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 دقدة امل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                       

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهلل من رشور 
أنفسنا و من سيئات أعمانلا،  من يهده اهلل فال مضل هل و من يضلل فال 

يك هل وأشهد أن حممدا هادي هل ، و أشهد أال هلإ إال اهلل وحده ال رش
 :عبده و رسوهل صىل اهلل عليه وسلم ، أما بعد 

املساجد بيوت اهلل وأحب ابلالد إىل اهلل مساجدها وقد أثىن اهلل  فإن
تعاىل ىلع عمارها باإليمان يف كتابه الكريم ووعدهم ىلع عمارتها باألجر 

سلمن املساجد يف ابلالد غري اإلسالمية دورها يف حياة املالعظيم ، و
أعظم وأكرب إذ تمثل هلم وألزواجهم وذرياتهم طوق انلجاة اذلي 

يتشبثون به يف حبر متالطم من فنت الشبهات والشهوات واملساجد يف 
الغرب تتعلق بها بعض انلوازل الفقهية اليت حتتاج إىل املزيد من ابلحث 

وادلراسة اليت جتمع بن فقه أحاكم الرشيعة وفهم الواقع املعارص 
مسلمن بالغرب وألحوال مساجدهم ، ومن أبرز أنواع انلوازل لل

 الفقهية للمساجد يف الغرب انلوازل املايلة 
نظم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا دورة وألهمية هذا املوضوع فقد 

 حث، بل ـه 6341سنة  بمدينة شياكجو يف شهر مجادى األوىلعلمية 
ىلع أن تعرض أحباث هذه اجلوانب الرشعية املختلفة هلذا املوضوع ، 

 إن شاء اهلل املنعقد بدولة الكويتالسنوي للمجمع ادلورة ىلع املؤتمر 
ملزيد من ابلحث واتلدقيق يف حضور العلماء األجالء أعضاء املجمع ، 
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لكفت من قبل جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بإعداد حبث فيما وقد 
عاىل أن يعينين ىلع القيام ، وأسأل اهلل ت  بانلوازل املايلة للمساجديتعلق 

 . بما لكفت به ىلع أتم وجه 
 : و   فصول مقدمةهذا وقد قسمت ابلحث إىل 

املزايدة يف املسجد ىلع بيع هبات عيني  ملصلح  : األول  فصلال
 6 املسجد

 :  مباحث ثالثة وفيه 
 حكم املزايدة: األول  بحثامل
 حكم ابليع يف املسجد: اثلاين  بحثامل
 حكم بيع املوقوف ىلع املسجد: الث اثل بحثامل

حكم ختصيص نسب  ةن اتلرباعت للمسجد :الفصل اثلاين 
 63 املضيف، وللدقائم ىلع مجع اتلرباعت

حكم تأخري توزيع زاكة الفطر اليت جتمع بواسط   :الفصل اثلالث 
 61 املساجد للمصلح  أو للحاج 

 61 خراج زاكة الفطر طعاةاإهل يلزم  :الفصل الرابع 
رسال الفائض ةن زاكة الفطر خارج إ حكم :فصل اخلامس ال

 02 مريكاأ
القرتاض ةن صندوق املسجد العام ا حكم :الفصل السادس 

 02 موال قبل صالة العيدعطاء الفدقراء األإل
أثناء ( مجع اتلرباعت ) حكم عمل الفندريزيج   :الفصل السابع 
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 12 خطب  اجلمع 
وم اجلمع  بني اخلطب  مجع اتلرباعت ي حكم :الفصل اثلاةن 

 11وبني اخلطبتني قاة  اإلو
حكم اإلنفاق ىلع بناء املسجد أو زخرفته أو  :الفصل اتلاسع 

 03 تشغيله ةن أموال الزاكة
حكم استثمار فضول أموال املساجد يف مشاريع  :الفصل العارش 

 02 استثماري  وقفي  لصالح املسجد
ج ابلحث ، ثم فهرس ، ثم اخلاتمة أوردت فيها خالصة بأهم نتائ

املراجع وفهرس املوضواعت ، وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب هلذا ابلحث 
 .القبول ، وأن ينفع به املسلمن 

 :وكتب          

 نيياملويلد بن إدريس بن عبد العزيز  
 منيسوتا  –منيابوليس 

 ه6341 مجادى األوىل 60
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 بات عيني  ملصلح  املسجداملزايدة يف املسجد ىلع بيع ه: األول  فصلال
حيصل يف كثري من األحيان أن يتربع بعض املسلمن بأغراض عينية 

كسجاجيد أو ثريات أو أجهزة تكييف وحنوه ملصلحة املسجد 
بسااعت ولوحات للزينة وأحيانا أو وتكون فائضة عن حاجة املسجد 

تتربع بعض املسلمات حبيل لصالح املسجد أو لصالح مجعية بسيارة أو 
وما يلحق بذلك من اهلبات إاغثية أو تعليمية أو غري ذلك خريية  
اليت ال يستفيد منها املسجد ىلع حاتلها وقد يكون يف العينية 

االحتفاظ بها عبء ىلع إدارة املسجد لعدم توفر املاكن انلاسب حلفظها 
وشغلها أماكن حيتاج املسجد إيلها فيما هو أهم وكذلك خشية تعرضها 

فتمس احلاجة إىل بيعها يلنتفع املسجد أو اجلمعية  رسقة للتلف أو ال
اخلريية بثمنها ، وقد جرت العادة أنه عند طرحها للمزايدة خاصة لو 

اكنت حيل امرأة تصدقت بها أن يتنافس رواد املسجد يف رشائها بأىلع 
بكثري من سعرها احلقييق ناوين بذلك اتلربع ومساعدة املسجد أو 

بما رغب املشرتي هلا يف إاعدة إهداء احليل إىل من اجلمعية اخلريية ور
 :تصدقت به ويتعلق بهذا الفصل املباحث اتلايلة 

 املبحث األول حكم املزايدة 
حبديث أنس واستدلوا  .(6)"جواز بيع املزايدة  إىلمجهور الفقهاء ذهب 
 -صىل اهلل عليه وسلم  –أن رجال من األنصار أىت انليب : " بن مالك

                           
( )

