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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 : صعيدي األمسية بالكلمة التاليةاألستاذ عدنان افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .ى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وآله وأصحابه أمجعني احلمد هللا رب العاملني، وصلّ-
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أيها السادة احلضور       -

 :وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري
 يف هذا امللتقى املبارك، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة بالتشرف            - جمدداً   - ومرحباً بكم     أهالً -

مناع بن خليل القطان، والَّذي يسعدين أن أقرأ على         :  باالحتفاء بضيفنا فضيلة املفكر اِإلسالمي الشيخ     
 .أمساعكم نبذة خمتصرة من سريته الذاتية

 

 :أوالً
 .ناع بن خليل القطامن:  االسم-١
هـ، املوافق  ١٣٤٥يف قرية شنشور، إحدى قرى حمافظة املنوفية، سنة         :   مكان وتاريخ امليالد   -٢

 .م١٩٢٥
 . حفظ القرآن الكرمي يف مكتب القرية وأى دراسته االبتدائية-٣
 . التحق باألزهر وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين-٤
 . إجازة التدريس التحق بالتخصص وحصل على العاملية، مع-٥

 

 : األعمال الوظيفية:ثانياً
 .هـ١٣٧٣ التدريس مبصر قبل سنة -١
هـ يف اململكة، الرياض؛ كلية الشريعة،      ١٣٧٣ التدريس بالكليات واملعاهد العلمية من سنة        -٢

 .كلية اللغة العربية، املعهد العايل للقضاء
 . مدير املعهد العايل للقضاء-٣
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية مدير الدراسات العليا،-٤



 .ومشرف على الدراسات العليا باجلامعة) أستاذ(عضو هيئة تدريس بدرجة :  العمل احلايل-٥
 

 : األعمال العلمية:ثالثاً
 : اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراة-١

 .رسالة  )٨٠(يبلغ عدد رسائل املاجستري اليت أشرف عليها حنو )  أ (
 .رسالة) ٣٥(يبلغ عدد رسائل الدكتوراة اليت أشرف عليها ) ب(
اشترك يف مناقشة رسائل أخرى جبامعة اإلمام، وجامعة أم القرى، وكليات البنات،              )  ج(

 .وجامعة امللك سعود، واملركز العريب للدراسات األمنية
رسالة )  ١٥٠(من  اشترك يف مناقشة أكثر       . االشتراك يف مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراة      -٢

 .ماجستري ودكتوراة
 : فحص اإلنتاج العلمي-٣

 : فحص عدة أحباث لترقية أساتذة مساعدين، وأساتذة مشاركني يف جامعات-١
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية)  أ (
 .اجلامعة اِإلسالمية باملدينة) ب(
 .جامعة أم القرى) ت(
 .جامعة امللك سعود) د(
 . أحيلت إليه من بعض اجلامعات، ملعرفة مدى صالحيتها للنشر فحص عدة كتب-٢

 

 :  املؤلفات واألحباث:رابعاً
 : املطبوعة-١

 . جملدان- تفسري آيات األحكام -١
 . مباحث يف علوم القرآن-٢
 . تاريخ التشريع والفقه اِإلسالمي-٣
 للبنني والبنات يف     احلديث والثقافة اِإلسالمية، ثالثة كتب مقررة يف املرحلة الثانوية           -٤

 .اململكة
 . نظام األسرة يف اِإلسالم-٥
 . موقف اِإلسالم من االشتراكية-٦
 . الدعوة إىل اِإلسالم-٧
 . اِإلسالم رسالة اإلصالح-٨



 . الشريعة اِإلسالمية-٩
 . رفع احلرج يف الشريعة اِإلسالمية-١٠
 . وجوب حتكيم الشريعة اِإلسالمية-١١
 . هداية البشرية احلاجة إىل الرسل يف-١٢
 . مباحث يف علوم احلديث-١٣
 . نزول القرآن على سبعة أحرف-١٤
 . معوقات تطبيق الشريعة اِإلسالمية-١٥
 . مزايا الثقافة اِإلسالمية-١٦
 . رعاية اِإلسالم للمعاقني-١٧
 . إقامة املسلم يف بلد غري مسلم-١٨
 . التكييف الفقهي للتربع باألعضاء وزراعتها-١٩
 .ضاء يف العهد النبوي ويف عهد اخلالفة الراشدة الق-٢٠

 : املخطوطة-٢
 . الزواج بأجنبية-١
 . تاريخ التفسري ومناهج املفسرين-٢
 . الفرق اِإلسالمية-٣
 . العقيدة واتمع-٤
 . تعليم الفتاة-٥

 

 : النشاط العام:خامساً
 .م١٩٥٠ - ١٩٤٩ رئيس احتاد طالب جامعة األزهر سنة -١
 .م١٩٥٠م إىل سنة ١٩٤٦ابطة الطالب العرب يف مصر، من سنة  أمني عام ر-٢
 .مبصر، وسجن يف حمنتها يف عهد امللك فاروق) اإلخوان املسلمني( أسهم يف احلركة اِإلسالمية -٣
 .م١٩٤٨ اشترك مع املتطوعني يف حرب فلسطني ضد اليهود سنة -٤
جنليز، يف قناة السويس سنة      أسهم يف تدريب وقيادة بعض فصائل املقاومة السرية ضد اإل           -٥

 .م١٩٥١
 . شارك ويشارك يف وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملشاهدة-٦
 . نشرت له عدة أحباث يف جمالت علمية-٧



 . ألقى العديد من احملاضرات، تلبية لدعوات من اجلامعات واألندية األدبية-٨
 

 :رات والندوات منهاشارك يف العديد من املؤمت : املؤمترات والندوات:سادساً
 . املؤمتر األول لرابطة العامل اِإلسالمي-١
 . املؤمتر اِإلسالمي العاملي يف كراتشي-٢
 .ي يف بغداد املؤمتر اِإلسالمي العامل-٣
 . املؤمتر اِإلسالمي يف القدس-٤
 . مؤمتر املنظمات اِإلسالمية-٥
 . الرياض- مؤمتر رسالة اجلامعة -٦
 . الرياض-مي  أسبوع الفقه اِإلسال-٧
 . الرياض- أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب -٨
 . مكة املكرمة- املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اِإلسالمي -٩
  الرياض - املؤمتر اجلغرايف اِإلسالمي -١٠
 . الرياض- ندوة رسالة املسجد -١١
 . املدينة املنورة- مؤمتر الدعوة والدعاة -١٢
 . الرياض-ة  مؤمتر مكافحة اجلرمي-١٣
 . الرياض- ندوة مكافحة املخدرات -١٤
 . الرياض- مؤمتر الندوة العاملية للشباب املسلم -١٥
 . ندوة احنراف األحداث-١٦
 . خطيب مجعة منذ حنو مخسني عاماً-١٧

 

 : االس واهليئات-سابعاً 
 . سابقاً- عضو جملس جامعة اإلمام حممد بن سعود -١
 . سابقاً-امعة اإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية  عضو الس األعلى جل-٢
 .هـ حىت اآلن١٣٨٤ عضو اللجنة التحضريية لسياسة التعليم باململكة، منذ سنة -٣
 . رئيس اللجنة العلمية لكليات البنات-٤
 مشرف على مواد التشريع اِإلسالمي بكلية قوى األمن الداخلي، منذ إنشائها لسنوات                -٥

 .طويلة
 .رة الوطنية لعلوم التربية اِإلسالمية بوزارة املعارف عضو األس-٦



 . عضو الس العلمي لكليات البنات-٧
 .  عضو جملس إدارة مدارس الرياض لفترتني سابقتني-٨

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 .. اهللا الرمحن الرحيم بسم-
سيدنا ..   احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيد البشر              -

 ).ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعنيصلّ(ونبينا وحبيبنا حممد 
 : أيها األحبة الكرام-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

علم وجالل العلماء، رجل غين عن التعريف، فمن منا مل           ضيفنا يف هذه األمسية املشرقة بنور ال      
 من خالل مشاركاته الثرة اليت أنارت الطريق أمام         ؟يعرف فضيلة األستاذ الدكتور مناع خليل القطان      

الكثريين، حيث مل يقتصر فضيلته على كرسي األستاذية يف اجلامعات واملعاهد العليا، بل زاد عليه وجاد                
ضله، من أجل اإلنسان العادي البسيط، الَّذي خيوض غمار احلياة بغري سالح،            بعصارة جهده، وكرمي ف   

سوى الرتر اليسري الَّذي تعلمه من اتمع، أو عن طريق وسائل اإلعالم، أو نتيجة العرف والعادة، فما                 
  أن تصدى هلذه الشرحية الكبرية من جمتمعنا اِإلسالمي، فكتب الكثري من            كان من فضيلة الشيخ إالَّ    

الكتب اليت وردت يف ترمجته، حلل بعض القضايا اليت م قطاعاً كبرياً من املسلمني بأسلوب مبسط،                 
ورصني يف ذات الوقت، سالكاً أيسر السبل لتوصيل املعلومة الصحيحة لطالب العلم، واملواطن                

 .العادي، دون تعقيد أو تقصري يف أداء األمانة العلمية
ألستاذ الدكتور مناع القطّان، يستطيع أن يتبني االهتمام الكبري           واملتأمل يف مؤلفات فضيلة ا     -

وتلك من القضايا الشائكة واهلامة اليت ينبغي أن تم ا يف هذا            ..  الَّذي أواله ملسألة الدعوة اِإلسالمية    
ففي الوقت الَّذي تأخذ فيه الدعوة إىل طريق احلق          ..  الوقت بالذات، حيث كثر الدعاة غري املؤهلني      

اخلري والنور مسارها الطيب احلميد، بفضل ذوي الفضل والعلم، جند أن بعض الشباب املتحمسني                و
.. يأخذون املسألة من جانب ضبايب قاصر على إلقاء التهم جزافاً، والتجهيل، وحىت التكفري والعياذ باهللا              

يت هي أحسن، الكثري    ونتيجة هلذه احلركات غري املنضبطة، وجدت الدعوة اجلادة، اهلادفة للمجادلة بال          
من العنت واإلحباط، ووجد أعداء األمة ضالتهم يف مثل هؤالء املتحمسني، غري املؤهلني الَّذين شوهوا               

ولذلك كان ال بد من     .  مساحة الدين واهتموا بالفروع قبل األصول، وباملختلف عليه قبل املتفق عليه           
ن لترشيد مسلكهم، وتدريبهم،    وقفة صرحية وأمينة وشجاعة، ليس لشجب هؤالء الشباب، ولك          



وتصحيح مسارهم، حىت ال تكون اجتهادام يف غري موضعها، ولقفل الطريق أمام الباحثني عن                  
 .االصطياد يف املاء العكر

 وال شك أن األمة اِإلسالمية قد مرت يف تارخيها الطويل على فترات، كبت فيها الدعوة                   -
ليكون )  سبحانه وتعاىل (الدين القومي الَّذي ارتضاه احلق      بسبب الدعاة قبل األعداء، ولكن صالبة هذا        

خامتة الرساالت، استطاعت أن تعيد األمور إىل نصاا، ويظهر بني حني وآخر رجال من أمثال فضيلة                 
األستاذ الدكتور مناع القطّان، والداعية املعروف أمحد ديدات، وفضيلة األستاذ الدكتور يوسف               

ب الفضل والتقوى، الَّذين انربوا عن علم ومعرفة لتقومي املسار، وبذل           القرضاوي، وغريهم من أصحا   
نة من أمرهمعلمهم للناس حىت يكونوا على بي. 

