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ليلى الشافعي ـ ضاري المطيري
اس��تهجن عدد من الدعاة والعلماء خبر تعيني أو اقتراح تعيني 
مؤذنات نساء للمس��اجد، مؤكدين أن فقهاء اإلسالم اشترطوا في 
امل��ؤذن الذكورية، كما أكدوا أن حرمة أذان املرأة ورفع صوتها بني 
الرجال مجمع عليه بني علماء اإلس��الم بال خ��الف طوال التاريخ 
اإلس��المي، واصفني هذا العمل بالبدعة املستنكرة القبيحة، وفيما 
يل��ي آراء بعض الدعاة الذين اس��تفتتهم »األنب��اء« حول حيثيات 
قضية الس��ماح للمرأة باألذان أسوة بالرجل حيث مت السماح لهن 
بذلك في مملكة البحرين وذلك بحس��ب ما نشرته جريدة »إيالف« 

االلكترونية.
وفيما يلي آراء العلماء حول هذه املسألة:

في إطار خطة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
لتركيز البحث األثري امليداني عن احلضارات القدمية على 
أرض الكويت، بدأت البعثة الكويتية – الپولندية أعمالها 
امليدانية في منطقة الصبية للموسم الثالث على التوالي 
والتي ستستمر حتى 16 ديسمبر القادم، وتركز البعثة 

أعمالها ف���ي 3 مواقع أثرية هي: الركامات الصخرية في 
موقع أمغرة وهي مؤرخة باأللف الثالث قبل امليالد، بئر 
ماء وفوهة واسعة رصفت جوانبها باحلجارة ولم يتم 
حتديد الفترة التاريخية، موقع حلضارة العبيد املؤرخ 
باأللف اخلامس قبل امليالد وميثل بداية االستيطان على 

أرض الكويت كما دلت على ذلك نتائج الدراسات امليدانية 
السابقة. ويضم الفريق الپولندي 13 متخصصا من معهد 
دراسات البحر املتوسط والشرق التابع لوزارة البحث 
العلمي في جمهورية پولندا و4 من الش���باب الكويتيني 

املتخصصني في علم اآلثار.

البعثة الكويتية الپولندية بدأت التنقيب في الصبية

 العفاسي: برنامج الميكنة متطور
ويحتاج إلى الوقت

الشريع: نتمنى عدم اتباع سياسة التحركات 
اإلعالمية في حل مشكلة ضاحية علي السالم

البدر: ندرس تخفيض أسعار  األعالف المدعومة

»الزراعة«: ارتفاع معدالت إنتاج الروبيان واألسماك

ص����رح املدير العام للهيئ����ة العامة للزراعة 
م.جاسم البدر بأن املبلغ املخصص لدعم االعالف 
للع����ام املالي احلالي قد ش����هد والول مرة وفرا 
في املتبق����ي منه الى نهاية ميزانية العام املالي 

احلالي.
وفي تفصيل اخلب����ر زف رئيس الهيئة نبأ 
الوفر املرصود في املبالغ املخصصة لدعم اعالف 
املربني، مشيرا الى ان هذا الوفر سينعكس وبال 
شك ايجابيا على املربي حيث ان الهيئة تدرس 
حاليا وبجدية تخفيض اس����عار املواد العلفية 
املدعومة املقدمة للمربي الوطني خالل السنة املالية 
احلالية مستفيدة من الوفر احملقق في هذا الصدد 
ومتجاوبة مع ظروف املربي احلقيقي وتشجيعا 
له على االستمرار في االلتزام واستمرار انتاجيته 
بص����ورة اكثر ربحية. وارجع البدر النجاح في 
حتقيق هذا الوفر احملقق الول مرة الى النجاح 

