الكويت، وأتبرع به للجماعات اإلسالمية القائمة على الدعوة إلى الّله هناك؟

فإن كان يصح هذا فالصورة املتصورة لي هي: أن أقيِّم العقار الذي أملكه 
من  وأسقط  اإلسالمية،  اجلمعيات  إلى  بالعقار  أتبرع  ثم  احلالي،  السوق  بسعر 
حرية  اإلسالمية  للجماعة  ذلك  بعد  ويكون  العقار،  فيه  م  قوِّ الذي  القدر  ذمتي 

التصرف في العقار بعد أن أملِّكهم إياه.

والصورة الثانية: أن أقوَم بعرض العقار بالسوق ويتم بيعه، ثم بعد أن أحوز 
على املبلغ أتبرع به إلى اجلماعات اإلسالمية.

علمًا بأن الصورة األولى هي أيسر لي من حيث تيسير املعاملة واإلجراءات 
القانونية فيها.

ولكم جزيل الشكر واالمتنان.  
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وقد أفاد املستفتي هاتفيًا أن اجلهات التي سيوكل إليها صرف هذه املبالغ هي 
في مصر، وسيكون الصرف على صورة بناء مدارس أو مستشفيات.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

لدفعها  الزكاة  عليه  وجبت  ملن  السيولة  لتوفير  العقارات  بعض  بيع  يجوز 
اجلهات  لبعض  توكيل  طريق  عن  أو  مباشرة،  املالك  من  البيع  كان  سواء  منها؛ 

املأمونة لبيعها، وصرف مقدار الزكاة في املصارف الشرعية للزكاة.
إالاَّ  أو مدارس؛ فال يجوز ذلك  بناء مستشفيات  الزكاة في  إنفاق  وإذا كان 
بدفع  االلتزام  يحصل  لم  ما  غيرهم،  دون  الفقراء  على  قاصرًا  االنتفاع  كان  إن 
األغنياء أجر املثل، وما يدفعه األغنياء من األجور يصرف في مصارف الزكاة، 
ويجب االلتزام بأن تكون أعيان تلك املدارس واملستشفيات مااًل زكوّيًا؛ بحيث 

إذا انتهت احلاجة إليه يباع، وتصرف قيمته في مصارف الزكاة. والّله أعلم.
]1447/99/5[  

 � � � �
النية عند دفع الزكاة

1 900 عرض سؤال السيد/ عبد العزيز، والذي يقول فيه:

نسبة  على  حصلت  وقد  التوفير،  حساب  في  البنوك  أحد  في  أموال  لدي 
من األرباح، وقد سألت بعض أهل العلم بالنسبة لهذه الفائدة آخذها أم أتركها 
بأن  ذلك  فعلت  وقد  واحملتاجني.  للفقراء  وأعطها  خذها  لي:  فقالوا  للبنك؟ 
أعطيتها ملريض فقير محتاج للمال، وبعد مدة سمعت أن أخذ الفائدة من البنك 
ال يجوز وإنا تترك للبنك، فقمت بسحب مقدار الفائدة التي صرفتها للفقير من 
قدمته  ما  واعتبرت  املصروفة،  الفائدة  من  بداًل  للبنك  وتركتها  اخلاصة  أموالي 
للفقير  قدمته  ما  أعتبر  فهل  الزكاة؛  إخراج  أريد  اآلن  وأنا  الصدقة،  من  للفقير 
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داخاًل ضمن أموال الزكاة التي سأخرجها أم ال؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أن السائل قـد أخطأ عندما أخـذ الفائدة من البنك ثـم أرجعها إليـه بعد ذلك، 
وكـان األفضل أن يأخذهـا ويصرفها فـي املصالح العامة للمسلمني. أما بالنسبـة 
ملا قدمه للفقير فإنه ال يحتسب مـن ضمن أموال الزكاة التي سيخرجها إن لم ينومِ 

أنها من الزكاة؛ إذ يشترط في ذلك النية. والّله أعلم. 
]186/291/([       

 � � � �
الزكاة مع كفارة اليمني وال�ضدقة

م من السيِّلد / مبارك: 1 901 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

رجل لديه مال فيه زكاة متعلقة به ولكن مبلغ الزكاة قليل في حدود اثني عشر 
دينارًا ونصف، أراد أن يضيف إليه كفارة اليمني 12.5 الواقعة عليه ويخرجها 
من  شاء  ما  إليه  مضافًا  املال  من  اليمني  وكفارة  الزكاة  مجموع  وحاصل  نقودًا، 
صدقة أراد أن يصرفه إلى أحد أقاربه املتصف بصفة الفقر واملسكنة، واملبلغ يكاد 
يكون عشرين دينارًا فهل يجزئه عن زكاة ماله وكفارة ميينه ذلك الفعل على تلك 

الصورة، علمًا أنه ال يعول قريبه وال تلزمه نفقته، ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال نرى مانعًا من إخراج هذا املال ويقع عّما نواه من زكاة وكفارة ميني وصدقة. 
ه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ه أعلم. وصلى اللاَّ واللاَّ

]164/274/([
 � � � �
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الإعالم عن الزكاة عند دفعها مل�ضتحقيها

ه : 1 902 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بالفاكس، ونصُّ

هل يجب إخبار من تعطى له الزكاة أن هذه زكاة أم ال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إلى  الدفع  عند  زكــاة  أنها  املزكي  نية  ملستحقها  الزكاة  صرف  شــروط  من 
املستحق لها، أو عند عزل مال الزكاة عن ماله اآلخر، والنية تكون في القلب وال 
ضرورة إلعالم املستحق للزكاة بها، بل مينع من إعالمه بها إذا كان فيه امتهان له 

وإيذاء، ولو قدمها له في شكل هدية كان حسنًا، والله أعلم .

]3614/105/12[
 � � � �

�ضرقة اأموال الزكاة قبل اإخراجها

ه:  م من السيد/ عادل، ونصُّ 1 903 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

في  األمــوال  هذه  وأودع  البنك،  من  نقدًا  ماله  زكــاة  بإخراج  شخص  قام 
صندوق السيارة حال خروجه من البنك ناويًا التوجه إلحدى اجلمعيات اخليرية 
لتسليمها هذا املبلغ، وأثناء توقفه لقضاء أمر له في أحد األماكن تفاجأ عند عودته 
لسيارته أنه مت كسر صندوق السيارة وسرقة ما فيه من أموال؛ فهل يجب عليه 
إخراج أموال زكاته مرة أخرى، أم تكون تلك األموال التي سرقت جابرة لهذه 

الفريضة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ط اإلنسان أو قصر كان ضامنًا ملا ضاع منه من الزكاة، وإن لم يفرط ال  إذا فراَّ
يضمن. 
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وقت  السيارة  في  املال  هذا  وضع  في  قصر  قد  املستفتي  أن  اللجنة  وترى 
خروجه من البنك، ثم تْركه السيارة وبها املال، وتوجهه إلى مكان آخر، فيكون 

ضامنًا ملا ضاع منه. والله أعلم. 
]6952/102/22[

 � � � �

مناق�ضة م�ضروع قانون الزكاة املحال اإىل هيئة الفتوى

على  الللرد  صيغة  إلعللداد  اليلللوم  لللهذا  جلستلللها  الهيئللللة  خصللصت    904 1
مشللروع قانون تقللرير فريضلللة الزكاة على الشركات واملؤسسات العامة 
م من األمانة العامة ملجلس الوزراء إلى السيد الوزير؛  في دولة الكويت املقدَّ

ه. ونصُّ

املوضوع: مشروع قانون بشأن تقرير فريضة الزكاة على الشركات واملؤسسات 
العاملة في دولة الكويت. 

نرفق لكم نسخة من مشروع القانون املشار إليه أعاله، واملقترح من بعض 
أعضاء مجلس األمة، وذلك إلبداء وجهة نظر الوزارة وإعطائه صفة االستعجال، 
والتكرم بإرسال الرد إلى إدارة الفتوى والتشريع، علمًا بأن هذا املشروع سوف 

يتم مناقشته بلجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء ...

وفيما يلي رأي هيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في مشروع 
العامة في دولة الكويت  الزكاة على الشركات واملؤسسات  قانون تقرير فريضة 

مادة مادة:

- »مادة 1«

أو  نوعها  كان  أيًا  واملؤسسات  الشركات  على  القانون  هذا  أحكام  تسري 
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شكلها القانوني أو صفة الشركاء فيها العاملة في دولة الكويت، إذا كان رأسمالها 
املدفوع يزيد على مائة ألف دينار.

أي هيئة الفتوى: ر ❁

أقرت الهيئة منطوق املادة األولى على ما هي عليه... وأوصت مبا يلي:

منع املؤسسات والشركات ذات األنشطة احملرمة من مزاولة نشاطها.  -(

النشاط  ذات  الشركات  بني  التفرقة  عالج  أسلوب  للدولة  يترك  أن   -2
احملرم، والشركات ذات النشاط غير احملرم، حتى ال تتميز الشركات 
غير امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية عن الشركات امللتزمة. خاصة 

وأن الدولة متجهة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية.

التفرقة بني الشريك املسلم، والشريك  يترك للدولة أسلوب عالج  أن   -3
غير املسلم.

الزكاة عبادة وضع لها الشارع نصابًا شرعيًا، وهو بلوغ عشرين مثقااًل   -4
من الذهب، أي: ما يعادل )85( غرامًا تقريبًا، بشرط أن يحول عليها 
احلول القمري وهي فارغة عن الدين، فلماذا لم يأخذ واضعو مشروع 
القانون بذلك، وال معنى للتدرج بالنسبة لتطبيق فريضة الزكاة؛ حيث 
بالتزام  النصاب بشروطه؛  ابتداء من  الزكاة  فريضة  تطبيق  ال ضرر من 

جميع شروط الزكاة، ومنها: استيفاء النصاب.

- »مادة 2«

تؤدي  بأن  السابقة  املادة  في  عليها  املنصوص  واملؤسسات  الشركات  تلتزم 
املائة  بنسبة 2،5 في  الزكاة  الزكاة فريضة  الصندوق املخصص جلمع  إلى  سنويًا 
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من قيمة موجوداتها السنوية لوزارة املالية على أن يتم حساب وعاء الزكاة وتقييم 
املوجودات على النحو املبني في اجلدول املرفق. 

رأي هيئة الفتوى : ❁ 

أقَرت الهيئة منطوق املادة الثانية على ما هي عليه.

مبشروع  واملرفق  الزكاة،  وعاء  يحدد  الذي  اجلــدول  على  الهيئة  الحظت 
القانون أنه مجمل وعسير التطبيق محاسبيًا.

زكاة  اإلرشــادات حملاسبة  دليل  في  املبني  باجلدول  يستغنى عنه  أن   ورأت 
الشركات، الذي أصدره بيت الزكاة، واملعتمد من الهيئة الشرعية في بيت الزكاة، 

وهو مرفق مع رأي الهيئة. 

مع  السندات  يعتبر  القانون  مبشروع  املرفق  اجلدول  أن  الهيئة  الحظت  كما 
إذ إن  الشريعة اإلسالمية؛  الزكاة، وهذا مخالف ألحكام  أرباحها في احتساب 

مة. واملال احلرام ال زكاة فيه . تلك السندات ذات فوائد ربوية محراَّ

- »مادة 3«

السنة  أساس  على  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في  الزكوية  السنة  حتسب 
النســبة احملددة في  زيادة  الهجرية، مع  السنة  األيام عن  فارق  امليالدية، مبراعاة 

املادة السابقة إلى 2،575 في املائة.

رأي هيئة الفتوى: ❁ 

ـ أقرت الهيئة منطوق املادة الثالثة على ما هي عليه.

ـ ترى الهيئة أن األصل في احتساب املواقيت الشرعية أن يتم على أساس 
السنة القمرية.
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لكن يجوز في حال تعذر ذلك أن حتسب الزكاة على أساس السنة امليالدية 
مع زيادة النسبة احملددة في املادة رقم)2(، وهي 2.5% إلى 2.577% ؛ مراعاة 
على  باحلساب  الفقير  يضاراَّ  ال  حتى  وامليالدي،  القمري  التقوميني  بني  للفارق 

أساس التقومي امليالدي.

- »مادة4«

األشخاص  أو  الدولة  مساهمة  نسبة  على  القانون  هذا  أحكام  تسري  ال 
املعنوية العامة األخرى من األموال العامة في رأس مال الشركة أو املؤسسة.

رأي هيئة الفتوى: ❁ 

- أقرت الهيئة منطوق املادة الرابعة على ما هي عليه.

- »مادة5«

يخصص صندوق قائم بذاته في وزارة املالية جلمع الزكاة املفروضة مبوجب 
الزكاة،  مصروفات  منه  وتخرج  الزكاة،  فريضة  حصيلة  فيه  تودع  القانون،  هذا 

ويكون خاضعًا إلشراف وزارة املالية.

رأي هيئة الفتوى:  ❁ 

- أقرت الهيئة منطوق املادة اخلامسة على ما هي عليه في اجلملة.
- وتوصي الهيئة بالتالي:

 ، • معاجلة االزدواجية بني بيت الزكاة، املنشأ بالقانون رقم)5( لسنة 1982	
وبني الصندوق املقترح إنشاؤه في هذه املادة.

•تقييد عبارة )مصروفات الزكاة( الواردة في هذه املادة بقيد )في حدود  	
أحكام الشريعة اإلسالمية(.
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إنشاءها  الفتوى  هيئة  اقترحت  التي  الشرعية(  الرقابة  )هيئة  •أن تختص  	
مبادة مستحدثة برقم )13( بالنظر في أعمال األحكام الشرعية، وتطبيقها 

في هذا املجال.

- »مادة6«

على كل شركة أو مؤسسة خاضعة ألحكام هذا القانون أن تقدم إلى وزارة 
املتعلقة  والكشوف  والــقــرارات  والبيانات  واملستندات  الوثائق  جميع  املالية 
مبوجوداتها وأسس تقييم هذه املوجودات، على أن تكون مشفوعة بإقرار على 
النموذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم ذلك في ميعاد ثالثة أشهر من نهاية كل سنة 
الزكاة  فريضة  قيمة  املنبع  يدها عند  املؤسسة حتت  أو  الشركة  زكوية، وأن حتجز 
لدى  الزكاة  صندوق  إلى  ذاته  امليعاد  في  مباشرة  توردها  لكي  عليها؛  املستحقة 

وزارة املالية.

رأي هيئة الفتوى: ❁ 

-  أقرت الهيئة منطوق املادة السادسة على ما هي عليه باجلملة.

-  اقترحت الهيئة تقييد عبارة )مبوجوداتها( بقيد )الداخلة في وعاء الزكاة 
طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية(.