 فإن ظهور مثل هؤالء الرجال أمر       )اخلري يف أميت إىل قيام الساعة     (:   وكما قال رسول اهلدى      -
تفي برجاله، ونضعهم يف املرتبة     غري مستغرب، بل هو الشيء الَّذي جيب أن نتوقعه، ونسعد به، وحن            
تلك األمانة اليت عرضت على     ..  العليا اليت يستحقوا، مباهلم من فضل، وما محلوه من أمانة جتاه الدعوة           

السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان؛ إن ثقل ما محلوه جدير باالحترام                 
هو إال جزء ضئيل من حقهم علينا وعلى األجيال           والتوقري، وما نقدمه هلم من شكر وعرفان ما           

أن جيعل عملهم يف ميزان حسنام، ويوفقهم ملزيد من العطاء،           )  سبحانه وتعاىل (نسأل اهللا   ..  القادمة
 .ومواصلة مسرية احلق واخلري لصاحل املسلمني

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة(( 
 األمني العام مع الفقه      -عطيت الكلمة لسماحة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة          مث أ 
 : فقال-اِإلسالمي 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..ى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم صلّ-
لى  أن أتقدم إىل سيادتكم بالشكر الوفري ع        معايل الشيخ ال يسعين يف هذه املناسبة اجلليلة، إالَّ         -

ما أحتتم وتتيحونه لنا من الفرص، لاللتقاء بأعالم الفكر اِإلسالمي والعريب، يف خمتلف ااالت الشرعية،               
 حبضور كثري من    واِإلسالمية، واألدبية، والفكرية، واالجتماعية، واالقتصادية؛ فقد سعدت شخصياً        

إلخوان الكرام الَّذين يؤمون    الندوات يف هذا البيت العامر، وأفدت من احملتفى م، كما أفدت من ا             
هذا النادي، يؤمون هذا البيت، ويف التحقيق عندما أنظر إىل كل سلسلة من سالسل الفكر والعلم،                  
اليت قدمتموها لنا مع االحتفاء ا، واإلكرام هلا ألجد هذه السالسل منتظمة لفرائد، ال أستطيع أن أميز                 



الل؛ وعندما يلتفت املرء إىل هذه احلقيقة حيمد اهللا          بينها ملا تألقت به من كمال ومعرفة ومجال وج         
إن اِإلسالم خبري، والعامل العريب واِإلسالمي خبري، وما جنده يف مثل هذه املنتديات ميأل النفوس                :  ويقول

 .رضا وطمأنينة، مع حفزها على العمل واجلد واالستقامة لتحقيق الغد األفضل
، وشرفنا باالحتفاء معكم م، واليوم حنتفي برجل هو          لقد استمعنا إىل عدد كبري من الفقهاء       -

كهؤالء الرجال فضالً، وعلماً، وفكراً، لكن لكل واحد خاصة، ولكل فرد حيتفى به متيز، والتميز الَّذي                
أشهده وأجده يف فضيلة الشيخ مناع القطّان، أخينا الَّذي آنسنا باالستماع إليه يف كثري من املناسبات،                

، هذا التميز الَّذي    ..يف املؤمترات اليت انعقدت باملدينة وبالرياض، وقرأنا له الكتب الكثرية         وتعرفنا عليه   
أريد أن أذكره حلضراتكم، وإن كانت الكلمة التقدميية وافية به، وذاكرة للجوانب املختلفة اليت أريد                

 اِإلسالمي درساً    بالعمل اجلدي  - من الطفولة إىل اآلن       -التأكيد عليها هي؛ هذه احلياة العامرة        
 .وتدريساً، حبثاً ومراجعة، وتوجيهاً ونقداً، وحتديداً للمسار الَّذي ينبغي أن نسلكه يف حياتنا العملية

 ولذلك وجدنا الشيخ القطان يف املرحلة األوىل يدرس ويعىن بدراسته عناية فائقة، جاعالً                -
حلفظ على متانة العالقة بينه كشخص،      أساس هذه الدراسة حفظ كتاب اهللا الكرمي، واالستعانة ذا ا          

وبني هذه العلوم، االجتاهات، واآلراء، والنظريات، واللغة اليت متيز ا بفضل حفظه هلذا الكتاب؛ فهو                
، إىل اجلوانب األخرى اليت ال تتصل بالناحية        ..فصيح اللسان، متني البيان، رائع العرض، مجيل اإللقاء       

األديب، ولكنها تتصل بعمق النظر الشرعي واملعرفة بأحكام اهللا،           اللسانية، وال باجلانب البياين و     
 ألن نتمسك ا كل     ودعانا رسوله   )  سبحانه وتعاىل (واإلحاطة الكاملة باملصادر اليت دعانا اهللا        

 .التمسك، ألا الطريق إىل الفوز وإىل النجاح يف املاضي ويف احلاضر، وحىت يف املستقبل
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا         ":   بقوله  ما عناه رسولنا      وما هذه املصادر إالَّ    -

   بعدي، كتاب اهللا وسن هة نبي.."   فالكتاب الكرمي والسن  ة الشريفة، كانت أساس تكوين هذا العامل       ة النبوي
ه، الفاضل، كما إا كانت احملور الدراسي الَّذي انكب عليه طيلة حياته، سواء يف تدريسه، أو يف تفسري                

أو يف فقهه، أو يف فتاواه، وبذلك فإنه مل خيرج عن هذين امليدانني األساسيني للتفكري اِإلسالمي، واليت                  
 .جند اعتزازاً كبرياً يف االلتقاء حوهلما والتعاون يف الوصول إىل فهمهما، واالستفادة منهما

 

ل على تعليم اللغة     مث بعد ذلك نالحظ أن هذا الطالب الناشئ واملدرس الشاب، الَّذي أقب              -
       ثالثة، قد اشتغل بالبحوث وبالدراسات      ة مرةً العربية حيناً، والفقه اِإلسالمي حيناً آخر، والكتاب والسن 

العلمية، مث قام بتوجيه الطلبة؛ ويكفي أن ننظر إىل هذا العدد الكبري من الرسائل اجلامعية، سواء بالنسبة                 
 وأنا ال ألتفت إىل املاجستري وال إىل        -ل على الدكتوراة    للحصول على املاجستري، أو بالنسبة للحصو     

 القضية هي أن اإلنسان إذا عين مبثل هذه البحوث، وكانت ذه الوفرة، تعين أنه استطاع                -الدكتوراة  



أن ميد مبعرفته وتوجيهه العلمي وقدرته على االستيعاب جماالت كثرية ال حتصى، وهي اليت تكون أساس                
 .لنسبة للواردين على هذا املنهل العذب، واآلخذين منه من الطالب يف اجلامعاتالتخريج الصحيح با

 مث أجده مناقشاً للرسائل، جبانب هذا اإلشراف الَّذي كان له على أكثر من مائة رسالة، هناك                 -
املناقشة والتصحيح ملسرية النظر والبحث، ألكثر من مخسني ومائة رسالة أو حبث؛ مث احتيج إليه وطلب                

ه أن يكون حكماً يف كثري من األحوال، لتقدمي بعض األساتذة إىل درجة أعلى من اليت هم فيها،                    من
وذلك على أساس ما أنتجوا وقدموا من حبوث وأعمال، تشهد هلم بالقدرة، وحتقق هلم وتؤهلهم إىل                  

ا بيننا وبينه،   هذا الشرف العلمي الكبري، فإذا اجلوانب اليت أحاط ا يف عمله، هي القاسم املشترك فيم              
 . أحببناه، ووجدنا التعليل الصحيح حملبتهألننا إذا أحببنا إنساناً

 فنحن حنبه يف اهللا، وحنبه على هذه اآلثار الطيبة العلمية، للمشاركة يف دراسة الشريعة                   -
اِإلسالمية ومصادرها؛ وتنبيه الغافلني إىل كثري من احلقائق اليت ال جيدوا يف حلقات الدرس، وال                  

 .جيدوا يف املقاالت السريعة اليت تكتب وتنشر يف االت والصحف
 مث جنده إىل جانب تعمقه يف دراسة مصادر الشريعة والفقه اِإلسالمي، يصور لنا يف كثري من                  -

البحوث مواقف اِإلسالم من قضايا العصر، وهذه خطوة جديدة حىت ال نكون عائشني يف ماٍض ويف                  
 فنحن نعيش حاضرنا ولنوجهه ولنرسم له اخلط البياين، الَّذي نستطيع أن نسلم             ثقافة يسموا تقليدية،  

 .به، من العثرات
 مث جنده يبحث قضية تاريخ التشريع اِإلسالمي، وكم من إنسان حبث تاريخ التشريع                  -

اِإلسالمي، فاملكتبة اِإلسالمية عامرة ذه الكتب، لكين قد وقفت على كتبه ورأيته جيمع اجلانب                 
 .تطبيقي يف دراسة تاريخ التشريع اِإلسالمي إىل اجلانب النظريال

 مث قد استمعنا إىل هذا العدد الكبري من الفتاوى اليت نشرها، واحلركة اِإلسالمية اليت أسهم                 -
 .فيها فلسفة ونضاالً

ه  مث هذه املؤمترات العديدة اليت سعدنا بلقائه فيها، والنشاطات اليت ال حتصى، واملرتبطة ذ               -
العضوية املتكررة واملتعددة يف كثري من اهليئات يف هذه البالد املباركة، واليت تشهد لطول باعه                   

 .والمتدادات نشاطه، مبا يناسب امتداد أوجه احلياة يف هذا العصر الَّذي نعيشه ويف هذا البلد األمني
الفرصة، لنسعد   وحنن إىل جانب معايل الشيخ، نتقدم إليه بالشكر على أن أتيحت لنا هذه                 -

بلقائه بعد فترة طويلة مل نلقه فيها، ولنستفيد ولتنشرح صدورنا إىل ما سنستمع إليه من القالئد                    
 .والفرائد، والدراري، اليت سنستمع إليها عندما يتقدم بعرضه

 .  وشكراً لكم-



  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :ه مياين فقالمث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبد

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا الَّذي أكرمنا باِإلسالم، وبنعمة اِإلسالم وكفى ا من نعمة، وبعث إلينا خري األنام                 -

 ).عليه أفضل الصالة والسالم(
مناع القطّان، وشكراً   :   حنمد اهللا على هذا اللقاء الطيب مع هذا العامل اجلليل الفاضل، الشيخ            -

 ويئة هذه املناسبة الطيبة لنا مجيعاً         به، ي األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي وفق يف االتصال         ألخ
للقائه؛ مث ملا تتمتع به االثنينية من تنظيم، حبيث تستطيع أن تصل الناس وختربهم مبن هو ضيف االثنينية،                  

لتقي م، فكانت هذه فرصة     فتأيت هذه الوجوه اليت فرحت بلقائها الليلة، ومضى زمن طويل قبل أن أ             
 .اناع خليل القطّمن: لنلتقي لنسعد ونكرم هذا العامل اجلليل، فضيلة أخي الشيخ

إن ما يعنيين من قضية الشيخ مناع القطّان، أن هذا الرجل قدم إىل اململكة                :   أيها اإلخوة  -
نا نتهافت إىل الوصول إىل     العربية السعودية يف وقت كنا فيه طالباً يف جامعة امللك سعود بالرياض؛ وك            

املسجد الَّذي يلقي فيه خطبة اجلمعة يف شارع املطار، ألننا كنا نستطيع أن نفهم ما يقول، حياول أن                    
يصل إىل أذهاننا، حياول من خالل خطبته أن يتحسس قضايا اتمع؛ وكما تفضل احلبيب معايل الشيخ                

اِإلسالمية بصورة حمببة ومقربة، وخياطب هؤالء      حممد احلبيب بلخوجة، أنه حيرص على طرح التطبيقات         
الشباب على قدر عقوهلم، وحياول أن يصل إىل أذهام ويربطهم بالتربية اِإلسالمية وبالشريعة                 

 .اِإلسالمية
 جاءنا مع الشيخ القطان العديد من قرنائه وأمثاله، ممن يتمتعون بالفقه واطلعوا على احلديث،               -

إنين زاملته يف بعض اللجان، بعد أن قلت إين طالب من           :  أتردد يف أن أقول   ولكنه متيز بقضية خاصة؛ و    
طالبه، ولكن هكذا شاء اهللا أين بعد أن خترجت وعدت للتدريس اجتمعت معه يف اللجان التحضريية                 

 بأن هذا الرجل يتميز بقضية أنه ممن يألف ويؤلف، يؤمن           - مجيعاً   -لسياسة التعليم يف الرياض، شعرنا      
 ويعطيك الفرصة لطرح القضية كاملة من جانبك، ويستمع إليك، وال ينفعل إذا أخطأت،                باحلوار

 يف اخلطأ، ولكنه يستوعب املتحدث إليه، وخصوصاً عندما يكونون جمموعة           - أيضاً   -ولكنه ال جيامل    
يف من الشباب حياول أن يبسط هلم القضية، حياول أن يصل إىل أذهام، حياول أن حيبب إليهم احلوار                   

تلك القضايا، دومنا غضب، ودومنا ردع، حىت ولو كان بعضهم يتجاوز يف طريقة الطرح؛ ولكن الرجل                
كان له قلب كبري، حياول أن يستوعب هؤالء الشباب ويتحدث إليهم بلغة يفهموا؛ يف فترة كان                  

          سهم، يتحدث يف   اعاً قريباً إىل أنف   الناس فيها حيترسون من االستماع إىل كل إنسان، وجدوا الشيخ من



القضايا اليت مهم، ويتحدث بطريقة املوعظة احلسنة، وجيادل الناس باليت هي أحسن، فنفذ إىل قلوم               
وازدحم املسجد، حىت إنك لتجد صعوبة يف املرور يف طريق املطار، عندما تكون خطبة اجلمعة قائمة يف                 

 .يوم اجلمعة
صددها اليوم، واليت حناول أن نقنع ا العلماء         كل ذلك يقودنا إىل القضية املهمة اليت حنن ب          -