الذي شهده ضبط سوق جتارة االعالف واحلد 
من عمليات التجارة غير املشروعة باملخصصات 
العلفية من خالل السوق السوداء واقتصار صرف 
العلف املدعوم على املربي احلقيقي دون دخول 
في عمليات مضاربة او اعادة بيع املخصصات 
بالسوق الس����وداء املذكورة. واضاف بأن اتباع 
اسلوب الش����رائح االلكترونية لضبط عمليات 
التطعيم وحص����ر االعداد للقطيع الوطني لدى 
املربي الوطني احلقيقي واستخدام هذا النظام في 
حتديد االعداد احلقيقية للماشية والغنم لدى كل 
مربي ادى الى صرف مخصصات الدعم لالعالف 
بصورة صحيح����ة وواقعية وبالتالي احلد من 
الهدر في تلك املخصصات واستنزافها من خالل 
متاجرة البعض باملخصصات العلفية املدعومة 
بالسوق السوداء مستفيدا من فرق السعر بني 

سعر االعالف املدعومة وسعر االعالف احلرة.

صرحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية بأن القرارات واالجراءات التي اتخذتها 
على مدار السنوات السابقة بدأت تؤتي ثمارها 
وهذا ما يالحظه املتابع لسوق اسعار االسماك 
والروبيان فقد ش���هدت اس���واق االسماك في 
الفترة االخيرة زيادة في املعروض من االسماك 
والروبيان مما ادى الى انخفاض اسعاره، االمر 

الذي يعود بالنفع على املواطن. 

وتشير بيانات االسواق الى ان كميات املصيد 
من الروبيان خالل الشهرين املاضيني ارتفعت 
مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة، وهو 
ما يعد مؤشرا قويا الرتفاع معدالت االنتاج هذا 
العام، ومما ال ش���ك فيه ان هذه الزيادة جاءت 
نتيجة لتكاتف جه���ود الهيئة مع العاملني في 
مجال الصيد حيث ان الهيئة خالل الس���نوات 

القليلة املاضية.

بشرى شعبان
اعلن وزير الشؤون د.محمد العفاسي انه اعطى 
تعليمات للمسؤولني في قطاع العمل بفتح جميع 
امللفات ورفع الرموز عنها لتعديل اوضاع العمالة 

املسجلة عليها.
وقال في تصريح صحافي عقب مشاركته في 
اجتم���اع اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت املهنية 
الكويتية ان هذه التعليمات أعطيت الدارات العمل 
واملس���ؤولني النه ال يجوز ان نأخذ العامل بذنب 
صاحب العمل ويأتي ضمن معاجلة اوضاع العمالة 

الوافدة.
وعن نظام ميكنة خدمات وزارة الشؤون اكد ان 
املسألة حتتاج الى وقت، وسوق العمل يضم مليونا 
و500 ألف عامل وبالتالي حتديث اجراءاتهم حتتاج 
الى وقت والعاملون في مركز اجلابرية يعملون 
ليل نهار الجناز معامالت املراجعني وفتحوا اكثر 
من نقطة اس���تقبال ويستقبلون املراجعني حتى 

ساعات متأخرة من الليل.
وذكر ان املش���روع ناجح لكن���ه يحتاج الى 
وقت، وكما قلت س���ابقا مشروع بهذا احلجم من 
الظلم تقييمه خالل اسبوع او اسبوعني فلننتظر 
وسيرى اجلميع انه مشروع متطور جدا ونتمنى 

على االخوة اصحاب االعمال التعاون مع الوزارة 
والتحل���ي بالصبر قليال فاالعمال كثيرة وكبيرة 

وحتتاج الى دقة ووقت.
وعن امللف الرياضي اكد العفاسي انه لن يقبل 
بتعليق عضوي���ة الكويت دوليا مرة اخرى وان 
التعديالت على القوانني الرياضية جاهزة وسترفع 

