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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دراسات يف مشكل القرآن 

 

 تأويل آية القتل العمد

 

 . أمحد حسن فرحات د .أ

 

وصحبه، ومن اهتدى  آله احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى
 يوم الدين وبعد:إىل  هبد اه

فهذا حبث يف دراسة آية من اآليات املشكلة اليت وقف عندها علماؤنا قدميا، واليت التزال 
حباجة إىل مزيد من الدراسة، ولعل هذ البحث يقدم رؤية جديدة تسهم يف حل تأويل 

 مشكل هذه اآلية. 
 قال هللا تعالى:

ًدا َوَمْن يَ ْقُتْل )  َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
 (93)( النساء: َعِظيًما

 آية مشكلة:

تعترب هذه اآلية من اآليات املشكلة، اليت وقف عندها العلماء قدميا، واضطربت فيها أقواهلم، 
ية: ليست األوىل يف شأن القتل العمد، بل وتعددت وجهات نظرهم. علما بأن هذه اآل

 . -كما هو رأي ابن عباس -لعلها ألخرية
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ومن هنا فنحن مضطرون إىل تأخري احلديث عنها، بقصد استعراض اآليات اليت سبقتها، مما 
يساعدنا على تبني الفروق بينها، وبني تلك اآليات، األمر الذي سيسهم يف الوصول إىل 

 احلل املنشود.
 ان على الحياة اإلنسانية:أول عدو 

كان بني أخوين -متثل جبناية القتل العمد-يذكر القرآن أن أول عدوان على احلياة اإلنسانية
كما -املختلفني-ولننظر إىل احلوار الذي دار بني األخوين عليه السالم.-من أبناء أبينا آدم

 يبدو يف هذا النص القرآين:
َن اآْلَخِر قَاَل َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ابْ ََنْ آَدَم بِاحلَْقِّ ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدِِهَا وَلَْ يُ تَ َقبَّْل مِ ) 

َا يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي ) تُ َلنََّك قَاَل ِإَّنَّ تُ َلَِن َما أَنَا بَِباِسٍط ( لَِئْن َبَسْطَت ِإََلَّ َيَدَك لِتَ قْ 27أَلَق ْ
تُ َلَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي ) ( ِإينِّ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِِإْثِْي َوِإْثَِْك فَ َتُكوَن 28َيِدَي إِلَْيَك أِلَق ْ

 فأصبحَأِخيِه فَ َقتَ َلُه  ( َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتلَ 29ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنَي )
 ( فَ بَ َعَث اللَُّه ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل 30ِمَن اْْلَاِسرِيَن )

( 31لنَّاِدِمنَي )َويْ َلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن ا يَا
َنا َعَلى َبَِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض  َا ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ َفَكَأَّنَّ

يًعا َوَلَقْد َجاَءتْ هُ  َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ ْم ُرُسلَُنا بِاْلبَ ي ِّنَاِت ُُثَّ ِإنَّ  قَ َتَل النَّاَس َجَِ
ُهْم بَ ْعَد َذِلَك يف اأْلَْرِض َلُمْسرُِفونَ   32 – 27املائدة: ( 32) (َكِثريًا ِمن ْ

 وكان من قصتهما:-هابيل، وقابيل- وقيل: ابنا آدم كانا:
فاليت ولدت مع قابيل: مسيت: "إقليميا"، واليت -ولدت مع كل واحد منهما: بنتاً -أن حواء 

 ".مع هابيل: " لبوخ
وكانت: "إقليميا" -املولودة، مع أخيه-ُث إن حواء قالت: ليتزوج كل واحد منكما: أخته 

 أحسن من "لبوخ". فقال هابيل: مسعت، وأطعت. 
 وكان غرضه َجاهلا. -اليت ولدت معي-ليميا"وقال قابيل: "ال أرضى، بل أريد "إق

 فلما اختلفا، قالت هلما: ليقرب كل واحد منكما قربانا: فمن قبل اهلل قربانه: يتزوج إقليميا.
 وَعمَد إىل كبش أنتج، فذحبه. -وكان هابيل صاحب غنم -
 وَعمَد إىل شيء من الفوم رديء، فقربه. -قابيل: صاحب زرع-وكان-
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 السماء، وأخذت الكبش. وكان ذلك عالمة قبول القربان.فنزلت نار من 
بالذبيحة املتقرب هبا. وإن كان يف األصل: عاماً يف كل ما  :-يف املتعارف-والقربان: اختص

 ".يتقرب
 -على غري الوجه، الذي كان جيب أن يكون عليه-والذي َل يُقبل منه القربان: إما لكونه
 داته. وإما لكون صاحبه مقصراً يف سائر عبا

تُ َلنَّكَ ): -حسداً -وملا قال أخوه   (.أَلَق ْ
َا يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  حثاً له على التقوى، أي: ال تقتلَن، فإنه إَّنا َل يقبل  (:)قَاَل ِإَّنَّ

  املتقني. منك، ألنك لست مبتق. واهلل يتقبل من
 أعظم الكبائر_.ويف اآلية تعظيم: أمر احلسد، وأنه حيمل اإلنسان على -
 وقد قيل: أثايف الشرور: ثالثة: احلرص، والكرب، واحلسد: 
 فآدم أويت: من احلرص. وإبليس: من الكرب. وقابيل: من احلسد. 

تُ َلَك ِإينِّ َأَخاُف اللَّهَ قوله عز وجل   )لَِئْن َبَسْطَت ِإََلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َلَِن َما أَنَا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك أِلَق ْ
قال ابن عباس: يعَن إن بدأتَن بالقتل، َل أبدأ بقتلك. وَل يعِن أين ال  (28َربَّ اْلَعاَلِمنَي( )

 .1أمنعك عَن، فمنع اإلنسان القاتل عن نفسه، بقدر وسعه: واجب"
َوَذِلَك َجزَاُء ِإينِّ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِِإْثِْي َوِإْثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  ):  -عز وجل-قوله

 أي: بإُث قتلي، وإْثك، الذي كان منك، فلم يتقبل ألجله قربانك. (29الظَّاِلِمنَي( )
 إن قيل : كيف جاز أن يريد لغريه: أن يفعل الشر، وأن يكون من أصحاب النار؟

 أن تبوء بإْثي، وإْثك، وأن -إن قتلتَن -قيل: أراد ذلك بشرط القتل، أي: أريد
  ................-وهذه اإلرادة ليست بقبيحة -لنارتكون من أصحاب ا

  (30)َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اْْلَاِسرِيَن( ) قوله عز وجل:
 ...: كقوهلم: ...انقادت نفسه. وسولت()َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسهُ قوله: 

كهذه اآلية، وتارة بأهنا أمرت -فيما أمرت من الشر-والنفس توصف تارة: بأهنا طوعت 
 ." ِإنَّ الن َّْفَس أَلَمَّاَرٌة بِالسُّوءِ  "بالشر، كقوله: 
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: أن متابعة الشيطان، -تنبيها-شيطانه، الداعي إىل ذلك : أنه تبعفقتله( :(ونبه بقوله 
 واهلوى: سبب كل َشر....

 : إشارة إىل حنو قوله:(30فََأْصَبَح ِمَن اْْلَاِسرِيَن( ) ) وقوله:
  1٥الزمر:  )الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة(

 .قال ابن عباس: أما يف الدنيا: فأسخط والديه، وبقي بال أخ
 وأما يف اآلخرة: فأسخط ربه تعاىل، وأمر به إىل النار.

ْنسِ )قوله:  نَا ِمَن اْلِْنِّ َواإْلِ   29فصلت: ( 29) (َرب ََّنا أَرِنَا اللََّذْيِن َأَضالَّ
 قال: يُريهم من اإلنس: قابيل. ومن اْلن: إبليس.

 فأخذ يطعن رأسه، فجاء إبليس-قابيل: كيف يقتل أخاه-فقد روى: أنه َل يكن يدري
 .2شدخه هبا"فا فقال: خذ هذه الصخرة، 

َويْ َلَتا  ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَايَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض فَ بَ َعَث اللَُّه ُغرَابًا  ): قوله تعاىل
  (31أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب َفُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي( )

َل يدِر كيف يفعل به، فقيض اهلل تعاىل: غرابني تقاتال،  حتري:قال ابن عباس: ملا قتل أخاه 
 فقتل أحدِها اآلخر، فدفنه، فتنبه قابيل لدفن أخيه............

ومن عادة الغراب: دفن األشياء. فلما رأى قابيل ذلك: تنبه ملا جيب أن يفعل، فاستصغر 
  .3نفسه، لقصوره عن معرفة ما اهتدى إليه الغراب، فأخذ يتحسر"

 ويبدو من خالل النص القرآني عدة أمور:
أن هذه اْلناية املتعمدة، على احلياة اإلنسانية: أول جناية عرفها تاريخ البشرية. بدليل أن -

 القاتل: 
َل يكن يعرف كيف يواري سوأة أخيه، حىت بعث اهلل له غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف 

 يواري. 
: -كما يشري إىل ذلك الفعل املؤكد  –إصرار وتصميم أن هذا التعمد مبَن على سابق -

 "ألقتلنك".
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رمبا لعدم وجود نص سابق، ينهى عن مثل هذا -أن هذ النص: َل يشر إىل عقوبة هذا القاتل
 .  -الفعل

 العدوان على النفس عدوان على الناس َجيعا:

دوانا على الناس ويعتربها ع-على النفس اإلنسانية-غري أن القرآن يبني فظاعة هذه اْلناية
َجيعا، وأن احلفاظ عليها: حفاظ على حياة الناس َجيعا، ألن احلياة اإلنسانية واحدة، يف  

 كل فرد من أفرادها.
 وهذا املعىن هو الذي أشار إليه القرآن حينما قال: 

َنا َعَلى َبَِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ )ِمْن َأْجِل َذِلَك    نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َكَتب ْ
يًعا َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسلَُنا َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ بِاْلبَ ي َِّناِت ُُثَّ  َفَكَأَّنَّ

ُهْم بَ ْعَد َذِلَك يف اأْلَْرِض َلُمْسرُِفوَن( )   (32ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ
 تفسيره:قال الراغب في 

 أي: من جناية ذلك. ()ِمْن َأْجِل َذِلكَ قوله: 
 وقيل: من سبب ذلك: كقوهلم من أجله، وبَّني بقوله:  

 أنه كان من أول من سنَّ القتل. وعنده: ُشرع هذا احلكم..... :()ِمْن َأْجِل َذِلكَ 
 بنيَّ فيه األحكام.....وإَّنا خص بَن إسرائيل، دون غريهم، ألن كتاهبم: أول كتاب 

- إليه كنسبة أعضاء اْلسم الواحد،  ونسبة آحادهم إليه-فإن الناس ملا كانوا كجسم واحد
 يف إهالكهم.  كالساعي  الساعي يف إهالك بعض اْلسم، صار

صار قتل الواحد: كقتل  :كما أن الساعي يف إهالك بعض اْلسم، كالساعي: يف إهالك كله
 الناس، وهلذا جاء يف التفسري: أن املؤمنني: خصم للقاتل، وهلذا قال:

ْنِس( ))  نَا ِمَن اْلِْنِّ َواإْلِ   29فصلت: ( 29أَرِنَا اللََّذْيِن َأَضالَّ
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب )َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا  اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا ُمتَ َعمِّ

