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  :�سئلةقائمة�
  

  الط(ق�الصادر�من�قبل�محاكم�الدول�غ���ا�سلمة
  

الشــريعة��ســ
مية�إنمــا�هــو�الــزوج،�و$�يحصــل�أحــد�دونــه�عhــى�هــذا�الحــق�إ$��الــذي�يملــك�حــق�التطليــق�لــدى

�Sم;ـ�4والقاtـrs،�وهكـذا�تنحـّل�عقـدة�النكـاح�مـن�قبـل�ا�حـامي�
ً
بالنيابة�عنه،�فقد�ينـوب�عنـه�محاميـه،�وقـد�ينـوب�أيضـا

  .أو�القا�rstأو�Sم;4

�إ$�أنـه�قــد�يقــع�Uــي�حالــة�إصــدار�القاtــ�rsللحكــم�بالبينونـة�أن�الــزوج�
ً
إمــا�أن�يكــون�غ;ــ�4موجــود�أو�يكــون�رافضــا

  .لذلك�الحكم،�ومع�ذلك�يضطر�القا�rst}صدار�الحكم�بالط
ق

،�فــــالجمهور�متفقـــون�عhــــى�أن�قضـــاءه�معتــــد�بــــه�
ً
�أو�أم;ـــ4ا

ً
�شــــرعيا

ً
�ســـواء�كــــان�قاضـــيا

ً
فـــإن�كــــان�القاtـــ�rsمســــلما

ه�أمور�عامة�ا�سلم;ن��جل�مصالحهم�مما�يؤدي�بالضرورة
ّ
،��ن�الشرع�و$

ً
  .إ�ى�تنفيذ�مثل�هذه�Sحكام�شرعا

  وإن�كان�القا�rstغ;�4مسلم�فهل�يعتد�بقضائه�أو�$؟

يــــذهب�عامــــة�علمــــاء�الهنــــد�إ�ــــى�عــــدم��عتــــداد�بــــه،�ولكــــن�العــــدد�الكب;ــــ�4مــــن�جنســــيات�القــــارة�الهنديــــة�الــــذين�

غ;ــ�4مســلم��يســكنون�الــدول�الغربيــة�يقعــون�Uــي�ح;ــ4ة�وقلــق��Xــذا�الشــأن،�ويــرى�بعــض�علمــاXYم�أن�الــذي�يق�ــ�rsوإن�كــان

يعتــد�بقضــائه��نــه�قــاض،�وهــذا�عنــد�الــبعض�فقــط،�فأوقعــت�هــذه��راء�ا�تباينــة�النــاس�Uــي�الغــرب�Uــي�ح;ــ4ة�وشــك�مــن�

،�ح���ننقذهم�مما�هم�فيه�من�ح;4ة�واضطراب
ً
�لهذه�الظاهرة�أردنا�أن�نحقق�القضية�ونبح�Xا�جيدا

ً
  .أمرهم،�نظرا

�حســب��ســتط
عات�ا�تــوفرة�توجــد�Uــي�بريطانيــا�وغ;
ً
4هــا�مــن�الــدول�وجــوه�متعــددة�ربمــا�يمكــن�أن�توجــد�أيضــا

  .Uي�دول�أخرى 

 . الــزوج�يتقــدم�بعريضــته�إ�ــى�محكمــة�غ;ــ�4إســ
مية�:الوجــه��ول 
ً

أريــد�أن�أقطــع�الع
قــة�مــع�زوج�ــ�rلــذا�: قــائ


زم،�أرجــو�مــن�ا�حكمــة�أن�تق�ــ�rsلصــال�ي�بقطــع�هــذه�الع
قــة،�ثــم�تق�ــ�rsا�حكمــة�بــالتطليق�والبينونــة�بعــد�اتخــاذ�الــ

�عhــى�هــذا�هــل�يصــبح�حكــم�
ً
��مــره�إ�ــى�القاtــrs،�وبنــاءا

ً
فمــاذا�يكــون�الحكــم�Uــي�هــذه�الحالــة؟�هــل�تعت5ــ�4عريضــته�تفويضــا

�به؟
ً
  القا�rstغ;�4ا�سلم�معتدا

أن�تتقدم�الزوجة�بعريض£Xا�إ�ى�ا�حكمة�وتطلب�م¢Xا�إ¡Xاء�عقـد�النكـاح�فتـدعو�ا�حكمـة�الـزوج��:الوجه�الثاني

أنــه�يجــب�عليــه�قبــول�مــا�تقــرر�ا�حكمــة�Uــي�القضــية،�ثــم�يــتم�القضــاء�بعــد�اتخــاذ��جــراءات��وتحصــل�عhــى�توقيعــه�عhــى

  ال
زمة،�فما�هو�الحكم�Uي�هذه�الحالة؟�وما�قيمة�توقيع�الزوج؟

أن�الزوج�لم�يحضر�Uي�ا�حكمة�بعد�تقديم�الزوجة�عريض£Xا�أو�حضر�ولكنه�رفض�التوقيع�أو��:الوجه�الثالث

�بـــأن�مـــا�أصـــدرته�التفــويض،�ثـــم�قضـــت�ا�حكمـــ
ً
ة�بالبينونـــة�بعـــد�تفقـــد�الظـــروف،�فمـــا�هــو�الحكـــم�Uـــي�هـــذه�الحالـــة؟�علمـــا

  .ا�حكمة�من�القرار�لم�يتم�ا�وافقة�عليه�من�قبل�الزوج



 

 

�بمحكمـة�ودولـة�غ;ـ�4مسـلمة��:الوجه�الرابع
ً

هل�تختلف�ا�سألة�ا�ـذكورة�أعـ
ه�فيمـا�إذا�كـان�القاtـ�rsمشـتغ

��–ا�وكولـــة�إليـــه��ضـــمن�واجباتـــه�–ولكنـــه�مســـلم�يـــؤدي�
ً
�أو�أم;ـــ4ا

ً
�مســـلما

ً
مثـــل�هـــذه�Sعمـــال�فهـــل�يمكـــن�اعتبـــاره�قاضـــيا

،�ويعتد�قضاؤه�بالبينونة�بناء�عhى�ذلك؟
ً
  مسلما

�عhــى�أنــه�مــا�مــدى�صــحة�قضــاء�القضــاة�وا�حكمــات�غ;ــ��4:الوجــه�الخــامس
ً
�}لقــاء�الضــوء�شــرعا

