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في هذا العدد..

 «c¼  =qN²��  w�  ¨q{UH�«  UM�Oý  rJÐ  V =Šd½ÆÆÆ ÎW¹«bÐ
 s¹“«u�  w�  tKF¹  Ê√  v�UFð  tK�«  ‰Q�½Ë  ¨„—U³*«  ¡UIK�«
 Ê√Ë  ¨rJKLŽË  rJLKŽ  w??�  „—U??³??¹  Ê√Ë  ¨ ÎöOIŁ  rJ�ULŽ√

Æœö³�«Ë œU³F�« rJÐ lHM¹
 VKÞ sŽ W¹«b³�«  w� ≠q{UH�«  UM�Oý ≠ UMŁ =b% u� ≠  ±  ”
 tðöÝ«d�Ë ¨tKOB% qO³Ý w� tðöŠ—Ë ¨rKFK� bL×� aOA�«

øÁdBŽ ¡ULKŽ l� W ]OLKF�«
 ”Ë—œ  dC×¹  v�UFð  tK�«  tLŠ—  Õ« ]d???'«  bL×�  aOA�«  ÊU??�
 UNM�Ë  ¨v�UFð  tK�«  tLŠ—  ÊU ]OŠb�«  nK)«  tK�«  b³Ž  aOA�«
 tLŠ— tK�«  b³Ž aOA�«  …U�u�  tKLJ¹ r�Ë ¨V�UD�«  qO�œ  ”—œ
 ¡ULKŽ  bMŽ  ”—œ  q??Ð  ¨p???�–  vKŽ  dB²I¹  r??�Ë  ¨v??�U??F??ð  t??K??�«
 qO�œ 7�Ë ¨v�UFð tK�« »U²� kH×¹ ÊU�Ë ¨r¼d�– wðQ¹ s¹dš¬
 ÊU�Ë ¨…dOB� …b� w� tEHŠ t½√ XFLÝ U� V�ŠË ¨V�UD�«
 W ]O³Šd�« rE½Ë ¨…bOIF�« w� W ]OC*« … ]—b�« rE½ p�c� kH×¹

ÆÊu²*« s� U¼dOžË iz«dH�« w�
 Ã—Uš  öŠ— v�UFð tK�« tLŠ— aOAK� sJð rK� ªtðöŠ— sŽ U ]�√
 iFÐË ÁbKÐ ¡ULKŽ sŽ rKF�« cš√ U ]/≈Ë ¨rKF�« VKD� œö³�«

ÆtM� t²FLÝ UL� ¨¡ULKF�« s� œö³�« —«“ s�
 ¡ULKŽ v�UFð tK�« tLŠ— aOA�« qÝ«— bI� ªtðöÝ«d� sŽ U ]�√Ë
 tK�«  tLŠ—  ÍbF��«  sLŠd�«  b³Ž  aOA�«  rNM�  ¨bK³�«  Ã—Uš
 rOBI�UÐ  «Ëd̂??L??� ¨Z??(« v??�≈  t??ÐU??¼– 5??Š t�dŽ b??�Ë ¨v�UFð
 rNMOÐ —U??�Ë ¨tOKŽ · ]d??F??ðË aOAK� ”Ë—b???�«  iFÐ «Ëd??C??ŠË
 tK�« b³Ž aOA�« qÝ«— p�c�Ë ¨WþuH×� w¼Ë ¨… ]bŽ  öÝ«d�
 ¨Z(« WKŠ— ¡UMŁ√ p�c� tOI� b�Ë ¨v�UFð tK�« tLŠ— bOLŠ sÐ
 ¨v�Ë_«  s�  Òq�√  w¼Ë   öÝ«d�  ]rŁ  ¨ULNMOÐ  ·—UF²�«  qB×�
 ‰¬  rO¼«dÐ«  sÐ  bL×�  aOA�«  l�   ö??Ý«d??�  t�  ÊU??�  p�c�Ë
 w½dC×¹ U� «c¼ ¨v�UFð tK�« tLŠ— ÎUIÐUÝ WJKL*« w²H� aOA�«

ÆrKŽ√ v�UFð tK�«Ë
ørNÐ d ]ŁQð s¹c�« t�¹UA� “dÐ√ Ús Ó� ≠≤”

 aOA�«  u¼  ¨v�UFð  tK�«  tLŠ—  aOA�«  rNÐ  dŁQð  s�  “d??Ð√  Ús?? �
 sŽ ¨tMŽ Y¹b(« dO¦� ÊU�Ë ¨v�UFð tK�« tLŠ— nK)« tK�«b³Ž
 ¨WKOKł n�«u� s� t� qBŠ U� iFÐË tKC�Ë tIKšË tLKŽ
 tLŠ—  ”—U??H??�«  tK�«  b³F�«  »U??¼u??�«  b³Ž  aOA�«  Â“ô  Áb??F??ÐË
 t�“ö� ¨nK)« tK�«b³Ž aOA�«  cO�öð  s� u¼Ë  ¨v�UFð  tK�«

ف حول  نُجول ونطوِّ زلنا  ال  المباركة...  الِسْلِسَلة  زلنا متواصلين معكم من خالل هذه  ال  الكرام...  قراءنا 
بهم  َأَضاءت  ُعَقالء...  ومربِّين  ُحَكماء،  وُمْصلحين  ُفَضالء،  وُدعاة  ُنجباء،  وأئمٍة  ُنبالء،  َ�عالٍم  وتراِجَم  ِسَيٍر 
وَنْقتفي  َمِعينهم،  من  َنْنهل  أن  آملين  كّي...  الزَّ َعَبِقهم  ِمْن  ا�ربع  َجَنَباُتها  مت  وتنسَّ الكويت،  سماء 
المعاصرين؛  الكويت  أعــالم  من  بــارٍز  لَعَلٍم  صناه  خصَّ العدد  وهــذا  دروبــهــم...  على  ونسير  آثارهم، 
فضل؛  آل  إلى  نسبه  يرجع  الذي  الحنبلي  اح  الجرَّ ا�  عبد  بن  سليمان  بن  محمد  امة  العلَّ الشيخ  إنَّه 
«حرمه»  بلدة  من  ا�  عبد  ه  جد� هاجر  قحطان.   من  وطيء  طيء،  من  الم  وبنو  الم،  بني  بطون  من  بطٍن 
الشيخ  وولد  آنــذاك،  ضربها  الذي  والجفاف  الجدب  بسبب  الكويت؛  إلى   - نجد  في  سدير  قرى  إحدى   -
المبارك  اللقاء  هذا  لنا  فكان  ١٩٠٢م.   / هـ   ١٣٢٢ سنة  الهجرة  تلك  من  سنة  أربعين  نحو  بعد  محمد 
ورعــاه-  ا�  حفظه   – هام  النَّ سالم  بن  عدنان  الشيخ/  فضيلة  ومالزميه؛  تالمذته  أبــرز  من  واحــٍد  مع 

صور من حياة
اح د بن سليمان الجرَّ  الشيخ محمَّ

يها)  (فقيه الكويت وفرضِّ
ام لقاء مع الشيخ/ عدنان بن سالم النهَّ

أجراه: أحـمد عبد الوهاب سالم

Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«

مفتون من بلدي

يعد� ا�ستاذ الدكتور حسن الشاذلي -رحمه ا�- من أبرز أعضاء هيئة الفتوى في دولة الكويت، قضى في 

ة  ة في الصياغة، والموضوعيَّ ز� في أدائه، اتَّسمت فتاواه بالدقَّ عضويتها نحو� من عشرين سنة، منذ ١٩٩٧، فكان مميَّ

ب�. وها هو قد رحل عن هذه  في التأصيل الفقهي، وكان من ا�ساتذة الذين تركوا في نفسي أثر� وتأثير� طيِّ

ر شيئ� من سيرته  الدنيا وغادرها بسيرة حافلة با�نجازات العظيمة التي يستحق بها منا -وفاًء- أن ُنسطِّ

ة؛ ليبقى َعَلم� على الِجدِّ واالجتهاد، وقدوًة للسالكين في طريق العلم وأهله. ة، ومسيرته الِعلميَّ الشخصيَّ

ÍuLŠ œuL×� dO¼“ ∫œ«bŽ≈
Èu²H�« W¾O¼ dÝ 5�√

Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«

علماء وأعالم

 الشيخ الدكتور 
حسن علي الشاذلي 

رحمه ا�

كلمـــة وفــــاء وتقـــدير

∫…QAM�«Ë …œôu�«
 WM¹b� w� w�–UA�« ‰UF�«b³Ž bLŠ√ wKŽ s�Š aOA�« b�Ë

Æ◊uOÝ√ WE�U×� w� ZOð uÐ√ e�d� ? WKO�M̂�«
 ª≠v�UFð tK�« rNLŠ—≠ ÎUFOLł «u�̂uð b�Ë ¨…uš≈ WFÐ—√ aOAK�Ë
 w�uð ÂU ]A Ó¼ tLÝ« Œ√  t�Ë ¨bLŠ√Ë ¨rýU¼Ë ¨‰UF�«b³Ž ∫r¼Ë
 s� WF�U'« s� tłd̂�ð bFÐ aOA�« Ã ]Ëeð b�Ë ¨dOG� u¼Ë
 —u�c�« s� V$√Ë ¨©w�uI�«® WKzUŽ s� bOFB�« w� …dÝ Ô√
 rNEHŠ  ¨wKŽË  ¨s¹b�«  ÂU�ŠË  ¨Â“U??Š  bL×�  ∫œôË√  WŁöŁ

ÆrNO� „—UÐË ÎUFOLł tK�«
 kOH×²�  W ]O� ]Ë_«  WÝ—b*«  w�  w??� ]Ë Ó_«  tLOKFð  aOA�«  v ]IKð
 ¨WÐU²J�«Ë  ¨…¡«d??I??�«  UN�öš  r ]KFð  ¨ «uMÝ  l??Ð—√  … ]b??*  Ê¬dI�«
 p�–  bFÐ  ]rŁ  ¨.dJ�«  Ê¬dI�«  kHŠË  ¨»U�(«Ë  ¨¡ö??�ù«Ë
 ªÁb�«Ë s� nOD� n�u� UM¼Ë ¨…d¼UI�« w� d¼“_UÐ o×²�«
 bBI¹Ë® „uš√ =ÍÓ“ r ]KF²ðò ∫t� ‰UI� dOG� u¼Ë Ád ]Oš YOŠ
 Áb�«Ë ÊU�Ë ¨åø©Íd¼“√® w =¹ Ó“ Â√ ©W ]O½b� t²Ý«—œË dO³J�« ÁUš√

 ¨…U�U;« w� qLF¹Ë ¨d¼“_« s� W ]O  *UF�« …œUNA�« vKŽ Îö�UŠ
 WI¹dÞ vKŽ W ]OŽdý WÝ«—œ  ”—b¹ Ê√  s�Š aOA�«  —U²šU�

Æt� tK�« oO�uð s� «c¼Ë ¨« Òbł dOG� >sÝ w� u¼Ë ¨Áb�«Ë
 WKŠd*«  ]r??Ł  ¨ «uMÝ l??Ð—√  … ]b??*  W ]Oz«b²Ðô«  aOA�«  ”—œ  b??�Ë
 w� d¼“_« WF�UÐ o×²�«  ]rŁ ¨ «uMÝ fLš … ]b* W ]¹u½U¦�«

Æ «uMÝ lÐ—√ … ]b* WF¹dA�« W ]OK�

∫tšuOý
 ÊuM Ó�  v�OŽ  aOA�«  s�  WF¹dA�«  W ]OK�  w�  aOA�«  œUH²Ý«
 Ác¼ ‰öš œUH²Ý« b� t ]½√ ]pý ôË ¨„«c½¬ U¼bOLŽ ÊU� Íc�«
 ¨Êu½UI�«Ë WF¹dA�« ¡ULKŽ —U³� s� tðUOŠ s� W�—U³*« …d²H�«
 Î«d�UŽ d¼“_« ÊU� bI� ¨„«c½¬ W ]OLKF�« rN²½UJ� rN� s¹c�«

ÆX�u�« p�– w� ¡ULK ÔF�« s� V Ó�M̂�UÐ
 bL×� aOA�« ∫rN L ÚKŽ s� œUH²Ý«Ë aOA�« rNOKŽ cLK²ð s ]2Ë
 tð«d{U×� s� œUH²Ý« bI� ª©d¼“_« aOý® 5�Š dC)«
 ¨©d¼“_« aOý® Êu�Q� s�Š aOA�«Ë ¨W ]OŽdA�« WÝUO��« w�

Î

Ó

Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�« Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«

والية المرأة منصب القضاءوالية المرأة منصب القضاء
r�UÝ »U¼u�« b³Ž bLŠ√ Æ√ ∫rKIÐ

Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«

بحــــــوث فــــي 
قضايا فقهية

∫W??¾Þuð
 ô  ¨qOKłË  rOEŽ V BM�  ¡« ]dG�«  UM²F¹dý w�  ¡UCI�«  V BM�  ]Ê≈
 ‰u�u�  w{UI�«  ]Ê≈  Ú–≈  ªtð—uDš  ôË  ¨t²�öł  ôË  ¨t²LEŽ  vH�ð
 ö� ªrNMOÐ tIOI%Ë ‰bF�« W�U�≈Ë ¨ŸdA�UÐ ”UM�« 5Ð r ÚJ Ô(« tO�≈

Æ Ò ÌoŠ s� ÏnOF{ ”QO¹ ôË ¨ Ì— Úu Ół w� yÍu� lLD¹
 √ ]u³²¹  sLO�  ¡« ]dG�«  WF¹dA�«  XÞd²ý«  ¨tIOI×²�Ë  ¨p�–  qł√  s�
 iNM¹  v ]²Š  ªU¼d Ò�uð  s�  ]b?? ÔÐ  ô   UH�«u�Ë  ÎUÞËdý  V BM*«  «c¼

ÆW¹UG�« pKð o =I×¹Ë ¨W ]LN*« pK²Ð ¡UCI�«
 ¨ŸULł≈ ]q×� X½UJ� ª◊Ëd?A�« Ác¼ iFÐ vKŽ ¡UNIH�« oH ]ð« bI�Ë
 l�Ë U Ò2 ÊUJ� ¨ UA�UM�Ë œËœ— ]q×� X½UJ� ªUNCFÐ w� «uHK²š«Ë
 w{UI�«  ÊuJ¹  Ê√  ◊d²A¹√  ∫vMF0 ª…—u??�c??�«  ◊d??ý  ·ö??)«  tO�

øÁ√ ]u³²ð Ê√ …√dLK� “u¹ Â√ ¨tO =�uð …√dLK� ^̀ B¹ ö� ª Î«d�–

ø¡UCI�« …√d*« WO�uð “u¹ q¼ ∫W�Q�*«
∫¡UNIH�« ‰«u�√

∫‰«u�√ WŁöŁ vKŽ W�Q�*« Ác¼ w� ¡UNIH�« nK²š«
 V¼c� u¼Ë Æ ÎUIKD� ¡UCI�«  W¹ôË …√dLK� “u¹ ô ∫‰ ÒË_« ‰uI�«

Æ©±®WKÐUM(«Ë W ÒOF�UA�«Ë W ÒOJ�U*« s� ¡UNIH�« —uNLł
 ULN²O�uð ^̀ B¹ ö� ∫Í√ ©v¦Mš ôË ¨v¦½√ ô® ∫t�u�ò ∫w�u ÔÝ ]b�« ‰uI¹

Æ©≤®åULNLJŠ cHM¹ ôË ¨¡UCIK�
Æ©≥®å≠¡UCI�« Í√≠ …√d�« WO�uð ^̀ Bð ö�ò ∫wJ�U*« gO =K Ž sÐ« ‰uI¹Ë

Æ©¥®å…√d�« ≠w{UI�« Í√≠ ÊuJ¹ Ê√ “u¹ ôËò ∫Í“«dOA�« ‰uI¹Ë
Æ©µ®å≠¡UCI�« Í√≠ …√d�« v ]�u Ôð ö�ò ∫wK�d�« ‰uI¹Ë

 ◊d²A Ô¹Ë ∫tK�« tLŠ— ©∂®aOA�« ‰U�ò ∫W�«b� sÐ« dLŽ wÐ√ sÐ« ‰uI¹Ë
 WO�uð  ^̀ Bð  ö�  ªW ]¹—u�c�«  ∫©l??Ð«d??�«®  ÆÆÆ UH�  ÔdAŽ  w{UI�«  w�

Æ©Σ®å…√d*«
 ÆÆÆÊuJ¹  Ê√  ª UH� ÔdA?Ž  w{UI�«  w�  ◊d²A Ô¹Ëò  ∫wðu ÔN Ô³�«  ‰uI¹Ë

Æ©∏®å© Î«d�–®
 qzU�0 o ]KF²¹ ULO� ô≈ ¨¡UCI�« …√d*« WO�uð “u¹ ∫w½U¦�« ‰uI�«
 rÝUI�« sÐ«Ë ¨©π®W ÒOHM(« V¼c� «c¼Ë Æ“u¹ ö� ’UBI�«Ë œËb(«

Æ©±∞®W ÒOJ�U*« s�
 bOKI²�«  “«u??ł  ◊dý s�  X�OK�  …—u�c�«  U?? Ò�√Ë  ò  ∫w½UÝUJ�«  ‰uI¹
 œËb(UÐ  wCIð  ô  U??N?? Ò½√  Òô≈  ÆÆÆW??K??L??'«  w??�  ≠¡UCI�«  bOKIð  Í√≠

Æ©±±®å’UBI�«Ë
 œËb(« w� ]ô≈ ¡wý =q� w� …√d*« ¡UC� “u¹Ëò ∫w½UMOžd*« ‰uI¹Ë

Æ©±≤®å’UBI�«Ë
 Ác¼ w� W ÒOHM(« W ]Lz√  «—U³ŽË ’uB½ s� rNH Ô¹ Íc�« «c¼ ∫XK�
 dNþ oOI×²�«Ë Y×³�« bMŽ sJ� ¨rNM� 5� =bI²*« UL ÒOÝô ¨W�Q�*«

Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�« Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«Â≤∞±π ≠ ?¼ ±¥¥∞ lÐ«d�« œbF�«

ÆrJF� —«u(« «c¼ ¡«dłù UM� W�dH�« WŠUð≈ vKŽ r�dJA½ ÎôË√
ÆrJÐ öNÝË ö¼√Ë WF��«Ë VŠd�« vKŽ

 ÊuF�« WOFLł UN²�* w²�« …bzUH�« vKŽ UMFKDð Ê√ p� q¼ W¹«bÐ
  √—Ë ©b¹b'« rK�*« ÂUJŠ√ w� bOH*« h�K*«® »U²� w� dýU³*«
 —UÞ≈ w� Ë√ ¨ÂöÝùUÐ bNF�« Y¹bŠ rK�*« vKŽ lHM�UÐ œuF²Ý UN½√

øW�UŽ …uŽb�«
 »U²J�« sŽ ÁUMFLÝ U� ‰öš s� WOKł »U²J�« WLO�  dNþ WIOI(« w�
 s� »U²J�« t¹u²×¹ U� ’uB�Ð iF³�« t�Ë«bð ULO�Ë ¨VðUJ*« w�
 ¨…b¹b'« tðUO×ÐË ÂöÝùUÐ t²�öŽË b¹b'« rK�*« rNð WONI� ÂUJŠ√ 
 w�  bOH*«  h�K*«®  tLÝ«  »U²J�«  w�  wHJ¹  p??�–  v??�≈  W�U{ùUÐ
 b¹b'«  rK�*«  ÂU??J??Š√  lL¹  t??½≈  YOŠ ¨©b??¹b??'«  rK�*«  ÂU??J??Š√

ÆlOLK� ÂuNH�Ë qNÝË jO�Ð »uKÝQÐ

 »U²J�«  WŽU³Þ  w�  XL¼UÝ  dýU³*«  ÊuF�«  WOFLł  Ê√  ÂuKF*«  s�
 o¹dÞ sŽ Ë√ ¨ÍdO)« qLF�« w³×� s� 5Žd³²*« o¹dÞ sŽ ¡«uÝ
 UN²N²½«  w²�«  WO�ü«  w¼ UL� ¨WOFL'« q³ �  s� dýU³*«  ‚UH½ù«
 b¹ v�≈  »U²J�«  qB¹ w� UNO� Êu�ËR�*«  Ë√  dýU³*«  ÊuF�«  WOFLł

øp�cÐ WOMF*« ‰Ëb�« w� b¹b'« Íb²N*«
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االفتتاحية

ليس أثر اإلنسان وليد ما يتقن، بل هو وليد ما يصنع وما يقوم به في هذا العالم، وليس كل شخص يصنع ما يتقن، فكم من 
ع عمره في البحث عن املال ومصادره، والتجارة ومظانها، وكان ذلك على حساب ما يتقن من نشر العلم والفضيلة،  عالم ضيَّ
ع عمره في وسواس اجلودة؛ فكلما كتب مقااًل أو كتابًا أعاد النظر فزاد وأنقص، وأضاف وشطب، حتى  وكم من كاتب بارع ضيَّ

تهالكت الورقة بني يديه وغاص بني ركام الورق، وما زال هذا حاله حتى مات الكاتب واملكتوب!...
وكم من شاعر أديب ضاع أدبه وشعره في تلك الصالونات املختصرة، واللقاءات الهامشية غير املجدية!...

ه  ي أضرب لكم مثاًل: هل رأيتم التاجر احلاذق الذي جعل من ليله ونهاره، جدَّ كل هؤالء وأمثالهم ضّيعوا كنوزًا عظيمة، ولعلِّ
وهزله، منشطه وكسله مْعَبرًا جلمع املال وتخزينه، وعاش عيشة الفقراء، ولبس ما يلبسه املساكني؛ فال هو أراح نفسه من 

عناء اجلمع، وال هو بالذي انتفع ونفع مباله، أليس كلنا يزدري هذا الرجل؟!
في ظني أن هذا التاجر أكثر نفعًا في األمة ممن كتم علمه وأضاع جهده في دائرة تضيق ذرعًا مبا ميلك من معرفة؛ فالتاجر 

ماله يورث لغيره -وقد يجد من يفّعل ماله تفعياًل مناسبًا ويستخدمه استخدامًا نافعًا-؛ بينما هذا ميوت علمه مبوته.
ا يسأل نفسه: ماذا أتقنت؟ وماذا أنفقت مما أتقنت؟ وهل يتناسب  لذلك ينبغي علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة، وُكلٌّ منَّ

عطائي مع مستوى إتقاني؟
ف كتابًا عن حياة  أقول: ليس بالضرورة كثرة اإلنتاج، بل ينبغي أن يتناغم اإلنتاج مع حاجة اآلخر إليه؛ فاألديب الذي يؤلِّ
ق فيه ما  ف كتابًا يوثِّ ة بقدر ما لو ألَّ أديب هندي مغمور، أدبه ال يتجاوز قريته التي عاش فيها، ال يلقى كتابه أثرًا في األمَّ
ل -وقد يستهلك مئات  ة. وكذلك الفقيه الذي يناقش في بحث مطوَّ ُكِتب في حقبتنا هذه من أدبيات حول قضايانا املصيريَّ
ة عن ذلك الفقيه الذي يكتب بحثًا، أو حتى تقريرًا قد ال يتجاوز بضع  األوراق- حول أحكام الرقيق، يختلف أثره في األمَّ

ة حارت بها البصائر. صفحات حول نازلة ُمِلمَّ
فاته تعدُّ باملئات، بخالف اآلخر؛  وكم مرة أستحضر اإلمامني اجلليلني السيوطي والشاطبي كمثال ملا سبق ذكره؛ فاألول مؤلَّ
ف مثلها كثير، بل في بعض األحيان هي  ل، وعلى جاللة قدرها فقد ُألِّ لكن تلك املئات هي –في الغالب– جمع واقتباس مطوَّ
نسخة عن غيرها، وقد ُيستغنى عنها بغيرها، بينما اآلخر أصبح العلماء والباحثون ال يستغنون في بحوثهم وفتاواهم عن 

فا! »املوافقات« و»االعتصام« منذ أن ُألِّ
وإن كان هذا ال ينقص من حق األول، لكن يرفع من قيمة إنتاج اآلخر.

الثقافي،  ملخزوننا  احلقيقية  الثمرة  علينا  ع  ُتَضيِّ قد  أمور  في  فنوٍن  من  نتقن  وما  جهودنا  ع  نضيِّ أالَّ  إليه:  الوصول  أريد  وما 
ت علينا الفرصة السانحة في االرتقاء مبن حولنا، ووضع بصمة يصعب تقليدها في هذا العالم، وال تكون هذه البصمة  وتفوِّ

إال بالتناسق بني ما نتقن وبني ما نقوم به من إنتاج، مع مراعاة ما حتتاجه مجتمعاتنا من جانب آخر.
التواضع الكاذب؛ ألنك تفسح الطريق أمام من ال يستحق، كما ينبغي عليك أالَّ  وأقول: ال ترخص فهمك وعلمك في سوق 

تقتحم مجااًل ال تتقنه فتزاحم من يستحق.
نا أمام ميزان دقيق ينبغي علينا مراعاته؛ حتى يكون تفاعلنا مع هذا العالم تفاعاًل صحيحًا صائبًا، وأن نصنع شيئًا يذكر  إنَّ

في ِسْفر احلياة.

 هل صنعت
 فـي العالـم
الشيخ تركي عيسى املطيري؟شيئـًا ُيذكر
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تصريـح خـاص



والبحوث  اإلفتاء  لقطاع  بأن  الشعلة  فهد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  صرح  اإلفتاء(  لـ)منبر  خاص  تصريح  في 

المجتمع،  توجيه  في  مهم  دور  والمخطوطات؛  والموسوعات،  الشرعية  والبحوث  اإلفتاء،  الثالث:  بإداراته  الشرعية 

الساحة.  على  المستجدة  القضايا  ومعالجة  الصحيح،  الشرعي  العلم  ونشر  الناس،  لعامة  الشرع  أحكام  وبيان 

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

 هيئـة الفتـوى بوزارة األوقـاف تسدُّ 
ثغرة علمية، وتعدُّ صمام أمان للمجتمع.
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ة العالية التي  من ذوي اخلبرة والدراية، ويتمتعون بالكفاءة العلميَّ

متكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه. 

وفي السياق نفسه أشار الشعلة إلى أن ما تقوم به إدارة اإلفتاء من 

هيئة  عن  الصادرة  الفتاوى  خالل  من  شرعي  وعلم  معرفي،  نشٍر 

الفتوى وجلانها، واألبحاث التي تنشرها، والكتب القيمة النافعة 

التي تصدرها، والدورات العلمية واألنشطة املجتمعية التي تقيمها 

لتوعية املجتمع وتبصيره بدينه وقضاياه املهمة، إمنا هو جزء مهم 

املعرفة،  ونشر  مبجتمعنا،  الرقي  في  للوزارة  الكبرى  الرسالة  من 

وتعزيز مفهوم األمة الوسط.

وأكد الوزير الشعلة أَنّ هيئة الفتوى وجلانها املنبثقة تقوم بدور مهم 
وريادي من خالل الفتاوى التي تصدرها ملعاجلة الكثير من القضايا 
وأحوالهم  ومعامالتهم  عباداتهم  فــي  الــنــاس  إليها  يحتاج  التي 
ومستجدات  نــوازل  من  بهم  يلم  وما  شؤونهم،  وسائر  الشخصية، 
عامة أو خاصة؛ في االقتصاد أو السياسة، أو الطب، أو غير ذلك من 
اجلوانب؛ وهي بذلك تسدُّ ثغرة علمية، وتعدُّ صمام أمان للمجتمع. 
البعيدة  املتطرفة،  واآلراء  الشاذة  الفتاوى  وبني  بينه  حتول  حيث 
عن املنهج الوسطي الذي تنشد الوزارة نشره وتعزيزه في املجتمع. 
ذات  ــوزارة هيئة شرعية  ال في  الفتوى  أنَّ هيئة  الشعلة على  ــد  وأكَّ
استقاللية في قراراتها وفتاواها، يقوم عليها نخبة من أهل العلم، 



هذا  مستهلِّ  في  الفاضل،  شيخنا  بكم  ب  بدايًة...نرحِّ
موازين  في  يجعله  أن  تعالى  الله  ونسأل  املبارك،  اللقاء 
وأن  وعملكم،  علمكم  فــي  يــبــارك  وأن  ثقياًل،  أعمالكم 

ينفع بكم العباد والبالد.
البداية عن طلب  الفاضل- في  ثنا - شيخنا  - لو حتدِّ  1 س 
الشيخ محمد للعلم، ورحالته في سبيل حتصيله، ومراسالته 

ة مع علماء عصره؟ العلميَّ
دروس  يحضر  تعالى  الله  رحمه  اح  اجلـــرَّ محمد  الشيخ  كــان 
ومنها  تعالى،  الله  رحمه  ان  الدحيَّ اخللف  الله  عبد  الشيخ 
الله رحمه  الشيخ عبد  لوفاة  الطالب، ولم يكمله  دليل  درس 
علماء  عند  درس  بــل  ذلـــك،  على  يقتصر  ولــم  تــعــالــى،  الــلــه 
آخرين يأتي ذكرهم، وكان يحفظ كتاب الله تعالى، ومنت دليل 
الطالب، وحسب ما سمعت أنه حفظه في مدة قصيرة، وكان 
ة  ة في العقيدة، ونظم الرحبيَّ ة املضيَّ يحفظ كذلك نظم الدرَّ

في الفرائض وغيرها من املتون.
ا عن رحالته؛ فلم تكن للشيخ رحمه الله تعالى رحالت خارج  أمَّ
ا أخذ العلم عن علماء بلده وبعض  البالد لطلب العلم، وإمنَّ

من زار البالد من العلماء، كما سمعته منه.
ا عن مراسالته؛ فقد راسل الشيخ رحمه الله تعالى علماء  وأمَّ
الله  رحمه  السعدي  الرحمن  عبد  الشيخ  منهم  البلد،  خارج 
بالقصيم  وا  فــمــرُّ إلــى احلــج،  ذهــابــه  وقــد عرفه حــني  تعالى، 
ف عليه، وصــار بينهم  وتــعــرَّ الـــدروس للشيخ  وحــضــروا بعض 
ة، وهي محفوظة، وكذلك راسل الشيخ عبد الله  مراسالت عدَّ
بن حميد رحمه الله تعالى، وقد لقيه كذلك أثناء رحلة احلج، 
األولى،  من  أقّل  وهي  مراسالت  ثمَّ  بينهما،  التعارف  فحصل 
آل  ابراهيم  بن  محمد  الشيخ  مع  مــراســالت  له  كــان  وكذلك 
الشيخ مفتي اململكة سابقًا رحمه الله تعالى، هذا ما يحضرني 

والله تعالى أعلم.
ر بهم؟ س2- َمْن أبرز مشايخه الذين تأثَّ

الشيخ  هو  تعالى،  الله  رحمه  الشيخ  بهم  تأثر  من  أبــرز  ِمــْن 
عبدالله اخللف رحمه الله تعالى، وكان كثير احلديث عنه، عن 
علمه وخلقه وفضله وبعض ما حصل له من مواقف جليلة، 
رحمه  الــفــارس  الله  العبد  الــوهــاب  عبد  الشيخ  الزم  وبــعــده 
الشيخ عبدالله اخللف، فالزمه  تالميذ  وهو من  تعالى،  الله 

ف حول  نُجول ونطوِّ زلنا  ال  المباركة...  الِسْلِسَلة  زلنا متواصلين معكم من خالل هذه  ال  الكرام...  قراءنا 
بهم  َأَضاءت  ُعَقالء...  ومربِّين  ُحَكماء،  وُمْصلحين  ُفَضالء،  وُدعاة  ُنجباء،  وأئمٍة  ُنبالء،  أَلعالٍم  وتراِجَم  ِسَيٍر 
وَنْقتفي  َمِعينهم،  من  َنْنهل  أن  آملين  كّي...  الزَّ َعَبِقهم  ِمْن  األربع  َجَنَباُتها  مت  وتنسَّ الكويت،  سماء 
المعاصرين؛  الكويت  أعللالم  من  بللارٍز  لَعَلٍم  صناه  خصَّ العدد  وهللذا  دروبللهللم...  على  ونسير  آثارهم، 
فضل؛  آل  إلى  نسبه  يرجع  الذي  الحنبلي  اح  الجرَّ اهلل  عبد  بن  سليمان  بن  محمد  امة  العلَّ الشيخ  إنَّه 
»حرمه«  بلدة  من  اهلل  عبد  ه  جدُّ هاجر  قحطان.   من  وطيء  طيء،  من  الم  وبنو  الم،  بني  بطون  من  بطٍن 
الشيخ  وولد  آنللذاك،  ضربها  الذي  والجفاف  الجدب  بسبب  الكويت؛  إلى   - نجد  في  سدير  قرى  إحدى   -
المبارك  اللقاء  هذا  لنا  فكان  1902م.   / هل   1322 سنة  الهجرة  تلك  من  سنة  أربعين  نحو  بعد  محمد 
ورعللاه-  اهلل  حفظه   – هام  النَّ سالم  بن  عدنان  الشيخ/  فضيلة  ومالزميه؛  تالمذته  أبللرز  من  واحللٍد  مع 

صور من حياة
اح د بن سليمان الجرَّ  الشيخ محمَّ

يها(  )فقيه الكويت وفرضِّ
ام لقاء مع الشيخ/ عدنان بن سالم النهَّ

أجراه: أحـمد عبد الوهاب سالم
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وصفه علماء عصــــره 
وأقرانه بالعالم ، العلَّامة، 

الشيخ، الفقيـه 
الفرضي ، الجليل 

من نوادر العلماء في صفاته في هذا الزمان، بل فوق ما ذكرت، 
والله أعلم.