  93(93َعِظيًما( )
 وقال جماهد: فلو قتل الناس َجيعاً َل يزد يف جزائه على جزاء. 
 : أي من جناها من اهلالك: إمَّا باحلماية عليها، وإمَّا بالعفو عنها(َوَمْن َأْحَياَها) قوله: 
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 العفو.....يستحب منه: -إذا لزمها ِقصاص -
ُهْم بَ ْعَد َذِلَك يف اأْلَْرِض  )قوله عز وجل: َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَ ي َِّناِت ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ
 (32َلُمْسرُِفوَن( )

 تنبيه أن اهلل َل خيلهم: من بشري، ونذير، على عادته يف األمم.
 .... 4قامة، اليت هي العدالة يف كل شيء"واإلسراف: اإلبعاد يف اْلروج عن احلق، وعن االست

 ئيل : على بني إسرا-في التوراة-فرض القصاص
وإذ كان هذا العدوان ميثل جناية كربى، على احلياة البشرية، فال بد من أن تكون له عقوبة 

يف -ئيل : أنه كتب القصاص على بَن إسرا-يف القرآن-رادعة، زاجرة. وهكذا أخربنا اهلل
 فقال: -التوراة

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُ ) ُذِن َوالسِّنَّ وََكَتب ْ
ُكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم َواْْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فَ ُهَو َكفَّاَرٌة لَُه َوَمْن َلَْ حيَْ بِالسِّنِّ 
 4٥املائدة:  (الظَّاِلُمون
  ( : فَ ُهَو َكفَّاَرٌة َلهُ َفَمْن َتَصدََّق ِبِه  )وقوله:

  أخرب تعاىل مبا أوجب عليهم من الِقَصاص:
 واتفق الفقهاء: أن ذلك واجب علينا لوجوبه عليهم، لكن:

ية، وقد جعلها يف شريعتنا ختفيفاً، على هذه األمة.   منهم من قال: َل يكن يف شريعتهم الدِّ
 يقتضي: الَقَوُد فيه.... )والعني بالعني(: وقوله:

 واألنف: يلزم فيها القصاص، بالقطع.
 وقال أبو حنيفة: إذا قطع األنف من أصله: فال قصاص، ألنه ال ميكن استيفاؤه فيه 

 من نصف الساعد.-يدهكما لو قطع -
 ...........-يف سائر اْلراحات-: إجياب للقصاص(َ)واْْلُُروَح ِقَصاصٌ  وقوله:
وذكر لفظ -حثٌّ له على العفو-: خطاب لوَل القتيل، وللجريح(َفَمْن َتَصدََّق بِهِ  )وقوله:

. : جار جمرى صدقٍة يستحق هبا الثواب، وتصري كفارًة له-تنبيهاً على أن عفوه-"التصدق"
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وذكر هاهنا: أن تارك احلكم مبا أنزله: ظاَل، والظلم: أعم من الكفر، ألن كل كافر ظاَل، 
 .٥وليس كل ظاَل كافرا"

 ويقول فيه مكي بن أبي طالب في تفسيره "الهداية":
 .-قاله: جابر بن زيد-أي: من تصدق جبرحه، هدم عنه من ذنوبه، مثل ما تصدق به

 قال: سئل النيب عليه السالم عن قوله تعاىل: وروى الشعيب عن رجل من األنصار:
: ق  ال: ه  و الرج  ل ُتكَس  ُر ِس  نُّه، أو جُيْ  رح يف َجَس  ِده، فَ يَ ْعف  و ()َفَم ْن َتَص  دََّق بِ  ِه فَ ُه  َو َكفَّ  اَرٌة لَ  ُه 

عن  ه، فَ   ُيَحط م  ن َخطاي  اه، بَق  ْدر م  ا عف  ا: إن ك  ان نص  ف الُدي  ة: فنص  ُف َخطاي  اُه. وإن ك  ان 
َخطاي   اُه. وإن ك   ان رُبُ   ع الدي   ة: فَ رُبُ   ع خطاي   اه. وإن كان   ت الدي   ة كله   ا:  ثُل   ُث الدي   ة: فَ ثُ لُ   ث
 . ...6فخطاياه، كلها"

 القصاص شريعة أمة اإلسالم:

فهي أيضا شريعة هذه -فرضها اهلل على بَن إسرائيل يف التوراة-وإذا كان القصاص شريعة
 قوله تعاىل:األمة: اليت فرضها اهلل على املؤمنني يف القرآن، حيث جاء فيه: 

ى أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت َْلى احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنْ ثَ  يَا)
ِلَك خَتِْفيٌف ِمْن بِاأْلُنْ َثى َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ذَ 

أُوَل  ( َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا178َربُِّكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم )
 البقرة: 179-( (179اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن )

-االجتذاذ سبيل على-القص: قطع الشيءتفسيره: قال الراغب األصفهاني في 
...............:  

 ".7وحقيقة القصاص: أن يفعل بالقاتل، واْلارح مثل ما فعالً 
 قال مكي في تفسيره "الهداية":

 قال ابن عباس: " كان يف بَن إسرائيل: القصاص، وَل تكن فيهم: الدية، ُث بني تعاىل:
 كيف القصاص، فقال: 
  : أي: يقتل: هذا، هبذا.(َواأْلُنْ َثى بِاأْلُنْ َثى)احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد 
  .-عند مالك، والشافعي -وال يقتل حر: يف عبد
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 وهذه اآلية عند ابن عباس / منسوخة بقوله:
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُ  ُذِن َوالسِّنَّ )وََكَتب ْ

للَُّه َفُأولَِئَك ُهُم َواْْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فَ ُهَو َكفَّاَرٌة لَُه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل ابِالسِّنِّ 
 4٥املائدة:   َ (الظَّاِلُمون

 قال ابن عباس: " كانوا ال يقتلون: الرجل باملرأة. فأنزل اهلل:
رج اهَلم، -يف العم د-س واء، فيم ا بي نهم-يف القص اص-: فجع ل اهلل: األح رار()الن َّْفَس بِالن َّْفسِ 

 ".-يف النفس، وفيما دون النفس -ونساَءهم 
                                                         : أن مذهبه-على ابن عباس-عبيدوتأول أبو 

فيم  ا  -ك أن آي ة املائ  دة: مفس رة، آلي  ة البق رة، فبين  ت آي ة املائ  دة: أن أنف س األح  رار: متس اوية
 : ذكوراً: كانوا، أو إناثاً.-بينهم، دون العبيد

بي  نهم، وأن  ه ال قص  اص للممالي  ك: عل  ى األح  رار.  وأن أنف  س املمالي  ك: متس  اوية أيض  اً: فيم  ا
  . إحداِها: مبينة: لألخرى، مفسرة هلا.-عنده-فاآليتان: حمكمتان

 وقال الشعيب: " نزلت آية البقرة: يف قوم اقتتلوا، فقتل بينهم: خلق كثري.
 :-من القبيلتني، املتقاتلتني-فقالت الغالبة العزيزة

 منهم، وال باألنثى منا: إال الذكر: منهم"." ال نقتل بالعبد منا: إال احلر 
 ()احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنْ َثى بِاأْلُنْ َثىفأنزل اللَّه: 

 : –وقعت بينهما: قتلى -وقال السدي: " نزلت يف فريقني
: أن يق   اص بينهم   ا: دي   ات النس   اء، ب   ديات النس   اء. والرج   ال، -علي   ه الس   الم-ف   أمر الن   يب 
 بالرجال". 

 .-فاآلية على هذا: حمكمة خمصوصة -
................................................................................... 

 :()الن َّْفَس بِالن َّْفسِ / فأما قوله: 
 فإَّنا هو إخبار: عما فَ َرضُه اهلل: على بَن إسرائيل.

يف ذل   ك: قت   ل األنث   ى، بال   ذكر، وال   ذكر، ، ف   دخل -ب   ني األح   رار-وق   د أَج   ع عل   ى القص   اص
  باألنثى، من األحرار.

 وقد قال ابن املسيب، والشعيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي:
 " يقتل احلر: بالعبد، بدليل قوله:

 ولقول النيب ]عليه السالم[: (:)الن َّْفَس بِالن َّْفسِ 
ْؤِمنوُن تَ َتكا

ُ
 َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم أَْدناُهْم ":َفأُ ِدماُءُهْم،  " امل
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والعبد املؤمن: كاحلر. وقالوا: ملا َل يكن قوله: " األُنْ َثى باألُنْ َثى"، مبانع: من قتل األنثى، 
  -بالذكر. والذكر باألنثى. كذلك ال مينع قوله: )الَعْبُد بالَعْبِد(: ِمن قتل احلر، بالعبد

 .8كتاب األحكام"  يف "وهذا باب واسع. يستقصى: إن شاء اهلل:
 : "من": للقاتل.من( )َفَمْن ُعِفَي َلهُ وقوله: 

شيئا من -الذي هو وَل الدم-ومعناه: من ترك له أخوه-:" وأخوه": وَل املقتول)َأِخيِه َشْيٌء(
 .إليه القاتل: بإحسان وليؤد .القصاص، فليتبع يف املطالبة بالدية: املعروف

............................ 
 : أخيه:-يف قوله-فاتباع: هو أمر للعايف: حبسن املطالبة. واهلاء

جيوز أن يكون للمقتول، ويكون لوَل املقتول. وجعله أخاً لوَل الدم: لإلحسان الذي أسداه  
  .يف الرضا منه بالدية-جمرى اْلطأ-إليه. وأجرى العمد

 .يف احلكمني: أي خفف عنكم، إذ جعل لكم اْليار: ()َذِلَك خَتِْفيفٌ وقوله:  
 وقال بعضهم: َل يكن العفو يف أمة قبل هذه األمة، وقوله:

 .معاقب فإنه-قاتال كان أو وَل املقتول-: أي من جتاوز املشروعَفَمِن اْعَتَدى() 
   :((179أُوَل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن ) َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا)قوله: 
 : كقول العرب : القتل أنقى للقتل ، وذلك أنه يصري سبباً يف اْلِقَصاِص َحَياٌة( )قوله : 
تسليم القاتل: إىل وَل املقتول، وقال اْلاحظ: تأويله أن العرب كانت متتنع من  .لالرتداع

 .يف اْلِقَصاِص َحَياٌة()شية أن يقل عددهم، فقال اهلل تعاىل: خ
 يرجى له الغفران، قال: -يف اآلخرة. فإنه-وقيل إن يف ذلك: حياة القاتل 

كفارات ألهلها، وذلك بشرط أن يكون توبة، فالتوبة حق   احلدود: وعلى هذا ما روي: أن
اهلل. والقصاص: حق اآلدمي، فإذا تاب واقتص منه، فقد خرج من الذنوب، ويرجى له 

 :(ونَ َلَعلَُّكْم تَ ت َّقُ  )فقوله : .الغفران
 : أي لعلكم ترتدعون عن القتل. -على التفسري األول -
 .9: لعلكم ال تتحاشون من ترك القاتل، واالنقياد للقصاص"-وعلى الثاين-
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 قتل النفس كبيرة من الكبائر:
َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َواَل ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا قال تعاىل: )

َها َومَ  ا َبَطَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
 األنعام( 1٥1) (ْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ كُ   تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّا

 قال مكي في كتابه اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:
 -صلى اهلل عليه وسلم-إن القتل متعمداً من أعظم الذنوب، وأجلِّ الكبائر. روي عن النيب 
 أنه قال: 
 " من لقي اهلل وَل يشرك به شيئاً وَل يقتل نفساً مؤمنة لقي اهلل خفيف الظهر". 
 :-إنه كان يقال-وروى أشهب ان مالكاً قال 
 "من لقي اهلل وَل يشرك يف دم مسلم، لقي اهلل وهو خفيف الظهر".  

