




االفتتاحية

����ه����ا ال����ق����ارئ  م����ه إل����ي����ك أيُّ ه������ذا ه����و ال����ع����دد ال����ث����ال����ث ال�������ذي ن����ق����دِّ
العلمّية  ال������ب������ح������وث  م�������ن  ب����ج����م����ل����ة  ل�������ك  ��������ه  ون��������زفُّ ال��������ك��������رمي، 
ال����دق����ي����ق����ة، وال�����ف�����ت�����اوى ال����ش����رع����ّي����ة ال����رص����ي����ن����ة، ال�������ص�������ادرة عن 

ع������ام مضى. اإلدارة خ������ال  أه�������مَّ إجن���������ازات  ن���س���ت���ع���رض  ك���م���ا  ال���ف���ت���وى وجل����ان����ه����ا،  ه���ي���ئ���ة 
ويف احلقيقة أّننا إذا نظرنا إلى تلك اإلجنازات الكثيرة،  واستحضرنا حجم اإلدارة املتواضع، 
فإّننا نعجب من  ؛  الفعليِّ ورؤيتها ورسالتها، وال مع نتاجها  ال��ذي ال يتناغم مع طموحها 
ذلك، وتعجب معنا أيها القارئ الكرمي؛ خاّصة إذا علمَت أّن إصدارات اإلدارة خال هذا العام 
ص املفيد يف أحكام  بلغت أربعة عشر مجلدًا من الفتاوى، باإلضافة إلى ترجمة كتاب )امللخَّ
صة؛ كدورة  املسلم اجلديد( للغة اإلجنليزّية، واللغة الفرنسّية، وإقامة دورات علمّية متخصِّ
مها فضيلة د. عبد اهلل املصلح، مشاركًة مع خبير الترميم  أحكام عمليات التجميل، والتي قدَّ
اإلنتاج  متابعة خطوط  التخصصّية يف  وال���دورة  عربيات.  يونس  د.  التجميلية  واجل��راح��ة 
صة يف صناعة احلال، وما قامت به اإلدارة يف مؤمتر صناعة احلال؛ حيث كانت هي  املتخصِّ
من رسمت خريطته العلمّية، من خال اللجنة العلمّية بالشراكة مع معهد الكويت لألبحاث 
ز،  لة من ِقَبل اللجنة العليا للمؤمتر؛ وذلك من خال اختيار موضوعه املميَّ العلمّية، واملشكَّ
النادر طرحه، واختيار احملاضرين، كما شاركت يف فعلياته مشاركة فعالة؛  وموضوع ورشته 

سواء يف محاضرات املؤمتر، أو يف املعرض، والورشة املقاَمني على هامشه. 
ني يف إذاعة القرآن الكرمي؛ يتناوالن دور  كما أّن اإلدارة قامت  بإعداد وتقدمي برنامجني مهمَّ
إدارة اإلفتاء يف املجتمع؛ وهما: »رسالة اإلفتاء«، »ومجالس اإلفتاء«، باإلضافة إلى النشاط 
أكثر من  بتوزيع  وال��ذي من خاله قمنا  الثاني،  »تواصل«  ؛ حيث قمنا مبشروع  اإللكترونيِّ
)30( ألف نسخة إلكترونّية من منتجاتنا العلمّية، وجتاوزت الزيارات ملوقع احلملة املليون 

زائر -بفضل اهلل-.
أكثر من )500( وثيقة فتوى،  الثابت؛ كإصدار  السنويِّ  العلميِّ  إلى اإلنتاج  هذا؛ باإلضافة 
ة  اإلداريَّ واألعمال  النافعة،  ات  املطويَّ وإص��دار  وتقاريره،  اإلس��ام  إشهار  وثائق  من  والعديد 

قًا يف هذا العدد. ة...إلخ، مّما ستراه موثَّ اليوميَّ
أقول: فعًا شكرًا للعاملني، وشكرًا لشركائنا يف صناعة هذا اإلنتاج، ونسأل اهلل تعالى القبول، 
قنا لتقدمي املزيد، مّما فيه النفع ملجتمعنا، ويعيننا على أداء رسالتنا على الوجه  وأن يوفِّ

املطلوب منا، واهلل املستعان وعليه التكان. 
الشيخ/ تركي عيسى المطيري

مدير إدارة اإلفتاء
turky60@hotmail.com

لحظة من فضلك
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شيُد(١) يُخ عبُدالعزيِز الرَّ الشَّ
(شيُخ مؤرِّخي الكويِت)

  َنَسُبُه َوِوَالَدُتُه:

هـــو الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن أحمد 
ابـــن رشـــيد الِبداح،  الّنجـــديُّ أصًال، 
احلنبلـــيُّ  ونشـــأًة،  مولـــداً  الكويتـــيُّ 
الـــة، املصلح،  الـــة، اجلوَّ حَّ مذهبـــاً، الرَّ

مؤرِّخ الكويْت األوَّل.

مدينـــة  وســـط  اهللا يف  رحمـــه  ُولـــد 
الكويـــت، وحتديداً يف (فريـــج عليوة) 
بالقـــرب من مســـجد النبهـــان؛ حيث 
منزل والـــده، وذلك ســـنة (١٣٠٥هـ)، 
املوافـــق لعـــام (١٨٨٧م)، لعائلٍة تنتمي 

إلى الطبقة املتوّسطة.

هاجـــر أبـــوه وهـــو شـــابٌّ صغيـــر من 
لْفـــي الّتابعة لبـــالد جند-  مدينـــة الزُّ

حيـــث محّل والدته - إلى مدينة الكويـــت رفقة بعض إخوته 
وأبنـــاء عمومته، وذلك بســـبب القحط 
الذي ضـــرب البـــالد الّنجدّية آنذاك، 
وكانـــت وجهتهـــم إلى مدينـــة الكويت؛ 
حيـــث كانت التجارة فيهـــا رائجة، وما 
إْن وصلوا إلى الكويت حّتى عملوا فيها 

بتجارة اجللود وصوف األغنام.

 َنشَأُتُه َوَطَلُبُه ِلْلِعْلِم:

نشأ الشـــيخ عبد العزيز يف بيئٍة طيِّبٍة 
متديِّنـــة؛ حيـــث كان أبـــوه متديِّناً على 
ل  طريقـــة أهل جند احلنابلة، وكان يؤمِّ
يف ولـــده - عبد العزيز- أن يكون إمام 
ًسا، ولذا  مسجد، أو عالم دين، أو مدرِّ
بـــادر بإحلاقـــه وعمره ســـتُّ ســـنوات 

قراءنا الكرام...
ال زلنا متواصلين معكم من خالل هذه الّسْلِسلَة المباركة...

ٍة نُجباء، وُدعاة ُفَضالء،  ال زلنا نُجول ونطوِّف حول ِسيٍَر وتراِجَم �عالٍَم نُبالء، وأئمَّ
ـمت  وُمْصلحيـن ُحَكماء، ومربِّين عَقالء... أََضاءت بهم سـماُء الكويت، وتنسَّ
َجنَبَاتُهـا ا�ربـع ِمـْن َعبَِقهم الزَّكـّي... آمليـن أن نَْنهل من َمِعينهـم، ونَْقتفي 
آثارهم، ونسـير على دروبهم... وهذا أوان الشـروع في المقصود ... فإلى َعلَِم 

ِّخ عبد العزيز الرشيد. أ/ أحمد عبد الوهاب سالم هذا العدد ونَْجمه... أال وهو: الشيخ المؤر
  الباحث بإدارة ا�فتاء

Abo-hamza14@yahoo.com

عبد  الــشــيــخ  الــتــَحــَق 
مبجلس  الرشيد  العزيز 
الشيخ عبد اهللا بن خلف 
ان عّالمة الكويت  حيَّ الدَّ
واّلذي  آنــذاك،  وفقيهها 
ــة،  خــاصَّ عــنــايــة  أْواله 
عاليٍة مبكانٍة  له  وتنّبأ 

العدد الّثالث - ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م٦
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مــوُت العالــم ثلمٌة 
في ا�سالِم

رحـــــيـــــُل الــــعــــالــــم األصـــــولـــــّي
حسنني محمود  حسنني  الدكتور/ 

أ/آالء بنت عادل العبيد
جامعة  - الرشيعة  بكلية   املعيدة 

الكويت
yarb.3fwek@gmail.com

احلمـــد هللا ربِّ العاملـــني، الذي أعطى 
العلماء أشـــرف املنازل قدًرا، وأعظمها 
فضـــًال، والصـــالة والســـالم على خير 
ورث  الـــذي  العدنـــان؛  النبـــيِّ  األنـــام 
العلمـــاء مـــن هدايته ونـــوره، وعلى من 

تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.. 

فـــإّن الـــكالم عـــن العلـــم وأهلـــه ّممـــا 
يشـــرف كاتبـــه وقارئـــه؛ فالعلمـــاء هم 
ورثـــة األنبياء؛ بهم تقـــوم األمم، وحتيا 
القلوب، مثلهم يف األرض كمثل النجوم 
ـــام األمان للبالد،  يف الســـماء، هم صمَّ
وكالســـراج للعباد، أغناهـــم اهللا به عن 
خلقـــه؛ فتركـــوا لذائذ العيـــش، وبذلوا 
أرواحهـــم وأموالهـــم وأوقاتهـــم لتبليـــغ 
الديـــن ونصرته؛ فللَّه َدرُّهم، وما أعظَم 
اجعلنـــا  أجرهـــم،  فاللهـــمَّ  اهللا  عنـــد 

لدربهم سالكني، وبهم مقتدين، وعنهم ذائدين. 

أوًال: من هم العلماء؟

هـــون يف دينه،  العلمـــاء: هـــم العارفـــون بشـــرع اهللا، املتفقِّ
العاملـــون بعلمهـــم على هدى وبصيرة، على نور من ســـنَّة 
رسول اهللا �، وصحابته رضوان اهللا عليهم، وهم الذين 

جعل اهللا عزَّ وجلَّ عماد الناس عليهم يف 
الفقـــه والعلم، الداعون إلى اهللا باحلكمة 
واملوعظـــة احلســـنة، وهـــم الطائفة التي 
ه يف الدين؛ كما  نفرت لطلب العلم والتفقُّ

  Á  À  ¿ ﴿:جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي
     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â
   Î    Í   Ì   Ë   Ê   É

Ï ﴾[التوبة: ١٢٢] .

وهم الطائفة   املنصورة، وأهل احلديث، 
وأهـــل الذكـــر الذين أمرنا اهللا ورســـوله 
� بالرجوع إليهـــم؛ كما يف قوله تعالى:

 ﴾0   /  .   -    ,    +   *﴿
[النحل: ٤٣].

ين الذين قـــال اهللا عنهم:  ـــة الدِّ وهم أئمَّ
  N  M   L   K   J﴿
 ﴾T   S   R   QP   O

[السجدة:٢٠].

وهم أهل احلل والعقد يف األمة، الذين جتب طاعتهم كما 
  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ :يف قولـــه تعالـــى
Ð﴾ [النساء: ٥٩]. وأولو األمر: هم أولو العلم والفقه؛ 

رها غير واحد من أهل العلم(١). كما فسَّ

ــن ُيــعــرفــون  ــم م الــعــلــمــاء ه
تزيغ  حني  أقدامهم  برسوخ 
الشبه،  مــواطــن  يف  األفــهــام 
بنسكهم  ـــعـــرفـــون  ُي ــا  ــم ك
عن  واستعالئهم  وخشيتهم 

الدنيا وحظوظها

العدد الّثالث - ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م١٤
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ـعي سْ مَ ـالمِ  السَّ عبـد  يـن  الدِّ أ/نـورُ 
الباحث بإدارة اإلفتاء

abdalssalam.noor8@gmail.com

زكاة
 العقاراِت
المحتَكرِة

توطئة:

شـــرع اإلســـالم الّزكاة ملقاصـــد عظيمـــة، وِحَكـــم جليلة؛ 
تعـــود باخليـــر والّنفـــع والبركة علـــى الفرد واألّمـــة؛ يقول 

  p   o   n   m   l   k   j﴿ ســـبحانه:  اهللا 
z  y  xw  v  u      t   sr  q  }﴾(١). ففـــي 
، والبخل، وغيرهما  ـــحِّ الـــّزكاة تطهير للنُّفوس من َدَرن الشُّ
غام، وبها حتصل البركـــة والنَّماء يف املال،  مـــن أخالق الطَّ
ة والتَّالحم  وفيها تثبيـــٌت ألواصر احملبَّة والتَّراحـــم، واملودَّ

بني أفراد املجتمع املسلم.

كمـــا أّن فيها تطهيراً للفقراء واملســـاكني بصيانة وجوههم 

ـــؤال، وإعفافهـــم، ومســـاعدتهم علـــى قضاء  عـــن ذلِّ السُّ
حوائجهـــم، من غير حرج، وال منقصـــة تلحق بهم، ونظير 
ـــبيل؛ اّلذين  هـــذا ما يحصـــل بها من مواســـاة ألبنـــاء السَّ

انقطعوا عن ديارهم، وبعدْت عنهم أموالهم.

اء، وإطالق األُسارى  والزكاة تســـاعد على فكِّ رقاب األِرقَّ

من  جملٌة  ــجــارة  الــتِّ بــزكــاة  قت  تعلَّ
ينبغي  اّلتي  ة  املهمَّ رعّية  الشَّ املسائل 
وســؤال  فيها،  ه  فقُّ التَّ جار  التُّ على 
ــن أحــكــامــهــا، ومـــن تلك  الــعــلــمــاء ع
احملتَكرة) الَعقارات  (زكاة   ... املسائل 

٢٣ العدد الّثالث - ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م
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إدارة ا�فتاء ومؤتمر
صناعة الحالل

صناعـــة احلـــالل مصطلـــح ذو مفهوم واســـع؛ ينـــدرج حتته كّل مـــا يتعلّق بتصنيـــع وإنتاج املـــواد الغذائّية، 
والدوائّيـــة، والتجميلّيـــة؛ بحيـــث يتـــّم إخضاعهـــا للرقابـــة والتدقيق؛ للنظـــر يف مدى مطابقتها للشـــروط 
الشـــرعّية، واملعاييـــر الصحّية، بـــدًءا من املكّونات الداخلـــة يف تركيبها، وانتهاًء إلى وصولها إلى يد املســـتهلك.

ونظراً ملا متثِّله صناعة احلالل من أهمّية للمجتمعات اإلســـالمّية؛ حرصت وزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمّية على تبّني 
هـــذا املوضـــوع، والعنايـــة بـــه؛ وذلك من خالل عقـــد املؤمتـــرات، وورش العمل، والـــدورات التي تعمل على تصحيح مســـار 
صناعـــة احلـــالل، وأوكلـــت عـــبء القيام بهـــذه املهمة إلـــى إدارة اإلفتـــاء ، بالتعـــاون مع معهـــد الكويت لألبحـــاث العلمّية.

ويف ضوء ذلك؛ شّكلت اللجنة العلمّية للمؤمتر بعضوية كلٍّ من:

الشيخ/تركي عيسى املطيري 
مدير إدارة اإلفتاء 

رئيساً للجنة العلمية للمؤمتر

الدكتور/حسام فهد عميرة
املديـــر التنفيذي لقطـــاع العلوم 
الكويـــت  معهـــد  والتكنولوجيـــا 

لألبحاث العلمية
عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

الشيخ/ عبد العزيز محمد العنزي
 مراقب إدارة اإلفتاء

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

الدكتور/هاني منصور املزيدي
 باحـــث علمي مشـــارك بـــإدارة 
مـــوارد الغـــذاء معهـــد الكويـــت 

لألبحاث العلمية
عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

د. أمين محمد العمر
 باحث أول بإدارة اإلفتاء

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

األستاذة/ عايدة قادر غامن
والتشـــريع  الفقـــه  يف  باحثـــة 

اإلسالميِّ وأصوله 
جامعة القدس

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر
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أحكام عمليات التجميل 
والجراحات الطبية

والبحوث  اإلفتاء  لقطاع  املساعد  الوكيل  رعاية  حتت 

عقدت  العبيدلي،  أحمد  عيسى  الشيخ/  الشرعيَّة: 

اإلسالميَّة  ــشــؤون  وال ـــاف  األوق ـــوزارة  ب اإلفــتــاء  إدارة 

بجنوب  العامليَّة  اإلسالميَّة  اخليريَّة  الهيئة  مسرح  على 

عمليَّات  أحكام  بعنوان:  الثانية  العلميَّة  دورتها  ة،  رَّ السُّ

 ٢٣-٢٥ من  الفترة  يف  الطبيَّة،  واجلــراحــات  التجميل 

.٢٠١٣/١٢/

ويف افتتاح الدورة أوضح سعادة الوكيل املساعد لقطاع 

العبيدلي  عيسى  الشيخ/  الشرعيَّة:  والبحوث  اإلفتاء 

ة  املُلحَّ املجتمع  حلاجة  تلبية  جــاءت  الـــدورة  هــذه  أنَّ 

التجميليَّة  العمليَّات  يف  الشرعيِّ  احلكم  معرفة  إلــى 

وكثرة  انتشارها،  بعد  سيَّما  ال  الطبيَّة،  واجلــراحــات 

األسئلة حولها، وعموم البلوى بها، ومسيس احلاجة إلى 

معرفة تفاصيلها، وتطوُّرات العلم احلديث فيها.

الدورة العلمية الثانية
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شروط لباس المرأة وحكم ستر  وجهها

نزع حجاب المرأة

 أجابت الهيئة بما يلي:
إذا بلغت الفتاة اُحللَُم (باحليض، أو ببلوغ سنِّ اخلامسة عشرة من العمر)، أو راهقت وقاربت البلوغ، لزمها احلجاب يف الشارع، 
رت يف  ني، وتأثم إذا قصَّ وأمام الرجال األجانب عنها، كسائر النساء املسلمات الكبار، وهو ستر جميع بدنها سوى الوجه والكفَّ
ذلك بعد البلوغ،سواء أمرها أبوها بترك احلجاب أو غيره، وال يجوز لها تنفيذ أمر أبيها يف ذلك وال غيره؛ حلديث النبيِّ � : 

 

«ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز وجل» [رواه اإلمام أحمد يف مسنده]. واهللا أعلم.

أحكام اللباس
عليَّ  اشترط  الذي  زوجي  طلب  على  بناًء  عام  منذ  بة  منقَّ امــرأة  أنا   (٧٥١٧)
ا  ممَّ س  التنفُّ أستطيع  يجعلني  ال   ( حادٍّ (ربو  من  أعاني  ي  ولكنِّ النقاب،  لبس 
اخات، وزوجي ال يشترط علّي لبس النقاب إّال إذا  ني أن أستخدم البخَّ يضطرُّ
كنت وحدي، ولكن إذا كنت معه ال يشترط علّي ذلك؛ لذا أرجو معرفة حكم 

ة؟ أرجو اإلفادة. الدين يف حالة لو أني خلعت نقابي ألسباب مرضيَّ

ل ُفَرَص الزواج؛  ني صغيرة، واحلجاب يشني شكلي،  ويقلِّ ة أنَّ (٧٥١٨)  أرغمني والدي على نزع احلجاب بُحجَّ

فما احلكم ؟

أجابت اللجنة بما يلي:
  s  r  q  p  o  n  m   ﴿ :احلجاب فرض على املرأة املسلمة البالغة بنصِّ القرآن الكرمي، قال تعالى
z  y  xw  v  u    t  }  |  {  ~ے  ¡   ¢  £  ¤﴾ [األحزاب:٥٩]، واحلجاب لباس يستر العورة 

كلَّها، واملرأة كلُّها عورة سوى الوجه والكفني.
وللباس املرأة املسلمة شروط عاّمة هي كما يلي: 

 أ- أن يكون ساتراً للعورة كلِّها. 
 . ب- أن يكون سميكاً ال يَِشفُّ

ج- أن يكون عريضاً ال يصف شكل العورة حتته. 
ناً أو مزركشاً يلفت النظر إليها.  د- أن ال يكون ملوَّ

وستر الوجه واجب على املرأة الشابَّة إذا ُخشيت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة؛ كأن كانت يف مجتمع مأمون، فال حاجة للنقاب 
ا العجوز فال يجب عليها ستر وجهها إالَّ إذا خشيت الفتنة، وقال البعض: وجه املرأة عورة فيجب ستره مطلقاً. له، أمَّ

واخلمار: ما يستر الرأس والصدغني، والعنق، والفرق بني احلجاب واخلمار: أنَّ احلجاب ساتٌر عامٌّ جلسم املرأة، أما اخلمار 
فهو يف اجلملة ما تستر به املرأة رأسها.

ت وجهها بالنقاب، والفرق بني احلجاب  والنقاب: النقاب - بكسر النون - ما تنتقب به املرأة، يقال: انتقبت املرأة وتنقبت: غطَّ
ا النقاب فساتر لوجه املرأة فقط. واهللا أعلم. ، أمَّ والنقاب: أنَّ احلجاب ساتٌر عامٌّ
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)شيُخ مؤرِّخي الكويِت(

إدارة اإلفتاء ومؤتمر صناعة 
الحالل وخدماته
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موُت العالم ثلمٌة في اإلسالِم 
)رحيُل العالم األصولّي الدكتور/ 

حسنين محمود حسنين(
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شيُد)1( يُخ عبُدالعزيِز الرَّ الشَّ
)شيُخ مؤرِّخي الكويِت(

 � َنَسُبُه َوِوَلَدُتُه:

ه���و الش���يخ عب���د العزي���ز ب���ن أحمد 
اب���ن رش���يد الِبداح،  الّنج���ديُّ أصاًل، 
احلنبل���يُّ  ونش���أًة،  مول���داً  الكويت���يُّ 
ال���ة، املصلح،  ال���ة، اجلوَّ حَّ مذهب���اً، الرَّ

مؤرِّخ الكويْت األوَّل.

مدين���ة  وس���ط  اهلل يف  رحم���ه  ُول���د 
الكوي���ت، وحتديداً يف )فري���ج عليوة( 
بالق���رب من مس���جد النبه���ان؛ حيث 
منزل وال���ده، وذلك س���نة )1305ه�(، 
املواف���ق لع���ام )1887م(، لعائلٍة تنتمي 

إلى الطبقة املتوّسطة.

هاج���ر أب���وه وه���و ش���ابٌّ صغي���ر من 
لْف���ي الّتابعة لب���الد جند-  مدين���ة الزُّ

حي���ث محّل والدته - إلى مدينة الكوي���ت رفقة بعض إخوته 
وأبن���اء عمومته، وذلك بس���بب القحط 
الذي ض���رب الب���الد الّنجدّية آنذاك، 
وكان���ت وجهته���م إلى مدين���ة الكويت؛ 
حي���ث كانت التجارة فيه���ا رائجة، وما 
إْن وصلوا إلى الكويت حّتى عملوا فيها 

بتجارة اجللود وصوف األغنام.

* َنشَأُتُه َوَطَلُبُه ِلْلِعْلِم:

نشأ الش���يخ عبد العزيز يف بيئٍة طيِّبٍة 
متديِّن���ة؛ حي���ث كان أب���وه متديِّناً على 
ل  طريق���ة أهل جند احلنابلة، وكان يؤمِّ
يف ول���ده - عبد العزيز- أن يكون إمام 
ًسا، ولذا  مسجد، أو عالم دين، أو مدرِّ
ب���ادر بإحلاق���ه وعمره س���تُّ س���نوات 

قراءنا الكرام...
ال زلنا متواصلين معكم من خالل هذه الّسْلِسلَة المباركة...

ٍة نُجباء، وُدعاة ُفَضالء،  ال زلنا نُجول ونطوِّف حول ِسيٍَر وتراِجَم ألعالٍَم نُبالء، وأئمَّ
�مت  وُمْصلحي�ن ُحَكماء، ومربِّين عَقالء... أََضاءت بهم س�ماُء الكويت، وتنسَّ
َجنَبَاتُه�ا األرب�ع ِم�ْن َعبَِقهم الزَّك�ّي... آملي�ن أن نَْنهل من َمِعينه�م، ونَْقتفي 
آثارهم، ونس�ير على دروبهم... وهذا أوان الش�روع في المقصود ... فإلى َعلَِم 

ِّخ عبد العزيز الرشيد. أ/ أحمد عبد الوهاب سالم هذا العدد ونَْجمه... أال وهو: الشيخ المؤر
  الباحث بإدارة اإلفتاء

Abo-hamza14@yahoo.com

عبد  ال��ش��ي��خ  ال��ت��َح��َق 
مبجلس  الرشيد  العزيز 
الشيخ عبد اهلل بن خلف 
مة الكويت  ان علاّ حيَّ الدَّ
ذي  والاّ آن��ذاك،  وفقيهها 
��ة،  خ��اصَّ ع��ن��اي��ة  أْوله 
عاليٍة مبكانٍة  له  أ  وتنباّ

العدد الّثالث - 1436ه�/2015م6

م���ف���ت���ون م����ن ب��ل��دي



مبدرس���ة املاُّل زكرّي���ا األنصاري اّلتي كان���ت تعتني بتحفيظ 
الّناش���ئة القرآَن الكرمي، وتعليمهم مبادئ القراءة واحلساب، 
حّتى أمتَّ حفظ القرآن الكرمي كاماًل خالل س���نتني أو ثالثة 

من التحاقه بتلك املدرسة املباركة.

ويَذكر مؤرِّخو س���يرته أّنه انقطع بعد 
ذلك عن طل���ب العلم فترًة من الّزمن؛ 
النش���غاله بالّتج���ارة م���ع وال���ده الذي 
���ار الكوي���ت  أضح���ى آن���ذاك م���ن ُتَّ
املعدودي���ن واملعروفني بتجارة الصوف 
وجل���د البُه���م ،  ومع ذل���ك ُعرف عنه 
يف تل���ك الفترة َولَُع���ُه بقراءة القصص 
ائغ(،  ة )حس���ن الصَّ اخلرافّي���ة؛ كِقصَّ

وغيرها.

لكّن���ه م���ا لب���ث حّت���ى عاد بع���د ذلك، 
وأقبل إقباالً ش���ديداً على طلب العلم، 
والتَح���َق مبجلس الش���يخ عبد اهلل بن 

���ان عاّلمة الكويت وفقيهها آنذاك، واّلذي أْواله  حيَّ خلف الدَّ
���ة، وتنّبأ ل���ه مبكان���ٍة عاليٍة، فأخذ عن���ه الفقَه  عناي���ة خاصَّ
والعربّية، ثّم تاَقْت نفُس���ُه إلى االرحتال يف طلب العلم خارج 

حدود الكويت.

* َرَحَلُتُه ِف َطَلِب اْلِعْلِم:

ج���اءت رح���الُت الّش���يخ عبد العزي���ز يف طل���ب العلم خارج 
الكوي���ت ِنتاجاً طبيعّياً ملالزمته لش���يخه عب���د اهلل بن خلف 
وتأثُّره به؛ حيث ُعرف ش���يخه برحالته يف طلب العلم خارج 
بير واألْحَساء( ِقبْلتي العلم  ة إلى مدينتَي )الزُّ الكويت، وخاصَّ
أله���ل الكويت واجلزيرة آن���ذاك)2(، إضافة إل���ى ما متتَّع به 
ة عالية، وَحماس���ٍة شديدٍة للعلم  الش���يخ عبد العزيز من ِهمَّ

وأهله.

بير(؛   وبالفعل ش���دَّ الّشابُّ عبد العزيز َرْحله إلى مدينة )الزُّ
وذلك سنة )1320ه�( املوافق )1902م(، وعمره حينئٍذ خمسة 
عش���ر عاماً، قاصداً أكبَر وأجلَّ علمائها، وش���يخ ش���يخه يف 
ر له  د الَعْوجان، فتيسَّ الوقت ذاته، وهو الش���يخ اجلليل محمَّ

أْخذ الفقه والفرائض واألصول والعربيَّة عنه.

ثّم َرَحَل بعد ذلك إلى )األْحَساء(، وكان ذلك سنة )1906م(، 
وعمره ال يتجاوز التاس���عَة عشرة، فقرأ على بعض شيوخها 
)ش���رح ألفيَّة ابن مالك( يف النحو، و)رس���الة يف التصوُّف(، 
ث���ّم عاد بعد ذلك إلى الكويت، لكّنه لم 
يلب���ث حّتى تاَقْت نفُس���ه إل���ى )بغداد( 
مة العراق يف زمانه الش���يخ  حي���ث عالَّ
محمود ش���كري األلوس���ي رحمه اهلل، 
صاحب الّتفسير املشهور، فبدأ بقراءة 
نُبْذة من )ش���رح الس���يوطي على ألفيَّة 
ابن مال���ك( عليه، وأكمله���ا على أخيه 
ي���ن األلوس���ي، وقد  الس���يِّد ع���الء الدِّ
أُعجب به الشيخ األلوسي كثيراً؛ حّتى 
إن���ه حثَّه عل���ى كتابة ردٍّ عل���ى قصيدة 
َصايّف،  الّش���اعر العراقي مع���روف الرُّ
اّلت���ي يدع���و فيه���ا إل���ى خ���روج املرأة 
وس���فورها، واختالطها بالرجال،  فكان عند ظنِّ ش���يخه به، 
وكتب رس���الة ماتعًة أسماها »حتذير املسلمني عن اتِّباع غير 
سبيل املؤمنني«، وطبعت يف بغداد سنة )1911م(، وكانت تلك 
الرس���الة باكورة إنتاجه العلمي، وقد نالت إعجاب الكثيرين 
ظها بكلم���ات وأبيات  م���ن معاصري���ه، حّت���ى إنَّ بعضه���م قرَّ
ش���عرّية، وبعضهم أثنى على صاحبها شعراً؛ كما يف قصيدة 
ي بن عزوز التونس���ي مدرس احلديث والتفسير  الش���يخ املكِّ

بدار الفنون باآلستانة )إسطنبول(.

ث���ّم قّرَر الش���يخ عبد العزيز بعد ذل���ك أن يذهب إلى مصر؛ 
���د عب���ده، وتلميذه  حي���ث األزه���ر الش���ريف، والش���يخ محمَّ
���د رش���يد رض���ا صاح���ب )املنار(، وش���كيب أَْرس���الن،  محمَّ
وغيرهم من رجال احلركة اإلصالحّية واألدبّية، إضافة إلى 
سها  تأس���يس داٍر ُعرفت باس���م )دار الدعوة واإلرشاد( ملؤسِّ
الش���يخ محم���د رش���يد رض���ا، فَرِغب الش���يخ عب���د العزيز

 

 يف  االلتح���اق بها، واالنتظام يف دروس���ها، لكّن الّظروف لم 
تتهيَّأ له لدخولها؛ َفَمَكَث يف مصر نحو أس���بوٍع، ثّم غادرها 

العزيز  عبد  الشيخ  كان 
للعلم  ًا  ُمِحباّ َنِهمًا،  قارئًا 
وال���ث���ق���اف���ة وأه��ل��ه��م��ا
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���ة(، فحضر حلقات العلم التي كانت منتش���رة حول  إل���ى )مكَّ
ء؛ وهو  الكعبة، كما التقى فيها بعالٍم من علماء األزهر األجالَّ
د اخلضر حس���ني رحمه اهلل، وتناقش���ا طوياًل  الش���يخ محمَّ

حول أحوال املسلمني.

، واّته صْوب مدينة رس���ول اهلل �،  ى فريضَة احلجِّ  ثم أدَّ
فمكث فيها نحواً من عش���رة أش���هر، أكمل فيها قراءة )ألفّية 
العراق���ي( يف احلدي���ث ونََقَده���ا، ونْظم )جم���ع اجلوامع(، و 

)عق���د اجُلم���ان( للس���يوطي، وكاد أن 
يك���ون قاضياً هناك لوال وجود منافٍس 
م���ن أه���ل املدين���ة،  ودرَّس يف احل���رم 
ِد على العلماء  الّنب���وّي، وكان كثيَر التََّردُّ
هن���اك،  ثّم ع���اد أدراجه بعد ذلك إلى 
الكويت، حيث اش���تدَّ ش���وقه إلى أهله 
ووطن���ه، وكان عمره حني عودته س���تاً 

وعشرين سنة.

* ُمَراَسَلُتُه:

لق���د كان الش���يخ عب���د العزي���ز – كما 
لع على س���يرته-  قارئاً  يتَّضح مل���ن اطَّ
نَِهم���اً، ُمِحّباً للعل���م والثقافة وأهلهما، 
ا  ول���ذا لم يكتِف برحالته العلميَّة، وإنَّ
َح���ِرص عل���ى الّتواص���ل م���ع العدي���د 
اد العل���م والِفْك���ر والثقاف���ة يف  م���ن روَّ
األقط���ار اإلس���الميَّة، فالتق���ى كثي���راً 

م���ن تلك القامات الب���ارزة التي زارت الكويت أمثال الش���يخ 
د األمني الش���نقيطي، والش���يخ حاف���ظ وهبة املصري،  محمَّ
ن لم تتهّي���أ له الظروف  وغيرهم���ا،  كما راَس���َل بعضه���م ممَّ
ِللُْقياه���م واالجتماع بهم، ومن تلك املراس���الت التي رصدها 

بعض املؤرِّخني حلياته وسيرته ما يلي:

مة احلنابلة يف وقته الش�������يخ عبدالقادر  � )رس�������الُتُه إلى عاَّ

ابن بدران رحمه اهلل(؛ يطلُُب فيها جوابه على مسألة حادثة؛ 
وه���ي: أنَّ رجاًل يف البادية عنده جمل أصابه مرض أْش���َرَف 
ب���ه على املوت، ولم يكن عن���ده ما ينحره به، فرماه برصاص 

بندقيته فقتله؛ أيحلُّ له أكله أم ال؟

وقد أجابه العالمة ابن بدران برس���الته املاتعة التي وَس���مها 
كاة بالرصاص«، وقد طبعت يف  ة الَغوَّاص يف حكم الذَّ ب���� »ُدرَّ

دمشق، ويف الكويت أيضاً.

مة جمال الدين القاسمي( يف دمشق،  � )رس�������الُتُه إلى العاَّ

يطلُ���ُب فيه���ا اإلجابة عن بع���ض اإلش���كاالت املتعلِّقة برواية 
احلديث النبوي.

د رشيد  � )رس�������الُتُه إلى الش�������يخ محمَّ

رض�������ا(، الت���ي َع���رض فيه���ا آراء أهل 
الكوي���ت فيم���ا يتعلّق بكروّي���ة األرض، 
عه  فردَّ عليه الش���يخ رشيد رضا، وشجَّ
عل���ى كتابة رس���الة به���ذا اخلصوص، 
فكانت رسالته »الهيئة واإلسالم« اّلتي 
َس���اَق فيها كثيراً من األدلَّة والبراهني 
على ما ي���راه من بطالن القول بكرويَّة 

األرض.

* ِصَفاُتُه وَأْخَلُقُه:

)كان الّش���يخ عبد العزيز مثاَر إعجاب 
لدى معاصري���ه وأقرانه؛ نظراً ملا حبَاه  
فات،  اهلل ع���ّز وج���ّل م���ن جمي���ل الصِّ
وك���رمي األخ���الق الت���ي اكتس���ت به���ا 
ش���خصيَّته(، يق���ول الش���يخ عب���د اهلل 
ه عن عزمه  الن���وري رحم���ه اهلل يف َوْصفه: »كان ج���اّداً ال يردُّ
ش���يءٌ... كان حماُسه للعلم يدفعه أِلَْن يفعل املستحيل... كان 
ية، شجاعاً، وكان رحمه اهلل خطيباً... شاعراً،  خصَّ قوي الشَّ

وقد نُشرت له قصائد كثيرة«) 3(.

م تاريخه األس���تاذ عبد الرزاق البصير: »كان  ويقول عنه مقدِّ
ها: أّنه ذو  متفوِّقاً من املتفوِّقني، يتحلّى بصفات حميدة، أهمُّ
ة بعيدة، وطموح كبير؛ يدّلك على ذلك كثرةُ أس���فاِرِه إلى  همَّ
كثير من البالد النائية يف زمن كانت فيه وسائل النقل بطيئة 
أش���د البطء... قويَّ الّش���خصية، ُحلو املعاش���رة، يدلُّنا على 
ذلك أّنه نال كثيراً من املناصب يف كثير من البالد التي سافر 

العزيز  عبد  يخ  الشاّ كان 
م����ث����اَر إع����ج����اب ل���دى 
معاصريه وأقرانه؛ نظرًا 
وجلاّ  عزاّ  اهلل  حَباه   لما 
��ف��ات،  م��ن ج��م��ي��ل ال��صِّ
التي  األخ���لق  وك��ري��م 
ته شخصيَّ بها  اكتست 
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إليه���ا... صادَق اللهج���ة، صريحاً يف 
آرائ���ه التي يعتنقها...، قوّي اجَلنان ال 
ه ما يقف يف طريقه من عقبات...  يهمُّ
ابة تستطيع أن تكِسب  ذا شخصية جذَّ

احترام كلِّ من يصل إليه«)4( .

ام رحمه اهلل:  ويقول عنه الش���يخ البسَّ
الة، كّل ذلك يف  الة، رحَّ »فاملترَج���م جوَّ

سبيل الدعوة والفائدة«)5(. 

خل���ف:  فاض���ل  األس���تاذ  ويق���ول 
العزي���ز عب���د  الش���يخ  كان   »لق���د 

ي���ة وعمام���ة، ولكنَّ���ه   الرش���يد ذا حِلْ
يختلف ع���ن أصحاب اللّحى والعمائم 
يف عص���ره اختالفاً عظيم���اً«)6 (. وهو 

ده عن غي���ره من أقران عصره؛  بهذا يش���ير إلى متيُّزه وتفرُّ
وذل���ك الختالط���ه كثي���ًرا -بحك���م س���فره- بأرب���اب الفكر 

واإلصالح.

ويق���ول عن���ه الب���دوي امللثَّ���م: »ويف يقين���ي أن عب���د العزيز 
الرش���يد َعلَم من أعالم النهضة الفكريَّة املعاصرة يف العالم 

العربي«)7(. 

���ي عن���ه: »ولقد كان واس���ع  ويق���ول الدكت���ور يعق���وب احلجِّ
���الع، كثيَر األس���فار حّتى َغ���َدا أكبَر ش���خصّية كويتّية  االطِّ

ُعِرفت خارج الكويت«)8(.

ويقول أيضاً: »لقد كان الش���يخ عبد العزيز كلَّ هذه األشياء 
مجتمعة؛ كان رجل دين، ومصلحاً اجتماعّياً، ومدرِّساً وإماَم 
مس���جد، وش���اعراً، وخطيباً، وصحفّياً، وداعية، وسياسّياً، 
د املواهب، ق���لَّ أْن تد له يف  ال���ة، كان متعدِّ ومؤرِّخ���اً، ورحَّ

الكويت نظيراً«)9(.

اَزاُتُه: * َأْعَماُلُه َوِإْنَ
ال ش���كَّ أنَّ ش���خصيًة به���ذه الّصفات وتلك الِس���َمات؛  من 
���ة والعزم، مع ح���بٍّ للعلٍم  ���جاعة، واجُل���رأْة، وعل���وِّ الهمَّ الشَّ
والثقافة، وانش���غاٍل بأحوال املس���لمني، يُنتظ���ر منها الكثير 
تها، وهو ما  مه ملجتمعها وألُمَّ والكثير مّما يف ُوْس���عها أن تقدِّ

كان من الشيخ عبد العزيز رحمه اهلل؛ 
ن لنا التاريخ ش���يئاً كثيراً من  فق���د دوَّ
أعماله اإلصالحيَّة، وإجنازاته املباركة 
التي كان لها عظيم النفع واألثر، ومن 

ذلك ما يلي:
ة  1- املساهمة يف تأس�������يس أول جمعيَّ
�������ة: وكان ذل���ك س���نة )1913م(،  خيريَّ
وذل���ك مِلَ���ا رآه يف الكوي���ت آنذاك من 
عجز الكثيرين م���ن أصحاب املواهب 
دروس���هم  اس���تكمال  ع���ن  واملَلَ���كات 
ومتابعة حتصيلهم، فأش���ار على أحد 
أصدقائه من األثرياء ويدعى )فرحان 
الفهد اخلالد( أن يقوم مبشروع خيريٍّ 
يساعد على إرسال طلبة العلم الشرعي إلى املعاهد العلميَّة 
الراقي���ة يف البالد العربيَّة، فكان ذلك املش���روع الذي أُطلق 

عليه فيما بعد )اجلمعيَّة اخليريَّة(.
ة: التي تُعدُّ  يه اإلدارة والتدريس يف املدرس�������ة املباركيَّ 2- َتَولِّ
ل مدرس���ة نظاميَّة يف الكويت؛ حيث متَّ تأسيس���ها س���نة  أوَّ
س���ني لها الش���يخ يوس���ف  )1911م(، وكان عل���ى رأس املؤسِّ
ابن عيس���ى القناعي رحمه اهلل صديق الش���يخ عبد العزيز 

الرشيد.
ويبدو أنَّ مزاولة الش���يخ عبد العزي���ز اإلدارة والتدريس يف 
س���ميَّة بعد رجوعه  املدرس���ة املباركيَّة كانت أُولى أعماله الرَّ
من رحالته يف طلب العلم،  وكان تََولِّيه ذلك سنة )1917م(. 
وقد اس���تمّر فيها مديراً ومدرِّس���اً قرابة السنتني، ثمَّ تركها 
س���ها األس���تاذ عب���د امللك  إل���ى املدرس���ة العامريَّة التي أسَّ

الصالح، وكان ذلك سنة )1919م(.
3- اش�������تراكه يف معركة اجلهراء: التي وقعت سنة )1920م( 
ب���ني الكويتيِّ���ني وَمْن يطل���ق عليهم آنذاك )اإلخ���وان( الذين 
مه���م فيصل الدوي���ش، وقد أبْلى يف ه���ذه املعركة بالًء  يتزعَّ

حسناً يدلُّ على شجاعته، وتضحيته، وحبِّه لبلده.
ًا يف مجلس الش�������يخ أحمد اجلابر  4- َعَمُل�������ه واعظ�������ًا خاصَّ
ر له بعض اآليات  رحمه اهلل )َوليُّ العهد آنذاك(: فكان يفسِّ

القرآنيَّة، ويشرح له بعض األحاديث النبويَّة.