- »مادة7«

يخصص مال الزكاة امُلْجَمع في الصندوق املشار إليه في املادة )5( من هذا 
القانون، بعد خصم مرتاَّبات وأجور العاملني على جمع الزكاة وتوزيعها، لإلنفاق 
ملصارف  وفقًا  إنفاقها  املالية  وزارة  وتتولى  الشرعية،  الزكاة  مصارف  على  منه 

الزكاة الشرعية.

املصارف  بهذه  اخلاصة  والنسب  والنظم  واألسس  القواعد  الوزارة  وتضع 
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طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

رأي هيئة الفتوى: ❁ 

-  بالنسبة للمادة السابعة فإن الهيئة أقرتها بالصياغة التالية:

يخصص مال الزكاة املشار إليه في املادة رقم )5( من هذا القانون لإلنفاق منه 
على مصارف الزكاة الشرعية على أن تضع )هيئة الرقابة الشرعية( القواعد واألسس 

والنظم والنسب اخلاصة بهذه املصارف طبقًا ألحــكام الشريعــة اإلســـالمــــية.

- »مادة 8«

التفتيش والفحص  القيام بأعمال  املالية املختصني  ُيعهد إلى موظفي وزارة 
القانون،  لهذا  اخلاضعة  واملؤسسات  الشركات  بحساب  يتعلق  فيما  واملراجعة 
ولهم حّق االطالع على كل البيانات التي يطلبونها، وتكون الزمة ألداء مهمتهم 

دون االحتجاج عليهم بالسرية.

رأي هيئة الفتوى:  ❁ 

-  أقرت الهيئة منطوق املادة الثامنة على ما هي عليه باجلملة.

- توصي الهيئة مبا أوصت به في التعليق على املادة رقم )5( من مشروع هذا 
القانون، وذلك بخصوص معاجلة االزدواجية بني بيت الزكاة والصندوق املقترح 
إنشاؤه. وفي ضوء العالج الذي يتم، والقرار الذي يّتخذ تكون أعمال التفتيش 
والفحص واملراجعة حلسابات املؤسسات والشركات اخلاضعة لهذا القانون من 

اختصاص اجلهة التي تعّينها جهات التشريع أو اإلدارة املختصة.

- »مادة 9«

الزكاة  حلساب  الالزمة  واملراجعة  التدقيق  بأعمال  احملاسبة  ديــوان  يقوم 
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اجلهات  في  إنفاقها  وطرق  ونسبها  توزيعها  وأوجه  املالية،  وزارة  في  املجمعة 
املنوط بها صرف الزكاة تنفيذًا ألحكام هذا القانون، ويقدم الديوان تقريرًا سنويًا 

ملجلس األمة عن نتائج هذه األعمال خالل السنة التالية النتهاء السنة الزكوية .

رأي هيئة الفتوى:  ❁ 

- أقرت الهيئة منطوق املادة التاسعة على ما هي عليه.

-  رأت الهيئة تغيير كلمة )املجمعة(، الواردة في هذه املادة، والتعبير بلفظ 
)املجموعة( بداًل عنها. 

-  تنبه الهيئة إلى دور )هيئة الرقابة الشرعية( في مجال تطبيق هذه املادة.

- »مادة 10«

واقع  من  املكلف  على  مبدئية  بصفة  الزكاة  فريضة  بربط  املالية  وزارة  تقوم 
تاريخ وجوب  يومًا من  الربط خالل ثالثني  بهذا  ها، وتبلغه  حساباته بعد فحصمِ

أداء الفريضة.

املالية خالل  إلى وزير  مه  ٍيقدِّ م  بتظلُّ الربط  وللمكلف االعتراض على هذا 
الثالثني يومًا التالية إلبالغه به، وإالاَّ أصبح الربط نهائيًا.

وعلى الوزارة البتُّ في التظلم خالل الثالثني يومًا التالية إلبالغه به، وإالاَّ 
أصبح الربط نهائــّيًا.

وعلى الوزارة البت في التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه إليها، وإالاَّ 
اعتبر سكوتها مبثابة موافقة عليه.

رأي هيئة الفتوى:  ❁ 

-  أقرت الهيئة منطوَق املادة العاشرة على ما هي عليه.
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الزكاة  بيت  الهيئة مبراعاة االختصاص في ضوء رفع االزدواج بني  توصي 
وبني اجلهة املقترحة في هذه املادة.

- »مادة 11«

مة بخصوص حساب وحتصيل فريضة  املعلومات والبيانات املأخوذة أو املقداَّ
يجوز  ال  كما  إفشاؤها،  يجوز  فال  السرية  صفة  لها  القانون  هذا  مبوجب  الزكاة 

استخدامها ألي غرض آخر من جانب من اطلع عليها.

رأي هيئة الفتوى: ❁ 

-  أقرت الهيئة منطوق املادة احلادية عشرة على ما هي عليه.

- »مادة12«

إلزام  عليه  يترتب  القانون  هذا  من  و)6(   )2( املادتني  بأحكام  إخالل  كل 
حالة  في  تكملته  أو  أصاًل،  املستحقة  الزكاة  فريضة  مبلغ  بدفع  املخالفة  الشركة 
نقصه فضاًل عن غرامة مالية تعادل قيمة هذه الفريضة أو الفرق املنقوص، وال تنفق 

هذه الغرامة في مصارف الزكاة الشرعية، وحتول إلى األموال العامة للدولة.

العام  ومديرها  املؤسسة  أو  الشركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  ويكون 
مالهم  من  وذلــك  و6(   2( املادتني  هاتني  ألحكام  مخالفة  أي  عن  مسؤولني 
اخلاّص على وجه التضامن فيما بينهم، وعلى أساس اخلطأ الشخصي، وبنسبة 

درجة جسامته.

رأي هيئة الفتوى:  ❁ 

-  أقرت الهيئة منطوق املادة الثانية عشرة بعد تعديل منطوق املادة إلى التالي: 
»...غرامة مالية تعادل )نصف( الفريضة« بزيادة لفظ نصف.
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- على أن يشار في املذكرة التفسيرية لهذا القانون على أن هذه الغرامة التي 
تقررت بهذه املادة، وعدلت إلى نصف قيمة الزكاة، أو نصف الفرق املنقوص إنا 
تقررت بناء على الرأي الفقهي املقابل لرأي جمهور الفقهاء الذين يرون أنه ال 
يؤخذ مع مال الزكاة شيء، وإنا أخذ بالرأي املقابل لرأي جمهور الفقهاء ردعًا 
ملن تسول لهم أنفسهم االمتناع عن أداء هذه الفريضة، أو التدليس في البيانات مبا 

ينقص من القدر الواجب.
- » مادة 13«

تنشأ هيئة شرعية تختص بإبداء احلكم الشرعي في كل األنشطة واألعمال 
مة، ويقوم الوزير  املشار إليها في هذا القانون، وتكون قراراتها في هذا الشأن ملزمِ
الدين  علماء  من  الهيئة  هذه  بتشكيل  القانون  بهذا  املقرر  النشاط  على  املشرف 
املختصني األكفاء املشهود لهم بالعلم واخلبرة والورع والتقوى والصالح، وأن 

تتحمل الدولة مرتباتهم وأجورهم .
رأي هيئة الفتوى: ❁ 

اقترحت الهيئة إضافة هذه املادة )13( إلى القانون املقترح .
- »مادة 14«

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
رأي هيئة الفتوى: ❁ 

املادة  إضافة  بعد  وذلــك   ،)13( من  بــداًل   )(4( املــادة  هذه  رقم  يكون   -
السابقة.

]2591/87/9[
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ب��������������������������اب زك��������������������������������اة ال���������ف���������ط���������ر

 جمموعة اأ�ضئلة تتعلق بزكاة الفطر

 ) وجوبها- وقتها - قيمتها - اخلادم امل�ضتاأجر ( 

اإلفتاء  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   905 1
ه:  والبحوث الشرعية، ونصُّ

إخراجها  يجب  وهل  نقدًا؟  إخراجها  يجوز  وهل  الفطر؟  صدقة  حكم  ما 
بإطعامهم  ملزم  العمل  رب  بأن  علمًا  شهري؟  بأجر  يعملون  الذين  اخلدم  عن 

وكسوتهم وسكنهم، وما موعد إخراجها؟ وهل يجوز تعجيلها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر واجبة، وال تلزم إالاَّ بشروط، منها: 

أ - اإلسالم: فال تلزم غير املسلم. 

عن  زائــدًا  مقدارها  عنده  يكون  بأن  إخراجها:  على  قــادرًا  يكون  أن   - ب 
حاجاته األصلية في يوم العيد وليلته. 

أّما من تؤدى عنه صدقة الفطر: فذهب اجلمهور إلى أن على املسلم القادر 
َيها عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته شرعًا، من األوالد واآلباء  عليها أن يؤدِّ

والزوجة. 

أّما اخلادم الذي له راتب شهري أو سنوي أو غير ذلك؛ فال تلزم صاحب 
عنه،  ع  يتبراَّ أن  إالاَّ  ومسكنه،  وشرابه  بطعامه  تكفل  وإن  فطره،  صدقة  العمل 

ويخبره بذلك. 
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ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو: غروب شمس آخر أيام رمضان؛ فمن 
ولد بعد ذلك؛ فال جتب عليه، ومن مات بعد ذلك؛ ُتخرج من تركته، ومن مات 

قبل ذلك لم جتب عليه، وال يجب إخراجها عن اجلنني.

أّما وقت إخراجها: فقد اتفق الفقهاء على أن األفضل أن يخرجها املسلم بعد 
فجر العيد، وقبل خروج اإلمام إلى صالة العيد، ولو أخرجها قبل ذلك بيوم أو 
يومني؛ َفَحَسٌن. وقال البعض: له إخراجها من أول رمضان، ولو أخر إخراجها 
إلى ما بعد يوم العيد ثم أخرجها فهي قضاء عند اجلمهور، وإذا تعمد تأخيرها 

فهو آثم، وال يعفى من إخراجها.

أرزًا  أو  قمحًا  كان  البلد، سواء  الفطر: صاع من غالب قوت  زكاة  ومقدار 
من  غرامًا  كيلو   )2.5( حوالي  احلالية  األوزان  من  الصاع  ويبلغ  ذلك،  غير  أو 

األرز. 

ويجوز دفعها نقدًا، وتقدر في الكويت في هذا العام بدينار عن كل فرد. 

وتدفع زكاة الفطر ملن يحل لهم أخذ زكاة املال، وهم املنصوص عليهم في 
القرآن الكرمي، في قوله تعالى : }ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ۓ   ڭ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{ ]التوبة:60[. ڭ  ڭ

البلد الذي هو فيه يوم العيد، وهو  ويجوز للمسلم دفع زكاة الفطر لفقراء 
األفضل، ويجوز دفعها لفقراء بلد آخر أيضًا، ولكّن األّول أولى، إالاَّ أن يكون 
فقراء البلد اآلخر أرحامه، أو كانوا أحوج إليها من فقراء البلد الذي هو فيه؛ فال 

مانع من دفعها عندئذ إليهم في أي بلد كانوا . والله أعلم .
]5599/139/18[

 � � � �
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- هل زكاة الفطر تخرج طعامًا اأو نقدًا؟

- مقدار زكاة الفطر من الطعام اأو املال

- امل�ضتحقون لزكاة الفطر

ه: م من السيد/ نافل، ونصُّ 1 906 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الرجاء إرسال الفتوى الشرعية اخلاصة باألسئلة التالية: 

)- ما األفضل في إخراج زكاة الفطر: طعام أو نقد؟ 

2- كم تبلغ قيمة زكاة الفطر سواء من الطعام أو املال؟

3- من هم املستحقون لزكاة الفطر؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صغير ــني  ــم ــل ــس امل مـــن  ــــرد  ف كـــل  عــلــى  واجـــبـــة  الــفــطــر  ـــــاة  زك  -( 
أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد؛ وذلك بناء على احلديث املتفق عليه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله � زكاة الفطر 
من رمضان صاعًا من متر، أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر 

أو أثنى من املسلمني«))(. 

نبوي  صاع  هو  فرد  كل  عن  الفطر  صدقة  في  إخراجه  الواجب  واملقدار 
من  الفطر  زكاة  إخراج  فيجوز  البلد،  في  غالبًا  قوتًا  يعتبر  مّما  ونحوه،  األرز  من 
واحلليب  املجفف(،  )الّلنب  واأَلقمِط  والدقيق  والذرة  والتمر  كالقمح  األقوات؛ 
املقيمني  لتعدد  نظرًا  معلبة؛  غير  أو  معلبة  واللحوم  واجلنب  )البودرة(،  املجفف 
ما يصلح  البلد هو: كل  بغالب قوت  أغراضهم، واملقصود  الكويت وتعدد  في 

البخاري )رقم 1503(، ومسلم ) رقم 984(.  )((
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ألن تتغذى به األجسام على الدوام؛ أي: تقوم ُبنية اجلسم باستعماله؛ بحيث ال 
تفسد عند االقتصار عليه؛ فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال، وكذلك 

األدوية، وما يؤكل في حال االضطرار.

دفع  من  أفضل  الفطر  صدقة  في  القيمة  دفع  أن  إلى  الفقهاء  بعض  وذهب 
العني في حال السعة؛ لكونها أعون على دفع حاجة الفقير، أما في حالة الشدة 

)قلة األقوات( فدفع العني أفضل.

الصاع  معادالت  بينت  التي  احلديثة  الفقهية  املراجع  إلى  الرجوع  بعد   -2
باجلرامات رأت اللجنة اختيار تقدير الصاع بـ2.176 كيلو جرامًا حسب 
الوزن بالقمح، ويزاد نسبة الفرق إذا كانت الفطرة مخرجة باألرز، وأن 
تقديرها من األرز بـ2.5 كيلو جرامًا أقرب للتقدير الشرعي؛ ألن األرز 

أثقل من القمح.

