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حدثن��ا عن كتاب��ك في أص��ول الفقه وعن 
سبب تأليفه.

اسم الكتاب »ضوابط صرف األمر والنهي 
عن الوجوب والتح���رمي واثره في األحكام 
الشرعية«، وهو عبارة عن رسالة الدكتوراه 
في فن أصول الفقه، فهو بحث اس���تقرائي، 
ليس هو مبخطوط وليس هو مبحوث من 

قبل.
وقد قام قسم البحث العلمي في اجلامعة 
اإلسالمية في املدينة املنورة مشكورا بنشره 
واحلث على طباعته في عام 1426ه�، وهذا 
بال شك يعتبر ش���يئا معنويا طيبا وكبيرا 
بالنس���بة لي، وقد أخ���ذت اجلامعة حقوق 
نشره، وأنا بصراحة أحاول استرجاع هذا 
احلق خاصة أن الكثير هنا في الكويت من 
يس���أل عن هذا الكتاب ويريد االطالع عليه 
وطباعته، وأنا بالطبع أمتنى انتشاره أكثر، 
حيث نفدت الطبعة األول���ى منه، فالكتاب 
ص���ار مرجعا لكثير ممن يبحث في ش���أن 

األمر والنهي.

موضوعها

ما موضوع رسالتك إذن؟
إن اهلل س���بحانه وتعال���ى خلق اخللق 
ليعبدوه وحده ووجه اليه���م خطابه، فما 
كان من امر وجب عليه���م ان ميتثلوه وما 
كان من نهي حرم عليهم الوقوع فيه، فغاية 

املسلم حتقيق رضى اهلل عز وجل.
ومن األمور املعينة على حتقيق ذلك علم 
اصول الفقه، فال يستطيع العالم ان يتوسع 
في علوم الشريعة اال مبعرفة علم االصول، 
وم���ن اهم مباحث هذا العل���م مباحث االمر 
والنهي، فالشريعة مبناها في التكليف على 
االمر والنهي، ولذل���ك كان من الطبيعي ان 
تتوجه انظار االصوليني اليهما، وان يتولوهما 

بالبحث والتمحيص، لذا قال بعض االصوليني 
»احق ما يبدأ ب���ه البيان االمر والنهي، الن 
معظم االبتالء بهما ومبعرفتهما تتم معرفة 

االحكام ويتميز احلالل من احلرام«.
فكان قصدي من الكتابة في هذا املوضوع أن 
أتناول بالبحث ما ذكره العلماء من الضوابط 
التي تصرف األوامر والنواهي عن مقتضاهما 
من الوجوب والتحرمي إلى غيرهما، ليعرف 
العبد م���ا كان محتما عليه فعله، فال يجوز 
له الوقوع في املخالفة فيحذر منها، وما كان 
االمر فيه غير متحتم وفيه سعة، فال تلحقه 

في ذلك تبعة، فتستقيم امور العبد. ويكون 
على بينة من امره.

أهميتها

م��ا اهمي��ة هذه الرس��الة في عل��م أصول 
الفقه؟

الش���ك ان موضوع االمر والنهي من أهم 
موضوعات أصول الفقه على اإلطالق، وذلك 
ألن الشريعة اإلسالمية جميعها إما أوامر طلب 
فعلها أو نواه طلب تركها، أو ما يعني على 
هذين، لذلك فقد آثرت أن يكون بحثي املقدم 

لنيل درجة الدكتوراه متعلقا بهما.
وكما هو معلوم فإن املؤلفات واألبحاث في 
هذا املوضوع كثيرة، ولكني بحسب االطالع 
والبحث رأي���ت أنها كانت تتناول موضوع 
األم���ر من حيث هو بتفصي���ل، ولكنها متر 
على صوارفه التي تصرفه عن أصله مرورا 
سريعا، فوجدت أن هذه ثغرة حتتاج إلى عناية 
وبحث، أعني صوارف األمر، أو متى يحمل 
األمر على خالف األصل فيه؟ الننا جند في 
نصوص الكتاب والسنة اوامر كثيرة حملت 
على معاني واح���كام مختلفة، بعضها كان 
باقيا على أصله، والبعض اآلخر قد صرفه 
ص���ارف ونقله عن اصله ناقل، فأحببت أن 
أجمع في هذا البحث شتات هذه الصوارف 
والقرائ���ن املتناثرة في كتب اهل العلم وما 
يتعلق بها وارتبها، واح���اول ان اصل الى 
ضوابط تضبط هذا املوضوع، والنظر فيما 

يصلح قرينة صارفة وما ال يصلح.