، كشاف  0/50، مغني المحتاج  6/050، مواهب الجليل  01 /5حاشية ابن عابدين 

81 /1 القناع للبهوتي
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بىل حلس نلبس بعضه ونبسط : أما يف بيتك يشء؟ قا ل: ا ليسأهل فق
فأتاه بهما، : ائتين بهما، قال: بعضه، و قدح نرشب فيه من املاء، قا ل

من يشرتي : بيده، ثم قا ل -صىل اهلل عليه و سلم -فأخذهما رسول اهلل 
من يزيد ىلع درهم؟ مرتن أو :أنا آخذهما بدرهم، قال: هذين؟ قال رجل

أنا آخذهما بدرهمن، وأعطاهما إياه و أخذ ادلرهمن : ل رجلثالثا، قا
أنه  -ريض اهلل عنه  –وبما روي عن عمر  .(0)"" فأعطاهما األنصاري

 .(4)"باع إبال من إبل الصدقة فيمن يزيد 
وذهب بعض الفقهاء إىل انليه عن املزايدة وأنها من انلجش وقد رد 

ن أوقف سلعته و طلب فأما م: " ابن حزم ىلع من قال بذلك فقال
الزيادة فيها أو طلب بيًعا يسرتخصه فليس مساوًما إلنسان بعينه فال 

 .(3)"" يلزمه انليه
 املبحث اثلاين حكم ابليع يف املسجد

 :وردت أحاديث تنىه عن ابليع يف املسجد أصحها ما ييل 
صىل اهلل  نىه رسول اهلل: "عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه  قال

سلم عن الرشاء وابليع يف املسجد وأن تنشد فيه األشعار وأن عليه و
 .(2)"تنشد فيه الضالة وعن احللق يوم اجلمعة قبل الصالة

                           
(0)

وحسنه الترمذي 66 رواه أصحاب السنن األربعة ورقمه في سنن أبي داود 
 

(1)
 0000رواه ابن أبي شيبة كتاب البيوع رقم 

 

(6)
 9/00المحلى 

 

. 340النسائي  برقم . 033الرتمذي برقم . 4301أبو داود برقم . 4031أخرجه ابن خزمية يف صحيحه برقم  (5)
ابن خزيمة وغيرهوصححه . 311ابن ماجه برقم 
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صىل اهلل عليه وسلم  ريض اهلل عنه أن رسول اهلل وعن أيب هريرة
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا ال أربح اهلل جتارتك، : "قال

 .(1)"د الضالة يف املسجد فقولوا ال ردها اهلل عليكوإذا رأيتم من ينش
وقد وردت أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة يف معىن هذين 

 احلديثن
  : قال الشواكين يف انليل

: قال العرايق  . ذهب مجهور العلماء إىل أن انليه حممول ىلع الكراهة
 . ز نقضهوقد أمجع العلماء ىلع أن ما عقد من ابليع يف املسجد ال جيو

وأنت خبري بأن محل انليه ىلع الكراهة حيتاج إىل ، وهكذا قال املاوردي 
عن املعىن احلقييق اذلي هو اتلحريم عند القائلن بأن  قرينة صارفة

وإمجاعهم ىلع عدم جواز انلقض ، احلق  انليه حقيقة يف اتلحريم وهو
نة حلمل يصح جعله قري وصحة العقد ال منافاة بينه وبن اتلحريم فال

 وذهب بعض أصحاب الشافيع إىل أنه ال يكره، انليه ىلع الكراهة 
 .(1)"  ابليع والرشاء يف املسجد واألحاديث ترد عليه

 :مذهب احلنفية 
ذهب احلنفية إىل أن  ابليع والرشاء يف املسجد يكره حتريما يف 

] : قال يف تبين احلقائق رشح كزن ادلقائقبعض الصور وتزنيها يف بعضها 
                           

(6)
والحاكم في . 650 وابن حبان في صحيحه برقم . 105 أخرجه ابن خزيمة برقم  

 والترمذي في كتاب البيوع. 0119برقم المستدرك 
وحسنه األلباني في صحيح وصححه أحمد شاكر وابن حبان والحاكم،  صححه ابن خزيمة و

النسائي وابن ماجـه
 

( )
/نيل األوطار  
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أما إحضار املبيع ويه ( وكره إحضار املبيع والصمت واتللكم إال خبري ) 
السلع للبيع فألن املسجد حمرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها وجعله 
اكدلاكن وقوهل وكره إحضار املبيع يدل ىلع أن هل أن يبيع ويشرتي ما بدا 

ملراد به ما هل من اتلجارات من غري إحضار السلعة وذكر يف اذلخرية أن ا
ال بد هل منه اكلطعام وحنوه وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا يكره هل 

 .(1)"[. ذلك وهذا صحيح 
 :مذهب املالكية 

أي : ش( وبيع : ) ص: ] جاء يف مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل
وجوز مالك أن يساوم رجال : ويف جامع اذلخرية. يكره ابليع يف املسجد

: وقال اجلزويل يف رشح الرسالة. تقدمت رؤيتها انتىه ثوبا عليه أو سلعة
وال جيوز ابليع يف املسجد وال الرشاء، واختلف إذا رأى سلعة خارج 

املسجد هل جيوز أن يعقد ابليع يف املسجد أم ال، قوالن من غري 
  .( )" . [سمسار، وأما ابليع بالسمسار فيه ممنوع باتفاق

ال أحب ألحد أن يظهر سلعة : ]ك قال مال: وقال ابلايج يف املنتىق
يف املسجد للبيع فأما أن يساوم رجال بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته 

وهذا يدل بطريق األوىل .[ هلا ومعرفته بها فيواجبه ابليع فيها فال بأس به 
  .(62)" ىلع نهيه عن اعتياد ابليع يف املسجد،

                           
(8)

 - 1/1/506( حاشية ابن عابدين ) ونحوه  0/009قائق شرح كنز الدقائق تبيين الح

50 .
 

