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ليلى الشافعي
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع 
الق���رآن والدراس���ات  ش���ؤون 
االس���امية ب���وزارة االوق���اف 
عبداهلل مهدي البراك ان العناية 
بالناش���ئة والشباب من ابنائنا 
وبن���اء ش���خصيتهم واعدادهم 
جسديا وروحيا وعقليا امر ذو 
اهمية بالغة وشأن كبير، حيث 
ان الش���باب في كل أمة عصبها 
ومركز طاقتها وقوتها، فالعناية 
بهم وبناؤهم يعتبر بناء للثقة 
واعدادهم االع���داد اجليد يعني 

العمل على تقدم االمة ورقيها.
واضاف في احلفل الذي أقامته 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بالتعاون مع وزارة االوقاف والشؤون االسامية في االحتفاء بختام 
مس���ابقة خطيب املستقبل التي شارك فيها 60 شابا من محافظات 
الكويت املختلفة والذين يتراوح اعمارهم بني 6 و15 س���نة والذي 
حضره رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة واملدير 
العام فيصل اجلزاف ونائب مدير الهيئة االس���امية العاملية فريد 
العوضي ومدراء الهيئة ونوابه���ا، وأولياء أمور الطلبة الفائزين: 
لقد اهتم االس���ام بالشباب اهمية كبيرة في القرآن الكرمي والسّنة 
املطهرة، فلقد كان نبينا ژ يسند أصعب املهام للشباب ومن يقرأ 
الس���يرة والتاريخ االس���امي يجد ان االمة االس���امية قامت على 
أكتاف الشباب وانتشر االسام وتوس���عت رقعته بجهودهم بعد 

فضل اهلل تعالى.
وزاد: من هذا املنطلق اس���محوا لي ان أعبر عن عميق سروري 
وفائض س���عادتي بهذه الشراكة البناءة والتعاون السامي واملثمر 
بيننا وبني االخوة االفاضل في الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
فيما يساهم في بناء شخصية شبابنا ويعمل على تنمية مهاراتهم، 
أعني بذلك مسابقة خطيب املستقبل، وهي في احلقيقة خطوة رائدة 
وسابقة فريدة يش���كر عليها القائمون على الهيئة العامة للشباب 

والرياضة، ألن اعداد اخلطيب 
الناجح ذي الفصاحة والبيان 
االلقاء أمر ضروري،  وُحسن 
باالضاف���ة الى أهميته ودوره 
البارز في نشر الدعوة وتوصيل 
الفكر االسامي بصورة مشرقة 
واضح���ة، خصوصا في زمن 
أصبح وج���ود اخلطيب الذي 
ميتلك صفات ومقومات اخلطيب 
الناجح أم���را نادرا، باالضافة 
ال���ى ذلك فهو ايضا عودة الى 
سابق مجد هذه االمة وسالف 
عهدها، فأمتن���ا أمة الفصاحة 
والباغ���ة وقرآننا املجيد هو 
الكت���اب املعج���ز بفصاحته 
وباغته وأسلوبه، ونبينا ژ 

سيد الفصحاء والبلغاء أوتي جوامع الكلم.
بدوره، قال مدير الهيئات الش���بابية بالهيئة العامة للش���باب 
والرياضة طارق احلسون: تأتي هذه املسابقة ضمن اهتمامات قطاع 
الشباب ممثا بإدارة الهيئات الشبابية بتنمية القدرات الشبابية في 
مجال اخلطابة وتوجيهها التوجيه السليم نحو املساهمة في خدمة 
املجتمع من خال تقدميها في قالب يراعي غرس الوازع الديني في 
نفوس الشباب وميا يتناس���ب مع الغرض الذي أنشئت من أجله 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في رعاية الشباب والعناية بهم.

وتابع: ان مس���ابقة خطيب املستقبل في البداية كانت مقصورة 
على اعضاء مراكز الش���باب فقط، ولكنها شهدت تطورا كبيرا هذا 
العام، وذلك بفضل تفعيل االتفاقية التي مت توقيعها بني الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ووزارة االوقاف والشؤون االسامية مما ساهم 
في زيادة عدد املشاركني الى 70 مشاركا، وتعتبر هذه املسابقة أول 
عمل مشترك لتنفيذ االتفاقية، وسيكون هناك العديد من االنشطة 
املشتركة في املستقبل بإذن اهلل استمرارا على هذا النهج. وقد اعلن 
في نهاية احلفل عن انه مت االتفاق بني الهيئة اخليرية االس���امية 

والهيئة العامة للشباب والرياضة على بروتوكول تعاون بينها.