  والقتل: ذنب عظيم، ليس بعد الشرك ذنب أعظم منه.
  :قال-عليه السالم-أن النيب رو بن العاص،وقد روي مسروق عن عبد اهلل بن عم

" من َلِقَي اهلل َل يشرك به شيئاً َل يضره معه خطيئة، ومن لقيه يشرك به شيئاً، َل ينفعه معه 
 حسنة".

:-عليه السالم-وقد قال النيب  
" اختبأت شفاعيت ألهل الكبائر من أميت". والقتل عمداً من الكبائر.   

 رسول اهلل، ملن تشفع؟وقال أنس بن مالك: قلنا يا 
 .10قال: "ألهل الكبائر، وأهل العظائم، وأهل الدماء" 

 لوَل املقتول: سلطان، فال يسرف:
ْلطَانًا َفاَل )َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه سُ  

 (33اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا( ) ُيْسِرْف يف 
 
 قال مكي في تفسيره الهداية:و 

  : ()َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ قوله: 
 قتلها.  -عز وجل-ال تقتلوا نفساً قد حُرم اللَّه  أي:
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( الَّ إ )ِ    أو تزىن بعد إحصان، أو قوداً، بنفس.": / أي: إال أن تكفر بعد إسالم،  بِاحلَْقِّ
  :فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا()وقوله: 

أي: جعلن  ا ل  ه نص  راً، وحج  ة عل  ى أخ  ذ الث  أر، مم  ن قت  ل وليُ  ه. ف  إن ش  اء عف  ا. وإن ش  اء قت  ل. 
 وإن شاء أخذ الدية. 

ه ذا -ذا كان ا وارث نيإ-وامل رأة يف ذل ك، والرج ل س واء -. فإذا عفا بعض الورثة: َل يقتل القاتل
   -قول الشعيب، وعطاء، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وابن حنبل

 ستؤين بالقتل، حىت يبلغ: : صغرياً. ا-يف الورثة-فإن كان
   فإن عفا: َل يقتل. 

والث وري، ش رب م ة،  وه و ق ول عم ر ب ن عب د العزي ز، واب ن أ  ليل ى، واب ن- وإن َل يعف: قتل.
  .....................-وإسحاقوأمحد، 
 .-على غري املعاين املتقدم ذكرها-: أي: من قتل (َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما)ومعىن: 

 وقال الشافعي: إذا عفا الوَل: استحق أخذ الدية.
  : ()َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتلِ ُث قال تعاىل: 

 يقتل الرجل-كانوا يفعلون ذلكأي: ال يقتل الوَل غري قاتل وليه. ألن أهل اْلاهلية:  
 فيقتل أولياء املقتول: أشرف من القاتل، ويرتكون القاتل.-الر جل 
 عن ذلك بقوله:-عز وجل-فنهى اللَّه  

  : أي ال يسرف الوَل.()َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتلِ 
 ومن قرأ بالتاء، جعله خماطبة للنيب صلى اللَّه عليه وسلم، واألئمة بعده. 

  خماطبة للقاتل: أال يقتل غريه، فيسرف يف ذلك. فيناله القتل.وقيل: هو 
 : ال ميثل وَل املقتول، بالقاتل.()َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتلِ وقيل: معىن 

  قاله قتادة.-كما قتل وليه-بل يقتله 
  .............11"وقيل: معناه: ال يقتل اثنان، بواحد

 أن جناية القتل العمد: بدأ ت بابَن آدم، ومن هذا االستعراض لآليات املتقدمة: نرى
 .-النفس، ويف غري النفس-وكانت سببا يف فرض القصاص على بَن إسرائيل يف

  يف ال  نفس، ويف غ  ري ال  نفس،-ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ك  ذلك ف  رض القص  اص عل  ى أم  ة حمم  د
 دون بَن إسرائيل.-صلى اهلل عليه وسلم-كما شرعت الدية خاصة، ألمة حممد

ن جناية القتل العمد، وعقوبتها: القصاص: ليست موقوفة على آية القتل العم د، وبذلك تكو 
س  نأيت عل  ى ذك  ره وبيان  ه، -وض  عا خاص  ا نس  اء، مم  ا جيع  ل آلي  ة س  ورة النس  اءال  واردة يف س  ورة ال
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 حني نتناول: آية سورة النساء، بالشرح، والتفصيل.
ش  ري أيض  ا، إىل خصوص  ية آي   ة وقب  ل أن ننتق  ل إىل آي  ة س   ورة النس  اء، ن  رى م  ن املناس   ب أن ن

 سورة الفرقان فيما يأيت: 
 : إذا أسلم:-الكافر-قبول توبة القاتل

اَل َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ وَ )قال تعاىل:
( ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهانًا 68َذِلَك يَ ْلَق أَثَاًما )يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل 

ُل اللَُّه َسيَِّئاِِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه 69) ( ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَِئَك يُ َبدِّ
 -رقانالف–( 70) (َغُفورًا َرِحيًما

 قال مكي في الهداية:
  :()َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخرَ :قوله تعاىل: 

-أي: والذين خيلصون للَّه العبادة، والدعاء. وال يقتلون النفس اليت حرم اهلل قتلها إال باحلق: 
 يزنون: فيأتون. فيقتل هبا. وال -وهو: كفر بعد إسالم. أو: زىن: بعد إحصان. أو: قتل نفس

  ما حرم اهلل. 
: أي: م ن يفع ل  العب ادة: لغ ري اهلل. أو يقت ل ()َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْل َق أَثَاًم اُث قال تعاىل ذكره: 

أي: عقاهب   ا. وعقاهب   ا: مض   اعفة الع   ذاب،  نفس   اً، بغ   ري ح   ق. أو ي   زين: يل   ق ع   ذاب: األث   ام.
 والتخليد يف النار مهاناً.

 األثام: واد. يف جهنم.قال جماهد، وعكرمة:  
  : يقدرونه: مبعىن يلق: جزاء األثام.-وسيبويه، وغريه، من النحويني -

ُل اللَُّه َسيَِّئاِِتِْم َحَسَناٍت وََك اَن قوله تعاىل:  )ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَِئَك يُ َبدِّ
 -الفرقان–( 70اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما( )

روي: أن ه  ذه اآلي  ة: نزل  ت يف ق  وم م  ن املش  ركني، أرادوا ال  دخول يف اإلس  الم، وق  د عمل  وا يف 
 فنزل ت ه ذه-م ع م ا س لف م ن ذن وهبم-الكف ر: أش ياء م ن ه ذه ال ذنوب، فخ افوا: أال ي نفعهم

 اآلية، ونزل: 
يًع ا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن  )ُقْل يَا َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر ال ذُّنُوَب َجَِ

 (٥3ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم( )
وق د ك ان عم ل -فه ي خمصوص ة ف يمن أس لم ()ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا ونزلت:

 ار. قوله:. ويدل على أن هذا: االستثناء يف الكف-هذه الكبائر، يف حال كفره
  : فقرن اإلميان، مع التوبة.(إِ)الَّ َمْن تَاَب َوآَمنَ 
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 .-قاله زيد بن ثابت -وقيل: هذه اآلية: منسوخة، باليت يف النساء.
 بستة أشهر.-بعد آية الفرقان-وذكر: أن آية النساء: نزلت 

  أنهوقال الضحاك: بني السورتني: ْثاين حجج. وذكره تعاىل: لإلميان، مع التوبة: يدل 
 حمكم يف الكفار. 

يف وجه -فكالِها: حمكم. غري منسوخ. وآية النساء: إَّنا هي يف املؤمنني: يقتلون املؤمنني
 ".12-النظر

تدل على:  –ذكر فيها القصاص -وتتمة لإلحاطة باملوضوع من كل جهاته: نرى أنواعا أخر
  أصالته، وقيمته الكربى، نظرا لكونه: رمزا للعدالة، واإلنصاف.

 القصاص مع األعداء:
َما )الشَّْهُر احلَْرَاُم بِالشَّْهِر احلَْرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل 

 ( 194اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي( )
 يف تفسريه: قال الراغب

 بني أن مراعاة حرمة الشهر واجبة: ملن راعى حرمته ، وأن من هتكها: اقتص منه .
عام احلديبية عن البلد -عليه السالم -وسبب نزول ذلك: أن العرب فخرت: بصرف النيب  

احلرام، وكان ذلك يف ذي القعدة، فمكنه اهلل تعاىل من دخوله، يف العام القابل، يف ذي 
 ح معىن قوله: القعدة. وشر 

 193البقرة: ( 193)َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي( )
  194البقرة: )َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم( بقوله:  

 وقد منع منه آنفا بقوله: "وال تعتدوا":-وهو ظلم-إن قيل: كيف رخص يف االعتداء
 قيل: االعتداء: جماوزة احلد، ومنه قيل: " عدا فالن طوره "، و " ال تعد طورك ". 
 إنه جتاوز احلد، الذي حده العقل، أو الشرع : من حيث-يف الظلم-ُث استعري االعتداء 
 فقد أباح ملن اعتدى عليه: جزاء. فإذن:-والذي منع جتاوز ذلك ابتداء  -

اعتداء على سبيل االبتداء، وهو ظلم، وإياه عىن، بقوله: وال "تعتدوا".  :االعتداء: ضربان
 ضربان:-على سبيل االعتداء-واعتداء

 .  -وإياه عىن ههنا اعتداء على سبيل القصاص وهو عدل. -
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 ُث للمجازاة أيضا: حد ال حيوز أن يتجاوزه، وإياه عىن بقوله: -
 (178اٌب أَلِيٌم( ))َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعذَ 

  ؟إن قيل: هل كان جيوز لو قيل: "من ظلمكم فاظلموهم" 
قيل: ال جيوز ذلك، ألن الظلم: إَّنا هو وضع الشيء يف غري موضعه، الذي حيق أن يوضع 

 وذلك ال يكون مذموما  ،. واالعتداء: جماوزة احلد احملدود-وهذا يف كل حال مذموم -فيه 
 :اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي( َواْعَلُموا َأنَّ ) :وقوله 
إذا استعمال يف -تنبيه أن توفيق اهلل يصحب املتقي، وقد تقدم حقيقة "مع"، والصحبة 

 "...13-"الباري" تعاىل
 قال مكي في الهداية:............

 قال ابن عباس: " معناه: أن اللَّه أطلق للمسلمني: أن يقتصوا: ممن اعتدى عليهم".
  فيها: قصاص.-إذا تعدي عليكم-منكم فتقديره: واحلرمات 

 وكان اإلنسان: حراماً ضربُه، وشتمه، وَجرُحه، وغري ذلك. فأبيح هلم القصاص. قال: 
ُُثَّ نس     خ ذل     ك، وص     ري احلك     م إىل الس     لطان. فل     يس ألح     د: أن يق     تص، دون أن يرف     ع إىل 

 . 14السلطان"
  ( :)َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ قوله: 

 أمروا/ يف/ أول اإلسالم: أن ينتقموا: ممن آذاهم: مثل ما صنع هبم.قال ابن عباس: " 
  ُث نسخ ذلك، فرد األمر: إىل السلطان ".

