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 املقدمة
احلمد هلل الذي خلق السموات واألرض وما بينهما وتعاهد اخلالئق 
بفضله وإحسانه، وعلم اإلنسان ما مل يعلم ليؤهله للخالفة يف األرض، 

عثه رمحة بوصلى اهلل على رسوله حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي 
 للعاملني.

َفْضُل َّللاهِ َذِلَك احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، قال تعاىل]

، وهذا هو اجلزء الثالثون من معامل اإلميان (1)[ُيْؤِتيِه َمْن َيشَاءُ 
ويتضمن تفسري مخس آيات من سورة البقرة وإبتدأت آياته خبطاب 

َياَأيَُّها املسلمني بلغة اإلكرام ويف باب احلكم والقصاص، قال تعاىل]

ي الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُْم اْلِقَصاُص فِ 

 . (2)[اْلَقْتَلى
ويتفضل اهلل بأسباب الرتغيب بالعمل مبضامني آيات القرآن ملا فيه  

 اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلكُمْ صاحل املسلمني والناس مجيعًا بقوله تعاىل]

، ليكون القصاص يف القتلى (0)[اْلَْلبَابِ  ُأوِلي َيا حَيَاة  
َما خََلْقُت وَ واجلرحى حفظ ألهل اإلميان، ومن مصاديق قوله تعاىل]

، بلحاظ كربى كلية وهي أن (4)[اْلجِنه َواإِلنَس ِإاله ِليَْعبُُدونِ 
يف القصاص تعاهدا لكلمة التوحيد يف األرض وبرزخا دون إنشغال الناس 
عن العبادة وأداء الفرائض ، فإذا كان طريق احلج مثال غري سالك وحيصل 

                                                           

 .44سورة املائدة (1)
 .171سورة البقرة (2)
 .171سورة البقرة (0)
 .45سورة الذريات (4)
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عنه، فجاء حكم فيه القتل من دون القصاص فإن أغلب الناس يصدون 
القصاص لصريورة طريق احلج سالكة فيكون فيه سالمة للمؤمنني وهم 
يؤدون املناسك، وكذا صالة اجلماعة يف املساجد ، وسالمة للفرائض 

 واملناسك بلحاظ تعدد مصاديق احلياة يف اآلية أعاله من وجوه:
 حياة األفراد من املسلمني. األول :
 م.إستدامة مبادئ اإلسال الثاني :

ُأخِْرجَْت ُأمهة  خَيْرَ مقامات] يف بقاء املسلمني الثالث :

 .(1)[ِللنهاسِ 
يف القصاص حياة للقاتل واملقتول بإمتناع القاتل عن القتل ففي  الرابع :

 اآلية حذف وتقديره: ولكم يف حكم القصاص حياة(
وكما إبتدأت أول آية يتضمنها هذا اجلزء قوله تعاىل)يا أيها الذين 

ِإنه َّللاهَ َغُفور  ا( فقد إختتمت آخر آية يتناول تفسريها بقوله تعاىل]آمنو

 .(2)[َرحِيم  
وفيه بعث لألمل يف النفوس، والشوق ألداء العبادات والعمل مبا فرض 

الَ َييَْئسُ اهلل على املسلمني، وطرد لليأس وأسباب القنوط، قال تعاىل]

 .(0)[ِمْن َرْوحِ َّللاهِ ِإاله اْلَقْومُ 
 
 
 

َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتبَب ] قوله تعالى

                                                           

 .113سورة آل عمران (1)
 .170سورة البقرة (2)
 .17سورة يوسف (0)
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ُرُّ  َعلَيْكُمْ اْلِقصَاصُ فِي اْلَقْتلَى اْلح

ِببباْلحُرو َواْلَعبْببُد ِباْلَعبْببِد َواْلُنثَببى 

ْء  
َي يِه ش ْن َأِخ ُه ِم  َل

َ
ي ْن ُعِف اْلُنثَى َفَم ِب

َفاتوبَببا   ِببباْلَمْعُروَِ َوَأٌَاء  ِإَليْببِه 

ِمْن َربوكُبمْ َوَرحَْمبة   َذِلكَ َتخِْفيف  ِبِإحْسَان  

َفمَْن اْعتََدى َبعَْد َذلِكَ َفلَُه عََذاب  

 871اآلية  [َأِليم  
 

 اإلعراب واللغة
يا: أداة نداء، )أي(: منادى نكرة مقصودة مبين يا أيها الذين آمنوا: 

 على الضم يف حمل نصب، الذين: إسم موصول يف حمل بدل من أي.
 ماض، والواو: فاعل.آمنوا: فعل 

علـيكم: جـار ووـرور متعلـق     كتب: فعـل مـاض مـبين للمجهـول،     
القصــاص: نائــب فاعــل مرفــوع ومــا يســمى عنــد القــدماء مــن   بكتــب، 

 مل يسم فاعله. سم ماإالنحويني 
يف القتلى: جار وورور متعلق بكتل، وفيه معنى السببية أي بسـبب  

 القتلى.
البـاء حـرف جـر، احلـر: إسـم      بـاحلر:   مرفـوع بالضـمة،   احلر: مبتدأ

والتقدير: القاتل احلر مقود بـاحلر   خرببالكسرة، متعلق مبحذوف ورور 
املقتــول، والعبــد بالعبــد: معطــوف علــى احلــر بــاحلر، واألنثــى بــاألنثى:    

 معطوف على احلر باحلر.
فمن عفي له: الفاء: حرف إستئناف، من: إسم شرط جازم مبين يف 

 للمجهـول يف حمـل جـزم فعـل     اض مـبين حمل رفع مبتـدأ، عفـي: فعـل مـ    
 الشرط، له: جار وورور متعلق بعفي.

من أخيه: من: حرف جر، أخي: إسم ورور وعالمة جره الياء ألنه 
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من األمساء اخلمسة حبذف مضاف إليه والتقدير: مـن دم أخيـه، وأخـي    
 مضاف، والضمري)اهلاء( ضمري يف حمل مضاف إليه.

، إتبــاع: مرفــوع بالضــمة وفيــه رطفاتبــاع: الفــاء رابطــة جلــواب الشــ
 وجوه:

ليـه  مبتدأ مؤخر والتقدير فعليه إتبـاع أي أن اخلـرب املقـدم ع    األول :
 حمذوف، وتقديره فعلى الولي.

خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: فاحلكم إتباع ومثله قوله تعاىل  الثاني :
، وقدره الزخمشري)فاألمر (1)[َفإْمسَاك  ِبَمْعُروَ  يف باب الطالق]

 .(2)إتباع(
 مبتدأ وخربه متأخر عليه والتقدير فإتباع باملعروف عليه. الثالث :
 والتقدير: فليكن إتباع.، إضمار فعل  الرابع :

تبـاع( يف موضـعها   البقاء الفـاء يف)ف واألرجح هو الثالث ألنه مالئم 
 ومعناها حتى على فرض التقدير، وسيأتي مزيد كالم يف باب التفسري.

تبـاع، وأداء: الـواو: حـرف جـر،     ووـرور متعلـق بإ  باملعروف: جار 
 أداء: معطوف على إتباع مرفوع بالضمة.

إليه: جار وورور، ويعود الضمري إىل ولي املقتول، بإحسان: جـار  
 وورور متعلق بأداء.

إسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ، ويف داللة اإلشارة وجوه  ذلك:
 مرفوع.تأتي يف باب التفسري، ختفيف: خرب 

 ورمحــة:جــار ووــرور، والضــمري)كم( مضــاف إليــه،  مــن ربكــم:
 الواو: حرف عطف، رمحة: إسم معطوف، مرفوع بالضمة.