ً
نحتــاج�أيضــا

لمون�قضـــاءا§Xم�Uـــي��عتبـــار،�و$�شـــك�أن�أقـــوال�وآراء�الفقهـــاء�ا�ســـملة�Uـــي�شـــؤون�ا�ســـلم;ن،�أو�إ�ـــى�أي�حـــد�يأخـــذ�ا�ســـ

  .Sصولية�والفروعية�ستساعد�ا�سألة�ا�ذكورة

*  *  *  



 

 

  

 التكييف�الشر=ي�للعم(ت�الورقية�ا�عاصرة
 

إ�ى��خرين�Uي�تغطية�كث;4من�حوائجه،�وذلك��ن�من�الناس�من�يملك�الحبوب�الغذائية� إن��نسان�يلجأ

� �تحصيل�و$يملك �إ�ى �فماهو�السبيل �يفتقرإليه، �بل �البيت �أثاث �و$يتيسر�له �الثياب �يملك �من ،وم¢Xم
ً

�مث الثياب

�الحنطة،� �أكياس �معهم �ويحملون �Sسواق، �الناس�إ�ى �يذهب �أن �ا�مكن �من �Sخرى؟ �وSشياء �والبضائع Sعيان

ماش؛�ولكن�توجد�Uي
ُ
هذه�الصورة�بعض�ا�شاكل�والصعوبات،�من��ويبتاعوا�مقابلها�عدة�أذرع�من�ثوب�أو�ياردة�من�ق

ضم¢Xا�أن��نسان�يضطر�Uي�هذه�الصورة�إ�ى�حمل�Sثقال�من�مكان�إ�ى�مكان�أخر�لحاجات�بسيطة،�كما�أن�عليه�أن�

يبحث�عن�تاجر�خاص�له�Uي�الحنطة�رغبة�وحاجة،�وهذه�¯ي�الطريقة�للتبادل�والتعامل�ال��rكانت�سائدة�Uي�الزمن�

�ولكن�راج �وال��rالقديم، �العويصة، �ا�شكلة �هذه �إ�ى
ً
�Uي�مراحل�مختلفة�نظرا

ً
�فشيئا

ً
�الذهب�والفضة�شيئا ت�نقود

كانت�أسهل�من�حيث�الحمل�والنقل�من�الذهب�والفضة�بعي¢Xما،�كما�أنه�كان�من�ا�مكن�أن�يحصل��نسان�عhى�

�باسم�الدينار� �الذهبية�متداولة �فقد�كانت�النقود �من�Sسواق، �بواسط£Xا �ما �باسم�rs³ء �الفضية �الروم�والنقود Uي

  .الدرهم�Uي�ب
د�الفرس،�وكانتا�متداولت;ن�Uي�جزيرة�العرب�كذلك�

�من� �وغ;4هما �والدية �الزكاة ��داء �معيارين �وجعلهما �العملت;ن، �هات;ن �وسلم �هللا�عليه �صhى rµأقر�الن� وقد

لقّي "الواجبات�و�ل[·امات،�ومن�ثم�يسم¶Xما�الفقهاء�
َ
مة�الذهب�والفضة�تكتسب�القوة�الشرائية�كانت�قي". الثمن�الخ

إ�ى�حد�كب;�4ولذلك�اتخذ�كُل�م¢Xما�طابع�العملة�ا�تداولة�Uي�أحقاب�متتالية�طوال،�ثم�احتلت�مكا¡Xما�أوراق�النقود�

�التضخم� �أك½�4من ��نكماش�والهبوط�ف¶Xا �ويوجد �الشرائية، �والقوة ��حكام �قدرها �Uي �و$يوجد ،
ً
�فشيئا

ً
�شيئا هذه

فمث
�لو�كانت�عشرة�آ$ف�روبية�قبل�عشرة�أعوام�تحمل�قابلية�شراء�مائة�غرام�من�ذهب،�ف
�يمكن��والصعود،

اليوم�شراء�عشرة�غرامات�منه��Xذا�ا�بلغ،�وUي�هذه�الصورة�ربما�يوجد�بون�شاسع�وفرق�كب;�4ب;ن�قدرين�من�الروبية�

و�أنه�تعسف�وظلم�عhى�صاحب�الحق،�ولو�يدفع�عند�أداء�الواجبات�و�ل[·امات�ا�ؤجلة،�لو�يدفع�نفس�القدر�فيبد

  .مبلغ�زائد�بالنظر�إ�ى�القدر�الحا�ي�فتتمكن�شXÂة�الربا

هذه�ا�سألة�تنب�rÃكذلك�عhى�أن�أوراق�النقود�والعم
ت�ا�عدنية�هل�تعت�45أثمانا�أم�¯ي�وثائق�مالية؟�ولو�

�الذهب�و  �الحقيقي؟ �لتعي;ن�قدرها �قائمة�Sسعار�تعت�45وثائق�فأي�مقياس�يكون�معت45ا �أم �يكونان�معيارين الفضة

  .ا�ؤسسة�عhى�تقييم�مقرر�من�ِقبل��قتصادي;ن؟

Uي�هذه�الخلفية�قدم�الشيخ�القا�rstمجاهد��س
م�القاسم�rـ�رحمه�هللا�ـ�عدة�استفسارات�إ�ى�أهل�العلم�

� �ا�نعقدة�خ
ل�الف[4ة �الثانية �الندوة �عام�١١-٨والرأي�Uي �وتو ١٩٨٩من�ديسمU�45ي �بعض�Sمور�م؛ �Uي صلت�الندوة

ا�تعلقة�بالعم
ت�إ�ى�قرار�ونتيجة،�ولكن��ستفساَرين�اللذين�لم�يتم�القرار�بصددهما،�وتقرر�أ¡Xما�ُيناقشان�Uي�ندوة�

  :مقبلة�إن�شاء�هللا�ُيوجهان�إليكم�هذه�ا�رة،�وهما�كالتا�ي

�شرا  -١ �وتنخفض�قوة �ذاتية، �هل�يصح�معلوم�أن�Sوراق�النقدية�$�تحمل�قيمة �بسرعة، �عند�انكماشها XYا

�إ�ى�هذا�الجانب�أن�ُتربط�ا�تأخرات�والديون�نحو�القرض،�وا�هر،�وراتب�التقاعد�والثمن�ا�ؤجل�
ً
شرعا�نظرا

للبيع�ا�ؤجل�وأداء�الرواتب�ال��rلم�تدفع�عhى�ا�يعاد�بقائمة�Sسعار؟�وهل�يمكن�وضع�مثل�هذه�القائمة�



 

 

إن�تعي;ن�مقاييس�الدفع�وSداء�ب;ن�عامة�الناس�:فعها؟�وهل�يصح�أن�يقالو�نضباط�التام�بواسطته�Uي�د