3- أجمع الفقهاء على أن زكاة الفطر تصرف إلى الفقراء واملساكني، وأجاز 
جمهور الفقهاء أيضا صرفها إلى باقي األصناف الثمانية التي تصرف 

فيها الزكاة. والله أعلم.
]4927/106/16[

 � � � �

اإخراج زكاة الفطر حلمًا اأو ك�ضاًء

ه: م من السيد/ فايز، ونصُّ 1 907 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إمياًء إلى فتوى الوزارة: )/22ع/86 برقم )752( بشأن زكاة الفطر، والتي 
أجازت إخراج اللحوم املعلبة وغير معلبة في زكاة الفطر؛ نقول راجني الوصول 

إلى الصواب، وبالله التوفيق:
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رة لنا وجدنا اآلتي: بالبحث في كتب الفقه امليساَّ

في كتاب املجموع )شرح املهذب( قال:

»يشترط في املخَرج من الفطرة أن يكون من األقوات التي يجب فيها العشر، 
خالفًا  وأورد  واللنب،  واجلنب  األقط  يكون  أن  إالاَّ  غيرها  من  شيء  يجزئ  فال 
حولها، ثم قال: وأما اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به املصنف 
واألصحاب في جميع الطرق أنه ال يجزئ، قواًل واحدًا. وقال إمام احلرمني : 
األقط  أصل  اللنب  رأوا  كأنهم  قال:  كاألقط.  قوالن  إجزائه  في  العراقيون:  قال 
وهو ُعصارة اللحم، وهذا الذي نقله عن العراقيني باطل ليس موجودًا في كتبهم، 
بل املوجود مع كثرتها القطع بأنه ال يجزئ بال خالف؛ فهذا هو الصواب«. اهـ. 

املجموع 93/6.

ونيل  السبيل،  ومنار   ،618/2 السالم  سبل  في:  الباب  هذا  في  والبحث 
األوطار 181/4 وما بعدها، شرح الزرقاني على املوطأ ج2، هداية الراغب ص 

236 وغيرها. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وعليه  نقد،  غير  أو  كانت  نقدًا  الفطر  زكاة  في  القيمة  إخراج  احلنفية  أجاز 
فيجوز عندهم أن يخرج املسلم زكاة الفطر حلمًا أو كساًء أو غير ذلك، مبا قيمته 
قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو متر، ونص املالكية على جواز إخراج 
صدقة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد، أو كان أفضل من غالب 

قوتهم.

واللجنة قد نحت في فتواها املشار إليها في االستفتاء منحى هذين املذهبني 
الكتب  دار  ط-   338/( الفقهاء  انظر:حتفة  أعلم.  والله  الناس،  على  تيسيرًا 
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املعارف.  )/201 ط- احللبي، أو 686/2 ط- دار  العلمية، والشرح الصغير 
والله أعلم. 

]4925/103/16[
 � � � �

اإخراج الزكاة من املواد التموينية

م السؤال التالي: 1 908 حضر إلى اللجنة مراقب إدارة ٍما، وقدَّ

تصرفها  التي  التموين  مواد  من  صدقته  أو  الفطر  زكاة  صرف  يجوز  هل 
البلد، علمًا بأن هذه املواد تصرف على املواطنني واملقيمني  احلكومة للناس في 
دون تفرقة بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف 

ببيع هذه املواد وحتيله إلى النيابة العامة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها احلكومة 
في البلد، وال أثر الختالف سعر الطعام املدعوم عن غيره؛ ألنها إخراج عينّي، 
مها من التموين  فال ينظر فيه للقيمة، وأما منع اجلهات املختصة من بيعها ممن َتَسلاَّ

خرها. والله أعلم. فهذا ال يخل مباليتها، وميكن للفقير أن يستهلكها أو يداَّ

]723/78/3[

 � � � �
مقدار ال�ضاع

ه: م من السيد/ ناصر، ونصُّ 1 909 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إني أعلم - والله أعلم - أن الفتوى عندنا في الكويت قد استقرت على أن 
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الصاع = 2.500 كيلو غرام، وعادًة ُيخرج الناُس زكاة الفطر من غالب قوت 
أهل البلد كيلوين ونصف الكيلو من األرز، وبهذا جرت الفتوى، غير أنه يوجد 
الرياض  مدينة  من  اشتريته  آخر  وصاع  املنورة،  املدينة  من  اشتريته  صاع  لدّي 
الثاني رزًا، فوجدت وزنهما  املدينة رزًا، وفي الصاع  ومختوم، فوضعت بصاع 
واحد، أي ما يقارب 2.800 كيلو غرام، فالحظت الفرق بني ما ُيفتى به وبني 

الصاع الذي عندي فوجدته ليس بالقليل: 300 غرام. 

في  النظر  إعادة  وراجيًا  التبليغ،  عهدة  من  خروجًا  إبالغكم  أحببت  لذلك 
مقدار زكاة الفطر من جديد، والتحقق من ذلك هل هي: 2.500 أم 2.800 

كيلو غرام؟ والله الهادي للصواب.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

القمح  به  يتبايعون  الناس  كان   ،� النبي  زمن  في  معروف  مكيال  الصاع 
حجمه  مقدار  في  السلف  علماء  اختلف  وقد  احلبوب،  أنواع  وسائر  والشعير 
احلجم.  في  واختالفها  السلف،  عن  املتوارثة  الصيعان  لتعدد  وذلك  وسعته، 
فذهب البعض إلى أن الصاع ما يتسع لثمانية أرطال بغدادية من احلبوب، وذهب 
البغدادي  بالرطل  احلبوب،  من  وثلث  أرطال  خلمسة  يتسع  ما  أنه  إلى  آخرون 
وقال  القمح،  بعضهم:  فقال  به،  ُيَعياَّر  الذي  احلب  نوع  في  اختلفوا  كما  نفسه، 
مما  ذلك  وكل  املاش،  البعض:  وقال  العدس،  غيرهم:  وقال  الشعير،  آخــرون: 

َيختلف حجمه عن وزنه.

باملقادير  مقدرًا  الصاع  حجم  مقدار  في  املعاصرون  العلماء  اختلف  وقد 
السلف في ذلك  تبعًا الختالف علماء  أقوال أيضًا؛  احلديثة كالكيلو غرام على 

كما تقدم.
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بالغرامات  عودل  إذا  الصاع  أن  األقــوال:  هذه  من  اللجنة  رجحته  والذي 
يساوي )2176( غرامًا من القمح، أو )2500( غرامًا من األرز؛ ألن األرز أكثر 

وزنًا من القمح عند احتاد احلجم بينهما. 

أن  اإلسالمية،  الــدول  في  باملسؤولني  َتهيب  املعنى  هذا  تقرر  إذ  واللجنة 
يعملوا على تشكيل جلنة مختصة لوضع قائمة موحدة للمقادير الشرعية )مكاييل 
أو موازين أو مسافات( بناء على األرجح من أقوال الفقهاء، ثم بيان ما يساويها 
من املقادير احلديثة؛ لتسهيل التطبيق على املسلمني، وإزالة االختالف بينهم في 
مِفي مثل هذه االختالفات بعد استشارة  ذلك؛ ألناَّ ألولياء األمور سلطَة احلْسم 

املختصني من العلماء. والله أعلم.
]4926/104/16[

 � � � �
- نقل زكاة الفطر اإىل بلد اآخر

- تاأخري زكاة الفطر عن م�ضتحقيها

ه: م من السيد/ نور العلم، ونصُّ 1 910 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الشخص  فيه  يقيم  الذي  البلد  غير  بلد  إلى  الفطر  زكاة  نقل  يجوز  )- هل 
الصائم؟

2- وهل إذا جاز نقلها هل حتسب قيمتها في الكويت أم في البلد املنقولة 
إليها؟

3- وهل يجوز جمعها قبل الصالة، وإنفاقها وتوزيعها بعد صالة العيد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)- يجوز نقل زكاة املال أو زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه 
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املزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه 
املزكي، أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة، 
أو إذا كان في نقلها حتقيق مصلحة عاّمة للمسلمني أكثر مّما لو لم تنقل.

2- حتسب قيمة الزكاة في البلد الذي وجبت عليه فيه. 

إخراجها  ويجوز  العيد،  صالة  قبل  الفطر  زكاة  إخراج  ُة  ناَّ والسُّ األصُل   -3
طيلة يوم العيد، أّما تأخيرها عن يوم العيد فيجوز في حالتني:

أواًل: أن يسلمها قبل خروج وقتها إلى جهة مأذون لها من ولي األمر بتقبل 
الفقراء، ويجوز ذلك ألن  إلى  تلك اجلهة تسليَمها  فتؤخر  الصدقات وتوزيعها 

تلك اجلهة تكون مفوضة عن الفقير.

ثانيًا: إذا أعد زكاة الفطر لقوم مخصوصني وأخرها لتسليمها لهم في أقرب 
وقت ممكن. وقد قيل لإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: )فإن أخرج الزكاة 

ولم يعطها قال: نعم إذا أعدها لقوم( املغني البن قدامة )/666. والله أعلم. 

]6953/105/22[

 � � � �
زكاة الفطر عن الزوجة النا�ضز اأو املطلقة رجعيًا

م من جلنة زكاة، وهو: 1 911 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

زوجة ناشز، أو مطلقة طالقًا رجعيًا، وهي في عدتها هل يجب إخراج زكاة 
الفطر عنها أم ال؟ 
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أجابت اللجنة: ❁ 

القاضي  حكم  إذا  ـــزوج،  ال على  جتــب  ال  الــزوجــة  عــن  الفطر  ــاة  زك ــأن  ب
بنشوزها.

عنها.  الفطر  زكاة  إخراج  زوجها  على  يجب  فإنه  رجعيًا  طالقًا  املطلقة  أّما 
والله أعلم.

]2318/90/8[
 � � � �

اإخراج زكاة الفطر من مال اليتيم

م من مركز للشباب في الفليبني، قسم  1 912 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: شؤون األيتام السيد/ مختار، ونصُّ

)ماراوى(  مدينة  في  املوجودين  العرب  اإلخوة  وبني  بيني  مناقشة  أثيرت 
حول زكاة فطر األيتام املقيمني في دار األيتام؛ ألن هؤالء يقولون:

إّن زكاة الفطر ال جتب على األيتام؛ ألنهم أيتام ليس لهم شيء.

كما أّن زكاة فطرهم غير واجبة علينا كمسؤولني مباشرين على األيتام؛ ألن 
نفقة هؤالء ال جتب علينا.

 وكذلك ال جتب زكاة فطرهم على أمهاتهم؛ ألنهن ال ينفقن على أوالدهن؛ 
ألنهم ُينفق عليهم في الدار من قبل الكفالة.

إّن زكاة فطرهم جتب على الكافل نفسه، ال على اليتيم، وال علينا، وال على 
األم.

لذا نقدم لكم هذه املسألة لعلكم توضحون لنا حكمها شرعًا قبل نهاية شهر 
رمضان املبارك. 
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل من جتب عليه نفقته من 
الدار  األيتام، وتخرجها عنهم  الفطر عن  زكاة  املسلمني، وفي ضوء ذلك جتب 

اها لكفالتهم. التي تكُفل األيتام من األموال التي تتلقاَّ

هذا ما لم يكن لهم أو لبعض منهم كافل معنّي، فإن كان فإن زكاة الفطر جتب 
على هذا الكافل. والله أعلم.

]3281/149/(([
 � � � �

دفع زكاة الفطر اإىل اخلادم احلر

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 913 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز إعطاء املخدوم زكاة فطره أو زكاة ماله خلادمه؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز إعطاء اخلدم بعض أموال الزكاة إذا كانوا مسلمني فقراء. والله أعلم.

]6955/106/22[
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ب��������������������������������������������اب ال�������������������ص�������������������دق�������������������ة

التربع لإغاثة املحتاجني اأف�ضل اأحيانًا من اأداء بع�ض العبادات

ه: م من/ جاسم، ونصُّ 1 914 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يفتنهم  حتى  مدقع  فقر  من  املسلمني  ماليني  يعانيه  ما  عليكم  يخفى  ال 
والكساء  والشراب  الطعام  تقدمي  خالل  من  دينهم  من  باخلروج  الباطل  أهل 
واملأوى.. إلخ، وما يعانيه ماليني املسلمني من جهل مطبق حتى تتخطفهم البدع 
والضالالت فال يعلمون من دينهم شيئًا، وهنا في اخلليج نرى أن تكلفة احلاج أو 
املعتمر تتراوح ما بني )100 - 400( دينار كويتي أو يزيد قلياًل؛ فلعل بهذا املبلغ 
يحيي آالف املسلمني )إن علمنا أن غذاء املسلم األفريقي ليوم كامل بحدود املائة 
م املسلمني أمور دينهم  فلس(، أو لعل هذا املبلغ يفّرغ داعية يدعو إلى الله، ويعلِّ

لستة أشهر أو يزيد.

ولنا في اإلمام املجاهد عبد الله بن املبارك أسوة حسنة عندما خرج مرة إلى 
هناك،  مزبلة  بإلقائه على  فأمر  معه  كان  فمات طائر  البالد،  بعض  فاجتاز  احلج 
وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم، فإذا بنت قد خرجت من دار قريبة من املزبلة، 
أمرها،  عن  يسألها  فجاء  الــدار،  إلى  به  وأسرعت  فلفته  امليت  الطائر  فأخذت 
فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إالاَّ هذا اإلزار، وليس لنا قوت إالاَّ ما يلقى 
على هذه املزبلة، وقد حلت لنا امليتة منذ أيام، فقال ابن املبارك لوكيله: كم معك 
من النفقة؟ قال: ألف دينار، قال: عّد منها عشرين دينارًا تكفينا إلى مرو، وأعطها 

الباقي فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ورجع.

ع، والذين يعتمرون أكثر  ون حجاَّ التطوُّ واآلن أليس من األفضل للذين يحجُّ
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من مرة في العام أن يتصدقوا بأموال احلج أو العمرة إلى املسلمني؟
وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أو إلغاثة  العمرة  أو  باحلج  للتطوع  إالاَّ  يتسع  مال ال  اإلنسان  لدى  كان  إذا 
كان  ومن  املسلمني،  من  احملتاجني  إلغاثة  يوجهه  أن  له  فاألفضل  احملتاجني؛ 
فله  والعمرة  باحلج  والتطوع  بالصدقات  التطوع  بني  يجمع  أن  يستطيع  موسرًا 
اجلمع بني ذلك وال حرج عليه؛ ألن إعمار البيت واملتابعة بني احلج والعمرة أمر 

ب فيه شرعًا. والله اعلم. مرغاَّ
]1766/81/6[    

 � � � �

تغيري النية فـي ال�ضدقة

ه: م من السيد/ ساملني، ونصُّ 1 915 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نويت التبرع مببلغ قدره 100 دينار كويتي لوجه الله تعالى بحيث يكون نصفه 
ملسلمي كوسوفو، ونصفه إلى جلنة مهتمة مبسلمي أفريقيا، وقبل أن ُأخرج املبلغ، 
طلب مني أحد أقربائي في اليمن، أن أتبرع له مببلغ يعادل خمسني دينارًا كويتيًا، 
وذلك إلجراء عملية جراحية في عينه، وأنا أعرف أن هذا الشخص محتاج وال 

ع بالنصف الذي نويته ملسلمي إفريقيا؟ ميلك هذا املبلغ؛ فهل يجوز أن أتبراَّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التي  اجلهة  أولى من  إلى جهة  نصفمِها  أو  الّصدقة  مانع شرعًا من حتويل  ال 
ق، ما دامت هذه اجلهة أكثَر حاجة إلى هذه الصدقة، وبخاصة أن  عينها املتصدُّ
تتعلق  املتصدق، واألقرباء مقدمون شرعًا، وأنها  أقرباء  التصدق عليه من  املراد 
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نفسه،  به  يعالج  ما  ميلك  وال  محتاج،  وأنه  عينه،  إلنقاذ  جراحية  عملية  بإجراء 
والله أعلم.

