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أقوال مأثورة 18
»مهما نسبت الكالم وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقاد الناس قبلوه  وإن 
كان باطاًل، وإن أسندته إلى قائل ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقًا، فأبدًا 

يعرفون احلق بالرجال، وال يعرفون الرجال باحلق، وهو غاية الضالل«..
اإلمام أبو حامد الغزالي

دعاء
»اللهم أرنا احلق وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطاًل 
الرجال  يعرفون  الذين  من  واجعلنا  اجتنابه،  وارزقنا 
اتباع  وارزقنا  ربنا  بالرجال،  احلق  يعرفون  ال  باحلق 

احلق ونصرته وقوله والعمل به يا أرحم الراحمني«.

بإشراف املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء

الرجاء احرتام 

هذه ال�صفحة الحتوائها 

على اآيات قراآنية

حديث اليوم

من التطرف .. التنطع 

يف اأداء العبادات ال�صرعية

د. املحمدي عبدالرحمن�

التطرف في اللغة: معناه الوقوف في الطرف. إذًا فهو 
يقابل التوسط واالعتدال. والتطرف يصدق على التسيب 
اإلفراط  سلكه  ف��ي  وينتظم  امل��غ��االة.  على  يصدق  كما 
والتفريط على حد سواء. ألن في كل منهما جنوحًا إلى 
الطرف وبعدًا عن اجلادة والوسط، فالتطرف له شقان: 

تطرف املغاالة واإلفراط وتطرف التسيب والتفريط. 
أو  التعمق  هو  الشرعية:  العبادات  أداء  في  والتنطع 
مجاوزة احلد في األموال واألفعال، ويدخل فيه الزيادة 
على املشروع والتزام ما لم يلزم به الشارع، وقد أخرج 
النبي )#(  مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قول 
اإلم��ام أحمد  ثالثًا، كما أخرج  قالها  املتنطعون«  »هلك 
والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن النبي )#( قال: 
قبلكم  ك��ان  فإمنا هلك من  ال��دي��ن.  والغلو في  »وإي��اك��م 
الغلو في  نهي عام عن جميع  وه��ذا  الدين«  بالغلو في 

االعتقادات واألقوال واألعمال. 
فالتطرف هو املغاالة والزيادة عما جاء في كتاب الله 
العبادات  والتطرف في   )#( الله  أو في سنة رس��ول 
معناه أن نكلف أنفسنا فوق ما كلفنا به.. هذا التطرف 
ف��ي ال��ع��ب��ادات نهى عنه ال��رس��ول ال��ك��رمي ص��ل��وات الله 
أن  البخاري في صحيحه  اإلم��ام  أخ��رج  عليه  وسالمه 
أزواج  بيوت  إلى  أت��وا   )#( النبي  ثالثة من أصحاب 
النبي )#( يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم 
تقالوها أي عدوها قليلة.. وقال أحدهم: وأين نحن من 
رسول الله )#( وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ وقال 
أحدهم: أنا أقوم الليل وال أرقد. وقال الثاني وأنا أصوم 
فال  النساء  أعتزل  وأن��ا  الثالث:  وق��ال  أفطر  وال  الدهر 
لهم:  وق��ال  فاستدعاهم.   )#( النبي  ذلك  فبلغ  أت��زوج 
إال  نريد  وما  نعم.  قالوا:  وك��ذا«  كذا  قلتم  الذين  »أنتم 
الله فما كان منه إال أن قال: »ولكني  اخلير يا رسول 
أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني« لقد أخذ العلماء من هذا احلديث 
أيضًا  النقص  أن  كما  ح��رام..  الله  دين  في  التزيد  أن 

حرام.
واألمر مطلوب إمنا هو التوسط قال تعالى: }وكذلك 
جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
يتنافى مع شريعة  والتطرف  الرسول عليكم شهيدًا{ 
اإلسالم التي جاءت باليسر والسماحة. والقرآن الكرمي 
كثيرًا ما يعبر عن اليسر فيقول سبحانه وتعالى }ويريد 
]البقرة/185[  العسر{  يريد بكم  اليسر وال  الله بكم 
ويقول تعالى: }يريد الله أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان 
ضعيفًا{ ]النساء/28[. ويقول جل شأنه: }وما جعل 