 بأننا أمام عصر فيه كثري من التحديات، ويتفلت الشباب من بني              ؛والوعاظ، والَّذين تصدوا للفتيا   
أيدينا، وال بد أن نصل إىل نقطة تفاهم معهم وإىل لغة يفهموا نتحدث إليهم ا، وهذه فرصة طيبة أن                   

وف والنهي عن املنكر، حتتاج إىل أمثال هذا الرجل الَّذين ينفذون إىل قلوب             نتذكر أن قضية األمر باملعر    
 ؟ وكيف تباسط مع الناس    ؟ كيف علم أصحابه   الناس، وحياولون أن يأخذوا من أخالق املصطفى         

اه وأدبه، وطلب منه أن يؤدب      قد رب )  سبحانه وتعاىل ( كل ذلك ألن اهللا      ؟ وكيف صرب  ؟وكيف حتمل 
 ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك       ):   وجلّ عز(ابه، منذ أن قال له      هذه األمة على آد   

 .وجادهلم باليت هي أحسن: ومنذ أن علمه
 كل هذه املعاين حتضر يف ذهين الليلة، وأنا أشارك يف تكرمي هذا الرجل، الَّذي أمتىن من كل                   -

 -يعلم أخي األستاذ عبد املقصود خوجه        كما   -قليب أن أستطيع أن أبقى معكم إىل آخر اللقاء، ولكين           
أين على ارتباط مع إخواننا وأحبائنا يف املدينة املنورة للقاء م غداً، ومضطر للسفر؛ ولكين أسأل اهللا                  

إن ينفعنا مبثل هذا العامل اجلليل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مبا علمنا إنه على كل                  )  سبحانه وتعاىل (
 . لى آله وصحبهعد، وعلى سيدنا حممى اهللا شيء قدير، وصلّ

 

  ))كلمة الدكتور حممد عرفه(( 
 عميد القبول والتسجيل جبامعة اإلمام حممد بن        -مث أعطيت الكلمة للدكتور حممد عرفة       

 : فقال-سعود اِإلسالمية 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :به، ومن اهتدى داه وبعدنا حممد، وعلى آله وأصحانبي..  والصالة والسالم على رسول اهللا-
-      ان، عبارة عن خواطر عن عالقيت به، منذ        اع خليل القطّ   كلميت عن أستاذي فضيلة الشيخ من

أن التقيت به منذ أكثر من سبعة وثالثني عاماً، فلقد التقيت به يف السبعينات من القرن املاضي، عندما                   
 يف كلييت الشريعة واللغة العربية، التابعتني        كنت طالباً يف كلية الشريعة بالرياض، وكان هو أستاذاً         

لإلدارة العامة للكليات واملعاهد العلمية آنذاك، واللتني كونتا فيما بعد النواة األوىل جلامعة اإلمام حممد               
 شاباً مليئاً باحليوية والنشاط، مييزه عن الكثريين من شباب           - آنذاك   -بن سعود اِإلسالمية، عرفته     

 مهوم أمته، وما يتجسد يف داخل ذاته من آماهلا وتطلعاا، وال عجب يف ذلك، فقد                 جيله ما حيمله من   



) عليه رمحة اهللا  (ترىب يف مدرسة اإلمام الشهيد الشيخ حسن البنا، مرشد مجاعة اإلخوان املسلمني األول              
ك نفسه،  وخترج يف جامعة اِإلسالم الكربى بعقيدا، وتشريعاا، وقيمها، وآداا، فانطبعت على ذل            

وانصبغت بذلك شخصيته، فكان بذلك مع شبابه وفتوته يتمتع حبكمة الشيوخ، وحبنكة اخلبري ارب،              
 .وبقوة حتمل أويل العزم من الرجال

 لقد عركته احلياة وذاق مرها وجاس وعرها، وهو ملا يزل غض اإلهاب؛ واقتضت إرادة اهللا                 -
بدينه مهاجراً إىل اهللا، وهو يف مقتبل عمره، ملا يبلغ           أن يترك موطنه األصلي مصر إىل اململكة، فاراً          

الثالثني من العمر؛ وهنا تنقل بني القصيم واإلحساء والرياض، وذاق مرارة البعد عن والديه وأهله؛                 
وهنا يف السعودية عند جميئه إليها، كانت شعارات القومية والبعثية والناصرية على أشدها، بني أوساط                

ندفع آنذاك، شأم شأن أمثاهلم من الشباب العريب يف تلك احلقبة؛ فكان ال بد أن                كثري من الشباب امل   
يكون للمثقف املسلم دوره يف التوضيح والتوجيه، وهو يف سبيل ذلك ال بد أن حيتك مع أنصار ذلك                   

 ..التيار اجلارف
يل وفائه   وهكذا كان الشيخ، فقد ناله الكثري من العنت واملضايقات من أولئك الناس، يف سب               -

لرسالته، وصدقه مع اهللا ومع نفسه، ومع اآلخرين؛ ولكن تلك املشاق واملتاعب، وتلك الغربة املبكرة                
عن األهل والوطن، أضافت الكثري إىل رصيده يف اخلربة واملعرفة الشاملة باحلياة وبأهلها، فكان شأنه يف                

ته يف السبعينات عن قرب، عندما       وصفاًء، عرف  اًذلك شأن معدن الذهب كلما صهرته النار زاد نقاء         
يوجهنا يف بعض األنشطة العلمية والثقافية داخل الكلية، ويف بعض األنشطة              )  حيفظه اهللا (كان  

االجتماعية والتربوية والدعوية خارجها؛ فكان لتلك املناشط والتوجيهات آثارها الباقية يف ذواتنا               
 .وتوجهاتنا إىل اليوم

يلته يف التسعينات اهلجرية، عندما تلقيت عليه حماضرات يف          وتوطدت أركان الصحبة مع فض     -
املعهد العايل للقضاء يف مرحلة املاجستري، وتأكدت تلك الصحبة أكثر عندما شرفت بإشرافه العلمي               
على رساليت املاجستري؛ فكان أن نلت احلظ األوفر من علمه وجهوده وتوجيهاته؛ ولقد استمرت الصلة               

) سبحانه وتعاىل ( من بدايتها حىت أيامنا هذه، وأسأل اهللا أن تبقى حىت نلقى اهللا              قائمة متجددة باستمرار  
 .أخوين متحابني يف اهللا، فنكون ممن يظلهم اهللا حتت ظل عرشه

 واليوم وحنن حنتفي به، فإننا حنتفي بعلم من أعالم العلم والفكر واملعرفة، وبرجل من رجاالت                -
أجله، وبداعية من دعاة اِإلسالم احلكماء الَّذين استطاعوا إيصال ما          اِإلسالم الَّذين عاشوا وعانوا من      

 ..يريدون للناس، يف دروب مليئة بالشوك والوعر دومنا مأخذ عليه
إن احتفاءكم بضيفكم هو احتفاء بكل القيم واألفكار، واملعاين السامية، اليت           :   مضيفنا الكرمي  -

 رجل كرمي، يعرف أقدار الرجال، لرجل كبري جدير ذا          ميثلها الضيف وتتمثل فيه؛ وهو لفتة كرمية من       



التكرمي، فأكرمكم اهللا كما كرمتموه وكرمتمونا معه حبضور تكرميه، وأجزل لكم املثوبة واألجر على               
 .ثنينيتكم املوفقةاحسن صنيعكم هذا، وأخلف عليكم ما تنفقونه يف هذا اال اخلري املبارك، 

 . بركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا و-
 

  ))كلمة الدكتور أمحد سري مباركي(( 
 عضو جملس   -مث أعطيت الكلمة األخرية من كلمات الترحيب للدكتور أمحد سري مباركي            

 : فقال-الشورى 
 ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
د، وعلى  نبينا حمم ..   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني           -

 :ه وصحبه أمجعني وبعدآل
 ففي هذه األمسية السعيدة، ويف هذه الكوكبة العلمية املباركة، ويف دارة األستاذ الوجيه عبد               -

املقصود خوجه، جنتمع لتكرمي رجل من رجال العلم واملعرفة، رجل من رجال الفكر اِإلسالمي األصيل،               
اع من:   الرجل هو فضيلة األستاذ الشيخ     رجل مل يدخر وسعاً من وقته وجهده يف سبيل دينه وأمته، هذا           

 .ان، أستاذ الدراسات العليا، واملشرف عليها جبامعة اإلمام حممد بن سعود اِإلسالميةبن خليل القطّ
 عرفت فضيلة الشيخ عندما كنا ندرس يف كلية الشريعة بالرياض، فكان جيمع لنا يف درسه بني                 -

سنا يف املعهد العايل يف القضاء، علو يف        عندما كان يدر    - كذلك   -العلم والتربية والتوجيه، وعرفته     
، فله من الدعاء أخلصه، ومن الشكر أوفاه؛ مل          ..املعرفة، وغزارة يف العلم، ومسو يف النفس والدرس        

أكن أنا وزمالئي الَّذين حظينا بالتعلم على يديه، بل كان من قبلنا أجيال ومن بعدنا أجيال، وال زال                   
 .ه اهللا بالصحة والعافية، متع..يعطي ويعطي

 وقد عرفه طالب العلم مبؤلفاته اجلمة ومبحاضراته الكثرية، ومشاركاته العديدة املتميزة بعمق             -
التفكري، وجودة التحليل، وأصالة املنهج، مع صدق يف اللهجة، ونبل يف القصد، أحسبه كذلك واهللا                

 ..حسب اجلميع، وال أزكي على اهللا أحداً
من مل يشكر الناس مل     ":  ميل وتأدباً مع رسولنا الكرمي، القائل يف احلديث الثابت         واعترافاً باجل  -

 فإنين أتوجه بالشكر لألخ األستاذ عبد املقصود بن حممد سعيد خوجه على عقده هلذه                 "يشكر اهللا 
ن اللقاءات العلمية املباركة يف رحاب داره العامرة، هذه اللقاءات اليت يكرم فيها العلم والعلماء، مم                

 .أسهموا بعطائهم يف إنارة الطريق وإيضاح السبيل ألمتهم، من غري كلل وال ملل
 .مناع القطّان: هذه باختصار انطباعات تلميذ صغري بالنسبة لشيخنا الكبري، الشيخ:  إخويت-



 -للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يلبسكم ويلبسنا       )  سبحانه وتعاىل (أدعو اهللا   :   ويف اخلتام  -
 .وب الصحة والعافية ث-أيضا 

-العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب . 
 . د، وعلى آله وصحبه أمجعنينا حممى اهللا وسلم وبارك على نبي وصلّ-

 

  ))كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ الدكتور مناع القّطان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية فضيلة الشيخ الدكتور مناع القطّان فقال

 .. بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-
يف مستهل هذا اللقاء، أحب أن أعرب عن عظيم شكري وخالص             :   أيها اإلخوة الكرام   -

       ته احلميدة يف هذه االثنينية، ومسعتها طوقت       تقديري، لألخ املفضال األستاذ عبد املقصود خوجه، ولسن
تدارس العلم، ومناء التوقد الذهين من خالل ما يتم فيها من             وفكر  اآلفاق آلثارها الطيبة يف لقاء ال      

 اًلقاءات؛ وأشكر اإلخوة األفاضل الَّذين حضروا هذا اللقاء، والَّذين حيضرون اللقاءات األخرى، إحياء            
إذ ال يبتغي أحد     )تبارك وتعاىل (ة اإلخاء يف اهللا واحلب فيه، وهم يضعون نصب أعينهم ما ذكره اهللا              لسن 
يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال          ال  ذلك بأم   :  نفعة لنفسه، إمنا يقصد وجه اهللا     م

 .يطؤون موطئاً يغيظ الكفار
 إن هذه املشاعر اليت تكتنفنا يف هذه اللحظة، كما تكتنف اللقاءات السابقة يف هذا البيت                  -

؛ وما مسعته من إخواين الَّذين قدموين أحسست من         العامر، جتعلين أشعر باحلياء، واحلياء شعبة من اإلميان       
خالله ال مبا يدعو للزهو واالفتخار، ولكن مبا يدعو إىل التواضع إحساساً مبعاين اِإلسالم اليت ورد فيها                  

 أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على        إن اهللا أوحى إيلَّ   :  (الدعوة إىل التواضع؛ إا ترفع من شأن صاحبها       
 ).حد على أحد، ومن تواضع هللا رفعهأحد، وال يبغي أ

-           فإين ألتمسها من خالل ما مسعت من         وإذا كان يل من كلمة مع هذا احلياء الَّذي يفيض علي ،
 ؛إخواين، إن احلياة النامية املزدهرة يف عصور التاريخ اِإلسالمي كانت حياة العلم والفكر، واملدارسة              