قال البدوي: »وف يقيني 
الرشيد  العزيز  عبد  أن 
النهضة  أع��لم  من  َعَلم 
ي���ة امل��ع��اص��رة  ال���ف���ك���رَّ
ال��ع��رب��ي« ال���ع���ال���م  ف 
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5- تأس�������يس املدرس�������ة األحمدّية: وكان ذلك سنة )1921م(؛ 
حيث اش���تكى الشيخ عيسى القناعي رحمه اهلل من العقبات 
والعراقيل التي تقف أمام تطوير املدرس���ة املباركيَّة، وإدخال 
العلوم العصريَّة فيها، فكان اقتراح الشيخ عبد العزيز بترك 
املباركيَّة على حالها، وتأس���يس مدرسة أخرى يتم تضمينُها 
يت  تل���ك العل���وم، ف���كان تأس���يس تل���ك املدرس���ة التي س���مِّ
ناً بالشيخ أحمد اجلابر رحمه اهلل؛ حيث رأت  باألحمديَّة تيمُّ

النور يف عهده. 
وق���د أقي���م الفتتاحها حف���ل كبير خطب في���ه بعض رجاالت 
الكويت املعروفني، كان على رأسهم الشيخ عبد اهلل بن خلف 
���ان. وتولَّى الش���يخ عبد العزيز التدري���س فيها؛ فكان  َحيَّ الدَّ

يدرِّس الفقه والنحو والصرف.
س���ه الش���يخ  6- َعمُل�������ه كعضو مبجلس الش�������ورى: الذي أسَّ
أحمد اجلابر بعد تَسلُّمه احلكم عام )1921م(، وهو مجلس 
استش���اري تألَّف من اثني عش���ر عضواً م���ن أعيان الكويت، 
م  ته يف النظر يف شؤون الدولة ومصاحلها، ويقدِّ ص مهمَّ تتلخَّ

الرأي واملشورة للحاكم.
ل من دعا  7- مشاركته يف تأسيس املكتبة األهلية: بل يُعدُّ أوَّ
إلى  تأسيس���ها، وكان ذلك س���نة )1922م(، وق���د ظلَّت تلك 
املكتبة حتمل هذا االس���م أربعة عش���ر عاماً، ثم عرفت بعد 

ذلك ب�� )مكتبة املعارف(.
8- مش�������اركته يف تأس�������يس الن�������ادي األدبي: وكان ذلك س���نة 
)1922م( مبش���اركة مجموع���ة من الش���باب الكويتي احملبِّ 
لوطنه، وقد أُقيم حف���ل كبير الفتتاحه؛ أُلقيت فيه القصائد 

واخلطب، وألقى فيه الشيخ عبد العزيز أوَّل محاضرة.
9- س�������فره إلى إندونيس�������يا للدع�������وة إل�������ى اهلل، والدفاع عن 
اإلس�������ام والعقيدة الصحيحة: وكان ذلك بعد لقاٍء مع امللك 
ة  عبد العزيز آل س���عود رحمه اهلل، مَلََس امللك من خالله همَّ
الشيخ عبد العزيز ونشاطه يف الدعوة، إضافة إلى ما َعِلمه 

من حسن معتقده.
ة: وكان  ل صحيفة يف الكويت واجلزيرة العربيَّ 10- إصداره أوَّ
ذلك سنة )1928م(، وكانت حتمل اسم »الكويت«؛ تألَّفت من 
سبعني  صفحة تقريباً، كلُّ عدد منها عشر مقاالت أو قريٌب 

م���ن ذل���ك، وكان الهدف منها كما قال الش���يخ عب���د العزيز 
ين، وردِّ الش���بهات  ل س���يكون بالدِّ نفس���ه: »إنَّ اهتمامها األوَّ

عنه، وقضية القدمي واجلديد«.
كم���ا أص���در صحيفة أخ���رى يف إندونيس���يا ملَّا س���افر إليها 
أسماها مجلَّة »التوحيد« حارب من خاللها العقائد الباطلة، 
واملناه���ج الزائفة؛ كالقاديانيَّة والبهائيَّة التي كانت منتش���رة 

يف تلك البالد.
يِّبة يف مجال الدعوة واإلصالح،   أضف إلى ذلك جهوده الطَّ
���ك بالكتاب والسنَّة، ومحاربة البدع  وحثِّ الناس على التمسُّ

. واملذاهب املنحرفة كما مرَّ

َفاُتُه: * ُمَؤلَّ
من الطبيعي بعد هذه الرحالت، وتلك املراس���الت، وهاتيك 
���والت واجل���والت، مع قلٍم س���يَّال، وطم���وٍح َوثَّاب، وفكٍر  الصَّ
���ة وحماس���ٍة أْن يك���ون لصاحب تلك  ناض���ج، وقلْ���ب ذي همَّ
الصفات نتاج علميٌّ له تأثير كبير يف مجتمعه وخارجه، وهو 
ق؛ فقد خلَّف لنا الشيخ عبد العزيز رحمه اهلل ِنتَاجاً  ما حتقَّ
علمي���اً طيِّباً منه ما ه���و مطبوع، ومنه ما هو مخطوط لم يَر 

النور، أو ُفقد.
ا املْطُبوُع؛ َفِمْنه َما َيِلي:  َفأَمَّ

الش���يخ  أعم���ال  أعظ���م  وه���و  الكوي�������ت(:  )تاري�������خ   -1 
���ام: »وهو أنَْفس  عب���د العزيز العلميَّة وأَجلُّها؛ حتَّى قال البسَّ

آثاره، فإنه املرجع لتاريخ الكويت القدمي «)10(.
ل ملن  ل كتاب يؤرِّخ للكويت، وهو بهذا يُعدُّ املرجع األوَّ فه���و أوَّ
ل���ع على تاريخ الكوي���ت، ومما يزيد من  أراد أن يكت���ب أو يطَّ
���م فيه ُخطًى  قيمت���ه وجودت���ه أنَّ مؤلِّف���ه رحمه اهلل لم يترسَّ
سابقة كتبت عن تاريخ الكويت، بل كان هو الرائد واملهندس 
الذي يس���رد األحداث ويُسلِْس���لُها ويرتِّبه���ا ويعلِّق عليها، وال 
يخفى ما يتضمنه ذلك من جهٍد وعناٍء، وقد س���افر الش���يخ 
عبد العزيز بنفس���ه إل���ى بغداد لطباعته هن���اك؛ فطبعه يف 

جزأين، وكان ذلك سنة )1926م(. 
وقد أحدث صدوره دوّياً واس���عاً، وصًدى كبيراً، فكان الناس 
في���ه ما بني مادٍح ُمْكبر له، وناقد يلومه على بعض األش���ياء 

واألحداث.
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باع س�������بيل غير املؤمنني(، وقد  2- )حتذير املس�������لمني من اتِّ
سبقت اإلشارة إليه. 

�������م اللغات(: وقد جاء رّداً  نات يف حكم تعلُّ 3- )الدالئ�������ل البيِّ
على بعض املش���ايخ الذين أنكروا تعلُّم اللغات األجنبيَّة، وقد 

ُطبع يف مطبعة املنار مبصر سنة )1926م(.
َفاُتُه املْخُطوَطُة؛ َفِمْنَها َما َيِلي: ا ُمَؤلَّ أَمَّ

1- )الصواعق الهاوية على النصائح الكافية(: وهو مخطوط 
ضخ���م ردَّ في���ه على كتاب ابن عقي���ل احلضرمي الذي طعن 
فيه على بعض أصحاب الّنبّي �، وهو مفقود، لكنَّه كان قد 

نشر شيئاً منه يف مجلَّة »الكويت والعراقي«.
َلب يف ردِّ حتفة العرب(: وهو أيضاً ردٌّ على  2- )حتقيق الطَّ
كت���اب »حتفة العرب« لعب���د اليحيى القاديان���ي تلميذ ميرزا 
غ���الم القادياني، وقد نش���ر ش���يئاً من���ه يف مجلَّ���ة »الكويت 

والعراقي«.
3- )الهيئة واإلسام(: وقد سبقت اإلشارة إليه، وأنه جاء بعد 
د رشيد رضا، لكن – ولألسف-  مراس���لة له مع الش���يخ محمَّ

فقدت تلك الرسالة أيضاً.
�������ريعة(: وهو ردٌّ على كتاب )منهاج  دُّ على منهاج الشَّ 4- )الرَّ
ريعة(؛ للقزويني، وقد نشر شيئاً منه يف مجلة »التوحيد«،  الشَّ

وكذا مجلَّة »الكويت والعراقي«.
 - إضاف���ة إل���ى ذلك فقد نش���ر له العديد م���ن املقاالت يف 
َّت املصريَّة والعراقيَّة، وأيض���اً نََظم كثيراً من األبيات  املج���ال
ت موضوعاتها ما بني عتاٍب، وشكٍر، وإظهار  الش���عريَّة، تنوعَّ

عاطفٍة نحو صديق، وغير ذلك.

* َوَفاُتُه:
كانت وفاته رحمه اهلل سنة )1357ه�( املوافق لسنة )1938م( 
عل���ى أرجح القول���ني، وذلك على أثر أَلٍم أل���مَّ  به يف صدره، 
واش���تدَّ عليه يوماً بع���د يوم حتَّى فاضت ُروح���ه إلى بارئها، 
وكان ذلك يف بالد إندونيس���يا؛ حيث كان مقيماً هناك لنشر 
الدعوة اإلس���المّية، ونش���ر العقيدة الصحيحة، وُدفن هناك 
ى )مقبرة العرب( يف جاكرتا، وكان عمره وقت  يف مقبره تُسمَّ
وفات���ه ال يتجاوز الواحد واخلمس���ني عاماً، لكّن���ه كان ُعُمراً 
مباَركاً لصاحبه فيه، حافاًل بأعمال اخلير والِبرِّ واإلصالح؛ 

فج���زاه اهلل خيَر ما ج���زى مصلحاً عن مجتمعه، وداعيًة عن 
دعوته، وتقبَّله يف الصاحلني، ورفع ذكره يف العاملني.

 وال يَس�������ُعنا يف نهاية هذه الترجمة الوجيزة إال أن نقول يف 
ام رحمه اهلل: »أجمع  الشيخ عبد العزيز ما قاله الشيخ الَبسَّ
اد األوائل للحركة العلمّية يف  وَّ مؤرِّخو الكويت على أنَّه من الرُّ
ي يف نهاية كتابه  الكويت«)11(. وما قاله الدكتور يعقوب احلجِّ
)الش���يخ عبد العزيز سيرته وحياته(: »واحد وخمسون عاماً 
هي كلُّ ما أُتيح للش���يخ عبد العزيز الرش���يد من فس���حٍة يف 
هذه احلياة، ولكنَّ غيره قد يحتاج إلى ضعف هذه السنوات 
لكي يقوم مبا قام به من أعمال، لقد كانت سيرته هذه سيرة 
رجل لم يجد الكات���ب أصدق من هذا البيت للمتنّبيِّ واصفاً 

لها: 
ِك�����بَ�����اراً   ال����نُّ����ف����وُس  ك����ان����ت  وإذا 

تَ��ِع��بَ��ت يف م���َراِده���ا األْج����س����اُم«)12(.
د وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلَّى اهلل على نبيِّنا محمَّ

)1( انظر ترجمته يف:
���ام )307/3( وما  - )علم���اء جن���د خ���الل ثماني���ة ق���رون(؛ للبسَّ

بعدها.
-  )الش���يخ عبد العزيز الرشيد سيرته وحياته(؛ للدكتور يعقوب 

ي. يوسف احلجِّ
���د ع���ودة  - )علم���اء الكوي���ت دع���اة اإلص���الح(؛ خللي���ل محمَّ

 

أبو مالل )ص121( وما بعدها.
- ) خال���دون يف تاري���خ الكويت(؛ للش���يخ عب���د اهلل النوري )ص 

87( وما بعدها.
- )علم���اء الكويت وأعالمه���ا(؛ لعدنان الروم���ي )ص249 ( وما 

بعدها.
ة واملدينة. )2( إضافة إلى مكَّ

)3( خالدون يف تاريخ الكويت )ص 87( وما بعدها.
)4( مقدمة تاريخ الكويت )ص11، 12(.

)5( علماء جند )309/4(.
)6( انظر علماء الكويت دعاة اإلصالح  )ص129(.

)7( انظ���ر: عبد العزيز الرش���يد رائد اإلصالح وش���يخ مؤرخي 
الكويت  ) ص66(.

)8( الشيخ عبد العزيز الرشيد سيرته وحياته )ص616(.
)9( املصدر السابق )ص616(.

)10( علماء جند )310/3(.

)11( علماء جند )310/3(.
)12( الشيخ عبد العزيز سيرته وحياته )ص616(.
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أ.د/أمحد حّجي الكردي
اخلبري باملوسوعة الفقهّية

Dr-kordy@yahoo.com

المذهب الحنفي )4/3(

د ب�������ه امل�����ذه�����ب  أه���������م م�������ا ت�������ف�������رَّ
احل����ن����ف����ي ع�����ن امل������ذاه������ب األخ�������رى

ة ف الستدلل بها:  ة القراءة الشاذَّ 1- حجياّ

مّم���ا أجم���ع علي���ه الفقه���اء، أّن الق���رآن الكرمي كلَّ���ه منقول 
إلين���ا بالتواتر، وأّنه حجة يف اس����تنباط األحكام الش����رعّية، 
أّم���ا م���ا نقل إلينا بغي���ر التواتر منه - وهو م���ا أطلقوا عليه 
ة( -؛ ف���ال يعدُّ قرآن���اً، مثل قراءة  مصطل���ح )القراءة الش���اذَّ

ارة اليم���ني: ﴿ وئ  وئ  ۇئ   عب���د اهلل بن مس���عود � يف كفَّ
"متتابع���ات"،  كلم���ة  زاد  ۇئ   ۆئ  ۆئ ﴾]املائ���دة: 89[، 

ومث���ل ق���راءة أُب���ّي ب���ن كع���ب رض���ي اهلل عن���ه، يف آي���ات 
الصي���ام: ﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ﴾]البقرة: 184[، زاد كلمة 
"متتابعات" أيض�اً، فكلمة "متتابعات" يف القراءتني لم تتواتر، 
ة، وليس���ت م���ن الق���رآن إجماعاً. ولذل���ك فه���ي قراءة ش���اذَّ

ولك���ن احلنفّي���ة يأخذون بها أحياناً يف االس���تدالل على أنها 
من الس���نَّة، ال من القرآن الكرمي، فيقيِّ���دون بها عامَّ القرآن 

الكرمي. 

ة:  2- القراءة ف الصلة بغير العربياّ

ُرِوَي أّن أب���ا حنيف���ة رض���ي اهلل عن���ه، كان قد أفت���ى بجواز 
ق���راءة الق���رآن يف الص���الة بغي���ر العربّية؛ س���واء بالنس���بة 
للعاج���ز ع���ن العربّي���ة، أو للق���ادر عليه���ا، يف ح���ني ذه���ب 

 

أب���و يوس���ف ومحّمد، إل���ى جواز ذل���ك يف ح���قِّ العاجز عن 
العربّي���ة فقط؛ لض���رورة عدم تفويت الص���الة، والضرورات 
تبيح احملظورات، ومبقدار ما يحتاجه لتعلُّم الفاحتة بالعربّية 

ر بقدرها.  فقط؛ ألّن الضرورة تقدَّ

3- املوقف من أحاديث اآلحاد: 

م احلنفّية احلديث النبويَّ الشريف من حيث سنُده إلى  يقسِّ

متواتر، ومشهور، وآحاد. 

م  فاملتوات�������ر: هو الذي رواه ق���وم ال يحصى عددهم، وال يتوهَّ
تواطؤه���م على الكذب؛ لكثرتهم، وعدالتهم، وتباين أمكنتهم، 
ل س���نده إلى آخ���ره، وهو يفيد  وي���دوم هذا احلدُّ فيه من أوَّ
ل س���نده  اليقني، أّما املش�������هور: فهو ما نزل عن املتواتر يف أوَّ
م تواطؤهم  فقط، ثمَّ تواتر وانتش���ر؛ فصار ينقله قوم ال يتوهَّ
على الكذب يف القرون الثالثة األولى، وهو يفيد غلبة الظن، 
وأّما اآلحاد: فهو كلُّ ما ليس مبتواتر وال مش���هور، وهو يفيد 

 . الظنَّ

���مون احلديث الش���ريف من حيث  أّم���ا غير احلنفّي���ة فيقسِّ
س���نُده إلى متواتر، وآحاد. واملتواتر عندهم هو ذات املتواتر 
عن���د احلنفية، وأّما اآلحاد فهو عندهم كل ما ليس مبتواتر، 
���مون اآلحاد بعد ذلك إلى أقس���ام.  فيش���مل املش���هور، ويقسِّ
فمنه املس���تفيض، ومنه العزيز، ومنه الغريب. وهذا يعني أّن 
حديث اآلح���اد عند احلنفّية أخصُّ م���ن حديث اآلحاد عند 

غيرهم. 

ومّما يجب مالحظته يف هذا املقام أّن احلنفّية يذهبون إلى 
أّن حدي���ث اآلحاد قد يرتفع إلى مرتبة املش���هور أو املتواتر، 
إذا تلّقت���ه األّمة بالقبول؛ كحديث ابن عمر وعائش���ه -رضي 
تها حيض�تان(  اهلل عنهم���ا-: )طاق األَمة تطليقت�������ان، وعدَّ
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. قال أبو بكر اجلّص�اص: 
ة هذين احلديثني...وإن كان وروده من  "وقد اس����تعملِت األمَّ
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طري���ق اآلحاد، فص���ار يف حيِّز التواتر؛ ألّن م���ا تلّقاه الناس 
بالقبول من أخبار اآلحاد؛ فهو عندنا يف معنى املتواتر". 

4� املوقف من احلديث املرسل: 

احلديث املرس���ل عن���د احلنفّية هو الذي يت���رك فيه الراوي 
ذك���ر الس���ند الذي وصل إليه حديث النب���يِّ � عن طريقه. 
فيقول هذا الراوي مباش����رة: قال رس�ول اهلل � كذا وكذا، 
أو كان رسول اهلل � يفعل كذا وكذا. من غير أن يبنيِّ عّمن 

أخذ هذا احلديث. وهو على أربعة أنواع: 

���ة يجب العم���ل به عند  أ � م���ا أرس���له الصحاب���ي: وهو حجَّ
جماهير علماء أهل السنَّة. 

ب � ما أرسله التابعي أو تابع التابعي العدل يف القرن الثاني 
ة عند احلنفّية، وعند اإلمام مالك رحمه  والثالث: وه���و حجَّ
اهلل تعال���ى وبع���ض أصحابه، وكذلك يف أح���د قولني لإلمام 

أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى. 

ج � ما أرسله العدل يف كل عصر حّتى عصر التدوين: وانفرد 
احلنفّية يف االحتجاج به ما دام الراوي عدالً مقبول احلديث 
عن���د الثقات من أهل زمانه. وقال عيس���ى بن أبان: هذا إذا 
قبل الثقات من أهل زمانه مراس���يله كما قبلوا مسانيده. أما 
إذا قبلوا مس���انيده فقط دون مراس���يله؛ فال تكون مراسيله 

ة.  حجَّ

د � ما أُرس���ل من وجه، واتَّصل م���ن وجه آخر، قال احلنفية: 
���ك ب���ه من جانب  يهم���ل في���ه جانب اإلرس���ال، ويكون التمسُّ

االتِّصال. ويكون حجة أيضاً. 

وحاصل املس���ألة: أّن احلديث املرس���ل، بكلِّ أنواعه املذكورة 
حون  آنفاً، حّجًة معتمدًة عند احلنفّية باجلملة، بل إنهم يصرِّ
يف كتبه���م، بأّن احلديث املرس���ل قد يك���ون أقوى وأرجح من 
ته.  د بصحَّ احلديث املسند يف بعض األحيان؛ ألّن راويَه تعهَّ

5- املوقف من احلديث الضعيف:

احلديث الضعيف هو: الذي نزل عن رتبة احلديث الصحيح 
واحلسن. 

ومّما ت���در مالحظته هنا: أّن أصول التصحيح والتضعيف 
أصول ظنّية، تختلف فيها مذاهب العلماء.

ثني على أّن األحكام الش���رعّية  ���ة الفقهاء واحملدِّ ه���ذا، وعامَّ
إّن���ا تبن���ى عل���ى احلدي���ث الصحيح واحلس���ن فق���ط، أّما 
الضعي���ف ف���ال يصلح لبن���اء األحكام الش���رعّية علي���ه، وإن 
كان يصل���ح لالعتضاد به والتقوي���ة والترجيح. أّما احلنفّية، 
ومعه���م اإلم���ام أحم���د ب���ن حنب���ل رحم���ه اهلل تعال���ى، فقد 
ذهب���وا إلى بناء األحكام الش���رعّية على الصحيح واحلس���ن 
والضعي���ف جميعاً، وقّدموا الضعيف عل���ى الرأي والقياس. 

واحتج���وا لذل���ك بأن االعتماد على احلدي���ث الضعيف -إذا 
س����لم يف متنه من املعارضة- أول���ى وأحوط يف دين اهلل من 
الق���ول بالرأي والقياس، وبأنه قد يكون صحيحاً يف نفس���ه، 
ولي���س ضعيف���اً؛ ألّن احلكم على احلدي���ث بالضعف محض 
اجته���اد يف الس���ند والرج���ال من علم���اء احلدي���ث، وعلماء 
احلدي���ث كغيرهم، يتَّفقون ويختلف���ون، ويصيبون ويخطئون؛ 
ه م���ن العمل، وإن لم يكن  ف���إن كان صحيحاً فقد أعطي حقَّ
صحيحاً؛ لم تترتَّب على العمل به مفس���دة حتليل احلرام أو 
وا أيضاً بأّن يف  حت���رمي احلالل، أو ضي���اع حقٍّ للغير. واحتجُّ
تركه تسويًة له باحلديث املوضوع، وهما مختلفان، وال تصحُّ 

تسوية املكذوب على رسول اهلل � بغير املكذوب عليه. 

م احلنفّية حديث نق���ض الوض���وء بالقهقهة يف  ولذل���ك ق���دَّ
م���وا حديث  الص���الة مع ضعف���ه على ال���رأي والقياس، وقدَّ
الوض���وء بنبي���ذ التم���ر يف الس���فر م���ع ضعف���ه عل���ى الرأي 
والقياس، كما منعوا احلكم بقطع يد السارق بسرقة أقلَّ من 
عش���رة دراه���م، واحلديث فيه ضعيف، واعتب���روا أّن أقصى 
ة احليض عش���رة أيام، واحلديث ال���دال على هذا األمر  م���دَّ

ضعيف أيضاً، وغير ذلك كثير. 

إال أّن احلنفّية بعد ذلك يشترطون للعمل باحلديث الضعيف 
أن ال يك���ون ش���ديد الضع���ف،  وأن يدخل حت���ت أصل عام، 
وأن ال يُْعتََق���َد س���نّية ذلك احلديث عند العم���ل به، بل يُْعتََقُد 

االحتياط يف دين اهلل تعالى.
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مــوُت العالــم ثلمٌة 
في اإلسالِم

رح�����ي�����ُل ال����ع����ال����م األص�����ول�����ياّ
حسنني محمود  حسنني  الدكتور/ 

أ/آالء بنت عادل العبيد
جامعة  - الرشيعة  بكلية   املعيدة 

الكويت
yarb.3fwek@gmail.com

احلم���د هلل ربِّ العامل���ني، الذي أعطى 
العلماء أش���رف املنازل قدًرا، وأعظمها 
فض���اًل، والص���الة والس���الم على خير 
ورث  ال���ذي  العدن���ان؛  النب���يِّ  األن���ام 
العلم���اء م���ن هدايته ون���وره، وعلى من 

تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.. 

ف���إّن ال���كالم ع���ن العل���م وأهل���ه مّم���ا 
يش���رف كاتب���ه وقارئ���ه؛ فالعلم���اء هم 
ورث���ة األنبياء؛ بهم تق���وم األمم، وحتيا 
القلوب، مثلهم يف األرض كمثل النجوم 
���ام األمان للبالد،  يف الس���ماء، هم صمَّ
وكالس���راج للعباد، أغناه���م اهلل به عن 
خلق���ه؛ فترك���وا لذائذ العي���ش، وبذلوا 
أرواحه���م وأمواله���م وأوقاته���م لتبلي���غ 
الدي���ن ونصرته؛ فللَّه َدرُّهم، وما أعظَم 
اجعلن���ا  أجره���م،  فالله���مَّ  اهلل  عن���د 

لدربهم سالكني، وبهم مقتدين، وعنهم ذائدين. 

أوًل: من هم العلماء؟

ه���ون يف دينه،  العلم���اء: ه���م العارف���ون بش���رع اهلل، املتفقِّ
العامل���ون بعلمه���م على هدى وبصيرة، على نور من س���نَّة 
رسول اهلل �، وصحابته رضوان اهلل عليهم، وهم الذين 

جعل اهلل عزَّ وجلَّ عماد الناس عليهم يف 
الفق���ه والعلم، الداعون إلى اهلل باحلكمة 
واملوعظ���ة احلس���نة، وه���م الطائفة التي 
ه يف الدين؛ كما  نفرت لطلب العلم والتفقُّ

ج���اء يف الق���رآن الك���رمي:﴿ ەئ  وئ  وئ  
ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     
ی    ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

ی ﴾]التوبة: 122[ .

وهم الطائفة   املنصورة، وأهل احلديث، 
وأه���ل الذك���ر الذين أمرنا اهلل ورس���وله 
� بالرجوع إليه���م؛ كما يف قوله تعالى:

ٺ﴾  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ    ڀ    ﴿ڀ  
]النحل: 43[.

ين الذين ق���ال اهلل عنهم:  ���ة الدِّ وهم أئمَّ
ڇ   چ  چ   چ   ﴿چ  
ڌ﴾  ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ  

]السجدة:20[.

وهم أهل احلل والعقد يف األمة، الذين تب طاعتهم كما 
يف قول���ه تعال���ى: ﴿  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  
ی﴾ ]النساء: 59[. وأولو األمر: هم أولو العلم والفقه؛ 

رها غير واحد من أهل العلم)1(. كما فسَّ

ال��ع��ل��م��اء ه��م م��ن ُي��ع��رف��ون 
تزيغ  حني  أقدامهم  برسوخ 
الشبه،  م��واط��ن  ف  األف��ه��ام 
بنسكهم  ُي���ع���رف���ون  ك��م��ا 
عن  واستعلئهم  وخشيتهم 

الدنيا وحظوظها
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   وه���ؤالء العلم���اء هم من يُعرفون برس���وخ أقدامهم حني 
تزي���غ األفه���ام يف مواطن الش���به، كم���ا يُعرفون بنس���كهم 
وخش���يتهم واستعالئهم عن الدنيا وحظوظها، كما  يُعرف 
حالهم بشيوخهم وعلمهم املوروث عن احلبيب �؛ فيبقى 
العلم املوروث حّياً، ينبض ليل نهار بني صدور الطلبة، وإن 
مات اجلس���د، وتصدرهم إنا كان ع���ن إقرار لهم بذلك؛ 
يقول ش���يخ اإلس���الم اب���ن تيمية -رحم���ه اهلل- : "ومن له 
، بحي���ث يثُنى عليه، ويُحمد يف  يف األّمة لس���ان صدق عامٍّ
ة اله���دى، ومصابيح  جماهي���ر أجناس األمة؛ فه���ؤالء أئمَّ

جى")2(. الدُّ

ثانيًا: مكانة العلماء وفضلهم:

يق���ول اإلمام اب���ن القيم -رحمه اهلل- ع���ن فضل العلماء: 
"ه���م يف األرض مبنزل���ة النج���وم يف الس���ماء، بهم يهتدي 
إليه���م أعظ���م  الن���اس  الظلم���اء، وحاج���ة  احلي���ران يف 
م���ن حاجته���م إل���ى الطعام والش���راب، وطاعته���م أفرض 
م���ن طاع���ة اآلباء واألمه���ات بن���صِّ الكتاب؛ ق���ال تعالى: 

 

ی   ی    ىئ  ىئ   ىئ   ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ی﴾]النساء: 59[")3(.

ويق���ول ميمون ب���ن مهران: "إن مثل العال���م يف البلد كمثل 
عني عذبة يف البلد")4(.

  وق���ال عب���د اهلل ب���ن أحمد ب���ن حنبل -رحمهم���ا اهلل -:
  "قلت ألبي: أيُّ رجل كان الش���افعي؛ فإنِّي س���معتك تكثر 
من الدعاء له؟ قال: يا بُنيَّ كان كالشمس للدنيا، وكالعافية 

للناس؛ فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟!")5(.

ة  وق���ال يحيى ب���ن معاذ -رحمه اهلل-: "العلم���اء أرحم بأمَّ
ٍد من آبائهم وأمهاتهم -العالم أرحم بتلميذه من األب  محمَّ
واألمِّ بابنيهم���ا، قالوا: كيف ذلك؟! ق���ال : إليكم اجلواب؛ 
هاته���م يحفظونهم من نار الدنيا -يخافون  ألّن آباءهم وأمَّ
عليه���م املرض، يخاف���ون عليهم احلري���ق، يخافون عليهم 
الفق���ر-، وهم -العلم���اء- يحفظونهم من ن���ار اآلخرة")6(. 
ة يف الدنيا، لكن فضائل طلب العلم  فتنته���ي فضائل األب���وَّ

تستمرُّ إلى أبد اآلبدين.

محبَّته���م وإجاللهم عب���ادة وقربة، وذكره���م باجلميل من 
س���المة املعتق���د؛ يقول اإلم���ام الطح���اوي -رحمه اهلل-: 
"وعلماء الس���لف من الس���ابقني، ومن بعدهم من التابعني، 
أه���ل اخلب���ر واألثر، وأه���ل الفقه والنظ���ر، ال يُذكرون إال 
باجلميل، ومن ذكرهم بس���وء؛ فهو على غير الس���بيل")7(. 

ويق���ول عمر بن عب���د العزيز -رحمه اهلل-: "كان يقال: إن 
اس���تطعت فكن عاملاً، فإن لم تستطع فكن متعلًِّما، وإن لم 

تستطع فأحبَّهم، وإن لم تستطع فال تبغضهم")8(.

   وق���د خ���ص اهلل العلماء بأفضال كثي���رة؛ فمن ذلك: ما 
يِن( )9(. ْهُه يِف الدِّ بيَّنه � بقوله: )َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ

ال -رحم���ه اهلل: - "فيه فض���ل العلماء على  ق���ال اب���ن بطَّ
س���ائر الن���اس، وفيه فض���ل الفق���ه يف الدين على س���ائر 
العل���وم، وإّن���ا يثب���ت فضله؛ ألن���ه يقود إلى خش���ية اهلل، 

والتزام طاعته، وتّنب معاصيه")10(.

وكذل���ك يف قول���ه �: )ِإنَّ الُعَلَم�������اَء َوَرَث�������ُة اأَلْنِبَي�������اِء، َوِإنَّ 
ُثوا الِعْلَم، َفَمْن  ا َورَّ َ ُثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهًما، ِإنَّ اأَلْنِبَياَء َلْم ُيَورِّ

أََخَذ ِبِه أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر()11(.

ق���ال اإلم���ام ابن القي���م -رحم���ه اهلل-: "هذا م���ن أعظم 
املناق���ب ألهل العلم؛ ف���إّن األنبياء خير خلق اهلل؛ فورثتهم 
خي���ر اخللق بعدهم، وملّ�ا كان كلُّ موروث ينتقل ميراثه إلى 
ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد 
الرسل من يقوم مقامهم يف تبليغ ما أرسلوا به إالَّ العلماء؛ 

كانوا أحقَّ الناس مبيراثهم")12(.

ومّما يبنيِّ كذلك فضل العلماء: قوله �: )ِإنَّ اهلَل َوَمَاِئَكَتُه 
ى  ْمَلَة يِف ُجْحِرَها، َوَحتَّ ى النَّ َمَواِت َواأَلَرِضنَي، َحتَّ َوأَْهَل السَّ

اِس اخَلْيَر()13(. ِم النَّ وَن َعَلى ُمَعلِّ احُلوَت َلُيَصلُّ

 يق���ول اإلمام ابن القيم -رحم���ه اهلل-: "فإنَّ معلِّم الناس 
فاً لهم  اخلي���ر مل�ّا كان مظهراً لدين ال���رب وأحكامه، ومعرِّ
بأس���مائه وصفات���ه؛ جع���ل اهلل م���ن صالته وص���الة أهل 
س���ماواته وأرضه عليه م���ا يكون تنويهاً به، وتش���ريفاً له، 

وإظهاراً للثناء عليه بني أهل السماء واألرض")14(.

وم���ن عظي���م فضله���م: أنَّ أجورهم تتضاع���ف بتضاعف 
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املنتفع���ني بعلمهم؛ لقول���ه �: )َمْن َدلَّ 
َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل أَْجِر َفاِعِلِه()15(، وأنَّ 
علمه���م ال يزول مبوتهم، بل يبقى ينبض 
بهم؛ كما قال �:  باحلياة يف صدور طالَّ
)ِإَذا َماَت اإِلْنَس�������اُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ 
ِمْن َثَاَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم 
ُيْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَل�������ٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه()16(، 
ويق���ول عل���يٌّ �: »العلم���اء باقون ما 
بقي الدهر؛ أعيانه���م مفقودة، وآثارهم 

يف القلوب موجودة«)17(.

ام أمان      ومن فضلهم كذلك: أنهم صمَّ
ة، ويف ذهابهم مفسدةٌ، وضياٌع لها؛  لألمَّ
َ اَل َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا،  قال �: )ِإنَّ اهللَّ
َيْنَتِزُع�������ُه ِمَن اْلِعَباِد، َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم 

اُس ُرُؤوًسا  َخَذ النَّ ى ِإَذا َلْم ُيْبِق َعامِلًا؛ اتَّ ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء، َحتَّ
وا()18(. �������وا َوأََضلُّ ااًل َفُس�������ِئُلوا، َفأَْفَت�������ْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم؛ َفَضلُّ ُجهَّ

ثالثًا: موُت العاِلِم ُثلمٌة ف اإلسلِم:
إذا كان���ت تلكم هي مكان���ُة العلماِء، ومنزلُة الفقهاِء يف األّمِة، 
ج���ى، ومناراُت الُهدى، وأّنهم كالش���مِس  وأّنه���م مصابيُح الدُّ
ني���ا، وكالعافيِة للناِس؛ فإّن رزّيَة األّمِة بفقِدهم من أعظِم  للدُّ
زاي���ا، وأش���دِّ الباليا، وثُلمٌة يف اإلس���الِم ال تُس���دُّ ما بقي  الرَّ
الليُل والنهاُر؛ بل إّن موَت العالم عالمٌة من عالماِت الساعِة 
الت���ي ت���ؤذُن بوقوِعها، وق���د ُروي عن ابن عّب���اٍس رضي اهلل 

عنهما يف تفس���ير قوله تعالى: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
ۆئ  ۈئ﴾]الرع���د: 41[؛ أّن���ه قال: »خ���راُب األرِض مبوِت 
علماِئه���ا وفقهاِئه���ا، وأهِل اخليِر منها«، وع���ن مجاهٍد قال: 
»هو موُت العلماِء«. وعن عطاٍء قال: »نقصانُها: موُت العلماِء، 

وذهاُب الفقهاِء األرِض«)19(. ويف هذا املعنى قال الشاعر:
األرُض حَتيا إذا ما عاَش عامِلُها   

مت���ى  مُي���ْت  عال���ٌم  منه���ا مُي���ْت ط���َرُف   
كاألرِض حَتيا إذا ما الغيُث حلَّ بها    

وإْن أب���ى ع���اَد يف أكناِفه���ا التَّل���ُف)20(.   
وقد سبق يف حديث الصحيحني قوُل النبيِّ �: )ِإنَّ اهلَل اَل 

َيْقِبُض الِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، 
َوَلِكْن َيْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماِء...(؛ 
فارتفاع العلم يكون مبوِت العلماء؛ حيث 
ميوُت علُمهم معهم؛ فيق���لُّ العلُم، ويكثُر 
اجله���ُل؛ كما ُروي ع���ن ابن عباس رضي 
اهلل عنهما أّنه قال: »ال يزاُل عالٌم ميوُت، 
وأثٌر للحقِّ يندرُس؛ حتَّى يكثَر أهُل اجلهِل، 
وقد ذه���ب أهُل العلِم؛ فيعملُوَن باجلهِل، 
، ويضلُّون عن س���واِء  ويدينُوَن بغيِر احلقِّ
بيِل«)21(، وال يزاُل هذا يتوّسُع ويظهُر  السَّ
يف الّن���اِس ويزداُد؛ حتَّى ينتهَي األمُر إلى 
أن ال يَع���رَف الّن���اُس معروفاً، وال ينكروا 
منك���راً؛ كم���ا يف أحاديِث آخ���ِر الزماِن.
وألج���ِل ذل���ك: تتابع���ْت كلم���اُت العلماِء، 
ِة مصيبِة  وتوات���رْت أقوالُهم يف بياِن ش���دَّ
فقِد العالِم، وعظي���ِم وقِعها يف األّمِة -تنبيهاً على ضرورِة 
االس���تفادِة من علِم العاِلم قب���َل فقِده-، كما جرْت عادتُهم 
بب���كاِء الواحِد منه���م عند وفاِته، واحل���زِن على ما فقدِت 
���ُة م���ن اله���دى والنُّ���وِر بس���بِب رحيِله؛ فعن احلس���ن  األمَّ
البص���ريِّ ق���ال: »كان���وا يقول���ون: م���وُت العال���ِم ثُلم���ٌة يف 
ها ش���يءٌ ما اختلَف الليُل والنهاُر«)22(.  اإلس���الِم، ال يس���دُّ
وع���ن أي���وب: »إنِّي أُخبَ���َرَََُ مب���وِت الرجِل من أهِل الس���نَِّة؛ 
فكأنِّ���ي أفق���ُد بعَض أعضاِئ���ي«)23(. ورح���م اهللُ من قال: 

زيَُّة فقَد ماٍل  تعلَّْم ما الرَّ
وال شاةٌ متوُت وال بعيُر

ََّة ف�َْق���ُد ف�َ���������ذٍّ     ولك�����نَّ الرزي��
ميوُت مل�وِته خ�ل�ٌق كثي��ُر)24(.
ل���ذا كان���ِت الفجيعُة مب���وت العلم���اء ال تُنس���ى، واملصيبة 
، واخَلط���ب بفقده���م جلل، لك���ن عزاء  بفقده���م ال حُت���دُّ
���ة باٍق إلى قيام الس���اعة.  املؤم���ن أنَّ اخلي���ر يف هذه األمَّ
فاللَّه���مَّ اغف���ر ملن مات م���ن علمائنا، وارف���ع درجاِتهم يف 
دهم لطريقك القومي. ق األحياَء منهم، وس���دِّ املهديِّني، ووفِّ

ِة بفقِد العلماِء من  ُة األماّ رزياّ
البليا،  وأشدِّ  زايا،  الرَّ أعظِم 
وُثلمٌة ف اإلسلِم ل ُتسدُّ ما 

بقي الليُل والنهاُر
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وقد تزامن م���ع كتابتي لهذا 
املقال وف���اة العالم األصولي 
د. حس���نني محمود حسنني 
-رحم���ه اهلل-؛ فاحلمد هلل 
عل���ى كلِّ ح���ال؛ فه���و وحده 
املس���تعان وعلي���ه التُّ���كالن، 
د سبحانه بالبقاء، وكتب  تفرَّ
على عباده املوت والفناء، ال 

إل���ه إال هو 
ة الصابرين، وس���لوان  احلكيم اخلبير، عدَّ
ة  املصاب���ني، والصالة والس���الم عل���ى قرَّ
���د وعل���ى آل���ه وصحبه ومن  الع���ني؛ محمَّ

وااله، وبعد.. 

