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 ننن

 

مل  لنعلم ماالذكر  احلمد هلل رب العاملني أمر يف حمكم الكتاب أن نرجع إىل أهل

كام أشار يف ملامت احلياة إىل   چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ چ نعلم

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   چ   واملعرفة ل االختصاصـرورة العودة إىل أهـض

 .چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 والصالة والسالم عىل رسول اهلل معلم الناس اخلري، ومفتيهم يف 

ليست تبليغ النص القرآين بل كام قال الدين، ومستنبط األحكام من اآليات، فمهمته 

وكم من مرة أشار القرآن الكريم إىل ورود . چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ :تعاىل

قوله يف أو  چٱچوذلك يف قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصاألسئلة واالستفتاءات إىل النبي 

 .ونحو ذلك چے چ :سبحانه

 :أما بعد

نية وإجابة فإن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تعترب تلقي األسئلة الدي

ألن الوزارة : أولا وذلك . املختصني الرشعيني عليها من صلب مهامهتا وأعظم أعامهلا

تضم نخبة فاضلة من املشايخ أهل العلم ذوي الدراية واخلربة بالفتوى، مع ما حباهم 

ألن الفتاوى : وثانياا . اهلل به من نباهة وأرحيية، وما ُعرف عنهم من دين وتقوى

ية تؤثر يف السلوك الفردي واجلامعي تأثريًا عميقًا يليق بالوزارة أن واإلجابات الرشع

تكون مسؤولة عنه ومتنبهة إليه، لتضمن البعد باألفراد واجلامعات عن فتاوى اجلاهلني 

 .املنحرفني أو إجابات املغالني أو ردود املغرضني أو إفتاءات
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 ثالثني سنة بتشكيل وتنبه الوزارة لذلك ليس جديدًا، بل إهنا بادرت قبل حوايل

جلنة لإلفتاء، ومازالت هذه اللجنة تنمو وتتطور وتتوسع وتقوى، حتى شكلت 

إدارة كاملة تقف خلف هيئة فتوى تضم جلنتني فرعيتني، ونتج عن ذلك 

االحتفاظ بمحارض جلان الفتوى مكتوبة منذ ذلك الوقت إىل اليوم، ووجود أمانة 

قي األسئلة، إىل تبليغ األعضاء هبا، ثم رس تنسق العمل وتتابعه ابتداء من تل

عرضها عىل اللجان املختصة، ثم صياغة اإلجابة واعتامدها، وبعد ذلك طباعتها 

جمموعة الفتاوى )وختزينها، ثم فهرستها وتبويبها، ثم إعدادها لإلخراج يف سلسلة 

 (.الرشعية

: وى، مثلكام نتج عن ذلك عدد من األعامل واملشاريع التابعة لعمل جلان الفت

الفتوى اهلاتفية وفتوى اإلنرتنت وطباعة الفتاوى املوضوعية املختارة ونرش 

 .املطويات وغري ذلك

ويأيت هذا الكتيب الذي بني أيدينا ثمرة من ثمرات اهتامم الوزارة هبيئة الفتوى 

وجلاهنا، وسعيًا منها نحو التعريف باألعضاء الكرام وجهودهم الطيبة، وإرصارًا 

 .اإلفتاء عىل مواكبة التطور اإلداري وتنمية الصلة مع عموم املسلمنيمن إدارة 

بأهنا عرفت منذ القديم استفتاء أهل العلم  -واحلمد هلل  -إن الكويت تفخر 

املوثوق هبم يف الدين، املشهود هلم بالعلم، ورجوعها إليهم بل وكثرهتم فيها، وما 

إن ... ن التوجه ونقاء الفطرةذلك إال دليل أصالة التدين وطهارة املعتقد وحس

ذات  -كام هي يف عموم بالد املسلمني  -الفتوى رجاالً ومستفتني يف الكويت 

جذور عميقة ومنزلة رفيعة، ونحن بعملنا هذا نرجو أن نوفق إىل توثيق ذلك 
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مضيفني إليه جهود الوزارة احلثيثة يف دعم جلان الفتوى، وتقديم كافة اخلدمات 

العمل عىل تطوير أدائها نحو األكمل وضامن استقالهلا واإلمكانات هلا، و

 . وحريتها، ومواكبة دور اإلفتاء املامثلة يف أنشطتها وكفاءهتا

وتأمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة يف قطاع اإلفتاء والبحوث 

الرشعية أن يوفق اهلل سبحانه للقيام بواجب الفتوى عىل أحسن وجه وأتم صورة، 

ني سبحانه عىل املزيد من العمل والتفاين يف هذا املجال، وأن هييئ سبحانه وأن يع

 .للمشاريع الطموحة التي تسعى نحوها إدارة اإلفتاء سبيل النجاح والتامم

اللهم لك احلمد يف البدء واخلتام، وعليك التوكل يف الرس والعلن، وإليك 

 .املرجع واملصري

  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية





 
 
 

 هيئة الفتوى
 الشرعية يف الكويت

 





 :أوالً
 آداب ومعامل.. الفتوى الشرعية 
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 آداب ومعامل.. الفتوى الشرعية 
 

 التعريــف: 

أفتيته : والفتاوي يقال م مصدر بمعنى اإلفتاء، واجلمع الفتاوىاس: لغة الفتوى

تبيني املشكل من األحكام، وتفاتوا إىل : َفْتوى وفتيا، إذا أجبته عن مسألته، والفتيا

أفتيت : التخاصم، ويقال: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا ، والتفايت: فالن

هتا له ېئ ېئ   ېئ ىئ چ : ومنه قوله تعاىل حاكيًا  ?( )فالنًا رؤيا رآها، إذا َعرَبَ

 . ( ) چىئ 

گ گ  چ: طلب اجلواب عن األمر املشكل، ومنه قوله تعاىل: واالستفتاء لغة

 چڳ   ڳ ڳ 

: ىـه تعالـؤال، ومنه قولـرد السـد يكون بمعنى جمـ، وق ( )

 . ( )أي اسأهلم: قال املفرسون ( ) چ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کچ 

وهذا  ( )عنه ني احلكم الرشعي عن دليل ملن سألتبي: والفتوى يف االصطالح

 .يشمل السؤال يف الوقائع وغريها

اسم فاعل أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفٍت، ولكنه حيمل يف العرف : واملفتي لغة

                                                           

 .لسان العرب، والقاموس املحيط(   )

 . 34اآلية : سورة يوسف(   )

 .   اآلية : سورة الكهف(  4)

 .  اآلية: سورة الصافات(  3)

 .لبيطبعة عيسى احل 3/4،  وتفسري ابن كثري 86/  تفسري القرطبي (   )

، مطبعة أنصار السنَة بالقاهرة، وصفة الفتوى واملستفتي البن محدان 8 4/3رشح املنتهى (  8)

 . 3ص
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هذا االسم موضوع ملن قام للناس : الرشعي بمعنى أخص من ذلك، قال الصرييف

ه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك بأمر دينهم، وَعلِم ُُجَل عموم القرآن وخصوص

السنن واالستنباط، ومل يوضع ملن َعلِم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن َبَلغ هذه 

 . ( )املرتبة سّموُه هبذا االسم، ومن استحقه أفتى فيام استفتي فيه

املفتي من كان عاملًا بجميع األحكام الرشعية بالقوة القريبة من : وقال الزركيش

 . ( )عدم جتزؤ االجتهادالفعل وهذا إن قلنا ب

 

  أول من قام باإلفتاء بني املسلمني: 

سبحانه وتعاىل،  من اهلل ، فقد كان يفتي بوحيملسو هيلع هللا ىلصكان اإلفتاء مقام رسول اهلل 

كام تشري إليه آيات القرآن الكريم، وقد كانت الفتوى التي ينزل هبا القرآن، أو خيرب 

ة عىل فصل  اخلطاب، وهـذا هبا صلوات اهلل عليه وسالمه بجوامع كلمه مشتمل

األخـري مـن السنة الرشيفة التي ليس ألحد من املسلمني العدول عن العلم هبا أو 

: القعود عن اتباعها، بل عىل كل مسلم األخذ هبا متى صحت امتثاالً لقوله تعاىل

 ىئ مئ  حئ جئ چ: ولقوله ، ( )چ ہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ

ومن  ، ( ) چ مث جث يت ىت متخت حت جت يب              ىب مب خب حب      جب يئ

                                                           

 . 8/40البحر املحيط (   )

 . 8/408البحر املحيط (   )

 . 7اآلية : سورة احلرش(  4)

 . 5 اآلية : سورة النساء(  3)
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قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعني، وقد أورد ابن حزم رمحه  -ملسو هيلع هللا ىلص -بعده 

اهلل تعاىل، أسامء عدد كثري من الصحابة والتابعني الذين تصدوا لإلفتاء، منسوبني 

وأفاض يف تعداد املفتني من الصحابة والتابعني  ?( )إىل البالد التي أفتوا فيها

اهللّ عليهم أُجعني، العاَلمة ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني مبينًا أصول رضوان 

فتاوى اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللّ تعاىل مقارنة بام لدى األئمة اآلخرين من 

 .( )أصول يف هذا املوضع

 احلكم التكليفي للفتوى: 

حكام دينهم فيام بد للمسلمني ممن يبني هلم أ الفتوى فرض عىل الكفاية، إذ ال

 .يقع هلم، وال حيسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة

ومل تكن فرض عني ألهنا تقتيض حتصيل علوم ُّجة، فلو كّلف هبا كل واحد 

ألفىض إىل تعطيل أعامل الناس ومصاحلهم، النرصافهم إىل حتصيل علوم 

ا يدل عىل  فرضيتها بخصوصها، وانرصافهم عن غريها من العلوم النافعة، ومم

 ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قول الّلـه تبـارك وتعاىل

 چ ڀ

ه أجلم يوم القيامة من ُسئِل عن علم ثم كتم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي  ، ( )

 .( )«بلجام من نار

                                                           

 .ب الثامن والعرشين، وما بعدها يف البا65/ اإلحكام يف أصول األحكام (   )

 . 4 -6/ إعالم املوقعني (   )

 .67 اآلية : سورة آل عمران (  4)

حديث :من حديث أيب هريرة وقال  5 / أخرجه الرتمذي  «...من سئل عن علم »: حديث (  3)

 حسن صحيح
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املشكالت ومن فروض الكفاية القيام بإقامة احلجج العلمية، وحل : قال املحيل

واحلديث والفروع الفقهية  م بعلوم الرشع كالتفسرييف الدين، ودفع الشبه، والقيا

 .ح للقضاء واإلفتاء للحاجة إليهامبحيث يصل

وجيب أن يكون يف كل البالد مفتون يعرفهم الناس، فيتوجهون إليهم بسؤاهلم، 

 .( )وقّدر الشافعية أن يكون يف كل مسافة قرص واحد

احية غريه، أو أمره اإلمام ويتعني عىل العامل االنتصاب للفتوى إن مل يكن يف الن

 .بذلك

 حكم استفتاء العوام للمفيت: 

استفتاء العامي الذي ال يعلم حكم احلادثة واجب عليه، لوجوب العمل 

حسب حكم الرشع، وألنه إذا أقدم عىل العمل من غري علم فقد يرتكب احلرام، 

ؤال العلامء، ألن العامي جيب عليه س: أو يرتك يف العبادة ما ال بد منه، قال الغزايل

اإلُجاع منعقد عىل أن العامي مكلف باألحكام، وتكليفه طلب رتبة االجتهاد 

حمال، ألنه يؤدي إىل انقطاع احلرث والنسل، وتعطل احلرف والصنائع، وإذا 

 . ( )استحال هذا مل يبق إال سؤال العلامء ووجوب اتباعهم

مها، أي وجـب عليه مـن نزلت بـه حادثة جيب عليه علم حك: وقـال النووي

االستفتاء عنها، فإن مل جيد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إىل من يفتيه وإن 

                                                           

 .3  /3رشح املنهاج للمحيل (   )

 .8 4 ،القاهرة،املكتبة التجارية،3  / املستصفى للغزايل (   )
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 .( )بعدت داره، وقد رحل خالئق من السلف يف املسألة الواحدة الليايل واأليام

 ما تستند إليه الفتوى: 

بام يف كتاب اهلل  يفتي املجتهد بمقتىض األدلة املعتربة بالرتتيب املعترب، فيفتي أوالً 

، ثم باإلُجاع، وأما األدلة املختلف فيها  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل، ثم بام يف سنة رسول اهلل 

كاالستحسان ورشع من قبلنا، فإن أداه اجتهاده إىل صحة يشء منها أفتى به، وإذا 

 .تعارضت عنده األدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها

ن، ما مل يؤده اجتهاده إىل أنه وليس له أن يفتي يف السعة بمذهب أحد املجتهدي

هو احلق، وليس له أن يفتي بام هو املرجوح يف نظره، نقل اإلُجاع عىل ذلك ابن 

جيوز إفتاؤه ـ فإنه يفتي بام تيرّس له من : ، وأما املقلد ـ حيث قلنا( )قدامة والباجي

 أقوال املجتهدين، وال يلزمه أن يسأل عن أعلمهم وأفضلهم ليأخذ بقوله، ملا يف

 ذلك من احلرج، وألن الصحابة ريض اهلل عنهم كان السائل منهم يسأل من تيرس

عليه أن يبحث عن األفضل ليأخذ : له سؤاله من املفتني من الصحابة، وقيل

 .بقوله

أما ما اختلف عليه اجتهاد اثنني فأكثر، فإنه جيب عليه الرتجيح بينهام بوجه من 

ليس : ما شاء ويرتك ما شاء، قال النوويوجوه الرتجيح، وليس هو باخليار يأخذ 

للمفتي والعامل يف مسألة القولني أن يعمل بام شاء منهام بغري نظر، بل عليه العمل 

                                                           

  8 /3، وانظر املوافقات 3 / املجموع (   )

 .87 ، وإرشادات الفحول ص 30 /3، واملوافقات 346/ روضة الناظر (   )
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: ، وإن بنى املفتي فتياه عىل حديث نبوي فعليه أن يكون عاملًا بصحته( )بأرجحهام

كم إما بتصحيحه هو إن كان أهاًل لذلك، أو يعرف عن أحد من أهل الشأن احل

 .بصحته

وإن كان بنى فتياه عىل قول جمتهد ـ حيث جيوز ذلك ـ فإن مل يأخذه منه مشافهة 

طريقة نقله لذلك إما أن يكون له سند إىل : وجب أن يتوثق، قال ابن عابدين

املجتهد، أو يأخذه عن كتاب معروف تناقلته األيدي، نحو كتب حممد بن احلسن 

بمنزلة اخلرب املتواتر املشهور، وكذا لو وجد ونحوها من التصانيف املشهورة، ألنه 

العلامء ينقلون عن الكتاب، ورأى ما نقلوه عنه موجودًا فيه ونحو ذلك مما يغلب 

 .( )عىل الظن، كام لو رأى عىل الكتاب خط بعض العلامء

 . ( )وليحذر من االعتامد عىل كتب املتأخرين غري املحررة

 

 صيغة الفتوى: 

فتيا وصدقها وصحة االنتفاع هبا أن يراعي املفتي أموراً َ، ينبغي لسالمة ال   

 :منها

حيرم إطالق : حترير ألفاظ الفتيا، لئال تفهم عىل وجه باطل، قال ابن عقيل( أ ) 

أيؤكل أو ُيرشب يف رمضان بعد الفجر؟ : الفتيا يف اسم مشرتك إُجاعًا، فمن ُسئل

سئل عن بيع رطل متٍر برطل متٍر  الفجر األول أو الثاين، ومثله من: بد أن يقول ال

                                                           

 .86/ املجموع رشح املهذب (   )

 .37/ املجموع للنووي  :، وانظر أيضاً 3/408حاشية ابن عبادين (   )

 .ابن عابدين ضمن جمموعة رسائل 4 عقود رسم املفتي البن عابدين ص (  4)
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إن تساويا كياًل : هل يصح؟ فينبغي أن اليطلق اجلواب باإلجازة أو املنع، بل يقول

يلزم التنبيه عىل احتامل بعيد، كمن سئل عن مرياث بنت  جاز وإال فال، لكن ال

هلا النصف، وله الباقي، وال يلزم التنبيه عىل أهنا إن كانت : وعم؟ فله أن يقول

 .( )تلة ألبيها فال يشء هلا، وكذا سائر موانع اإلرثقا

 لـأن يستفص: لـة تفصيـي إن كان يف املسألـي للمفتـى أن الـذي ينبغـعل

ن أمر حمدد، وهـذا ـد الواقعة حتديدًا تاّمًا، فيكون جوابه عـالسائل ليصل إىل حتدي

ىل جواب ذلك ام هو الواقـع فله أن يقترص عـم أي األقسـم، وإن علـى وأسلـأول

هذا إن كان األمر كذا، وله أن يفّصل األقسام يف جوابـه ويذكر : القسم، ثـم يقول

حكم كـل قسم، ولكـن ال حيسن هذا إال إن كـان املستفتي غائبًا ولـم يمكن 

معرفـة صفة الواقع فيجتهد فـي بيان األقسام وحكـم كل قسم، لئال يفهم جوابه 

 .( )عىل غري ما يريد

تكون الفتوى بـألفاظ جمملة، لئال يقع السائل يف حرية، كمن ُسئل عن  ال أن(  ب)

تقسم عىل فرائض اهللّ عَز وجل، أو سئل عن رشاء العرايا : مسألة يف املواريث؟ فقال

جيوز برشوطه، فإن الغالب أن املستفتي اليدري مارشوطه، لكن إن : بالتمر؟ فقال

عليهم مثل هذا، بل يريد أن يعرف قول  كان السائل من أهل العلم الذين الخيفى

 .( )املفتي  جاز ذلك

حيسن ذكر دليل احلكم يف الفتيا سواء كان آية أو حديثًا حيث أمكنه ذلك، (  ج)

                                                           

 .6 4/3رشح املنتهى (   )

 .8  ،    ، 53 ، 67 /3، وإعالم املوقعني 36/ املجموع للنووي (   )

 .75 ، 77 /3إعالم املوقعني (  4)
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يلقيه إىل املستفتي جمردًا، فإن األول أدعى للقبول  ويذكر علته او حكمته، وال

المتثال، ويف كثري من بانرشاح صدر وفهم ملبنى احلكم، وذلك أدعى إىل الطاعة وا

هنى : كحديث ابن عباس ريض اهللّ عنهام قال ( )ذكر احلكم ملسو هيلع هللا ىلصفتاوى النبي 

نكن إذا فعلتن ذلك إ»: أن تزوج املرأة عىل العمة واخلالة، وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللّ 

أرأيت إذا منع اّلله الثمرة بم »: وقوله يف وضع اجلوائح ،( )«قطعتن أرحامكن

  .( )«يأخذ  أحدكم مال أخيه؟

اليذكر احلجة إن أفتى عامّيًا، ويذكرها إن أفتى فقيهًا، وإن : وقال الصيمري

بقضاء قاض، فيومىء فيها إىل طريق االجتهاد ويلّوح بالنكتة،  تعلقت الفتوى

 .وكذا إن أفتى فيام غلط فيه غريه فيبني وجه االستدالل

 .( )نيفيذكر احلجة لئال خيرج من الفتوى إىل التص ال: وقال املارودي

هذا حكم اهللّ ورسوله إالَ بنص قاطع، أما األمور : يقول يف الفتيا ال(  د)

وإذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن »: جتهادية فيتجنب فيها ذلك حلديثاال

تنزهلم عىل حكم اّلله فال تنزهلم عىل حكم اّلله، فإنك لتدري أتصيب حكم اّلله 

 .( )«فيهم أم ل؟

                                                           

 . 5   ،80 /3إعالم املوقعني (   )

 أخرجه ابن «...أن تزوج املرأة عىل العمة واخلالة  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللّ  »: حديث ابن عباس قال(   )

 (.اإلحسان - 8 5/3)حبان 

من حديث ( 3/456فتح الباري ) أخرجه البخاري   «...أرأيت إذا منع اهلل الثمرة»: حديث(  4)

 .أنس بن مالك

 .  / املجموع للنووي (  3)

 .من حديث بريدة( 6 4 /4)أخرجه مسلم  «... إذا حارصت أهل حصن»: حديث(   )
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كل : ل الصواب يف قول أحد املختلفني، أما من يقولوهذا عىل قول من جيع

 .( )هذا حكم اهللّ، وهو مذهب مرجوح: جمتهد مصيب فيجوز أن يقول

ينبغي أن تكون الفتيا بكالم موجز واضح مستوف ملا حيتاج إليه املستفتي (  هـ)

ام مما يتعلق بسؤاله، ويتجنب اإلطناب فيام ال أثر له، ألن املقام مقام حتديد، المق

 .( )وعظ  أو تعليم أو تصنيف

إالَ يف نازلة عظيمة تتعلق بوالة األمور، وهلا صلة باملصالح العامة، : قال القرايف

فيحسن اإلطناب باحلث واإليضاح واالستدالل، وبيان احلكم والعواقب، 

 .( )ليحصل االمتثال التام

باإلطالة وإن كان لكالمه قبول وحيرص الناس عىل االطالع عليه، فال بأس 

 .واستيفاء جوانب املسألة

 

 رجوع املفيت عن فتياه: 

إذا تبني للمفتي أنه أخطأ يف الفتيا وجب عليه الرجوع عن اخلطأ إذا أفتى يف 

وال »: واقعة أخرى مماثلة، لكتاب عمر ريض اهلل عنه إىل أيب موسى ريض اهلل عنه

َت فيه لرشدك أن يمنعنّك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، َفُهدي

تراجع فيه احلق، فإن احلق قديم ال يبطله يشء، ومراجعة احلق خري من التامدي يف 

                                                           

  7 /3 ،33 ،45/ إعالم املوقعني  (   )

 .80صفة الفتوى البن محدان ص (   )

 .35/ ، وانظر جمموع النووي 483اإلحكام للقرايف ص (  4)
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 .( ) «الباطل

ثم إن كان املستفتي مل يعمل بالفتيا األوىل لزم املفتي إعالمه برجوعه، ألن 

 .العامي يعمل هبا، ألهنا قول املفتي، وإذا رجع عنها فليست قوالً له يف تلك احلال

أي إذا  ( )يلزمه إعالمه حيث جيب النقض: ن كان قد عمل هبا قال النوويوإ

 .خالف قاطعًا من نص أو إُجاع، ألن ما رجع عنه قد اعتقد بطالنه

وإن رجع املفتي عن فتياه، أو تبني خطؤه، فليس للمستفتي أن يستند يف 

 .املستقبل إليها يف واقعة أخرى مماثلة

 :وأما ما فعله ومىض فله أحوال

إن تبنّي أن املفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة ال معارض هلا أو ( أ ) 

خالف اإلُجاع، أو القياس اجليل، ينقض ما عمل، فإنكان بيعًا فسخاه، وإن كان 

 .ماالً وجب عليه إعادته إىل أربابه نكاحًا وجب عليه فراقها، وإن كان استحل هبا

غري اجتهاده، فال يلزم املستفتي إن كانت فتياه األوىل عن اجتهاد، ثم ت( ب)

نقض ما عمل، ألن االجتهاد ال ينقض باالجتهاد، والفتيا يف هذا نظري القضاء، ملا 

ورد أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أعطى اإلخوة ألم الثلث، وحرم اإلخوة 

األشقاء، ثم وقعت واقعة أخرى فأراد أن حيكم بمثل ذلك، فقال له بعض 

بانا كان محارًا، أليست أمنا واحدة؟ فرّشك بينهم يف الثلث، فقيل هب أن أ: األشقاء

تلك عىل ما قضينا وهذه عىل ما نقيض، واستثنى بعض : له يف نقض األوىل فقال

                                                           

 .68/ إعالم املوقعني (   )

 .8/403، والبحر املحيط  3/ املجموع للنووي (   )
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 .( )الفقهاء من الشافعية وبعض احلنابلة النكاح، فرأوا أنه ال بد أن يفارقها

 

 الفرق بني اإلفتاء والقضاء: 

احلبس م للمستفتي، والقايض ملِزم باحلكم، وله حق املفتي خمرب عن احلك  

ويف الفقه  ،( )والقصاص والتعزير عند عدم االمتثال، كام أن له إقامة احلدود

وإن كان كل منهام خربًا عن اهلل تعاىل ، وجيب عىل  -الفتوى واحلكم :  ( )املالكي

 :نيإال أن بينهام فرقًا من وجه -السامع اعتقاد ذلك، ويلزم املكلف 

 .أن الفتوى حمض إخبار عن اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحة :الوجه األول

 .فإخبار مآله اإلنشاء واإللزام: أما احلكم

كاملرتجم مع القايض ينقل عنه ما وجده عنده وما  -مع اهلل تعاىل  -فاملفتي 

 .استفاده من النصوص الرشعية بعبارة أو إشارة أو فعل أو تقرير أوترك

كنائب ينفذ ويميض ما قىض به موافقًا  -تعاىلمع اهلل -( القايض)واحلاكم 

 .للقواعد بني اخلصوم

أن كل ما يتأتى فيه احلكم تتأتى فيه الفتوى وال عكس، ذلك أن  :الوجه الثاين

، وإنام تدخلها الفتيا فقط فال يدخل (القضاء)العبادات كلها ال يدخلها احلكم 

بطالهنا، وكذلك أسباب العبادات حتت القضاء احلكم بصحة الصالة أو 

                                                           

، واألشباه والنظائر  0 /4، ورشح املنتهى 8/403، والبحر املحيط  3/ املجموع للنووي (   )

