
ــائل (س.و) من أمانة العاصمة بعث  * الس
ــل رجل آخر  ــا: رجل أراد قت ــئلة منه بعدة أس
ــل زيداً قتل  ــدًال من أن يقت ــدواة بينهما فب لع
ــدوه َقَتَل آخر ..  ــراً، أي بدًال من أن يقتل ع عم

فهل يعترب هذا َقْتَل خطأ أم َقْتل َعْمد؟
ــمى قتله  - الجواب: قال بعض العلماء يس
ــو كان اليريد إال خصمه فالن،  خطأ مادام وه
ــه يعترب قتل عمد  ــض العلماء أن قتل وقال بع
ــراً وكالهما  ــل زيد فقتل عم ــه كان يريد قت ألن
قتل نفس محرتمة، فهو عمٌد يقتل به قصاصاً 
ــاص، وهذا القول  ــب أولياء الدم القص إن طال

ــق يف وزارة العدل ويف املحاكم  األخري هو املطّب
الرشعية من الجمهورية اليمنية.

"القصاص ليس حداً"
* هل القصاص حد أو تطهري؟

ــداً، ولذا  ــمى ح - الجواب: القصاص ال يس
ــون يف الحدود  ــاء يقول ــن العلم ــور م فالجمه

كتاب الحدود والقصاص.
"سب زوجة أبيه"

ــة  ــن أمان ــد) م ــامي محم ــائل (س * الس
ــب زوجة أبيه ..  ــأل عن: رجل س العاصمة يس

فما الحكم؟

ــلم حرام، وخصوصاً  ــّب املس - الجواب: س
ــا الحرتام  ــذي ينبغي احرتامه ــة األب، ال زوج
ــب زوجة  ــد هو الذي بدأ بس األب إذا كان الول
أبيه من غري أن تكون هذه املرأة قد بدأت بسب 

ولد زوجها أو ظلمته أو أساءت إليه.
ــذا الولد أو  ــتطيع أن أدين ه ولهذا أنا ال أس
ــكالم الزوجة  ــتمع ل ــادام ولم أس ــرأة أبيه م ام
بحضور الولد وال إىل كالم الولد بحضور زوجة 

أبيه.
يجيب عليها القايض/ محمد بن إسامعيل 

العمراين – حفظه هللا-
اعداد | عبداللطيف الصعر
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ن إىل االصطفاف والبعد عن الخالفعلماء األزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إىل االصطفاف والبعد عن الخالف
ملدمرة على األمةالتأكيد على خطورة الغلو والتطرف وآثارهما املدمرة على األمة

يف ندوة التطرف وتأثريه على األمة

ـــوثة

وسائل تحقيق األمن يف املجتمعوسائل تحقيق األمن يف املجتمع

إن من املعلوم لدى القايص والداني أن األمن يف املجتمع 
له دور عظيم لكل فرد صغرياً كان أو كبرياً رجًال أو امرأة ،  بل 
ــئت لكل مخلوق عىل وجه هذه البسيطة حيوانا  قل إن ش
ــاس جميعاً فإن من  ــا أو أي يشء فيه النفع للن كان أو زرع
ــظ النفس والعقل  ــالمية العليا حف مقاصد الرشيعة اإلس
ــظ إال باألمن يف  ــال والعرض ، وكل ذلك ال يحف ــن وامل والدي
ــاىل مبينا فضل األمن عىل  ــع ومن أجل ذلك قال تع املجتم
ــن الله عىل  ــة وفضل منه تعاىل م ــاً وأنه نعم ــاس جميع الن
ــتاء  ــش فقال تعاىل "إليالف قريش ، إيالفهم رحلة الش قري
ــدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع  والصيف فليعب
ــل إبراهيم عليه  ــوف" وكان من دعاء الخلي ــم من خ وآمنه
ــاك أناس بعد فيها "وإذ قال  ــالم ألهل مكة ولم يكن هن الس
ــم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات"  إبراهي
ــم باألمن واألمان  ــبأ يف مملكته ــن الله تعاىل عىل أهل س وم
ــىل أهل مرص  ــني" وكذلك ع ــايل وأياماً آمن ــريوا فيها لي "س
ــالم" ادخلوا مرص إن  ــف عليه الس ــان يوس بقوله عىل لس
ــاء الله آمنني" وألن نعمة األمن هي أساس كل نهضة يف  ش
ــام كل من تهمهم مصلحة  ــع كانت محور واهتم أي مجتم
ــوا الكتب  ــا فألف ــتقرار فيه ــق األمن واالس ــم وتحقي بالده
ــائل التي من  ــاث واملقاالت يف الوس ــوا وجمعوا األبح وكون