ثنا عن عبادته وزهده وورعه. س4- حدِّ
ا عن عبادته؛ فقد كان رحمه الله تعالى كثير العبادة، يظهر   أمَّ
أثرها عليه، غير ما يستره الليل عن أعني الناس، وكان زاهدًا 
ومأكله،  ومسكنه  ملبسه  في  ظاهرًا  ذلك  يالَحظ  الدنيا،  في 
وعدم اندفاعه وراء الدنيا وملذاتها، والكالم 

في هذا يطول. 
ا ورعه؛ فقد كان الشيخ رحمه الله تعالى  وأمَّ
ــــورع، يظهر هذا  عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن ال
كثيرة،  الدنيا، وهي  تعامله مع حــوادث  في 
وكذلك رأيت من صبره الشيء الكثير؛ فقد 
كان صبورًا على الطلبة في الدروس مع ِكبر 
الله تعالى، وذات يوم دخل بني  ه رحمه  سنِّ
أسنانه عظم سمك وصبر عليه إلى املغرب 
ثــمَّ بعد املــغــرب شــرع فــي الـــدرس، ولــم يرد 
ف عنه، وكنا نالحظ حركة لسانه  أن يتخلَّ
سه، وكان هذا غير معتاد، فلما فرغ من الدرس سألناه،  يتحسَّ
فقال: يوجد عظم بني أسناني، وكان يؤذيه، فأخذه بعض األخوة 

األفاضل إلى الطبيب، وهذا غيض من فيض، والله املستعان.
س5-  مباذا وصفه علماء عصره وأقرانه؟

مة، الشيخ، الفقيه  وصفه علماء عصره وأقرانه بالعالم، العالَّ
للمملكة  زياراتي  إحــدى  وفي  ذلــك.  ونحو  اجلليل،  الَفَرضي، 
رحمه  اجلبرين  الله  عبد  بالشيخ  التقيت  السعودية  العربية 
أخذ  الشيخ محمد  أني من تالمذة  وعندما علم  تعالى،  الله 
، قال:  ُيثني عليه، وقال لي: َتعلُم منزلة الشيخ محمد؟ فسكتُّ
هو شيخ املذهب، ليس في الكويت فقط، بل في اجلزيرة كلها، 

احلنبلي،  املذهب  كتب  من  كثيرًا  فيها  عليه  قرأ  طويلة،  مدة 
وسمعته كثيرًا يقول: هو شيخنا في الفقه، وكذلك قرأ على 
الشيخ عبدالوهاب العبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى في 
الفقه احلنبلي، وأخذ علم امليراث استقالاًل عن الشيخ السيد 
ان رحمه الله تعالى، قال لي الشيخ: )كان يكسر  هاشم احلنيَّ
احلساب للقضاة( أي يحل مشكالت املسائل ويرسلها للقضاة، 

م الــقــرآن فــي مــدرســة مــال أحمد  وقــد تعلَّ
أكمله في مدرسة مال محمد  ثمَّ  احلرمي، 
كذلك  وأخــذ  تعالى،  الله  رحمهما  املهيني 
القرآن  األزمــيــري  عمر  السيد  الشيخ  عــن 
األثري  عطية  أحمد  الشيخ  وعن  وعلومه، 
العقيدة،  في  ة  املضيَّ ة  الــدرَّ وشــرح  ة  األلفيَّ
العلجي  الشيخ عبدالعزيز بن صالح  وعن 
وغيرهم،  ة  رَّ الـــدُّ وشــرح  ة  األلفيَّ اإلحسائي 
رحم الله اجلميع. هذا ما يحضرني والله 

تعالى أعلم.
يخ محمد َخْلقًا وُخُلقًا. س3- ِصْف لنا الشَّ

ة؛ فهو ليس بالطويل  صفات الشيخ رحمه الله تعالى اخَلْلقيَّ
الظاهر الطول وال بالقصير، وكان نحيفًا جدًا في الزمن الذي 
اد، ولم يكن باألسمر وال  الزمته فيه، وهذه صفة العلماء الزهَّ

األبيض، بل كان بينهما.
ا أخالقه؛ فيعجز القلم عن وصفها، لم تَر عيني مثله؛ كان  أمَّ
العلم،  بأهل  الظنِّ  اللسان، حسن  عفيف  زاهــدًا،  ورعــًا،  ا،  تقّيً
ــا قــدميــًا نــقــرأ فــي كتب  ــة، ُينتفع بــرؤيــتــه، وكــنَّ ــْزل وصــاحــب ُع
العلم والصالح،  وأتباعهم وسير أهل  التابعني  الصاحلني من 
ا رأيت  دًا، فلمَّ ونرى ما كتب عن صفاتهم، فلم نكن نعيها جيِّ
ا نقرأ في الكتب،  الشيخ رسخ هذا في ذهني، وقلت: هذا الذي كنَّ
ه كان  صف بها حقا، واخلالصة أنَّ ًّفالشيخ رحمه الله تعالى متَّ

َ
ِّ
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ابن عثيمني رحمهما  والشيخ  باز  ابن  الشيخ  وهذا مع وجود 
الله تعالى، وكذلك ميدحه شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه 

الله تعالى، والشيخ ابن عثيمني رحمه الله تعالى.
باز  ابن  الشيخ  إنَّ  لي:  فقيل  الطائف،  في  كنت  يوم  ذات  وفي 
املسجد  إلــى  فذهبت  الطائف،  في  موجود  تعالى  الله  رحمه 

الذي يلقي فيه الدروس، واستمعت لدرسه، 
من  أنــي  وأخبرته  إليه  ذهبت  فــراغــه  وبعد 
الكويت من تالمذة الشيخ، فقال لي: كيف 
عليه،  م  ويسلِّ رها  يكرِّ وأخــذ  الشيخ؟  حــال 
ــرُت الشيخ  وعــنــدمــا رجــعــت لــلــكــويــت، أخــب
غته السالم، ففرح  دًا ما حدث معي وبلَّ محمَّ

كثيرًا بهذا.
الشيـــــخ  زار  األيـــــــــام  مـــــن  يوم  ذات  وفــــي 
الكويت،  الله  رحمه  غــدة  أبــو  الفتاح  عبد 
وتبادال  معه  وجلس  الشيخ،  إلى  َبه  فُذِهب 
وقف  املسجد،  من  خروجه  وعند  احلديث، 
عند باب املسجد ودمعت عيناه، وقال: هذا 

ة السلف. من بقيَّ
ة  اح ودروسه العلميَّ ثنا عن حلقة الشيخ محمد اجلرَّ س 6 - حدِّ

وطريقته في الشرح والتدريس.
كانت حلقات الشيخ بعد املغرب إلى قبيل العشاء، ودروسه كانت 

في الفقه احلنبلي، والفرائض، والعقيدة، والنحو، وغيرها.
وطريقته في التدريس: كان يقرأ على الطلبة الكتاب املعنيَّ وال 
يتركه إلى أن ينتهي منه، ويكون عنده في األسبوع أكثر من درس، 
ر حضور شخص  الدروس مجموعات، وقد يتكرَّ وقد تكون هذه 
معنيَّ في أكثر من درس على حسب رغبته في الكتاب أو الفن، 
املؤلفني  العلماء  مع  ب  والتأدُّ االحترام  يظهر  دروســه  في  وكان 
أَدُبه مع  ب، حتى  م الطالب منه ويتأدَّ وعموم أهل العلم، فيتعلَّ

م الطلبة كيف يحترمونه؛ هل يضعه على األرض أو  الكتاب؛ يعلِّ
يرفعه بيده، وال يفتحه كثيرًا لئال يؤذيه، وال تسمع في دروسه 
لغطًا وال صوتًا، وفي بعض األحيان يداعب الطلبة؛ فقال لنا 
يومًا عند قراءتنا في كتاب الصالة، قال: احلنابلة يستعيذون 
كعة األولى، والشافعية في كل الركعات، قال  من الشيطان في الرَّ
مداعبًا )زين سووا الشافعية، يالله يفتكون من الشيطان( يعني 
صوا من الشيطان. وقال  أحسن الشافعية ُصنعًا بذلك كي يتخلَّ
في ميراث اجلدِّ مع اإلخوة: وعلى املذهب اجلدُّ يقاسم اإلخوة 
وهو مذهب اجلمهور، وبعض الصور يأخذ أكثر، قال: يستاهل 
زوا العشاء أو نحوه.  . وفي باب الوليمة من النكاح قال: جهِّ اجلدُّ

وغير هذا كثير؛ كي ُيبعد امللل عن الطالب. 
اح؟ س 7- ما هي الفنون التي برز فيها الشيخ اجلرَّ

احلنبلي،  الفقه  تعالى،  الله  رحمه  الشيخ  فيها  بــرز  التي  الفنون 
وامليراث، وكان عاملًا كذلك في العقيدة والعربية والتفسير وغيرها.

اح باملذهب احلنبلي وعلمائه؟  يخ اجلرَّ ر الشَّ س 8- ماذا عن تأثُّ
وهل كان الشيخ يخرج عن املذهب في فتاويه؟

ة في املذهب،  كان الشيخ رحمه الله تعالى حنبلّيا؛ له دراية تامَّ
ويعرف علماءه وكتبه، وال ينتقص أحدًا من 
العلماء، حتى إن ذكرنا له شيئًا من خالف 
علمائنا احلنبلية ُيْعِرض وال يريد أن يفتح 
ال  فيما  يــخــوضــوا  ال  كــي  للطلبة؛  الــبــاب 
الطلبة،  تربية  في  طريقته  وهذه  ينفعهم، 
الــلــســان، والــتــمــاس العذر  ــة  وتــعــلــيــم عــفَّ
للعلماء، حتى حدث معي في يوم من األيام 
ــي قلت له ســائــاًل: اإلمــام علي بن عقيل  أنِّ
البغدادي، كيف التعامل مع ما يقوله؟ أريد 
ا عنده، وإالَّ  أن أستفسر فقط ألستفيد ممَّ
أنــا منه؟! فغضب وقــال لــي: )ال تقل  فأين 
هذا؛ أين أنت منه -وصدق- قال: قل بدا له آراء ثمَّ رجع عنها(. 
ة اللسان  وأنت كما ترى هذا أدٌب رفيع مع العلماء، وفيه من عفَّ
فهما  ة،  نَّ والسُّ بالكتاب  العمل  صدق  وفيه  فيه،  ما  والتواضع 

يشهدان بذلك.
وهل كان الشيخ يخرج عن املذهب أو ال؟ 

الشيخ رحمه الله تعالى ال يخرج عن املذهب في تدريسه وفتواه 
إال نادرًا، وإن كان يستحسن أحكامًا في مذهب آخر؛ كالشافعية 
ه في النهاية يرجع  مثاًل، أو أقوااًل ألئمة كابن تيمية مثاًل، إال إنَّ

للمذهب إال نادرًا، وهذا حصل معي كثيرًا.

اهلل رحمــه  الشيخ   كان 
دراية لــه  ا؛  حنبلّيً  تعالى 
ـــــة في المذهـب،  تامَّ
 ويعرف علماءه وكتبه، وال
العلماء من  أحدًا  ينتقص 

ً
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فائدة: عدم خروج العالم عن مذهبه إال قلياًل؛ 
واألقيسة،  والقواعد  باألصول  ق  يتعلَّ هذا  ألنَّ 
ة، ســواء كانت من  ــة شرعيَّ أدلَّ ة على  وهي مبنيَّ
ة أو غيرهما، فيظهر للعالم ما  نَّ الكتاب أو السُّ
ة في التعامل  ال يظهر ملن هو دونه، وهو منهجيَّ

مع املذهب، والكالم يطول، وليس هذا محّله.
في  وجــهــوده  الشيخ؟  عقيدة  عــن  مــاذا   -9 س 

محاربة البدع؟
ة،  كانت عقيدة الشيخ هي عقيدة اإلمام أحمد وأصحابه، وهي سلفيَّ
ر منها، وأوضح دليل على ذلك؛ رسالته  وكان كثيرًا ما ُينكر البدع ويحذِّ
التي كتبها في املكان املنسوب للخضر عليه السالم، في جزيرة فيلكا، 

ر من ذلك، ودعى إلى إزالته، جزاه الله خير اجلزاء. وحذَّ
ة؟ فاته العلميَّ س 10- ماذا عن إرث الشيخ العلميِّ وأبرز مصنَّ

ف ثالث رسائل؛ األولى: في األوراد  الشيخ محمد رحمه الله ألَّ
كذلك،  مطبوعة  وهــي  احلــج  فــي  والــثــانــيــة:  مطبوعة،  وهــي 
وكان  األخــيــرة،  هــذه  شغلْتُه  وقــد  اجُلــمــع،  د  تعدُّ في  والثالثة: 
م عنها كثيرًا بني وقت وآخر، بل راسل العلماء كابن سعدي  يتكلَّ
وغيره، وأرسل إلى دائرة األوقاف قدميًا يبنيِّ لهم حكمها؛ لئال 
بال حاجة،  دها  تعدُّ ومنع  لبيان حكمها  كلُّ هذا  فيها،  يقعون 

وفي هذه الرسالة ذكر الشيخ املذاهب األخرى كذلك.
اح؟ ر بها الشيخ اجلرَّ ثنا عن أهم األحداث التي تأثَّ س 11- لو حتدِّ

ر بها الشيخ غزو الكويت، وأنا في هذه  من األحداث التي تأثَّ
الفترة لم أكن موجودًا في الكويت، فال أعرف أكثر من ذلك.

رَت بها  ة بينك وبني الشيخ تأثَّ س 12- هل من مواقف شخصيَّ
وال زلَت تذكرها؟

ابــن عقيل  اإلمــام  آنفًا عن  ذكرته  الــذي  باملوقف  تــأثــرُت  نعم 
البغدادي، وكذلك َسْمُته، وهيبته، وافتقاره إلى الله جلَّ وعال، 
ر من  فه في األمور، فالشيخ ُينتفع برؤيته، ويتأثَّ وحسن تصرُّ
ر فيه هذه الصفات. وكذلك في خطبه؛  يراه إن كان ممن تؤثِّ
ر  ا نعرفه من تغيُّ فكان يبكي أحيانًا، وال تكاد تسمع نحيبه، إمنَّ

صوته رحمه الله تعالى.
ها؟ س 13- ماذا عن مناصبه وأعماله التي توالَّ

ا  ة، وإمنَّ لم يتولَّ الشيخ فيما أعلمـ  والله أعلمـ  مناصب حكوميَّ
في  أكثر  أو  ــان  دكَّ ولهم  التجارة،  في  أبيهم  مع  يعملون  كانوا 

السوق، وعمل في اإلمامة واخلطابة فترة طويلة من الزمن.
ام الكويت؟ س 14- ماذا عن عالقته بحكَّ

األوقاف  دائرة  عبر  بالشيخ  الكويت قدميًا  ام  كانت عالقة حكَّ

تعالى اهلل  رحمه   الشيخ 
في المذهب  عن  يخرج   ال 
 تدريسه وفتواه إال نادرًا،
يستحسن كـان   وإن 
آخر مذهب  في  أحكامًا 
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ثمَّ وزارة األوقــاف، وكــان الــوزراء ومنتسبو 
رأيُت  وقــد  ويحترمونه،  رونــه  يــقــدِّ ـــوزارة  ال
قــدميــًا رســائــل مــن الــــوزارة إلــيــه تــنــمُّ عن 

تقديرهم له.
د في  الشيخ محمَّ تأثير  15- ماذا عن  س 

أهل الكويت؟
ن يعرف الشيخ رحمه الله  أهل الكويت ممَّ
ونه، وعلى سبيل املثال، كنُت  ونه ويحبُّ تعالى كبارًا وصغارًا يجلُّ
الله  رحمه  الشيخ  وفــاة  بـعد  نِّ  السِّ في  كبير  رجل  مع  جالسًا 
تعالى، فسألني: عند َمْن درست؟ فقلت له: عند الشيخ محمد 
اح، فسكت يفكر حتى حضر في ذهنه، فالتفَت إلّي وهو  اجلــرَّ

يبتسم قائاًل: هذا عالم جليل. وهذا غيض من فيض.
ام األخيرة في حياة الشيخ؟ ثنا عن األيَّ س 16- لو حتدِّ

لم يْفُتر الشيخ رحمه الله تعالى عن اإلمامة والتدريس إلى 
ا نأتي إليه في املسجد  آخر أيامه، إلى أن حلقه الضعف، فكنَّ
بأيام  ذلك  وبعد  ثمَّ خرج  املستشفى،  أن دخل  إلى  فال جنده، 

ي رحمه الله تعالى. ُتوفِّ
اح، وأين ُدفن؟  ي الشيخ محمد اجلــرَّ ُتوفِّ س 17- في أي سنة 

عه أهل الكويت؟ وكيف ودَّ
1417هـ،  األولــى سنة  13 جمادى  في  الله  رحمه  الشيخ  ي  ُتوفِّ
املوافق لـ 1996/9/26م، وُدفن في مقبرة )الصليبخات(، وكانت 
جنازته مشهودة، حضرها رجاالت الدولة وأهل العلم وطالبه 

وعموم الشعب.
س 18- هل من ُرؤى صاحلة ُرؤيت للشيخ بعد وفاته ال زلَت تذكرها؟

هناك رؤى كثيرة في الشيخ رحمه الله، ذكر لي بعضها بعض 
ا بالنسبة لي، فقد رأيت  إخواني املشايخ، وال أذكرها اآلن، وأمَّ
الشيخ في منزل مرتفع مبفرده، وهو جالس وكان مهيب املنظر، 
وكان يحيط بالبيت من الداخل واخلارج مياه صافية، رحمه 

الله رحمة واسعة.
وه؟ به ومحبُّ س 19- كيف رثاه طالَّ

ها مرثية أخيه  ُرثي الشيخ رحمه الله تعالى مبرثيات، من أجلِّ
اح رحمه الله، وهي أحسنها، ورثاه الشيخ  الشيخ إبراهيم اجلرَّ
األديب أحمد الغنام رحمه الله، وهناك مرثيات أخرى، جزى 

الله اجلميع خير اجلزاء. والله تعالى أعلم.
رت فيه، أو زللُت، أو نسيُت أحدًا من  )ليعُف عني السامع ما قصَّ
ه، فهذا على وجه السرعة  مشايخ الشيخ، أو لم ُأعِط عاملًا حقَّ

والله من وراء القصد(.
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مذاهب فقهية

ع انتشار توسُّ

 الفقــه
 الحنفـي

أ.د. أحمد الحجي الكردي
اخلبير باملوسوعة الفقهية
dr.kordy@yahoo.com
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كلَّ  إليهم  كان يجلس  الذين  أبي حنيفة  ب  ُطــالَّ كثر  وقد 
ة  الشرعيَّ األحكام  واستعراض  ملذاكرتهم  ات  مــرَّ ة  ِعــدَّ يوم 
ب هم في درجة  الُطالَّ أربعة من  معهم، وكان على رأسهم 
إبراهيم،  بــن  يعقوب  يوسف  أبــو  وهــم:  ــَلــق،  امُلــطْ املجتهد 
زياد،  بن  بن احلسن، واحلسن  د  الُهَذيل، ومحمَّ بن  وُزَفــر 
قه عليهم،  وتفوُّ إالَّ مزيد علمه  بًا عنده  ُطالَّ وال يجعلهم 
ب الذين  وكــان ألبــي  حنيفة فــوق ذلــك مئات من الــُطــالَّ
ة، وفيهم من ال ينزل عن مرتبة  يحضرون مجالسه اليوميَّ
ه كثر انتشار املذهب احلنفي في اآلفاق؛  االجتهاد؛ لهذا كلِّ
في العراق، والهند، وباكستان، وتركيا، وكثير من البلدان 
ة، ونسبة تابعيه في العالم اإلسالمي بني املسلمني  العربيَّ

ا. ومن أسباب هذا االنتشار أمور كثيرة؛ منها:  كبيرة جّدً
املــذهــب، فهو في  هــذا  ــســوا  أسَّ الــذيــن  الفقهاء  كــثــرة   -1
اإلمام  وليس مذهب  الفقهاء،  من  مذهُب خمسٍة  الواقع 
يوافقونه  أصحابه،  وهم  إماُمهم  فهو  وحــده،  حنيفة  أبي 
ح  في أمور ويخالفونه في أمور، وكثيرًا وليس األكثر يرجِّ
به على قوله، فيكون هو امُلفَتى به في  قول واحٍد من ُطالَّ

املذهب.
ي أبي يوسف مرتبة قاضي الُقضاة في عهد الرشيد،  2- تولِّ
نهم  وكان ُيشرف على جميع قضاة العالم اإلسالمي ويعيِّ

ا  به؛ لثقته بِعْلِمهم وِديِنهم، ممَّ ويعزلهم، وأكثرهم من ُطالَّ
جهون إلى بناء  ة املتعاملني في تلك البلدان يتَّ جعل عامَّ
ُرِفَعْت  إذا ما  ى  معامالتهم على وفق املذهب احلنفي، حتَّ

يومًا إلى القضاء أجازها القضاء ولم ُيْبِطْلها.
زم  د لغات املنتسبني للمذهب احلنفي، وكان من الالَّ 3- تعدُّ
ة ُتبنيِّ لهم أحكام مذهبهم،  لكلٍّ منهم تأليف كتب حنفيَّ
املختلفة  غات  باللُّ ة  احلنفيَّ الكتب  كثرة  في  ب  تسبَّ ــا  ممَّ
ا يزيد عدد امللتزمني  تأمينًا لهذا املطلب الكبير، وهو ممَّ

بأحكام هذا املذهب.
ة املذهب احلنفي ليكون مناط  4- تعيني الدولة العثمانيَّ
العالم  مدن  أغلب  حكمت  الدولة  وهــذه  بالدولة،  احلكم 
اب على التأليف  ع الُكتَّ ا شجَّ ة سنني طويلة، ممَّ العربي مدَّ

باملذهب احلنفي.
في  والعربية  اإلســالمــيــة  الـــدول  مــن  العديد  إيــجــاب   -5
قوانينها الرجوع إلى أحكام املذهب احلنفي في كثير من 

األحكام الفقهية، وبخاصه األحوال الشخصية. 
كل هذه األمور ساعدت على توسع انتشار املذهب احلنفي 
فات  مؤلَّ كثرة  ذلــك  عن  ونتج  األخــرى،  باملذاهب  مقارنة 
ة التي عاجلها.  هذا املذهب، وكثرة الفروع واملسائل الفقهيَّ

والله تعالى أعلم.

عمان بن ثابت بن ُزوَطى، وهذا المذهب هو أحد المذاهب األربعة  إمام المذهب الحنفي هو أبو حنيفة النُّ
 )150( عام  في  وتوفي  للهجرة،   )80( عام  ولد  فقد  اآلخرين؛  الثالثة  ة  األئمَّ قبل  مولود  وإمامه  المشهورة، 
ه عند والده في أول ُعُمره بالتجارة، ثمَّ انتقل فورًا إلى  جار، وقد بدأ نموُّ للهجرة، وكان والده من كبار التُّ
اإلسالمي على  الفقه  إلى دراسة  اتَّجه  ثمَّ  األكبر(،  )الفقه  رسالة  اإلسالمية، وكتب فيها  العقيدة  دراسة 
ل شبابه، واستمرَّ  ة الفقه وهو في أوَّ كبار ُعلماء العراق، وهم كثير في ذلك الوقت، ثمَّ أصبح إمامًا من أئمَّ
د بها بعده، وكثر ُطالَّبه فيها؛ لَسَعة ِعْلِمه  اد  في الفقه في مساجد بغداد، ثمَّ تفرَّ في حلقة شيخه حمَّ
ة على كلِّ ما يورده من أحكام، فهو يعرض المسألة الواحدة، ويفرض  عه في إقامة األدلَّة الشرعيَّ وتوسُّ
كلٍّ  على  وُيدلِّل   . وكذا...  كذا  المسألة  هذه  في  كان  لو  أرأيَت  ويقول:  األحوال،  من  مختلفة  فروضًا  لها 
ة أدلَّتها في نظره، ومن هذا المنطلق  ا أورده لقوَّ ح واحدًة ممَّ منها بما يراه من األدلَّة الناهضة، ثمَّ ُيرجِّ
الوقت. ذلك  في  االنتشار  قليلة  المآثر،  من  مأثرٌة  الواقع  في  وهو  ين،  باأَلَرَأْيِتيِّ وأصحابه  البعض  دعاه 



يعدُّ األستاذ الدكتور حسن الشاذلي -رحمه اهلل- من أبرز أعضاء هيئة الفتوى في دولة الكويت، قضى في 

ة  ة في الصياغة، والموضوعيَّ زًا في أدائه، اتَّسمت فتاواه بالدقَّ عضويتها نحوًا من عشرين سنة، منذ 199٧، فكان مميَّ

بًا. وها هو قد رحل عن هذه  في التأصيل الفقهي، وكان من األساتذة الذين تركوا في نفسي أثرًا وتأثيرًا طيِّ

ر شيئًا من سيرته  الدنيا وغادرها بسيرة حافلة باإلنجازات العظيمة التي يستحق بها منا -وفاًء- أن ُنسطِّ

ة؛ ليبقى َعَلمًا على الِجدِّ واالجتهاد، وقدوًة للسالكين في طريق العلم وأهله. ة، ومسيرته الِعلميَّ الشخصيَّ

إعداد: زهير محمود حموي
أمني سر هيئة الفتوى
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علماء وأعالم

 الشيخ الدكتور 
حسن علي الشاذلي 

رحمه اهلل

كلمـــة وفــــاء وتقـــدير

الوالدة والنشأة:
ولد الشيخ حسن علي أحمد عبدالعال الشاذلي في مدينة 

خيلة ـ مركز أبو تيج في محافظة أسيوط. النُّ
وا جميعًا -رحمهم الله تعالى-؛  وللشيخ أربعة إخوة، وقد توفُّ
ام توفي  َهشَّ أخ اسمه  وهم: عبدالعال، وهاشم، وأحمد، وله 
جه من اجلامعة من  ج الشيخ بعد تخرُّ وهو صغير، وقد تزوَّ
ُأسرة في الصعيد من عائلة )القوصي(، وأجنب من الذكور 
حفظهم  وعلي،  الدين،  وحسام  حــازم،  محمد  أوالد:  ثالثة 

الله جميعًا وبارك فيهم.
لتحفيظ  ة  ليَّ األوَّ املدرسة  في  لــي  اأَلوَّ تعليمه  الشيخ  ى  تلقَّ
والكتابة،  الــقــراءة،  خاللها  م  تعلَّ سنوات،  أربــع  ة  ملــدَّ القرآن 
ذلك  بعد  ثمَّ  الكرمي،  القرآن  وحفظ  واحلساب،  واإلمــالء، 
التحق باألزهر في القاهرة، وهنا موقف لطيف من والده؛ 
م َزيِّ أخوك )ويقصد  ره وهو صغير فقال له: »تتعلَّ حيث خيَّ
ي )أزهري(؟«، وكان والده  ة( أم َزيِّ أخاه الكبير ودراسته مدنيَّ

ة من األزهر، ويعمل في احملاماة،  يَّ حاصاًل على الشهادة العامِلِ
ة على طريقة  دراسة شرعيَّ أن يدرس  الشيخ حسن  فاختار 

والده، وهو في سنٍّ صغير جّدا، وهذا من توفيق الله له.
املرحلة  ثــمَّ  أربــع سنوات،  ة  ملــدَّ ة  االبتدائيَّ الشيخ  درس  وقــد 
التحق بجامعة األزهر في  ة خمس سنوات، ثمَّ  ة ملدَّ الثانويَّ

ة أربع سنوات. ة الشريعة ملدَّ كليَّ

شيوخه:
َمنون  عيسى  الشيخ  من  الشريعة  ة  كليَّ في  الشيخ  استفاد 
ه قد استفاد خالل هذه  الذي كان عميدها آنذاك، وال شكَّ أنَّ
الفترة املباركة من حياته من كبار علماء الشريعة والقانون، 
ة آنذاك، فقد كان األزهر عامرًا  الذين لهم مكانتهم العلميَّ

َخب من الُعلماء في ذلك الوقت. بالنُّ
ن تتلمذ عليهم الشيخ واستفاد من عْلِمهم: الشيخ محمد  وممَّ
اخلضر حسني )شيخ األزهر(؛ فقد استفاد من محاضراته 
ة، والشيخ حسن مأمون )شيخ األزهر(،  في السياسة الشرعيَّ

ً

َ
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وقد  األزهــر(،  )شيخ  شلتوت  محمود  والشيخ  قاضيًا،  وكــان 
استفاد منه في الفقه املقارن على وجه اخلصوص، والدكتور 
املــركــز اإلســالمــي في  الله )أمــني عــام  ُحــبُّ  د محمود  محمَّ
ته له، ويقول: لقد  واشنطن(، وقد الحظُت علي الشيخ محبَّ
ة وَسَعة اأُلفق، وفي اإلدارة  استفدُت منه في العالقات العامَّ
وفنِّ العمل، وفي صياغة اخِلطابات، والتعامل مع اجلهات، 
الدكتور  من  استفاد  وكذلك  اخلارجي.  بالعاَلم  ــصــال  واالتِّ
ص في الفلسفة  محمد الَبِهيِّ مدير جامعة األزهر املتخصِّ

ة. اإلسالميَّ
بعْلِمهم  الــشــيــخ  انــتــفــع  الـــذيـــن  ــلــمــاء األجـــــالء  الــُع ومـــن 
ة، والدكتور  ومحاضراتهم: األستاذ عيسى َمنون عميد الكليَّ
د  والدكتور محمَّ اخلفيف،  علي  والدكتور  زهرة،  أبو  د  محمَّ
الدكتور  وكذلك  الزرقا،  مصطفى  والدكتور  موسى،  يوسف 
فقد  «؛  احلـــقِّ »مصادر  كتاب  صاحب  السنهوري؛  اق  عبدالرزَّ

ة. ر مبنهجه العلمي، وكان املشرف على رسالته العلميَّ تأثَّ
الشهادات:

ج من كلية الشريعة بجامعة األزهر سنة 1950م. - تخرَّ
- ثم حصل على إجازة القضاء الشرعي سنة 1952م.

- فإجازة التدريس سنة 1953م.
- فدبلوم في العلوم القانونية سنة 1955م. 

- فاملاجستير سنة 1966م.
- فالدكتوراه في الفقه املقارن سنة 1968م.

ة: ة والعلميَّ الوظائف الدينيَّ
دها:  ة التي تقلَّ ة والعلميَّ أما عن الوظائف الدينيَّ

ة  الــبــحــوث اإلسالميَّ فــنــّيــا مبــجــمــع  عـــضـــوًا  عــمــل  فــقــد   -
باألزهر.

والقانون بجامعة  الشريعة  ة  بكليَّ فأستاذًا  سًا،  - وعمل مدرِّ
األزهر.

- ورئيسًا لقسم الفقه املقارن بها.
ة. - فوكياًل لهذه الكليَّ

- فقائمًا مبهام َعمادتها.
ة بجامعة الكويت. ة الشريعة والدراسات اإلسالميَّ - وعميدًا بكليَّ

- ورئيسًا لقسم الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء بجامعة 
ة بالرياض. د بن سعود اإلسالميَّ اإلمام محمَّ

ة الدائمة لترقية أساتذة الفقه  - وعضوًا في اللِّجان العلميَّ
واألصول واالقتصاد بجامعة األزهر.

ة. - وخبيرًا مبجمع الفقه اإلسالمي بجدَّ
غير  أخــرى  جامعات  في  مصر  في  بالتدريس  قــام  ــه  أنَّ كما 
جامعة األزهر؛ وهي: جامعة عني شمس بالقاهرة، وجامعة 
ة بالقاهرة،  املنيا مبصر، واملعهد العالي للدراسات اإلسالميَّ
ه قام بالتدريس في جامعات خارج مصر وهي: جامعة  كما أنَّ
الكويت بدولة الكويت، واملعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام 
ة  ة، وكليَّ ة السعوديَّ ة باململكة العربيَّ د بن سعود اإلسالميَّ محمَّ

املعلِّمني بطرابلس بليبيا

ة وتاريخ صدورها: فات والبحوث العلميَّ املؤلَّ
ة في مجاالت متنوعة  فات كثيرة، وبحوث عدَّ صدرت له مؤلَّ

في رحاب الفقه اإلسالمي مع املقابلة بالقوانني منها:

ً

َ
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أبحاث حتت الطبع مبشيئة الله تعالى وتوفيقه:
في  وضوابطها  1 . – حقيقتها   – االقــتــصــاديــة  التنمية 

الشريعة اإلسالمية وآثارها.
الرشوة حقيقتها وأثرها وعقوبتها في الفقه اإلسالمي. 2 .

عقد اإلجارة. 3 .

عقد املزارعة. 4 .

عقد املساقاة. 5 .
ة أخرى: إسهامات علميَّ

أشـــرف عــلــى جــمــع كبير مــن األبـــحـــاث الــتــي نـــال بها  1 .
أصــحــابــهــا درجــــة الـــدكـــتـــوراه واملــاجــســتــيــر فــي العلوم 
الشرعية، وفي العلوم االقتصادية، وفي العلوم الشرعية 

املتصلة بالعلوم الطبية.
وكان عضوًا  اإلسالمي،  الفقه  تقنني  في جلان  اشترك  2 .

فت لهذا الغرض وهي: في اللجان التي ُألِّ
البحوث  فها مجمع  ألَّ التي  املذهب احلنفي  - جلنة تقنني 

اإلسالمية سنة 1971م.
- جلنة تقنني الشريعة اإلسالمية )العقوبات على اجلرائم 
فتها وزارة األوقاف والشؤون  في الشريعة اإلسالمية( )التي أَلَّ

اإلسالمية بدولة الكويت سنة 1975م(.
االقتصادية(  )اللجنة  اإلسالمية  الشريعة  تقنني  جلنة   -

فها مجلس الشعب املصري لذلك سنة 1978م. التي أَلَّ
قام بفحص النتاج العلمي لكثير من أعضاء هيئة التدريس 
مساعد،  أســتــاذ  درجـــات  إلــى  للترقية  العربية  باجلامعات 
»الفقه  الشريعة  علوم  في  )أ(  أستاذ  ودرجة  أستاذ مشارك، 

واألصول«، وعلوم االقتصاد.

العلمية  والندوات  املؤمترات  العديد من  في  أنه شارك  كما 
التي عقدت في العالم اإلسالمي؛ اقتصادية أو اجتماعية أو 
طبية.. وقدم أبحاثًا في املوضوعات التي عقدت من أجلها 
هذه املؤمترات في مصر، وفي اململكة العربية السعودية، وفي 
دولة الكويت، وفي اململكة األردنية الهاشمية، وفي اجلمهورية 
أسبانيا،  وفي  باكستان،  وفي  ُعمان،  وفي سلطنة  التونسية، 

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، وفي البحرين.
كما أسهم بتقدمي أبحاث في دورات مجمع الفقه اإلسالمي 
الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  وفي  بالسعودية،  بجدة 

بالكويت، ومصر.
العالي  للمعهد  لــلــدراســة  كاملة  مناهج  بــاقــتــراح  قــام  كما 
لكلية  ومــنــاهــج  اليمنية،  العربية  باجلمهورية  للقضاء 
أيضًا، كما  اليمنية  العربية  والقانون باجلمهورية  الشريعة 
قام بوضع مناهج كاملة للدراسة بكلية الشريعة والدراسات 
إعداد مناهج كلية  الكويت، وشارك في  اإلسالمية بجامعة 
الشريعة والقانون بجامعة األزهر، وكذلك مناهج الدراسات 

العليا بها.

وفاتــه:
توفي الشيخ األستاذ الدكتور حسن الشاذلي يوم األحد 25 
11 فبراير 2018م، بعد  املوافق  من جمادي األولى 1439 هــ 
حياة حافلة بالعطاء والعلم، فنسأل الله العلي القدير أن 
األعلى  الــفــردوس  ويرزقه  واسعة،  رحمة  ويرحمه  له  يغفر 
نا محمد وعلى آله وصحبه  من اجلنة. وصلى الله على نبيِّ

أجمعني.



اتِّخاذ 
يات في البيوت الُمَصلَّ أحمد عبد الوهاب سالم

الباحث بإدارة اإلفتاء
Abo-hamza14@yahoo.com
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أرجاء  إلى  اخلير  انتشر  ومنه  بآدابه،  ب  والتأدُّ اإلســالم،  أحكام  م  وتعلُّ
املعمورة.