 (.االجتهاد ال ينقض باالجتهاد: )قاعدة ? 0 ،  0 للسيوطي ص 

 .80 تاريخ القضاء يف اإلسالم للقايض حممود عرنوس ص (   )

 . 5ـ  3/65هتذيب الفروق هبامش الفروق للقرايف (  4)
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كمواقيت الصالة ودخول شهر رمضان، وغري هذا من أسباب األضاحي 

والكفارات والنذور والعقيقة، ألن القول يف كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم 

 :فيها القايض، ومن ثم كانت األحكام الرشعية قسمني

كمسائل املعامالت  ما يقبل حكم احلاكم مع الفتوى فيجتمع احلكامن :األول

 .من البيوع والرهون واإلجيارات والوصايا واألوقاف والزواج والطالق

 .ما ال يقبل إال الفتوى كالعبادات وأسباهبا ورشوطها وموانعها :الثاين

وتفارق الفتوى القضاء يف أن هذا األخري إنام يقع يف خصومة يستمع فيها 

حص األدلة التي تقام من بينة وإقرار القايض إىل أقوال املدعي واملدعى عليه ويف

وقرائن ويمني، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك، وإنام هي واقعة يبتغي صاحبها 

 .الوقوف عىل حكمها من واقع مصادر األحكام الرشعية

وخيتلف املفتي والقايض عن الفقيه املطلق بأن القضاء والفتوى أخص من 

 جزئيات أو قواعد متنوعة، وبعبارة العلم بالفقه، ألن هذا أمر كيل يصدق عىل

أخرى فإن عمل املفتي والقايض تطبيقي وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع 

 .عىل أصل مقرر

 .( )هذا وال ختتلف كلمة املذاهب األخرى عام تقدم يف هذا املوضوع

 

 ما يشرتط يف  املفيت شرعًا : 

 :يشرتط فيمن يفتي رشوط هي 

                                                           

 .30 /8وكشاف القناع للبهويت احلنبيل  ، 3،  3/ املجموع للنووي رشح املهذب (   )
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 .تصح فتيا الكافر فال: اإلسالم(    أ )

 .فال تصح فتيا املجنون  :العقل(  ب)

 .فال تصح فتيا الصغري :البلوغ(  ج)

فال تصح فتيا الفاسق عند ُجهور العلامء، ألن اإلفتاء يتضمن : العدالة(   د )

اإلخبار عن احلكم الرشعي، وخرب الفاسق اليقبل واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق 

 .( )نفَسه فإنه يعلم صدق نفسه

يصلح  -األخرى إذا توفرت فيه الرشوط-وذهب بعض احلنفية إىل أن الفاسق 

 .( )مفتيًا، ألنه جيتهد لئال ينسب إىل اخلطأ

إىل بدعته، تصح فتيا الفاسق، إالّ أن يكون معلنًا بفسقه وداعيًا : وقال ابن القيم

لح  والواجب اعتبار األص وذلك إذا عّم الفسوق وغلب، لئال تتعطل األحكام،

 .( )فاألصلح

وأما املبتدعة، فإن كانت بدعتهم مكّفرة أو مفسقة مل تصح فتاواهم، وإالَ صّحْت 

جتوز فتاوى أهل األهواء ومن : يدعون  فيه إىل بدعهم، قال اخلطيب البغدادي فيام ال

نكّفره ببدعته وال نفّسقه، وأما الرشاة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون  ال

 . ( )وأقاويلهم غري مقبولة ن فتاوهيم مرذولةالسلف فإ

بذل املفتي اجلهد يف استنباط احلكم الرشعي من األدلة  :وهو: الجتهاد(  هـ)

                                                           

 . 3/ ، واملجموع 5 صفة الفتوى البن محدان ص (   )

 . 3 / جممع األهنر (   )

 . 3/40، وابن عابدين 7 4/3، ورشح املنتهى 0  /3إعالم املوقعني (  4)

 . 3/ ، القاهرة، زكريا عيل يوسف ، واملجموع  0 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ص (  3)
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 ڑ      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ چ: املعتربة، لقوله تعاىل

 چ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ   گ ک ک ک ک

قال الشافعي فيام . ( )

: ال حيل ألحد أن يفتي يف دين اهلل، إالّ رجاًل عارفًا بكتاب اهلل: طيبرواه عنه اخل

بناسِخِه ومنسوخه، وحمَْكمه ومتشاهبه، وتأويله وتنزيلـه، ومّكيـه ومدنيـّه، وما 

، ويعرف من احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصأريد بـه، ويكون بعـد ذلك بصريًا بحديـث  رسول اهلل 

إليه  بصريًا بالشعر، وما حيتاج مثل ماعرف من القرآن، ويكون بصريًا باللغة،

اختالف أهل  ذا مع اإلنصاف، ويكون مرشفًا عىلللسنة والقرآن ويستعمل ه

األمصار، وتكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي يف احلالل 

 .اهـ، وهذا معنى االجتهاد.واحلرام، وإالَ فليس له أن يفتي

 .( )هذا عن اإلمام أمحدونقل ابن القّيم قريبًا من 

تصح،  أن فتيا العاّمي واملقّلد الذي يفتي بقول غريه ال: ومفهوم هذا الرشط    

 :ويف فتيا املقلد ثالثة أقوال: قال ابن القيم

جتوز الفتيا بالتقليد، ألنه ليس بعلم، وألن املقلد  تقدم، وهو أنه ال ما: األول

وهذا قول ُجهور الشافعية وأكثر  :ليس بعامل، والفتوى بغري علم حرام، قال

 .احلنابلة

 .أن ذلك جيوز فيام يتعلق بنفسه، فأما أن يتقلد لغريه ويفتي به فال: الثاين

وهو أصح األقوال، : أنه جيوز عند احلاجة وعدم العامل املجتهد، قال: والثالث

                                                           

 .44اآلية : سورة األعراف(   )

 .38/ إعالم املوقعني (   )
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 .( )وعليه العمل

يض إىل حـرج توقيـف الفتيا علـى حصول املجتهد يف: وقال ابن دقيق العيد

عظيـم، أو اسرتسال اخللق فـي أهوائهـم، فاملـختار أن الراوي عـن األئمة 

املتقدمني إذا كان عدالً متمكنًا مـن فهم كالم اإلمام، ثم حكى للمقلد قولـه فإنه 

وقد انعقد : يكفيه، ألن ذلك مما يغلب عىل ظن العاّمِي أنه حكم اهلل عنده، قال

 .هذا النوع من الفتيا اإلُجاع يف زماننا عىل 

أنه الحيل عىل شيئَا من العلم فقد ُنقل اإِلُجاع ( ُجع)أما من َشَدا : قال الزركيش

 .( )له أن يفتي

 .وليس ملن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إالَ وقد عرف دليله ووجه االستنباط

س عىل جيوز للمقلد أن يفتي يف دين اهلل بام هو مقلد فيه ولي ال:قال ابن القيم

بصرية فيه سوى أنه قول من قلده، هذا إُجاع السلف وبه رصح الشافعي وأمحد 

 .( )وغريمها

مـن حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس : وقـال اجلويني فـي رشح الرسالة

بأسـرها، غري أنـه ال يعرف حقائقها ومعانيها ال جيـوز له أن جيتهد ويقيس، وال 

 .( )به ال جيوزيكون من أهل الفتوى، ولو أفتى 

من املشايخ الذين هم أصحاب  -واألصح عند  احلنفية أن املجتهد يف املذهب 

                                                           

 .38/ الم املوقعني إع(   )

 .8/408لبحر املحيط للزركيش ا(   )

 .  ، ومثله يف رسم املفتي البن عابدين ص  3/ و 56 - 5 /3إعالم املوقعني (  4)

 .8/407البحر املحيط للزركيش (  3)
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ال يلزمه األخذ بقول اإلمام عىل اإلطالق ، بل عليه النظر يف الدليل  -الرتجيح 

وترجيح ما رجح عنده دليله ، فإن مل يكن كذلك فعليه األخذ بأقوال أئمة املذهب 

وكذا رصح احلنفية والشافعية  ، ( )أن خيتار ما شاء برتتيب التزموه، وليس له

واحلنابلة بأنه ليس له أن يتخري يف مسألة ذات قولني، بل عليه أن ينظر أهيام أقرب 

رصح بذلك ابن حجر : إىل األدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، قال ابن عابدين

فيه ابن الصالح  املكي من الشافعية ونقل اإلُجاع عليه، وسبقه إىل حكاية اإلُجاع

والباجي من املالكية، وإذا كان يعلم أن الصواب يف قول غري إمامه وكان له 

 .( )اجتهاد فله أن يفتي بام ترجح عنده

رصح به  وليس للمفتي املقلد أن يفتي بالضعيف واملرجوح من األقوال عىل ما

جوح جهل احلنفية واملالكية واحلنابلة، بل نقل احلصكفي أن العمل بالقول املر

 .( )وخرق لإلُجاع

ورصح احلنفية بأن ليس للمفتي املقلد اإلفتاء بالضعيف واملرجوح حتى يف 

 .( )حق نفسه، خالفًا للاملكية الذين أجازوا له العمل بالضعيف يف حق نفسه

وما رجع عنه املجتهد من أقواله فال جيوز للمقّلد اإلفتاء به، ألنه برجوعه عنه مل 

                                                           

  3/40 ، 36/ حاشية ابن عابدين (   )

،   بن عابدين ص، وعقود املفتي ال47 /3، وإعالم املوقعني 6 4/3رشح املنتهي (   )

 .86/ واملجموع 

، والدسوقي عىل الرشح الكبري  80/ ،   / الدر املختار هبامش حاشية ابن عابدين (  4)

 .   ، 77 /3، وإعالم املوقعني 40 /3، 0 / 

 .40 /3، و حاشية الدسوقي   / ابن عابدين (  3)
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ذا مامل يرجحه أهل الرتجيح، ومن هنا ترك القديم من أقوال يعد قوالً له، وه

الشافعي التي خالفها يف اجلديد، إالّ مسائل معدودة يعمل فيها بالقديم رجحها 

ليس يف ِحٍل من روى عني : أهل الرتجيح من أئمة الشافعية، قال اإلمام الشافعي

 .( )القديم

صحيح  كثري اإلصابة،ومعنى ذلك أن يكون املفتي : جودة القرحية( و)

االستنباط، فال تصلح فتيا الغبي، وال من كثر غلطه، بل جيب أن يكون بطبعه 

شديد الفهم ملقاصد الكالم وداللة القرائن، صادق احلكم، وقد تقدم يف كالم 

رشط املفتي كونه فقيه النفس، سليم : أن تكون له قرحية، قال النووي: الشافعي

، وهذا يصحح فتياه من ( )اهـ. لنظر واالستنباطالذهن، رصني الفكر، صحيح ا

 :جهتني

 .صحة أخذه للحكم من أدلته: األوىل

صحة تطبيقه للحكم عىل الواقعة املسؤول عنها، فال يغفل عن أي من  :والثانية

 .ال أثر له األوصاف املؤثرة يف احلكم، واليعتقد تأثري ما

 .( )متيقظاً يشرتط يف املفتي أن يكون : الفطانة والتيقظ(  ز)

وهذا رشط يف زماننا، : رشط بعضهم تيقـظ املفتي، قـال: قال ابن عابديـن

فالبد أن يكـون املفتي متيقظًا يعلـم حيل النـاس ودسائسهم، فإن لبعضهم مهارة 

يف احلـيل والتزوير وقلب الكـالم وتصوير الباطل يف صورة احلق، فغفلة املفتي 

                                                           

 .86 ،88/ ، واملجموع 8/403البحر املحيط (   )

 . 3/ ح املهذب املجموع رش(   )

 .  3/ املجموع (  4)
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 .( )لزمانيلـزم منها رضر كبري فـي هـذا ا

وخداعهم وأحواهلم،  ينبغي للمفتي أن يكون بصريًا بمكر الناس: وقال ابن القيم

فـإن مل يكن كذلك زاغ وأزاغ، فالِغّر يـروج عليـه َزَغل املسائل كام يروج عىل 

اجلاهل بالنقد َزَغل الـدراهم، وذو البصرية خيـرج َزْيَفها  كام خيرج الناقد َزَغل 

طل خيرجه الرجـل بحسن لفظـه وتنميقه فـي صورة حـق، النقود، وكم من بـا

بل هذا أغلب أحوال الناس، فإن مل يكن املفتي فقيهًا يف معرفة أحوال الناس 

 . ( )تصور له املظلوم يف صورة الظامل وعكسه

ومما يتعلق هبذا مانبه إليه بعض العلامء من أنه يشرتط يف املفتي أن يكون عىل 

للمستفتي، لئال يفهم كالمه عىل غري وجهه، وهذا إن كان  علم باألعراف اللفظية

 .( )إفتاؤه يف ما يتعلق باأللفاظ كاأليامن واإلقرار ونحوها

تؤثر يف صحة الفتوى كام تؤثر يف القضاء  والقرابة والصداقة والعداوة ال

والشهادة، فيجوز أن يفتي أباه أو ابنه أو صديقه أو رشيكه أو يفتي عىل عدوه، 

عام ال  وى يف هذا بمنزلة الرواية، ألن املفتي يف حكم املخرب عن الرشع بأمرفالفت

 .اختصاص له بشخص، وألن الفتوى ال يرتبط هبا إلزام، بخالف حكم القايض

لكن ال جيوز أن حيايب نفسه أو قريبه يف : وجيوز أن يفتي نفسه، قال ابن القيم

ه، فإن فعل ذلك قدح يف الفتيا، بأن يرخص لنفسه أو قريبه، ويشدد عىل غري

عدالته، ونقل أبو عمرو بن الصالح عن صاحب احلاوي أن املفتي إذا نابذ يف فتياه 

                                                           

 . 3/40حاشية ابن عابدين (   )

 . 0 ،5  /3إعالم املوقعني (   )

 38/ املجموع (  4)
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شخصًا معينًا صار خصاًم، فرتد فتواه عىل من عاداه كام ترد شهادته عليه إذا 

 .( )وقعت

ينبغي   ال: وقـد نبه اإلمـام أمحـد إلـى خصال مكملة للمفتي حيث قـال

 أن تكون له نية: أوهلا: صب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصالللرجل أن ين

، فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل (أي نية اإلخالص يف العمل هلل تعاىل)

أن يكون قويًا : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: كالمه نور، الثانية

معرفة : اية وإال مضغه الناس، اخلامسةالكف: عىل ما هو فيه وعىل معرفته، الرابعة

 .( )الناس

هذا، وال يشرتط يف املفتي احلرية والذكورة والنطق اتفاقًا، فتصح فتيًا العبد     

  . ( )واملرأة واألخرس ويفتي بالكتابة أو باإلشارة املفهمة

إنه رشط، فال تصح فتيا األصم وهو من : وأما السمع، فقد قال بعض احلنفية

 . أصالً  ال يسمع

ال يشك أنه إذا ُكتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل :  وقال ابن عابدين

 ،( )أن يكتب لهبفتواه، إال أنه ال ينبغي أن ينصب للفتوى، ألنه ال يمكن كل أحد 

                                                           

، 374،  4/37، ورشح املنتهى  3/ ، واملجموع للنووي  3/40حاشية ابن عابدين (  )

 .0  /3وإعالم املوقعني 

 .، وما بعدها3  /3ملوقعني ، وما بعدها، وإعالم ا 3/ املجموع للنووي (   )

، وصفة  3/40، وحاشية ابن عابدين 0  /3، وإعالم املوقعني 7 4/3رشح املنتهى ( 4)

 .، حتقيق املطيعي  7/ ، واملجموع 4 الفتوى البن محدان ص 

 . 3/40الدر املختار، وحاشية ابن  عابدين (  3)
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البرص، فتصح فتيا : الرشوط ومل يذكر هذا الرشط غريهم، وكذا مل يذكروا يف

 . ( )األعمى، ورصح به املالكية

 

 داب املفيت الشرعيةآ: 

ينبغي للمفتي أن حيّسن زّيه، مع التقيد باألحكام الرشعية يف ذلك، (  أ )

فرياعي الطهارة والنظافة، واجتناب احلرير والذهب والثياب التي فيها يشء من 

: شعارات الكفار، ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى لقبول قوله لقوله تعاىل

  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ

 چ ڃ ڃ ڃ

وألن تأثري املظهر يف عامة الناس ال ينكر، وهو يف هذا  ،( )

 .( )احلكم كالقايض

وينبغي له أن حيسن سريته، بتحري موافقة الرشيعة يف أفعاله وأقواله، ( ب)

ألنه قدوة للناس يف ما يقول ويفعل، فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان، ألن 

 .( )مرصوفة، والنفوس عىل االقتداء هبديه موقوفة األنظار إليه

وينبغي له أن يصلح رسيرته ويستحرض عند اإلفتاء النية الصاحلة من قصد ( ج)

يف بيان الرشع، وإحياء العمل بالكتاب والسنة، وإصالح  ملسو هيلع هللا ىلصاخلالفة عن النبي 

ليـه أحوال الناس بذلك، ويستعني باهللّ عىل ذلك، ويسأله التوفيق والتسديد، وع

                                                           

 .، وما بعدها3  /3، وما بعدها، وإعالم املوقعني  3/ املجموع للنووي (   )

 . 4اآلية : سورة األعراف(   )

 .4/386، ورشح املنتهى  7 اإلحكام للقرايف ص (  4)

 .  تبرصة احلكام البن فرحون ص (  3)
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يقول، وخاصـة  مدافعة النيات اخلبيثة مـن قصد العلـو فـي األرض واإلعجاب بمـا

فتنة اجلواب بالصواب : حيث خيطىء غريه ويصيب هو، وقـد ورد عن ُسحنون

 .( )أعظم من فتنة املال

وعليه أن يكون عاماًل بام يفتي به من اخلري، منتهيًا عام ينهى عنه من ( د)

ت، ليتطابق قوله وفعله، فيكون فعله مصّدقًا لقوله مؤيدا له، املحرمات واملكروها

فإن كان بضد ذلك كان فعله مكذبًا لقوله، وصاّدًا للمستفتي عن قبوله واالمتثال 

يعني ذلك أنه ليس له اإلفتاء يف  له، ملا يف الطبائع البرشية من التأثر باألفعال، وال

يلزم يف  أنه ال: هو مقرر عند العلامءتلك احلال، إذ ما من أحد إال وله زلة، كام 

مل تكن  األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون صاحبه مؤمترًا منتهيًا، وهذا ما

 .( )خمالفته مسقطة لعدالته، فال تصح فتياه حينئذ

يفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو عطش أو  أن ال( هـ)

حال نعاس، أو مرض شديد، أو حّر مزعج، أو برد  إرهاق أو تغرّي ُخلق، أو كان يف

مؤمل، أو مدافعة األخبثني ونحو ذلك من احلاجات التي متنـع صحـة الفكـر واستقامة 

فإن  ؛( )«يقضّنَي َحَكم بـّني اثنّني وهـو غضبان ل»: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛( )احلكـم

بـه  حتى يزول ما حصل لـه يشء مـن ذلك وجب عليه أن يتوقف عن اإلفتاء

                                                           

 . 7 /3، وإعالم املوقعني   صفة الفتوى البن محدان ص (   )

 .6  -   /3املوافقات للشاطبي (   )

 .43ى البن محدان ص ، وصفة الفتو7  /3إعالم املوقعني (  4)

، ومسلم (48 /4 فتح الباري )أخرجه البخاري « ...اليقضني حكم بني اثنني وهو»: حديث( 3)

 .من حديث أيب بكرة، واللفظ للبخاري( 434 /4)
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ويرجع إىل حال االعتدال، فإن أفتى يف حال انشغال القلب بيشء من ذلك يف 

بعض األحوال وهو يرى أنه لـم خيرج عن الصواب صحت فتياه،  وإن كان 

 .لكن قّيده املالكية بكون ذلك مل خيرجه عن أصل الفكر ،( )خماطراً 

فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر مل تصح فتياه قطعًا وإن وافقت 

 . ( )الصواب

باجلواب  إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره وال يستقل( و)

وعىل هذا كان  ،( )چڦ ڦ ڤ چ: تساميًا بنفسه عن املشاورة، لقول اهلل تعاىل

فاملنقول من مشاورته لسائر الصحابة اخللفاء الراشدون، وخاصة عمر ريض اهلل عنه، 

مل تك  قد خيفى عليه، وهذا ما ملشاورة أن يظهر له ماأكثر من أن حيرص، ويرجو با

 .( )املشاورة من قبيل إفشاء الرّس 

يطلع عليه  ال املفتي كالطبيب يطلع  من أرسار الناس وعوراهتم عىل ما( ز)

 غريه، وقد يرّض هبم إفشاؤها أو يعرضهم لألذى، فعليه

 فتي وبني البوحكتامن أرسار املستفتني، ولئال حيول إفشاؤه هلا بني املست

 . ( )بصورة الواقعة إذا عرف أن رّسه ليس يف مأمن

 

                                                           

 .34، وصفة الفتوى البن محدان ص 7  /3إعالم املوقعني (   )

 .30 /3الرشح الكبري، وحاشية الدسوقي (   )

 .5  اآلية : رانل عمآسورة (  4)

 .36/ ، واملجموع للنووي 8  /3إعالم املوقعني (  3)

 .7  /3، هبامش فتح العيل املالك، وإعالم املوقعني 0  / تبرصة احلكام البن فرحون (  )
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 أدب املستفيت مع املفيت: 

ينبغي للمستفتي حفظ األدب مع املفتي، وأن جيّله ويعظمه لعلمه وألنه مرشد 

 .( )له

 .( )وال ينبغي أن يسأله عند َهّم أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب

ي أن يطالب املفتي باحلجة والدليل، فقال واختلف الفقهاء هل للمستفت

له ذلك ألجل احتياطه لنفسه، ويلزم العامل أن يذكر له الدليل إن كان : السمعاين

مقطوعًا به، إلرشافه عىل العلم بصحته، وال يلزمه إن مل يكن مقطوعًا بصحته، 

 .الفتقاره إىل اجتهاد يقرص عنه فهم العامي

ينبغي للعامي أن ال يطالب املفتي : ن احلنابلةوقال الشافعية وشارح املنتهى م

فإن أحب أن تسكن نفسه لسامع احلجة طلبها يف جملس : بالدليل، قال اخلطيب

 .( )آخر، أو يف ذلك املجلس بعد قبول الفتيا جمردة

ع، ـم يقـويكره كثرة السؤال، والسؤال عام ال ينفع يف الدين، والسؤال عام ل

ره أن ـ، وعن احلكمة يف املسائل التعبدية، ويكاب املسائلـوأن يسأل عن صع

غ بالسؤال حد التعّمق والتكلف، وأن يسأل عىل سبيل التعنت واإلفحام ـيبل

أبغض الرجال إىل اّلل األلُد إن »: ، ملا يف احلديث( )وطلب الغلبة يف اخلصام

                                                           

 .7 / ، واملجموع 7 4/3رشح املنتهى (   )

 .7 / ، واملجموع 7 4/3رشح املنتهى (   )

 .7 4/3 ، ورشح املنتهى7 / املجموع (  4)

 .  4، 5 3/4املوافقات للشاطبي (  3)
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 . ( ) «اخَلِصمُ 

 

 هل يلزم املستفيت شرعًا العمل بقول املفيت: 

 املستفتي العمل بقول املفتي ملجّرد إفتائه، وهذا هو األصل، ولكن ال جيب عىل

 :قد جيب يف أحوال، منها

 .أن ال جيد إالَ مفتيًا واحدًا، فيلزمه العمل بقوله( أ ) 

 .( )وكذا إن اتفق قول من وجده منهم، أو حكم بقول املفتي حاكم

 .( )أن يفتيه بقول جممع عليه، لعدم جواز خمالفة اإلُجاع( ب)

 .( )أن يكون الذي أفتاه هو األعلم األوثق( ج)

إذا استفتى املتنازعان يف حّق فقيهًا، والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهام ( د)

 .العمل بام أفتامها

فلو ارتفعا إىل قاٍض بعد ذلك فحكم بينهام بغري ما أفتامها به الفقيه لزمهام فتيا 

يلزمهام حكم : ظاهر، قاله السمعاين، وقيلالفقيه يف الباطن، وحكم احلاكم يف ال

 .( )احلاكم يف الظاهر والباطن

إذا استفتى فقيهًا فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك، فلو استفتى آخر فأفتاه ( هـ)

                                                           

 ،( 08 / فتح الباري )أخرجه البخاري . «إن أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصم»: حديث(  )

 .من حديث عائشة( 3 0 /3)ومسلم 

 .8 8/4، والبحر املحيط 6 4/3، ورشح املنتهى 8 / املجموع (   )

 .8 8/4البحر املحيط (  4)

 .8 / املجموع (  3)

 .8 4ـ    8/4البحر املحيط (   )
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بغري فتوى األول مل جيز الرجوع إليه يف ذلك احلكم، نقل اإلُجاع عىل ذلك اهلندي 

 .( )وابن احلاجب

 

 اختلفت عليه أجوبة املفتني ما يلزم املستفيت إن: 

إن سأل املستفتي أكثر من مفت، فاتفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن 

 .اطمأن إىل فتواهم

 :وإن اختلفوا، فللفقهاء يف ذلك طريقان

احلنفية، واملالكية، وبعض احلنابلة، وابن رسيج : فذهب ُجهور الفقهاء

ّي ليس خمرّيًا بني أقواهلم يأخذ بام شاء والسمعاين والغزايل من الشافعية إىل أن العامّ 

ويرتك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من الرتجيح، ثم ذهب األكثرون منهم إىل أن 

الرتجيح يكون باعتقاد املستفتي يف الذين أفتوه أهيم أعلم، فيأخذ بقوله، ويرتك 

 .قول من عداه

عن دليل بالغفلة الرتجيح باألعلمية واجـب، ألن اخلطأ ممكن : قـال الغزايل

والغلط أبعد عـن األعلم ال  قاطـع، وباحلكم قبل متـام االجتهـاد واستفراغ الوسع ،

حمالة، كاملريض، إذا اختلف عليه طبيبان، فإن خالف أفضلهام عّد مقرّصًا، ويعلم 

أفضل الطبيبني أو العاملني بتواتر األخبار، وبإذعان املفضول له، وبالتسامع 

بحث عن نفس العلم، والعامي أهل لذلك، فال ينبغي له أن والقرائن دون ال

 .اهـ. خيالف األفضل بالتشّهي

                                                           

 .6 4/3رشح املنتهى (   )
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ال يتخري، ألن يف التخيري إسقاط التكليف، ومتى خرينا : وقال الشاطبي

املقّلدين يف اتباع مذاهب العلامء مل يبق هلم مرجع إالَ اتباع الشهوات واهلوى يف 

  .اهـ. قول واحد، هو حكم اهلل يف ذلك األمراالختيار، وألن مبنى الرشيعة عىل 

فإنه ال حيل له أن يأخذ بأي الرأيني املختلفني دون نظر يف : وقياسًا عىل املفتي

 .الرتجيح إُجاعًا كام تقدم

إن تساوى املفتيان يف اعتقاد املستفتي، وعجز عن الرتجيح خترّي، : وقال الغزايل

 .ألن هذا موضع رضورة

عليه الرتجيح باألمارات، فإن احلق : احب املحصولوقال ابن القيم وص

 .والباطل ال يستويان يف الفطر السليمة

  .وذهب البعض إىل أن الرتجيح يكون باألخذ باألشد احتياطاً 

يأخذ باألشد فيام كان يف حقوق العباد، أما يف حق اهلل تعاىل : وقال الكعبي

 .فيأخذ باأليرس

أن ختري العامي بني األقوال : ض احلنابلةواألصح واألظهر عند الشافعية وبع

املختلفة للمفتني جائز، ألن فرض العامي التقليد، وهو حاصل بتقليده ألي 

 .( )املفتيني شاء

                                                           

، 83 ، 3  /3 ، وإعالم املوقعني3/404، وابن عابدين 6 4/3يت احلنبيل ورشح املنتهى للبه(  )

واملستصفى للغزايل  ،6 4، 4  /8، والبحر املحيط للزركيش 8 / واملجموع للنووي 

 . 8  ،44  ،40 /3، واملوافقات    / 



 

 

 

 

 

 :ثانياً
  ...الفتوى يف الكويت
 ماضياً وحاضراً
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 ماضياً وحاضراً... الفتوى يف الكويت

 البداية  ...الكويت والفتوى 

احلياة كانت الكويت قبل عرص النفط بلدًا قليل السكان صغري احلجم بسيط 

وهذه السمة الغالبة عليه إذ ذاك انسحبت عىل خمتلف أوجه احلياة وأنشطة ... 