ال��rتكون�مؤسسة�عhى�ضوابط�دقيقة�فنية�ُيوجب�الشجار�ا�تواصل�ب;ن�الجماه;�4والدهماء؟�وأنه�يمكن�أن�

  يتذرع�أحد�بأداء�خمس�مائة�روبية�مقابل�مائة�روبية�إ�ى�فتح�باب�الربا�عhى�مصراعيه؟

�بتحديد�مالية�Sوراق�النقدية�ال��rوجبت�Uي�الذمة�عند��قراض�أو�تحديد�هل�يجوز�للطر   -٢ ف;ن�أن�يقوما

ا�هر�أو�البيع�ا�ؤجل�بالذهب�أو�الفضة،�وُتدفع�أوراق�نقدية�تساوي�هذا�القدر�من�قيمة�الذهب�أو�الفضة�

  عند�حلول�Sجل؟

  .  نلتمس�منكم�أن�تشرفونا�بإجاباتكم�العلمية�Uي�هذا�الصدد

 *  * *  



 

 

 

  "التورق"مسألة�
  

��غــراض�معيشــية�أو�لضــرورات�
ً
البنــوك�العامــة�تــوفر�القــروض�للمحتــاج;ن�بربــا،�وهــذه�القــروض�تؤخــذ�أحيانــا

�يحتاج�ا�ق[4ض��بالغ�نقدية،�
ً
XÌدف�ا�ق[4ض��Xا�للحصول�عhى�أجهزة�مثل�ماكينات�للمصنع،�والبيت�للسكن،�وأحيانا

  .رسوم�ا�ستشفى�للع
ج�وما�إ�ى�ذلكمثل�حاجته�لدفع�رواتب�للموظف;ن،�ودفع�

الهيئات�ا�الية��س
مية�تستخدم�طريقـة�ا�ضـاربة،�وUـي�معظـم�Sحـاي;ن�طريقـة�ا�رابحـة�أو��جـارة،�يعÃـ�rأن�

�لهـــا،�أو�يشـــ[4ي�البنـــك�بنفســـه�Sشـــياء�ا�طلوبـــة،�ويبيعهـــا�
ً
الـــذي�يحتـــاج�إ�ـــى�النقـــود�للتجـــارة�تجعلـــه�تلـــك�الهيئـــات�ســـهيما

�بـا�جرة،�وهـذه�أمـور�$�غبـار�عل¶Xـا،�ولكـن�يصـبح�Sمـر��لـذلك�ا�حتـاج،
ً
وإن�أمكـن�دفـع�هـذا�الÎـrsء�بـا�جرة�يدفعـه�أحيانـا

�حينما�يحتاج�ا�ق[4ض�إ�ى�مبالغ�نقدية�فقط��ن�أخذه�لها�بزيادة�مالية�يص;�4ربا�بدون�شك
ً
  .صعبا

�يمكــــن�يبيــــع�فيــــه�" التــــورق"لــــذا�اتخــــذت�البنــــوك��ســــ
مية�لحــــل�هــــذه�ا�شــــكلة�طريقــــة�
ً
البنــــك�ا�شــــ[4ي�شــــيئا

  :عhى�مبلغه�ا�طلوب،�والتطبيق�العمhي�لهذه�الصورة�كالتا�ي�-بعد�بيعه��-للمحتاج�الحصول�

�بمائـة�وعشـرة�آ$ف�روبيـة،�ثـم�يبيعـه�لــ" الف"يحتاج�
ً

بمائـة�" ب"مائة�روبية�فيش[4ي�الحديد�مـن�البنـك�مـؤج

،�وهكــذا�يحصــل�
ً

�مــا�يكــون�" ب"وبيــة،�ويــربح�عhــى�مائــة�ألــف�ر " الــف"ألــف�روبيــة�معجــ

ً
" ب"عشــرة�آ$ف�روبيــة،�وغالبــا

�هيئة�ملحقة�بالبنوك،�وهكذا�
ً
  .هو�الذي�يحصل�بدون�مباشر�عhى�ربح�عشرة�آ$ف�روبية" ب"أيضا

" بيــــع�العينــــة"يــــذكره�عhــــى�Sغلــــب�الحنابلــــة�مــــن�الفقهــــاء�الــــذي�يكــــاد�يشــــبه�صــــورة�" التــــورق"هــــذا�الوجــــه�مــــن�

�مـن�شـخص�بمبلـغ�زائـد�يبيعـه�ا�شـ[4ي�هـذا�الشـخص�" بيـع�العينـة"Uـي��أن�ا�ش[4ي : والفارق�بي¢Xما
ً

�مـؤج

ً
إن�ابتـاع�شـيئا

�من�أحد�بمبلغ�زائد�ثم�يبيعـه�بمبلـغ�أقـل�" التورق"بنفسه�بمبلغ�أقل�منه،�ولكن�Uي�مسألة�
ً

�مؤج

ً
يش[4ي�ا�ش[4ي�شيئا

  .منه�ولكن�$�يبيعه��ن�اش[4ى�منه�بل�لشخص�آخر�دونه

للبنــوك��ســ
مية�اســتخدام�هـــذه�الطريقــة�لتــوف;�4النقــود�للمحتــاج;ن؟��¡Xــا�مجــرد�بيـــع�هــل�يجــوز��:والســؤال

واش[4اء�من�حيث�الشكل�ولك¢Xا�من�حيث�الغاية�تؤدي�إ�ى�اكتساب�الـربح�بـالنقود�ال�ـ�rتـدفع�للقـرض،�ومـن�ا�علـوم�أن�

  .الشريعة�§Xتم�با�شكال�الظاهرة�Uي�ا�عام
ت�كما�§Xتم�بمقاصد�ا�تعاقدين

*  *  *  



 

 

  

  ما�هو�ا�وضع�ا�عتG��Hي�أيام�النحر؟
  

ي�واجبة�عند�الحنفية،�وسنة�مؤكدة�عند�بعض� مما�$�شك�فيه�أن�Sضحية�إحدى�العبادات��س
مية،�̄و

ـــي�اليـــوم�العاشـــر�والحـــادي�عشـــر� ـــي�مقيـــدة�بالوقـــت�مثـــل�كث;ـــ�4مـــن�العبـــادات�Sخـــرى،�فأيـــام�النحـــر�ث
ثـــة�̄و الفقهـــاء،�̄و

ذي�الحجـــة،�كمـــا�أن�اليـــوم�الثالـــث�عشـــر�منـــه�داخـــل�Uـــي�أيـــام�النحـــر�عنـــد�بعـــض�الفقهـــاء،�يوجـــد�والثـــاني�عشـــر�مـــن�شـــهر�

