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رمضانية

ما السبب وراء تأليفكم لهذا الكتاب؟
قد من اهلل علي باإلبتعاث من قسم الفقه 
وأصوله كلية الشـــريعة ـ جامعة الكويت ـ 
للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه، 
وقد حصلت على درجة املاجستير من كلية 
دار العلـــوم، بجامعة القاهرة، عن موضوع 
»صيغ األمر في القرآن والسنة«، فأردت أن 
يكون موضوع رسالتي في الدكتوراه موضوعا 
فقهيا، وكان اهتمامي منصبا على مواضيع فقه 
األسرة وذلك ملا لها من أهمية في حياة الفرد 
واألسرة، فقمت بتقدمي خطة بحث ملوضوع 
»الفرقة بـــني الزوجني عن طريق القاضي«، 
وعرضتها على األستاذ د.محمد بن عبدالوهاب 
أبياط، فنبهني إلى أن هذا املوضوع قد تناوله 
بعض العلماء املعاصريـــن بالبحث وألفوا 
فيه املؤلفات، ولعل ذلك يجعل من بحثي في 
هذا املوضوع تكرارا بال فائدة، واقترح علي 
عوضا عن ذلك موضوع »الوالية واإلجبار 
في النكاح.. دراسة فقهية مقارنة«، فانشرح 

صدري لهذا املوضوع.

سبب االختيار

لكن م��ا س��بب اختياركم له��ذا املوضوع 
بالتحديد وما مدى أهميته؟

دفعني إلى اختيار هذا املبحث أمور، منها 
أهمية موضـــع الوالية في النكاح، وازدادت 
األهمية فـــي هذا العصر الـــذي تعالت فيه 
األصوات مطالبة بإلغائها على أســـاس أنها 
حتط من قدر املرأة وجتعلها أسيرة بيد وليها، 
ومنها أيضا ظهور الكثير من الدراسات الفقهية 
التـــي تناولت موضوع الواليـــة في النكاح 
واقتصرت في ذلـــك على والية الرجل على 
املرأة، فأردت ببحثي ان أتناول والية الرجل 
على املرأة في باب النكاح، وواليته على غيرها 

من أصناف املولى عليهم.
وكذلك الختالف النظرة حول الوالية في 
النكاح، فهناك من ينظر إليها أنها حجر على 
املرأة وســـلب إلرادتها، وهناك من يرى أنها 
حق للولي ميلك بها أن يزوج من حتت واليته 

دون الرجوع إليـــه، وهذه النظرة أثرت في 
الدراسات الفقهية لهذا املوضوع، فأردت أن 
أبني في هـــذا البحث ما جاء عن الوالية منذ 
زمن النبي ژ إلى يومنا هذا، وكذلك أردت 
أن أزود املكتبة اإلســـالمية مبؤلف في باب 
الوالية في النكاح يبني ما للولي وما للمولى 

من حقوق وواجبات.
إذن ه��ل لك أن تذكر لنا تعريفا للوالية التي 

تتحدث عنها؟
لم يعنت األولون بتعريف واضح وشامل 
للواليـــة، لذا فهناك تعاريـــف عديدة، لكني 
وجدت أفضل هذه التعاريف وأشملها، هو هذا 
التعريف، »الوالية هي سلطة شرعية تثبت 
لكامل األهلية متكنه من التصرف الصحيح 
النافذ لنفســـه أو لغيره، جبرا أو اختيارا«، 
والذي دعاني إلى اعتماد هذا التعريف للوالية 
أمور، منها أن التعريف أتى بحقيقة الوالية، 
وهي تلك الســـلطة التي يتمتع بها من بيده 

الوالية لتنفيذ القول على املولى عليه، وكذلك 
فإن التعريف أتى ببيـــان أثر الوالية، وهو 
إنفاذ التصرف على املولى عليه، وأيضا فإن 

التعريف شامل جلميع أقسام الوالية.