(9)
. 9 6/ مواهب الجليل  

 

( 0)
.  1/ المنتقى للباجي 
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 :مذهب الشافعية 
إن اجللوس : فيع يف إحياء املوات قال الرا: ] وقال يف طرح اتلرثيب

يف املسجد للبيع والرشاء واحلرفة ممنوع منه إذ حرمة املسجد تأىب اختاذه 
  (66)" [حانوتا 

يكره أن جيعل املسجد مقعدا حلرفة اكخلياطة : ] وقال انلووي 
فأما من ينسخ فيه شيئا ، وحنوها حلديث أنس السابق يف املسألة اتلاسعة 

قعوده فيه فخاط ثوبا ولم جيعله مقعدا للخياطة فال  من العلم أو اتفق
وذهب بعض الشافعية إىل كراهية اتلجارة يف املسجد إذا  .(60)" .[بأس به 

: قوهل : ]) لم حيصل تشويش يف املسجد وإال حرم، قال يف نهاية املحتاج
وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو ( بال حاجة 

ون احلساب فيدخلون املسجد لفصل األمر بينهم فيه فإن معاملة ويريد
وحمل ذلك ما لم يرتتب عليه تشويش ىلع من يف املسجد  ، ذلك مكروه 

 .(64)"  [ لكونه وقت صالة وإال حيرم
 :مذهب احلنابلة  

ذهب أكرث احلنابلة إىل حتريم ابليع والرشاء يف املسجد وقال بعضهم 
وليس للمعتكف بيع وال رشاء إال : ] يفقال ابن قدامة يف الاكبالكراهة 

ألن االعتاكف لزوم 'ملا البد منه اكلطعام وحنوه، وال يتكسب بالصنعة

                           
(  )

60 /0طرح التثريب  
 

( 0)
6/166المجموع شرح المهذب 

 

( 1)
 00 - 1/000نهاية المحتاج  
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  .(63)"[ طاعة اهلل وعبادته يف املسجد، واتلجارة فيه تنافيه 
 :مذهب الظاهرية  

 .(62)" ذهب الظاهرية إىل كراهة ابليع والرشاء يف املسجد، 
غريها أن الفقهاء نظروا إىل العلة من ويالحظ من انلقول السابقة و

انليه عن ابليع يف املسجد واعتربوها ، وأن منهم من أطلق أن ابليع 
والرشاء مكروه تزنيها وهم اجلمهور ومن الفقهاء من حرم ابليع والرشاء 
يف املسجد ولكن  قيده بما إذا اختذه حانوتا أو جلب السلع فشغلت 

أو كرث ذلك وصار اعدة أو صاحبه  ماكنا يف املسجد حيتاجه املصلون
 لغط وصياح فإذا خال عن ذلك كره تزنيها أو أبيح 

 ىلع املسجد لعدم االحتياج إيلهاملبحث اثلالث حكم بيع املوقوف 
األصل أن الوقف ال يباع ، ولكن ورد عن عمر ريض اهلل عنه أنه 
أذن يف نقل حجارة مسجد من موضع إىل آخر يف الكوفة لالحتياج إىل 

بالسعودية أكرث من املسجد يف املوضع اثلاين ، ويف فتاوى اللجنة ادلائمة 
بيع مبىن املسجد يف أمريكا إذا ضاق باملصلن فيها أجازوا فتوى 

واحتاجو إىل ثمنه لرشاء مبىن أوسع يتخذونه مسجدا ، قلت ومن باب 
أوىل أنهم إذا احتاجوا إىل رهن املبىن القديم للمسجد من أجل احلصول 

ىلع أن يفك الرهن الحقا عقب سداد جزء  تمويل لرشاء مبىن جديد ىلع
من ادلين فإنه أوىل من بيع املبىن القديم ، خاصة أن من أنواع الرهن 

                           
( 6)

.   1 1/0نصاف اإل. 95 /5الفروع .   010/ المحرر .  6/181المغني : انظر

. 6/666الروض المربع شرح زاد المستقنع 
 

( 5)
.  5/ المحلى باآلثار : انظر
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املعمول بها يف الغرب أنه يبىق املبىن القديم مفتوحا للصالة ومستعمال 
كمسجد غري أنه ال يسمح ببيعه حىت سداد لك أو بعض ثمن اجلديد ، 

األحباس يف : الشيخ عليش نقال عن ابن رشد يف كتاب ابليان  قال
 :جواز بيعها واالستبدال بها إذا انقطعت املنفعة تنقسم ىلع ثالثة أقسام

ـ قسم جيوز بيعه باتفاق وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود  6
ويف إبقائه رضب مثل احليوان اذلي حيتاج إىل اإلنفاق عليه وال يمكن 

عمل يف نفقته فيرض اإلنفاق عليه باملحبس عليه أو ببيت املال أن يست
 .إن اكن حبسا يف السبيل أو ىلع املساكن

ـ وقسم ال جيوز بيعه باتفاق وهو ما يرىج أن تعود منفعته وال رضر  0
 .يف إبقائه

ـ وقسم خيتلف يف جواز بيعه واالستبدال به وهو ما انقطعت  4
 .(61)"ر يف إبقائه منفعته ولم يرج أن يعود وال رض

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل و
ْصلَُح ِمنُْه ، َوإِْن اْختَلََف َذلَِك " 

َ
َوجَيُوُز َتْغِيرُي رَشِْط الَْواقِِف إىَل َما ُهَو أ

وِفيَِّة ، َواْحتَاَج انلَّاُس  َماِن ، َحىتَّ لَْو َوَقَف ىلَعَ الُْفَقَهاِء َوالصُّ بِاْخِتاَلِف الزَّ
َهاِد  : رُصَِف إىَل اجْلُنِْد ، َوإَِذا َوَقَف ىلَعَ َمَصاِلِح احْلََرِم وَِعَماَرتِِه : إىَل اجْلِ

فَالَْقائُِموَن بِالَْوَظائِِف الَّيِت حَيْتَاُج إيَلَْها الَْمْسِجُد ِمْن اتلَّنِْظيِف َواحْلِْفِظ 
بَْواِب َوإِْغاَلقَِها َوحَنْوِ 

َ
ُْف إيَلِْهْم ، َوقَْوُل  َوالَْفْرِش َوَفتِْح اأْل َذلَِك ، جَيُوُز الرصَّ

اَللَِة اَل : الُْفَقَهاِء  اِرِع ، َيْعيِن يِف الَْفْهِم َوادلَّ نُُصوُص الَْواقِِف َكنُُصوِص الشَّ
                           