الكثيرين،  أذهان  ها غابت عن  لعلَّ نتناول مسألة؛  م  تقدَّ وفي ضوء ما 
وهي: 

هل ُيسنُّ للمسلم تخصيص مكان معنيَّ في بيته للصالة وذكر الله عزَّ 
وجل؟ 

وجوابًا على هذا نقول:
في  املساجد  خاذ  اتِّ ة  ـيَّ ُسنِّ على  الة  الدَّ الكثيرة  النصوص  جــاءت  لقد 
دعــاه في  ملن  ي  كان يصلِّ ــه  إنَّ بل  كان من هديه ]،  ذلك  وأنَّ  البيوت، 
املساجد في  باتخاذ  يأمر  كان  ليتخذه مسجدًا، كما  بيته  موضٍع من 

البيوت)4(.
ة على ذلك ما يلي: ومن األدلَّ

1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ِعْتَباَن ْبَن َماِلٍك رضي الله عنه 
ي  ِه َقْد أَْنَكْرُت َبَصِري َوأََنا ُأَصلِّ ِه ] َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ ُه أََتى َرُسوَل اللَّ أَنَّ
ِذي َبْيِني َوَبْيَنُهْم َلْم أَْسَتِطْع  ِلَقْوِمي، َفِإَذا َكاَنْت اأْلَْمَطاُر َساَل اْلَواِدي الَّ
َي  َك َتْأِتيِني َفُتَصلِّ ِه أَنَّ َي ِبِهْم، َوَوِدْدُت َيا َرُسوَل اللَّ أَْن آِتَي َمْسِجَدُهْم َفُأَصلِّ
ِإْن  »َسأَْفَعُل  ِه ]:  اللَّ َرُســوُل  َلُه  َفَقاَل  َقــاَل:  ى.  ُمَصلَّ ِخَذُه  َفأَتَّ َبْيِتي  ِفي 
َهاُر  ِه ] َوأَُبو َبْكٍر ِحنَي اْرَتَفَع النَّ ُه« َقاَل ِعْتَباُن: َفَغَدا َرُسوُل اللَّ َشاَء اللَّ
ُثمَّ  اْلَبْيَت،  َدَخَل  ى  َحتَّ َيْجِلْس  َفَلْم  َلُه  َفأَِذْنُت  ِه ]،  اللَّ َرُسوُل  َفاْسَتْأَذَن 
َي ِمْن َبْيِتَك«؟ َقاَل: َفأََشْرُت َلُه ِإَلى َناِحَيٍة ِمْن  بُّ أَْن ُأَصلِّ َقاَل: »أَْيَن حُتِ

توطئة:
فإنَّ املساجد هي بيوت الله عز وجل في األرض، أمر سبحانه برفعها 
ومتجيده،  لتوحيده،  شأنها؛  وإعــالء  وعمارتها،  وتطهيرها،  وإقامتها، 

}مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   تعالى:  قال  كما  وذكــره؛  وعبادته، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   
پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ{ )1(.
وجــعــل الــلــه عــز وجــل عمارتها عــالمــًة على اإلميـــان بــه، وأنـــه سبيل 

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ذكره:}ڳ   جال  فقال  املهتدين؛ 
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ  

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ{ )2(.
ها  قال الزمخشري رحمه الله: »والعمارة تتناول رمَّ ما استرمَّ منها، وَقمِّ
وتنظيفها، وتنويرها باملصابيح، وتعظيمها، واعتيادها للعبادة والذكر، 
ومن الذكر درس العلم، بل هو أجّله وأعظمه، وصيانتها مما لم تنب له 

املساجد من أحاديث الدنيا، فضاًل عن فضول احلديث«)3(.
على  واحلــثِّ  وعمارتها،  املساجد،  بإقامة  الشريعة  عناية  كانت  لذلك 
ذكره،  وإقامة  وعــال،  جال  الله  لعبادة  وتهيئتها  وتطهيرها،  تنظيفها 
م أحكام شريعته عنايًة عظيمًة، وال أدلَّ على ذلك من أنَّ أول عمل  وتعلُّ
الله؛  لعبادة  إنشاء مسجد  املدينة  إلى  بعد هجرته  النبي ]  به  قام 
القرآن،  وتــالوة  الصلوات،  أصحابه إلقامة  فيه مع  كان يجتمع  حيث 

مقاالت علمية
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ُثمَّ  َرْكَعَتنْيِ  ى  َفَصلَّ َنا،  َفَصفَّ َفُقْمَنا  َر  َفَكبَّ ِه ]   اللَّ َرُســوُل  َفَقاَم  اْلَبْيِت. 
َم...«)5(. َسلَّ

إقرار  مــع  ُمــَصــّلــى«  ــِخــَذُه  ــأَتَّ »َف  :[ للنبي  ِعْتبان  قــول  منه:  والشاهد 
ا يدل على  النبي ]، بل وصالته في ذلك املوضع ليكون ُمَصّلى،  ممَّ
قًا  ال رحمه الله معلِّ يات في البيوت. قال ابن بطَّ مشروعية اتخاذ املصلَّ

على حديث ِعتبان: »قال املهلب: فيه اتخاذ املساجد في البيوت«)6(.
اه )باب  ب البخاري رحمه الله على هذا احلديث بابًا، سمَّ قلت: وقد بوَّ

املساجد في البيوت(.
اٍد رضي الله عنه َقاَل: »َسِمْعُت  ِه ْبِن َشدَّ 2- ما رواه البخاري عن َعْبِد اللَّ
ي َوِهَي  َها َكاَنْت َتُكوُن َحاِئًضا، اَل ُتَصلِّ ِبيِّ ]، أَنَّ َخاَلِتي َمْيُموَنَة َزْوَج النَّ
ِإَذا  ُخْمَرِتِه  َعَلى  ي  ُيَصلِّ َوُهــَو  ِه ]،  اللَّ َرُســوِل  َمْسِجِد  ِبِحَذاِء  ُمْفَتِرَشٌة 

َسَجَد أََصاَبِني َبْعُض َثْوِبِه«)7(.
ِه ] «، وهو املكان الذي  والشاهد فيه قوله » ِبِحَذاِء َمْسِجِد َرُسوِل اللَّ
كان يصلي فيه من بيته؛ كما يقول ابن رجب رحمه الله: »والظاهر أنَّ 
بّي الذي كاَن يصلي فيِه  مراد ميمونة في هذا احلديث مسجد بيت النَّ
من بيته؛ ألن ميمونة ال تفترش إال بحذاء هذا املسجد، ولم ُتِرد -والله 

أعلم- مسجد املدينة)8(.
ِبيِّ ]   ُه َجاَء ِإَلى النَّ 3- ما رواه اإلمام أحمد عن بالل رضي الله عنه »أَنَّ
ُر ِفي َمْسِجِد َبْيِتِه«)9(. فهذا يدلُّ على أنه  اَلِة َفَوَجَدُه َيَتَسحَّ ُيْؤِذُنُه ِبالصَّ

نًا لصالته. ] كان يتخذ في بيته موضعًا معيَّ
عنها  الله  رضــي  عائشة  عــن  وغيرهما  داود  وأبــو  أحمد  رواه  مــا   -4

َف  أَْن ُتَنظَّ ِبَها  َوأََمــَر  وِر  امْلََساِجِد ِفي الــدُّ ِبِبَناِء  أََمــَر  ِه ]   َرُســوَل اللَّ »أَنَّ 
َب«)10(. َوُتَطيَّ

بالدور  املــراد  وقيل:  قال اخلطابي)11(.  كما  البيوت  بالدور هنا:  واملــراد 
هنا: احمَلَالُّ )األماكن( التي تبنى فيها الدور. وقال سفيان بن عيينة: 
املراد بها: القبائل)12(. قال البدر العيني: »قلُت: الظاهر أنَّ املراد بها ما 

قاله اخلطابي؛ لوُرود النهي عن اتخاذ البيوت مثل املقابر«)13(.
داللته  وجه  يكون  العيني،  واستظهره  اخلطابي،  قاله  ما  على  وبناًء 
ية بناء املساجد في البيوت ظاهرًا من أمره ]، واألصل في  على ُسنِّ
األمر أن يكون للوجوب إال لقرينة صارفة عنه إلى غيره كما هو مقرر 
ارفة عن الوجوب إلى  عند األصوليني،  وقد جاءت تلك القرينة الصَّ

.)14(» اَلُة َفَصلِّ االستحباب، وهي قوله ]: »أَْيَنَما أَْدَرَكْتك الصَّ
ٍ في  خاذ موضٍع معنيَّ اتِّ النبي ]  أنه قد جاء عن بعض أصحاب   -5

الة فيه، ومن ذلك ما يلي: بيوتهم للصَّ
- ما رواه البخاري عن أَِبي ُبْرَدَة، َقاَل: »َقِدْمُت املَِديَنَة َفَلِقَيِني َعْبُد الله 
ِفيِه  َشِرَب  َقَدٍح  ِفي  َفأَْسِقَيَك  املَْنِزِل،  ِإَلى  اْنَطِلْق  ِلي:  َفَقاَل  َســاَلٍم،  اْبُن 
ِبيُّ ]، َفاْنَطَلْقُت َمَعُه،  ى ِفيِه النَّ ي ِفي َمْسِجٍد َصلَّ َرُسوُل الله ]، َوُتَصلِّ

ْيُت ِفي َمْسِجِدِه«)15(. ًرا، َوَصلَّ َفَسَقاِني َسِويًقا، َوأَْطَعَمِني مَتْ
َعْن  الله عنهما  ــاٍس رضــي  َعــبَّ ــِن  اْب َعــِن  رواه مسلم في صحيحه  - ما 
ى  ِبيَّ ] َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّ ُجَوْيِرَيَة رضي الله عنها »أَنَّ النَّ
ْبَح َوِهَي ِفي َمْسِجِدَها، ُثمَّ َرَجع ََبْعَد أَْن أَْضَحى َوِهَي َجاِلَسٌة َفَقاَل:  الصُّ
ِبيُّ ]:  النَّ َقاَل  َنَعْم.  َقاَلْت  َعَلْيَها؟  َفاَرْقُتِك  ِتي  الَّ اِل  احْلَ َعَلى  ِزْلِت  »َما 
ا ُقْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم  اٍت، َلْو ُوِزَنْت مِبَ »َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك أَْرَبَع َكِلَماٍت َثاَلَث َمرَّ

ً
ً
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َعْرِشِه،  َوِزَنَة  َنْفِسِه،  َوِرَضا  َخْلِقِه،  َعَدَد  َوِبَحْمِدِه  ِه  اللَّ ُسْبَحاَن  ؛  َلَوَزَنْتُهنَّ
َكِلَماِتِه«)16(.  قال النووي رحمه الله: »)َوِهَي ِفي َمْسِجِدَها( أي  َوِمَداَد 

موضع صالتها«)17(.
ُة  ِعدَّ اْنَقَضْت  »مَلَّا  الله عنه قال:  - ما رواه مسلم أيضًا عن أنس رضي 
ى  «، َقاَل: َفاْنَطَلَق َزْيٌد َحتَّ ِه ]  ِلَزْيٍد: »َفاْذُكْرَها َعَليَّ َزْيَنَب، َقاَل َرُسوُل اللَّ
ى  ا َرأَْيُتَها َعُظَمْت ِفي َصْدِري، َحتَّ ُر َعِجيَنَها، َقاَل: َفَلمَّ أََتاَها َوِهَي ُتَخمِّ
ْيُتَها َظْهِري،  ِه ]  َذَكَرَها، َفَولَّ َما أَْسَتِطيُع أَْن أَْنُظَر ِإَلْيَها؛ أَنَّ َرُسوَل اللَّ
َيْذُكُرِك،  ِه ]   اللَّ َرُســوُل  أَْرَســَل  َزْيَنُب:  َيا  َفُقْلُت:  َعِقِبي،  َعَلى  َوَنَكْصُت 
ي، َفَقاَمْت ِإَلى َمْسِجِدَها، َوَنَزَل  ى ُأَواِمَر َربِّ َقاَلْت: َما أََنا ِبَصاِنَعٍة َشْيًئا َحتَّ

اْلُقْرآُن،...«)18(.
والشاهد في قوله: )َفَقاَمْت ِإَلى َمْسِجِدَها(. قال النووي: »أي موضع 

صالتها من بيتها«)19(.
َها َجاَءْت  أَنَّ اِعِديِّ  ُحَمْيٍد السَّ أَِبي  اْمــَرأَِة  ُحَمْيٍد  ُأمِّ  - ما رواه أحمد عن 
اَلَة َمَعَك. َقاَل: »َقْد َعِلْمُت  ي ُأِحبُّ الصَّ ِه ِإنِّ ِبيَّ ] َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اللَّ النَّ
اَلَة َمِعي، َوَصاَلُتِك ِفي َبْيِتِك َخْيٌر َلِك ِمْن َصاَلِتِك ِفي  نَي الصَّ بِّ ِك حُتِ أَنَّ
ُحْجَرِتِك، َوَصاَلُتِك ِفي ُحْجَرِتِك خْيٌر ِمْن َصاَلِتِك ِفي َداِرِك، َوَصاَلُتِك 
ِفي َداِرِك َخْيٌر َلِك ِمْن َصاَلِتِك ِفي َمْسِجِد َقْوِمِك، َوَصاَلُتِك ِفي َمْسِجِد 
َلَها  َفُبِنَي  َفــأََمــَرْت  َقــاَل:  َمْسِجِدي«.  ِفي  َصاَلِتِك  ِمْن  َلِك  َخْيٌر  َقْوِمِك 
ى  َحتَّ ِفيِه  ي  ُتَصلِّ َفَكاَنْت  َوأَْظَلِمه،  َبْيِتَها  ِمْن  َشــْيٍء  أَْقَصى  ِفي  َمْسِجٌد 

 .)20( َلِقَيْت اللَه َعزَّ َوَجلَّ
- ما رواه ابن أبي شيبة عن امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه »أَنَّ 
ِه ْبَن َرَواَحَة َكاَن َلُه َمْسِجَداِن: َمْسِجٌد ِفي َبْيِتِه)21(، َوَمْسِجٌد ِفي  َعْبَد اللَّ

ى  ِذي ِفي َبْيِتِه، َوِإَذا َدَخَل َصلَّ ى ِفي املَْسِجِد الَّ َداِرِه، ِإَذا أََراَد أَْن َيْخُرَج َصلَّ
اَلُة أََناَخ«)22(.  ِذي ِفي َداِرِه، َوَكاَن َحْيُثَما أَْدَرَكْتُه الصَّ ِفي املَْسِجِد الَّ

ِر ْبِن ُجَوْيِرَيَة، َقاَل: »َرأَْيــُت أََبا ِمْجَلٍز  - ما رواه ابن أبي شيبة َعْن ُمَطهَّ
ا َجَمَع ِبأَْهِلِه َوِغْلَماِنِه«)23(. َ رضي الله عنه، َوَلُه َمْسِجٌد ِفي َداِرِه، َفُرمبَّ

خاذ املساجد في  وغير ذلك من اآلثار الكثيرة التي تدلُّ على شهرة اتِّ
الله عز وجل عند سلف األمــة، وأنه كان هْديًا  وِذْكــر  البيوت للصالة، 
ره تلك املقولة البن مسعود رضي الله  بعًا. ولعل ما يؤكد ذلك ويقرِّ متَّ
َه َعزَّ َوَجلَّ َغًدا ُمْسِلًما َفْلُيَحاِفْظ  ُه أَْن َيْلَقى اللَّ عنه؛ حيث قال: »َمْن َسرَّ
َه َعزَّ َوَجلَّ َشَرَع  ، َفِإنَّ اللَّ ْمِس َحْيُث ُيَناَدى ِبِهنَّ َلَواِت اخْلَ َعَلى َهُؤاَلِء الصَّ
ِمْنُكْم  أَْحَسُب  اَل  ــي  َوِإنِّ اْلُهَدى،  ُسَنِ  ِمْن  ُهنَّ  َوِإنَّ اْلُهَدى،  ُسَنَ  ِه ]  ِلَنِبيِّ
ْيُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َوَتَرْكُتْم  ي ِفيِه ِفي َبْيِتِه، َفَلْو َصلَّ أََحًدا ِإالَّ َلُه َمْسِجٌد ُيَصلِّ

ُكْم َلَضَلْلُتْم«)24(. َة َنِبيِّ ُكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنَّ َة َنِبيِّ َمَساِجَدُكْم َلَتَرْكُتْم ُسنَّ
َمْسِجٌد  ــُه  َل ِإالَّ  أََحـــًدا  ِمْنُكْم  أَْحــَســُب  اَل  ـــي  »َوِإنِّ قوله:  الشاهد  ومحل   
ي ِفيِه ِفي َبْيِتِه«، وهو بال شك يقصد بذلك صالة النافلة، وليست  ُيَصلِّ
اُس ِفي ُبُيوِتُكْم،  َها النَّ وا أَيُّ الفريضة؛ بدليل ما بعده، ولقوله ]: »َفَصلُّ

اَلَة املَْكُتوَبَة«)25(. َفِإنَّ أَْفَضَل َصاَلِة املَْرِء ِفي َبْيِتِه ِإالَّ الصَّ
ولذا قال ابن رجب  رحمه الله: »وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا 

ة للصالة فيها«)26(. في بيوتهم أماكن ُمَعدَّ
ية ذلك؛ يقول ابن عابدين رحمه الله:  وقد نصَّ بعض الفقهاء على ُسنِّ

ص موضعًا من بيته لصالة النافلة«)27(. »ُيندب للرجل أيضًا أن ُيخصِّ
خاذ املساجد في البيوت من خصائص  وذكر القرطبي رحمه الله أن اتِّ
ِلَي  )ُجِعَلْت  السالم:  عليه  قوله  الصحيح  في  »فإن  فقال:  األمة؛  هذه 
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للصنعاني  الــســالم  ســبــل   ،)359/2( للعيني  داود  أبـــي  شـــرح  انــظــر:    -12
.)228/1(

13-  شرح أبي داود )359/2(.
14-  رواه مسلم )520(. وانظر: سبل السالم )228/1(.

15- صحيح البخاري )7341(.
16-  صحيح مسلم )2726(.

17- شرح النووي على مسلم )44/17(.
18- صحيح مسلم )1428(.

19- شرح النووي على مسلم )228/9(.
20- املسند )37/45(. وإسناده حسن كما قال محققه.

للمناوي  القدير  فيض  انظر:  للنوم.  املهيأ  املوضع  هنا:  بالبيت  املــراد   -21
.)222/4(

22- مصنف ابن أبي شيبة )130/7(.
23- مصنف ابن أبي شيبة )35/2(

24- رواه أحمد في مسنده )123/6(، والنسائي في سننه )849( واللفظ له، 
وإسناده صحيح كما قال محققه.

25- صحيح البخاري )7290(.
26- فتح الباري )169/3(.

27- حاشية ابن عابدين )441/2(.
28- تفسير القرطبي )372/8(.

29- فتح الباري )170/3(.
30- فتح  الباري )194/2(.

 ،)267/2( للخرشي  خليل  شرح   ،)215/3( للسرخسي  املبسوط  31-انــظــر: 
املجموع للنووي )480/6(، املغني البن قدامة )129/3(.

32- فتح الباري )172/3(.

اأَلَرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا( وهذا مما ُخصَّ به دون األنبياء، فنحن بحمد 
ي في املساجد والبيوت، وحيث أدركتنا الصالة، إال أنَّ النافلة  الله نصلِّ

في املنازل أفضل منها في املساجد«)28(.
إال أن تلك املساجد أو املصليات التي تكون في البيوت ليس لها حكم 
لة؛ من حيث اجتناب احلائض والنفساء واجلنب املكث  املساجد املسبَّ
فيها، أو عدم البيع والشراء فيها، أو عدم صحة بيعها، أو أال يْقَربها من 
أكل بصاًل أو ثومًا، أو عدم اجللوس فيها حتى يصلي حتية املسجد، وغير 
لة؛ يقول ابن  ذلك من األحكام التي هي من خصائص املساجد املسبَّ
رجب رحمه الله: »وهذه املساجد ال يثبت لها شيء من أحكام املساجد 
هذا  حيض.  وال  جنابة  وال  جناسة  عن  صيانتها  يجب  فال  لة؛  املسبَّ
مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء«)29(. وقــال في موضــع آخر: »ومساجد 

البيوت ال يثبت لها أحكام املساجد عند جمهور العلماء«)30(.
املالكية  من  الفقهاء  جمهور  عند  االعتكاف  فيها  يصح  ال  أنــه  كما   
فيها  االعتكاف  أجازوا  هم  فإنَّ للحنفية؛  واحلنابلة، خالفًا  والشافعية 

للمرأة)31(.
لكن كما قال ابن رجب بعد ذلك: » وبكل حاٍل؛ فينبغي أن حُتترم هذه 
في  الثوري  قــال  ر.  وُتطهَّ ف  وتنظَّ البيوت،  من  للصالة  ة  املعدَّ البقاع 
وال  غ للصالة،  وتفرَّ ترفع وال تشرف،  البيوت:  ُتبنى في  التي  املساجد 
أبيه، عن  جتعل فيها شيئًا. وقد روي من حديث هشام بن عروة، عن 
ف  ُتنظَّ وأن  الــدور،  املساجد في  ببناء  )أمــر  الله ]  أنَّ رســول  عائشة، 

يب(«)32(. وُتطَّ
د وعلى آله وصحبه أجمعني. نا محمَّ ى الله على نبيِّ وصلَّ
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بحــــــوث فــــي 
قضايا فقهية

توطئــة:
ال  وجليل،  منِصب عظيم  اء  الغرَّ في شريعتنا  القضاء  منِصب  إنَّ 
موكول  القاضي  إنَّ  إْذ  خطورته؛  وال  جاللته،  وال  عظمته،  تخفى 
إليه احُلْكم بني الناس بالشرع، وإقامة العدل وحتقيقه بينهم؛ فال 

. يطمع قويٌّ في َجْوٍر، وال ييأس ضعيٌف من حٍقّ
أ  يتبوَّ فيمن  اء  الغرَّ الشريعة  اشترطت  ولتحقيقه،  ذلك،  أجل  من 
ينهض  ى  حتَّ توّفرها؛  من  ُبــدَّ  ال  ومواصفات  شروطًا  املنِصب  هذا 

ق تلك الغاية. ة، ويحقِّ القضاء بتلك املهمَّ
فق الفقهاء على بعض هذه الشـروط؛ فكانت محلَّ إجماع،  ولقد اتَّ
واختلفوا في بعضها؛ فكانت محلَّ ردود ومناقشات، فكان مّما وقع 
القاضي  يكون  أن  أيشترط  الــذكــورة؛ مبعنى:  شــرط  اخلــالف  فيه 

أه؟ يه، أم يجوز للمرأة أن تتبوَّ ذكرًا؛ فال يصحُّ للمرأة تولِّ

املسألة: هل يجوز تولية املرأة القضاء؟
أقوال الفقهاء:

اختلف الفقهاء في هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القضاء مطلقًا. وهو مذهب  القول األّول: ال يجوز للمرأة والية 

جمهور الفقهاء من املالكّية والشافعّية واحلنابلة)1(.
ُسوقي: »قوله: )ال أنثى، وال خنثى( أي: فال يصحُّ توليتهما  يقول الدَّ

للقضاء، وال ينفذ حكمهما«)2(.
يش املالكي: »فال تصحُّ تولية امرأة -أي القضاء-«)3(. ويقول ابن ِعلِّ

ويقول الشيرازي: »وال يجوز أن يكون -أي القاضي- امرأة«)4(.
ى امرأة -أي القضاء-«)5(. ويقول الرملي: »فال ُتولَّ

ويقول ابن أبي عمر ابن قدامة: »قال الشيخ)6( رحمه الله: وُيشترط 
تولية  تصحُّ  فال  ة؛  الذكوريَّ )الــرابــع(:  صفات...  عشُر  القاضي  في 

املرأة«)7(.
يكون...  أن  عـشُر صفات؛  القاضي  في  »وُيشترط  الُبُهوتي:  ويقول 

)ذكرًا(«)8(.
ق مبسائل  القول الثاني: يجوز تولية املرأة القضاء، إال فيما يتعلَّ
احلدود والقصاص فال يجوز. وهذا مذهب احلنفّية)9(، وابن القاسم 

من املالكّية)10(.
التقليد  جــواز  من شرط  فليست  الذكورة  وأّمــا   « الكاساني:  يقول 
باحلدود  تقضي  ال  أّنــهــا  إاّل  اجلــمــلــة...  فــي  القضاء-  تقليد  -أي 

والقصاص«)11(.
ويقول املرغيناني: »ويجوز قضاء املرأة في كلِّ شيء إالَّ في احلدود 

والقصاص«)12(.
ة احلنفّية في هذه  قلت: هذا الذي ُيفهم من نصوص وعبارات أئمَّ
مني منهم، لكن عند البحث والتحقيق ظهر  املسألة، السّيما املتقدِّ
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؟«)13(.  ؛ ملاذا يبطل ذلك احلقُّ باحلقِّ
ويقول شيخي زاده: »ويجوز قضاء املرأة في جميع احلقوق؛ لكونها 
ْوا  ي لها؛ للحديث: »َلـْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ من أهل الشهادة، لكن أثم امُلَولِّ
أَْمَرُهُم اْمَرأًَة«. )في غير َحدٍّ وَقَود (؛ إْذ ال يجري فيها شهادتها«)14(. 
وَقَود  َحدٍّ  َتقضي في غير  »)واملــرأة  ابن عابدين:  وجاء في حاشية 
أَْمَرُهُم  ـْوا  َولَّ َقـْوٌم  ُيْفِلَح  »َلـْن   : الُبخاريِّ خلبر  لها(؛  ي  امُلَولِّ أَِثــَم  وإن 

اْمَرأًَة««)15(. 
كمذهب  املــســألــة  هــذه  فــي  مذهبهم  فيكون  هــذا  صــحَّ  وإذا  قــلــت: 
اجلمهور في عدم جواز توليتها ابتداًء، لكن يبقى اخلالف بينهم 

َيت أينُفذ قضاؤها أم ال؟)16(. فيما لو ُولِّ
جل.  القول الثالث: يجوز تولية املرأة القضاء ُمْطلقًا كالرَّ

وحكاه  البصـري)17(،  احلسن  إلى  املالكّية  بعض  عــزاه  القول  وهــذا 
غير واحد من الفقهاء عن ابن جرير الطبري)18(، وقال به ابن حزم 

الظاهري)19(.
قــال احلــّطــاب املالكي: » قــال ابــن عبد الــســالم:... كــقــْوِل احَلسن 

بريِّ بإجازة ِواليتها القضاَء ُمطلًقا«)20(.  والطَّ
زه ابن جرير  د القضاء؟... وَجـوَّ ُتقلَّ ا املرأُة هل  املــاوردي: »فأمَّ وقال 

جل«)21(. بريُّ كالرَّ الطَّ
املــرأة حاكمًا على  أن تكون  »قــال الطبري: يجوز  ابن رشــد:  ويقول 

اإلطالق في كلِّ شيء«)22(.
ويقول ابن حزم الظاهري: »وجائٌز أْن تِلَي املرأُة احُلكَم«)23(.

ة األقوال: أدلَّ
ة القول األّول: أّواًل: أدلَّ

استدلَّ جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم جواز تولية املرأة 

القضاء مطلقًا مبا يلي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    { الله عز وجل:  1( قول 

ل  فَضّ وجلَّ  عزَّ  الله  أنَّ  منها:  الداللة  وجه  پ    پ  ڀ{)24(. 
ة، وغير  جال على النساء في العقل، والرأي، واحلزم، والعزم، والقوَّ الرِّ

جال)26(.  ذلك)25(. وإذا كان األمر كذلك؛ فال يجوز أَْن َيُقْمَن َعَلى الرِّ

ْوا أَْمَرُهُم  2( حديث أبي بكرة [ أّن النبيَّ ] قال: »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ

اْمــَرأًَة«)27(. فهذا يدلُّ على عدم جواز تولية املرأة شيئًا من األحكام 

ة بني املسلمني، ومنها القضاء؛ إْذ في احلديث إخبار عن عدم  العامَّ

يجوز  بقولهم:  املــراد  وأّن  إطالقها،  على  ليست  النصوص  هذه  أّن 
يت -باملخالفة  قضاء املرأة إاّل في احلدود والقصاص؛ أي: إذا ما ُولِّ
للشـرع- وَقَضت، فإّن قضاءها ينفذ إاّل في احلدود والقصاص، مع 

إثم املوّلي لها. 
تهم التي تشير إلى  يه: نصوص بعض أئَمّ د ما ذكرُت ويقوِّ ا يؤكِّ وممَّ

ذلك، ومنها:
ه على اجلمهور؛ حيث يقول:  قول الكمال ابن الُهمام في سياق ردِّ
ه،  »واجلــواب: أّن ما ُذكر غاية ما يفيد منع أن ُتستقضى وعدم ِحلِّ
خصمان  مها  َحكَّ أو  بذلك،  د  املقلِّ وَأِثـَم  َيت  ُولِّ لو  فيما  والكالم 
فقضت قضاًء موافقًا لدين الله أكان ينفذ أم ال؟ لم ينتهض 
الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله إالَّ أن يثبت شرعًا َسْلب 
ه لم يصل  تها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنَّ أهليَّ
ها تصلح شاهدة، وناظرة في  ة؛ أال ترى أنَّ إلى حدِّ َسْلب واليتها بالكليَّ
ة على اليتامى، وذلك النقصان بالنسبة واإلضافة،  األوقاف، ووصيَّ
إلى  ترى  أال  الفرد خالفه؛  في  إلى اجلنس، فجاز  ثمَّ هو منسوب 
ُجل خير من املرأة. مع جواز كون بعض  تصريحهم بصدق قولنا: الرَّ
جال، ولذلك النقص الغريزي  أفراد النساء خير من بعض أفراد الرِّ
ني،  ضًا للُمَولِّ يهنَّ عدم الفالح؛ فكان احلديث متعرِّ َنَسَب ] ملن ُيولِّ
يت فقضت  ، لكن الكالم فيما لو ولِّ وَلُهنَّ بنقص احلال، وهذا حقٌّ
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بحــــــوث فــــي 
قضايا فقهية

ــة بالسعي لتحصيل  ــَي أْمــَرهــم امـــرأٌة، وقــد ُأِمـــَرت اأُلمَّ فــالح من وِل
ه من جلب عدم الفالح )28(. الفالح، وُنهيت عن ضدِّ

 قـــال اخلـــّطـــابـــي: »فـــي احلـــديـــث أنَّ املـــــرأة ال تــلــي اإلمــــــارة، وال 
القضاء«)29(.

3( القياس على املنع من اإلمامة في الصالة مع جوازها للفاسق، 
الصلوات مع  إمامة  األنوثة من  ملَّا منعها نقص  ه  أنَّ ذلك:  وتقرير 
جـــواز إمــامــة الــفــاســق، كــان املــنــع مــن القضاء الـــذي ال يــصــحُّ من 

الفاسق أولى)30(.
4( أنَّ القاضي ال بدَّ له من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود 
ملا يخاف عليهم  الرجال؛  واملــرأة ممنوعة من مجالسة  واخلصوم، 

من االفتتان بها.
الرأي،  كمال  إلــى  اخلصومات  في  للفصل  يحتاج  القاضي  أنَّ   )5
وقد  الــرأي،  العقل، ضعيفة  ناقصة  واملــرأة  والفطنة،  العقل  ومتــام 

}ڳ   ڳ    الله عزَّ وجلَّ على ضعفها ونسيانها بقوله تعالـى:  ه  نبَّ
ڱ   ڱ    ڱ   ڱں { )31(. ومن َثمَّ فهي ليست أهاًل 

للقيام بأمر القضاء)32(.

ة القول الثاني: ثانيًا: أدلَّ
ي املرأة القضاء إاّل في  استدلَّ احلنفّية على ما ذهبوا إليه من جواز تولِّ

احلدود والقصاص بالقياس على جواز شهادة املرأة، وتقرير ذلك: 
أنَّ املرأة من أهل الشهادات، فكما يجوز لها الشهادة إالَّ في احلدود 
والــقــصــاص، فــكــذلــك يــجــوز لــهــا واليـــة الــقــضــاء إاّل فــي احلدود 

والقصاص؛ إذ أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)33(.

ة القول الثالث: ثالثًا: أدلَّ
استدلَّ أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من جواز تولية املرأة 

القضاء مطلقًا كالرجل مبا يلي: 
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     تعالى:}  الله  قول   )1

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى{)34(.
ه بعمومه إلى الرجل واملرأة،   وجه الداللة: أّن هذا اخلطاب متوجِّ
بني  بالفرق  النصُّ  جاء  إذا  إالَّ  واحــد،  ُه  كلُّ ين  والدِّ والعبد،  واحلــرِّ 
الرجل واملرأة، وبني احُلرِّ والعبد، فُيستثنى حينئٍذ من عموم إجمال 

ين)35(. الدِّ
ه وّلى امرأة من قومه يقال لها  2( ما روي عن عمر رضي الله عنه أنَّ

فاء( ِحْسبة السوق)36(.  )الشِّ
يدلُّ  فهذا  الــنــاس)37(؛  بني  القضاء  من  له  بــّد  ال  السوق  وصاحب 

بعمومه على تولية املرأة القضاء مطلًقا كالرجل.  
3( أّن املرأة يجوز أن تكون ُمفتية؛ فكذلك يجوز أن تكون قاضية؛ إذ 
ى منه الفصل بني الناس؛ فحكمه جائز إاّل  األصل أنَّ كلَّ َمْن يتأتَّ

ما خّصصه اإلجماع من اإلمامة الكبرى)38(.

ــة: مناقشة األدلَّ
ة القول األّول: أّواًل: مناقشة أدلَّ

ٱ    {: وجــلَّ عزَّ  الله  بقول  استداللهم  في  اجلمهور  يناقش   )1

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ{، وأنَّ هذا داٌلّ 
على تفضيل الرجال على النساء في العقل والرأي، ومن ثّم ال يجوز 
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توليتهّن على الرجال:  بأّن ذلك ال ينافي جواز تولية بعض النساء 
رت فيهنَّ شروط القضاء؛ إذ التفضيل في اآلية الكرمية  مّمن توفَّ
الفرد خالفه، وقد  النساء؛ فيجوز في  الرجال على جنس  جلنس 
ُوجد في أفراٍد من النساء من العقل والرأي ما يفُضلن به كثيرًا من 
الرجال، ولذلك كانت املرأة من أهل الواليات في اجلملة؛ فيصحُّ أن 

تكون شاهدة، وناظرة في األوقاف، ووصّية على اليتامى)39(.
العقل  النساء من  أفــراٍد من  ُوجــد في  وإْن  ه  بأنَّ ذلــك:  ويجاب عن 
والرأي ما يفُضلن به كثيرًا من الرجال، إالَّ أنَّ ذلك نادر، والنادر ال 

 . حكم له كما هو معلوم؛ إِذ احُلْكم للغالب األعمِّ
ْوا أَْمَرُهْم اْمَرأًَة« على  ا استداللهم بحديث: »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ 2( وأمَّ
ة بني  العامَّ املــرأة شيئًا من األحكام  تولية  عــامٌّ في عدم جــواز  أّنــه 

املسلمني، فيجاب عنه مبا يلي:
بــأّن احلديث على عمومه في عــدم جــواز تولية  التسليم  أ - عــدم 
النبيَّ ]  أّن  بدليل  توّلي اخلالفة؛  وإمّنــا هو محمول على  املــرأة، 
أثبت للمرأة نوعًا من الوالية بقوله: »َواملَْرأَُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها، 

ِتَها«)40(. َوَمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَّ
وردَّ ذلك من وجهني:

ة؛ ألّنــه نكرة  العامَّ الــواليــات  أنــواع  كــلِّ  أّن احلديث عــامٌّ في  األّول: 
ني،  ر عند األصوليِّ في فتفيد العموم كما هو مقرَّ جاءت في سياق النَّ
ــوا أمرهم امــرأة، ويدخل في ذلك  فكأّنه قــال: لن يفلح كلُّ قوم ولَّ

احُلْكم والقضاء.
َراِعَيٌة  أَُة  »َواملَــرْ  وما ُذكر من ثبوت نوع من الوالية للمرأة بحديث: 
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ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة...«؛ فهذه والية خاّصة داخل بيت زوجها، 
ة.  وكالمنا في الواليات العامَّ

يكن  ولم  املجوس،  الفرس  َمِلك  في  قيل  احلديث  هذا  أّن  الثاني: 
عندهم وقتئٍذ إمامة أصاًل؛ ال كبرى، وال صغرى)41(. 