الى مجلس الوزراء قريبا.
واشار العفاسي الى ان االجراءات التي اتخذتها 
وزارة الشؤون بشأن وقاية دور الرعاية االجتماعية 
في انفلونزا اخلنازير ممتازة وكانت الش���ؤون 
سباقة في اتخاذ اإلجراءات وانا شخصيا أشرفت 
عل���ى اإلجراءات واحلم���د هلل املجمع مبنأى عن 
املرض وان عدد احلاالت التي تعرضت لإلصابة 
قليلة وفي الدور التابعة لألحداث واجلميع يعلم 
ان نزالء ادارة األحداث وفق قانون األحداث تسمح 
لهم النيابة العامة باخلروج بزيارات وقد انتقلت 

العدوى لهم اثناء إجازاتهم.
واعلن رئيس اللجنة العليا للمنظومة حمود 
املضف ان املنظمة اعدت مذكرة خاصة النش���اء 
مركز متخصص للمنظومة حاليا تدرسه الشؤون 
القانونية سيتم رفعها الى وزارة الشؤون التخاذ 

القرار الالزم بشأنه.

شارك في أعمال منظومة المؤهالت المهنية

حمود املضف مكرما د.محمد العفاسي

م.احمد الشريع

داود العسعوسي

فيحان اجلرمان

حاي احلاي

د.محمد النجدي

خالد السلطان

صالح الغامن

د.سعد العنزي أحمد الكوس

نحمل رس���الة دعوة لألعضاء 
ال� 4 الذين تخلفوا عن حضور 
الندوة بأع���ذار غير مقبولة إال 
اننا نذكرهم بأنه���م قد وقعوا 
على بنود العه���د وامليثاق في 
الس���ابق وال���ذي يلزمهم بحل 
املش���كلة البيئي���ة في ضاحية 
علي صباح السالم »واملؤمنون 
عند شروطهم« كما قال الرسول 
ژ، وانن���ا النزال ننتظر منهم 
ان يثبتوا لنا مواقفهم بوضوح 
وأال يختاروا سياس���ة الصمت 

والترقب.
واختتم بيانه بقوله نتمنى 
من حكومتنا الرشيدة أال تتبع 
التحركات اإلعالمية  سياس���ة 
والتي عايش���ناها على مدى 9 
سنوات ماضية وان هذه القضية 
ال حتتمل املزيد من التصريحات 
والقرارات الورقية وهنا وجب 
علي ان اذكر ما ذكرناه سابقا في 
اكتوبر املاضي حني   21 ندوتنا 
بينا أننا قد مللنا ان نكون على 
هامش القرارات السياسية ومللنا 
من اس���تغالل آهاتنا وأوجاعنا 
التحضي���رات االنتخابية  أيام 
فسنكون نحن أهالي ضاحية علي 
صباح السالم الالعب الرئيسي 
ول���ن نرض���ى ان جنلس على 

الهامش.

أكد رئيس اللجنة البي ئية 
التطوعية لضاحية علي صباح 
السالم م.احمد الشريع ان األداء 
احلكومي السلبي واملتراكم منذ 
اكثر من 9 سنوات ماضية في 
التعامل م���ع الكارثة البيئية 
والصحية ف���ي ضاحية علي 
صباح السالم كان هو الدافع 
األساسي للمطالبة باستجواب 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
بعد ان فقدنا اآللية الواضحة 
حلل هذه املش���كلة الصحية 
واإلنسانية بني وزارات الدولة 
املختلف���ة والتي كان تعاملها 
لألس���ف م���ع حقيق���ة هذه 
الكارث���ة تعامال إعالميا فقط 
إما بتصريحات إعالمية حتمل 
أو  معها وعودا غير حقيقية 
بتشكيل جلان لدراسة الوضع 
البيئي والصحي املتدهور والتي 
نالحظ الغرابة في التعامل مع 
توصيات الدراسات التي متت 
فرغم إدانتها الواضحة وبشكل 
علمي وم���ادي ملموس إال ان 
املس���ؤولني عنها لم يعملوا 