( 6)
.0/060فتح العلي المالك 
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نَّ لَْفَظ الَْواقِِف َوالُْموِِص َوانلَّاِذِر . يِف وُُجوِب الَْعَمِل 
َ
نَّ اتلَّْحِقيَق أ

َ
َمَع أ

َوُُكِّ اَعقِِد حُيَْمُل ىلَعَ َمْذَهِبِه واََعَدتِِه يِف ِخَطابِِه َولَُغِتِه الَّيِت َيتَلَكَُّم  َواحْلَاِلِف 
ْو اَل 

َ
اِرِع أ ْو لَُغَة الشَّ

َ
ُة َوالُْعرُْف . بَِها َواَفَق لَُغَة الَْعَرِب أ َوالَْعاَدُة الُْمْستَِمرَّ

ا يَُدلُّ لَْفُظ ااِلْسِتَفاَضِة  الُْمْستَِقرُّ يِف الَْوقِْف يَُدلُّ ىلَعَ رَشِْط  ْكرَثَ ِممَّ
َ
الَْواقِِف أ

 " "(61). 
فإذا استُغيَن عن يشء باملسجد ، : وقال الشيخ ابن عثيمن 
نقلناه إىل مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، : كفراش أو دوالب أو غريه 

 .(61)" وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه األشياء ، وأنفقنا ثمنها ىلع املسجد
    الفصل األولخاتم

يرتجح دلي من خالل ما سبق أنه جيوز إقامة مزايدة يف املسجد ىلع 
اهلبات العينية إذا اكن ريعها يعود ىلع املسجد أو ىلع مجعية خريية اعمة 

يعود نفعها ىلع املسلمن ، برشط أن يراىع عدم الصياح وعدم رفع 
فيه  الصوت زيادة ىلع قدر احلاجة وبرشط اختيار وقت ال حيصل

التشويش ىلع املصلن ، وبرشط عدم اإلكثار من ذلك بما حيول املسجد 
إىل ما يشبه املتجر اذلي يقصده مريدو ادلنيا وخيرجه عن مقاصده 

األساسية اليت بين هلا من ذكر اهلل والصالة واتلعليم وادلعوة ، كما أنه 
فا ىلع د من تربع به أن يكون موقوَص يشرتط يف املزايدة ىلع بيع يشء قَ 
عدم احتياج املسجد إيله وأن ينفق ريعه املسجد اكلسجاجيد والرثيات 

                           
(  )

5/609الفتاوى الكبرى 
 

( 8)
68 لقاء الباب المفتوح 
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يف يشء مشابه قدر اإلماكن موقوف للمسجد أو ملسجد آخر يلحصل 
 ملن تربع به ما قصده من دوام االنتفاع به 

حكم ختصيص نسب  ةن اتلرباعت للمسجد :الفصل اثلاين 
  املضيف، وللدقائم ىلع مجع اتلرباعت

ملؤسسات اخلريية إىل عهد قريب ال تكاد ختلو من وجود اكنت ا
حمتسبن يعملون جمانا ابتغاء األجر من اهلل ، بل ربما يدعمونها بماهلم 
اخلاص ، فإن لم يوجد هؤالء أو لم يكفوا ، اكنت املؤسسات تقتطع مما 

جتمع من اتلرباعت مصاريف إدارية باملعروف عبارة عن رواتب شهرية 
 تتناسب مع جهدهم وأيام وسااعت عملهم حبسب العرف ثابتة للعاملن

اجلاري يف ابلدل ،وإىل هنا اكن األمر مقبوال، ثم حدثت طريقة اجلديدة 
ويه إعطاء جامع اتلرباعت نسبة مئوية اعيلة  وصار هناك حمرتفون مهرة 

يف جمال مجع اتلرباعت ، وبعضهم حيرج انلاس أحيانا باملناداة عليهم 
املأل واإلحلاح واإلحلاف يف املسألة ، وقد يوفق أحدهم يف بأسمائهم ىلع 

سهرة ساعتن إىل مجع مائة ألف دوالر أو أكرث فيتقاىض عرشة آالف 
دوالر أو أكرث عن ساعتن ، وانلاس قد يكون تعاطفهم مع القضية 

اليت جيمع ألجلها ال مع شخصه ، وقد نبه الشيخ ابن عثيمن رمحه اهلل 
أن تعلن أنك جتمع اتلرباعت جلهة معينة ثم تأخذ منها ىلع أنه ال جيوز 

شيئا ، فكيف تقول للناس تربعوا لفلسطن مثال ثم تأخذ من هذه 
: اتلرباعت نلفسك ال لفلسطن ، وقال ابن عثيمن يف جمموع فتاويه 
فإذا تطوعت إحدى اجلمعيات ، ونصبت بعض أفرادها هلذا العمل ، 
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بالعمل حمتسبن ، أو تكون أرزاقهم من  فهؤالء العمال إما أن يتطوعوا
هذه اجلمعية اليت ينتسبون إيلها ، من أمواهلا ، أو مما يصلها من أموال 

اتلرباعت العامة وصدقات اتلطوع وحنوه ، وال يأخذون شيئا من أموال 
ورأى الشيخان ابن باز وابن ..( 6)". الزاكة ىلع أنهم من العاملن عليها 

ن هذا ال يدخل يف مرصف العاملن عليها وجاء يف عثيمن رمحهما اهلل أ
القائمون ىلع هذه اجلمعيات هم أمناء ىلع ما : فتاوى الشيخ املنجد 

جيمعونه من ترباعت وأموال هلذه اجلمعيات ، فال جيوز هلم اتلرصف يف 
هذه األموال إال فيما حدده املتربع بهذا املال ، فإذا جعله يف الصدقة ىلع 

وىلع هذا ؛ فال جيوز .ليم العلم وجب إنفاقه فيما حدده الفقراء أو تع
للقائمن ىلع هذه اجلمعية أن يستفيدوا مما يدفعه انلاس من صدقات ، 

وزكوات وترباعت للجمعية تلحقيق نفع وربح مادي خاصٍّ بهم ، ثم إنهم 
فكيف يكون %  12قد بالغوا يف نسبة املشاركة حىت جعلوا حصتهم 