الفاء: حرف عطف، وقيل هي الفصيحة ألنها تفصـح   فمن إعتدى:

                                                           

 .201سورة البقرة (1)
 .1/153الكشاف (2)
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عن أمر وتفصيل، والضمري)من( إسم شرط جـازم يف حمـل رفـع مبتـدأ،     
ل األلف، والفاعل ضـمري  إعتدى: فعل ماض مبين على الفتح املقدر حم

 مسترت تقديره هو يعود لولي اجملين عليه.
بعــد: ظــرف زمــان منصــوب متعلــق ب)إعتــدى( وهــو   بعــد ذلــك:

 مضاف، ذلك: إسم إشارة مضاف إليه.
الفاء رابطة جلواب الشرط، له: جار وورور متعلـق مبحـذوف    فله:

 مقدم.
مرفوع عذاب: مبتدأ مؤخر مرفوع، أليم: صفة لعذاب  عذاب أليم:

 بالضمة مثله.
، ونعتـت  (1)وقيل ان قراءة ابي وابي اجلـوزاء )ولكـم يف القصـ (   

 .بانها شاذة، األمر الذي يستظهر منه ضعف السند والنسبة اىل ُأبي
 وكتب أي فرض ، قال الشاعر:

 .(2)الذيول َجُر الَغانيات وعلى                علينا والِقتال الَقتل ُكتب
 والقصاص: القود وهو قتل القاتل، او جرح اجلارح. 
 . لتقاص: التناصف يف القصاصاو

  الشاعر قال
 .(0)امُلْسِلمينا على وَعْداًل ُحكمًا    التقاصُّ وكان الِقَصاَص َفُرْمنا

 حبث يف القراءة
من علوم القراءة الوقف عند رؤوس اآلي ويف املواضع اليت تنتهي 

واملقاصد ليكون الوقـف عونـًا علـى بيـان املعنـى وظهـور       عندها الغايات 
وفيهما  ،داللته، واإلبتداء بعد الوقف يساهم يف زيادة اإلعتبار واإلتعاظ

                                                           

 .1/153انظر الكشاف (1)
 .2/147العقد الفريد(2)
 .7/75لسان العرب(0)
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بن إستشهد إحكـام القرآن، وأضافية للعمـل بإأي الوقف واإلبتداء دعـوة 
ن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ملا مسع اخلطيب أالنحاس مبا يف اخلرب 

بئس اخلطيب )قال: يف غري موضع الوقف ومبا يضر باملعنى السياقي  يقف
 .(1)(رسوله وعصى اهلل عصى من قلت هال انت

ألن اخلطيب قال: من يطع اهلل ورسوله فقد رشـد، و مـن يعصـهما    
 ." وقراءة القرآن أعم يف معانيها ودالالتهافقد غوى"ووقف قلياًل ثم قال: 

قـراءة  وقد ال يصـلح اإلسـتدالل يف املقـام للتبـاين املوضـوعي وألن      
قواعدها اخلاصة وفيها من اإلمتنان والتسـهيل مـا مل يكـن يف     القرآن هلا

 غريها.
كما ان اآلية موجودة اصاًل كتابة ويف الصدور، ومع هذا فان اتباع  

افعـه  يف الوقف واإلبتداء مستحب وحسـن ملا تـقدم من من ةقواعد القراء
وما يلحـق بـه   اال ان الذي يقصر فيه ال يسـتحق الذم اال مع تغيري املعنـى 

كاخلطيب الذي وقف على غري الوقف او العمد يف ترك اإلستثناء وحنوه، 
ان معرفة الوقف واإلبتـداء يف القـراءة مـن مســتلزمات التبحـر يف علـوم       

مـن مل زـز    ومـن القـراء   ،القرآن ومعرفة مقاصده السامية وداللة معانيـه 
س بني كلمتني يف حـال الوصـل أي ان حـال قراءتهمـا كحـال قـراءة       َفالَن

 الكلمة الواحدة.
فـال تسـكت    (2)[ ُكلُّ َمْن َعَليَْها َفان  وقـالوا اذا قـرأت ]   

 َوَيبَْقى َوجُْه َربوكَ ُذو اْلجالَِل َواإِلْكبَرامِ حتـى تقـرأ ]  
القراء اإلجازة ملن يروي يف منح موضوعية وكان للوقف واإلبتداء  (0)[

 عنهم.

                                                           

 .4/244مفاتيح الغيب (1)
 . 25( سورة الرمحن 2)
 . 27( سورة الرمحن 0)
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 وينقسم الوقف اىل اقسام ثالثة:
واملنفصل عما بعده وغالبًا ما يكــون رأس اآلي، ومنـه قولـه     التام:

، والوقــوف عنـد رأس اآليـــة   (1)[َفَلببُه َعَذاب  َأِليم  تعــاىل ]
ـــة ]  ــاىل]  ،(2)[َلَعلهكُببمْ َتتهُقببونَ التاليـ ــه تع َلَعلهكُببمْ وقول

 .(0) [ُتْفِلحُونَ 
وهو الـذي حيســـن الوقـوف عليـه وال حيســـن اإلبتـداء مبـا         احلسن:

واإلبتـداء   ،(4)[اْلحَْمبُد لِهِ بعــده كما يف الوقـف عنـد قولـه تعـاىل ]    
ألنه صـفـة ملا قبلـــه فـال يصــح اإلبتـداء عنـده،       [رب العالمين]

ام  ِفببي َفِصببيَامُ َثالََثببِة َأيهببببوكمــا يف قولــه تعــــاىل ] 

[ ثـم اإلبتـداء ب]   اْلحَببجو َوسَببببَْعة  ِإَذا َرجَْعبُتْم 
 .(4)[ ِتْلكَ َعشََرة  َكاِمَلة  

وبني هذين القسـمني عموم وخصوص فمادة اإللتقاء حسن الوقف 
 ومادة اإلفرتاق حسن اإلبتداء يف األول وقبحه يف الثاني.

وبـني الثـاني عمـوم    ما القسم الثالث فبينه وبني األول تناف، وبينه أ
 صوص من وجه.خو

يه وال اإلبتداء كما يف الوقف علوهو الذي ال يصح الوقف  القبيح:
بتداء باملضاف اليه، او عند املوصوف واإلبتداء بالصفة إلعند املضاف وا

شرط دون جزائه كما يف الوقف يف هذه اآلية عند قولـه تعـاىل ]   وعند ال
ألن املعنـى معـه ال يكـون مفهومـًا     [ وقبح هذا الوقف  َفَمْن اْعَتَدى
ضاف له كاف جـائز وهـو   أضاف قسمًا رابعًا للوقف وأوتامًا ومنهم من 
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رقى من احلسن ويصلح قسيمًا لألقسام الثالثة كما يف الوقف عند )بل( أ
 واإلستفهام.

ومن الوقــف ما هو واجب كما  ،قسـامأىل مخسة إومنهم من قسمه 
حََذَر اْلَمْوتِ َوَّللاهُ ُمحِيط  ـه تعـاىل ]يف الوقف عند املــوت يف قولـ

 .(1)[ِباْلكَاِفِرينَ 

 
 يف سيلق اآليلت

بعد ان بينت اآلية السابقة صفات املتقني جاءت هذه اآليـة الكرميـة   
جبملة من األحكام بني الناس ومبا يدرء الفتنة ومينع الشـقاق واخلصـومة   

 الباب.وكأنها بيان تفصيلي ملكارم األخالق يف هذا 
  اآليات اجملاورة على شعبتني:اآليات اجملاورة على شعبتني:وصلة هذه اآلية بوصلة هذه اآلية ب

  صلة اآلية باآليات السابقة، وفيها وجوه:صلة اآلية باآليات السابقة، وفيها وجوه:  األوىل:األوىل:
َليْسَ اْلبِره َأْن ُتَولُّوا صلة اآلية باآليـة السـابقة]  صلة اآلية باآليـة السـابقة]    األول:األول:

  ، وفيها مسائل:، وفيها مسائل:(2)[[ُوجُوَهكُمْ ِقبََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِربِ 
إبتدأت هذه اآلية باخلطاب التشريفي)يا أيها الـذين آمنـوا(   إبتدأت هذه اآلية باخلطاب التشريفي)يا أيها الـذين آمنـوا(     األوىل:األوىل:

وتضمنت أحكام القصاص، أما آية السياق فإبتدأت بـأداة النفـي)ليس(   وتضمنت أحكام القصاص، أما آية السياق فإبتدأت بـأداة النفـي)ليس(   
  ثم ذكرت مصاديق الرب واخلري.ثم ذكرت مصاديق الرب واخلري.

  وحيتمل القصاص يف املقام وجوهًا:وحيتمل القصاص يف املقام وجوهًا:
  إنه من الرب والصالح.إنه من الرب والصالح.  األول:األول:
ة اليت ذكرتها ة اليت ذكرتها القدر املتيقن من الرب هو الوجوه الثماني عشرالقدر املتيقن من الرب هو الوجوه الثماني عشر  الثاني:الثاني:

  آية السياق، وليس فيها القصاص.آية السياق، وليس فيها القصاص.
  القصاص مقدمة للرب.القصاص مقدمة للرب.  الثالث:الثالث:
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  القصاص نتيجة  مرتشحة عن الرب.القصاص نتيجة  مرتشحة عن الرب.  الرابع:الرابع:
والصحيح هو األول، ملا فيه من أسباب الصالح والرشاد، ويكـون  والصحيح هو األول، ملا فيه من أسباب الصالح والرشاد، ويكـون  
الوجه الثالـث والرابـع يف طولـه، لقولـه تعـاىل يف آيـة البحـث يف وصـف         الوجه الثالـث والرابـع يف طولـه، لقولـه تعـاىل يف آيـة البحـث يف وصـف         

  ..(1)[[َربوكُمْ َوَرحَْمة   ِمنْ  َذِلكَ َتخِْفيف  القصاص]القصاص]
بعد أن جاءت اآلية السابقة بوجوب اإلميان باهلل عـز وجـل   بعد أن جاءت اآلية السابقة بوجوب اإلميان باهلل عـز وجـل     الثانية:الثانية:

والتصديق باليوم اآلخر، جاءت هذه اآلية لبيان وظائف املؤمنني يف باب والتصديق باليوم اآلخر، جاءت هذه اآلية لبيان وظائف املؤمنني يف باب 
  اجلزاء والعقوبة الدنيوية على اجلناية يف النفوس واألبدان.اجلزاء والعقوبة الدنيوية على اجلناية يف النفوس واألبدان.