خاللها يتحقق األمن يف املجتمع ومنها.
أوًال: املعرفة الكاملة بالعلوم الرشعية ، والفهم الوسطي 
ــق يف مجتمعه األمن واألمان  ــان لكي يتحق لها ال بد لإلنس
ــة تامة بدينه وبعلومه الرشعية من فقه  أن يكون عىل معرف
ــري وغري ذلك من العلوم التي تؤدي املعرفة  ،وحديث وتفس
ــان  ــية لدى اإلنس ــكينة النفس ــا إىل تحقيق الس ــا فيه بم
ــلم  ــدود الله وتعاليم دينه يف حرمة دم املس ــى عرف ح فمت
ــا كانت هذه  ــة أي ــس البرشي ــىل النف ــة ع ورضورة املحافظ
ــها طاملا أنه لم يعتد عىل  النفس يف دينها أو لونها أو جنس
ــلم يف  أي أحد ، وهذا ما نص عليه نبينا صىل الله عليه وس
ــالة موجهة للناس جميعاً عربهم  حجة الوداع ، إذ قال رس
ــاس إن ربكم واحد  ــودهم "أيها الن وعجمهم أبيضهم وأس
ــم قال أال إن  ــم آلدم وآدم من تراب ، ث ــد كلك ــم واح وإن أباك
ــم كحرمة يومكم  ــم وأعراضكم حرام عليك دماءكم وأموالك

ــرية  ــان س ــهركم يف بلدكم هذا" فمتى عرف اإلنس هذا يف ش
ــف حياته وتأىس  ــلم يف كل مواق ــي صىل الله عليه وس النب
ــل الصديق أثر ذلك  ــع العدو قب ــاً يف كل معامالته م به حق
العلم الرشعي فيه ونزل يف قلبه خشية الله تعاىل والخوف 
ــن عقابه قال تعاىل "إنما يخىش الله من عباده العلماء"  م
ــان وذلك  ــلوك هذا اإلنس وهكذا يؤثر العالم الرشعي يف س

يفهم اإلسالم الوسطي املعتدل بال إفراط وال تفريط.
ــع بأرسه إذا  ــد األمن يف املجتم ــان بالله يول ــاً: اإليم ثاني
ــاً تحقق األمن  ــان الحقيقي بني الناس جميع تحقق اإليم
ــك "الذين آمنوا  ــأن ذل ــان يف املجتمع قال تعاىل يف ش واألم
ــوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون"  ولم يلبس
ــلم يخربنا بصفات  ــىل الله عليه وس ــك مصطفانا ص وكذل
ــلم  ــلم "املس املؤمنني الحقيقية فيقول صىل الله عليه وس
من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس 
عىل دينهم وأعراضهم ومالهم" ومن هنا فلو تحقق اإليمان 
ــتقرار يف املجتمع  ــلم لتحقيق األمن واالس ــب كل مس يف قل
ــود عليه بالثواب  ــد ذلك يعلم ما يع ــان عن بأرسه ألن إلنس
ــو نفع الناس وكذلك العقاب إن هو رضهم ، إذا لم يكن  إن ه
ــره فهو يخاف  ــوي فالعقاب األخروي ينتظ ــاب الدني العق
ــذ كل صاحب حق حقه  ــه ويعمل لهذا اليوم الذي يأخ الل

من الذي أخذه منه.
ثالثاً: معالجة املشكالت السياسية واالقتصادية

ومن ضمن معالجة املشكالت السياسية توسيع قاعدة 
ــك  ــة وكذل ــات الديمقراطي ــة يف املمارس ــاركة الرشعي املش
ــكالت بني  ــاوض لحل املش ــلوب للتف ــاد الحوار كأس اعتم
ــتور والقانون الذي  الجماعات واألحزاب وااللتزام بالدس

يبسط مظلته عىل الجميع بال تفريق وال تمييز ألحد.
ــكالت االقتصادية ومشكلة  وكذلك العمل عىل حل املش
ــباب  ــح مجاالت للعمل أمام الش ــة والعمل عىل فت البطال
ــتهالك  ــيد االس ــكالت الغالء وترش ــر بجدية يف مش والنظ
ــوارد  ــة امل ــىل تنمي ــل ع ــاق والعم ــدالت اإلنف ــض مع وخف
االقتصادية واستصالح األرايض الزراعية ملواجهة النقص 

الغذائي.
ــن خاللها  ــائل التي م ــري من الوس ــك كثري وكث ــري ذل وغ

يتحقق األمن يف املجتمع.