وال اليت بن أيديهم يه من ترباعت انلاس للجمعية هذا مباحاً ؟ واألم
فالواجب ىلع القائمن ىلع هذه اجلمعية أن ينفقوا . اخلريية ، ال هلم 

 اه.أموال املتربعن فيما حدده املتربعون 
ولكن رأى بعض أهل العلم املعارصين خترجيها ىلع مرصف 

ثابتة ، وأن الزاكة العاملن عليها وأنه ال فرق بن نسبة مئوية وبن أجرة 
الواجبة أمرها أشد وجاز رصف بعضها للعاملن عليها فصدقات اتلطوع 
من باب أوىل ، وأنه ال يلزم اإلخبار ألن انليب عليه الصالة والسالم لم 

                           
( 9)

  5 /1 فتاوى ابن عثيمين 
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 يكن خيرب املزكن بمصارف صدقاتهم حتديدا 
 :قايض بمحكمة مكة املكرمة ال هاين بن عبداهلل اجلبريقال الشيخ 

ل دلى املؤسسات واهليئات اخلريية جيوز هل أخذ الراتب مقابل فالعام
عمله دليها، ويه إنما تدفع لعماهلا مما تستلمه من ترباعت، وال حرج 

فإن من يتربع جلهة خريية . عليها يف ذلك، ما دام أنها حباجة لعمله
قصده دعم أعماهلا وتواصلها يف مساعيها، ويه إنما تدفع للعامل راتبه، 

 .ا اكفأته ألن وجوده مفيد هلاأو إنم
وجيوز هلا أن تمنح العامل راتباً أو ماكفأة مقابل توظيفه دليها يف مجع 

اتلرباعت هلا، وأخذه نسبة مما جيمعه خري هلا من إعطائه راتباً قد ال 
واتلعاقد ىلع نسبة معينة من احلاصل . حيصله من ترباعت املتصدقن

وهذا أصل من اإلجارة بيشء ):سائغ ىلع الصحيح، يقول ابن القيم
وعن ابن (. معلوم؛ ألنهما يشرتاكن يف الغنم واحلرمان فهو أقرب للعدل

دفع إىل يهود  -صىل اهلل عليه وسلم -أن انليب " -ريض اهلل عنهما -عمر 
، "خيرب خنل خيرب وأرضها ىلع أن يعملوها من أمواهلم وهلم شطر ثمرها

، وذلا فإنه ال يظهر يل (6226)، صحيح مسلم (0446)صحيح ابلخاري 
مانع من العمل املذكور، واتلعاقد ىلع وفقه مىت اكن حمققاً ملصلحة 

 (02)" .واهلل املوفق. املرشوع اخلريي
وجاء يف فتاوى موقع الشبكة اإلسالمية اتلابع لوزارة األوقاف 

استقطاع نسبة من املبلغ : القطرية فتوى الشيخ عبد اهلل الفقيه ونصها 
                           

(00)
موقع اإلسالم اليوم 
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به تلغطية املصاريف اإلدارية، وهذا ال حرج فيه إن شاء اهلل، إذا املتربع 
لم يكن باإلماكن حتصيله من غريها، ىلع أن يكون ذلك بقدر احلاجة، 

  (06)" وال يلزم إخبار املتربع بذلك، 
واذلي يظهر يل أن األحوط أنه إذا لم يتيرس متطوع بهذا العمل أن 
خيصص شخص براتب شهري مناسب باملعروف ، وأنه إذا جاز اقتطاع 

نسبة باملعروف جلامع اتلرباعت فاقتطاع نسبة باملعروف للمسجد 
املضيف أوىل تلغطية نفقاته حىت يظل مفتوحا للمؤسسات اخلريية اليت 

، وضابط كون النسبة باملعروف أنه لو أعلن عنها  جتمع اتلرباعت منه
تلقبلها اغلب املتصدقن ولم يستبشعوها واغبلا ال يكون علمهم بها 

 .سببا يف توقفهم عن اتلصدق هلذه اجلهة 
حكم تأخري توزيع زاكة الفطر اليت جتمع بواسط   :الفصل اثلالث 

ديق املساجد للمصلح  أو للحاج ؟ وهل تفرد زاكة الفطر بصنا
 مستدقل ؟ أم تضاف إىل صناديق الصدقات العاة ؟

األصل يف زاكة الفطر أنها ال جيوز تأخريها عن وقتها وهو صالة العيد 
وعند فريق من الفقهاء أن وقت الفضيلة ينتيه بصالة العيد ويبىق 

اتفق الفقهاء ىلع أنها ال ووقت اجلواز إىل غروب شمس يوم العيد ، 
وجبت يف ذمته ملن يه هل، فيه دين ال يسقط  تسقط خبروج وقتها ألنها
الواجب أن تصل يف وقتها إما إىل الفقري أو و،  إال باألداء ألنه حق للعبد

وكيل فكأنها الاذلي يوصلها للفقري فإذا وصلت الزاكة إىل يد  هوكيل
                           

(0 )
1699: الشبكة اإلسالمية فتوى رقم
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، واملسجد أو  وصلت إىل الفقري حىت لو تأخر الوكيل يف إيصاهلا للفقري
اليت جتمع زاكة  الفطر رأى بعض الفقهاء املعارصين أنها اجلمعية اخلريية 

وكيل عن الفقري يف أخذها ووكيل عن الغين يف إخراجها يف نفس الوقت 
وعليه فال مانع من تأخري توريع زاكة الفطر للمصلحة أو للحاجة ، وإذا 
اكنت زاكة املال جيوز تأخريها تلصل إىل من هو أحوج أو إىل قريب أو 

 اغئبا عن ماهل فزاكة الفطر أوىل وجواز اتلأخري للحاجة لكون املزيك
 واملصلحة الراجحة 

وال بد من إفراد زاكة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصارفها 
ختتلف عن مصارف غريها من اتلرباعت ، واذلي أراه عدم جواز خلطها 

 بصناديق الصدقات العامة 
ا ةع مشدق  إدارة هل يلزم اخراج زاكة الفطر طعاة :الفصل الرابع 

 الزاكة ىلع هذا انلحو ةن قبل املراكز اإلسالةي ؟
حلديث  ذهب أكرث األئمة إىل أنه ال جيوز إخراج القيمة يف زاكة الفطر