 تتابع عصور النهضة يف فترات من التاريخ، فإننا جند وراء           وإذا قرأنا يف تاريخ اِإلسالم عن ضته وعن       
هذا توقد الفكر، ونشاط العلم والعلماء، واألدب واألدباء؛ ألن هذا اجلانب الفكري العلمي هو الَّذي               
يبصر األمة بواقعها، ويقدم هلا وملستقبل حياا صورة مشرقة وضيئة، حىت تدي ا يف مسارب ما                  

ما يلم ا من أزمات؛ وعهدنا فيما أشار إليه أخي املضيف، باآلونة األخرية،              يعرض من مشكالت، و   
 .ينصرف بالدرجة األوىل إىل ما ينبغي أن تم به يف ترشيد الصحوة اِإلسالمية



 إن الدعوة إىل اِإلسالم هي قوام حياة اتمع املسلم، وهي الروح اليت تسري بني أبنائه، لتأخذ                 -
كنتم خري أمة   :  ي وسلم اد، حتقيقاً خلريية األمة اليت وصفها اهللا تعاىل بقوله           بيده إىل مدارج الرق   

 ولكن هذه الدعوة اليت سرت      ...أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا        
ات يف تاريخ أمتنا، تعاين يف وقتنا احلاضر من منعطفات وعرة ومسالك ضيقة، ومل يكن أمر هذه املنعطف                 

واملسالك الضيقة قاصراً على ما تعانيه األمة من داخلها، وإمنا ميتد هذا إىل تطاول أمم الدنيا والعامل                   
اخلارجي، وقد نقل إعالمنا العريب ما يردده اإلعالم الغريب عن اِإلسالم وأهله، وعن التخوف منه يف                  

 .د السوفييتاملستقبل القريب، وال سيما بعد أن اارت الشيوعية واار االحتا
 يقرأ عن هذا ويتابعه، حىت فيما ألف من كتب؛            - أو أن أكثرنا     - وأحسب أننا مجيعاً     -

واِإلسالم الَّذي متيز بالوسطية، ومتيزت دعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة، يف حاجة اليوم إزاء تلك                
حنسن الظن فيها ويف    املنعطفات واملضايق، واملآزق، إىل وعي جديد ألولئك الشبيبة من أمتنا، اليت              

صدقها، ولكنها تقصر عن النظرة البعيدة ملستقبل اِإلسالم، فقد تسيء إليه وهي تظن أا حتسن؛                  
 يعطينا املنهج الدعوي    والعجب من ذلك كله أن التاريخ اِإلسالمي يف سرية الداعية األول حممد              

ون للدعوة قدرة على املواجهة، فإنه      الرشيد، احلكيم، وأن القرآن الكرمي يؤكد لنا هذا إنه حني ال يك           
جيب عليها وعلى القائمني بأمرها أن يسلكوا مسلكاً جيدون فيه مدخالً إليالج القلوب النافرة، وإنارة                
العقول اليت خيمت عليها أفكار دخيلة على اِإلسالم، تصور هذا اِإلسالم على أنه مصدر اخلوف                  

 .املرتقب
 هذا األدب الرفيع، وهو يدعو أهل اجلاهلية         ن رسولنا   حيكي ع )  سبحانه وتعاىل ( إن اهللا    -
 يعلم علم اليقني أنه على       ورسولنا   وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني        ):  سبحانه(فيقول  

وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل        :  ذا اخليار ـاهلدى وأم على الضالل؛ ولكنه وضعهم أمام ه       
فبما رمحة من اهللا لنت     :  ن يف هذا املعىن كثرية    آ يسيء إليهم، وآيات القر    ، حىت ال يواجههم مبا    مبني

 يف معاملته مسلك املداراة،     ، وسلك رسولنا     غليظ القلب النفضوا من حولك     هلم ولو كنت فظاً   
 .واملداهنة شيء آخر

، بئس ابن العشرية، أو بئس أخو العشرية      :  فالن، فقال :   جاءه رجل إىل بيته فسأل فقيل له        -
قلت فيه كذا مث ألنت له الكالم       :  فلما دخل عليه أالن له الكالم، فعجبت عائشة من ذلك وقالت له            

 ."إننا لنهش يف وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم": - كما جاء يف احلديث الصحيح -: بعد؛ فقال هلا
لقرطيب  ففرقوا بني املداراة واملداهنة، وذكر ا       وتناول شرح احلديث هذا املوقف من رسولنا         -

إن املداراة تكون حممودة استحباباً أو وجوباً، وهي بذل الدنيا ملصلحة الدنيا أو             :  هذا الفارق البني فقال   
 ينبغي أن   الدين، أو مها معاً؛ أما املداهنة فهي حرام، وهي بذل الدين لصاحل الدنيا؛ فتأسياً برسولنا                 



 ؛قيق ما دف إليه من جناح الدعوة اِإلسالمية       نسلك هذا املسلك، وأن نبذل من دنيانا ما يعيننا على حت          
    وقد استمر يف العهد    )  عليه الصالة والسالم  ( العظيم، الَّذي نتأسى به، جنده       ويف السرية العطرة هلذا النيب

املكي، يطوف حول الكعبة وهي مليئة باألصنام، كان يشهد األصنام حول الكعبة، ولكنه مل حيطم صنماً                
عليه الصالة  (الستجابة؛ وهاجر   ااً من أصحابه أن حيطموها، ولو أمرهم لسارعوا إىل          منها، ومل يأمر أحد   

من مكة إىل املدينة، واستمرت األصنام حول الكعبة حىت جاء يوم الفتح، فكان يشري إىل كل                )  والسالم
عليه الصالة  (صنم فيسقط متهاوياً، مع سقوط الشرك ومظاهره، وأعوانه وأنصاره؛ وذلك يعين أنه               

 .سار يف درب اِإلسالم احلكيم بدعوته احلكيمة، إىل أن حقق هدفه مرحلة بعد أخرى) والسالم
 وهذا النهج من واجب القائمني على الدعوة إىل اهللا، أن يرعوه يف مسلكهم ويف موقفهم، من                 -

اً من  الَّذين يعادون اِإلسالم، وحييكون له ما حييكون من تآمر، ويرصدون ما يرصدون من مراقبة، خوف               
انتصاره وإعالء كلمة اهللا يف أرضه، وأحسبنا يف حاجة ملحة إىل هذا النهج السوي املعتدل، لنبصر به                  
الصحوة اِإلسالمية، حىت نفوت على أعدائنا ما يتخذونه سالحاً حلرب اِإلسالم نفسه، ال يف حرب                 

ذا اِإلسالم فيما   تستأصل رعيالً من الشباب ال يزالون يف سن مبكرة، بل تعطي صورة سيئة عن ه                
 .يصوره اإلعالم الغرب وحياكيه اإلعالم العريب، وما يذكر عن األصولية واألصوليني

 وهذه الكوكبة اليت حتضرنا يف هذه الليلة باسم تكرمي صاحب الندوة يل، أعتقد من صميم                  -
في يف هذه    كما حتت  -قليب أا كوكبة جديرة بأن تعيد الكرة يف احتفاء آخر، ال لشخص حبيب إليها                

 ولكن لترشيد الصحوة اِإلسالمية، وفتح األبواب املغلقة املوصدة؛ عسى أن يفتح اهللا بالدعوة              -الليلة  
بدأ "):  عليه الصالة والسالم  (إىل اِإلسالم القلوب، واألمل يف اهللا كبري أن نصل إىل هدفنا؛ فقد قال               

 قال الَّذين يصلحون    ؟ل من هم يا رسول اهللا     اِإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرباء، قي        
 ."إذا أفسد الناس

 إن شاء اهللا تعاىل     - فالغربة اليت نشهدها يف أزمة اليوم، ويف هذا املنعطف الوعر غربة يعقبها               -
 تصحيح املسار وحسن الوجهة، والقصد والوصول إىل ما يصبو إليه كل مسلم، ما                -كما نعتقد   

 لنعيش أخوة متحابني، ننظر إىل الشارد منا نظرة عطف ورمحة وإىل            -مجيعاً    -استطعنا أن نطهر نفوسنا     
البعيد نظرة ود وأخوة ليجتمع مشلنا مجيعاً على دعوة اخلري ومنهج اخلري، ويومئٍذ يفرح املؤمنون بنصر                 

 .اهللا ينصر من يشاء
موين،  فأكرر شكري للداعي واملضيف، وشكري لإلخوة الَّذين قد         - أخرى    مرةً - وأعود   -

العاملنيوأسأل اهللا أن أكون عند حسن ظنهم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب . 
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح األستاذ عبد احلميد الدرهلي احلوار بالسؤال التايل

-    خلمار الَّذي تغطي به    اع قطان احملترم، أرجو أن أتطرق إىل موضع ا          سيدي فضيلة الشيخ من
بعض النساء املسلمات وجوههن بالكامل، حىت األيدي إىل القدم، وهذه ظاهرة جديدة انتشرت يف                

 أنه ال   البالد اِإلسالمية حديثاً؛ سيدي إن اِإلسالم دعا املرأة والرجل على حد سواء لالحتشام، إالَّ               
، فإذا كانت    خالل أدائها فريضة احلج    يوجد نص قرآين يوجب تغطية وجه املرأة، بل عليها أن تظهره          

 فقد كان ذلك دف احلفاظ على حرمة مرتله وخصوصية          اآليات الكرمية اليت نزلت يف رسول اهللا        
أهل بيته ومحايتهن، ومل ترتل يف غريهن ومل متارسه غريهن يف عهد الرسول، ويعتقد أن هذه الظاهرة                   

ية، مث مت تبنيها من بعض العرب بعد احتالل دمشق،           مقتبسة من ممارسات بيزنطية وفارسية ال إسالم       
 وكيف ميكن تصحيح هذه الصورة اخلاطئة عن         ؟ ما رأي فضيلتكم فيما بينت     وبعد وفاة الرسول    

  والتقيد بروح اِإلسالم والعمل باملبادئ اليت نادى ا؟؟اِإلسالم
 :ورد فضيلة احملتفى به على السائل بقوله

 :مبا تضمنه من شرح، يبني وجهة معينة اجلواب على هذا السؤال -
 إن الفقهاء جيمعون على أن املرأة تستر وجهها عند الفتنة، بأن يكون وجهها فتنة، وأن يكون                 -

اتمع نفسه مدعاة إلثارة هذه الفتنة، ولكنهم خيتلفون عند عدم وجود الفتنة، فذهب أكثرهم إىل أن                 
لقرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة؛ ففي القرآن       ، ويستدلون على ذلك با     ستر الوجه ليس واجباً   

 والغض هو النقص وعدم إطالة      قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم    ):  سبحانه وتعاىل (الكرمي يقول اهللا    
النظر، وال يقال إىل من ينظر إىل امرأة ال يرى منها شيئاً غض من بصرك، فهذا يدل على أنه ينظر إىل                      

اً، ولكنه يغض بصره خوفاً من الفتنة اليت أشرت إليها؛ كذلك يف اآلية              ليس مستور  - فعالً   -شيء يراه   
وليضربن خبمرهن على   :   اآلية التالية يقول اهللا تعاىل     وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن    :  نفسها
 واجليب هو الشق يف الثوب على الصدر، واخلمار هو غطاء الرأس؛ فلو كانت املرأة مأمورة                 جيون

وليضربن وليضربن خبمرهن على وجوههن، وإمنا جاءت اآلية          :  هها، لكانت اآلية  بأن تستر وج  
؛ وفسر هذا بأن تأخذ طرف اخلمار وتلقيه على صدرها، إذ كانت ثياب النساء              خبمرهن على جيون  

 ..األوىل مشقوقة من األمام وتكشف عن الصدر
ا من أواخر عهد رسول اهللا       كذلك األحاديث الصحيحة اليت ال جمال إىل القول بنسخها، أل          -
               ومنها حديث املرأة اخلشرمية، اليت جاءت يف حجة الوداع تسأل رسول اهللا     وقد أردف خلفه 

فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فإذا نظر إليها الفضل من جهة أمال                ..  الفضل بن عباس  



املرأة بأن تغطي وجهها؛    )  ة والسالم عليه الصال ( وجهه إىل اجلهة األخرى، ومل يأمر الرسول         الرسول  
يف إشاحته  )  عليه الصالة والسالم  (فاستدل العلماء ذا على أن تغطية الوجه ليست واجبة، وملا سئل             

 .رأيت شاباً وشابة:  قال ما يف معناه؟وجه الفضل
  أحاديث أخرى؛ وحىت ما جاء يف السؤال من قول الرسول            - أيضاً   - كما يدل على هذا      -