فقد فقدت جامعة الكويت ووزارة األوقاف، 
بل والعالم اإلس���الميُّ العالَم األصوليَّ د. 
حس���نني محم���ود حس���نني؛ عض���و هيئة 
اخلبي���ر  الكوي���ت،  بجامع���ة  التدري���س 
باملوس���وعة الفقهية، وعضو هيئة الفتوى 
يف وزارة األوقاف والش���ؤون االس���المية، 
���ق، املتَّس���م  ذاك العال���م األصول���ي احملقِّ
���ة والتحري���ر، والتواض���ع واحلكمة،  قَّ بالدِّ
���اه اهلل ع���ن عم���ر يناه���ز 75 عام���اً. توفَّ

مص���ري ، م���ن موالي���د القاه���رة 1938م 
، حص���ل عل���ى مرتب���ة الش���رف الثاني���ة 

يف ش���هادة الليس���انس م���ن كلّية الش���ريعة بجامع���ة األزهر 
 ،1968 ع���ام  املاجس���تير  درج���ة  عل���ى  وحص���ل   ،1966
والتوصي���ة  األول���ى  الش���رف  مرتب���ة  عل���ى  حص���ل  كم���ا 
بطب���ع رس���الة الدكت���وراه م���ن جامع���ة األزهر ع���ام 1974.

عمل-رحم���ه اهلل- معي���داً، فمدرِّس���اً مس���اعداً، فمدرِّس���اً 
يف جامع���ة األزه���ر )1966- 1986(، ث���م أس���تاذاً يف جامعة 
اإلم���ارات 1989، ث���م انتقل إلى كلّية ش���رطة دبي 1990، ثم 
انتقل إلى جامعة الكويت أستاذاً 1992، ثم ُعنيِّ فيها رئيساً 

لقسم الفقه واألصول 1994.

    ش���ارك -رحم���ه اهلل- يف العدي���د م���ن املؤمت���رات يف 
دول���ة اإلمارات والكويت وس���وريا، وأش���رف عل���ى عدد من 
الرس���ائل العلمية بجامعة الكويت، كما قام مبناقشة العديد 
منه���ا. وُع���نيِّ رئي���َس حتري���ٍر ملجلَّة الش���ريعة والدراس���ات 
الكوي���ت. بجامع���ة  العلم���يِّ  النش���ر  مبجل���س  اإلس���المّية 

وللش���يخ بح���وث وكت���ب يف مباح���ث االس���تنباط، واألدلَّ���ة، 
والعلَّة؛ ككتاب تفس���ير النصوص، وكتاب القواعد األصولية 
وأثره���ا يف حك���م الرب���ا، وكت���اب مصادر 
، وكت���اب بح���وث يف  التش���ريع اإلس���الميِّ
األدلَّ���ة املختل���ف فيه���ا، وكت���اب مباح���ث 
احلك���م عن���د األصوليِّني، وكت���اب العرف 
والعادة بني الش���ريعة اإلسالمّية والقانون 
الوضع���ي، وغيرها من البح���وث والكتب.

أفضاله علينا كثيرةٌ..كان ضعيف السمع، 
محّب���اً  واملناقش���ة،  ���ة  احلجَّ ق���ويُّ  لكنَّ���ه 
للعل���م وأهل���ه.. دَرس���ُت عن���ده يف املرحلة 
اجلامعّي���ة واملاجس���تير، وكنت أستش���يره 
يف املس���ألة؛ فيعطين���ي من وقت���ه الكثير، 
ثمَّ يتَّص���ل عليَّ بنفس���ه؛ ليضيف ما ظهر 
ة: ما س���بُب  ة؛ قال لي مرَّ ل���ه.. عالَي الهمَّ
ي���ا ابنت���ي؟ فقل���ُت: كان زف���ايف  غياِب���ك 
أم���ِس. فق���ال: واهلل يا ابنتي ت���ويفِّ ابني، 
ودفنتُ���ه بي���دي، وحض���رُت محاضرات���ي يف الي���وِم نفِس���ه!!

فاللَّه���مَّ إن���ا نحس���به كان عل���ى خير، وق���د انتفعن���ا وما زلنا 
ج يا ربِّ كربتنا  صاته ومحاضراته املس���جلة؛ ففرِّ ننتفع مبلخَّ
بفقد ش���يخنا، وأُجرنا يف مصيبتنا، واخل���ف لنا خيراً منها.

يقول الشاعر: 

قد مات قوٌم وما ماتْت مكارُمهم        
            وعاش قوٌم وهم يف الناِس أمواُت)25(.

هذه هي أحوال الدنيا، الناس فيها عرضٌة لكلِّ نائبة ومصيبة، 
وإّن أخوف ما يخافه الصاحلون إّنا هو خلوُّ س���احة احلياة 

قويَّ  حسنني  الدكتور  ك��ان 
ا  محباًّ وامل��ن��اق��ش��ة،  ��ة  احُل��جَّ
مة... للعلم وأهلة...عاَلَي الهاّ
وقته  م��ن  ب��ه  ل��ط��لاّ يعطي 

الكثير...
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م���ن حملة العل���م احلقيقيِّني، الذين يبلِّغون رس���الة اهلل، وال 
يخش���ون أحًدا غيره. كان أبو ال���درداء رضي اهلل عنه يقول: 
الك���م ال يتعلَّمون؛  "م���ا ل���ي أرى علماَءكم يذهب���ون، وأرى جهَّ
تعلَّموا قبل أن يُرفع العلُم؛ فإّن رفَع العلِم ذهاُب العلماِء")26(.

ًة  ���ب منك ي���ا أخي صح���وًة، وهمَّ تن���ا اإلس���المية تترقَّ إنَّ أمَّ
���د يف قلبك؛ لتغرس بذرة األمل يف بيداء اليأس، وترفع  تتوقَّ
به���ا اجلهل عن نفس���ك وع���ن غيرك م���ن الع���وامِّ وأنصاف 
املتعلِّم���ني، ومتنعه���م من اخل���وض يف أمور الدي���ن بال علم، 
دين  وأن تزاح���م بكتفي���ك وس���اعديك قوافل العظم���اء املجدِّ
م���ن الس���لف، وعل���ى ق���در املؤون���ة تأت���ي م���ن اهلل املعونة؛ 
فاس���تعن ب���اهلل وال تعجز. واحلذر احلذر م���ن بوادر اليأس، 
ب إلى قلب���ك؛ فمهما بلغ  وإطاللة التش���اؤم، التي قد تتس���رَّ
س���يل الفواجع؛  فس���يردُّها كمال الرضا بقضاء اهلل وقدره.

وُخ��ذ لك زاَديِن من سيرٍة    
خ�ر         وم�ن ع�م�ٍل ص�الٍح يُ�������دَّ

وكْن يف الطريِق عفيَف اخُلطا  
ماِع كرمَي النَّظر       شريَف السَّ

وُك��ْن رُج����اًل إن أت���َ����وا بع�����َده   
      يقولُوَن: مرَّ وه����ذا األثَ�������ر)27(

���ق مش���ايَخنا وعلماَءنا األحياء  فاللَّه���مَّ وفِّ
، والدع���وة إلي���ه، وارزقه���م  لبي���ان احل���قِّ
���داد يف األمر، والعزمية على الرُّشد،  السَّ
واكتُ���ب لهم اإلخ���الص والقب���ول، وارحم 
ي���ا ربَّ علماَءن���ا امليِّت���ني، واخل���ف عل���ى 
تن���ا بخير ي���ا ربَّ العامل���ني، وصلَّى اهللُ  أمَّ
وس���لَّم عل���ى الرحم���ة امله���داة، والنعم���ة 
املس���داة محمد �، وعل���ى آله وصحبه، 
ين.  وم���ن تبعه���م بإحس���ان إل���ى ي���وم الدِّ

ة لألس��تاذ الدكتور/ حس��نني  نعي جلنة األمور العامَّ
محمود حسنني -رحمه اهلل-:

���ة يف )هيئ���ة الفتوى( على لس���ان  نع���ت جلن���ة األم���ور العامَّ
رئيِسها األستاِذ الدكتوِر/ حسن الشاذلي: األستاَذ الدكتوَر/ 

حس���نني محمود حس���نني -عضو هيئة الفتوى-، الذي تويفِّ 
م  مس���اء يوم االثنني: 2013/11/25م، املوافق: 21 من احملرَّ

سنة: 1435ه� ؛ بقوله:

إّن هيئة الفتوى إذ تنعى األستاذ الدكتور/ 
حس���نني محم���ود حس���نني -عض���و هيئة 
الفت���وى- لتَْذُك���ر ل���ه دماثَة ُخلُقه، وس���عَة 

أُُفقه، وبُعَد نظِره، وإخالَصه يف عمِله.

ده بواسِع رحمِته،  وتسأل اهلَل تعالى أن يتغمَّ
وأن يجعل���ه يف مناراِت األبراِر والش���هداِء 
مه من جهوٍد يف  والصاحلني؛ ج���زاَء ما قدَّ
يِن؛ إنَّه س���ميٌع مجيٌب. خدم���ِة العل���ِم والدِّ

وكان الدكت���ور حس���نني -رحم���ه اهلل- قد 
انض���مَّ لعضويَّ���ة هيئ���ة الفت���وى بالق���رار 
ل  : )2009/126(، وش���ارك يف أوَّ ال���وزاريِّ

اجتماع للجنة بتاريخ: 2009/5/24.

ة رقم  محضر اجتماع جلن�������ة األمور العامَّ
)438(: 1434ه�- 2013م.

ي الكردي للدكتور حس��نني  نعي الدكتور/ أحمد حجِّ
-رحمه اهلل-:

احلمد هلل ربِّ العاملني، وأفضل الصالة وأمتُّ التس���ليم، على 
د خ���امِت األنبياء واملرس���لني، وعلى آله  س���يِّدنا وموالنا محمَّ

ال���ك���ردي: ك���ان رح��م��ه اهلل 
ف  وأخ��ًا  وزميًل  لي  صديقًا 
منه  أن��س��ت  ت��ع��ال��ى...  اهلل 
ورأيت فيه عاملًا  ًا،  ة وحباّ أخوَّ

عامًل
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وأصحابه أجمعني، والتابعني، ومن تبع هداهم بإحس���ان إلى 
يوم الدين، وبعد:

فقب���ل بضع���ة أي���ام غاب ع���ن موس���وعة الفقه اإلس���المي، 
وهيئ���ة الفت���وى يف وزارة األوق���اف والش���ؤون اإلس���المّية 
يف دول���ة الكوي���ت، عالٌم م���ن علمائها، وخبيٌر م���ن خبرائها، 
اه  هو األس���تاذ الدكتور حس���نني محمود حس���نني؛ حيث توفَّ
اهلل تعال���ى، ورفع���ه إلى أعلى فراديس اجلنان إن ش���اء اهلل 
بني. يقني وعب���اد اهلل تعالى املقرَّ دِّ تعال���ى، م���ع األنبياء والصِّ

وق���د كان رحمه اهلل تعالى صديقاً ل���ي وزمياًل وأخاً يف اهلل 
تعال���ى، وج���اراً ل���ي يف مكتب���ي يف وزارة األوقاف والش���ؤون 
ة وحّبًا،  اإلس���المية، منذ سنني طويلة، أنس���ت منه فيها أخوَّ
ورأي���ت فيه عامِلاً عاماًل، فقد كان معي خبيراً يف املوس���وعة 
الفقهي���ة، وعضواً يف هيئة الفتوى، أس���تنير برأيه، وأكس���ب 
م���ن خبرته العلمّي���ة، يف كثير من القضاي���ا التي تطرح على 
بس���اط البح���ث يف املوس���وعة، أو يف هيئة الفت���وى بلجانها 
املتع���ددة، وكان رحم���ه اهلل تعالى بارعاً يف علم أصول الفقه 
الذي درَّس���ه يف كلّية الش���ريعة والدراس���ات اإلس���المّية يف 
جامع���ة الكوي���ت عندما كان أس���تاذاً فيها، قب���ل انتقاله إلى 
املوس���وعة الفقهّية، كما اس���تمرَّ يف تدريسه إّياه فيها منتدباً 
من وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمّية، باإلضافة إلى عمله 
يف ال���وزارة س���نني أيضاً، بعدما انتقل إليه���ا بعد إحالته إلى 
التقاعد يف اجلامعة بس���بب بلوغه السنَّ القانونّية للتقاعد.

 وال يس���عني وأنا أنعيه للعالم اإلس���المي اليوم إالَّ أن أضرع 
ده برضوانه، وأن ينزله أعلى فراديس  إلى اهلل تعالى أن يتغمَّ
جنانه، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يعوِّض املسلمني 
ة، ووزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالميَّة يف دولة الكويت  عامَّ
���ة عن���ه خي���راً؛ إنه س���ميع مجي���ب، وإنا هلل وإن���ا إليه  خاصَّ

راجعون.

 االثنني 29  محرم  1435ه� ،2 /12 /2013م

)1( انظر: )معالم التنزيل( للبغوي )59/2(، و)اجلواب 
ل دين املس���يح( لش���يخ اإلس���الم ابن  الصحي���ح ملن بدَّ
تيمّية )238/2(، و)تفس���ير القرآن العظيم( البن كثير 

.)326/2(
)2( )مجموع الفتاوى( )43/11(.

)3( )إعالم املوقعني( )9/1(.
)4( انظ���ر: )تبصير املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف 

الَّبي )420/1(. القرآن الكرمي( لَعلي الصَّ
)5( انظر: )السير( للذهبي )45/10(.

)6( انظر: )إحياء علوم الدين( للغزالي )11/1(.
)7( )العقيدة الطحاوية( )ص445(.

)8( انظر: )جامع بيان العلم( )35/1(.
)9( رواه البخاري )ح71( ، ومسلم )ح1037(.

)10( )ش���رح صحيح البخ���اري( البن بطال )154/1(.
)ح2682(، وصححه  )سننه(  الترمذي يف  أخرجه   )11(

األلباني يف )صحيح سنن الترمذي( )ح2682(.
)12( )مفتاح دار السعادة( )66/1(

)13( أخرج���ه الترمذي يف )س���ننه( )ح2685(، وصححه 
األلباني يف )صحيح سنن الترمذي( )ح2685(.

)14( )مفتاح دار السعادة( )63/1(.
)15( رواه مسلم )ح1893(.
)16( رواه مسلم )ح1631(.

)17( انظر: )جامع بيان العلم( )68/1(.
)18( رواه البخاري )ح100 (، ومسلم )ح2673(.

)19( انظر لهذه اآلثار: )تفسير الطبري( )497/16(، 
و)معالم التنزيل( )327/4(.

)20( انظر: )تاريخ دمش���ق( البن عساكر )256/37(.
)21( انظر: )جامع بيان العلم( )306/1(.

)22( رواه أحمد يف )الزهد( )ص262(.
)23( رواه الاللكائيُّ يف )شرح اعتقاد أهل السّنة( )60/1(.

)24( انظر: )مفتاح دار السعادة( )1/ 68(.
)25( انظر: )مفتاح دار السعادة( )137/1(.

)26( رواه أحمد يف )الزهد( )ص144(.
)27( )ديوان أحمد شوقي( )ص/ 686(.

الهوام��������ش
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أدب
الحوار أ.د/حممد عبد الرزاق الطبطبائي

عضو هيئة الفتوى
dr.m-t@hotmail.com

لق���د ب���ني اهلل تعالى أدب احل���وار يف محك���م التنزيل؛ 
وذلك كما يلي:

أوًل: الدفع بالتي هي أحس��ن: 

لت: 34[،  ق���ال اهلل تعالى: ﴿ ک  ک    گ  گ﴾]فصِّ
وق���ال تعال���ى: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ﴾]العنكب���وت:46[. قال قت���ادة وغير واحد: هذه 

اآلية منس���وخة بآية الس���يف، ولم يب���ق معهم مجادلة، 
وإنا هو اإلس���الم، أو اجلزية، أو الس���يف.

 وق���ال آخ���رون: ب���ل ه���ي باقي���ة محكم���ة مل���ن أراد 
االس���تبصار منه���م يف الدي���ن، فيج���اَدل بالت���ي ه���ي 

أحس���ن؛ ليك���ون أجن���ع في���ه؛ كم���ا قال تعال���ى: ﴿ہ  
اآلي���ة  ھ﴾  ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   
]النح���ل: 125[، وق���ال تعال���ى ملوس���ى وه���ارون ح���ني 

بعثهم���ا إل���ى فرع���ون: ﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       
ے﴾  ]ط���ه: 44[، وهذا الق���ول اختاره ابن جرير)1(.

 وعن مجاهد يف قوله: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ﴾ ، قال: الذين قالوا: مع اهلل إله، أو له 

ولد، أو له شريك، أو يد اهلل مغلولة، أو اهلل فقير ونحن 
أغني���اء، أو آذى محم���داً �، وه���م أه���ل الكت���اب")2(.

ثانيًا: املجادلة بالتي هي أحس��ن:

ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    تعال���ى: ﴿ہ   ق���ال 
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾]النح���ل: 125[.

قال ابن كثير: "أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال؛ 
فليك���ن بالوجه احلس���ن، برفق ولني، وحس���ن خطاب؛ 

كقوله تعال���ى: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
]العنكب���وت:46[؛  اآلي���ة  ڀ﴾  ڀ   ڀ  ڀ    پ  

فأمره تعالى بلني اجلانب، كما أمر به موس���ى وهارون 
 � عليهما الس���الم � ح���ني بعثهما إلى فرع���ون يف قوله:

ے﴾]ط���ه:44[، وقوله:   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 
﴿ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ اآلية ]النحل: 
125[، أي: قد علم الش���قيَّ منهم والسعيد، وكتب ذلك 
عن���ده، وفرغ منه؛ فادُعهم إلى اهلل، وال تذهب نفُس���ك 
على من ضلَّ منهم حس���رات؛ فإنه ليس عليك هداهم، 

إنا أنت نذير؛ عليك البالغ، وعلينا احلس���اب)3(.
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ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  تعال���ى:﴿ڦ  اهلل  ق���ال 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ                                        چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک﴾]البقرة:205-204[.

ثالثًا: ش��روط احلوار مع أهل البدع:

يش�������ترط يف احلوار مع أهل البدع عدة أمور:

1- أن يكون يف مكانهم؛ كما فعل ابن عباس مع اخلوارج، 
ة بشبههم. ة املسلمني؛ حتَّى ال يتأثَّر العامَّ وليس أمام عامَّ

2- أن يكون احملاور لهم عاملاً بالدين.

3- أن يكون مقبوالً لديهم.

4- أن يجادلهم بالتي هي أحسن. 

وذل���ك أن اب���ن عب���اس � رض���ي اهلل عنهم���ا � ق���ال: ملَّا 
خرج���ت احَلروريَّة، اعتزلوا يف دار، وكانوا س���تة آالف، 
فقل���ت لعل���ي: ي���ا أمير املؤمن���ني، أبرد بالص���الة؛ لعلِّي 
أكلِّم هؤالء الق���وم، قال: إني أخافهم عليك، قلت: كال، 
قال: فخرجت إليهم، ولبس���ت أحسن ما يكون من ُحلل 
اليم���ن، ومضيت إليهم، حتى دخلت عليهم يف دار، وهم 
مجتمعون فيه���ا، فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس، فما 

هذه احُللَّة؟ 

؟ لقد رأيت على رسول اهلل  أحسن  قلت: ما تعيبون عليَّ
م���ا يكون من احُللَل، وقرأت: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾]األع���راف: 32[.

فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبيِّ 
املهاجري���ن واألنصار، من عن���د ابن عمِّ النبيِّ  وصهره، 
وعليهم نزل القرآن، وهم أعرف بتأويله منكم، وليس فيكم 
منهم أحٌد، جئت ألبلِّغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، 
فانتحى لي نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب 

ل من آمن به. ه، وختن���ه، وأوَّ رس���ول اهلل �، واب���ن عمِّ

 قالوا: ثالث.

 قلت: ما هي؟ 

م الرجال يف دين اهلل، وقد قال  قالوا: إحداهنَّ أنه حكَّ
تعالى: ﴿ ے  ے  ۓ  ۓڭ﴾ ]األنعام: 57، يوس���ف: 40، 

67[، قلت: هذه واحدة.

���ا الثانية، فإنه قاتل، ولم يَْس���ِب، ولم يَغنَم،   قال���وا: وأمَّ
فإن كانوا كفاراً؛ فقد حلَّت لنا نساُؤهم، وأموالُهم، وإن 

كانوا مؤمنني؛ فقد حرمت علينا دماؤهم.

 قلت: هذه أخرى.

ا الثالثة؛ فإنه محا نفسه من أمير املؤمنني؛   قالوا: وأمَّ
ف���إن لم يكن أمير املؤمنني؛ فإنه يكون أمير الكافري���ن.

 قلت: هل عندكم س���وى هذا؟ 

قالوا: حس���بنا هذا.

 قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اهلل، وحدثتكم 
من س���نَّة نبيِّه � ما يردُّ قولكم هذا ترجعون؟ 

قالوا: اللهم نعم. 

م الرجال يف دي���ن اهلل؛ فأنا  ���ا قولكم إن���ه حكَّ قل���ت: أمَّ
���ر اهلل حكمه إل���ى الرجال يف  أق���رأ عليك���م أْن قد صيَّ

أرن���ب، ثمنها رب���ع درهم؛ قال تعال���ى: ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۇئ﴾  ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ﴿ قول���ه:  إل���ى  ۅ﴾،   ۅ  

]املائ���دة: 95[. وق���ال يف املرأة وزوجه���ا: ﴿ڇ  ڇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   
ڈ﴾]النس���اء:35[، أنش���دكم اهلل، أُحْكم الرجال يف 
، أم  َحْقن دمائهم وأنفس���هم، وإص���الح ذات بينهم أحقُّ

يف أرنب ثمنها ربع درهم؟

 قال���وا: اللَّه���مَّ ب���ل يف حق���ن دمائه���م، وإص���الح ذات 
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بينه���م.

 قلت: أخرجُت من هذه؟

 قالوا: اللَّهمَّ نعم.

ا قولكم: إنه قاتل، ولم يَْسِب، ولم يغنَْم؛ أتْسبُون   قلت: وأمَّ
كم عائشة؟ فتستحلُّون منها ما تستحلُّون من غيرها،  أمَّ
ك���م؟! لئن فعلتم لقد كفرمت، فإن قلتم: ليس���ت  وهي أمُّ

نا؛ فقد كفرمت، قال اهلل تعالى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ   أمَّ
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ﴾ ]األح���زاب:6[؛ فأنت���م بني 
ضاللتني، فأتوا منها مبخرج! أخرجُت من هذه األخرى؟

 قالوا: اللَّهمَّ نعم.

���ا قولكم: إنه محا نفس���ه من أمير املؤمنني،   قل���ت: وأمَّ
فإن رس���ول اهلل � دعا قريشاً يوم احلديبية، على أن 
يكت���ب بينه وبينه���م كتاباً، فقال: اكت���ب هذا ما قاضى 
د رس���ول اهلل، فقالوا: واهلل لو كنا نعلم أنك  عليه محمَّ
رس���ول اهلل ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن 
اكت���ب: محّمد بن عب���د اهلل، فقال: واهلل إني لرس���ول 
اهلل، وإن كذبتمون���ي، يا علي اكتب محمد بن عبد اهلل، 
، وقد محا نفس���ه، ولم  فرس���ول اهلل � خي���ر من عليٍّ
ة. أخرج���ت من هذه  يك���ن محوه ذل���ك محواً م���ن النبوَّ

األخ���رى؟ 

قالوا: اللَّهمَّ نعم.

 فرج���ع منه���م ألف���ان، وبق���ي س���ائرهم؛ فقتل���وا على 
ضاللتهم، قتلهم املهاجرون واألنصار)4(.

وقد عاملهم عليٌّ � رضي اهلل عنه � بأربعة أمور:

. أواًل:  احلوار معهم لردِّهم إلى احلقِّ

ثانيًا: مقاتلة من قاتل منهم.

ثالثًا: اليقظة واحلذر منهم.

رابعًا: الترك لهم ما لم يظهروا بدعتهم.

رابعًا: حكم احلوار مع أهل البدع:

السؤال: ما حكم مناظرة أهل البدع عبر وسائل اإلعالم؛ 

كما حصل يف إحدى القنواِت، هل هذا جائز شرعاً؟

اجلواب:

ة في���ه كثير من  ال���ذي أراه أنَّ ه���ذا احل���وار أمام العامَّ
���ة؛ فيعتقدون  ���به على العامَّ املفاس���د؛ منها: إيقاع الشُّ
ي إلى  ي إل���ى الطعن يف الصحابة، ويؤدِّ حقيقته���ا، ويؤدِّ
ة؛ لذا  ة للعامَّ البس���ط وتوس���ع الكالم معهم، وهي مضرَّ

ال يش���رع القيام به.

ويف ذلك قال صاحب كفاية الطالب: " اجلدال مناظرة 
أهل البدع، وإنا منع من ذلك؛ ألنه يؤدي إلى البس���ط 
معهم، والطعن يف الصحابة، وإيقاع الش���بهة يف القلب، 
ق���ال مالك رضي اهلل عنه : إن ه���ذا اجلدال ليس من 
الدين يف ش���يء، وإن كان املقصود م���ن اجلدال إظهار 

احلق دون التعنُّت والعناد واإلظهار عل���ى اخلص���م")5(.

َمنا فيه أئمة الدين، من  وأق���ول: لو كان ذلك خي���ر؛ لتقدَّ
لة. القرون الثالثة املفضَّ

)1( تفسير ابن كثير )416/3(.
)2( الدر املنثور )468/6(. 

)3( تفسير ابن كثير )592/2(.
 ،7386 حدي���ث:   ،)202/4  ( املس���تدرك   )4(
والس���نن الكبرى )165/5(، حدي���ث: 8575. قال 
ابن حجر: "وإس���ناده صحيح". الدراية يف تخريج 
أحاديث الهداي���ة )138/2(، وانظر: نصب الراية 

.)461/3 (
)5( كفاية الطالب )155/1(.

الهوام��������ش
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َمْس�عي �اِم  السَّ عب�د  ي�ن  الدِّ أ/ن�وُر 
الباحث بإدارة اإلفتاء

abdalssalam.noor8@gmail.com

زكاة
 العقاراِت
المحتَكرِة

توطئة:

ش���رع اإلس���الم الّزكاة ملقاص���د عظيم���ة، وِحَك���م جليلة؛ 
تع���ود باخلي���ر والّنف���ع والبركة عل���ى الفرد واألّم���ة؛ يقول 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   س���بحانه:  اهلل 
ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ﴾)1(. فف���ي 
، والبخل، وغيرهما  ���حِّ ال���ّزكاة تطهير للنُّفوس من َدَرن الشُّ
غام، وبها حتصل البرك���ة والنَّماء يف املال،  م���ن أخالق الطَّ
ة والتَّالحم  وفيها تثبي���ٌت ألواصر احملبَّة والتَّراح���م، واملودَّ

بني أفراد املجتمع املسلم.

كم���ا أّن فيها تطهيراً للفقراء واملس���اكني بصيانة وجوههم 

���ؤال، وإعفافه���م، ومس���اعدتهم عل���ى قضاء  ع���ن ذلِّ السُّ
حوائجه���م، من غير حرج، وال منقص���ة تلحق بهم، ونظير 
���بيل؛ اّلذين  ه���ذا ما يحص���ل بها من مواس���اة ألبن���اء السَّ

انقطعوا عن ديارهم، وبعدْت عنهم أموالهم.

اء، وإطالق األُسارى  والزكاة تس���اعد على فكِّ رقاب األِرقَّ

من  جملٌة  ��ج��ارة  ال��تِّ ب��زك��اة  قت  تعلَّ
ينبغي  تي  الاّ ة  املهمَّ ة  رعياّ الشَّ املسائل 
وس��ؤال  فيها،  ه  فقُّ التَّ جار  التُّ على 
ال��ع��ل��م��اء ع��ن أح��ك��ام��ه��ا، وم���ن تلك 
احملتَكرة( الَعقارات  )زكاة   ... املسائل 
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بالِفداء من قيود األعداء، وتس���اهم يف وضع األغالل عن 
الغارم���ني؛ وذلك بس���داد ديون الدائنني، وبه���ا تُثبَّت  على 
ي���ن قل���وُب من لم تطمئنَّ قلوبهم باإلميان؛ فتنش���رح به  الدِّ
صدوره���م، ويحصل له���م اليقني واالطمئن���ان، وهي تعني 
عل���ى رفع راية اجلهاد يف س���بيل اهلل؛ بإم���داد املجاهدين 
ود عن حياض اإلسالم،  اّلذين بذلوا أنفس���هم رخيصة للذَّ

ين، وإعالء كلمة اهلل. وحفظ بيضة الدِّ

كاة دور كبير يف دف���ع عجلة االقتصاد وتنميته، ومنع   ولل���زَّ
أهل الثَّراء من االس���تئثار باملال واحتباس���ه؛ كما أشار إلى 

ذلك احلقُّ س���بحانه بقول���ه: ﴿ ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ں﴾)2(، وله���ا غي���ر ه���ذا م���ن املصال���ح الِعظ���ام؛ اّلتي 

ت بها أن تكون أحد أركان اإلسالم. استحقَّ

وال يخف���ى أنَّ أح���قَّ م���ن ينبغ���ي أن يُعن���ى بتحقي���ق هذه 
املقاص���د الكبي���رة، ويح���رص عل���ى إقام���ة تل���ك املصالح 
الكثي���رة، املناط���ة به���ذه الش���عيرة: ه���م أرب���اب األم���وال 
أصن���اف  م���ن  ث���روات  ميلك���ون  اّلذي���ن  والتِّج���ارات؛ 
املبيع���ات.  أن���واع  م���ن  وغيره���ا  والعق���ارات،  ���لع  السِّ

���رعّية  وق���د تعلَّقت ب���زكاة التِّجارة جملٌة من املس���ائل الشَّ
ه فيها، وسؤال العلماء  ة اّلتي ينبغي على التُّجار التَّفقُّ املهمَّ
���رع فيها، وإّن من  عن أحكامها؛ حتَّى يعملوا على َوفق الشَّ
ت يف هذا العصر احلاجة ملعرفة  تلك املس���ائل التي اش���تدَّ
حكمه���ا، وكث���ر احلديث واخل���وض فيها: م���ا يُعرف عند 

العلماء ب� )زكاة الَعقارات احملتَكرة(.

املسأل��ة:

ه للتِّجارة،  ج���ل َعق���ار -أرض أو غيره���ا- يع���دُّ إذا كان للرَّ
ولكّن���ه يحتك���ره)2( عن���ده، ويتربَّ���ص به األس���عار، ويرصد 
األس���واق؛ رجاء ارتفاع س���عره فيبيعه، ومي���رُّ عليه احَلْول 
واحَل���ْوالن وهو على هذه احلال؛ فهل تب عليه زكاته يف 

كلِّ َحْول؟

أقوال الفقهاء:

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:

القول األّول: وجوب الّزكاة يف ُعُروض)4( التجارة -َعَقاراً)5( 
كان���ت أو غي���ره- اّلتي يحتكره���ا صاحبه���ا، ويترّبص بها 
ها؛ فعليه زكاتها ملا  ارتفاع األسعار يف كلِّ َحْوٍل، وإن لم يزكِّ

نني عند بيعها. مض�ى من السِّ

وإلي���ه ذه���ب جمهور العلم���اء م���ن احلنفّية، والّش���افعّية، 
واحلنابلة.

1- مذهب احلنفّية:

جل يكون  قال محّمد بن احلس���ن: »قال أب���و حنيفة يف الرَّ
ل���ه الُعروض للتِّج���ارة فمكثت عنده أعوام���اً ال يبيعها، ثم 
���نني«)6(.  َي أثمانها ملا مضى من السِّ يبيعه���ا؛ فعليه أن يزكِّ

ثّم قال -بعد أن حكى مذهب املخالفني-: »ولكن عليه فيه 
ى ربع عشر ذلك الشيء بعينه لكلِّ سنة  الزكاة؛ فإْن شاء أدَّ
ى قيمة ذلك دراهم أو دنانير، وإْن  تأتي عليه، وإْن ش���اء أدَّ

ى زكاة ذلك«)7(.  شاء باع بعضه؛ فأدَّ

2- مذهب الّشافعّية:

: »وإْن نوى التِّج���ارة فيه -يعني:  ق���ال اب���ن حجر الهيتم���يُّ
ت زكاة التجارة، وهكذا يف كلِّ عام«)8(. الَعْرض- استمرَّ

3- مذهب احلنابلة:

ق���ال ابن قدامة: »الُعروض جمع َعْرض، وهو غير األثمان 
م���ن املال عل���ى اختالف أنواع���ه، من النب���ات، واحليوان، 
والعقار، وس���ائر امل���ال؛ فمن ملك َعْرض���اً للتِّجارة، فحال 
م���ه يف آخر احَلْول، فما بلغ  علي���ه احَلْول، وهو نصاب؛ قوَّ
أخ���رج زكاته، وهو ربع عش���ر قيمته...إذا ثب���ت هذا؛ فإنَّ 

كاة تب فيه يف كلِّ َحْول«)9(. الزَّ

كاة يف الُعروض احملتكرة،  الق�������ول الّثاني: عدم وجوب ال���زَّ
ة واحدة. وإّنا تزّكى بعد بيعها مرَّ
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ار الُعروض -س���واء  وهو مذهب املالكّية؛ حيث قّس���موا ُتّ
كانت عقاراً أو غيره- إلى صنفني:

األّول: الّتاجر املدير: وهو الذي يكتسب الُعروض ليديرها 
يف التِّج���ارة، ويكث���ر بيع���ه وش���راؤه، وال يق���در أن يضبط 

أحواله؛ كأصحاب احلوانيت ونحوهم.

 في���رى املالكّي���ة أّن هذا يزكِّي ُعروضه وِس���لَعه على رأس 
كلِّ حول.

الّثان�������ي: الّتاجر غير املدير )احملتِكر(: وهو اّلذي يش���تري 
���لعة، ويتربَّص بها، ويَرُصد األس���واق؛ رجاء  األرض أو السِّ
راء. ارتفاع سعرها فيبيعها، وتنضبط أحواله يف البيع والشِّ

كاة ال تب على هذا، وإن بقيت عنده  فيرى املالكّية أّن الزَّ
اها لسنة واحدة. لعة زكَّ أعواماً؛ فإذا باع السِّ

ق���ال اب���ن رش���د: »والتَّاج���ر ينقس���م إلى قس���مني: مدير، 
وغي���ر مدي���ر. فاملدير: هو اّل���ذي يكثر بيُعه وش���راؤه، وال 
يق���در أن يضب���ط أحواله؛ فهذا يجعل لنفس���ه ش���هراً من 
���نة يقوِّم فيه ما عنده من الُعروض، ويحصي ما له من  السَّ
ي���ون اّلتي يرتي قبضها؛ فيزكِّي ذلك مع ما عنده من  الدُّ
)10(. وأّم���ا غير املدير؛ وهو احملتِكر اّلذي يش���تري  النَّ���اضِّ
لع، ويتربَّص بها النَّفاق: فهذا ال زكاة عليه فيما اشترى  السِّ
���لع حتَّى يبيعه���ا، وإْن أقام���ت عنده أح���واالً«)11(. م���ن السِّ

يه���ا غي���ر املدير حّت���ى يبيعها؛  وق���ال احلّط���اب: »وال يزكِّ
يها زكاة واحدة ملا مض�ى من األعوام«)12(. فيزكِّ

ة األقوال: أدلاّ

أّواًل: أدّلة القول األّول: 

���نَّة، واألثر، والقياس،  اس���تدّل أصحاب الق���ول األّول بالسُّ
واملعقول.

ة: استدلُّوا بجملٍة من األحاديث؛ منها: نَّ 1- األدّلة من السُّ

ا َبْعُد: َفِإنَّ  أ - حديث َس���ُمرة بن ُجنُْدب � أّن���ه قال: »أَمَّ

ِذي ُنِعدُّ  َدَقَة ِمَن الَّ َرُسوَل اهلل � َكاَن َيْأُمُرَنا أَْن ُنْخِرَج الصَّ

ِلْلَبْيِع«)13(.

وجه���ه: أّنه يدلُّ على أّن املال اّل���ذي يُعدُّ للتِّجارة إذا بلغت 
كاة من أيِّ صنف كان)14(؛ سواء  قيمته نصاباً تب فيه الزَّ
أكان َعقاراً أم غيره، وس���واء كان ُمحتَكراً أم غير ُمحتَكر، 
وحي���ث قد وجبت فيه الّزكاة فقاعدة احَلْول س���ارية عليه 

من غير فرق.

ب- حديث أبي هريرة � قال: »َبَعَث َرُسوُل اهلل � ُعَمَر 

َدَقِة، َفِقيَل: َمَن�������َع اْبُن َجِميٍل، َوَخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد،  َعَلى الصَّ

اُس َعمُّ َرُس�������وِل اهلل �؛ َفَقاَل َرُسوُل اهلل �: َما َيْنِقُم  َواْلَعبَّ

ُكْم  ا َخاِلٌد َفِإنَّ ُه َكاَن َفِقيًرا َفأَْغَناُه اهلُل، َوأَمَّ اْبُن َجِميٍل ِإالَّ أَنَّ

َتْظِلُموَن َخاِلًدا؛ َقْد اْحَتَبَس أَْدَراَعُه، َوأَْعَتاَدُه يِف َسِبيِل اهلل، 

، َوِمْثُلَها َمَعَها«)15(. اُس َفِهَي َعَليَّ ا اْلَعبَّ َوأَمَّ

وجه���ه: أّن عم���ر طالب خالداً � ب���زكاة أَْدُرعه وأَْعتاده، 
وه���ذه ال زكاة فيها ما ل���م تكن للتِّجارة)16(؛ ففيه دليٌل على 
كاة يطلب  كاة يف ُعروض التِّجارة، وأنَّ عامل الزَّ وج���وب الزَّ
دفعه���ا من أصحابه���ا -كلَّ َحْول- يف جمل���ة ما يجمع من 

كاة. أموال الزَّ

2- األدّل�������ة من األث�������ر: اس���تدلُّوا بجملة من اآلث���ار؛ منها: 

أ - ما رواه ِحماس قال: »مرَّ عليَّ عمُر فقال: أدِّ زكاة مالك. 
ي���ه إاّل يف اخِلفاف واألََدم)17(.  ق���ال: فقل���ت: ما لي ماٌل أزكِّ

قال: فقوِّمه، وأدِّ زكاته«)18(.

ب- عن الس���ائب بن يزي���د أّن عثمان بن عّفان كان يقول : 

»هذا ش���هر زكاتكم؛ فمن كان عليه َديْ���ن فليؤدِّ َديْنه؛ حتَّى 
كاة«)19(.  حَتُصل أموالُكم؛ فتؤدُّون منه الزَّ

ا مديراً من غيره)20(. ووجه االستدالل بهما: أّنهما لم يُخصَّ

ج- عن نافع عن ابن عمر � أّنه قال: »ليس يف الُعروض 

زكاة، إالَّ َع���ْرض يف ت���ارة، فإنَّ في���ه زكاة«)21(. وعن نافع 
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عنه أّنه قال: »كان فيما كان من مال يف رقيق أو يف دوابٍّ 
كاة كلَّ عام«)22(. أو بزٍّ يُدار لتجارة: الزَّ

ق بني  وجهه: أّنه أوجب الّزكاة يف ُعروض التِّجارة، ولم يفرِّ
كاة فيها يف كلِّ َحْول. مدير وغير املدير، وجعل الزَّ

3- األدّلة من القياس: استدلُّوا بجملة من األقيسة؛ منها:

؛ اّلذي أُقرَّ به لصاحبه)23(؛  ين املرج���وِّ أ - القي���اس على الدَّ

فإّنه تب زكاته يف كلِّ َحْول.

كاة فيه بتَكرار  ب- أنَّه ماٌل ُمرَصٌد للنَّماء؛ فوجب تَكرار الزَّ

ة)24(. هب والفضَّ األحوال؛ كالذَّ

ج- أنَّ العروض غير املدارة أمواٌل للتِّجارة؛ فوجب تقوميها 

يف كلِّ سنة؛ كالُعروض املدارة)25(.

د- أّن���ه إذا ب���اع العروض ت���ب الّزكاة يف أثمانه���ا للَحْول 

املاض���ي اتِّفاقاً، وكلُّ عني تعلّقت ال���ّزكاة بها إذا نُقلت إلى 
عني غيرها، واحتس���ب مبا مض�ى من احَلْول؛ فإّنه يُخَرج 

من عينها الّزكاة يف كلِّ َحْول؛ كالّذهب والَوِرق)26(. 

4- األدّلة من املعقول: استدلُّوا من حيث املعقول مبا يلي:

أ - أّن وج���وب ال���ّزكاة يف أم���وال التِّج���ارة تعلَّ���ق باملالّي���ة 

والقيمة)27(، وه���ذا املعنى موجود يف الَعْرض احملتَكر، كما 
هو موجوٌد يف غيره.

ل، ولم ينُقص  كاة فيه يف احَلْول األوَّ ب- أّن���ه مال تب الزَّ
ل صفته؛ فوجبَ���ْت زكاته يف احَلْول  ع���ن النِّصاب ولم تتبدَّ

الثاني؛ كما لو نضَّ يف أّوِله)28(.

ثانيًا: أدّلة القول الّثاني:

���نَّة، واألثر، والقياس،  اس���تدّل أصحاب القول الّثاني بالسُّ
واملعقول.

ة: اس���تدلُّوا بجملٍة م���ن األحاديث  �������نَّ 1- األدّل�������ة م�������ن السُّ

الّنبوّي���ة؛ منها: قوله �: »َلْيَس َعَلى امُلْس�������ِلِم يِف َعْبِدِه َواَل 

َفَرِسِه َصَدَقٌة«)29(، وقوله: »َقْد َعَفْوُت َلُكْم َعْن َصَدَقِة اخَلْيِل 

ِقيِق َزَكاٌة«)31(. ِقي�������ِق«)30(، وقوله: »َلْيَس يِف اخَلْي�������ِل َوالرَّ َوالرَّ

ة يف سقوط الّزكاة يف  اللة: أّن هذه الّنصوص عامَّ وجه الدِّ
الُعروض؛ إاّل يف موضٍع قام عليه الّدليل)32(. 