]4639/108/(5[
 � � � �

اإ�ضهار ال�ضدقة للت�ضجيع

ه: م من السيد/ عادل، ونصُّ 1 916 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قال الله تعالى: }ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې   ې{]البقرة: 274[ اآلية.

): متى يكون إخفاء الصدقة أفضل، ومتى يكون إظهارها أفضل؟

املساجد  وبناء  البر واخلير  التبرعات ألعمال  إذا كان هناك حملة جلمع   :2
واملدارس واملستشفيات والدفاع عن الدين وغير ذلك من هيئة خيرية؛ فهل في 
عني حرج، خاصة إذا كان هذا األسلوب مما يشجع على التنافس  ذكر أسماء املتبرِّ

في اخلير بشكل كبير جّدًا، ويكون مردوده عظيمًا على األمة.

صدقُة  سؤاله  في  بالصدقة  املــراَد  أناَّ  أفاد  هاتفيًا:  بالسائل  االتصال  ولدى 
عني يتم من خالل تسمية املشاريع بأسمائهم أو  ع، وأن اإلعالن عن املتبرِّ التطوُّ
درج أسمائهم في نْشرات الهيئة، وأنه يجري حاليًا استئذانهم شفويًا، ومعظمهم 

ال يرغب في نشر اسمه.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل أن إخفاء صدقة التطّوع أفضُل شرعًا؛ لآليات الواردة في السؤال، 
»ورجل  وفيه:  إالاَّ ظله،  يوم ال ظل  في ظله  الله  يظلهم  الذين  السبعة  وحلديث 
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تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما أنفقت ميينه،« رواه الشيخان عن 
مصلحة  الصدقات  إعالن  على  ترتب  إذا  ولكن  عنه))(،  الله  رضي  هريرة  أبي 
كتشجيع الغير على التبرع، فيكون في هذه احلالة أفضل؛ حلديث جرير بن عبد 
الله قال: »كنا في صدر النهار عند رسول الله �، فجاء قوم عراة مجتابي النِّمار 
ِدي السيوف، عاّمتهم بل كلهم من مضر، فتمّعر وجه رسولِ الله � ملا رأى  متقلِّ
منهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بالاًل فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال: 

}ڤ  ڤ   }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ{ إلى آخر اآلية: 
}ڀ   احلشر:  آخر  في  التي  األخرى  واآلية  ڦ{]النساء:)[،  ڤ   ڤ        
تصدق  ٹٹ{]احلشر:18[.  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ه، من صاع متره؛ حتى قال: ولو  رجٌل من ديناره، من درهمه، من ثوبه من صاع برِّ
بشق مترة، فجاء رجل من األنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد َعَجزت، 
ثم تتابع الناس حتى رأيت كومني من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله 
� يتهّلُل كأنه َمْذهبٌة، فقال رسول الله �: »من سّن في اإلسالم سنة حسنة؛ فله 
أجرها، وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن 
في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن 

ينقص من أوزارهم شيء««. رواه مسلم)2(.
 ولكن إن أبدى املتبرع رغبته في عدم نشر اسمه لغرض خاص به؛ فإنه يجب 
االلتزام برغبته، فال ُيذكر اسُمه، وتقترح اللجنة أن توضع مالحظة في اإليصاالت 
ح لها املتبرع  عني تشجيعًا لغيرهم، ما لم يصرِّ مفادها أن الهيئة تنشر أسماء املتبرِّ

]454/107/5)[برغبته في عدم نشر اسمه. والله أعلم.
 � � � �

البخاري )رقم 1423(، ومسلم ) رقم 1031(.  )((
رقم )1017(.  )2(
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ل رجوع يف ال�ضدقة

م من السيد/ مدير الشؤون اإلسالمية،  1 917   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

املوقرة،  الفتوى  جلنة  على  التالية  واألسئلة  املوضوع  بعرض  َم  التكرُّ نرجو 
وإفادتنا باإلجابة.

جلمع  تصريحًا  اإلسالمية  اخليرية  اجلمعيات  إحدى  ــوزارة  ال منحت  لقد 
التبرعات من احملسنني، وذلك بناء على تزكيات لهذه اجلهة وللقائم عليها من 

هيئات معتمدة لدى الوزارة.

التصريح جلمع  منح  الذي  اجلمعية وهو  أمر هذه  القائم على  من  بدر  وقد 
من  قاصدًا  البيانات  بعض  بتزوير  قام  بأن  ونزاهته،  بأمانته  يخل  ما  التبرعات 
وراء ذلك جمَع أكبر قدر من تبرعات احملسنني، وقد متاَّ اكتشاُف تزويره مبقارنة 

الوثائق.

وبناًء عليه مت استعادة جميع التبرعات التي جمعها من احملسنني، وكذلك 
كشف  في  مذكورة  غير  اجلهة،  لهذه  احملسنني  أسماء  لبعض  الثبوتية  األوراق 

التبرعات لتوقيعهم )فاعل خير(.

والسؤال:

القائم  من  بدر  والتي  اجلهة،  لهذه  جمعت  التي  التبرعات  في  رأيكم  ما   -
عليها مثل هذا التصرف؟

ـ هل توجه التبرعات ملشاريع من نفس النوع املجموع له التبرعات؟

عني؟ - أم هل تعاد إلى احملسنني املتبرِّ
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ع به كل محسن؟ - بالنسبة للتزوير ال يعرف املبلغ املتبرِّ

أجابت اللجنة:  ❁ 

التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما )عن طريق تزوير البيانات مّمن قام 
بهذا اجلمع( ُتصَرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، وال 
تعاد إلى الذين تبرعوا بها؛ ألنهم دفعوها بنية الصدقة، وال رجوع في الصدقة. 

والله أعلم.
]1107/80/4[

 � � � �
اإنفاق ال�ضدقة ح�ضب �ضروط املت�ضدق

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 918 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لهم  وتوفر  األيتام،  دور  داخل  األيتام  من  اآلالف  برعاية  خيرية  تقوم جلنة 
وغيرها  السليمة  والتربية  والتعليم  والكساء  والعالج  والتغذية  اإلقامة  خدمات 
من اخلدمات، وحتتاج هذه الدور بني فترة وأخرى إلى أعمال الصيانة، وتبديل 
األثاث، وتوسعة أو بناء مرافق جديدة كاملهاجع وصاالت الطعام ودورات املياه، 
وشراء سيارات، وغيرها من االحتياجات؛ فهل يجوز دفع مثل هذه املصاريف 

من مبلغ كفالة األيتام؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ترى اللجنة أن رعاية األيتام يدخل فيها الطعام والشراب والكساء واملأوى 
لهم؛ ألنها كلها من احلاجات الضرورية لهم، وعليه فال مانع من إنفاق شيء مما 
هو مخصص لكفالة األيتام على األمور املستفتى عنها إذا قضت بها حاجة ماسة، 
وعلى قدر احلاجة املاسة دون زيادة، على أن يراعى في ذلك تقدمي األهم فاألهم 



كتاب العبادات  - باب الصدقة

355

حلاجاتهم، ما دام ذلك من الصدقات املطلقة. 

العامة  الصدقات  وأّمــا  متليكًا،  ملستحقيها  متليكها  فالواجب  الزكاة؛  أّمــا 
املشروطة من قبل املتصدق بها لتنفق على جهات معينة بشروط معينة؛ فال يجوز 

َنها املنفمُِق. والله أعلم. إنفاقها إالاَّ بالشروط التي قيدت بها، وإالاَّ َضممِ

]5269/95/17[

 � � � �

م�ضارف ال�ضدقات

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 1 919 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

صة في العمل الطبي اخليري( لشخصكم  يتقدم الصندوق )جلنة خيرية متخصِّ
الكرمي، ولشيوخنا األفاضل بأطيب التمنيات مبوفور الصحة والعافية، وإلدارتكم 

املوقرة دوام التقدم والنجاح في هذا العمل اجلليل.

هذا؛ ونتقدم حلضراتكم بطلب الفتوى حول األمور التالية، والتي هي من 
صميم عمل هذا الصندوق:

وأهــداف  أنشطة  لصالح  الصدقات  بتقدمي  واحملسنون  عون  املتبرِّ يقوم 
الصندوق، والتي نحددها لكم فيما يلي:

)ـ إعانة املرضى الذين أْقَعدهم املرض عن طلب الرزق. 
ليًا. 2ـ مساعدة املرضى الذين يتطلب عالجهم خارج الكويت جزئيًا أو كُّ

. 3ـ املساهمة في نشر الوعي الصحيِّ
4ـ املساهمة في مد يد العون املادي والصحي ملتضرري الكوارث خارج 

الكويت.
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عني لفئتني، وهما: هذا؛ وتنقسم أموال املتبرِّ

أواًل: فئة األموال اخلاصة )زكاة، صدقات، إغاثة(، وتصرف حسب شرط 
ع إلى اجلهة املستفيدة داخل أو خارج الكويت. املتبرِّ

بها  ع  يتبراَّ التي  األموال  وهي  صدقات(،  )زكاة،  العامة  األموال  فئة  ثانيًا: 
أهداف  من  بعينه  هدف  على  األمــوال  هذه  صرف  دوا  يحدِّ أو  دون  عون  املتبرِّ
األهداف  هذه  على  صرفها  الصندوق  إدارة  تتولى  أعاله؛  املذكورة  الصندوق 
صرف  الصندوق  إدارة  تتولى  كما  ملستحقيها،  فائدة  أكبر  لتحقيق  منها  اجتهادًا 
العامة( على أنشطة إدارية وإعالمية وفنية لتحقيق إجناز  هذه األموال )األموال 

األهداف األساسية للصندوق على أكمل وجه.

بفئة  بالتصرف  يختص  فيما  التالية  األسئلة  على  اإلجابة  يرجى  وعليه:   
األموال العامة )زكاة، صدقات( املشار إليها في غير الّصْرف احملدد في أهداف 

الصندوق املذكور.

السؤال األول: هل هناك نسبة شرعية محددة من هذه األموال يسمح بصرفها 
أي  للمجتهدين منهم؟ ومن  اإلداري رواتَب ومكافآٍت  املوظفني واجلهاز  على 

األموال تؤخذ هذه املصروفات؟

اإلعالمي  النشاط  على  الفئة  هذه  أموال  صرف  ميكن  هل  الثاني:  السؤال 
والدعائي؛ كنشر إعالنات مدفوعة األجر في الصحافة والتلفزيون، واحتياجات 
املبنى وإصالحاته، ومن أي  اللجان من كهرباء وماء وصيانة، وزيادة سعة  مقر 

األموال تؤخذ هذه املصروفات؟

السؤال الثالث: هل يجوز صرف هذه األموال رواتَب وجتهيزاٍت فنية ملشاريع 
املصاحف،  وشراء  املستشفيات،  في  دعاة  كتعيني  صحيًا؛  املرضى  بدعم  تتعلق 
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وجتهيز أندية لألطفال في أجنحة املستشفيات، وتوظيف مربيات ومعلمات لهم، 
ومن أي األموال تؤخذ هذه املصروفات؟

من  لالستفادة  لالستثمار  مخصصة  أموال  وجود  حالة  في  الرابع:  السؤال 
فيه  اخلير  الصندوق لضمان مسيرة  وأهداف  أنشطة  أوجه  َرْيعها مستقباًل، على 
إلى ما شاء الله عز وجل؛ هل يصبح األمر واجبًا وقف هذا االستثمار، وصرف 
رؤوس هذه األموال وريعها على اجلانب اإلداري من عمل الصندوق )رواتب 
والتلفزيونية  حفية  الصُّ اإلعالنات  وصيانته،  املقر  جتهيز  املواصالت،  املوظفني، 
املدفوعة األجر، إنشاء أندية لألطفال في املستشفيات، ومصاريف مكتبية ونثرية 
أخرى(، ومن ثم قصر صرف األموال العامة )الزكاة، والصدقات( على أهداف 
الصندوق الرئيسية املشار إليها في أول الكتاب، وعدم صرف هذه األموال العامة 

على األنشطة الواردة في األسئلة الثالث األولى؟

م باإلجابة على األسئلة السابقة، شاكرين لكم تعاونكم وفقكم  الرجاء التكرُّ
الله، وسدد على طريق اخلير خطاكم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)( رواتب ومكافآت املجتهدين من املوظفني لدى صندوق املرضى أو غيره 
أجر  عن  تزيد  ال  أن  يجب  الدولة  أو  األخــرى  الصناديق  موظفي  من 
املثل، وهو األجر املعتاد في العرف ملن عملهم مثل عملهم، وال يجوز 
لهذه الرواتب واملكافآت أن تصرف من أموال الزكاة لغير العاملني على 

جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

 أّما في هذه احلال فيجب أال تزيد عن ُثْمن ما يجمع من الزكاة، وأّما املوظفون 
اآلخرون في الصندوق فال بأس لصرف رواتبهم ومكافآتهم من أموال اإلغاثة 
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عون بهذه األموال. والصدقات العامة في حدود ما يأذن به املتبرِّ

2( ال يجوز إنفاق شيء من أموال الزكاة على النشاط اإلعالني والدعائي، 
واحتياجات هذه اللجان من ماء وكهرباء وزيادة سعة املبنى وإصالحاته، 
من  صرفها  يجوز  ولكن  للزكاة،  مخصصة  ليست  ها  كلُّ هذه  دامت  ما 
أموال اإلغاثة والصدقات في حدود احلاجة املاسة، ودون زيادة عليها 

عون. في حدود ما يشترطه املتبرِّ

به  يأذن  ما  حدود  في  واإلغاثة  الصدقات  أموال  من  باإلنفاق  بأس  ال   )3
صحيًا  املرضى  بدعم  تتعلق  ملشاريع  فنيًة  وجتهيزاٍت  رواتَب  عون  املتبرِّ
كتعيني دعاة، ولكن في حدود املصلحة احلقيقية املاسة، ودون توسع، 
وال يجوز للفقراء إنفاق شيء من ذلك من أموال الزكاة خلروجها عن 

مصارفها املذكورة في قوله تعالى: } ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة: 60[.  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ے  ۓ

وال  وْقُفها،  يجوز  ال  واإلغاثة  الصدقات  أموال  وكذلك  الزكاة  أموال   )4
املستحقني  قمَِبلمِ  من  إليها  اآلنيمُِة  احلاجة  تنعدم  أن  إالاَّ  استثمارها  يجوز 
لها؛ ففي هذه احلال يجوز استثمارها بطرق مأمونة يسهل تسييلها عند 
احلاجة لذلك، وصرف َريعها على احملتاجني إليها واملستحقني لها على 
ها على احملتاجني واملستحقني عندما ال  أن يوقف االستثمار، وُتنفَق كلُّ

تغطي عوائد هذه األموال احلاجة إليها، والله أعلم.