أسباب االختيار

ما س��بب اختيارك له��ذا البحث دون غيره 
من املباحث؟

البح���ث كثيرة  أس���باب اختياري لهذا 
منها:

1 � ان هذه مس���ألة يترتب عليها اخلالف 
في كثير من املس���ائل الفقهية التي ورد في 
ادلتها امر ونهي، حيث جند االختالف في كثير 
منها سببه هو هل األمر باق على أصل إفادته 
للوجوب أو أن هناك قرينة صرف عنه؟ فكان 
البحث في هذا املوضوع فيه توضيح لسبب 
من أهم أس���باب اختالف العلماء، ومحاولة 

لتضييق دائرة هذا اخلالف.
2 � أن حترير ه���ذا املوضوع يفيدنا في 
درء التع���ارض الذي قد يظه���ر بني األدلة، 

واجلمع بينهما.
3 � أن ضبط هذا املوضوع يفيد في فهم 
الفهم الصحيح  الكتاب والس���نة  نصوص 

بعيدا عن اإلفراط والتفريط.
4 � أن هذا املوضوع موضوع عملي له آثاره 
الواضحة التي يلمسها طالب العلم واملكلف 

في األوامر والنواهي التي تعرض له.
5 � أن هذا املوضوع فيه بيان لعذر العلماء 
في اختالفهم عند إطالق األحكام في املسائل، 
وأنهم ال يصدرون األحكام من عند أنفسهم، 
وإمنا ملا فهموه من مقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة، وملا اطلعوا عليه من األدلة الشرعية، 

التي دلتهم إلى ما وصلوا إليه من احكام.

وصية

هل من كلمة أخيرة في نهاية اللقاء؟
أوصي إخواني طلبة العلم مبحاولة جمع 
ما أمكن من الضوابط في احلمل على خالف 
األصل في االبواب االخرى من أصول الفقه، 
فهذه الرسالة امنا هي محاولة جمع ما أمكن 
من الضوابط لصرف االمر والنهي عن الوجوب 
والتحرمي، ولعلها لم حتصر جميع الضوابط، 
ولكنها محاولة من باحث اراد ان يجمع جميع 
الضوابط فان كان قد وفق فاحلمد هلل، وإن 

فاته شيء فلعله يجد من يضيفه.

أكد د.خالد شجاع العتيبي أن »دراسة ضوابط صرف األمر والنهي عن الوجوب والتحرمي« تفضي إلى تضييق دائرة اخلالف الفقهي بني العلماء 
وتبني عذرهم في اختالفهم عند إطالق األحكام في املس�ائل وأنهم ال يصدرون األحكام من عند أنفس�هم وإمنا ملا فهموه من مقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة، كما أنها تسهم أيضا في درء التعارض الذي قد يظهر بني أدلة الكتاب والسنة وتعمل على اجلمع بينهما. وأوضح د. العتيبي أنه 
وعبر رس�الته للدكتوراه سعى مبحاولة جادة وحثيثة إلى جمع ما أمكن من الضوابط لصرف االمر والنهي عن الوجوب والتحرمي ليعرف العبد ما 
كان محتما عليه فعله فال يجوز له الوقوع في املخالفة فيحذر منها، وما كان االمر فيه غير متحتم وفيه س�عة، فال تلحقه في ذلك تبعة، فتستقيم 
امور العبد، ويكون على بينة من امره. وكما هو معلوم فإن املؤلفات واألبحاث في هذا املوضوع كثيرة، ولكن املؤلف بحس�ب االطالع والبحث 
رأى أنه�ا كانت تتناول موضوع األمر من حيث هو بتفصيل ولكنها متر على صوارفه التي تصرفه عن أصله مرورا س�ريعا، فوجد أن هذه ثغرة حتتاج 
إلى عناية وجمع أوضحها في رسالته القيمة »ضوابط صرف األمر والنهي عن الوجوب والتحرمي وأثره في األحكام الشرعية«، والتي أصبحت مرجعا 
علميا ال يستغني عنه كثير من طلبة العلم وأصول الفقه، وال أدل على ذلك من قيام اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة بطباعة الرسالة ونشرها 
ألهميتها. وأوصى د. العتيبي في لقائه مع »األنباء« إخوانه طلبة العلم مبواصلة جمع ما أمكن من الضوابط في احلمل على خالف األصل في االبواب 
األخرى من أصول الفقه، خاصة أن رس�الته لم حتصر جميع الضوابط، لكنها تبقى محاولة من باحث اراد ان يجمعها جميعا، فإن فاته شيء فلعله 