Uــي�الوقــت�الــراهن�Uــي�بقــاع�مختلفــة�مــن�العــالم،�والواقــع�أنــه�يقــع�التفــاوت�Uــي�التــاريخ�بيــوم�بــ;ن��-بفضــل�هللا–ا�ســلمون�

ع�Uي�مكان�اليوم�العاشر�من�ذي�الحجة،�البلدان�الغربية�والبلدان�الشرقية�Uي�بعض�Sحيان،�وذلك�بأنه�يمكن�أن�يطل

،�أو�يطلع�اليوم�الثالث�عشر�Uي�مكان،�بينما�يكون�Uي�مكان�
ً

بينما�يكون�Uي�مكان�آخر�اليوم�التاسع�من�ذي�الحجة،�مث

الوجـه�Sول�وهـو�مـا�صـرح�بـه�الفقهـاء�أن�الع5ـ4ة�بمكـان�: آخر�اليوم�الثاني�عشـر�مـن�ذي�الحجـة�وا�سـألة�تحتمـل�وجهـ;ن

ة�$�بمكـــان�ا�ضـــّ�ي،�والوجـــه�الثـــاني�أنـــه�يمكـــن�أن�يطلـــع�اليـــوم�العاشـــر�مـــن�ذي�الحجـــة�Uـــي�مكـــان�التضـــحية�و$�التضـــحي

ــا�تجــب�عليــه،�فهــل�
ّ
يطلــع�Uــي�مكــان�ا�ضــّ�ى�منــه،�بــل�إنــه�$�يــزال�Uــي�اليــوم�التاســع�مــن�ذي�الحجــة�بحيــث�إن�Sضــحية��

ف�به
ّ
  .يجوز�أن�يؤدى�عمل�من�أحد�قبل�أن�يكل

�إ�ى�هذين
ً
  :الوجه;ن�نوجه�إليكم�استفسارات�تالية�ونظرا

  الوقت�سبب�نفس�وجوب�Sضحية�أم�هو�سبب�وجوب�Sداء؟ .١

 يعت�45موضع�التضحية�أم�ا�وضع�الذي�يقيم�به�ا�ضّ�ي�Uي�أيام�النحر؟ .٢

هـــل�يمكـــن�أن�يشـــ[4ط�لبدايـــة�Sضـــحية�أن�تنـــال�ا�ضـــّ�ي�ليلـــة�العاشـــر�مـــن�ذي�الحجـــة،�ولكـــن�يعت5ـــU�4ـــي�¡Xايـــة� .٣

موضع�Sضحية؟�وذلك�بأنه�إذا�كان�Uي�مكان�ا�ض�ي�اليوم�الثاني�عشر�مـن�ذي�الحجـة،�وUـي��وقت�Sضحية

  ا�كان�الذي�يضّ�ى�فيه�عنه�اليوم�الثالث�عشر�من�ذي�الحجة��ف
�يصح�أن�يض�ى�عنه؟

*  *  *  



 

 

  

  شركة��وNد�مع�أباءهم�Gي�التجارة
  

�بـدأ�تجــارة،�
ً
�طا�ـا�يكــون�Uـي�التجــارة�وSعمـال�أن�واحــدا

ً
�فيومــا

ً
،�ثـم�تقــدمت�التجـارة�يومــا

ً
وكــان�أو$ده�عندئـذ�صــغارا

�بعد�آخر�Uي�التجارة�وقاسموه�العمل،�
ً
كما�بلغ�Sو$د�أشدهم،�وشارك�الوالد�ابنه�Sك�45أو�بنوه�بعضهم�أو�كلهم�واحدا

�أم�بينما�لم�يتم��تفاق�مع�الوالد�عhى�أمر�واضح�جhي،�بأن�بنيه�الذين�يساعدونه�Uـي�التجـارة�يعت5ـ4
ً
ون�مـوظف;ن�عمـا$

،�وبعضهم�عشرة�أعوام،�
ً
شركاء�ف¶Xا،�أم�هو�مجرد�دعم�Sبوين�من�تلقاXYم؟�فربما�يساعد�بعضهم�أباهم�عشرين�عاما

وبعضـــهم�خمســـة�أعـــوام،�وربمـــا�تبتـــاع�بواســـطة�هـــذه�التجـــارة�الحاضـــرة�أمـــ
ك�وعقـــارات�أخـــرى،�ولكـــن�عنـــد�مـــا�ينتقـــل�

تجارة�الوالد�أنه�كيف�يتم؟�هل�تعتS�45مـ
ك�كلهـا�ملكـه؟�وهـل�تسـتوي�سـهام�الوالد�إ�ى�رحمة�هللا�تثور�قضية�تقسيم�

أخ�كّرس�حياته�بكاملها�مع�والده�Uي�التجارة�وسهام�شقيقه��خر�الذي�اشتغل�بوظيفة�Uي�مكـان�آخـر،�وعمـل�Uـي�ا�ـدن�

بالتقــدم��قتصــادي��والبلــدان�Sخــرى،�وحصــل�بمكاســب�هــذه�التجــارة�عhــى�شــهادات�الدراســات�العليــا،�ال�ــ�r¯ــي�كفيلــة

�مــا�يحــدث�خــ
ف�وشــجار�بــ;ن��خــوة�Sشــقاء��Xــذه�ا�ناســبات،�نقــدم�Uــي�
ً
Uــي�ا�ســتقبل،�وقــد�خــص�دخلــه�بنفســه،�وكث;ــ4ا

  :هذه�الخلفية�إ�ى�حضرتكم�أسئلة�تالية

لــو�بــدأ�الوالــد�تجــارة�بــرأس�مالــه،�ثــم�شــاركه�بعــض�بنيــه�Uــي�التجــارة�عhــى�رغبــة�منــه،�ولكــ¢Xم�مــا�قــاموا�بتمويــل� .١

شروع�برأس�مالهم،�فماذا�يكون�صفة�أمثال�هؤ$ء�البن;ن�Uي�التجارة�ا�خلفة�من�الوالد،�صفة�الشريك�أم�ا�

  ا�وظف�أم�ا�ساعد؟

�مــن�رأس�مــالهم�إ�ــى�التجــارة�بــإذن�مــع�الوالــد�مــع�ا�شــاركة� .٢
ً
ولــو�كانــت�الحــال�هــذه�ولكــن�البنــ;ن�قــد�ضــموا�شــيئا