● عضو بعثة األزهر الرشيف باليمن

ــقِّ وََال َتتَِّبُعوا أَْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل  َغْريَ اْلَح
ِبيِل ". َوأََضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

ــن الله  ــرف يف دي ــو والتط ــاروا إىل أن الغل وأش
ــد  ــادات يف عه ــالم ويف العب ــل اإلس ــد قب ــد وج ق
ــلم ويف عهد الصحابة  ــي صىل الله عليه وس النب
ــلة التطرف يف الدين يف العصور  واستمرت سلس
ــىل أهمية  ــددين ع ــى اليوم .. مش ــة حت املتالحق
ــاء يف التصدي لهذه الظاهرة ومحاربة  دور العلم
ــطية  الوس ــم  قي ــز  وتعزي ــددة  املتش ــكار  األف

ــاد مجتمع يعيش  ــهم يف إيج واالعتدال وبما يس
يف أمن وسالم.

واستعرض العلماء املظاهر السلبية للتطرف 
ــورة  الص ــويه  تش ــا  أبرزه ــن  م ــى  والت ــو  والغل
ــذا تكفري البعض  ــالمي وك الحقيقية للدين االس
ــة إىل  ــلمني باإلضاف ــن املس ــم م ــاء جلدته ألبن
ــالمية  ــهدها األمة اإلس ــف التي تش ــال العن أعم
ــة.. الفتني  ــة الدماء املعصوم ــدم مراعاة حرم وع
ــوق والدماء  ــالمي حفظ الحق ــن اإلس إىل أن الدي

ــال املصطفى صىل  ــا ق ــوال كم ــراض واألم واألع
ــهورة يف  ــلم يف خطبته املش ــه وس ــه وآل ــه علي الل
ــة الوداع " إَِنّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم،  حج
ــْهرُِكْم َهَذا، يف َبَلِدُكْم َهَذا،  َكُحرَْمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يف َش
ــُت". َقاُلوا: َنَعْم.  ــْوَن َرَبُّكْم. أََال َهْل َبَلّْغ ــْوِم َتْلَق إىل َي
اِهُد اْلَغاِئَب، َفرَُبّ  ــَهْد، َفْلُيَبِلِّغ الَشّ َقاَل: "الَلُّهَمّ اْش
ارًا  ــوا َبْعِدي ُكَفّ ــاِمٍع، َفَال َترِْجُع ُمَبَلٍّغ أَْوَعى ِمْن َس

َيْرضُِب َبْعُضُكْم رَِقاَب َبْعٍض ".
ــف أن العالج  ــة األزهر الرشي ــد علماء بعث وأك
ــودة إىل كتاب  ــذه الظاهرة يتمثل بالع الناجع له
ــبحانه وتعاىل وسنة الرسول الكريم عليه  الله س
أفضل الصالة والسالم والعمل بهما قوال وعمال .. 
مبينني أن االنتصار لدين الله ال يكون بالتخريب 
ــلمني وقتلهم بأي صورة  والتدمري وال برتويع املس
ــالد والعباد  ــح الب ــذا بقطع مصال ــن الصور وك م

واإلفساد يف األرض .
ــددوا دعوتهم لكافة أبناء اليمن إىل تغليب  وج
ــا من املصالح و تعزيز  املصلحة العليا عىل غريه
ــا بينهم وأن  ــي والتآخي فيم ــاف الوطن االصطف
ــات والنزاعات، ونبذ  ــن الخالف ــد الجميع ع يبتع
ــب.. مبتهلني  ــة وأعمال التخري ــف والكراهي العن
ــعبه وقيادته  ــاىل أن يحفظ اليمن وش ــه تع إىل الل
ــه باألمن واألمان  ــن كل رش وفتنة وأن ينعم علي م

والسكينة والسالم إنه ويل ذلك والقادر عليه .

■ الشــــــيخ/صبحي زايد*
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   إذا ما كنت ترجو  الله حقا   
                     فــــأد الذكر يف عرس ويرس

   فذكر الله بلسم كل جرح   
ٍل وسمو فكــــــــر                     وَسْبُح تأمُّ

   
ــرشط  ــل ال ــدأ عم ــب  يب ــأ القل ــد أن يتهي         فبع
الثالث وهو التفكر, وذلك بالتفاْت العقل إىل الكون 
ــتقبل  ــا قال تعاىل: (ويتفكرون) فيس ليتفكر , كم
ــني معاني األنس واملعرفة  القلب اآليات ويتقلب ب
ــث له  ــر , يب ــن يف التفك ــا يمع ــية !!! فعندم والخش

الكون بأرساره و يكاشفه  بأخباره.
ــنه  لن يلقى  ــل الكون البديع وحس ــن  يجه -   م

نجو الروح يف الخلوات
ــه    لوجدت  ــن لو أبرصت ــذا الحس ــت ه -   أجهل

روحك بعد طول شتـات
-   ولرصت يف روض الرسور مغردا   تشدو كشدو 

الطري يف الفلوات
ــودات تعانقا وجدانياً،  ــق مع  املوج ــه يتعان     إن
ــدة , وال يجدها  ــي كان يراها جام ــك  اآليات الت تل
ــة به , قريبة  ــه يجدها اليوم لصيق ــة منه  , إن قريب
ــه  , كأنه يعرفها من زمان بعيد , وكأن بينه  من نفس
ــرتكة  ــه يجد حميمية مش ــودة وألفة , إن ــا م وبينه
ــددة محببة  ,  ــىل أهداف مح ــرية واضحة , ع , ملس