أمر  إليه  اإلخبار مبا سيؤول  على سبيل  ورد  احلديث  هذا  أنَّ  ب- 
ة، فال  ا لألمَّ فارس من الهزمية وعدم الفالح، ولم يكن ُحكمًا تشريعّيً

يستدلُّ به على عدم جواز تولية املرأة)42(.
كما هو  السبب؛  اللفظ ال بخصوص  بعموم  العبرة  بأّن  ذلك:  وردَّ 

ني)43(.  ر عند جمهور األصوليِّ مقرَّ
ا استداللهم بالقياس على منع املرأة من اإلمامة في الصالة  3( وأمَّ
أولى؛  منه  الفاسق  منع  مــع  القضاء  ففي  للفاسق،  جــوازهــا  مــع 
فُيجاب عنه: بأّن هذا قياس مع الفارق؛ ألّن املنع في اإلمامة ليس 
لنقص األنوثة؛ بدليل أّنه يجوز لها أن تؤمَّ بني جنسها من النساء، 
ب على ذلك من الفتنة والفساد؛ إذ املرأة  ا املنع ألجل ما يترتَّ وإمنَّ

عورة.
ه إن سّلمنا بذلك، وأّن املنع ألجل ما يترّتب على  ويردُّ على ذلك: بأنَّ
ذلك من الفتنة والفساد، فإنَّ هذا احملظور حاصل في القضاء أيضًا؛ 
إذ القضاء ال بّد فيه من مخالطة الرجال للفصل في اخلصومات، 

ب عليه الفتنة والفساد. ونحو ذلك، وهذا أيضًا يترتَّ
جــال من  الــرِّ مــن مجالسة  لــه  ــدَّ  ُب ال  القاضي  إّن  قولهم:  وأّمـــا   )4
الفقهاء والشهود واخلصوم، واملرأة ممنوعة من مجالسة الرجال؛ 

ملا يخاف عليهم من االفتتان بها؛ فجوابه:
املــرأة في  إنَّ  إذ  املنِصب؛  د هذا  تقلُّ املــرأة من  ملنع  َيْرقى  أنَّ هذا ال 
ة، واخلالفة الراشدة، وما تالهما من عهود كانت تشارك  عهد النبوَّ
جال في ساحات اجلهاد، وتقوم بتضميد اجلرحى، ونحو ذلك،  الرِّ
واألسواق؛  املساجد،  إلى  وتذهب  العلم،  مجالس  حتضر  إّنها  كما 
فما الفرق بني هذا وبني القضاء الذي له هيبة وجالل متنع من 

االفتتان بها؟)44(
وُيَردُّ على ذلك: بأّن هذه األمور ال يقاس عليها؛ إذ إّنها في الغالب ال 
نات؛  جال ومخاصمتهم، ومناقشة احلجج والَبيِّ احتكاك فيها بالرِّ
بخالف منِصب القضاء الذي يستلزم كلَّ ذلك، ناهيك عن احلزم 
في  توجد  وال  ته،  مبهمَّ للقيام  للقاضي  الالزمة  والفطنة  ة  والقوَّ

املرأة. 
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بحــــــوث فــــي 
قضايا فقهية

ة القول الثاني:  ثانيًا: مناقشة أدلَّ
القضاء  املـــرأة  تولية  جــواز  على  استداللهم  فــي  احلنفّية  نوقش 

بقياس ذلك على جواز شهادتها من وجهني: 
الوجه األّول: أّنه قياس مع الفارق؛ ألّن الشهادة ال والية فيها، فلم 

مينع منها نقص األنوثة بخالف القضاء)45(. 
الوجه الثاني: أّن َمْن لم ينفذ ُحكمه في احلدود لم َينُفذ حكمه في 

غير احلدود كاألعمى)46(.

ة القول الثالث: ثالثًا: مناقشة أدلَّ
تولية  جــواز  استداللهم على  فــي  الــقــول  هــذا  أصــحــاب  نوقش   )1

:} ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   املرأة القضاء بقـول الله عـزَّ وجـلَّ
ة  عامَّ إّنها  حيث  ې  ېى{؛  ې   ې   ۉ    ۅ  ۉ   ۋ   ۅ  
اخلاصُّ  الدليل  ثبت  قد  ه  بأنَّ ؛  خــاصٍّ بدليل  إاّل  والنساء  جال  للرِّ
جال دون النساء؛ وهو قول النبي ]: »َلْن  الذي يخصُّ القضاء بالرِّ

ْوا أَْمَرُهْم اْمَرأًَة«.  ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ
هذا  وأّن  السوق،  على  فاء(  )الشِّ عمر  بتولية  استداللهم  وأّمــا   )2

يستلزم القضاء. فجوابه من وجهني:
ل: أّن هذا األثر ضعيف؛ الشتماله على ثالث علل: األوَّ

أ - جهالة الرجل الذي روى عنه ُدحيم.
ب- في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف ال ُيحتجُّ به)47(.

ج- اإلرسال؛ ألّن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عمر، بل وال من 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم إالَّ من عبد الله بن جزء؛ كما 

قال الدارقطني في )العلل()48(.
م امرأة على  قًا عليه: »وقد ُروي أنَّ عمر قدَّ  ولذا قال ابن العربي ُمعلِّ
ِحْسبة السوق، ولم يصّح؛ فال تلتفتوا إليه؛ فإمّنا هو من دسائس 
املبتدعة في األحاديث«)49(. وساقه كثير من العلماء في كتب التراجم 
دون سند، وال عزو)50(، وأورده بعضهم بصيغة الّتمريض مشيرًا إلى 
بن اخلطاب رضي  إنَّ عمر  »ويقال:  ابن عساكر:  قال  فقد  ضعفه؛ 
ويغضبون  ذلك،  ينكرون  وولدها  السوق،  على  استعملها  عنه  الله 

منه«)51(.
ته عن عمر: فاملراد بذلك توليتها سوق  الثاني: أّنه على فرض صحَّ
يستلزم  الذي  للقضاء  توليتها  على جواز  به  يستدلُّ  فال  النساء؛ 

الفصل في اخلصومات؛ سواء كانت بني الرجال أو النساء. 
ضعف،  فيها  ــفــاء  الــشِّ ــة  »قــصَّ الشنقيطي:  املــخــتــار  د  محمَّ يــقــول 
أمر  ها  العلماء، لكن على فرض ثبوتها يكون والَّ م عليها  تكلَّ وقد 
النساء.  إالَّ  أمرهنَّ  يلي  ال  النساء  أّن  يفيد  وهذا  النساء)52(،  سوق 
جال؛ فهذا يأباه الله، ويأباه صالح  ها على الرِّ ه والَّ أنَّ ا من ظنَّ  أمَّ

املؤمنني«)53(.
3( وأّما استداللهم بالقياس على جواز كونها مفتية؛ فجوابه: أنَّ 
ــه ال واليــة في  ــا جاز أن تكون مفتية؛ ألنَّ ــه إمنَّ م؛ ألنَّ هذا غير ُمسلَّ

الفتوى؛ فلم مينع منها نقص األنوثة بخالف القضاء)54(.

اخلامتــة:
بعد هذا العرض ألقوال الفقهاء ومذاهبهم، وما استدلَّ به كلُّ فريق 
على ما ذهب إليه، يظهر-والله أعلم- قّوة وسداد مذهب اجلمهور؛ 

وذلك ملا يلي:
1( قّوة أدّلتهم وسالمتها من معاِرض قويٍّ يصلح لتوهينها، وذلك 

في مقابل ضعف أدّلة املخالفني ووهنها.
جل بنصِّ  أّنه إذا كانت شهادة املرأة على النصف من شهادة الرَّ  )2

القرآن؛ فكيف تستقلُّ باحُلْكم الذي هو نتيجة الشهادة؟!)55(.
ة، وال اخلالفة الراشدة، بل وال القرون  3( أّنه لم يثبت في عهد النبوَّ
األزمان  وتلك  قــضــاًء،  امــرأة  تولية  ذلــك  بعد  مّمــن جــاء  الفاضلة 
لــو جاز  الــالتــي  الفقيهات  الــصــاحلــات  كثرة  شــاهــدة على  املــبــاركــة 
، َلُكّن جديرات به، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان  توليتهنَّ
غالبًا، ولُنقل إلينا، لكن ذلك لم يثبت، فدلَّ على أّنه غير معمول 

به؛ لعدم جوازه)56(.
به  4( أنَّ الطبيعة التي خلق الله املرأة عليها ال تتناسب مع ما يتطلَّ
ــٍة في  هــذا املنصب اجلليل من حــزٍم، وقــّوٍة في العقل والـــرأي، ودّق
ُن القاضي من الفصل بني اخلصوم  النظر، وما إلى ذلك مّما مُيكِّ
وإقامة العدل، والنساء َلْسَن كذلك؛ إْذ وصفهنَّ الله عزَّ وجلَّ بقوله: 
}ۀہہہہھھھھے{)57(.فوصف الله 
غير  ة  باحلجَّ واإلدالء  واملجادلة  في اخلصام  بأّنها  املــرأة  وجلَّ  عزَّ 

ُمبينة؛ لعجزها وضعفها)58(. 
البغوي:}ۀہہہہھھھھے{؛  يقول 
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الهوامش

رأيه هنالك  أّنه أفصح عن  الظنِّ  فإنَّ غالب  القضاة(؛  )آداب  ى  املسمَّ فه  على مصنَّ
ف لكّني لم أعثر  َلْبسًا، وقد اجتهدت في البحث عن هذا املصنَّ بوضوح ال يحتمل 

عليه، فرمّبا كان مفقودًا -والله تعالى أعلم- وإاّل لكان فصاًل في محلِّ النزاع.
19. انظر: )احملّلى( )527/8(.

20. انظر: )مواهب اجلليل( )88/6(. وانظر أيضًا: )شرح حدود ابن عرفة( )ص 440(.
21. )احلاوي( )156/16(.

22. ) بداية املجتهد( )377/2(.
23. )احملّلى( )527/8(. ويعني باحلكم هنا: القضاء؛ بدليل ما ذكره بعد ذلك في 

. مقام االستدالل والردِّ
24. النساء: 34.

25. انظر: )الكّشاف( للزمخشري )537/1(.
26. انظر: )احلاوي( )156/16(.

27. رواه البخاري )4163(.
28. انظر: )سبل السالم( للصنعاني )575/2(. وانظر أيضًا: )كّشاف القناع( )294/6(، 

)منح اجلليل شرح مختصر خليل( )138/4(، )تكملة املجموع( )127/20(.
29. انظر: )فتح الباري( البن حجر )128/8(.

30. انظر: )احلاوي( )156/16(، )املنتقى( للباجي )182/5(.
31. البقرة: 282.

32. انظر: )املغني( )381/11(، )تكملة املجموع( )127/20(.
33. انظر: )بدائع الصنائع( )3/7(، )تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق( )187/4(.

34. النساء: 58.
35. انظر: )احملّلى( )528/5(.

36. انظر: )احملّلى( )527/8(. وهذا األثر عن عمر: رواه ابن أبي عاصم في )اآلحاد 
لهيعة عن  ابن  ُدَحيم عن رجل سّماه عن  َثَنا  َحدَّ واملثاني( )4/6( )3179(، ولفظه: 
وِق«. قال: وال  فاَء َعَلى السُّ يزيد بن أبي َحبيب »أنَّ ُعَمَر رضي الله عنه استعمَل الشِّ

نعلم امرأة استعملها غير هذه. وستأتي اإلشارة إلى ضعفه عند املناقشة.
37. انظر: )مختصر اختالف العلماء( للطحاوي )205/4(.

38. انظر: )احلاوي( )156/16(، )بداية املجتهد( )377/2(، )املغني( )381/11(.
39. انظر: )شرح فتح القدير( )298/7(.

40. رواه البخاري )853(، ومسلم )4828(، واللفظ للبخاري. وانظر: )احملّلى( البن 
حزم )430/9(.

41. انظر في هذا الوجه والذي قبله: بحث الدكتور أبو بكر خليل )دراسة فقهية في 
مسألة والية النساء القضاء(، منشور على موقع مكتبة مشكاة اإلسالمية.

42. انظر: )املصدر السابق(.
43. انظر: )املصدر السابق(. وانظر في قاعدة )العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص 
السبب(: )اإلبهاج في شرح املنهاج( للسبكي )185/2(، )القواعد والفوائد األصولية( 

البن اللحام )318/1(.
44. انظر: )بحث تولية املرأة القضاء شرعًا وقانونًا( للدكتور كامل شطيب الراوي. 

)منشور على اإلنترنت(.
45. انظر: )احلاوي الكبير( )156/16(.

46. انظر: )املصدر السابق(.
47. انظر: )ذخيرة احلفاظ( البن القيسراني )1094/2(، )ميزان االعتدال( للذهبي 

.)475/2(
48. انظر: )العلل( )420/12(.
49. )أحكام القرآن( )482/3(.

عساكر  البــن  دمشق(  )تــاريــخ   ،)1869/4( البر  عبد  البــن  )االستيعاب(  انظر:   .50
)216/22(، )تهذيب الكمال( للمزي )207/35(، )اإلصابة( البن حجر )202/8(.

51. )تاريخ دمشق( )216/22(.
ها  والَّ »ورمبا  بقوله:   )1869/4( )االستيعاب(  البرِّ في  ابن عبد  أشار  وإلى هذا   .52

شيًئا من أمر السوق«.
53. )شرح زاد املستقنع( )22/16( )شاملة(.

54. انظر: )احلاوي الكبير( )156/16(.
55. انظر: )فتاوى األزهر( )15/10( )شاملة(.

56. انظر: )املنتقى( )182/5(، )املغني( )381/11(.
57. الزخرف: 18.

58. انظر: )تفسير الطبري( )579/12(، )تفسير القرطبي( )72/16(.
59. )تفسير البغوي( )208/7- 209(.

60. )البحر احمليط في التفسير( )363/9(.
61. انظر: بحث )دراسة فقهية في مسألة والية النساء القضاء(.

يش  1. انظر: )حاشية الدسوقي( )129/4(، )منح اجلليل شرح مختصر خليل( البن علِّ
)138/4(، )نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج( للرملي )238/8(، )تكملة املجموع( للمطيعي 

)127/20(، )املغني( البن قدامة )381/11(، )كّشاف القناع( للبهوتي )294/6(.
2. )حاشية الدسوقي( )129/4(.

3. )منح اجلليل شرح مختصر خليل( )138/4(.
4. )املهّذب( )378/3(.

5. )نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج( )238/8(.
ق ابن قدامة صاحب منت املقنع. 6. يقصد: املوفَّ

7. )الشرح الكبير على منت املقنع( )386/11(.
8. )كّشاف القناع( )294/6(.

للمرغيناني  البداية(  شرح  )الهداية   ،)3/7( للكاساني  الصنائع(  )بدائع  انظر:   .9
)106/3(، )تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق( للزيلعي)187/4(.

بجواز  القول  القاسم  ابن  عن  وروي   .)87/6( اب  للحطَّ اجلليل(  )مواهب  انظر:   .10
واليتها القضاء مطلقًا، لكن ما أثبتناه أعاله هو ما استظهره ابن عرفة. انظر: )شرح 

اع )ص 440(. صَّ حدود ابن عرفة( للرَّ
11. )بدائع الصنائع( )3/7(.

12. )الهداية شرح البداية( )106/3(.
13. )شرح فتح القدير( )298/7(.

14. )مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر( )234/3(.
15. )حاشية ابن عابدين( )440/5(.

16. وقد أفاض في حتقيق مذهب احلنفية في هذه املسألة الدكتور محمد رأفت عثمان 
في كتابه )النظام القضائي في الفقه اإلسالمي( )ص98( وما بعدها. وانتهى إلى ما 

يه ويعضده، والله تعالى أعلم. ذكرنا أعاله، وذكر له من األدّلة والوجوه ما يقوِّ
17. انظر: )مواهب اجلليل( )88/6(.

18. انظر: )احلاوي( )156/16(، )املغني( )381/11(.
ة نسبة هذا القول البن جرير كالم بني العلماء؛ فقد جزم ابن العربي  قلت: في صحَّ
ة نسبته إليه، وتابعه على ذلك أبو عبد الله القرطبي؛ حيث قال ابن العربي  بعدم صحَّ
املرأة  َتكون  أن  يجوز  ــه  أنَّ ين  الدِّ إمــام  الطبري  بن جرير  د  »وُنقل عن محمَّ ذلــك:  في 
فيما  إمّنــا تقضي  أّنها  أبي حنيفة  ُنقل عن  كما  ولعّله  ذلك عنه؛  ولم يصحَّ  قاضية؛ 
تشهد فيه، وليس بأن َتكون قاضية على اإلطالق، وال بأن ُيْكَتب لها منشور بأّن فالنة 
ماء والنكاح، وإمّنا ذلك كسِبيل التحكيم أو االستبانة  َمة على احلكم، إاّل في الدِّ ُمَقدَّ
ْوا أَْمَرُهْم اْمَرأًَة«، وهذا هو الظّن  في القضّية الواحدة؛ بدِليل قوله ] : »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ
بأبـي حنيفة وابن جرير«. )أحكام القرآن( )482/3(. وانظر: )اجلامع ألحكام القرآن( 

للقرطبي )183/13(.
اجلريري  ار  طــرَّ ابن  أن  العربّي  ابن  من  النفي  هذا  على  ُيْشِكل  ذاتــه  الوقت  في  لكْن 
الشافعي )ت390هـ( - والذي ُوصف بأنه أوحد عصـره في مذهب ابن جرير وأقواله-، 
ة ذلك عن إمامه، بل على عكس ذلك  كما ذكر ابن الندمي في ترجمته- لم ينِف صحَّ
انتصر له، ودافع عنه؛ كما أشار إلى ذلك ابن العربي عند ذكره للمناظرة التي جرت 

ار والباقالني في هذه املسألة.  بني ابن طرَّ
انظر: )أحكام القرآن( )483/3(، )الفهرست( )328(.

ته؛ الوقوف  ا يفصل في صّحة نسبة هذا القول البن جرير وعدم صحَّ قلت: ولعلَّ ممَّ
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، قال قتادة  ة؛ من ضعفهنَّ وسفههنَّ في املخاصمة غير ُمبني للحجَّ
تها إاّل تكّلمت  ما تتكّلم امرأة فتريد أْن تتكّلم بحجَّ في هذه اآلية: قلَّ

باحلّجة عليها«)59(.
ان:}ۀہہہہھھھھے{  ويقول ابن حيَّ
ا في َنْفِسه كشفًا  ة، وال ُيقيم دلياًل، وال يكشف عمَّ أي: ال ُيظهر ُحجَّ

واضحًا«)60(. 
املعاني عند  والعجز وخلط  عف  الضَّ املــرأة من  كان هذا حال  فــإذا 
والله  اخلــصــام؟)61(.  في  الفصل  في  شأنها  يكون  فكيف  اخلصام، 

تعالى أعلم.
ـــــد  ــــــنــــــا مـــــحـــــمَّ ــــــــــم عـــــــلـــــــى نــــــبــــــيِّ ــــــــــى الــــــــلــــــــه وســــــــــلَّ وصــــــــــلَّ

 

وعلى آله وصحبه أجمعني
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تغطيــــــــــات

ــلــكــتــاب. ل ــــي  ــــدول ال الـــمـــعـــرض  فـــي  ــــاء  اإلفــــت إدارة  مـــشـــاركـــة   <

>مساهمات وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء في مراجعة المواد العلمية .

اإلفــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء. إلدارة  االعــامــيــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاركـــ >الــمــشـــ

ـــاب  ـــت ــــــن ك ــــر ع ــــاش ــــب ــــم ــــــون ال ــــــع ـــة ال ـــي ـــع ـــم ــــــع ج >حــــــــــــوار م
ــــد. ــــجــــدي الـــمـــلـــخـــص الـــمـــفـــيـــد فــــــي احــــــكــــــام الـــمـــســـلـــم ال

أوروبـــا. أمــم  كــأس  بطولة  فــي   ... المفيد  الملخص  كــتــاب  ــع  ــوزي ت  <



املشاركة  اإلدارات  بــني  مــن  وافـــر  نصيب  اإلفــتــاء  إلدارة  كــان  وقــد 
باملعرض من حيث عرض اإلصدارات العملية وتنوعها، فقد شهد 
جناح إدارة اإلفتاء مبعرض الكتاب إقبااًل كبيرًا من اجلماهير التي 
ا من خالل عدد نسخ اإلصدارات  ارتادت املعرض، ويظهر ذلك جلّيً
التي مت بيعها أو إهداؤها خالل فترة املعرض، والتي بلغت )3944( 
نسخة، شملت اإلصدارات التالية: كتاب )امللخص املفيد في أحكام 
كتاب  والفرنسية،  واإلجنليزية  العربية  باللغات  اجلديد(  املسلم 
)املنتقى من املسائل العلمية( بجزأيه األول والثاني، كتاب )خالصة 
الفتوى  في  )مــقــاالت  كتاب  الــكــرام(،  البيت  آل  حقوق  في  الكالم 
واإلفتاء(،كتاب )الدرر البهية من الفتاوى الكويتية( )1-12(، كتاب 
الفقهية(،  األشقر  محمد  الشيخ  مجالس  من  العلمية  )الفوائد 
كتاب )املذاهب الفقهية األربعة(، كتاب )فتاوى الزكاة والصدقات(، 
الفقهية  املذاهب  )مشجرات   ،3،2،1 األعداد  اإلفتاء(  )منبر  مجلة 

األربعة(، إلى جانب مجموعة متميزة من املطويات املتنوعة.
الذي  الزخم اجلماهيري  إدارة اإلفتاء على استغالل  وحرصًا من 
شهده معرض الكتاب بأرض املعارض، فقد قامت بالتعريف ببعض 
في  الطباعة  أو حتت  التنفيذ  قيد  هي  التي  العلمية  اإلصـــدارات 
والتعريف  عليها،  الــضــوء  تسليط  بغية  وذلــك  احلــالــيــة،  الفترة 
مبحتواها العلمي، ومنها على سبيل املثال: كتاب )املذاهب الفقهية 
األربعة( باللغة اإلجنليزية، كتاب )التسهيل في فقه املعامالت على 
مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى(، وكتاب )امللخص 
ـ  ـ السواحلية  املفيد في أحكام املسلم اجلديد( باللغات )الروسية 

البوسنية(. 
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مشاركة إدارة اإلفتاء في المعرض الدولي للكتاب
إدراكًا من إدارة اإلفتاء لما للكتاب من بالغ األهمية وعظيم 

األثر في تشكيل الوعي الديني والثقافي لدى المسلمين، 

معرض  في  المشاركة  على  اإلفتاء  إدارة  حرصت  فقد 

مشرف. في  المعارض  بأرض  يقام  الذي  الدولي  الكتاب 



ــــــإدارة اإلفــتــاء  ــي ب ــم ــل ــع ــث ال ــح ــب ــات وحــــدة ال ــم ــاه ــس م
ـــجـــهـــات عـــدة ــة ل ــي ــم ــل ــع ـــة الـــــمـــــواد ال ـــع ـــراج ــــي م ف

وفي سياق آخر فقد انُتِدَبت إدارة اإلفتاء من ِقَبل هيئة التقييس 
مشروع  ملــراجــعــة  العربية  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  لـــدول 
اإلسالميــــــــة(  لألحكـــــام  طبقـــــًا  احليـــــــــوان  تذكيـــة  )متطلبــــــات 

     .DS993  GSO 05/:2017
لألحكام  طبقًا  احليوان  تذكية  متطلبات  مشروع  عرض  متَّ  حيث 
للدراسة  اإلفــتــاء  بـــإدارة  العلمي  البحث  وحـــدة  على  اإلســالمــيــة 
والتدقيق، وإبداء امللحوظات حول ما جاء فيه من مواد. وقد قامت 
الوحدة بدراسة املواد والتدقيق عليها، وخرجت ببعض امللحوظات 

على املشروع.
 كما قامت وحدة البحث العلمي في إدارة اإلفتاء مبراجعة مشروع 
املنظمة  من  م  املقدَّ احلــالل(  للمنتجات  العربية  الفنية  )الالئحة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك على أثر اجلهود التي 
بذلتها إدارة اإلفتاء في تسليط الضوء على قواعد صناعة احلالل، 
من خالل الندوات واملؤمترات والدورات التي نظمتها خالل السنوات 

السابقة. 
كذلك قامت إدارة اإلفتاء ممثلة في وحدة البحث العلمي بدراسة 
ومراجعة كتاب )موسوعة تكنولوجيا فقه وصناعة احلالل( املقدم 

تغطيــــــــــات
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التكنولوجيا  دائــرة  في  الباحث  املــزيــدي؛  هاني  د.  الباحثني  من 
الهيئة  وعــضــو  العلمية،  لــألبــحــاث  الــكــويــت  معهد  فــي  احلــيــويــة 
اإلسالمية العاملية للحالل، وأ. عايدة قادر غامن؛ الباحثة في الفقه 
والتشريع اإلسالمي وأصوله ـ جامعة القدس، واحملال من األمانة 

العامة لألوقاف؛ إلبداء الرأي في مضمون الكتاب.
البحوث  اإلفتاء مبراجعة  بــإدارة  العلمي  البحث  كما قامت وحدة 
مت إلى  العلمية املتعلقة مبوضوع الشورى والدميقراطية، التي ُقدِّ
مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون 
الكويت،  بدولة  والعشرين  الثانية  دورتــه  في  املنعقد  اإلســالمــي، 
خالل الفترة من 2 - 5 جمادى اآلخــرة 1436هـــ، املوافق: 22 - 25 
لزيادة  حتقيقًا  عليها؛  العلمية  امللحوظات  وأبــدت  2015م،  مارس 

االستفادة منها.

دور  من  تلعبه  لما  الكويت؛  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  في  ة  هامَّ ة  شرعيَّ ة  مرجعيَّ اإلفتاء  إدارة  ُتعدُّ 
باعتبارها  وذلك  ة الالزمة،  الشرعيَّ المقاصد والضوابط  ضوء  في  ده،  وتجدُّ اإلسالمي  الفقه  على مرونة  الحفاظ  في  رئيس 
وقد  إليها.  تستند  التي  ة  الشرعيَّ الرؤية  وفق  الشرعية  والبحوث  الدراسات  تقييم  ها:  مهامِّ جملة  من  ة  رسميَّ جهة 
وتربوية،  تعليمية  عدة  لجهات  علمية  ومقررات  مواد  بمراجعة  لديها  العلمي  البحث  بوحدة  ممثلة  اإلفتاء  إدارة  ساهمت 



3031 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م

¿B’G

> املگتبــــة اإلسالميـة 
اإللگترونية الشاملة.

> وشبگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 مشگـــــــاة اإلسالميـــــة.

بلغاتـــــــــــه الســـــــــــت علــــــى 
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مديرها  فــي  ممثلة  اإلفــتــاء  إلدارة  كــان  اإلعــالمــي  املستوى  فعلى 
ومسموعة  مرئية  إعالمية  لقاءات  املطيري  عيسى  تركي  الشيخ/ 
تناول  متلفزة،  لــقــاءات  عــدة  فــي  املطيري  شــارك  فقد  ومــقــروءة؛ 
مت  حيث  الساحة،  على  املطروحة  الفقهية  القضايا  بعض  فيها 
استضافته في تلفزيون الكويت ضمن برنامج )حالاًل طيبًا( سلَّط 
الثالث لصناعة احلالل وخدماته،  الضوء من خالله على املؤمتر 
بالتعاون مع معهد األبحاث  الكويتية  وزارة األوقاف  أقامته  الذي 

العلمية بالكويت. 
املنظور  مــن  احلــالل  صناعة  إلــى  اللقاء  خــالل  املطيري  وتــطــرق 
الشرعي في شتى مناحي احلياة، حيث أشار إلى أن صناعة احلالل 
ال تقتصر فقط على األطعمة والذبائح، وإن كانت جزًءا من صناعة 
إذ يندرج حتتها العديد من  احلالل، لكنها أعم وأشمل من ذلك؛ 
الصناعات مثل األدوية وأدوات التجميل وصناعة املالبس وغيرها.

وفي عام 2014م شارك الشيخ/ تركي املطيري ـ مدير إدارة اإلفتاء 
في إعداد وتسجيل برنامج باسم رسالة اإلفتاء وهو برنامج أسبوعي 
يتكلم عن أدب املفتي واملستفتي، وشروط املفتي واملستفتي والفتيا، 
ويسلط الضوء على الفتوى في دولة الكويت وأطوارها، ويستعرض 
ة. وقد تضمن البرنامج أربع عشرة حلقة على  أهم إجنازاتها العلميَّ
ث خاللها الشيخ تركي املطيري عن موضوعات  مدار عامني، حتدَّ
تــنــاولــت الــفــتــوى مــن عـــدة جــوانــب؛ ومــنــهــا عــلــى سبيل املــثــال ال 

احلصر:
- تعريف اإلفتاء ومنزلته وخطره.

- االختالف ونبذ الفرقة في املجتمع املسلم.
- أهمية اإلفتاء املؤسسي.

- كيفية ممارسة عمل اإلفتاء.
وعن فوضى الفتوى في برامج التواصل وغيرها سجلت قناة املجلس 
في عام 2015م حلقة مع الشيخ/ تركي املطيري حتدث خاللها عن 
نة من ِقبل  مخاطر وسائل التواصل في التعرض للفتوى غير املقنَّ
الفتوى عن  تلك  وصــدور  للفتوى،  بالتصدي  غير جديرين  أناس 
تــداول ما  غير أهل االختصاص، حيث تكمن اخلطورة في سرعة 
ينشر على برامج التواصل من فتاوى، مع ما يصحب تلك الفتاوى 

من افتقار إلى الدقة وصحة املضمون.
ــ كما شارك د. أمين عمر العمر ـ عضو وحدة البحث العلمي بإدارة 
)مسيرة  برنامج  عبر  الكويتية  الكرمي  الــقــرآن  إذاعــة  في  اإلفــتــاء 
العمل  )أحكام  اخلامسة  العلمية  الــدورة  عن  فيه  حتــدث  اخلير( 
اخليري وضوابطه( والتي أقامتها إدارة اإلفتاء خالل الفترة من 15 
إلى 2015/11/18م على مسرح الهيئة اخليرية اإلسالمية بجنوب 

السرة، 
وقد سلط د. العمر الضوء على فكرة الدورة وأهدافها وتوافقها مع 
لة  أهداف إدارة اإلفتاء التي من بينها نشر الثقافة الفقهية املؤصَّ
إلى معرفته من  املجتمع وتبصيره وتوعيته مبا يحتاج  أفراد  بني 

المشاركات اإلعالمية 

إلدارة اإلفتاء
السبل  كافة  استخدام  عن  اإلفتاء  إدارة  تتوانى  ال 
وإبــراز  أنشطتها  على  الضوء  لتسليط  المتاحة 
الصحيح   الشرعي  المنهج  نشر  في  المتميز  دورها 
المجتمع  أطياف  كافة  لدى  الديني  الوعي  وتشكيل 
رسالتها  إيصال  في  جهدًا  تألوا  ال  أنها  كما  المسلم، 
سواء  المختلفة  اإلعالمية  المنابر  عبر  السامية 
أو  التلفزيونية  أو  اإلذاعية  اللقاءات  خالل  من 
المتعددة، االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من 
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األحكام الشرعية للعديد من مناحي احلياة املختلفة، وأضاف أن 
إدارة اإلفتاء من مدى حاجة األفراد  فكرة الدورة نبعت مما ملسته 
سيما  ال  وضوابطه،  اخليري  العمل  أحكام  معرفة  إلى  واملؤسسات 
البذل  -قيادة وشعبًا- على  الله- جبلت  الكويت -حفظها  دولة  أن 
أو  ي  احمللِّ املستوى  على  محتاج  لكل  العون  يد  وتقدمي  والعطاء، 

اإلقليمي أو الدولي، فكانت فكرة إقامة هذه الدورة. 
ــ وقد كان إلدارة اإلفتاء نصيب وافر من مشاركاتها في وسائل اإلعالم 
املقروءة واجلرائد اليومية، حيث كان الطرح فيها عن معاجلة بعض 

القضايا والظواهر االجتماعية مثل:
في  وحلول(  )أسباب  الشاذة  الفتاوى  ظاهرة  عن  علمية  دراســة   <

جريدة الرأي الكويتية.
> أهمية اإلفتاء املؤسسي في جريدتي )القبس واحلرية(.

جريدة  فـــي  2014م،  عـــام  خـــالل  اإلفـــتـــاء  إدارة  إجنـــــازات  أبــــرز   <
)القبس(.

> وساهمت إدارة اإلفتاء أيضًا بالعديد من املقاالت الصحفية في 
أغلب الصحف واجلرائد اليومية في مختلف املوضوعات منها:

املجال  في  رؤيتها  حتقيق  إلى  تسعى  األوقــاف  بعنوان:  مقــــــال   <
اإللكترونية  مــســابــقــاتــهــا  مــن خـــالل  وذلــــك  والــعــلــمــي،  الـــدعـــوي 

والثقافية.
مقال بعنوان: صالة العيد في املصليات أفضل من املساجد.

له  يجوز  حتى  توافرها  ينبغي  شــروط  للمفتي  بعنوان:  مقال   <
اإلدالء برأيه في اإلشكاالت الشرعية.

> مقال بعنوان: حتري الدقة في إخراج زكاتي املال والفطر.
> مقال بعنوان: أحكام األضحية وشروط صحتها.

> مقال بعنوان: الضوابط الشرعية للعملية االنتخابية.
ــ كما قامت إدارة اإلفتاء بعرض نشاطاتها املتنوعة من اإلصدارات 
من  العديد  عبر  ذلك  وغير  ومجالت  ومطويات  كتب  من  املقروءة 
الشاهد،  القبس،  الرأي،  اليومية؛ مثل جريدة  واجلرائد  الصحف 

الوسط، الوطن، احلرية، وغير ذلك. 
مع  شراكة  اإلفتاء  إدارة  أقامت  العنكبوتية  الشبكة  صعيد  وعلى 
إلكترونية  ُنَسخًا  خاللها  من  نشرت  الشاملة،  اإللكترونية  املكتبة 
باستخدام  أو حتميلها  يسهل مشاهدتها  إصدارتها؛ حتى  جلميع 
احلاسوب أو الهاتف النقال، وذلك في إطار مواكبة التقدم العلمي 

والتطور التقني ومتاشيًا مع متطلبات املرحلة.
عت إدارة اإلفتاء طرق تواصلها مع اجلماهير  إلى جانب ذلك فقد نوَّ

عبر وسائل التواصل املختلفة مثل:
eftakw  :انستجرام <

eftaa_kw@ :تويتر <
> فيس بوك: إدارة اإلفتاء.

eftakw :يوتيوب <

الشيخ/ تركي املطيري 

المشاركات اإلعالمية 

إلدارة اإلفتاء
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أواًل نشكركم على إتاحة الفرصة لنا إلجراء هذا احلوار معكم.
على الرحب والسعة وأهال وسهال بكم.

بداية هل لك أن تطلعنا على الفائدة التي ملستها جمعية العون 
املباشر في كتاب )امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد( ورأت 
أنها ستعود بالنفع على املسلم حديث العهد باإلسالم، أو في إطار 

الدعوة عامة؟
في احلقيقة ظهرت قيمة الكتاب جلية من خالل ما سمعناه عن الكتاب 
في املكاتب، وفيما تداوله البعض بخصوص ما يحتويه الكتاب من 
 أحكام فقهية تهم املسلم اجلديد وعالقته باإلسالم وبحياته اجلديدة، 
في  املفيد  )امللخص  اسمه  الكتاب  في  يكفي  ذلــك  إلــى  باإلضافة 
اجلديد  املسلم  أحــكــام  يجمع  إنــه  اجلــديــد(، حيث  املسلم  أحــكــام 

بأسلوب بسيط وسهل ومفهوم للجميع.

الكتاب  طباعة  في  ساهمت  املباشر  العون  جمعية  أن  املعلوم  من 
سواء عن طريق املتبرعني من محبي العمل اخليري، أو عن طريق 
انتهجتها  التي  اآللية  ِقبل اجلمعية، فما هي  املباشر من  اإلنفاق 
إلى يد  الكتاب  املسؤولون فيها كي يصل  أو  املباشر  العون  جمعية 

املهتدي اجلديد في الدول املعنية بذلك؟
ال يخفى على أحد أن جمعية العون املباشر لها مراكز ومنتسبون 
املراكز  التواصل مع هذه  العالم، وقد مت  أنحاء  في دول شتى في 
التي تنتشر في 31 دولة من دول العالم، وكل دولة من هذه الدول 
بها ما يقارب من 4 إلى 5 مراكز كلها تابعة جلمعية العون املباشر 

بإجمالي ما يقارب من 200 مركز، لذا كانت مراكزنا خارج الكويت 
هي اجلهات املستهدفة أواًل من حيث إيصال الكتاب إليها، فإذا كان 
هناك فائضًا في أحد املراكز فال مانع من إعطاء الكتاب ألشخاص 

أو جهات يحتاجون إليه.