ناظم املسباحد. عادل الدمخيالشيخ عبداهلل املنيع صالح الغامند. سعد العنزي

فيصل اجلزاف وعبداهلل البراك يتوسطان املكرمني

عضو هيئة كبار العلماء في السعودية اشترط أن تكون بمعزل عن الرجال وفي منأي عن االختالط

في حفل ختام مسابقة خطيب المستقبل

 المنيع: يجوز للمرأة أن تصبح مفتية ولكن ال يجوز تعيينها في مناصب قيادية
ودعاة يؤيدون: الصحابة كانوا يلجأون إلى أمهات المؤمنين في بعض الفتاوى

البراك: إعداد الخطيب الناجح يساعد على نشر 
الدعوة وتوصيل الفكر اإلسالمي بصورة مشرقة

ليلى الشافعي
أجاز عضو هيئ���ة كبار العلم���اء باململكة العربية 
الس���عودية الش���يخ عبداهلل املنيع انضمام املرأة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء، ش���ريطة أن تكون مبعزل 

عن الرجال، وأن تكون في منأى عن االختاط. 
يأتي ه���ذا التصريح الذي نش���رته صحيفة عكاظ 
في عددها أمس على لس���ان الشيخ املنيع ليعيد مجددا 
لألذهان اجلدل الفقهي الذي شهدته السعودية قبل عدة 
أشهر حول انضمام املرأة ل� »هيئة العلماء«، ما بني مؤيد 
له للحاجة لذلك، ومعارض له ألن الهيئة من الواليات 

العامة التي ال يجوز للمرأة توليها.
وقال الشيخ املنيع في حديثه لعكاظ: »ال يوجد أي 
مانع من انضمام املرأة لهيئة كبار العلماء، ألنها هيئة 
استشارية فتاواها ليس���ت ملزمة، واإلسام لم يحرم 

تولي املرأة املناصب االستشارية.
ولكنه عارض في الوقت نفسه تولي املرأة أي مناصب 
قيادية ذات قرارات ملزمة، مثل منصب قاضية أو وزيرة. 
واش���ترط املنيع لدخول املرأة في عضوية هيئة كبار 
العلم���اء أال يترتب على تل���ك العضوية أي محذور أو 
ضرر للمرأة في حشمتها أو عفافها، وأن تكون في منأى 

عن االختاط.
وأردف قائا: عندم���ا يكون هناك حاجة ألخذ رأيها 
يجب أن يكون ذلك عبر صوتها فقط، ألن صوت املرأة 
ليس عورة، واهلل تعالى يقول: )وإذا سألتموهن متاعا 

فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
� األحزاب: 53(.

وبني أن زوجات الرسول الكرمي ژ كن ُيسألن ويجنب 
من هو أجنبي عنهن.

ولم ميانع الشيخ املنيع في تولي املرأة اإلفتاء ضمن 
شروط وضوابط، أهمها التأهيل الشرعي والفقهي، وإمنا 
الشيء الذي هو محل خاف بني أهل العلم، هل يجوز أن 
تتبوأ املرأة والية عامة أو قضائية محافظة، فهذا األمر 
مح���ل خاف ولم يعرف في عهد الرس���ول وال العهود 
الثاثة املفضلة أن تس���لمت النساء مناصب إدارية أو 
واليات عامة، لكنها ميكن أن تعمل مستشارة أو عضوة 
في جلان اإلفتاء، ولها أن تبدي رأيها كما أخيها الرجل 

في حالة كونها مؤهلة فقهيا وشرعيا.
وأشار إلى أن الفقيهات موجودات عبر التاريخ، ابتداء 
من الصحابيات، وأولهن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها، موضحا أن االجتاه الفقهي النسائي وجد منذ عهد 
الرسول ژ حتى عصرنا احلاضر، ومنهن من حصلن 
على ش���هادات عليا في العلوم الشرعية والفقه، وكان 
آلرائه���ن اعتبارها من حيث النظر ومن حيث االجتهاد 

املقارب املماثل الجتهاد إخوانهن من فقهاء األمة.
وأضاف الشيخ املنيع »ال يجوز لنا أن نصور أن الفقه 
في الدين حكر على الرجال دون النساء، وأكبر دليل 
على ذلك وجود مجموعة كبيرة من أخواتنا ونسائنا 
ممن اكتس���نب حصيلة علمية، وحصلن على شهادات 

عليا، مما أهلهن ملراكز علمية وقيادية في إدارة األقسام 
الشرعية في اجلامعات والكليات، لذا يجب أن نعطي 
أخواتنا النساء الفقيهات االعتراف بفضلهن ودورهن«. 
وأوضح أنه حينما تكون هناك حاجة ملحة لوجود مفتيات 
يفتني النس���اء بطريقة جتمع بني احتشامهن وبعدهن 
عن االختاط وأداء هذه املهم���ة الدعوية والتوجيهية 

والتبصيرية، فهذا أمر جائز ومعتبر.
وبني املنيع أن خصائص املرأة اخلاصة »كاالضطرابات 
النفسية والتغيرات املزاجية املصاحبة للدورة الشهرية« 
ال تعتبر مانعا في أن تكون مفتية أو محاضرة أو معلمة 

أو عميدة ألي كلية.
ويعزو بعض الرافض���ني مطلب إدخال املرأة لهيئة 
كبار العلماء إلى الظروف التي تعتري املرأة من احليض 
والنف���اس مما يعذر عليها أم���ور الفتيا، باإلضافة إلى 
اعتب���ارات اجتماعية تتعلق بالنظ���ر لوضع املرأة في 

املجتمع.