ومن هذا املنطلق كان ... املجتمع بام يف ذلك اجلو الديني والثقايف واالجتامعي

... السؤال عن احلكم الرشعي يف أمر من األمور يتسم بمنتهى البساطة والعفوية

إىل غريه ممن يثق بعلمه وفهمه ليعرض عليه يتوجه املستفتي إىل شيخ مسجده أو 

 .السؤال أو األمر املهم املشكل بالنسبة له ثم يستمع إىل اجلواب مبارشة ومشافهة

هذه الصورة عن االستفتاء رافقتها خصال وعوامل جعلتها مقبولة مستساغة 

ن فاملشايخ كانوا من أبناء الكويت أو ممن استقروا فيها، وهم عمومًا مم... دارجة

بنى لنفسه يف قلوب املواطنني منزلة ومكانة واحرتامًا، ملا عرف عنهم من تقشف 

يف احلياة، وانرصاف عن املطامع، وزهد يف املناصب، وخوف من اآلخرة، ومراقبة 

... هلل عز وجل، مع ما وهبهم اهلل إياه من علم وافر وفطرة صافية وذهن وّقاد

ة، بل مشاكل الناس حمصورة يف إطار واحلياة بذاهتا مل تكن معقدة وال متشعب

العالقات األرسية بني األفراد والعوائل، أو العالقات التعاقدية بني التجار 

والنواخذة من جهة وبني الناس املستأجرين للغوص أو للسفر من جهة أخرى، أو 

 .يف بعض املنازعات القبلية التي حتكمها أعراف قاهرة وظروف صعبة

ايخ تتسم ـ كتلك الفرتة ـ بالبساطة والشفوية والعفوية لذلك كانت فتاوى املش

واملحدودية، كام تتسم بأهنا مل تكن تصدر عن ُجاعة من املشايخ، بل عن أفرادهم، 
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إضافة إىل عدم وجود جهاز أو هيئة تتوىل وحترص يف نفسها حق اإلفتاء وتوضيح 

 ...احلالل واحلرام

جيل علامء الكويت ومشاخيها ويف بداية عرص النفط وانفتاح املجتمع بدأ 

األقدمون يرحلون إىل جوار رهبم واحدًا إثر واحد، فظهرت احلاجة إىل قيام إدارة 

األوقاف يف أيامها األوىل بتحمل عبء الفتوى الرشعية لسد حاجة املجتمع 

ومواكبة التطور وإبراز األنشطة الدينية يف الكويت ونبذ األفكار الدخيلة ونرش 

 .ة الرذيلةالفضيلة وحمارب

 

 يف تاريخ الكويت... رجال اإلفتاء: 

عرفت الكويت كثريًا من رجال الفتوى ممن كانوا عند حسن الظن هبم ورعًا  

 :وصدقًا وتقوى، وكانوا كام قال الشاعر

 ده        فكن حديثاا حسناا ملن روىــرء حديث بعـوإنام امل

رسمية أي بتعيني  ومل يكن اإلفتاء يف الكويت منذ كانت ونشأت ذا صفة

شخص معـني للفتوى مـن ولـي األمر، وإنام كان األمر مرتوكًا للعالقة الطبيعية 

بني النـاس والعلامء، حتى كـان عهـد املرحـوم الشيخ سالـم املبارك الصباح 

إذ رأى أن يسند الفتوى إىل  الشيخ ( م0 5 -8 5 )احلاكم التاسع للكويت 

فأصدر أمرًا بذلك ، لكن هذا التعيني مل يطل عمره إال عبد اهلل بن خالد العدساين، 

سنة وأشهرًا، فقد تويف قايض الكويت يومذاك الشيخ عبد العزيز العدساين، وبعد 

وفاته قّلد الشيخ عبد اهلل بن خالد العدساين منصب القضاء، فانرصف إليه وتفرغ 

 .له
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مر مل يرتك الناس وينبغي أن نعلم أنه مع وجود املفتي املعني من قبل ويل األ

فالكل يسأل من يثق به من العلامء، والكل يلجأ إىل من حيسن به الظن .. عادهتم

 .من العارفني

وكانت سامء الكويت يومئٍذ مضيئة بمجالس الفتوى من اهل  العلم واملعرفة 

والتقوى والورع ، من أمثال الشيخ عبد اهلل بن خلف الدحيان، والشيخ يوسف 

عبد اللطيف العدساين، والشيخ ُجعة بن جودر وغريهم ممن  بن محود، والشيخ

فقد كانت جمالسهم جمالس ... علموا فعملوا، وعّلموا فأخلصوا، وأرشدوا واتقوا

 ... وعظ وإرشاد، وسؤال وجواب دون إعنات عىل السائل أو تشديد

وعىل سبيل املثال ال احلرص، فإن املرحوم الشيخ عبد اهلل بن خلف كان    

: أسهل احللول للسائل دون اخلروج به عن نطاق الرشيعة حمتّجًا بأن يلتمس

متفق  «يََّسوا ول تعََّسوا »:  ملسو هيلع هللا ىلصوامتثاالً ألمر الرسول ( العامي المذهب له)

 .عليه

األول بعد رشوق الشمس لقراءة : وكان للشيخ عبد اهلل بن خلف جملسان

ديث، وكان املجلسان حافلني التفسري، والثاين بعد صالة املغرب لقراءة يشء من احل

 .بالناس املستمعني من كل أنحاء مدينة الكويت

ورغم كثرة من حيسن اإلجابة إال أن الناس قد جيمعون عىل توجيه أسئلتهم ملن 

وإُجاع الناس عىل ... يفضلونه عىل غريه، أو يرتاحون إلجابته ويطمئنون إىل علمه

 .تفضيله شهادة امتياز له ووسام تقدير وتكريم

هـ أُجع الناس عىل الرضا باملرحوم الشيخ يوسف بن عيسى 4 4 ويف سنة 
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القناعي مسؤوالً وجميبًا عىل أسئلتهم الدينية واالجتامعية يف عقائدهم وعباداهتم 

يلتمس األيرس واألسهل : ومعامالهتم وعالقاهتم، فكان رمحه اهللّ نِعم املجيب

 .ال مذهب للعامي: ويقول كام قال سلفه

إلنصاف أن نذكر أن الشيخ يوسف بن عيسى هو أول من أفتى يف هذا ومن ا

 .البلد باعتبار طالق الثالث يف جملس واحد طلقة واحدة

وكان رمحه اهلل، جيلس صباح كل يوم لقراءة يشء من تفسري القرآن الكريم، 

وكلام ختم تفسريًا من التفاسري بدأ بغريه، واستمر جملسه هذا من بعد وفاة الشيخ 

هـ إىل أن انتقل الشيخ يوسف إىل جوار ربه سنة 435 د اهلل بن خلف سنة عب

 .م574 

ونحب هبذا الصدد أن نربز أسامء رجال من تاريخ الكويت املرشق عرفوا 

 .بالعلم والورع والتقى، وخدمة املسلمني تعلياًم وإفتاءً 

 - 4  )فمنهم الشيخ الفقيه حممد بن عبداهلل بن حممد بن فارس التميمي 

، تتلمذ عىل الشيخ عبدالعزيز بن دامغ، والشيخ أمحد بن صعب، (هـ8 4 

والشيخ الفداغي، وكان ذا عفاف وتقى مع حسن خلق وهدي مستحسن، زاهدًا 

 .فيام يف أيدي الناس، باذالً نفسه فيام ينفعهم

، (هـ435  - 5  )ومنهم الشيخ العامل الكبري عبداهلل بن خلف بن دحيان 

يد والده، والشيخ حممد الفارس، والشيخ صالح بن محد املبيض، تلقى العلم عىل 

والشيخ حممد بن عوجان، وقد أجازه الشيخ املؤرخ إبراهيم بن عيسى، والشيخ 

وكان بينه وبني علامء زمانه مراسالت . حممد بن عبدالكريم بن شبل القصيمي
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لدان بأجوبة حسنة قوية، وكان يتوىل اإلجابة عىل األسئلة التي ترد إليه من شتى الب

املسائل الفقهية، والفتوحات الربانية يف : وخطاب مسدد، وله بعض املؤلفات مثل

 .املجالس الوعظية

ومنهم الشيخ خالد بن عبداهلل بن حممد العدساين، تعلم عىل يد والده الفقه، ثم 

تلقى العلم عىل يد السيد أمحد بن السيد عبداجلليل، واستمر يعلم الناس حتى 

 (.هـ6 4 تويف عام . )رصه، وكان فقيهًا نحوياً كف ب

ومنهم الشيخ حممد بن إبراهيم الغانم الذي رحل يف طلب العلم إىل اإلحساء، 

 .وكان شعلة ذكاء، واشتغل يف التعليم، وتويف وهو شاب

ومنهم الشيخ حممد بن جنيدل، تتلمذ عىل يد الشيخ عبداهلل العدساين، والشيخ 

 .هـ 43 ويف عام عبداهلل بن خلف، وقد ت

ومنهم الشيخ القايض عبداهلل بن خالد العدساين، تلقى علومه عىل يد والده، 

والشيخ عبدالرمحن الفاريس، واستمر معلاًم أكثر من عرشين سنة، ثم عني مفتيًا 

 .هـ436 زمن الشيخ سامل املبارك، ثم قاضيًا بعد ذلك، وقد تويف عام 

اإلسالم الشيخ عبدالعزيز بن أمحد ومنهم الرحالة يف طلب العلم وخدمة 

تلقى علومه األوىل عىل يد علامء الكويت، (. هـ6 4  -  40)الرشيد البداح 

الشيخ عبداهلل الدحيان، كام أخذ عن علامء اإلحساء واملدينة املنورة، كالشيخ : مثل

املكي بن عزوز، وقرأ عىل العالمة الشيخ حممود األلويس، وزار العراق ومرص 

سيا لنرش الدعوة يوتركيا واجتمع بأكابر علامئها ورحل إىل أندونوالشام 

حتذير املسلمني من اتباع غري سبيل املؤمنني، : اإلسالمية، وترك آثارًا علمية مثل
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 .وتاريخ الكويت، وجملة الكويت، وغريها

ومنهم الشيخ عبد الرمحن بـن حممد الفاريس، طلب العلم يف مكة املكرمة، 

الكويت علم الفقه والنحو، واشتغل خطيبًا يف جامع اخلليفة،  وملـا رجـع إلـى

 .هـ480 تويف عام . وتنقل يف البالد كثريًا، ثم عاد إىل الكويت

ومنهم الشيخ يوسف بن محود املالكي، تلقى العلم عىل الشيخ مساعد 

العازمي، وعني مدرسًا يف مدرسة املباركية، واستفاد كثريًا من الشيخ عبداهلل بن 

 .هـ 48 تويف عام . فخل

، (هـ 45  -5 4 )ومنهم الشيخ عبدالوهاب بن عبداهلل بن حممد الفارس 

ظهرت عليه عالمات النجابة مبكرًا، وتتلمذ عىل الشيخ عبداهلل بن خلف، ولقي 

يف مكة العديد من أهل الفضل والعلم، واستفاد منهم، وقد تورع عن القضاء عام 

 .ملا عرض عليه هـ483 

، تلقى (هـ454  -58  )شيخ املصلح يوسف بن عيسى القناعي ومنهم ال

مبادىء العلوم يف الكويت، ثم سافر إىل اإلحساء، ثم إىل مكة، وأقام فيها سنتني 

لقي خالهلام كبار العلامء، وأسس مع غريه أول مدرسة نظامية يف الكويت وُعني 

والدينية، وله من ناظرًا ومدرسًا فيها، قام بالعديد من اإلصالحات التعليمية 

املذكرة الفقهية يف األحكام الرشعية، وامللتقطات، وصفحات من تاريخ : اآلثار

 .الكويت

ومنهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن حممد بن فارس، كان من أساتذته 

الشيخ عبداهلل بن اخللف الدحيان، والشيخ الفقيه عبداملحسن البابطني، وبقي إمامًا يف 
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وخاصة -رس أربعة ومخسني عامًا، كام اشتغل يف تدريس العلوم الرشعية مسجد الفا

تويف . يف املدارس األهلية والدينية، وكان حمبوبا لدى العامة واخلاصة -الفقه احلنبيل

 .هـ304 عام 

، توىل تعليمه (هـ453  -  4 )لشيخ أمحد بن مخيس اجلربان ومنهم ا

ثـم أرسله إلـى الزبري لطلب العلـم، وتربيته خالـه الشيخ عبـد اللـه اخللف، 

وتوىل اإلمامة واخلطابة يف مسجد البدر، وكان جهوري الصوت، كام توىل 

 .القضاء

، تلقى علومه األوىل (هـ 46  -3 4 )ومنهم الشيخ عبدالعزيز قاسم محادة 

يف الكويت، وأهم شيوخه الشيخ ُجعة اجلودر، والشيخ يوسف بن محود، والشيخ 

محد املبارك من اإلحساء، وكان له الفضل يف إنشاء املعهد الديني  عبدالعزيز بن

 .م 48 عام 

وقد اكتفينا باإلشارة العابرة إىل كل من هؤالء العلامء، نظرًا ألن هذا الكتاب 

ليس كتاب تراجم، ومن أراد التوسع يف تراُجهم فلريجع إىل الكتب املختصة 

 .بذلك

ستوى الشعبي ما كان يقوم به الشيخ عبداهلل ومن جهود العلامء يف الفتوى عىل امل

النوري رمحه اهلل، خالل سنني طويلة من اإلجابة عىل أسئلة السائلني واملستفتني يف 

 .جهازي اإلذاعة والتلفزيون وغريمها إىل آخر حياته

وقد خلفه يف هذا العمل الطيب يف التلفزيون الدكتور خالد املذكور األستاذ يف 

و هيئة الفتوى ورئيس اللجنة العليا للعمل عىل استكامل تطبيق كلية الرشيعة وعض
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الرشيعة اإلسالمية، وذلك من خالل برناجمه التلفزيوين األسبوعي املفيد، ومن 

 .خالل جهوده املباركة األخرى

، كام أن للدكتور عجيل النشمي، عميد كلية الرشيعة يف جامعة الكويت سابقاً 

ة وطيبة يف اإلجابة عىل استفتاءات املستفتني يف وعضو هيئة الفتوى مشاركة كبري

 .اإلذاعة الكويتية وغريها من وسائل اإلعالم

وينبغـي أن ال ننسى اجلهـود األخـرى التي يقـوم هبـا أئمـة املساجد وغريهم 

من علامء اإلسالم يف إجابة السائلني وتعريفهم احلالل واحلرام وإرشادهم إىل 

 .مختلف الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املنظورةطريق احلق وجادة الصواب ب

وتشهد وزارة األوقاف يوميًا عددًا من املراجعني الذين يرغبون يف االستفتاء 

الشفوي الرسيع، فيقوم الشيخ حسن مناع مستشار اإلدارة ورئيس هيئة الفتوى 

 .عىل األغلب بالرد عىل أسئلتهم واإلجابة عليها شفوياً 

 

 اإلفتاء قدامًاجهود موثقة يف : 

ومما يذكر هنا أن نشاط اإلفتاء واالستفتاء يف الكويت عىل املستوى الشعبي 

ولعل أصدق مثال عىل ذلك كتاب ... لعلامء الكويت قدياًم قد تم توثيق بعضه

، وهو كتاب يتضمن إجابة وافية عن (العقود الياقوتية يف جيد األسئلة الكويتية)

الدينية املهمة، وجهها الشيخ عبداهلل بن خلف الدحيان ثالثني سؤاالً من األسئلة 

إىل حمدث الديار الشامية يف حينه اإلمام عبدالقادر بن أمحد املعروف بابن بدران 

 .هـ438 بتاريخ 

( األجوبة النافعة عن األسئلة الواقعة: )كام أن هناك من هذا القبيل كتاب
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ساعد سابقًا يف وزارة الوهاب الفارس الوكيل امل الرمحن عبد للشيخ عبد

( سألوين يف العقيدة والتفسري)وكتاب ( من غريب ما سألوين)األوقاف، وكتاب 

 .للشيخ عبداهلل النوري رمحه اهللّ، عضو ورئيس جلنة الفتوى سابقاً 

وهذه الكتب املذكورة هنا ليست إال نامذج جلهود العلامء يف الكويت قديام من 

همة التي ما فتىء الناس يسألون عنها، أجل البت يف القضايا الرشعية امل

 .ويلتمسون اإلجابة عليها

 

 وزارة األوقاف تقوم بعبء الفتوى: 

وعندما أنشئت اإلدارات احلديثة ونظمت شؤون الكويت هنضت إدارة 

األوقاف بالعبء التقليدي للفتوى من حيث اإلجابة الشفوية التي يقوم هبا 

أن تكون اإلجابة من قبل جلنة مكونة من عدد من املشايخ والعلامء، إال أهنا ارتأت 

العلامء ال يقلون عن ثالثة، وذلك ضامنًا للدقة والتثبت العلمي، وعدم الترسع أو 

 .اخلضوع ألي مؤثر شخيص أو موضوعي

إال أن ما كانت ختشاه جلان الفتوى املَُشَكَلة من طرف األوقاف دائاًم وباستمرار 

وية للناس بالنص نفسه والعبارة ذاهتا ، دون َتَزُيد أو هو أن ال تنقل فتاواها الشف

بقصد أو بدون قصد، أو أن ال يستفيد منها أكرب ... نقص أو تأويل أو سوء فهم

عدد من املسلمني، أو أن تضيع الفتاوى ومتوت بعد إخبار السائلني هبا ، فال 

بعد اإلجابة ، أو أن يتغري َنّص سؤال السائل وكالمه ... يستفيد أمثاهلم منها 

كل ذلك وغريه مما خيشى حدوثه ... فيحتاج إىل إجابة خمتلفة عن اإلجابة األوىل

 .ألن الفتاوى مل تكن مكتوبة موثقة مضبوطة
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م فام بعد باشرتاط كتابة 577 واستدعى ذلك أن تقوم جلان الفتوى منذ عام 

إذا استدعى السؤال لتوضيحه وحتديده، ثم تقوم اللجنة بمقابلة السائل شخصيًا 

األمر ثم تعمد إىل كتابة اإلجابة وتنقيحها وضبطها قبل أن تعطيه إياها مقرونة 

 .بنص سؤاله

إن جلان الفتوى تقوم باجتهاد ُجاعي للوصول إىل احلكم الرشعي الذي تزود 

به السائل، وهي تدرك أن هناك جلانًا متخصصة يف اإلفتاء الديني أو أشخاصًا 

إسالمية خاصة يف داخل الكويت وخارجها قد خيالفوهنا غريها ممن هلم توجهات 

 .يف الرأي الرشعي الذي تفتي به ويتبنون آراء وأقواالً أخرى  

ورغم أن فتاوى اللجان الرشعية دقيقة يف عباراهتا مسجلة يف حمارضها  

منذ أمد ليس  -حمفوظة يف أيدي الناس بوثائق واضحة، فإن اهليئة وجلان اإلفتاء 

مل تسلم من ألسنة وال أقالم وال غمزات الذين هيتمون بالتشويش  -بالقريب 

والتعريض بكل جهد حكومي أو عمل رسمي، أو يلجئون إىل اإلثارة وأسلوب 

 !!!االستفزاز والتحريض

 

 التشكيالت األوىل للجان الفتوى يف الكويت: 

د وملا كان من األهداف األساسية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عن 

إنشائها توفري اجلهة الرسمية التي تفتي الناس يف أمور دينهم لضامن القيام هبذه 

( اإلفتاء غري املنظم)املهمة، باإلضافة إىل جتنب ما يعرتي نشاط اإلفتاء الشعبي 

أحيانًا من االرجتال والتعارض لالعتامد فيه عىل املشافهة يف السؤال واجلواب، 

 .اخلاص وعىل املعرفة الفردية، واجلهد
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الرمحن املجحم بتعيني جلنة  لذا قام وكيل وزارة األوقاف يومذاك األستاذ عبد

للفتوى من ثالثة أعضاء من خرية العلامء األكفاء، وبذلك شكلت أول جلنة 

 .رسمية للفتوى

ثم شكلت جلنة ثانية مكونة من أربعة أشخاص من العلامء األفاضل، كان 

 .أحدهم من الكويتيني

م عّينت جلنة للفتوى بقرار وزاري مكونة من مخسة أعضاء من 578 ويف سنة 

 .العلامء املختارين

وكانت هـذه اللجنـة اخلامسية تعمـل بإخالص كغريها من اللجان السابقـة،  

أسئلـة السائلني رسميني  فتعقد جلستها الرسميـة كـل أسبـوع لتجيب علـى

مئنة مرتاحة إىل صحة وشعبيني، ثم تصدر فتواها بعد فهم السؤال وهي مط

 .اإلجابة ودقتها

وفيام ييل التطورات اإلدارية األوىل التي مرت هبا جلان اإلفتاء يف وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية بشكل مفصل ، وكذلك العلامء األفاضل الذين 

 ..شاركوا يف تلك اللجان

ى للرد عىل الفتو بتشكيل جلنة 585 لسنة    صدر أوالً القرار اإلداري رقم   

أسئلة واستفسارات املواطنني، وكانت تتكون من العلامء األفاضل التالية 

 :أسامؤهم

 .رئيساً     ـ  الشيخ عبد اهللّ النوري

 .ـ  الشيخ أمحد حممد األمحر
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 .ـ  الشيخ رضوان رجب البييل

 .ـ  الشيخ حسن مراد مناع

 .ـ  الشيخ حممد األشقر

بداء احلكم الرشعي فيها إىل اللجنة حيث كانت حتال القضايا املحتاجة إل

بتكليف من املسؤولني، ومل يكن للجنة يوم حمدد لالجتامع فيه، كام مل تضبط 

جلسات اللجنة بمحارض يمكن الرجوع إليها، وإنام كانت اللجنة تكتفي باإلجابة 

 .الشفوية

 5م حيث صـدر القرار الـوزاري رقم 577 واستمر احلـال كذلك إلـى عام 

( م577 من مارس   هـ ، املوافق 457 من ربيع األول    ) 577 ملسنة 

 :بإعادة تشكيل جلنة الفتوى من العلامء التالية أسامؤهم

 .رئيساً     ـ  الشيخ عبد اهللّ النوري

 .ـ  الشيخ بدر املتويل عبد الباسط

 .ـ  الشيخ حسن مراد مناع

 .ـ  الشيخ عطية حممد صقر

 .ـ  الشيخ حممد سليامن األشقر

م، حيث تم حتديد يوم االثنني 577 /6/5 وكان أول اجتامع هلا يوم األحد 

من كل أسبوع موعدًا الجتامعها األسبوعي، واختارت اللجنة أحد أعضائها ملهمة 

 . املقرر، ووضعت الئحة تنظم عملها

ونظرًا النشغال أعضاء جلنة الفتوى بأعامل علمية أخرى فقد تم حينذاك 
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وهو من خرجيي كلية ]مبارك عبد اهلل األمحد الصباح تكليف الشيخ مشعل 