يتجلى الرب يف آية البحث بالقصاص والعفو من غري تعارض يتجلى الرب يف آية البحث بالقصاص والعفو من غري تعارض   الثالثة:الثالثة:
بينهما، فمع التباين والتضاد بني القصاص والعفو فإن كاًل منهما من الرب بينهما، فمع التباين والتضاد بني القصاص والعفو فإن كاًل منهما من الرب 
مــع اإلخــتالف يف الكيفيــة وماهيــة الفعــل واألثــر، واإلحتــاد والتعــدد        مــع اإلخــتالف يف الكيفيــة وماهيــة الفعــل واألثــر، واإلحتــاد والتعــدد        

  فالقصاص حق لولي اجملين عليه، أما العفو فيكون الرب فيه من وجهني:فالقصاص حق لولي اجملين عليه، أما العفو فيكون الرب فيه من وجهني:
  م وإحسان الذي يعفو، ويتنازل عن القصاص.م وإحسان الذي يعفو، ويتنازل عن القصاص.كركر  األول:األول:
لزوم قيام اجلـاني الـذي ينتفـع مـن العفـو بـالرب واإلحسـان،        لزوم قيام اجلـاني الـذي ينتفـع مـن العفـو بـالرب واإلحسـان،          الثاني:الثاني:

  ودفع مقدار الدية.ودفع مقدار الدية.
  يكون القصاص بلحاظ اآلية السابقة على وجوه:يكون القصاص بلحاظ اآلية السابقة على وجوه:  الرابعة:الرابعة:
  إنه من اإلميان باهلل فهو سبحانه الذي أمر بالقصاص.إنه من اإلميان باهلل فهو سبحانه الذي أمر بالقصاص.  األول:األول:
اآلخر واملالئكة ألن الناس يقفون بني اآلخر واملالئكة ألن الناس يقفون بني إنه من التصديق باليوم إنه من التصديق باليوم   الثاني:الثاني:

  يدي اهلل للحساب يوم القيامة.يدي اهلل للحساب يوم القيامة.
القصاص من الدالئل على التصديق بالكتـاب ألن القـرآن   القصاص من الدالئل على التصديق بالكتـاب ألن القـرآن     الثالث:الثالث:

نزل بـه وكـذا الكتـب السـماوية السـابقة، ولكـن امللـل األخـرى حرفـت          نزل بـه وكـذا الكتـب السـماوية السـابقة، ولكـن امللـل األخـرى حرفـت          
احلكم بالقصاص إذ كانوا ال يقيمونه على الغين وصاحب اجلاه ثم منعوه احلكم بالقصاص إذ كانوا ال يقيمونه على الغين وصاحب اجلاه ثم منعوه 

ــًا، فجــ  ــًا، فجــ مطلق ــن    مطلق ــاب الســامل م ــو الكت ــرآن، وه ــة القصــاص يف الق ــن    اءت آي ــاب الســامل م ــو الكت ــرآن، وه ــة القصــاص يف الق اءت آي
  التحريف والزيادة والنقيصة إىل يوم القيامة.التحريف والزيادة والنقيصة إىل يوم القيامة.
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التسليم بالقصاص من مصاديق الرب ألنه إميان بالنبوة، فالنيب التسليم بالقصاص من مصاديق الرب ألنه إميان بالنبوة، فالنيب   الرابع:الرابع:
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو الذي جاء حبكم القصاص مـن عنـد   حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو الذي جاء حبكم القصاص مـن عنـد   

َلَقْد ومات قولـه تعـاىل]  ومات قولـه تعـاىل]  اهلل، وهو أول من عمل به ليكون فعله من عماهلل، وهو أول من عمل به ليكون فعله من عم

  ..(1)[[َكاَن َلكُمْ ِفي َرسُوِل َّللاهِ ُأسَْوة  حَسََنة  
القصاص من عمومات الوفاء بالعهـد، والتقيـد بأحكامـه    القصاص من عمومات الوفاء بالعهـد، والتقيـد بأحكامـه      اخلامس:اخلامس:

َوالَ َتبْخَسُبوا اليت أمر اهلل بها، وإعطاء الناس حقهم، قال تعـاىل] اليت أمر اهلل بها، وإعطاء الناس حقهم، قال تعـاىل] 

  ..(2)[[النهاسَ َأشْيَاَءُهمْ 
يستلزم إنفـاذ حكـم القصـاص الصـرب، وكـذا العفـو عـن        يستلزم إنفـاذ حكـم القصـاص الصـرب، وكـذا العفـو عـن          السادس:السادس:

  اجلاني.اجلاني.
أحكام القصاص والعفو عن اجلاني مـن مصـاديق التقـوى    أحكام القصاص والعفو عن اجلاني مـن مصـاديق التقـوى      السابع:السابع:

  ..(0)[[َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتهْقَوىوالصالح، قال تعاىل]والصالح، قال تعاىل]
َليْسَ اْلبِره َأْن من الشواهد على أن اآلية السابقة]من الشواهد على أن اآلية السابقة]  اخلامسة:اخلامسة:

[ تتضـمن  [ تتضـمن  بََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغبِربِ ُتَولُّوا ُوجُوَهكُْم قِ 
التنبيه على عدم اإلنشغال مبسألة القبلة وحدها، وجاء آية البحث بأحكام التنبيه على عدم اإلنشغال مبسألة القبلة وحدها، وجاء آية البحث بأحكام 

  القصاص وما فيه من املنافع منها:القصاص وما فيه من املنافع منها:
  إصالح للمجتمعات.إصالح للمجتمعات.  األول:األول:
  بعث لألمان يف النفوس.بعث لألمان يف النفوس.الثاني:الثاني:

إنه مقدمة للتفقه يف الدين، وأداء الفرائض والعبادات، لذا إنه مقدمة للتفقه يف الدين، وأداء الفرائض والعبادات، لذا   الثالث:الثالث:
  بتدأت آية البحث بقوله تعاىل)يا أيها الذين آمنوا(.بتدأت آية البحث بقوله تعاىل)يا أيها الذين آمنوا(.إإ

ــاني: ــاني:الث ــه تعــاىل]   الث ــة بقول ــه تعــاىل] صــلة اآلي ــة بقول َذِلببكَ ِبببَ نه َّللاهَ َنببزهَل صــلة اآلي

  ، وفيها مسائل:، وفيها مسائل:(4)[[اْلِكَتاَب ِباْلحَقو 
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من مصاديق احلق الذي نزل من اهلل عز وجل يف آية من مصاديق احلق الذي نزل من اهلل عز وجل يف آية   املسألة األوىل:املسألة األوىل:
  السياق أمور:السياق أمور:

بلوغ املسلمني مرتبة اإلميان إلقرارهم بالعبودية هلل عز وجل بلوغ املسلمني مرتبة اإلميان إلقرارهم بالعبودية هلل عز وجل   األول:األول:
والتسليم بإنتفاء الشريك له، وتصديقهم بالنيب حممد صلى اهلل عليه وآله والتسليم بإنتفاء الشريك له، وتصديقهم بالنيب حممد صلى اهلل عليه وآله 

  وسلم.وسلم.
  فرض حكم اإلقتصاص على اجلاني.فرض حكم اإلقتصاص على اجلاني.  الثاني:الثاني:

التكافؤ يف الدماء يف القصاص، وعدم قتل احلر بالعبد، أو التكافؤ يف الدماء يف القصاص، وعدم قتل احلر بالعبد، أو   الثالث:الثالث:
  الذكر باألنثى.الذكر باألنثى.

العفو بدل القصاص، مع بيان موضوع العفو وهـو األخـوة   العفو بدل القصاص، مع بيان موضوع العفو وهـو األخـوة     الرابع:الرابع:
ِإنهَمبا اإلميانبة بني القاتل واملقتول، وهو مـن عمومـات قولـه تعـاىل]    اإلميانبة بني القاتل واملقتول، وهو مـن عمومـات قولـه تعـاىل]    

  ..(1)[[اْلُمْؤِمُنوَن ِإخَْوة  
  وفيه شاهد على ترتب الندم عن اجلاني بعد حصول اجلناية.وفيه شاهد على ترتب الندم عن اجلاني بعد حصول اجلناية.