آراء الدعاة

وتعليقا على الفتوى فقد أيدها عدد من علماء الشريعة 
ف���ي الكويت حيث أكد رئيس جلنة الفتوى في جمعية 
إحياء التراث اإلسامي الداعية ناظم املسباح، ان للمرأة 
في األصل حق اإلفتاء والتعليم، وكانت عائش���ة رضي 
اهلل عنها تفتي الصحابة، ولهذا فللمرأة ان تكون مفتية 
ومعلم���ة ألنها مكلفة مثل الرج���ل. ويرى ان للمرأة ان 

تفتي مادامت ملتزمة باآلداب الش���رعية، اما عن طريق 
احلجاب اخلاص بنساء الرسول ژ عند اإلفتاء للرجال 
او احلجاب املفروض على عامة املسلمات. ومن جهته، 
قال الباحث اإلسامي واحملامي د.سعد العنزي ان املرأة 
من الناحية الشرعية يجوز لها ان تفتي اذا كانت متتلك 
كل مقومات اإلفتاء من معرفة باللغة العربية والقواعد 
األصولية ومعرفة تامة باملقاصد الشرعية وفقه الواقع 
وكل هذه األدوات البد من أخذها بعني االعتبار في اإلفتاء 
سواء كان للرجل او للمرأة، هذا من الناحية املنهجية، 
اما من ناحية الدليل فإن هناك من الصحابيات وأمهات 
املؤمنني من تصدرن لإلفتاء وش���رح أحكام الشرع كأم 
سلمة وعائشة رضي اهلل عنهما وغيرهما من فقيهات 
الصحابة، فالشريعة ال متنع املرأة اذا كانت متلك العلم 
الشرعي ان توضح مراد اهلل تعالى للناس وان تشرح 
م���ا كان مبهما أو غامضا عن الن���اس ولكن بالضوابط 
الش���رعية وأال تختلط املرأة بالرجال في العمل باسم 
اإلفت���اء وأن تلتزم مبا أمر ب���ه اهلل تعالى من ضوابط 
شرعية أخرى تلتزم بها املرأة.. أما فيما يتعلق بالقضاء 
فاملسألة تختلف ألن القضاء من باب الوالية العامة لقول 
رسول اهلل ژ: »السلطان ولي ملن ال ولي له« والقاضي 
هو الس���لطان ألنه يحكم ملا ميتلكه من سلطة ووالية 
على الناس، أما اإلفت���اء فليس هو من باب الوالية وال 
الس���لطان ألن الفتوى غير ملزم���ة، أما القضاء وحكم 
القاض���ي فهو ملزم فيجوز للمرأة اإلفتاء وال يجوز لها 

القضاء كما قررت الشريعة اإلسامية.
وبني د.عادل الدمخي ان هذا املنصب ليس مقصورا 
على الرجل فأي إنسان تتوافر فيه شروط الفتيا فعليه 
اإلفتاء وال يوجد تخصيص لذلك، حيث ساهمت أمهات 
املؤمن���ني والصحابيات رضوان اهلل عليهن في اإلفتاء، 
فامل���رأة املفتية من حقها ان تفتي اجلميع وال يوجد اي 
حرج مادامت متحلية بااللتزام الشرعي واألحكام املقررة 

شرعا لسلوكها اإلسامي.

نساء الصحابة

ويقول الناشط اإلسامي صالح الغامن: يجوز للمرأة 
اإلفتاء اذا استكملت الشروط من العلم بكتاب اهلل تعالى 
وما يتعلق به من عل���وم وأحاديث النبي ژ وأصول 
الفق���ه ومعرفة اخلاف بني الفقه���اء. وقد كان في زمن 
الصحابة الكرام بعض النسوة من الصحابة والتابعني 
اشتهرن بالعلم الشرعي مثل ام املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها حيث كان الصحابة يلجأون إليها في أسئلتهم، 
لذل���ك نقول ال مانع ان تتصدى املرأة لإلفتاء خصوصا 
في مسائل تتعلق بالنسوة بالشروط التي ذكرنا، حيث 
يجب ان تكون ملمة بأدلة األحكام الشرعية وتستطيع 
ان متيز بني العام واخلاص واحملكم واملتشابه واملفصل 
واملبهم باالضافة الى كونها على خلق واستقامة فا مانع 

من ان تتولى اإلفتاء.

توقيع بروتوكول تعاون بني الهيئة اخليرية و»الشباب والرياضة«