2- األدّل�������ة من األث�������ر: اس���تدلُّوا بجملٍة من اآلث���ار؛ منها:

أ - ما رواه مالٌك أّنه بلغه: أّن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 

دقة يف احَلْرث،  ا الصَّ دقة: »إنَّ عامله على دمشق يف الصَّ
والَعنْي، واملاشية«)33(.

فدلَّ على أّنه ليس يف العروض شيءٌ حتَّى تصير عيناً) 34(.

ب- م���ا رواه إبراهيم الّصائغ قال: »س���ئل عطاءٌ : تاجٌر له 

م  ماٌل كثيٌر يف أصناٍف ش���تَّى، حضر زكات���ه؛ أعليه أن يقوِّ
متاعه على نحو ما يعلم أنَّه ثمنه؛ فيخرج زكاته؟ قال: ال!، 
ولك���ْن م���ا كان من ذهٍب أو فّضٍة أخرج منه زكاته, وما كان 

من بيٍع أخرج منه إذا باعه«)35(.

وع���ن ابن جريٍج ق���ال: كان عطاءٌ يقول: »ال زكاة يف َعْرض 
ة«)36( . هب والفضَّ ال يُدار إالَّ الذَّ

ج- ما رواه معمٌر قال: »س���ألت اجُلْعفيَّ عن رجٍل له طعاٌم 

 : م���ن أرضه يري���د بيعه قد زكَّى أصله، قال: قال الش���عبيُّ
ليس فيه زكاةٌ حتَّى يُباع«)37(.

3- األدّلة من القياس: استدلُّوا بجملٍة من األقيسة؛ منها:

يْن اّلذي يقتضيه صاحبه،  يْن:  أّنه كالدَّ أ - القياس على الدَّ

وق���د غاب عنه، ومكث أعواماً عند اّلذي كان عليه: أنَّه ال 
يه إالَّ لعاٍم واحٍد )38(. يزكِّ

 ب- القياس على الُعروض املُْقتَناة: أّنه َعْرٌض مملوٌك غير 
ُمداٍر؛ فال يلزم تقوميه كلَّ سنٍة؛ كالُعروض املُْقتَناة)39(. 

ى بعد رجوعه  مار)40(؛ حيث ال يُزكَّ ج- القياس على املال الضِّ

 « : ���ْختيانيُّ إل���ى صاحب���ه إاّل لعام واحد؛ ملا رواه أّيوب السَّ
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أّن عم���ر ب���ن عبد العزيز كتب يف م���اٍل قبضه بعض الوالة 
ه إلى أهله، وتُؤخذ منه زكاتُه ملا مضى من  ظلًما؛ يأمر بردِّ
ب بعد ذلك بكتاٍب: أن ال يؤخذ منه إالَّ زكاةٌ  نني، ثّم عقَّ السِّ

واحدةٌ؛ فإنَّه كان ِضماًرا«)41(. 

4- األدّلة من املعقول: استدلُّوا من املعقول بجملة أمور؛ منها:

لعة  ى السِّ أ - أّن الّزكاة شرعت يف األموال الّنامية؛ فلو زكَّ
ر  كلَّ عاٍم -وقد تكون كاسدًة- نقصت عن شرائها؛ فيتضرَّ
بح كان كامًنا  ، فإذا زكِّيت عند البيع؛ فإْن كانت ربحت فالرِّ

فيها؛ فيخرج زكاته)42(.

ب- أّن األص���ل أْن تُخ���رج زكاة كلِّ م���اٍل منه ال من س���واه، 
وحي���ث إّن الَع���ْرض املعدَّ للتِّجارة لم يُب���ع؛ فال يلزم إخراج 

زكاته من غير قيمته)43(. 

بح  بح، والرِّ ج- أّن املقص���ود بالتِّج���ارة حصول النَّم���اء بالرِّ
���ا يحصل إذا ن���ضَّ الثَّمن؛ فوجب أْن تتعلَّق به زكاة عام  إنَّ

واِحٍد؛ كالثِّمار)44(.

د- أّن النِّّية وحدها ال تب بها زكاة؛ ألنَّه لو وجبت بالنِّيَّة 
فق���ط قبل البيع؛ لوجبت بحلول احَلْول على من كان عنده 
َعْرض للُق�ني�ة)45( فنوى به التِّجارة، أو ورث َعْرضاً فنوى به 
ر أن ال زكاة يف ش���يء  التِّجارة، وإْن لم يبعه، وحيث قد تقرَّ
كاة على م���ن كان متربِّصاً  م���ن ذل���ك؛ فكذلك ال ت���ب الزَّ

بُعروضه حتَّى يبيعها)46(.

ه��������- أنَّ احَل���ْول الثَّاني لم يكن املال عين���اً يف أحد طرفيه؛ 
له  ل إذا ل���م يكن يف أوَّ فل���م ت���ب فيه الزكاة كاحَل���ْول األوَّ

عيناً)47(. 

��ة:  مناقشة األدلاّ

أواًل: مناقشة أدّلة القول األّول:

ة:  نَّ 1- مناقشة أدّلتهم من السُّ

أ - يُناَقش اس���تداللُهم بحديث َسُمرة �: »...َكاَن َيْأُمُرَنا 

�������ِذي ُنِعدُّ ِلْلَبْي�������ِع«؛ بأّنه ضعيف  َدَقَة ِمَن الَّ أَْن ُنْخ�������ِرَج الصَّ

؛ ألّن���ه من طريق جعفر بن س���عد بن َس���ُمرة، عن  ال يص���حُّ
ُخبَيب بن س���ليمان بن َس���ُمرة، عن أبيه سليمان بن َسُمرة، 

عن َسُمرة ابن ُجنُدب به.

وهذا السند مسلسٌل باملجاهيل، ورواته غير معروفني، ولم 
يوثِّقه���م إالَّ اب���ن حبَّان)48(، وهو مع���روف بتوثيق املجاهيل؛ 
ان يف الكالم عل���ى حديث ورد بهذا  وله���ذا قال اب���ن القطَّ
اإلس���ناد: »وم���ا من هؤالء م���ن تُعَرف له ح���ال، وقد جهد 
: »وهذا إس���ناٌد  هبيُّ ثون فيهم َجهدهم«)49(، وقال الذَّ احملدِّ
ُمظِل���م، ال ينهض بُحْكم«)50(. وقال ابن حجر: »يف إس���ناده 

جهالة«)51(.

ب- نُوقش استداللُهم بحديث خالد �، وقول الّنبّي �: 

ُك�������ْم َتْظِلُموَن َخاِلًدا؛ َق�������ْد اْحَتَبَس أَْدَراَعُه،  �������ا َخاِلٌد َفِإنَّ »َوأَمَّ

َوأَْعَتاَدُه يِف َسِبيِل اهلل«؛ من وجوه:

األّول: أنَّن���ا ال نس���لِّم أّن احلدي���َث وارٌد يف زكاة ُع���روض 

التِّجارة، وإّنا هو يف صدقة الّتطوُّع. 

الّثان�������ي: أّنه على التس���ليم بكون���ه وارداً يف زكاة الُعروض؛ 

فإّن���ه يحتمل أّن خال���داً � كان مديراً)52(، وال خالف يف 
كاة على املدير. وجوب الزَّ

الّثال�������ث: أّنه واقعة حال، واالس���تدالل به���ا على الُعروض 

ر يف أصول الفقه: أّن وقائع  محتمل غير متعني)53(، وقد تقرَّ
ق إليها االحتمال سقط بها االستدالل؛ ملا  األحوال إذا تطرَّ

يبقى فيها من اإلجمال)54(.

2- مناقشة أدّلتهم من األثر:

ُتناَقش أدّلُتهم من األثر من ناحيتني:

ي قال فيه حِلماس  واية: فإّن أثر عمر � الذِّ األولى: الرِّ

يه إاّل يف اخِلفاف واألََدم«-:  -ملّ���ا قال له: » م���ا لي ماٌل أزكِّ
؛ فِحم���اس مجهول، وال تُعَرف  م���ه، وأدِّ زكاته« ال يصحُّ »قوِّ
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عدالته)55(، وال يَخِدش يف هذا توثيق ابن حّبان له)56(؛ ألّنه 
متساهل يف الّتوثيق)57(.

راية: أّن أثر ِحماس يدلُّ على أّنه كان مديراً،  الّثاني�������ة: الدِّ

يه يف كلِّ س���نة.  ونح���ن نق���ول: إّن املدير يق���وِّم ماله، ويزكِّ
وعل���ى ذل���ك يُحمل أثُر عثمان � يف قول���ه: »...من كان 
علي���ه َدين فليؤدِّ دينه؛ حّت���ى حَتُصل أموالُكم؛ فتؤدُّون منه 

كاة« )58(. الزَّ

وعلي���ه أيضاً يُحمل أث���ُر ابن عمر �: »ليس يف الُعروض 
زكاة، إاّل َعْرض يف تارة«.

3- مناقشة أدّلتهم من القياس:

؛ اّل���ذي أُقرَّ به  ي���ن املرج���وِّ أ - يُناَق���ش القي���اُس عل���ى الدَّ

لصاحب���ه، وأّن���ه ت���ب زكات���ه يف كلِّ َحْول؛ بأّن���ه معاَرٌض 
؛ فال ت���ب زكاته، وليس  ين غير املرجوِّ بقياس���ه عل���ى الدَّ

إحلاقه بأحدهما بَأْولى من إحلاقه باآلخر.

ب- نُوق���ش قولُه���م: إّنه ماٌل ُمرَصٌد للنَّم���اء؛ فوجب تَكرار 

ة؛ بأّنه قياس  هب والفضَّ كاة فيه بتَكرار األحوال؛ كالذَّ ال���زَّ
ة كلَّ َحْول؛  هب والفضَّ ر يف الذَّ كاة إّنا تتكرَّ باطل؛ ألّن الزَّ

كاة تب يف أعيانها، وليس كذلك الُعروض)59(. ألّن الزَّ

ج- نُوق���ش قولُهم: إّن الُعروض غير املدارة أمواٌل للتِّجارة؛ 

فوج���ب تقوميه���ا يف كلِّ س���نة؛ كالع���روض امل���دارة؛ م���ن 
وجهني:

األّول: أّنه قياس غير صحيح؛ ألّن الّزكاة إّنا تب عندنا 

يف الُعروض املدارة إذا نَِضي ش���يء م���ن أثمانها، فأّما إذا 
كان يبيع ُعروضاً بُعروض، وال يكون يف ذلك عني؛ فال زكاة 

فيها مديراً كان أو غير مدير )60(.

الّثان�������ي: أّن الّتاجر املدير يِنضُّ له عادة من تارته أثمان؛ 

-فلو لم نوجب عليه الّزكاة يف كلِّ َحْول؛ انتظاراً لبيع جميع 
س���لعته؛ ألّدى ذلك إلى س���قوط ال���ّزكاة يف مال���ه جملًة-؛ 

بخالف غير املدير؛ فافترقا)61(.

د- نُوق���ش قولُه���م: إّن كلَّ عني تعلَّقت ال���ّزكاة بها إذا نُقلَت 

إل���ى عني غيرها، واحتس���ب مبا مض�ى من احَل���ْول؛ فإّنه 
كاة يف كلِّ َحْول؛ كالّذهب والَوِرق؛ بأّنه  يخرج من عينها الزَّ
قي���اس مع الفارق؛ ألّن الّذهب والفّضة ينتقالن بالبيع إلى 
جنس���هما )وهو األثم���ان(؛ فكان َطْرق احَل���ْول فيهما على 
وج���ه واحد؛ بخ���الف العروض فإنَّه���ا إذا بيعت تنتقل إلى 

غير جنسها)62(. 

4- مناقشة أدّلتهم من املعقول:

كاة يف أموال التِّجارة تعلَّق  أ-  يُناَقش قولُهم: إّن وجوب الزَّ

باملالّي���ة والقيمة، وهذا املعنى موجود يف الَعْرض احملتَكر، 
كم���ا هو موج���وٌد يف غيره؛ ب���أّن الُعروض احملتَك���رة، اّلتي 
د؛ تصبح  يف فترة  يتربَّ���ص بها الّتاج���ر إلى أجل غير محدَّ
يون غير  َف النَّم���اء، كالدُّ التربُّ���ص ماالً غير ن���اٍم، أو متوقِّ

كاة)63(. ة الوفاء؛ فال تب فيها الزَّ املرجوَّ

كاة فيه يف احَلْول األّول،  ب- يُناَق���ش قولهم: مال تب الزَّ

ل صفته؛ فوجبت زكاته  ول���م ينقص عن النِّصاب، ولم تتبدَّ
ِله؛ بأّن احَلْول الثَّاني  يف احَل���ْول الّثاني؛ كم���ا لو نضَّ يف أوَّ
ل���م يكن امل���ال عيناً يف أحد طرفيه؛ فل���م تب فيه الزكاة 

له عيناً. كاحَلْول األّول إذا لم يكن يف أوَّ

ثانيًا: مناقشة أدّلة القول الّثاني: 

ة: نَّ تهم من السُّ 1- مناقشة أدلَّ

���نَّة بعموم حدي���ث: »َلْيَس َعَلى  نُوقش اس���تداللُهم من السُّ
امُلْس�������ِلِم يِف َعْبِدِه َواَل َفَرِس�������ِه َصَدَقٌة«، وحدي���ث: »َقْد َعَفْوُت 

ِقيِق«، وحديث: »َلْيَس يِف اخَلْيِل  َلُكْم َعْن َصَدَقِة اخَلْيِل َوالرَّ

ِقيِق َزَكاٌة«؛ من وجهني: َوالرَّ

األّول: أنَّ ه���ذه األحادي���ث ليس���ت يف ُع���روض التِّج���ارة، 

���ا ه���ي يف الُع���روض املُْقتَن���اة لغي���ر التِّج���ارة، وه���ذه  وإنَّ

 

العدد الّثالث - 1436ه�/2015م28

فقهية ق�ضايا  ف��ى  فقهيةب��ح��وث  ق�ضايا  ف��ى  ب��ح��وث 



ال خالف يف أّنه ليس فيها زكاة)64(.

الّثان�������ي: أّن عموم���ات األحادي���ث اّلتي ذكروه���ا معاَرضٌة 
كاة فيما أُِعدَّ  الة على وجوب ال���زَّ ة الدَّ باألحادي���ث اخلاصَّ

.)65( للبيع؛ فيجب تقدمي اخلاصِّ على العامِّ

2- مناقشة أدّلتهم من األثر:

يُناَقش استداللُهم بأثر عمر بن عبد العزيز: »إّنا الّصدقة 
يف احَل���ْرث، والَع���نْي، واملاش���ية«، وأثر عط���اء: »ال زكاة يف 
َعْرٍض ال يُدار إاّل الّذهب والفّضة«. وقول الش���عبّي: »ليس 

فيه زكاةٌ حّتى يُباع«؛ من وجوه:

األّول: أّن بع���ض ه���ذه اآلث���ار يف صّحت���ه نظر؛ ف���إّن أثر 
عم���ر بن عبد العزيز إّن���ا أخرجه مالك بالغاً، ولم أَِجده 

موصوالً عند غيره.

كاة يف  الّثان�������ي: أّن احلص���ر يف ه���ذه اآلثار ليس نفي���اً للزَّ
كاة يف الُع���روض  ُع���روض التِّج���ارة، وإّن���ا ه���و نف���ٌي لل���زَّ

املُْقتَناة)66(.

الّثال�������ث: أّنها معاَرضة باآلث���ار املروّية عن الصحابة � 
-كعم���ر وابنه �- يف وجوب الّزكاة يف ُعروض التِّجارة، 

وهي أولى منها باالتِّباع والعمل.

تهم من القياس: 3- مناقشة أدلَّ

ين غير  أ - يُناَق����ش قياُس����هم للمال غير املُ����دار على الدَّ
املرجوِّ من وجهني:

األّول: أّنه قياس على فرع مختلف فيه على أقوال)67(، واألصل 
أن يُقاس على أصل متََّفق عليه، ال على فرع مختلف فيه)68(.

الّثاني: أّنه قياس مع الفارق؛ ألنَّ الُعروض احمُلتَكرة يف 
يد صاحبها، وميكنه بيعها، وحتصيل قيمتها متى ش����اء؛ 
ِة غيره)69(؛ فليس  ؛ فإّنه يف ذمَّ يْن غير املرجوِّ بخالف الدَّ

هو يف يده، وال ميكنه الّتصرُّف فيه.

ب- نُوق����ش قياُس����هم للمال غي����ر املدار عل����ى الُعروض 

املُْقتَن����اة؛ بأّنه قي����اس مع الفارق؛ ألنَّ الع����روض املقتناة 
يُقص����د منه����ا االس����تمتاع، واالنتف����اع، وال يُقص����د منها 
النَّم����اء؛ بخالف م����ا أُرصد للتِّجارة من امل����ال، وإن كان 

غير ُمدار)70(.

مار؛  ج- يُناَقش قياُسهم للمال غير املدار على املال الضِّ
ي����ن غي����ر املرجوِّ لي����س يف يد  م����ار كالدَّ ب����أّن امل����ال الضِّ
ه عليهم، فإذا رجع  أصحابه، وأربابه ما كانوا يرجون ردَّ
وه لس����نة واحدة، وليس كذلك املاُل غير امُلدار؛  إليهم زكَّ

فإّنه يف يد صاحبه، وميكنه بيعه، وأخذ قيمته.

تهم من املعقول: 4- مناقشة أدلَّ

كاة ُشرعت يف األموال النَّامية؛  أ - يُناَقش قولُهم: إنَّ الزَّ

ر؛  ����لعة كلَّ عاٍم نقصت عن شرائها؛ فيتضرَّ ى السِّ فلو زكَّ
ب����أّن ال����ّزكاة ت����ب يف األم����وال الّنامية، وك����ذا األموال 
اّلت����ي يطلب فيه����ا الّنماء بالتص����رُّف والتِّجارة، هذا هو 
ر إذا َكَسَدت، كذلك قد يربح  األصل)71(، وكونه قد يتض�رَّ
بح  إذا نََفَقت وراجت -ألنَّ شأن التِّجارة أن تدور بني الرِّ
واخلسارة-، وليس ذلك مبوجٍب للخروج عن األصل؛ ما 

دام جارياً على قاعدة الّش�رع: )الُغنُْم بالُغْرِم()72(.

ب- نُوق����ش قولُه����م: إنَّ األص����ل أن تُخ����رج زكاة كلِّ ماٍل 

من����ه ال م����ن س����واه، وحي����ث إنَّ الَع����ْرض املع����دَّ للتِّجارة 
ل����م يُبَ����ع؛ فال يل����زم إخراج زكات����ه من غير قيمت����ه؛ بأّن 
����نَّة عن رس����ول اهلل  ه����ذا غي����ر صحيح؛ ألّنا وجدنا السُّ
� وأصحاب����ه �: أّن����ه قد يجب احل����قُّ يف املال، ثّم 
ل إلى غيره؛ مّما يكون إعطاؤه أيس�����ر على معطيه  يحوَّ
م����ن األص����ل)73(. ودلي����ل ذل����ك جملٌة م����ن اآلث����ار؛ منها 
ق����ول مع����اذ � ألهل اليم����ن: »ائْتُوِن����ي ِبَع����ْرٍض ِثيَاٍب 
َرِة؛  ����ِعيِر َوالذُّ َدَق����ِة َمَكاَن الشَّ َخِمي����ٍص أَْو لَِبي����ٍس يِف الصَّ
أَْه����َوُن َعلَيُْكْم، َوَخيٌْر أِلَْصَحاِب النَِّب����يِّ � ِبامْل�َِدينَِة«)74(.

ج- نُوق����ش قولُهم: إّن املقص����ود بالتِّجارة حصول النَّماء 
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ا يحص����ل إذا نضَّ الثَّمن؛ فوجب أْن  بح إنَّ ب����ح، والرِّ بالرِّ
تتعلَّق به زكاة عام واحد؛ كالثِّمار؛ من وجهني:

األّول: أّن ه����ذا خ����الف ما ي����دلُّ عليه أثر عمر � يف 
ي����ه إاّل يف  قّص����ة ِحم����اس؛ حيث ق����ال: »ما ل����ي ماٌل أزكِّ
اخِلفاف واألََدم. فقال له: فقوِّمه، وأدِّ زكاته« ؛ فدلَّ على 

وجوب إخراج زكاة الُعروض قبل أن يِنضَّ ثمنها)75(.

الّثاني: أّن هذا فاسد مبا يِنضَّ من ثمنها قبل احَلْول)76(؛ 
فإّنه تب فيه الّزكاة يف كلِّ َحْول.

د- يُناَقش قولُهم: إّن النِّيَّة وحدها ال تب بها زكاة؛ ألّنه لو 
َّة فقط قب���ل البيع؛ لوجبت بحلول احَلْول على  وجب���ت بالنِّي�

من كان عنده َعْرض للُقنية فنوى به التِّجارة؛ من وجوه:

األّول: أّن هذا ردٌّ للمس����ألة إلى أصٍل متناَزع عليه، وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أّن النِّيَّة وحَدها تب بها 

الّزكاة)77(.

����ة الطارئة على َعْرض  الّثان�������ي: أّن هناك فرقاً بني النِّيَّ
����ة األصلّية يف َعْرض  الُقني����ة ليكون للتِّج����ارة، وبني النِّيَّ
التِّج����ارة؛ فاألّول فيه انتقال عن أصل الُقنية؛ فال يكفي 
د النِّيَّة، بخالف الّثاني فإّنه باٍق على األصل؛  فيه مج����رَّ

وأّنه للتِّجارة؛ فتكفي فيه النِّيَّة.

ا  ����ة ليس����ت ُمْس����قطة، وال ُموِجبة، وإنَّ الّثال�������ث: أّن النِّيَّ
إرص����اده للنَّماء بالتِّجارة موج����ب لزكاته، كما أنَّ إرصاد 
ا لم يَُجز  هب للتَّحلِّي به مسقط لزكاته، فلمَّ ة والذَّ الفضَّ
أْن يُق����ال: إنَّ النِّيَّة يف احُلِليِّ ُمْس����قطة لزكاته؛ كذلك ال 

يُقال: إنَّ النِّيَّة يف التِّجارة ُموِجبة لزكاته)78(.

ه�- نُوقش قولُهم: إّن احَلْول الثَّاني لم يكن املال عيناً يف 
أح���د طرفيه؛ فلم تب فيه الزكاة كاحَلْول األّول إذا لم 
له  م أّنه إذا لم يكن يف أوَّ له عيناً؛ بأّننا ال نس���لِّ يكن يف أوَّ
عين���اً ال تب ال���زكاة فيه، وإذا اش���ترى َعْرضاً للتِّجارة 
بَعْرض للُقنية جرى يف َحْول الزكاة من حني اشتراه)79(. 

اخلامت���ة: 

ي�������رى الباحث: أّن األقرب يف هذه املس���ألة مذهب اجلمهور 

القائلني بوجوب الّزكاة يف عروض التِّجارة يف كلِّ َحْول، سواء 
كانت عقاراً أم غير عقار، محتَكرة أم ُمدارة؛ وذلك ملا يلي: 

ق  كاة يف ُع���روض التِّج���ارة لم تفرِّ أّواًل: أّن أدّل���ة وج���وب ال���زَّ

���ك بظاهرها  ب���ني احمُلتَكرة وغير احملتَك���رة، واألصُل الّتمسُّ
وعمومها حّتى يوجد دليٌل صالٌح لتخصيصها.

قون بني الُعروض احمُلتَكرة  ثانيًا: أّن أقوى ما استدلَّ به املفرِّ

وغي���ر احمُلتَك���رة ه���و القياس واملعق���ول، وه���و ال يقوى على 
تخصي���ص عم���وم أدّلة إيجاب ال���ّزكاة يف ُع���روض التِّجارة؛ 

وذلك ألمرين:

األّول: أّن ه���ذه األقيس���ة ق���د عارضه���ا م���ن األقيس���ة م���ا 

كاة  ه���و مثله���ا أو أق���وى منه���ا؛ مّما ي���دلُّ عل���ى وجوب ال���زَّ
يف الُع���روض احمُلتَك���رة، وغي���ر احمُلتَك���رة؛ وله���ذا ق���ال ابن 

 

: -بعد أن حكى مجمل أدلَّتهم من القياس-: »وليس  عبد البرِّ
له���ذا املذهب يف الّنظر كبير ح���ظٍّ إاّل ما يعارضه من الّنظر 

ما هو أقوى منه«)80(. 

ص  والّثاني: أّن الّتحقيق عند األصوليِّني: أّن القياس ال يخصِّ

العموم؛ إاّل إذا كان قياساً جلّيًا، أو كانت العلَّة منصوصة يف قّوة 
، أو ُمجَمعاً عليها، ونحو ذلك)81(، وأقيسة القائلني بعدم  النَّصِّ

ال��ق��ول ب��زك��اة ال���ُع���روض احمل��ت��َك��رة 
�رع  الشاّ مقاصد  حتقيق  إل��ى  أق��رب 
ك���اة ت��راع��ى  ك���اة؛ ف����إناّ ال���زاّ م��ن ال���زاّ
له واألح���ظُّ  الفقير،  مصلحة  فيها 
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وجوب الّزكاة يف الُعروض احمُلتَكرة يف كلِّ عام معاَرضة مبثلها، 

 

ص عم����وم تلك األدلَّة؟! أو أق����وى منه����ا؛ فأنَّى لها أن تخصِّ

ثالث�������ًا: أّن أق����وى ما اس����تدلَّ ب����ه القائلون ب����زكاة الُعروض 
احمُلتَك����رة هو أق����وال الّصحابة �، واّلذين ل����م يُعَرف لهم 
ر يف أصول الفقه عند اجلمهور: أّن قول  مخاِل����ٌف، وقد تقرَّ
ٌم على القياس عند التَّعارض)82(؛ فكيف إذا  الّصحاب����ي مقدَّ

كان لم يعرف له مخالف؟!

رابع�������ًا: أّن القول بزكاة الُعروض احملتَكرة أقرب إلى حتقيق 
مقاصد الّش�رع من الّزكاة؛ فإّن الّزكاة تراعى فيها مصلحة 
الفقير، واألحظُّ له؛ وذلك لسدِّ حاجة الفقراء، والقضاء على 
ظاه����رة الفقر يف املجتمع املس����لم؛ ولهذا كان من الضوابط 
رة يف هذا الباب: )أّن دفع املفس����دة عن الفقراء أولى  املق����رَّ
م����ن دفع املفس����دة عن األغنياء(، وإن ش����ئت قلت: )مصالح 
رون  الفق����راء أولى من مصالح األغنياء(؛ ألّن الفقراء يتض�رَّ

ر به األغنياء)83(.  بعدم نصيبهم من الزكاة ما ال يتض�رَّ

خامس�������ًا: أّن الق����ول ب����زكاة الُع����روض احمُلتَك����رة أقرب إلى 
حتقي����ق املصلح����ة اخلاّص����ة والعاّمة؛ ف����إّن الق����ول بزكاتها 
أدع����ى إلى بيعه����ا وإدارتها، وع����دم احتكارها واحتباس����ها، 
ويف ذل����ك مصلحٌة للّتاج����ر أّوالً؛ فإّن إدارة املال يف التِّجارة، 
����راء؛ أبرك للم����ال، وأكثر له  وتقليب����ه يف وج����وه البيع والشِّ
ت؛ كما ال يخفى. ب����ح مؤقَّ َن����اء، م����ن التَّربُّص به انتظاراً لرِّ

وفيه رعاية مصلحة عاّمة الّناس ثانياً، وخاّصة من أصحاب 
روا كثيراً من ظاهرة  احلاجة إلى ش����راء العقار؛ اّلذين تضرَّ
رد ألس����عار الَعقار يف العال����م، واّلتي من أهمِّ  االرتف����اع املطَّ
أس����بابها احتكار التُّجار له لفترات طويلة، يساعدهم عليها 
الق����ول بعدم وجوب الّزكاة في����ه؛ فالقول بوجوب الّزكاة فيه 
يجعل����ه أكث����ر إدارة، وأبعد ع����ن االحتكار، ويُوِجد يف س����وق 
ن صاحب  الَعقار ُعروضاً مختلفة، وأس����عاراً تنافسّية = متكِّ
�راء بسعر مقبول مناسب، وحتفظه من  احلاجة إليه من الشِّ

الوقوع يف االستغالل والَغْب. 

د، نا محماّ ى اهلل على نبيِّ واهلل أعلم، وصلاّ
م وعلى آله، وصحبه، وسلَّ

)1( التوبة : 103.
)2( احلش���ر :7. وانظ���ر: )التحري���ر والّتنوي���ر( الب���ن عاش���ور )40/1(، 

.)517/2(
���لعة انتظاراً  ا؛ وهو التَّربُّص بالسِّ )3( املقصود باالحتكار هنا احتكاراً خاّصً
عر األنسب لها، وليس املراد به ما نهى عنه الّنبيُّ �؛ وهو حبس  لبلوغها السِّ
���لع عن البيع قصد غالء س���عرها، مع حاجة الّن���اس إليها، واهلل أعلم. السِّ
)4( الُعروض: جمع َعْرض: بفتح العني، وسكون الّراء؛ وهو: ما كان من مال 
غي���ر الّنقد، وبفتح ال���راء والعني: جميع متاع الدني���ا وحطامها. وعلى هذا 
يك���ون كلُّ َع���ْرٍض َعَرضاً، وليس كلُّ َعَرٍض َعْرضاً. انظر: )مش���ارق األنوار 
عل���ى صح���اح اآلث���ار( لعي���اض )73/2( ) ع ر ض(، و)لس���ان العرب( البن 

منظور )7 /165( )ع ر ض(.
ات  والتجارة: »تقليب املال بالتصرُّف فيه لغرض الربح«. )التَّوقيف على مهمَّ

التَّعاريف( للُمناوّي )ص160(.
)5( الَعَق���ار: »كلُّ مل���ك ثاب���ت له أص���ل؛ كاألرض وال���دار«. )التَّوقيف على 

ات التَّعاريف( )ص519(. مهمَّ
)6( )احلّجة على أهل املدينة( )473/1(.

)7( )احلّج���ة على أهل املدين���ة( )473/1-474(. وانظر: )بدائع الصنائع( 
للكاسانّي )20/2-21(، و)شرح فتح القدير( البن الُهمام )218/2(.

)8( )حتفة احملتاج يف ش���رح املنهاج- مع حواش���ي الش���رواني وابن قاسم( 
)297/3(. وانظ���ر: )الوس���يط( للغزال���ّي )488/2(، و)روض���ة الّطالب���ني( 

للّنووّي )280/2(.
)9( )املغن���ي( )2 / 623(. وانظ���ر: )الفروع( للش���مس ابن مفلح )194/4(، 

)اإلنصاف( للمرداوّي )3/ 161(.
؛ إذا  )10( امل���راد بالّناضِّ م���ا كان نقداً؛ ذهباً أو فّضة، وقد نضَّ املال يِنضُّ
ل نقداً، بعد أن كان متاعاً. انظ���ر: )النِّهاية يف غريب احلديث واألثر(  حت���وَّ

البن األثير )72/5(.
م���ات املمهِّدات( البن رش���د اجل���ّد )285/1(. وانظر: )النَّوادر  )11( )املقدِّ
ي���ادات( الب���ن أبي زيد )167/2(، و)بداية املجتهد( البن رش���د احلفيد  والزِّ

)269/1(، و)شرح الزرقاني على املوّطأ( )148/2(.
)12( )مواهب اجلليل لش���رح مختصر خليل( )186/3(. وانظر: )التفريع( 

ب )280/1(، و)القوانني الفقهّية( البن ُجَزّي )ص206(. البن اجَلالَّ
)13( أخرجه أبو داود )1564( -ومن طريقه البيهقيُّ )7388(- ، والدارقطنيُّ 
 )2027(. وحّس���ن إس���ناَده اب���ُن عب���د الب���رِّ يف )االس���تذكار( )153/3(، 
وعب���ُد الغني املقدس���يُّ -كما يف )إرواء الغلي���ل( لأللبانّي )310/3(-، وقال 

ن يف )البدر املنير( )592/5(: »وإسناد هذا احلديث جيِّد«. ابن امللقِّ
)14( انظر: )ش���رح أب���ي داود( للعينّي )6 /219(، و)مرعاة املفاتيح ش���رح 

مشكاة املصابيح( للرحمانّي )172/6، 176(. 
)15( أخرجه البخاري )1399(، ومسلم )983(.

)16( انظر: )ش���رح الّرس���الة( للقاضي عبد الوّهاب )380/1(، و)احلاوي 
الكبير( للماوردّي )283/3(، و)إحكام األحكام( البن دقيق العيد )262/1(.
)17( بفتحت���ني، وبضّمتني، جمع أدمي؛ وهو اجللد املدبوغ. انظر: )املصباح 
ِبيدّي )192/31( )أ د م(. املنير( للَفيُّومي )ص9(  )أ د م(، و)تاج العروس( للزَّ
)18( أخرجه عبد الّرزاق )96/4(، وأبو ُعبيد يف )األموال( )ص425(، وابن 

أبي شيبة )183/3(.
)19( أخرج���ه مال���ك )593( -واللّف���ظ ل���ه-، وعن���ه الّش���افعيُّ يف )األّم( 
)50/2(، ويف )املس���ند( )620( -وم���ن طريق���ه البيهق���يُّ )7395(-، وعبد 
ال���ّرزاق )92/4(، واب���ن أب���ي ش���يبة )10685(. ولف���ظ األخي���ر: »فمن كان 
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���ة أموالكم«. ووقع  علي���ه َديْن َفلْيَْقِض���ه، وزكُّوا بقيَّ
عن���د الّش���افعّي يف )املس���ند(، والبيهق���ّي )7396( 
من غير طريق مالك: »حّتى تخلص«، بدل:  »حّتى 
ن يف )البدر  ح إسناَده ابُن امللقِّ حتصل«. واألثر صحَّ
املني���ر( )506/5(، والبُوِصيريُّ يف )إحتاف اخليرة 
امله���رة( )4/3(، واب���ُن حجر يف )املطال���ب العالية( 

 .)504/5(
)20( انظر: )شرح الّرسالة( )379/1(. 

)21( أخرج���ه الّش���افعيُّ يف )األّم( )46/2(، وابن 
ح  أبي شيبة )10560(، والبيهقيُّ )147/4(، وصحَّ
إس���ناَده عبيُد اهلل الرحمان���يُّ يف )مرعاة املفاتيح( 

.)174/6(
)22( أخرج���ه عبد ال���ّرزاق )97/4(، وصّححه يف 

)مرعاة املفاتيح( )174/6(.
)23( انظر: )احلّجة على أهل املدينة( )473/1(.

)24( انظر: )شرح الّرسالة( )380/1(، و)احلاوي 
الكبير( )284/3(. 

)25( انظر: )شرح الّرسالة( )380/1(. 
)26( انظر: )شرح الّرسالة( )380/1(. 
)27( انظر: )بدائع الصنائع( )21/2(.

)28( انظر: )املغني( )623/2(.
)29( أخرجه البخارّي )1395(، ومس���لم )2320(.
)30( أخرجه أبو داود )1567(، والترمذيُّ )620(، 
والنَّس���ائيُّ )2477(، واب���ن ماج���ه )1790(، ونق���ل 

. الترمذيُّ تصحيَحه عن اإلمام البخاريِّ
حه األلبانيُّ  )31( أخرجه أبو داود )1596(، وصحَّ

يف )صحيح أبي داود( )310/5(.
الّرس���الة( )381-380/1(،  )32( انظ���ر: )ش���رح 
و)املنتقى شرح املوّطأ( للباجّي )122/2( . ويلحظ 
أّن املالكّية متّسكوا بعموم هذه األحاديث يف القول 
بع���دم وج���وب الّزكاة عل���ى الّتاج���ر احمُلتِكر، وهي 
تلزمه���م يف الّتاج���ر املدير، ولك���ْن خّصوها باآلثار 
ال���واردة عن عمر وغيره من الّصحابة �؛ الّدالة 
عل���ى وجوب الّزكاة يف ُع���روض الّتجارة، وحملوها 

على املدير ال على غير املدير )احمُلتِكر(.
)33( )املوطأ( )654(. 

)34( انظر: )املدّونة الكبرى( لسحنون )251/2(. 
تنبيه: استدّل سحنون بهذا األثر على هذه املسألة، 
ولكّنه جعله من قول الّنبّي � ، ولم أجده مرفوعاً 

إليه � يف شيء من كتب احلديث، واهلل أعلم.
ويه يف )األموال( )3  )35( أخرجه بتمامه: ابن َزجْنَ
/ 947(، وأخرجه مختص�راً: عبد الرّزاق )96/4(، 
َويه  واب���ن أب���ي ش���يبة )184/3(. وس���ند اب���ن َزجْنَ

حسن؛ كما يف )متام املّنة( لأللبانّي )ص365(.
)36( أخرجه عبد الرّزاق )97/4(. 
)37( أخرجه عبد الرّزاق )95/4(.

البَ���رِّ  عب���د  الب���ن  )االس���تذكار(  انظ���ر:   )38(
.)167/3(

الّرس���الة( )381-380/1(،  )39( انظ���ر: )ش���رح 
و)املنتقى( )122/2(.

مار: الغائب الذي  )40( ق���ال ابن األثير: »املال الضِّ
ال يُرج���ى، وإذا ُرجي فليس بِضم���ار؛ من أضمرُت 
الش���يء: إذا غيَّبتُه؛ ِفعال مبعنى فاع���ل، أو ُمْفَعل، 
فات: ناقٌة ِكناٌز. وإّنا أُخذ منه زكاة  ومثله من الصِّ
ه عليهم؛  ع���ام واحد؛ ألّن أربابه ما كانوا يرجون ردَّ
���نني املاضية«. )الّنهاية  فلم يوجب عليهم زكاة السِّ

يف غريب احلديث واألثر( )100/3(.
)41( أخرج���ه مالك يف )املوّط���أ( )686(. وانظر: 
الكبي���ر(  و)احل���اوي   ،)162/3( )االس���تذكار( 

 .)283/3(
تيمّي���ة  الب���ن  الفت���اوى(  )مجم���وع  انظ���ر:   )42(

.)16/25(
)43( انظ���ر: )األم���وال( ألب���ي ُعبي���د )ص427(، 
و)املدّون���ة الكبرى( )251/2(، و)ش���رح الّرس���الة( 

.)381/1(
)44( انظر: )احلاوي الكبير( )283/3(. 

: ما اتَّخذه اإلنس���ان  مِّ )45( القني���ة بالكس���ر والضَّ
لنفسه، ال للتِّجارة. انظر: )تهذيب اللغة( لألزهرّي 
ِبي���دي  للزَّ الع���روس(  و)ت���اج  ا(،  ن  )ق   )238/9(

)347/39( )ق ن و(. 
)46( انظر: )شرح الّرسالة( )381/1(، و)املنتقى( 

.)122/2(
)47( انظر: )املغني( )623/2(.

)48( انظر: )الثِّقات( له )314/4(، )137/6، 274(.
)49( )بي���ان الوه���م واإليه���ام يف كت���اب األحكام( 
)138/5(. وانظ���ر: )األحكام الكبرى( لإلش���بيلّي 

.)286/2(
جال( )136/2(. )50( )ميزان االعتدال يف نقد الرِّ

)51( )الّتلخي���ص احلبي���ر( )391/2(. وق���ال يف 
راي���ة يف تخريج أحادي���ث الهداية( )260/1(:  )الدِّ
»وفي���ه ضع���ف«. وق���ال يف )بل���وغ امل���رام( )623(: 

 .» »وإسناده لنيِّ
)52( انظر للوجهني األّول والّثاني: )شرح الّرسالة( 

.)381/1(
)53( انظر: )إحكام األحكام( )262/1(.

)54( انظر لهذه القاعدة والّتفريع عليها: )الفروق( 
احملي���ط(  و)البح���ر   ،)159-153/2( للَق���رايّف 
للّزركش���ّي )308/2-310(، و)القواع���د والفوائ���د 
ام )ص234(، و)التحبير شرح  األصولّية( البن اللَّحَّ

الّتحرير( للمرداوّي )2387/5(.
)55( انظر: )احمللّى( البن حزم، و)الفروع( )192/4(.

)56( انظر: )الثِّقات( )193/4(.
)57( انظر: )متام املّنة( )ص368(.

)58( انظر: )شرح الّرسالة( )381/1(.
)59( انظر: )شرح الّرسالة( )382/1(. 
)60( انظر: )شرح الّرسالة( )382/1(. 
)61( انظر: )شرح الّرسالة( )382/1(. 
)62( انظر: )شرح الّرسالة( )382/1(. 

)63( انظر: )فتاوى مصطفى الزرقا( )ص136(. 
)64( انظر: )االستذكار( )3 /169(. 

)65( انظر: )املغني( )623/2(.
)66( انظر: )االستذكار( )3 /169، 171(. 