عليكم في الدين من حرج{ ]احلج/78[.
الفاسد  ال��ورع  أو  الوسوسة  أيضًا: ورع  الغلو  ومن 
آلة  بيعه  رف��ض  أن��ه  املتنطعني  بعض  عن  حكي  كالذي 
الزرع  على  بها  يستعينوا  ال  حتى  للفالحني  احل��راث��ة 
التطرف أال  ي��ؤدي هذا  لمة وقد  الظَّ يباع إلى  ال��ذي قد 
يباع لهم الطعام حتى ال يتفؤون به على هذه الزراعة. 
الغرض  لنفس  العام  املاء  من  السقاية  من  وأن مينعوا 
ونحوه. فإن مثل هذه املبالغات فضاًل عن تضييقها على 
أصحابها قد تقضي إلى زهادة الناس في الدين وتركه 

كله أمور ليست من التطرف في شيء. 
إن اإلسالم أيها الناس جميعا دين الوسطية فيا ليتنا 

نعمل به..

�األستاذ بجامعة األزهر.

نظرة موجزة يف فقه

)العقوبات بني االآليات واملقا�صد والغايات(

فيما تستمر السلطات الروسية في ممارساتها العنصرية بحق 
املسلمني، تصاعدت حدة االستنكار واإلدانة بني مسلمي روسيا، 

على خلفية رفض السماح بارتداء احلجاب في املدارس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت رفضها  السماح بارتداء 
احلجاب في املــدارس وذلك ردا على طلب قدمه رئيس »مجلس 
التعليم والعلوم  الروسي رافيل جانوتدين، وقال وزير  اإلفتاء« 
الروسي دميتري ليفانوف »توجد قواعد في الوقت احلالي تصف 
الزي املدرسي لألطفال، إنها قواعد عامة ومتطلباتها الرئيسة أن 
أنه  ترى  »السلطات  أن  املالبس طابع علماني«، وأضاف  حتمل 
حد  على  القواعد«،  هــذه  ملراجعة  تدفع  قد  أسباب  أي  توجد  ال 

وصفه.
مطالب بارتداء احلجاب

وعمال بأحكام الشريعة اإلسالمية، وكحق من حقوق املسلمني، 
احلجاب  بــارتــداء  السماح  الروسي  الرئيس  جانوتدين  طالب 

للطالبات املسلمات في املدارس الروسية.
وجاء في خطاب رئيس مجلس اإلفتاء: »أتوجه إليكم بصفتي 
وحفيداتنا  وبناتنا  وتقاليدنا  قيمنا  عــن  يــدافــع  وأب  مفتي 

ومستقبل قوتنا األوروآسيوية اجلميلة والرائعة«.
متواضع  غطاء  ســوى  ليس  احلجاب  أن  جانوندين  واعتبر 

أن استخدامها ال ميثل  إلى  دينيًا، مشيرًا  رمزًا  يكون  أن  نافيًا 
حتديًا للمجتمع الروسي.

وذكر املفتي بأنه في مطلع شهر شباط احلالي من كل عام يتم 
االحتفال باليوم العاملي للحجاب، وأن احملكمة العليا ستدرس 
في 11 من الشهر اجلاري دعوى ضد منع استخدام احلجاب في 

مدارس جمهورية موردوفيا الروسية.
استخدام  منع  على  صــادقــت  العليا  احملكمة  أن  إلــى  يشار 
املجاور  اجلنوبي  »ســتــافــروبــول«  إقليم  مـــدارس  فــي  احلــجــاب 

لشمال القوقاز في قضية مماثلة.
حتديات وصعوبات

من  الكثير  أن  منها  املشاكل  من  الكثير  املسلمون  ويــواجــه 
املساجد اإلسالمية لم تسترجع حلد اآلن فقد كان عدد املساجد 
في روسيا قبل ثورة أكتوبر الشيوعية يزيد عن 14 ألف مسجد 
في مختلف املناطق وظل عدد املساجد يتناقص حتى وصل إلى 