بمهمة [ الرشيعة بجامعة امللك عبد العزيز سابقا، أم القرى حاليًا، بمكة املكرمة 

 .م576 مقرر اللجنة، وذلك يف عام 

، صدر (م 56 /0 /3 املوافق  هـ،  30 من ذي احلجة  7 )وبتاريخ 

ة تشكيل جلنة الفتوى ، نظرًا لفقدها م بإعاد 56 لسنة    4القرار الوزاري رقم 

 الشيخ عبد اهللّ النوري : اثنني من أعضائها، ومها

، (م 56 املوافق يناير )هـ  30 بسبب وفاته يف ربيع األول  -رمحه اهللّ -

 .والشيخ عطية حممد صقر بسبب انتهاء عمله يف الكويت،  بعد خدمات جليلة

 :األفاضل عىل النحو التايلوكان التشكيل اجلديد يتكون من العلامء 

 .رئيساً    ـ  الشيخ بدر املتويل عبد الباسط

 .ـ  الشيخ حسن مراد مناع

 .ـ  الشيخ خالد املذكور

 .ـ  الشيخ حممد سليامن األشقر

 .ـ  الشيخ عبد الستار أبو غدة

 .مقرراً    ـ  الشيخ مشعل مبارك الصباح

 .نائبًا للمقرر    ـ  الشيخ أمحد سامل غيث

 

 تطوير اإلداري للجنة الفتوىال: 

ومراجعني قالئل يف  وقد زاد عمل اللجنة وتوسع من اإلجابة عىل مسائل معدودة

بداية األمر، إىل االنتقال لكافة األمور احلياتية، مع زيادة عدد املستفتني نتيجة الثقة 
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 .املتنامية يف نفوس الناس جتاه اللجنة، واحلمد هللّ

ة زيادة أعامهلا وكثرة املسائل الواردة إليها، وقد عانت اللجنة من مشكل

واستحواذ املسائل اليومية املتكررة يف قضايا األرسة عىل كثري من اجللسات ، كام 

انضمت إىل ذلك مهمة أخرى استجدت وأنيطت بلجنة الفتوى وهي استقبال 

حاالت إشهار إسالم املهتدين اجلدد إىل الدين احلنيف، وما يتطلبه ذلك من 

يه للذين يرغبون  الدخول يف اإلسالم، وبيان مايستلزمه ذلك بشأن وضعهم توج

العائيل، وما يتعلق به من أحكام رشعية أخرى، فضاًل عن توجيههم توجيهًا سلياًم 

والعناية هبم بعد اعتناق اإلسالم، واختيار الكتب املناسبة هلم باللغات التي 

 .يتقنوهنا

؛ م564 لسنة  58قرار الوزاري رقم ونظـرًا لذلك التوسـع فقد صدر ال

يرشف عىل أعامل جلنة الفتوى، ويتبع  «مكتب اإلفتاء»يقيض بإنشاء مكتب باسم 

 .مشعل مبارك الصباح مديرًا للمكتب/ للسيد وكيل الوزارة، وتم تعيني الشيخ

، بتعديل تسمية جلنة الفتوى 564 لسنة   7 ثم صدر القرار الوزاري رقم 

للفتوى، كام أعيد تشكيل العاملني فيها لتضم ثلة كريمة من  إىل اهليئة العامة

 :العلامء، وهم املشايخ التالية أسامؤهم

 .رئيساً    ـ  الشيخ بدر املتويل عبد الباسط

 .نائبًا للرئيس    ـ  الشيخ حممود األزرق

 .ـ  الشيخ حسن مراد مناع

 .ـ  الدكتور حممد األشقر
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 .ـ  الدكتور حممد فوزي فيض اهلل

 .الدكتور خالد املذكور  ـ

 ـ  الدكتور عبد الستار أبو غدة

 .ـ  الشيخ عبد القادر العاين

 .ـ  الشيخ جاسم مهلهل الياسني

 .مقرراً    ـ  الشيخ مشعل مبارك الصباح

 .نائبًا للمقرر    ـ  الشيخ أمحد سامل غيث

 :كام نص القرار الوزاري نفسه عىل أن تتفرع عن هيئة الفتوى جلنتان

 

االستفسارات املتعلقة  وهي التي تتوىل اإلجابة عللألحوال الشخصية، : وىلاأل

 .إلخ.. بالزواج والطالق والوصايا واملواريث والرضاع 

وهي التي تتوىل اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة لألمور العامة، : والثانية

كالزكاة  -غري موضوعات األحوال الشخصية  -باملوضوعات األخرى 

 .امالت التجارية وسائر الترصفاتواملع

النشمي عضوًا يف  عجيل جاسم. بتعيني د( 63/   )ثم صدر القرار الوزاري 

 .اهليئة العامة للفتوى، وعضوًا يف اللجنة التي خيصص هلا من قبل مكتب اإلفتاء

اختصاصات مكتب  بتحديد( م563 لسنة  73رقم )ثم صدر القرار الوزاري 

 .اإلفتاء

صدر ( م567 من نوفمرب    هـ، املوافق 306 من ربيع األول  5 )وبتاريخ 
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إدارة )إىل ( مكتب اإلفتاء) م بتغيري اسم567 لسنة  86 القرار الوزاري رقم 

 .مع وضع نظام هلا( اإلفتاء

 .ومنذ ذلك احلني يتم غالبا إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنوياً 

م صدر القرار 566 من أكتوبر  7هـ، املوافق 305 من ربيع األول  8ففي 

بإعادة تشكيل هيئة الفتوى، لتتكون من املشايخ التالية  50/66 الوزاري رقم 

 :أسامؤهم

 .رئيساً    ـ الشيخ بدر املتويل عبد الباسط 

 .ـ الشيخ حسن مراد مناع

 .ـ الدكتور حممد األشقر

 .ـ الدكتور حممد فوزي فيض اهلل

 .ـ الدكتور حامد جامع

 .أبو غدة ـ الدكتور عبد الستار

 .ـ الدكتور خالد املذكور

 .ـ الدكتور عجيل النشمي

 .ـ الشيخ عبد القادر العاين

 .ـ الشيخ حممد زكي الدين قاسم

 .ـ الدكتور حممد عبد الغفار الرشيف

 .مقرراً    ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح 

 .نائبًا للمقرر   ـ الشيخ عيسى أمحد العبيديل 
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صدر ( م565 من ديسمرب   4هـ، املوافق 0 3 من ُجادى الثاين  4)ويف 

م بإعادة تشكيل هيئة الفتوى من املشايخ 565 لسنة     القرار الوزاري رقم 

 (.نفس التشكيل السابق)السابقة أسامؤهم 

ثم توقف عمل اللجنة بسبب الغزو العراقي الغاشم عىل دولة الكويت، إىل أن 

أعيد تشكيل هيئة الفتوى عىل النحو مّن اهلل عىل دولة الكويت بالنرص والتحرير، ف

 :التايل

 .رئيساً     ـ الشيخ حسن مراد مناع 

 .نائبًا للرئيس    ـ الدكتور خالد املذكور 

 .ـ الدكتور عجيل النشمي

 .ـ الدكتور حممد عبد الغفار الرشيف

 .ـ الدكتور حممد فوزي فيض اهلل

 .ـ الدكتور عيسى زكي شقرة

 .ـ الشيخ عز الدين حممد توين

 .مقرراً    ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح

بإضافة الدكتور   67/5 ، 53وقد صدر بعد ذلك قراران وزاريان رقم 

( عضوًا يف جلنة األمور العامة)حامد عبد احلميد جامع إىل تشكيل هيئة الفتوى 

وإضافة الدكتور عبد احلكيم عيل أمحد املغريب إىل تشكيل أعضاء هيئة الفتوى 

 (.األحوال الشخصية عضوًا يف جلنة)

بضم الدكتور  48/54 صدر القرار الوزاري رقم  554 /  /3 وبتاريخ 
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عضوًا يف جلنة األمور )أمحد احلجي حممد املهدي الكردي إىل عضوية هيئة الفتوى 

 (العامة

م ضم إىل هيئة الفتوى الدكتور حسن عيل الشاذيل كام ضم 557 ويف عام      

كتور حممد عبد الرزاق الطبطبائي ونظرًا إىل أن املهام م الد 00 إليها أخريا عام 

واألعامل املناطة بإدارة اإلفتاء وإدارة املوسوعة الفقهية ذات طابع علمي، ونظرًا ملا 

م بتكليف  55 لسنة    تقتضيه مصلحة العمل، فقد صدر قرار وزاري برقم 

مله القيام بترصيف الشيخ مشعل مبارك الصباح مدير إدارة اإلفتاء باإلضافة إىل ع

 .م 55 /7/ أعامل املوسوعة الفقهية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 

بشأن البناء التنظيمي للوزارة   55 لسنة  86 كام صدر قرار وزاري برقم 

من القرار تسمية إدارة اإلفتاء وإدارة املوسوعة الفقهية  4حيث تضمنت املادة 

 .ون ملحقة بالسيد وكيل الوزارةوتك( إدارة اإلفتاء والبحوث الرشعية)باسم 

استقر ( م554 /  /8 هـ، املوافق 3 3 من ُجادى الثاين  4)ثم بتاريخ 

 :الرأي عىل أن تنشأ إدارة عامة لإلفتاء والبحوث الرشعية تتبع هلا اإلدارات التالية

 .إدارة اإلفتاء - 

 .إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية - 

 .ات اإلسالميةإدارة املخطوطات واملكتب -4

 (.املسجد الكبري)إدارة الشؤون العامة  -3

وتتبع اإلدارة العامة املشار إليها الوزير مبارشة، وهتدف إىل أن تكون املصدر 

الوطني املعتمد إلبداء احلكم الرشعي يف القضايا العامة أو اخلاصة، وإعداد 
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جتمع ملعاجلة املوضوعات والدراسات والبحوث الرشعية التي تلبي احتياجات امل

املامرسات والسلوكيات السلبية الدخيلة، كام تعمل عىل املحافظة عىل سيادة 

 .الروح اإلسالمية يف شتى نواحي احلياة

القايض بتسمية (  75/5)م صدر القرار الوزاري رقم  55 /7/ ويف يوم 

 اإلدارة العامة لإلفتاء والبحوث الرشعية باسم قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية

كام ُسمي السيد املدير العام إلدارة اإلفتاء والبحوث الرشعية باسم السيد رئيس 

قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية، وذلك ضمن التسمية اجلديدة هلياكل وزارة 

 :وقد ضم هذا القطاع حتت جناحه... األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .إدارة اإلفتاء - 

 .إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية - 

 .إدارة املكتبات -4

 

 تطور إجابات الفتوى من الناحية الشكلية: 

وبطبيعة احلال فإن إجابات جلان الفتوى من حيث كتابتها وتسجيلها تطورت 

 :منذ البداية وحتى اآلن عىل النحو التايل

وهي أن يقوم عامل واحد باإلجابة شفويًا عىل  :اإلجابة الفردية الشفوية -3

وإذا كانت تؤمن إجابة . ذه هي الطريقة البسيطة جدًا يف الفتوىسؤال املستفتي وه

رسيعة وعفوية للسائل فإهنا خيشى منها وقوع املفتي يف اخلطأ إضافة إىل أن عدم 

 .كتابتها جيعلها عرضة لصحة نقل وفهم وأمانة السائل

وهي أن يقوم عدد من العلامء باإلجابة شفويًا  :اإلجابة اجلامعية الشفوية -0
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 سؤال املستفتي وميزة هذه الطريقة أهنا متثل رأي واجتهاد ُجاعة من العلامء عىل

 .من خمتلف املذاهب واملشارب فهي أسد وأفضل من سابقتها

وهذه الطريقة هي السابقة نفسها إال أن جلنة : اإلجابة اجلامعية املكتوبة -8

 ي ـه عليها تستدعـد عرضـالفتوى فيها تشرتط كتابة السؤال ، ثم عن

السائل فتناقشه يف سؤاله وما يتعلق به، وتسجل ذلك، وقد يستدعى  -غالباً  -

األمر االتصال باجلهة التي يتعلق هبا السؤال سواء كانت فردًا كالزوجة أو جهة 

حكومية أو رشكة جتارية وذلك الستيضاح أمر أو معرفة مسألة غامضة أو حماولة 

ثم تستعرض آراء ... هذا وذاك إصالح أو لالستشارة يف شأن ختصيص أو غري

أعضائها وتدون مالحظاهتم أو اعرتاضات بعضهم، ثم تضع اإلجابة مكتوبة 

األعضاء أو أكثرهم، وتسجل يف حمرض االجتامع اآلراء موقعة منقحة بحسب رأي 

املتحفظة عىل اإلجابة دون أن تدوهنا يف نص الفتوى ابتعادا عن التشويش  األخرى

تفظ بنسخة من الفتوى قبل تسليمها للسائل شخصيًا أو من عىل املستفتي ، ثم حت

 .ينوب عنه

وقد التزمت جلنة الفتوى يف بداية كتابة فتاواها أن تكون اإلجابة خمترصة 

مقتضبة للداللة عىل احلكم الرشعي وإرشاد السائل إليه فقط، دون ذكر لألدلة أو 

راء املخالفة، وذلك بيان للمذاهب أو رسد للخالفات الفقهية أو مناقشة لآل

 .حرصًا لذهن املستفتي وابتعادًا عن املساجالت واختصارًا للوقت واجلدل

ولكن مع مرور الزمن ظهرت احلاجة إىل التوسع قلياًل يف اإلجابات والفتاوى 

فيام  -وذلك لتكون األجوبة أكثر وضوحًا، وأشد إقناعًا، وأبلغ تأثريًا، فكانت 
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 .ًا املطولة مقارنة مع الفتاوى السابقةالفتاوى املفصلة نسبي -بعد 

. بحسب املوضوعات أو بحسب أمهية السؤال واجلواب تعدد جلان الفتوى -1

فقد لوحظ أن كثريا من املستفتني ينحرص استفتاؤهم حول أمور األحوال 

الشخصية كالزواج والطالق والنفقة ونحو ذلك، فشكلت جلنة خاصة لألحوال 

ثانية لألمور العامة األخرى املتعلقة بالعبادات الشخصية، كام شكلت جلنة 

حتى إذا استشكل أمر . والعقائد واملعامالت ونحو ذلك مما يكثر السؤال عنه أيضا

عىل إحدى اللجنتني أو طرح سؤال مهم يتعلق به أمر َجَلل اجتمعت اللجنتان 

ء يف السابقتان، فشكلوا ُجيعًا هيئة الفتوى التي تعترب أعىل مرجع يف اإلفتا

 .الكويت

م 577 وقد بلغ عدد الفتاوى التحريرية الصادرة عن تلك اللجان منذ عام 

، تضمنت األجوبة الرشعية عن  فتوى حتريرية تقريباً ( 00 5)م  00  حتى عام

 .أسئلة املستفتني داخل الكويت بالدرجة األوىل، وخارجها يف أحيان كثرية

 

 كتابة الفتاوى وأهمية ذلك: 

نا من واقع خربتنا أن لكتابة أسئلة املستفتني وأجوبة املفتني مردودًا إننا نؤكد ه

 :إجيابيًا ونتيجة مهمة متثلت يف النقاط التالية

ضبط الفتاوى ضمن  حمارض رسمية موثقة وجتميعها، مما سهل تبويبها  -أ 

بحسب املواضيع والتواريخ وترقيمها وفهرستها، وإدخاهلا عىل احلاسب اآليل 

فيه قاعدة بيانات ربطت لنا تلك الفتاوى كلها من نوافذ عدة،  الذي وضعت

بحيث يتم االطالع عليها والبحث فيها ومقارنتها ببعضها ونحو ذلك عىل وجوه 
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متعددة وذلك يف وقت قصري جدًا ، وبذلك جتاوزت اإلدارة مشكلة التأخر 

 واملعاناة يف الوصول إىل الفتاوى السابقة 

ُجعها يرس عىل جلان اإلفتاء الرجوع إىل فتاواها إن كتابة الفتاوى و -ب 

ورود سؤال : القديمة كلام دعت احلاجة إىل ذلك، ودواعي احلاجة كثرية منها

معرفة : التأكد من صحة فتوى منسوبة إليها، ومنها: مشابه لسؤال قديم، ومنها

جتنب التضارب يف الفتاوى قدر اإلمكان : آراء أعضاء اللجان السابقة، ومنها

 .السعي نحو تسديد اإلجابة وتكميلها ما أمكن: ومنها

إن كتابة الفتاوى وُجعها ونرشها ، سواء متفرقة أو يف جملدات  -ج 

فهاهي دار ... وجمموعات ، قد سبقتنا إليه جهات إفتاء عريقة يف دول عديدة 

اإلفتاء املرصية حتتفظ بسجالت للفتوى منذ أكثر من مائة عام ، وقد عمدت منذ 

إىل نرش تلك الفتاوى كام هي ، دون حذف األسامء أو التواريخ أو جمريات  مدة

األحداث ، حتى بلغت جملداهتا واحدا وعرشين جملدا ، وتبعتها يف ذلك اللجنة 

العليا الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية فبلغت 

نفسه إدارة اإلفتاء يف ديب وجممع ، وفعلت اليشء  جملداً جملدات فتاواها أحد عرش 

اإلسالمية يف القاهرة ، وجممع الفقه اإلسالمي يف جدة املنبثق عن منظمة  البحوث

  املؤمتر اإلسالمي ، وغريها من اجلهات املعتمدة لإلفتاء الرشعي

جمموعة »إن كتابة الفتاوى وجتميعها وتبويبها وّلد فكرة إصدار سلسلة  - د

تي طبع منها حتى اآلن ثامنية أجزاء َُجََعت فتاوى اللجان ال «الفتاوى الرشعية

م، كام تبع ذلك إصدار العدد األول 554 م إىل عام 577 املعدة للنرش من عام 
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من الفهرس الشامل لفتاوى تلك السلسلة ، الذي ُجع فهرس فتاوى األجزاء 

دور الستة األوىل من جمموعة الفتاوى الرشعية ، وهذا عمل ضخم جليل يربز 

األوقاف وقطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية خاصة، ودور دولة الكويت 

 . ومؤسساهتا عامة يف خدمة اإلسالم واملسلمني علميًا وعملياً 

إن إصدار الفتاوى مكتوبة حيد من االعتامد عىل الفتاوى اخلارجية  -هـ

فه التحريرية التي ال تعيش ظروف البلد وواقعه وال تأخذ بعني االعتبار أعرا

ومصاحله املرشوعة العامة ، بل ربام تثري بعض السواكن والكوامن عندما تفتي بام 

تتحفظ عليه هيئة الفتوى ، إننا نجزم بأنه لو عاش الذين يفتون بذلك داخل البلد 

 . لوافقونا يف كثري مما خيالفوننا فيه

عىل ُجع كتابة الفتاوى وُجعها دفع بالقائمني عىل قطاع اإلفتاء إىل العمل  - و

أكرب قدر ممكن من الفتاوى املكتوبة للجهات املامثلة هليئة الفتوى يف الكويت مما 

هو موجود يف الدول األخرى، كالفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء املرصية، 

والفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلامء يف السعودية، والفتاوى الصادرة عن 

صادرة عن جممع الفقه اإلسالمي يف جدة، وعن دائرة اإلفتاء يف ديب، والفتاوى ال

وأمهية . جهات أخرى خمتصة باإلفتاء ومعتمدة يف بلداهنا كمراجع رسمية رشعية

 -استئناسًا هبا  -هذا اجلمع تظهر عند استعراض ومعرفة ما أفتت به تلك اجلهات 

 .قبل صدور الفتوى عن جلاننا وهيئتنا يف سؤال مماثل

عها جعل من املمكن الرجوع إىل جلان الفتوى كتابة الفتاوى وُج - ز 

لالستفسار منها عن فتوى معينة، ومعرفة وجه صدورها وأدلتها، ومناقشة اللجنة 
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فيام أفتت به ومقصدها من ذلك ، مما حيدو باللجان املختصة باإلفتاء إىل الدقة 

 .والتحفظ واليقظة

 

 اختيار وتعيني أعضاء هيئة الفتوى: 

ون اإلسالمية ضوابط كلية عامة ملن يقع عليهم ؤقاف والشوضعت وزارة األو

اختيارها ليتم تكليفهم بعضوية هيئة الفتوى وجلاهنا وذلك انطالقا من مبدئني 

 :اثنني

أن مهمة اإلفتاء عظيمة املسئوليات، ثقيلة األعباء، ال يصلح هلا العامل أو : أوهلام

ربة يف جمال الفتوى ، الشيخ ما مل يكن من أهل االختصاص يف الفقه ، واخل

 .وأصحاب اخللق والتقوى يف الدين

أن أعضاء هيئة الفتوى يمثلون نشاط الوزارة ومسئوليتها يف هذا : ثانيهام

املجال، فهم بالتايل ينوبون عنها يف إرشاد الناس إىل األحكام الرشعية املناسبة 

ىل مراتب لذلك فمن حق الوزارة بل من واجبها أن تشرتط فيهم أع. ألسئلتهم

 .الدراية واملقدرة والعلم والتيقظ

 :إن الرشوط الالزمة لعضوية هيئة الفتوى هي كام ييل

الكفاءة العلمية املتخصصة يف الفقه واألصول، واألولوية للحاصلني عىل  -3

الشهادات العليا فيهام كالدكتوراه واملاجستري باإلضافة إىل اخلربة الطويلة  يف جمال 

 .ت العلمية وبخاصة املوسوعية منهاالبحوث واملؤلفا

التميز باإلملام التام بالقواعد الفقهية العامة، واالطالع الشامل عىل أحكام  -0

 .املذاهب األربعة املعتربة أو التخصص الدقيق يف أحدها
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إن أولوية االختيار بالنسبة للعاملني يف الوزارة منحرصة يف أصحاب  -8

 .مي للموسوعة الفقهيةالكفاءات الرشعية باجلهاز العل

إن أولوية االختيار بالنسبة للعاملني خارج الوزارة تكون ألعضاء اهليئة  -1

 .جامعة الكويت -التدريسية يف كلية الرشيعة 

أعضائها وقد لوحظ يف تشكيالت هيئة الفتوى وجلاهنا املتعددة تنوع مذاهب 

 .كي أو حنفيمال الفقهية، حيث إن من أعضائها من هو شافعي أو حنبيل أو

ووزارة األوقاف يف ضوابطها العامة هذه الختيار أعضاء هيئة الفتوى هتدف 

للوصول إىل تنوع املدارس الفقهية وتعدد مذاهبها واختالف املشارب والطبائع 

 واجلنسيات لتكون هيئة الفتوى جامعة هلذا كله مما يزيد فتاواها ثراًء وقوة وتوازنًا 

 

 الفتوى يف الكويتجلان منهج عمل هيئة و: 

وال بد من اإلشارة هنا إىل املنهج الذي تلتزم به جلنة الفتوى وهيئتها بمهمتها 

 .الرشعية

فمن اجلدير بالذكر أن عمل اللجنة اجلامعي تسوده روح األخوة والتثبت 

 .والتيسري

كام أهنا كثريًا ما تضع قواعد إجرائية لضبط العمل وبيان طريقة إصدارها 

 .للفتوى

 .لب عىل منهج جلنة الفتوى اجلانب الرشعي العميل، ال النظري االفرتايضويغ

حسب علمه  -وأثناء مداوالت أعضاء جلنة الفتوى يديل كل منهم برأيه 

يف السؤال املعروض أمام اللجنة دون تردد، ولذلك فقد تطول  -ومعرفته 
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 .مناقشاهتا أكثر مما يتوقع السائل

السهل األيرس بعد قناعتها به حتى ال توقع وعادة ما تأخذ اللجنة بالرأي 

 .السائل يف احلرج، وال تشدد يف األحكام، وال حتمل الناس عىل ما يشق عليهم

، -وال حرج يف ذلك-وقد خيالف بعض األعضاء رأي األكثرية يف مسألة ما 

فتصدر الفتوى برأي األكثرية، مع تسجيل رأي العضو املخالف يف حمرض 

 .االجتامع

ما خترج اللجنة يف فتاواها خارج إطار املذاهب الفقهية األربعة، وذلك  وقليالً 

وهذا ... لشمول أحكام تلك املذاهب، وقوة مستنداهتا، وانعقاد عمل األمة عليها

اخلروج النادر كام ذكرنا، يكون إذا رأت اللجنة يف رأي ما دلياًل ُيستند إليه، 

 !!.ومصلحة أكيدة تدفع إىل ذلك

أن تستدعي املستفتي إذا رأت يف ذلك فائدة، وغالبًا ما : ة الفتوىومن منهج جلن

تستدعي زوجته إذا كان األمر يتعلق بالطالق أو مسائل بني الزوجني، وقد 

تستعني يف عملها ببعض أصحاب اخلربة ممن تثق يف دينهم وعلمهم، لتستوضح 

 .منهم عن بعض األمور العلمية أو العملية أو احلرفية

ن الفتوى عن تناول القضايا التي تعرض يف ساحة القضاء أمام وتبتعد جلا

املحاكم عمومًا، وال تتدخل فيها إال إذا طلبت اجلهات املختصة منها ذلك رسميًا، 

فقد حتيل إليها املحاكم أو جهات التوثيق أو إدارات العدل بعض املسائل 

 .رفة احلكم الرشعي املعروضة أمامها ، إما لالستئناس برأي هيئة الفتوى وإما ملع

وقد يطلب بعض السائلني جمرد معرفة احلكم الرشعي يف أمر يرغب يف عرضه 
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عىل القضاء، فُيبني له رأي اللجنة يف ذلك مشافهة، مع رده للبت يف أمره إىل 