هل قامت مراكزكم خارج الكويت بالتعريف بالكتاب، مما نتج عن 
ذلك اإلقبال على طلب الكتاب ملا فيه من فائدة؟ 

على  ووقفوا  الكتاب  استخدموا  أن  لهم  سبق  مراكزنا  أن  أعتقد 
ما فيه من نفع للمسلم اجلديد، لذلك سيتم توزيع الكتاب على 
املسلمني اجلدد هناك، وعلى الدعاة املنتسبني ملراكز جمعية العون 
والتدريس للمسلمني اجلدد، فهو  الدعوة  القائمني على  ـ  املباشر 

مبثابة منهج يسير عليه املدرس أو الداعية في دروسه.

الخيرية  باألعمال  تهتم  دعوية  مؤسسة  هي  المباشر  العون  جمعية  أن  المعلوم  من 
بغية  والمهمشة؛  الفقيرة  الشعوب  ذلك  في  وتستهدف  األصعدة،  كافة  على 
والصحي  والثقافي  الديني  المستوى  على  الشعوب  لتلك  الحياتية  األوضاع  تحسين 
بمخاطبة  المباشر  العون  جمعية  تهتم  والثقافي  الديني  المستوى  فعلى  والمعيشي، 
ترجمة  طريق  عن  بالعربية  الناطقة  غير  منها-  المسلمة  -وخاصة  الشعوب  تلك 
مع  بالتنسيق  الجمعية  قامت  الشأن  هذا  وفي  عدة،  لغات  إلى  اإلسالمية  الكتب 
)الملخص  كتاب  وترجمة  لطباعة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  إدارة 
ة  عقديَّ أحكام  من  الكتاب  هذا  يحتويه  لما  الجديد(؛  المسلم  أحكام  في  المفيد 
وميسر. سهل  بأسلوب  ُطرحت  باإلسالم،  العهد  حديث  المسلم  يحتاجها  ة  وفقهيَّ
مع  التالي  الــحــوار  بــإجــراء  قمنا  الــشــأن  ــذا  ه فــي  التوضيح  مــن  وللمزيد 
المباشر.  العون  لجمعية  ممثاًل  بصفته  الفهيد،  ــه  اإلل عبد  ــاذ/  ــت األس

عينة من شحنة كتاب امللخص املفيد

أجراه
 األستاذ/ محمد السيد أحمد محمد

حوار عن كتاب 
)الملخص المفيد في 

أحكام المسلم الجديد(
في ظل شراكة إدارة اإلفتاء وجمعية العون المباشر
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جمعية العون املباشر تبنت طباعة الكتاب ونشره، فإلى ماذا يشير 
ذلك؟ هل يعني ذلك أن جهات أو أشخاصًا أثنوا على الكتاب وعلى 
تبني  في  املسارعة  إلى  املباشر  العون  جمعية  دفع  مما  مضمونه؛ 

طباعة الكتاب وإرساله إلى مسلمي العالم؟
الكتب  مــن  كبيرة  مجموعة  هــنــاك  كــانــت  إنــه  الــقــول  أخفيك  ال 
املطروحة عندنا ومن بينها كتاب )امللخص املفيد في أحكام املسلم 
التي  الكتب  تلك  ضمن  االختيار  أولوية  له  كانت  لــذا  اجلــديــد(؛ 
سيتم إرسالها إلى مراكزنا خارج الكويت، وإن دل ذلك على شيء 
فإمنا يدل على قيمة املادة التي يحتويها الكتاب، فقد مت اإلجماع 
قبل مراكزنا في اخلــارج، ومت  اإلدارة، ومن  عليه من قبل مجلس 

اختياره من بني عشرات الكتب.

عليها  الكتاب  توزيع  سيتم  هل  الكويت؛  خــارج  ملراكزكم  بالنسبة 
واعتبارات  أســس  على  بناًء  سيتم  التوزيع  أن  أم  متساوية  بنسب 

معينة؟
إرسال  أساسها  التي سيتم على  االعتبارات  أهم  في احلقيقة من 
ة: نسبة املسلمني اجلدد في الدول املستهدفة، فمثاًل  الكمية املعَدّ
دولتي زجنبار وموريتانيا ُتعُدّ دواًل مسلمة بطبيعة احلال فال يتم 
ا، بعكس دول مثل كينيا وتنزانيا؛  إرسال الكتاب إلى هذه الدول نهائًيّ
ففيهما مسلمون جدد كثر، فهي نسبة وتناسب، وكل مركز يختلف 
عن اآلخر، بناء على إحصائيات دقيقة، باإلضافة إلى ذلك نأخذ 
في االعتبار توفير احتياطي معني من الكتب ولكن بقدر ضئيل، 
وبحسب املخطط الزمني فإنه بحلول العام 2018م سيغطي الكتاب 
كافة مراكزنا في اخلارج، وبناء على ذلك سنقوم بعمل دراسة أثره 
أن  النتائج  تلك  من خالل  لنا  اتضح  فــإذا  النتائج،  على  للوقوف 
إعادة  الله تعالى  املرجوة منه، سيتم بعون  الكتاب حقق األهداف 
العام  بداية  أو  2018م،  عــام  نهاية  على  ثانية  مــرة  الكتاب  طباعة 

2019م.

عبد اإلله الفهيد والزميل محمد السيد وخلفهما عينة من شحنات كتاب امللخص املفيد 
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كم نسخة متت طباعتها من الكتاب وبأي اللغات؟
من  نسخة   35500 حوالي  طباعة  متت  فقد  وتوفيقه  الله  بحمد 

الكتاب مقسمة إلى لغات عدة، وذلك على النحو التالي:
في  واستلمناها  الــعــربــيــة  باللغة  نسخة   10000 طــبــاعــة  متــت   -

2017/8/21م
في  واستلمناها  اإلجنليزية  باللغة  نسخة   12000 طباعة  متت   -

2017/9/6م
في  واستلمناها  الفرنسية  باللغة  نسخة   13500 طباعة  متــت   -

2017/9/13م
وفقًا العتبارات  على حدة،  دولة  لكل  نة  معَيّ ات  كمَيّ إرســال  وسيتم 
تتعلق بالنقل والشحن، ووفقًا لدراسة امليدان التي تصلنا من مدراء 

املراكز التابعة لنا في اخلارج.

ما تقييمكم للجهود التي بذلت من قبل وحدة البحث العلمي بإدارة 
اإلفتاء حتى يبدو الكتاب بهذه الصورة؟

بلسان  أتكلم  فإنني  املباشر  العون  جمعية  منتسبي  أحد  بصفتي 
اجلميع وعلى رأسهم رئيس مجلس اإلدارة وأقول: إن الفعل يغني 
اجلهد  وشكر  ومضمونه،  الكتاب  على  أثنى  فاجلميع  القول،  عن 

الذي بذل فيه.

في النهاية نود منكم توجيه كلمة أخيرة إلى وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وباألخص إدارة اإلفتاء، فماذا تقولون؟

ن جهودكم  أقول وبكل صدق: أشكر اجلميع شكرًا ال محدودًا، ونثِمّ
واملسلمني مــن خــالل هذا  اإلســـالم  إلــى خــدمــة  الــرامــيــة  احلثيثة 
في  ذلك اجلهد  الله خيرًا، وجعل  وجزاكم  النافع،  ب  الطِيّ الكتاب 
به،  اهتم  له، ومن  ع  تبَرّ فه، ومن طبعه، ومن  أَلّ ميزان حسنات من 

وبَيّض الله وجوهكم.
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وصلت مؤخرًا إلى دولة بنني شحنات كتاب امللخص املفيد في أحكام 
املسلم اجلديد باللغة الفرنسية، حيث تولت جمعية العون املباشر 
بدولة الكويت عملية إرسال الشحنات، وتذليل كافة العقبات التي 
حتول دون وصول الشحنات إلى بنني، وذلك من خالل التنسيق مع 
قامت  والتي  بنني،  دولة  في  املنتشرة  املباشر  العون  مراكز جمعية 
هناك  للمسلمني  وصرفها  وجتهيزها  الشحنات  باستالم  بدورها 
وفق ما هو مخطط له مسبقًا من قبل اجلهات املعنية في جمعية 
بنني  عدد سكان جمهورية  أن  إلى  اإلشــارة  وجتــدر  املباشر،  العون 

طبقًا لإلحصائية التي صدرت لتعداد السكان في عام 
عدد  ويبلغ  تقريبًا،  نسمة  مليون   10.653.654 حوالي  بلغ   ،2016
املسلمني حوالي 42% من إجمالي عدد السكان، فكان من الضروري 
توثيق عرى التواصل معهم، وتهيئة السبل التي تساهم في ربطهم 

بدينهم وتثري ثقافتهم الدينية وتشد من أزرهم؛ كونهم يعيشون 
في مجتمع ال يدين كله باإلسالم، حيث يعد هذا هدفًا رئيسًا من 
بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية في دولة  إدارة اإلفتاء  أهداف 
الكويت، ومن أجله قامت بإصدار كتاب )امللخص املفيد في أحكام 

ة لغات.  املسلم اجلديد(، وترجمته إلى عدَّ
واجلدير بالذكر أن وصول شحنات كتاب امللخص املفيد في أحكام 
املسلم اجلديد إلى أيدي مسلمي بنني هو نتاج عملي للتنسيق بني 
إدارة اإلفتاء وجمعية العون املباشر، وللجهود التي ُبذلت في هذا 
الشأن، كما أن جمعية العون املباشر ستواصل إرسال شحنات كتاب 
امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد بلغات عدة إلى دول أخرى 

تباعًا، وفق ما هو مخطط له.

الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد 
في أيدي مسلمي دولة بنين
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تغطيـــــــات
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قامت إدارة اإلفتاء بالتنسيق مع جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
املسلم  أحكام  في  املفيد  )امللخص  كتاب  من  نسخة   2000 بشحن 
من  الفرنسية  باللغة  نسخة  و2000  اإلجنليزية،  باللغة  اجلديد( 
الكتاب نفسه إلى جمهورية فرنسا؛ لتوزيعها ضمن فعاليات مشروع 
الذي نظمته جمعية  اليورو( للتعريف باإلسالم،  )كن داعيا.. في 
إحياء التراث اإلسالمي في بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت في 
فرنسا في يونيو 2016م، وقد أشرف على استالم الشحنة وتوزيعها 
جهود  ضمن  ذلــك  ويأتي  باريس،  في  اإلسالمية  املنظمات  احتــاد 
إدارة اإلفتاء في السعي الدؤوب لنشر رسالة اإلسالم، وتذليل كافة 
فمنذ  ي،  املتلقِّ إلى  الرسالة  هذه  دون وصول  التي حتول  العقبات 
نشأتها  تسعى إدارة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى 
املساهمة في نشر العلوم الشرعية، والكتب العلمية النافعة، حيث 
ساهمت في توعية املجتمع، وتربية األجيال على مبادئ الشريعة 
وقيِمها وأحكامها؛ وذلك من خالِل نْشر الّثقافة اإلسالمية، وتأليف 
وطلبة  الدعوة  حقل  في  العاملني  على  وتوزيِعها  العلمّية  الكتب 

أحكام  في  املفيد  )امللخص  كتاب  على  االختيار  وقــع  وقــد  العلم، 
املسلم اجلديد( من قبل جمعية إحياء التراث اإلسالمي لتوزيعه 
في بطولة كأس أمم أوروبا بعد ما تردد صداه في األوساط العلمية 
ة القت  املعنية بشأن الدعوة، وملا يحتويه هذا الكتاب من قيمة علميَّ
استحسانًا وثناء غير مسبوق من ِقبل املختصني من أهل الدعوة 

وغيرهم.

توزيع كتاب)الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد( 
في بطولة كأس أمم أوروبا

توزيع كتاب”الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد” 
في بطولة كأس أمم أوروبا
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جديد
 الدورات العلمية

جديــــــد 
الدورات 
العلمية



> دورة )آحكــــام العمـــــل الخيـــري وضوابطـــــه(.

>دورة )أسـرار التأثيـر وطـرق التغيير فـي دورات تنميـة الذات.

>دورة صناعــــــة الحـــالل ومتطلبــــــــات العصـــــر.
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للدورة  العام  واملنسق  اإلفــتــاء  إدارة  مدير  أكــد  جانبه  ومــن 
اخليري  العمل  أهمية  على  املطيري  عيسى  تركي  الشيخ/ 
املتنافسون،  فيه  يتنافس  عظيم  مــيــدان  وأنـــه   التطوعي، 
البر  املتسابقون، ويشمل كل عمل من أعمال  ويتسابق فيه 

يقوم به العبد امتثااًل ألمر الله عز وجل، وابتغاء مرضاته.
ثم بدأ عضو هيئة الفتوى الدكتور/ عيسى زكي محاضراته 
الشرعية  والضوابط  اخليري  العمل  بأحكام  يتعلق  فيما 
لعمل اللجان اخليرية، مستعرضًا أربعة محاور هامة تتعلق 

الدورة العلمية الخامسة:
 أحكام العمل الخيري وضوابطه

إدارة  عقدت  العبيدلي  عيسى  الشيخ/  الشرعية  والبحوث  اإلفتاء  لقطاع  المساعد  الوكيل  رعاية  تحت 

السرة  بجنوب  العالمية  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  مسرح  على  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء 

افتتح  2015م، وقد  نوفمبر   1٧ ل   15 الفترة من  الخيري في  العمل  بعنوان: ضوابط  الخامسة  العلمية  دورتها 

الدورة بكلمة موجزة تحّدث فيها عن دور ورؤية وزارة  الوكيل المساعد الشيخ/ عيسى العبيدلي  السيد 

والتأكيد  الرؤية  هذه  تحقيق  في  اإلفتاء  إدارة  ودور  االستراتيجية،  لخطتها  اإلسالمية  والشئون  األوقاف 

الدورة،  هذه  وأهمية  الشرعية،  العلمية  الللدورات  من  العديد  بإقامة  الشرعي  التثقيف  خالل  من  عليها 

وتتبناه. اإلنساني  الخيري  العمل  ترعى  التي  الدول  قائمة  على  الكويت  دولة  وضع  مع  تزامنًا  تأتي  وأنها 
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دورات علمية 
في قضايـا معاصـرة
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باللجان اخليرية:
حيث  من  اخليرية  للجان  الشرعية  الصفة  األول:  احملــور 
ل واملستحق، ومن حيث كونها  التفويض والتوكيل عن املموِّ
لني، وما تقوم به هل يعدُّ نيابة عن  ناظرة على أوقاف املموِّ
ولي األمر، أو وكالة عن فئة من املسلمني، أو من باب املشاركة 

في أعمال اخلير
اللجان  بعمل  املتعلقة  الفقهية  األحــكــام  الــثــانــي:  احملـــور 
والصدقات  الــزكــاة  إخـــراج  فــي  الوكالة  حيث  مــن  اخليرية؛ 
والكفارات ونحو ذلك، ومن حيث االستثمار واإلقراض من 

أموال الزكاة والصدقات، واستثمار أموال الوقف. 
احملور الثالث: األحكام املتعلقة بجمع الصدقات والتبرعات 
أعمالها  التي  واملؤسسات  الربوية،  واملؤسسات  املساجد  من 
محرمة ومشبوهة، وأحكام التعامل مع البنوك الربوية عن 

طريق استقطاع التبرعات والصدقات
 من غير املسلمني. 

احملور الرابع: األحكام املتعلقة مبصاريف الزكاة والصدقات؛ 
مثل )رواتــــب الــعــامــلــني، واإلنــفــاق مــن أمـــوال الــزكــاة على 
املدارس،  املستشفيات،  املساجد،  كبناء  اخليرية؛  املشاريع 
الطرق، طباعة املصحف والكتب اإلسالمية، ترجمة معاني 
القرآن الكرمي، إقامة املؤمترات والندوات للتعريف باإلسالم، 
ونشره،  باإلسالم  للتعريف  والعلماء  عاة  للدُّ بات  ُمرتَّ دفــع 
وإنفاق  املسلمني..(،  من  املنكوبني  إغاثة  احملتاجني،  تزويج 
ق  املتصدِّ أو  ع  املتبرِّ ده  حــدَّ ما  غير  في  والصدقات  عات  التبرُّ

إذا اقتضت املصلحة ذلك، وإخراج أموال الزكاة والصدقات 
القادرين من  لغير  العمرة  رحــالت  تسيير  البلد،  خــارج  إلى 
الزكاة  أمــوال  من  القاتل  إعطاء  والصدقات،  الزكاة  أمــوال 
لدفع الدية، تقسيط صرف أموال الزكاة للمصلحة، تخزين 

الفائض من زكاة الفطر واألضاحي إلخراجها بعد العيد. 
وقد شهدت الدورة خالل انعقادها إقبااًل كبيرًا من احلضور، 
والعمل  الــعــام،  النفع  جمعيات  ميثلون  ممن  أغلبهم  وكــان 
ُعــقــدت جلسة  الـــدورة  الكويت. وفــي نهاية  بــدولــة  اخلــيــري 
مناقشة بني احملاضر واحلضور من اإلخوة واألخوات، حيث 
واستفسارات عن  أسئلة  بطرح  األخــوات  البعض من  شارك 
عبر احلضور  وقد  اخليري.  بالعمل  املتعلقة  املسائل  بعض 
تلك  مثل  لتبنيها  اإلفــتــاء  إلدارة  وشكرهم  امتنانهم  عــن 

الدورات التي تعود بالنفع على الفرد واملجتمع. 
الدورة.  توزيع شهادات للمشاركني في  الدورة مت  وفي ختام 
ــــدورة تــأتــي ضــمــن سلسلة  وجتـــدر اإلشــــارة إلـــى أنَّ هـــذه ال
بوزارة األوقاف والشؤون  إدارة اإلفتاء  التي تقيمها  الدورات 
علمية  دورات  إقــامــة  على  اإلدارة  دأبـــت  حيث  اإلســالمــيــة، 
شرائح  تهم  والتي  املعاصرة،  الفقهية  املسائل  في  شرعية 
الع  كثيرة من املجتمع؛ وذلك بغية التثقيف الشرعي، واالطِّ
وإزالة اإلشكاالت احلاصلة  املعاصرة،  الفقهية  املسائل  على 

في كثير منها عند العديد من أبناء املجتمع.
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الشيخ تركي املطيري واحملاضر الدكتور عيسى زكي في احللقة النقاشية
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د. عبد الغني ميلباري

علمية  دورة  اإلفتاء   إدارة  أقامت  عمادي،  أسد  فريد  المهندس/  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  وكيل  رعاية  تحت 
بعنوان » أسرار التأثير  وطرق التغيير في دورات تنمية الذات«، حيث أقيمت فعاليتها على مسرح الهيئة الخيرية 
بجامعة  النووية  الهندسة  أستاذ  فيها  حاضر  وقد  السرة،  بجنوب  2016م،  أبريل   18  -  16 من  المدة  خالل  اإلسالمية 
المعتقد  وصيانة  حماية  على  اإلفتاء  إدارة  حرص  إطار  في  ذلك  ويأتي  الميلباري،  الغني  عبد  د.  العزيز  عبد  الملك 
كذلك  اللللدورات،  بعض  خالل  من  المنقولة  الشرقية  الفلسفات  في  المبثوثة  الشبهات  من  الصحيح  اإلسالمي 
خارج  من  إليه  تفد  التي  المستوردة  األفكار  بخطورة  وتبصيره  دينه،  بأمور  وتوعيته  المجتمع  تثقيف  علي  الحرص 
وتوجيهها  تحريفها  إلى  وترنو  الصحيحة،  العقيدة  َعُضد  في  َتُفتُّ  مؤثرات  من  تحمله  بما  اإلسالمي   العمل  بيئة 
الغثَّ  اتها  بين طيَّ تحمل  التي  الذات  تنمية  يطلق عليه دورات  ما  األخيرة  اآلونة  إلى غير مقصدها، حيث كثرت في 
ام  الهدَّ الِفْكر  هذا  مواجهة  من  بدَّ  ال  كان  المنطلق  هذا  ومن  حسيب.  وال  لرقيب  تخضع  أن  غير  من  والسمين، 
بالوسائل المناسبة والموائمة لطبيعته؛ من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، ووضع األمور في نصابها الصحيح. 

والشؤون  األوقـــاف  وزارة  وكــيــل  السيد  ألــقــى  الـــدورة  افتتاح  وفــي 
ها بحمد الله  اإلسالمية املهندس/ فريد أسد عمادي كلمة استهلَّ
أشار  كلمته  بــدايــة  وفــي  احلــضــور،  بالسادة  ـــب  ورحَّ عليه،  والثناء 
املبادرات  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على تبني  إلى حرص 
الوعي  ونشر  الوسطية،  قيم  ترسيخ  فــي  تساهم  التي  واملــشــاريــع 
ة  ة واإلقليميَّ الديني لعموم املسلمني على مختلف املستويات احملليَّ
ما في زمن العوملة الذي بدأت َتِفُد فيه الكثير من  ة، ال سيَّ والعامليَّ
األفكار املستوردة واآلراء الدخيلة إلى مجتمعاتنا اإلسالمية وتؤثر 

في عقول أبناء أمتنا.
العلمية  ودوراتــــه  مطلوب  الـــذات  تطوير  أن  عــمــادي  أضـــاف  كما 

واملنهجية الصحيحة مطلوبة؛ كتلك الدورات التي تكسب اإلنسان 
القدرة على التفكير، أو تعلمه فنون احلوار واإلقناع، أو كيفية إدارة 
ي شخصيته، وتعنى بتربيته؛  الوقت، أو غيرها من الدورات التي تنمِّ

لتجعل منه إنسانًا فاعاًل في مجتمعه، ومثمرًا في بناء أمته.
إلى  الوافدة  الثقافات  التعامل مع  أثناء  نحتاج  أننا  وأكد عمادي 
اد أقوياء يستطيعون التمييز بني الغثِّ والسمني، وبني  علماء وُنقَّ
ُتفنَت  فيها؛ حتى ال  واحلــرام  وبــني احلــالل  والباطل منها،  احلــق 
عقول أبناء األمة بها، وال ينصرفوا عن املنهج الصحيح الذي رسمه 
ة الصحيحة. ة النبويَّ نَّ نه لهم القرآن الكرمي والسُّ لهم اإلسالم، وبيَّ

لة بإدارة  ومن هنا جاء دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثَّ

الدورة العلمية السادسة: 

أسرار التأثير 
وطـــــــرق 
التغييــــــر 
فـي دورات 
تنمية الذات
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العديد من  في  صة  املتخصِّ العلمية  الــدورات  بعدد  لتقوم  اإلفتاء 
ة؛ بهدف تبصير األمة، ونشر  ة والقضايا امللحَّ املوضوعات املستجدَّ

الوعي الديني الصحيح املبني على الوسطية واالعتدال.
ه عمادي الشكر إلدارة اإلفتاء وللقائمني على  وفي نهاية كلمته وجَّ

الدورة؛ ملا بذلوه من جهد وإعداد في التحضير لهذه الدورة.
ه خالص الشكر وعظيم التقدير للمحاضر الكرمي األستاذ  كما وجَّ
الدكتور/ عبد الغني املليباريـ  األستاذ في الهندسة النووية بجامعة 
امللك عبد العزيز في اململكة العربية السعودية الشقيقة الذي بذل 
وقته الثمني وتكبد عناء السفر إلى بلده الثاني الكويت ليسهم في 

خدمة دينه وتوعية أبناء أمته.
كما ألقى السيد الوكيل املساعد لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية 
ث فيها عن دور قطاع  الشيخ/ عيسى العبيدلي كلمة موجزة حتدَّ
اًل في إدارة اإلفتاء في رصد ومتابعة  ثَّ اإلفتاء والبحوث الشرعية مُمَ
ما يطرأ على املجتمع من قضايا وظواهر قد يلتبس وجه احلق 
والصواب فيها، ال سيما مع هذا االنفتاح والتداخل العوملي الكبير 
بني الثقافات واحلضارات املختلفة، وأشار العبيدلي إلى أنه لوحظ 
والفلسفات  والــدعــوات  األفــكــار  انتشار بعض  األخــيــرة  اآلونــة  في 
واملعتقدات الوافدة والغريبة عن معتقداتنا وعن ثقافتنا اإلسالمية 
ومما  الـــذات،  تنمية  دورات  أو  الطاقة  بعلم  يتعلق  فيما  املشرقة 
يؤِسف أن كثيرًا من شبابنا وفتياتنا قد راقت لهم هذه األفكار وتلك 
الفلسفات، فتلقفوها وروجوا لها دون حترٍّ أو متحيص ملضمونها، 

العقيدة، وتخالف  جهاًل منهم مبا قد حتويه من أخطاء تخدش 
ة، وجترح صحيح الدين. الفطرة السويَّ

يرجع  واملعتقدات  األفكار  هــذه  رواج  أسباب  إلــى  العبيدلي  وأشــار 
ابة، ومصطلحات  يات جذَّ اقة، ومسمَّ إلى أنها تقدم حتت عناوين برَّ
إليه،  يطمحون  وما  أهدافهم  أوتــار  على  تضرب  معاصرة،  حديثة 
كثير  يعيشها  التي  والــفــراغ  والفشل  اإلحــبــاط  حالة  مع  ما  السيَّ
لتكون  املباركة؛  الــدورة  والفتيات، من هنا جاءت هذه  الشباب   من 
ها  - بإذن الله تعالى- لبنة ونواة في محاولة تصحيح األمور، وردِّ
إلى نصابها، ومتييز الصحيح من الزائف الدخيل، وبيان املعايير 
ها هذه الدورات وأمثالها، فهو  واألطر التي ينبغي أن تسير في ظلِّ
د؛ ليقوم البناء على أساس سليم، وقاعدة  إذًا نقد علمي بناء متجرِّ

متينة، فيثمر ثمرته املرجوة واملأمولة بإذن الله.
ه الشيخ/ عيسى العبيدلي بالشكر إلى إدارة اإلفتاء -اجلهة  ثم توجَّ
املنظمة لهذه الــدورة-ـ وعلى رأسها الشيخ/ تركي املطيري -مدير 
ملا  د  اجليِّ التواكب  هذا  وعلى  بة،  الطيِّ اإلفتاء- على اجلهود  إدارة 
ه  يستجدُّ ويطرأ على مجتمعنا من ظواهر وأفكار وفلسفات، كما وجَّ
الهندسة  -أستاذ  املليباري  الغني  عبد  للدكتور/  الشكر  العبيدلي 
النووية بجامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية على 
للمحاضرة  الكرمية  تلبيته  وعلى  املجال،  في هذا  الطيبة  جهوده 

في هذه الدورة.

جانب من احلضور مدير إدارة اإلفتاء: الشيخ/ تركي املطيري واحملاضر أ.د املليباري

السيد وكيل الوزارة م/ فريد عمادي
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الدورة العلمية السابعة: 

صناعـــة الحالل 
ومتطلَّبات العصر

واملّنة-  احلمد  -ولله  شريعتنا  أنَّ  إلــى  كلمته  في  العمادي  وأشــار 
املجال  تستطيع ضبط هذا  كمة  احمُلْ وقواعدها  ومرونتها  بسعتها 
املجامع  تلعبه  ما  االعتبار  بعني  آخذين  مشاكله؛  وحــلَّ  وتقنينه 
صينة من دور عظيٍم في مثل هذه  ة الرَّ ة، واملؤسسات العلميَّ الفقهيَّ

القضايا والنوازل املعاصرة.
وفي هذا السياق أشاد العمادي مبا تبُذله وزارة األوقاف والشؤون 
لًة بإدارة اإلفتاء من جهوٍد عظيمة في هذا املجال  اإلسالمية ممثَّ
ة  على وجه التحديد؛ حيث سبق لها أْن عقدت ثالثة مؤمترات دوليَّ
حول صناعة احلالل ومتطلباته وخدماته، استضافت فيها الكثير 
صني واألكادمييني من شتى دول العالم، وذلك  من العلماء واملتخصِّ
اخلروج  ثمَّ  ومن  قاته،  ومعوِّ اته  ومستجدَّ احلــالل  قضايا  ملناقشة 
ا، وعلى أرض  بنتائج وتوصيات، ليتمَّ العمل على تطبيقها ميدانّيً

الواقع. 
ة قطاعات الوزارة وإدارتها املختلفة من  ا تقدمه بقيَّ هذا فضاًل عمَّ
ز فيهم  مشاريع وبرامج تنشر الوعي الديني لعموم املسلمني، وُتَعزِّ

ثقافة احلالل، وفق ُرًؤى واضحة، وأهداف َطُموحٍة.
هذه  على  القائمني  إلــى  الشكر  بتوجيه  كلمته  العمادي  واختتم 

الدورة املباركة، وإلى احملاضرين فيها.
اإلفتاء  لقطاع  املــســاعــد  الــوكــيــل  السيد  ث  آخــر حتـــدَّ جــانــب  مــن 
والبحوث الشرعية الشيخ/ عيسى العبيدلي في افتتاحية الدورة؛ 

نًا عناية الشريعة اإلسالمية مبطعوم اإلنسان ومشروبه، وسائر  مبيِّ
اء على كون ذلك حالاًل في  دًا حرص الشريعة الغرَّ استعماالته، مؤكِّ

بًا في جهة كسبه. أصله، طيِّ
 وأشار الوكيل املساعد في كلمته إلى أنَّ ِطيب املطعم واملشرب له 
فس وإشراقها، وفي صفاء القلب واستنارته  أثٌر عظيٌم في تزكية النَّ
وقـــوة بصيرته، فــضــاًل عــن قــبــول الــعــبــادة والــدعــاء؛ كما جــاء في 

احلديث الشريف.
بة التي تبذلها إدارة اإلفتاء في   كما أشاد العبيدلي باجلهود الطيِّ
وإقامة  احلــالل،  على مؤمترات صناعة  إشــراٍف  املوضوع؛ من  هذا 
الدورة  بأنَّ هذه  هًا  ذلك، منوِّ وغير  ة  التخصصيَّ والــورش  ورات  الــدَّ
ما هي إال ثمرة من ثمار تلك اجلهود املباركة إلدارة اإلفتاء جتاه 
واحليويِّ ال سيما في عصرنا احلاضر؛ حيث  الهامِّ  املوضوع  هذه 
دخلت التكنولوجيا والتقنيات احلديثة إلى هذا املجال، وأحدثت 
ة، األمر الذي يضع على عاتق اجلهات  رات كبيرة وجوهريَّ فيه تغيُّ
ومناقشتها،  التطورات،  هذه  متابعة  أهمية  صة  املتخصِّ الشرعية 

وجتلية أمرها للمسلمني.
الــدورة أشار الشيخ/ تركي عيسى املطيري،  إقامة هذه  وعن سبب 
مدير إدارة اإلفتاء في كلمته االفتتاحية إلى أنَّ هذه الدورة جاءت 
جتاه  وعويِّ  التَّ وواجبها  ملسؤوليتها  اإلفــتــاء  إدارة  من  استشعارًا 
املجتمع، ال سيما في مثل هذه القضايا املعاصرة التي قد يلتبس 

الحالل  )صناعة  عنوان  تحت  جاءت   والتي  السابعة،  ة  العلميَّ دورتها  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  إدارة  عقدت 
تحت  وذلك  مارس2019،   6  -  4 من  الفترة  في  العالمية،  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  مسرح  على  وذلك  العصر(  ومتطلَّبات 
االفتتاحية  كلمته  في  د  أكَّ الذي  عمادي،  أسد  فريد  المهندس/  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  السيد  رعاية 
ضرورة  به  االهتمام  جعل  ا  ممَّ هائاًل،  رًا  تطوَّ الحالي  عصرنا  في  ر  تطوَّ قد  وأنَّه   ة  خاصَّ الحالل،   صناعة  موضوع  ة  أهميَّ على 
األحكام  مع  ة  الحاليَّ األوضاع  تطابق  مدى  معرفة  المتخصصة  الشرعية  الجهات  على  لزامًا  وأصبح  ا،  وقتّيً وواجبًا  ة،  شرعيَّ
للواجب  أداًء  والبدائل؛  الحلول  وإيجاد  الدقيقة،  والمعايير  الضابطة،  ة  الفقهيَّ القوانين  وضع  ثمَّ  ومن  الشرعية،  والضوابط 
ار. جَّ والتُّ المنتجين  لدى  االهتمام  ـًزا كبيًرا من  حيِّ تأخذ  باتت  الحاليِّ  الحالل في عصرنا  أنَّ منتجات  إذا علمنا  ة؛ ال سيما  للذمَّ وإبراًء 
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حكمها على كثيٍر من أفراد املجتمع.
قضية  فيها  تتناول  ة،  سنويَّ دورة  إقــامــة  على  اإلدارة  دأبــت  ولــذا 
وعلماء  واألكادمييني  صني  باملتخصِّ مستعينًة  القضايا،  هذه  من 
حتي  منها؛  الشرعي  املوقف  وتوضيح  أمــرهــا،  لتجلية  الشريعة 
بغذائه  ق  يتعلَّ فيما  سيما  ال  أمـــره،  مــن  نة  بيِّ على  املسلم  يكون 
م الــعــلــمــيُّ والــتــقــنــيــات احلديثة  ــــــه؛ حــيــث أَحـــــدث الــتــقــدُّ ودوائ
والتجميلي،  والـــدوائـــي  الــغــذائــي  التصنيع  فــي  كــبــيــرة  ــراٍت  تــغــيُّ
مـــة فـــي كــثــيــر مـــن هذه  ــــــوادِّ احملـــرَّ ــات وامل ودخـــلـــت بــعــض املــشــتــقَّ
لــدى قطاع عريض  وتــســاؤالت  إشــكــاالت  أحــدث  الصناعات؛ ممــا 
واالنتفاع  املنتجات  هذه  استعمال  جواز  مدى  املسلمني حول   من 
بها.  ناهيك عن قضايا الصعق والذبح اآللي املعمول به في كثير 
رة للحوم إلى أسواقنا اخلليجية؛ فكان البد من  من الدول املصدِّ

إقامة مثل هذه الدورات ملتابعة اجلديد في هذا املجال.
السابعة على  الـــدورة هي  أنَّ هــذه  إلــى  اإلفــتــاء  إدارة  وأشــار مدير 
احلالل  بصناعة  ق  يتعلَّ مــا  ملناقشة  ــصــت  خــصَّ حــيــث  الــتــوالــي، 
 – املوضوع  هذا  - حول  سبقها  قد  بأنه  علمًا  العصر،  ومتطلبات 
ة  رائدة ومحوريَّ الكويت  أن تكون  نأمل  ة مؤمترات وورش، ولذا  عدَّ

في هذا املوضوع.
وعن برنامج الدورة، قال مدير إدارة اإلفتاء: 
تها ثالثة أيام، سيحاضر فيها  هذه الدورة مدَّ
اجلاسر  مطلق  الدكتور/  ل؛  األوَّ اليوم  في 
حيث  الشريعة-   بكلية  املساعد  -العميد 
ستناول اجلانب الشرعي في موضوع صناعة 
وعنايتها  الشريعة  اهتمام  ومــدى  احلــالل، 
ذلك،  وغير  وامللبس  واملشرب  املطعم  بِطيب 
والضوابط الشرعية احلاكمة على أيِّ منتج 

باحللِّ أو احُلرمة.
الذبح وضوابطه  إلى شروط  ق  كما سيتطرَّ
ريعة، وحكم اللحوم املستوردة  عند فقهاء الشَّ

ة وغيرها، وبيان حكم إضافة املشتقات  التي تأتي من البالد األوربيَّ
مة األصل؛ كاجليالتني اخلنزيري، والكحول، والدم، وغير ذلك  احملرَّ
إلى الغذاء أو الدواء، أو موادِّ التجميل وغيرها، وحكم االستحالة 

واالستهالك عند فقهاء الشريعة.
الباحث  املــزيــدي-   هاني  الدكتور/  سيحاضر  الثاني:  اليوم  وفــي 
وسيتناول  ـــة-  الـــعـــلـــمـــيَّ لـــألبـــحـــاث  الـــكـــويـــت  مبــعــهــد  ــــشــــارك  امل
مبصطلح  كالتعريف  احلـــالل؛  بصناعة  ق  املتعلِّ ي  الفنِّ اجلــانــب 
ــا، وكيفية  صــنــاعــة احلــــالل، ومـــدى انــتــشــاره واالهــتــمــام بــه عــاملــّيً
وصـــول املــنــتــج احلـــالل لـــألســـواق اخلــلــيــجــيــة، وُطــــرق الــذبــح في 
رة، وأنـــــواع املـــــوادِّ املــضــافــة إلـــى األطعمة  ـــصـــدِّ قــوانــني الـــدولـــة امل

 

رة،  واألشربة، وواقع املراكز املانحة لشهادات احلالل في الدولة املصدِّ
وغير ذلك من القضايا الهامة. 