ثبوت الوالية

ما أسباب ثبوت الوالية على املولى عليه؟
إن الوالية شرعت ملا فيه مصلحة املولى 
عليه، وذلك لعجزه عن حتقيق ذلك بنفسه، 
وهذا يتطلب منا بيان األسباب التي مبوجبها 
تثبت الوالية عليه، وهذه األسباب هي الرق 
والصغر واجلنون ويلحق به العته والسفه 
واألنوثة، والســـبب األخير يختص في باب 
النكاح دون غيره من األبواب الفقهية، وأما 
األســـباب األخرى فهي عامة، تدخل في باب 

النكاح، وفي غيره من األبواب الفقهية.
لكن ما أسباب ثبوت الوالية للولي نفسه؟

األسباب التي مبوجبها استحق الولي هذه 
الوالية 7 أسباب وذلك بعد االستقراء والتتبع، 
وهي القرابة وامللك والوالء واإلمامة والوكالة 
وباإليصاء وبالكفالة، وقد أفردت لكل واحد 

منها مطلبا مستقال في الرسالة.

الحكمة من الوالية

لكن ما احلكمة من مشروعية الوالية؟
تتضح احلكمة من مشروعية الوالية مبعرفة 
من جتب عليه الوالية، فمثال أســـاس ثبوت 
الوالية على األنثى هو األنوثة، فخبرتها في 
احلياة قليلة لقلة جتاربها، فهي مطالبة بعدم 
اخلروج من بيتها إال للحاجة، وألن التعامل مع 
اآلخرين يحتاج إلى اخلبرة واحلنكة والدهاء، 
وهذه األمور غير متوافـــرة لدى األنثى في 
الغالب، فكان في إثبات الوالية عليها حفظا 
لها من الزلل، وصيانة لها من اخلطر في أمور 
ال حتتمل الزلل، مثل الزواج ممن ليس بكفء 
لها، ولذلك جعل اهلل سبحانه وتعالى القوامة 
للرجال على النساء، فقال عز وجل )الرجال 
قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم 

على بعض ومبا أنفقوا من أموالهم(.

وهذه القوامة التي للرجال على النســـاء 
ليســـت قهرا أو إذالال للمـــرأة وحتكما في 
مصيرها، وإمنا هي حماية ورعاية لها، وهي 
واجب على الرجل وعليه القيام بها على أكمل 
وجه، وأن يقوم برعاية من حتت واليته من 

النساء حق الرعاية.
وكذلك فإن إبداء األنثى لرغبتها في النكاح 
وحضورها مجالـــس الرجال مما ينفر منها 
اخلطاب جلرأتها وإقدامها على ماال ال يليق، 
وهذا ال يعنـــي أن األنثى ليس لها من األمر 
شـــيء، فلها أن توافق على النكاح، ولها أن 
ترفض، ولها أن متلي شروطها حتى تطيب 
نفســـها بالنكاح، وبذلك يكون لها غنم هذا 

العقد.

والية المرأة

ولكن ماذا عن صحة تولي األنثى عقد النكاح 
لنفسها أو لغيرها؟

الراجح في هذه املسألة واهلل أعلم هو قول 
اجلمهور، وهو أن األنثى ليس لها أن تتولى 
عقد النكاح لنفسها أو لغيرها، وعبارتها غير 
معتبرة في ذلك النكاح، والنكاح الذي تتواله 
األنثى يكون باطال يفسخ في كل حال، ال فرق 
في ذلك بني البكر والثيب، وال بني الشريفة 
والدنيئة، وال بني من يأذن لها الولي أو التي 
ال يأذن لها الولي، وليس لكفاءة الزوج أثر 

في ذلك.

نتائج

هل هناك م��ن نتائج لبحثك ت��ود أن تذكر 
شيئا منها؟

أهم هذه النتائج أن يعلم أن الوالية شرعت 
ملا فيه مصلحة للمولى عليه وذلك لعجزه عن 
حتقيقها بنفسه، كما أن ثبوت الوالية على 
األنثى ال تعني التسلط عليها واجبارها على 
النـــكاح ممن ال ترغب، وامنا هي من مظاهر 
تكرمي املرأة، وأيضا ليس للولي أن مينع من 
حتت واليته من نكاح من ترغب به ما لم يكن 

هناك مانع شرعي.

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.

أكد األستاذ في كلية الشريعة والدراسات اإلس�المية في جامعة الكويت د.ناصر خلف 

الشمري أن مش�روعية والية الرجل على األنثى من مظاهر تكرمي اهلل تعالى للمرأة، مشيرا 

إلى أنها ال تعني التسلط عليها وإجبارها على النكاح ممن ال ترغب، وإمنا شرعت الوالية بشكل 

عام ملا فيه مصلحة للمولى عليه وذلك لعجزه عن حتقيقها بنفسه.