 .املحاكم املتنازع أمامها فهي صاحبة االختصاص

اخلوض فيام يثري وترتفع جلنة الفتوى عن املهاترات والرد عىل املخالفني، أو

الناس، أو يشكل مساسًا بخصوصياهتم، مستبدلة ذلك كله بالكلمة الطيبة 

،  چچ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ چ: والنصيحة اخلالصة، فقد قال تعاىل

 .وقد حتملت جلنة الفتوى يف سبيل ذلك بعض التجني والتحامل

يلية، بذكر األدلة التفص -خاصة يف الفتاوى القديمة-ومل تلتزم جلنة الفتوى 

يكون مفيدًا للمستفتي أن  خيوض  ألن جمال ذلك األبحاث الرشعية، وقد ال

املفتي أمامه يف ذلك، خوفًا عليه من التشويش إن مل يكن املستفتي أهاًل لإلحاطة 

 .باألدلة الرشعية

ومن أجل الفائدة الدائمة، وباعتبار جلنة الفتوى جلنة رسمية، فقد سجلت 

يف حمارض رسمية دونت فيها األسئلة املقدمة والبيانات  577 اجتامعاهتا منذ عام 

 .التوضيحية والنقاش القائم بني اللجنة واملستفتني واإلجابة األخرية املعتمدة

 وحتتفظ إدارة اإلفتاء بمحارض جلان الفتوى، وتعترب تلك املحارض رسيـة ال

تدعي ظروف ومن تس يطلـع علـى األسئلة واألجوبـة فيهـا أحـد إالَ أصحاهبـا

اخلاصة من عائلية  م أرسار املستفتني وشؤوهنعىل اً العمل اطالعهم،  وذلك حفاظ

أو بعضها إىل ترصيح خاص من وحيتاج االطالع عىل املحارض .. ودينية واجتامعية

 ..السيد املدير العام إلدارة اإلفتاء والبحوث الرشعية

ُيسلم اجلواب يف كل فتوى إال إىل صاحب  أن ال كام أن مما جرت عليه اإلدارة
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 .العالقة أو وكيله

وقد حتيل اللجنة بعض األسئلة إىل بعض أعضائها ليتوىل اإلجابة عليها، إما 

ملصلحة عامة تتعلق بإذاعة اجلواب يف وسائل اإلعالم، أو لظروف تفّهم السؤال 

 .واالتصال بأصحاب العالقة فيه أو غري ذلك

أحيانا بعض أعضائها للوقوف بأنفسهم عىل بعض األحوال أو  وتندب اللجنة

الوقائع أو األعامل خارج الوزارة، ثم موافاهتا بتقرير حول ذلك لتكون أكثر 

 .اِطالعًا وإحاطة

وال تتدخل هيئة الفتوى وال جلاهنا يف املسائل السياسية البحتة، وقد أفاد ذلك  

و االرتباط بجهات التوجيه السيايس مما يف بقائها بعيدة عن التقلبات السياسية أ

 .جعلها جلنة علمية حيادية نزهية

ال تتدخل هيئة الفتوى وال جلاهنا يف املسائل والقضايا التي تثري حساسية  كام

اجتامعية أو طائفية داخل املجتمع، كاألمور اخلالفية بني املذاهب الفقهية ، أو 

، وترى اهليئة أن ضامن سالمة الشيعة والسنة ، أو البدو واحلرض ونحو ذلك

املجتمع وأمنه واستقراره مصلحة عليا جيب أخذها بعني االعتبار يف جلاهنا 

 .ات التأثري الكبري يف واقع الناسالرسمية ذ

وتدرك جلان الفتوى أن كتابة الفتاوى وتوثيقها تدعو إليه دواع كثرية، وهو 

أن من املصلحة هلا أو للسائل  األصل يف العمل كام بينا، لكن هيئة الفتوى قد ترى

أو للمجتمع أن تكتفي باإلجابة الشفوية  أو تتوقف فيها إذا كان يف ذلك مصلحة 

 .راجحة، وقد فعلت ذلك مراراً 
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وقد ترى هيئة الفتوى أو جلاهنا إحالة السائل إىل جهة أخرى، ربام تكون جهة  

ال العمل الرسمي علمية يف جمال اإلجابة عن بحث ختصيص، أو جهة إدارية يف جم

والوظيفي، أو جهة لإلفتاء يف بلده لرتاعي الظروف واألعراف املتبعة فيه ، 

 .ولتعرف خبايا املسائل بشكل دقيق ومفصل مما قد خيفى عىل غريها

وقد تعتذر اللجان عن اإلجابة عىل سؤال مل يبت فيه من قبل املجامع الفقهية  

األمور املعقدة الشائكة فتؤجل اإلجابة الرشعية كاملسائل املستحدثة املستجدة و

 .ملزيد من الدراسة والتثبت وعدم االستعجال يف ما هو هام أو دقيق 

وال تعترب هيئة الفتوى وجلاهنا إجاباهتا ملزمة للسائل إال بقدر ما يأخذ هو به   

إن هيئة الفتوى تبني بكل وضوح أهنا جهة غري ملزمة ألحد يف أي أمر من .. نفسه

. فاملفتي غري القايض... وهذا فارق واضح بني جلان اإلفتاء واملحاكم. األمور

أما القايض فهو يأمر ويلزم، ويفرض . املفتي يبني احلكم ويظهره ويرشد إليه

وحكم القايض يرفع النزاع بني املتخاصمني قرسًا أما إجابة املفتي .. ويوجب،

ل أن يسأل أكثر من جلنة وإن للسائ... فليست سوى إرشاد وتوجيه وإخبار وتنبيه

فتوى كام أن أي جلنة فتوى ليس هلا أن متنع املفتني اآلخرين من االجتهاد، وال أن 

 .متنع سائليها من اللجوء إىل غريها

وال تلجأ هيئة الفتوى وجلاهنا إىل خماطبة الوزارات واهليئات الرسمية 

ك من قبيل واألشخاص االعتباريني وال تتدخل يف أعامهلم إال إذا كان ذل

 .االستفسار واالستيضاح أو من قبيل الرد عىل خماطبات واردة إليها منهم ابتداء

وجتتهد هيئة الفتوى وجلاهنا أن تكون متوازنة يف إجاباهتا بني اإلفراط  
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والتفريط والتشدد والتساهل يف حدود األدلة الرشعية املعتربة ، فال هي بالتي 

املتفق عليها وال هي بالتي تشدد عىل الناس تتجاوز األحكام الرشعية الواضحة 

ومن يتصفح فتاوى اهليئة ويقارهنا . وتشق عليهم فيام فيه خالف أو سعة أو فسحة

ما وّسعه الشارع وسعت عىل الناس فيه، وما ُأخذ ... بغريها جيد ذلك واضحًا بيناً 

 .الناس فيه بالعزيمة فال خيار سوى ذلك

 

 ن تفصيلاالكتفاء باجلواب احملدد دو: 

وتود هيئة الفتوى أن تشري إىل نقطة واضحة يف الفتاوى الصادرة عن جلنة 

الفتوى، وهي أن اللجنة إنام ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حالل أو 

حرام، أو غري ذلك من األحكام التكليفية املتعلقة بأفعال املكلفني، ومل تتطرق إالَ 

 .علامء يف ذلكنادرًا لألدلة واملذاهب واختالف ال

يلزم بذكر  وقد التزمت اللجنة هذه اخلطة منذ نشأهتا، من منطلق أن املفتي ال

إما لعدم قدرة املستفتي  -ذهب  إليه كثري من العلامء  وهو ما  -الدليل للمستفتي 

عىل اإلحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بام خيالفه، أو 

أو غري هذا وذاك من أمور يعلمها املفتي جيدًا، وجيب  بمذاهب العلامء يف ذلك،

 .يه أن يستعرضها قبل إصداره للحكمعل

كام أن جلان الفتوى الحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية املراجعني هم من 

: الطبقة العامة غري املتخصصة يف الفقه وأحكامه، وهلذا رأت يف هذا األسلوب 

خمترصة موجزة، إراحة للسائل، وجزمًا يف من بيان احلكم الرشعي فقط بصورة 

 .اجلواب
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 ومن هنـا جـاءت إجابـات اللجنة قصرية ومقتضبة غالبًا غري مسهبـة

بالتفاصيل واالفرتاضات، وال متوسعة يف اآلراء واألقوال، وال مستفيضة يف 

 .أدلة األحكام

ىل وعىل من يرغب يف معرفة األدلة والوقوف عىل دقائق األحكام، والوصول إ

خمتلف األقوال، ومعرفة الراجح من املرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إىل 

املراجع العلمية األساسية، أو أن يلجأ إىل العلامء يف املسألة التي هتمه، طالبًا منهم 

يتعلق هبا، إذا كان ذلك مفيدًا له فائدة خاصة فوق معرفته احلكم  تفصيل كل ما

 .الرشعي ووقوفه عليه

 

 ل هيئة الفتوىاستقال: 

اإلفتاء عمل ديني حمض، يقوم به العامل العارف باألحكام الرشعية انطالقا من 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ: واجبه الديني املفروض عليه يف مثل قوله تعاىل

.    /التوبة چ ی  ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ

املائدة  چ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ    ۇ  ڭ ڭ ڭ چ: وقوله سبحانه

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ    ڳ گ گ چ :وقوله جل وعال. 84/

 .64/النساء   چ ں

من ُسئل عن علم فكتمه أجلمه اّلل »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول املصطفى  كام يقوم به اتباعاً 

 . «بلجام من ناريوم القيامة

ولذلك، فإن هيئة الفتوى هيئة دينية رشعية ال ختضع لسلطان أحد أو توجيهه 
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تنطلق يف بياهنا لألحكام من أو رغباته، سواء كان جهة رسمية أو غري رسمية، بل 

معرفتها وقناعاهتا، بعيدة كل البعد عن الضغوط واملؤثرات، وتقوم بدور اإلفتاء 

اجلامعي الذي يضمن هلا البعد عن الزلل، والتأكد يف احلكم، واالحرتام أمام 

 .املسلمني ، مراعية يف ذلك األحكام الرشعية واملصلحة العامة للبالد

حت به القرارات اإلدارية التي أصدرهتا وزارة األوقاف وقد أكدت ذلك، ورص   

... والشؤون اإلسالمية بخصوص هيئة وجلان الفتوى وتشكيالهتا وتعديالهتا

فضاًل عن أي - ومارسته الوزارة عمليًا خالل سنني طويلة، فلم يقم أي مسؤول فيها

ممارسة بالتدخل يف شؤون جلان اإلفتاء، أو توجيهها، أو  -مسؤول من خارجها

 .الضغوط عليها، أو إقالة أعضائها، أو جتاوز فتاواها

وما كان لوزارة األوقاف بالنسبة هليئة وجلان الفتوى سوى الدور التنظيمي 

، وتوفري كافة الفتوىتقوم الوزارة برعاية جلنة واإلداري البحت، الذي من خالله 

، وتسهيل مهمة اتصاهلا يةإلداراواخلدمات  االحتياجات التي تطلبها من املقر املالئم

 .وتقديم كافة صنوف الدعم واملساعدة هلا باجلهات الرسمية وغري الرسمية،

من سمعة  -واحلمد هلل-وأوضح دليل عىل استقالل هيئة الفتوى ما تتمتع به 

طيبة وثقة راسخة لدى العامة واخلاصة يف الداخل واخلارج، وما تشهد به ملفاهتا 

عطر ومديح كبري، نسأل اهلل أن يكون يف ميزان حسنات  وأوراق سائليها من ثناء

 .أعضائها يوم الدين

وقد اكتسبت هيئة وجلان الفتوى يف وزارة األوقاف ثقة الناس وحمبتهم 

 .وأضحت مرجعًا معتمدًا وموثوقًا لدهيم 
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وال أدّل عىل ذلك من رجوع كثري من الوزارات واإلدارات واجلمعيات  

اخلريية والتعاونية والرشكات واملراكز اإلسالمية فضاًل عن األعداد الوافرة 

الكثرية من األفراد إليها يف خمتلف األمور التعبدية أو أمور األحوال الشخصية أو 

م أو األمور االجتامعية واألخالقية ، أمور املعامالت املالية أو أمور احلالل واحلرا

مع طلب كثري منهم ... وحتكيمها يف املنازعات من قبل األطراف املتنازعة نفسها

هذا عدا عن ... املشورة والرأي والنصح والتوجيه إضافة إىل احلكم الرشعي

وذلك ال شّك من ... املشاريع املقدمة من جملس الوزراء أو جملس األمة لدراستها 

 .اهلل ونعمته ومنتهفضل 





 

 

 

 

 

 :ثالثاً
 إجنازات تتحدث عن نفسها
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 إجنازات تتحدث عن نفسها

 الفتوى اهلاتفية تطور جديد: 

دون تكليف السائل عناء احلضور  -استخدام اهلاتف للربط السائل واملجيب 

صة يف املسائل البسيطة ومشقة انتظار الدور للدخول عىل جلان الفتوى، خا

ون اإلسالمية ؤرة األوقاف والشولني يف وزاؤفكرة راودت أذهان املس -املتكررة

منذ مدة، استجابًة لبعض املطالبني بذلك من السادة املستفتني، وحاًل مقبوالً 

لتخفيف الزحام عىل جلان الفتوى يف الوزارة، ووسيلة من وسائل رسعة وصول 

السؤال إىل املفتي ورسعة وصول اإلجابة إىل املستفتي، مع ما يف طبيعة االستفتاء 

جتاوز عن إحراج السائل بكشف نفسه واسمه للمفتي مما يضايق  باهلاتف من

مع مالحظة أن الفتوى اهلاتفية متثل رأي . بعض السائلني، رجاالً كانوا أم نساءً 

 .الشيخ املفتي فقط

ون ؤم، وبتوجيه من وزير األوقاف والش 55 /0 /  لذلك ففي 

ار اإلداري رقم صدر القر -اإلسالمية آنذاك األستاذ حممد صقر املعورشجي 

من السيد وكيل الوزارة آنذاك الدكتور عيل الزميع يتضمن تكليف كل   04/5 

 : من السادة العلامء األفاضل

 املجيد احلليم عبد زين عبد   أمحد أمحد حممد جلباية 

 حسني فهمي األزهري   توفيق عيل عوض اهلل هالل

 إبراهيم حممد مصطفى اآلغا   الفضيل رويب حسني عبد

هم من املشايخ املشهود هلم بالعلم والفضل واخلربة يف جمال التعامل مع و
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 .اجلمهور، باإلجابة عىل االستفتاءات الرشعية املوجهة باهلاتف

ما عدا يوم  -سائر أيام األسبوع : وحدد القرار موعد استقبال االستفتاءات

ثانية عرشة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى ال -اجلمعة وأيام العطل الرسمية 

وطلب القرار نرش . ظهرًا، ومن الساعة الرابعة عرصًا وحتى الساعة الثامنة مساءً 

املرئية واملسموعة واملقروءة ليكون معلومًا : ذلك بكافة وسائل اإلعالم املتاحة

 .للناس كافة، مع بيان رقم اهلاتف الذي خيص جلنة الفتوى اهلاتفية

ة املفتني هاتفيًا بااللتزام باللوائح كام أوعز القرار اإلداري إىل الساد

وأمهها ... والتوجيهات والتوصيات الشفوية أو املكتوبة الصادرة عن إدارة اإلفتاء

 :ما ييل

حسن التعامل مع الناس كافة، وذلك باإلنصات التام لسؤاهلم، مع  - 

استخدام احلكمة والكلمة احلسنة يف استيضاح أطراف سؤاهلم، أو معرفة ما 

 .إلجابة عليهميسهل ا

عدم الدخول يف األمور اخلاصة بالسائل مما ال عالقة له بالسؤال، فال ُيسأل  - 

عن اسمه وال عن عمله وال عن أرسته وال عن يشء من خصوصياته، إال فيام له 

 .صلة مبارشة بلب السؤال وتسديد اجلواب

ائل ضبط النفس واإلعراض عن االنفعال يف اإلجابة، خاصة إذا كان الس -4

 .منفعاًل أو متحاماًل أو نّدت منه كلامت جارحة بحق أي كان

بفتاوى جلان الفتوى إن سبق للجان الفتوى أن  -قدر املستطاع  -التقيد  -3

 .أجابت عن سؤال مشابه
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مما -إحالة مسائل الزواج والطالق املتولد عنها خالفات بني الزوجني  - 

جلنة األحوال الشخصية يف إدارة إىل  -يستدعي االستامع إىل أطراف اخلالف 

 ...اإلفتاء

أما املسائل التي جلأ أصحاهبا إىل القضاء للفصل بينهم فال يفتون فيها أيًا كان 

 .موضوعها، بل حيالون إىل املحاكم

عدم اخلوض يف املسائل السياسية أو اإلدارية أو الوظيفية التي تتناوهلا  -8

السائل عن جمال الفتوى الرشعية الصحف واملجالت والدواوين مما يبتعد ب

 .اخلاصة

عدم اإلجابة عن املسائل اخلالفية بني املذاهب اإلسالمية والفرق، مما يثري  -7

 .اخلالف أو يغذي الفرقة أو يفسح املجال للفتنة

العودة إىل املراجع الفقهية امليرسة، املعروفة بالبعد عن التشدد أو التعقيد  -6

 .لألخذ بأحكامها

يث يف األمور التي ال حيرض املفتي جواهبا فورًا، بل عليه أن يطلب الرت -5

 .تأجيل اإلجابة إىل حني استحضار اجلواب واجلزم به من املصادر الفقهية

الرجوع إىل رئيس هيئة الفتوى فيام يعضل من أمور أو يستدعي من  -0 

... أولمستجدات واستمرار الصلة باإلدارة وجلان الفتوى عند كل داع أوالً ب

 .فالفتوى اهلاتفية وجه من وجوه الوزارة أمام الناس

م أعيد تشكيل املكلفني من السادة العلامء بالفتوى  00 / /7 وبتاريخ   

 :اهلاتفية عىل النحو التايل
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 زين عبداحلليم عبداملجيد   أمحد أمحد حممد جلباية

 حسني فهمي األزهري  حممد يارس حممد خري القضامين

 إبراهيم حممد مصطفى اآلغا   فرج اهلل زيانعبد الرازق 

 أمحد السباعي أبو العال    حممد حممود عمري 

ومن أجل إنجاح فكرة الفتوى اهلاتفية منذ بدايتها نشطت وزارة األوقاف 

وعملت بكل جهدها لتأمني املقر املناسب للجنة الفتوى اهلاتفية ـ وهو حاليًا يف 

خ املفتني بوسائل سمعية مرحية ومناسبة لتسهيل املسجد الكبري ـ كام زودت املشاي

عملهم يف تلقي سيل االستفتاءات الذي ال ينقطع، وأعدت هلم خطًا هاتفيًا 

، وزودهتم ببعض املراجع العلمية والفقهية، (35 )مبارشًا ذا رقم خاص 

ونرشت بكافة وسائل اإلعالم يف الصحف واملجالت واإلذاعة والتلفزيون 

طهم، داعية الناس إىل االتصال هبم واالستفادة من هذا وإعالنات عن نشا

ملونة ( بوسرتات)األسلوب اجلديد يف الفتوى، كام قامت بطباعة منشورات 

 .ضخمة ُعلقت يف املساجد وغريها هبذا اخلصوص

ومل يأل قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية جهدًا يف متابعة عمل الفتوى اهلاتفية، 

وااللتفات إىل شكاوى املفتني أو  ،د حيدث يف عملهاوإصالح بعض اخللل الذي ق

 .املستفتني وحلها باألسلوب األمثل

وأكرب دليل عىل نجاح الفتوى اهلاتفية وجتاوب املستفتني معها أن األرقام 

أوصلت عدد األسئلة   55 املسجلة عنها خالل شهرين من عملها فقط يف عام 

الً بينام بلغت األسئلة يف السنوات سؤا(  4 4)التي محلتها أسالك اهلاتف إىل 
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 :الالحقة أرقاما كبرية عىل النحو التايل

 

 م0223إىل عام  3113 أسئلة الفتوى اهلاتفية من عام

 السنة/ التاريخ  األسئلة الواردة باهلاتف

 م 55 /  / 4م إىل  55 /  / من   4 43

 م 55 /  / 4م إىل  55 / / من  08 3 4

 م554 /  / 4إىل  554 / / من  6  353

 م553 /  / 4م إىل 553 / / من  88 83 

 م 55 /  / 4م إىل  55 / / من   88303

 م558 /  / 4م إىل 558 / / من  3687 6

 م 557 /  / 4م إىل 557 / / من  6  643

 م556 /  / 4م إىل 556 / / من  50 633

 م555 /  / 4م إىل 555 / / من  583306

 م000 /  / 4م إىل 000 / / من  67 3   

 م 00 /  / 4إىل   00 / / من  053577 

 ( 00 /  / 4إىل   5/  / من ) املجموع العام 7433350

 

  طباعة أجزاء جمموعة الفتاوى الشرعية: 

وقد نشطت الوزارة منذ عدة سنوات إلصدار سلسلة تضم فتاوى هيئة اإلفتاء 

وحتى اآلن  577 ان الفتوى عام وجلاهنا يف شتى املواضيع منذ أن بدأت جل

صدر منها حتى اآلن تسعة أجزاء، ( جمموعة الفتاوى الرشعية)وأسمتها سلسلة 
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وتم تقسيم هذه الفتاوى عىل . م554  -577 ُجعت فتاوى الوزارة من عام 

ثامنية كتب أساسية، يضم كل كتاب عددًا من األبواب الرئيسية، وجيمع كل باب 

وقد بلغت املسائل املنشورة يف هذه السلسلة . يه وأجوبتهامنها املسائل الواردة ف

مسألة وهي بالطبع املسائل التي رأت إدارة اإلفتاء صالحيتها ( 4000)أكثر من 

 .للنرش يف هذه السلسلة 

وقد استجابت هيئة الفتوى بالـوزارة فيام أصدرته مـن فتاوى يف هذه السلسلة إىل 

بعيدًا عن اخلالفات  -عرفة األحـكام الرشعية حاجــة ماسـة لدى عامة املسلمني مل

وكان يف استجابتها تلك إغناٌء للسائلني عن اللجوء إىل االجتهادات اخلاصة  -الفقهية 

لألفراد وإن كانوا علامء، بعد حصوهلم عىل الفتوى اجلامعية لنخبـــة من العلامء الذي 

هم أحكام اهللّ يف أفعاهلا تأمتنهم األمة عىل دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عن

عنهم بعد قول  وأحواهلا، فهم املرجع يف املهامت، واملنار يف الظلامت، وال غنى بمسلم

 [.34/سورة النحل]  چ ٺ ٺ              ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ چ: اهلل سبحانه

الذي اجتمع عليه ( سلسلة جمموعة الفتاوى الرشعية)ويف هذا العمل املؤسيس 

ة وذوي العلم الرشعي املؤهلني لبيان حكم الرشع، بجهود نفر من فقهاء األم

ُجاعية، محايٌة للمسلمني من االجتاهات املثرية للجدل والشقاق والنزاع بني أفراد 

 .املجتمع، وقطٌع للطريق أمام أصحاب اآلراء اخلاصة والنيات املريبة

 

  املختارات املوضوعية من الفتاوى الشرعية: 

ضمن توجه جديد يتمثل يف ( فتاوى احلج والعمرة)بطباعة قامت إدارة اإلفتاء 
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وهو ( املختارات املوضوعية من الفتاوى الرشعية)إصدارات خاصة سميت 

توجه يعتني بجمع ما كان صادرًا من فتاوى هيئة الفتوى وجلاهنا يف موضوع 

واحد، كاملساجد والوقف والبيوع وغري ذلك من املواضيع التي تضم عددًا وافرًا 

فتاوى احلج  )و. ن املسائل، مما كثر عرضه عىل اللجان منذ نشأهتا وحتى اليومم

فتوى يف خمتلف أحكام احلج والعمرة مما رأت  4  ضم أكثر من ( والعمرة

اإلدارة فائدة يف نرشة لتعمم الفائدة منه ُجيع احلجاج والعامر فيام حيتاجون عند 

 .أداء النسك

ع عىل حده فائدة أكمل وأتم ملن يتابع وال شك أن يف ُجع فتاوى كل موضو

 .هذا املوضوع وهيتم به

 

 الفتوى عن طريق االنرتنت: 

( االنرتنت)ومما اهتمت به إدارة اإلفتاء االستفادة من شبكة املعلومات العاملية 

 :يف خطني متوازيني

عىل موقع ( جمموعة الفتاوى الرشعية)نرش فتاواها املطبوعة يف سلسلة : األول

برتتيبها  -مشكورة-رة عىل شبكة االنرتنت بعد قيام إدارة نظم املعلومات الوزا

 .وتبويبها وفهرستها لتصبح يف متناول املرتددين عىل موقع الوزارة

( االنرتنت) تلقي األسئلة الرشعية من قبل املرتددين عىل موقع الوزارة عىل: الثاين

سوعة الفقهية وعضو هيئة وإحالتها إىل الدكتور أمحد احلجي الكردي خبري املو

الفتوى وعضو جلنتي األمور العامة واألحوال الشخصية، ليقوم بشكل شخيص 

ورسيع باإلجابة عليها باسمه، ومن ثم إدخال اإلجابة عليها عىل موقع الوزارة 
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 .كأجوبة رشعية مبارشة