نتقب املرأة وال تلبس القفازين وهي يف قربة إىل اهللا باحلج، فكيف تنهى عن النقاب الواجب عليها                  ال ت 
 أن تستر ما هو واجب يف غري هذه القرىب، ولكن           - وهي يف حالة القرىب      -يف غري احلج، كان األوىل      

 ما ظهر يف اآلية     العلماء إذ خيتلفون يف هذا يذكرون بعض األدلة األخرى، ويرجع اختالفهم إىل تفسري            
 ...وال يبدين زينتهن إال ما ظهر: القرآنية

ما ظهر هو الوجه والكفان، وهو مروي عن ابن عباس بسند           :   فأصحاب القول األول يقولون    -
: صحيح، ال باألسانيد اليت فيها ضعف من الطرق املوصلة البن عباس، وأصحاب الرأي اآلخر يقولون              

 اإلخوة بقراءة كتاب الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، وهو كتاب يف            وأنصح..  ما كان ظاهراً بنفسه   
 ..حجاب املرأة املسلمة، فقد ذكر أدلة كل فريق وناقشها، ورجح يف النهاية القول الَّذي ذكرته اآلن

 هنا إىل منهج دعوي، أنه إذا كنا يف بعض اتمعات اِإلسالمية جند السفور،              - أيضاً   - وأشري   -
شف فيه املرأة ال عن وجهها فحسب، بل عن نصف جسدها، وما تستره من جسدها فهو                 وجند ما تك  

 بتغطية وجوههن،   - يف مثل تلك اتمعات      -يثري الفتنة أكثر من العري، فال ينبغي أن نطالب النساء           
بل يكفي أن تستر سائر جسدها، فإذا فقهت دينها فسوف تلتزم، وإذا أرادت أن تغطي وجهها حيطة                  

وباً فال مننعها من ذلك، ألن النقاب مل يكن معروفاً فقط يف العصور اليت أشار إليها األخ، بل                    ال وج 
 ملا جاء يف احلديث ال تنتقب املرأة، ودل هذا على أن النقاب كان                وإالَّ عرف يف عصر الرسول     

م القائمون  معروفاً وإن مل يكن مفروضاً، أما أن نغلو وأن جنعل هذا مشكلة من املشكالت، وأن يهت                 
 .على الدعوة، وال سيما يف اتمعات األخرى السافرة، فإن هذا يضر أكثر مما ينفع؛ واهللا أعلم

 

 :مث سأل الدكتور غازي زين عوض اهللا فقال
 ما رأي شيخنا وفقيهنا اِإلسالمي بتأطري األحكام الفقهية مبذاهبها األربعة، اليت تتوافق مع                -

 الدعوة إىل أسلوب تناول الكالم والبحث واللغة؟مفهوم العصر احلديث، من حيث 
اع قائالًورد فضيلة الشيخ من: 

 إن فقهاء األمة تركوا ثروة هائلة لنا، وحنن نعيش عالة على هذه الثروة يف الوقت احلاضر؛                  -
ولكن أولئك الفقهاء الَّذين قدموا إلينا ذلك التراث العلمي اهلائل، عاش كل منهم عصره، وعاجل                 

ت عصره، واهتم مبا ظهر يف العصر الَّذي عاش فيه وأعطاه عنايته، واجتهد فيما قدمه من رأي                  مشكال



وهو رأي فقهي اجتهادي يؤجر عليه الفقيه اتهد أصاب أم أخطأ، فإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وإن                  
ري، ألن  أصاب فله أجر اجتهاده وأجر صوابه كما يف احلديث، والفتوى ختتلف باختالف الزمان، وتتغ              

الفتوى إمنا تكون يف ضوء حياة اتمع ومالبسات احلادثة اليت جدت؛ والفقيه يقدر لكل حادثة قدرها،                
ا من مالبسات ويصدر الفتوى، وهذا له أصله يف سن ة رسولنا وما حييط. 

 

 عن قبلة   -   أيضاً - فنهاه؛ وجاءه آخر فسأله      ؟ جاءه رجل فسأله عن قبلة الصائم المرأته        -
 فأباح له هذا، بل يف بعض الروايات أنه بني له أن هذا مثل                ؟لصائم ألهله يف رمضان وهو صائم      ا

 .املضمضة ولفظ املاء، فإذا بالَّذي اه أوالً شاب، وإذا باآلخر شيخ
 

 كذلك يف األضحية، فإنه يف عام من األعوام ى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث، مث                   -
 ؟كلوا وأطعموا وادخروا،؛ فلما سألوه عما كان منه فيما مضى          :  ه فقال هلم  جاء العام القابل فسألو   

عليه (إمنا سألتكم من أجل الدافة، والدافة هي اجلماعة الفقرية اليت قدمت إىل املدينة، فنهى                  :  قال
 الطعام، فتغريت   - أو هلؤالء الناس     -عن ادخار حلوم األضاحي حىت يوفر للدافة         )  الصالة والسالم 

وهو ذلك اإلمام الفحل يف فقهه وعلمه، وما كان عليه من دراية             )  رضي اهللا عنه  ( والشافعي   فتواه؛
باحلديث، أفىت يف كثري من القضايا بالعراق، مث ملا جاء إىل مصر فوجد جمتمعاً آخر أفىت يف نفس املسائل                   

ي يف القدمي، وقال الشافعي     قال الشافع :  اليت أفىت ا بغري فتواه األوىل، فأصبحنا نقرأ يف فقه هذا اإلمام           
 .يف اجلديد

 

 فالسؤال املطروح جدير بالعناية، وفضيلة األخ الكبري الشيخ حممد احلبيب بلخوجة على رأس              -
امع الفقهي، وامع يهتم مبثل هذه املسائل، ولكنه قد يتعذر أن جيتمع أصحاب املذاهب املختلفة                 

، وأن تكون هناك نظرة جديدة للقضايا املستجدة،         على رأي موحد، ويكفينا أن يكون هناك تقارب        
واملشكلة املستحدثة، واليت مل تكن معهودة من قبل؛ وأن تكون النظرة حىت للقضايا السابقة نظرة يف                 
ضوء متغريات الزمن، مبا يدخل حتت ما ذكرت من تغيري الفتوى واختالفها باختالف الزمان واملكان؛                

 .واهللا املوفق
 

 :دي مكي قائالًوسأل األستاذ جم
 تشكو املكتبة اِإلسالمية يف العصر احلديث من قلة املؤلفات وشح املعلومات، اليت تعرف                -

بأعالم القرن الرابع عشر وبداية القرن اخلامس عشر اهلجري، ومبا أنكم عاصرمت كثرياً من األحداث،               
تعرفون ا مبشاخيكم   وتعرفتم على كثري من العلماء، نتمىن منكم أن تقوموا بتدوين معلومات                

  ونرجو كذلك كتابة مذكراتكم وعصارة جتاربكم؟؟وأساتذتكم، ومن لقيتم من أعالم العصر



اع على هذا السؤال قولهوكان جواب الشيخ من: 
 - أيضاً   - أنا أسأل اهللا أن أجد من العون ومن التوفيق ما يساعدين على حتقيق هذا، وأطالب                 -

ينهجوا هذا النهج كما كان أسالفنا يف املاضي، أمثال الذهيب وابن حجر؛            إخواين العلماء اآلخرين أن     
وآخر ما عهدته من كتابات قريبة هو ما كتبه أستاذي الفاضل الشيخ أبو احلسن الندوي عن رجال                   

صالح؛ أرجو أن أتعاون أنا مع إخوان يل يف مناطق متعددة وبالد خمتلفة، لتحقيق هذه األمنية؛ واهللا                  اِإل
 .اناملستع

 

 :وورد سؤال من األستاذ حممد منري حجار قال فيه
 ظهرت يف هذه الفترة يف الساحة اِإلسالمية، فئة من الدعاة إىل اهللا، هدفهم جتريح العلماء                  -

وحتطيمهم واام عقائدهم، وصدرت كتب كثرية تتعرض للدعوة اِإلسالمية والدعاة يف العصر احلديث،             
 ؟ خطرهم وانتشر شرهم   ف املطلوب من املسلم حنو هؤالء، الَّذين عم       وأشرطة وحماضرات؛ فما هو املوق    

ومل جند موقفاً إجيابياً من الدعاة من أمثال هؤالء؛ نرجو اإلجابة الوافية منكم مبا عرف عنكم من حكمة                  
 وجتربة وريادة يف ميادين الدعوة إىل اهللا؟

 

 :وأجاب فضيلة الشيخ على السؤال بقوله
ألخ يف سؤاله واقع ملموس، وهي ظاهرة سيئة، ومع ما ينبغي أن يكون من               إن ما يشري إليه ا     -

حسن الظن، فإين أعتقد أن هؤالء األفراد ما بني موتور ألنه يرى مناء احلركة اِإلسالمية والعمل                    
 من حيث يشعر    -اِإلسالمي يف التوجه املعتدل، فأوغر هذا صدره ونفسه على اآلخرين؛ أو أنه مدفوع              

 من أيدي معادية لإلسالم، إليقاع الفرقة بني العاملني يف احلقل اِإلسالمي، حىت ينشغل               -أو ال يشعر    
بعضهم ببعض وتدور املعركة فيما بينهم، بدالً من أن تتوجه إىل أعدائهم، وال يعهد يف تاريخ أمتنا مثل                   

 . من خري وفريهذا، وإمنا كان جيل الصغري الكبري وإن أخذ عليه شيء، فهو يغفر له زالته ملا قدمه
 

 واألشخاص الَّذين تطاولوا على بعض العلماء قلة نادرة جداً يف التاريخ اِإلسالمي، وأرى أن                -
بعض الَّذين كتبوا، بل إن الَّذين كتبوا يف جتريح علماء األمة وعلماء احلركة اِإلسالمية، ال يتجاوز ما                  

دعوة اِإلسالمية، فضالً عن أن ينتقصها،      كتبوه دوي بعوضة؛ مبا ال يؤثر على هذه القمم من أعالم ال            
هو ترك هؤالء دون رد، ألن الرد عليهم حييي ما كتبوه وجيعل له رواجاً، وهو                ..  وأفضل موقف يتخذ  

حنن رمينا الكتاب،   :  ، وكثري من الناس الَّذين قابلوين وأخربوين عن بعض هذه الكتب، قالوا           ميوت تلقائياً 
 فيصل األمر ببعضهم أن يكفر      -ا استعداداً ألن يستمروا يف قراءته        رموه يعين ما وجدو    -ملا كتب فيه    

همهم يف عقيدم   فيتعلماء أفاضل أحدثوا تأثرياً بالغاً يف العمل اِإلسالمي ويف احلقل الدعوي،               



ويكفرهم، وهذا شيء ال يقبل عند العقالء، والرد على هؤالء أن يترك ما كتبوه ليموت تلقائياً، ولن                  
 .ري هذه الكتب حىت يقرأهاجيدوا من يشت

 

 :ومن األستاذ سعد سليمان ورد سؤال جاء فيه
 يرى البعض ضرورة نشر األحاديث املوضوعة، حىت يكون الناس على علم ا، وبالتايل يتم                -

 جتنبها، بينما يرى البعض ضرورة حتجيمها حىت ال تشوش على العامة؛ فما رأي فضيلتكم؟
 :ذلك بقولهوأجاب فضيلة الشيخ الضيف على 

 علماء املصطلح ورجال احلديث تناولوا الكالم عن األحاديث املوضوعة، وبينوا األمر فيها،              -
كما بينوا الكالم عن األحاديث الضعيفة، وهلم كتب عن الصحيح واحلسن لذاته أو احلسن لغريه،                 

        وكذلك الضعيف؛ وهو أمر مطلوب، ألن هناك من دس  على الرسول  ة ووضع أحاديث كذباً      يف السن
    ،نصراً لعقيدته؛ ومثل هذا يكون مطلوباً يف األوساط العلمية بصفة خاصة للتمييز؛               وأ تأييداً ملذهبه

والعلماء السابقون تناولوا هذا، ومن العلماء املعاصرين من يتناول هذا، لكنه ليس القضية اليت تشغل                
جة، وإن كان ختصص بعض األفراد يف هذا        بال املسلمني وتشغل بال العاملني على الدعوة إىل هذه الدر         

 .اال يفيد ويقدم زاداً لآلخرين
 

 :ومن األستاذ عثمان مليباري ورد السؤال التايل
هناك مواقف طريفة وحوادث ضاحكة مرت عليكم أثناء عملكم يف رحاب            :   شيخي اجلليل  -

 ع املستوى؟اجلامعة، فهال رويت لنا بعضاً منها، خاصةً وأنت متلك حساً أدبياً رفي
 :ان قائالًورد الشيخ القطَّ