أبرز  مناقشة  فيها  يتمَّ  ة؛  نقاشيَّ حلقة  ستعقد  األخير  اليوم  وفي 
بعض  على  اإلجابة  سيتمُّ  كما  والثاني،  ل  األوَّ اليوم  في  ُطــرح  ما 

ادة احلضور.  اإلشكاالت لدى السَّ
وجتـــدر اإلشـــارة إلــى أنَّ هــذه الـــدورة القــت -ولــلــه احلــمــد- إقبااًل 
ل فيها ما يزيد على الثالثمائة مشارك؛  ا كبيرًا؛ حيث سجَّ جماهيرّيً

صات. رجااًل ونساء، من مختلف التخصُّ

جانب من احلضور
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سلة اإلنجازات
ـــدارات. ــــ ــــ ــــ ــــ اإلص ـــد  ــــ ـــدي ج  <

ــر من  ــغ ـــــالم ث ـــار اإلس ـــه ــة اش ــب ــع >ش
اإلفـــتـــاء. إدارة  فـــي  ـــــالم  اإلس ــور  ــغ ث

>التقرير السنوي الخاص بأعمال وإنجازات إدارة اإلفتاء.
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سلــــــــــــــــــــة
اإلنجــــــازات
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ُيعدُّ كتاب )الفوائد العلمية من مجالس الشيخ محمد األشقر الفقهية( باكورة إنتاج سلسلة مباركة 
في خدمة  املعاصرين  العلماء  بعض  توثيق جهود  إلى  من خاللها  وتهدف  اإلفتاء،  إدارة  تصدرها 
فضيلة  موروثات  من  ا  علمّيً موروثًا  الكتاب  هذا  يَعدُّ  لذا  واحلديث،  منه  القدمي  اإلسالمي  الفقه 
األوقاف  بـــوزارة  الفتوى  هيئة  -عضو  تعالى  الله  رحمه  األشقر  سليمان  محمد  الدكتور  الشيخ 
والشؤون اإلسالمية-، وأصله مجالس فقهية ألقاها فضيلة الشيخ على طلبته قبل أكثر من خمسة 
وثالثني عامًا. ونظرًا ملا اشتملت عليه هذه املجالس من فوائد علمية نفيسة ومتنوعة، وملا لصاحبها 
من ثقٍل علمي، وصلة وثيقة بإدارة اإلفتاء من خالل الفتاوى التي تصدرها هيئة الفتوى وجلانها 
ة الواضحة إبان عضويته فيها، فقد ارتأت إدارة اإلفتاء إخراج هذه الفوائد  املختلفة، وجهوده اجلليَّ

من مكنوناتها، وعرض ُدَررها في سوق العلم والعلماء. وقد قامت وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء 
لة، واستخراج فوائدها وُدَررها، وترتيبها على  بتفريغ تلك املجالس الفقهية من أشرطتها الصوتية املسجَّ

ة دقيقة.  أبوابها، ومراجعتها مراجعة علميَّ
نسخة  بنشر  قامت  فقد  الكتاب،  من  االستفادة  من  قــدر  أكبر  حتقيق  على  اإلفتاء  إدارة  من  وحرصًا 
إلكترونية )pdf( منه، ميكــــن للراغبيــــــن باالطالع عليـــــه، أو اقتنـــاء نسخة منه، وذلك من خالل الرابط 

http://cutt.us/v6QsS :التالي

الفوائد العلمية من مجالس الشيخ محمد األشقر الفقهية

سلة اإلنجازات

 )QR( أومن خالل مسح رمز المربع

يعدُّ كتاب )الدرر البهية من الفتاوى الكويتية( من أبرز املشاريع العلمية 
إلدارة اإلفتاء؛ ملا ُبذل فيه من جهد حثيث، حيث عكفت وحدة البحث 
العلمي بإدارة اإلفتاء خالل ثالث سنوات من العمل اجلاد على دراسة 
وسبرها  بتنقيحها  فقامت  وجلانها،  الهيئة  عن  فتاوى  من  صــدر  ما 
ا زاد قيمة هذا اإلصدار أنه  وتقسيمها وفق أسس علمية ومنهجية، وممَّ

ة؛ لتسهل االستفادة منه.  جرى ترتيبه على األبواب الفقهيَّ
وميثل هذا العمل املوسوعي مرجعية مهمة جلميع أفراد املجتمع من 

عة  نه من فتاوى متنوِّ مسؤولني ومواطنني ومقيمني، على اختالف درجاتهم ومستوياتهم؛ وذلك ملا تضمَّ
أو  التعبدية،  الناحية  العديد من االستفسارات، سواء من  متثل حاّلً لكثير من اإلشكاالت، وجتيب عن 
ل  متثِّ مة  قيَّ ة  علميَّ موسوعة  ُيعدُّ  كذلك  املستجدة.  النوازل  أو  الطبية،  أو  االجتماعية،  أو  االقتصادية، 

ة صادرة عن هيئة الفتوى وجلانها املنبثقة خالل ثالثني عامًا.   خالصة اثنتي عشرة ألف وثيقة رسميَّ
وينقسم الكتاب إلى اثني عشر مجلدًا اشتمل على خالصة ثالثة وعشرين مجلدًا من مجموعة الفتاوى 
الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية. وقد مت ترتيب الفتاوى داخل الباب الواحد مبا 
من   )pdf( إلكترونية  نسخة  اإلفتاء  إدارة  وفرت  وقد  الفقهية.  املصنفات  في  املسائل  ترتيب  مع  يتوافق 

http://cutt.us/R71QC :الكتاب، ميكن للراغبني باقتناء نسخة منه أو االطالع عليه الدخول على الرابط التالي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

)QR( أومن خالل مسح رمز المربع
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في إطار سعي إدارة اإلفتاء إلى التواصل مع املسلمني اجلدد، وتوثيق عرى صلتهم باإلسالم، 
ال سيما بعد االنتشار الواسع لكتاب )امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد( على مدار 
لة  السنوات املاضية، من خالل ما لوحظ من نسبة توزيعه، وأعداد النسخ اإللكترونية احمُلمَّ
منه، خاصة بعد ترجمته إلى اللغة اإلجنليزية والفرنسية والبوسنية، لذا حرصت إدارة 
يحجب  الــذي  اللغة  اختراق حاجز  مواصلة  على  م  الَقيِّ الكتاب  هذا  من خالل  اإلفتاء 
في  املفيد  امللخص  كتاب  ترجمة  في   االستمرار  منها  فكان  دينه،  عن  اجلديد  املهتدي 
أحكام املسلم اجلديد إلى املزيد من لغات املسلمني غير الناطقني بالعربية، حيث قامت 
منها  إدراكــًا  وذلك  السواحلية،  واللغة  الروسية  اللغة  إلى  الكتاب  بترجمة  اإلفتاء  إدارة 
بأن الناطقني بأيٍّ من هاتني اللغتني من املسلمني اجلدد في أمسِّ احلاجة إلى معرفة 
ا يحقق لهم سالمة املعتقد، وصحة أداء املفروض من  أحكام دينهم وتعاليمه ومبادئه؛ ممَّ

العبادة، وأسس التعامل مع املجتمع من حولهم. 
وقد رفعت إدارة اإلفتاء النسخ املترجمة من الكتاب على موقع املكتبة اإللكترونية، ميكن 

http://cutt.us/7Z8cc :الوصول إليها من خالل الرابط التالي

ترجمة كتاب الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد إلى اللغتين الروسية والسواحلية

 ترجمة كتاب: )المذاهب الفقهية األربعة( )أئمتها ـ أطوارها ـ أصولها ـ آثارها(
إلى اإلنجليزية واإلندونيسية

جديــــــــــــــد 
اإلصـــدارات

ملا كانت العناية ببيان املذاهب الفقهية األربعة ومكانة أصحابها، والتعريف مبصادرها، وأصولها، ومصنفاتها، 
واصطالحاتها، من املقاصد اجلليلة واألعمال املهمة، فقد أولت إدارة اإلفتاء اهتمامًا كبيرًا في هذا الشأن، 
حيث أصدرت كتاب )املذاهب الفقهية األربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها( باللغة العربية، وقد اشتمل 
َنت  الكتاب على دراسة علمية مختصرة ومركزة لكل مذهب من املذاهب الفقهية األربعة املعتمدة، والتي ُدوِّ

أصولها، ودونت آراء علمائها، ووضعت لها الضوابط واملعايير التي تبنيِّ املعتبر وامُلفتى به منها.  
ومن باب تسهيل سبل احلصول على العلم الشرعي لغير الناطقني بالعربية، بادرت إدارة اإلفتاء إلى ترجمة 
ف طالب العلم املسلمون في البلدان الناطقة بهاتني  الكتاب إلى اللغتني اإلجنليزية واإلندونيسية؛ ليتعرَّ
وحتى  والتأسيس  النشأة  منذ  بها  ت  مرَّ التي  واملراحل  ومدارسها،  الفقهية،  املذاهب  تاريخ  على  اللغتني 
مرحلة االستقرار واالنتشار، وليسهل عليهم معرفة األصول التي ينطلق منها كل مذهب، واملراجع واملصادر 

الفقهية املعتمدة في كل منها، واملصطلحات اخلاصة بكل مذهب.
وتسهياًل للوصول إلى الكتاب، فقد رفعت إدارة اإلفتاء نسخة إلكترونية لكلتا الترجمتني على موقع املكتبة 

http:/ http://cutt.us/5ROdQ :اإللكترونية، ميكن للراغبني الوصول إليها من خالل الرابط التالي
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سلة اإلنجازات
جديد اإلصدارات
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والكتاب املرئي املقروء.
الكتاب  تــصــفــح  وميـــكـــن 
من  حتــمــيــلــه  أو  املـــرئـــي 
خالل الرابط التالي على 

املكتبة اإللكترونية:
http://cutt.us/yWxmq

باالستماع  يــرغــب   وملـــن 
الكتاب  مـــحـــتـــوى  إلــــــى 
الرمز  مسح  خــالل  فمن 
للروابط   )QR( املـــربـــع 
على  املــوجــودة  الصوتية 
ثنايا  وفي  الكتاب،  غالف 
صـــفـــحـــاتـــه، وذلـــــــك عن 
كاميرا  اســتــخــدام  طــريــق 

األجهزة الذكية. 

رًا اجلزءان التاسع والعشرون والثالثون  صدر عن إدارة اإلفتاء مؤخَّ
قطاع  مجهود  ثمرة  هي  والتي  الشرعية  الفتاوى  مجموعة  من 
اإلفتاء، حيث ُجمع  فيها كل ما يصدر عن هيئة الفتوى بشقيها 
جلنة األمور العامة وجلنة األحوال الشخصية من فتاوى تهم كل 
مسلم؛ حتى يستطيع أكبر قدر من املسلمني أن يستفيد من تلك 
الفتاوى التي صدرت عن عقول تدرك احتياج املسلم ملعرفة أمور 
دينه ودنياه في إطار الدين والشريعة، حسبما يستجد في حياته 
فكانت  والــدرايــة،  أهل اخلبرة  إلى  فيها  الرجوع  يتطلب  أمــور  من 
سلسلة الفتاوى الشرعية هي املرجع في ذلك؛ بناءَ ً على ما حتتويه 

من فتاوى في شتى األمور واألصعدة.
 باإلضافة إلى أنها عمل مؤسسي اجتمع عليه فريق من فقهاء األمة 

الشرعي  الــعــلــم  وذوي 
لــبــيــان حكم  املــؤهــلــني 
الشرع، بجهود جماعية 
للمسلمني  حـــمـــايـــة 
املثيرة  االجتــاهــات  مــن 
لــــلــــجــــدل والــــشــــقــــاق 
والــــــنــــــزاع بـــــني أفــــــراد 
املــــجــــتــــمــــع، وقـــطـــعـــًا 
أصحاب  أمــام  للطريق 
والنيات  اآلراء اخلاصة 

املريبة.

طباعة الجزأين التاسع والعشرين والثالثين من مجموعة الفتاوى الشرعية

كتاب: الميسر في أحكام الحج والعمرة
أول كتاب مقروء ومسموع )إلكترونيًا( تصدره وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية  إدارة اإلفتاء  في إطار حرص 
مختلف  على  وتداولها  الشرعية  العلوم  نشر  على  الكويت  بدولة 
الفئوية،  تنوعاتهم  مختلف  على  املسلمني  أمام  املتاحة  األصعدة 
بهدف شحذ الوازع الديني لديهم، وإثراء وصقل ثقافتهم الفقهية، 
لطيف  كتيب  بإصدار  اإلفتاء  بــإدارة  العلمي  البحث  وحــدة  قامت 
يسترشد به قاصدو البيت احلرام للحج أو العمرة، يبني لهم أحكام 
بعيدًا  واضحة،  وعبارة  ر  ميسَّ بأسلوب  ومناسكهما،  والعمرة  احلج 
عن اخلالف الفقهي، والتعقيد اللفظي، فكان هذا اإلصدار املوسوم 
هذا  في  الطرح  اعتمد  وقد  والعمرة(،  احلج  أحكام  في  )امليسر  بـ 
الكتيب على قول جمهور الفقهاء، وما اتفقت عليه املذاهب األربعة 

في غالب املسائل.
بالوزارة  احلج  مكتب  مع  علمية  شراكة  اإلفتاء  إدارة  عقدت  وقد 
بخصوص هذا الكتاب، حيث طبع مكتب احلج عشرة آالف نسخة 

مت توزيعها على حجاج بيت الله احلرام.
املسموع  الكتاب  خاصيتا  فيه  تتوفر  أنــه  الكتاب  هــذا  مييز  وممــا 

4849 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م



5051 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م 5051 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م

السابق  لإلصدار  إكمااًل  األربعة  الفقهية  املذاهب  ُتعدُّ مشجرات 
أئمتها-أطوارها  األربــعــة؛  ة  الفقهيَّ )املــذاهــب  كــتــاب:   وهو   نشره 
–أصولها- آثارها( الصادر عن وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء، 
مــع االخـــتـــالف فــي اإلخـــــراج والــتــعــديــل مبــا يــتــنــاســب مــع حجم 
املشجرة وطريقة عرضها، والذي يصبُّ بدوره في سدِّ حاجة طالب 
الفقهية  املذاهب  التعرف على  العلم والباحث الشرعي في مجال 
األربعة )احلنفي – املالكي – الشافعي – احلنابلي( بصورة مركزة 

وموجزة.
وقد صدرت  املشجرات في صورتني، الصورة األولى  في شكل بوستر 
من احلجم الكبير، والثانية جاءت في شكل مطوية تتضمن مشجرة  
املذاهب  من  واحــد  تتكلم عن مذهب  وكل مطوية   ،A4 في حجم 
الفقهية األربعة، من حيث بيان اسم إمام املذهب ونسبه، وشيوخه 
املذهب،  أطــوار  ثم  مذهبه،  وأصــول  ومصنفاته،  وآثـــاره  وتالميذه، 
واملراحل العلمية التي مر بها من التأسيس والتكوين، إلى التوسع 
العلمية  املدارس  ثم  واالستقرار،  والتحقيق  فالتنقيح   واالنتشار، 
التي  والرموز  واملصطلحات  واملصنفات،  الكتب  أشهر  للمذهب، ثم 
ق باألئمة واألعالم،  يكثر ورودها في كتب املذهب، سواء منها ما يتعلَّ

أو بالدواوين واملصنفات، أو باالختيار والترجيح.
ويــأتــي ذلــك فــي إطـــار حــرص إدارة اإلفــتــاء على وصـــول املعلومة 

الشرعية املوثقة بشيء من السرعة. 
الفائدة، ومواكبة مقتضيات  إدارة اإلفتاء على تعميم  وحرصًا من 
العصر احلديث الذي يتميز بسرعة التدفق املعلوماتي، واالستفادة 
إمكانية  اجلمهور  من  للراغبني  أتاحت  ة،  املستجدَّ التقنيات  من 
املربع  الــرمــز  مسح  خــالل  قراءتها من  أو  املشجرات  هــذه  حتميل 
رة بواسطة الكاميرا املتوفرة في األجهزة الذكية؛  )QR( لكل مشجَّ
وسريعة طبقًا  بطريقة ميسرة  الكرمي،  القارئ  لدى  الفائدة  لتعمَّ 
ملقتضيات العصر احلديث الذي يتميز بسرعة التدفق املعلوماتي.

مشجرات المذاهب الفقهية األربعة

مشجرة المذهب المالكي:

مشجرة المذهب الشافعي: 

مشجرة المذهب الحنفي:

مشجرة المذهب الحنبلي:

http://cutt.us/F7PI1

http://cutt.us/OHXjn

http://cutt.us/GuHTk

http://cutt.us/69Us2
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مجموعة من املهتدين اجلدد في شعبة إشهار اإلسالم

أحد املهتدين اجلدد أثناء إشهار إسالمه

)شعبة إشهار اإلسالم( 
ثغـــر مـــن ثغــــور اإلســــالم فـــي إدارة اإلفتـــاء

األوقاف  بــوزارة  اإلفتاء  إلدارة  التابعة  اإلســالم  إشهار  شعبة  تعدُّ 
بتنفيذ  الكويت معنية  دولة  في  رسمية  اإلسالمية جهة  والشؤون 
إجراءات إشهار اإلسالم اخلاصة بأي مهتٍد جديد يقصدها راغبًا 
في توثيق إشهار إسالمه، واحلصول على شهادة موثقة من الشعبة 
معامالت  في  استخدامها  ميكنه  حتى  إســالمــه؛  أشهر  أنــه  تثبت 

مختلفة تتعلق ببعض أمور حياته الشخصية.
إدارة  أجنحة  من  ا  هاّمً جناحًا  ُتعدُّ  اإلســالم  إشهار  شعبة  أن  كما 
الراغبني في  إسالم  إشهار  في  الهامِّ  دورها  نظرًا لطبيعة  اإلفتاء؛ 
ل  الدخول في اإلسالم على مدار العام، فشعبة إشهار اإلسالم متثِّ

ا من ثغور اإلسالم، وبوابة الدخول لكل مهتٍد جديد َقَصَد  ثغرًا هاّمً
اإلسالم وأقبل عليه بقلبه وعقله.

كما تشهد شعبة إشهار اإلسالم -بشكل متواصل- إقبااًل ملحوظًا، 
وازديــادًا كبيرًا في أعداد املراجعني من املهتدين اجلدد، حيث بلغ 
عدد املهتدين اجلدد خالل األعوام 2016، 2017، 2018 حوالي )728( 
مهتد. وهذا ميكن إرجاعه إلى ما يلقاه املهتدون اجلدد من حسن 
استقبال، ورحابة صدر؛ ترغيبًا لهم في اإلســالم.  هذا باإلضافة 
إجراءات  في  وسالسة  التعامل،  في  سهولة  من  يلمسونه  ما  إلــى 

احلصول على شهادة إشهار اإلسالم. 
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إحصائيات

1- عدد وثائق الفتاوى الصادرة عن اإلدارة منذ إنشائها:

بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة اإلفتاء منذ إنشائها إلى نهاية عام 2016: حوالي )13646( وثيقة شاملة لجميع اللجان 

)األحوال الشخصية - األمور العامة - هيئة الفتوى(

2- عدد االستفتاءات الواردة والفتاوى الصادرة خالل األعوام )2014- 2015 - 2016(:

بلغ عدد االستفتاءات الواردة لإلدارة سواء )أحوال شخصية - أمور عامة ـ هيئة( خالل األعوام )2014 - 2015 - 2016( 

حوالي )1570( استفتاء.

3- الفتوى الهاتفية:

بلغ عدد االستفتاءات الواردة لإلدارة عن طريق خدمة الفتوى الهاتفية، والتي تمت اإلجابة عليها خالل األعوام )2014 - 

2015 - 2016( حوالي )144362( استفتاء في شتى الجوانب )عبادات، معامالت، عقائد، أحوال شخصية، وغير ذلك(.
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سلـــــــــــــــــــة
اإلنجـــــازات

التقريـر 
السنـوي 
الخــاص

 بأعمــال 
وإنجازات 

اإلدارة

إحصائية التوزيع اإللكتروني إلصدارات إدارة اإلفتاء خالل عام 2017م حتى نهاية 2018/1/22م
التحميلاملشاهـــدةاســـــــــم الكتـــــابم

املشكاةاملكتبة اإللكترونيةاملشكاةاملكتبة اإللكترونية
70569441507566العدد األول »مجلة منبر اإلفتاء«1
ـــــ1724ـــــ7407العدد الثاني »مجلة منبر اإلفتاء«2
ـــــ559ـــــ1608العدد الثالث »مجلة منبر اإلفتاء«3
1736010385396622كتاب املذاهب الفقهية األربعة4
20731043547625كتاب املنتقى  من املسائل العلمية ج 51
ـــــ866ـــــ3036كتاب املنتقى  من املسائل العلمية ج 62
24761065679639كتاب التسهيل في فقه العبادات7
2818884546530كتاب خالصة الكالم في حقوق آل البيت الكرام8
1214730326438كتاب مقاالت في الفتوى واإلفتاء9
50635891990353كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد10
33905191265311كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد فرنسي11
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رفع إصدارات إدارة اإلفتاء على الشبكة العنكبوتية كنسخ إلكترونية
 عبر شراكات مع مواقع ناجحة وذات انتشار كبير في الوسط المعرفي
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إحصائية التوزيع اإللكتروني إلصدارات إدارة اإلفتاء خالل عام 2017م حتى نهاية 2018/1/22م
التحميلاملشاهـــدةاســـــــــم الكتـــــابم

املشكاةاملكتبة اإللكترونيةاملشكاةاملكتبة اإللكترونية
70569441507566العدد األول »مجلة منبر اإلفتاء«1
ـــــ1724ـــــ7407العدد الثاني »مجلة منبر اإلفتاء«2
ـــــ559ـــــ1608العدد الثالث »مجلة منبر اإلفتاء«3
1736010385396622كتاب املذاهب الفقهية األربعة4
20731043547625كتاب املنتقى  من املسائل العلمية ج 51
ـــــ866ـــــ3036كتاب املنتقى  من املسائل العلمية ج 62
24761065679639كتاب التسهيل في فقه العبادات7
2818884546530كتاب خالصة الكالم في حقوق آل البيت الكرام8
1214730326438كتاب مقاالت في الفتوى واإلفتاء9
50635891990353كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد10
33905191265311كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد فرنسي11

تساهم  التي  السبل  كافة  تسهيل  على  اإلفــتــاء  إدارة  مــن  حــرصــًا 

والــثــقــافــي فــي شتى مــجــاالت الشريعة  الــديــنــي  الــوعــي  فــي نشر 

اإلسالمية، قامت إدارة اإلفتاء برفع كافة إصداراتها العلمية على 

الشبكة العنكبوتية كنسخ إلكترونية يسهل مشاهدتها أو حتميلها 

باستخدام احلاسوب أو الهاتف النقال، وكان ذلك في ظل التعاون 

مــع جلنة  األوقـــاف  بـــوزارة  اإلفــتــاء  إدارة  التي عقدتها  والــشــراكــة 

العام  النجاة اخليرية خالل  التابعة جلمعية  اإللكترونية  الدعوة 

اإلنتاج  غالب  رفــع  الطيبة  الشراكة  هــذه  نتاج  من  وكــان  املــاضــي، 

املكتبة اإلسالمية  الذي متتلكه اإلدارة على موقع  الثري  الفقهي 

اإللكترونية الشاملة، وموقع املشكاة، ولقد حققت هذه اإلصدارات 

والباحثني،  العلم  القبول عند طالب  لها  الله  كبيرًا، وكتب  رواجًا 

وكان آخر هذه اإلجنازات هو حتقيق املشجرات الفقهية للمذاهب 

األربعة )احلنفي – املالكي – الشافعي –احلنبلي( أكثر من 75 ألف 

حتميل خالل 45 يومًا فقط من رفعها على املوقع. وذلك في إطار 

متطلبات  مع  ومتاشيًا  التقني،  والتطور  العلمي  التقدم  مواكبة 

تنتهجه  الــذي  والتوعوي  الــدعــوي  الــدور  من  وانطالقًا  املرحلة، 

ة، وتعزيز  ن النبويَّ إدارة اإلفتاء لنشر العلوم الشرعية، وإحياء السُّ

التواصل باملسلمني في شتى بقاع األرض؛ لتنمية ثقافتهم  سبل 

الشريعة اإلسالمية، ويتأتى  الدينية والشرعية في مختلف فروع 

ذلك متاشيًا مع دور إدارة اإلفتاء كجهة شرعية مسؤولة تهدف إلى 

ى  شتَّ من خالل  وتوعيتهم  وتبصيرهم  واملسلمني،  اإلسالم  خدمة 

ة احلديثة املتاحة. وجتدر اإلشارة إلى أن  بل والوسائل العلميَّ السُّ

الشرعية  املسلم  احتياجات  كافة  تلبي  العلمية  اإلصـــدارات  هــذه 

املتمثلة في الفقه والعقائد والسن واألحكام الشرعية املختلفة، 

الشبكة  على  اإلفــتــاء  إلدارة  العلمية  اإلصــــدارات  رفــع  بــدء  ومنذ 

ع  العنكبوتية، بلغ عدد مرات التحميل واملشاهدة مستوى غير متوقَّ

في وقت قياسي، وفقًا لإلحصائية التالية:
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سلـــــــــــــــــــة
اإلنجـــــازات

ـــــ314ـــــ771امليسر في احلج والعمرة22
1196352320211املذاهب الفقهية األربعة باللغة اإلجنليزية23
ـــــ106ـــــ 696امللخص املفيد باللغة الروسية24
2061087919624527مشجرة املذهب الشافعي25
ـــــ31055ـــــ30934مشجرة املذهب احلنفي26
ـــــ19030ـــــ19771مشجرة املذهب املالكي27
ـــــ22165ـــــ22411مشجرة املذهب احلنبلي28
1855992742595الفوائد العلمية من مجالس الشيخ األشقر29
14453363523420181الدرر البهية اجلزء األول30
ـــــ221ـــــ143الدرر البهية اجلزء الثاني31
ـــــ177ـــــ1191الدرر البهية اجلزء الثالث32
ـــــ192ـــــ1394الدرر البهية اجلزء الرابع33
ـــــ209ـــــ880الدرر البهية اجلزء اخلامس34
ـــــ162ـــــ882الدرر البهية اجلزء السادس35
ـــــ133ـــــ794الدرر البهية اجلزء السابع36
ـــــ156ـــــ739الدرر البهية اجلزء الثامن37
ـــــ129ـــــ719الدرر البهية اجلزء التاسع38
ـــــ125ـــــ667الدرر البهية اجلزء العاشر39
ـــــ130ـــــ673الدرر البهية اجلزء احلادي عشر40
ـــــ182ـــــ737الدرر البهية اجلزء الثاني عشر41

1842894698911892528187املجموع الكلي

147112املجموع الكلي للتحميل231278املجموع الكلي للمشاهدة

تابع إحصائية التوزيع اإللكتروني إلصدارات إدارة اإلفتاء خالل عام 2017م حتى نهاية 2018/1/22م
التحميلاملشاهـــدةاســـــــــم الكتـــــابم

املشكاةاملكتبة اإللكترونيةاملشكاةاملكتبة اإللكترونية
34464251456255كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد بوسني12
58406101981366كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد عربي13
36205791600347مطوية احلجاب وأحكامه14

1381551464330مطوية السفر أحكام وآداب15
1179663302397مطوية أحكام اجلنائز واملقابر16
26626651097399مطوية أحكام املريض في الطهارة والصالة17
1804416468249مطوية الطبيب18
1847410506246مطوية خامت األنبياء - صلى الله عليه وسلم-19
ـــــ165ـــــ283املذاهب الفقهية األربعة باللغة اإلندونيسية20
ـــــ75ـــــ218امللخص املفيد باللغة السواحلية21

زاويـــــة 
الفتـوى

> تعريف بإصـــدار.
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تابع إحصائية التوزيع اإللكتروني إلصدارات إدارة اإلفتاء خالل عام 2017م حتى نهاية 2018/1/22م
التحميلاملشاهـــدةاســـــــــم الكتـــــابم

زاويـــــة املشكاةاملكتبة اإللكترونيةاملشكاةاملكتبة اإللكترونية
الفتـوى

>فتاوى موضوعية.> تعريف بإصـــدار.

>من تراث الفتوى .
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اسم الكتاب: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية.

الناشر: إدارة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

تاريخ النشر: 1436هـ/ 2015م

ين  المختصِّ الباحثين  من  مجموعة  تضم  وهي  اإلفتاء،  بإدارة  العلمي  البحث  وحدة  المؤلف: 

ة،  الشرعيَّ العلوم  في  ة  العلميَّ والخبرات  الكفاءات،  وأصحاب  العليا،  الشهادات  حملة  من 

ة المقارنة. والدراسات الفقهيَّ

الدرر البهيـة من الفتاوى الكويتية

د. أيمن محمد العمر
alruya05@hotmail.com
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تعريف بإصدار
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املستفتى  املسألة  ِذْكِر أحد فروع  املقام االقتصار على  اقتضى  وإذا 
ر موضوعها في الباب،  عنها دون الفروع األخرى من السؤال؛ لتكرُّ
ة احلاجة إليها في أبواب  أو لعدم عالقة موضوعها بالباب، أو لشدَّ
ة الفروع، مع مراعاة أن يكون في الصياغة ما  أخرى؛ فتحذف بقيَّ
أو مختاٌر من جملة  املستفتى عنه مختصٌر  السؤال  أن  إلى  يشير 
عناوين  على  احملافظة  مع  فيه«،  ورد  ــا  »وممَّ بقول:  وذلــك  أسئلة؛ 
املوضوعي،  الفتوى  ملضمون  مناسبة  غير  كانت  إذا  إالَّ  املــســائــل، 
الفتوى/ جلنة  وإجابة )هيئة  السؤال  وكذلك احملافظة على نص 
الفتاوى  )مجموعة  من  املطبوعة  النسخة  في  وردت  كما  الفتوى( 
ة  غويَّ اللُّ الشرعية(، مع تصحيح ما يجب تصحيحه من األخطاء 
ر؛  ة، وإثبات ما وقع في السؤال أو الفتوى من سقط مؤثِّ باعيَّ والطِّ
داخل  الفتاوى  ترتيب  مع  الفتوى،  محاضر  إلــى  بالرجوع  وذلــك 
ة  فات الفقهيَّ الباب الواحد مبا يتوافق مع ترتيب املسائل في املصنَّ
-غالبًا-، باإلضافة إلى وضع ترقيم مسلسل جلميع الفتاوى التي 
أثبتت في املختصر؛ وذلك في بداية كلِّ فتوى، مع إحالة كل فتوى 
الشرعية(،  الفتاوى  )مجموعة  وهو  منه،  أخذت  الذي  األصل  إلى 

وذلك بذكر اجلزء والصفحة، ورقم الفتوى في األصل.
على  تشتمل  للمختصر  شاملة  ة  علميَّ فــهــارس  عمل  مت  وأخــيــرًا 
ة  واألصوليَّ ة  الفقهيَّ والقواعد  واآلثــار،  واألحاديث  لآليات،  فهرس 

التي وردت في املجموعة، ثمَّ فهرس للمسائل الواردة في املختصر.

قيمة الكتاب: 
موسوعي  كتاب  هــو  الكويتية(  الفتاوى  مــن  البهية  )الـــدرر  كتاب 
لت  ن عددًا كبيرًا من الفتاوى بلغت )3350( فتوى، حيث مثَّ يتضمَّ
ة« من  ة وجلاِنها املختصَّ رعيَّ خالصة ما صدر عن »هيئِة الفتوى الشَّ
الفتاوى في مختلف املوضوعات التي متسُّ حاجَة الناس في أمور 

وازل واملستجدات. ة، والنَّ العبادات، واملعامالت، واألحوال الشخصيَّ
الرأي  معرفة  أراد  ملن  قًا  موثَّ مرجعًا  تعدُّ  املوسوعة  هــذه  أنَّ  كما 
إنها  حيث  الكويت؛  في  املختصة  وجلانها  الفتوى  لهيئة  الشرعي 
ل الرأي املعتمد لدى هيئة الفتوى  اشتملت على الفتاوى التي متثِّ

ة املختلفة. ة في املوضوعات الشرعيَّ وجلانها املختصَّ

موضوعات الكتاب: 
 )الدرر البهية من الفتاوى الكويتية( كتاٌب جمع في ثناياه جملة 
كبيرة من الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى وجلانها بوزارة األوقاف، 
عة على  حيث متَّ تصنيف هذه الفتاوى وفق ترتيب أبواب الفقه، موزَّ

دًا.  اثني عشر مجلَّ
الفتوى،  ة عن  مات ضروريَّ ُمقدِّ ل فقد اشتمل على  األوَّ د  املجلَّ ا  أمَّ
إصدار  ــة  وآلــيَّ اعتماد  ومنهج  وجلانها،  الفتوى  بهيئة  كالتعريف 
الفتاوى من جلان الفتوى، والتعريف بالفتوى، وحكم االستفتاء، 
وشروط املفتي، ومراتب املفتني، وغيرها من األمور املهمة في بابها، 

مات فتاوى العقائد.  ثم جاء بعد هذه امُلَقدِّ
بجميع  العبادات  فتاوى  نا  تضمَّ فقد  والثالث  الثاني  د  املجلَّ ــا  أمَّ
فتاوى  نت  وتضمَّ السابع  ى  حتَّ الــرابــع  مــن  املجلدات  ثــمَّ  أبــوابــهــا، 
ــدان الــثــامــن والــتــاســع فــتــاوى األحوال  ــن املــجــلَّ املــعــامــالت، وتــضــمَّ
احلظر  فتاوى  على  اشتمل  فقد  العاشر  املجلد  ــا  أمَّ ة،  الشخصيَّ
ن املجلد احلادي عشر فتاوى اجلنايات واحلدود،  واإلباحة، وتضمَّ
باملجلد  الكتاب  وختم  الطب،  وفتاوى  ة،  الشرعيَّ السياسة  وفتاوى 
الــصــادرة عن  والــقــرارات  البيانات  على  اشتمل  الــذي  الثاني عشر 

ة لكامل املجموعة. ة العامَّ جلان الفتوى، ثمَّ الفهارس العلميَّ

منهج العمل في الكتاب:
ة، سار عليها  ة خاصَّ قامت وحدة البحث العلمي بالعمل وفق منهجيَّ
لت في االعتماد على النسخة  العمل في إنتاج هذه املوسوعة، متثَّ
عن  الــصــادرة  ة(  الشرعيَّ الفتاوى  )مجموعة  كتاب  مــن  املطبوعة 
التي  الفتاوى  انتقاء  والشؤون اإلسالمية؛ حيث متَّ  األوقاف  وزارة 
في  روعــي  وقــد  وجلانها،  الفتوى  هيئة  لــدى  املعتمد  الــرأي  ل  مُتثِّ
رة صدورًا  واملتأخِّ األشمل موضوعًا،  الفتاوى  اختيار  االنتقاء  هذا 
رة في  في املسائل ذات املوضوع الواحد، كما متَّ حذف الفتاوى امُلكرَّ
الباب الواحد، والفتاوى التي هي وقائع أحوال، واالستعاضة عنها 

بالفتاوى اجلامعة.
ة مختلفة،  فقهيَّ أكثر ألبــواب  أو  ني  ِشقَّ الفتوى على  اشتملت  وإذا 
األبــواب األخرى  كان في  إذا  األبــواب  أحد هذه  الفتوى في  ُأثبتت 
ُأثبتت في اجلميع مع احملافظة على صياغة  ما يغني عنها، وإال 

الفتوى مبا يناسب الباب الذي ُوِضَعت فيه. 
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أحكام صالة املسافر
)7222( في حال السفر متى يجوز للمصلي القصر واجلمع، وعلى 
وجه اخلصوص بيان عدد األيام املعتبرة للقول بقيام حالة السفر، 
وفي حال حتقق هذا العدد من األيام؛ هل يصح اجلمع مع القصر، 
فإذا صح لي اجلمع مع القصر؛ فهل يتعني أن يكون اجلمع تقدميًا 
أم يصح تأخير اجلمع، وإذا كنا جماعة )بحدود 4 أو5 رجال(؛ فهل 

يتعني أن تكون صالتنا جماعة؟ 
وبالنسبة لصالة الشفع والوتر؛ فما حكمها للمسافر؟

علمًا بأن الفتاوى كثيرة وهي ما بني 5 أيام إلى 15 يومًا وغير ذلك 
وهو األمــر الــذي يوقع املسلم في حيرة وتــردد في األخــذ بــأيٍّ من 

تلك الفتاوى.
لذلك آثرت أن آخذ الفتوى منكم باعتبار أن اللجنة هي من قبل 

ولي األمر، وجزاكم الله خيرًا عنا وعن املسلمني.
> أجابت اللجنة مبا يلي:

يجوز للمسافر لغرض الدراسة وغيرها أن يقصر الصالة ما لم ينِو 
اإلقامة لها مدة خمسة عشر يومًا فأكثر، وكذلك يجوز له اجلمع 
حيث يجوز له القصر، على أنه إذا مكث في مكان وهو ال يدري متى 
املدة  اإلقامة في  يعزم على  أن  إلى  أن يقصر ويجمع  فله  يسافر؛ 

املذكورة، أو أن يعود إلى وطنه. 
- وصالة اجلماعة أفضل من صالة املنفرد؛ حلديث: »َصاَلُة اجَلَماَعِة 

َتْفُضُل َصاَلَة الَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة« )رواه البخاري ومسلم(.
- وال تتعنيَّ صالة اجلماعة على املسافرين.