وهذا النوع من اإلجابة الرسيعة التي ال تتقيد بمواعيد جلان الفتوى وال 

 00 هتا يلقى قبوالً واستحسانًا، وقد زاد تعدد هذه الفتاوى اخلاصة عىل إجراءا

فتوى خالل فرتة وجيزة، وباإلمكان الرجوع إىل بريد هذه اخلدمة يف موقع الوزارة 

 .لالطالع عىل األسئلة وأجوبتها مبوبة مفهرسة

 

 البيانات اإلعالمية والردود واملطويات: 

تامعي الذي ندبت هيئة الفتوى وجلاهنـا نفسـها واستكامالً للدور الديني واالج

له، فإهنا أصدرت خالل مسريهتا السابقة عددًا من البيانات ووجهتها إىل املجتمـع 

عرب وسائل النرش واإلعالم املختلفة، قيامًا منها بواجب التنبيه والتـذكري وإرشـادًا 

 .للمسلمني يف األمور العامة

ئة الفتوى إال إذا كان األمر املتعلق واملنبه ومن الطبيعي أن ال يصدر بيان عن هي

 .إليه عامًا مهاًم له وجه ديني

وعىل سبيل املثال فقد أصدرت هيئة الفتوى بيانًا بخصوص الرد عىل الناقـدين 

لفتاواها، وبيانًا حول التحذير من السحر والشعوذة، وفتوى منشورة يف الصحف 

أسلوب الدعوة وخطب اجلمعة، حول السخرية من األمور الغيبية، وأخرى حول 

ويف عموم تلك البيانات كـان ... وثالثة حول فتح مكربات الصوت يف غري األذان

 .أسلوب اهليئة عّفًا رصينًا هادئاً 

ويدخل يف هذا الباب ما أصدرته هيئة الفتوى أو إدارة اإلفتاء من مطويـات أو 

ن الفتـوى كمطوية ومعلقة نصـائح الـزوجني، ومعلقـات اإلعـالن عـ: معلقات
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 .اهلاتفية وغري ذلك

 

 اإلحصاءات والرسومات البيانية: 

دأب قطاع اإلفتاء  والبحوث الرشعية عىل أن خيتم كل جزء من أجزاء جمموعة 

بإحصاءات عامة شاملة ملا جاء يف ( وهي حتى اآلن تسع أجزاء)الفتاوى الرشعية 

العقائد، والعبـادات، )ذلك اجلزء من فتاوى يف كل كتاب من كتب الفتوى الثامنية 

املعامالت، األحوال الشخصية، اجلنايات واحلـدود، احلظـر واإلباحـة، السياسـة 

ومن َثّم فتاوى كل باب من أبواب تلك الكتـب، وبيـان نسـبتها ( الرشعية، الطب

اىل املجموع الكيل لفتاوى اجلزء وأن يقرن ذلك برسومات بيانية ملونة حول ذلك 

 .كله

م نظرة كلية شاملة فيها إُجال وتفصيل لعمـوم الفتـاوى والقصد من هذا تقدي

 .حتى يمكن معرفة الفتاوى األكثر تداوالً، أو األقل أمهية وغري ذلك

واسـتعان قطـاع اإلفتــاء والبحـوث الرشـعية يف ذلــك كلـه بـإدارة التخطــيط 

فكانـت خـري ... والبحوث واملعلومات يف وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمية

 .معني يف ذلك

 

 دراسة القوانني احملالة واإلجابة على اخلطابات الرمسية: 

من املهامت األساسية التي قامت هبـا هيئـة الفتـوى يف دولـة الكويـت دراسـة 

وابـداء الــرأي الرشــعي يف بعـض مشــاريع القــوانني املقرتحـة، أو اإلجابــة عــىل 

أحواهلـا ون الـوزارات وؤاخلطابات الرسمية املتعلقة ببيان احلكم الرشـعي يف شـ
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 .ومستجداهتا

ومن املعروف أن هيئة الفتوى ال تبادر من تلقاء نفسها لإلفتاء يف هـذا املجـال، 

بل تتلقى من اجلهات الرسمية كمجلـس األمـة و جملـس الـوزراء، أو الـوزارات 

كتبًا تطلب فيها الرأي الرشعي حول أمر من األمور، أو فتنشط اهليئة إىل اإلجابـة، 

 .والدراسةبعد البحث والتقيص 

لقد قامت هيئة الفتوى عىل سبيل املثال بدراسة قانون الزكـاة وقـانون احلسـبة 

وغريمها، كام أجابت كثريًا عىل خطابـات مـن البلديـة أو الصـحة أو الداخليـة أو 

اجلامرك أو التأمينات االجتامعية أو سـواها مـن اإلدارات الرسـمية واملؤسسـات 

 .واجلهات

بات واالستشارات حتتـاج إىل جهـد كبـري ومتابعـة وال شك أن مثل هذه اإلجا

حثيثة، وهي تلقى يف املقابل من اجلهات الرسمية السائلة اهتاممًا واضحًا وتقـديرًا 

بالغًا يتمثل يف الشكر عىل إجابات وفتاوى هيئة الفتوى، وعدم ختطيهـا أو إمهاهلـا 

 .عند العمل واختاذ القرار

 

 ت واإلصداراتاللقاءات الرمسية وتبادل الزيارا: 

: ومما جتدر اإلشارة إليه من أعامل قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية وأنشطته

وضيوف الوزارة أو ضيوف ويل القطاع ؤالتي تتم بني مسللقاءات الرسمية تلك ا

ول ديني، خاصة من السادة العلامء املفتني ؤإذ ال يكاد يمر بالكويت مس. ..الدولة

ال ويعرج عىل قطاع اإلفتاء، فيستقبل بحفاوة الئقة، أو كبار الشخصيات الدينية إ

ويعّرف باألعامل واإلنجازات واألدوار التي تناط هبيئة الفتوى وجلاهنا، وأسلوب 
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عملها وطريقة حفظ حمارضها وتنسيقها ونرش فتاواها، فيرتك ذلك انطباعًا جيدًا 

ويت وأجهزهتا يف النفوس، وإعجابًا ظاهرًا لدى الزوار ودعاية حسنة لدولة الك

 .ومؤسساهتا

كام يقوم بني الفينة والفينة رئيس القطاع أو من ينيبه باملشارة يف الوفود الرسمية 

املسافرة إىل الدول اإلسالمية أو العربية لتوثيق الصلة بجهات اإلفتاء الرسـمية أو 

الشعبية أو لالتصال بالعلامء الكبار، وحضور اللقـاءات واملـؤمترات اإلسـالمية، 

إلطالع عىل أنشطة اآلخرين وأساليبهم يف عمل األجهزة الدينية، ولرفع صوت ول

الكويت اإلسالمي يف املنتـديات واملحافـل واملـؤمترات اإلسـالمية، ويتبـع هـذه 

 . اللقاءات الرسمية تبادل اإلصدارات واملطبوعات ودوام الصلة والتشاور

 

 فهرس الفتاوى اخلارجية: 

وث الرشعية عىل متابعة إصدارات دور وجلان وحيرص قطاع اإلفتاء والبح

الفتوى يف العامل اإلسالمي، لالستفادة من فتاواها، خاصة يف األمور املستجدة 

وتتمياًم للفائدة فقد تم . ..جلهات من مقام علمي واجتامعي واملعقدة، ملا لتلك ا

اج تصنيف فتاوى بعض تلك اجلهات الرشعية الرسمية تصنيفًا موضوعيًا، واستخر

ما فيها من أحكام رشعية، سواء كانت فتاوى كاملة أم جزءًا من فتوى، ثم قرنت تلك 

النتائج مع أسامء السادة املفتني، وصنفت حتت أبواب موضوعية مربوطة بكتب 

الذي زود بربنامج خاص  -أساسية يف الفتوى ليسهل عن طريق احلاسب اآليل 

أي موضوع عند أي جهة أو مفٍت الوصول إىل كل فتوى أو جزء منها يف  -لذلك 

وسوف يستكمل قطاع اإلفتاء إن شاء اهلل إدخال نصوص تلك الفتاوى ليتم ... 
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الربط بينها وبني فهرسها، وهذا يعترب إنجازًا فريدًا لوزارة األوقاف والشئون 

 .اإلسالمية مل تسبق إليه

 وتبلغ قيود فهرس الفتاوى اخلارجية أكثر من اثنني وعرشين ألف قيد

دار : فتاوى أكثر من ثامين جهات إفتاء رسمية منها  -مبدئيًا  -جتمع ( 3000  )

الفتوى بمرص، واللجنة العلمية الدائمة لإلفتاء والبحوث الرشعية باململكة 

العربية السعودية، وجلنة اإلفتاء بديب، وفتاوى جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، 

املكرمة، وفتاوى جممع الفقه اإلسالمي  وفتاوى املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة

بجدة، وفتاوى اللجنة الرشعية يف بيت الزكاة الكويتي، واللجنة الرشعية يف بيت 

ولكل هذه اجلهات فتاوى منشورة، وجيري حتديث قيود هذا ... التمويل الكويتي 

الفهرس وإثراؤه كلام صدر جديد من الفتاوى عن تلك اجلهات املذكورة، أو 

 .ها مثيالهتاضمت إلي

 إشهار اإلسالم: 

كثريًا ما يقذف اهلل سبحانه وتعاىل اهلداية يف قلوب أناٍس غري مسلمني، فترشـق 

 .عىل نفوسهم شمس احلقيقة اإليامنية، فيأتون باحثني عن اإلسالم داخلني فيه

هؤالء املهاجرون إىل اهلل، حيتاجون إىل من يلقنهم شهادة احلق، ويرشح هلم 

 .دين، ويأخذ بأيدهيم إىل بر األمانشيئًا عن ال

ويقوم أعضاء هيئة الفتوى بتلقني الراغبني والراغبات يف اإلسالم الشهادتني، 

 .بعد التأكد من صحة رغبتهم فيه، وعموم معرفتهم ملتطلباته

وتقوم إدارة اإلفتاء بتوثيق إسالم هؤالء، وتصدر هلم شهادات بذلك، 
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اإلسالم، وربام قدمت هلم املشورة يف  ومتنحهم بعض الكتب ـ بلغاهتم ـ عن

 .أمورهم احلياتية والعائلية والسلوكية

وأحيانًا يلجأ إىل إدارة اإلفتاء من أسلم سابقًا، ولكنه ال يملك شـهادة بـذلك، 

 .فتتأكد من إسالمه ومتنحه إثباتًا بإسالمه

ولكثرة هؤالء واستمرار استقبال حاالت إشهار اإلسالم تم إنشاء قسم خاص 

وهنم، كام تم بشكل دوري طباعة أو رشاء كتب ؤشهار اإلسالم ومتابعة شإل

ترشح قواعد الدين ...( فرنسية وانكليزية وفلبينية وأوردية)باللغات العديدة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوترتجم معاين آياته وترشح أحاديث الرسول 

ونظرًا لإلقبال اجليد فإن إشهار اإلسالم يعرت من األعامل اليومية هليئة الفتوى 

 .احلمد هللو

 

 فهرس جمموعة الفتاوى الشرعية: 

ُجعت سلسلة جمموعة الفتاوى الرشعية من أوهلا إىل الغاية التي وصلتها املنتقى 

، فبلغ ما نرش إىل أن (م554 إىل عام  - 577 مما صدر من عام )من الفتاوى 

 .أكثر من ثالثة آالف فتوى يف خمتلف املواضيع

موعة الفتاوى، وتيسريًا عىل من يريد االستفادة وتسهياًل عىل متابعي سلسلة جم

من فتاوى السادة العلامء، رأى قطاع اإلفتاء أن ُيْصِدر الفهرس الشامل لفتاوى 

األجزاء الستة السابقة من تلك السلسلة، كام رأى أن يكون من خطته للمستقبل 

إصدار فهرس شامل لكل عرش سنوات من الفتوى، حتى يمكن ُجع فهرس 
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 ...حجاًم ومادةمناسب 

إن ترتيب فهرس جمموعة الفتاوى الرشعية يعتمد عىل التقسيم اإلسايس 

ملواضيع الفتاوى إىل كتب أساسية  ثامنية حتت كل منها عدد من األبواب الثابتة، 

وقد جرى قطاع اإلفتاء عىل تصنيف املواضيع، وفهرسة الفتاوى يسهل للباحث 

أن يصل إليها بشكل أرسع، فمثاًل إذا  -بعه إذا حدد الباب الذي تت -عن مسألة ما 

يف ( أحكام املرأة)أراد معرفة أقل سن املحرم للمرأة فام عليه إال أن يرجع إىل باب 

( الذبائح)أما حكم ذبائح أهل الكتاب فهي تابعة لباب ( السياسة الرشعية)كتاب 

 .وهكذا( ... كتاب احلظر واإلباحة)من 

دًا شاماًل لكل األبواب التي ُجعت حتتها وقد ضممنا إىل هذا الفهرس مرس

 .املسائل، وهذه األبواب مرتبة أبجديًا، ومبنُي قريُن كٍل منها الكتاب الذي تتبعه

ونحب أن ننوه إىل أن قطاع اإلفتاء إذ يصدر هذا  الفهرس األول ملجموعة 

يف الفتاوى الرشعية، يطمح إىل مرحلة جيمع فيها أجزاء جمموعة الفتاوى وفهرسها 

واحد، بحيث يستطيع من يقلب الفهرس عىل شاشة احلاسب  C.D قرص مدمج

أن حيدد املسألة التي يريد معرفة سؤاهلا وجواهبا، لينتقل منها مبارشة إىل النص 

. الكامل للسؤال واجلواب، إذ يظهر أمامه عىل الشاشة عن طريق نافذة خاصة

تاب املطبوع وفهرسه، نسأل من مراجعة الك -إذا ّتم  -وهذا ال شك أيرس وأسهل 

 .اهلل أن ييرس ذلك



 

 

 

 

 

 

 :رابعاً
... و هيئة وجلان الفتوىاملفتون ومقرر

 طاقات تعريف وتكريمبو
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 بطاقاتُ تعريف وتكريم
 للسادة العُلماء الذيَن شاركوا يف 

 جلَان الفَتوى منذ نشأتها َحتى اليوم

 :املفتـــون: أولا 

 .الشيخ عبد اهلل حممد النوري* 

 .الشيخ أمحد حممد األمحر *

 .الشيخ رضوان رجب البييل *

 .سن مراد مناعالشيخ ح *

 .الدكتور حممد سليامن األشقر* 

 .الدكتور بدر املتويل عبدالباسط* 

 .الشيخ عطية حممد صقر* 

 .الدكتور خالد مذكور املذكور* 

 .الدكتور عبد الستار عبدالكريم أبو غدة* 

 .الشيخ حممد حممود عيل األزرق*

 .الدكتور حممد فوزي فيض اهلل* 

 . خلف العاينالشيخ عبد القادر عبد اهللّ* 

 .الدكتور حامد عبد احلميد جامع* 

 .الدكتور عجيل جاسم النشمي* 

 .الشيخ حممد زكي الدين حممد القاسم* 
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 .الدكتور حممد عبد الغفار الرشيف*

 .الدكتور عيسى زكي عيسى* 

 .الشيخ عزالدين حممد التوين* 

 .الدكتور عبداحلكيم عيل أمحد املغريب* 

 .حممد املهدي الكردي الدكتور أمحد احلجي* 

 .الدكتور جاسم حممد مهلهل الياسني* 

 .الدكتور حسن عيل أمحد الشاذيل *  

 .الدكتور عبد القادر شحاته حممد*  

 .الدكتور حممد عبد الرزاق الطبطبائي*  

 .لدكتور حممد ولد سيدي حممد مواليا*  

 :مقررو هيئة وجلان اإلفتاء: ثانياا 

 .هلل األمحد الصباحالشيخ مشعل مبارك عبدا* 

 .الشيخ عيسى أمحد العبيديل* 

 .الشيخ أمحد حممد سامل بن غيث* 
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 املفتــون: أوالً

 الشيخ عبداّللَ حممد النهوري

 

 :املؤهل العلمي* 

 .دار املعلمني ببغداد -

 :العمل األسايس* 

 .مدرس، حمام، إمام وخطيب -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .سابقاً  عضو ورئيس جلنة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

املنرب ـ شهر يف احلجاز ـ قطف األزاهر ـ املحمديات ـ : مؤلفات وكتب -

 .سألوين ـ املعجزة اخلالدة ـ املرأة املسلمة ـ خالدون يف تاريخ الكويت

ألقى الدروس يف املعهد الديني أول نشأته وكذلك يف : تدريس وحمارضات -

 .ة الليليةاملدرسة التجاري

 .إمام وخطيب مسجد القادسية: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م 56 م إىل عام 585 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

 .إمام وخطيب ـ موجه لألئمة ومفتش لألوقاف -
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 : تلقى عنهم موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين* 

، وتعلم القراءة والكتابة عىل يد والده (هـ 4 4 -م  50 )كويتي ، ولد عام 

الذي كان يف األصل مهاجرًا من املوصل كام أخذ عنه أوىل املبادىء الدينية، ثم 

م   5 دخل إحدى املدارس االبتدائية وخترج منها، ثم غادر إىل بغداد عام 

راجعًا إىل الكويت، فاشتغل بالتدريس والتعليم  حيث التحق بدار املعلمني، ثم كرّ 

بعد أن تلقى الفقه احلنبيل يف الكويت عىل يد والده الشيخ حممد النوري والشيخ 

 .عبد اهلل اخللف

م ثم رئيسًا للكتاب ثم 548 عني الشيخ عبد اهللّ  كاتبًا يف املحكمة عام 

ظيفة تعادل اليوم سكرتريًا خاصًا لرئيس املحكمة ثم سكرتريًا عامًا وهي و

وخالل هذه الفرتة كان يقوم بالتدريس يف املعهد الديني ... منصب وكيل وزارة 

وبعد ذلك عني مفتشًا لألوقاف وموجهًا لألئمة ثم . واملدرسة التجارية الليلية

 .مديرًا لإلذاعة الكويتية يف أول نشأهتا

كمحام بعد أن ليتفرغ للعمل اخلاص يف مكتبه    5 استقال من املحاكم عام 

 .كون خربة واسعة يف املحاكم

كان رمحه اهللّ حمبًا للخري، مواظبًا عىل عمله يف اإلفتاء بوسائل اإلعالم، واسع 

 .االطالع ناصحًا أميناً 

 

    *  *       * 
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 الشيخ أمحد حممد األمحر

 

 :املؤهل العلمي* 

 .العاملية مع ختصص الوعظ  -

 :العمل األسايس

 .اد يف مرصالوعظ واإلرش -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو جلنة الفتوى سابقا -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

 .له عدة مقاالت يف الصحف واإلذاعة: مؤلفات وكتب -

احلفالت  التدريس يف دار القرآن الكريم، وحمارضات يف: تدريس وحمارضات -

 الرسمية واملناسبات الدينية واالجتامعية

الوعظ يف املساجد يف اجلزائر ومرص : طابة وحلقات علميةإمامة وخ -

 .والكويت لفرتات طويلة

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م577 إىل عام  585 من عام 

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

 .الوعظ والتدريس واخلطابة

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 
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مرصي، نشأ يف حمافظة البحرية وتلقى العلم يف املعاهد الدينية وكلية أصول 

 .الدين يف مرص، وتلقى العلم عن الشيوخ القدامى حتى خترج واعظًا ممتازاً 

وكان من املشهورين بالعمل لصالح اإلسالم يف كل جمال مع العلم اجلم وحب 

 .اخلري

*       *      * 
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 رجب البييل الشيخ رضوان

 

 :املؤهل العلمي* 

 .كلية أصول الدين ـ جامعة األزهر -

 :العمل األسايس* 

 (.سابقاً ) مدير إدارة املساجد بوزارة األوقاف بمرص  -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

اإلسالمية، وبعض جمموعة من املقاالت يف بعض املجالت : مؤلفات وكتب -

 .األبحاث العلمية والفقهية املهمة، التي تعالج قضايا األمة

ألقى عددًا من املحارضات عىل العاملني يف سلك : تدريس وحمارضات -

الوعظ، وبدار الدراسات اإلسالمية، وباملساجد يف مرص، والكويت، واليمن، 

 .وغريها

 .ل أكثر من أربعني عاماً عمل يف هذا املجا: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .577 إىل عام  585 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

عمل سكرتري حترير جملة الوعي اإلسالمي منذ نشأهتا، ثم رئيسًا للتحرير،   -
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كام عمل الشيخ رضوان خطيبًا بمساجد الكويت، وحمارضًا فيها، ونقلت له 

ذاعة الكويتية الكثري من األحاديث، كام عمل مدرسًا بدار القرآن الكريم يف اإل

 .الكويت، ومستشارًا للدعوة يف الوزارة

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

مرصي، نشأ يف إحدى قرى حمافظة دمياط بجمهورية مرص العربية، ويف أرسة 

كان والده إمامًا بأحد مساجد القاهرة، وحفظ القرآن صغريًاـ اشتهرت بالعلم، ف

والتحق باألزهر الرشيف، وكان من الناهبني املتفوقني طوال سني دراسته، وكان 

ينوب عن والده يف اخلطابة، فهو خطيب مفوه منذ صغره، اعتاد اعتالء املنابر، كام 

هده، وكان متأثرًا اعتاد استعامل القلم، تلقى العلم عن شيوخ األزهر يف ع

 .بأسلوب الرافعي، وحممد رشيد رضا، واإلمام حممد عبده

 .كان ناهبًا فاضاًل أديبًا مع علم غزير وحفظ واسع

 

*   *   * 
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 الشيخ حسن مراد مناع

 

 :املؤهل العلمي* 

 .العاملية مع ختصص التدريس -

 :العمل األسايس* 

 .ث الرشعيةمستشار باإلدارة العامة لإلفتاء والبحو -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو ثم نائب للرئيس ثم رئيس هليئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

، وكتيبات يف مادة التوحيد يف «فتاوى وتوجيهات»كتاب : مؤلفات وكتب -

املعاهد األزهرية، ومذكرات يف مادة النحو ملعهد الكويت الديني، ومقاالت دينية 

 . الصحف واملجالتكثرية يف

التدريس يف املعاهد األزهرية ثم التدريس يف معهد : تدريس وحمارضات -

الكويت الديني، والتدريس يف دار القرآن الكريم، وللشيخ الفاضل حسن مناع 

 .نشاط إذاعي يومي جييب فيه عىل األسئلة الدينية وذلك منذ أمد طويل

ابة واملحارضات أكثر من الوعظ واخلط: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .أربعني عاماً 

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .حتى اآلن 585 من عام  -
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 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

عمل وكياًل ملعهد طنطا الديني ثم مديرًا ملعهد اإلمامة واخلطابة يف دولة  -

ة اإلسالمية عام ، ثم مستشارًا ثقافيًا، ثم رئيسًا لقسم الثقاف586 الكويت عام 

، ثم مستشارًا رشعيًا 564 ، ثم رئيسا لتحرير جملة الوعي اإلسالمي عام  57 

 .، ثم مستشارًا باإلدارة العامة لإلفتاء والبحوث الرشعية حالياً  55 عام 

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

ه عمدة القرية وأخواله من علامء األزهر، مرصي، نشأ يف قرية ريفية، وكان أبو

حفظ القرآن الكريم كله يف القرية، ثم التحق بمعهد طنطا الديني وحصل عىل 

ـ ثم التحق بكلية أصول الدين وحصل عىل العالية عام 534 ثانوية األزهر عام 

، ثم التحق بتخصص التدريس وحصل عىل العاملية مع إجازة التدريس 537 

 .نفس العام توىل التدريس يف املعاهد األزهرية ، ويف535 عام 

تلقى العلم عن شيوخ أجالء بعضهم توىل منصب شيخ األزهر وبعضهم توىل 

 .عامدة كليات باألزهر

عامل حنفي، عرف عنه النصح الصادق وحب اخلري للجميع مع علم جم 

 .وحنان أبوي

 

*   *   * 
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 كتور حممد سليامن األشقردال

 

 :ياملؤهل العلم* 

 .م578 دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية من جامعة األزهر عام  -

 :العمل األسايس* 

 .سابقاً / خبري باملوسوعة الفقهية بالكويت  -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو ونائب رئيس جلنة األمور العامة باهليئة العامة للفتوى الرشعية سابقاً  -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

وداللتها عىل األحكام الرشعية ـ زبدة  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الرسول : ات وكتبمؤلف -

التفسري ـ الواضح يف أصول الفقه ـ نيل املآرب رشح دليل الطالب يف الفقه احلنبيل 

 .، وغري ذلك(حتقيق) 

دّرس يف كلية اإلمام حممد بن سعود بالرياض، : تدريس وحمارضات -

 .واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 .مارس اإلمامة واخلطابة بمساجد الكويت: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م550 إىل عام  586 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

باحث ثم خبري ( 577  - 558 )أمني مكتبة وزارة األوقاف الكويتية  -
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 (.م550  - 577 )باملوسوعة الفقهية 