يجد من يضيفه، وفيما يلي نص احلوار:

أوضح القارئ صالح الهاش�م أن القرآن عزيز وكرمي ال يؤثر إال فيمن فتح له 
قلبه وس�معه، الفتا إلى أن التأثر بالقرآن إمن�ا هو نتيجة لصدق التعامل مع اهلل 

ورسوله وكتابه.
ودعا الهاشم إلى منح قلوبنا مجاال أكثر لالستمتاع بلذة وحالوة ال يشبهها 
شيء أال وهي لذة االستماع إلى القرآن الكرمي، خاصة في شهر رمضان ألنه شهر 
نزل فيه القرآن من السماء إلى األرض، فلنعط لقلوبنا وألسماعنا فرصة لتجرب 

حالوة ونعيما أشبه بنعيم اجلنة، ألن القرآن حقا هو جنة الدنيا.
وعن جديد الهاشم فقد أكد أنه انتهى من تسجيل ألبومه اإلنشادي اجلديد، 
والذي يأتي بعد توقف عامني بعد ألبوم »أتيت إليك«، على أن يكون مفاجأة وهدية 
جلمهوره احلبيب وحملبي األناشيد في كل مكان، والذي بذل فيه جهودا كبيرة 

جدا إلمتامه متمثلة باختيار مواضيع األناشيد وكتابتها وتلحينها وتوزيعه.
وفي اخلتام أهدى الهاش�م عب�ر لقائهمع »األنباء« عظي�م التبريكات لكل 
من أدرك ش�هر رمضان شهر فرحة القلب والقرب من اهلل، مشيرا إلى أن شهر 
رمضان هو ضيف اهلل وقد ال يعود، فلنحس�ن ضيافته ولنِر اهلل منا االجتهاد في 

إكرام ضيفه، وفيما يلي نص احلوار:

الهاشم: القرآن عزيز اليؤثر إال فيمن فتح له
 قلبه وسمعه وتعامل بصدق مع اهلل

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

العتيبي: »دراسة ضوابط صرف األمر والنهي« 
تضّيق دائرة الخالف الفقهي وتسهم في درء 

تعارض األدلة الشرعية

نوافذ
رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

 د.خالد شجاع العتيبي

كي��ف يتحق��ق لإلنس��ان التأث��ر 
بالقرآن؟

احلقيقة هذا من أصعب األسئلة 
التي ميكن أن تكون إجابتها عملية 
القرآن عزيز  التنفيذ، ألن  وس���هلة 
وكرمي، وال يؤث���ر إال فيمن فتح له 
قلبه وس���معه، فالتأثر بالقرآن هو 
نتيجة لصدق التعامل مع اهلل ورسوله 
وكتابه، فمن كان صادقا مع اهلل محبا 
لرضاه س���اعيا في حتقيق ما يحبه 
مواله وحبيبه وربه سبحانه سيجد 
قلبه مفتوحا ومنشرحا بكتاب اهلل 
حتى لو سمعه من قارئ غير جميل 
الصوت، ألنه بدأ يفهم قيمة ومنزلة 
كالم اهلل لذاته، وعلى املصلي واملستمع 

أن يحرك قلبه به يوميا.. 
كيف ترتب وقتك وجتمع بني قراءتك 
للقرآن في رمض��ان ومراجعة حفظك 

لصالة القيام؟
صراح���ة ال أخصص وقتا معينا 
لق���راءة اخلتمة من املصحف، ولكن 
أقرأ في كل وقت، قبل وبعد الصلوات، 
أثناء جلوسي في املنزل، وفي أوقات 
الفراغ، أما مراجعة مقرر الصالة فغالبا 

أراجعه قبل الصالة بساعة.

التلفاز ورمضان

متى تشاهد التلفزيون في رمضان؟ 
وما هي البرامج حتب مشاهدتها؟

أحب مشاهدة البرامج التي تسبق 
أذان املغرب كبرنامج »أهل الطيب« 
للشيخ اجلليل جاسم مهلهل الياسني 
وبرنامج الشيخ رائد احلزميي، عدا 
ذلك فأنا متابع جيد لدورة الروضان 
الرمضانية، كي أتذكر أمجادي املاضية 

في لعب كرة القدم.