 ،)430 )ص429-  )األم���وال(  انظ���ر:   )67(
و)بداي���ة   ،)144/1( ُهبَي���رة  الب���ن  و)اإلفص���اح( 
املجته���د( )217/1-218(. وقد ذكر ابن عبد البَرِّ 
يف )ال���كايف( )293/1-294( ع���ن مال���ك يف املال 
يه  املجح���ود إذا قبض���ه صاحبه ثالثة أق���وال: يزكِّ
ل���كلِّ س���نة، وال زكاة عليه فيه مل���ا مض�ى، وإن زّكاه 
لع���ام واحد فَحَس���ن، وق���ال: »كلُّ ذلك صحيح عن 

مالك«، واألخير هو املذهب، واهلل أعلم.
)68( انظ���ر: )البح���ر احمليط( )78/4(، و)ش���رح 
و)إرش���اد   ،)27/4( للفتوح���ّي  املني���ر(  الكوك���ب 

الفحول( للشوكانّي )107/2(.
)69( انظر: )االستذكار( )162/3(.
)70( انظر: )األموال( )ص429(. 

و)ش���رح   ،)151/3( )االس���تذكار(  انظ���ر:   )71(
الزرقاني على املوّطأ( )141/2(.

)72( انظ���ر له���ذه القاع���دة: )الّتقري���ر والّتحبير( 
الب���ن أمير احل���اج )269/2(، و)حّجة اهلل البالغة( 
هل���وي )ص 781(، و)مجلّة األحكام  لول���يِّ اهلل الدِّ

العدلّية( )املاّدة: 87(.
و)احل���اوي  )ص427(،  )األم���وال(  انظ���ر:   )73(

الكبير( )285/2(.
)74( أخرجه البخاريُّ )525/2( معلَّقاً عن طاوس 
عن معاذ رضي اهلل عنه، ويف إس���ناده ضعف؛ فقد 
ق���ال اب���ن حجر يف )فتح الب���اري ( )1 / 18(: »...

فإس���ناده إل���ى طاوس صحي���ح؛ إاّل أّن طاوس���اً لم 
يس���مع من مع���اذ«. ومبعناه آثار أخ���رى ذكرها أبو 

عبيد يف املوضع الّسابق.
)75( انظر: )احلاوي الكبير( )284/2(.
)76( انظر: )احلاوي الكبير( )286/2(.

)77( وهو قول إس���حاق ابن راهويه، والكرابيس���ّي 
انظ���ر:  أحم���د.  ع���ن  ورواي���ة  الّش���افعّية،  م���ن 
)احلاوي الكبي���ر( )296/3(، و)املغني( )628/2(، 

و)اإلنصاف( )110/3(.
)78( انظر: )احلاوي الكبير( )285/2(.

)79( انظر: )املغني( )623/2(.
)80( )االس���تذكار( )162/3(. وذلك ألّن كون املال 
نامي���اً أو ُمرَص���داً للّنماء هو من أب���رز احِلَكم اّلتي 
ألجلها ُش���رعت الّزكاة، وليس هناك كبير َفرٍق بني 

الَعْرض املُدار والَعْرض احمُلتَكر يف هذا املعنى. 
)81( انظر: )إرش���اد الفحول( )392/1(، و)أصول 
لَمّي  الفقه الذي ال يس���ع الفقيه جهله( لعياض السُّ

)ص394-393(.
)82( انظ���ر: )إجمال اإلصابة يف أقوال الّصحابة( 
ع���ني( البن القيِّم  للعالئ���ّي )ص73(، و)إعالم املوقِّ
)127/4-166(، و)القواع���د والفوائ���د األصولّية( 

)ص295(، و)شرح الكوكب( )422/4(.
)83( انظ���ر: )قواع���د األح���كام يف مصالح األنام( 

الم )94/1(.  للعزِّ ابن عبد السَّ
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ال�����������دورة ال���ث���ان���ي���ة 
اإلس��ام��ي  ال��ف��ق��ه  لمجمع  وال��ع��ش��رون 
ال���دول���ي ف���ي ض��ي��اف��ة دول����ة ال��ك��وي��ت

حت���ت رعاية حضرة صاحب الس���مو أمير البالد الش���يخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، انطلقت 
أعم���ال مؤمتر مجمع الفقه اإلس���المي الدولي يف دورته 
الثاني���ة والعش���رين الت���ي اس���تضافتها وزارة األوق���اف 
والش���ؤون اإلس���المية يف الفترة من 1-4 جمادى اآلخرة، 

املوافق 22-25 مارس 2015م، يف فندق كراون بالزا.
وألق���ى معال���ي وزي���ر الع���دل وزي���ر األوق���اف والش���ؤون 
اإلس���المية يعقوب عبد احملس���ن الصانع كلم���ة االفتتاح 
نيابة عن حضرة صاحب الس���مو، رحب فيها باملش���اركني 
م���ن أصح���اب الفضيل���ة العلم���اء، مؤكداً عل���ى دور دولة 

الكويت ممثلة مبؤسس���اتها الديني���ة والعلمية على رعاية 
الندوات الفكرية، واملؤمترات العلمية التي تسد التعاون 
الوثيق بني الدول العربية واإلسالمية، والترابط املتني بني 
مؤسساتها؛ لبحث قضاياها املشتركة، وتناول مستجداتها 
املهمة واملصرية؛ وفق األس���س واألطر التي جاء بها هذا 

الدين العظي���م، انطالقاً من قوله تعالى: ﴿   ٺ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

كما أكد الصانع على دور الش���ريعة اإلس���المية يف إيجاد 
احللول للمشكالت التي تعاني منها املجتمعات املعاصرة، 
ودور الفق���ه اإلس���المي مبرونته وس���عته يف بي���ان أحكام 
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املسائل املس���تحدثة، والنوازل املستجدة، وتقدمي األجوبة 
الش���افية لها؛ مش���يراً إلى أهمية ه���ذا املؤمتر الذي جاء 
ليبح���ث العديد م���ن املوضوعات احلاس���مة واملهمة التي 
حتت���اج األم���ة ملعرف���ة حك���م الش���رع فيه���ا، ورأي فقهاء 

الشريعة وعلماء الدين حيالها.
ويف خت���ام كلمت���ه أك���د معالي الوزي���ر عل���ى دور الفقهاء 
والعلم���اء يف حتمل أعب���اء هذه األمان���ة العظيمة؛ مذكراً 
اجلميع بضرورة اإلخالص، والصبر يف أعمال املسلمني، 
م���ع الدع���اء للجمي���ع بالتوفيق والنج���اح يف تقدمي الرؤى 
والتوصي���ات التي تعني األمة على حتقيق ما يرضى ربها، 

ويحفظها من كل ما يخل بأمر دينها ودنياها.
ويف السياق نفسه صرح مدير إدارة اإلفتاء رئيس اللجنة 
العلمي���ة لل���دورة الثانية والعش���رين ملؤمت���ر مجمع الفقه 
اإلس���المي الدولي، الش���يخ/ تركي عيس���ى املطيري، أن 
م���ن أهم الواجبات وأفضل األعمال يف الدين اإلس���المي 
ه���و التفق���ه يف الدي���ن، وتعلّم العلم الش���رعي الذي يفيد 

املسلمني جميعاً، ومن خالله يعم اخلير بينهم.
وأوض���ح املطي���ري أن القضاي���ا واملوضوع���ات املطروحة 
للنقاش يف أعمال املؤمتر حتتاج إلى جهود املخلصني من 
العلم���اء واملفتني، من خالل النظ���ر اجلماعي الذي ميثله 

اجتماعات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
كما بنّي املطيري أهمية مثل هذه املؤمترات التي حترص 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على استضافتها؛ من 
حي���ث عم���وم فائدتها للمس���لمني، خصوصاً ال���رأي فيها 
يص���در عن نظ���ر فقهي جماع���ي، األمر ال���ذي يعزز ثقة 
املسلمني بالقرارات والتوصيات املنبثقة عن هذه املجامع 

العلمية.
* محاور الدورة الثانية والعشرين:

ناقش أعضاء املجمع املش���اركون يف أعمال الدورة الثانية 
والعش���رين ملجم���ع الفق���ه اإلس���المي الدول���ي جملة من 

القضايا واملسائل املهمة، ومتثلت يف احملاور التالية:
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1- املرأة والواليات العامة.
2- ضمان البنك للمخاطر الناش���ئة عن س���وء اس���تثمار 

أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة.
3- حق���وق وواجب���ات املواطنني غير املس���لمني يف الدول 

اإلسالمية.
4- زيارة القدس يف ظل االحتالل.

5- بني الشورى والدميقراطية يف النظر اإلسالمي.
6- جهاد الطلب وجهاد الدفع.

7- حقوق املعوقني يف الفقه اإلسالمي.
حيث قدم أصحاب الفضيلة املش���ايخ والعلماء املشاركون 
يف أعمال أكثر من أربعني بحثاً ملعاجلة هذه احملاور املهمة.

* توصيات املؤمتر:

ويف خت���ام أعمال الدورة الثانية والعش���رين ملؤمتر مجمع 
الفقه اإلس���المي الدولي، صدر العديد من القرارات التي 
تتعلق بالقضايا املطروحة للبحث واملناقشة؛ كان من أبرزها:

1- ال مانع ش���رعاً من االس���تفادة من آليات الدميقراطية 
فيما يحقق مصلحة الفرد واملجتمع بعد فصلها عن أصلها 
الفلسفي، الذي يقوم على حكم الشعب دون تقيد بأحكام 
الش���ريعة اإلس���المية ال���ذي قامت علي���ه املجتمعات غير 
اإلسالمية، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وخصوصيات 
كل دولة من الدول اإلسالمية، مراعاة للمصلحة التي تعتبر 
من أسس استنباط احلكم الشرعي يف الفقه اإلسالمي.

2- جه���اد الطل���ب ه���و ال���ذي يه���دف إل���ى حماية نش���ر 
الدع���وة وإزالة العوائق أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن 
املستضعفني واملضطهدين باألرض وفق ضوابط وشروط 
حددها الفقهاء حتقيقاً للمصلحة، ودرءاً للمفسدة... ويف 
ه���ذا النوع من اجلهاد ويف ظ���ل الظروف املعاصرة؛ فعلى 
الدع���اة اليوم اإلفادة من االتفاقي���ات واملعاهدات الدولية 
الت���ي جعلت العال���م دار عهٍد تس���مح فيه ال���دول بالتنقل 
وإط���الق احلري���ة يف تبليغ الدع���وة، واس���تخدام مختلف 
الوسائل احلديثة ووسائل االتصال املعاصرة للدعوة وتبليغ 
رسالة اإلسالم مبختلف اللغات، ويف مختلف املجتمعات.

3- أن الش���ريعة اإلس���المية تكفل لغير املسلمني املقيمني 
يف الدول���ة اإلس���المية حقوقه���م العامة واخلاص���ة، التي 
تكفلها للمس���لمني، فلهم ما للمس���لمني املواطنني، وعليهم 

ما عليهم، فهم متساوون يف احلقوق والواجبات.
كم���ا أوص���ى مجمع الفقه اإلس���المي الدول���ي بجملة من 

التوصيات، من أبرزها:
1- تفعيل إنشاء محكمة العدل اإلسالمية لفض النزاعات 
بني الدول واملجتمعات املس���لمة، وتعزيزها بقوة مش���تركة 

ل من مختلف بلدان العالم اإلسالمي. تُشكَّ
2 – أن يهتم أهل االختصاص بالبحث عن صيغ  وتطبيقات 
جديدة مس���تمدة من مبدأ الشورى ، مع مراعاة الضوابط 

الشرعية يف ذلك .



إدارة اإلفتاء ومؤتمر
صناعة الحالل

صناع���ة احل���الل مصطل���ح ذو مفهوم واس���ع؛ ين���درج حتته كّل م���ا يتعلّق بتصني���ع وإنتاج امل���واد الغذائّية، 
والدوائّي���ة، والتجميلّي���ة؛ بحي���ث يت���ّم إخضاعه���ا للرقاب���ة والتدقيق؛ للنظ���ر يف مدى مطابقتها للش���روط 
الش���رعّية، واملعايي���ر الصحّية، ب���دًءا من املكّونات الداخل���ة يف تركيبها، وانتهاًء إلى وصولها إلى يد املس���تهلك.

ونظراً ملا متثِّله صناعة احلالل من أهمّية للمجتمعات اإلس���المّية؛ حرصت وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المّية على تبّني 
ه���ذا املوض���وع، والعناي���ة ب���ه؛ وذلك من خالل عق���د املؤمت���رات، وورش العمل، وال���دورات التي تعمل على تصحيح مس���ار 
صناع���ة احل���الل، وأوكل���ت ع���بء القيام به���ذه املهمة إل���ى إدارة اإلفت���اء ، بالتع���اون مع معه���د الكويت لألبح���اث العلمّية.

ويف ضوء ذلك؛ شّكلت اللجنة العلمّية للمؤمتر بعضوية كلٍّ من:

الشيخ/تركي عيسى املطيري 
مدير إدارة اإلفتاء 

رئيساً للجنة العلمية للمؤمتر

الدكتور/حسام فهد عميرة
املدي���ر التنفيذي لقط���اع العلوم 
الكوي���ت  معه���د  والتكنولوجي���ا 

لألبحاث العلمية
عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

الشيخ/ عبد العزيز محمد العنزي
 مراقب إدارة اإلفتاء

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

الدكتور/هاني منصور املزيدي
 باح���ث علمي مش���ارك ب���إدارة 
م���وارد الغ���ذاء معه���د الكوي���ت 

لألبحاث العلمية
عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

د. أمين محمد العمر
 باحث أول بإدارة اإلفتاء

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر

األستاذة/ عايدة قادر غامن
والتش���ريع  الفق���ه  يف  باحث���ة 

اإلسالميِّ وأصوله 
جامعة القدس

عضو اللجنة العلمية للمؤمتر
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وق���د قامت اللجن���ة العلمية بوض���ع محاور املؤمت���ر، وتقييم 

م���ت للمؤمتر، باإلضافة  البح���وث واألوراق العلمي���ة التي قدِّ

إلى التواصل مع أهل االختصاص من الباحثني املشاركني.

كما برز دور اللجنة العلمّية للمؤمتر، من خالل صياغة البيان 

اخلتامي للمؤمتر، والذي تضمن نتائج املؤمتر وتوصياته.

ونظ���راً ألن موض���وع صناعة احلالل يرتك���ز يف أهم جوانبه 

عل���ى اإلطار الش���رعي؛ وتأكي���داً عل���ى دور إدارة اإلفتاء يف 

إث���راء ه���ذا املوضوع؛ ش���ارك أعضاء وحدة البح���ث العلمي 

ب���إدارة اإلفتاء يف تقدمي بحوث علمية خالل فعاليات املؤمتر 

املختلفة ؛ وهم:

الدكتور/ أمين محمد العمر، باحث أول بإدارة اإلفتاء، والذي 

شارك ببحث يف أعمال املؤمتر. 

الش���يخ/ نور الدين عبد الس���الم مس���عي، باحث أول بإدارة 

اإلفتاء؛ والذي ش���ارك ببحث يف أعمال ورش���ة االستحالة 

األولى املقامة على هامش املؤمتر. 

الش���يخ/ أحم���د عبد الوهاب س���الم، اختصاصي دراس���ات 

إس���المية بإدارة اإلفتاء، وقد ش���ارك ببحث يف أعمال ورشة 

االستحالة األولى املقامة على هامش املؤمتر. 

الدكت���ور/ محمود محمد الكبش، باحث دراس���ات إس���المية 

ب���إدارة اإلفتاء، وقد ش���ارك ببحث يف أعم���ال دورة مهارات 

التحك���م بالنق���اط احلرجة يف صناعة احل���الل، املقامة على 

هامش املؤمتر. 

د. أمين العمر األول من اليمني يلقي محاضرته يف اجللسة األولى للمؤمتر

د. محمود الكبش أثناء محاضرته يف دورة مهارات التحكم بالنقاط احلرجة

الشيخ/ أحمد عبد الوهاب من اليسار أثناء محاضرته يف اجللسة التي ترأسها  
أ.د عجيل النشمي يف ورشة االستحالة 
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مؤتم�ر  الخلي�ج الثال�ث لصناعة 
الحالل وِخْدماته

مت املؤمتر وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المّية  وق���د نظَّ
بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمّية.

� أهداف املؤمتر:

وقد رام املؤمتر يف عامه الثالث إلى حتقيق األهداف التالية:

1- مراجعة تأصيلّية ش���رعية لقواع���د أصولّية وضوابط 
شرعّية وفتاوى متعلِّقة بصناعة احلالل.

ات املتعلِّقة بصناعة احلالل )مصادر،  2- مواكبة املستجدَّ
بدائل، قوانني(.

3- مراجعة شرعّية إلشكاالت صناعة احلالل .

4- تش���جيع االس���تثمار يف صناعة احلالل كأحد وس���ائل 
ضمان  تكامل سلسة احلالل.

5- الوق���وف على أهمِّ اجلوانب الصحّية املتعلِّقة بصناعة 

حتت رعاية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمّية؛ احتضنت دولة الكويت مؤمتر اخلليج الثالث لصناعة احلالل وِخْدماته، حتت 

ات صناعة احلالل( يف الفترة )12-14 رجب 1435ه�، املوافق 13-15 مايو- 2014، يف فندق الش���يراتون،  ش���عار: )مس���تجدَّ

دولة الكويت(.
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احلالل.

6- العم���ل عل���ى إيج���اد وس���ائل  لضمان تكام���ل وجودة 
احلالل.

7- معاجلة املمارسات اخلاطئة، وسدُّ الثغرات يف عملّيات 
التصديق على احلالل.

8- مناقش���ة إيج���اد س���بل لتفعي���ل توصي���ات مؤمت���رات 
احلالل، والتغلُّب على سلبياتها.

� محاور املؤمتر:

وحتقيق���اً أله���داف املؤمت���ر؛ تن���اول املؤمت���رون البحوث 
واألوراق العلمّية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي:

ات صناعة  ل: التأصي���ل الش���رعيُّ ملس���تجدَّ احمل��ور األوَّ
احلالل وخدماته.

مة  نات، والقوانني املنظِّ ات يف املكوِّ احملور الثاني: املستجدَّ
لصناعة احلالل، وثقافة البدائل.

. احملور الثالث: احلالل من منظور صحيٍّ

احملور الرابع: املمارسات اخلاطئة يف عملّيات التصديق 
على منتجات احلالل، وحلول مقترحة.

ات املؤمتر: � فعاليَّ

بعد تالوة الق���رآن الكرمي، والكلمات االفتتاحّية للمؤمتر؛ 
انتق���ل راع���ي املؤمتر واملش���اركون واحلضور إل���ى افتتاح 
مع���رض احلالل الذي أقي���م على هام���ش املؤمتر؛ حيث 
عرض���ت فيه هيئ���ات احلالل العاملّية املش���اركة ناذج ملا 

تنتجه يف هذا املجال.

وبعد هذه اجلولة السريعة ألجنحة املعرض انتقل املشاركون 
الفتتاح فعاليات املؤمتر، حيث قّدم جلّة 
���ني يف املج���ال  م���ن الباحث���ني واملختصِّ
الشرعيِّ والتقنيِّ أبحاثهم وأوراق عملهم 
ضمن محاور املؤمتر؛ على النحو التالي: 

الش�������رعيُّ  التأصي�������ل  ل:  األوَّ احمل�������ور 
ات صناعة احل�������ال وخدماته،  ملس�������تجدَّ

مت فيه أربعُة أبحاث: وُقدِّ

1- الذبائ���ح املس���توردة واملصعوق���ة يف 
لألس���تاذ  ؛  اإلس���الميِّ الش���رع  مي���زان 
الدكت���ور/ عبد اهلل بن محّمد بن أحمد 
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الطريقي، أس���تاذ الدراس���ات العليا )س���ابقاً( يف اجلامعة 
اإلسالمّية، من اململكة العربّية السعودّية.

2- ضواب���ط الفتيا املعاصرة يف الن���وازل املتعلِّقة بصناعة 
احلالل؛ لألس���تاذ الدكتور/ مس���فر بن عل���يٍّ القحطانّي، 
أس���تاذ الدراسات اإلس���المّية، بجامعة امللك فهد للبترول 

واملعادن، من اململكة العربّية السعودّية.

3- األص���ل يف اللح���وم والذبائح، للدكت���ور/ أمين محّمد 
العمر، باحث أول دراس���ات إسالمّية، إدارة اإلفتاء، وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمّية بدولة الكويت.

4- مراجعة ش���رعّية إلشكاالت صناعة احلالل وخدماته، 
لألستاذة/ عائدة غامن، أمني عام )أزكى حالل(، باحثة يف 
الفقه والتشريع اإلس���الميِّ وأصوله، كلّية الدعوة وأصول 

الدين، جامعة القدس، دولة فلسطني.

مة  نات والقوانني املنظِّ ات يف املكوِّ احملور الثاني: املس�������تجدَّ
مت في���ه أربعُة  لصناع�������ة احلال وثقاف�������ة البدائ�������ل. وُقدِّ

أبحاث:

5- املص���ادر التقليدّية واحلديثة ملكوِّنات صناعة احلالل: 
االبت���كار يف مواد تعبئة وتغلي���ف األغذية، للدكتور/ ماجد 
منصور احلريرّي، رئيس قسم األبحاث والتطوير، ومراقب 
سة جيمديس للتفتيش ومنح شهادات احلالل لألغذية  مؤسَّ

ومستلزماتها، جمهورية تركيا.

ن���ات البديل���ة يف مس���تحضرات التجميل احلالل  6- املكوِّ
واألدوي���ة، للدكت���ورة/ م���رمي بنت عب���د اللطيف، أس���تاذ 
مش���ارك، نظ���م إدارة األغذية احلالل، كلي���ة علوم الغذاء 

والتغذية، جامعة ماليزيا صباح، مملكة ماليزيا.

���ة ملصادق���ة األغذية احلالل: م���ن منظور تقنية  7- منصَّ
النانو، لألس���تاذ الدكتور/ ش���ريفة بي عبد احلميد، مدير 
زة )نانو كات(،  إدارة مركز أبحاث تقنية النانو واملواد احملفِّ

جامعة ماليزيا، مملكة ماليزيا.

ات القوان���ني الغربي���ة يف صناع���ة احل���الل  8- مس���تجدَّ
وخدماته؛ لألستاذة/ حنان رزقي بيزات، حماية املستهلك 

املسلم  )أسيدكوم(، جمهورية فرنسا. 

مت فيه  . وُقدِّ �������يٍّ احملور الثال�������ث: احلال من منظور صحِّ
ثالثُة أبحاث:

ة  ة يف الغذاء: نظم مس���تجدَّ 9- مكامن اخلطر على الصحَّ
يف حتقي���ق مفهوم الطيِّ���ب يف الغذاء، لألس���تاذ الدكتور/ 
مي���ان محمد ندمي رياض، مدي���ر أبحاث البروتني، جامعة 
تكس���اس، )أيه أند أم، تامو(، الواليات املتَّحدة األمريكّية.

ة  10- أس���اليب الذبح احلديثة وأثرها على س���المة وصحَّ
اللح���وم؛ لألس���تاذ الدكت���ور/ إبراهي���م بن حس���ني أحمد 
عبدالرحيم، أس���تاذ األمراض املعدية وعلم األوبئة )الطّب 
البيطرّي(، قس���م البحوث البيئّي���ة والصحّية، معهد خادم 
احلرم���ني الش���ريفني ألبح���اث احل���جِّ والعم���رة، جامع���ة 

 

مة، اململكة العربّية السعودّية. ة املكرَّ أمِّ القرى، مكَّ

ة  11- مس���تحدثات يف صناعة األعالف وأثرها على صحَّ
، مستشار هيئة  املس���تهلك؛ للدكتور/ زهير بن ش���روز املالَّ

الغذاء والدواء، اململكة العربّية السعودّية.

احملور الرابع: املمارسات اخلاطئة يف عمليات التصديق على 
مت فيه ثالثُة أبحاث: منتجات احلال وحلول مقترحة. وُقدِّ

12-  كشف ثغرات اإلشراف على احلالل وضوابط التدقيق 
عليه، للدكتور/ ش���ريف الدين ش���عراني، عميد كلّية علوم 
الغ���ذاء والتغذي���ة، جامعة ماليزيا صب���اح، مملكة ماليزيا.

13- ط���رق ذكّي���ة يف التقلي���ل م���ن الثغ���رات يف خدم���ات 
احلالل؛لألس���تاذ/ عب���د القي���وم بويده���و، رئي���س هيئ���ة 
الرقاب���ة، املرك���ز اإلس���المّي للمعلومات، )أزك���ى حالل(، 

مملكة هولندا.

14- دور أجه���زة االعتم���اد يف التصدي���ق عل���ى منتج���ات 
احل���الل، لألس���تاذة/  أمين���ة أحم���د محّمد، مدي���ر إدارة 
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اعتماد تقييم املطابقة، بلدّية دبي، 
دول���ة اإلمارات العربّي���ة املتَّحدة.

كم���ا تخلَّ���ل املؤمتر انعق���اد حلقة 
)االس���تثمار  بعن���وان:  نقاش���ّية 
كأح���د  احل���الل  صناع���ة  يف 
وس���ائل ضم���ان تكام���ل سلس���لة 
احل���الل(؛ حي���ث ش���ارك فيه���ا 
ع���دد م���ن املس���تثمرين والتج���ار 
وأصح���اب العالق���ة، وق���د كانت 
 برئاس���ة معالي األستاذ الدكتور/ 
عبد اهلل بن صالح العبيد؛ عضو 
مجل���س إدارة الهيئة اإلس���المّية 
العاملّية للح���الل، وعضو املجلس 
األعلى يف رابطة العالم اإلسالمي، 
ووزير التربية والتعليم السابق يف 

اململكة العربّية السعودّية.

أّما مستشارو احللقة؛ فهم:

اد اجلمعيَّات اإلس���المّية يف  1- د. أن���ور غني، رئيس احتِّ
نيوزيلندا.

2- د. محّم���د مني���ر ش���ودري، املدير التنفي���ذي، املجلس 
اإلس���المي األمريكي للغذاء والتغذي���ة - الواليات املتَّحدة 

األمريكّية.

د س���عيد نفالخي، مدير الهيئة الوطنّية  3- الش���يخ/ محمَّ
لتوثي���ق احلالل بجنوب أفريقيا )SNHA(، جنوب أفريقيا.

د ش���ريف العوض���ي، مدير إدارة  4- الس���يد/ خالد محمَّ
الرقاب���ة الغذائي���ة، بلدي���ة دبي، دول���ة اإلم���ارات العربّية 

املتَّحدة.

5- املهندس���ة/ ن���وف أحمد عبد اهلل بن عس���كر النقبي، 
رئيس قس���م اعتماد جهات منح الش���هادات، إدارة اعتماد 

تقييم املطابقة، بلدّية دبي، دولة اإلمارات العربّية املتَّحدة.

أّم���ا محاور احللقة النقاش���ّية؛ فدارت ح���ول املوضوعات 
التالية:

1. جدوى إنش���اء هيئات للحالل حتت مظلَّة جهة حكومّية 
إس���المّية إليج���اد إدارة فاعل���ة لصناعة احل���الل: تربة 
مها معال���ي أ.د. صالح بن  اململك���ة العربّية الس���عودّية، قدَّ
حس���ني العاي���د، األم���ني العامُّ للهيئ���ة اإلس���المّية العاملّية 
، اململك���ة العربّي���ة  للح���الل يف رابط���ة العال���م اإلس���الميِّ

السعودّية.

إليجاد  كاستثمار  احل���الل  أس����واق  إن��ش��اء  ج���دوى   .2
 ،)Hmart( ماركت  سوبر  حالل  احلالل:  ملنتجات  البديل 
املبتدئني  القادة  ودور  ة،  والصحَّ احل��الل  أس��واق  ن��وذج 
رئيس  جينا،  محمد  األستاذ/  مها  قدَّ األعمال،  ريادة  يف 
سنغافورة. العاملّية،  املتَّحدة  حالل  تنمية  إدارة   مجلس 

3. جدوى إنش���اء مصانع منتجات احلالل: تربة الشركة 
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املتَّحدة لتصنيع اجليالتني واملواد العضوّية، 
مه���ا  وقدَّ الس���عودّية،  العربّي���ة  اململك���ة 
األستاذ/ أحمد جميل عارف، املدير العام، 
وعم���رو محمد األلفي، نائ���ب املدير العام.

4. جدوى شراء مسالخ يف دول الغرب بأموال 
إس���المّية تس���تثنى من الصع���ق قبل الذبح: 
مح���اوالت هولن���دا، وفرنس���ا، واألرجنتني، 
مها األستاذ/ حبيب غامن،  واس���تراليا، وقدَّ
رئي���س غرف���ة التج���ارة األمريكّية لش���ؤون 

احلالل، الواليات املتَّحدة األمريكّية.

5. مناقش���ة جدوى اعتم���اد هيئات تصديق 
حالل دولّي���ة إلدارة احلالل يف دول مجلس 
مها  التع���اون ل���دول اخللي���ج العربّي���ة، وقدَّ

الدكتور/ محمد منير شودري، املدير التنفيذي، املجلس 
اإلس���المّي األمريكّي للغ���ذاء والتغذية، الواليات املتَّحدة 

األمريكّية.

� البيان اخلتامي وتوصيات املؤمتر:

؛  وق���د خرج املؤمتر بتوصّيات ج���اءت يف البيان اخلتاميِّ
كالتالي:

احلمُد هلل الذي بنعمتِه تَتمُّ الصاحلات، اللهمَّ لَك احلمُد 
كم���ا ينبغي جل���الِل وجهَك، وعظيِم ُس���لطاِنَك، والصالةُ 
ٍد صلَّى  ِلنَي واآِلخريَن، نبيِّنا محمَّ والسالُم على سيِِّد األوَّ
يِّبنَي الطاِهريَن، وصحابَِتِه  اهللُ عليِه وسلََّم، وعلَى آِلِه الطَّ
يِن، أّما بعُد: الُغرِّ املَياِمنِي، وَمْن تَبَعُهْم ِبإحساٍن إلى يوِم الدِّ

ف���إنَّ املش���اركنَي يف مؤمت���ِر اخللي���ِج الثال���ِث لصناع���ِة 
ْكِر والِعْرفاِن  احلالِل وِخْدماِتِه، يَرَفعوَن أَْس���َمى آياِت الشُّ
���ُموِّ أميِر البالِد: الش���يخ  إلى َمق���اِم حْضرِة صاحِب السُّ
صب���اح األحم���د اجلاب���ر الصب���اح، َوَول���ي عهِدِه: س���موِّ 
اف األحم���د اجلابر الصب���اح، ورئيِس مجلِس  الش���يخ نوَّ
الش���يخ مب���ارك اجلاب���ر األحم���د الصب���اح،  ال���وزراِء: 

���د  ووزي���ِر األوق���اِف والش���ؤوِن اإلس���المّيِة: الش���يخ محمَّ
اخلال���د الصب���اح، ومعه���ِد الكويِت لألبح���اِث العلمّيِة على 
اس���تضافِة دول���ِة الكوي���ِت وِرعايَِتها هذا املؤمت���َر املبارَك، 
وم���ا أَْولَوهُ م���ن عنايٍة واهتم���اٍم باملؤمتِر واملش���اركنَي فيِه، 
فٍة. ���ا س���اعَد عل���ى جناِح���ِه، وإظه���اِره بص���ورٍة مش���رِّ ممَّ

وق���د أَظه���رِت املناقش���اُت وامل���داوالُت للبح���وِث واألوراِق 
َم���ِة يف فعاليَّات هذا املؤمت���ِر، وما ُعِقَد على  ���ة املَُقدَّ الِعلميَّ
هامِشِه من ورش���ِة عمٍل، وَدوَرٍة تدريبيَّة، وَحلََقٍة ِنقاِشيٍَّة = 
َمَدى احلاَجِة إل���ى ُمعاجلِة موضوِع ِصناعِة احلالِل؛ نََظراً 
ُل منهما:  نِي بالنس���بِة للمس���ِلِم؛ األوَّ الرتباِط���ِه بأمريِن ُمهمَّ
تََعلُُّق���ُه مبوض���وِع احلالِل واحلراِم الذي أمَر اهللُ س���بحانَُه 
َدتُْه نُصوُص الشرِع احَلنيِف،  وتعالى بااللتزاِم ِبِه َوْفَق ما حدَّ
ِة اإلنس���اِن وس���الَمِتِه، التي تَُعدُّ  ا الثاني: َفتََعلُُّقُه بصحَّ وأمَّ
عاماًل ُمِهّماً ِمْن عوامِل قياِم اإلنس���اِن مبا أَمَرهُ اهللُ تعالى 

بِه ِمْن َصالِح ِديِنِه وُدنْياهُ.

ِة واملناَقشاِت التي بََرَزت من ِخالِل  هاِت العامَّ ويف َضْوِء التوجُّ
���ات املؤمتِر، وانطالقاً ِمَن البُح���وِث واألوراِق الِعلميَّة  َفعاليَّ
َم���ِة = انته���ى املؤمتُر إل���ى مجموعٍة م���ن التَّوصيَّاِت؛  املَقدَّ

وذلك على النحو التالي:
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1- االس���تثماُر يف صناع���ِة احلالِل يف الدوِل اإلس���الميَِّة 
���ُر فيها البيئُة املناس���بَُة ِمْن َوْفَرِة املي���اِه والتُّْربَِة  الت���ي تَتَوفَّ
���ة، للَحدِّ مَن االعتم���اِد َعلَى  بيعيَّ اخِلْصبَ���ِة واملراِع���ي الطَّ
وُل بتوفيِر املَناِخ  ، على أْن تَُقوَم ِتلَك الدُّ االس���تيراِد األجنبيِّ
، وذلك بتَطويِر الِبنْيَِة التَّحِتيَِّة، والتَّش���ريعاِت  االس���تثماريِّ
والَوسائِل واألدواِت التي تُْسِهُم يف جَناِح ِصناعِة احلالِل.

2- دعوةُ املَْعِنيِّنَي ِبُدوِل مجلِس التعاوِن اخلليجيِّ إلى إنشاِء 
ٍد، عل���ى أْن يُوَكَل إلى اجلهاِت  مرك���ِز اعتماٍد خليجيٍّ موحَّ
وِل األعضاِء يف  الش���رعّيِة الرس���مّيِة يف كلِّ دول���ٍة ِمَن ال���دُّ
ِق ِمن إجراءاِت اعتماِد  املجلِس باملتابع���ِة واملراقبِة، والتحقُّ

األغذيِة احلالِل.

3- ضرورةُ إعادِة النَّظِر يف الفتاوى الش���رعّيِة يف القضايا 
صة  الَّتي تتَّصُل بصناعِة احلالِل، َوْفَق الّدراس���اِت املتخصِّ

ات العلميَّة. للُمستَجدَّ

س���اِت ذاِت العالق���ِة بصناع���ِة  4- دع���وةُ الهيئ���اِت واملؤسَّ
احل���الِل ومراقبِتِه إلى وضِع البرام���ِج التثقيفيَّة والِعلِميَّة؛ 

لتوعيِة املستهِلِك املسِلِم يف ثقافِة احلالِل.

5( تعزي���زاً ملفه���وم التوافق ب���ني الرأي الش���رعيِّ والدليِل 
ٍص؛  ؛ يدعو املؤمِتُروَن إلى إنشاِء مركٍز علميٍّ متخصِّ الِعلميِّ
يُْعنَى بالدراسات العلميَّة التَّقنيَّة، والشرعيَِّة الفقهيَّة، اّلتي 

اِت يف صناعِة احلالِل. تخدم املُستَجدَّ

6- دع���ُم صناعِة اجلالتني احلالِل يف الدوِل اإلس���المّيِة، 
والسعُي نحَو الوصوِل إلى االكتفاِء الذاتيِّ يف هذا املجاِل؛ 
وذل���ك ألهمّي���ِة هذه امل���اّدِة اّلت���ي يُحتاُج إليه���ا يف صناعِة 

الغذاِء والدواِء وموادِّ التجميِل والعنايِة بالبََشرِة.

���ة النان���و؛  ���اِت احلديث���ِة؛ كتقنيَّ 7- االس���تفادةُ م���َن التقنيَّ
للكشِف عن األعياِن النجسِة التي يَتمُّ ِإقحاُمَها يف صناعِة 

احلالِل.

���ُموِّ  8- رْف���ُع برقياِت ش���كٍر إلى مقاِم حضرِة صاحِب السُّ

أميِر البالِد: الش���يخ صباح األحمد اجلابر الصباح، ووليِّ 
اف األحمد اجلابر الصباح، ورئيِس  عهده: س���موِّ الشيخ نوَّ
مجل���ِس الوزراِء: الش���يخ مبارك اجلاب���ر األحمد الصباح.

9- وْضُع آليٍَّة مناِس���بٍة ملراقبِة صناعِة احلالِل يف اخلارِج، 
والعم���ِل على توفيِر الكوادِر الاّلزم���ِة لذلك، وتدريِبهم ِمن 

الناحيِة الشرعيَِّة والفنيَّة.

َم���ْت يف  10- بن���اًء عل���ى البح���وِث والدراس���اِت اّلت���ي ُقدِّ
مؤمت���ِر اخلليِج الثالِث لصناعِة احل���الِل وِخْدماِتِه املنعقِد 
بدول���ِة الكويت، بتاريخ 13-15 ماي���و لعام 2014م: يوِصي 
 ، وليِّ املؤمِت���رون مبخاطب���ِة مجّم���ِع الفق���ِه اإلس���الميِّ الدَّ
املنبَِث���ِق عن منظمِة الّتعاُوِن اإلس���الميِّ بخص���وِص إعادِة 
النََّظ���ِر يف الق���راِر الص���ادِر يف دورِتِه احلاديِة والعش���ريَن 
مبدينِة الرياِض، برقم )198( )21/4(؛ بش���أِن االستحالِة 
واالس���تهالِك وامل���وادِّ اإلضافي���ِة، وال���ذي ن���صَّ عل���ى أنَّ 
ِم - الَّت���ي تُعتبر بدياًل رخيصاً ل���ُزالِل البيِض،  بالزم���ا الدَّ
وقد تُْس���تَخَدُم يف الفطائِر واحِلساِء والنقانِق والهامبرجر 
وصنوِف املعجناِت؛ كالكعِك والبسكويِت والعصائِد واخلبِز 
ومش���تقاِت األلب���اِن وأدوي���ِة األطف���اِل وأغذيِته���م، واّلت���ي 
ِم يف  قي���ِق-؛ فإنَّها حالٌل مختِلف���ٌة عن الدَّ تُض���اُف إلى الدَّ
ف���اِت؛ فليس لها حك���ُم الدِم. االس���ِم واخلصائ���ِص والصِّ

ُروَن ُشْكَرُهْم ِلدولَِة  وختاماً: فإنَّ املش���اركنَي يف املؤمتِر يَُكرِّ
ْكُر  الُكويِْت على ِرعايِتها الكرميِة لهذا املؤمتر املُبارِك، والشُّ
َموُصوٌل إلى ُكلِّ َمْن س���اَهَم ِمْن قريٍب أو بَعيٍد يف اإلعداِد 
لهذا املؤمت���ِر وتَنفيِذِه؛ حتَّى َظَهَر ِبُصوَرِتِه املُْش���ِرَقِة، الَّتي 

َض َعنْها نتائُج وتوصيَّاٌت َقيِّمٌة. مَتَخَّ

َق اجلميَع إلى َس���داِد الَقوِل، وُحس���ِن  واهللَ نَس���أُل أْن يُوفِّ
���دٍ، وعلَى آِلِه وَصْحِبِه،  الَعَم���ِل، وَصلَّى اهللُ علَى نَبيِّنا محمَّ

وَسلََّم. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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ورش�����������ة
االستحالة 
األول����������ى
���ات املؤمت���ر اخلليجيِّ الثال���ث لصناعة  ضم���ن فعاليَّ
احل���الل وِخِدمات���ه: أقامت وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المّية بالتع���اون م���ع معه���د الكوي���ت لألبحاث 
العلمّية، ورشة االستحالة األولى، بعنوان: )االستحالة 
، ومن منظ���ور كيميائيٍّ  م���ن منظور فقه���يٍّ تأصيل���يٍّ
مة  ، وأثره���ا يف احلك���م عل���ى امل���وادِّ احملرَّ تصنيع���يٍّ
(؛  والنَِّجسة يف التصنيع الغذائيِّ والدوائيِّ والتجميليِّ
وذل���ك يف 14 م���ن رج���ب 1435ه�، املواف���ق 13 مايو 
2014م؛ حي���ث هدفت الوزارة من عقد هذه الورش���ة 

إلى حتقيق األهداف التالية:

1- الوقوف على حكم االستحالة عند الفقهاء قدمياً 
وحديثاً، والضوابط التي تضبط مفهوم االس���تحالة.

ة  2- الوق���وف على حقيقة التغيي���ر الطارئ على املادَّ
���ة كيميائيَّة  م���ة من ناحي���ة علميَّ ذات األص���ول احملرَّ

تصنيعيَّة. 

3- االس���تفادة مّم���ا يقول به خبراء  التصنيع بش���أن 
؛ إلعط���اء أهل االختصاص  حقيق���ة ما يحدث للموادِّ
نه���م من بن���اء احلكم  الش���رعي تص���ّوراً دقيق���اً؛ ميكِّ

ة.  الشرعيِّ على احلقائق املستجدَّ

4- الوق���وف عل���ى الضواب���ط الصحيح���ة لقاع���دة 

التيس���ير، وعموم البلوى، واملصلحة املعتبرة، يف ضوء فهم 
ه لفتاوى أكث���َر ضبطاً، وأقرَب  مقاصد الش���ريعة؛ م���ا يوجِّ

ملراد اهلل من تشريعه.