زاكة الفطر  –صىل اهلل عليه وسلم  –فرض رسول اهلل ) عبد اهلل بن عمر 
 ، نىصااعً من تمر ، أو صااعً من شعري ، ىلع العبد واحلر ، واذلكر واأل

والصغري والكبري من املسلمن ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج انلاس إىل 
 (00)"( الصالة 

صىل _أخاف أال جيزئه، خالف سنة رسول اهلل :" قال اإلمام أمحد
 .، وهذا مذهب مالك والشافيع"_اهلل عليه وسلم

                           
(00)

.يه واللفظ للبخاري متفق عل
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و ذهب عطاء واحلسن ابلرصي وعمر بن عبد العزيز واثلوري وأبو 
 .م إىل جواز دفع القيمة عن الطعام حنيفة وغريه

أدركتهم وهم يؤدون :"  -اتلابعن  منوهو  -قال أبو إسحاق السبييع 
 ، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف"يف صدقة رمضان ادلراهم بقيمة الطعام 

وانلاس يف إخراج القيم يف الزاكة ثالثة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :أقوال 
 .ل حال كما قاهل أبو حنيفة أحدها أنه جيزئ بك -
 .واثلاين ال جيزئ حبال كما قاهل الشافيع  -
واثلالث أنه ال جيزئ إال عند احلاجة ، مثل من جيب عليه شاة يف  -

 .اإلبل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل ايلبس 
وهذا هو املنصوص عن أمحد رصحيا فإنه منع من إخراج القيم 

اجة ، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه وجوزه يف مواضع للح
ألنه املشهور عنه  فجعلوا عنه يف إخراج القيمة روايتن واختاروا املنع

 .وهذا القول أعدل األقوال كما ذكرنا مثله يف الصالة كقول الشافيع 
فإن األدلة املوجبة للعن نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب ، ومعلوم 

ارضها أحيانا يف القيمة من املصلحة أن مصلحة وجوب العن قد يع
 (04)" .الراجحة ، ويف العن من املشقة املنتفية رشاع 

واذلي يظهر يل جواز إخراج القيمة يف زاكة الفطر وال سيما إذا اكن 
للحاجة وأن مشقة حفظ احلبوب ونقلها وتوزيعها  حاجة تبيح إخراج 

                           
(01)

القواعد النورانية 
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 القيمة 
الفطر خارج رسال الفائض ةن زاكة إ حكم :الفصل اخلامس 

 مريكا عن طريق املؤسسات اخلريي  أم يلزم توزيعها حمليا؟أ
وإذا كنت يف بدل ليس فيه : بالسعودية فتاوى اللجنة ادلائمة جاء يف 

مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم ال يستحقون صدقة الفطر ألنهم 
 أغنياء، فإنها خترج يف أقرب بدل فيه فقراء من املسلمن

املشهور من مذهب احلنابلة أنه : يخ ابن عثيمن وجاء يف فتاوى الش
ال جيوز نقل الزاكة عن حمل وجوبها، إال إذا لم يكن يف املحل أهل هلا، 
فإنها تفرق يف أقرب ابلالد إيله، وىلع هذا إذا اكن يف بدل فيه فقراء فإنه 

 .ال يوزعها يف بدل آخر سواه؛ ألن أهل بدله أحق من غريهم
فقراء فإنه ال حرج أن ينقلها إىل بالد أخرى، أما لو لم يكن عنده 

وكذلك ىلع القول الراجح إذا اكن يف نقلها مصلحة، مثل أن ينقلها إىل 
 اه أناس أشد حاجة من أهل بدله

القرتاض ةن صندوق املسجد العام ا حكم :الفصل السادس 
موال قبل صالة العيد علما بأن جزءا كبري ةن عطاء الفدقراء األإل

 يدفعون الزاكة قبل صالة العيد؟اجلايل  
عمن ال تلزمه فطرتُه  زاكة الفطر  من أخرجاعمة أهل العلم ىلع أن 

فإنه ال بد من إذنه، فلو أن زيدا من انلاس أخرج عن عمرو بغري إذنه 
، وىلع هذا فال جيوز  ابن عثيمن، وحنوه يف فتاوى الشيخ  فإنها ال جُتزئ

أذنوا يف إخراجها عنهم ، وال جيزئ إخراج زاكة الفطر مقدما عمن لم ي
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االقرتاض هلذا الغرض ال من أموال املسجد وال غريه ، حىت لو أدى هذا 
إىل تأخري توصيل زاكة الفطر إىل مستحقيها فاتلأخري  يكون قضاء 
جيوز وجيزئ أما إخراجها بدون إذن خمرجيها فال يصح ، لكن أرى أنه 

كيل املسجد يف إخراج زاكة من يرغب يف تو هعلن يف املسجد أنأن يُ 
وتدون أسماؤهم ويقرتض من الصدقات  فليخرب بذلكالفطر  عنه 

العامة إلخراجها يف موعدها ثم يطالب من دونت أسماؤهم بقضاء ما 
 عليهم 

أثناء ( مجع اتلرباعت ) حكم عمل الفندريزيج   :الفصل السابع 
  خطب  اجلمع 

اخلطبة عن مقصودها اذلي يظهر حتريم ذلك ملا فيه من إخراج  
وألنه يؤدي إىل ختطي الرقاب من أجل مجع املال وتوزيع بطاقات اتلربع 
وتدوين أسماء املتربعن وغريه من األعمال الكثرية اليت تصاحب مجع 

املختار أن ختطي الرقاب حرام ، لألحاديث : "   قال انلووي اتلرباعت ، 
الرقاب حرام حال اخلطبة  ختطي: " وقال الشيخ ابن عثيمن . (03)" " فيه 

وغريها ، لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب انلاس 
ويتأكد ذلك إذا اكن يف أثناء اخلطبة ؛ ألن فيه ( اْجِلْس َفَقْد آَذيَْت : ) 

أذيًة للناس ، وإشغااًل هلم عن استماع اخلطبة ، حىت وإن اكن اتلخطي 
فاملخرج هو  أنه ال مانع  (02)""ذية موجودة إىل فرجة ؛ ألن العلة ويه األ

                           
(06)

(006/  ( )روضة الطالبين ) 
 