 ف¶Xا،�فماذا�يكون�حكم�هذه�الصورة؟

،�فمـاذا�يكـون�لو�بدأ�من�ت .٣
ً
جارة�برأس�مالـه�ولكنـه�أجلـس�والـده�Uـي�الـدكان،�أو�أسـم��الـدكان�باسـم�والـده�تيمنـا

 حكم�هذه�الصورة؟

ولـو�قاســم�واحــد�مــن�البنــ;ن�عمــل�الوالــد�واتخــذ��خــرون�مــ¢Xم�ذرائــع�أخــرى�ل
رتــزاق،�بينمــا�لــم�يكــن�هنــاك�أي� .٤

،�فهـل�تعـد�مكاسـب��خـرين
ً
مشـ[4كة�بـ;ن�الجميـع�Uـي�هـذه�الحالـة�أم�¯ـي��تقسيم،�فكانوا�يـأكلون�ويشـربون�معـا

 ملكهم�وحدهم؟

٥. �،
ً
�يكـــون�موجـــودا

ً
�أم�مســـتأجرا

ً
لـــو�انقطعـــت�تجـــارة�الوالـــد�بســـبب�مـــا،�ولكـــن�موضـــع�التجـــارة�ســـواء�أكـــان�ممتلكـــا

وبــدأ�واحــد�مـــن�بنيــه�تجــارة�بـــرأس�مالــه�مــرة�ثانيـــة�بــنفس��ســـم،�فهــل�تكــون�هـــذه�التجــار�Uــي�ملكـــه�أم�Uــي�ملـــك�

  الوالد؟

*  *  *  



 

 

 

  نصاب�الذهب�والفضة�Gي�باب�الزكوة
  

�للزكاة�وحددت�مقاديرها�ال��rتسم��Uي�الشـرع�
ً
وهـو�مقيـاس�" النصـاب"لقد�جعلت�الشريعة��س
مية�مقياسا

للغÃــr،�كمـــا�هـــو�مقيـــاس�للفقـــر،�أي�كـــل�مـــن�يملـــك�هــذا�النصـــاب�يجـــب�عليـــه�الزكـــاة،�وبالتـــا�ي�$�يســـتحق�الحصـــول�عhـــى�

  .ليه�الزكاة�هو�نفس�ا�قياس��ن�يستحقها�باستثناء�بعض�Sمور مصارفها،�فكأن�مقياس�من�وجبت�ع

ثــم�إن�مــن�أمــوال�الزكــاة�مــا�يفــي�مباشــرة�بحاجــات��نســان�كا�جنــاس�والحيوانــات،�وم¢Xــا�مــا�هــو�كوســيلة�لســد�

�ضــروراته�كالــذهب�والفضــة،�فانخفــاض�أســعار�القســم�Sول�أو�ارتفاعهــا�$�يــؤدي�إ�ــى�فــرق�كب;ــ4،��ن�هــذا��نخفــاض�أو 

�عhـى�إفادتـه�و�نتفـاع�بـه،�ولكـن�الـذهب�والفضـة�يعت5ـ4ان�كوسـائل�لتبـادل�Sشـياء��جـل�
ً
�رتفاع�Uـي�الـثمن�$�يـؤثر�شـيئا

  .ذلك�يشكل�ثم¢Xما�وقوة�اش[4اXYما�أهمية�بالغة�Uي�ذلك

بكـــــل�وضـــــوح�نصـــــاب�الـــــذهب�والفضـــــة،�وكانـــــت�قيمـــــة�الـــــذهب��-صـــــhى�هللا�عليـــــه�وســـــلم–لقـــــد�بـــــ;ن�رســـــول�هللا�

وفيمــا�بعــده�مــن�العهــود��ــدة�طويلــة�متســاويت;ن،�ولكــن��-صــhى�هللا�عليــه�وســلم–ة�اشــ[4اXYما�Uــي�عهــد�النµــ�rوالفضــة�وقــو 

�إ�ـــى�أك½ـــ�4مـــن�مائـــة�ألـــف�
ً
�ذهبـــا

ً
�Uـــي�هـــذه�Sيـــام،�حيـــث�بلغـــت�قيمـــة�حــوا�ي�خمـــس�وســـبع;ن�جرامـــا

ً
صــار�الفـــرق�بي¢Xمـــا�كب;ـــ4ا

�ف
ً
ضـة�مـا�يزيـد�عشـرة�آ$ف�روبيـة،�وهكـذا�لـم�يبـق�روبية،�بينما�بلغـت�قيمـة�حـوا�ي�نصـف�كيلـو�وخمـس�وعشـرين�جرامـا

  .ب;ن�مقدار�نصاب¶Xما�أي�اتزان

��شــاكل�كمــا�تتعــرض�لهــا�مســألة�وجــوب�الزكــاة،��ن�الــذي�يملــك�
ً
إن�مســألة�الحرمــان�مــن�الزكــاة�تتعــرض�أيضــا

�يقــدر�ثمنــه�بخمســة�عشــر�ألفـــا�روبيــة�دون�حوائجــه�Sساســية�$�يســتحق�الزكـــاة،�ومــن�ا�علــوم�أن�هــذا�
ً
القــدر�مـــن�شــيئا

  .ا�بلغ�قليل�تافه�Uي�هذه�Sيام

  :ضمن�هذا��طار�نود�تقديم�سؤال;ن

$�شـك�Uــي�أن�الشــريعة�نصــت�عhــى�نصــاب�الــذهب�والفضـة،�فلــو�ملــك�أحــد�ا�قــدار�ا�عــ;ن�للــذهب�أو�  :�ول 

�أو�أمـــوال�التجـــارة،�فهـــل�: الفضـــة�يجـــب�عليـــه�إخـــراج�زكـــاة�ذلـــك�ا�ـــال،�ولكـــن�الســـؤال
ً
يقـــاس�ذلـــك�لـــو�امتلـــك�أحـــد�نقـــودا

�يمكـن��Xـا�اشـ[4اء�
ً
لوجوب�الزكـاة�عhـى�نصـاب�الـذهب�أو�يقـاس�ذلـك�عhـى�نصـاب�الفضـة؟�أي�أنـه�لـو�ملـك�شـخص�نقـودا

مـا�يبلـغ�النصــاب�مـن�الفضـة�و$�يمكــن��Xـا�اشـ[4اء�مــا�يبلـغ�النصـاب�مــن�الـذهب�فهـل�يــؤدي�هـذا�الشـخص�الزكــاة�أم�$؟�

�أو�أمــوال�التجــارة�أو�
ً
�غ;ــ�4أمــوال�الزكــاة�تبلــغ�هــذه�Sمــوال�قيمــة�نصــاب�الفضــة�وكــذلك�لــو�وجــد�أحــد�عنــده�نقــودا