ثمانني مسجدًا فقط.
واملشكلة األخرى التي يواجهها املسلمون في روسيا هي عدم 
الكافية من الكوادر اإلسالمية املدربة من الدعاة  وجود األعداد 
واألئمة، وهذه املشكلة كبيرة فبعض املساجد التي مّت استعادتها 
معلمون  أو  مدرسون  يوجد  وال  أئمة  فيها  يوجد  ال  الدولة  من 

لتعليم املسلمني واألجيال الشابة أصول دين اإلسالم وتعريفهم 
بحقائق الرسالة اإلسالمية، ومشكلة النقص هذه تعتبر قضية 
جوهرية ومؤملة ومن أثارها السلبية احملزنة أن معظم املساجد 

ال تؤدي فيها صالة اجلمعة مثاًل.
وكانت هناك جهود كبيرة إلعادة بناء وتعمير املساجد فارتفع 
تــتــوزع على كــل أرجاء  إلــى أربــعــة آالف مسجد  الــيــوم  عــددهــا 
كما  بعدد مسلمي روسيا  قــورن  ما  إذا  قليل  عــدد  وهــو  روسيا 
انه قليل بالنسبة ملا كان عليه األمر من قبل، حتى إن جمهورية 
تتارستان مثاًل يوجد فيها 4 ماليني مسلم وفيها 1500 مسجد 
فقط باإلضافة إلى عدد من اجلوامع الصغيرة فاملسلمون في هذه 

اجلمهورية يحتاجون إلى أضعاف هذا العدد .
ففي  للمسلمني في روسيا،  بالنسبة  أيضًا  ومشكلة جوهرية 
إلى  منها  أي  تعاد  لم  تاريخية  مدارس إسالمية  أربع  يشكيريا 

إشراف وإدارة أصحابها املسلمني.
األديان  كــل  أن  يعتبر  الــروســي  القانون  أن  الــرغــم  وعلى 
بأن  تظهر  كــثــيــرة  هــنــاك شــواهــد  أن  إال  واحــــد،  مبــســتــوى 
للمسلمني مدارس عديدة ومساجد لم يستردوها بعد، بينما 
العبادة  دور  من  ممتلكاتها  كامل  األديــان  كل  أتباع  استرد 

واألوقاف وغيرها.

م�صلمو رو�صيا يعانون عن�صرية تتنامى..

اأبرزها حماربة احلجاب ومنع بناء امل�صاجد

حجار يوجه ب�صرعة تنفيذ امل�صروعات املتعلقة ب�صيوف الرحمن 

الناس قتاًل وسلبًا ويروع اآلمنني ويقطع السبيل ويزعزع األمن 
واإلستقرار في املجتمع ويسعى للفساد في األرض، وهو قريب 
ويختلف  أيامنا،  في  السياسي  باملصطلح  اإلرهابي  معنى  من 
احملارب في املعنى واحلكم عن أسير احلرب في اصطالحهم كما 

سيأتي حكمه.
بها  احلصر  أدلتها  من  يستفاد  ال  للمحارب  العقوبة  وهــذه 
كّمًا وكيفًا، بل ميكن جتاوزها إلى ما يحقق الغاية من تشريعها 
الــذي يحصل بالقصاص قتاًل، وقــد ورد في بعض  الــردع  وهــو 
َقتل وليس مطلقًا، وهذا يشعر  إذا  ُيقتل  أن احملارب  النصوص 
باخلروج عن ظاهر اآلية في التخيير بني القتل وغيره مما هو 

مذكور في اآلية.
بيان اإلستحقاق  أنها في مقام  آية احملارب  والذي يظهر من 
للعقوبة وليست في مقام بيان وجوب التنفيذ للشكل املذكور، فإن 
الشكل قد يكون واردًا أحيانًا لبيان املزيد من الردع والتغليظ في 
العقاب لتحقيق اإلبتعاد عن هذه اجلرمية النكراء، وليست هي 