وق  ال أكث   ر أه  ل التفس   ري: " اآلي   ة يف القت  ال: أي: فم   ن ق   اتلكم: يف الش  هر احل   رام، فق   اتلوه. 
 قوله: يف املسجد احلرام. وهو نظري-من األمر بالقتال، والنهي عنه-بداللة ما قبله

  البقرة.( 190وَ)قَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن( )
 بقوله:-اؤ وإن َل يبد-واآلية منسوخة، باألمر بالقتال يف احلرم
تُ ُلوا الْ   ٥:التوبةُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم( )فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ

 وبقوله: 
َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْ ) َها ِإنَّ ِعدَّ

يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم   أَْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ
 ( 36َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي )

                                                           
 لم تطبع بعد. -بتحقيق محمد إقبال فرحات -27تفسر سورة البقرة للراغب: ص:  - 13
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 عقاب األعداء بالمثل في حال االنتصار: 
ٌر لِلصَّاِبرِيَن.(: ) قال تعاىل:  َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَ ْرُُتْ هَلَُو َخي ْ
(126)  

  : إىل آخر السورة.َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه() :قوله
  : باملشركني. فافعلوا هبم: مثل ما فعلوا بكم.-أيها املؤمنون -املعىن: وإن ظفرُت

: ما نالكم منها، -عز وجل-: عن عقوبتهم. وأحسنتم، واحتسبتم عند اللَّه ()َولَِئْن َصبَ ْرُتُْ 
  .ري للصابرينفالصرب: خ

.نزلت حني أقسم النيب صلى اللَّه -دون سائر السورة -وهذه اآليات الثالث: نزلن باملدينة
كما فعل املشركون: حبمزة وغريه :   -إن ظفروا هبم -عليه وسلم وأصحابه: ليمثلن باملشركني

 يوم أحد. من التمثيل هبم.
 ق      ال: ،مل      ا بلغ      ه م      ا فعل      وا حبم      زة م      ن التمثي      ل علي      ه وس      لموروي ع      ن الن      يب ص      لى اللَّ      ه 

" لئن ظهرنا عليهم: لنمثلن بثالثني رجالً م نهم." فلم ا مس ع ذل ك املس لمون ق الوا: واللَّ ه ل ئن: 
: أن -ع ز وج ل-َل ميثلها أحد م ن الع رب. ف أمرهم اللَّ ه  ،أظهرنا اللَّه عليهم: لنمثلن هبم مثلة

وا، إىل أكث   ر. ُث أعلمه   م: أن الص   رب، وت   رك االنتق   ام، يفعل   وا هب   م، مث   ل م   ا فعل   وا. وال يتج   اوز 
  باملثلة: خري، وأحسن.

 وقيل: إهنا منسوخة: بقوله:
ُرَك ِإالَّ بِاللَّ  ِه َواَل حَتْ  َزْن َعلَ  ْيِهْم َواَل تَ  ُك يف َض  ْيٍق ممَّ  ا مَيُْك  ُروَن ))  النح  ل:  (127َواْص  ربْ َوَم  ا َص  ب ْ

127  
ص لى اللَّ  ه -نبي  ه -أم  ر اللَّ ه ع  ز وج ل-وقي ل: ه  ي منس وخة بالقت  ال، واألم ر ب  ه. وإَّن ا ك  ان ه ذا

 : أال يقاتل: إال من قاتله. لقوله: -عليه وسلم
  لبقرة.ا (190) ()َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

أي: تق   اتلوا م   ن َل يق   اتلكم. فق   ال املس   لمون: إن قاتلون   ا، وأظهرن   ا اللَّ   ه ع   ز وج   ل عل   يهم: 
ُوُهْم التوبة:          )لنمثلن هبم. فنسخ ذلك يف براءة بقوله:   (٥فاقتلوا املشركني َحْيُث َوَجدمتُّ

  .-وهذا القول: مروي عن ابن عباس -
  ومن قال: إن هذه اآلية حمكمة، قال:

ُرَك ِإالَّ بِاللَّ هِ )عَن بقوله:  وح ده. ُث نس خ ذل ك، ب األمر -ع ز وج ل-: ن يب اللَّ ه (َواْصربْ َوَما َص ب ْ
  .-وهو قول ابن زيد-بالقتال، يف براءة

وع ن اب ن س ريين، والنخع ي، وس فيان: إن اآلي ة عام ة. معناه ا: م ن ظل م بظالم ة. ف ال حي ل ل ه 
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  .............. أكثر، من حقه. وال يتجاوز إىل أن يأخذ من ظامله: أكثر مما ناله منه.
ُرَك ِإالَّ بِاللَّهِ )ُث قال تعاىل:    :(َواْصربْ َوَما َصب ْ

 على أذى من آذاك.  -يا حممد -أي: اصرب
  : إال مبعونة اللَّه، وتوفيقه: إياك، لذلك.-إذا صربت-وما صربك

 وميثلون باملسلمني. -الذين يكذبون -: أي: على هؤالء املشركني)َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم(
أي: ال يضيق صدرك من قوهلم: فيم ا جئ تهم ب ه: إن ه س حر. )َواَل َتُك يف َضْيٍق ممَّا مَيُْكُروَن(: 

 وإنه شعر. واملكر: اْلديعة.
 )إن اهلل مع الذين اتقوا(: أي: الذين اتقوا: حمارمه.

 .1٥اللَّه عليهمحسنوا: فيما فرض أ"والذين هم حمسنون(: أي: الذين 
 سياق القتل الخطأ، والقتل العمد: في الجهاد:

 بأهنما وردتا يف سياق اْلهاد.-يف سورة النساء-متتاز آية القتل اْلطأ، وآية القتل العمد
 حيث سبقت اآليتان بقوله تعاىل:

تُرِيُدوَن َأْن تَ ْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَمْن َفَما َلُكْم يف اْلُمَناِفِقنَي ِفَئتَ نْيِ َواللَُّه أَرَْكَسُهْم مبَا َكَسُبوا أَ )
( َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواًء َفاَل تَ تَِّخُذوا 88ُيْضِلِل اللَُّه فَ َلْن جتََِد َلُه َسِبياًل )

ُهْم َأْولَِياَء َحىتَّ يُ َهاِجُروا يف َسِبيِل اللَِّه فَِإْن تَ َولَّ  تُ ُلوُهْم َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َواَل ِمن ْ ْوا َفُخُذوُهْم َواق ْ
ُهْم َولِيًّا َواَل َنِصريًا ) نَ ُهْم ِميثَاٌق َأْو 89تَ تَِّخُذوا ِمن ْ َنُكْم َوبَ ي ْ ( ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىَل قَ ْوٍم بَ ي ْ

ا قَ ْوَمُهْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأْن يُ َقاتُِلوُكْم َأْو يُ َقاتُِلو 
ْيِهْم َسِبياًل فَ َلَقاتَ ُلوُكْم فَِإِن اْعتَ زَُلوُكْم فَ َلْم يُ َقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعلَ 

َنِة أُرِْكُسوا ِفيَها  ( َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيُدوَن َأْن يَْأَمُنوُكمْ 90) َويَْأَمُنوا قَ ْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّوا ِإىَل اْلِفت ْ
تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقفْ   ُتُموُهمْ فَِإْن َلَْ يَ ْعَتزُِلوُكْم َويُ ْلُقوا إِلَْيُكُم السََّلَم َوَيُكفُّوا أَْيِديَ ُهْم َفُخُذوُهْم َواق ْ

 ( 91) (َعَلْيِهْم ُسْلطَانًا ُمِبيًناِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم  أُوالو   
ِديَ   ٌة َوَم   ا َك   اَن ِلُم   ْؤِمٍن َأْن يَ ْقتُ   َل ُمْؤِمنً   ا ِإالَّ َخطَ   أً َوَم   ْن قَ تَ   َل ُمْؤِمنً   ا َخطَ   أً فَ َتْحرِي   ُر َرقَ بَ   ٍة ُمْؤِمنَ   ٍة وَ 

َلُك  ْم َوُه  َو ُم  ْؤِمٌن فَ َتْحرِي  ُر َرقَ بَ  ٍة ُمْؤِمنَ  ٍة ُمَس  لََّمٌة ِإىَل أَْهلِ  ِه ِإالَّ َأْن َيصَّ  دَُّقوا فَ  ِإْن َك  اَن ِم  ْن قَ   ْوٍم َع  ُدو  
َنُكْم َوبَ ي ْ نَ ُهْم ِميثَ اٌق َفِديَ ٌة ُمَس لََّمٌة ِإىَل أَْهلِ ِه َوحَتْرِي ُر َرقَ بَ ٍة ُمْؤِمنَ ةٍ  َفَم ْن َلَْ جيَِ ْد  َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ

( َوَم ْن يَ ْقتُ ْل ُمْؤِمنً ا ُمتَ َعمِّ ًدا 92ِه وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما )َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ تَ ْوبًَة ِمَن اللَّ 
 (93َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما )
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 :وأتبعت آية القتل العمد، بقوله تعاىل
آَمُنوا ِإَذا َضَربْ ُتْم يف َسِبيِل اللَِّه فَ َتبَ ي َُّنوا َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت أَي َُّها الَِّذيَن  يَا)

نْ َيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغاِِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قَ ْبُل َفَمنَّ  ْيُكْم اللَُّه َعلَ  ُمْؤِمًنا تَ ْبتَ ُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ
 ( 94) (فَ َتبَ ي َُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا

وهكذا نرى سباق اآليتني بآيات اْلهاد، كما أن حلاقهما بآيات اْله اد أيض ا. وال ش ك ب أن 
: داللته واعتباره، يف بيان املعاين، وترجيح بعضها على بع ض. وبن اء -سباقا، وحلاقا -للسياق

ج و اْله اد، وم ا ينط وي علي ه م ن مح ل الس الح، واش تداد القت ال، واخ تالط  على ذل ك، ف إن
املتقاتلني، وأسلوب الكر والفر، كل ذلك يتيح ِتيئة األجواء لوقوع القتل اْلط أ، ووق وع القت ل 

 العمد: ملن أراده.
 ومن ُث كان لآليتني هذه اْلصوصية، عن بقية آيات القصاص، اليت سبق ذكرها: 

 عقوبته:القتل الخطأ و 
 :قال تعاىل 
ِديٌَة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة وَ )

ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدو  َلُكْم َوُهَو 
نَ ُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه َوحَتْرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ  َنُكْم َوبَ ي ْ َفَمْن َلَْ جيَِْد  َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ

 (92ُه َعِليًما َحِكيًما )َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ تَ ْوبًَة ِمَن اللَِّه وََكاَن اللَّ 
 ألسلوب النفي وجوه: :قال الفر اهي" يف أساليب القرآن"
دخل على "كان، واسم الفاعل". مثاًل: "وما كانوا  إذامنها: حتتم النفي يف املستقبل، 

 ".مهتدين". ومثله: "ما كان ليفعل ". مثال: "وما كانوا ليؤمنوا 
من مؤمن ملؤمن مستقبال، باستثناء أن يكون القتل يكون قتل ال  أنوبناء على هذا يتحتم 

 خطأ.
 قوله: قال مكي في الهداية:

 اآلية:َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ( ) 
...................................................................................