(05)
 6 /6 " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
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من دعوة اخلطيب انلاس إىل اتلربع يف اخلطبة ىلع أن يكون مجع 
اتلرباعت بعدها أو أن تؤخر اخلطبة وختترص يوم مجع اتلرباعت حبيث يتم 

 مجع اتلرباعت قبل ابلدء فيها 
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم داع إىل جتهزي جيش وأما حديث 

فلم أقف عليه واهلل  وجتاوب الصحابة معه أثناء خطبة اجلمعة العرشة
 أعلم 

مجع اتلرباعت يوم اجلمع  بني اخلطب  وإقاة   حكم :الفصل اثلاةن 
الصالة؟ وهل جيوز املرور بصناديق مجع اتلرباعت بني املصلني اثناء 

 جلس  االسرتاح  يف خطب  اجلمع ؟
خلطيب املنرب وقبل حكم الالكم بعد صعود ااختلف الفقهاء يف 

ىلع ثالثة الرشوع يف اخلطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الرشوع يف الصالة 
 أقوال

وبهذا قال أبو يوسف وحممد . جيوز الالكم يف احلاتلن: القول األول
بن احلسن صاحبا أيب حنيفة واملالكية والشافعية وهو املذهب عند 

ثعلبة بن أيب مالك القريظ ما رواه ومن أدتلهم .احلنابلة، وعليه أكرثهم
يصلون اجلمعة  -ريض اهلل عنه-أنهم اكنوا يف زمان عمر بن اخلطاب 

حىت خيرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس ىلع املنرب وأذن املؤذنون، قال 
جلسنا نتحدث، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا : "ثعلبة

اذلي يسكت فيه  فهو يفيد جواز الالكم يف الوقت "فلم يتلكم منا أحد
اخلطيب عن الالكم ، وألن انليه عن الالكم مقيد بقوهل عليه الصالة 
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  (واإلمام خيطب) والسالم 
وبهذا قال اإلمام أبو . ال جيوز الالكم يف احلاتلن: القول اثلاين

إذا “: مرفواع -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة ومن أدتله عموم .حنيفة
 .”صت، واإلمام خيطب فقد لغوتأن: قلَت لصاحبك يوم اجلمعة

 .وبهذا قال بعض احلنابلة. يكره الالكم يف احلاتلن: القول اثلالث
: جاء يف فتاوى موقع الشبكة اإلسالمية اتلابع لوزارة األوقاف القطرية و

الالكم بن اخلطبتن حمل خالف بن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، 
ال متلكم، فأشبه ما قبلها وما والراجح جوازه، ألن اإلمام غري خاطب و
إذا قلت لصاحبك يوم : بعدها، وقد قال انليب صىل اهلل عليه وسلم
واإلمام خيطب أي : فقوهل. اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت

ال يكره الالكم قبل اخلطبة وال بعدها، : قال اخلطيب الرشبيين. يتلكم
اهر قوهل واإلمام خيطب ظ: وقال املرداوي يف اإلنصاف وال بن اخلطبتن

أن الالكم جيوز بن اخلطبتن إذا سكت، والصحيح أن الالكم بينهما يباح 
 (01)" ..وهو أحد الوجوه

وبناء ىلع ما تقدم يظهر يل أنه ال مانع من مجع اتلرباعت أثناء 
جلوس اإلمام بن اخلطبتن ىلع أال يطول ذلك ويؤدي إىل الفصل بينهما 

واملواالة رشط يف صحة : ال ابن قدامة يف املغينقبفاصل طويل عرفا ،  
اخلطبة فإن فصل بعضها من بعض، بكالم طويل، أو سكوت طويل، أو 
يشء غري ذلك يقطع املواالة، استأنفها، واملرجع يف طول الفصل وقرصه 

                           
(06)

 6650الشبكة اإلسالمية فتاوى 
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 (01)" .. إىل العادة
حكم اإلنفاق ىلع بناء املسجد أو زخرفته أو  :الفصل اتلاسع 

  ل الزاكةتشغيله ةن أموا
اذلي عليه املذاهب األربعة ومجاهري العلماء أن مرصف يف سبيل 

اذلين ال يتقاضون راتبا من ادليوان أو اهلل مقصور ىلع املجاهدين 
وزاد احلنابلة فقالوا املجاهدين ومن حيج راتبهم ال يكيف نفقة جهادهم 

ر ذكر الرازي يف تفسريه أن ظاهحج الفريضة وال جيد نفقته  ، ولكن 
: ثم قال. ال يوجب القرص ىلع الغزاة( ويف سبيل اهلل: )اللفظ يف قوهل تعاىل

أنهم أجازوا : فلهذا املعىن نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء
من تكفن املوىت، وبناء : رصف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري
هذا اعم يف اللك، وب( ويف سبيل اهلل: )احلصون، وعمارة املساجد؛ ألن قوهل

قال أيضا القاسيم يف كتابه حماسن اتلأويل والشيخ رشيد رضا يف تفسري 
أما سبيل اهلل، فاملراد : "فقال يف الروضة انلدية املنار، وصديق حسن خان

وإن اكن أعظم الطرق إىل اهلل عز  -الطريق إيله عز وجل، واجلهاد : هنا
ف بل يصح رص. لكن ال ديلل ىلع اختصاص هذا السهم به -وجل 

هذا معىن اآلية لغة، . ذلك يف لك ما اكن طريًقا إىل اهلل عز وجل
والواجب الوقوف ىلع املعاين اللغوية حيث لم يصح انلقل هنا رشاًع، ثم 

الرصف يف العلماء اذلين يقومون بمصالح " سبيل اهلل"ومن مجلة : قال
أو  املسلمن ادلينية، فإن هلم يف مال اهلل نصيبًا، سواء أكانوا أغنياء

                           
(0 )

/المغني  
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بل الرصف يف هذه اجلهة من أهم األمور؛ ألن العلماء ورثة . فقراء
 اه "وبهم حتفظ بيضة اإلسالم، ورشيعة سيد األنام. األنبياء ومحلة ادلين

فاألحوط االقتصار ىلع صدقات اتلطوع يف بناء املسجد وتشغيله 
وأال تستعمل أموال الزاكة املفروضة فيه إال للرضورة ، وذهب بعض أهل 