في مقام بيان وجوب التنفيذ على النحو الوارد في اآلية.
 وعلى كل حال فهي غير ناظرة إلى أسير احلرب وغيره من 
األبرياء اخلارجني عن اآلية املذكورة، قال الله تعالى: }ويطعمون 
)وقد  احلديث:  في  وجاء  وأسيرا{  ويتيمًا  مسكينًا  حّبه  على  الطعام 
اشتّد غضب الله على َمْن ظلم من ال يجد ناصرًا غير الله، وأفحش 
الظلم ظلم املستسلم( وقال تعالى: }من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد 
في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا{ وهذا مما يدل على أن قتل األسرى 
واألبرياء -من كل بني البشر- وتعذيبهم هو من الظلم الذي نهت 
عنه الشريعة نهيًا قاطعًا، وقد ورد في أخبار السيرة أن رسول 
الله)#( قد عفا عن أسرى معركة بدر الذين كانوا من املشركني، 
وهذا ما ينسجم مع ما ورد في القرآن الكرمي من التخيير في حكم 
األسرى بني حتريرهم مّنًا أو مع الفدية كما جاء في قوله تعالى: 
وا اْلَوَثاَق  َقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّ }َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ

ْرُب َأْوَزاَرَها{.  ا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَ ا َبْعُد َوِإمَّ ا َمّنً َفِإمَّ
وباحلديث املتقدم: )إَنّ الله كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته 
ألبي جهل  قوله  من   )#( عنه  ورد  ما  تفسير  يتم  ذبيحته(  وليرح 
في مكة )جئتكم بالذبح( عندما ألقى عليه بعض اجلهلة قطعة من 
حيوان، فهو كالم لبيان طريقة الذبح للحيوان الذي يراد أكله، ألنهم 
كانوا يأكلون امليتة واملنخنقة واملتردية واملوقوذة، وليس لهم معرفة 
بطريقة الذبح، ولم يكن النبي في مقام التهديد بالذبح لهم كما فهمه 
البعض، فإن مكة كانت دارًا للّدعوة، ولم يكن النبي فيها في املوقع 
الذي يسمح له بالتهديد باحلرب والذبح، وقد وردت عقوبة الذبح في 
ِذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم، َفْأُتوا  ا َأْعَداِئي، ُأولِئَك الَّ اإلجنيل: )َأمَّ

اِمي(. ِبِهْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّ
املماثلة في العقاب

َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  }َفَمِن  تعالى:  قوله  من  البقرة  سورة  في  ورد  وما 
اْلُتَِّقنَي{  َمَع  َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  َه  اللَّ َواتَُّقوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َما  ِبِْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا 
َصَبْرُتْ  َوَلِئن  ِبِه  ُعوِقْبُتم  َما  ِبِْثِل  َفَعاِقُبوا  َعاَقْبُتْم  }َوِإْن  النحل:  سورة  وفي 
واإلعتداء،  العقاب  في  للمماثلة  تشريعًا  ليس  اِبِريَن{،  لِّلصَّ َخْيٌر  َلُهَو 
فإن الرد على العدوان ال يكون اعتداًء، وإمنا هو مجازاة على فعل 
املعتدي، وقد أطلق عليه نفس اإلسم من باب املعنى املجازي ال على 
نحو احلقيقة كما يقول علماء البيان، فالكالم في اآليتني ناظر إلى 
املعتدي  ل  مثَّ فلو  كيفّيته،  إلــى  ال  للعقاب  الفاعل  استحقاق  أصــل 
فإن معاقبة  التمثيل بجّثته. وباجلملة  يعني جواز  فهذا ال  باجلثة 

املعتدي تبقى محكومة لألدلة الناهية عن جتاوزها.
والتوّسع في موضوع الكالم بالنقض واإلبرام موكول إلى مباحث 

علم الفقه، والله سبحانه وتعالى هو األعلم.