ة ب���ني الناحية الش���رعّية والناحية العلمّية؛  5- َجْس���ر الُهوَّ
خلدم���ة فكرة احلالل، والوص���ول لتحقيق مراد اهلل تعالى 
ي���ه، ومن حترميه للحرام  م���ن إحالله احلالل، وأمره بتحرِّ

واخلبائث، وأمره باجتنابها. 

���ن من املس���اهمة يف  ���ة، متكِّ 6- اخل���روج بتوصي���ات واقعيَّ
ضب���ط صناع���ة احلالل، وخدم���ة التدقيق عل���ى احلالل، 
مة والنَِّجسة. والتش���جيع على إيجاد بدائل للخامات احملرَّ

ولتحقيق هذه األهداف تناولت الورشة املوضوع من خالل 
احملاور الثالثة التالية:

ل: التأصيل الش�������رعيُّ والعلميُّ لاس�������تحالة:  احمل�������ور األوَّ
 . تعريفها، حكمها، وضوابطها من منظور ش�������رعيٍّ وعلميٍّ

وُعِرضت فيه البحوث واألوراق العلمّية التالية:

1- األحادي���ث واآلث���ار ال���واردة يف االس���تحالة - جمع���اً 
ل  الم َمْسعي، باحث أوَّ ين عبد السَّ ودراسًة، للشيخ/ نور الدِّ
دراسات إس���المّية، إدارة اإلفتاء، وزارة األوقاف الكويتّية، 

دولة الكويت.

2- االس���تحالة: تعريفه���ا، وضوابطه���ا من منظ���ور علميٍّ 
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، لألس���تاذ الدكتور/ حامد رب���اح تكروري،  تصنيع���يٍّ تقنيٍّ
أس���تاذ التغذي���ة يف اجلامع���ة األردنّي���ة، اململك���ة األردنّية 

الهاشمّية.

مة تستخدم يف التصنيع  احملور الثاني: أعيان جنسة ومحرَّ
رة.  ، وتطرح كنماذج لاستحالة املطهِّ الغذائيِّ والتجميليِّ

وُعِرضت فيه البحوث واألوراق العلمّية التالية:

رة  1- حقيقة اعتبار بالزما الدم نوذجاً لالس���تحالة املطهِّ
، للدكتور/ بش���ار عدنان  الكرمي، املدير  من منظور علميٍّ

العام ملختبرات ميديكير، دولة فلسطني.

مة وجنس���ة تطرح كنماذج لالس���تحالة من  2- أعي���ان محرَّ
: اجليالتني، والدهون، واخلمر،  منظور علميٍّ تصنيعيٍّ تقنيٍّ
واألعالف النَِّجس���ة، للدكتور/ محمد علي حميض، أستاذ 
الغذاء والتغذية س���ابقاً، اجلامعة األردنّية، اململكة األردنّية 

الهاشمّية.

3- اس���تحالة األنفح���ة اإلنزميي���ة والبكتيرية م���ن منظور 
علمي تقني، للدكتور/ رشيد فطواكي، رئيس قسم املعايير 

واملطابقة، )حالل كنترول(، أملانيا.

مة وجنسة تطرح كنماذج لالستحالة  4-  ناذج ألعيان محرَّ
: اجليالت���ني، والدهون،  واالس���تهالك م���ن منظور ش���رعيٍّ
د  وأنفح���ة امليت���ة، واخلنزي���ر، للدكت���ور/ باحمد ب���ن محمَّ
رفيس، أس���تاذ محاض���ر يف الفقه واألصول، قس���م العلوم 

االجتماعّية واإلنس���انّية، كلّية الش���ريعة، جامعة َغْرداية - 
اجلزائر.

م���ة وجنس���ة تط���رح كنم���اذج لالس���تحالة  5( أعي���ان محرَّ
: اس���تحالة األعالف ذات  واالس���تهالك من منظور شرعيٍّ
م والنَِّجس )الدم، وامليتة، واخلنزير، ومخلَّفات  األصل احملرَّ
املسالخ(، لألستاذة/ عائدة غامن، أمني عام )أزكى حالل(، 
باحثة يف الفقه والتش���ريع وأصول���ه، جامعة القدس، دولة 

فلسطني.

قة بصناعة احلال، وأثرها  احملور الثالث: الضوابط املتعلِّ
عل�������ى أحكام االس�������تحالة. وُعِرضت في�������ه البحوث واألوراق 

العلمّية التالية:

1- ضواب���ط  كلٍّ م���ن قاع���دة التيس���ير، وعم���وم البل���وى، 
واملصلحة املعتبرة، وأثرها على األحكام الش���رعّية املتعلِّقة 
بصناع���ة احل���الل، لألس���تاذ الدكت���ور/ مس���فر ب���ن عليِّ 
راسات اإلسالمّية، جامعة امللك فهد  ، أستاذ الدِّ القحطانيِّ

للبترول واملعادن، اململكة العربّية السعودّية.

م���ات والنَّجاس���ات من منظور الش���رع،  2- ضواب���ط احملرَّ
وحك���م القصد إل���ى حتويلها لالنتفاع بها، للش���يخ/ أحمد 
اب س���الم، اختصاصي دراس���ات إسالمّية، إدارة  عبد الوهَّ

اإلفتاء، وزارة األوقاف الكويتّية، دولة الكويت.
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قبل املؤمتر الثالث لصناعة احلالل وِخْدماته بيوم عقدت 

إدارة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة بالتعاون 

���ة دورة تدريبيَّة مكثَّفة  م���ع معهد الكويت لألبحاث العلميَّ

م بالنق���اط احَلِرَجة يف صناعة  بعن���وان: )مه���ارات التحكُّ

قي قياديي  احلالل وخدماته(، وهي إحدى متطلَّبات مَدقِّ

احلالل.

ب���ة  ب���اً ومتدرِّ وق���د ش���ارك يف ه���ذه ال���دورة )110( متدرِّ

فوا م���ن خاللها عل���ى القواعد  م���ن مختلف ال���دول، تعرَّ

والضوابط الش���رعيَّة والفنيَّة الت���ي تُبنيِّ النقاط احَلِرجة 

يف صناع���ة احلالل وِخْدماته؛ س���واء كانت يف الطعام أو 

الش���راب، أو يف املواد املضافة إليهما، أو تلك التي تدخل 

يف تصني���ع املواد الدوائيَّة، واملس���تحضرات 

التجميليَّة.

دة؛  ورة التَّدريبيَّة وفق مح���اور محدَّ وقد ج���رت هذه ال���دَّ

حيث كانت البداية بتالوة من القرآن الكرمي.

- ث���م بكلمتَ���نِي افتتاحيتَ���نِي؛ لكلٍّ من مدي���ر إدارة اإلفتاء 

الش���يخ/ ترك���ي عيس���ى املطيري، عض���و اللجن���ة العليا، 

ورئيس اللجنة العلمّية للمؤمتر.

كتور/ حسام فهد العميرة، املدير التنفيذّي يف معهد  و الدُّ

الكويت لألبحاث العلمّية.

يَّة ه���ذه الدورة،  ه���ا خ���الل كلميتهم���ا عل���ى أهمِّ وق���د نوَّ

قي قيادي���ي احلالل من  ودوره���ا يف تنمي���ة مه���ارات مدقِّ

خ���الل وقوفهم على النق���اط احلرجة يف صناعة احلالل 

دورة مهارات 
م بالنقاط الحرجة في  التحكُّ

صناعة الحالل وخدماته
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 ، وِخْدمات���ه، وم���ا فيها من تأصيل ش���رعيٍّ

، وحاجة املش���اركني يف املؤمتر  وتقن���ني فنِّيٍّ

إلى هذه الدورة القيِّمة.

- ثم كان من برنامجها: محاضرة للدكتور/ 

���د الكب���ش، الباح���ث بوحدة  محم���ود محمَّ

البح���ث العلميِّ بإدارة اإلفتاء؛ حتت عنوان: 

»القواعد والضوابط الش���رعيَّة التي حتُكم 

احل���الل  صناع���ة  يف  واحل���رام  احل���الل 

وِخْدماته«. 

- ثمَّ كان من برنامجها بعد ذلك، وقبل االستراحة األولى: 

محاضرة لألس���تاذ الدكتور/ مي���ان رياض، حول »النقاط 

.» احلرجة يف املوادِّ ذات األصل احليوانيِّ

- ثمَّ كان من البرنامج بعد االستراحة مباشرة: محاضرة 

للدكت���ور/ عل���ي فانوس، تن���اول فيه���ا املوض���وع الّتالي: 

رة وراثياً«. »الّنقاط احلرجة يف املواد املطوَّ

- بعد هذا املوضوع ألقى األس���تاذ الدكتور/ ميان رياض  

محاضرته الثانية قبل االستراحة، حول »الّنقاط احلرجة 

.» يف النكهات واملضافات ذات األصل النباتيِّ

- وبعد االستراحة الثانية؛ ألقى كذلك األستاذ الدكتور/ 

مي���ان ري���اض محاض���رة، تن���اول فيه���ا املوض���وع التالي: 

»النق���اط احلرج���ة يف منتجات مس���تحضرات التجميل، 

واألدوية، والفيتامينات«.

- وبع���د ذل���ك ألق���ى الدكت���ور/ هان���ي منص���ور املزيدي 

؛ هما: محاضرتنَْيِ متتاليتنَْيِ

م  1- »نظ���ام حتليل مكامن احلالل احلرجة ونقاط التحكُّ

مة(«. فيها يف صناعة احلالل وِخْدماته )مقدِّ

2- »نظام حتليل مكامن احلالل 

م فيها  احلرجة ونق���اط التحكُّ

يف صناعة احل���الل وِخْدماته 

)التطبيقات(«.

هن���اك  كان���ت  ذل���ك  بع���د   -

استراحة قصيرة.

- أعقبه���ا امتح���اٌن حتري���ريٌّ 

للمشاركني.

- ث���مَّ ُوزِّعت الش���هاداُت على 
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الكتب:
1 - )المنتقى من المسائل العلمية(

        )المجموعة الثانية(: 

حرصت إدارة اإلفتاء على إثراء املكتبة اإلسالمّية بالكتب 
اّلتي تتناول موضوعات مهّمة؛ وكان من إصداراتها الّنافعة 
املاتعة كتاب: )املنتقى من املسائل العلمّية(؛ الذي صدرت 
يتناول  كتاب  وه��و  الثانية.  املجموعة  السنة:  ه��ذه  منه 
املسائل التي أحيلت من جلان الفتوى املختلفة إلى وحدة 
البحث العلمي بإدارة اإلفتاء، ويبحثها على طريقة الفقه 
املقارن؛ بذكر توطئة للمسألة، ثّم صورة املسألة، وحترير 
ثّم  املسألة،  الفقهاء يف  فيها؛ فذكر مذاهب  النزاع  محلِّ 
فيها  يذكر  التي  اخلامتة؛  وأخ��ي��راً  ومناقشتها،  أدلَّتهم، 

الباحث القول الراجح، ووجوه ترجيحه.
ردة محكمة  كلُّ ذلك بأسلوٍب علميٍّ رصني، ومنهجّية مطَّ
وترتيٍب  للغايِة،  متناسٍق  وع���رٍض  امل��س��ائ��ل،  جميع  يف 

القارَئ  ي��ج��ع��ُل  ب��دي��ِع؛ 
قراءِته،  يف  متعًة  يجد 
وطمأنينًة لنتائِج بحوِثه 

ودراساِته.
ي�����وّزع على  ت��س��وي��ق��ه: 
الّشرعّي،  العلم  طلبة 
اجلامعات،  وأس���ات���ذة 
بالفتوى  عناية  له  ومن 

من املراكز، والّشخصيات العلمّية.

2 - المذاهب الفقهية األربعة: أئمتها - أطوارها 

- أصولها – آثارها(: 

والتعريِف  األربعِة،  املذاهِب  منزلِة  ببياِن  العنايُة  كانِت  ملّا 
بأصوِلها، ومصنَّفاِتها، واصطالحاِتها من املقاصِد اجلليلِة، 
ِة؛ ارتأْت وحدةُ البحِث العلميِّ بإدارِة  واألعماِل العلميَِّة املهمَّ

إنجازات سنة
 2014م  ــ 2015م

دأبت إدارة اإلفتاء على تقدمي كلِّ نافٍع ومفيٍد لعموم املسلمني، وألهل 

العلم وطلبته على وجه اخلصوص، كما حَرصْت أن ل تصِدَر شيئًا من 

ة  ى تنظر ف الفائدة املرُجوَّ سائل واملطويات وغيرها حتاّ الكتب والرَّ

تي تستفيد منه، وفيما  من ورائه، وجهة تسويقه، وشرائح املجتمع الاّ

يلي بياٌن ألهمِّ إنازات وإصدارات اإلدارة خلل سنة: 1434- 1435ه�، 

2013-2014م.
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َم  تقدِّ أن  اإلف����ت����اِء: 
العلوِم  يف  للباحثنَي 
وطلبِة  ���ِة،  ال���ش���رع���يَّ
على  واملشايِخ  العلِم، 
مذاهِبهم  اخ���ت���الِف 
الفقهيَّة هذا الكتاب؛ 
الكالَم  ن  تضمَّ ال��ذي 
على كلِّ مذهٍب؛ بِذْكِر 
ترجمِة إماِمه أّوالً، ثمَّ 
الكالِم على مذهِبه ثانياً؛ بذكِر أطواِره، واملراحِل العلميَّة 
اّلتي مرَّ بها، ثمَّ املدارِس العلميَِّة للمذهِب -إْن ُوجدْت، ثمَّ 
الكتِب  ثمَّ أشهِر  املذهِب،  ِة لالستنباِط يف  العامَّ األصوِل 
موِز اّلتي يكثُر وروُدها يف  واملصنَّفاِت، فاملصطلحاِت والرُّ

كتِب املذهِب.
وأساتذة  ال��ّش��رع��ّي،  العلم  طلبة  على  ي���وّزع  تسويقه: 
اجلامعات، ومن له عناية بالفتوى من املراكز، والّشخصيات 

العلمّية.

3  الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد 

)النسخة اإلنجليزية(: 

وهو  كتاب موّجه إلى  املهتدين اجلدد الذين يهّمهم  معرفة 
دينهم  أح�����ك�����ام 
والفقهّية  العقدّية 
وقد  واالجتماعّية، 
مّت إصدار النسخة 
والنسخة  العربّية، 
ال����ب����وس����ن����ّي����ة يف 
املاضية.  السنوات 
السنة  ه���ذه  ويف 
صدرت بحمد اهلل 

النسخة اإلجنليزّية.
تسويقه: يتّم توزيعه داخل الكويت؛ حيث يهدى ملراجعي 
اجلدد  املهتدين  م��ن  ب���اإلدارة  اإلس���الم(  )إش��ه��ار  شعبة 
اللِّجاِن  على  ي���وّزع  كما  اإلجن��ل��ي��زّي��ة،  باللغة  الّناطقني 
واجلمعّيات اّلتي لها عناية بهذا اجلانب، وخاّصة جمعّية 

التعريف باإلسالم.

المطويات:
1   مطوية )نصائح للمسلم الجديد(: 

إدارة  م���ن  إمي����اًن����ا 
اإلف����ت����اء ب���ض���رورة 
املهتدي  م��ت��اب��ع��ة 
اجل����دي����د ب���ك���لِّ ما 
ق��ل��بَ��ه على  يُ���ؤلِّ���ُف 
ويثبِّت  اإلس�������الم، 
يقينَُه، ويقوي إميانَه 
= كانت هذه املطوّية 
َوَرَد  ما  ويتأّمَل  ويفيد،  منها  ليستفيد  اإلجنليزّية؛  باللُّغة 
فيها من معاٍن ساميٍة، وأسباٍب معينة له يف َسيْره إلى اهلل 

والّدار اآلخرة.
وقد أظَهَرْت هذه املطويَُّة بعًضا من أهمِّ محاسن اإلسالم، 
نبويٍّ  وتوجيٍه  رقيق،  أدب��يٍّ  بأسلوب  العظام،  ومقاصِده 
والّترتيب،  املعنى  مترابطة  نقاط  يف  منتظٍم  وحتقيق، 

ومشتِمٍل على كثيٍر من معاني الّترغيب والّتقريب.
اإلمياِن  وَرْوع��ة  واإِلخ��الص،  الّتوحيد  أهمّية  بيان  ففيها 
واليقني، وَجَمال االستجابة هلِل ربِّ العاملني، وفيها شيءٌ 
ِمن حكمٍة  ِمن صفاِته سبحانه، وما اشتََمل عليه شرُعُه 
يف تشريع العبادات واملعامالت، وما اجتمع يف رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم من ِخصال اخليِر والّرحمة، مع بيان 

ق��ي��م��ِة ال���ق���رآن 
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نصائَح  من  ذلك  وغير  املسلم،  حياة  يف  الّنبوّية  ّنة  والسُّ
يف  وق��ف��اٌت  فيها  ل  فللمتأمِّ ممتعة.  وخ��واط��َر  متنّوعة؛ 
ك��أنَّ��ه يف  آخ���ر؛  إل��ى  معًنى  ِم��ن  يَنتِقُل  ش��ّت��ى،  م��واض��ي��َع 
ل ُصنَْع اهلل فيه. ُمْزِهر، يشمُّ عبيَر أزهاِره، ويتأمَّ بستاٍن 
مقّدمًة  املطوّية  ه��ذه  جْعَل  اإلف��ت��اء  إدارةُ  ارتَ���َأْت  ول��ذا؛ 
لكتابها: »امللّخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد«؛ لتكوَن 
فاحتُة الكتاب تهنئًة ومباركًة للمسلم اجلديد، وإعالَن فرٍح 

بإسالِمِه، وهدايِته، وتوفيِق اهلل له.

)باللغة  اإلسالم(  اهلل  عند  الدين  )إن  مطوية    2

اإلنجليزية(:

املطوّيات  من  املطوّية  هذه 
املهتدين  إل��ى  هت  وجِّ التي 
اجلدد، وتتناول بيان حقيقة 
سبحانه،  اهلل  عند  ال��دي��ن 
وأّن���ه دي��ٌن واح���ٌد: ه��و دين 
الذي  الدين  وهو  اإلس��الم، 
ج������اءت ج��م��ي��ع األن���ب���ي���اء 
بالدعوِة  السالم-  -عليهم 
إليه، وال يقبل اهلل من أحد 

ديناً غيره.
اإلس�����الَم  أّن  ت���ب���نيِّ  ك��م��ا 

عليها،  ع��ب��اده  تعالى  اهلل  فطر  ال��ت��ي  الفطرة  دي��ن  ه��و 
تعالى  هلل  االس��ت��س��الم  وأّن����ه  اإلس����الم؛  معنى  وت��ش��رح 
نهيه. واجتناب  أم��ره،  وامتثال  ب��ه،  واإلمي���ان  بتوحيده، 

وإقام  الشهادتني،  اخلمسة؛  اإلس���الم  أرك���ان  تبنيِّ  كما 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحّج البيت احلرام.
الديانات  من  وغيره  اإلس��الم  بني  العالقة  ببيان  وتختم 

السماوّية.
هذه  من  اإلجنليزّية  الطبعة  إص��دار  اهلل  بحمد  متَّ  وقد 

املطوّية، وسيتّم بإذن اهلل تعالى ترجمتها وطباعتها بأشهر 
اللغات العاملّية.

مشروع تواصل:
مشروع )تواصل( اإللكتروني

مشروع )تواصل( اإللكتروني 
م��ن امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تسعى 
اإلفتاء  إدارة  خاللها  م��ن 
العلمي  ال���ت���واص���ل  إل�����ى 
وال��ث��ق��ايف م��ع ك��اف��ة شرائح 
هذا  فكرة  وتقوم  املجتمع. 
نَُسخ  إه���داء  على  امل��ش��روع 
اإلصدارات  من  إلكترونيَّة 
وذلك   ، ل�����إلدارة  ��ة  ال��ع��ل��م��يَّ

املجال. ه��ذا  يف  العاملة  الشركات  إح��دى  مع  بالتعاون 
امل��ش��روع حسب  ت��ع��ال��ى-  إجن��از  وق��د متَّ - بفضل اهلل 
ة املوضوعة له، وبلغ  عدد املشاهدات والتصفُّحات  اخِلطَّ
إلصدارات اإلدارة أكثر من مليون مشاهد، يف الوقت الذي 
الكتب  من  اإللكترونيَّة  للنُّسخ  التحميالت  عدد  فيه  بلغ 
من  ل  ُحمِّ حيث  نسخة؛  ألف  ثالثني  من  أكثر  واملطويَّات 
كتاب )التسهيل يف العبادات( نحٌو من  )2681( نسخة. وهو 
كتاب فقهيٌّ يُعنى ِبْعرض مسائل العبادات، وبيان أحكامها 
بأسلوب سهل معاصر، مع االعتناء بذكر الدليل والتعليل، 
ل  ة والضعف.  وُحمِّ حَّ وبيان درجة األحاديث من حيث الصِّ
ص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد( نحٌو  من كتاب )امللخَّ
من )3318( نسخة. وهو كتاب ُوضع يف األساس حلديثي 
اإلسالم؛ وذلك لتعليمهم مبادئ الدين اإلسالمي، وعقائده 

الصحيحة بأسلوب سهل وَسِلس يتناسب مع تلك الفئة. 
ونظراً لكثرة الطلب على هذا الكتاب، ورجاء عموم النفع 
على  رفعه  البوسنّية-  للغة  ترجمته  -بعد  متَّ  فقد  ب��ه؛ 
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إلتاحة حتميله،  )click-ims.com/musliman(؛  الرابط 
واالستفادة منه يف تلك الديار النائية. وقد بلغ عدد مّرات 

ة. حتميله حّتى اآلن ما يقارب تسعة آالف مرَّ
كما بلغ عدد ما متَّ توزيعه من كتاب )خالصة الكالم يف 
وهو  نسخة.   )2710( من  نحواً  الكرام(  البيت  آل  حقوق 
فضائلهم  وبيان  ال��ك��رام،  البيت  آل  حقوق  يتناول  كتاب 
التي  الطيِّبة  العالقة  وطبيعة  وخصائصهم،   ومناقبهم، 

كانت بينهم وبني الصحابة الكرام. 
إضافة إلى ما متَّ توزيعه من اإلص��دارات األخرى، وهذا 
إدارة  تُ��ص��دره  ما  مع  اجلمهور  تفاعل  م��دى  على  ر  يؤشِّ

اإلفتاء من ُمنْتجات علميَّة.

ترجمة:
إدارة اإلفتاء على توجيه املسلمني، واملهتدين  من  حرصاً 

اجلدد على مستوى العالم، وتعليمهم ما يجب عليهم من 

أمور دينهم، قامت إدارة اإلفتاء بترجمة إصدارها )امللخص 

الفرنسّية.  اللغة  إلى  اجلديد(  املسلم  أحكام  يف  املفيد 

البلدان  يف  توزيعه  ليتمَّ  اهلل؛  بإذن  قريباً  طباعتُه  وسيتمُّ 

التي يتكلَّم أهلها باللغة الفرنسّية.

تواصل إعالمي:

اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية على هامش    1

مؤتمر الحالل الثالث:

املطيرّي  عيسى  تركي  الشيخ/  اإلفتاء  إدارة  مدير  ق��ام 

على  الكويت(،  )تلفزيون  مع  تلفزيونّية  حلقة  بتسجيل 

ضمن  الثالث؛  وخدماته  احل��الل  صناعة  مؤمتر  هامش 

مؤمتر  أهمّية  ع��ن  فيها  تكلّم  ط��يِّ��ب��اً(؛  )ح���الالً  برنامج 

 ، احلالل، وبنيَّ مفهوم صناعة احلالل من املنظور الشرعيِّ

واملجاالت الكثيرة التي تدخل فيها هذه الصناعة؛ كالطعام 

والعناية  التجميل،  ومستحضرات  وال���دواء،  وال��ش��راب، 

بالبشرة، وغيرها.

والشؤون  األوق��اف  وزارة  أحرزته  ال��ذي  السبق  بنّي  كما 

ودعمها  ورعايتها  تبنِّيها  خالل  من  بالكويت  اإلسالمّية 

يف  كبيرة  جن��اح��ات  ق  حقَّ ال��ذي  امل��ش��روع؛  لهذا  الكامل 

طبعتيه السابقتني: األولى، والثانية.

كما تكلّم عن الفعاليات التي صاحبت هذا املؤمتر؛ كورشة 

يف  احلرجة  بالنقاط  م  التحكُّ مهارات  ودورة  االستحالة، 

صناعة احلالل وخدماته.  

لت حلقات إذاعيَّة على هامش املؤمتر -املشار  وكذلك ُسجِّ

بإدارة  العلمي  البحث  وحدة  أعضاء  بها  قام  آنًفا-،  إليه 

وورشته؛  املؤمتر  دورة  يف  املقدمة  بحوثهم  حول  اإلفتاء 

وهم:

د العمر. - الدكتور/ أمين محمَّ

ين َمْسعي. - والشيخ/ نور الدِّ

د الكبش.  - والدكتور/ محمود محمَّ

2  برنامج رسالة اإلفتاء:

هو من البرامج اإلذاعيَّة األسبوعيَّة، التي قام مدير إدارة 

بتسجيلها  املطيرّي  تركي عيسى  الشيخ/  اإلفتاء األستاذ 

يف إذاعة القرآن الكرمي.

وتناولت حلقات البرنامج هيئة الفتوى يف الكويت؛ تاريخها، 

وجلانها، وأعضاءها، وما يتعلَّق بالفتوى من مسائل فقهّية 

قدمية ومعاصرة.

وقد اعتنى األستاذ/ تركي املطيرّي بالكالم حول ظاهرة 

الشذوذ يف الفتوى، وأسباب ذلك، واحللول العلميَّة والعمليَّة 

التي تساهم يف تقليلها، أو إلغائها بحسب اإلمكان.

ومن املواضيع التي تناولها البرنامج: الشروط التي يجب أن 

تتوَّفر يف عضو هيئة الفتوى، وأثر ذلك على الفتوى واملستفتي.

العدد الّثالث - 1436ه�/2015م52

�ض�ل����ة االإن�ج�������ازات



ومنها: مقارنة بني اختيار مفٍت عامٍّ للدولة، أو هيئة للفتوى 

سات  املؤسَّ وأهمية  ات،  وامل��س��ت��ج��دَّ ال��ن��وازل  يف  والنظر 

تها وثباتها،  اجلماعية يف ترسيخ املشاريع اإلسالمّية، وقوَّ

وتعزيز ثقة الناس بها.

وتظهر أهميَّة هذا البرنامج من أهميَّة مواضيعه، وحاجة 

ساتها  الفتوى ومؤسَّ الثقافة يف موضوع  زيادة  إلى  الناس 

يف دولة الكويت.

3   برنامج مجالس اإلفتاء:

وهو من البرامج األسبوعيَّة التي أذيعت عبر أثير إذاعة 

القرآن الكرمي.

وقد قام بتسجيلها مع األستاذ/ تركي عيسى - مدير إدارة 

اإلفتاء - بعُض أعضاء وحدة البحث العلميِّ يف اإلدارة.

وكانت حلقات هذا البرنامج تدور حول: املسائل الفقهيَّة 

التي أحيلت إلى وحدة البحث العلميِّ من قبل هيئة الفتوى 

د؛  وجلانها؛ فقام أعضاؤها ببحثها وفق منهج فقهيٍّ محدَّ

قامت ركائزه على املقارنة بني املذاهب الفقهيَّة املعتبرة.

إلى  البرنامج  ه��ذا  خ��الل  من  اإلف��ت��اء  إدارة  سعت  وق��د 

تسليط الضوء على املسائل الفقهيَّة -من النوازل وغيرها- 

وتعريف الناس باملراحل التي مترُّ بها الفتوى قبل كتابتها 

وإصدارها.

م احللقات التي تتكلَّم عن املسائل الفقهيَّة حديٌث عن  وقد تقدَّ

يَّتها، وشروطها، وتاريخها، ومصنَّفاتها،  املقارنة الفقهيَّة، وأهمِّ

الدراسة  بحقيقة  محيطاً  السامع  يكون  لكي  وعناصرها؛ 

منها. واالستفادة  فهمها،  عليه  فيسهل  املقارنة؛  الفقهيَّة 

من  فئات  يستهدف  أن��ه  البرنامج:  ه��ذا  خصائص  وم��ن 

؛ يأنس به طالُب  الناس متنوِّعة؛ فهو برنامج علميٌّ ودعويٌّ

. يُّ ُف والعامِّ العلم، ويستفيد منه املثقَّ

إحصائيات:
منذ  اإلدارة  ع��ن  ال��ص��ادرة  الفتاوى  وث��ائ��ق  ع��دد   -  1

إنشائها: 

بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة اإلفتاء منذ إنشائها إلى 

جلميع  شاملة  وثيقة   )12526( حوالي  2013م:  عام  نهاية 

اللجان )األحوال الشخصية �� األمور العامة �� هيئة الفتوى(.

خلل  الصادرة  والفتاوى  الواردة  الستفتاءات  عدد   -2

عام 2012م:

� بلغ عدد االستفتاءات ال��واردة ل��إلدارة سواء ) أحوال  أ 

شخصية �� أمور عامة �� هيئة( خالل عام 2013م حوالي 

)632( استفتاء. 

)أحوال  اللجان  جلميع  الصادرة  الفتاوى  عدد  بلغ    � ب 

شخصية �� أمور عامة �� هيئة( حوالي )402( وثيقة موثقة 

ومعتمدة من قبل اإلدارة.

ت �� بلغ عدد النسخ من كتاب )نحو أسرة مسلمة سعيدة(، 

والتي وزعت خالل عام 2013م حوالي )242( نسخة. 

هم  حقاّ ف  ص��درت  تي  الاّ املستفتية  اجلهات  طبيعة   -3

ة:  فتاوى رسمياّ

أ � اجلهات الرسمية سواء كانت وزارات أو هيئات حكومية 

أخرى، حوالي )47( استفتاء. 

ب � املؤسسات والشركات حوالي )36( استفتاء. 

الكلي لهذه  � األفراد حوالي )549( استفتاء، املجموع  ت 

االستفتاءات حوالي )632( استفتاء. 

ة: 4- الفتوى الهاتفياّ

ال��واردة لإلدارة عن طريق خدمة   بلغ عدد االستفتاءات 

عام:  خالل  عليها  اإلجابة  مّتت  والتي  الهاتفّية،  الفتوى 

2013حوالي )41162( استفتاء يف شتى اجلوانب )عبادات، 

معامالت، عقائد، أحوال شخصية، وغير ذلك(.
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أحكام عمليات التجميل 
والجراحات الطبية

والبحوث  اإلفتاء  لقطاع  املساعد  الوكيل  رعاية  حتت 

عقدت  العبيدلي،  أحمد  عيسى  الشيخ/  الشرعيَّة: 

اإلسالميَّة  وال��ش��ؤون  األوق���اف  ب���وزارة  اإلف��ت��اء  إدارة 

بجنوب  العامليَّة  اإلسالميَّة  اخليريَّة  الهيئة  مسرح  على 

عمليَّات  أحكام  بعنوان:  الثانية  العلميَّة  دورتها  ة،  رَّ السُّ

 25-23 من  الفترة  يف  الطبيَّة،  واجل��راح��ات  التجميل 

.2013/12/

ويف افتتاح الدورة أوضح سعادة الوكيل املساعد لقطاع 

العبيدلي  عيسى  الشيخ/  الشرعيَّة:  والبحوث  اإلفتاء 

ة  املُلحَّ املجتمع  حلاجة  تلبية  ج��اءت  ال���دورة  ه��ذه  أنَّ 

التجميليَّة  العمليَّات  يف  الشرعيِّ  احلكم  معرفة  إل��ى 

وكثرة  انتشارها،  بعد  سيَّما  ال  الطبيَّة،  واجل��راح��ات 

األسئلة حولها، وعموم البلوى بها، ومسيس احلاجة إلى 

معرفة تفاصيلها، وتطوُّرات العلم احلديث فيها.

الدورة العلمية الثانية
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على  ح��رص��ت  اإلف��ت��اء  إدارة  أنَّ  العبيدلي:  وأض���اف 

والتحليل  العرض  لتتناول يف  ال��دورة؛  موضوع  شموليَّة 

؛ لتقريب الصورة الذهنيَّة  ، والشقَّ الشرعيَّ الشقَّ الطبيَّ

حول هذا النوع من العمليَّات؛ األمر الذي يبنيِّ محاسن 

البشريَّة،  للفطرة  م��واف��ق��ت��ه  يف  احل��ن��ي��ف  ش��رع��ن��ا 

واحلاجات اإلنسانيَّة.

العامُّ  ق  واملنسِّ اإلفتاء  إدارة  مدير  ��د  أكَّ جانبه  وم��ن 

حرص  على  املطيري  عيسى  تركي  الشيخ/  للدورة: 

إدارة اإلفتاء على املساهمة يف تثقيف املجتمع ثقافة 

فقهيَّة رصينة، إضافة إلى ما تقوم به من نشاط علميٍّ 

. وإداريٍّ واجتماعيٍّ وإعالميٍّ

عن  ٍر  مصوَّ تقريٍر  ع��رُض  ال��دورة  افتتاح  تخلَّل  وق��د 

أحكام  ب��ع��ن��وان:  كانت  التي  األُول����ى،  العلميَّة  ال���دورة 

العام  يف  عقدت  والتي  التسويقيَّة،  التجاريَّة  احلوافز 

املنصرم 2013م.

اللطيف  يونس عبد  الدكتور/  وبعد ذلك قام سعادة 

التجميل،  وجراحة  الترميم  -اختصاصي  عربيَّات 

الترميم  اح���ي  ��ة جل���رَّ األم��ري��ك��يَّ ��ة  اجل��م��ع��يَّ وع��ض��و 

الدورة؛  ملوضوع  الطبيِّ  اإلط��ار  بتناول  والتجميل-، 

عمليَّات  ت��اري��خ  محاضرته  ب��داي��ة  يف  ع��رض  حيث 

بصورة  ب��دأت  والتي  الطبيَّة،  واجلراحات  التجميل 

أدواتها،  تطوَّرت  حتَّى  العصور  أق��دم  منذ  طة  مبسَّ

عت مجاالتها وصورها يف العصر احلديث. وتوسَّ

متنوِّعة  لنماذج  عربيَّات  الدكتور/  سعادة  عرض  ثمَّ 

 ، الترميميِّ بنوعيها  اجلراحيَّة  للعمليَّات  دة  ومتعدِّ

وبتر  واحل����روق،  ال��ك��س��ور،  كمعاجلة  ؛  والتجميليِّ

المطيري: إدارة اإلفتاء حريصة كلَّ الحرص على المساهمة في تثقيف المجتمع 
ثقافة فقهية رصينة.

العبيدلي: جاءت هذه الدورة تلبية للحاجة الملحة إلى معرفة حكم اهلل تعالى في 
العمليات التجميلية، ال سيما بعد انتشارها، وكثرة األسئلة حولها، وعموم البلوى بها
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الت، وتميل األنف واألذن، وغير ذلك  األعضاء، والترهُّ

من الصور والنماذج.

فضيلة  ال��دورة  استضافت  والثالث  الثاني  اليوم  ويف 

-أستاذ  املصلح  اهلل  عبد  بن  خالد  الدكتور/  األستاذ 

الفقه بكلّية الشريعة بجامعة القصيم، وعضو اجلمعّية 

الفقهّية السعودّية-، والذي عرض  يف بداية محاضرته 

والدراسة  بالبحث  سيتناولها  التي  الشرعيَّة  للمحاور 

ضمن  وذل��ك  ل��ل��دورة؛  والثالث  الثاني  اليومني  خ��الل 

بيان  منهما  ل  األوَّ احمل��ور  يف  تناول  رئيَسنْي؛  محوَريْن 

الضوابط  تناول  الثاني  احمل��ور  ويف  التجميل،  حقيقة 
الشرعيَّة يف التجميل.

م��ن قبل اإلخوة  ��زاً  ال���دورة ح��ض��وراً مم��يَّ وق��د شهدت 
صات العلميَّة والشرعيَّة،  واألخوات من مختلف التخصُّ
 ، اليوميِّ ب��احل��ض��ور  االل��ت��زام  على  ح��رص��وا  وال��ذي��ن 
بلغ  حيث  الكرمَينْي؛  احملاِضَريْن  مع  الفاعلة  واملشاركة 

عدد احلضور )173( مشاركاً ومشاركًة.
ويف ختام فعاليات الدورة قام السيِّد مديُر إدارة اإلفتاء، 
على  التقدير  شهادات  بتوزيع  الكرميان  واحمل��اض��ران 

املشاركني يف الدورة.
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في أحكام المسلم الجديد

موضوعات الكتاب: 

يتناول الكتاب يف موضوعه أهمَّ القضايا التي يحتاج املسلم 

ق له  اجلديد إلى معرفة أحكامها من دين اإلسالم، مبا يحقِّ

العبادات،  أداء املفروض عليه من  ة  املعتقد، وصحَّ سالمة 

وأُسس التعامل مع املجتمع من حوله؛ فجاء الكتاب يف أربعة 

فصول:

 تناول الفصل األّول منها التعريف بدين اإلسالم وأركانه، 

مع  واألنبياء جميعاً،  الرسل  ودين  الِفطرة،  دين  أنَّه  وبيان 

بيان العالقة بني دين اإلسالم وغيره من الديانات السماويَّة 

السابقة.

ا الفصل الثاني؛ فتناول عقيدة املسلم؛ حيث بحث أهمَّ  أمَّ

املسلم  قلب  يف  ترسيخها  ينبغي  التي  االعتقاديَّة  القضايا 

اجلديد؛ من اإلميان باهلل تعالى، ومالئكته، وكتبه، ورسله، 

ه، وهي أركان اإلميان التي  واليوم اآلخر، والقدر خيره وشرِّ

ال يصحُّ إميان عبٍد إالَّ بها.

ر  ويف املقابل بنيَّ هذا الفصل جملًة من القضايا التي حذَّ

اإلسالم منها؛ ملخالفتها أصوَل اإلميان واالعتقاد؛ كالسحر، 

الملخص المفيد

د/ أيمن محمد العمر
الباحث بإدارة اإلفتاء

alruya05@hotmail.com

أحكام  في  المفيد  الملخص  الكتاب:  اسم 
المسلم الجديد.

األوق��اف  ب���وزارة  اإلف��ت��اء  إدارة  الناش������������ر: 
والشؤون اإلسالمية.

تاريخ النش���ر: 1432ه�/ 2011م.
ِّ��������ف: وحدة البحث العلميِّ بإدارة اإلفتاء  المؤل��
ين  المختصِّ الباحثين  من  مجموعة  تضمُّ  وه��ي 

الكفاءات،  وأصحاب  الُعليا،  الشهادات  حملة  من 

والخبرات العلميَّة في العلوم الشرعية، والدراسات 

الفقهيَّة المقارنة.
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والَكهانة، والِعرافة، والتمائم واحُلُجب، والتطيُّر والتشاؤم، 

وتناسخ األرواح، والتعلُّق باجلنِّ والشياطني، ومشاركة غير 

املسلمني أعياَدهم.

من  العمليَّة  التعبُّديَّة  اجلوانب  فتناول  الثالث؛  الفصل  ا  أمَّ

الفروض والواجبات التي أمر اهلل بها املسلم؛ من طهارة، 

بعض  ببيان  املرأة  وأُف��ردت  وزكاة، وصيام، وحج.  وصالة، 

واالستحاضة،  كاحليض،  بها؛  ��ت  اخ��تُ��صَّ التي  األح��ك��ام 

والنِّفاس، واللِّباس، واحِلجاب، والزينة، واخلروج من البيت، 

جال. والتعامل مع األجانب من الرِّ

اجلديد  املسلم  عالقة  يف  فيبحث  ال��راب��ع؛  الفصل  ��ا  أمَّ

بعد  ببعضهما  ال��زوج��ني  ع��الق��ة  ت��ن��اول  حيث  باملجتمع؛ 

إسالمهما، أو إسالم أحدهما، وعالقة املسلم بأوالده؛ من 

ثمَّ عالقته  والوصاية،  والوالية،  واحلضانة،  التبَِعيَّة،  حيث 

بوالديه، ومحاِرِمه، وأقربائه.

للمسلم  املاليَّة  املسائل  من  جملًة  الفصل  هذا  تناول  كما 

اجلديد؛ كمسألة النفقة، واملهر، وامليراث، واملال املكتسب 

قبل اإلسالم.

واإلنسانيَّة  االجتماعيَّة  العالقات  إلى  الفصل  ق  تطرَّ ثمَّ 

والعدل  وال��نُّ��ص��رة،  ��ة  احمل��بَّ كمسائل  اجل��دي��د؛  للمسلم 

واإلنصاف، وااللتزام بالعهود واملواثيق، والتزاور والتهادي، 

الم. واألكل والشرب، وإلقاء التحيَّة والسَّ

وُخِتَم الكتاب مببحث مهمٍّ حول الواجبات والتَِّبعات الدينيَّة 

وما  عنها،  يُعفى  التي  التكاليف  كمسألة  اجلديد؛  للمسلم 

يجب التزامه من أحكام اإلسالم.