العلم إىل توسيع معىن اجلهاد ليشمل اجلهاد باللسان وتعليم القرآن 
( وجاهدهم به جهادا كبريا : ) وادلعوة إىل اهلل لقوهل تعاىل عن القرآن 

، فما اكن من املراكز ( جاهدوا املرشكن بألسنتكم )وحلديث 
اإلسالمية يف الغرب قائما بذلك جاز رصف الزاكة هل ، ورأى أيضا بعض 

لعلم أنه يدخل يف مرصف الغارمن ما يكون ىلع املساجد من أهل ا
ديون فيمكن قضاؤها من أموال الزاكة ، أما الزخرفة فمكروهة وال 

ينبيغ رصف أموال الصدقات ولو صدقة اتلطوع هلا إال باليشء اليسري 
 عرفا اذلي ال يشغل املصلن وال إرساف فيه 

ملساجد يف مشاريع حكم استثمار فضول أموال ا :الفصل العارش 
  استثماري  وقفي  لصالح املسجد

أما إن اكنت األموال الفائضة من الزاكة املفروضة فالراجح عدم 
اختلف العلماء : جواز استثمارها ، قال ادلكتور سعد اخلثالن 

املعارصون يف حكم استثمار أموال الزاكة، فمن العلماء من أجاز 
ا االستثمار مصلحة عظيمة، وفيه استثمار أموال الزاكة وقال إن يف هذ

نفع كبري للفقراء واملساكن وأصحاب الزكوات، قالوا والرشيعة 
اإلسالمية قد أتت بتحصيل املصالح، وما اكن فيه حتصيل املصلحة فإن 
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الرشيعة ال تمنع منه، وهذا االستثمار فيه مصلحة تعود بادلرجة األوىل 
 .إىل الفقراء وبقية أصناف الزاكة 

فهذا االستثمار هو استثمار لصالح أهل الزاكة، فهو أشبه  :قالوا
ومما يدل ذللك أن انليب صىل اهلل : باستثمار أموال ايلتاىم وحنوهم، قالوا

عليه وسلم اكن جيمع عنده إبل الصدقة ويسمنها، وهذا نوع استثمار؛ 
 . ألنها تتاكثر باتلوادل، هذه يه وجهة أصحاب هذا القول 

أنه ال جيوز استثمار أموال الزاكة مطلقا، وهذا : املسألةالقول اثلاين يف 
 : القول هو اذلي عليه أكرث العلماء، وأدلة هذا القول

األصل يف األمر الفورية، والزاكة عبادة واألصل يف العبادات  أن
ُه يَْوَم َحَصاِدهِ قالواواتلوقيف  واملراد : استدلوا بقول اهلل تعاىل َوآتُوا َحقَّ
يَْوَم َحَصاِدهِ : ة، وهذا أمر واألمر مطلق يقتيض الفورية، وقوهلبذلك الزاك

آتوا حقه يوم حصاده هذا يدل ىلع وجوب إخراج الزاكة ىلع الفور وعدم 
ما جاء يف صحيح ابلخاري عن عقبة بن وتأخريها ألجل استثمارها، 

قال صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم صالة  -ريض اهلل عنه  -احلارث 
ما سلم أرسع يعين خرج من املسجد مرساع ثم دخل ابليت ثم العرص فل

يعين -كنت قد خلفت يف ابليت تربا : لم يلبث أن خرج فقيل هل، فقال
من الصدقة، فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فقسمه عليه الصالة  -ذهبا

والسالم قالوا فيف انرصاف انليب صىل اهلل عليه وسلم بعد صالة العرص 
لفت للنظر حىت إن الصحابة سألوه عن سبب إرساعه، برسعة ىلع وجٍه م

يف هذا ديلل ىلع أن الزاكة إنما خترج ىلع الفور وأنه ينبيغ املبادرة 
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بإخراجها، إذ أنه لو جاز الرتايخ يف دفعها ملا أرسع انليب صىل اهلل عليه 
 .وسلم، وملا قال كرهت أن أبيت قبل أن تقسم 

ملستثمر هو مال مستحق للفقراء قالوا إن هذا املال ا: أيضا رابعا
واملساكن وسائر أصحاب الزاكة، وهؤالء هم اذلين جيب تمليكهم هذا 

املال، وهم إن أرادوا أن يستثمروا أموال الزاكة اليت تدفع هلم، فهذا راجع 
إيلهم، هذا راجع إيلهم، أما أن يريد اجلامع ألموال الزاكة استثمار أموال 

 ذلك، فاألموال الزكوية حق للفقراء الزاكة نيابة عنهم فليس هل
االستثمار ال يكون مرشواع إال  و.واملساكن وسائر األصناف اثلمانية 

إذا اكن فيه خماطرة إذ أن االستثمار لو اكن فيه ضمان لعدم املخاطرة 
وذلك بأن يكون فيه ضمان عدم اخلسارة أو ضمان الربح، فإن هذا 

يعرض أموال مار املبين ىلع املخاطرة االستثمار غري جائز، ، وهذا االستث
 (خمترصا بترصف ) ا ـه. الزاكة للخسارة 

وكذلك إذا اكنت األموال جمموعة تلكون وقفا للمسجد فال بد من 
إذن الواقفن والعمل برشوطهم فإن أذنوا يف رشاء حمالت أو منازل تؤجر 

 ملصلحة املسجد جاز ذلك
طوع فأرى أن األمر يف وأما إذا اكن الفائض من أموال صدقات اتل

ذلك واسع إذا لم حيدد املتصدقون بها كيفية معينة الستعماهلا فيجوز 
 .استعماهلا فيما ترى إدارة املسجد أنه حيقق مصلحة املسجد 

ْصَحابِِه لو
َ
َخاُكمْ  افقال انليب  صىل اهلل عليه وسلم  أل

َ
   أ

، ساجد  انلوازل الفقهية  املايلة للمهذا آخر ما أردت بيانه من 
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سائال اهلل عز وجل أن ينفع به ، وباهلل اتلوفيق ، وصىل اهلل وسلم ىلع 
 .حممد ، واحلمد هلل رب العاملن 

 :وكتب 
 . ويلد بن إدريس املنيي 
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