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

فلسطيني ، أتم الدراسة الثانوية يف فلسطني، ثم أتم الدراسة الثانوية الدينية 

بالرياض، ثم عكف عىل الدراسة بكلية الرشيعة بالرياض، وعىل الشيخ 

ي والشيخ عبد الرمحن عبدالعزيز بن عبد اهللّ آل باز والشيخ حممد األمني الشنقيط

 .اإلفريقي والشيخ عبد الرازق عفيفي وغريهم

ثم كانت دراسة املاجستري وإعداد رسالة الدكتوراه باألزهر بإرشاف الشيخ 

عبدالغني عبد اخلالق، وعناية الشيخ جاد الرب رمضان والشيخ مصطفى 

 .عبداخلالق وغريهم

 .القعامل حنبيل كبري، اشتهر بالدقة واهلدوء وطيب األخ

*   *   * 
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 الدكتور بدر املتويل عبد الباسط

 

 :املؤهل العلمي* 

 . 54 الدكتوراه يف فقه احلنفية وأصول الفقه عام  -

 :العمل األسايس* 

املستشار الرشعي لبيت التمويل الكويتي، وعضو جممع البحوث اإلسالمية  -

 .باألزهر

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 (.سابقا) وعضو فيها  رئيس هليئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

رسالة يف الوقف حصل هبا عىل الدكتوراه ـ رسالة الفقه : مؤلفات وكتب -

 .املقارن والقياس ـ تيسري أصول الفقه ـ فقه العبادات

دّرس بجامعة األزهر الرشيف ـ وبجامعة العراق ـ : تدريس وحمارضات -

 .وبجامعة الكويت

 .يف األزهر، والعراق، والكويت: وخطابة وحلقات علميةإمام  -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م 55 م إىل عام  57 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

عميد كلية الرشيعة بجامعة األزهر ـ عضو جممع البحوث اإلسالمية  -
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وقاف الكويتية ـ املستشار باألزهر ـ األمني العام للموسوعة الفقهية بوزارة األ

 .الرشعي لبيت التمويل الكويتي

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

ـ عمل  536 مدرسًا باملعاهد األزهرية حتى عام   54 مرصي، عني عام 

ألزهر أستاذًا يف كلية احلقوق والرشيعة يف بغداد، ثم وكياًل لكلية الرشيعة جامعة ا

، كلف بإعادة تكوين جهاز املوسوعة 587 ثم عميدًا هلا عام  588 عام 

وعني أمينًا عامًا هلا، نال مكافأة امللك فؤاد (  7 - 73)املوسوعة الفقهية عام

األول يف العاملية، ونال وسام الفنون واألدب من الدرجة األوىل يف العيد األلفي 

 .شئون اإلسالمية يف الكويتلألزهر، ونال وسام وزارة األوقاف وال

شيخ اجلامع األزهر اإلمام حممود شلتوت وفضيلة : شيوخه كثريون من أمههم

 .الشيخ مأمون الشناوي

تويف رمحه اهلل . عامل عىل مستوى كبري وفقيه حنفي، طيب األخالق واملعارشة

 هـ4 3 / م 004 عام 

 

*   *   * 
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 الشيخ عطية حممد صقر

 

 :املؤهل العلمي* 

 .العاملية مع ختصص الوعظ -

 :العمل األسايس* 

 .رئيس جلنة الفتوى باألزهر الرشيف -

 :صفته يف هيئة الفتوى

 .عضو سابق هبيئة الفتوى يف الكويت -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

البحوث »  املحارضات واملقاالت والفتاوى، وتأليف كتاب،:  مؤلفات وكتب -

 .باتوبعض الكتي «االجتامعية

التدريس منتدبًا يف جامعة األزهر، والتدريس يف دار : تدريس وحمارضات -

 .القرآن الكريم، وحمارضات يف احلفالت الرسمية واملساجد

 .الوعظ واإلفتاء لفرتات طويلة:  إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف جلنة الفتوى* 

 .م560 م إىل عام 577 من عام  -

 :الدينية التي تقلدها الوظائف* 

 .الكويت مراقب الوعظ يف مرص، ونائب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية يف دولة -

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 
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مرصي، نشأ يف حمافظة الرشقية وتلقى العلم يف املعاهد الدينية ثم يف كلية 

د شيوخ كبار حتى خترج من الكلية ويشغل حاليًا أصول الدين يف القاهرة عىل ي

 .منصب رئيس جلنة الفتوى باألزهر

 .وقد عرف عنه العلم الواسع واجلهر بالرأي وااللتزام بالرشيعة اإلسالمية

 

*   *   * 
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 الدكتور خالد مذكور املذكور

 

 :املؤهل العلمي* 

 .قارنيف الفقه امل( الدكتوراه)اإلجازة العاملية  -

 :العمل األسايس* 

مدرس يف كلية الرشيعة ـ جامعة الكويت ، ورئيس اللجنة العليا للعمل عىل  -

 .استكامل تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف دولة الكويت

 :صفته يف جلنة الفتوى* 

 .عضو يف هيئة الفتوى، ورئيس جلنة األمور العامة فيها -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

مقاالت عدة يف الصحف الكويتية مع اإلرشاف عىل عدد : ت وكتبمؤلفا -

 .من الصفحات الدينية فيها

دّرس يف كلية الرشيعة، وله حمارضات وندوات عدة يف : تدريس وحمارضات -

جهات علمية كثرية يف الكويت وخارج الكويت ، ويقدم العديد من الربامج 

 .الدينية يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة

خطيب يف عدة مساجد يف الكويت ويف : مامة وخطابة وحلقات علميةإ -

 .املسجد الكبري

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م حتى اآلن 56 من عام  -
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 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

رئيس قسم الرشيعة  - نائب مدير إدارة املساجد يف وزارة األوقاف   - 

رئيس قسم الفقه املقارن  - 4حلقوق والرشيعة      والدراسات اإلسالمية يف كلية ا

 .والسياسة الرشعية ـ كلية الرشيعة ـ جامعة الكويت

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

كويتي، دَرس يف املعهد الديني يف الكويت منذ املرحلة االبتدائية إىل الثانوية ، 

يعة والقانون ـ جامعة األزهر وحصل عىل الليسانس، ثم ثم التحق بكلية الرش

عني معيدًا يف قسم الرشيعة بكلية احلقوق والرشيعة، ثم ابتعث للدراسات العليا 

يف كلية الرشيعة والقانون ـ جامعة األزهر وحصل عىل املاجستري والدكتوراه يف 

 .الفقه املقارن

ة الشيخ حسن مراد مناع، ومن وقد تلقى العلم يف املعهد الديني عىل يد فضيل

 .العلامء الذين درس عىل أيدهيم فضيلة الشيخ املرحوم عبد الغني عبداخلالق

 

*   *   * 

 

 

 

 

 



 هيئة الفتوى الشرعية يف الكويت

- 333  -  

ة  الدكتور عبد الستاهر عبد الكريم أبو غده

 

 :املؤهل العلمي* 

 .م 57 الدكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة األزهر عام  -

 :العمل األسايس* 

 .لرشعي ومدير التطوير والبحوث بمجموعة دلة الربكةاملستشار ا -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو يف اهليئة العامة للفتوى وعضو يف جلنة األمور العامة سابقاً  -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

اخليار وأثره يف العقود، والدليل إىل األلفاظ واملصطلحات : مؤلفات وكتب -

املعامالت واألساليب املرصفية اإلسالمية، ودليل الزكاة، الفقهية، وبحوث يف 

وممارسات،  واألجوبة الرشعية يف التطبيقات املرصفية، وجتارة عن تراض ومبادىء

 .وغري ذلك

دّرس العلوم الرشعية يف املعاهد الدينية بالرياض : تدريس وحمارضات -

مع حمارضات  والكويت، كام دّرس بكليتي الرشيعة واحلقوق بجامعة الكويت

 .خمتلفة يف املؤمترات واإلذاعة والتلفزيون بالكويت

مارس اإلمامة واخلطابة يف حلب ودمشق : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

والكويت، مع املشاركة يف مؤمترات جممع الفقه اإلسالمي والطب اإلسالمي 

 .واملصارف اإلسالمية والزكاة وندواهتا
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 :فتوىتاريخ املشاركة يف هيئة ال* 

 .م550 إىل عام   56 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

 عضو جممع الفقه اإلسالمي يف جدة، عضو اهليئة الرشعية العاملية للزكاة -

 .، خبري ومقرر املوسوعة الفقهية بالكويت سابقا(وأمني عام مساعد هلا سابقاً )

 :الذين تلقى عنهم موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء* 

سوري، حفظ القرآن الكريم ثم درس بمعهد العلوم الرشعية فالثانوية 

بدمشق ثم كلية الرشيعة ( وكلية احلقوق) الرشعية بحلب، ثم بكلية الرشيعة 

والقانون وكلية أصول الدين بجامعة األزهر مع مزاولة التدريس للعلوم الرشعية 

بعد التخريج يف املعاهد الدينية ويف كليتي والعربية خالل الدراسة باجلامعة ثم 

 .الرشيعة واحلقوق

الشيخ حممد نجيب خياطة والشيخ مصطفى : من العلامء الذين تلقى عنهم

مزراب والشيخ حممد السلقيني والشيخ حممد املنترص الكتاين والشيخ عبدالوهاب  

 .عبد اللطيف والشيخ عبد الغني عبد اخلالق

 .الرأي، حسن اإلدارة، مع تواضع وخلق كريمنيعامل موسوعي فاضل، جيد 

*   *   * 
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 الشيخ حممد حممود عيل األزرق

 

 :املؤهل العلمي* 

م وإجازة القضاء  54 الشهادة العاملية من كلية الرشيعة باألزهر عام  -

 .م547 الرشعي عام 

 :العمل األسايس* 

 .خبري يف املوسوعة الفقهية -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى، ورئيس جلنة األحوال الشخصية -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

عمل حمارضًا يف كلية الرشيعة باألزهر ـ بقسم : تدريس وحمارضات -

 .الدراسات العليا لفرتة من الزمن

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م566 م إىل عام 564 من عام  -

 :ة والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهمموجز عن النشأة العلمي* 

م بمحافظة سوهاج بمرص، وكانت تظهر عليه 0 5 مرصي، ولد عام 

م عند 547 عالمات النجابة أثناء دراسته، حتى كان األول يف ترتيبه عام 

 .حصوله عىل اإلجازة يف القضاء الرشعي

ثم عام م، 535 إىل عام   53 عني قاضيًا لألحوال الشخصية من عام 
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 .م 58 م عني رئيسًا لنيابة اجليزة لألحوال الشخصية ثم مستشارًا عام 5 5 

م إىل عام  58 عمل مستشارًا بمحكمة االستئناف العليا بالكويت من عام 

م، وشارك يف جلنة الترشيعات بوزارة الدولة، وملا بلغ السن القانونية عني 576 

وقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة خبريًا يف املوسوعة الفقهية يف وزارة األ

وكان عضوًا يف جلنة الفتوى ... الكويت وشارك يف أبحاثها وجلاهنا التخصصية

 .568 ويف املكتب الفني لوزارة األوقاف عام 

 .عرف عنه العلم الواسع والدقة وحب املطالعة وحسن املعارشة

 

*   *   * 
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 الدكتور حممد فوزي فيض اّلله

 

 :ل العلمياملؤه* 

 .يف الفقه واألصول( دكتوراه)العاملية من درجة أستاذ  -

 :العمل األسايس* 

 .أستاذ ورئيس قسم بكلية الرشيعة بجامعة الكويت -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

ن يف الفقه االجتهاد يف الرشيعةاإلسالمية، نظرية الضام: مؤلفات وكتب -

اإلسالمي العام، الزواج وموجباته يف الرشيعة والقانون، اإلملام بأصول األحكام، 

 .وغريها

التدريس يف كلية الرشيعة يف جامعتي دمشق : تدريس وحمارضات -

 .والكويت، ويف جامعة اإلمام يف السعودية، وكلية األوزاعي يف بريوت

 .بة يف مسجد الشويخ بالكويتإمامة وخطا: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م وحتى اآلن564 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

 .574 إىل عام  584 التدريس يف كلية الرشيعة بدمشق من عام  -
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 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

ثم نال الشهادة ( املدرسة اخلرسوية يف حلب) عهد الديني سوري، درس يف امل

، ثم إجازة العاملية يف القضاء الرشعي 537 العالية يف الرشيعة من األزهر عام 

، نال شهادة التخصص   5 ( العاملية)، ثم إجازة ختصص التدريس 535 

يف ( توراهدك)، ثم العاملية بدرجة أستاذ 580 عام ( املاجستري يف الفقه واألصول)

 .584 الفقه واألصول عام 

الشيخ أمحد حممد الكردي، الشيخ أمحد الشامع، والشيخ حممد : أهم أساتذته

أسعد عبجي، الشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ حممد راغب الطباخ، والشيخ 

حممود شلتوت، والشيخ حممد حممداملوين، والشيخ حممد سيمون، والشيخ 

 .ن مأمونعبدالعزيزاملراغي، والشيخ حس

 .عامل فاضل وفقيه حنفي متثبت، خترج عىل يديه كثري من العلامء

 

*   *   * 
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 الشيخ عبد القادر  عبد اّلله خلف العاين

 

 :املؤهل العلمي* 

 .جامعة األزهر/ فقه مقارن/ ماجستري رشيعة -

 :العمل األسايس* 

 (.سابقا) باحث يف املوسوعة الفقهية  -

 :ىصفته يف هيئة الفتو

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

شارك يف حتقيق كتاب البحر املحيط للزركيش، وحقق : مؤلفات وكتب -

 (.رسالة ماجستري)خبايا الزوايا للزركيش : كتاب

درس بدار القرآن الكريم، وحارض يف عدد كبري من : تدريس وحمارضات -

 .ذاعية وتلفزيوينةاملساجد، مع مشاركة يف عدة برامج إ

 .سنة   إمام وخطيب ألكثر من : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م550  - 564 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

كام توىل اإلمامة واخلطابة يف جامع . التدريس يف جامعة إسالمية يف العراق -

 .ثم يف جامع الشهداء يف أم الطبول الكبييس ببغداد بالكرخ،
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 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

، وتلقى علوم الدين األوىل يف املدرسة  53 عراقي، ولد يف عانة عام 

الرشعية يف الفالوجى، ثم انتقل إىل املدرسة الرشعية يف الرمادي، ثم انتسب إىل 

م يف بغداد، وبعد خترجه منها التحق باألزهر الرشيف وحصل كلية اإلمام األعظ

 .عىل درجة املاجستري

من شيوخه الشيخ عبد امللك بن عبد الرمحن السعدي، والشيخ عبد العزيز 

 .سامل السامرائي، والشيخ عبد الغني عبد اخلالق

 .عامل شافعي فاضل عرف بحسن اخللق ورسعة البدهية

 

*   *   * 
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 ر حامد عبد احلميد جامعالدكتو

 

 :املؤهل العلمي* 

 .شهادة الدكتوراه يف الفقه املقارن ـ جامعة األزهر -

 :العمل األسايس* 

 .خبري يف املوسوعة الفقهية -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

المية بطرابلس، وبالدراسات قام بالتدريس يف الكلية اإلس: تدريس وحمارضات -

باملدينة املنورة، ويف  العليا باألزهر الرشيف، ويف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية

 .كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت

البحوث  شارك يف العديد من مؤمترات جممع:  إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .وليةاإلسالمية وغريها من املؤمترات الد

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .إىل اآلن  55 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

توىل عدة مناصب دينية رفيعة منها منصب مدير عام باألزهر، واألمني العام  -

للمجلس األعىل لألزهر، واألمني العام ملجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، 
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 .ووكيل األزهر الرشيف

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

مرصي، حصل عىل الشهادة العاملية من كلية الرشيعة باألزهر الرشيف عام 

، ثم عىل العاملية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية باألزهر عام   5 

 حصل عىل ليسانس كام...   5 ، ثم العاملية مع إجازة القضاء الرشعي عام 4 

، وقد نال درجة املاجستري يف السياسة 5 5 احلقوق من جامعة القاهرة عام 

، ثم تابع مسريته 585 الرشعية من كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر عام 

مع مرتبة الرشف  578 حتى حصل عىل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن عام 

 .األوىل

لامء يف األزهر الرشيف ومشاخيه واستفاد منهم يف تلقى علومه عىل كبار الع

 .املجال العلمي والعميل

عامل شافعي فاضل، دؤوب عىل العمل، دقيق فيه، مع تواضع وحنكة وخربة 

 .طويلة يف األمور اإلدارية

 

*    *   * 
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 الدكتور عجيل جاسم النشمي

 

 :املؤهل العلمي* 

 .دكتوراه يف أصول الفقه -

 :يسالعمل األسا* 

 .عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ـ جامعة الكويت- 

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى ونائب رئيس جلنة األمور العامة -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

أربعة أجزاء، مصادر الترشيع ( حتقيق)الفصول يف األصول : مؤلفات وكتب -

معامل يف الرتبية، طب القلوب البن تيمية، طب اإلسالمي عند املسترشقني، 

 .القلوب البن القيم

 .دّرس مقررات الفقه وأصول الفقه: تدريس وحمارضات -

 .خطيب سابق: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .وحتى اآلن 563 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

ابة الرشعية ببيت الزكاة، عضو هيئة الرقابة الرشعية ببيت مقرر هيئة الرق -

 .التمويل، رئيس هيئة جلنة الفتوى للمجموعة العربية لالستثامر
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 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

م، ثم التحق  58 كويتي، درس أو األمر يف املعهد الديني يف الكويت إىل عام 

م وحصل عىل درجات الليسانس واملاجستري، ثم  58 هر الرشيف باألز

 .577 الدكتوراه يف عام 

الشيخ عبد الوهاب النادي والشيخ : درس يف املعهد عىل يد بعض العلامء منهم

عيل قاسم محادة، ويف األزهر درس عىل يد الشيخ جاد الرب وأبو النور زهري 

لشيخ عبد احلليم حممود والشيخ وغريهم، وحرض عىل الشيخ حممد أبو زهرة وا

سيد سابق والشيخ حممد الغزايل وغريهم، وكانت دروسهم يف اجلامع األزهر، 

وشيوخه املبارشون الشيخ عبد الغني عبد اخلالق والشيخ مصطفى عبداخلالق 

 .والشيخ أنيس عبادة وغريهم

 .عامل باحث، مهتم بالقضايا اإلسالمية، حريص عىل اخلري للجميع

 

 *   *  * 
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 الشيخ حممد زكي الدين حممد القاسم

 

 :املؤهل العلمي* 

اللغة / م، والعالية6 5 أصول الدين باألزهر عام / العالية مع التدريس  -

 .م5 5 العربية لعام 

 :العمل األسايس* 

 .مدير أوقاف حمافظة البحر األمحر يف ُجهورية مرص العربية -

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .ة الفتوىعضو هيئ -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

املسؤولية يف اإلسالم ـ مدخل إىل معرفة القرآن الكريم ـ : مؤلفات وكتب -

 .املاسونية بني احلقيقة والشعارات ـ رجال ومناهج ـ وغريها

شارك يف اإلذاعة والتلفزيون بعدد وافر من احللقات : تدريس وحمارضات -

 .ات دينية يف دول كثريةوالربامج، كام ألقى حمارض

 .عاماً  40إمام وخطيب ألكثر من : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م550 م إىل عام 566 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

إمام وخطيب ومفتش مساجد ـ مدير أوقاف حمافظة البحر األمحر ـ مشارك  -
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آن الكريم بليبيا ـ مرشف عىل املعاهد األزهرية يف حمافظة البحر يف إذاعة القر

 .األمحر ـ  إمام وخطيب يف الكويت

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

، وتابع دراسته يف املعاهد األزهرية هبمة 6 5 مرصي، ولد يف حمافظة قنا عام 

ثم عني مفتشًا  580 ًا، عني إمامًا وخطيبًا عام ونشاط حتى خترج منها متفوق

عني رئيسًا ملأمورية أوقاف  586 ، ويف عام 586 ـ  588 للمساجد من عام 

عني مرشفًا عىل املعاهد األزهرية بالبحر األمحر  575 البحر األمحر، ثم يف عام 

 .بقرار من فضيلة شيخ األزهر

 .رشعية ملدة طويلة حتى نبغ فيهالقي كثريًا من العلامء وأخذ عنهم العلوم ال

 .عرف عنه العمل الدائب لإلسالم مع حسن املعارشة والعلم العزيز

 

 

*   *   * 
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ار الرشيف  الدكتور حممد عبد الغفه

 

 :املؤهل العلمي* 

 .دكتوراه يف الفقه اإلسالمي ـ قواعد فقهية  -

 :العمل األسايس* 

 .د للعميد فيها ـ جامعة الكويتعضو هيئة تدريس بكلية الرشيعة ومساع -

 :صفته يف جلنة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى  -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

األطعمة املستوردة ـ املجموع املذهب يف قواعد املذهب ـ : مؤلفات وكتب -

حتقيق ـ وأبحاث يف املوسوعة الفقهية، وأخرى حمكمة يف جملة كلية الرشيعة 

 .وغريها

دّرس القواعد الفقهية، وأصول الفقه، وأحكام : س وحمارضاتتدري -

الرشكات، وأحكام العبادات، وأحاديث األحكام، وفقه اجلنايات، واألحوال 

 .الشخصية يف جامعة الكويت

خطيب يف املسجد الكبري، وله حلقات فقه : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .وأصول وقواعد ونحو يف املساجد

 :كة يف هيئة الفتويتاريخ املشار* 

 .إىل اآلن 566 من عام  -
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 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

رئيس اللجنة االجتامعية باللجنة العليا للعمل عىل استكامل تطبيق أحكام  -

الرشيعة اإلسالمية، عضو اهليئة الرشعية لبيت الزكاة، عضو اهليئة العاملية للزكاة، 

 .، عضو اهليئة الرشعية للوقفخبري مشارك يف جممع الفقه اإلسالمي

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

: كويتي، إضافة إىل دراسته النظامية، درس يف حلقات عند علامء كبار منهم

الشيخ إسامعيل الرمضاين، والشيخ سليم الكردي، والدكتور حممد حسن هيتو، 

طي، والدكتور حممود مرية، والشيخ حممد متيم والشيخ حممد املختار الشنقي

الزعبي، والدكتور عبد املجيد معاز، والشيخ سيد أمحد الشنقيطي، والشيخ عبد 

اهللّ الغنيامن، والشيخ عبد اهللّ رساج الدين وغريهم، وحصل عىل إجازات علمية 

 .الشيخ عبد اهلل كنون الطنجي، والشيخ حممد ياسني الفاداين املكي: من 

مل حنبيل دقيق ونشط يف حتقيق املسائل العلمية مع حرص عىل اآلداب عا

 .الرشعية

*   *   * 
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 الدكتور عيسى زكي عيسى

 

 :املؤهل العلمي* 

 .م 56 دكتوراه يف الفقه املقارن عام  -

 :العمل األسايس* 

باحث باإلدارة العامة لإلفتاء وعضو اللجنة العلمية وجلنة االعتامد يف  -

 .عة الفقهيةاملوسو

 :صفته يف جلنة الفتوى* 

 .عضو جلنة األمور العامة وعضو هيئة اإلفتاء -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

وزكاة . واستثامر أموال الزكاة. اإلكراه وأثره يف الترصفات: مؤلفات وكتب -

 (.أرشطة سمعية) الديون اإلسكانية، وموجز أحكام الوقف، وفقه املرأة املسلمة 

 .حمارضات يف أعامل املصارف اإلسالمية: تدريس وحمارضات -

 .غرناطة/ خطيب مسجد سعيد بن زيد : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .وحتى اآلن  55 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

د للهيئة الرشعية األمني العام املساع. عضو اهليئة الرشعية لبيت الزكاة -

وعضو جلنة إعداد مرشوع قانون الوقف وجلنة . العاملية لقضايا الزكاة املعارصة



 هيئة الفتوى الشرعية يف الكويت

- 303  -  

 .وعضو اهليئة الرشعية لألمانة العامة للوقف. إعداد مرشوع قانون الزكاة

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وتلقى فلسطيني، درس املراحل العلمية يف 

، وعلم مصطلح (رمحه اهللّ) علم األصول عىل الشيخ حممد املختار الشنقيطي 

احلديث عىل الشيخ حممد عوامة، والنحو عىل الشيخ حممد عيل مشعل، والفقه عىل 

 .الشيخ حممود مرية، واملواريث عىل الشيخ عطيه حممد سامل

 .روف بالنشاط الواسع والدقة واحلكمة واألخالقعامل شافعي فاضل، مع

 

*   *   * 
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 الشيخ عزه الدين حممد التوين

 

 :املؤهل العلمي* 

 .لشهادة العالية من كلية الرشيعة باألزهر ـ ختصص تدريسا -

 :العمل األسايس* 

 .باحث باملوسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها -

 :صفته يف جلنة الفتوى

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

عدة كتب يف الفقه والتوحيد للمعهد الديني ـ دليل : مؤلفات وكتب -

املصطلحات الفقهية االقتصادية، دليل مصطلحات الوقف ـ حتقيق بعض رسائل 

الرتاث ـ أبحاث فقهية عديدة لبيت التمويل وبيت الزكاة وجممع الفقه اإلسالمي 

 .هاوغري

 .دّرس يف املعهد اإلسالمي واملعهد الصناعي بالقاهرة: تدريس وحمارضات -

سنـة    قـام باإلمامـة واخلطابة مـدة : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .بالقاهرة، وألقى العديد من املحارضات يف الندوات العلمية باملساجد