منهج العمل في الكتاب:

سار الباحثون أثناء عملهم يف تصنيف الكتاب على منهجيَّة 

بصورة  الكتاب  خ��روج  اهلل-  -ب��إذن  تكفل  َرصينة؛  علميَّة 

بسيطة،  بعبارة سهلة  الكتاب صيغت  فلُغة  ومشوِّقة؛  بَهيَّة 

وتطبيقها. بها  االلتزام  ثَمَّ  ومن  واستيعابها،  فهمها  يسهل 

ع  التوسُّ ب��ه  يقصد  ل��م  أّن���ه  ي���درك  ال��ك��ت��اب  وال��ن��اظ��ر يف 

ا اقتصر فيه على ذكر أهمِّ املسائل التي  واالستطراد، وإنَّ

ر املسلم اجلديد مبا ال يسع جهله من عقيدة اإلسالم،  تُبَصِّ

وما ال يسع تركه من فروض العبادات العمليَّة.

اعتمد  الكتاب؛ فقد  العلميُّ ملسائل  العرُض  ا من حيث  أمَّ

يف مسائل االعتقاد على منهج أهل السنَّة واجلماعة املبنيِّ 

ا مسائل الفقه  على نصوص الكتاب والسنَّة الصحيحة، وأمَّ

واألحكام العمليَّة؛ فاعتمد يف عمومها على مذهب جمهور 

العلماء، مع مراعاة ما صدر عن هيئة الفتوى بوزارة األوقاف 

احلرص  مع  عنها،  املنبثقة  واللِّجان  اإلسالميَّة،  والشؤون 

على ذكر بعض األدلَّة من الكتاب والسنَّة الصحيحة، دون 

تطويل واستطراد.

قيمة الكتاب:

ص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد( فريداً  يُعدُّ كتاب )امللخَّ

جمع  إل��ى  يسبق  لم  حيث  تصنيفه؛  وطريقة  وضعه،  يف 

ت فائدته،  موضوعاته يف مصنَّف واحد كتاب مماثٌل؛ فعمَّ

وصار مطلباً جلميع الباحثني عن التعريف بدين اإلسالم، 

له، حتَّى  إنِّ مجال االستفادة منه فاق حدود ما ُوضع  بل 

صار يستفيد منه املسلم األصيل ممن يريد معرفة أحكام 

دينه، وأصول معتقده السليم؛ فنفع اهلل به العباد، وتسابق 

ل  تفضَّ ال��ذي  هلل  فاحلمد  وال��ب��اد،  احلاضر  ترجمته  إل��ى 

وأجاد.

وحرصاً من إدارة اإلفتاء على تسهيل الوصول إلى الكتاب 

منه؛  نسخة مصّورة  واقتناء  عليه،  ��الع  االطِّ يرغب يف  ملن 

www.islam.( اإلفتاء:  إدارة  موقع  على  رفعه  فقد جرى 

.)gov.kw\eftaa
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شروط لباس المرأة وحكم ستر  وجهها

نزع حجاب المرأة

� أجابت الهيئة بما يلي:
إذا بلغت الفتاة احُللَُم )باحليض، أو ببلوغ سنِّ اخلامسة عشرة من العمر(، أو راهقت وقاربت البلوغ، لزمها احلجاب يف الشارع، 
رت يف  ني، وتأثم إذا قصَّ وأمام الرجال األجانب عنها، كسائر النساء املسلمات الكبار، وهو ستر جميع بدنها سوى الوجه والكفَّ
ذلك بعد البلوغ،سواء أمرها أبوها بترك احلجاب أو غيره، وال يجوز لها تنفيذ أمر أبيها يف ذلك وال غيره؛ حلديث النبيِّ � : 

 

»ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل عز وجل« ]رواه اإلمام أحمد يف مسنده[. واهلل أعلم.

أحكام اللباس
عليَّ  اشترط  الذي  زوجي  طلب  على  بناًء  عام  منذ  بة  منقَّ ام��رأة  أنا   )7517(
ا  ممَّ س  التنفُّ أستطيع  يجعلني  ل   ) حادٍّ )ربو  من  أعاني  ي  ولكنِّ النقاب،  لبس 
اخات، وزوجي ل يشترط علياّ لبس النقاب إلاّ إذا  ني أن أستخدم البخَّ يضطرُّ
كنت وحدي، ولكن إذا كنت معه ل يشترط علياّ ذلك؛ لذا أرجو معرفة حكم 

ة؟ أرجو اإلفادة. الدين ف حالة لو أني خلعت نقابي ألسباب مرضيَّ

ل ُفَرَص الزواج؛  ني صغيرة، واحلجاب يشني شكلي،  ويقلِّ ة أنَّ )7518(  أرغمني والدي على نزع احلجاب بُحجَّ

فما احلكم ؟

� أجابت اللجنة بما يلي:
احلجاب فرض على املرأة املسلمة البالغة بنصِّ القرآن الكرمي، قال تعالى: ﴿   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]األحزاب:59[، واحلجاب لباس يستر العورة 

كلَّها، واملرأة كلُّها عورة سوى الوجه والكفني.
وللباس املرأة املسلمة شروط عاّمة هي كما يلي: 

 أ- أن يكون ساتراً للعورة كلِّها. 
 . ب- أن يكون سميكاً ال يَِشفُّ

ج- أن يكون عريضاً ال يصف شكل العورة حتته. 
ناً أو مزركشاً يلفت النظر إليها.  د- أن ال يكون ملوَّ

وستر الوجه واجب على املرأة الشابَّة إذا ُخشيت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة؛ كأن كانت يف مجتمع مأمون، فال حاجة للنقاب 
ا العجوز فال يجب عليها ستر وجهها إالَّ إذا خشيت الفتنة، وقال البعض: وجه املرأة عورة فيجب ستره مطلقاً. له، أمَّ

واخلمار: ما يستر الرأس والصدغني، والعنق، والفرق بني احلجاب واخلمار: أنَّ احلجاب ساتٌر عامٌّ جلسم املرأة، أما اخلمار 
فهو يف اجلملة ما تستر به املرأة رأسها.

ت وجهها بالنقاب، والفرق بني احلجاب  والنقاب: النقاب - بكسر النون - ما تنتقب به املرأة، يقال: انتقبت املرأة وتنقبت: غطَّ
ا النقاب فساتر لوجه املرأة فقط. واهلل أعلم. ، أمَّ والنقاب: أنَّ احلجاب ساتٌر عامٌّ
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لبس األلبسة التي فيها صليب

خياطة الرجال للمالبس النسائية

ارتداء الثياب الغربية

تغيير المرأة المالبس في المحالَّت التجارية

� أجابت اللجنة بما يلي:
ال يجوز للمسلم أن يلبس األلبسة التي فيها صلبان ظاهرة، 
أعلم. واهلل  ال��ك��راه��ة،  م��ع  صالته  صّحت  فيها  صلى  ول��و 

� أجابت اللجنة بما يلي:
ال مانع من أن يقوم الرجال بخياطة مالبس النساء بشرط أاّل يأخذ القياس عليها رجل، بل يكون ذلك عن طريق امرأة 
تأخذ هذه املقاسات املطلوبة، أو عن طريق لباس آخر للمرأة يقاس عليه؛ ألّن نظر الرجل إلى معالم جسم املرأة أو ملسه.. 

حرام شرعاً، واهلل أعلم. 

� أجابت اللجنة بما يلي : 
نهى النبيُّ � املسلمني أن يتشبَّهوا بغير املسلمني، مّما هو شعار لهم؛ ألنَّ من تشبَّه بغيره يف صغير أْوَشك أن يتشبَّه به 
يف كبير، واللباس الغربيُّ من األمور املشتركة فيما بني الناس، وال مانع من لبسه إذا كان ساتراً للعورة غير شفاف، وال 

واصف لها، دون قصد التشبُّه بهم، واهلل أعلم.

ر ملبسها ف هذه الكبائن؟ علمًا أنَّ صاحب احمللِّ ل مانع لديه من قيام املرأة  السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغيِّ

فيها  يوجد  التي  امللبس  لبس  يجوز  هل   )7183(

صليب أو صلبان؟ وهل جتوز الصلة ف هذه امللبس؟

ة التي يعمل بها رجال، ويقوم الرجال  )7182( أرجو من فضيلتكم إفتائي حول محلت اخلياطة النسائيَّ

ي إلى ملمسة الرجال أجساد النساء. ا يؤدِّ بأخذ القياس على النساء؛ ممَّ

ة  الغربيَّ الثياب  ه بقوم فهو منهم...(؟ وما حكم املسلم الذي يرتدي  )4274( ما معنى احلديث: )من َتشبَّ

الساترة للعورة؟

ت  )5155( لوحظ على كثير من املسلمات عند قيامهنَّ بشراء امللبس اجلاهزة تغيير ملبسهن ف هذه احمللَّ

ة ملعرفة املقاس.  ة ف غرف، أو كبائن خاصَّ التجاريَّ
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وشم الرجال والنساء

حكمُ التزيِن بالخاتِم

إعلنات  أياّ  نشر  حظر  املختصِّ  الوزير  من  مسبق  بقرار  يجوز 

ة أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها  جتارياّ

قرار من الوزير. 

املوضوع متهيدًا  ل مبوافتنا برأيكم حول هذا  التفضُّ لذلك يرجى 

زم.  خاذ اللَّ لتاّ

� أجابت اللجنة بما يلي:
حاجة  به  أو قضت  مل��رض،  دواء  تعنيَّ  إذا  يجوز  أّن��ه  إاّل  ح��رام،  فهو  أج��ر  من  عليه  أخ��ذ  وم��ا  ش��رع��اً،  محّرم  الوشم 
رسول  النساء؛ حلديث  أو  للرجال  الوشم  مزاولة  من  ة  اخلاصَّ املعاهد  هذه  عدم متكني  اللجنة  وترى  الشرع،  يقّدرها 
أعلم. واهلل  تعالى،  اهلل  خلق  تغيير  من  فيه  وملا  واملستوشمة«،  والواشمة  واملستوصلة،  الواصلة  اهلل  »لعن   :� اهلل 

بأخذ الفستان إلى املنزل، وإرجاعه إذا كان مقاسه ل يناسب؟
ة. نحن نعمل ف النشاط التجاري؛ لذا نودُّ إعلمنا عن تخصيص غرفة أو كبائن خاصَّ

السؤال: هل يجوز للتاجر الذي يقوم ببيع ملبس النساء اجلاهزة، أن يقوم بتخصيص غرفة خاصة، أو 
أفتونا  الثوب؟   ة مقاس  الكبائن بحجَّ النساء يقمن بتغيير ملبسهنَّ ف تلك  ى )بالكبائن( جلعل  ما يسمَّ

مأجورين.

� أجابت اللجنة بما يلي:
األصل أّنه ال يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها يف غير بيتها؛ حلديث: »ما من امرأة تخلع ثيابها يف غير بيتها إالَّ هتكت ما بينها وبني 
ة، فإنَّه يجوز لها تغيير ثيابها يف غير بيتها، وذلك  اهلل عز وجل« ]رواه أبو داود[، إالَّ إذا قضت بذلك حاجة ماّسة تورث مشقَّ
م فيه فتحاً وإغالقاً، ويف كلِّ األحوال يجوز  الع الغير عليها، بأن تكون يف مكان مغلق تتحكَّ بشرط أن تأمن على نفسها من اطِّ

مة، واهلل أعلم. رت فيها الشروط املتقدِّ إقامة هذه الكبائن يف احملالِّ التجاريَّة إذا توفَّ

عن  جتاري  إعلن  بنشر  اإلعلنية  ت  املجلَّ إحدى  قامت   )7502(

ر بنصِّ املادة )22( من  جهة تقوم بعمل وشم للجسم، وحيث من املقرَّ

ه:  القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن املطبوعات والنشر أناّ

)7184( إذا لبس الرجل دبلة اخلطوبة عند اخلطبة أو قبلها أو بعدها، واستمرَّ لبسه لها، أو لبسها لغير 

ة كاخلامت؛ فهل ف الشرع ما مينع ذلك، ويعتبر من  نَّ ها من السُّ خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظنِّ أنَّ

ه بغير املسلمني كما يفتي به بعضهم ويستنكره؟ أفتونا مأجورين. قبيل التشبُّ
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أمر الطالبات في المدرسة بالحجاب الشرعي

� أجابت اللجنة بما يلي : 
إذا بلغت الفتاة لزمها احلجاب الذي فرضه اهلل تعالى على النساء بقوله جلَّ من قائل: ﴿يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقل ألَْزَواِجَك َوبَنَاِتَك 
ِحيماً﴾ ]األحزاب:59[، وقوله  ُ َغُفوراً رَّ َوِنَساِء امْلُْؤِمِننَي يُْدِننَي َعلَيِْهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك أَْدنَى أَن يُْعَرْفَن َفال يُْؤَذيَْن َوَكاَن اهللَّ
� ألسماء بنت أبي بكر: »يا أسماء إنَّ املرأة إذا بلغت احمليض لم تصلح أن يرى منها إاّل هذا وهذا، وأشار إلى وجهه 

يه«. ]رواه أبو داود يف باب اللباس[. وكفَّ
بكلِّ  الواجبات اإلسالميَّة األخرى  البالغات باحلجاب، وسائر  الطالبات  أمر  إليها  املشار  املدرسة  القائمني على  وعلى 
الطرق املتاحة لهم، وإرشاد الفتيات اللَّواتي قاربن البلوغ إلى هذه الواجبات، وتدريبهنَّ على االلتزام بها؛ استنارة بقول 
النبيِّ �: »ُمروا أوالَدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني« ]رواه أبو داود[، وقوله: 

»كلُّكم راٍع وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته..« ]رواه البخاري ومسلم[.
وإن ُظنَّ التساهل يف االلتزام باحلجاب، وجب النصُّ على ذلك يف النظام األساسي ما دام ذلك ممكناً؛ للقاعدة األصوليَّة: 

ل إلى الواجب إالَّ به فهو واجب«، واهلل أعلم. »ما ال يُتوصَّ

� أجابت الهيئة بما يلي:
جل أن يلبس خامتاً أو غيره من الذهب، حلديث أنَّ النبيَّ � رأى رجاًل يف يده خامت من ذهب، فنزعه من  ال يجوز للرَّ

يده، وقال: »يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها يف يده« ]رواه مسلم[.
ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب؛ حيث ثبت عن النبيِّ � أنَّه خرج على أصحابه ويف إحدى يديه حرير، ويف األخرى ذهب؛ 

فقال: »هذان حرام على ذكور أمتي، ِحلٌّ إلناثها« ]أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد[.
ة للداللة على أنَّه متزوِّج حسبما جرى به الُعْرف؛ فإنَّه ال يجوز إذا قصد أنَّه  ا تختُّم الرجل أو املرأة بخامت من الفضَّ وأمَّ
ة،  ا إذا لم يقصد ذلك فإنَّه مباح؛ حيث ثبت عن النبيِّ � »أنَّه صاغ خامتاً من فضَّ ُسنَّة، أو قصد التشبُّه بغير املسلمني، أمَّ

د رسول اهلل« ]رواه البخاري ومسلم[. ونقش فيه محمَّ
ة؛ فإنَّه جائز للمرأة، واهلل أعلم. ا التختُّم بالفضَّ وأمَّ

السؤال: هل ف كتابته ف قانون املدرسة شيء غير ضروريٍّ كما يقال؟ وإذا تركته من غير كتابته ف قانون 

املدرسة سيكون فيه تهاون ف تنفيذه بني األخوات؛ فهل أكون آثمة ؟

ًا ف زيِّ  تي بلغن سنَّ البلوغ، ليكون إلزامياّ ة احلجاب على البنات اللاّ )4276( نودُّ تقرير شرع اهلل ف فرضيَّ

املدرسة، وف كتابة قانون مدرستنا التي افتتحناها حديثًا...:
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بيـــع المرابحــة وشروطه
عرض على جلنة الفتوى االستفتاء التالي ، ونصه:

���ن نتعامل بطريق���ة املرابحة مع أحد  نح���ن مجموعة ممَّ

البنوك اإلس���الميَّة، وفوجئن���ا باملقال املرف���ق  بالكتاب، 

وحسب رأي كاتبه: إن املرابحة حيلة ربويَّة خالصة، وأنَّه 

ا  يرة؛ ممَّ ���رِّ يب���رأ إلى اهلل من ه���ذه املعاملة واحليلة الشِّ

 ، أوقعنا يف حيرة ش���ديدة، وأنتم أصحاب الرأي الشرعيِّ

وال نرغ���ب يف حال من األحوال أن نلقى اهلل ويف أموالنا 

شبهات كبيرة.

؛ نظراً ملا س���بَّب لنا من  نرج���و إعطاءنا احلكم الش���رعيَّ

مشكالت ال حلَّ لها، بل وبعض منَا ينوي التعامل مع بيت 

؟ ف أم نستمرُّ التمويل نظام املرابحة؛ فهل نتوقَّ

� أجابت اللجنة مبا يلي:

املرابحة صحيحة شرعاً بالشروط التالية: 

الً، قبل حترير  اًل: أن يق���وم البائ���ع بتملُّك البضاع���ة أوَّ أوَّ

عق���د البي���ع للمش���تري؛ ألنَّه ال يج���وز أن يبي���ع املرء ما 

ال ميل���ك؛ لقول���ه � حلكي���م بن حزام: »ال تِب���ْع ما ليس 

نه.  عندك« أخرجه الترمذي، وحسَّ

ثاني�������ًا: إعالم املش���تري بالثمن الفعليِّ الذي اش���ترى به 

البائع السلعة.

ثالث�������ًا: أن يكون الربح املضاف إلى الثمن الفعليِّ معلوماً، 

وأن يُنصَّ يف العقد على أنَّه ربح. فإذا اس���توفت املرابحة 

هذه الشروط؛ كان العقد صحيحاً، واهلل أعلم.

]4387/153/14[

البيع باألجل مع زيادة في السعر
ه: عرض على جلنة الفتوى االستفتاء التالي، ونصُّ

ما هو الرأي الشرعيُّ يف بيع الشقق السكنيَّة على نظامي 

)الكاش، واألقس���اط(؟ علماً بأنَّ س���عر البيع باألقس���اط 

يزيد عن س���عر بيع الكاش. وهل تعتب���ر الزيادة يف البيع 

باألقس���اط مبثابة فائدة ربويَّة؟ علماً بأنَّ األس���عار تزيد 

يوماً بعد يوم يف موادِّ البناء. أفتونا مأجورين.

� أجابت اللجنة مبا يلي:

ل إلى  ، ويجوز بثم���ن مؤجَّ يجوز ش���رعاً البيع بثم���ن حالٍّ

دة املقدار  ط على أقساط محدَّ د، أو بثمن مقسَّ أجل محدَّ

والزمن، ولو كان أكثر من الثمن احلالي يف هاتني احلالتني.

فإذا متَّ البيع باألجل أو باألقساط بثمن يزيد على الثمن 

ته شروٌط؛ هي: ؛ اشتُرط لصحَّ النقديِّ

األول: أن يُب���تَّ األم���ر يف الثمن؛ بأن���ه بالنقد أو باألجل 

أو بالتقس���يط، وال يبقى فيه خيار ألحدهما يف ذلك بعد 

العقد.

إعداد
هيئة التحرير

ف���ت���اوى 
مختارة
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الثان�������ي: أن ال يُنصَّ يف العقد باألجل على زيادة القس���ط 

عند تأخر املشتري يف وفائه عن حلول أجله، وإال كان من 

با احملرم. الرِّ

]7339/93/23[

ديـن  ـة المورِّ - إلــزام الجمعـيـَـّ

بالمساهمة في المهرجانات

ديــن  ــة المورِّ - إلـــزام الجمعيَّ

بتخفيض األسعار، وإرجاع التالف 

وتوريد سلع مجانيَّة
عرض على جلنة الفتوى االستفتاء التالي ، ونصه:

���ة بإجبار  ���ات التعاونيَّ 1- م���ا ج���واز قيام بع���ض اجلمعيَّ

ار ومصنِّعي املوادِّ الغذائيَّة وغيرهم من املورِّدين على  التجَّ

ا ميثِّل عبئاً مالّياً  املس���اهمة باملهرجانات دون رغبتهم؛ ممَّ

عليه���م؟ ويف حال رفضهم للمس���اهمة تُوَق���ف بضائعهم، 

ر دفعاتهم املاليَّة، وغيرها من أساليب الضغط التي  وتؤخَّ

متارسها بعض اجلمعيَّات التعاونيَّة.

2 - ما مدى جواز قيام بعض اجلمعيَّات التعاونيَّة بإجبار 

���ار ومصنِّع���ي امل���وادِّ الغذائيَّة وغيرهم م���ن املورِّدين  التجَّ

ا ميثِّل  ���ة دون رغبتهم ممَّ إعط���اء اجلمعيَّة بضاعة مجانيَّ

خس���ارة كبيرة عليهم؟ ويف حال رفضهم إعطاء البضاعة 

املجانيَّة تخفَّض بضاعتهم يف اجلمعيَّة، ويف بعض األحيان 

تقاطع بالكامل.

3 – ما مدى جواز قيام بعض اجلمعيَّات التعاونيَّة بإجبار 

���ار ومصنِّع���ي امل���وادِّ الغذائيَّة وغيرهم م���ن املورِّدين  التجَّ

ا ميثِّل خسارة كبيرة عليهم؟  بتخفيض أس���عار سلعهم؛ ممَّ

ويف حال رفضهم تخفيض األسعار تخفَّض بضاعتهم، أو 

تقاطع بالكامل.

4 – ما مدى جواز قيام بعض اجلمعيَّات التعاونيَّة بإرجاع 

ار، والتي تس���بَّبت اجلمعيَّات يف  الس���لع التالفة إل���ى التجَّ

تلفها؛ نتيجة لسوء التخزين، أو انقطاع التيار الكهربائي، 

���ات  أو س���وء املناول���ة، أو عب���ث بع���ض مرت���ادي اجلمعيَّ

���ة؟ علماً بأن هذه الس���لع يتمُّ اس���تالمها من قبل  التعاونيَّ

اجلمعيَّات بحالة س���ليمة 100 %، وهذا األمر يتس���بَّب يف 

ار خسارة كبيرة يف بضائعهم.  حتميل التجَّ

� أجابت اللجنة مبا يلي:

ات والعبادات  ع للخيرات واملب���رَّ 1- التش���جيع عل���ى التبرُّ

أم���ر مرغوب فيه، ولكنَّه ال يجوز الضغط والتضييق على 

ع بها  أحد بأيِّ وسيلة من الوسائل امللزمة بذلك؛ ألنَّ التَّبرُّ

من القربات، وال أجر عليها بغير نيَّة وطواعية؛ ملا جاء يف 

احلدي���ث الصحيح: »إنَّ اهلل طيِّب ال يقبل إال  طيِّباً« رواه 

مسلم يف كتاب الصدقة.

اد اجلمعيِّات وال للجمعيِّات الضغط  وعليه: فال يجوز الحتِّ

ع بأيِّ وس���يلة  ار على التبرُّ عل���ى املتعامل���ني معها من التجَّ

من الوس���ائل، ولكن يكتفون باإلغ���راء والترغيب ال غير. 

ار على  ���ات التعاونيَّة أن تب���ر التجَّ 2- ال يج���وز للجمعيَّ

ع مندوب، وال يكون إالَّ  ع ببضائ���ع مجانيَّة؛ ألنَّ التبرُّ التبرُّ

ع���ن رض���ى، وال يفرض فرض���اً، وإذا امتنع ش���خص عن 

ع فال يجوز أن يكون ذلك سبباً يف عقابه والنيل منه،  التبرُّ

ه. ع وإعطاؤه غير حقِّ كما ال توز محاباة املتبرِّ

اَر  3- ال يجوز إجباُر اجلمعيَّاِت التعاونيَِّة وال غيِرها التُّجَّ

ومصنِّعي املوادِّ الغذائيَّة على تخفيض أس���عار بضائعهم؛ 
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م شرعاً؛ قال اهلل تعالى: ﴿  ڦ  ڄ   ڄ   ألنَّ اإلكراه محرَّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾]النس���اء:29[ ، وللجمعيَّات احلقُّ 
يف أن تعِرض بضائع من تشاء، ولكن يف حدود ما تقضي 

ة، وما يفيد املستهلكني. به املصلحة العامَّ

4- ولي���س للجمعيَّة أن تخصم على التاجر قيمة ما يتلف 

يف اجلمعيَّة، أو يفس���د، أو يُفقد أو تنتهي صالحيَّته أليِّ 

سبب من األسباب، ما دامت قد استلمت البضاعة سليمة 

وصاحل���ة، وما يحصل من اخلص���م اإللزاميِّ مقابل هذه 

التوال���ف فهو غير مش���روع، وال يس���قط ح���قُّ التاجر يف 

املطالبة به، إالَّ إذا رضي بإس���قاطه دون إجبار، ولو وافق 

ه بناًء عل���ى امتناع اجلمعيَّة من إعطائه  على إس���قاط حقِّ

ه. واهلل أعلم. البضاعة إالَّ بذلك؛ فهو إجبار ال يسقط به حقُّ

]7394 /159/23[

وجة بمالها ف الزَّ تصرُّ
دون إذن الزوج

ه: عرض على جلنة الفتوى االستفتاء التالي ، ونصُّ

ها لكي حتفظه،  زوجتي عندها ذهب، وقد وَضَعتْه عند أمِّ

فت  ولكن دون إذني، ودون أن تراجعني يف ذلك، وقد تصرَّ

والدتها يف الذهب، وباعته حسب ما سمعنا؛ فهل لي حق 

يف املطالب���ة به؟ وهل يحقُّ للزوجة أن تتصرَّف يف الذهب 

ب���دون إذن زوجها؟ علماً بأنَّ الذهب ملكها. أرجو إفتائي، 

ولكم الشكر.

� أجابت اللجنة مبا يلي:

أنَّ للزوجة أن تتصرَّف يف ملكها دون إذن زوجها، واألولى 
ة،  له���ا أن تخبر زوجها؛ مراعاًة ملا ب���ني الزوجني من املودَّ

والرحمة، والصلة الوثيقة، واهلل أعلم.

]1800/119/6[

اقتناء الكلب
ه: عرض على جلنة الفتوى االستفتاء التالي ، ونصُّ

ق���ال رس���ول اهلل �: »ال تدخ���ل املالئكُة بيت���اً فيه كلٌب، 

وال ص���ورةُ متاثي���َل« متَّفق عليه، وصدق رس���ول اهلل �. 

والسؤال هو: 

م���ا حكم م���ن يربِّي كلباً يف بيته للحراس���ة؟ وما حكم من 

يربِّي كلباً يف بيته للتسلية؟

� أجابت اللجنة مبا يلي:

اتَّف���ق الفقهاء على عدم ج���واز اقتناء الكلب؛ حلديث أبي 

هري���رة � ق���ال: »أتى جبريُل عليه الس���الُم النبّيَ �، 

ق���ال: إنِّ���ي جئ���ُت البارحَة، فل���م مينْعن���ي أن أدخَل عليك 

إالَّ أن���ه كان يف البي���ِت ص���ورةٌ أو كل���ٌب« رواه أحم���د. إالَّ 

حلاجة؛ كالصيد، واحلراسة، وغيرهما من وجوه االنتفاع 

بالكلب التي لم ينَْه الش���ارع عنها؛ فإنه يجوز اقتناُؤه لهذه 

احلاج���ات؛ حلدي���ث: »مِن اقتَن���ى كلباً إالَّ كل���َب صيٍد أو 

ماش���يٍة؛ نُقص من أج���ِره كلَّ يوٍم قيراطان« رواه مس���لم. 

رات التي  وليس���ت تربية الكلب للزينة أو التسلية من املبرِّ

يجوز اقتناءُ الكلب من أجلها.

وينبغي للمس���لم أن يبتعد عن الص���الة يف بيت فيه كلٌب، 

إالَّ كلباً مأذوناً باقتنائه، مثل كلب املاشية أو الصيد، فإذا 

صلَّى يف بيت فيه كلب لم يؤذن باقتنائه؛ لم تبطل صالتُه 

بذلك؛ ما دامت كاملة األركان والشروط، ولكّنها مكروهة؛ 

م من النهي، واهلل أعلم. ملا تقدَّ

]5962/149/19[
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ِّيَُّة  ر الُعُقوُد الدُّ
ِفي تَْنِقيِح 

اْلَفتَاَوى 
اْلَحاِمِديَِّة

َدَرَج املسلمون منذ عهد الّتنزيل إلى يومنا هذا على أن 

يبنيِّ فقهاؤهم للّناس أحكاَم دينهم بياًنا أّولّيًا دون سؤاٍل، 

أو بياًنا مسبوًقا بسؤال؛ وهو الفتاوى.

إلى  املعمورة  أنحاء  جميع  كاّفة يف  املسلمني  اه  اتِّ وما 

ؤال واالستفتاء عّما ينزل بهم من وقائَع أو نوازل إاّل  السُّ

دلياًل على أهّمّية تدوين هذه الفتاوى ونشرها، والّتعريف 

واملستفتي،  للمفتي  ملجًأ  لتكون  ومظانِّها؛  مبصادِرها 

ووصاًل ملا انقطع منها عن واقع الفتوى احلالّية.

الّزاهرة،  الفقهّية  العصور  العلماء يف  فتاوى  ُدوِّنت  وقد 

فقهّية  وث��روة  األح��ك��ام،  ملعرفة  عظيًما  مرجًعا  وكانت 

وأصوِلهم،  املفتني،  مناهج  ملعرفة  ا  مهّمً ومجاالً  واسعة، 

ومدارِسهم.

هذا  ببيان  تختّص  فحة سوف  الصَّ هذه  فإّن  هنا؛  ومن 

اجلانب املهّم من كتب الّتراث املتعلّقة بالفتاوى والّنوازل، 

والوقوف على مناهج أصحابها.

»تنقيح  كتاب  عندها  سنقف  اّلتي  الكتب  هذه  ومن 
وسيتمُّ  احلنفي،  امل��ذه��ب  يف  احل��ام��ديَّ��ة«  ال��ف��ت��اوى 
ْفر العظيم وفق متهيٍد وثماِني  احلديث عن هذا السِّ

نقاٍط:-

�تمهيد:

َرًة يف املرتبة عن ُكتُب الفقه  تُعدُّ ُكتُب الفتاوى متأخِّ
ومتوِنها وشروِحها؛ ألنَّها يف معظِمها واقعاٌت ونوازُل 

رون. أفتى بها املتأخِّ
يََرى  احلنفيِّ  املذهب  الفتاوى يف  ُكتُب  على  ِلع  واملطَّ

؛ هما)1(: نوَعنْي من الكتب املؤلَّفة يف هذا الفنِّ
1- نوع يختصُّ بذكر الفتاوى والوقائع؛ ويكون ذلك 
عن طريق الّسؤال واجلواب، مع ذكر األدلَّة والّتعليل، 

مبا يناسب الواقعة املستفتى عنها.
وِمن هذا الّنوع: كتاب )النَّوازل يف الفروع(؛ ألبي اللّيث 
)الفتاوى  وكتاب  375ه���(،  أو  )373ه���  الّسمرقندّي 
الزينيَّة( البن جنيم )970ه�(، وكتاب )تنقيح الفتاوى 

احلامديَّة( البن عابدين )1252ه�(. 
مني يف كتب  2- ن����وع يذكر الفروع املنقول����ة عن املتقدِّ
الفقه املعتمدة، بطريقة تناسب املفتني والقضاة، وقد 
يزاد على ه����ذا الّنوع بعض مس����ائل الواقعات، وهذا 

 قدمًيا قالوا: 
فيه  ُيؤجر  ه  فإناّ ؤال؛  السُّ مفاتيُحه:  خزائن؛  »العلم 

ائل، والعالم، واملستمع، واحملباّ لهم«. أربعة: الساّ

د/ محمود محمد الكبش
الباحث بإدارة اإلفتاء

sakar78@hotmail.com
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الّنوع من كتب الفتاوى ميكن أن يُعدَّ من كتب الفقه، إاّل 
ت ِلتُِعنَي املفتني والقضاة، وأحُلق بها بعض  أّنها مل����ا أُِعدَّ
مسائل الواقعات والّنوازل، وسّميت كتب الفتاوى؛ جعلت 

من أنواع كتب الفتاوى.
  ومن هذا الّنوع: كتاب )فتاوى قاضي خان( أو )الفتاوى 
اخلانّية( حلسن بن منصور الفرغانّي، املعروف بقاضي 
خ����ان )592ه�(، وكتاب )الفتاوى الّتاتارخانّية(؛ لعالم بن 
ع����الء احلنفي )800ه�(، وكتاب )الفتاوى الهندّية(؛ وقد 
جمعه����ا جماعة من علماء الهند، حوالي عام )1100ه�( 

ورّتبوها على ترتيب كتاب )الهداية(.
وقد آث����رُت أن أدرس كتاب )تنقي����ح الفتاوى احلامدّية( 
البن عابدين؛ ألّنه على منهجّية الّنوع األّول املذكور آنًفا؛ 
اتِّساًقا َمَع ما سبق دراَستُه من كتب الفتاوى يف املذهب 

الّشافعيِّ واملالكيِّ يف العَدَديْن الّساِبَقنْي للمجلَّة.

أواًل- تسمية الكتاب.
د أم��ني اب��ن ع��اب��دي��ن رح��م��ه اهلل:  ق��ال ال��ّش��ي��خ محمَّ
الفتاوى  تنقيِح  يَّة يف  رِّ الدُّ ب�)العقود  ذلك  يُْت  َسمَّ »وقد 

احلاِمِديَّة(«)1(.
ى كذلك ب� )تنقيِح الفتاوى احلاِمِديَّة()2(. ويُسمَّ

� ثانيا- مصنف األصِل والتنقيح:
أصل الكتاب لإلمام العاّلمة حامد بن علي بن إبراهيم 
واسم  )ت1171ه����(،  دمشق  مفتي  احلنفّي؛  العمادّي 
)الفتاوى  أو  املفتي(  املستفِتي عن سؤال  )ُمْغِني  كتابه 

احلامديَّة()3(.
د أمني ابُن عابدين فاْختََصر كتاَب  يخ محمَّ ثمَّ جاء الشَّ
تنقيِح  يف  يَّ��ة  رِّ ال��دُّ )العقود  وأسماه  َحه،  ونقَّ العمادّي 

الفتاوى احلاِمِديَّة()4(.
د أمني بن عمر بن  وصاحب التَّنقيح هو: أبو النُّور محمَّ
عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن محمد صالح 

 الدين الّشهير ب�)عابدين(.
تعود  ب�)ابن عابدين(، وهي شهرة  أمني  د  وُعرف محمَّ
اللّقب  ين  الذي أُطلق عليه  الدِّ د صالح  ه محمَّ إلى جدِّ

لصالِحِه.
ُوِلد يف عام )1198ه�( يف دمشق، ونشأ يف حجر أبيه 
أحياء  من  حيٌّ  القنوات،  حّي  يف  عابدين  عمر  الّسّيد 
األربعاء  ي��وم  اهلل يف ضحوة  رحمه  وت��ويّف  دم��ش��ق)5( ، 

احلادي والعشرين من ربيع الّثاني )1252ه�(.
وِمن مؤّلفاته: حاشية ابن عابدين، املسّماة: )رّد احملتار 
على الّدّر املختار(، و)منحة اخلالق على البحر الّرائق(، 
و)شرح عقود رسم املفتي( منظومة وشرُحها، وهي يف 
يف  الفقهاء  وطبقات  وأصولها،  الفتوى،  قواعد  بيان 

يَّة« على خصائَص  رِّ يقف المطالع لـ»العقود الدُّ
وممّيزاٍت  والموضوع،  كل  الشَّ في  عة؛  متنوِّ
ُكُتب  من  غيره  على  ُق  يتفوَّ الكتاَب  َجَعَلِت 

الفتاوى في المذهب الحنفيِّ
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املذهب احلنفّي.
وله حواٍش كثيرة، ُعِثر على بعضها، ولم يُعثر على كثيٍر 

منها. 
وعلم  والّتفسير،  الفقه،  أصول  يف  مؤلفاٌت  أيًضا  وله 

الكالم، واحلديث، والعربّية. 
عابدين  اب��ن  على  احللبّي  سعيد  الّشيخ  أش��ار  وق��د 
بتصنيف هذا الكتاب -على ما سبق اإلشارة إليه، وما 
سيأتي بيانه- على طريقة االختصار والّتنقيح والّتهذيب 
لكتاب العمادّي املذكور؛ فبدأ بذلك أثناء تصنيفه )رّد 
احملتار(، وامتّد به العمل يف جزَءين كبيَرين على نصف 
األصل تقريًبا، وظّل يكتب يف مّدة خمس أو سّت سنوات 
اّلتي  أو  أّنه بدأ فيه سنة )1232ه���(  تقريًبا، والّظاهر 

بعدها، حّتى تكامل بالّشكل املعروف)6( .   

 � ثالًثا- عمُل ابِن عابدين في الكتاب:
قال ابن عابدين يف مقّدمة الفتاوى واصًفا ما كان عليه 
الكتاب، وما صنع فيه: »فيه نوع إطناب؛ ِبتَْكَراِر بعِض 
صْرَف  ف��أرْدُت  اجل��واب؛  يف  النُّقول  وتعداِد  األسئلة، 
ة نحو اختصاِر أسئلِتِه وأجوبِتِه، وحْذِف ما اشتهر  الهمَّ

منها، ومكّرراِتِه، وتلخيص أدلَِّته.
م، وجمعُت ما  ق��دَّ ���ْرُت ما  ، وأخَّ ��رَ ْمُت ما أخَّ ��ا قدَّ ورمبَّ
ق على وضٍع محكٍم، وزدُت ما ال بدَّ منه؛ ِمن نحو  تفرَّ
ا إلى  استدراٍك، أو تقييٍد، أو ما فيه تقويٌة وتأييد؛ ضاّمً

حتُها«. ذلك أيًضا بعَض حتريراٍت نقَّ

� رابعا- االعتناء بالكتاب طباعة ونشرًا:
طبع الكتاب عّدة طبعات على ما وقفُت عليه:

سنة  ال��ق��اه��رة،  يف  )الكاستلّية(  الّطبعة  األول����ى:   -
يف  املطالب  ذك��ر  مع  كبيرين،  جزءين  يف  )1280ه����(، 

الهامش.
- الّثانية: الطبعة )البوالقية( يف املطبعة األميرية؛ سنة 
)1300ه�(، وهي يف مجلدين، واّطلعت على مصّورتها، 

وهي طبعة دار املعرفة- بيروت- لبنان.
)1306ه�(  سنة  مبصر،  )امليمنية(  الطبعة  الّثالثة:   -
يف  وهي  اخليرية(،  )الفتاوى  وبهامشها  و)1310ه����(، 

مجلَدين كذلك.
لبنان،  ابعة: طبعة )دار الكتب العلمية(، بيروت –  - الرَّ
سنة )2008م(، باعتناء: محمد عثمان، وهي أيًضا يف 

مجلَدين.  

� خامسا- مصادر كتاب »العُقود الدرية«:
بِذْكِر  الكتاب  ديباجة  يف  عابدين  ابن  الّشيخ  يلتزم  لم 
وإن  وامل��راج��ع،  امل��ص��ادر  م��ن  عليه  اعتمد  م��ا  جميِع 
حاشيتَيِْه  يف  حتريراِتِه  على  اعتماده  إل��ى  أش��ار  ك��ان 
نحِو  منه من  بُدَّ  ال  ما  »وزْدُت  قال:  ؛ حيُث  املشهورتنَْيِ
استدراٍك أو تقييٍد أو ما فيه تقويٌة وتأييٌد؛ ضاّماً إلى 
على  حاشيتي  يف  حتُها  نقَّ حتريرات  بعَض  أيًضا  ذلك 
اِئق(،  الرَّ البحر  )ِمنَْحُة اخلالِق على  املسماة:  »البحر«؛ 
املسماة:  الّتنوير«؛  »شرح  على  علّقتها  التي  وحاشيتي 
رتُُه من »الّرسائل  رِّ املختار(، وما حرَّ )َردُّ احملتاِر على الدُّ

الفائقة« يف بعض املسائل املغلقة«)7(.
 - مصادره  يف  تنوًُّعا  يرى  الكتاب  على  املطلع  أنَّ  إاّل 
أنَّ  لي  تبنيَّ  وقد  ح-؛  املنقِّ وزي��ادات  األص��لِ  أعني: يف 
اعتماد الّشيخ ابن عابدين على مصادر احلنفيَّة؛ حتقيًقا 
ح. وتخريًجا وعزًوا أكثُر بكثير من صاحب األصل املنقَّ

 وال يتَِّسُع املقاُل لذكر جميع مصادِرِه، حّتى وإن ُصنَِّفْت 
ِبها،  وتشعُّ لكثرِتها  وذل��ك  لالختصار،  مجموعات  يف 

ويكفي هنا ذكُر بعِضها تنبيًها على املهمِّ منها؛ وهي:-
الّنوازل(؛  )ك��ت��اب  املعتمدة:  ال��ف��ت��اوى  كتب  أه���مُّ   -1
للّسغدّي  الّنوازل(؛  يف  و)النُّتَف  )375ه�(،  للّسمرقندي 
)461ه�(، و)الفتاوى الولواجلّية(؛ ألبي الفتح الولواجلّي 
البخارّي  للّطاهر  ال��ف��ت��اوى(؛  و)خ��الص��ة  )540ه�����(، 
)542ه�(، و)فتاوى قاضي خان(؛ لألوزجندّي )592ه�(، 
الّدين )619ه�(،  للقاضي ظهير  الظهيرّية(؛  و)الفتاوى 
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و)الفتاوى التتارخانّية(؛ البن العالء )786ه�(، و)الفتاوى 
البزازّية(، البن بزاز )827ه�(، وغيرها كثير.