بتطبيق هذه التوصيات.
واضاف ان معايشتنا لهذا 
الذي أضر  املتواص���ل  البالء 
بأطفالنا ونسائنا وحمل معه 
الضرر الى سماء وأرض وبحر 

أن ما نقل عن عائشة رضي اهلل 
عنها فيه نظر وإن كان فيه دليل 

على املسألة األخيرة فقط.
واعتبر د.سعد العنزي ان عمل 
املرأة مؤذنة من األمور املبتدعة 
وهو خالف السنة وتاريخ العالم 
االسالمي لم يحدث فيه مثل هذا 
إال ف���ي عصرنا ال���ذي اختلطت 
فيه املفاهيم وجه���ل فيه الكثير 
من العلوم الش���رعية واصبحت 
الفتيا رخيص���ة الثمن، لذا اقول 
بأنه لم نسمع من قبل او نقرأ عبر 
التاريخ االسالمي ان امرأة تولت 
أذان املسلمني، كما ان املرأة بحكم 
صوتها عورة، وعلى املرأة ان تتقي 
اهلل عز وجل مبا خصها اهلل تعالى 
من مهام وميزات وان اهلل تبارك 
وتعالى قد جعل للمرأة املسلمة 
صفات خاصة ومهام خاصة بها 

وفي املذه���ب اجلنبلي يقول ابن 
قدامة رحمه اهلل: ليس للنس���اء 

اذان وال اقامة. 
الشافعي، يقول  كذلك مذهب 
االمام النووي ال يصح أذان املرأة 
للرجال وبه قطع اجلمهور وكذلك 
ايضا جاء في الشرح الكبير »ال 
يصح المرأة« )أي األذان( كذلك ابن 
عابدين في حاشيته قال »كراهية 
االذان للنساء« فاجلميع باتفاق 
على عدم اجلواز ويتفق العلماء 
على عدم مشروعية اذان النساء 
للرجال، واالدلة واضحة، واضاف 
الكوس: وينص على ذلك فتوى 
العالمة ابن باز بعدم جواز اذان 
النس���اء للرج���ال وكذلك فتوى 
الس���عودية،  الدائمة في  اللجنة 
اما ما يق���ال اآلن فهو من االمور 

املستحدثة وبدعة.
وزاد الك���وس ان العب���ادات 
توقيفية لم ينص عليها فال يجوز 
للمسلم ان يس���تحدث شيئا من 
نفس���ه واال كان بدعة وكل بدعة 
ضاللة وكل ضاللة في النار وعلى 
هؤالء الناس ان يتقوا اهلل عز وجل 
فال يزيدوا او ينقصوا شيئا من 
دي���ن اهلل، فاهلل تعالى اكمل هذا 
الدي���ن، وعندما توفى اهلل النبي 
ژ اكم���ل دينه، وكل ما يحتاجه 
املسلم واضح في الكتاب والسنة 
فال يجوز ألي انسان ان يستحدث 
شيئا في الدين وهذا تالعب في دين 
اهلل فعليهم تقوى اهلل والرجوع 

اليه.

بدعة وضاللة

ومن جهته اس���تنكر الداعية 
صال���ح الغامن نب���أ تعيني ثالث 
مؤذنات في مساجد البحرين وقال 
هذا بدعة منكرة وضاللة وجترؤ 
على شرع اهلل تعالى ولم نسمع ان 
هناك مؤذنات يقمن بهذا العمل وقد 
اتفقت املذاهب االسالمية جميعا 
على حرمة شغل املرأة لهذا العمل، 
وقد قرأت نص اخلبر واؤيد بشدة 
وأوافق النائب الس���لفي الشيخ 
جاسم السعيدي على ما تفضل 
به ردا على هذا اخلبر، ونسأل اهلل 