 .. رمبا أذكر نادرة واحدة وهلا عالقة بالرد السابق-
-  س يف كلييت الشريعة واللغة العربية، يف وقت يعلو فيه صوت العرب، وأمحد سعيد                كنت أدر

لسعودية معقل  واجلعجعة للقومية العربية، إىل درجة انبهار الناس بصوته؛ وأنا هنا يف اململكة العربية ا              
             س لطالب شريعة وطالب    اِإلسالم ومنشأ الدعوة األم، ما كنت أعهدها يف أي بلد عريب آخر، وأنا أدر

أنا يف تلك األزمة الناصرية والقومية والتيارات املختلفة هذه، أنا ما كنت أذكر              :  لغة عربية؛ وباملناسبة  
أمتنا، وكنت أطرق املوضوع وأتكلم، حبيث      شخصاً بامسه يف خطب اجلمعة اليت كنت أعاجل فيها قضايا           

أن السامع يفهم املقصود دون أن أذكر اسم أحد، مع ذلك منع املسؤولون هناك أسريت من ايء من                   
م فزرت السفري املصري يف جدة، وكان أيامها حيىي عبد            ١٩٦٧مصر، إىل أن جاءت اهلزمية عام        

حنن نتابعك يف أحاديثك يف اإلذاعة، وما تكتبه يف         :  فتحدثت معه، فأعجبين موقفه جداً إذ قال      ..  القادر
 مباشراً، ال    توجهه توجيهاً  الصحف، وحىت خطب اجلمعة؛ وأنا أمامي كل شيء هنا، ولكين مل أر شيئاً             



إىل مصر وال إىل رئيس مجهورية مصر، وال إىل مجال عبد الناصر، ولذلك أنا اآلن عندي قناعة بأن                    
 .أكتب هلم هذا

رة دخلت الفصل أللقي على الطلبة يف كلية اللغة العربية درساً هو عبارة عن                 يف تلك الفت   -
عشرين حديثاً يتم شرحها شرحاً لغوياً بالغياً؛ ملا دخلت الفصل كان فيه طلبة من املشدوهني بالقومية                 
ومجال عبد الناصر، فأحضر هؤالء الطالب املغرر م صورة باأللوان حبجم صحيفة آخر ساعة،                 

 على السبورة، يف موضع كتابة التاريخ، فعندما دخلت ورأيت الصورة، انتظرت قليالً إىل أن               ووضعوها
اكتمل دخول الطالب، مث بدأت أناقش الطالب يف الدرس السابق، فسألت طالباً سؤاالً عن الدرس                

 قومياً  انتظر واقفاً، مث سألت آخر من األشخاص الَّذين أعرف أن هلم اجتاهاً           :  فوقف ومل جيب، قلت له    
فلم جيب أيضاً، وكان يف الفصل طالب من الطيبني، أعدت عليه السؤال            :  فلم جيب، مث الثالث   ..  ناصرياً
هناك طائر امسه الببغاء وهذا يف طبيعته       :   أخرى، فأجاب؛ وهنا التفت إىل الطلبة الواقفني وقلت هلم         مرةً

 ؟ فهل تستطيعون حماكاة زميلكم هذا     احملاكاة، وأنتم كالببغاوات تسمعون ما يف اإلذاعات فتحاكونه،        
ومل جيب أحد؛ مث أخذت إصبع التباشري، ونزعت الصورة بإصبع التباشري، فسقطت على               ..  فسكتوا
ضعت رجلي اليسرى عليها، وكتبت التاريخ من اليمني، مث انتقلت إىل اجلهة اليسرى فنقلت              فواألرض  

ت أكتب احلديث، وخالل كتابيت احلديث      رجلي اليمىن على الصورة أيضا، وكتبت التاريخ، مث بدأ         
الَّذي سأشرحه على السبورة، كنت أسترق نظرات للطلبة، ناقالً رجلي اليمىن بالنعل من هنا إىل هنا                 
فوق الصورة، وأنظر للطلبة فأجد الطلبة ما بني طالبني، طالب كأين أطأ بقدمي على رأسه، فهو                   

لبعض زمالئه، ومل أكلف نفسي سؤال أحد،       طالب آخر ينظر مسروراً ويضحك ويلتفت        ومنكسر،  
 .لكين كنت أشرح وأنا واقف والصورة حتت قدمي، وأحرك رجلي مينة ويسرة والصورة حتتها تتقطع

، وانصرفت بعد انتهاء الدرس إىل مكتب         وانتهت احملاضرة فإذا الصورة ممزقة متزيقاً كامالً        -
نبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقصصت عليهما       مدير الكليتني الشيخ عبد الرمحن الدخيل، ووجدت جبا       

 .إن هذا أحسن عالج: القصة، فانشرحت صدورهم وقالوا
 جعل أنظار هؤالء الطالب     -   يعين اجلواب الصامت   -إن هذا املوقف الصامت     :   واحلقيقة -

 مرت  هذه نادرة من النوادر الطريفة اليت     ووأمثاهلم، منكسرة، وأعتقد أن اإلخوان يعرفون هذه القصة،         
 ال يكون بالكالم وال بالكتابة، ولكن        - أحياناً   -يب يف أثناء التدريس، وهلا صلة بأن خري الردود           

 .السكوت عنها، ألن تركها سيجعل الناس ميزقوا ويتركوا بدون شيء
 :وورد سؤال من الرشيد عز الدين قال فيه

ها،  حكمها وبقي لفظُ   خِست ن  من املعروف أن يف القرآن ناسخاً ومنسوخاً، أي أن هناك آيا            -
 ها وبقي حكمها؛ فما هي احلكمة من ذلك؟وآيات نسخ لفظُ



 :وكانت إجابة احملتفى به قوله
 النسخ يف القرآن كما أشار إليه األخ منه ما هو منسوخ التالوة واحلكم، ومنه ما هو منسوخ                  -

 يذكره الَّذين كتبوا يف النسخ      التالوة دون احلكم، أو احلكم دون التالوة وهو يقرأ؛ ولكن أكثر ما            
ليس من باب النسخ، بل من باب العام واخلاص، أو املطلق واملقيد، ومعظمه من باب العام واخلاص؛                  

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو          :  واآلية اليت أشارت إىل ما يكون من نسخ هي قوله تعاىل          
التدرج يف التشريع، وقد حتدثنا عن      :  مور، األمر األول   فيتضح من بيان احلكمة يف النسخ مجلة أ        مثلها

من األصنام حول الكعبة،    )  عليه الصالة والسالم  (مراحل الدعوة وتدرجها، وذكرنا موقف الرسول       
ومن مثرات  :   قوله تعاىل  فمنها التدرج يف التشريع؛ فاخلمر مثالً، تدرجت آيات حترميها، فنجد أوالً           

 جتد رزقاً حسناً، وصف     اً فذكر السكر ولكن ابتداء     سكراً ورزقاً حسناً   النخيل واألعناب تتخذون منه   
يسألونك عن  :   بأن الرزق أحسن من السكر، مث      اًالرزق وهو ما يؤكل بأنه رزق حسن، يشعر ابتداء        

 فترجح جانب اإلمث على     اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما             
 فبدؤوا يتمرسون؛ فإذا كان     ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى    :  ؛ مث جاءت اآلية الثالثة    جانب املنفعة 

 يقربوا الصالة وهم سكارى فإن عليهم أن ميتنعوا عن اخلمر فترة قبل موعد الصالة؛ مث ملا                  عليهم أالَّ 
ل الشيطان  إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عم         :يأت نفوسهم نزلت اآلية األخرية    

 ولذلك قالوا مسعنا وأطعنا ورموا بدنان اخلمر، حىت كانت تسيل يف شوارع             فاجتنبوه لعلكم تفلحون  
 . فهذا جانب يتصل بالتدرج يف التشريع؛املدينة

 جانب آخر وهو نفس اإلميان بالناسخ، هو امتحان ملدى اإلميان نفسه عند املسلم، ألنه يعتقد                -
 السمع والطاعة؛ ومن اآليات حىت ما ورد فيها من قبيل            هللا فال يسعه إالَّ   أن هذا من اهللا، وهذا من ا      

: املنسوخ ومل يعمل ا، لعدم وجود فرصة للعمل ا، فكان من أسباب النسخ أو من حكمته التخفيف                 
   ض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني، وإن يكن منكم              يا أيها النيب حر

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم       ..:  ، بعدها غلبوا ألفاً من الَّذين كفروا بأم قوم ال يفقهون        مئة ي 
 فجاء  ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا                   

 فكثري مما جاء يف     التخفيف؛ وهذه يف جمموعها احلكمة من وراء النسخ، مع أنه ال ينبغي التوسع فيها،              
 .أنه من قبيل الناسخ واملنسوخ، كان من قبيل العام واخلاص، أو املطلق واملقيد، أو البيان والتخصيص

 

 يف نفس املعىن ورد سؤال من األستاذ حممد         وسؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء، وأيضاً      
 :جنم الدين الصابوين والسؤال هو

 ؟)رمحه اهللا( مع اإلمام الشيخ حسن البنا  لو تكرمتم بسرد بعض ذكرياتكم-



 :ان على طلب السائلني بقولهوأجاب فضيلة الشيخ القطّ
حارة :   أنا أذكر آخر ذكرى معه قبل استشهاده بيومني فقط، لقد كان يسكن يف حارة امسها                -

نة سنجر اخلازن يف دور أرضي، وهي حارة يف منطقة شارع متفرع من شارع حممد علي؛ فلما قامت احمل                 
واعتقل كثري من اإلخوان، وأبقوا على اإلمام الشهيد حسن البنا، وكانت هناك حلقة اتصال وكنت                

 أنا من إقليم    -أحد الَّذين يقومون ذا االتصال، فجاءين األخ الَّذي كان مسؤوالً عن الوجه البحري              
أروح فيها، إمنا رغب أن أبلغه       أراد أن يزور األستاذ، أنا أترقب أوقات معينة          -املنوفية والوجه البحري    

أنه يريد أن يزوره؛ فجئنا يف مكان قريب من البيت، وكان يوم مجعة، فجلس بدكان أحد احلالقني،                   
وكان احلالقون يسمحون لصاحيب مهنتني أخريني للعمل معهم يف نفس دكاكينهم، إحدى هاتني املهنتني              

ذن وما إذا    باإلِ يلَّإنا سأجلس هنا حىت تعود      أ:  مث قال يل  .  مسح األحذية، واألخرى صناعة الطرابيش    
 .كان اجلو مناسباً أو ال

 ذهبت إىل البيت وتسربت من البدروم، حيث كان اإلمام ساكناً يف شقة متواضعة هلا باب                  -
، قرعت الباب ففتح يل شخص يدعى        لنفسه على السلم الستقبال الضيوف، وباب خلفي يتخذه مدخالً       

 فوجدم يتناولون طعام    -ا بعضكم يعرفه فقد كان نسيب األستاذ البنا           ورمب -عبد الكرمي منصور    
 وهو أمحد العبد    -إن فالناً   :  وقلت..  اعتذرت..   معنا تعال تغد :  الغداء؛ وبعد أن انتهوا قال يل األستاذ      

الناس يرتكبون احملرمات   :   موجود خارج البيت ويرغب يف زيارتك؛ فقال ببشاشة وجه          -رمحه اهللا   
إن الَّذين أجرموا كانوا من     :  ، وحنن غري قادرين على عمل اِإلسالم حىت سراً؛ وتال قوله تعاىل            جهاراً

 مث أردف قائالً    الَّذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا م يتغامزون، وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني            
مث طلب من   ..  قلبوا وجلني خائفني   إذا انقلبوا إىل أهلهم ان     - أي أهل اإلميان يف هذا العصر        -أما هؤالء   

عبد الكرمي منصور أن يتأكد من وجود الولد املخرب وعدمه؛ مث أمرين بإحضار األخ أمحد العبد، فلما                  
أحضرته ودخلت معه، فجلس مع اإلمام الشهيد، وأنا أخذت أتشاغل باالطالع على الكتب حىت أتيح               

 ما ال يريدان أن يطلع عليه أحد، لكنه كان أملعياً           له أن يتكلم مع األخ أمحد، لعل بينهما من األسرار         
تعال إين أريدك أن تسمع؛ فجلست عن يساره        :  وذكياً، فأدرك أين أتشاغل حىت ال أمسع احلديث فقال        

 .وجلس األخ عن ميينه، وشاركت يف احلديث
  هذه حادثة، وأتذكر حادثة أخرى؛ فقد كان خالل زيارته للمحافظات يعقد صواناً كبرياً               -

ضخماً، ويتخذ من املواسم الدينية مناسبة لعقد هذه احلفالت؛ كنت أدرس يف معهد شبني الكوم،                 
املرحلة الثانوية، فأبناء قرييت الَّذي حيضرون كانوا يبيتون عندي، وكان حيضر حفالته القسس                 