]4347/96/(4[

 � � � �
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�ضرف ال�ضدقات فـي جمالت دينية واجتماعية وتربوية

م من السيد / صالح نائب رئيس جلنة  1 920 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: خيرية، ونصُّ

ال تخفى عليكم مسيرة العمل اخليري الذي أصبح معلمًا حضاريًا في بلد 
اخلير والعطاء، واألمانة العظمى امللقاة على جلان الزكاة واستقبال أموال الزكاة 
والصدقات من احملسنني واحملسنات، وانطالقًا من حرص اللجنة على استمرار 
بند  )من  ملساعدتهم  بإفتائنا  التكرم  نرجو  لذا  مستحقيها؛  إلى  املساعدة  تقدمي 

الصدقات فقط(، وليس من الزكاة في األمور التالية:

تقدمت إلينا جلان خيرية إسالمية من جميع مناطق الكويت ملساعدتهم   -(
للذهاب بالشباب إلى العمرة .

تقدم إلينا شباب مساجد عديدة للذهاب للعمرة وزيارة بعض األماكن   -2
السياحية والترفيهية مثل منطقة )أبها(.

إلى  للذهاب  للمساعدة  القرآن  لتحفيظ  في مسجد  إلينا حلقة  تقدمت   -3
رحلة ترفيهية إلى بلد مثل تركيا لزيارة املعالم السياحية.

الطلبة  تكرمي  في  للمساهمة  القرآن  لتحفيظ  دائمة  حلقة  إلينا  تقدمت   -4
املتفوقني بحلقة حتفيظ القرآن.

تقدمت إلينا مدرسة ابتدائية )وزارة التربية( للمساعدة في توزيع اجلوائز   -5
على الطلبة املشاركني في حفظ القرآن، كما تقدمت مدارس أخرى تابعة 
لوزارة التربية ملساعدتهم في شراء ماكينة تصوير وعمل مظلة استراحة 

للطالبات وعمل مرسم للتربية الفنية.
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تطلب جلنة اجتماعية مساعدتها في إنشاء مكتب خاص لتذليل العقبات   -6
واملشاكل األسرية وخدمة املواطنني.

تقدم أحد اإلخوة إلينا ملساعدته في استكمال بناء مسجد بسبب نقص   -7
املال عنده.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أجمع الفقهاء على أن الزكاة الواجبة ال يجوز دفعها إالاَّ ملن يستحقها ممن ذكر 
في اآلية الكرمية: } ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   

ۇ  ۇ    ۆ{]التوبة :60[.

 أما الصدقات النافلة فاألصل فيها أن تكون خاصة في الفقراء واحملتاجني 
ال  الدافع  دام  ما  منهم،  طلب  بغير  لألغنياء  أباحوها  الفقهاء  عاّمة  أّن  إالاَّ  أيضًا 
يقصد إالاَّ القربة إلى الله تعالى، وقالوا: يكره للغني أخذها وإن لم يتعرض له؛ 
ملا فيه من التضييق على الفقراء، فإن تعّرض لها، أي: طلبها أو أظهر الفقر َحُرم 
عليه أخذها؛ للحديث الشريف: »من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإمنا يسأل جمرًا 

فليستقل أو ليستكثر« أخرجه مسلم))(.

الواجبة  دون  النافلة  الصدقات  دفــع  للجنة  يجوز  أنــه  اللجنة  تــرى  لهذا 
للمسؤول عنهم، ما دامت اجلهات املطالبة جهات بر وقربة، ويراعى في اإلنفاق 
على ذلك األهم فاألهم، وأن ال يضيِّق ذلك على جهات البر األخرى املنتفعة. 

والله أعلم .
]3645/(4(/12[
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ا�ضتثمار ال�ضدقة والزكاة

باسم  والصدقات،  للزكاة  جلنة  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   921 1
ه: السيد/ ناصر، ونصُّ

تنوي جلنة الصدقات واخليرات في منطقتنا أن تقوم باستثمار جزء من أموال 
الصدقات.

 فنرجو اإلفادة حول مشروعية هذا األمر؟ 

وبعد املناقشة أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

املستحقني هي  لتوزيعها على  الصدقات أن حتفظ  أموال  إن األصل في 
وما ينتج عنها من ناء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في األنعام، وعن 

طريق ارتفاع األسعار في أعيان الزكاة.

مانع  ال  لكن  شرعًا،  غه  يسوِّ مبا  تصريح  على  نطلع  فلم  االستثمار  أّما 
ُيْؤمن فيها بعدم  التي  بالصورة  الزكاة  تنمية أموال  الله تعالى- من  -إن شاء 
نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل 
على  اجلميع  لتوزيع  عائد  من  ينشأ  ما  إليها  ويضم  هي،  كما  األصلية  املبالغ 
املستحقني، دون إخالل بدواعي التوزيع الدوري أو الطارئ، ويجب أن ال 
يعتبر  وال  للزكاة،  املستحقني  عن  صرفها  تأخير  االستثمار  هذا  على  يترتب 

غًا لتأخير الزكاة. والله أعلم. االستثمار وحده، مسوِّ
]2323/95/8[

 � � � �
ا�ضتغالل ال�ضدقات املالية

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 1 922   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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يوم عرفة، ويعاونه  املساكني في  إطعام  بتنفيذ مشروع  يقوم  صاحب حملة 
م ذلك األمر على  في ذلك عّماُل وإداريو احلملة، ولكي يعم النفع والثواب ُيَعمِّ
إطعام  في  املساهمة  أراد  فمن  منه،  ضغط  بدون  رغبته  وفق  كل  احلملة  حجاج 
عشر  الواحدة  الوجبة  قيمة  دفع  مع  للمختص،  التقدم  فعليه  عرفة  يوم  مسكني 

رياالت سعودية. 

ال  رياالت  خمس  احلملة  صاحب  تكلف  الواحدة  الوجبة  قيمة  كانت  وملا 
والتكلفة  احلجاج،  من  احملصل  املالي  املبلغ  فرق  في  احلكم  ما  فالسؤال:  غير؛ 

الفعلية للمشروع؟ أفيدونا أثابكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

هذه  ثمن  أخذ  وقَت  املشاركني  ُيْعلمِم  أن  احلملة  هذه  صاحب  على  يجب 
الوجبة وهو خمس رياالت، وأي زيادة  تتكلفه هذه  ما  الوجبات منهم بحقيقة 
ٌم شرعًا؛ قال الله تعالى:  على ذلك تكون أكاًل ألموال الناس بالباطل، وهو محراَّ

}ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں{]البقرة: 188[. 

وفي هذه احلالة؛ فإّن عليه أن يرّد ما أخذه زيادة عن ثمن الوجبة إلى صاحبه 
إذا َعَرَفه، وأن يستغفر ربه عما ارتكبه من تزوير، فإن لم يعلم صاحبه أْطَعَم به 
أخذ  قد  بأنه  املشتركني  لم  ُيعمِ لم  إذا  هذا  واملساكني صدقة عن أصحابه،  الفقراء 
ورضوا  أعلمهم،  فإن  له،  أجرًا  رياالت  وخمس  للوجبة،  ثمنًا  رياالت  خمس 
بذلك فحينئذ يجوز له أخذ هذا األجر، إالاَّ أنه يجب أن يخلو من االستغالل، 

وبخاصة أثناء وقت عبادة. والله أعلم.

]5270/96/17[
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هل ي�ضرف راأ�ض املال اأم اأرباحه ل�ضدِّ َعَوِز الفقراء؟

ه: م من السيد/ يوسف، ونصُّ 1 923 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن هيئة خيرية قد ُأنشئْت ملساعدة فقراء املسلمني واألقليات في العالم، 
َرْيعه لسدِّ  املبدئيُّ لرسالتها هو جمع مبلغ معني من املال ويصرف  والتصور 

َعَوزمِ املْعوزين في املجتمعات اإلسالمية.
العقاري  االستثمار  مجال  في  واستمرت  بتبرعاتهم  عون  املتبرِّ فتقدم 

والودائع االستثمارية حسبما جاء في النظام األساسي.
عها في  والسؤال األول هو: هل تتصرف الهيئة بعائدات االستثمار وُتَوزِّ

مواطن احلاجة؟ أم تضيف قسمًا منها إلى رأس املال؟
والسؤال اآلخر: هل ميكن توزيع نصف العائد أو أية نسبة على مواطن 

االحتياج، وإضافة النصف اآلخر إلى رأس املال؟ 
سائلني الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ملا يحب ويرضى.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا نصاَّ النظام األساسي للهيئة املذكورة على أن يصرف ريع التبرعات التي 
جتمعها الهيئة لسدِّ َعَوزمِ املعوزين في املجتمعات اإلسالمية، فإن عليها أن تتصرف 
في عائدات االستثمار فقط، وتوجهها في هذا الغرض الذي أنشئت من أجله، 
وال يجوز لها صرف شيء من رأس املال في هذا الغرض، وأيضًا فإن على الهيئة 
أن تنفق هذا الريع في مصرفه الذي ُأنشئت من أجله وَجَمَعت التبرعات له، وال 
يجوز لها إضافته إلى رأس املال، إاّل إذا رضي املتبّرعون بذلك عند التبرع، فإنه 

يجوز، وإالاَّ فال. والله أعلم.
]6314/112/20[   
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الت ال�ضدقات اخلريية ا�ضتغالل ح�ضّ

ه: م من السيد / مطلق، ونصُّ 1 924 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إحدى  من  النقود  بحفظ  اخلاصة  احلصاالت  من  مجموعة  أخذ  شخص 
اخلاصة  أوالده  نقود  حلفظ  إحداها  استعمال  له  يجوز  هل  اخليرية؛  اجلمعيات 

بها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ل اجلمعياُت اخليرية ثمَنها، وتخصصها  من املعلوم أن هذه احلصاالت تتحماَّ
ما  مع  إرجاعها  يتم  أن  على  فيها،  األبناء  يجمعه  ما  طريق  عن  التبرعات  جلمع 
تربية  بغرض  وهذا  مستحقيها،  إلى  الصدقات  بدفع  لتقوم  اجلمعية  إلى  جتمع 

النشء على اإلنفاق والبذل. 

د قبولها  ولذا؛ فال يجوز االستفادة منها في غير ما خصصت له، وإّن مجراَّ
به. والله  الوفاء  فيلزم  أجله  صت من  أو مندوبيها هو رضا مبا ُخصِّ من اجلمعية 

أعلم.
]2610/116/9[
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الإقرا�ض من مال ال�ضدقة

م من/ مدير إدارة اإلعالم بلجنة خيرية  1 925 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: إسالمية السيد / د. بدر، ونصُّ

هل يجوز لهيئة خيرية تقدمي قرٍض َحَسٍن للجنة خيرية إلقامة وقف خيري 
أواًل  املبلغ  د  تسدِّ أن  شريطة  اللجنة  عليها  تشرف  التي  البر  ألعمال  َرْيعه  يعود 

وبصورة كاملة على أقساط إلى اجلهة املقرضة.
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 وبعد أن ناقشت اللجنة املوضوع، واطلعت على ما كتب في هذا املوضوع 
في املوسوعة في مصطلح )صدقة(، وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه 

)فقه الزكاة(، وعلى تفسير القرطبي.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أن  لها  ويجوز  الزكاة،  مال  من  أخرى  جهة  تقرض  أن  للهيئة  يجوز  ال  أنه 
تقرض من أموال الصدقات واخليرات التي لم يعنيِّ أصحاُبها جهَة صْرفها، فإن 
كانت الصدقات معينة وجب صرفها في اجلهة املعينة؛ ألن الهيئة تعتبر وكيلة عن 

ق. املتصدِّ

وترى اللجنة: أّن اشتراَط الهيئة رداَّ املبلغ مقسطًا اشتراط جائز. والله أعلم.

]2325/97/8[

 � � � �

متويل فيلم من ال�ضدقات

لفيلم  اإلعالمية  احلملة  مدير  م من  املقدَّ االستفتاء  الللللجنة  علللرض على   926 1
ه: )ملحمة القرين1 السيد/ زبن، ونصُّ

وأطيب  حتياتها  أجمل  القرين(  )ملحمة  لفيلم  التحضيرية  اللجنة  تهديكم 
باالستفتاء  وتتقدم إلدارتكم  والعافية،  الصحة  لكم مبوفور  الله  داعني  أمنياتها، 

التالي؛ راجني عرضه على جلنة الفتوى إلبداء الرأي الشرعي فيه:

تشكلت في الكويت منذ فترة جلنة حتضيرية إلنتاج فيلم وثائقي باسم )ملحمة 
القرين(، يجسد الوحدة الوطنية، ويسجل أحداث عملية بطولية فريدة تصدت 
للممارسات الالإنسانية التي ارتكبها الغزو العراقي الغاشم، ويكشف عن بطولة 
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فترة االحتالل،  امتدت طوال  فترة زمنية  يتناول أحداث  الكويتي، كما  الشباب 
الفيلم دعمًا ال محدودًا من العديد من كبار املسؤولني، وعلى أعلى  وقد القى 

املستويات، وأبدوا استعدادهم لتقدمي كافة التسهيالت إلجناحه، والسؤال:

مبا أن هذا الفيلم يكلف مبالغ طائلة ال ميكن أن نتحملها مبفردنا؛ فهل يجوز 
لنا طلب التبرعات من أموال الصدقات والزكوات واألوقاف لدعم الفيلم، علمًا 
بأن هذا الفيلم سيتقيد بكافة األمور الشرعية، وسنقوم بعرض مشاهده على جلنة 
شرعية معتمدة قبل عرضه على اجلمهور داخل وخارج الكويت، أفيدونا جزاكم 

الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁

مة من أصحابها  املقداَّ والهبات  التبرعات  الفيلم من  اإلنفاق على هذا  يجوز 
لهذا الغرض خاصة، وكذلك األوقاف املخصصة ملثل هذا الغرض، وال يجوز أن 

والله  العامة.  األوقاف  أو  العامة  الصدقات  أو  الزكاة  أموال  ينفق عليه من 
أعلم.