ً
أمــو�

  ولك¢Xا�$�تبلغ�قيمة�نصاب�الذهب،�فهل�يحل�له�أخذ�الزكاة�أو�$�يحل�له�أخذها؟

�مـــن�الفضـــة�لـــم�يبلـــغ�مجموعهمـــا�  :الثاني
ً
�مـــن�الـــذهب�ومقـــدارا

ً
يـــذهب�Sحنـــاف�إ�ـــى�أنـــه�لـــو�ملـــك�أحـــد�مقـــدارا

�من�الفضة�النصاب�وجب�عليه�الزكاة،�إ$�أن�� 
ً
مام�أبا�حنيفة�يذهب�إ�ى�أنه�يعتU�45ي�ذلك�الثمن،�فلو�ملك�أحد�شيئا

�مــن�الــذهب�ثــم�يبلــغ�ثمــن�مجموعهمــا�نصــاب�الفضــة�فعنــد��مــام�أبــي�حنيفــة�تجــب�عليــه�الزكــاة�بنــاء�عhــى�الــثمن�
ً
وشــيئا

والفضة�نسبة�من�نصابه،�الحا�ي،�بينما�يذهب�الصاحبان�إ�ى�ضم�Sجزاء،�أي�يجب�أن�يكّمل�مقدار�أحد�من�الذهب�

َســب�مــن�نصــابه،�ففــي�هــذه�الحالــة�تجــب�عليــه�الزكــاة،�عhــى�ســبيل�ا�ثــال
ُ
الــذهب�هــو�ربــع�: ويكّمــل�ا�قــدار�Sخــر�بقيــة�الن

  .نصابه�والفضه�ث
ثة�أرباع�نصابه�فوجبت�عليه�الزكاة��ن



 

 

�وعشــرة�بنــاء�عhــى�قــول��مــام�أبــي�حنيفــة�Uــي�Sوضــاع�الراهنــة�يمكــن�أن�تجــب�الزكــاة�Uــي�عشــ
ً
رة�جرامــات�ذهبــا

،�فهــل�يمكــن�Uــي�هــذه�الصــورة�
ً
�ذهبـا

ً
جرامـات�فضــة،�كمــا�يمكــن�أن�$�تجــب�عليــه�الزكـاة�Uــي�حالــة�امت
كــه�ســبع;ن�جرامــا

  اختيار�قول�الصاحب;ن�Uي�مسألة�ضم�النصاب؟

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

عقد�ا�جمع�ندوته�التاسعة�عشرة�Uي�جامعة�مظهر�سعادت�بمدينة�هانسوت�بو$ية�

� �من �أيام �أربعة �استغرقت rوال�� ��٣٠-٢٧غجرات، �شهر�صفر�ا�ظفر�عام من��١٤٣١من

�ا�وافق� من��٢٥٠ا�ي
دي،�وشارك�ف¶Xا�حوا�ي��٢٠١٠من�شهر�ف45اير�عام��١٥-١٢الهجرة،

العلماء�وا�تخصص;ن�Uي��فتاء�من�داخل�الهند�وخارجها�خاصة�من�دولة�قطر،�وجمهورية�

�وأف �وبريطانيا، �ونيبالمصر�العربية، �وإيران، �وكندا، �الجنوبية، �ستة�. ريقا �ناقشوا والذين

موضوعات�Uي�ضوء�التطورات��جتماعية�وا�قتضيات�ا�عاصرة،�واتخدوا�القرارات�بصورة�

فقد�تقرر�تأجيل�إصدار�القرار�حوله�بعد�" نصاب�الذهب�والفضة"جماعية،�سوى�موضوع�

  :تعا�ى�استيفاء�البحث�والنقاش�Uي�برنامج�قادم�بإذن�هللا

o س(ميةWالط(ق�الصادر�من�قبل�محاكم�الدول�غ���  

o التكييف�الشر=ي�للعم(ت�ا�عاصرة  

o مسألة�التورق  

o ي�أيام��ضحيةG��Hما�هو�ا�كان�ا�عت 

o ي�التجارةGحكم�اش`�اك��بناء�مع�آبا[\م� 

o نصاب�الذهب�والفضة  

  :وإليكم�قرارات�الندوة�بخصوص�هذه�ا�وضوعات
  

  قبل�محاكم�الدول�غ���Wس(ميةالط(ق�الصادر�من�
  

 
ً
Nالضوابط�   :أو� �و�يراJي ،

ً
�مسلما �غ;�4�س
مية �الب
د �محكمة �Uي rstالقا� �كان إن

�Uي�مسألة�فسخ� �معتد�به �فقضاؤه الشرعية�وSصول��س
مية�عند�قضائه،

  .النكاح،�بتÚ·يله�مÚ·ل�الحاكم�ا�سلم

 
ً
ام�القضاء��الشرJي�للمسلم;ن�من�قبل�الب
د�غ;�4�س
مية�ال��r$يوجد��Xا�نظ   :ثانيا

�الشرJي،� �بتأسيس�دور�القضاء �عhى�ا�سلم;ن�أن�يقوموا �يجب�ف¶Xا الحكومة،



 

 

�ح��� �ومسئوول¶Xا، �Sمور �أولياء �باستشارة �ا�ختلفة ومجالس�وهيئات�القضاء

 .يتس��Ãلهم�مراجع£Xا�ورفع�القضايا�إل¶Xا�ح;ن�حدوث�الÚ·اعات�والخصومات

 
ً
�الط   :ثالثا �أن �قبل�بما �ينبÛي �لذا ،� ��س
مية �الشريعة �أبغض�ا�باحات�Uي 
ق�من