ه، ليس  واملدعوون على اختالف اجتاهام، وكان القسس جيلسون يف املقاعد األمامية ويستمعون إلي            
هناك مفاضلة من ناحية الدعوة، فهم يدعون وحيضرون ويتقدمون وجيلسون يف أماكن جيدة؛ وكان من               



عادته بعد انتهاء احملاضرة وينتهي احلفل، يدخل عليه أبناء كل شعبة من شعب القرى، فيسلم عليهم                 
معروف أن دراسيت   جمموعة جمموعة، ويتعرف عليهم؛ فأنا دخلت مع جمموعة رغم أين يف شبني الكوم و             

فيها، فدخلت هذه اموعة، وهي من بلدي نائباً عن رئيس الشعبة، فسلمنا عليه وكل منا يعرف                   
 وسلم على   - وكان حالقاً يف بلدنا قرية شنشـور         -نفسه، فلما جاء دور أحد املنتمني إىل شعبتنا          

يا ترى مل   :  لسكن سأل األخ احلالق    مل يلتفت أحد منا إىل هذا، وملا عدنا إىل ا          ؟كيف يدك :  اإلمام قال له  
عرفت السبب، لقد حضرت    :  أخذنا نتذكر حىت صرخ احلالق وقال     و  ؟اإلمام البنا قال يل كيف يدك     

 .العام املاضي سلمت عليه وكانت يدي مربوطة، فتذكرين وسألين اليوم
 إنه   لقد دهشنا من قوة ذاكرة اإلمام، رجل يستوعب إخوانه وتالميذه هذا االستيعاب، حىت              -

مل يكن له وجاهته، بل شخص عادي من        وليذكر حالة شخص رآه منذ عام مضى وسلم عليه، ومل يعرفه            
 .قرية صغرية، يعمل حالقاً

 ).رمحه هللا( هاتان نادرتان من النوادر اليت أتذكرها عن اإلمام حسن البنا -
 

 :وسأل األستاذ عبد املعطي عبد اللطيف قائالً
 حماضرة عن اِإلسالم    - يف جامعة أكسفورد     -ى ويل عهد بريطانيا      يف األسبوع املاضي ألق    -

.. والعامل الغريب؛ أال ترون فضيلتكم من املناسب جداً من الدعاة االتصال به لتوثيق املعرفة باِإلسالم                
  جزاكم اهللا خري اجلزاء؟؟الدين القومي

 :ان قائالًورد فضيلة الشيخ القطَّ
ا ذكره وتكلم به موضع تساؤل ولفت النظر، وأظن بعض           واهللا هذه فكرة طيبة، لقد كان م       

 . عن هذا، والفكرة ميكن بعض اإلخوان يتعاونون يف حتقيقها- أيضاً -اإلخوان كتبوا يف الصحف 
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد الفتاح قال فيه
 عاماً   وقوع حرب كونية ثالثة، يف غضون مخسني       - املدعو يوحنا بولس     -كان  ي توقع بابا الفات   -

 من اآلن، وقد حدد طريف احلرب املشار إليهما اِإلسالم واملسيحية، فما الَّذي يعنيه؟
اع على السؤال قولهوكانت إجابة الشيخ من: 

 واهللا أظن أن كثرياً منكم، وأنا رأيت عدداً من اإلخوان الصحفيني، واإلخوان الَّذين يقرؤون               -
ه نيكسون، وقد قرأت ما كتبه مصطفى حممود يف األهرام عن            باللغة اإلجنليزية، أن هناك كتاباً أصدر     

أن ال تسروا من ايار االحتاد السوفييت       :  هذا الكتاب، وهو حيذر من اِإلسالم حتذيراً صرحياً، وخالصته        
 .اِإلسالم قادم قادم: وايار الشيوعية، ولكن أعدوا العدة لإلسالم اآليت ال حمالة؛ فيقول



ذا يكون غريباً، لكن لألسف فإن حبالنا مقطوعة بني طبقة منعزلة من              وما أعتقد أن مثل ه     -
العلماء، وطبقة من املفكرين، وطبقة من الصحفيني، فليس هناك التواصل الكايف الَّذي جيعل الرأي                
مشتركاً، وجيعل االحتكاك الفكري يتمخض عن الرأي األفضل؛ ألن االحتكاك الفكري يرينا الشيء              

 .األفضل
 ألنه هناك هواجس داخلية ذا املعىن عند الفاتيكان، األسلوب           الكتاب ال يصدر إالَّ     مثل هذا  -

الكنسي القدمي غري موجود اآلن، فما ذكره الفاتيكان هو موضوع اهتمام عند رجال السياسة، وعند                
 إن  -ب  رجال الفكر، وعند العامل الغريب كله؛ فيما يتوقعونه بالنسبة لإلسالم ومستقبل اِإلسالم القري             

 هم ال ينسون أن اِإلسالم وقف على أبواب فينا وعلى أبواب روما، ومواقفهم من البوسنة                 -شاء اهللا   
كشمري :  واهلرسك خري دليل على هذا، ومن الدول اِإلسالمية وقضايا العامل اِإلسالمي األخرى، مثل             

 .رتبط ببعضهمواقف ينعكس فيها التوجه الفكري، والعسكري، والسياسي، كله م.. والصومال
 

 :وسأل األستاذ غياث عبد الباقي قائالً
جتربة كبرية وصوالت وجوالت يف العمل الدعوي، ويف جمال           )  بارك اهللا فيكم  ( لديكم   -

هل أدت احلركة اِإلسالمية يف جمال الدعوة إىل اِإلسالم يف صفوف            ..  الصحوة اِإلسالمية؛ فما رأيكم   
 ن الطريق الصحيح لتبليغ اِإلسالم بصورة فعالة؟كيف تروو ؟الشعوب غري اِإلسالمية دورها

فضيلة احملتفى به قائالًورد : 
 كان من فضل ما وقع على احلركة اِإلسالمية من اضطهاد يف البالد العربية، أن كثرياً هاجر                  -

إىل اخلارج فاستفاد علمياً دراسياً، وهناك أناس حصلوا على شهادات علمية، وكان هلم يف البالد                  
با و فهناك مراكز إسالمية واحتاد طالب املسلمني يف أور        - نشاط ديين    -ة حيث احلرية مكفولة     الغربي

وأمريكا؛ وهذه املؤسسات متارس نشاطا قوياً؛ ويف فرنسا توجد الكلية األوروبية اِإلسالمية، وأنا أحد               
ن باريس؛  الَّذين شاركوا يف وضع مناهجها وعضو اللجنة العلمية فيها، وهي يف ضاحية قريبة م                

واملسلمون يف عامل الغرب ميثلون ما ينبغي أن يكون عليه اتمع املسلم؛ فاِإلسالم جيمعهم، وحركة هذه                
ضم كل األجناس، وقد متيزوا بطابع معني خيفف من          تاملراكز اِإلسالمية، واحتادات الطالب املسلمني      

 .خيفف من التمايز العرقي والتمايز املذهيبوالغلو، 
ففي العامل الغريب ظواهر تشري إىل عداء الغرب لإلسالم؛ ففي أملانيا           "  نكسون"  :تاب أما عن ك   -

 كما صدرت قوانني جديدة متنع اإلقامات، أو        ؛تعذب اجلالية التركية اِإلسالمية، وحترق بيوم ويقتلون      
ا قرأ  تضيق نطاق قبول أي واحد يف دولة أوروبية أو يعيش فيها، أو احلصول على إقامة منها؛ ورمب                  

 .البعض عن طرد أربع فتيات مسلمات من مدرسة الرتدائهن احلجاب



 فالتوجه منعكس اآلن على تضييق اخلناق على هذا النشاط اِإلسالمي يف العامل الغريب، وأرى                -
 اليت تريد أن تضع يدها على       -أن تكف بعض اجلهات     :  بالنسبة إىل هذا أمرين أساسيني، األمر األول      

: ممارسة هذا النشاط، فالَّذي ال يعمل حلساا ال تريده، وال تساعده؛ واألمر الثاين             عن   -هذا النشاط   
أن يراعي العاملون يف هذه ااالت الدعوية يف عامل الغرب الظروف السياسية العامة، يف اختاذ املواقف                 

 . التوفيقهذا ما أراه، واهللا ويلّ. املناسبة دون استثارة واستفزاز
 

 :جد رمحه اهللا ورد السؤال التايلومن األستاذ ما
 من الكليات يف العامل كله أصحاب اختصاصات معينة يف علم أو             - اآلن   - إن املتخرجني    -

موضوع؛ خبالف املتخرجني القدامى الَّذين كانوا جيمعون بني شىت العلوم واملعارف؛ فكيف انتشرت              
وهل ميكن الرجوع إىل    )  حفظكم اهللا ( وما رأيكم يف ذلك      ؟ظاهرة التخصص بدل الشمولية واملوسوعية    

 تلك املوسوعية أو الشمولية؟
 

فضيلة الضيف قولهوكان رد : 
إن العصر هو عصر التخصصات الدقيقة، واهلدف من هذه التخصصات الدقيقة            :   يف احلقيقة  -

ولية  الربوز يف جزئية من جزئيات العلم، ولكنه عاد بالتايل بنوع من األمية يف مش               - أو املقصود منه     -
العلم أو املعرفة؛ فأنا أرى الَّذين يعملون يف احلقل العلمي وخيططون للدراسات اجلامعية والدراسات                
العليا، أن يراعوا هذا ليظل املتخرج يعين عنده قدر معقول من الشمولية، ميكنه على املشاركة يف العلوم                 

املشايخ الكبار، مثل الشيخ احلبيب     :  األخرى، وال يتفرغ لفرع أو جزئية صغرية؛ واملثل الواضح يف هذا          
بلخوجة، واألزهر على نظامه القدمي، جتد الدارس األزهري على النظام القدمي ال يعرف ختصصاً بعينه،                

 أساليب البحث العلمي وطرقه، ومنفتح على العلوم املتعددة الشرعية، فتجده يف احلديث، يف              تقنفهو ي 
  آن وعلومه، يف الفقه، يف أصول الفقه، حىت يف املنطق، وحىت يف             ة وعلومها، يف القر   التفسري، يف السن

، ألن هذه املواد كانت تدرس من قدمي يف كلية أصول الدين، يف التاريخ، وال سيما التاريخ                  ..الفلسفة
 .عندهم العلم الشمويل، الَّذي أشار إليه األخ.. اِإلسالمي؛ فكانوا علماء

 

رعية، هو الَّذي أدى    ف إليه التخطيط املعريف من ختصصات        وما توجه  - اآلن   - ومشاغل احلياة    -
إىل احلالة اليت نشاهدها؛ ولكين أنصح الَّذين يقومون على التخطيط للتخصصات العلمية الدقيقة، أن               
يراعوا أن يظل الدارس ملماً بقدر كاف من العلوم املتصلة بتخصصه، ليكون عنده من املعرفة الشمولية                

 .يف سؤالهما أشار إليه األخ 



 :وورد سؤال من الدكتور حممد مسفر الزهراين جاء فيه
 ذكر ابن حجر يف اجلزء التاسع من كتاب فتح الباري، أن بعض احلنابلة أجاز اخلاطب أن                   -

أن ينظر  :   ومعناه تقريباً  ينظر إىل الفتاة اليت تقدم خلطبتها متجردة، اعتماداً على حديث الرسول             
ألم كلثوم ابنة   )  رضي اهللا عنه  ( نكاحها؛ وذكر قصة خطبة عمر بن اخلطاب         اخلاطب إىل ما يرغبه يف    

 أرجو التفضل بإبداء ما ترونه؟.. علي بن أيب طالب وكشفه عن ساقها
 :وأجاب ضيف االثنينية على السؤال بقوله

هال نظرت إليها ونظرت إليك فذلك      ":   يف حديث   احلديث الوارد يف هذا، أن الرسول         -
، الفقهاء باإلمجاع يستثنون الرؤية يف خطبة النكاح، أو يف الشهادة، أو العالج             " بينكما أحرى أن يؤدم  

 كشف شيء من العورة والنظر فيه مباح، هلذه األسباب ويف احلديث اآلخر جاء               الطيب، وهذا يعين أنَّ   
 ."إن استطعت أن تنظر إليها فيما يرغبك فيها فافعل": أيضاً

ت أن تنظر إليها    استطعإن  :  ديث الَّذي أشار إليه األخ السائل      وأظن أن هذه نفس عبارة احل      -
فيما يرغبك فيها فافعل؛ وهذا ال يعين النظر إىل وجهها وكفيها لريغب فيها، بل إىل ما ذكره الشراح                   
والفقهاء من أنه يرى من أطرافها ما ترغبه يف زواجها، ال أن يراها عارية، ألن العري فحش يف ذاته،                    