]4015/107/13[    

 � � � �
ال�ضتقطاع اخلريي بوا�ضطة الدفع عرب الهاتف النقال

ه: م من السيد / حسام، ونصُّ 1 927 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بداية َنَودُّ أن نعرض ُنبذًة مختصرة عن طبيعة اخلدمة ومميزاتها:

تكنولوجيا  مجال  في  واألنظمة  التقنيات  أحــدث   )...( خدمة  توظف 
الرسائل  وخدمة  والصوت  الهاتف  أجهزة  من  املتنقلة  واالتصاالت  املعلومات 
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تطبيق  على  القائم  بتفوقها  اخلدمة  هذه  وتتميز  اإللكترونية.  والرسائل  القصيرة 
تقنيات فريدة مت بناؤها في أوروبا من قبل خبراء متخصصني في قطاعي املصارف 
مجال  في  رائدة  مؤسسات  قبل  من  الكويت  في  طورت  ثم  املعلومات،  وتقنية 

االختصاص لكي تالئم االحتياجات احمللية.

املشتركة  اجلهة  تربط  مشفرة  اتصال  شبكة  عبر  اخلدمة  هذه  تقدمي  ويتم 
والعميل بأنظمة املعلومات اآلمنة في املصارف؛ من خالل إدخال الرمز السري 
ق األمان والسرية التامة  اخلاص به من هاتفه النقال إلجناز معاملته املالية؛ مّما يحقِّ
للمعاملة.  والشركة حاليًا تستقطع نسبة من التاجر عن كل عملية، وذلك لتغطية 

مصاريف التشغيل وتقدمي اخلدمة.

لذا نرجو التكرم بإصدار الفتوى الشرعية بخصوص هذه اخلدمة، وكذلك 
إفادتنا عن مدى جواز استقطاع النسبة من التاجر )اجلمعية اخليرية(، أم نضيف 
لنا  ليتسنى  وذلك  املتبرع؟  من  وتستقطع  به،  التبرع  املراد  املبلغ  إلى  النسبة  هذه 
إشراك اجلمعيات اخليرية في هذه اخلدمة واعتمادنا كإحدى وسائل الدفع املتاحة، 
سهولة  وكذلك  للمواطنني،  اخليرية  التبرعات  عملية  تسهيل  شأنها  من  والتي 
مراقبة التبرعات من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. ولهذه اخلدمة رقم 

سري تصدره الشركة للعميل غير الرقم السري لبطاقة البنك.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ضرر  عليها  يترتب  لم  إذا  اخلدمة،  هذه  بتقدمي  الشركة  قيام  من  مانع  ال 
من  شيء  عليها  ترتب  فإذا  بالعمالء،  اخلاصة  احلسابات  ككشف  باملشتركني، 
ذلك؛ فإنها ال جتوز شرعًا، كما أنه ال مانع من أن تأخذ الشركة في سبيل القيام 
املدفوع أو صغره،  املبلغ  يزيد وال ينقص مع كبر  بهذه اخلدمة مبلغًا مقطوعًا ال 

ُع صدقًة أو زكاة. سواء كان التبرُّ
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كما يجوز حتميل هذه األجرة للمتبرع له مبوافقته إذا كان مبلغ التبرع صدقة 
عادية، فإذا كان زكاة مال فال يجوز حسمه من الزكاة. والله أعلم.

]6956/107/22[   

 � � � �
ال�ضتفادة من الأرباح الربوية فـي وجوه اخلري

م من رئيس جلنة خيرية تربوية السيد/ 1 928 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: عماد، ونصُّ

على  والفعاليات  البرامج  من  العديد  االجتماعية  التربوية  جلنتنا  أقامت 
مستوى الكويت أو على مستوى احملافظات، هذا باإلضافة إلى البرامج اليومية 
�، باإلضافة إلى برامج  للمناطق من حفظ للقرآن الكرمي وأحاديث الرسول 

املهارات والقدرات وتنميتها.

وال يخفى على سيادتكم أن عماًل بهذا املستوى يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، 
ويساهم في هذا بعض أهل اخلير، ولكن ليس بالقدر الذي يسد حاجات اللجنة 
وشاليهات  مخيمات  وإقامة  تسلية  وأدوات  )باصات(،  نقل  وسائل  توفير  من 

وتنظيم رحالت.

على ما تقدم يرجى إفادتنا بفتوى على السؤالني اآلتيني؛ كلٍّ على حدة:

هل يجوز للجنة استقبال الزكاة وصرفها على ما سبق ذكره؟  .(

هل يجوز للجنة استقبال األرباح الربوية املراد التخلص منها، وصرفها   .2
على ما سبق ذكره؟ 

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

األصل أنه ال يجوز إيداع األموال في البنوك الربوية بقصد حتصيل الفوائد، 
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أن  قائمة عند اإليداع لصرفها في وجه اخلير، وال يجوز للجنة  النية  ولو كانت 
تطلب الفوائد الربوية من أحد لإلنفاق على مشاريعها، ولكن إذا جاءتها الفوائد 
لصالح  العام  والبر  اخلير  وجوه  في  وصرفها  قبولها،  من  مانع  فال  طلب  دون 

النشء، وذلك عند احلاجة إليها، والله أعلم.

]3279/146/(([

 � � � �

الت�ضرف بالتربعات عند تعذر اإي�ضالها لأ�ضحابها

ه : م من السيد/ نادر، ونصُّ 1 929 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

يسرنا إفادتكم بأنه كان لدى الوزارة حسابات في بيت التمويل الكويتي مت 
فتحها منذ عشر سنوات باسم هيئات إسالمية مختلفة كانت تتعامل مع الوزارة 
ي عنها  التقصِّ املدة )عشر سنوات( متاَّ  العالم، فمع مضي هذه  أنحاء  من جميع 

فتبني للوزارة احلاالت التالية عنها: 

انتهاء العمل في بعض املشاريع التابعة لبعض الهيئات. )ـ  

مراجعة  وعدم  عناوينها  لتغيير  إليها  الوصول  يصعب  الهيئات  بعض  2ـ  
القائمني عليها للوزارة.

إغالق بعض الهيئات وانتهاء العمل فيها.  3ـ  

عدم اعتماد بعض الهيئات بعد إعادة النظر فيها من قبل الوزارة. 4ـ  

لة بأسماء الهيئات املشار  هذا؛ مع العلم بأنه مت إغالق تلك احلسابات املسجاَّ
إليها أعاله، ورحلت إلى حسابات الوزارة، لذا نرجو التكرم باملوافقة على إصدار 

فتوى حول التصرف باملبالغ املتوفرة في احلسابات املذكورة.
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أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

على الوزارة أن تدفع املبالغ املذكورة إلى املشاريع اخليرية التي َفَتَحت هذه 
احلسابات من أجلها، فإذا تعذر ذلك بعد بذل اجلهد املناسب ُتصرف أموال هذه 
التي  املشاريع  البلد نفسها، وكذلك  أو مشابهة في  احلسابات في مشاريع مماثلة 
انتهت ولم تعد بحاجة إلى هذه األموال؛ فإن أموالها تصرف في مشاريع مشابهة 

لها في البلد نفسه.

واملشاريع التي دخلت الشبهات في سالمة أغراضها أو في القائمني عليها؛ 
فإنها حتول إلى مشاريع أخرى تتفق والغرض نفسه مما ال شبهة فيه.

عني في حتويل هذه املبالغ  وعلى الوزارة في كل احلاالت املتقدمة أن تستأذن املتبرِّ
عني بها، فإذا تعّذر عليها معرفتهم؛  عند تعذر صرفها إلى أصحابها إن علمت املتبرِّ

فال حاجة الستئذانهم. والله أعلم.
]5601/(44/18[

 � � � �

حتويل التربعات من م�ضروع اإىل م�ضروع اآخر

ه: م من السيد / عبد العزيز، ونصُّ 1 930 علرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نود أن نفيد فضيلتكم علمًا بأننا جلنة خيرية قمنا منذ سنوات بتسويق مشروع 
احملسنني  تبرعات  من  املال  من  مبلغ  جمع  مت  وقد  الشريف،  املصحف  طباعة 
الكرام، وكانت الفكرة في ذلك الوقت هو إنشاء مطبعة لطباعة القرآن الكرمي، 
إالاَّ أنه ونظرًا لكثرة املطابع ووفرة املصاحف وتوزيعها في مختلف الدول، فقد 

قررنا إيقاف هذا املشروع.

املصحف  طباعة  ملشروع  ــواردة  ال التبرعات  صرف  جواز  مدى  وسؤالنا: 
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الشريف على أوجه صرف أخرى مثاًل: طلبة العلم – كفالة الدعاة – املدارس – 
املستشفيات ...إلخ.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

صت له، وهو طبع القرآن الكرمي  األصل أن ُتنفق هذه التبرعات في ما ُخصِّ
في داخل الدولة، فإن تعذر ذلك فألقرب البالد اإلسالمية التي تقوم بطبعه، فإن 
عني في حتويلها إلى جهة خيرية أخرى تتفق أغراضها مع  ذ رأي املتبرِّ لم يتيسر ُأخمِ

خدمة كتاب الله تعالى ككتب التفسير، وكتب الفقه ... والله أعلم.

]7324/73/23[

 � � � �

حتويل ال�ضدقة اإىل الداخل بدًل من عموم البلدان

م من جلنة اإلغاثة في جمعية خيرية،  املقدَّ اللجنة االستفتاء  1 931 عللرض على 
ه: ونصُّ

تبرعات  بجمع  تاريخه  وحتى  املاضية  السنوات  في  اإلغاثة  جلنة  قامت 
احملسنني )صدقات وزكوات ومبالغ مخصصة وغير مخصصة( لصالح املشاريع 
األيتام  كفالة  مشاريع  ذلك  وشمل  دولتنا،  خارج  اإلسالمي  العالم  في  اخليرية 
وبناء املساجد وحفر اآلبار وإنشاء العيادات ورعاية املستوصفات وطباعة الكتب 
وغير ذلك من األعمال اخليرية التي تعود بالنفع على املسلمني في أنحاء العالم.

وتنوعت التبرعات ما بني تبرعات موجهة )لصالح مشروع بعينه مثل: كفالة 
يتيم/ حفر بئر/ بناء مسجد(، وتبرعات عامة ُتنفق على جملة املشاريع اخليرية 
ن لدى اللجنة رصيد طيب من تبرعات احملسنني جزاهم الله  دون حتديد، َوتكَوّ
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خيرًا.. ومت وْضُع خطة إلنفاق هذه األموال في وجوهها الشرعية بإذن الله.

َل مصرف هذه األموال املخصصة ملشاريع  فهل يجوز إلدارة اللجنة أن حتوِّ
ع- إلى العمل اخليري داخل دولتنا، وال  العالم اإلسالمي - وهو األصل في التبرُّ

يتعداها إلى غيرها؟

األيتام بحجة عدم  أن توقف صرف مستحقات  اللجنة  وهل يجوز إلدارة 
الثقة في القائمني على العمل، أو بحجة عدم مصداقية املشروع رغم كل الشواهد 
واألدلة التي قدمها القائمون على املشروع الذي مضى على قيامه أكثر من خمس 

سنوات؟ نرجو اإلفادة.. جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

على  التبرعات  هذه  تصرف  أن  وعليها  عني،  املتبرِّ عن  وكيل  اإلغاثة  جلنة 
ْرف  ر الصاَّ اجلهات التي خصصت لها، وعدم مخالفة ذلك ما دام ممكنًا، فإن تعذِّ

ُل عنها إلى جهة مثلها. إلى إحدى اجلهات جاز التحوُّ

مِالثقة في القائمني على الصرف على األيتام؛ فإنه يجب استبدال  وإذا َفَقَدت 
غيرهم بهم ممن يوثق بأمانتهم وكفاءتهم، حرصًا على وصول مستحقاتمِهم إليهم، 

وال يجوز توقيفها ألي سبب كان. والله أعلم.

]3277/(44/(([  
 � � � �

ا�ضرتداد �ضدقة لعملية جراحية مل تتّم

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 1 932 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كان لي قريب مريض يحتاج إلجراء عملية جراحية، وأرسلت له مبلغًا من 
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املال إلجراء العملية، وكانت نيتي حال إرسال املبلغ تخصيصه إلجراء العملية، 
وبالطبع لم أكن أستطيع طلبه منه إذا عدل عن إجراء العملية، وتصرف في املبلغ 
حال حياته؛ لوجود مانع أدبي، وقد توفي إلى رحمة الله منذ فترة وجيزة، واملبلغ 
املبلغ؛  هذا  في  التصرف  في  رأيي  األقارب، وسألني عن  أحد  يد  موجود حتت 
فهل يحق لي التصرف في املبلغ بعد وفاة القريب واستحالة حتقق الغرض الذي 
أرسلت له املبلغ من أجله، أم إن هذا املبلغ يعد تركة ويؤول للورثة مباشرة، وال 

يحق لي التصرف فيه؟

ألحد  اآلخر  واجلــزء  املبلغ،  من  جــزءًا  الورثة  إعطاُء  حاليًا  نياَّتي  بأن  علمًا 
في  سيساعدهم  املبلغ  وهذا  لهم،  عائل  ال  الذين  املتوفى  أقارب  من  احملتاجني 

احلياة. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

َع إلجراء العملية لهذا املريض فقط، فإن هذا  إذا خصص املستفتي هذا التبرُّ
لوفاته  للمريض  العملية  جُتَر هذه  لم  إذا  املستفتي  يكون من حق  به  َع  املتبراَّ املال 
أو  أقاربه  أحد  منه  يعطي  أن  في  حرٌّ  ذلك  بعد  واملستفتي  آخر،  سبب  ألي  أو 
غيرهم أو ال يعطي، أما إذا قصد املستفتي التبرع له به مطلقًا سواء إلجراء العملية 

 

أو غيرها، فإنه يكون تركة من بعده لورثته. والله أعلم.         

]6957/108/22[

 � � � �

عني من ال�ضدقات تكرمي املتربِّ

ه: م بواسطة السيد/ تركي، ونصُّ 1 933 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عني من التجار وأعضاء اجلمعيات  تقوم بعض اللجان اخليرية مبنح بعض املتبرِّ
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التعاونية بكتب شكر ودروع وهدايا على تعاونهم مع مشاريعهم اخليرية، وقد 
تقوم بحفل يكلف بعض الشيء لهذا السبب، وتكون تكلفة هذه الدروع واحلفل 

من صندوق الصدقات العامة. 