وأوضح الش�مري في لقائه مع »األنباء« حول كتابه »الوالية واإلجبار في النكاح � دراس�ة 

فقهي�ة مقارنة �« أنه ليس للولي أن مينع من حتت واليته م�ن نكاح من ترغب به ما لم يكن 

هناك مانع ش�رعي، الفتا إلى أن اختياره لهذا البحث جاء ردا على األصوات املطالبة بإلغاء 

الوالية على األنثى التي تزعم أنها حتط من قدر املرأة وجتعلها أس�يرة بيد وليها، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

الشمري: قوامة الرجال على النساء ليست قهرًا للمرأة 
وليس لألنثى أن تتولى عقد الزواج لنفسها أو لغيرها

أكد القارئ علي اجلعفري أهمية أن يكون حلافظ القرآن وللش�اب 
املسلم ورد يومي من القرآن ال يفرط فيه في سفر أو حضر، الفتا إلى أن 
حفظ القرآن هبة وهدية من اهلل البد من العناية بها وشكرها، كما أوضح 
أهمية املش�اركة مبسابقات حفظ القرآن الكرمي ملا فيها من تشجيع 

وتنافس في اخلير.
ووجه اجلعفري رسالة في لقائه مع »األنباء« إلى كل من تقلد مسؤولية 
في حلقة حتفيظ القرآن أو في جلنة دعوية أو خيرية إلى أن يبدأ بنفسه 
بحفظ القرآن الكرمي متقنا ومجودا، مطالبا من فاته قطار حفظ القرآن 
لكبر سنه وكثرة انشغاالته أال يفرط في أوالده ويهمل تشجيعهم على 
حفظ الق�رآن الكرمي لينال بذلك تاج الوقار ال�ذي وعد اهلل به والدي 

حافظ القرآن يوم القيامة، وفيما يلي نص اللقاء:

البد لطالب الشريعة ومشرف حلقات تحفيظ القرآن البدء بنفسه قبل غيره في حفظ 
القرآن وحافط القرآن منح هدية من اهلل فيجب دفع ضريبتها بمعاهدة القرآن ومراجعته

)أسامة البطراوي(القارئ علي اجلعفري في حوار مع الزميل ضاري املطيري

د.ناصر خلف الشمري

القارئ علي الجعفري

حدثن��ا عن األس��باب الت��ي دفعتك 
حلفظ كتاب اهلل؟

كنت أحفظ شيئا من القرآن متفرقا 
وليس كله، حتى نهايات دراستي في 
كلية الشريعة، ودخلت الكلية وأنا أحفظ 
فقط عشرة أجزاء، لكن كان في داخلي 
هم كيف أكون طالبا في الشريعة وال 
أحفظ القرآن كله؟ وهو منبع العلوم 
وأساس العلم الشرعي، كما أني كنت 
قبل ذلك مشرف حلقات قرآن، فاستثقلت 
أيضا مسمى مشــــرف حلقات وأنا ال 
أحفــــظ القرآن كامال، لذلك أخذت عهدا 
على نفسي بحفظه بعد نهاية الدراسة، 
وبعد التخرج مباشرة عاهدت نفسي 
على تأجيل دراسة املاجستير والزواج 
حتى أحفظ القرآن، فإن بعد الزواج تبدأ 
الشواغل تطرأ على اإلنسان أكثر، وخالل 
ستة أشــــهر اصطفاني ربي وأكرمني 
بحفظ كتاب اهلل عز وجل، وفي 2002 
عينت إماما في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية إلى يومنا هذا.

ورد يومي

ما ال��ذي تغي��ر وطرأ ف��ي جدولك 
اليومي بعد حفظك للقرآن كله؟

القرآن أصبح وردا يوميا ال أفارقه 
ال في ســــفر وال في حضر، أقرأ من 
صدري ال أفتح املصحف في صالتي 

وفي السيارة، وهذه من ضرائب 
حفــــظ القــــرآن أن تتعهده 
وتالزم مراجعتــــه، فإنك 
صرت بحفظك للقرآن من 
أهــــل اهلل وخاصته، وقد 
أعطيــــت هديــــة من اهلل 

فيجب عليك دفع ضريبتها 

من املراجعة، لذلــــك فإني أعتب على 
بعض اإلخوة الذين حفظوا القرآن ثم 
فرطوا في مراجعته حتى صار حفظه 