وهم  يرى وجوبه،  املسافر، عند من  الوتر عن  وال تسقط صالة   -
احلنفية. والله أعلم.

الصالة في الطائرة
)5541( يرجى التكرم بإفادتنا عن جواز الصالة في مقعد الطائرة 
خالل رحلة السفر، حيث قد يصعب على الركاب أداء الصالة واقفني 
في الطائرة خالل الرحلة بسبب وجود مطبات هوائية مفاجأة، هذا 

باإلضافة إلى أن األماكن الفسيحة تكون عادة ممرات خدمة.

> أجابت اللجنة مبا يلي:
إن الصالة إذا حلت على املسافر بالطائرة، فيلزمه أن يصلي قبل 
خروج الوقت، إال إذا كان يجوز له جمع التأخير فيجوز له أن يؤخر 
إلى الوقت الذي يليه، وإذا لم يتمكن أن يصلي بالوضوء فليتيمم، 
ويتوجه إلى القبلة إن كان هناك متسع لذلك، فإن لم يتمكن جاز 
له أن يصلي إلى اجلهة املتيسرة له، ويصلي باإلمياء إن لم يتمكن 

من أداء الصالة على وجهها. والله أعلم.

قصر الصالة في الوطن األصلي
)5546( بالنسبة للموظف غير الكويتي عندما يسافر إلى أهله ملدة 
شهرين أو أكثر، هل يقصر الصالة ويجمعها ألنه لن يقيم عندهم 

سوى شهرين أو أكثر؟
> أجابت اللجنة مبا يلي:

بلده،  إلى  وصوله  مقيمًا مبجرد  يصبح  أهله  إلى  عاد  إذا  املسافر 
وطنه  أكثر؛ ألنه  أو  أقل  أو  يومًا  هذا  بلده  في  اإلقامة  نوى  ســواء 
إلى  دخوله  مبجرد  الصالة  إمتــام  عليه  يتوجب  وبذلك  األصلي، 

بلده؛ النقطاع حكم السفر عنه بذلك. والله أعلم.

صالة اجلمعة للمسافر
)83( أنا أعمل في اخلفجي، ومن متطلبات العمل أن أسكن في مقر 
عملي أربعة أيام، وأكمل باقي األسبوع في بيتي؛ فهل يجوز لي قصر 
وجمع الصالة؟، وما حكم صالة اجلمعة بالنسبة لي إن صادفت في 
أيام عملي؟ مع العلم أن املسافة بني املنزل ومقر عملي أكثر من 80 

كيلو مترًا.
> أجابت اللجنة مبا يلي:

مقر  وبني  الكويت  مدينة  عمران  حــدود  بني  املسافة  كانت  إذا  أنه 
عمل السائل ثمانني كيلو مترًا )خمسني مياًل( أو أكثر، جاز للسائل 
القصر واجلمع في الطريق، وفي مقر عمله، ويتم الصالة وجوبًا 

إذا وصل إلى مقر سكنه.
عليه  جتب  فال  مسافر  أنه  صح  فإن  اجلمعة  لصالة  بالنسبة  أما 
صالة اجلمعة، ولكن إن كان في مكان فيه أبنية واجتمع العدد الذي 

أحكام
 السفـــــــــــــر 
والمسافرين

أحكام
 السفـــــــــــــر 
والمسافرين
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فتــــــــــــــاوى
موضوعيـة
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تصح به اجلمعة وأداها صحت جمعته من غير وجوب. هذا.. وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ارتداء الثياب الغربية
َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم...(؟ وما حكم  )4274( ما معنى احلديث: )َمْن َتَشبَّ

املسلم الذي يرتدي الثياب الغربية الساترة للعورة؟
> أجابت اللجنة مبا يلي: 

هوا بغير املسلمني، مّما هو شعار  نهى النبي ] املسلمني أن يتشبَّ
ه به في كبير،  ه بغيره في صغير أْوَشك أن يتشبَّ لهم، ألنَّ من تشبَّ
واللباس الغربي من األمور املشتركة فيما بني الناس، وال مانع من 
دون قصد  لها،  واصــف  وال  شــافٍّ  غير  للعورة  كان ساترًا  إذا  لبسه 

ه بهم، والله أعلم. التشبُّ

احلجز في فندق تقام فيه احتفاالت ماجنة
رأس  فنادق في  الشرع فيمن يقومون بحجز  )3910( ما هو حكم 
الرقص  حفالت  تقام  الفترة  تلك  في  أن  معلوم  هو  وكما  السنة، 

وغيرها مما يخل باآلداب، وهل هذه شبهة يجب التحذير منها؟
> أجابت اللجنة مبا يلي:

احلجز في فندق يظن فيه وجود حفالت ماجنة لنفسه أو لغيره إن 
كان حلاجة ماسة كاملسافر ال يجد مكانا غيره يأوي إليه جاز بشرط 
أن يتقي النازل فيه النظر والسماع احملرم قدر اإلمكان؛ للقواعد 
الفقهية الكلية: )احلاجة تنزل منزلة الضرورة(، و)الضرورات تبيح 

احملظورات(، و)الضرورة تقدر بقدرها(.
وإن كــان لغير حــاجــة فــإن كــانــت نيته املــشــاركــة فــي احملــرمــات أو 
االستمتاع بها حرم ذلك، وإال فإن أمكن التحرز عن االطالع على 

هذه احملرمات فال بأس به، وإال كره. والله أعلم.

سفر املرأة في مهمة رسمية بدون َمْحَرم
)3877( نرجو من سيادتكم معرفة احلكم الشرعي في سفر الفتاة 
بدون محرم ومع نسوة ورجال في مهمة رسمية موكلة لهم من قبل 

الوزارة أو الهيئة التي يعملون بها.
> أجابت اللجنة مبا يلي:

 األصل أنه ال يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها ألي عمل كان إال 
ومعها زوج أو محرم؛ حلديث: »ال تسافر املرأة إال مع ذي محرم، وال 

يدخل عليها رجل إال ومعها محرم« )رواه البخاري(.
واستثنى بعض الفقهاء حجة الفرض، وأجازوا لها السفر من أجلها 

مع الرفقة املأمونة؛ وذلك صونًا لها وحماية لعفتها وكرامتها.
وعليه: فإنه ال يجوز للمرأة املوظفة السفر بدون زوج أو محرم في 
مهمة رسمية من قبل الوزارة أو جهة العمل مهما كانت طبيعة هذه 
املهمة، فإذا كان ال بد من ذلك فلتصحب معها زوجها أو محرمًا، 
إاّل أن  ولو كان ذلك على نفقتها، فإذا تعذر ذلك لم يجز سفرها 
يصل األمر إلى حد الضرورة أو احلاجة الشديدة كأن تكون متعينة 
املهمة  تكون  وأن  الرجال،  من  أحد  محلها  يحل  وال  املهمة،  لهذه 
ضــروريــة للمصلحة العامة فــإن وصــل األمــر إلــى ذلــك؛ جــاز لها 
»الضرورات  الكلية:  الفقهية  للقواعد  محرم؛  أو  زوج  بدون  السفر 

تبيح احملظورات«، و»احلاجة تنزل منزلة الضرورة«. والله أعلم.

السفر إلى بالد تكثر فيها املعاصي
)2245( ما هو حكم السفر إلى بلد غريب مع العلم أن هذا البلد 

حتل ما حرم الله تعالى من مجون وفحش؟
> أجابت اللجنة مبا يلي: 

بأن األصل في السفر اإلباحة، إال إذا خشي على دينه أو نفسه أو 
عرضه، فإنه ال يجوز له أن يسافر إلى ذلك املكان الذي ال يأمن فيه 
على ما ذكرنا، وكذلك ال يجوز إنشاء السفر بقصد معصية كالزنا 

وشرب اخلمر. والله أعلم.

السفر إلى بالد غير املسلمني للسياحة
بالد  إلــى  السفر  حكم  فــي  العلماء  الــســادة  يــقــول  مـــاذا   )3114(
الناس  يسميه  مــا  )وهــو  والفسحة  التنزه  بقصد  املسلمني  غير 

بالسياحة(؟ أفيدونا مأجورين.
> أجابت اللجنة مبا يلي:

يجوز السفر إلى البالد غير اإلسالمية بقصد التنزه والسياحة إذا أمن 
فيها املسلم على دينه ونفسه، وإذا جتنب الوقوع في احملرمات، على أنه 

ال يجوز للمرأة أن تسافر أصاًل إال مع زوج أو محرم. والله أعلم.

السفر على طائرات تقدم مشروبًا أو مطعومًا محّرمًا
)6208( تقوم غالب اخلطوط اجلوية بتقدمي اخلمور على متنها 
 :[ النبي  قال  وقد  املتنوعة،  رحالتها  على  يشربها،  أن  يريد  ملن 
»َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللِه َوالَيْوِم اآلِخِر َفاَل َيْقُعْد َعَلى َماِئَدٍة ُيَداُر َعَلْيَها 
اخَلْمُر« )أخرجه النسائي، وقال عنه ابن حجر في الفتح: »إسناده 

جيد« )250/9((. والسؤال:
- هل يجوز اختيار إحدى هذه الشركات للسفر على طائراتها مع 

وجود بدائل أخرى قد تكون أقل كفاءة وخدمة للمسافرين؟
- في حال اجلواز هل من يشرب اخلمر بجانبي في الطائرة على 

مائدة واحدة معي، إن كان كذلك، هل علّي إثم؟
- وإن كان ال يجوز؛ فماذا أفعل لو حصلت على هدية أو جائزة عبارة 
عن تذكرة سفر إلحدى هذه الشركات؛ هل لي أن أبيعها، وأستفيد 

من ثمنها؟ أفتونا مأجورين.
> أجابت الهيئة مبا يلي:

اخلمور؛  فيها  تقدم  ال  التي  الطائرات  يتخّير  أن  للمسلم  ينبغي 
تزكية لــهــذه الــشــركــات، وتــأيــيــدًا لــهــا، فــإن دعــت إلــى الــركــوب في 
الطائرات التي تقدم فيها اخلمور حاجة ماسة، مادية أو معنوية، 

فإنه يجوز له ركوبها، مع استنكاره بقلبه ملا تقوم به.
- وعلى املسلم في هذه احلالة أن يتخّير مكانًا بعيدًا عن شرب أو أكل 
احملرمات، فإن قضى ترتيب اجللوس في الطائرة أن يجلس بجوار 
من يشرب أو يأكل محرمًا؛ فعليه أن يحاول تغيير مكانه إذا كانت 
ظروف الطائرة تسمح بذلك، وإال كان عليه - إذا تيسر له ذلك - أن 
ينصحه بالكلمة الطيبة لالمتناع عن شرب اخلمر، فإن لم يتيسر 
الشريف:  احلديث  ذلك  على  كما نص  بقلبه؛  ذلك  عليه  أنكر  له 
»من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان« رواه مسلم.
تقدم  التي  الشركة  هــذه  مــن  هبة  غيرها  أو  تــذكــرة  قبول  وأمــا   -
اخلمور، فإنه يجوز قبولها، على أن يجري على ركوب الطائرة بها 

احلكم الذي سبق بيانه. والله أعلم.

5859 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م



6061 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م 6061 العدد الرابع 1440 هـ - 2019مالعدد الرابع 1440 هـ - 2019م

أواًل: تسمية الكتاب:
اخلطّية:  سخ  النُّ بعض  في  كما  أو  ُمرَتاِشي«،  التُّ »فتاوى  بـ  تسمى 

ية«. ُمرَتاِشية في الوقايع الغزِّ »الفتاوى التُّ

ف الكتاب: ثانًيا: مصنِّ
أما مصنف الكتاب؛ فهو محّمد بُن عبد الله بن أحمد، اخلطيب 
ي احلنفي، شيخ احلنفية  الُعَمريُّ شهاب الدين الُتُمرتاشي)1( الَغزِّ
اَلع، وباجلملة  في عصره، بل كان إماًما كبيًرا َقِويَّ احلافظة كثير االطِّ
َي  َة عام )939هـ(، وتوفِّ ْتَبة)2(، ُوِلد في َغزَّ فلم يبق َمْن ُيساويه في الرُّ

فيها عام )1007هـ(، ومن أشهر تصانيفه:
- في الفقه: »منح الغفار شرح تنوير األبصار« وهو من أنفع كتب 
املــذهــب، وفــي أصــول الفقه: »الــوصــول إلــى قواعد األصـــول«، وفي 
ة في الكالم«، وفي النحو والصرف: »العوامل  العقيدة: »شرح الالميَّ
الَقْطر«، و في الفتوى: »ُمعنُي  املئة للُجْرجاني«، و»قطعة من شرح 

املفتي على جواب املستفتي«، و» الفتاوى « ، وغيرها)3( .

ف: ثالًثا: نسبتها للُمَصنِّ
يُّ  بِّ ِ ف؛ ابن عابدين في )رد احملتار( )19/1(، واحمْلُ  نسبها إلى املصنِّ
العارفني(  )هدية  كتابه  في  والبغدادي   ،)19/4( األثر  خالصة  في 

)262/6(، واللكنوي في )طرب األماثل( )ص84(، وغيرهم.

َدَرَج املسلمون من عهد الّتنزيل إلى يومنا هذا على أن يبنيِّ علماؤهم 
مسبوًقا  بياًنا  أو  ســؤاٍل،  دون  ــا  أّولــّيً بياًنا  دينهم  أحكاَم  وفقهاؤهم 

بسؤال؛ وهو الفتاوى.
ؤال  السُّ إلــى  املعمورة  أنحاء  جميع  في  كاّفة  املسلمني  ــاه  اجتِّ ومــا 
واالستفتاء عّما ينزل بهم من وقائَع أو نوازل إاّل دلياًل على أهّمّية 
ها؛ لتكون  تدوين هذه الفتاوى ونشرها، والّتعريف مبصادِرها ومظانِّ
ملجًئا للمفتي واملستفتي، ووصاًل ملا انقطع منها عن واقع الفتوى 

احلالّية.
وكانت  الــّزاهــرة،  الفقهّية  العصور  في  العلماء  فتاوى  نـــت  ُدوِّ وقــد 
ا  مرجًعا عظيًما ملعرفة األحكام، وثروة فقهّية واسعة، ومجااًل مهّمً

ملعرفة مناهج املفتني وأصوِلهم ومدارِسهم.
ومن هنا؛ فإّن هذه الصفحة سوف تختّص ببيان هذا اجلانب املهّم 
من كتب الّتراث املتعّلقة بالفتاوى والّنوازل، والوقوف على مناهج 

أصحابها.
ُمرَتاِشي -رحمه  َرر الفقهية؛ فتاوى العالمة التُّ ومن هذه الكنوز والدُّ
ف الذي  نْت مجموعة فتاويه؛ طبيعة ثقافة املؤلِّ الله-، هذا وقد بيَّ
عت باختالف الوقائع  أفتى في شتى مجاالت احلياة في عصره، وتنوَّ

زت بالربط بني الفقه واألصول. واحلوادث، وأحكامها متيَّ
ْفر العظيم في هذه الّنقاط: -  وسيتمُّ احلديث عن هذا السِّ
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3-اعتمد في جوابه على القواعد والضوابط العامة غالًبا )7(. 
املذهب  فــي  لــفــة  املــؤَّ واملــراجــع  الكتب  فــي جــوابــه على  اعتمد   -4  
األئّمة  فتيا  من  ومستفيًدا  واستشهاًدا،  واستنباًطا  نقاًل  احلنفي؛ 

الّسابقني في املذهب وقضائهم)8(.
ض أحياًنا لذكر أقوال املذاهب األخرى عند اإلجابة على  5- يتعرَّ

بعض األسئلة الواردة إليه)9(.
م تسليًما  د وعلى آله وصحبه وسلَّ دنا محمَّ ى الله على سيِّ هذا؛ وصلَّ

كثيًرا.

رابًعا: سبب تصنيف الكتاب:
دفعه  الــذي  السبب  الفتاوى  مقدمة  في  الله  رحمه  ف  املصنِّ ذكــر 
باالفتاء  ابتليت من عنفوان شبابي  ا  »ملَّ قال:  إلى تصنيفها، حيث 
ة هاشم ونواحيها، فتارة كنت ُأثِبُت السؤال وجوابه في مواضع  بغزَّ
ة إفتائي،  قة، وتارة ال أعتني بذلك، وهذا كان هو الغالب في مدَّ متفرِّ
ي وَضْعف  ثمَّ ملا دعت احلاجة لسلوك طريق سهلة في ذلك لكبر ِسنِّ
دُته من ذلك، سالكًا في ترتيب ذلك  حالي؛ أحببت أن أجمع ما قيَّ

على منوال ترتيب الهداية أحسن املسالك«. 

ف: خامًسا: املصادر التي اعتمد عليها امُلَصنِّ
ة،  املهمَّ املصادر  من  كبير  عدد  على  الله-  -رحمه  ف  امُلَصنِّ اعتمد   
سواء في الفقه احلنفي وأصوله، وفتاويه، أو غير الفقه احلنفي، 

ِسع املقال لذكر جميع مصادره، وأكتفي بذكر بعضها؛ وهي: وال يتَّ
الولواجلّي  الفتح  ألبي  الولواجلّية(؛  )الفتاوى  الفتاوى؛  كتب   -  
و)فتاوى  البخاري)542هـ(،  للطاهر  الفتاوى(؛  و)خالصة  )540هـ(، 
قاضي خان(؛ لألوزجندّي )592هـ(، و)الفتاوى الظهيرّية(؛ للقاضي 
ظهير الدين )619هـ(، و)الفتاوى التتارخانّية(؛ البن العالء )786هـ(، 

و)الفتاوى البزازّية(؛ البن بزاز )619هـ(، وغيرها.     
للكاساني  الشرائع(؛  ترتيب  في  الصنائع  )بــدائــع  الفقه:  كتب   -
)587هـ(، و)الهداية في شرح بداية املبتدي(؛ للمرغيناني )593هـ(، 
و)تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق(؛ للزيلعي )743 هـ(، و)البحر 

الرائق(؛ البن جنيم )786هـ(، وغيرها.
-كتب األصول: )املستصفى(؛ للغزالي )505هـ(، و )البحر احمليط 
في أصول الفقه(؛ للزركشي )794هـ(، و)التحرير في أصول الفقه(؛ 

البن الهمام )861هـ(، وغيرها. 

ف في »فتاويه«. سادًسا: منهج امُلَصنِّ
ا واضَح املعالم، مرتًبا حسب ترتيب الكتب  ف منهًجا علمّيً اّتبع امْلَُصنِّ
الفقهية، سالًكا في ترتيبه على منوال ترتيب )الهداية( في الفقه 

احلنفي، قائًما على جملة من األسس والقواعد، تظهر فيما يلي:
ؤال واجلواب في الفتاوى، وفي كثير من األحيان  1- اّتبع طريقة السُّ
يذكر اإلجابة مع التعليل لها)4(، وفي بعض األحيان يذكر اإلجابة 

مباشرة ودون مقدمات)5(. 
ة  نَّ والسُّ القرآن  من  ة  رعيَّ الشَّ صوص  النُّ على  جوابه  في  2-اعتمد 

ًرا لها)6(.  غالًبا، مستداّلً بها، وشارًحا لها، ومفسِّ

الهوامش

وألف، وشني معجمة،  وتاء أخرى،  الــراء،  الُتُمْرَتاشي: بضمتني، وسكون   -1

ْرَتاش: قرية من قرى خوارزم. معجم البلدان )2/ 46(. ومُتُ

احلموي  للمحبي  األثـــر؛  وخــالصــة   ،)19/1( عابدين  البــن  احملــتــار؛  2-رد 

.)19/4(

 ،)239/6( ِركلي  للزِّ اأَلعــالم؛   .)313/2( خليفة  حلاجي  الظنون؛  كشف   -3

الة )428/4(. ومعجم املؤلفني؛ لعمر كحَّ

4- انظر على سبيل املثال: الفتوى رقم )5(، )8(، )9(، )11(، )15( من كتاب 

الطهارة.

5-انظر على سبيل املثال: الفتوى رقم )3(، )12(، )24(، )45(، )46( من كتاب 

النكاح.

الطهارة،  كتاب  مــن   )12(  ،)10( رقــم  الفتوى  املــثــال:  سبيل  على  انظر   -6

والفتوى رقم )3( من كتاب احلجر، والفتوى رقم )8(، )12(، )15( ،)20( من 

كتاب املتفرقات .

7- انظر على سبيل املثال: انظر على سبيل املثال: فتوى رقم: )14(، و)152( 

من كتاب الطالق، و)33( من كتاب الدعوى، و)83( من كتاب الوقف.

8- انظر على سبيل املثال: فتوى رقم: )21( من كتاب الطهارة، و)15( و)16( 

و)81( و)142( من كتاب النكاح.

و)10(  و)6(  القضاء،  كتاب  )9( من  رقم:  فتوى  املثال:  انظر على سبيل   -9

و)81( و)142( من كتاب الشرب.
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حسن الخط إحدى البالغتين
مقال في فضل الكتابة، وأنواع اخلطوط العربية، وآداب الكتابــة والنسخ

الشيخ: زهير محمود حموي
أمني سر هيئة الفتوى

zhamwi@hotmail.com

 ومن فضل حسن
 اخلط: أنه يدعو

 الناظر إلى قراءته؛
 وإن اشتمل على

 لفظ مرذول،
ومعنى مجهول
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واحــــــــــــة
المجلـــــة

القلم في األدبيات العربية واإلسالمية
يطلق -في اللغة- على القلم: الَيَراع، وامِلْزَبر، وامِلْرَقـم، وغير ذلك.

قولــــه  فـي  به  وأقسم  العزيز،  كتابه  في  القلم  تعالى  الله  وذكــر 
تعالــى:}ڈژژڑڑ{ سورة القلم. وجعل الله تعالى القلم 
وسيلة للعلم، فقال:}ڃچ{، قال القرطبي: يعني اخلط 

والكتابة. 
فاطر:  )ســورة  تعالى:}ھےےۓۓ{  قوله  تفسير  في  وقيل 

1(: إنه اخلط احلسن)1(. 
وعــن أبــي هــريــرة قــال: كــان رجــل مــن األنــصــار يجلس إلــى النبي 

وال  فيعجبه  احلــديــث   [ النبي  مــن  فيسمع   [
يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي ] فقال رسول الله 

]: »استعن بيمينك« وأومأ بيده للخط )2(.
وعن قتادة، قال: »القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، 
لوال ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش، فدل على 
كمال كرمه سبحانه، بأنه علم عباده ما لم يعلموا، 
ونقلهم من ظلمة اجلهل إلى نور العلم، ونّبه على 
العظيمة،  املنافع  من  فيه  ملا  الكتابة،  علم  فضل 
العلوم، وال  التي ال يحيط بها إال هــو، ومــا دونــت 
قيدت احلكم، وال ضبطت أخبار األولني ومقاالتهم، 

وال كتب الله املنزلة إال بالكتابة، ولوال هي ما استقامت أمور الدين 
والدنيا، وسمي قلما ألنه يقلم، أي يقطع، ومنه تقليم الظفر«.

للعلم واألدب،  رمًزا  العربية واإلسالمية  القلم في األدبيات  ويعّد 
كما يعدُّ السيف رمًزا للقوة العسكرية؛ لذلك فقد قال صالح الدين 
األيوبي: »لم أفتح البالد بسيفي، وإمنا برأي القاضي الفاضل«)3(. 
وُأطلق على الوزير ابن العميد، علي بن محمد )ت: 360 هـ( لقبه 
أطلق  كما  والقلم.  السيف  أي  الكفايتني؛  بذي  الطائع  اخلليفة 

على الوزير األندلسي لسان الدين ابن اخلطيب )ت: 776 هـ( لقب 
في  كثيرة  أدبية  روائــع  وهناك  والقلم.  السيف  أي  الــوزارتــني؛  ذي 

املناظرة بني السيف والقلم)4(. 

جمالية اخلط العربي
في اللغة: تعددت األلفاظ التي يعّبر فيها عن حسن اخلط وجودته، 
نميق:  رقني: وهو الكتابة احلسنة. والتَّ فيقال لتحسني اخلط: التَّ
وهو حتسني وتزيني الكتابة. والّترجيع: وهو وشي الكتاب ونقشه 
وهو  ــرقــيــم:  والــتَّ نقيط.  والتَّ الكتابة  وهــو  ــرِقــيــش:  والــتَّ وتلوينه. 
قيم  الرَّ الــفــائــق:  فــي  الزمخشري  قــال  اإلعــجــام، 
الكتاب املرقوم؛ أي كان يفعل في تسوية الصفوف 
أو الكاتب في  ام في تقومي قدحه،  هَّ ما يفعل السَّ
تسوية سطوره. والتسطير: وهو تصفيف الكتابة. 
وكــتــاب الــتــحــاســني: مــا كتب بــتــأنٍّ وأصــــول، وهو 

خالف املشق. املَْشق: سرعة الكتابة. 
وحسن اخلــط ممــا يــرَغــب فيه الــنــاس فــي جميع 
الكماالت  مــن  الكتابة  صنعة  واستكمال  الــبــالد، 
املقاصد،  من  ال  الزيادات  من  كانت  وإن  البشرية، 
وقد يتعّيش بعض الفقراء مبنافع قلمه وال يحتاج 
إلى الغير )5(. وينسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه قوله: »حسن اخلط إحدى البالغتني« )6(. 
ومن فضل حسن اخلط: أنه يدعو الناظر إلى قراءته؛ وإن اشتمل 
القبيح  اشتمل اخلط  ورمبــا  مــرذول، ومعنى مجهول،  على لفظ 
على بالغة وبيان وفوائد فيرغب الناظر فيه عن املنفعة به لوحشة 
يكون ما  أن  العّمال يختارون  ودهاة  الكتاب  وكان مشايخ  صورته. 
السلطان بخط قبيح ومداد  دواويــن  إلى  يرفعونه من حساباتهم 

ناضل ليثقل تصفحه فيترك استقصاء النظر فيه)7(.
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حسن الخط إحدى البالغتين

 والثلث هو أصل
 اخلطوط العربية،
 وال يعتبر اخلطاط
فنانًا إال إذا أتقنه
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معرفة  بــأنــه  اخلـــط:  أدوات  علم  العلماء  ف  عـــرَّ االصــطــالح:  وفــي 
األقالم، وطريقة استعمال جيدها من رديئها، وطريق بريها، وأنواع 
املداد، وكيفية صنعتها وإصالحها، ومعرفة أنواع الكاغد وجيدها من 
رديئها وطريق إصالحها، وغير ذلك من أدوات الكتابة)8(. وقد اهتم 
قواعد ضبطوا  له  ووضعوا  اهتماًما عظيًما،  بفّن اخلط  املسلمون 
الرائية  »القصيدة  اخلــط:  علم  في  املصنفات  ومــن  أصــولــه،  فيها 
البليغة« لعلي بن هالل ابن البواب البغدادي)9(، وهو الذي لم يوجد 
كان  وإن  قاربه،  املتأخرين من كتب مثله وال  املتقدمني وال في  في 
أبو علي بن مقلة)10( أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيني 

وأبرزها في هذه الصورة، وقد استقصى فيها أدوات اخلط، ومنها: 
فــه بــدار غــرور  ك أن تخطَّ بناُنها  ���  خيــرًا ُتخلِّ وارغب لَكفِّ
فجميُع ِفْعل املرِء يلقاه غـــدًا  ���  عنـــد التقاء كتابــه املَْشور

أشهر أنواع اخلطوط العربية
فيها،  كتبت  التي  البالد  أسماء  إلى  إما  العربية  اخلطوط  تنسب 
إلى  أو  كالريحاني،  مبدعيها،  أسماء  إلى  أو  والفارسي،  كالكوفي 

نسبة مقاديرها، كالثلث، وأشهر أنواع اخلطوط العربية هي:
وهــو خــط جميل،  العربية،  أقــدم اخلــطــوط  وهــو  الكوفي:  اخلــط 
ي  وُسمِّ املصاحف،  به  وكتبت  غالبًا.   اللوحات  عمل  في  يستخدم 

بهذا االسم النتشاره في الكوفة بالعراق.
فهو  عصرنا،  في  انتشارًا  األكثر  وهو  النسخ:  َخطُّ 
خـــط الــكــتــب املــطــبــوعــة، ونــســخ الـــقـــرآن الكرمي، 
ويتمتع هذا اخلط مبرونته، وأول من وضع قواعد 
خط النسخ الوزير ابن مقلة. وأطلق عليه النسخ؛ 

لكثرة استعماله في نسخ الكتب ونقلها.
التعليق«،  »خــط  أيــضــًا  ى  وُيسمَّ الــفــارســي:  اخلــط 
واالمتداد  بالدقة  حروفه  متتاز  جميل  خط  وهــو 

والرشاقة، إضافة إلى سهولته ووضوحه وانعدام التعقيد فيه، وال 
يتحّمل التشكيل، رغم اختالفه مع خط الرقعة.

َخطُّ الديواني: ويقال له السلطاني، ويقسم إلى قسمني: الديواني 
الرقعة، والديواني اجللي.

وهو  وأبسطها،  العربية  اخلــطــوط  أسهل  مــن  وهــو  الرقعة:  َخــطُّ 
به  يعهد  ما  وغالبًا  وقواعده سهلة،  ن،  اليومية احملسَّ خط احلياة 
لسرعة  اإلعالنية  واللوحات  الالفتات  في  ويستخدم  للمبتدئني، 

إجنازه وسهولة قراءته.
غرى«:  غراء« أو »الطُّ ة« أو »الطُّ رَّ غراء: ويقال له خط »الطُّ خط الطُّ
مخصوص،  شكل  على  الثلث  بخط  يكتب  جميل  تشكيل  وهــو 
وأصله عالمة سلطانية تكتب في األوامر السلطانية أو على النقود 

تلك  إلى  ويضاف  لقبه،  أو  السلطان  اسم  فيها  ويذكر  غيرها،  أو 
والنسخي، وخط  الثلث  من  مزيج  وهو  اإلجــازة؛  اخلطوط: خط 

الطغراء، واخلط املغربي بأشكاله املتنوعة )11(.
اخلط املنسوب: ويوصف اخلط اجلميل بأنه خط منسوب. وقيل 
في معناه: إنه كانت اخلطوط املوزونة لها نسب قياسية خاصة، بلغ 
عدد أقالمها أربعة وعشرين قلًما، عندما ظهر اخلطاطان: الوزير 
أبوعبدالله احلسن بن مقلة،  ُمقلة، ثم أخوه  أبو علي محمد بن 
الثلث،  أنــواع من اخلطوط، هي:  تأليف ستة  إلــى   اللذان توّصال 
ق، والبديع، والرقاع، وهْندس أحدهما  والريحان، والتوقيع، واحملقَّ
إلى  بها  والــوصــول  لضبطها  معايير  ووضــع  وأبعادها،  مقاييسها 
صيغ جمالية محكمة، معتمًدا في ذلك على العالقة بني النقطة 
د طوله بعدد من  الذي حدَّ والدائرة واخلط، فجعل حرف األلف 

النقاط قطًرا لدائرة، ونسب إليه احلروف جميًعا)12(. 
لث: وهو األكثر صعوبة من حيث قواعده، وبه تكتب غالبًا  َخطُّ الثُّ
عناوين الكتب، وتتفرع عنه أقسام. ويعتبر ابن مقلة واضع قواعد 
هذا اخلط من نقط ومقاييس وأبعاد، والثلث هو أصل اخلطوط 
العربية، وال يعتبر اخلطاط فنانًا إال إذا أتقنه، وميتاز عن غيره من 
اخلطوط بكثرة املرونة، إذ تتعدد أشكال معظم احلروف فيه، لذلك 

ميكن كتابة جملة واحدة عدة مرات بأشكال مختلفة.