الوسائل  من  عليها مبا هي  اإلعتماد  مقام  في  كانت  وإمنا  ذكرها، 
األفعال  تنحصر  لم  ولذلك  بها،  الــردع  النحصار  وليس  الــرادعــة، 
مقام  فــي  كانت  بــل  املنصوصة،  األســبــاب  بتلك  للعقوبة  املوجبة 
ذكرها باعتبارها من املوجبات البارزة، ولذلك ثبتت موجبات أخرى 
اندرجت في باب التعزيرات، ويقال نفس هذا الكالم في العقوبات 
فال  الــردع  بها  يتحقق  أخرى  كانت هناك عقوبة  فإن  أيضًا، وعليه 

موجب لإلنحصار في املنصوص عليها.
والّتأديب  الردع  الشريعة هي  العقوبة في  أن مقاصد  واحلاصل 
أدّلتها، وليس هناك من غاية أخرى وراء  كما يستفاد من مجموع 
من  الفقهاء  عند  املــعــدودة  العبادات  نظير  ليست  فهي  تشريعها، 
على  فيها  يقتصر  التي  التوقيفية  واألمـــور  الّتعّبدّية  الــواجــبــات 

صيغتها الواردة عن صاحب الشرع.
فكما  والغاية،  املقصد  في  التعزيرات  عن  تختلف  ال  واحلــدود   
ال  فلماذا  الــردع،  به  يتحقق  ملا  لتقدير احلاكم  ُتِرَكْت  التعزيرات  أن 
يكون ذلك في احلدود أيضًا بلحاظ تطبيقاتها ومقاصدها ووسائل 
تنفيذها، ومجرد التسمية لهذه باحلدود ولتلك بالتعزيرات ال يحدث 

فرقًا جوهرّيًا بينهما في املقاصد والغايات.
وقد ورد في احلديث عن رسول الله )#( )إَنّ الله كتب اإلحسان 
فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  كل شيء،  على 

الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته(.
وهذا احلديث الذي نخرج به عّما دّل على انحصار وسيلة التنفيذ 
بالسيف أو الرجم أو اإلحراق إلى غيرها مما هو أحسن منها، كذلك 
العقوبة  بانحصار  مشعرًا  يكون  أن  عما ميكن  به  نخرج  أن  ميكن 
بكيفية ومقدار خاّصني من خالل العموم احلاكم على تلك األدلة في 

قوله )#(: )إن الله كتب اإلحسان في كّل شيء(.
حّد  في  الــواردة  اخلاّصة  الكيفية  إلى  ينظر  تقّدم  ما  ومن خالل 
احلرابة الذي ذكر فيه القتل والصلب وتقطيع األيدي واألرجل كما 
ِفي  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  َه  الَلّ ُيَحاِرُبوَن  اَلِّذيَن  َجَزاُء  َا  }ِإمَنّ تعالى  قوله  جاء في 
ْن ِخَلٍف َأْو ُينَفْوا  َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِمّ ُبوا َأْو ُتَقَطّ ُلوا َأْو ُيَصَلّ ْرِض َفَساًدا َأن ُيَقَتّ اأْلَ
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ وهي من  ْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الُدّ ِمَن اأْلَ
الكيفيات التي ال تختّص بالقرآن الكرمي فقد وردت في العهد القدمي 
نَي،  ْبُعوِنيِّ َمُهْم ِإَلى َيِد اجْلِ أيضًا: سفر صموئيل الثاني 21: 9: )َوَسلَّ
اِم  ْبَعُة َمًعا َوُقِتُلوا ِفي َأيَّ . َفَسَقَط السَّ بِّ َبِل َأَماَم الرَّ َفَصَلُبوُهْم َعَلى اجْلَ

ِعيِر(. ِلَها ِفي اْبِتَداِء َحَصاِد الشَّ َصاِد، ِفي َأوَّ احْلَ
َفَقَتُلوُهَما،  اْلِغْلَماَن  َداُوُد  ــَر  )َوَأَم  :12  :4 الثاني  صموئيل  وسفر 

ُقوُهَما َعَلى اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُروَن(. َوَقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َوَأْرُجَلُهَما، َوَعلَّ
بني احملارب وأسير احلرب