فجاء فجاء لقد كان الثأر وحب اإلنتقام أمرًا سائدًا عند العرب، لقد كان الثأر وحب اإلنتقام أمرًا سائدًا عند العرب،   اخلامس:اخلامس:
اإلسالم مبحاربته، والرتغيب بالعفو رجاء الثواب، واإلخبار بأن القتـل  اإلسالم مبحاربته، والرتغيب بالعفو رجاء الثواب، واإلخبار بأن القتـل  

  واجلناية مل تنسخ أخوة اإلميان أو جتعلها معلقة بني طريف اجلناية.واجلناية مل تنسخ أخوة اإلميان أو جتعلها معلقة بني طريف اجلناية.
فإن قلت القصاص من وجوه الثأر، واجلواب ال، إذ أنه حكم نازل فإن قلت القصاص من وجوه الثأر، واجلواب ال، إذ أنه حكم نازل 

ــه تعــاىل]    ــات قول ــه تعــاىل]   مــن الســماء وهــو حــق مــن عموم ــات قول  ِفببي َوَلكُببمْ مــن الســماء وهــو حــق مــن عموم

، وهـو أمـن مـن القتـل العمـد، وزاجـر ذاتـي        ، وهـو أمـن مـن القتـل العمـد، وزاجـر ذاتـي        (2)[[يَاة  حَ  اْلِقَصاصِ 
ــاكم         ــوع إىل احل ــه للرج ــين علي ــولي اجمل ــوة ل ــأر، ودع ــن الث ــائي ع ــاكم        وقض ــوع إىل احل ــه للرج ــين علي ــولي اجمل ــوة ل ــأر، ودع ــن الث ــائي ع وقض

  لإلقتصاص من القاتل أو العفو عنه وقبول الدية.لإلقتصاص من القاتل أو العفو عنه وقبول الدية.
تغليظ الوعيد بالعذاب األليم الذي يعتدي بعد القصاص تغليظ الوعيد بالعذاب األليم الذي يعتدي بعد القصاص   السادس:السادس:

  من احلق الذي أنزله اهلل عز وجل.من احلق الذي أنزله اهلل عز وجل.
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يـدل اجلمـع بـني اآليـتني علـى حاجـة النـاس لنـزول         يـدل اجلمـع بـني اآليـتني علـى حاجـة النـاس لنـزول           املسألة الثانيـة: املسألة الثانيـة: 
القرآن وبعثة  النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأن كاًل منهمـا حـق   القرآن وبعثة  النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأن كاًل منهمـا حـق   

  وصدق.وصدق.
آية السياق إحناللية يف معانيها ودالالتها ليتجلى احلق يف كل آية السياق إحناللية يف معانيها ودالالتها ليتجلى احلق يف كل   الثالث:الثالث:

  من:من:
  كل حرف وكلمة من القرآن.كل حرف وكلمة من القرآن.  األول:األول:
وسـلم حـق، ألن الكتـاب ال    وسـلم حـق، ألن الكتـاب ال    نبوة حممد صلى اهلل عليه وآلـه  نبوة حممد صلى اهلل عليه وآلـه    الثاني:الثاني:

  ينزل إال على نيب.ينزل إال على نيب.
من مصاديق تفضيل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم من مصاديق تفضيل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم   الثالث:الثالث:

  على األنبياء السابقني يف املقام أمور:على األنبياء السابقني يف املقام أمور:
نزول القرآن وهو الكتاب اجلـامع األحكـام الـدين والـدنيا،     نزول القرآن وهو الكتاب اجلـامع األحكـام الـدين والـدنيا،       األول:األول:
لو َوَنزهْلَنا َعَليْكَ اْلِكَتباَب ِتبْيَانابا ِلكُبقال تعاىل]قال تعاىل]

ء  
ْ
  . . (1)[[شَي

، ، (2)[[خَيَْر ُأمهبة  أمة حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم]  أمة حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم]    الثاني:الثاني:
  ألنها تعاهدت القرآن، ومل تعمل على حتريفه أو تبديل كلماته.ألنها تعاهدت القرآن، ومل تعمل على حتريفه أو تبديل كلماته.

نزول حكم القصاص على النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه  نزول حكم القصاص على النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه    الثالث:الثالث:
ده ده وسلم وبقاؤه إىل يوم القيامة من غري نسخ أو تبديل وليس من نيب بعـ وسلم وبقاؤه إىل يوم القيامة من غري نسخ أو تبديل وليس من نيب بعـ 

َما َكاَن ُمحَمهد  َأَبا َأحَبد  ِمبْن ِرجَباِلكُمْ قال تعاىل]قال تعاىل]

  ..(0)[[َوَلِكْن َرسُوَل َّللاهِ َوخَاَتمَ النهبِيوينَ 
لقد إختلفت األمـم السـابقة بالقصـاص، وهـو حيـاة      لقد إختلفت األمـم السـابقة بالقصـاص، وهـو حيـاة        املسألة الثالثة:املسألة الثالثة:

وخري حمض للمؤمنني والناس مجيعا، فجاء القرآن باإلخبار عـن فرضـه   وخري حمض للمؤمنني والناس مجيعا، فجاء القرآن باإلخبار عـن فرضـه   

                                                           

 .11سورة النحل (1)
 .113سورة آل عمران (2)
 .43سورة األحزاب (0)
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املسلمني، وفيه دعوة للمسلمني لعدم اإلصغاء لغريهم ممن ال املسلمني، وفيه دعوة للمسلمني لعدم اإلصغاء لغريهم ممن ال وكتابته على وكتابته على 
يقول بالقصاص، أو الذي يدعو إىل التفريط به وبأمساء خمتلفـة حبسـب   يقول بالقصاص، أو الذي يدعو إىل التفريط به وبأمساء خمتلفـة حبسـب   

َياَأيَُّهببا الهببِذيَن الزمــان واملفــاهيم الســائدة فيــه، قــال تعــاىل]الزمــان واملفــاهيم الســائدة فيــه، قــال تعــاىل]

آَمُنببوا الَ َتتهخِببُذوا ِبََاَنببةا ِمببْن ٌُوِنكُببمْ الَ 

  ..(1)[[َيْ ُلوَنكُمْ خَبَاالا 
ِإنه الهِذيَن َيكُْتُموَن صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]   صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]     الثالث:الثالث:

  ، وفيها مسائل:، وفيها مسائل:(2)[[َما َأنَزَل َّللاهُ ِمْن اْلِكَتابِ 
خَيْبَر ُأمهبة  يفيد اجلمع بني اآليتني أن املسـلمني هـم]  يفيد اجلمع بني اآليتني أن املسـلمني هـم]    األوىل:األوىل:

،ألنهم مل يكتموا اآليـات الـيت أنزهلـا اهلل عـز     ،ألنهم مل يكتموا اآليـات الـيت أنزهلـا اهلل عـز     (0)[[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
  من خروج املسلمني للناس يف املقام أمور: من خروج املسلمني للناس يف املقام أمور: وجل، ووجل، و

  تثبيت حكم اهلل بالقصاص.تثبيت حكم اهلل بالقصاص.  األول:األول:
تعاهد حياة األفراد باإلقتصاص من القاتل، ألن الذي يهـم  تعاهد حياة األفراد باإلقتصاص من القاتل، ألن الذي يهـم    الثاني:الثاني:

  بالقتل خياف القصاص، فيكون هذا احلكم حياة له وملن يريد أن يقتله.بالقتل خياف القصاص، فيكون هذا احلكم حياة له وملن يريد أن يقتله.
  بيان حقيقة التحريف يف الكتب السماوية السابقة.بيان حقيقة التحريف يف الكتب السماوية السابقة.  الثالث:الثالث:

تالوة آية القصاص إىل يوم القيامة، ودعوة الناس للتدبر يف تالوة آية القصاص إىل يوم القيامة، ودعوة الناس للتدبر يف   ::الرابعالرابع
  إعجازها.إعجازها.