استخدام�تلك��باحة�محاولة�إيجاد�سبل�العشرة�و�ص
ح�ب;ن�الزوج;ن�قدر�

 .الطاقة�ويتحرز�من�قرار�الط
ق�والخلع�إ�ى�أق��sÜحد�ممكن

 
ً
إن�قدم�الزوج�عريضة�فسخ�عقد�النكاح�إ�ى�قاض�غ;�4مسلم��حاكم�الدول�   :رابعا

�فإن�غ; �بالتفريق، rstالقا� �sثم�ق�� �إ�ى�Sسباب�القانونية،
ً
�نظرا �4�س
مية،

،�ويفضل�أن�يصرح�الزوج�أيضا�بألفاظ�
ً
�بائنا

ً
هذا�الحكم�بالتفريق�يعت�45ط
قا

 .الط
ق�بعد�صدور�قرار�ا�حكمة

 
ً
�إ�ى�قاض�غ;�4مسلم�Uي�محاكم�الب
د�   :خامسا إن�قدمت�الزوجة�عريضة�فسخ�نكاحها

 
مية�ثم�ق���sالقا�rstبالفسخ�بإذن�زوجها،�فقضاؤه�معتد�به،�وإن�غ;�4�س

لم�يأذن�الزوج�بالفسخ�فهذا�التفريق�$�يعتد�به�شرعا،�وUي�هذه�الحالة�يمكن�

للمرأة�أن�تطلب�الخلع�من�الزوج�أو�تفسخ�نكاحها�ع�45دار�القضاء�الشرJي�أو�

 .ا�جالس�القضائية�الشرعية�Sخرى 

*  *  *  

  للعم(ت�ا�عاصرةالتكييف�الشر=ي�
  

 
ً
Nأو�بمؤشر�   :أو� �ربط�التسديدات�ا�ؤجلة�والديون�بقيمة�الذهب�والفضة $�يجوز

�كو¡Xا� �بسبب �جدا �أمر�صعب �ا�ؤشرات �هذه �sبمقت�� �العمل ��ن Sسعار،

�تعد�صالحة� �الظن�والتخم;ن�فلم �وعhى �الدقيقة، �عhى�Sصول�الفنية مبنية

ديد،�كما�تسبب�هاتان�الحالتان�فتح�للعمل،�وقد�يؤدى�ذلك�إ�ى�إثارة�نزاع�ش

  .أبواب�الربا�أيضا

 
ً
يستحسن�أن�يتم�تحديد�ا�هور�ا�ؤجلة�بالذهب�أو�الفضة،�كما�سبق�أن�قرر�   :ثانيا

�ا�قدار� �أداء �يجب �الحالة �هذه �وUي �السابقة، �ندوته �Uي �الصدد ��Xذا ا�جمع



 

 

الزوج�(وإن�اتفق�الطرفان�. ا�حدد�من�الذهب�والفضة�إذا�حان�موعد�Sداء

�من�العم
ت�) والزوجة �الذهب�أو�الفضة �يعادل�قيمة �ما �أداء �عhى �حينه Uي

�أو�قيمة� �تعي;ن�أجرة �تم �إذا �ويجري�نفس�الحكم �جائز، �أيضا �فهذا الورقية

  .ال�ÞsÎبالذهب�أو�الفضة

*  *  *  

  مسألة�التورق
  

قد�يحتاج��نسان�إ�ى�مبالغ�نقدية�و$يجد�حوله�من�يستقرض�منه�،�فيش[4ي�سلعة�

�لغ;4البائع�بأقل�مما�اش[4اها�به
ً
لكي�يحصل�عhى�النقد،�وهذا�الشكل�. نسيئة،�ثم�يبيعها�نقدا

معمول�به�منذ�زمن�قديم�،وفقهاء�الحنابلة�استخدموا�لهذا�النوع�من�ا�سألة�مصطلح�التورق�

،�أما�جمهور�الفقهاء�فقد�أجازوها�لكو¡Xا�عقدين�مختلف;ن�و�مستقل;ن،�وUي�عصرنا�الحاضر�

�ع �باسم�هناك �ا�عام
ت �تمارس�بعض�أنواع ��س
مية �والبنوك �ا�الية �ا�ؤسسات �من دد

التورق،�إ$�أ¡Xا�صارت�مثار�اخت
ف�لدى�العلماء،�ومن�هنا�فقد�ناقشت�هذه�الندوة�مسألة�

  :التورق�وبعد�البحث�والدراسة�و�معان�أسفرت�عن�القرارات��تية�

 
ً
Nمي�أو�م   :أو
ؤسسة�مالية�تبيع�سلعة�للمدين�بسعر�أك½�4ثم�إذا�كان�هناك�أي�بنك�إس

هو�بنفسه�يش[XÌ4ا�أو�تش[4ي�إحدى�مؤسساته�التابعة�لها�بسعر�أقل،�فهذا�محرم�

 
ً
  .$�يجوز�شرعا

 
ً
إن�لم�يتحقق�البيع�أو�الشراء�من�قبل�البنك�معÃً��بل�تحقق�ذلك�صورة�حيث�   :ثانيا

 .تقتصر�عhى�إجراءات�ورقية�فحسب�فهذا�أيضا�محرم�شرعا

 ثا
ً
�البنك�   :لثا �بسعر�زائد�ثم�قطع �البنك��س
مي�سلعة�له�للمستقرض�سلفا �باع إذا

ع
قته�مع�الدين�كليا،�وقبض�ا�ش[4ي�عhى�السلعة�ثم�باعها�بسعر�أقل��ن�ليس�

 
ً
 .له�أي�ع
قة�تجارية�أو�مالية�مع�البنك�جاز�ذلك�شرعا

*  *  *  
  



 

 

  

  ما�هو�ا�كان�ا�عتG��Hي�أيام��ضحية؟
  

�كان� مفوض�Sضحية�Uي�مكان�ما،�ومكان�Sضحية�غ;�4مكان�ا�فوض�فا�عت�45إذا

�طلع� �قد �يكون �وذلك�بشرط�أن �وان£XاXYا، �Sضحية �توقيت�ابتداء �Uي هو�مكان�Sضحية

 :صبح�العاشر�من�ذي�الحجة�عhى�ا�ض�ي،�وبالتا�ي

�عنه�  . أ �يصح $� �ا�ض�ي، �عhى �الحجة �ذي �العاشر�من �صبح �يطلع �لم إن

  .وكان�التاريخ�Uي�مكان�Sضحية�هو�العاشر�من�ذي�الحجةSضحية�ول

�ذي�  . ب �عشر�من �الثاني �شمس �عليه �غربت �ا�فوض�إذا �من �Sضحية تصح

لكن�مكان�Sضحية�ما�زال�فيه�بقية�من�الثاني�عشر�من�ذي�الحجة�.الحجة

  ولم�تغرب�الشمس،���

وا�كان�الذي�وبعكسه�إن�كان�ا�فوض�Uي�اليوم�الثاني�عشر�من�ذي�الحجة،�  . ج

تتم�فيه�Sضحية�قد�دخل�Uي�اليوم�الثالث�عشر،�فإن�Sضحية�$�تصح�Uي�

  .هذه�الصورة

كل�من�ا�ف��rرشيد�أحمد�فريدي،�وا�ف��rعبد�) أ(هذا،�وقد�اختلف�Uي�الفقرة�رقم�

�الرب� �عبد �وSستاذ �عثمان �محمد rوا�ف�� �نذيري �أحمد �جميل rوا�ف�� �ا�ظاهري، الودود

�والشيخ rذلك��أعظم� �Uي �Sضحية �فأجازوا �هللا �نعمت rوا�ف�� �حيدرابادي �الهدى ثناء

�رأى� �ان�Sحوط�هو�تجنب�Sضحية�Uي�ذلك�اليوم،�بينما اليوم،إ$�أن�البعض�م¢Xم�قالوا

  .أنه�$�تجوز�التضحية�Uي�مكان�Sضحية�كذلك) ب(ا�ف��rسلمان�البالنبوري�Uي�الفقرة�

X¡ما�يعت45ان�توقيت�ا�وكل�وا�ض�يأما�الشيخ�كامل�والشيخ�احتشام�فإ.  