الذي يشهر السالح ويعتدي على  الفقهاء هو  واحملــارب عند 

للمجتمع وحفظًا  َعْت صونًا  ُشِرّ أّنها  العقوبات  أدّلة  ُيستفاد من 
املوجبة  األفعال  تلك  على  املترتبة  الكبرى  للمفاسد  ودفعًا  للحقوق 
لها كما أشار إلى ذلك القرآن الكرمي في قول الله تعالى: }َوَلُكْم ِفي 

ُكْم َتتَُّقوَن{. ْلَباِب َلَعلَّ اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَ
وقد قّسم الفقهاء تلك العقوبات إلى حدود وتعزيرات، واملقصود 
من احلدود عندهم هي العقوبات التي يوجد لها تقدير خاص في 
الشرع، والتعزيرات هي العقوبات التي لم يرد فيها حتديد خاص 
ملقدارها ويترك أمرها لنظر احلاكم وتقديره، وهناك من يشترط أن ال 
يتجاوز التعزير العقوبات املنصوص عليها في احلدود، وأن يكون 

دونها في املقدار.
عقوبة الرجم

)املتواجد  احملصن  للزاني  الــرجــم  عقوبة  العقوبات  تلك  ومــن 
من  وهي  زوجها(  عندها  )املتواجد  احملصنة  وللزانية  زوجته(  مع 
العقوبات التي لم ترد في القرآن الكرمي ، وإمنا الذي ورد فيه بالنسبة 
إليهما هي عقوبة اجللد للزاني والزانية بدون تفصيل بني اإلحصان 
اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد  اِنَيُة َوالزَّ وعدمه كما جاء في قول الله تعالى: }الزَّ
ِه  ِباللَّ ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  ِإن  ِه  اللَّ ِديِن  ِفي  َرْأَف��ةٌ  ِبِهَما  َتْأُخْذُكم  َواَل  َجْلَدٍة  ِماَئَة  ْنُهَما  مِّ
َن اْلُْؤِمِننَي{. ويظهر من قول السيد  َواْلَيْوِم اْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِّ
املسيح عليه السالم في اإلجنيل )من كان منكم بال خطّية فليرمها 
أّواًل بحجر(، وجود عقوبة الرجم في الشرائع السابقة وهو ما ورد 
في العهد القدمي أيضًا كما جاء في سفر التثنية 22: 21: )ُيْخِرُجوَن 
ى  َجاَرِة َحتَّ اْلَفَتاَة ِإَلى َباِب َبْيِت َأِبيَها، َوَيْرُجُمَها ِرَجاُل َمِديَنِتَها ِباحْلِ

َها َعِمَلْت َقَباَحًة ِفي ِإْسَراِئيَل ِبِزَناَها ِفي َبْيِت َأِبيَها(. وَت، أَلنَّ َتُ
السيرة أخبار حتكي تطبيق عقوبة  الّنبوّية وكتب  السّنة   وفي 
الرجم على عهد رسول الله )#( في حاالت معدودة وكذلك في عهد 
اخللفاء الراشدين )رضي الله عنهم(، وقد اّدعى اإلجماع على ثبوتها 

غير واحد من الفقهاء وأنكرها بعضهم.
اإلحراق بالنار

ومن العقوبات التي لم ترد في القرآن الكرمي عقوبة اإلحراق بالنار 
وإن وردت في أحاديث من السّنة الّنبوّية في بعض املوارد.

كانوا  القدماء  أن  على  يــدلُّ  ما  اإلجنيل  من  القدمي  العهد  وفــي 
يستعملون النيران للقصاص. 

 :3 ودا   22  :29 )ار  باإلعدام  عليهم  احملكوم  يحرقون  كانوا  فقد 
20 و21(. وقد استمرت هذه العادة حتى القرون الوسطى. وكانت 
وابنة  وأمها  امــرأة  من  يتزوج  الــذي  الرجل  بحرق  تأمر  الشريعة 
الكاهن التي زنت: )إذا اتخذ رجل امرأة وأمها، فذلك رذيلة، بالنار 
يحرقونه وإياهما(  )ال 20: 14( و )»إذا تدنست ابنة كاهن بالزنى، 