تخفيف الصالة

اشتهر عن صالتك للتراويح والقيام 
بأنها خفيفة، فما تعليقك على من يقول 

األفضل لو أنها كانت أطول؟
نعم صالتي فيها نوع من التخفيف، 
والس���بب هو املصلحة التي رأيتها 
تتحقق، فالصالة املتوسطة اخلفيفة 
فيها تيسير وإعانة لكبار السن من 
أمهاتنا وآبائنا، وإعانة لصغار السن 
الذين يتعبون من طول القيام، كما 
ان فيها نوعا من التش���جيع ملن لم 
يعتد على التراويح والقيام أن يأتي 
ويصلي الصالة حتى نهايتها، فأرى 
بتخفيفي هذا على املصلني أني أعينهم 
على هذه الطاعة العظيمة، وهي وصية 
نبوي���ة في قوله ژ »من أّم بالناس 

فليخفف«،.

جديد الهاشم

ما جديد أعمالك اإلنشادية؟
انتهيت قريبا بفضل اهلل من تسجيل 
األلبوم اإلنشادي اجلديد، ويأتي بعد 
توقف عامني بعد ألبوم )أتيت إليك(، 
وس����يكون بإذن اهلل مفاج����أة وهدية 
جلمهوري احلبيب وحملبي األناش����يد 
في كل مكان، وقد بذلت فيه جهودا كبيرة 
جدا إلمتامه متمثلة باختيار مواضيع 
األناشيد وكتابتها وتلحينها وتوزيعه، 
وأريد أن أشكر أخي وصديقي العزيز 
عبداهلل بوطالب الكندري على تعاونه 
غير احملدود لتسهيل إنتاج هذا األلبوم، 
وسيكون األلبوم في األسواق الكويتية 

واخلليجية قريبا بإذن اهلل تعالى
وماذا عن األعمال التلفزيونية؟

قمت مؤخرا بتصوير ڤيديو كليب 
لنشيد جديد بعنوان »حبيبي محمد« 
بالتعاون مع إدارة الثقافة بوزارة األوقاف 
الكويتية، وأود أن أشكر األخ العزيز 
صالح أبا اخليل مدي����ر إدارة اإلعالم 
الديني في وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية على جهوده ودعمه ومتابعته 

لهذا العمل.
من الذين حترص على مشاورتهم في 

خصوصياتك أو أعمالك وإصداراتك؟
بصراحة ال أس����تغني عن مشورة 
أشخاص مقربني أعتبرهم اخواني، منهم 
أخوي وحبيبي أحمد احلاتي وأخوي 
العزيز عادل عطا اهلل، وصاحبي وأخوي 
عبدالعزيز العب����كل وأخوي احلبيب 

وتوأم روحي حمد املسلم.

مسجد القطامي

أين تصلي في رمضان لهذا العام؟
صالتي للتراويح والقيام في مسجد 
م����رمي القطامي في منطقة الش����ويخ 
السكنية بجانب جمعية الشويخ وإدارة 
االنتخابات، وأود أن أستثمر هذه الفرصة 
ألشكر العم بو طارق بدر امليلم حفظه 
اهلل على حس����ن ظنه وكرمه، إذ إنني 
كنت إماما ملسجد امليلم خالل العامني 
املاضيني ولقيت منه كل الطيب وأسأل 
اهلل أن يثيبه ويرفع درجته في الدنيا 

واآلخرة هو وجميع آل امليلم الكرام.

جنة الدنيا

م��ا نصيحتك للش��اب ال��ذي مازال 
مس��تغرقا في س��ماع األغان��ي في أيام 

رمضان وتقصيره في جانب القرآن؟
أقول لهم ما رأيكم لو نعطي قلوبنا 
مجاال لالستمتاع بلذة وحالوة ال يشبهها 
شيء.. القرآن الكرمي، القرآن العظيم الذي 
ال يشبه جماله جمال، وال يحرك القلوب 
ويدمع العيون مثله، خاصة في رمضان 
ألن رمضان هو الش����هر الذي نزل فيه 
القرآن من السماء إلى األرض، فأعطوا 
لقلوبكم وألس����ماعكم فرصة لتجرب 
حالوة ونعيما أشبه بنعيم اجلنة، ألن 

القرآن فعال هو جنة الدنيا.
ه��ل م��ن نصيح��ة عامة مل��ن أدرك 

رمضان تختم بها اللقاء؟
أق����ول لكل م����ن أدرك رمضان ألف 
مبروك ان مد اهلل في عمرك لتصل إلى 
هذا الشهر الذي فيه فرحة القلب والقرب 
من اهلل، فشهر رمضان هو ضيف اهلل، 
وقد ال يعود لك، فأحسن ضيافته واجعل 
اهلل يرى اجته����ادك وإكرامك لضيفه، 

فاهلل سبحانه شكور كرمي. القارئ صالح الهاشم متحدثا للزميل ضاري املطيري