ان يوفقهم بالرجوع الى احلق.
ومن جانبه، اس���تنكر االمام 
واخلطيب بوزارة األوقاف الداعية 
فيح���ان اجلرمان اخلب���ر مؤكدا 
انه ليس من االس���الم في شيء، 
واضاف ان الفقهاء اجمعوا على 
عدم مش���روعية األذان واإلقامة 
للصالة عند النس���اء مستشهدا 
بنص االمام الش���افعي في كتابه 
األم »وال ت���ؤّذن امرأة ولو أّذنت 
أذانها«،  للرجال لم يجزئ عنهم 
وتابع بأن احلنابلة واألحناف يرون 
ببطالن أذانها في حني يرى املالكية 
استحباب إعادته. وعقب الداعية 
خالد السلطان بقوله: ما سمعناه 
سابقة خطيرة وخرق ملا استقرت 
عليه األمة، فاألذان في املس���اجد 
للرجال، وليس للنس���اء نصيب 
في ذلك، وقد منع الش���ارع املرأة 
من رفع صوتها بني الرجال وذلك 
بالتلبية وقت احلج فكيف تنفرد 
بصوتها ليسمعها القريب والبعيد 
من األتقياء والفّجار، فأين إغالق 

باب الفتنة وسد الذرائع؟

النساء عاملات وفقيهات ومع ذلك 
لم يكن هناك أذان للنس���اء، اذن 
فهو أم���ر رد. واضاف د.العنزي 
انه اذا كان في أذان النس���اء خير 
كثير وعبادة لفعلته أمهات املؤمنني 
ولكن لم يسمع ان نساء املؤمنني 
وال الصحابيات وال نساء السلف 
الصالح عملن مؤذنات ولم نسمع 

بذلك اال في عصرنا االغبر.

لم يثبت

وبدوره اكد الداعية احمد الكوس 
انه لم يثبت عل���ى مر العصور 
االس���المية وال على مر التاريخ 
االس���المي تولي املرأة االمامة او 
االذان وقال: هذه عبادات خاصة 
بالرجال كما بينها الرس���ول ژ 
وكذلك باتفاق املذاهب االربعة انه 
ليس على النساء اذان وال اقامة، 

وجعل ايضا للرجال مهام وصفات 
ال يجوز اخلوض فيها باسم احلرية 
والدميوقراطية او احلضارة، وقال 
اعتقد ان هذه مشكلة كبيرة، ويجب 
على الوزارة التي تقوم على شؤون 
املساجد واملسلمني ان تسأل أهل 
العل���م والفتيا قبل التعيني لهذه 
الوظيفة او اتخاذ اي قرار، كما انها 
مفسدة كبيرة وهي بدعة مستحدثة 
في الدين واختراع جديد ان جنعل 
املرأة مؤذنة. من قبل في الغرب 
جعلوه���ا امام���ا وخطيبا واآلن 
في الدول االس���المية يجعلونها 
مؤذنا، وهذا أمر مستهدف في الدين 
والنب���ي ژ يقول »كل أمر ليس 
عليه أمرنا فه���و رد« أي مردود 

على صاحبه.
كما ان هذا ل���م يكن في عهد 
النب���ي ژ مع ان في عهده كانت 

بداية استنكر اإلمام واخلطيب 
ف���ي وزارة األوقاف والش���ؤون 
الداعية حاي احلاي  اإلس���المية 
امل���رأة ملنص���ب رجالي  تصدي 
ذكوري كوظيف���ة األذان، واصفا 
إياه���ا بالبدعة واملنك���ر القبيح 
ال���ذي لم يحدث ط���وال التاريخ 
اإلسالمي، وقال إنها ملصيبة كبرى 
وطامة عظمى ومخالفة صريحة 
ومباينة ش���نيعة لشريعة اهلل، 
حيث يقول سبحانه )وقرن في 
بيوتكن(، خاصة انها س���تحتاج 
الى اخلروج من بيتها للمس���جد 
5 مرات، وتس���اءل احلاي كيف 
س���يكون احلال مع املرأة املؤذنة 
في صالتي العشاء والفجر حيث 
الظالم الدامس واحلالك، والنبي 
ژ يقول »املرأة عورة فإذا خرجت 