روح واحلواشي: كتاب  2- أهمُّ كتب الفقه؛ املتون والشُّ
)هداية املهتدي شرح بداية املبتدي( وشروحه، والهداية 
كتب  أب��رز  من  وه��و  )593ه����(،  البخاري  للمرغيناني 

املتأخرين.
ومنها: كتاب )مختصر القدوري(؛ وشروحه، واملختصر 
معروف عند اإلطالق ب� )الكتاب( وهو لإلمام القدوري 

)428ه�(.
والنظائر  كاألشباه  )970ه����(،  جنيم  اب��ن  كتب  ومنها: 
املتون  من  ذك��ر  ما  وغير  ال��رائ��ق،  والبحر  وحواشيه، 

والشروح واحلواشي.
قات: ك� )كتاب األوقاف(؛ للخّصاف )261ه�(،  3- متفرِّ
)450ه�(،  السمرقندي  علي  ألبي  األصغر(؛  و)اجلامع 

وغيرها.
وقد استعان بكتب يف شّتى العلوم املساعدة؛ من علوم 

اآللة وغيرها.

 � سادسا- أهمية الكتاب:

ح،  املنقِّ وعمل  األصل  أهّمّية  من  الكتاب  أهّمّية  تظهر 
فابن عابدين رحمه اهلل عندما اعتنى بالكتاب تهذيًبا 
فيه  فبذل  الكتاب؛  هذا  أهميََّة  يعرف  كان  واختصاًرا؛ 
ا يدلُّ على هذا:  ح فتاويه، وممَّ ر مسائله، ونقَّ جهَدهُ، وحرَّ
ًحا أهميَّتَُه والباعَث  ما َوَرَد -يف خطبته للكتاب- ُمَوضِّ
املستفتي  )مغني  كتاب  »إنَّ  يقول:  الّتأليف؛ حيث  على 
امة حامد  مة واحلبر الفهَّ عن سؤال املفتي( لإلمام العالَّ
امللك  رحمة  عليه  الشام  دمشق  مفتي  العمادي  أفندي 
إليها  تدعو  التي  احل��وادث  ُج��لَّ  َجَمَع  كتاٌب  السالم: 
العمل  عليه  وما  األق��وى،  للقول  ي  التحرِّ مع  البواعث 
والفتوى؛ لم أَر للمبتلى بالفتوى أنفَع منه حيُث َجَمَع ما 

ال ِغًنى عنه«)8(.
؛ فصاحبه  ويَُعدُّ الكتاب كذلك ُعْمدًة يف املذَهِب احلنَِفيِّ
املذهب  حتقيق  يف  معتمدة  وكتبه  قني،  احملقِّ خامتة 

َمِتِه«: »فدونََك كتاًبا  وحتريره؛ قال رحمه اهلل يف »مقدِّ
وائد؛ هو  حاوًيا ِلُدَرِر الفوائد، خاوًيا عن مستنكراِت الزَّ

العمدة يف املذهب«)9(.

� سابعا- خصائص كتاب »العقودِ الدرية« ومميزاته:
يَّة« على خصائَص متنوِّعة؛  رِّ يقف املطالع ل�»العقود الدُّ
ُق  يتفوَّ الكتاَب  َجَعلَِت  وممّيزاٍت  واملوضوع،  كل  الشَّ يف 

. على غيره من ُكتُب الفتاوى يف املذهب احلنفيِّ

 � فمن خصائصه الشكلية:
1- ُحْسُن التَّرتيب والتَّقسيم: سواء يف الكتب الرئيسة، 
م،  وقسَّ ورتَّب  ر،  وأخَّ م  فقدَّ املدرجة حتتها،  األبواب  أو 
َق صاحُب األصل من املسائل املتشابهة؛ كما  وجمع ما فرَّ
النكاح عند مسائل اجلهاز:  قال ابن عابدين يف كتاب 
األبواب،  يف  قة  مفرَّ املؤلف  ذكرها  اجلهاز(  »)مسائل 

وجمعتُها هنا لتسُهَل مراجعتُها«)10(.
الطالق(:  )كتاب  يف  ق��ال  والّتأخير؛  التقدمي  ولبيان 
»وهذه مسائل ذكرها املؤلِّف يف كتاب األميان، وذكرتُها 
الق ِمن جهة الوقوع وعدمه، وإن كان  هنا لتعلُّقها بالطَّ
محلُّها األميان؛ كأكثر املسائل املارة، ولكن األولى جمعها 

يف محلٍّ واحٍد لتسُهَل املراجعة«)11(.
ُد يف كتاِبِه قوالً ألحٍد إالَّ  2-  أمانة النَّْقل: فال تكاد َتِ
َ صاحبَُه، أو ترتيًبا مختاًرا إاّل  عزاه، أو ترجيًحا إالَّ بنيَّ
من  مسألة  تخلو  ال  كثيرة،  ذلك  على  واألمثلة  أسنََده، 

هذا.
والفروع  ل��ألب��واب  ال��ّدّري��ة«  »العقود  شمول  سعة   -3
الفقهية: فقد اشتمل الكتاب على أبواب الفقه جميعها؛ 

من عبادات، ومعامالت، وأنكحة، ومواريث، وغيرها.
4- التقييد لإلطالقات: وهذا مما نص عليه يف مقدمته 

ونفاذ  اطالعه،  بسعة  عابدين  ابن  يبهرك 
داخل  والروايات  لألقوال  وحصره  بصيرته، 

المذهب، ال سّيما كتب الفتاوى
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مسائل  من  مسألة  قوله يف  ذلك  ومن  آنًفا،  كما سبق 
الظهيرية،  كالم  توجيه  يف  لي  ظهر  ما  »ه��ذا  الوقف: 
وبه يعلم أنَّ إطالق املؤلف عدم جواز الوقف فيه نظٌر؛ 

فتدبر«)12(.
وقال يف مسألة من مسائل النفقة: »وهذا جواب حَسٌن؛ 
يحّل عقدةَ اإلشكال، ولكن ال بد من التقييد بكون األب 
غيَر َزِمٍن؛ إذ لو كان زمًنا تب نفقة األوالد على اجلد 

اتفاًقا«)13(.
يف  ذلك  ويكون  الفقهية:  املتفرقات  من  كثير  نظم   -5
الغالب من نظمه، بل ينص عليه، ومراده تسهيل حفظها 
على املتعلم؛ ومن ذلك ال على سبيل احلصر؛ قوله يف 
نظم عدم دخول أوالد البنات يف لفظ أهل البيت واآلل: 

»ونظمت ذلك يف بيتني؛ وهما:
آٌل َوأَْهٌل َوأَْواَلٌد َكَذا َعِقٌب  

يًَّة َحَصُروا                      نَْسٌل َوِجنٌْس َكَذا ُذرِّ
َفاَل ُدُخوَل أِلَْواَلِد الْبَنَاِت؛ َفُقْل 

 ِفيَما َذَكْرُت، َفَقْد مَتَّ الَِّذي َذَكُروا«)14(.

 � ومن خصائصه الموضوعية:

دون  الفقهيَّة:  املسائل  يف  واب  والصَّ احل��قِّ  حتري   -1
تعصب لقول دون آخر، بل يدور مع الدليل حيث دار، 

ويرجح املوافق ألصول املذهب، وقواعده الفقهية.
ومنه ما جاء يف كتاب البيوع: »)سئل(: فيما إذا اختلف 
املتبايعان يف قبض الثمن بعد قبض املبيع وهالكه؛ فهل 
القول للمشتري مع ميينه وال حتالف؟ )اجلواب(: نعم؛ 
واب  الصَّ )أق��ول(  وغيرها.  »الهداية«  به يف  ح  كما صرَّ
أن القول للبائع مع ميينه«)15(، ثمَّ دلَّل على ذلك بأدلَِّة 

ة املذهب. املذَهب، وأقوال أئمَّ

2- تصحيُح الفتَْوى كما يف ُكتُِب الُفُروع: ومن ذلك ما 
فْرِض  بعد  نَّة  السُّ هل  »)سئل(  الّصالة:  كتاب  يف  جاء 
الفِرِض؛  وقبل  أربع؟  أم  ركعتاِن  مذهِبنا؛  على  العشاء 
دة أم مندوبة؟ )اجلواب(: الركعتان  هل ِهَي عندنا مؤكَّ
دة، واألربُع قبلها وبعدها مندوبة،  بعد العشاء سنة مؤكَّ
وبعده  النقصان،  جلبر  الفرض  قبل  النَّوافل  وُشِرَعِت 
يف  العكس  ��واب  ال��صَّ )أق���ول(:  الشيطان.  طمع  لقطع 

ر«)16(. الدُّ
عليه  الذي  القول  بانتخاب  وذلك  الفتوى:  3-  حترير 
الفتوى يف املذهب، وإظهاره، وتعريف املستفتي والقارئ 

به، وهذا يدل على سعة علِم اإلمام واطالِعِه.
منا يف  ومن ذلك ما جاء يف )كتاب النكاح(: »)أقول( قدَّ
باب املهر عن البحر أن فيه اختالف اإلفتاء، وأن القول 
املختار(  )الدر  وقال يف  أحسن،  زماننا  نقلها يف  بعدم 
ال  أنه  ديارنا  يف  العمل  عليه  وال��ذي  )النهر(،  يف  لكن 
يسافر بها جبًرا عليها، وجزم به البّزازّي، وغيره، ويف 
يقع  مبا  يفتي  الفصولني  ويف  الفتوى،  وعليه  املختار: 

عنده من املصلحة«)17(.
4-حتقيق األقوال والروايات: يبهرك ابن عابدين بسعة 
والروايات  لألقوال  وحصره  بصيرته،  ونفاذ  اطالعه، 
داخل املذهب، ال سّيما كتب الفتاوى؛ فتدرك عندها: 
َعه يف حتقيق املذهب كما يف كتب الفتوى دليٌل  أنَّ توسُّ

ِته. ِته وقوَّ على ِدقَّ
ما  »)أق��ول(:  والطالق:  اخللع  باب  قوله يف  ذلك  ومن 
ذكره من صحة البراءة بقولها: )أبرأك اهلل( مخالٌف ملا 
يف شرح »امللتقى« للبهنسي، وتبعه تلميذه الباقاني، وكذا 
العالئي من عدم صحتها، وأفتى به اخلير الرملي، لكن 
أفتى العالمة ابن الشلبي مبثل ما هنا معلِّاًل بأن العرف 
جار على أنَّ اللَّفظ املذكور إبراء؛ فكأنها قالت: )أبرأك 
اهلل؛ ألني أبرأتك(، وذكر أنَّه أفتى مبثله النَّاصر اللَّقاني 

وشيخ اإلسالم احلنبلّي«)18(.
ا من كثير، واملقصود: اإلشارة. وهذا قليل جّدً

ابن  عصر  مرآة  يَّة«  رِّ الدُّ »العقود  كتاب  ُيَعدُّ 
المؤلف  عصر  الكتاب  عكس  فقد  عابدين: 
من نواحيه المتعّددة: الّدينّية، واالجتماعّية، 

واالقتصاديّة؛ وغيِرها.
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� ومن مميزات الكتاب:

يَّة« مرآة عصر ابن عابدين:  رِّ 1- يَُعدُّ كتاب »العقود الدُّ
املتعّددة:  نواحيه  املؤلف من  الكتاب عصر  فقد عكس 

الّدينّية، واالجتماعّية، واالقتصادّية؛ وغيِرها.
عصره  مشاكل  اهلل  رحمه  عابدين  اب��ن  الشيخ  عالج 
نافح  بل  تاهها،  اليدين  مكتوف  يقف  ول��م  ومكانه، 
عن احلق ودافع عنه، وأرشد العاّمة إلى سلوك سبيل 
البدع  )فائدة: من  قال يف  البدعة؛ فقد  وترك  السّنة، 
املنكرة(؛ ُمنِْكًرا على جهلة املتصوفة وبعض دجاجلتهم: 
وفية بحديث الباب على إباحة  »واستدل جماعة من الصُّ
بأنَّ غناء  آلة، ويُردُّ عليهم  بآلة وبغير  الغناء، وسماعه 
اجلاريتني لم يكن إال يف وصف احلرب، والشجاعة، وما 
ص عليه الصالة والسالم  يجري يف القتال؛ فلذلك رخَّ
ويهيِّج  اكن،  السَّ يحرك  الذي  املعتاد  الغناء  ��ا  وأمَّ فيه، 
والنساء،  الصبيان،  فيه وصف محاسن  الَّذي  الكامن؛ 
يُْختَلَُف يف حترميه،  فال  مة؛  احملرَّ األمور  من  ونحوها 
إذا  فإنَّك  الصوفية؛  ِمن  اجلهلة  أبدعه  ملا  اعتبار  وال 
قَت أقوالَهم يف ذلك، ورأيَت أفعالَهم= وقفَت على  حتقَّ

ندقة منهم«)19(. آثار الزَّ
2- احتواء الكتاب على اإلحالة والنقل عن كتُِب املذهب 
يف الفروع والفتاوى: وقد سبق جزءٌ من اإلشارة إليه، 
وهذا يُوِرث طاّلَب العلم، واملستفتني اّطالًعا واسًعا على 
كتب املذهب، ومواطن االستشهاد منها، مع ما يورثه من 

ثقٍة عظيمة يف صاحب الكتاب.
جزء  آنفا  معنا  مر  وقد  والتحقيق:  الضبط  مزيد   -3

يسير مما يدل على هذا.  
4- كثرة االستفادة من أقوال أئمة املذهب: فقد أفاد 
ابن عابدين من األئمة سواء من املجتهدين املنتسبني أو 
املستقلني، أو املجتهدين يف املذهب؛ حّتى غدا الكتاب 

موسوعة علمية، ومعلمة فقهية.

5- ظهور شخصيَّة ابن عابدين يف التَّرجيح واالختيار: 
امل��ذه��ب أو خ��ارج��ه، ليكون ذل��ك أدعى  س��واء داخ��ل 

للمستفتي كي يعمل على ضوء ما يفتيه به مفتيه.
ومن ذلك قوله يف باب )وقف املريض أرضه أو داره(: 
»)أقول( هذا هو املشهور املعمول به من ترجيح األقرب 
على غيره من أهل الدرجة؛ حيث شرطه الواقف كما 
يف  وقع  فما  وعليه؛  )اخليرية(،  يف  أفتى  وبذلك  هنا، 
الوقف حيث  كتاب  أيًضا يف محلٍّ آخر من  )اخليرية( 
شرك بني جميع أهل الدرجة؛ فالظاهر أّنه ذهول منه 
عن اشتراط األقربية الواقع يف سؤاله، وإال لزم إلغاء 

شرط الواقف؛ فتنبه«)20(. 
هذا؛ وصلّى اهلل على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
)1( )املدخل إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان( للدكتور أحمد سعيد 

حوَّى )375( وما بعدها.
)2( ينظر: مقدمة )تنقيح الفتاوى احلامدية( )7/1(.

)3( ينظر: )هدية العارفني( )361/1(.
)4( ينظر: مقدمة )تنقيح الفتاوى احلامدية( )7/1(.

)5( املصدر السابق، و)املدخل( حلوى )ص382(.
)6( ينظ���ر: )التكمل���ة(؛ لوال���د املترَجم ل���ه )5/1( وما بعده���ا، و)عقود 

الآللي يف األسانيد العوالي(؛ البن عابدين، وهو ثبته لنفسه.
)7( ينظر: )التكملة(؛ لوالد املترَجم له )5/1( وما بعدها.

)8( مقدمة )تنقيح الفتاوى احلامدية( )7/1(.
)9( املقدمة  )8/1(.

)10( املرجع السابق )8/1(.
.)168 / 1( )11(
.)356 / 1( )12(
.)213/2( )13(
.)40 / 2( )14(

.)408 / 2( )15(
.)265 /2( )16(
.)20 / 1( )17(

.)208 / 1( )18(

.)378 / 1( )19(

.)564 / 2( )20(
.)341/2( )21(
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الشيخ /زهري حممود محوي
أمني رس اهليئة الفتوى

zhamwi@hotmail.com

ُينقص  ال  العمى 
ــن تــدبــيــر  وال  م
َيمنع من ُسْؤَدد

       األعمى واملكفوف والضرير ف اللغة

يف اللغة: األعمى واملكفوف والضرير ألفاظ مترادفة ملن 

فقد بصره.

ق�������ال الراغب: الَعَمى: يق���ال يف افتقاد البصر والبصيرة، 

ل: أعمى، ويف الثان���ي: أعًمى وعٍم، وعلى  ويق���ال يف األوَّ

ل قول���ه تعال���ى: ﴿  ٻ  ٻ  پ﴾]س���ورة عب���س: 2[،  األوَّ

وعل���ى الثاني م���ا ورد من ذمِّ العمى يف القرآن نحو قوله: 

﴿ ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]سورة البقرة: 171[)1(.

���َراَرة، ذاهب  وق�������ال ابن منظور: ورج���ل َضِريٌر: بنَيِّ الضَّ

رير، واجلمع:  اء. واملكف���وف: الضَّ البص���ر، واجلمع أِضرَّ

املكاِفيف)2(. ويف املعجم الوسيط: جمعه أكفاء)3(. 

اء � بتش���ديد  ومما تلحن فيه العاميَّة جمع ُكْفء على أِكفَّ

اء: فجمع كفيف)4(. الفاء � والصحيح أْكَفاء، أما أِكفَّ

       العمى عمى البصيرة 

اتَّف���ق أهل العل���م واألدب عل���ى أن العم���ى ال ينقص من 

تدبير، وال مينع من س���ؤدد، وهذا املعنى نفس���ه قد ذكره 

د أس���ماء من عمي من أشرافهم،  ش���اعر قريش حني عدَّ

فقال يف كلمة له:

وُمْطِعٌم وَعِديٌّ يف سيادِتِه 

مِن            ف���ذاك داءُ قريش آخَر الزَّ

وخيُر داِئك داءٌ ال تسبُّ بِه 

الوَس���ِن                                                                 ةَ  ل���ذَّ نَّ���ى  مَتَ تبي���ُت  وال         

داءٌ كرمٌي، فال دعوى فتحذَرهُ 

  )5 (          فاحلمُد هلِل ذي اآلالِء وامِلنَنِ

ثتنا  حداَّّ
ة  التاريخياّ املصادر 

م��ت  ���ة ُق��دِّ ع��ن إن�����ازات ه���اماَّّ
ف  ل���ه���م  �������رت  وفِّ إذ  ل���ل���ُع���م���ي���ان؛ 

ة  الصحيَّ ال��رع��اي��ة  مختلفة  م��راح��ل 
من  كثير  كتب  كما  والجتماعية، 

املكفوفني  عن  املسلمني  علماء 
وإنازاتهم
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ق���ال اب���ن كثير: »ليس العمى عمى البص���ر، وإنا العمى 

عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة، فإنها ال 

تنفذ إلى الِعبر ، وال تدري ما اخلبر«.�

وما أحسن ما قاله بعض الشعراء يف هذا املعنى، وهو أبو 

نْتَريني  محمد عبد اهلل بن محمد بن سارة األندلسي الشَّ

)ت: 517 ه�(: 

َقاء، وقد يا َمن يُصيُخ إلى َداعي الشَّ

             ناَد به الناعيَاِن: الشيُب والكبَُر

إن ُكنَت ال تَْسَمع الذْكَرى، ففيم تَُرى

   يف رأسك الواعيان: السمُع والبََصُر؟

ليَس األَصّم وال األعَمى سَوى َرُجٍل

             لم يَْهده الَهاديان: الَعنُي واألثَرُ

ال الّدهر يَبَقى وال الدنيا، وال الَفلَك ال� 

ْمُس َوالَقَمُر              أعلى وال النَّيِّران: الشَّ

لَيَْرَحلَّن َعن الدنيا، وإن َكِرها           

              فَراَقه���ا، الثاوي���اِن: البَدُو واحَلَضُر)6(.                                                                                                                              

علم���اً ب���أن البص���ر نعم���ة عظيم���ة، أنعم اهلل به���ا على 

اإلنسان، وهناك من حرم من نعمة البصر، لكّنه لم يحرم 

نعم���ة البصي���رة؛ فأّلف وصّنف وعلّم وأمل���ى كتب العلم، 

وكان نبراًسا لغيره. 

        عناية املسلمني بالعميان

مت  ة ُقدِّ ثتن���ا املصادر التاريخّي���ة عن إجن���ازات هامَّ حدَّ

رت لهم يف مراحل مختلفة الرعاية  لهذه الشريحة؛ إذ وفِّ

الصحيَّة واالجتماعية، كما كتب كثير من علماء املسلمني 

عن املكفوفني وإجنازاتهم.

كان العرب يوقدون للعميان َخَشب املَنَْدلي:

كان العرب يوقدون نار الِقرى، وهي من أعظم مفاخرهم 

، وه���ي الن���ار التي ترفع مل���ن يلتمس الِق���رى، فكلَّما كان 

موضعه���ا أرفع كان أفخر. وذكر أه���ل األخبار أن العرب 

رمبا يوقدون نار القرى ب� »املَنَْدلي« ليهتدي إليها العميان. 

»املَنَْدل���ي: خش���ب ذو رائحة طيِّبة، تف���وح منه إذا أحرق، 

فتشّم من مسافة بعيدة«)7(.

قائد لكل ضرير:

واش���تهر ع���ن اخلليفة األموي الوليد ب���ن عبد امللك )ت: 

ة، وتقدمي العون  86 ه����( عنايته بذوي احلاج���ات اخلاصَّ

واملس���اعدة لهم، وال س���يما العميان؛ قال ابن كثير: »كان 

الوليد بن عبد امللك عند أهل الشام أفضل خالئفهم ... 

وأعطى كلَّ ُمْقَعٍد خادماً، وكلَّ ضرير قائداً«)8(.

اء م���ن يقودهم  ْمن���ى واألِضرَّ  ق���ال الصف���دي: »رّتب للزَّ

ًة ال يُبصر شيئاً،  ويخدمهم؛ ألنه أصابه رمد بعينيه، فأقام مدَّ

فقال: إن أعادهما اهلل تعالى عليَّ قمُت بحقه فيهما، فلما 

برئ رأى أنَّ ش���كر هذه النعمة اإلحسان إلى العميان«)9(. 

فات عن العميان        كتب ومؤلَّ

إن م���ن مظاهر عناي���ة العرب واملس���لمني بالعميان أنهم 

ألَّف���وا � ومن���ذ وقت مبكر � كتًبا ورس���ائل تَلف���ت األنظار 

���ريحة يف املجتمع، وتش���ير  وتش���يد  إلى أهمية هذه الشَّ

بإجنازاتهم وإس���هاماتهم يف ش���تى ميادين احلياة، وذلك 

مثل رس���الة اجلاحظ »البُرصان، والُعرج���ان، والُعميان، 

واحُل���والن«. ورس���الة الصف���دي »نَْكُت الِهْميَ���اِن يف نَُكِت 

الُعْميَان« وهذا تعريف موجز بها. 

الُبرص��ان، والُعرجان، والُعميان، واحُلولن : رس���الة  
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ألَّفها أب���و عثمان اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت: 255 ه�( 

َف فيها بأشهر الُعوران والُعرجان والبُرصان واحُلوالن  عرَّ

والُعميان، مع ذكر عوارض هذه العلل مقارنًة باألس���وياء، 

كما أشاد فيها بُقدرات بعض أصحاب العاهات.

ق هذه الرسالة(:  قال األستاذ عبدالس���الم هارون )محقِّ

»ل���م يُرد اجلاحظ بكتابه هذا أن يذكر العيوب والعاهات 

نعًي���ا على أربابها، بل قصد بذلك أن يجلو صورة ناصعة 

مش���رقة ل���ذوي العاهات الذين لم تك���ن عاهاتهم 

رى،  لتح���ول بينهم وب���ني تس���نُّم الذُّ

وقد مّهد لذلك بسرد شواهد 

الع���رب  أدب  م���ن  وآث���ار 

واملعاصري���ن  القدام���ى 

ل���ه، يف االعتزاز ببعض 

العاهات والدفاع عنها 

والصع���ود أحياًن���ا إل���ى 

الفخر بها والتمّدح وصدق 

االنتماء«)10(.

كت���اب  يف  فص���ل  املكافي��ف: 

)املع���ارف( وه���و م���ن تأليف ب���ن قتيبة 

ي�ن���َوَرّي: عب���د اهلل بن مس���لم، )ت: 276 ه�( وهو  الدِّ

ث فيه مؤلُِّفه عن مش���اهير  إم���ام يف اللغ���ة واألدب. حتدَّ

: »ملا وقفُت على كتاب املعارف  َف���ديُّ املكفوفني، قال الصَّ

الب���ن قتيب���ة رحمه اهلل تعالى، وجدتُه قد س���اق يف آخره 

فص���اًل يف املكافي���ف، فعّد فيه���م أبا قحاف���ة، وهو والد 

أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه، وأبا س���فيان بن حرب، 

والب���راء بن عازب، وجابر بن عب���د اهلل، وكعب بن مالك 

األنصارّي، وحّس���ان بن ثابت األنص���ارّي، وعقيل بن أبي 

طالب، وأبا أُس���يد الس���اعدّي، وقتادة ب���ن الّنعمان، وأبا 

عب���د الرحمن الّس���لمّي، وقت���ادة بن دعام���ة، واملغيرة بن 

ِمْقَس���م، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن احلارث بن هشام، 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه؛ 

ذهب بصره آخر عمره، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة 

ابن مس���عود، ومعاوية بن َس���بْرة، وس���عد بن أبي وّقاص؛ 

ذه���ب بص���ره يف آخ���ر عمره، وعب���د اهلل بن أب���ي أوفى 

ذهب بصره، وعلّي بن زيد من ولد عبد اهلل بن ُجدعان؛ 

ُول���د وهو أعمى، وأبا هالل الراس���بّي، وأبا 

يحيى بن ُمْحِرز الّضبّي. وذكر بعد 

هؤالء ثالثة مكافيف يف نس���ق: 

عب���د اهلل بن العبَّاس بن عبد 

املطلب، وأبوه العباس، وأبوه 

رأي���ت  ث���م  عبداملطل���ب. 

احلاف���ظ جمال الدين أبا 

الفرج عبد الرحمن بن علّي 

ابن اجل���وزّي رحمه اهلل تعالى 

قد س���اق فص���اًل يف آخ���ر كتابه 

)تلقي���ح فهوم أهل األثر( يف تس���مية 

العميان األشراف«)11(. 

قض��اء األعمى: رس���الة البن أبي َعْص���رون، عبد اهلل 

اب���ن محم���د بن هب���ة اهلل التميم���ي )ت: 585 ه����( وهو 

فقيه ش���افعي، ولد باملوصل، وانتقل إلى بغداد، واس���تقرَّ 

يف دمش���ق، فتولَّ���ى بها القضاء، وإليه تنس���ب املدرس���ة 

العصرونية، عمي قبل موته بعش���ر سنني، وألف يف حالة 

العمى هذه الرسالة )12(.

َنْك��ُت الِهْمي��ان)13( ف ُنَك��ت الُعْمي��ان: خلليل بن أيبك 

م��ن 
مظاهر عناية 

بالعمي��ان  واملس��لمني  الع��رب 
ف��وا � ومنذ وق��ت مبكر � كتًبا  أنهم ألَّ

أهمي��ة  إل��ى  األنظ��ار  َتلف��ت  ورس��ائل 
��ريحة ف املجتم��ع، وتش��ير   ه��ذه الشَّ

وإس��هاماتهم  وتش��يد بإنازاتهم 
احلي��اة ميادي��ن  ش��تى  ف 
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الصف���دي )ت: 764 ه�( يف هذا الكتاب ترجم املؤلف كل 

م���ن وقع له ذكره من العميان، س���واء ولد أعمى، أو طرأ 

علي���ه العم���ى مبرض أو غي���ره، وقد رتَّبه���م على حروف 

املعج���م، ومن بينهم بعض الصحاب���ة والتابعني وتابعيهم، 

وفيهم بعض الشعراء واألدباء واخللفاء والوزراء والعلماء 

وغيرهم، وعددهم )312( علًما من األعالم. 

وق��ال فيه: »ق���ل أن ُوِجد أعمى بلي���داً، وال يُرى أعمى 

؛ منهم الترمذّي الكبي���ر احلافظ، والفقيه  إال وه���و ذك���يٌّ

منصور املصرّي الشاعر، وأبو العيناء، والشاطبّي املُقري، 

ّي، والس���هيلّي صاحب )الروض األُنُف(،  وأبو العالء املَعرِّ

وابن س���يدة اللغوّي، وأب���و البقاء الُعكبَ���رّي، وابن اخلبَّاز 

النحوّي، والنيلّي شارح احلاجبيَّة، وغيرهم ...

والس���بب ال���ذي أراه يف ذل���ك، أّن ذه���ن األعم���ى وفكره 

باً مب���ا ي���راه، ونحن نرى  يجتم���ع علي���ه، وال يعود متش���عِّ

ر ش���يئاً نس���يه، أغمض عينيه  اإلنس���ان إذا أراد أن يتذكَّ

وفكر، فيقع على ما شرد من حافظته، ويف املثل: "أحفظ 

من الُعميان"؛ أورده امليدانّي يف أمثاله )14(. 

ف عال��م املكفوف��ني: وه���و كت���اب من تأليف أس���تاذنا 

���َربَاصي رحمه اهلل؛ حيث أش���اد فيه  الدكتور أحمد الشَّ

د مناقبهم، وه���و دائرة مع���ارف يف هذا  بفضله���م، وع���دَّ

املوضوع )15(.

أحكام األعمى ف الفقه اإلس��لمي: وهو من تأليف 

محم���د عم���ر صغي���ر ش���ّماع، وهي رس���الة ماجس���تير، 

مة، كلّية الشريعة  ة املكرَّ نوقشت يف جامعة أم القرى مبكَّ

والدراس���ات اإلسالمّية، س���نة 1414ه� = 1994م؛ حيث 

جمع فيها الباحث مس���ائل هذا البح���ث يف كتب وأبواب 

كثيرة من أبواب الفقه.

فها ُعميان        كتب ألَّ

���يَر أس���ماء كثير م���ن الفقهاء  أوردت كت���ب التراجم والسِّ

والعلم���اء واألدباء الُعْميان، الذي���ن ألَّفوا كتًبا كان لها أثر 

كبير، ومن هؤالء : 

أبو القاسم البغدادي: 

عبد اهلل بن عبد العزيز )ت: 250 ه�( وهو أديب، نحوّي، 

ضري���ر، من أه���ل بغداد، كان ي���ؤّدب ول���د املهتدي باهلل 

العبَّاس���ّي، له رس���الة يف علم اخلط ، معنونة ب� »الُكتَّاب 

وصفة الدواة والقلم«)16(.

أبو احلسن ابن ِسيده: 

علي بن إس���ماعيل األندلس���ّي )ت: 458 ه�(، إمام اللّغة، 

وه���و أعمى ابن أعمى، يُضرب بذكائ���ه املثل، ألَّف كتاب 

���ص( وه���و  معج���م م���ن معاجم املعان���ي، وصفه  )املخصَّ

العالمة محمد محمود الشنقيطي بأنه »أحسن ديوان من 

لها باب خلق  دواوين اللغة العربيَّة«)17(، بناه على أبواب؛ أوَّ

اإلنسان، فنُعوت النساء، فاللباس، فالطعام، فاألمراض، 

فالنوم، فالنكاح، فالديار، فالس���الح، فاحليوان، فاألنواء 

والس���ماء، فاألّي���ام والليالّي، فالرياح والس���حاب، فاملطر 

واملاء، ف���األرض واجلبال والودي���ان، فالنبات، وختمه يف 

اشتقاق أسماء اهلل احلسنى. 

أبو البقاء الُعكَبري: 

عبد اهلل بن احلس���ني البغدادّي )ت: 616 ه�( وهو عالم 

ب���األدب واللغ���ة والفرائض واحلس���اب، أصيب يف صباه 

باجلدري فعمي، وكانت طريقته يف التأليف أن يطلب ما 

ُصنِّف من الكتب يف املوضوع فيقرأها عليه بعض تالميذه، 

ث���م ميل���ي من آرائ���ه ومتحيصه وم���ا علق يف ذهن���ه )18(.
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األعمى والبص�ير : 

كان محم���د ب���ن جابر األندلس���ّي )ت: 780 ه�( »األعمى 

النح���وّي« ق���د رحل إلى املش���رق، مع األديب األندلس���ّي 

أب���ي جعفر الّرعينّي »البصير« أحمد بن يوس���ف، فعرفا 

َعيْنيُّ  باألعم���ى والبصي���ر، فكان اب���ن جابر يؤّل�ِ���ف، والرُّ

يكتب، ولم يزاال هكذا على طول عمرهما )19(.

أبو الغنائم الضرير : 

ثتنا مصادرنا التاريخّية ع���ن ذكاء ونباهة  وبق���در م���ا حدَّ

ثتنا � أيًض���ا � عن نح���وّي أعمى، هو  الُعمي���ان، فق���د حدَّ

)أبو الغنائم الضرير( حبش���ّي ب���ن محمد )ت: 565 ه�(؛ 

حي���ث قال ياقوت احلم���وّي يف )معجم األدباء(: وكان مع 

ه���ذا العلم إذا خرج إلى الطريق بغير قائد ال يهتدي كما 

يهتدي العميان، حّتى سوق الكتب الذي كان يأتيه كلَّ ليلة 

عشرين سنة، ولم يكن بعيداً عن من�زله )20(.

الهوام��������ش

)1( املفردات يف غريب القرآن: للراغب األصفهاني 
)1 / 588(. ط. الدار الشامية .

)2( لسان العرب: ابن منظور )كفف(.
)3( املعجم الوسيط: )2 / 792(.

فة: محاضرة أ. د. شوقي  )4( العامّية فصحى محرَّ
ضيف، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مجلة 

املجمع )183 / 15(.
)5( البرصان والعرجان : اجلاحظ )1 / 3(.

)6( تفسير القرآن العظيم: )439/5(. ط. دار طيبة.
)7( املفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم: الدكتور 

جواد علي )276/12(. ط. دار الساقي. 
ق���ال اجلاح���ظ : »وزعم���وا أن خير الع���ود الِهندّي 
املندل���ي، الَّذي ال غش في���ه، وكلما كان أصلب فهو 
ة رائحته«.  أجود، وامتحان جودته بحدة أرجه وشدَّ
التبص���رة بالتجارة: للجاح���ظ )ص/4(. ط. مكتبة 

اخلاجني. 
)8( البداي���ة والنهاي���ة: )9 / 186(. ط. دار إحياء 

التراث العربي.
)9( الوايف بالوفيات : صالح الدين خليل بن أيبك 

الصفدي )7 / 454(.
)10( البرص���ان والعرج���ان والعمي���ان واحلوالن : 
حتقيق عبد السالم محمد هارون )ص: 20(. ط. 

دار اجليل، بيروت.
)11( نك���ت الهمي���ان يف نكت العمي���ان: الصفدي 

)ص: 7(. ط. دار الكتب العلمّية. لبنان.
)12( األعالم: للزركي )4 / 124(. وكشف الظنون: 

حاجي خليفة )1/ 883(.
)13( النكت���ة: مس���ألة لطيفة أخرج���ت بدقة نظر 
وإمع���ان. التعريف���ات: اجلرجاني )1 / 316(. ط. 

دار الكتاب العربي، بيروت.
 الِهمي���ان: للنفق���ة، يش���د عل���ى الوس���ط. املعجم 

الوسيط: مجمع اللغة العربّية )996/2(.
)14( نكت الهميان يف نكت العميان: صالح الدين 

خليل بن أيبك الصفدي )1 / 26(.
)أحفظ من العميان( رقم ) 1229 ( مجمع األمثال 

)1 / 229( دار املعرفة بيروت.
)15( نش���رته دار نهض���ة مصر للطباعة والنش���ر 

والتوزيع سنة 1965، يف 400 صفحة.
كة(: قرية بالقرب من فارس���كور  وَش���َرباص )محرَّ

مبصر ، من الدقهلية . تاج العروس )شربص(.
)16( األعالم: للزركلي )4/ 98(. طبع ببغداد: سنة 
1973 بدار احلرية للطباعة. بتحقيق: هالل ناجي.

)17( محم���د محم���ود الش���نقيطي التالميد )ت: 
1904(، عالم���ة عص���ره يف اللغ���ة واألدب � كم���ا 
ظه.  ص(، وقرَّ ق كتاب )املخصَّ وصفه الزركلي � حقَّ
خمس���ة  يف  مبص���ر1901،  األميري���ة  )الطبع���ة 

مجلدات(.
)18( األعالم: للزركلي )80/4(.

)19( كشف الظنون )1/ 152(. ومعجم املطبوعات 
.)61 /1(

)20( إرش���اد األريب إل���ى معرفة األديب، املعروف 
مبعج���م األدباء: ياقوت احلم���وي )2/ 804(. ط. 

دار الغرب اإلسالمي.
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! ــاًل  ــَل ــْه ــَب َس َتـــُكـــْن  اَل 
إن امل���رء ال���ذي ال يحاول أن يغيِّر من حاله إلى األفض���ل على خطر كبير، وضياع، 
واستس���الم للشيطان، وألن تلقى اهلل وأنت حتاول تغيير نفسك إلى األفضل؛ خير 
م���ن أن تلق���اه وأنت يف محلِّك تراوح، ال تدري أين تس���ير ، ومن أجمل ما قرأت ما 
روي ع���ن عم���ر بن اخلطاب - رضي اهلل عنه – أنه قال: )إني ألكره أن أرى الرجل 
َس���بَهلاَل)1( ال يف عم���ل دني���ا، وال يف عم���ل آخرة( )2( وبنحوه يذكر عن ابن مس���عود 
رض���ي اهلل عن���ه أنه قال( : إني ألمقت الرجل أراه فارغاً؛ ليس يف ش���يء من عمل 

الدنيا، وال عمل اآلخرة( )3(.
ما أجمل هذا الكالم! إن لم يكن لك سعي يف الدنيا، وال يف اآلخرة؛ فأنت يف ضياع 

تام، تدور حول نفسك، ال تدري أين الطريق!
إذاً ال ب���دَّ م���ن التغيي���ر، واملقص���ود بالتغيير أن تنتقل من ح���ال إلى حال أفضَل منه؛ فتنتقل من اخلمول والكس���ل إلى العمل 

واإلبداع...
 فهل أنت ممن مترُّ عليه األيام دون اكتراث لها؟ وهل تودُّ أن تغيِّر من حالك...؟ بل أريد أن أس���أل س���ؤاالً يف الصميم: هل 

رَت أن تغيِّر من حالك...؟ فكَّ
اعلم أنَّ التغيير ينبع من داخلك..من نفس���ك التي بني جنبيك؛ ألم يقل ربُّك يف كتابه العزيز: ﴿ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]الرعد: 11[. 
. قرار التغيي���ر؛ فلَم ال تبدأ به؟! أترضى أن تعيش م���ع الهمل دون جناحات يف  م���ا دام أن���ك متلك ه���ذا القرار الكبير واملهمَّ
ن هذه حالُه! ... كم من شخص تعرفه قد سبقك إلى املعالي؟!..ألم تعلم أن  حياتك، دون أمور تفخر بها... إنِّي ألعجب ممَّ
اإلميان يزيد بالطاعات، وينقص باملعاصي؛ إن زدت يف قراءتك للقرآن واحملافظة على الصالة يف وقتها؛ زاد إميانك وانشرح 

ثر:37[.  صدرك... وقد حثَّ ربُّنا على التغيير؛ يقول اهلل تعالى: ﴿ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ﴾]املدَّ
ر. م أو التأخُّ يَّة يف التقدُّ ر بفعل املعاصي؛ فأنت متلك احلرِّ ب إلى ربِّه بفعل الطاعات، أو يتأخَّ واملعنى: ملن أراد منكم أن يتقرَّ
 أليس يف هذا الكالم دليٌل واضٌح وقويٌّ على أّن اإلسالم يطلب منك التغيير؟!.. نعم التغيير الذي متلكه أنت! ... أنت متلك 

أن تزيد من إميانك؛ فلَم أنت يف مكانك تدور؟!...  ولَم ال تبدأ إذاً..؟ 
؛ فهذه  ؛ فليس التغيير أن تضع اجلداول تلو اجلداول، أو التخطيط األسبوعيَّ أو الشهريَّ أرجو أن تتنبَّه إلى هذا الكالم املهمِّ
، وال تبحث  ط جدولك األس���بوعيَّ الوس���ائل ال تدي نفعاً؛ إن لم  تركِّز على أنَّك أنت من يبحث عن التغيير... إذاً فال تخطِّ
ر يف قرارة نفسك العزم على التغيير؛ فُكلُّ منَّا يستطيع التخطيط، ولكْن يجب أوالً وقبل  عن الدورات تلو الدورات؛ إن لم تقرِّ
كلِّ شيء أن تعرف أنك أنت املعنيُّ بالتغيير...وأّنه يجب أن ينبع منك أنت دون غيرك..وفقني اهلل وإيَّاك ملا يحبُّه ويرضاه.
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