إتباع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف سنته مقرون إتباع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف سنته مقرون   اخلامس:اخلامس:
َوَمبا باإلقرار بأنه رسول اهلل وما يفعل إال ما يأمره اهلل، قـال تعـاىل]  باإلقرار بأنه رسول اهلل وما يفعل إال ما يأمره اهلل، قـال تعـاىل]  

 ُيوحَى**َيْنَُِق َعْن اْلَهَوى 
 
  ..(4)[[ِإْن ُهَو ِإاله َوحْي

بعث املسلمني لبذل الوسـع يف العمـل مبضـامني القصـاص،     بعث املسلمني لبذل الوسـع يف العمـل مبضـامني القصـاص،       الثانية:الثانية:
ومن إعجاز آية البحث أنها توجهـت يف أحكـام القصـاص إىل املسـلمني     ومن إعجاز آية البحث أنها توجهـت يف أحكـام القصـاص إىل املسـلمني     

                                                           

 .أنظر اجلزء احلادي والعشرون من تفسرينا الذي جاء خاصًا بتفسري هذه اآلية(1)
 .174اآلية (2)
 .113عمران سورة آل (0)
 .4-0سورة النجم (4)
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َياَأيَُّها واملسلمات مجيعًا مع أن إنفاذه خاص باحلاكم، قال تعـاىل] واملسلمات مجيعًا مع أن إنفاذه خاص باحلاكم، قال تعـاىل] 

  [، وفيه وجوه:[، وفيه وجوه:الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ 
  املسلمني حلث احلاكم على العمل بأحكام القصاص.املسلمني حلث احلاكم على العمل بأحكام القصاص.  دعوةدعوة  األول:األول:
إجتنــاب املســلمني مــا القتــه بعــض األمــم الســالفة إذ كــانوا إجتنــاب املســلمني مــا القتــه بعــض األمــم الســالفة إذ كــانوا   الثــاني:الثــاني:

  يقتصون من الفقري  عند جنايته، ويغضون الطرف عن الغين.يقتصون من الفقري  عند جنايته، ويغضون الطرف عن الغين.
تشرف املسـلم بتلقـي الـبالغ بـأن القصـاص ينتظـره إن قـام        تشرف املسـلم بتلقـي الـبالغ بـأن القصـاص ينتظـره إن قـام          الثالث:الثالث:

جبرمية القتل العمد، ليكون هذا البالغ ختفيفًا ورمحة من اهلل عز وجـل،  جبرمية القتل العمد، ليكون هذا البالغ ختفيفًا ورمحة من اهلل عز وجـل،  
فقوله تعاىل)كتب عليكم( يشمل فرضه على القاتل عـن عمـد، لتـدعوه    فقوله تعاىل)كتب عليكم( يشمل فرضه على القاتل عـن عمـد، لتـدعوه    
اآلية إىل قبول حكم القصاص وعدم الفرار والعناد وإيذاء اآلخر، وهو اآلية إىل قبول حكم القصاص وعدم الفرار والعناد وإيذاء اآلخر، وهو 

َفَمْن اْعَتَدى َبْعبَد َذِلبكَ َفَلبُه اآلية]اآلية]  من عمومات خامتةمن عمومات خامتة

  [.[.َعَذاب  َأِليم  
العمل بأحكام القصاص مسؤولية كـل املسـلمني علـى حنـو     العمل بأحكام القصاص مسؤولية كـل املسـلمني علـى حنـو       الرابع:الرابع:

  العموم اإلستغراقي واجملموعي.العموم اإلستغراقي واجملموعي.
وهل يف اآلية زجر للمسـلمني لإلصـطفاف مـع الـذين يقولـون مبنـع       وهل يف اآلية زجر للمسـلمني لإلصـطفاف مـع الـذين يقولـون مبنـع       

وم وم حكـم اإلعـدام مطلقــًا، اجلـواب بــني حكـم اإلعــدام والقصـاص عمــ     حكـم اإلعـدام مطلقــًا، اجلـواب بــني حكـم اإلعــدام والقصـاص عمــ     
  وخصوص مطلق فاإلعدام أعم، وال بأس ببيان أضرار اإلعدام.وخصوص مطلق فاإلعدام أعم، وال بأس ببيان أضرار اإلعدام.

ولكــن حكــم القصــاص خــارج بالتخصــ  مــن موضــوع اإلعــدام ولكــن حكــم القصــاص خــارج بالتخصــ  مــن موضــوع اإلعــدام 
  واملطالبة بتعطيله وإيقافه.واملطالبة بتعطيله وإيقافه.

فجاءت اآلية لتدعو علماء وحكام املسلمني وأهل احلل والعقد منهم فجاءت اآلية لتدعو علماء وحكام املسلمني وأهل احلل والعقد منهم 
  ببيان حقيقة من وجوه:ببيان حقيقة من وجوه:

  على اإلعدام.على اإلعدام.القصاص حياة للناس، وهو يف حقيقته حرب القصاص حياة للناس، وهو يف حقيقته حرب   األول:األول:
حكــم القصــاص نــازل مــن الســماء ومتوجــه إىل املســلمني   حكــم القصــاص نــازل مــن الســماء ومتوجــه إىل املســلمني     الثــاني:الثــاني:

  واملسلمات مجيعًا وليس لنا تعطيله.واملسلمات مجيعًا وليس لنا تعطيله.
وهل هذا التعطيل من حتريف الكتاب اجلواب ال، ألن آيـة البحـث   وهل هذا التعطيل من حتريف الكتاب اجلواب ال، ألن آيـة البحـث   

  باقية إىل يوم القيامة وال بد من وجوه أمة تعمل بها.باقية إىل يوم القيامة وال بد من وجوه أمة تعمل بها.
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التنزيل، كما يف التنزيل، كما يف جاء القرآن بذم الذين خيفون آيات وأحكام جاء القرآن بذم الذين خيفون آيات وأحكام   الثالث:الثالث:
، وفيـه  ، وفيـه  (1)[[ِإنه الهِذيَن َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاهُ آيـة السـياق]  آيـة السـياق]  

دعوة للمسلمني لعدم السكوت عن الدعوات اليت تريد تعطيل حّد مـن  دعوة للمسلمني لعدم السكوت عن الدعوات اليت تريد تعطيل حّد مـن  
َوَمْن َلْم َيحْكُبْم ِبَمبا َأنبَزَل َّللاهُ حدود اهلل، قال تعـاىل] حدود اهلل، قال تعـاىل] 

  ..(2)[[َفُ ْوَلِئكَ ُهمْ اْلكَاِفُرونَ 
يفيــد اجلمــع بــني اآليــتني أن املســلمني يتقيــدون بأحكــام      يفيــد اجلمــع بــني اآليــتني أن املســلمني يتقيــدون بأحكــام        الثالثــة:الثالثــة:

القصاص وأنهم ال يشرتون به مثنًا قلياًل، وهذا التقيد حاجة ألهل األرض القصاص وأنهم ال يشرتون به مثنًا قلياًل، وهذا التقيد حاجة ألهل األرض 
مجيعًا، وهو من عمومات قوله تعاىل يف بعثة النيب حممد صلى اهلل عليـه  مجيعًا، وهو من عمومات قوله تعاىل يف بعثة النيب حممد صلى اهلل عليـه  

، ، (0)[[َوَما َأْرسَْلَناَك ِإاله َرحَْمةا ِلْلَعاَلِمينَ وآله وسلم]وآله وسلم]
  القرآن ببيان هذه احلاجة من وجوه:القرآن ببيان هذه احلاجة من وجوه:وجاء وجاء 

ــال    األول:األول: ــال  قيـــام فريـــق مـــن امللـــل الســـابقة بكتمـــان آيـــات اهلل، قـ قيـــام فريـــق مـــن امللـــل الســـابقة بكتمـــان آيـــات اهلل، قـ
َوِإنه َفِريقاا ِمْنُهمْ َليَكُْتُمبوَن اْلحَبقه َوُهبمْ تعـاىل] تعـاىل] 

  ..(4)[[َيْعَلُمونَ 
إخفاء البشارات بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واليت إخفاء البشارات بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واليت   الثاني:الثاني:

  لسابقة وعلى لسان األنبياء السابقني.لسابقة وعلى لسان األنبياء السابقني.جاءت يف الكتب السماوية اجاءت يف الكتب السماوية ا
  تعطيل العمل بالقصاص مع أنه يتصف بأمور:تعطيل العمل بالقصاص مع أنه يتصف بأمور:  الثالث:الثالث:
  إنه أمر مفروض ومكتوب من اهلل عز وجل.إنه أمر مفروض ومكتوب من اهلل عز وجل.  األول:األول:
  يف القصاص حياة للقاتل واملقتول.يف القصاص حياة للقاتل واملقتول.  الثاني:الثاني:

حكم القصاص سبيل إىل بلوغ مراتب التقوى، ويف عمـل  حكم القصاص سبيل إىل بلوغ مراتب التقوى، ويف عمـل    الثالث:الثالث:
الثواب والتباين يوم القيامة بينهم الثواب والتباين يوم القيامة بينهم املسلمني بأحكام القصاص بشارة هلم باملسلمني بأحكام القصاص بشارة هلم ب

                                                           

 .174سورة البقرة (1)
 .44سورة املائدة (2)
 .135سورة األنبياء (0)
 .145سورة البقرة(4)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 11

  وبني الذين يتخلفون عنه.وبني الذين يتخلفون عنه.
ــة للعمــل بأحكــام     ــال املســلمني املتعاقب ــة للعمــل بأحكــام    وهــذه البشــارة باعــث ألجي ــال املســلمني املتعاقب وهــذه البشــارة باعــث ألجي
القصاص، وحتى يف األزمنة واألمصار اإلسالمية اليت يعطـل فيهـا هـذا    القصاص، وحتى يف األزمنة واألمصار اإلسالمية اليت يعطـل فيهـا هـذا    
احلكم أو اليت يسرف فيها يف الثأر واإلنتقام تتجلى الدعوة إىل القصاص احلكم أو اليت يسرف فيها يف الثأر واإلنتقام تتجلى الدعوة إىل القصاص 

  م حق ليس فيه ظلم أو تعد.م حق ليس فيه ظلم أو تعد.بلحاظ أنه حكبلحاظ أنه حك
ــاع عــن     ــًا اإلمتن ــاس مجيع ــاع عــن    لقــد أراد اهلل عــز وجــل للمســلمني والن ــًا اإلمتن ــاس مجيع لقــد أراد اهلل عــز وجــل للمســلمني والن

  اإلفراط والتفريط يف حال مصيبة القتل أو عند حدوث مقدمات الفتنة.                            اإلفراط والتفريط يف حال مصيبة القتل أو عند حدوث مقدمات الفتنة.                            