فقد دنست أباها بالنار حترق( )ال 21: 9(.
القرآن الكرمي كحّد الرجم وحّد املرتّد  والعقوبة التي لم ترد في 
يقع الكالم في أنها هل هي تشريع ثابت لهذه العقوبة؟ أم أنها كانت 
من باب التدبير املؤقت الذي اختاره احلاكم لظروف وأسباب خاّصة 
ينتهي بانتهائها؟ وتندرج حينئٍذ حتت باب التعزيرات التي يترك 

فيها األمر للحاكم كما تقّدم.
وكذلك يقع الكالم في اآلليات والكيفيات التي ذكرت في تنفيذها 
من حيث لزوم اإلعتماد عليها أو تركها واعتماد غيرها مما تتحقق 

به الغاية.
 ولذلك فقد بحث بعض الفقهاء في كتاب احلدود ونظام العقوبات 

في أمرين:
 األول: في انحصار العقوبة باملنصوص عليها وعدمه.

والثاني: في وسيلة التنفيذ.
ومنهم من يذهب إلى عدم اإلنحصار بها إنطالقًا من مقاصد تلك 
العقوبات ومن أن األدّلة لم تكن في مقام التعيني واحلصر بها عند 
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�صتم الرجل الأبيه

} سمعت ابن يقول عن أبيه »أنه رجل 
ناقص« فهل يكون ذلك سبًا أم ال؟ 

مو�سى درغام -بريوت

- السب هو كل كــالم قبيح ووصــف األب 
بالنقص سباب بال شك، وكل كالم يسيء إلى 
الفعل  أو  بالقول  ويؤذيه  الوالدة  أو  الوالد 
أو التلميح أو التصريح حرام بإتفاق لقوله 
تعالى: }فل تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما 
كــل من  أن  الفقهاء على  واتــفــق  ق��واًل ك��رمي��ًا{ 
كما  اثمًا،  يكون  القرآني  النص  هذا  يخالف 

جــاء فــي احلــديــث أن رســول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: »إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه. قيل يا رسول الله: وكيف يلعن 
الرجل  أبا  الرجل  يسب  قال:  والديه؟  الرجل 
أمــه«.. فعلى  أمــه فيسب  أبــاه ويسب  فيسب 
األبناء أن يحترموا اباءهم وأن يوقروهم إن 
أرادوا بر أبنائهم لهم ألن اإلنسان كما يدين 

يدان... والله تعالى أعلم.

�صالة املري�س

} وال����دي م��ري��ض ح����ذره ال��ط��ب��ي��ب من 
السجود في الصالة فهل يجوز له أن يصلى 

ليمكن مداواته كما  مستلقيًا أو مضطجعًا 
قرر له ذلك الطبيب؟ 

ندمي اأخوي - بريوت

جملة  مــن  األجــنــة  جتــمــيــد  عملية  تعتبر   -
التطورات والطفرات العلمية اجلديدة في مجال 
إجراؤها  يتم  العملية  الصناعي، وهذه  اإلجناب 
حاالت  في  املتقدمة  األنابيب  أطفال  معامل  في 
من  فائض  عدد  يوجد  حيث  اخلارجي؛  التلقيح 
الُبَييضات التي ال ينفع نقُلها إلى رحم صاحبتها 
إلى  فُيلَجأ  بة،  إليها إحداها ُمَخصَّ بعد أن نقلت 
جتميد ذلك الزائد -مخصًبا أو غير مخصب- من 
أجل حفظه، مما يتيح للزوجني فيما بعد أن يكررا 
عملية اإلخصاب عند احلاجة؛ كما في حالة عدم 

حدوث حمل في املرة األولى مثال، أو حالة ما إذا 
قررا فيما بعد إجناب طفل آخر، وذلك دون حاجة 
إلى إعادة عملية حتفيز املبيض إلنتاج بييضات 
أخرى،  والذي يراه أهل العلم أن القيام بعملية 
؛ ألنه  التجميد املذكورة ليس فيه محظور شرعيٌّ
أجازتها  التي  األنابيب  طفل  عملية  الت  مكمِّ من 
وزوجته  الــزوج  بني  اإلسالمية  الفقهية  املجامع 
بناًء على أنها من باب العالج لإلجناب، واألصل 
ال  مما  وهــذا  املشروعية،  والــتــداوي  العالج  في 
أن  يجب  ولكن  املسلمني،  أئمة  بــني  فيه  خــالف 
ُيلَتَفت إلى أن هذا اجلواز مقيد ببعض الضوابط، 