  
 معىن اآلية: أنه ليس ملؤمن: قتل مؤمن البتة، إال أن يقتله خطأ. 
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 فعليه حترير رقبة يف ماله، ودية مسلمة إىل أهل املقتول، تؤديها عاقلة القاتل.  فإن قتله خطأ:
أي: أن يتص  دق أولي  اء املقت  ول، عل  ى عاقل  ة القات  ل، بديت  ه، فيس  قط ع  نهم )ِإالَّ َأْن َيصَّ  دَُّقوا( 

  .......الدية.......
  : أي موفرة. والدية: مائة من اإلبل، على أهل اإلبل.(َفِديٌَة ُمَسلََّمةٌ ) ومعىن

 وروي عن عمر: أن على أهل الذهب: ألف دينار. 
 وعلى أهل الورق: اثَن عشر ألف درهم.

 :)فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدو  َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن( وقوله:
 أي: فإن كان املقتول خطأ، من قوم كفار، أعداء لكم: 

 :-فقتله" مؤمن" يظن أنه: كافر-أي: واملقتول مؤمن :)َوُهَو ُمْؤِمٌن(
  : أي: فعليه ذلك.()فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ 

 قال عكرمة: هو الرجل يسلم يف دار احلرب، فيقتل، يظن أنه كافر. فليس فيه دية. 
   حترير رقبة مؤمنة.........وفيه الكفارة: 

وه  و م  ن ق  وم   -وَجاع  ة أه  ل التفس  ري: عل  ى أن املع  ىن: إن ك  ان املقت  ول يف دار احل  رب مؤمن  اً 
  فال دية فيه. وفيه: الكفارة. -كفار، وهو بينهم

نَ ُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلهِ  قوله: َنُكْم َوبَ ي ْ  (:َوحَتْرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ  )َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ
ففي ه: الدي ة -بني أظهرهم، من ق وم كف ار، بي نكم وبي نهم عه د-املعىن: وإن كان املقتول خطأ 

  إىل أهله. والكفارة: حترير رقبة مؤمنة.
، -م  ن ق  وم كف  ار، بي  نكم وبي  نهم عه  د -يف دار قوم  ه -وقي  ل: املع  ىن: إن ك  ان املقت  ول خط  أ

  املؤمنني ......................................... والكفارة، كسائرففيه: الدية، 
إىل أن ه ذا -اليت هي حترير رقبة مؤمن ة-وال يفوتنا هنا أن نشري إىل احلكمة من شرعية الكفارة

عليه أن يعوض ذلك، بتحرير رقبة مؤمنة، -الذي تسبب بإنقاص املؤمنني مؤمنا–القاتل خطأ 
 إىل عاَل احلرية:-الذي هو أشبه باملوت -، والعبوديةفيخرجها من عاَل الرق

 .-الذي هو أشبه باحلياة-
تس   بب -بقتل   ه اْلط   أ–أيض   ا الب   د أن نش   ري إىل احلكم   ة م   ن ش   رعية الدي   ة: ذل   ك أن القات   ل 

بوق  وع خس  ارة أله  ل القتي  ل، ال ميك  ن أن يك  ون هل  ا تع  ويض مماث  ل، وم  ن ُث كان  ت الدي  ة ه  ي 
ة القاتل خطأ، للتعويض ع ن بع ض الض رر، ال ذي أص اب أه ل أقصى ما ميكن أن تقدمه عاقل
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فقد جعلت الشريعة الدية عل ى  نتيجة لذلك، يف ضيق وحرج، –القتيل. وحىت ال يقع القاتل 
 العاقلة، رفقا هبذا القاتل خطأ، وذلك من باب التكافل بني األقرباء، يف العسر واليسر.

أي: َل جيد رقبة مؤمن ة، لعس رته، وقل ة م ا يف ي ده.  (ِن ُمَتَتاِبَعنْيِ َفَمْن َلَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَريْ ) قوله
  فعليه: صيام شهرين متتابعني.

 .-وفق  ر عاقلت  ه إذا َل جي  دها لفق  ره، -وق  ال الش  عيب: ص  وم الش  هرين ع  ن الدي  ة، والرقب  ة َجيع  اً 
  .-العلماءوهو قول َجاعة  -وقال الطربي: عن الرقبة خاصة، ألن الدية على: العاقلة 

ويالح   ظ أن ه   ذه اآلي   ة: ذك   رت عقوب   ة القت   ل اْلط   أ، بغاي   ة التفص   يل: م   ن دي   ة، وكف   ارة،    
وإمكاني  ة التص  دق بالدي  ة، عل  ى وَل القتي  ل، كم  ا ذك  رت أح  وال القتي  ل خط  أ، وكون  ه م  ن ق  وم 
ع  دو، أو م  ن ق  وم بي  نكم، وبي  نهم ميث  اق، إىل غ  ري ذل  ك م  ن التفص  يالت، ال  يت تش  ري إىل أن 

  احلرب. أحوال اْلهاد، ومعظمه يكون يف دارذلك من 
................................................    

 خصوصية آية القتل العمد، وعقوبة الخلود في جهنم:
 قال الراغب األصفهاني في تفسيره:

  تعاىل: ُث بنُي حكم قتل العمد، فقال
َجَه نَُّم َخالِ ًدا ِفيَه ا َوَغِض َب اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَلَعنَ ُه َوأََع دَّ لَ ُه َع َذابًا   َفَج زَاُؤهُ َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا )

 (93) (َعِظيًما
 العمد: فعل الشيء عن إرادة واختيار، ويضاده اْلطأ.  

، أو توبع عليه خبنق، أو -يقتل غالًبا-وصفة قتل العمد: أن يقصده حبديدة، أو حجر
 عليه، حىت ميوت.بسوط، فتواىل 

فخرج من -وذاك أنه خرج يف سرية فنزلوا ماء -واآلية: قيل نزلت يف رجل فقده الكفار 
 فقتله. ،: رجل فحمل عليه-عليه السالم-أصحابه

صلى اهلل عليه وسلم -فشكا إىل النيب -يف بَن النجار -وقيل: هي يف رجل رآه أخوه مقتوالً 
ليه. ُث مَحَل على مسلم، فقتله، فهرب إىل مكة. وال فأمر: أن ُتدفع إليه الدية، فدفعت إ –

 خالف بني عامة املسلمني: أن التائب خيرج من هذا احلكم.
فقال: توبة؟ أن رجاًل جاء فقال: هل للقاتل -صلى اهلل عليه وسلم -وقد روي عن النيب  

 ."نعم "
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به يف ذلك، ُث جاءه آخر، فسأله عن ذلك ، فقال : "ال توبة له " . فراجعه بعض أصحا
 فقال: "إن األول: كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه من رمحة الُله، فيتمُلكه الشيطان فيهلكه". 

 فكرهت أن-اعتماًدا على أن يتوب من بعد -وأما الثاين: فرأيته عازًما على قتل رجل 
 وأهل الوعيد: جيرون اآلية على العموم، وخيصصون به قوله:". ميضي عزميته 

 (اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  نَّ اللَّهَ إ)
 بقوله: َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا()وخمالفوهم: خيصصون قوله 

 اآلية، وجيرون تلك على العموم.إنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه( )
 واملفزع ملن يريد حتقيق ذلك: إىل غري اآليتني، والُله أعلم. 

 : إىل إنزال عقابه. دون تغرُي حال، يعرتي ذاته-بغضبه تعاىل-وقد تقُدم أن القصد
 .-تعاىل الُله عن التغرُيات -

 اليت يتخصص به أولياؤه.-: عن الصفات النفيسة-من َلَعَنهُ -ولعنته يف الدنيا: إبعاده
 .16عقابه، وتبعيده، عن ثوابهويف اآلخرة: 

إلى غير اآليتين، واهلل -لمن يريد تحقيق ذلك-قول الراغب: والمفزع-هنا-ويالحظ
 أعلم.

بتخصيص إحدى اآليتني: لألخرى، ال حيل املشكلة. وأن على من -يريد بذلك: أن القول
وإَّنا ترك يريد احلل: أن يبحث عنه يف غري اآليتني. علما بأن الراغب: َل حيقق يف األمر، 

 ذلك لغريه.
وأسهبوا يف ذلك: اإلمام مكي بن أ  طالب، -الذين حاولوا حل هذه املشكلة-ومن العلماء

 والعالمة ابن القيم، فلننظر ماذا قال كل واحد منهما. 
ل مكي في كتابه: " اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ":قا  

َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ  َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا) :قوله تعاىل
 (93) (َلُه َعَذابًا َعِظيًما
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هذه اآلية حتتاج إىل بسط يطول، وقد كنت أردت أفرد هلا كتاباً مفرداً.  قال أبو محمد:
 لكن أذكر يف هذا الكتاب ما يليق به، ويكتفى به عن غريه، فأقول:

- صلى اهلل عليه وسلم-إن القتل متعمداً من أعظم الذنوب، وأجلِّ الكبائر. روي عن النيب 
 أنه قال:

 ." من لقي اهلل وَل يشرك به شيئاً وَل يقتل نفساً مؤمنة لقي اهلل خفيف الظهر" 
 :-إنه كان يقال-وروى أشهب ان مالكاً قال 
خفيف الظهر". والقتل ذنب عظيم،  "من لقي اهلل وَل يشرك يف دم مسلم، لقي اهلل وهو 

 .17ليس بعد الشرك ذنب أعظم منه
 وقال ابن القيم في كتابه " مدارج السالكين":

 اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب ال تقبل توبته أم ال؟ 
 وتقبل. فقال اْلمهور: التوبة تأيت على كل ذنب. فكل ذنب ميكن التوبة منه،

ح  دى ال  روايتني ع  ن إوه  ذا م  ذهب اب ن عب  اس املع  روف عن ه، و -للقات لوقال ت طائف  ة: ال توب  ة 
 . -أمحد

 وقد ناظر ابن عباس يف ذلك أصحابه، فقالوا:
 " أليس قد قال اهلل تعاىل يف سورة الفرقان:

بِاحلَْقِّ َواَل يَ ْزنُ وَن َوَم ْن والَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ )
( ِإالَّ َم ْن 69( ُيَض اَعْف لَ ُه اْلَع َذاُب يَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة َوخَيْلُ ْد ِفي ِه ُمَهانً ا )68يَ ْفَع ْل َذلِ َك يَ ْل َق أَثَاًم ا )

ُل اللَّ ُه َس يَِّئاِِتِْم َحَس َناٍت َو   (َك اَن اللَّ ُه َغُف ورًا َرِحيًم اتَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَم اًل َص احِلًا َفُأولَئِ َك يُ بَ دِّ
(70) 

وزن  وا.  ،فق ال: كان  ت ه  ذه اآلي ة يف اْلاهلي  ة. وذل  ك أن ناس  ا م ن أه  ل الش  رك، ك انوا ق  د قتل  وا
ف  أتوا رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، فق  الوا: إن ال  ذي ت  دعو الي  ه حلس  ن، ل  و ختربن  ا أن مل  ا 

َع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن ال ن َّْفَس الَّ يِت َح رََّم اللَّ ُه ِإالَّ )والَِّذيَن اَل َيْدُعوَن مَ فنزل  ،كفارة  عملناه:
 18 .فهذه يف أولئك باحلق(

 وهي قوله تعاىل: ،وأما اليت يف سورة النساء
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ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه ) َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
 (93َعِظيًما( )

 فالرجل إذا عرف اإلسالم وشرائعه. ُث قتل. فجزاؤه جهنم. 
 وقال زيد بن ثابت: ملا نزلت اليت يف الفرقان: 

 : ()والَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخرَ 
 بعد اللينة، فنسخت اللينة.  عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ُث نزلت الغليظة، 

 وأراد بالغليظة: هذه اآلية اليت يف سورة النساء، وباللينة: آية الفرقان.
 19قال ابن عباس: آية الفرقان: مكية. وآية النساء: مدنية. نزلت، وَل ينسخها شيء. 