� �الحالة�" ب"ويختلف�الشيخ�سلمان�بالنبوري�حول�فقرة �Uي فإنه�$يج;·�Sضحية

  .ا�ذكورة�أع
ه

*  *  *  
 



 

 

 

  حكم�اش`�اك��بناء�مع�آبا[\م�Gي�التجارة
  

 
ً
Nى�  : أوhت،�لذا�يجب�ع
إن�الشريعة��س
مية�تو�ي�اعتناء�خاصا�بالوضوح�Uي�ا�عام

ا�سلم;ن�أن�يراعوا�هذا�الجانب�ا�هم�عند�تعاملهم�مع��خرين،�و�يركزوا�بوجه�

�فهناك� �والتجارة، �العمل �مجال �Uي �سيما �و$ �ا�همة �النقطة �هذه �عhى خاص

شخص�يقوم�بالتجارة�ويشارك�ف¶Xا�أو$ده،�ف
�بد�من�تحديد�دور�Sو$د�Uي�هذه�

من�أول�Sمر،�وإذا�تحّدد�) مع;ن�هل�هو�شريك�أو�أج;�4أو (التجارة�ومكان£Xم�ف¶Xا�

�معظم�الخصومات� �Sمر�فإنه�سيساعد�عhى�فّض�كث;�4من�الÚ·اعات�وحّل هذا

�مثل� �Uي �بتعي;ن�ا�كانة �يجب�من�أول�Sمر��هتمام �وبالتا�ي ،
ً
�تحدث�غالبا rال�

  .هذه�التعام
ت

 
ً
بعض�Sو$د��إذا�كان�الوالد�هو�الذي�بدأ�التجارة�برأس�ماله�الخاص�ثم�شاركه   :ثانيا

Uي�ممارسة�التجارة��دون�أن�يسهموا�برأس�مالهم�ف¶Xا�ولم�يحدد�الوالد�مكان£Xم�

�ومساعدين� �معاون;ن �يعت45ون �فإ¡Xم �الوالد �كفالة �Uي �كانوا �فإن �بrsÎء، ف¶Xا

 .للوالد،�وإن�لم�يكونوا�Uي�كفالته،�فإنه�تحدد�أجر§Xم�حسب�العرف�والعادة

 
ً
�تجار    :ثالثا �Uي �وتع;ن�مقدار�رأس�مال�كل�واحد�وإن�أسهم�Sو$د �بأموالهم، �الوالد ة

م¢Xم�ففي�هذه�الحالة�سيكونون�شركاء�للوالد،وتعت�45مشارك£Xم�Uي�هذه�التجارة�

حسب�نسبة�مساهم£Xم�برأس�ا�ال،إ$�إذا�كان�الولد�ا�ساهم�برأس�ا�ال�ينوي�

 أنه�$�يكون�مشاركا�Uي�التجارة�بل�مساعدا�للوالد�ومعاونا�له�فحسب،��

 
ً
إذا�كان�الولد�هو�الذي�بدأ�التجارة�برأس�ماله�ثم�قررأن�يجلس�والده�Uي�ا�حل�  :رابعا

�و$�يعت�45 �الوالد، �دون �للولد �فالتجارة �أبيه، �باسم �ا�حل �أو�سم� �له، اح[4اما

�أو� �باسمه �ا�حل �تسمية �بمجرد �مشروعه �Uي �أو�مساهما �للولد �شريكا الوالد

 .جلوسه�Uي�ا�حل

 
ً
�اختار�S   :خامسا موا�إذا

ّ
�ثم�سل �من�وسائل�الكسب�ـوالوالد�موجودـ

ً
و$د�بأنفسهم�عددا

�من�أموالهم�للوالد،�فالوالد�يكون�مالكا�للمال�ا�سلم�إليه،
ً
 جزءا



 

 

 
ً
�ـ�  :سادسا �لكن�مكان�التجارة �بسبب�من�Sسباب، �الوالد �بدأها rال�� لو�ان£Xت�التجارة

�ثم�بدأ �مازال�باقيا، � �أو�عhى��ستيجار�ـ �كان�ملكا أحد�Sو$د�بممارسة��سواء

�تكون�ملكا� �التجارة �فإن�هذه �السابق، �نفس�ا�حل�وبنفس�ا�سم� �Uي التجارة

للولد�الذي�بدأ�ا�شروع،�و$تكون�ملكا�للوالد،�أما�ا�حل�وا�كان�فإنه�سيبقى�

ملكا�للوالد،�وUي�حالة�وفاة�الوالد�يكون�فيه�نصيب�كل�الورثة،�وكذلك�يكون�

�معنو  �لقيمة �مالكا �بعد�الوالد �الورثة �كل �نصيب �ف¶Xا �يكون �كما �لتجارته ية

 . وفاته

 
ً
�إ�ى�   :سابعا �وتحتاج �ا�وضوع ��Xذا �تتعلق rال�� �ا�جتمع �Uي �القضايا �من �عدد هناك

�مقال� �إعداد �ا�جمع �تناشد �الندوة �وهذه �عل¶Xا، �ا�سلم;ن �وإط
ع توضيحها

حسب�ما�مفصل�حول�هذه�القضايا�ا�همة�وبحث�تفاصيلها�Uي�الندوة�القادمة�

 .تقتضيه�الحاجة

 
ً
�خطXÂم�   :ثامنا �Uي �الجانب �هذا �يتناولوا �أن �والخطباء �Sئمة �الندوة �هذه تناشد

�عامة� �ب;ن �وغ;4ها �والوراثة �الشراكة �موضوع �Uي �القول �ويفصلوا ومحاضرا§Xم،

�عل¶Xا �ويطلعوهم �و�باء�. الناس، �Sو$د �ب;ن �بالشراكة �يتعلق �ما �سيما $� و

  .زوجاتوSشقاء�وSزواج�وال

*  *  *  