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .اآلنم إىل  55 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 
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 .إمام وخطيب، ومفتش عام للمساجد، ومدير املساجد األهلية بمرص -

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

مرصي، تلقى العلم ومبادىء الدين عن والده ـ رمحه اهللّ ـ  وشجعه عىل حفظ 

األزهر الرشيف وتلقى العلم عىل يد كثري من العلامء، القرآن الكريم، ثم دخل 

أمثال الشيخ املدين والشيخ زهري والشيخ مصطفى عبد اخلالق وغريهم، وكان 

التصاله بالشيخ اإلمام أيب زهرة والشيخ عيل اخلفيف والشيخ حممد الغزايل 

 .وغريهم من كبار العلامء أثر كبري يف نضوجه العلمي

 .ي متعمق، حلو املعارشة، طيب األخالقعامل فاضل وفقيه مالك

   3 / م  00 تويف رمحه اهلل عام 

*   *   * 
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 الدكتور عبد احلكيم عيل أمحد املغريب

 

 :املؤهل العلمي* 

 .الدكتوراه يف الفقه املقارن -

 :العمل األسايس* 

 .خبري باملوسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها -

 :فتوىصفته يف جلنة ال* 

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

القيم اإلسالمية وأثرها يف املجتمع، بني يدي مولد الرسول : مؤلفات وكتب -

 .، املعرفة يف اإلسالم، كتاب البيع وما يتعلق به، املعامالت يف الفقه اإلسالميملسو هيلع هللا ىلص

 . 55 إىل  574 دّرس مادة الفقه املقارن من سنة : تدريس وحمارضات -

عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد اإلمام الشافعي : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .ثم مسجد السيدة سكينة، ثم مسجد شيخون

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوي

 .إىل اآلن  55 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

، 586 لمي إىل اشرتك يف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية والبحث الع -

وعمل مدرسًا لكلية البنات جامعة األزهر، ثم أستاذًا مشاركًا ثم أستاذًا، ثم رئيسًا 
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 .566 ، إىل أن أعري إىل اجلزائر عام 563 للقسم عام 

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

فقىض ( قنا)دم إىل معهد مرصي، حفظ القرآن الكريم بالكتاب بالقرية، ثم تق

، ويف الكلية 7 5 به تسع سنوات، وبعدها التحق بكلية الرشيعة والقانون عام 

تلقى العلم عن أساتذة يف خمتلف التخصصات، منهم فضيلة الشيخ حممد عيل 

السايس والشيخ زهري أبو النور والشيخ مصطفى عبد اخلالق والشيخ حممد أنيس 

 .اخلالق عبادة والشيخ عبد الغني عبد

 .عامل مالكي فاضل، هادىء الطبع، جم التواضع

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيئة الفتوى الشرعية يف الكويت

- 388  -  

 الدكتور أمحد احلجي حممد املهدي الكردي

 

 :املؤهل العلمي* 

 (أحوال شخصية)الدكتوراه يف الفقه املقارن  -

 :العمل األسايس* 

 .خبري يف املوسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها -

 :لفتوىصفته يف جلنة ا* 

 .عضو يف جلنة األمور العامة هبيئة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

ـ فقه  4ـ  األحوال الشخصية    .   ـ فسخ الزواج  : مؤلفات وكتب -

ـ بحوث يف الفقه   .    ـ أحكام املرأة يف الفقه اإلسالمي 3.  املعاوضات

 .لفقهيـ املدخل ا 7.    ـ أحكام احلج 8.  اإلسالمي 

أستاذ يف جامعة دمشق وجامعة حلب، وجامعة بني : تدريس وحمارضات -

 .غازي يف ليبيا ، واجلامعة الكويتية

 .حلقات علمية يف بعض اجلوامع:  إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .إىل اآلن 554 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

ـ أستاذ يف جامعة دمشق ـ   ر أوقاف منطقة الباب وتادف يف سوريا  ـ مدي  
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 .ـ حمارض يف جامعة حلب وجامعة بني غازي، وجامعة الكويت  4كلية الرشيعة    

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

انوية من الثانوية ـ الشهادة الث  :  سوري، حصل عىل الشهادات العلمية التالية

ـ شهادة الليسانس يف الرشيعة من كلية الرشيعة  .    م5 5 الرشعية بحلب 

ـ شهادة املاجستري يف الفقه املقارن من األزهر  4.  م584 بجامعة دمشق 

.    م586 ـ شهادة املاجستري يف التفسري من األزهر الرشيف  3.  م587 الرشيف 

 .   م588 هر الرشيف ـ  العليا يف الرتبية من األز  

ـ الدكتوراه يف الفقه املقارن مع مرتبة الرشف األوىل من األزهر الرشيف  8

 .م570 

، وتلقى 583 أستاذ يف جامعة دمشق، وقد بدأ التدريس يف اجلامعة يف عام 

العلم خارج الدراسة النظامية عن والده الشيخ حممد املهدي الكردي وعن جده 

ثلة من علامء حلب منهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة،  الشيخ أمحد الكردي، وعن

والدكتور فوزي فيض اهلل، والعاَلمة مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى جماهد، 

 .والدكتور احلسيني شحاته وغريهم

 .عامل متعمق، وفقيه حنفي فاضل، مشهور بالدقة والتواضع والذكاء

*   *   * 
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 الدكتور جاسم بن مهلهل الياسّني

 

 :املؤهل العلمي *

 .جامعة أم درمان / دكتوراه يف الثقافة اإلسالمية  -

 :العمل األسايس* 

 .مدرس يف كلية الرشيعة يف جامعة الكويت ويف كلية الرتبية األساسية -

 :صفته يف جلنة الفتوى* 

 .عضو جلنة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

، من قضايا  -  العلوم النافعة ج اجلداول اجلامعة يف:  مؤلفات وكتب -

الزواج،  املرشد الوثيق إىل مراجع البحث والتحقيق، أولويات يف تربية الناشئة، 

 .الدعوة والدعاة يف القرآن 

مدرس للفقه والعقيدة وأصول الفقه يف مساجد : تدريس وحمارضات -

 . الكويت

سة عرش عامًا، خطيب ُجعة منذ أكثر من مخ: إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .مع أحاديث تربوية وتوجيهية يف التلفاز واإلذاعة الكويتية

 :تاريخ املشاركة يف هيئة الفتوى* 

 .م566  - 564 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 
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االجتامعي،  رئيس جملس إدارة األمانة العامة للجان اخلريية يف ُجعية اإلصالح -

ي خلدمة القرآن وعلومه، وعضو اهليئة التأسيسية يف ونائب رئيس الصندوق الوقف

 .اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

كويتي، أتم دراسته األوىل يف دار املعلمني، ثم حصل عىل الليسانس يف الرشيعة 

سعود اإلسالمية، ثم حصل عىل شهادة اإلسالمية من جامعة اإلمام حممد بن 

املاجستري يف العقيدة واملذاهب املعارصة من نفس اجلامعة، وأخريًا حصل عىل 

 .م 55 درجة الدكتوراه عام 

مارس التدريس يف املرحلة الثانوية، ثم يف الكليات اجلامعية، عدا النشاط 

 من املؤمترات الدائم يف املساجد، التقى كثريًا من العلامء وشارك يف الكثري

اإلسالمية داخل الكويت وخارجها، وخاصة يف أوربا وأمريكا، واستفاد من 

احللقات العلمية التي حرضها لثلة من أئمة العلوم الرشعية، ساهم يف بعض 

أبحاث املوسوعة الفقهية وله نشاط بارز يف املجال الدعوي واالجتامعي 

 .واخلريي

ز باخللق احلسن واهلمة العالية والكلمة شخصية اجتامعية تربوية معروفة، متي

 .اللطيفة

*    *    * 
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 الدكتور حسن عيل الشاذيل 

 

 : املؤهل العلمي* 

الدكتوراه يف الفقه املقارن من كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر سنة  -

 . م586 

 : العمل األسايس* 

 . خبري باملوسوعة الفقهية -

 : صفته يف جلنة الفتوى* 

 . عضو جلنة الفتوى -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

اإلسالمي،  تاريخ الترشيع: صدرت له مؤلفات كثرية منها: املؤلفات والكتب -

والنظريات الفقهية، واجلنايات واحلدود، واالقتصاد اإلسالمي واملوادر املالية للدولة 

وحق اجلنني يف  والعالقات الدولية، وأصول الفقه، وحكم نقل أعضاء اإلنسان،

احلياة، وبداية حياة كل إنسان وهنايته، وتنظيم النسل، واالستنساخ، والبصمة 

 . الوراثية

: قام بالتدريس بكلية الرشيعة وكذا احلقوق بجامعات: تدريس وحمارضات -

املعهد العايل للقضاء )، و(جامعة الكويت)، و(األزهر، عني شمس، واملنيا بمرص)

 (. وكلية املعلمني بليبيا) ،(بالرياض بالسعودية

شارك بأبحاث يف كثري من املؤمترات والندوات : املؤمترات واملجامع العلمية -

دورات جممع الفقه اإلسالمي، واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية : العلمية ومنها
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 . بالكويت، وبيت التمويل الكويتي

 : تاريخ املشاركة يف جلنة الفتوى* 

 . حتى اآلن 557 توى ابتداًء من عام شارك يف جلنة الف

 : الوظائف الدينية والعلمية التي تلقدها* 

عمل بالتدريس، ثم عضوًا فنيًا بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، فمدرسًا، 

فأستاذًا بكلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر، ورئيسًا لقسم الفقه املقارن هبا، 

هام عامدهتا، وعميدًا بكلية الرشيعة والدراسات فوكياًل هلذه الكلية، فقائاًم بم

اإلسالمية بجامعة الكويت، ورئيسًا لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وعضوًا يف اللجان العلمية 

ريًا واالقتصاد بجامعة األزهر، وخب( الفقه واألصول)الدائمة لرتقية أساتذة 

 . بمجمع الفقه اإلسالمي بجدة

 : موجز عن النشأة العلمية والبيئية اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

وهو أحد علامء )، وجهه والده (حمافظة أسيوط) مرصي، ولد يف صعيد مرص

من بني إخوته إىل الدراسة باألزهر، فتدرج يف مراحله حتى ( األزهر الرشيف

، ثم حصل عىل إجازة القضاء 0 5 جامعة األزهر سنة خترج من كلية الرشيعة ب

، فدبلوم يف العلوم القانونية 4 5 م، فإجازة التدريس سنة   5 الرشعي سنة 

 . 586 ، فالدكتوراه يف الفقه املقارن سنة 588 ، فاملاجستري سنة   5 سنة 

، وقد قام بتلقي العلم عن ُجع كبري من أصحاب الفضيلة علامء الرشيعة الكبار

 . ، ويضيق املقام هنا عن ذكرهم...وعلامء القانون املربزين
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 الدكتور عبد القادر شحاتة حممد

 

 : املؤهل العلمي * 

 . جامعة األزهر -كلية الرشيعة والقانون  -دكتوراه يف أصول الفقه  -

 : العمل األسايس* 

 .خبري يف املوسوعة الفقهية -

 : صفته يف جلنة الفتوى* 

 .  00 /3/ عضو هيئة الفتوى، وعضو جلنة األمور العامة من  -

 : األعامل التي قام هبا* 

أقسام  -العزيمة والرخصة وما يتعلق هبام من أحكام  :مؤلفات وكتب -

 -أصول الفقه اإلسالمي  -املجمل واملبني وما يتعلق هبام من أحكام  -القياس 

  .دراسات يف االجتهاد والتقليد واالستفتاء

عمل مدرسًا يف املعاهد األزهرية، ثم معيدًا يف كلية  :تدريس وحمارضات -

الرشيعة والقانون يف جامعة األزهر، ثم أستاذًا مساعدًا لقسم أصول الفقه، ثم 

 .  55 أستاذًا بعد عام 

أرشف عىل عدد كبري من الرسائل العلمية اجلامعية، وشارك  :حلقات علمية -

راسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وكذلك يف مناقشتها يف قسم الد

يف كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر، وكليات البنات اإلسالمية بالقاهرة 

كام يقوم بتدريس أصول الفقه يف مسجد مالك . واإلسكندرية واملنصورة وأسيوط
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 (. حدائق املعرفة)بن عوف اجلهراء ضمن دروس 

 : ة العلميةموجز عن النشأ* 

مرصي نشأ يف بيئة دينية حمافظة، حفظ القرآن الكريم تالوة وجتويدًا عىل يد 

مشايخ كتاب القرية، مع مذاكرة ما تيسري من التفسري والتوحيد واحلديث وحفظ 

فأخذ عن ( األزهر)أسامء اهلل احلسنى، ثم انطلق بعد ذلك صوب قلعة العلم 

والقانون يف املرحلتني العالية والدراسات  جهابذهتا وأساتذهتا يف كلية الرشيعة

 . العليا، كام استفاد من أساتذة القانون يف القاهرة

عامل خلوق، وفقيه مالكي، وأصويل أكاديمي، متواضع يف حياته قريب من 

 . جلسائه وإخوانه
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 بائيحممد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطالدكتور 

 

 :املؤهل العلمي* 

 من جامعة اإلمام حممد بن سعود( فقه وأصول فقه)يف الرشيعة دكتوراه  -

 .اإلسالمية

 :العمل األسايس* 

 .ـ جامعة الكويت كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  عميد -

 :صفته يف جلنة الفتوى* 

 .عضو هيئة الفتوى -

 :األعامل التي قام هبا* 

سة الرشعية، االكتتاب يف أسهم الرشكات، قواعد يف السيا: مؤلفات وكتب -

كام احلج وآدابه، مميزات عقود اإلجارة عىل عقود البيع، أركان الوقف، املرشد يف أح

 .هاأحكام الصيام، اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، القصاص يف الفقه اإلسالمي، وغري

 :تاريخ املشاركة يف جلنة الفتوى* 

 .ـ وحتى اآلن  00 من عام  -

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

عضو هيئة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، عضو اهليئة  -

 .الرشعية لبيت الزكاة، عضو اهليئة الرشعية لبيت التمويل الكويتي

 :موجز النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 
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بن  من أرسة كريمة متدينة، درس املرحلة اجلامعية يف جامعة اإلمام حممد كويتي،

 .القصيم -الدين كلية الرشيعة وأصول  -سعود اإلسالمية 

املعهد العايل للقضاء  -شهادة املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود نال 

 .بالرياض

املعهد العايل  -شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية نال 

 .«فالس يف الفقه والقضاءآثار اإل»: للقضاء بالرياض، وكان عنوان األطروحة 

عمل . يف إبداء الرأي يف احلوادث اليوميةيشارك . حضور إعالمي وشعبيله 

 .يف وظائف عدة

 .وطيب املعرش وحب العلم وأهله عنه البشاشة وطالقة الوجهت ُعرف



 هيئة الفتوى الشرعية يف الكويت

- 318  -  

 الدكتور حممد بن سيدي حممد مولي 

 

 : املؤهل العلمي * 

 . خلامسدكتوراه دولة من جامعة حممد ا -

 : العمل األسايس* 

 .باحث علمي باملوسوعة الفقهية -

 : صفته يف جلنة الفتوى* 

 . عضو هيئة الفتوى -

 : األعامل التي قام هبا* 

 -تنوير الفصول بمعرفة مسائل من مهامت األصول  :مؤلفات وكتب -

حتيق كشف العمى يف الرسم، ورشح  -االجتهاد وأمهيته يف الرشيعة اإلسالمية 

 . لورقاتا

درس يف معهد رابطة العامل اإلسالمي يف أنواكشوط،  :تدريس وحمارضات -

م، وأسس  00 -550 وعمل أستاذًا يف التعليم العايل يف موريتانيا من عام 

حمظرة جامع الرضوان واملعهد االحتادي بأنواكشوط ودرس يف كلية الرتبية 

 . يةاألساسية بالكويت ماديت التفسري والثقافة اإلسالم

شارك يف أعامل ثقافية وندوات دولية منها ندوة التعليم  :حلقات علمية -

هـ، وانتدب للدعوة 4 3 املنعقدة بمكة املكرمة بمقر رابطة العامل اإلسالمي سنة 

يف بالد إفريقية كثرية مثل السنغال ومايل وساحل العاج والقابون، وقدم دورات 
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 . يف الفقه واألصول يف الكويت

 : ئف الدينية التي تقلدهاالوظا* 

عمل قاضيًا يف املحاكم الرشعية يف موريتانيا، وعمل كذلك إمامًا جلامع  -

 . الرضوان يف أنواكشوط

 : موجز عن النشأة العلمية* 

حفظ القرآن . ونشأ يف بيئة علمية متميزة( العصابة)ولد يف والية . موريتاين

 املقر  الكبري حممد املصطفى أمحد الكريم يف الصغر وأخذ اإلجازة يف القراءة عىل

معلوم، وقرأ النحو والترصيف والشعر والبالغة عىل جمموعة من املشايخ منهم 

السدات بن حني ممد يربا بن بيه، واحلاج بن السالك، وابن أمني بن باباه، وقرأ 

الفقه عىل عدد من املشايخ منهم اإلمام بن املائة وياب زيدان وسيدي املختار به 

وقد حاز شهادة إمتام الدراسات اإلسالمية يف معهد رابطة العامل اإلسالمي . دحمم

هـ، ثم حاز ليسانس شهادة املعهد العايل للدراسات والبحوث 300 عام 

اإلسالمية، ثم أكمل دراسته يف جامعة حممد اخلامس فنال درجة املاجستري ثم 

 . الدكتوراه

األخالق، حارض البدهية، طيب عامل فاضل نبيه، وأصويل مالكي دقيق، دمث 

 . املعرش
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 :مقررو هيئة وجلان اإلفتاء: ثانياً
 

 الشيخ مشعل مبارك عبداّلل األمحد الصباح

 

 :املؤهل العلمي* 

أم القرى بمكة / اإلجازة من جامعة امللك عبدالعزيز ( ليسانس رشيعة) -

 .املكرمة

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .سؤول اإلداري عنهامقرر هيئة وجلان الفتوى، وامل -

 :املناصب التي تقلدها* 

م، مدير 564 م، مدير مكتب اإلفتاء عام 576 سكرتري جلنة الفتوى عام  -

م، 554 م، املدير العام إلدارة اإلفتاء والبحوث الرشعية 567 إدارة اإلفتاء عام 

 .رئيس قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية حالياً 

 :وىتاريخ املشاركة يف هيئة الفت* 

 .م وحتى اآلن576 منذ عام  -

موجز عن املشاركة العلمية والعلامء الذين تلقى عنهم، ودوره يف هيئة * 

 :الفتوى

كويتي، ولد يف أرسة كريمة، تلقى عن والده الدقة واحلزم والنباهة، إضافة إىل 

درس العلوم الرشعية يف . ما عرف عنه من طبع هاد  وحب للتدين منذ الصغر
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لقرى التي كانت تسمى سابقًا جامعة امللك عبدالعزيز ما بني عام جامعة أم ا

الشيخ حممد : ، وخترج هبا بعد التلقي عن كبار علامئها مثل576 -573 

الغزايل، والشيخ حممد أبو شهبه، والشيخ حممد عيل الصابوين، والشيخ حممد 

 .علوي املالكي

جواهر اإلكليل رشح »وقد التفت إىل العمل العلمي، فاشتغل يف فهرسة كتاب 

يف الفقه املالكي حسب قواعد علم الفهرسة الذي نشطت فيه  «خمترص خليل

 .وزارة  األوقاف آنذاك، وعرف عنه اجلد واالهتامم أثناء التحصيل العلمي

التقى الشيخ مشعل كثريًا من العلامء البارزين يف العامل اإلسالمي واستفاد 

دوات فقهية، وقد مثل وزارة واألوقاف منهم، وحرض عدة مؤمترات إسالمية ون

يف عدة جلان لدراسة بعض مشاريع القوانني، وبعض االتفاقيات الدولية، وقد 

شارك يف اللجنة االستشارية اخلاصة بصاحب السمو أمري البالد يف الثامنينات، كام 

شارك مشاركة علمية فعلية يف جلان الفتوى املختلفة، وكان ملالحظاته وإشاراته 

كبري يف إخراج فتاوى اإلدارة بصورهتا املوثوقة الدقيقة، ملا متيز به من ذاكرة  أثر

 .قوية وفهم للواقع وحتمل للمسؤولية ونزاهة تامة

 .إداري ناجح ذو خلق رفيع وتواضع جّم، مع نباهة ودقة وهدوء
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 الشيخ عيسى أمحد عيسى العبيديل

 

 :املؤهل العلمي* 

 (.عيةاإلجازة اجلام)ليسانس رشعية  -

 :العمل األسايس* 

 .مدير إدارة اإلفتاء يف وزارة واألوقاف والشؤون اإلسالمية -

 :الفتوى جلنةصفته يف * 

م وحتى اآلن، ومقرر جلنة األحوال 563 نائب مقرر هيئة الفتوى من عام  -

 .م وحتى اآلن557 الشخصية التابعة هليئة الفتوى من عام 

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

خطيب ُجعة سابق، ودروس مبسطة يف : إمامة وخطابة وحلقات علمية -

 .الفقه والرتبية تناسب فئة الشباب

 :أعامل علمية رشعية -

  م بصفة مدير إدارة 554 انتدب إىل جلنة استكامل تطبيق الرشيعة عام

 .البحوث واملعلومات

 عضو جلنة مراقبة املطبوعات. 

 عضو جلنة الوظائف الدينية. 

 ة وضع قواعد وإجراءات ضامن رشعية اللحوم املستوردة عضو جلن

 .وسالمتها
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 :العلمية النشأةموجز عن * 

كويتي نشأ يف بيئة دينية حمافظة، تلقى العلوم الرشعية يف اجلامعة اإلسالمية 

الشيخ محاد األنصاري، : باملدينة املنورة عىل يد طائفة من العلامء األجالء أمثال

لشنقيطي، والشيخ حممود مريه، والشيخ الدكتور عمر والشيخ حممد املختار ا

عبدالعزيز، والشيخ عيل مشعل، والشيخ عطية سامل، واستفاد علميًا كذلك من 

الشيخ حسن أيوب، والشيخ الدكتور : طائفة أخرى من العلامء األفاضل أمثال

 .حممد سليامن األشقر

لميًا يف املوسوعة التحق بوزارة األوقاف منذ خترجه، فعمل أوالً مساعدًا ع

الفقهية حتت إرشاف الدكتور عبدالستار أبو غدة، ثم عمل رئيس قسم الثقافة 

م، 564 اإلسالمية يف إدارة الشؤون اإلسالمية، ثم انتقل إىل مكتب اإلفتاء عام 

م وحتى 553 م، ثم مديرًا هلا منذ عام 567 ثم عني مراقبًا إلدارة اإلفتاء عام 

 .اآلن

ة، يغلب عليه اهلدوء والتواضع، مطلع عىل األمور العلمية شخصية طيبة مهذب

 .واإلدارية والرشعية بشكل جيد، مع غرية عىل العلم وأهله
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 الشيخ أمحد حممد سامل بن غيث

 

 :املؤهل العلمي* 

 .ماجستري عقيدة ودراسات إسالمية -

 :العمل األسايس* 

العليا للعمل عىل مدير إدارة البحوث والدراسات يف اللجنة االستشارية  -

 .استكامل تطبيق أحكام الرشعية اإلسالمية

 :صفته يف هيئة الفتوى* 

 .نائب املقرر -

 :األعامل العلمية التي قام هبا* 

 .م550 إىل هنائية  560 خطيب مسجد من سنة : إمامة وخطابة -

ـ عالقة اإليامن  األضحية وداللتها عىل التوحيد وأحكامها: مؤلفات وكتب -

ا النفيس بمرض الرسطان ـ األطفال املجهولون ـ الطب النبوي قواعده والرض

وأصوله ـ حول مفهوم اجلهاد ـ مدرسة القريوان بني الفقه واحلديث ـ ما علم من 

 .وبعض تلك الكتب مطبوع وبعضها اآلخر غري مطبوع... الدين بالرضورة

للشباب يف  دورات علمية يف الفقه والعقيدة اإلسالمية: تدريس وحمارضات -

 .املساجد، وللنساء يف مقار اللجان النسائية

 :الوظائف الدينية التي تقلدها* 

 .مساعد علمي باملوسوعة الفقهية -
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 .نائب مقرر الفتوى بلجنة الفتوى -

 :موجز عن النشأة العلمية والبيئة اخلاصة والعلامء الذين تلقى عنهم* 

المية األوىل عىل يد علامء كويتي، نشأ عىل تقى وصالح، تلقى علومه اإلس

الشيخ حسن طنون، والشيخ حسن أيوب، والشيخ عيل : أجالء يف الكويت أمثال

القطان، والشيخ أمحد جلباية، والشيخ عيل باشا، والدكتور عبدالستار أبو غدة، 

والشيخ عبدالرمحن عبداخلالق، والدكتور سعد املرصفي، ثم التحق باجلامعة 

ملنورة فتابع فيها حتصيلة العلمي العايل عىل يد أمثال الشيخ اإلسالمية يف املدينة ا

عبداهلل الغنيامن، والشيخ عبدالعزيز الربيعان، والشيخ عطية سامل، والشيخ محاد 

األنصاري، والشيخ حممد املختار الشنقيطي، ثم نال درجة املاجستري من جامعة 

معة القرويني يف البنجاب يف الدراسات اإلسالمية، ودرجة املاجستري من جا

 .العقيدة

عامل مهذب، دقيق يف مالحظاته، حريص عىل التعمق يف العلم، تزينه األخالق 

 .العالية واالبتسامة الدائمة
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