  قوله تعاىل:: ناسخة لليت يف الفرقان، -عند بعض العلماء-وهذه اآلية قال مكي:
ُل اللَّ ُه َس يَِّئاِِتِْم َحَس َناٍت وََك اَن اللَّ ُه َغُف ورًا  )ِإالَّ  َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَئِ َك يُ بَ دِّ

 (70َرِحيًما( )
 ، ألن الفرقان: مكية. والنساء: مدنية.-مروي عن ابن عباس وهو-
 .-رواه زيد بن ثابت وغريه –روروي أن آية سورة الفرقان: نزلت قبل آية النساء، بسنة أشه 

قال أبو حممد: والنسخ يف آية الفرقان: ال حيسن، ألنه خرب. واألخبار ال تنسخ بإَجاع؛ ألن 
ويتعاىل اهلل عن ذلك علواً  -نسخ، لكان قد أيت به على غري ما هو به من الصدق اْلرب: لو
 .-كبرياً 
 .20فاآليتان حمكمتان 

 قال ابن القيم:
 :-القائلون: ال توبة للقاتلأي: -قال هؤالء

وألن التوب  ة م  ن قت  ل امل  ؤمن عم  دا متع  ذرة. إذ ال س  بيل إليه  ا إال باس  تحالله، أو إع  ادة نفس  ه  
 إىل جسده. إذ التوبة من حق اآلدمي، ال تصح إال بأحدِها.  –اليت فوِتا عليه  –

وكالِه  ا متع  ذر عل  ى القات  ل. فكي  ف تص  ح توبت  ه م  ن ح  ق آدم  ي، َل يص  ل الي  ه. وَل يس  تحله 
 ؟منه
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ألن ه ي تمكن م ن إيص ال نظ ريه إلي ه -ذا م ات رب ه، وَل يوف ه إي اهإ-يرد عليهم ه ذا، يف امل ال وال
 بالصدقة.

هلل. قالوا: وال يرد علينا: أن الشرك أعظم من القتل. وتصح التوبة من ه. ف إن ذل ك حم ض ح ق ا
 فالتوبة منه: ممكنة. 

 21وأما حق اآلدمي: فالتوبة موقوفة على أدائه اليه، واستحالله. وقد تعذر.
 : حممولة على أحد ثالثة معاٍن، قد قاهلا العلماء:-يف القتل-وآية النساء قال مكي:

 .قال إبراهيم التيمي، وغريه: معناها: فجزاؤه ذلك، إن جازاه-
أنه قال: هو جزاؤه إن -النجود، عن ابن جبري، عن ابن عباسوكذلك روى عاصم بن أ    

غري أن أبا جعفر النحاس: يرى أن هذا القول خطأ يف العربية، إذ يقول يف كتابه  جازاه.
 الناسخ واملنسوخ:
ٌ، َوَقْد قَاَل اللَُّه ِإنَّ اْلَمْعىَن: ِإْن َجازَاُه. فَاْلَغَلُط -َوُهَو قَ ْوُل َأِ  جِمَْلزٍ -َوأَمَّا اْلَقْوُل الرَّاِبعُ  ِفيِه بَ نيِّ

 [ وَلَْ يَ ُقْل َأَحٌد َمْعَناُه: ِإْن َجازَاُهْم. 106تَ َعاىَل: }َذِلَك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم مبَا َكَفُروا{ ]الكهف: 
ُموٌل َعَلى َمْعىَن: [ َوُهَو حمَْ 93َوُهَو َخطَأٌ يف اْلَعَربِيَِّة، أِلَنَّ بَ ْعَدُه }َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه{ ]النساء: 

 .22َجازَاه
 وروى ابن أ  جنيح عن جماهد أنه قال: للقاتل توبة. وقد روى ابُن سريين عن أ  هريرة: -
 قال يف اآلية: هو جزاؤه إن جازاه.-صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب 

بالعذاب: جاز وقد قال من اعتقد هذا: إن اهلل إذا َوَعد احلسىن َوََف، وَل خيلف. وإذا أوعد 
 أن يعفو.
..... 

فهي حمكمة. وهذا تأويلها عند َجاعة من -يف الوعد، والوعيد-وهذا هو مذهب أهل السنة
 عنه، إذا تاب. اأهل العلم. فاملشيئة يف القاتل عمداً إىل اهلل، إن شاء جازاه، وإن شاء عف

املغفرة؛ ألن من رأى فهو بعيد من -وهو مصر على استحالل القتل، وفعله-فأما من مات
 أن ما حرم اهلل حالال، فهو كافر. ويف القاتل املتَأوِّل: اختالف.
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يَة، ُث - واملعىن الثالث: أنه قيل: إهنا نزلت يف رجل بعينه من األنصار، قتل له وَل، فقبل الدِّ
 .-وهو قول مروي عن ابن جريج وغريه –وثب فقتل القاتل، بعد أخذه للدية، وارَتدَّ 

 :وقوله تعاىل ول مكي:ثم يق
 (إنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ )

 (116َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا( )
  وال حيسن أن يكون هذا ناسخاً لقوله:يدل على جواز توبة القاتل، وجواز غفران اهلل له. 

 ألنه خرب. واألخبار ال تنسخ. –. اآلية (َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا)
وخاً بقوله:منس (إنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ )وكذلك ال حيسن أن يكون قوله:   

ًدا)  املسلمني، وَل اآلية، ألنه أيضًا خرب. ويف نسخه نقُض عفوه (. َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
 يدِّعه أحد، وال حيل القول به.

ت حمكمات، : أن الثالث اآليا-وعليه أكثر أهل العلم-والذي يوجبه النظرقال أبو محمد: 
 ال نسخ يف شيء منها.

وخ؛ ألن الشرك ال يغفر :  حمكم غري منس-اآلية- (إنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ )ٱ فقوله:  
 ملن مات عليه بإَجاع، وألنه خرب ال يُنسخ.

: معارض لقوله: (َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ) وقوله:  
-اآلية -(. َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا)  
فال بد من أن يكون أحُدِها ناسخاً لآلخر. أو يكونا حُمكمني.   

امه فينا، فغري جائز: أن ينسخ أحدِها اآلخر؛ ألن كل واحد منهما خرب، من اهلل لنا، بأحك
األخبار كلها. يوم القيامة. وإخبار اهلل لنا بذلك، ال جيوز أن يُنسخ؛ ألن يف نسخه: إبطال  

مع  آلخر، وجب أن يكونا حمكمني، وال يكونان حمكمني،وإذا َل جيز أن ينسخ أحدِها ا
ثالثة، اليت إال حبمل آية القتل، على أحد املعاين ال-يف ظاهر اللفظ-معارض أحدِها اآلخر

 ذكرنا.
وَل حيتج إىل  وإذا محَُِلت على أحدها: َل يبق تعارٌض بني احلكمني، وصارا إىل االتفاق، 

 تأول نسخ.
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آية الفرقان،  تل يف النساء، على أحد املعاين الثالثِة، َل تعارضوكذلك إذا مُحلت آية الق
هن.بنسٍخ، وال باختالف ُحكم. فالثالُث اآلياُت: حمكماٌت ال نسخ يف شيء من  

 وإذا كانت كذلك، فتوبة القاتل متعمداً جائزة"23.
 بقوله تعاىل:-يريد: لقبول توبة القاتل-واحتج اْلمهور قال ابن القيم:

يًعا ِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوبَ ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمحَْ  ُقْل يَا)  َجَِ
(٥3ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم( )  

 .فهذه يف حق التائب -
    (َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ إنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه ) :وبقوله 
فخص ص، . وعل ق املغف رة باملش يئة. ألنه فرق بني الش رك، وم ا دون ه.فهذه يف حق غري التائب 

  وأطلق.  ،ويف اليت قبلها عمم .وعلق
 واحتجوا بقوله تعاىل:

 (82اْهَتَدى( )َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُُثَّ ) 
 له.فإن اهلل عز وجل غفار . فإذا تاب هذا القاتل، وآمن وعمل صاحلا -

ق  الوا: وق  د ص  ح ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ح  ديث ال  ذي قت  ل املائ  ة، ُث ت  اب، فنفعت  ه 
  .وأحلق بالقرية الصاحلة اليت خرج إليها. توبته

 :-أصحابه  وحوله عصابة من –وصح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
وال ت  أتوا  ،وال تزن  وا، وال تقتل  وا أوالدك  م، وال تس  رقوا ،عل  ى إن ال تش  ركوا ب  اهلل ش  يئاب  ايعوين " 

فم  ن وَف م  نكم ف  أجره عل  ى  .وال تعص  وين يف مع  روف ،ببهت  ان تفرتون  ه ب  ني أي  ديكم وأرجلك  م
ذل  ك وم  ن أص اب م ن . فه و كف ارة ل ه .فعوق ب ب ه يف ال  دنيا ش يئاوم ن أص اب م ن ذل  ك  اهلل.