السؤال: هل اإلنفاق على هذه االحتفـاالت من املال العام غير املعني جائز؟ 
مع العلم أن البعض يتبرع إلبراز نشاطه في املنطقة أمام املواطنني؛ كاجلمعيات 

التعاونية؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

من  أو غيرهم  للمتبرعني  إقامة حفالت  أو  أو هدايا  تقدمي دروع  يجوز  ال 
عني، أما توجيه كتاب الشكر؛ فال بأس  أموال الصدقات العامة إالاَّ بإذن من املتبرِّ

به إذا كان ذلك محققًا للمصلحة. والله أعلم .

]5604/147/18[
 � � � �

دفع مبلغ من ال�ضدقة �ضدادًا عّمن �ضرقت منه دون ق�ضد

م من السيد/ سعود مدير إدارة الفروع  1 934 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: في جمعية خيرية، ونصُّ

اّدعى  في األيام األخيرة من رمضان، وحتديدًا يوم )23-24( من رمضان 
الشخص املكلف من قبل جلنتنا بجمع التبرعات بسرقة مبلغ حوالي ستة آالف 

دينار من املبالغ املخصصة ملشروع بناء مركز إسالمي كبير.

واللجنة تود من إدارة اإلفتاء املوقرة مبعرفة احلكم في جواز املساهمة مع هذا 
الشخص املكلف بجمع التبرعات بجزء من املبلغ يستقطع من املصروفات العامة 
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للجنة، أو بند الصدقات،أو مساهمات املشاريع غير احملددة.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا َثَبَت عجز الشخص املشار إليه في االستفتاء عن دفع املبلغ الذي سرق 
منه؛ جاز دفع هذا املبلغ أو اإلسهام فيه من الصدقات باعتباره مدينًا عاجزًا عن 

الوفاء بدينه، والله أعلم.

]3278/(45/(([

 � � � �

اإخراج املبلغ امل�ضتحق املن�ضيِّ �ضدقًة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 1 935 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ذمتي،  في  مبالغ سابقة وجبت  كفارة عن  املال  مبلغ من  إخراج  يجوز  هل 
لكني نسيت مقدارها، ونسيت الذين يستحقونها؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا دخل في ذّمة مسلم ماٌل لغيره فإن واجبه أن يعيد هذا املال لصاحبه، فإذا 
نسي صاحبه أو جهله أو جهل محل إقامته يجب عليه أن يوصي مبقدار من املال 
يعادل ما يغلب على ظنه أنه مدين به، فإن مات وعلم الورثة مقدار الدين وصاحبه 

أّدوه منه، وإن لم يعلموا ذلك ُدفع للفقراء واملساكني صدقًة عن صاحبه.

وأيضًا: فإن له إذا خشي املوت أن يدفع ما يغلب على ظنه أنه مدين به إلى 
ْين  الداَّ مقداَر  علم  إذا  األحوال  كل  وفي  صاحبه،  عن  صدقة  واملساكني  الفقراء 
وعلم صاحبه يجب رّده إليه إن كان حيًا، ولورثته بعد وفاته، ولو كان قد دفعه 
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للفقراء واملساكني، ما لم يجيزوا هذا التصرف، والله أعلم.

]4638/107/(5[

 � � � �

الت�ضدق عن الأحياء اأو الأموات

ه: م من السيد / تركي، ونصُّ 1 936 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

العالم  أنحاء  في  تعمل  والتي  1982م،  عام  تأسست  خيرية  جلنة  َتْزَمُع 
على إقامة مشروع تسويقي خيري جلمع التبرعات يحمل شعار » أمك أواًل «، 
ويهدف إلى إحياء روح املودة والرحمة والبر واإلحسان للوالدين في حياتهما 
وبعد مماتهما، من خالل تبرع أبنائهما لهما مساهمًة في تنفيذ املشاريع اخليرية من 
بناء املدارس، وحفر آبار وكفالة دعاة وطلبة، وبناء للمساجد واملستشفيات. فهل 
يجوز لألبناء )ذكورًا وإناثًا( أن يتبرعوا عن والديهم ملثل هذه املشاريع سواء كان 
بعد مماتهما؟ وهل  لوالديهم  تبرعهم  أجر  ميتني؟ وهل يصل  أو  الوالدان حيني 

يكون لهذا االبن املتبرع نصيب من األجر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الصدقات وفعل اخليرات املختلفة ممِن أنواع البرِّ التي يثيب الله تعالى عليها 
فاعلها، إن قدمها خالصة لله تعالى، فإن أهدى ثوابها إلى أبويه أو أحدهما أو 
غيرهما من املسلمني أحياًء أو أمواتًا جاز، وكان للمهَدى إليه من الثواب مثل ما 
ي دون أن َيْنقص من أجر وثواب املهدي شيٌء؛ ُيستدلُّ لذلك مبا روي عن  للُمهـدمِ
أبي هريرة رضي الله عنه: »أن النبي � كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشني 
محمد،  وآل  محمد  عن  أحدهما  فذبح  موجوءين؛  أقرنني  سمينني  عظيمني 



كتاب العبادات  - باب الصدقة

377

واآلخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبالغ«))(، ومبا روي عن أبي هريرة 
من  إالَّ  عمله  انقطع  اإلنسان  مات  »إذا  قال:   � الله  رسول  أن  عنه  الله  رضي 
ثالث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له«)2(، وألنه ال فرق في 
املهدى إليه بني أن يكون حيًا أو ميتًا، قال الكاساني : »فإن من صام أو صلى أو 
تصدق وجعل ثوابه لغيره من األموات أو األحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند 

أهل السنة واجلماعة«. )بدائع 212/2(، والله أعلم.
]4346/94/(4[

 � � � �

الت�ضدق برباد ماء ال�ضبيل

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 1 937 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السبيل(،  )ماء  جارية، وهو  بعمل صدقة  اخليرية  واجلمعيات  اللِّجان  تقوم 
مع  له،  حماية  القفص  مع  البراد  بتوفير  اللجنة  تقوم  لديكم  معلوم  هو  وكما 
السبيل  ملاء  املصدر  كان  سواء  مصدره،  من  والكهرباء  املاء  متديد  مصروفات 
شركات  أو  سيارات  ميكانيكي  عند  حتى  أو  مستشفى  أو  مدرسة  أو  مسجدًا 
خاصة، فاللجنة فقط توفر البراد والقفص والتمديدات اخلاصة باملاء والكهرباء، 

وال تتحمل دفع مصروفات فواتير املاء والكهرباء.

السؤال:

)( هل يجوز أن تقوم اللجنة بتوفير ماء السبيل؟ علمًا بأن اللجنة ال تدفع 
فواتير املاء والكهرباء، والذي يدفعها هو صاحب املصدر. 

))(    ابن ماجه )رقم 3122(، وأصله في البخاري )رقم 5558(، ومسلم )رقم 1966( عن أنس. 
)2(   مسلم )رقم 1631(.
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2( مب تنصحون اللجان أن يعملوا به؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز أن تقوم اللجان اخليرية بتوفير براد ماء السبيل مع القفص احلامي له، 
ويكون املاء والكهرباء من مصدر آخر - بعد أخذ موافقة هذا املصدر-، ويشترك 

الكل في األجر إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

]5268/94/17[

 � � � �

اعتبار التربع للمدر�ضة ال�ضرعية �ضدقة

م من مديرة مدرسة إسالمية السيدة/  1 938 علللرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: سمية، ونصُّ

واالستثمارات  اخلير  ألعمال  فيها  األربــاح  تعود  املنهج  إسالمية  مدرسة 
التربوية؛ هل يعتبر التبرع لها وقفًا خيريًا وصدقًة جاريًة؟

التربوية(،  )االستثمارات  معنى  ووضحت  هاتفيًا  سمية  األخت  اتصلت 
وقالت: إن املراد منها أن كل ما يدخل إلى هذه املدرسة من أموال - من أقساط 
الطالب أو غيرها - سوف ُيصرف إلى مشاريع ثقافية أو خيرية عامة، ولن يدخل 
عت به هذه املدرسة أو ُبنمِيت به مدرسة أخرى،  شيء منه إلى جيب أحد، ورمبا ُوسِّ

وهكذا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

التبرع جلهات التعليم النافع جائز، فإن كانت هذه املدرسة - محل السؤال - 
مدرسة إسالمية غير جتارية، ذات أهداف تربوية مشروعة جاز التبرع لها قربة لله 
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تعالى، واعتبار التبرع وقفًا خيريًا، وصدقًة جاريًة يعود إلى نية املتبرع، على أنه ال 
يجوز أن ُيعداَّ التبرع من الزكاة. والله أعلم .

]4017/109/13[
 � � � �

الترّبع والوقف من الراتب التاَّقاعدي بعد الوفاة

ه: 1 939 عرض على الهيئة االستفتاء املقّدم من السيد/ ناصر، ونصُّ

أرجو معرفة رأي سيادتكم في جواز استخدام الراتب التاَّقاعدي من عدمه 
في دعم األعمال اخليرية...وشكرًا.

ورأت هيئة الفتوى أن تستفسر من املؤسسة العاّمة للتأمينات االجتماعّية عن 
ذلك.

ووصل من السيد/ فهد؛ مدير عام املؤسسة العاّمة للتأمينات االجتماعّية ردٌّ 
مفّصل جاء فيه:

حتويل  املؤسسة  من  يطلب  أن  التقاعدي  املعاش  لصاحب  قانونًا  يجوز  ال 
معاش شهر أو أكثر عند وفاته لصالح الوقف املقترح؛ إذ إّن صاحب املعاش ال 
يجوز له الّنزول عن معاشه لهذا الغرض حال حياته، كما ال يجوز له الّنزول عنه 

بعد وفاته؛ ألّن حّقه في املعاش ينقضي بحدوث الوفاة.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

للتأمينات  العاّمة  املؤسسة  جــواب  في  ورد  ما  على  الفتوى  هيئة  توافق 
االجتماعّية، وتعتمد نّصه. والله أعلم. 

]7325/74/23[
 � � � �
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طلب ال�ضدقة من النا�ض ل�ضراء بيت

ه : م من السيد/ سالم، ونصُّ 1 940 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املركزة،  بالعناية  املستشفى  ودخلت  العمل  أداء  أثناء  في  بحادث  أصبت 
عوا بأنني سأصاب بشلل  روا إجراء عملية جراحية بيدي املصابة وقلبي، واداَّ وقراَّ
نصفي، فرفضت العملية، وقالوا لي بالشركة: إذن تعالج على حسابك، وبالفعل 
سافرت وتكلفت على العالج مبلغًا كبيرًا جدًا عشرة آالف دينار كويتي، وعند 
بأنك  حضوري من السفر بعد مرور سنتني ونصف من العالج تفاجأت، قالوا 
وتراكمت  به،  أُمرُّ  كنُت  الذي  املرض  بسبب  للعمل  تصلح  ال  وأنك  مفصول، 
الديون كثيرًا علّي وحتولت قضيتي إلى احملكمة، وأصبح للقضية التي بيني وبني 
سيصدر  هل  مداها  أين  إلى  أعلم  وال  سنوات،  ثماني  إلى  احملاكم  في  الشركة 

حكم من صاحلي أم أخسرها. والله أعلم .

ين يضايقونني، ولم يكن لي أي حل سوى بيع  وأصبح الذين يطالبونني بالداَّ
البيت، وبعته بسعر رخيص جدًا، فقمت بعدها بتسديد جميع الديون التي علّي 
وأصبحت لست طالبًا وال مطلوبًا، ثم بحثت عن عمل آخر براتب 500 دينار 
مع دفع إيجار السكن 200 دينار والكهرباء وضم خدمتي السابقة، ويبقى من 
كان  أن  بعد  أفراد،  وأوالدي وعددنا سبعة  أنا وزوجتي  لي  دينار  الراتب 225 

راتبي سابقًا 1200 دينار .

املسلمني لكي أجمع  الثاني: هل جمع األموال من  السؤال  السبت أسأل  لهذا 
الذي  بيتي  من  بداًل  بيت  لشراء  ليساعدني  دينار  ألف   100 بحدود  املال  من  مبلغًا 
فقدته أنا وأسرتي، لكي أتخلص من اإليجارات حتى ال تعود الكرة مرة أخرى وأعود 
للدين مرة أخرى، فهل هذا العمل وهو جـمع املـال بهــذه الطـريقـة حـالل أم حـرام؟ 
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

في  تعالى  الله  ذكرهم  الذين  الثمانية  من  لواحد  إالاَّ  الزكاة  أخذ  يحل  ال 
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    :}ڻ   قوله 
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ ڭ   ڭ   ۓ    ۓ ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ{ ]التوبة : 60[.

الذين  والفقير هو من لم ميلك نصابًا فاضاًل عن حاجاته وحاجات أسرته 
يعولهم، واملسكن من احلاجات الشرعية، إالاَّ أنه ال يشترط أن يكون مملوكًا فإذا 

ت حاجته . تيسر لإلنسان مسكن بغير امللك فقد ُسداَّ

وعليه: فإن اللجنة ترى أنه ال يجوز للسائل طلب الزكاة من أحد من أجل 
شراء مسكن ما دام مكتفيًا مبسكن عن طريق اإليجار، وليس عليه ديون للغير، 
وله راتب شهري يكفيه وأسرَتُه حاجاتهم األصلية؛ وذلك ألن في طلب الصدقة 
من الغير نوَع مذلاَّة، فال حتل إالاَّ حلاجة ماسة، قال رسول الله �: »ال حتل الصدقة 
«))(. وفي احلديث: »وال َفَتَح عبٌد باَب مسألة إالَّ فتح الله  ة َسِويٍّ لغني وال لذي ِمرَّ

عليه باَب فقٍر« رواه الترمذي)2(. والله أعلم. 
]3647/143/12[

 � � � �

املال الزائد من ال�ضدقات

ه: م بواسطة السيد/ تركي، ونصُّ 1 941 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أحمد ) رقم 6530(، وأبو داود )رقم 1634(، والترمذي )رقم 652(، والنسائي )رقم   )((
2597(، وابن ماجه )رقم 1839(.