استشرفها الشيطان«.
وتابع أن املرأة أشد ما تكون أمنا 
وهي في قعر دارها وبيتها، مشيرا 
إلى أن صوتها فتنة وذلك لرقته 
ونعومته ونداوته، وأضاف احلاي 
أنه لم يثبت عن أحد من العلماء 
املس���لمني على اختالف مذاهبهم 
بجواز أذان املرأة أو أنه مستساغ، 
الفتا إلى أن القول بجوازه باطل 
ال يجوز شرعا، وتابع قوله كيف 
س���تصنع املرأة املؤذنة في حال 
أن تأخر اإلمام في احلضور، وهل 
ستتقدم لإلمامة حيث من املتعارف 
عليه عند الفقهاء أن من أذن فهو 

يقيم.

األذان فرض كفاية

وم���ن جهته أوض���ح رئيس 
التابعة جلمعية  اللجنة العلمية 
إحياء التراث اإلس���المي د.محمد 
النج���دي أن األذان فرض كفاية 
على الرجال ف���ي احلضر، بينما 
يس���ن في املنفرد، الفتا إلى أنه 
ال أذان على النس���اء بغير خالف 
بني الصحابة ومن بعدهم وأنه ال 
يجوز أبدا، وتابع أن املرأة ممنوعة 
من رفع الصوت باملسجد بقولها 
سبحان اهلل بل لها أن تصفق إذا 
سها اإلمام، متسائال كيف يسمح 
لها بعد هذا برفع األذان في احلي 

وفي املدينة.
ومن جهت���ه أوض���ح اإلمام 
واخلطي���ب ف���ي وزارة األوقاف 
الداعية  والش���ؤون اإلس���المية 
داود العسعوس���ي أنه لم يعرف 
في التاريخ اإلسالمي قط أن امرأة 
تولت مهمة األذان، مشيرا إلى أن 
جمهور العلم���اء نصوا على أنه 
ليس على النساء أذان ألن األذان 
لصالة اجلماعة واجلماعة ال جتب 
عليهن، كما أنه يشرع في األذان 
رفع الصوت واملرأة ليس���ت من 
أهل ذلك. وتابع ان الشروط التي 
اش���ترطها الفقهاء في املؤذن أن 
يك���ون ذكرا، الفتا إلى أن تكليف 
املرأة باألذان يعد فتح باب ش���ر 
ومخالفة ملا عليه جماهير األمة عبر 
قرون اإلسالم، وأضاف العسعوسي 
أنه ال بأس بأن تؤذن املرأة وتقيم 
ان كانت في مصلى نساء خاص 
وال يس���ري صوتها وإمنا تسمع 
فقط من حولها من النس���اء، ألن 
النساء شقائق الرجال في أصل هذه 
العبادة ولكن بهذا القيد، الفتا إلى 

الدافع  الطيبة هي  هذه األرض 
األساسي ألن نتحرك بالدفاع عن 
أنفسنا وعن وطننا وال ننسى 
املوقف الصادق لالخوة النواب 
ال� 33 الذين صدقوا ما عاهدوا 
عليه حني تبنوا ملف االستجواب 
وسيشهد لهم التاريخ هذه الوقفة 
التي س���تبقى في ذاكرة أهالي 
الس���الم،  ضاحية علي صباح 
خصوص���ا ذلك املش���هد الذي 
رأيناه في ندوتنا الس���ابقة في 
21 اكتوبر املاضي حني تباينت 
مواقف األعضاء في مشهد عصيب 
أمام جمهور غفير فعرف اجلميع 

حقيقة التابع واملتبوع.
وتابع الش���ريع ف���ي بيانه 
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أكدوا أنه أمر مستحدث وليس من الدين

قال وكيل املرجعيات الشيعية في البالد السيد محمد باقر املهري: 
ال ينبغي للمرأة املس���لمة ان تؤذن في املس���اجد بصوت عال ومن 
خالل امليكروفون وإذا كان فيه إثارة وتهييج للرجال فيحرم عليها 