 عجلز اآليةإ
بالتخفيف مدرسة وبدله من الدية أو العفو القصاص حكم وصف 

ىل الديــة إمكــان اإلنتقــال إخالقيــة بازــاد البــدل وأجتماعيــة وإشــرعية و
 .، ويتجلى الوعد واإلنصاف بني ثنايا الوعيد فيهاظهار حسن العفوإو

من إعجاز اآلية أنها إبتـدأت باخلطـاب العـام اإلسـتغراقي الشـامل      
لألجيال املتعاقبـة للمسـلمني واملسـلمات إىل يـوم القيامـة، مـع أن حكـم        

 واحلكم. القصاص من مصاديق الوالية
 ويتصف هذا اخلطاب بأمور:

 إنه أمسى وأبهى خطاب إكرام. األول:
 نزول خطاب التشريفي)يا أيها آمنوا( من عند اهلل عز وجل. الثاني:

إختصاص املسلمني بهذا اخلطاب، من غري غلق الباب على  الثالث:
ــاىل]     ــال تع ــه، ق ــًا يف دخول ــرادًا وأمم ــات وأف ــم مجاع َوَرَأْيببَت غريه

 .(1)[َيْدخُُلوَن ِفي ٌِينِ َّللاهِ َأْفَواجااالنهاسَ 
هذا اخلطاب إحناللي، ويتصف بأنه اخلطاب األول يف كثـرة   الرابع:

 عدد املخاطبني به، يف حياة بين آدم باضافة األجيال القادمة من املسلمني.
ومن خصائصه أن هؤالء املخاطبني ذكورًا وأناثًا وهم يف إزدياد إىل 

                                                           

 .2سورة النصر (1)
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خرج املؤمنون مع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يوم القيامة، فقد 
إىل معركــة بــدر وعــددهم ثالمثائــة وثالثــة عشــر، وجــاءهم النصــر قــال   

 .(1)[َوَلَقْد َنَصَرُكمْ َّللاهُ ِببَْدر  َوَأْنُتمْ َأِذلهة  تعاىل]
وهل كثـرة أعـداد ودول املسـلمني مـن النصـر اإلهلـي أم أن القـدر        

سـوح املعـارك وهزميـة األعـداء فيهـا، اجلـواب هـو        املتيقن من النصر هو 
األول وخطاب)يا أيها الذين آمنوا( وكثرة الذين يتلقونه من املسلمني من 
مصاديق النصر اإلهلي هلم يف النشأتني، ليكون النصر يـوم بـدر توليـديًا    

ِإنه َّللاهَ َيببْرُقُق َمببْن ومتجــددًا يف موضــوعه وحكمــه قــال تعــاىل]

 .(2) [حِسَاب   َيشَاُء ِبَغيْرِ 
يف هذا اخلطاب ترغيـب للنـاس بـدخول اإلسـالم، والفـوز       الرابع:

 بالتشريف واإلكرام بتلقي خطاب العز من اهلل عز وجل.
إبتدأت اآلية بالشهادة مـن اهلل للمسـلمني باإلميـان، وفيـه      اخلامس:

 .(0)[َوَكَفى ِبالهِ شَِهيداافخر ورفعة دائمة قال تعاىل]
وضوع اآلية يكـون مـن إعجازهـا هـذا اخلطـاب      بلحاظ م السادس:

 أمور:
بعـــث املســـلمني واملســـلمات للعمـــل مبضـــامني وأحكـــام       األول:
 القصاص.

 تنمية ملكة إتقاء الدماء والقتل مطلقًا. الثاني:
قيــام املســلمني حبــث احلكــام علــى العمــل مبصــاديق اآليــة   الثالــث:

 الكرمية.
إمتنــاع املســلمني عــن الطلــب مــن احلكــام بتعطيــل أحكــام   الرابــع:

                                                           

 .120سورة آل عمران (1)
 .07سورة آل عمران(2)
 .71سورة النساء (0)
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القصــاص، ألن اخلطــاب بالعمــل حبكــم القصــاص موجــه للمســلمني      
واملسلمات مجيعًا بعرض ومرتبة واحدة، فليس من مائز يف اخلطاب بني 

 احلاكم واحملكوم.
وكان موضوع إحتجاج املالئكة على جعل آدم خليفة يف األرض هو 

َقاُلوا َأَتجَْعبُل ِفيَهبا َمبْن التنزيـل] القتـل، كمـا ورد يف   

 .(1)[ُيْفِسُد ِفيَها َوَيسِْفكُ الدوَماءَ 
ِإنوي َأْعَلمُ َمبا الَ ومن مصاديق رد اهلل عز وجل علـيهم] 

، نزول اآلية حمل البحث، وتصدرها باخلطاب العام لكل (2)[َتْعَلُمونَ 
 املسلمني واملسلمات وفيه مسائل:

 ليتنزه املسلمون عن القتل وسفك الدماء. إنه دعوة مساوية األول:
 فيه بعث إلنزال حكم القصاص بالقاتل. الثاني:

فيه إخبار من اهلل عز وجـل للمالئكـة بـأن أمـة عظيمـة مـن        الثالث:
 أهل األرض تتعاهد حكم القصاص إىل يوم القيامة.

خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَبْت وهذه األمة هم املسلمون لينالوا مرتبـة] 

 .(0)[ِللنهاسِ 
ومن اآليات يف بديع صنع اهلل عز وجل أن املالئكة هم الذين نزلوا 
بآية القصاص وما فيها من اخلطاب التشـريفي للمسـلمني لتحمـل أعبـاء     

 ومسؤوليات القصاص .
 ِإليـه  احَتكمـا  لرجلنيوقال النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم)   

 .(4)(الّله حُبْكم َأي الّله بِكتاِب بينكما أَلْقِضَينَّ

                                                           

 .03سورة البقرة (1)
 .03سورة البقرة (2)
 .113سورة آل عمران (0)
 .1/733العرب  لسان(4)
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لقد وردت هذه اآلية بالقصاص يف القتـل بينمـا جـاءت آيـة أخـرى      
ــاىل        ــه تع ــا يف قول ــات كم ــمل اجلراح ــم إذ تش ــا أع ــم ولكنه ــذات احلك ب

ــين إســرائيل]    ــى ب ــرض اهلل عل ــا ف ــوراة وم َوَكَتبَْنببا خبصــوص الت

َعَلببيِْهمْ ِفيَهببا َأنه الببنهْفسَ ِبببالنهْفسِ َواْلَعببيَْن 

اْلَعيْنِ  اْلُُذنِ َوالسونه ِب اْلَنفِ َواْلُُذَن ِب نفَ ِب َواَْل

 .(1)...[ِبالسونو َواْلجُُروحَ ِقَصاص  
ــه مصــاحبًا للحكــم      ــة أنهــا ذكــرت العفــو وجعلت ومــن إعجــاز اآلي

بالقصــاص يف ذات اآليــة الكرميــة، نعــم مل يــأت األمــر بــالعفو، ولكنهــا  
باإلحسان والتدارك، وفيه خاطبت اجلاني إذا أعفى عنه أولياء اجملين عليه 

ترغيب بالعفو، ومنع من إستحواذ النفس الشهوية والغضبية، نعم جاءت 
 .(2)[َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتهْقَوىآية أخرى بقوله تعاىل]

وورد قوله تعـاىل أعـاله يف آيـة تتعلـق بأحكـام الطـالق واملهـر وفيـه         
 قوالن:

 إبن عباس. اخلطاب للزوج واملرأة مجيعًا، عن األول:
 .(0)إنه للزوج وحده، عن الشعيب الثاني:

ولكــن املــورد ال خيــ  الــوارد، فاآليــة عامــة، والعفــو حســن ذاتــًا  
وأثرًا، باإلضافة إىل أن اآلية مل تكره صاحب احلق على العفو بل تـرتك  

 َوَلكُبمْ له األمر، والعفو متخلف رتبة عن حق القصاص، قال تعاىل]

 .(4)[حَيَاة   اْلِقَصاصِ  ِفي
والعفــو أحســن مــن القصــاص، والصــرب أحســن مــن اإلنتصــار لــذا 
جاءت آيات القرآن باحلث على العفو والصـرب متفـرقني ووـتمعني، قـال     

                                                           

 .44سورة املائدة (1)
 .207سورة البقرة (2)
 .1/042ومع البيان (0)
 .171سورة البقرة (4)
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َوَلَمبْن ََببََر َوَغَفبَر ِإنه َذِلبكَ َلِمبْن َعببْزِم تعـاىل] 

 .(1)[اْلُُمورِ 
وتبني اآلية حقيقة وهي عدم إحنصار العقاب على اجلنايـة يف احليـاة   
الدنيا بل يشمل عامل اآلخرة، وما ينتظر الناس من الوقوف بني يدي اهلل 
للحساب والثواب على التوبة والصالح، والعقـاب علـى الظلـم للـذات     

 والغري، واإلصرار على املعصية.
وإبتدأت اآليـة بالثنـاء علـى املسـلمني وأختتمـت باإلنـذار والوعيـد        

 خلصوص الذين يعتدون بعدم التخفيف والعفو.
قد  صاص( و ية )الق ية آ سمية اآل كن ت ويم

مرات،  بع  قرآن أر في ال صاص  فظ الق ورٌ ل

منها ثالثبة فبي سبورة البقبرة وحبدها
(2)

 ،

سور  خر  هي أ ئدة و سورة الما في  عة  والراب

القرآن نزوالا 
(0)

. 