رقم )2325(.  )2(
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من  كبير  إقبال  هناك  ويكون  املشاريع،  ببعض  اخليرية  اللجان  بعض  تقوم 
ع به للمشروع قدر ال بأس به.  الناس، وبعد تنفيذ املشروع يبقى من املال املتبراَّ

السؤال :

هل يجوز لهم - أي اللجان اخليرية - صرفه إلى الصدقات العامة، مع العلم 
ع به؟ أنه من الصعب معرفة املتبراَّ

أموال  الزائد من  املال  أن  املشروع  كتبوا على منشورات  إن  الذمـة  تبرأ  هل 
املتصدقني سيصرف إلى باب الصدقات العامة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ُتعدُّ اللجنة وكياًل عن املتبرع، والوكيل شـرعًا ملزم بالتقيد بشروط الوكالة، 
معينًا  مشروعًا  همِ  عمِ تبرُّ في  ع  املتبرِّ عنّي  فإن  وعليه:  عنها،  اخلروج  له  يجوز  وال 
بشروط محددة لم يجز للجنة أن تنفق ما زاد عن هذا املشروع في أعمال خيرية 
أخرى وال استثماره إالاَّ بإذن خاص من املتبرع، فإن أذن جاز، وإالاَّ ُرداَّ له املبلغ 
الزائد، وإن أطلق املتبرع للجنة التصرف، جاز للجنة إنفاق ما زاد عن املشروع 
إلى مشاريع خيرية أخرى، وكذلك يجوز لها إنفاق ما زاد من هذه املشاريع في 
عه بذلك؛ سواء بالكتابة على منشورات  الصدقات العامة إذا علم املتبرع عند تبرُّ

املشروع أم بغيرها . والله أعلم.  
]5605/148/18[  

 � � � �
- اإفطار ال�ضائم من ال�ضدقات

- تفوي�ض جلنة خريية بالأ�ضحية وزكاة الفطر

ه:  م من السيد/ تركي،ونصُّ 1 942 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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تقوم بعض اللجان اخليرية قبيل شهر رمضان بجمع الصدقات ملشروع إفطار 
صائم، هؤالء الفقراء املجموع لهم الصدقات ال ينحصرون في بلد معني، بل هم 
منتشرون في بالد كثيرة، يصعب على اللجان أن تنتظر الصدقات من احملسنني، 
والتي قد ال يدفعها احملسن إالاَّ في رمضان، لذلك يقومون بدفع التكلفة مسبقًا 
)صندوق  الصندوق  هذا  بتعويض  يقومون  ثم  العامة،  الصدقات  صندوق  من 
الصدقات العامة( من الصدقات املجموعة على طول شهر رمضان املعينة إلفطار 

الصائم.

حيث  األضاحي؛  مشروع  في  العملية  بنفس  تقوم  اللجان  بعض  بأن  علمًا 
وقد  بعد،  فيما  عني  املتبرِّ أموال  من  تعوضها  ثم  العامة،  الصدقات  من  تشتريها 

عني بعد ذبح األضاحي.  يدفع البعض من املتبرِّ

العاجلة في مساعدة  الفطر واحلوادث  الطريقة في دفع زكاة  وكذلك نفس 
من تعرض من إخوتنا لكوارث احلروب والزالزل...إلخ. 

السؤال : هل هذه الطريقة مشروعة أم ال؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال يجوز لهذه اللِّجان أن تقوم باملشروعات اخليرية املشار إليها في السؤال 
من إفطار الصائم، وذبح األضاحي، وإخراج صدقة الفطر، ومساعدة من تعرض 
للحوادث من صندوق الصدقات العامة على أن ُتسترجع تكاليفها من متبرعني 
لم يكونوا على علم بهذه املشروعات في حني تنفيذها، لتجزئ عنهم؛ ألن هذه 
التبرعات قربات حتتاج إلى نية من صاحبها مرافقة لها؛ لقوله �: »إمنا األعمال 
هذه  في  متوفرة  غير  وهي  البخاري،  رواه  نوى«  ما  امرئ  لكل  وإمنا  بالنيات، 

الطريقة.
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ولهذا؛ فإن على هذه اجلمعيات أن ال تقوم بتنفيذ أي عملية مّما تقدم قبل أن 
تتلقى من أصحابها التفويض بالقيام بها عنهم في ذلك. والله أعلم.

]5602/(45/18[

 � � � �
بناء وتاأثيث مقر للجمعية اخلريية من ال�ضدقات

ه: م بواسطة السيد/ تركي، ونصُّ 1 943 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كما  العامة،  الصدقات  مال  من  مقرها  بتأثيث  اخليرية  اللجان  بعض  تقوم 
أنها تشتري ما يستهلكه املوظفون واملراجعون من قهوة وشاي وعصير من نفس 

الصندوق؛ فما مدى جواز هذا العمل؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال مانع من بناء وتأثيث مقر للجمعية اخليرية من أموال الصدقات العامة إذا 
عون بذلك، وقضت بذلك حاجة ماسة ودون إسراف، وإالاَّ لم يجز،  املتبرِّ أذن 
وكذلك احلكم بالنسبة لتقدمي بعض املشروبات للموظفني واملراجعني ال يجوز 

عون. والله أعلم. ما لم يأذن بها املتبرِّ

]5606/149/18[      
 � � � �

ما زاد من �ضدقة اإفطار ال�ضائم

ه: م من السيد / نور العلم، ونصُّ 1 944 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بقيت نقود من مشروع إفطار الصائم بعد رمضان؛ ففي أي وجه تصرف هذه 
النقود؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذه  فاضت  وإذا  فقط،  الصدقات  من  الصائم  إفطار  مشروع  على  يصرف 
الصدقات عن حاجة املستحقني لها في هذا العام في أحد مراكز اإلفطار حولت 
إلى مركز آخر يحتاج إليه، فإذا لم يوجد فيجب ادخارها إلى العام القادم، لتنفق 
عني بأن للجنة  على إطعام صائمني آخرين، وذلك ما لم يوجد تفويض من املتبرِّ

احلق في توجيه الفائض إلى مصرف آخر يتفقان عليه. والله أعلم.

]6958/109/22[

 � � � �

بيع الأغرا�ض املتربع بها ل�ضالح الفقراء

م من نائب رئيس جلنة للزكاة واخليرات  1 945 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه:  السيد/ صالح، ونصُّ

لإلسالم  جليلة  خدمات  من  تقدمونه  ملا  حتياتها  خالص  جلنتنا  لكم  تهدي 
واملسلمني.

جنة تقوم باستالم املالبس القدمية واجلديدة وأدوات الكهرباء  وحيث إن اللاَّ
واألواني املنزلية والسكراب واحلديد، وكذلك الكرتون واألرواق املالية القدمية، 
وحيث إن اللجنة ترغب في بيع هذه األغراض املستعملة، وإيداع قيمتها في بند 
الصدقات نظرًا لضعف دخل هذا البند، علمًا بأن اللجنة عليها مصاريف كبيرة 
وكذلك  السيارات،  ومصاريف  اللجنة  مكاتب  صيانة  مثل:  الصدقات  بند  من 
اجلديد،  اللجنة  مقر  وتصليح  البند،  هذا  من  احملتاجة  األســر  بعض  مساعدة 

وغيرها من املصاريف األخرى.
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َم بإفتائنا عن مدى جواز بيع هذه األغراض القدمية وإدخال  لذا نرجو التكرُّ
قيمتها ببند الصدقات، حتى تتمكن اللجنة من مواصلة عملها اخليري على أكمل 

وجه. وجزاكم الله خيرًا .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فال  عينًا  واحملتاجني  الفقراء  على  بها  ع  املتبراَّ األشياء  هذه  توزيع  أمكن  إذا 
كان  أو  للمحتاجني،  مجديًا  يكن  لم  أو  ذلك  تعذر  وإن  غيره،  إلى  عنه  يعدل 
ثمنها  وإنفاق  ببيعها  بأس  فال  ملصاحلهم؛  وأنفع  أجدى  لهم  ثمنه  وإنفاق  بيعه 
للفقراء، وال يجوز صرف هذا الثمن لغير الفقراء واحملتاجني مثل صيانة املكاتب 
ومصاريف السيارات إالاَّ في حدود احلاجة القصوى، مبا ال يفوت املصلحة على 

الفقراء واحملتاجني الذين هم محل الصدقات أّواًل. والله أعلم.

]3641/134/12[

 � � � �

ُق اللجان اخلريية بالب�ضائع امل�ضادرة ت�ضدُّ

ه: م من السيد/ سالم، ونصُّ 1 946 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  األثاث  وبعض  وفواكه  وخضار  متوينية  مواد  على  اللجنة  حصلت 
من  املصادرات  من  وهي  مطالب،  لها  ليس  األغراض  وهذه  البلدية،  إدارة 

املخالفني. 

والسؤال: هل يجوز أخذها والتصرف بها لألسر املتعففة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

؛  إذا علمت اللجان اخليرية أن هذه األموال املصادرة قد صودرت بحقٍّ
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مها وتوزيعها على الفقراء واملساكني؛  بأن أخذت بحكم القانون، جاز لها َتَسلُّ
ألنها تعزير باملال، وهو جائز عند بعض الفقهاء. 

؛  بغير وجه حقٍّ بأن أخذت  وإن كانت هذه األموال قد صودرت ظلمًا 
فال يجوز تسلمها أصاًل ألي هدف كان، وعلى اجلهات املسؤولة العمل على 

تسليمها ألصحابها. والله أعلم.
]6313/(((/20[

 � � � �

الدعاية الإعالنية من ال�ضدقات

ه: م بواسطة السيد/ تركي، ونصُّ 1 947 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض  عن  ومطويات  دعائية  لوحات  بعمل  اخليرية  اللجان  بعض  تقوم 
فًا بعض  أنشطتها، وقد تقوم أيضًا بإنشاء موقع لها على اإلنترنت، ويكون مكلِّ
الشيء، ويصرف على ذلك من صندوق الصدقات العامة، فإذا علمنا أن الوسائل 
الدعائية متفاوتة األسعار، فرمبا مطوية تكلف الواحدة 20 فلسًا، وأخرى - لكن 
تتميز بألوان جذابة وإخراج رائع - تكّلف 60 فلسًا للواحدة؛ فهل نلزم باألقل 

فة. سعرًا؟ مع العلم أن إقبال الناس أكبر على املطوية األخرى املكلِّ

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال يجوز لهذه اللجان اخليرية أن تقوم بالدعاية بهذه املطويات أو اإلعالنات 
التبرعات  هذه  أصحاب  من  بتفويض  إالاَّ  املكلفة  الدعاية  وسائل  من  غيرها  أو 

بذلك. والله أعلم.
]5603/146/18[ 

� � � �
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له اأخذ العامل على ال�ضدقات ن�ضبة على ما يح�ضِّ

ه: م من السيد/عبد الرحمن، ونصُّ 1 948 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض اجلمعيات اخليرية تتعاقد مع بعض األشخاص جلمع تبرعات نيابة عن 
اجلمعية اخليرية مقابل نسبة مّما يجمعونه، أو أنهم يعطونهم مقدار شهر عن أي 
ع؛ فما حكم الشرع في  تبرع شهري )استقطاع شهري( دون علم أو موافقة املتبرِّ

ذلك، علمًا بأن جميع التبرعات هي ألغراض خيرية؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

لهذه  يجوز  فإناَّه  عات،  التبرُّ جلمع  خيرية  جمعية  بإنشاء  األمر  ولي  أذن  إذا 
ل من تراه أهاًل للقيام بجمع هذه التبرعات؛ سواء أكانت الوكالة  اجلمعية أن توكِّ
بأجر أم بدون أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر؛ فإنه يجب أن يكون األجر معلومًا 
مّما  محددة  بنسبة  أم  معني  مبقدار  معلومًا  أكان  سواء  الوكالة؛  عقد  انعقاد  وقت 
يجمعه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه ال يجوز، كما يشترط أيضًا أال مُينع املتبرع من 
ذلك، كما يشترط أال تزيد األجور على ُثُمنمِ ما جمع من التبرعات قياسًا على 

العاملني في الزكاة. والله أعلم.

]6302/97/20[

 � � � �

دفع ال�ضدقة فـي م�ضروع مالجئ لالأ�ضماك فـي البحر

ه: م من السيد/ فهد، ونصُّ 1 949 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن نسبة 98% من اجلزء اخلاص باملياه اإلقليمية الكويتية في اخلليج هي عبارة 
ال  التي  البحرية  الكائنات  من  قليلة  أنواع  سوى  يسكنها  ال  قاحلة  صحراء  عن 
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تشكل أي أهمية غذائية، لذلك قام النادي العلمي - ممثاًل بفريق الغوص الكويتي  
مصممة  اصطناعية  مجسمات  بوضع  البحرية،  القيعان  وإعمار  إحياء  بإعادة 
البحرية واملرجان  بطريقة هندسية، وهي عبارة عن مالجئ لألسماك واألحياء 

واملزروعات املائية، وتعتبر مالذًا آمنًا ملاليني البيض واليرقات واألسماك.

ونظرًا ألهمية وجناح هذه التجارب التي أشادت بها اجلهات العلمية البيئية 
بدولة الكويت واألمم املتحدة، باعتبارها الطريقة املثلى لتعويض ما فقدته الكويت 
من ثروة سمكية خالل خمس سنوات في سنة واحدة إذا ما استطاعت تنفيذ هذه 
تتعلق  التي  الشرعية  االستفسارات  بعض  فلدينا  اإلقليمية،  مياهها  في  املشاريع 

باملوضوع على النحو التالي:

)- ما حكم الشرع ملن يقوم بالتبرع إلنشاء مستعمرة سمكية لتحويل القاع 
الثروة  وتنمية  البحرية  لألحياء  مستعمرة  إلى  صحراء  من  البحري 

السمكية؟

ع به للمشروع من الصدقة اجلارية يؤجر فيه كلما مت  2- هل يعتبر املال املتبراَّ
االصطياد من هذه املستعمرات واالستفادة من خيراتها؛ حيث بقاء هذه 

املستعمرات يظل ملئات السنني؟

راجني إفادتنا، أفادكم الله، وجزاكم الله عنا وعن اإلسالم واملسلمني خير 
اجلزاء،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ع لهذا املشروع الذي َيعمُّ نفعه وال يضر أحدًا - كما فهم من االستفتاء  التبرُّ
تعالى،  الله  شاء  إن  عليه  مثاٌب  ٌع  وتبرُّ شرعًا،  املطلوب  األرض  إعمار  من  هو 
أو  فيه مبال  نافع، ويثاب صاحبه عليه، وكل من ساهم  أمر  ومساهمة خيرة في 
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خبرة أو رأي ومشورة أو غير ذلك، إن شاء الله تعالى، ما دام نفعه للناس مستمرًا، 
على أن يتم ذلك من التبرعات والصدقات النافلة، كما يجوز الوقف عليه، وال 
يجوز الصرف على هذا املشروع من أموال الزكاة؛ ألن الزكاة محصورة مبصارف 

ثمانية، ال يزاد عليها، وليس ذلك منها. والله أعلم.

 ]5267/93/17[