وهي:
وأن  زوجـــني،  بــني  التخصيب  عملية  تتم  أن 
قيام  أثــنــاء  ـــرأة  امل فــي  الَلِقيحة  اســتــدخــال  يتم 

يجوز  وال  املـــاء،  وبــني صاحب  بينها  الــزوجــيــة 
أو طالق  بوفاة  الزوجية  انفصام عرى  بعد  ذلك 

أو غيرهما.
آمن  بشكل  املخصبة  اللقائح  هذه  أن حتفظ   
تاًما حتت رقابة مشددة؛ مبا مينع ويحول دون 
اللقائح  من  بغيرها  سهًوا  أو  عمًدا  اختالطها 

احملفوظة.
أال يتم وضع اللقيحة في َرِحِم أجنبيٍة غير رحم 
صاحبة البييضة امللقحة ال تبرًعا وال مبعاوضة.

جانبية  آثــار  األجنة  جتميد  لعملية  يكون  أال 
سلبية على اجلنني نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل 
احلفظ؛  حال  في  لها  تتعرض  قد  التي  املختلفة 
العقلي  التأخر  أو  اخِللقية،  التشوهات  كحدوث 

فيما بعد، والله تعالى أعلى وأعلم.

 فتاوي شرعيةو يسألونك في الدين
بإشراف : نخبة 

من العلماء

وجــه وزيـــر احلــج الــســعــودي بــنــدر حــجــار بتنفيذ 
خطط املشاريع املقدمة من كل جهة بالوزارة لإلسراع 
في تنفيذها في الوقت احملدد وعدم تعثرها وذلك وفقًا 
عام  ميزانية  في  لها  املخصصة  املالية  لإلعتمادات 

1436هـ.
وأكد حجار خالل اجتماع املجلس االستشاري الذي 
عقد في جدة بحضور وكالء الــوزارة ومــدراء الفروع 
التدريب  قطاعي  تطوير  أهمية  على  واملستشارين 
وتقنية املعلومات وتدريب جميع العاملني في مجالي 

اخلدمات  مبستوى  االرتــقــاء  لضمان  والعمرة  احلــج 
الختصار  اإلجــــراءات  لتسهيل  التقنية  واســتــخــدام 

الوقت الالزم لتقدمي اخلدمات.
قطاعات  كافة  بني  املسبق  التنسيق  بأهمية  ونــوه 
وحرص  الــتــكــامــل  مــعــدالت  أعــلــى  لتحقيق  الـــــوزارة 
وفرته  الــذي  السخي  الــدعــم  استغالل  على  الــــوزارة 
االرتقاء  أجــل  مــن  الشريفني  احلــرمــني  خــادم  حكومة 
املستمر بخدمات احلجاج والعمار والزائرين ملسجد 
لتوجيهات  وإنفاذا  وسلم  عليه  الله  صلى  املصطفى 

امللك سلمان بن عبدالعزيز،  الشريفني  خادم احلرمني 
على  الرحمن  لضيوف  املقدمة  باخلدمات  الرقي  في 

مختلف األصعدة.
وشدد وزير احلج على أهمية احلرص على التكامل 
الـــوزارة  قطاعات  كافة  عمل  بــرامــج  فــي  واالنــســجــام 
بل  علم  على  اجلميع  ليكون  املجلس  هــذا  خــالل  مــن 
ومبشاركة فاعلة حتقق األهداف املعدة في الوقت الذي 
خاصة  إدارة  احلالي  العام  مطلع  ــوزارة  ال فيه  كلفت 

الوزير بندر بن حجارمبتابعة املبادرات ضمن قطاع التخطيط والتطوير.

بقلم: 

العالّمة ال�سّيد 

علي الأمني