 اآلية سالح
وحائل دون الشـقاق الـذي يـؤدي     ،يف اآلية رمحة ورأفة باملسلمني

ن اإلحتاد والتعاون ببيان حكم عام ملسـألة  ضعاف الكلمة وحيول دوإىل إ
 املسائل اليت تواجه وتمعاتهم. أشدمن 

جاءت اآلية حكمًا جزائيًا وتشريعيًا باقيـًا إىل يـوم القيامـة فإبتـدأت     
بسالح للمسلمني واملسـلمات وهـو إكـرامهم بالشـهادة هلـم مـن اهلل عـز        

ون هذا اخلطاب وجل باإلميان خبطاب التشريف )يا أيها الذين آمنوا( ليك
 على وجوه:
 إنه واقية من قيام املسلمني بالقتل وسفك الدماء والتعدي. األول:

                                                           

 .40سورة الشورى(1)
 .171،171،114أنظر اآليات (2)
 .44سورة املائدة (0)
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إكرام املسلمني يف مقام احلكـم اجلنـائي دعـوة هلـم لتعاهـده       الثاني:
 وحفظه تالوة ورمسًا وتأوياًل وعماًل يف ميدان اجلزاء.

تذكري املسلمني عند تالوة اآلية بأن حكم القصاص وظيفـة   الثالث:
 عامة هلم على حنو العموم اإلستغراقي واجملموعي.

ميتاز املؤمنون بفرض حكم القصاص عليهم، فهو رمحة من  الرابع:
اهلل، وفيه من املنافع والفوائد ما ال يعلمه إال اهلل عز وجل، ولكن هذا ال 

لـدات اخلاصـة خبصـائ  ومنـافع تشـريع      مينع من الدراسات وتأليف اجمل
 القصاص.

وهل حكم القصاص نعمة على املسلمني وحدهم أم على املسلمني 
َوِإْن والناس مجيعًا، اجلواب هو الثاني، وهو من عمومات قوله تعاىل]

 .(1)[َتُعدُّوا ِنْعَمَة َّللاهِ الَ ُتحُْصوَها
حممد صلى اهلل  لقد أراد اهلل عز وجل للشريعة اليت أرسل بها النيب

عليه وآله وسلم البقاء إىل يوم القيامة، فتفضل حبكم القصاص، واألمن 
ــه        ــة بقول ــيء اآلي ــه وو ــه ووجوب ــرار فرض ــن أس ــاعي م ــلم اإلجتم والس

[، فجـاء حكـم القصـاص بـذات     ُكِتَب َعَليْكُْم اْلِقَصاصُ تعـاىل] 
ــال       ــبيل اهلل ق ــاد يف س ــيام واجله ــة الص ــا فريض ــيت وردت فيه ــيغة ال الص

 .(2)[ُكِتَب َعَليْكُمْ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره  َلكُمْ اىل]تع
وفيه تأكيد على املسلمني بلزوم تعاهد حكم القصاص وإجتناب ما 

 وقعت به األمم السابقة من التفريط فيه.
ومل حتصر اآلية احلكم عند اجلناية بالقصاص بل تركت لولي اجملين 

 وبة ذاتًا وهي:عليه قبول الدية والعفو املقرتن بأمور حمب
 الرتغيب بالعفو.األول:

                                                           

 .04سورة إبراهيم (1)
 .215سورة البقرة (2)
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 التذكري باألخوة اإلميانية يف ساعة إختيار القصاص أو عدمه.الثاني:
 الدعوة للتقيد بآداب العفو. الثالث:
عدم إسـتمرار اجلـاني يف التعـدي والظلـم بلحـاظ أن العفـو        الرابع:

 رمحة من اهلل عز وجل على أطراف اجلناية.
  بعث اجلاني على أداء الدية باحسان. اخلامس:

 السادس : رجاء الثواب يف العفو قربة إىل اهلل .

 سبلب النزولأ
ن هذه اآلية نزلـت يف حـيني مـن العـرب ألحـدهما      أذكر يف   -1 

طول على اآلخر وكانوا يتزوجون نساءهم بغري مهور، واقسـموا لنقـتلن   
وبالرجـل منـا الـرجلني    بالعبد منـا اكـرمهم، وبـاملرأة منـا الرجـل مـنهم،       

منهـم، وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جـراح اولئـك، حتـى جـاء     
  .(1)اإلسالم فانزل اهلل هذه اآلية

 الزجاجي القاسم وأبو ناسخه يف داود وأبو محيد بن عبد وأخرج)  
 فيهم اجلاهلية أهل كان: قال اآلية يف قتادة عن سننه يف والبيهقي أماليه يف

 عبدًا هلم فقتل عدد فيهم كان إذا منهم احلي فكان للشيطان، وطاعة بغي
 يف غريهم على وتفضاًل تعززًا حرًا إال به نقتل لن: فقالوا آخرين قوم عبد

 ، رجـالً  إال بها نقتل لن: قالوا امرأة قتلتها أنثى هلم قتلت وإذا أنفسهم،
 عـن  نهـاهم  اآليـة،  آخـر  إىل بالعبـد  العبد أن خيربهم اآلية هذه اهلل فأنزل

َوَكَتبَْنا َعَلبيِْهْم ِفيَهبا ]فقال املائدة سورة أنزل ثم البغي،

اإلمجاع على ان اآليات القرآنية  ،(0) ((2)[َأنه النهْفسَ ِبالنهْفسِ 
                                                           

علــي الفضــل بــن احلســـن   ومؤلــف ومــع البيــان ابــ .1/254ومــع البيــان (1)
 . 441الطربسي من رجال القرن السادس اهلجري وتوفى سنة

 .44سورة املائدة (2)
 .1/047الدر املنثور (0)
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 اعم من اسباب النزول.
ان اآلية نزلت يف مقتل محزة عم النيب صلى اهلل عليه وآله   -2 

وسلم، ويناقش بان ظاهر اآلية يتعلق بالتشريع وهي اعـم مـن قضـية يف    
 . واقعة

لكن ليس من تعـارض بـني األمـرين فينـزل احلكـم يف واقعـة ليبقـى        
 .تشريعًا إىل يوم القيامة

لغة يف القصاص ن قريظة والنضري اتبعوا العرب يف التعدي واملباإ -0
 على حول احلّيني ألحد وكان: والّنضري قريظة:  كيسان ابن وقال)والدية
 ليقتلن فاقسموا. مهور بغري نسائهم ينكحون والّشرف،وكانوا الكرم يف اآلخر
 منهم، الّرجلني مّنا وبالّرجل منهم، الّرجل مّنا وباملرأة منهم، احلّر مّنا بالعبد

. اجلاهلية يف يعاملونهم كذا وهم أولئك جراحات ضعفي جراحاتهم وجعلوا
 هذه تعاىل اهلل فأنزل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل أمرهم فرفعوا
 .(1)(وسّلموا فرضوا باملساواة وأمرهم اآلية،
 أحياء من حيني يف اآلية هذه نزلت: وقتادة والكليبقال الشعيب  - 4

 قتلى بينهما وكانت بقليل اإلسالم قبل اجلاهلية يف اقتتلوا العرب
 قال اإلسالم، جاء حتى بعض من بعضهم يأخذها مل وجراحات

: جبري بن سعيد وقال والنضري، قريظة بين بني كانت :حيان بن مقاتل
 .(2)(واخلزرج األوس بني كانت

 حزبني أهل إّن وذلك الّديات؛ يف اآلية هذه نزلت:  ومجاعة الّسدي -4
 صلى} نبّيه تعاىل اهلل فأمر ،معاهد واآلخر مسلم أحدهما أقتتلوا؛ العرب من
 من واحد كل من الّنساء ديات زعل بأن بينهم يصلح أن وسلم عليه اهلل

                                                           