إسماع صوتها.
وتابع: إن األذان شعيرة اس���المية مقدسة ومحترمة وال ينبغي 
انحراف هذه الشعيرة الدينية عن مجراها فاملرأة املسلمة ال تستطيع 
من الناحية الش���رعية اس���ماع صوتها لالجانب إذا كان فيه ترقيق 
وإثارة للرجال ومن الواضح ان أذان املرأة بصوت مرتفع فيه تهييج 
للسامع فيطمع الذي في قلبه مرض، فعليها أال توافق على ذلك وعلى 
املسلمني منع مثل هذه االمور الدخيلة على الشعائر اإلسالمية حتى 
أن خلفاء اجلور والظاملني لم يتجرأوا على تعيني النس���اء بعنوان 
املؤذنات في املساجد وباعتباري وكيال جلميع املراجع الدينية أقول 
على املرأة املسلمة ترك ذلك وعلى متولي املساجد عدم املوافقة على 

أذان املرأة.

 المهري: على متولي المساجد
عدم الموافقة على أذان المرأة

السيد محمد املهري

اسامة ابو السعود
خبي���ر املوس���وعة الفقهية 
وعض���و هيئة الفتوى في دولة 
الكويت د. احمد احلجي الكردي 
اجاب على سؤالي »االنباء« بحسب 
ما جاء في املوسوعة الفقهية في 
موضوع���ي اذان املرأة وإمامتها 
حيث قال اوال بالنسبة ألذان املرأة: 
من الشروط الواجبة في املؤذن 
أن يك���ون رجال، فال يصح أذان 
املرأة، ألن رفع صوتها قد يوقع 
في الفتن���ة، وهذا عند اجلمهور 
في اجلملة، وال يعتد بأذانها لو 
أذنت. واعتبر احلنفية الذكورة 

من الس���ن، وكرهوا أذان املرأة، واس���تحب اإلمام 
أبو حنيفة إعادة األذان لو أذنت، وفي البدائع: لو 
أذنت للقوم أجزأ، وال يع���اد، حلصول املقصود، 
وأجاز بعض الشافعية أذانها جلماعة النساء دون 

رفع صوتها. 
وفيما يتعلق بإمامة املرأة قال الكردي يشترط 
إلمامة الرجال أن يكون اإلمام ذكرا، فال تصح إمامة 

املرأة للرجال، وهذا متفق عليه 
بني الفقهاء، ملا ورد في احلديث أن 
النبي ژ  قال: »أخروهن من حيث 
أخرهن اهلل« واألمر بتأخيرهن 
نهي عن الصالة خلفهن، وملا روى 
جابر مرفوع���ا: »ال تؤمن امرأة 
رجال« وألن في إمامتها للرجال 

افتتانا بها. 
واضاف أما إمامة املرأة للنساء 
فجائزة عند جمهور الفقهاء � وهم 
احلنفية والشافعية واحلنابلة - 
إمامة  واستدل اجلمهور جلواز 
املرأة للنس���اء بحديث أم ورقة: 
»أن النب���ي ژ أذن لها أن تؤم 

نساء أهل دارها«. 
لكن كره احلنفي���ة إمامتها لهن، ألنها ال تخلو 
عن نقص واجب أو مندوب، فإنه يكره لهن األذان 
واإلقامة، ويكره تقدم املرأة اإلمام عليهن.  فإذا صلت 
النس���اء صالة اجلماعة بإمامة امرأة وقفت املرأة 
اإلمام وس���طهن. أما املالكية فال جتوز إمامة املرأة 

عندهم مطلقا ولو ملثلها في فرض أو نفل.

د. احمد احلجي الكردي

الكردي لـ »األنباء«: الذكورة شرط واجب للمؤذن 
وصوت المراة في األذان يوقع الفتنة 