مترهال وضعيفا ومتقطعا.
هل حصلت على إس��ناد في القرآن 

الكرمي وعلى يد من كان ذلك؟
حرصت على نيل الســــند لشرفه، 
فكما هو معلوم أن أمة محمد أمة إسناد، 
فحصلت على سند من الشيخ د.مأمون 
كاتبي برواية حفــــص عن عاصم في 
عام 2000، واســــتفدت منه كثيرا في 
تصحيح تالوتي، وبعد املاجســــتير 
بعدة سنوات عرضت دورة في القراءات 
العشر ألول مرة في الكويت، فاشتركت 

فيها مع عدة أسماء بارزة من 
حفاظ الكويت، وحصل 

املشــــتركون فيها على 
سند بالروايات العشر 
الصغرى من طريق 
والدرة،  الشاطبية 
علــــى يد الشــــيخ 

عبدالرازق علي 
موســى 

رحمــــه اهلل، وهو عضــــو فـي اللجنة 
العلميــــــة مبجمع امللــــك فهد لطباعة 
املصحف الشريف، وهو محقق ومؤلف 

وإمام في القراءات في هذا العصر.

مشاركة يتيمة

هل لك مشاركات في مسابقات حفظ 
الق��رآن الكرمي على الصعي��د احمللي أو 

الدولي؟
لي مشــــاركة وحيــــدة ويتيمة في 
مسابقات حفظ القرآن، فلم أكن حريصا 
على مثل هذه املشاركات رغم ما فيها من 
خير، كمساهمتها في التشجيع وإيجاد 
روح التنافس بني الشباب، إضافة إلى 
أنها متنحك فرصة االلتقاء باحلفاظ 
الكبار، وقد اشتركت في مسابقة 
الكويــــت الكبــــري لفئة 30 
جزءا »القرآن كله في 2006 
وحصلت بحمد اهلل على 
املركــــز األول، وحظيت 
بتكرمي صاحب الســــمو 
األمير ونلـت الشــــرف 
الدنيوي، وأسأل اهلل 
أال يحرمني شرف 

اآلخرة.

القرآن والنشيد

ما رأيك في ظاهرة اجلمع بني قراءة 
القرآن واإلنشاد خاصة أن لك إصدارات 

قدمية في اإلنشاد؟
اجلمع بني القرآن واإلنشاد ال يعدو 
أن يكون جمعا بــــني علم وفن أو بني 
علم وهواية أخرى، كمن يكون حافظا 
للقرآن وشاعرا، أو حافظا وخطيبا، أو 
حافظا وله هواية في احلالل، والنشيد 
شعر ملحن يؤدى بصوت جميل وهو ال 
بأس به، وحكم النشيد استغالال جائز 
ومعروفة أدلته، واالنشغال بكتاب اهلل 
أيضا معروف فضله، لكن يبقى ضرورة 
ذكر مالحظة مهمة أنه يحتاج إلى مزيد 
من االنضباط بأال يشغلك النشيد عن 
القرآن فضال عــــن التزامه بالضوابط 
الشرعية املعروفة، وأما إذا حتدثت عن 
نفسي فإني قد اعتزلت اإلنشاد اعتزاال 
هادئا وآثرت تركه، وشغلني اهلل مبا 
هو خير منه، ومع ذلك فأنا غير نادم 
في جتربتي تلك، فلي إصدارات جميلة 

في اإلنشاد ال ميكن نسيانها.

طموحي

ما طموح القارئ علي اجلعفري بعد 
حفظه للقرآن الكرمي؟

طموحي أن أخــــرج من هذه الدنيا 
حافظا للقــــرآن مســــتحضرا له، هذا 
طموحي وما أحدث به نفسي، فإني إذا 
نســــيت آية أتألم، فالقرآن غالب غير 

مغلوب.
هل م��ن كلمة أخيرة أو وصية حتب 

قولها في ختام اللقاء؟
أقول ملن فاته قطار العمر وشغلته 
احلياة عن حفظ القرآن الكرمي أال يفرط 
في العناية بأبنائه حتى يلبسوه تاج 
الوقار، فال يأس في القرآن، قال تعالى 
)ولقد يســــرنا القــــرآن للذكر فهل من 
مدكر(، ورســــالة أخــــرى أوجهها لكل 
مســــؤول أوكلت له مهمة في حلقات 
القرآن الكرمي أو جمعية خيرية دعوية 
أن يبدأ بنفسه ويحفظ القرآن الكرمي.

إعداد: ضاري المطيري