 ."فبايعناه على ذلك .وإن شاء عاقبه .إن شاء عفا عنه .شيئا فسرته اهلل عليه فهو إىل اهلل
 :-فيما يروى عن ربه تبارك وتعاىل-وقد قال صلى اهلل عليه وسلم قالوا:
لقيت    ك بقراهب    ا  ،ُث لقيت    َن ال تش    رك   ش    يئا ،ل    و لقيت    َن بق    راب األرض خطاي    ا اب    ن آدم:" 

  ".مغفرة
 " من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل اْلنة ". وقال: وسلم: عليه وقال صلى اهلل
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 دخل اْلنة ". وقال: . إال اهلل إلهال  :" من كان آخر كالمه 
 ".له إال اهلل. يبتغي بذلك وجه اهلل إال  :" إن اهلل حرم على النار من قال

 حديث الشفاعة: " أخرجوا من النار من يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان ". ويف 
 له إال اهلل ". إوفيه يقول اهلل تعاىل: " وعز يت وجالَل، ألخرجن من النار من قال ال 

 وأضعاف هذه النصوص كثري. تدل على أنه ال خيلد يف النار أحد من أهل التوحيد.
 :فهي نظ ائر أمثاهل ا م ن نص وص الوعي د، كقول ه تع اىل: -يف النساءاليت -وأما هذه اآلية :قالوا
    ( 14) (َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ )
  -اْلن- (23) (َخاِلِديَن ِفيَها أََبًداَوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم ) وقوله: 

َ  ا يَ  ْأُكُلوَن يف بُطُ  وهِنِْم نَ  ارًا َوَسَيْص  َلْوَن َس  ِعريًا)وقول  ه :  (ِإنَّ الَّ  ِذيَن يَ  ْأُكُلوَن أَْم  َواَل اْلَيتَ  اَمى ظُْلًم  ا ِإَّنَّ
  10النساء:  (10)
 وقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 هبا خالدا خملدا يف نار جهنم ".يتوجأ " من قتل نفسه حبديده فحديدته  
 .24ونظائره كثرية " 

حديثه عن نصوص الوعيد ه ذه، فيق دم لن ا خالص ة جامع ة مل ا قي ل فيه ا،  ثم يتابع ابن القيم
حيسن أن نلم هبا، ألننا لن جندها جمموعة يف مك ان واح د، إال عن د اب ن الق يم، ذي الق راءات 

 الكثرية، حيث يقول:
 النصوص على طرق: وقد اختلف الناس يف هذه

 وهو قول اْلوارج، - وختليد أرباب هذه اْلرائم يف النار. ،القول بظاهرها :أحدها
 :. ُث اختلفوا-واملعتزلة 

  .هم كفار. ألنه ال خيلد يف النار إال كافر :فقالت اْلوارج
 .وقالت املعتزلة: ليسوا بكفار. بل فساق، خملدون يف النار. هذا كله إذا َل يتوبوا

، ألن   ه ك   افر. وأم   ا م   ن فعله   ا معتق   دا -يف ح   ق املس   تحل هل   ا-ب   ل ه   ذا الوعي   د: وقال   ت فرق   ة
  .وإن حلقه وعيد الدخول –وعيد اْللود  –فال يلحقه هذا الوعيد  ،حترميها

  .كان كافرا  ،وقال: لو استحل ذلك، وَل يفعله .وقد أنكر اإلمام أمحد هذا القول
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 وكذا ". ،" من فعل كذا :والنيب صلى اهلل عليه وسلم إَّنا قال
[ 93أن من قال: ِإنَّ اْلَمْعىَن }َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمًِّدا{ ]النس اء:  ويرى أبو جعفر النحاس

 َوَه  َذا اْلَق  ْولُ -ُمْس َتِحالًّ لَِقْتلِ  ِه فَ َغلَ  ٌط. أِلَنَّ " َم  ْن ": َع  امٌّ. اَل خُيَ  صُّ ِإالَّ بِتَ ْوِقي  ٍف، َأْو َدلِي  ٍل قَ  اِطعٍ 
ًدا ُُثَّ اْرَتدَّ"-يُ َقاُل: ِإنَُّه قَ ْوُل ِعْكرَِمةَ    2٥أِلَنَُّه ذََكَر َأنَّ اآْليََة: نَ زََلْت يف َرُجٍل قَ َتَل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ

االستدالل هبذه النصوص: مبَن عل ى ثب وت العم وم. ول يس يف اللغ ة ألف اظ  :وقالت فرقة ثالثة
تعطي   ل ه   ذه األدل   ة، ع   ن اس   تدالل  :وقص   دهم .م   ن أنك   ره-العم   وم-وم   ن هن   ا أنك   ر .عام   ة

 املعتزلة، واْلوارج هبا. 
بأبط  ل  ،فه  ؤالء ردوا ب اطال .ب ل تعطي  ل عام ة األخب ار .لك ن ذل ك يس  تلزم تعطي ل الش رع َجل  ة

 وكانوا كمن رام أن يبَن قصرا، فهدم مصرا.. منه، وبدعة، بأقبح منها
 يف الكالم إضمار: :وقالت فرقة رابعة

 اختلفوا يف هذا املضمر: ُث .-يف كالمهم: كثري معروف-واإلضمارقالوا: 
 .ه كذا، إن جازاه. أو إن شاءؤ والتقدير: فجزا ،الشرط فقالت طائفة: بإضمار 

 :وهذا الوجه: الغلط فيه بين، وقد قال اهلل عز وجل قال النحاس:
 إن جازاهم.  :ولم يقل أحد ١٠٦الكهف: )َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا( 

وهووووو محمووووول علووووى معنووووى  )َوَغِضووووَب اللَّووووُه َعَلْيووووِه(وهووووو خطووووأ فووووي العربيووووة، ألن بعووووده: 
 2٦جازاه."

 وهذا القول الذي يقوله النحاس يعتمد فيه على أن قوله:
" ومن يقتول مممنوا متعمودا": هوو الشورن. وأن الجوواب: فجوزاؤه. وقود نوص علوى ذلوك، 

  القرآن" حيث قال:في كتابه: " إعراب 
 : -في العربية-. والتقدير"َفَجزاُؤُه َجَهنَّمُ  ""َوَمْن يَوْقُتْل ُمْمِمناً ُمتَوَعمِّدًا": شرن. والجواب:

 يجزه اهلل جهنم
أي باعده من رحمته  :َوَلَعَنهُ  .أي عاقبه .والدليل على هذا أّن بعده. َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيهِ 

 27.وثوابه
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 ن يعفو.أوقالت فرقة خامسة: بإضمار االستثناء. والتقدير: فجزاؤه كذا، إال 
  .وألن إثباِتا بأمر خارج عن اللفظ .عليها البتة-يف الكالم-وهذه دعوى ال دليل 

  .بل ميدح .هذا وعيد. وإخالف الوعيد ال يذم :وقالت فرقة سادسة
 والفرق بينهما:  .وال جيوز عليه خلف الوعد .واهلل تعاىل جيوز عليه إخالف الوعيد

 وذلك موجب كرمه، وجوده، وإحسانه.  .فإخالفه: عفو، وهبة، وإسقاط .حقه :أن الوعيد
 ..........28واهلل ال خيلف امليعاد "-أوجبه على نفسه -والوعد حق عليه 
 .للعقوبة يوأمثاهلا مما ذكر فيه املقتض، هذه النصوص :وقالت فرقة سابعة

  .فإن احلكم إَّنا يتم بوجود مقتضيه، وانتفاء مانعه .احلكم وجوده ي يلزم وجود مقتضوال
وغاية هذه النصوص: اإلعالم بأن كذا سببا للعقوب ة، ومق تض هل ا. وق د ق ام ال دليل عل ى ذك ر 

  :وبعضها بالنص ،فبعضها باإلَجاع. املوانع
احلس   نات و ترة، ال   يت ال م   دفع هل   ا. فالتوب   ة: م   انع باإلَج   اع. والتوحي   د: م   انع بالنص   وص املت   وا

 و املصائب الكبار املكفرة مانعة .. العظيمة املاحية مانعة
وال س   بيل إىل تعطي   ل ه   ذه النص   وص. ف   ال ب   د م   ن  .وإقام   ة احل   دود يف ال   دنيا م   انع ب   النص 

 .إعمال النصوص، من اْلانبني
 اعتبارا مبقتضى العقاب، ومانعه.  ،ومن هاهنا قامت املوازنة بني احلسنات، والسيئات

  ألرجحها............................................................... وإعماال
 .  29فهذه جمامع طرق الناس، يف نصوص الوعيد"

 ثم يقول ابن القيم:
 ؟حقفقتل قصاصا، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول  ،واختلفوا فيما إذا تاب وسلم نفسه

ال يبقى عليه شيء. ألن القص اص ح ده. واحل دود كف ارة ألهله ا، وق د اس توَف  :فقالت طائفة
فكأن ه ق د اس توفاه بنفس ه. إذ ال ف رق  .وهم ق ائمون مقام ه يف ذل ك .ورثة املقتول حق مورثهم

 بني استيفاء الرجل حقه بنفسه، أو بنائبه، ووكيله. 
كم  ا ل  و ج  ىن عل  ى   .، َل يب  ق علي  ه ش  يءيوض  ح ه  ذا: أن  ه أح  د اْل  انبني. ف  إذا اس  توفيت من  ه

 فإنه ال يبقى له عليه شيء.  .طرفه، فاستقاد منه
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وال وارث إَّن  ا أدرك  .وَل يس تدرك ظالمت ه نفس  ه،وفات ت علي ه  .وقال ت طائف ة: املقت ول ق  د ظل م
وأي منفع   ة حص   لت للمقت   ول ب   ذلك؟ وأي ظالم   ة اس   توفاها م   ن  .وش   فاء غيظ   ه ،ث   أر نفس   ه
 القاتل؟ 
 ثالثة: -يف القتل-فاحلقوققالوا: 
 حق اهلل  -
 حق للمقتول  -
 حق للوارث -

 :ق د اس توفاه بالقت ل. وه و خم ري ب ني ثالث ة أش ياء :وح ق ال وارث .فحق اهلل: ال يزول إال بالتوبة
 .والعفو جمانا، أو إىل مال ،بني القصاص

 فكذلك إذا اقتص منه ألنه .أو أخذ منه ماال َل يسقط حق املقتول بذلك ،فلو أحله
فكي    ف يس    قط ح    ق املقت    ول، بواح    د منه    ا، دون  .أح    د الط    رق الثالث    ة، يف اس    تيفاء حق    ه

  ؟اآلخرين
فقتل  وه، أك  ان يس  قط حق  ه أوال  .ال تقتل  وه ألطالب  ه حبق  ي ي  وم القيام  ة :ق  الوا: ول  و ق  ال القتي  ل

 ألنه َل يرض بإسقاطه.  ،يسقط. فبطل :ن قلتمإف ؟يسقط
فكي  ف تس قطونه إذا اق  تص من  ه، م ع ع  دم العل  م برض ا املقت  ول بإس  قاط  .َل يس  قط :وإن قل تم
 وهذه حجج كما ترى يف القوة، ال تندفع إال بأقوى منها، أو بأمثاهلا.   حقه؟

وس   لم نفس   ه طوع   ا، إىل ، أن يق   ال: إذا ت   اب القات   ل م   ن ح   ق اهلل –واهلل أعل   م  –فالص   واب 
 حق املوروث ال يضيعه اهلل.  يوبق .سقط احلقان: الوارث، ليستويف منه موروثه

 ألن مصيبته َل تنجرب بقتل قاتله.  ،تعويض املقتول :من متام مغفرته للقاتل وجيعل
 وال يعاقب هذا لكمال توبته.  ،مظلمتهفيعوض هذا عن  .والتوبة النصوح ِتدم ما قبلها

ُث أس لم وحس ن إس المه.  .وصار ه ذا كالك افر احمل ارب هلل ورس وله إذا قت ل مس لما يف الص ف
 .فإن هدم التوبة ملا فبلها كهدم اإلسالم ملا قبله .وال يؤاخذه بقتل املسلم ظلما

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد، فعفا عنه الوَل، وتاب القاتل توبة نصوحا. فاهلل تعاىل يقبل  
 .ويعوض املقتول، توبته
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 .30"واحلكم بعد ذلك هلل .واجتهاده ،فهذا الذي ميكن أن يصل اليه نظر العاَل
نَ ُهْم حِبُْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم( )  - 78النمل:  (78)ِإنَّ َربََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ

وهو قول -هذا ما قاله: اإلمام مكي، والعالمة: ابن القيم: يف قبول توبة القاتل عمدا
 لألدلة اليت ذكروها، واآليات اليت احتكموا إليها. -اْلمهور

 :-بعد هذه الجولة في آيات القتل العمد، والقصاص-والذي يبدو لنا
 أن القتل العمد: نوعان: 

والذي شرعت من أجله: -يف مطلع هذا البحث-وهو ما سبق أن ذكرناه :نوع عام -
 عقوبة القصاص على بَن إسرائيل، كما شرعت له: عقوبة القصاص على أمة اإلسالم. 