ــا , ومن هذا   ــجمان يف تنفيذه ــا وينس ــان به يقوم
ــة  ــات للقلب مؤنس ــح هذه اآلي ــاس , تصب اإلحس
ــي وحدها من  ــا , فه ــواقه به ــزج آماله وأش , فتمت
ــا تخصه من  ــواه بم ــيض  إليه , وتخصه دون س تف
نجوى وجمال وأرسار , فيتحاور معها كما يتحاور 
ــع صديقه , يف  ــه , والصديق م ــع حبيب ــب م الحبي
ــا وال راحته إال  ــه إال به ــال يجد أنس ــجام ,  , ف انس
ــددت حبيباته ,  ــة حبيبة لديه , تع ــا , كل آي عنده
ــواها حتى من  ــن س ــتغنى ع ــه فاس ــرث أصحاب وك
أصدقائه البرش , فهي ال تغيب كما يغيبون , حيثما 
التفَت وأنَّى توجَه وجدها , هيهات أن يدهمه الغم 
ــه امللل وهو يرى  ــو يتأملها أو يدلف إلي والكدر وه
مبدعها.. فالقلب يأنس بحبيب ال يغيب ويتعرف 

عىل خالقه بقلب وجيب.
   

     -    أنَّى التفت  رأيَت الله.. آيتُه   تنبئَك عنُه فقل  
يا ربُّ سبحانك

ــْت   انظر إليه  ــُه مثل ــة أوصاف             -     يف كل ناحي
وقل يا ربُّ  سبحانك

ــت  وأنت  ــا انبجس ــه أنهاره ــذي بدائع           -       ه
منها فقل يا رب سبحانك

        -      إذا غفلُت تأمل فضل نعمته  حال الوصال 
وقل يا رب سبحانك

        -        وانظر له  عندما أخىل رعايته وارجع إليه 
وقل يا رب سبحانك

ــِه واطلبه  ــذ بحائط ــم ل ــت بضي             -     وإن اصب
نرصا وقل يا رب سبحانك

                 -   وفتش النفس عن ذنب جنْت يدها وتب 
إليه وقل يا رب سبحانك

ــه أيقض  ــو بغفلت ــذي يله ــري ال ــا الفق             -        أن
فؤادا غوى يا رب سبحانك

ــم  ــا إن ل ــال زلتن ــى ح ــت املرج ــت أن           -       فأن
تجبني فمن يل غري سبحانك

ــك مكرمة تمحو  ــيل من ــي وهب ــا رب قلن          -        ي
الغشاوة واألدران سبحانك

         تلك منهجية التفكر فما ثمرته
ــا بينت اآليات رشوطاً ومنهجية للوصول      وكم
ــون  ــموات واألرض  ليك ــر يف الس ــق التفك إىل حدائ
مساراً يوصل يف النهاية إىل غاية مقصودة , فليس 
ــا متعبدون   ــرآن ,إنن ــح ملقصود الق ــر يصل أي تفك
ــة  ــة الوجداني ــيض  إىل الحال ــذي يف ــر ال بالتفك
ــه:  ــل بقول ــن وص ــا م ــرب عنه ــي يع ــة  الت الخالص
ــبحانك فقنا عذاب  ــذا باطال س ــا خلقت ه ربنا م
النار..       هدٌف ونتيجة , هذه اآلية هي التي تفيض 
بمنهجية التأمل والتفكر إىل هدفها .فهي الضابط 
ــة , لذلك قالوا يعرف  ــة كي تأتي هذه النهاي للبداي
ــو النظر لعظمة فاطر  ــل بنتيجته , واملنهج ه الفع
ــوم  ــون الي ــا, فالباحث ــموات واألرض ومكونه الس
يتفكرون بعيداً عن هذا املعنى العظيم يف الجانب 
العلمي أو القوانني الفيزيائية والرياضية  املنظمة 
ــم إىل ما  ــذا العل ــري وه ــذا التفك ــم ه دون أن يقوده
ــون ظاهراً من  ــم ودنياهم ,(يعلم ــه صالح دينه في
الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون).وهذا ليس 

مقصود اآليات.
   وِمـَما زادني خوفا وذًال 

عجائب آية  وغياب فكري   
   وكنت إذا غفوت أحنُّ وصال

آليات بهـذا الكون تجـري   
   وكنت إذا ذكرت أرى صفاء   

وأنسا بالوجود ُيغذِّي رسي   
   وأرشف من بديع الكون نورا 

    يبدد حزن أيامي وعـمري