آداب الكتابــة
أن  املـــروءة  »أن من  يــرون  املاضي  العلماء في  كــان 
جل مداد« للداللة على اشتغاله  ُيرى في ثوب الرَّ
من  قــّل  فقد  الــيــوم  أمــا  املــســائــل،  وتقييد  بالعلم 
أزرار  مكانهما  حــّل  حيث  واملـــداد،  القلم  يستعمل 

»الكمبيوتر«. 
وثّمة جملة من اآلداب واملستحّبات التي ينبغي أن 

ساخ)13(، ومن هذه اآلداب: يتحلى بها النُّ
على  يكون  أن  سخ  للنَّ جلس  إذا  للناسخ  ينبغي  حيث  الــطــهــارة: 

وضوء)14(.
حمن  الرَّ الله  ببسم  سالة  والرِّ الكتاب  ابتداء  ويستحبُّ  البسملة: 
ة، التي أشرفها القرآن الكرمي؛ ملا  ماويَّ حيم؛ اقتداء بالكتب السَّ الرَّ
ة على أنَّ  مة أبو بكر الّتونسّي من إجماع علماء كل ملَّ نقله العالَّ
حيم، عماًل  حمن الرَّ الله سبحانه افتتح جميع كتِبه ببسم الله الرَّ
أقــطــع«)15( أي  الله فهو  بخبر: »كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم 

قليل البركة.
وافتتح  به كتاب،  ابُتدئ  أولى ما  إن  البر:  ابن عبد  احلمدلة: قال 
بالئه، ثم  وشكره جلميل  آالئــه،  على جزيل  الله  به خطاب حمد 
الصالة على خامت أنبيائه. والتحميدات في أدب التأليف، املنَطلق 
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مع  الرسائل  كتابة  تقاليد  من  أصبحت  ثم  الكرمي،  القرآن  فيها 
ومن  التحميدات،  أطــال  الــذي  132هـــ(  )ت:  الكاتب  احلميد  عبد 
بدَء  لله  احلمد  فأصبح  عامة،  الكتب  مقدمات  إلى  انتقلت  ذلك 

كل مقال)16(. 
ـا بعد: هذه اللفظة يستحب اإلتيان بها في اخُلَطب واملواعظ،  أمَّ
موا في األمر الذي له شأن  ومن عادة الُبَلغاء العرب العرباء إذا تكلَّ
افتتحوه بذكر الله وحتميده، فإذا أرادوا اخلروج إلى الغرض املسوق 
إليه فصلوا بينه وبني ذكر الله بقولهم: أما بعد، وقد جاءت كثيًرا 
في كالم الرسول ] واستعملها اخللفاء الراشدون)17(. وعبارة »أما 
كعب  قحطان،  بن  يعرب  فقيل:  قالها،  من  أول  في  اختلف  بعد« 
)18(. وقيل: أول من كتبها ِقسُّ بن ساِعَدة  ابن لؤي، جّد النبي ] 

اإليادي. 
ه  أنَّ ــاخ  ــسَّ الــنُّ آداب  ومــن  تعالى:  الله  اســم  تعظيم 
كّلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل: 
»تبارك«،  أو   ،» وجــلَّ »عــزَّ  أو  »سبحانه«،  أو  »تعالى« 

ظ بذلك )19(. ويتلفَّ
ه كلما  اخ أنَّ سَّ الة على النبي ]: ومن آداب النُّ الصَّ
م«،  ى الله عليه وسلَّ كتب اسم النبي كتب بعده: »صلَّ
اختصار  عدم  اب  الُكتَّ بها  التزم  التي  اآلداب  ومن 
صيغة الصالة على النبي في الكتابة، كما يفعله 
البعض، حيث يكتبون »صلعم«، وعليه أن يتلفظ 

بها وهو يكتبها، وال يسأم من تكريرها. روى عبيد الله القواريري 
قّصة طريفًة عن جاٍر لهم كان يعمل نساًخا؛ فقال: مات جار لنا، 
قـــــــــال:  بــــك؟  الله  املنام، فقلت: ما فعل  وّراًقــا، فرأيته في  وكـــــان 
النبــــــي  اســــــم  كتبــــت  إذا  كنــــت  قــــال:  مبــــــاذا؟  قلت:  لي.  غفر 

كتبـــت »]« )20(.
حابة: دأب النساخ على كتابة »رضي الله عنه« أو  ي عن الصَّ الترضِّ
»رضوان الله عليهم« كلما مّر اسم أحد من الصحابة؛ وال خالف 
الله  رضــي  الصحابة  عن  ضي  الترِّ ُيستحبُّ  ــه  أنَّ في  الفقهاء  بني 
الَقْرَنني،  ته؛ كذي  نبوَّ اخُتلف في  ي عمن  الترضِّ وُيستحبُّ  عنهم. 

وُلْقمان، وذي الِكْفل)21(. 
ساخ على كتابة »رحمه الله« أو »رحمة  ة: دأب النَُّّ م على األئمَّ الترحُّ
ما  السيَّ ة  األئمَّ أو  للخلفاء  برحمته«  الله  ده  »تغمَّ أو  عليه«  الله 
الصحابة  حــقِّ  في  األفضل  هل  الفقهاء  واختلف  منهم،  األعــالم 
عند  ــه  أنَّ إلــى  بعضهم  فذهب  عليهم؛  م  الترحُّ أو  عنهم،  ي  الترضِّ

ــا عند ذكر  وأمَّ الله عنهم«.  أن يقال: »رضي  ــى  اأَلْوَل ذكر الصحابة 
اد، وسائر األخيار فيقال:  التابعني ومن بعدهم من العلماء، والعبَّ

»رحمهم الله«)22(.  
وصل ما أضيف إلى اسم الله تعالى باسمه: كره العلماء أن ُيفَصل 
في اخلطِّ بني ما أضيَف إلى اسم الله تعالى وبنَي اسم اللِه: مثل 
األسماِء؛  ذلك من  وغير  بن فالن،  وعبِدالرحمن  بن فالن  عبِدالله 
فيكتب »عبد« في آخر سطر ويكتب في السطر اآلخر اسم »الله«)23( .

الكتابة توضيح اخلط وحتسينه؛ فقد  آداب  توضيح اخلط: ومن 
العراقي:  احلافظ  قال  عذر،  غير  من  قيق  الدَّ اخلطَّ  العلماء  كره 

ال فال)24( . ... لضيق َرقٍّ أو لرحَّ قيق إالَّ ويكره اخلطُّ الرَّ
من  امُللَتِبس  بضبط  العناية  الكتابة  آداب  ومــن  امُلْلَتِبس:  ضبط 
اس، فإّنها ال تستدرك باملعنى، وال ُيستدّل عليها مبا قبل  أسماء النَّ
وما بعد. ومن أشدِّ ما ينبغي أن ُيعتنى به أسماء البالد األعجمية 

والقبائل الغريبة.
كتابة »إن شاء الله تعالى«: ُيستحبُّ للكاتب عند انتهاء ما يكتبه 
من مكاتبة أو والية أو غيرهما أن يكتب: »إن شاء 
ًكا ورغبة في جناح مقصد الكتاب،  الله تعالى«: تبرُّ
تعالى  الله  مبشيئة  التعليق  على  احلث  ورد  فقد 

ڱ    ڱ    ڱ   تعالى:}ڱ   قــال  إليه؛  والــنــدب 
{)ســــورة  ۀہ   ۀ   ڻ   ڻڻڻ   ں   ں  

الكهف: 23 - 24(.
بالتثقيل،  الكتاب،  خـــت  أرَّ يــقــال:  الــتــاريــخ:  كتابة 
والتخفيف لغة، إذا جعلت له تاريخًا، قال محمد 
ابن عمر املدائني في »كتاب القلم والدواة«: أجمعت 
التاريخ  كتابة  والكّتاب واحلّساب على  واألدباء  العلماء واحلكماء 
في جميع املكتتبات. قال صاحب نهاية األرب: وال غنية عنه؛ ألنَّ 
التاريخ ُيستدلُّ به على ُبْعد مسافة الكتاب وقربها، وحتقيق األخبار 
ة احلديث: ملا استعملوا الكذب  على ما هي عليه، وقد قال بعض أئمَّ
يؤرِّخون  هم  أنَّ على  اب  الُكتَّ اصطلح  وقد  التاريخ،  لهم  استعملنا 
اب واألمراء  ا يصدر عن امللوك والنوَّ املكاتبات والواليات ونحوها ممَّ

والوزراء وقضاة القضاة ومن ضاهاهم)25(.
كتابة العلم النافع: قال ابن احلاج: ينبغي أن يحذرـ  الناسخـ  من النسخ 
اســخ شجـــاع بن  ث النَّ في غير العلوم الشرعية. وذكر الذهبي أن احمُلـــــدِّ
ْهلّي البغدادّي )ت: 507 هـ( نسخ بخّطه الّتفسير واحلديث  فارس الذُّ
دواوين  كتابته  على  ونــدم  الــوّراقــني،  من  أحــد  ينسخه  لم  ما  والفقه 
الفحش، فدخل عليه أحد أصدقائه يوًما فقال له: َتّوبِني. فقال: ِمن 
أّي شيء؟ قال: كتبت شعر ابن احلّجاج )حسني بن أحمد البغدادي، 

وصف بأنه سفيه األدباء وأمير الفحش( بخّطي سبع مّرات)26( . 
د احترام الكتاب وتقديره لعدة أسباب؛ منها:  احترام الكتاب: يتأكَّ
واألحاديث  القرآنية  اآليــات  على  ويشتمل  العلوم،  أوعية  أحد  ه  أنَّ

واحــــــــــــة
المجلـــــة

 من آداب النساخ
 أنه كّلما كتب
 اسم الله تعالى
أتبعه بالتعظيم
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النبوية والتعاليم الدينية. ومظاهر احترام الكتاب عديدة؛ منها: 
د عليه؛  وضعه أثناء النسخ في مكان مرتفع)27(.  ومنها: عدم التوسُّ
دها،  ه إذا كان في كتب العلم قرآن َحُرَم توسُّ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ
كاء عليها، وإن لم يكن فيها قرآن كره ذلك. ومنها:  والوزن بها، واالتِّ
ة أبا عثمان املازني،  عدم بذله لغير أهله؛ فقد قصد بعض أهل الذمَّ
وسأله أن ُيقرئه كتاب سيبويه، وبذل له مائة دينار عن تدريسه إياه، 
د:  ه، فقال له امُلبرِّ فامتنع أبو عثمان عن قبول َبْذِله وأصرَّ على ردِّ
ة حاجتك؟ فقال: نعم  جعلت فداك؛ تردُّ مائة دينار مع فاقتك وشدَّ
يا أبا العباس: اعلم أنَّ كتاب سيبويه يشتمل على ثالثمائة آية من 

ا)28(. ّيً ن منها ِذمِّ كتاب الله، ولست أرى أن ُأَمكِّ
من  واحـــدة  درجـــة  على  والكتبة  النساخ  يكن  لــم  واإلزالــــة:  احمَلـــو 
فـي  وقــع  فــإذا  األخــطــاء؛  ببعض  يقع  بعضهم  كــان  فقد  الضبط، 
ْرب  ا بالضَّ ه ينبغي أن ُيْنَفى عنه ذلك؛ إمَّ الكتاب ما ليس منه فإنَّ

و  ـــو)29(؛ واحمَلْ احمَلْ أو  عليه -أي الشطب- واحلــكِّ له 
تارًة يكون باإلصبع، وتارة يكون بَخْرِقه)30(. والَكْشط: 
دائرة  ني ونحوها، ومنهم من يضع  الورق بسكِّ َبْشُر 
ا  يها ِصفًرا، ورمبَّ يادة وآخرها، وُيسمِّ ل الزِّ صغيرة أوَّ
كتب بعضهم عليه »ال« وبعض النساخ يستعمل كلمة 

»سهو« أو »مكرر«)31(.

ِحْرفة أهل العلم... َنْسخ الكتب واملصاحف
الــنــاســخ: هــو مــن ينسخ الكتب بــاألجــرة، ويــقــال له 
»الناسخ«،  له  يقال  وببغداد  البالد،  بسائر  اق«  »الـــورَّ
واشتهر جماعة بهذه الصنعة)32(؛ حيث احترف مهنة 

من  جملة  جار-  والتُّ دين  وامُلجلِّ ساخ  والنَُّّ اقني  للورَّ -إضافة  النسخ 
العلماء األجالء، والوزراء واألدباء، والشعراء، والفقهاء، والفالسفة، 
والقضاة، وغيرهم، حتى أطلق عليها اسم حرفة أهل العلم؛ فقال 
الذهبي -مثاًل- في ترجمة ابن َمحِمش )ت:410 هـ(: أملى نحوًا من 
ملا  العلم،  أهل  وحرفة  اإلقتار  به من  اخُتصَّ  ما  ولوال  ثالث سنني، 
كان  فأكثرهم  النسخ،  العلم  أهل  يعني بحرفة  أحــد)33(؛  م عليه  تقدَّ

ينسخ باألجرة ليقوت نفسه. 

َنْسخ القرآن الكرمي
ال تكاد تخلو مكتبة من مكتبات العالم، أو متحف أو دار آثار من 
وجود بعض املصاحف املخطوطة. ويوجد في الرياض في اململكة 
تقدر  مجموعة  الشريف،  املصحف  مكتبة  في  السعودية  العربية 
القدمية،  الــنــادرة  اخلطية  املصاحف  مــن  مصحفًا  ألــفــي  بـنحو 
التي مر بها تدوين املصحف  تاريخًا للمراحل  متثل في مجملها 
وهو بخط  488هـــ،  عام  إلى  أقــدم مصحف  تاريخ  ويعود  الشريف، 

علي بن محمد البطليوسي، مكتوب على َرّق الغزال.
وقد فّصلت كتب علوم القرآن الكرمي املراحل واألطوار التي مرت 
املصحف  خــط  أشــكــال  على  وللوقوف  الــكــرمي،  الــقــرآن  كتابة  بها 
د.غامن  املصحف«  »رســم  لكتاب  بالرجوع  ينصح  وطبيعته  وصــوره 

قدوري احلمد.
اخني: > من أخبار النسَّ

اطني  باخلطَّ قة  املتعلِّ األخبار  بعض  والتاريخ  األدب  كتب  في  ورد 
في معجميه  احلموي  ياقوت  ترجم  اقــني، حيث  والــورَّ اخني  والنسَّ
كان  »األدباء« و»البلدان«، والذهبي في »سير أعالم النبالء«، وابن َخلِّ
َفدي في »الوافي بالوفيات« لهؤالء األدباء  في »وفيات األعيان«، والصَّ
والشعراء والعلماء ورجال الدولة، الذين اشُتِهروا بجمال اخلط، 
سعيد  أبــو  أشهرهم  من  يكون  ورمبــا  والنسخ،  بالوراقة  واشتغلوا 
الّسيرافي، احلسن بن عبد الله )ت: 368 هـ( صاحب العربية، وكان 
ورعًا، يأكل من الّنسخ، وكان ينسخ الكراس بعشرة 
دراهم لبراعة خطه. وكذلك اخلطاط ياقوت بن 
عبدالله املستعصمي )ت: 698 هـ(، الذي كان دائم 
في  رسالته  ها  أهمُّ الكتب،  بعض  ــف  وألَّ الكتابة، 
واملصاحف،  الكتب  كبيًرا من  عدًدا  ونسخ  اخلط، 
تنا  وغيرهم. ولم تخل بعض هذه األخبار التي أمدَّ

بها املراجع من الطرافة والتميز، وهذا بعضها. 
عقبة بن عامر: يكتب مصحفه بخطه:

كتب الصحابي اجلليل عقبة بن عامر رضي الله 
عنه مصحفه بخطه، وكتب في آخره: وكتبه عقبة 
ابن عامر بيده، وعقبة بن عامر اجلهني )ت: 58 
هـ( أمير من الصحابة، ولي مصر سنة 44 هـ، وعزل عنها سنة 47، 
ومات مبصر، وكان شجاًعا فقيًها شاعًرا قارًئا، وهو أحد من جمع 

القرآن )34(. 
التابعيُّ  أشهر:  أربعة  فـي  املصحف  ينسخ  كان  دينار:  بن  مالك   -
مالك بن دينار )ت: 131 هـ(، أحد األعالم الزهاد. وكان من أعيان 
أربعة  ِفي  املصحف  »ينسخ  ُبْلغُته  ذلك  من  وكــان  املصاحف،  كتبة 

أشهر، فيدع ُأجرته عند البّقال فيأكله«)35(. 
- مطر الــوّراق: كان يتقن كتابة املصاحف: مطر الــوّراق، أبو رجاء 
اخلراسانّي )ت: 129هـ( كان من العلماء العاملني، يكتب املصاحف 

ويتقن ذلك.
- كاتب املصاحف: اشتهر أصبغ بن زيد اجلهني، أبو عبد الله الوراق 

)ت: 159 هـ( بكاتب املصاحف)36(. 
- املفّضل الضبي: كان يكتب املصاحف ويقفها فـي املساجد: وكان 
املفضل الّضبّي يكتب املصاحف ويقفها في املساجد. فقيل له: ما 

 من اآلداب التي
 التزم بها

 الُكتَّاب عدم
 اختصار صيغة

 الصالة  على النبي
في الكتابة
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واحــــــــــــة
المجلـــــة

هذا؟ فقال: أكّفر ما كتبته بيدي من هجائي الناس)37(. واملفّضل 
ابن محمد الضبّي )ت: 168هـ( العاّلمة الكوفي، راوية األخبار واآلداب 
وأّيام العرب، وأحد الُقّراء البارزين، ويعدُّ من أبرز رواة الكوفة، وكان 
عامًلا بأشعار اجلاهلية، وأخبارها وأيامها، وأنساب العرب، وأصولها.

أبو  ني )املواريث(  - ميوت وهو ينسخ القرآن الكرمي: إمام الفرضيِّ
كان  هـ(،  افعّي )ت: 476  الشَّ اخَلْبرّي  ِإبراهيم  بن  الله  حكيم، عبد 
ب«  أ َطيِّ ينسخ في مصحف، فوضع القلم وقال: »إنَّ هذا ملوت ُمَهنَّ

ثمَّ مات وهو يكتب القرآن الكرمي)38(.
- أمير ال ينسخ إال القرآن الكرمي: مرشد بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ )ت: 531 هـ( أمير أديب، من آل منقذ أصحاب )شيزر( 
بإمارتها  أوصــى  مــات صاحب شيزر  وملــا  بحلب،  ولــد  بقرب حماة، 
من بعده ملرشد، فعرضت عليه فأباها، وانقطع إلى األدب، وكان له 
ا مليًحا،  خط حسن، كتب بخطه سبعني مصحًفا، كان يكتب خّطً
يومًا: كم كتبت ختمة؟  الكرمي. سئل  القرآن  وكان ال ينسخ سوى 
قال: الساعة تعلمون. فلما حضرته الوفاة قال: في ذلك الصندوق 
مساطر كتبت على كل مسطرة ختمة، ضعوها-يعني املساطر- حتت 
فكانت  وأربعني مسطرة.  ثالثًا  فكانت  فعددناها  القبر،  فـي  ي  خدِّ
وكتب  بالذهب،  ختمها  كبيرة  ختمة  منها  ختمات؛  تها  بِعدَّ كتب 
فيها علوم القرآن)39(. قال أبو املغيث منقذ بن مرشد الكناني: كنت 
نتذاكر  ونحن  ينسخ مصحًفا  وهو  تعالى،  الله  والدي رحمه  عند 
أنزلته عليه؛  اللهمَّ بحقِّ من  وقــال:  املصحف  الــروم، فرفع  خروج 
إن قضيت بخروج الروم فُخْذ روحي وال أراهم. فمات يوم االثنني 
بشيزر،  وثالثني وخمسمائة  إحدى  رمضان سنة  الثامن من شهر 
ودفن في داره، وخرجت الروم ونزلوا على شيزر، في نصف شعبان 
سنة اثنني وثالثني وخمسمائة، فحاصروها أربعة وعشرين يوًما، 
ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيًقا، ثمَّ رحلوا عنها يوم السبت 

تاسع شهر رمضان سنة اثنني وثالثني وخمسمائة)40(. 
في  بالبراعة  وقته  في  انفرد  وس:  غطُّ ابن  األندلسي  اخلطاط   -
هـ(   610 )ت:  الله  عبد  بن  محمد  وس،  غطُّ ابن  املصاحف:  كتابِة 
ناسخ أندلسّي، انفرد في وقته بالبراعة في كتابِة املصاحف، ويقال: 
إنه كتب ألف مصحف، تنافس فيها امللوك وكبار الناس. وكان قد 
آلى على نفسه أاّل يكتب حرفًا إالَّ من القرآن، خلف أباه وأخاه في 
أكثر، وهو  أو  رأيت بخطه مصحًفا  الصناعة. قال الصفدي:  هذه 
شيء غريب من حسن الوضع ورعاية املرسوم، ولكل ضبط لون من 
األلوان؛ فاآلزورد للشّدات واجلزمات، واألخضر للهمزات املكسورة، 

واألصفر للهمزات املفتوحة)41(. 
- منقطع مبسجد ينسخ املصاحف: وكان أبو العّباس احللبي، ثّم 
مبسجد  منقطًعا  محّمد  بن  أحمد  بحفنجلة،  املعروف  املــصــِرّي 

ينسخ املصاحف، فسئل: كم كتبت ُمصحًفا؟ فقال: نحو املائة سوى 
األنصاف واألرباع. 

بناها:  اّلتي  املــدارس  في  ويقفها  ه  بخطِّ املصاحف  ينسخ  أمير   -
ين الغوري، أبو الفتح محّمد بن سام، كان  صاحب غزنة: غياث الدِّ
ُمظّفًرا، وكان جواًدا، حسن االعتقاد، بنى املساجد واملدارس بخراسان 
)معرب من  ــرق  الــطُّ فــي  اخلانقاهات  وبنى   ، الــّشــافــعــيِّ ألصــحــاب 
الفارسية(: هو املكان الذي ينقطع فيه املتصوف للعبادة، وأسقط 
املكوس، ولم يتعّرض إلى مال أحد من الّناس، وكان فيه فضل غزير 
ه، ويقفها  وأدب، مع حسن خطٍّ وبالغة، وكان ينسخ املصاحف بخطِّ

في املدارس اّلتي بناها)42(. 
- ينسخ ِفي كل رمضان ختمة ويوقفها: الّشيخ الفقيه اإلمام كمال 
الّدين املغربي )ت: 650 هـ( إسحاق بن أحمد، أحد مشاِيخ الّشافعّية 
الّنووي، وكان يسرد  الّدين  الّشيخ محي  وأعيانهم، مّمن قرأ عليه 

الّصوم وكان في كل رمضان ينسخ ختمة ويوقفها)43(. 
- كتب نحو خمسني ُمصحًفا: العالمة الّصالح الورع الّزاهد القاضي 
الفقيه عبدالله بن ُمحّمد ابن عسني الّشافعي اليمني )ت:  907 
ا مفضااًل، وُصواًل للطلبة  ْفس كرمًيا سخّيً هـ(، كان سيًدا شريف النَّ
إليهم، وكان ينسخ املصاحف ويجتهد ِفي ضبطها  كثير اإلحسان 
ه كان ال  وتصحيح رسمها، وكتب نحو خمسني ُمصحفًا، وحكي أنَّ

يأكل إالَّ من كسب يده، وكان حسن اخلط)44(. 
- كتب ما ينيف على سبعني مصحًفا: الفقيه املالكي: عبد الله بن 
الــرزاق العثماني )ت: 1027 هـ( كان يعلم الصبيان في عدوة  عبد 
فاس، وكان مع التعليم نساًخا، كتب ما ينيف على 70 مصحًفا)45(. 
- كتب تسعني مصحًفا: ويعدُّ اخلطاط »درويش مصطفى املولوي 
املصحف  نهاية  في  ورد  حيث  إنتاجًا؛  النساخ  أكثر  من  السرائي« 
املؤرخ َنْسُخه بتاريخ 1075 هـ قوله: »وبإمتام هذه النسخة الشريفة 

صارت املصاحف تسعون متامًا بخطي«)46(.
اطي هذا العصر: ومن أشهر خطاطي هذا  - عثمان طه أشهر خطَّ
املشهود  اط  اخلطَّ الكرمي:  القرآن  بكتابة  اشتهروا  الذين  العصر 
له بالتفوق أبو مروان، عثمان بن عبده بن حسني بن طه، املولود 
اط عثمان طه« حيث  في ريف حلب سنة 1934م، املعروف بـ»اخلطَّ
يقوم مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة املنورة 
ه، وميتاز املصحف الذي كتبه بأنَّ كلَّ  بطباعة القرآن الكرمي بخطِّ
املصاحف  كتابة  على  وتشرف  الصفحة.  نهاية  مع  تنتهي  اآليــات 
ني في علوم التجويد، والقراءات،  وطبعها جلنة علمية من املختصِّ
والرسم، والضبط، وعدِّ اآلي، والوقوف، والتفسير، والفقه، واللغة، 

والنحو والصرف.
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- مساهمة املرأة بنسخ املصاحف: ساهمت املرأة املسلمة عبر العصور 
بكتابة املصحف الشريف، وأبدعت في مجال اخلط، وقد حكى ابن 
َبض الشرقي  فياض في تاريخه في أخبار قرطبة، فقال: كان بالرَّ
باخلط  املصاحف  يكتنب  كلهن  امــرأة؛  وسبعون  مائة  قرطبة  من 
الكوفي، هذا ما في ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتها؟)47(. 
ومن النساء الالتي وقفن كتبًا: فاطمة بنت حمد الفضيلي احلنبلية 
الزبيرية )ت: 1247هـ = 1831م(، وكانت قد قرأت على شيوخ الزبير، 
وكان لها عناية بجمع الكتب، وكانت ُتدرِّس طالبها من وراء حجاب، 
كما كانت خطاطة بارعة، كتبت بخطها كتًبا كثيرة، وكتبت نسخة 
ومن  السلمان:  عبدالله  بن  محمد  د.  قــال  الشريف.  للمصحف 
ثة  شهيرات العاملات من النساء فاطمة الفضيلية، الفقيهة الـُمحدِّ
واللغوية البارعة، التي رويت لها مناقشات بقلمها انتقدت فيها أبا 

سعيد األخفش، ولها تعاليق علـــى شروح املنتهى واإلقناع)48(.

الهوامش

كان إماًما ديًنا ثقة، متقًنا عالمة متبحًرا صاحب سنة واتباع، وكان أواًل أثرًيا ظاهرًيا فيما 
قيل، ثم حتول مالكًيا مع ميل بنيِّ إلى فقه الشافعي في مسائل. في كتابه »جامع بيان 
العلم وفضله«. وكذلك السمعاني، عبد الكرمي بن أبي بكر املروزي الشافعي )ت: 562 هـ( في 
كتابه »أدب اإلمالء واالستمالء«. وكذلك القلقشندي، أحمد بن علي )ت: 821 هـ( في كتابه 

»صبح األعشى في صناعة اإلنشا«، جعل باًبا من أبوابه مخصوًصا بعلم اخلط وأدواته.
14-  املدخل: ابن احلاج )ت: 737 هـ( دار التراث )4/ 85(.

كتاب  الكويتية:  الفقهية  املوسوعة  الّصالح: هذا حديث حسن، بل صحيح.  ابن  قال   -15
.)179 /34(

16-  بهجة املجالس: البن عبد البر )35/1(.
17-  شرح منظومة اآلداب الشرعية: موسى بن أحمد احلجاوي احلنبلي )ت: 968 هـ( ط. 

وزارة األوقاف بدولة الكويت.
ـا بعد: من الظروف، مبنية على الضم؛ لكونها منقطة عن اإلضافة، أي بعد حمد  18- أمَّ

الله، والصالة على النبي صلى الله عليه وسلم.
املكتبة  العلموي )ت: 981(  الباسط بن موسى  واملستفيد: عبد  املفيد  أدب  املعيد في   -19

العربية، دمشق.
20-  الصلة في تاريخ أئمة األندلس: البن بشكوال )ص: 308( ط. مكتبة اخلاجني.

ي: 11/ 196(. 21- املوسوعة الفقهية الكويتية )َتَرضِّ

22-  املوسوعة الفقهية الكويتية )ترحم: 11/ 185(.
23-  ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة: عبدالرحيم بن احلسني )ت: 806 هـ( دار املنهاج، 

الرياض )ص:142(.
24- املوسوعة الفقهية الكويتية )نحسني(. وحديث: يا معاوية: أخرجه السمعاني في أدب 

اإلمالء )ص: 170(.
25-  درة الغواص في أوهــام اخلــواص: القاسم بن علي احلريري )ت: 526 هـ( دار الكتب 

العلمية، بيروت )6/ 226(.
العربي،  الكتاب  دار  التدمري، ط.  السالم  تاريخ اإلسالم: للذهبي، حتقيق عمر عبد   -26

.)161 /35(
27- املعيد في أدب املفيد واملستفيد: عبد الباسط بن موسى العلموي )ت981( ط.  املكتبة 

العربية، دمشق.
28- إعالم الناس مبا وقع للبرامكة مع بني العباس: محمد دياب اإلتليدي )ص: 86( ط. 

الكتب الثقافية، بيروت.
املطبوعات  )2/ 789( ط. مكتبة  األثــر: طاهر اجلــزائــري،  إلى أصــول  النظر  29-  توجيه 

اإلسالمية، حلب )2/ 789(.
إذا محوتها لتفسدها.  أزلت كتابتها وَطَلستها وطمستها:  ِإذا  الكلمَة وطرستها:  َمَحوت   -30
ست على الكلمة:  دتها وسحفتها وسحوُتَها: إذا قشرتها. وطرَّ وحككتها وكشطتها وقشطتها وجرَّ

ِإذ أََعدت الكتابة عليها. وطرمس الكتاب: إذا محاه، كطلمس. وَخرمش الكتاب: أفسده.
31- مقدمة ابن الصالح: عثمان بن عبد الرحمن )ت: 643 هـ( حتقيق: د. نورالدين عتر، 

ط. دار الفكر سوريا )ص: 201(.
32- األنساب للسمعاني )8/13(.

33- سير أعالم النبالء: الذهبي ط الرسالة )277/17(
34- األعالم: للزركلي )4/ 240(.

35- سير أعالم النبالء: للحافظ الذهبي، ط. الرسالة )5/ 362(.
36- الوافي بالوفيات )263/3(.

37-  إنباه الرواة على أنباه النحاة )3/ 304(.
38- سير أعالم النبالء: للحافظ الذهبي  )36/ 38(.

39- االعتبار: أبو املظفر، مؤيد الدولة، مجد الدين، أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري )ت: 584هـ( حرره: فيليب حتي. ط. مكتبة الثقافة 

الدينية، مصر )ص: 53(.
40- تاريخ دمشق: البن عساكر )57/ 219(.

41- الكامل: ابن األثير )189/10(.
42- طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة )2/ 102(.

43- الوافي بالوفيات: الصفدي )3/ 281(.
44- النور السافر عن أخبار القرن العاشر )ص: 43(.

45- الدرر الكامنة )1/ 344(.
46- املصاحف املخطوطة في القرن احلادي عشر الهجري: د. عبد الرحمن املزيني )ص: 

40( مجمع امللك فهد لطباعة املصحف.
47- املعجب في تلخيص أخبار املغرب: عبد الواحد بن علي املراكشي.

48- املختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة: عبدالله مرداد أبو اخلير 
)ت: 1343هـ( اختصار: محمد سعيد العامودي، عالم املعرفة، جده.  و»إسهام املرأة في وقف 

الكتب« دالل احلربي.

1- فتح القدير: الشوكاني )4/ 338( ط. دار الفكر – بيروت.
2- رواه الترمذي: 2666. وإسناده ضعيف.

3- هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس: ماجد عرسان الكيالني. ط1 الدار 
السعودية، 1985. )ص: 224( نقله عن ابن األثير، وابن كثير. 

الفاضل،  القاضي  البليغ،  العالمة  اإلمــام،  املولى،  عنه:  الذهبي  قــال  الفاضل:  القاضي 
محيي الدين، ميني اململكة، سيد الفصحاء، أبو علي، عبدا لرحيم بن علي بن احلسن بن 
احلسن بن أحمد بن املفرج، اللخمي، الشامي، البيساني األصل، العسقالني املولد، املصري 
الدار، الكاتب، صاحب ديوان اإلنشاء الصالحي. قال العماد: قضى سعيدًا، ولم يبق عماًل 
صاحلًا إال قدمه، كان للحقوق قاضيًا، وفي احلقائق ماضيًا، والسلطان له مطيع، ما افتتح 

األقاليم إال بأقاليد آرائه. سير أعالم النبالء للذهبي )21/ 339(.
اآلباء  مطبعة   )162  /4( شيخو  الــلــه  رزق  الــعــرب:  حــدائــق  فــي  األدب  مجاني  4-انــظــر: 

اليسوعيني، بيروت.
5- تفسير حقي )11/ 239(.

6- نهاية األرب في فنون األدب: النويري، ط. دار الكتب، القاهرة )14/7(.
7-الفهرست: البن الندمي. الفن األول من املقالة األولى، في وصف لغات األمم، من العرب 

والعجم، ونعوت أقالمها وأنواع خطوطها، وأشكال كتاباتها الكالم على القلم العربي.
8- انظر: املوسوعة العربية السورية )836/8(. وفن اخلط العربي، مولده وتطوره: مصطفى 
ُاُغور درمان، ترجمة صالح سعداوي، إستانبول 1990. وتاريخ اخلط العربي وآدابه: محمد 
العربية  اخلطية  الكتابة  وتطور  ونشأة   .1982 بالرياض،  الفرزدق  مطابع  الكردي،  طاهر 
 .1980 بالكويت  املطبوعات  وكــالــة  عفيفي،  سالم  فــوزي  واالجتماعي:  الثقافي  ودورهـــا 

واخلطاطة »الكتابة العربية«: عبد العزيز الدالي، مكتبة اخلاجني مبصر 1980.
9-علي بن هالل ابن البواب البغدادي )ت: سنة 413 هـ( مولى معاوية بن أبي سفيان. وكان 
دهانًا يجيد التزويق. وصحب ابن سمعون الواعظ وقرأ النحو على أبي الفتح بن جني. 
ابن  الناس بجامع املنصور، وله نظم ونثر وإنشاء. قال  الرؤيا وقّص على  وبرع في تعبير 
أعالم  )سير  وبهجة  وكساها طالوة  ونقحها،  مقلة،  ابن  البواب طريقة  ابن  هّذب  خلكان: 

النبالء(.
10- ابن مقلة )272 -318 هـ( أبو علي، محمد بن علي، الوزير املشهور، نبغ في اخلط العربي، 
وبلغ مرتبة عالية في فّنه إلى أن انتهت إليه جودة اخلط وحسن حتريره، ووضع القواعد 
املهمة في تطوير اخلط العربي وقياس أبعاده وأوضاعه، وعلى طريقته سار اخلطاطون من 

بعده، وقد تولى أول أمره بعض األمور اإلدارية في الدولة.
11- انظر: املوسوعة العربية السورية )836/8(. وانظر: فن اخلط العربي، مولده وتطوره، 
حتى العصر احلاضر: مصطفى ُاُغور درمان، ترجمة صالح سعداوي، إشراف أكمل الدين 
الكردي،  طاهر  محمد  ـــه:  وآداب العربي  اخلــط  وتــاريــخ   .1990 إستانبول  أوغــلــي،  إحــســان 
الثقافي  ودورها  العربية  الكتابة اخلطية  وتطور  ونشأة   .1982 بالرياض،  الفرزدق  مطابع 
واالجتماعي: فوزي سالم عفيفي، وكالة املطبوعات بالكويت، 1980 )ص:49-52(. واخلطاطة 

»الكتابة العربية«: عبد العزيز الدالي، مكتبة اخلاجني مبصر1980 )ص: 22(.
12- املوسوعة العربية العاملية: اخلط العربي.

13- من أبرز العلماء الذين بّينوا هذه اآلداب: ابن عبد الـبر )368 -463 هـ( أبو عمر، يوسف 
بن عبد الله النمري القرطبي؛ إمام عصره في احلديث واألثر وما يتعلق بهما. قال الذهبي: 



في اللحظة التي يتهافت ماليني اخلالئق في جميع أنحاء العالم على متابعة مباريات كأس 
ع فيها الناس  العالم في كرة القدم وبطوالت كأس األمم األوروبية، وفي اللحظة التي يودِّ
عامًا مضى بإقامة احتفاالت صاخبة، وتنشغل القلوب عن طاعة الله وذكره، وتغشى هذه 

الليالي شياطني من اإلنس واجلنِّ ملعصية الربِّ جلَّ وعال فيها.
د. ى عبادة التفرُّ عندها يعظم أجر املؤمن في وقت الغفلة، وتتجلَّ

ي ركعتني في الوقت  ، أو تصلِّ والتفرد بالعبادة هو أن تأتي بقراءة للقرآن، أو ذكر لله عزَّ وجلَّ
الذي يغفل فيه الكثير من الناس عن عبادته سبحانه، وهي نفسها التي ذكرت في احلديث 

.» الصحيح »الِعَباَدُة في الَهْرِج َكِهْجَرٍة ِإَلـيَّ
هذا  على  مسلم  شــرح  في  الله-  -رحمه  الــنــووي  قــال  األمـــور؛  واخــتــالط  الفنت  هو  والــَهــْرج 
احلديث: »املراد بالهرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه: 
ة بني  غ لها إال أفــراد«. نعم هم أفراٌد وقلَّ أنَّ الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، وال يتفرَّ
ه َعَبَد الله في الوقت الذي تنتشر  الناس، وما حاز هذه املرتبة العالية »كهجرة إلي« إالَّ أنَّ
د بالطاعة عن غيره، وَحِظَي بهذه املنزلة، والله املوفق والهادي  فيه املغريات؛ لذا هو تفرَّ

إلى طريق الصواب.

ِعبادُة التفرُّد في الَهْرج

بقلم: عبد العزيز محمد العنزي
مراقب اإلفتاء واملعلومات والتوثيق
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