وهو مذهب -ليه ما ذكره اإلمام مكي، والعالمة ابن القيموهذا النوع: هو الذي ينطبق ع
 .يف قبول توبة القاتل عمدا-اْلمهور

واستوَف  ،وذلك واضح من كالمهم، إذ هم يفرتضون أن القاتل تاب، وسلم نفسه للقصاص
 وَل الدم حق مورثه. إما بالقصاص، أو الدية، أو العفو. وهذا أمر مسلم ال نزاع فيه. 

اليت جاءت متأخرة نوعا ما يف نزوهلا عن -ما ذكرته: آية سورة النساء وهو ونوع خاص:-
كما أِتا نزلت يف سياق خاص: هو سياق اْلهاد، وجاءت بأسلوب -بقية آيات القصاص

من الوعيد الشديد، بعذاب جهنم، واْللود فيها، -خمالف متاما ألسلوب آيات القصاص
 م. وكل ذلك إَّنا يكون يف احلياة اآلخرة.وإتباع ذلك بغضب اهلل، ولعنته، والعذاب العظي

ذكرت عقوبة القتل اْلطأ -أما عقوبة القصاص الدنيوية، فلم تذكر يف هذه اآلية، على حني 
 سياق اْلهاد.  يف اآلية اليت سبقتها، علما بأن اآليتني وردتا يف-الدنيوية تفصيال

 :-والبيانوهذا الكالم الموجز: يحتاج إلى شيء من الشرح، والتفصيل، -
سياق اْلهاد: سبق أن أشرنا إىل أن سياق اْلهاد، وما يصاحبه من محل السالح، والقتال  -

 بني املؤمنني، واملشركني: يتيح الفرصة للقتل اْلطأ، كما يتيح الفرصة للقتل العمد، ملن أراده. 
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 ميكن أن : إَّنا يريد أن يغتنم هذه الفرصة، اليت-يف هذا السياق-وال شك أن من يقتل عمدا
ينفذ فيها ما أراده، من جرمية القتل هذه، حبيث ال يظهر اجملرم، وال يعاقب بعقوبة القصاص، 

 وبذلك يضيع دم
اجملاهد القتيل، يف مثل هذه الظروف. ومن ُث َل تذكر هذه اآلية: عقوبة القصاص، ألنه ال 

 اهدين. معىن هلا، مع عدم ظهور القاتل. وختفيه عن أعني الناس، يف صفوف اجمل
وإذ كان هذا اجملرم ِترب من عقوبة القصاص، وأقر عيون األعداء، بقتله ألحد اجملاهدين، -

فال بد له من أن يواجه عقوبة اآلخرة، وهي عقوبة نار جهنم، واْللود فيها. ذلك أن هذ 
: إَّنا يضعف قوة اجملاهدين -قدامه على ما أقدم عليه، من قتل املؤمن اجملاهدبإ-اجملرم
الذي يشرح للكفار -ؤمنني، ويشد من أزر قوة األعداء الكافرين. ومثل هذا التصرفامل

 : جدير هبذه العقوبة الزاجرة. كما هو جدير بغضب اهلل، ولعنته، وعذابه العظيم.-صدرا
 لنحل.ا (106)َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم( )

 :"َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطَأً "  :ويفهم من قوله تعاىل
 أن قتل المممن عمدا ينافي اإليمان، ولكن ذلك ليس صريحا في اعتباره غير مممن. 
 ويرى العالمة عبد احلميد الفرا هي: أن هذ ا من التفاصيل اليت يسكت عنها ألسباب:

 إبقاء االستنباط، واستعمال العقول. -1 فمنها:
 السعة لالختالف السائغ. -2ومنها: 
 نفي حاالت ال تنبغي، كما سكت عن قتل العمد فقال:  -3ومنها: 

"وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
 . -92سورة النساء/-إىل أهله"اآلية. 

فذكر الوعيد الشديد، وفيه إشارة إلى التعزير الشديد، ومعاملته كمعاملة  :العمد وأما في
 الكفار.

فعدم التفصيل مبَن على احلكمة، وطلب التفصيل رمبا يكون هدما للحكمة وموجبا 
     -31للسخط."
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 قال أبو محمد مكي بن أبي طالب: 
اهلل  –نار جهنم: أخبار كثرية  وقد روي يف قتل النفس من الشدة، وترك املغفرة، واْللود يف

 :-أعلم بصحتها
 يقول: -صلى اهلل عليه وسلم-روي عن معاوية أنه قال: مسعت رسول اهلل-

 " كل ذنٍب عسى اهلل أن يغفره، إال من مات كافراً، أو قتل مؤمناً متعمداً".
 وقد سأل رجل ابن عمر: فقال إين قتلت نفساً، فهل َل عند اهلل من توبة؟

 ابن عمر: أكثر من شرب املاء البارد. فقال له 
 .-رواه ابن القاسم عن مالك -يريد: أنه من أهل النار -: قال مالك 

وقد روي أن رجالً: سأل أبا هريرة وابن عمر، وابن عباس، عن رجل قتل رجالً مؤمناً 
 متعمداً:

يف األرض، هل له توبة؟ فكلهم يقول: هل يستطيع أن حيييه؟! هل يستطيع أن يبتغي نفقاً  
 ".32-يريدون بذلك التشديد عليه-أو سلماً يف السماء؟!!

إذا محلت على النوع الثاين من القتل -وهكذا فمثل هذه األخبار: ميكن أن تكون مقبولة
  .-الذي رجحناه يف آية سورة النساء-العمد

 عود على بدء: 
 أن نمكد على الحقائق التالية: -خاتمة هذا البحث-ويحسن بنا في 
وأن -قدم ابَن آدم -قدميتان عند اإلنسان-إن كال من النزعة العدوانية، والنزعة املساملة-

 ذلك يؤكد قوله تعاىل: " ونفس وما سواها. فأهلمها فجورها وتقواها"، وأن احلل يكمن يف:
 الرتبية، والتزكية: "قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها".  
 دعة، الزاجرة.كما يكمن يف عقوبة القصاص: الرا  
: قيمة عظيمة، وإن العدوان عليها عدوان على -يف ميزان اهلل-إن قيمة النفس اإلنسانية-

وراء  كانت:  البشرية كلها، كما أن احلفاظ عليها، حفاظ على البشرية كلها. وإن هذه القيمة
 .شرعية القصاص
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هنا متثل العدل إن شريعة القصاص: ليست خاصة ببَن إسرائيل. بل هي شريعة كونية، أل -
 املطلق. اإلهلي
بل أخربنا -بني األفراد على بَن إسرائيل-َل يكتف القرآن بإخبارنا عن فرضية القصاص-

أيضا: أنه فرض ذلك علينا، بقوله: "يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى..." 
 حلر، والعبد، بالعبد، احلر: با: واْلماعات املتقاتلة ،واآلية: تفيد القصاص بني القبائل

 كما تفيد أن القصاص: حياة.  .  واألنثى، باألنثى
إن عقوبة القصاص: حق لوَل القتيل، فال ميلك أحد إلغاءه، ألن النفس اإلنسانية: تتطلع -

 واالنتقام.، حبث الناس عن الثأر، بالقصاصدائما إىل العدل، فإذا َل يتحقق هذا العدل، 
اص: ليس حقا للدولة. فإذا ما أقدمت عليه، كان ذلك جتاوزا، ومن ُث فإلغاء عقوبة القص

 وعدوانا، على حق وَل الدم.                                          
بإمكانه العفو عن القصاص، وأخذ الدية، بدال عنه. والشريعة ترغب مبثل  :إن وَل الدم-

اإلنسان على جراحه، وينتقل هذا السلوك، وتعتربه صدقة مكفرة للذنوب. وبذلك يتسامى 
 من مرحلة العدل، إىل مرحلة اإلحسان." إن اهلل يأمر بالعدل، واإلحسان". 

 ويزيد مثل هذا السلوك يف متاسك اجملتمع، وتنمية العالقات بني أفراده. 
إن القصاص: مبدأ مقرر يف اْلهاد، كما هو مقرر يف السلم:" وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين -

وال تعتدوا". " الشهر احلرام بالشهر احلرام، واحلرمات قصاص". "وإن عاقبتم يقاتلونكم 
 فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به".

 إن هناك نوعني من القتل العمد:-
 .-في جميع اآليات التي ذكرته-القصاص: نوع عام: عقوبته -
لينفذ رغبته -حيث يغتنم القاتل فرصة القتال-ونوع خاص: يكون في ساحات الجهاد،  -

يف القتل، ويأمن من عقوبة القصاص، األمر الذي يفت يف عضد املؤمنني، من جانب. 
ويشرح صدور األعداء الكافرين، من جانب آخر. وبذلك يضيع حق اجملاهد القتيل: يف 

 القصاص، أو الدية. 
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الذي يعاقب، بعقوبة القصاص. -وع األولكما هو الشأن يف الن-ومثل هذا اجملرم: ال توبة له
ألن آية سورة النساء: َل تذكر قصاصا هلذ اجملرم. وكأهنا تشري بذلك إىل أنه مستغل لظروف 
اْلهاد، هارب من القصاص، غري مسلم نفسه لوَل الدم. ومثل هذ اجملرم ال ينتظر منه توبة، 

ال نظري هلا يف العقوبات، إذ وال ميكن أن يسلم نفسه للقصاص. ومن ُث فقد استحق عقوبة 
هي عقوبة مركبة، من عقوبات متعددة: تبدأ بدخول نار جهنم، واْللود فيها، وتثَن بغضب 

 اهلل عليه، ولعنته له، وفوق ذلك كله: العذاب العظيم. 
وأرى أن هذه الجريمة، التي استوجبت هذه العقوبة: إنما كانت كذلك، ألنها استهدفت 

الذين هم -ب إخوانها إلى قتال أعدائه، غير متوقع شرا من جانمممنا مجاهدا، منصرف
ومن ثم فقد أخذ غيلة، وغدرا. ولم يكن له فرصة للدفاع عن نفسه،  -مظنة حمايته

 ألنه لم يكن يخطر بباله: أن يمتى من جانب أحد إخوانه، الذين يجاهدون معه.
السياق، حماية لظهر إن هذه العقوبة المركبة من عقوبات متعددة، ضرورية في هذا 

المجاهدين، وزجرا لمن تسول له نفسه التفكير في طعن المجاهدين من الخلف، من 
 الخونة، والمارقين.

رضي اهلل عنه. وإحدى -وعدم قبول توبة ملثل هذا القاتل: هو ما ذهب إليه ابن عباس
 .-عن اإلمام أمحد الروايتني

وإَّنا وقع اإلشكال يف عقوبة هذا القاتل عمدا: نظرا لعدم التفريق بني آيات القتل العمد، -
واليت ال تذكر القصاص، -الواردة يف سورة النساء-اليت توجب القصاص، وآية القتل العمد

وإَّنا تذكر: عقوبة النار، واْللود فيها. ومما ساعد على معرفة هذا الفرق بني العمد ين: ورود 
 يف سياق احلرب، واْلهاد. -يف النساء-العمد آية
 

 -واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  -                                                 
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