 .ألطراف اليت ترغبه يف زواجها، وهذا منصوص عليه عند الفقهاءوإمنا يرى ا
 

 :وورد سؤال من األستاذ طارق الغامدي جاء فيه
 هل مت إصدار حكم شرعي يف ما حيدث اآلن يف التحكم يف اجلينات، والتحكم يف أوصاف                   -

 املولود من ناحية الشكل والصفات؟
 :ان قائالًفأجاب فضيلة الشيخ القطّ

ضوع حتت الدراسة، وليوجه هذا السؤال إىل جممع الفقه اِإلسالمي؛ فهم درسوا هذا              هذا املو  -
 .املوضوع، وصدر فيه حكم، ومن املمكن أن يقوم فضيلة الشيخ احلبيب بلخوجة باإلجابة

 

 :وتفضل مساحة الشيخ بلخوجة بالرد قائالً
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-

ر طيب يف الكويت، ودعونا مجهرة من الفقهاء لبحث         هذا املوضوع لدقته وصعوبته طرح يف مؤمت      
هذا املوضوع، وتتبع جزئياته، فذكروا احملاذير اليت تقتضي املنع، وكتبوا يف ذلك دراسات عميقة،                
ونشرت حىت باللغات األجنبية، أخص بذلك اللغة الفرنسية واإلجنليزية؛ وكانت بعض اجلامعات يف               

 .ن، كتبت إلينا تطلب هذه الدراسات وأرسلنا ا إليهميف باريس، ويف لند: با، مثالًوأور



 :والسؤال األخري كان من األستاذ أمحد سامل باعطب حيث قال فيه
 ما حكم مصافحة املسلم املرأة األجنبية، وإذا كانت املرأة واقفة تستقبل الضيوف جبوار                 -

 ويصافحها؛ أرجو إفاديت جزاكم     املستقبلني، فهل يتجاوزها أم يضع منديالً على يده أو طرف كم ثوبه           
 اهللا خرياً؟

 :وأجاب فضيلته قائالً
:  األفضل عدم املصافحة، فاحلديث الَّذي جاء يف بيعة النساء، فاستدل العلماء من هذا احلديث              -

إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا         :   وقوله "ما مست يده يد امرأة إمنا بايعهن كالماً       "
ولكن إذا عدنا إىل األسلوب الدعوي،      ..   إىل آخر اآلية    يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن      شيئاً وال 

ينظر اإلنسان إىل أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، ينظر اإلنسان إىل األثر املترتب؛ واحدة                  
كم يعتربن عدم   استقبلته مع زوجها ومدت يدها للسالم؛ فهناك من النساء الطيبات الالئي ال يعرفن احل             

 متد  مد اليد إهانة بالغة هلن، أي احتقار ازدراء، وفيهن الفامهة وتتقبل؛ فهو ينظر إذا كانت هي تتقبل أالَّ                 
 للمصافحة فال يصافح؛ ولكن إذا مدت هي يدها ويرى أن هذا قد يؤدي إىل امتعاض منها                 اًيدها ابتداء 

 .م عليهاويضر أكثر مما ينفع، فال مانع من أن ميد يده للسال
إذا المستم النساء فلم    :   ومسألة نقض الوضوء املتصلة ذا، فهي موضوع خالف، فاآلية          -

 ولكن الراجح أن مالمسة النساء هنا مبعىن النكاح، وليس جمرد اللمس الَّذي ينقض              جتدوا ماء فتيمموا  
سحوا برؤوسكم وأرجلكم   يا أيها الَّذين آمنوا إذا قمتم للصالة فام       :  فاآلية من األول ذكرت   .  الوضوء

إىل الكعبني وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء ومل جتدوا                    
الطهارة الصغرى أوالً من الوضوء باملاء ومن        )  سبحانه وتعاىل ( فذكر اهللا    ماء فتيمموا صعيداً طيباً   

أو المستم النساء فلم جتدوا     :  ملاء وبالتيمم، فقال  أيضاً با ..  التيمم، مث ذكر الطهارة الكربى من االثنني      
فيكون اللمس هنا املراد به النكاح، وهو الراجح عند العلماء، وهذا تعقيب فقط على              ..  ماء فتيمموا 

 اعتبار أا هل تنقض الوضوء أو ال تنقض أيضاً  باملصافحة 
 

  ))تعقيب من الدكتور أمحد سري مباركي(( 
 :د سري مباركي قائالًب الدكتور أمحمث عقّ

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-      ان على إجاباته على هذه األسئلة؛ ولكن       اع خليل القطّ   شكر اهللا لشيخي وأستاذي الشيخ من

الشيخ من مين الطالع أنه درسنا سورة النور بأحكامها كلها شرحاً مستفيضاً،            .  عندي بعض ملحوظات  



 برأي وله أدلته وأئمتنا خمتلفون يف ذلك، ولكل منهم أدلته؛           وقد سئل فضيلته عن حكم احلجاب، فجاء      
 أن يسمع قوهلم، وهؤالء علماؤنا وأجدادنا، وكل        وكان بودي أن يأيت بأدلة الفريق الثاين، ألن هلم حقاً         

    ة، وكل منهم غري متهم يف دينه؛ ولذلك ساءين التعبري الَّذي جاء يف              منهم يستمد من الكتاب والسن
ورسوله )  سبحانه وتعاىل (، جفاء يف التعبري، فإن اهللا        .. مثل هذه األمور بيزنطية وكذا      السؤال، بأن 

 .الكرمي علمنا األدب حىت مع الكفار
بأن وجه املرأة جيب تغطيته وهلم أدلتهم، أنا أذكر من أدلتهم عن              :   هناك رأي آخر يقول    -

اع، فقد انعقد اإلمجاع أنه إذا كانت       شيخنا أيام ما درسنا، بأن أول دليل هلم هو ما ذكره شيخنا اإلمج            
 هو  ؟ما األمجل يف املرأة   :  املرأة فاتنة أو تفنت بوجهها، فإنه جيب عليها أن تغطي وجهها، وأنا أسألكم             

 تقول؛ ملا مير بنا     ملا كانت حاجة مع الرسول      )  رضي اهللا عنها  (حديث عائشة   ..  وجهها؛ هذه واحدة  
 تعدوا رفعناها؛ فهذا فيه معارضة بينه وبني النصوص األخرى،          الرجال نسدل مخرنا على وجوهنا، فإذا     

 .من أراد الترجيح فلريجح هذا أو هذا بدليل من عنده
 أما بالنسبة للشيخ حممد ناصر األلباين، فريجح هذا وله ذلك، فهو من فقهاء املسلمني وأئمتهم                -

 ها؟ ملاذا؟يف العصر احلاضر، لكن الرجل حيجب امرأته، فلماذا ال يكشف عن وجه
الترجيح بني هذا وذاك كل واحد       ..   وهنا يتعارض القول والفعل، وأنتم حكماء يف ذلك         -

بأن هذا هو الصحيح، وأنا     :  يسأله؛ ولعل شيخي رأى احلال فقال     )  سبحانه وتعاىل (يرجح ما يراه، واهللا     
هذه أول  ..  ةال أريد أن أرجح هذا أو هذا، وإن كنت أرجح وجوب احلجاب، ولكن هذه مسألة خالفي               

 .ملحوظة
هي تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واألشخاص، هذه يا إخوة كما يعرف            :   امللحوظة الثانية  -
 هذه املسألة فتحت علينا باباً كبرياً اآلن،        - وهو الَّذي درسنا ذلك، أنا مايل إال أن أحكي            -شيخي  

اعدة قاهلا شيخنا أو شيخ املشايخ الشيخ       بسبب هذه القاعدة، وهذه الق    )  سبحانه وتعاىل (غري شرع اهللا    
لكن التحقيق يف ذلك من األمثلة اليت ذكرها العلماء أن احلكم تغري لتغري              )  عليه رمحة اهللا  (ابن القيم   
 .علتـه

 بالنسبة لألحاديث املوضوعة يف السوق، كتب مؤلفة يف هذا هي أكثر من أن حتصى؛ بالنسبة                 -
قولون بأنه جيوز أن ينظر اخلاطب إىل املرأة متجردة، هذا ال يصح عن             ملا ذكره السائل عن أن احلنابلة ي      

يقول )  عليه رمحة اهللا  (إن أبا ثور    :  احلنابلة، ولذلك مل أكن وامهاً سئل اإلمام أمحد عن ذلك وقيل له            
هل جيوز لإلنسان أن ينظر للمرأة متجردة حىت السوءة؟ من يقول ذا؟ والظاهر             ..  بذلك؛ فقال أبا ثور   

 . أحد يقول ذاأن ال
 .  وشكراً-



  ))تعليق من احملتفى به (( 
 :ق احملتفى به فضيلة الشيخ مناع القطّان على تعقيب الدكتور أمحد سري مباركي فقالمث علَّ

" ثالث فصول " عندما كلفت بالتدريس يف كلية الشريعة، أخذت طالب السنة األوىل               -
نة الثالثة، مث إىل الرابعة؛ ويف السنة الرابعة قرر عليهم تفسري           وانتقلت م إىل السنة الثانية، مث إىل الس       

 كما  - يف كتاب مطبوع، وهذا الشرح        سورة النور وآيات احلجاب، وهي مشروحة شرحاً مفصالً        
ا ملَ ملْ أذكر األدلة من الفريقني كاملة، فألن هناك أحاديث            أم -ذكر أخي الدكتور أمحد سري مباركي       

إنه ال تنتقب املرأة ألبني أن النقاب كان معروفاً،          :  رى اجلواز؛ ولكن قلت   أخرى يف جانب من ي    
إن هذه عادة؛ وهناك أحاديث صحيحة فيها كشف الوجه، وأظن أنين أذكر            :  وألدحض قول من يقول   

أن العصر احلاضر تشتد فيه الفتنة، ونشري مبا جيعل احلكم           :  عبارة يف أثناء تدريسي هلذه اآليات، هي      
غطية الوجه، ولكننا نشري إىل البالد اليت فيها سفور، لكن ال ينبغي أن نطالب البالد اليت فيها                  عاماً يف ت  

حجاب أن تكشف املرأة عن وجهها، كما ال أطالب املرأة املتحجبة أن تكشف عن وجهها، أو املتنقبة                  
ا وذراعيها وصدرها،   ال أطالبها، بأن ترفع النقاب، وإمنا يف البالد األخرى اليت كشفت املرأة عن ساقيه             

، وقلت من باب التدرج أن يسكت الداعية عن احلديث          لو حتدث الداعية يف الوجه، فلن يكون مقبوالً       
عن الوجه، حىت إذا تدينت وفهمت دينها ورغبت أن تستر وجهها، فلها أن تستره؛ إمنا بالنسبة تمع                 

جه بل ستتجاوزه إىل غريه، إىل ما       متحجب ويستر الوجه، لو فتحنا الباب فهي لن تقف عند كشف الو           
وراء ذلك؛ فيكون مكمن اخلطأ الكالم يف بلد مثل السعودية غطاء الوجه قائم فيها، احلديث يف مثل                  

 .هذا املوضوع، خمافة أن يؤدي إىل مفسدة أخرى أشد من الوجه
 .  ونسأل اهللا التوفيق واهلداية-

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :ي األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم األستاذ عدنان صعيد

 ضيف االثنينية هذا    -ان  اع خليل القطَّ   لفضيلة الدكتور من   - مرة أخرى    - شكراً جزيالً    -
 ألصحاب الفضيلة واملعايل، والسعادة الَّذين سامهوا معنا يف االحتفاء           - أيضاً   - وشكراً   -األسبوع  

 .بضيفنا هذه الليلة
ثنينية مفتوحة وعامة،    لال - دائماً   - نذكركم أن الدعوة      ويف اية االثنينية هذا األسبوع      -

 .وصاحب االثنينية يرحب باملهتمني بضيوفه، وبالكلمة الطيبة اليت عادة ما نسمعها يف هذا امللتقى



 يف اية هذا اللقاء نشكركم، ونذكركم بأن ضيف االثنينية يف األسبوع القادم سيكون                 -
ألستاذ يف جامعة امللك عبد العزيز فرع الطائف؛ والسالم عليكم          األستاذ الدكتور يوسف عز الدين، ا     

 .ورمحة اهللا وبركاته
-  اع القطّان      -م احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه إىل ضيفه           مث قدفضيلة الشيخ من - 

نبوي ثنينية، كما قدم له الفنان خالد خضر لوحة أخرى عبارة عن صورة املسجد ال             اللوحة التذكارية لال  
 .الشريف
 . بعد ذلك توجه املدعوون إىل موائد األكل، حيث تناولوا طعام العشاء-

• • • 
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