 .1/014الثعليب/ الكشف والبيان (1)
 .1/111تفسري البغوي (2)
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 بالّرجال، الّرجال وديات اآلخر، الفريق من الّنساء بديات قصاصًا الفريقني
 يف عليكم وكتب فرض {ُكَتب آمنوا اّلذين آيها يا} فأنزل بالعبيد، والعبيد
 .القتلى

 من وأصله والّديات، واجلروح النفوس يف واملماثلة املساواة:  والقصاص
 بّين ثّم مثلُه، فيعمل به عمل ما يتبع به املفعول فكان اتّبعه إذا األثر قّ 
اْلحُرُّ ِباْلحُرو َواْلَعبُْد ِباْلَعبِْد َواْلُنثَى ]: فقال

 .(2)((1) [ِباْلُنثَى
تدل وتمعة لو قلنا وسباب النزول هذه، أوليس من تعارض بني 

هم أبصحتها على احلاجة اإلجتماعية واألخالقية هلذه اآلية ألنها من 
بأيام البعثة النبوية وان كانت تلح  وال ينحصر موضوعهامصاديق العدل، 

ىل اآليات القرآنية إن احلاجة إوتضغط لنزول احلكم ومباشرة العمل به، بل 
 مستمر. كهذه اآلية يف انشطار

 مفهوم اآلية
اآليــة شــهادة تأرخييــة دائمــة علــى اســتيعاب احكــام القــرآن جلميــع 
نواحي احلياة اإلنسانية ومل يكتف بوضع القوانني والسنن ، وهذه السنن 
درس تــأدييب لتهــذيب النفــوس وختليصــها مــن الكــدورات واســباب       

 . اخلصومة والنزاعات
وما يف اآلية من األحكام حتذير ومنع من عـدم اإلنصـاف والتجـرأ     

على حقوق اآلخرين، ان دراسـة يف واقـع القبائـل العربيـة ايـام النـزول       
وتفشي الغزو فيما بينها وظهور الثأر حتـى داخـل القبيلـة الواحـدة يـبني      
احلاجــة اىل األحكــام الســماوية الرادعــة الــيت متكــن قــادة املســلمني مــن  

                                                           

 .171سورة البقرة (1)
 .1/015الثعليب/ الكشف والبيان (2)
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الـذات وتهيئـة النفـوس للتـدبر باآليـات الـيت جـاء بهـا الرسـول          اصالح 
ــد   ــرم حممـ ــلم   األكـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى اهلل عليـ ــالفرائض   ،صـ ــزام بـ واإللتـ

والواجبات.  وبناء اركان الدين لكي يؤدي كـل جيـل مـن املسـلمني مـا      
زب عليه من إتيان العبادات وتسليمها وصية وامانة اىل اجليـل الالحـق   

 امة.وهكذا اىل يوم القي
ان بقاء اجملتمع مفككًا ضـعيفًا منشـغاًل باخلالفـات العامـة واخلاصـة      
حيول دون رسوخ األحكام ولعله من بني أسباب ضعف الديانات السابقة 
وطرو التحريف على الكتب السماوية النازلة قبل القرآن، فبدأ اإلسالم 
بإصالح األمة، وهذا اإلصالح مل ينحصـر بايـام النـزول بـل هـو قاعـدة       
أخالقية لنشر الفضيلة والوئام يف اجملتمعات اإلسالمية وبني املسلمني وبني 

 غريهم من األمم.
دعوة للناس مجيعًا إلصالح القـوانني  وإصالح اجملتمعاتراإلسالمية 

وبسـط العـدل، وتبـدو احلاجـة اىل هـذه اآليـة يف زمـان العوملـة وتـداخل          
مسـلمني ومنـع   احلضارات وتقارب األمم من عدة وجوه فهي حصـانة لل 

 القوانني وان ظهرت يف بعض البلـدان ومـال   رياألخذ من الغإطالق من 
هلا بعض رجال القـانون، ولكـن القـرآن حيـول دون التمـادي يف ذلـك،       
ولعل اآلية تبني خلاًل يف بعض القوانني واألنظمة الوضعية وعدم كفايتها 

ني واألحكـام  يف منع اجلرمية وانتشار الفاحشـة، واملقارنـة يف بـاب القـوان    
حكم الشـرع ومـا   جتليات الكتاب واجلنائية تظهر ختلف حكم العقل عن 

منـع األعضـاء واجلـوارح مـن     و، نفوس لسنة والفيه من اصالح دائم لأل
 .التعدي 

لقــد جــاء اخلطــاب يف اآليــة للــذين آمنــوا ممــا يعــين ان مــا فيــه مــن    
العمــوم األحكــام نــوع اكــرام هلــم وبيــان ألهليــتهم إلمضــائها علــى حنــو 

اإلستغراقي، ومن مفاهيم هـذه اآليـة اثبـات غنـى املسـلمني عـن غريهـم        
وحاجة الناس اليهم، فاألنظمة والقوانني اهم ركائز اجملتمع والزراعـات  
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والصناعات والتجارات تتفرع عنها ألنه من غـري قـانون حيكـم الصـالت     
مـال  واملعامالت بني النـاس ال ميكـن التوسـعة واإلرتقـاء يف ميـادين األع     

 املختلفة.
ــارة       ــم يف احلض ــلمني لغريه ــبق املس ــى س ــأرخيي عل ــاهد ت ــة ش واآلي
والتمدن والرقي وان حصل خلل فيما بعد فبسبب القصور واإلبتعاد عن 

ولكـن القـرآن يقصـر مسـافة وسـعة هـذا اإلبتعـاد،        ، الشريعة واحكامها 
مبعنى كلما ابتعد الناس عن األحكام الشرعية فان القرآن يبقى يدعوهم 
بقوة وكلمـا اوغلـوا يف تطبيـق األحكـام الوضـعية والقـوانني املدنيـة فـان         
القرآن حجة عليهم يكشف هلم اخلطأ يف طريقهم وحيثهم علـى الرجـوع   

َفَذكوْر ِإنهَما َأْنَت اىل الفطرة السليمة وحكم السماء، قال تعاىل]

 .(1)[َلسَْت َعَليِْهمْ ِبُمسَْيَِر   *ُمَذكور  
فهم النفس اإلنسـانية، وعلمـاء الـنفس مطلقـًا أي     واآلية مدرسة يف 

بغض النظر عن انتماءاتهم مطالبون بالرجوع اىل هذه اآلية وما فيها من 
 األحكام لسرب اغوار النفس ومعرفة عللها وكيفية اصالحها.

ومن اإلعجاز يف اآلية ترغيبهـا بـالعفو وجعلـه خطابـًا خاصـًا لـولي       
مـن التصـرف يف حقـوق النـاس ومـا       اجملين عليه، أي انها منعت احلكـام 

يتعرضون له من اجلنايات، فال يستطيع احلاكم او رئيس القبيلة او الفقيه 
اجلامع للشرائط ان يسقط القصاص ألنه حكم شرعي اال ان يعفـو ولـي   

 اجملين عليه او يرضى بالدية بدل القصاص.
ــة رمحــة   ــنهم   إفهــذه اآلي ــة مهــداة اىل املســلمني واملستضــعفني م هلي

وتبعـــث األمـــل يف قلـــوبهم وجتعلـــهم يتوجهـــون اىل ، ورة خاصـــة بصـــ
العبادات واملناسك برضا فهـي حصـانة شخصـية لكـل فـرد مـنهم ولغـري        

 املسلمني ايضًا.

                                                           

 .22-21سورة الغاشية (1)
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وتعطي اآلية للحاكم املسلم قوة ومنعة فالقدرة على امضاء األحكام 
نه الشرعية عنوان السلطنة والعز واملنعة فرتى احلاكم زتهد يف تثبيت سلطا

باقامة احلدود ومن اجل اقامتها مبعنـى ان اقامـة احلـدود مقدمـة لتثبيـت      
من افضل الوسائل لتثبيت  وهياحلكم وبعث اهليبة له يف نفوس الناس، 

احلكم سواء مبا تسببه من نشر العدل او مبيل النفوس للحاكم عند عملـه  
والذين مبا انزله اهلل، وقدرته على مواجهة اخلارجني عن احكام التنزيل 

 غلبت عليهم القوة الشهوية والغضبية.
آليــة تأســيس لعلــم الفقــه اجلنــائي وبــاب هــدى وصــالح للنــاس   او

 مجيعًا.
وخامتة اآلية حرز مساوي لتثبيت العمل مبا فيها من األحكام وعدم 
التفريط بها وهي حاجز دون الظلم والتعدي فهذه اآلية شـاهد علـى ان   

الح اجملتمعـات اإلسـالمية علـى تعاقـب     القرآن هو القائد والرائد يف اصـ 
أجياهلا وهذا من اعجاز القـرآن الغـريي ويف بـاب األخـالق واإلجتمـاع      

 واإلقتصاد واحلكم.

 اآلية لطف
يطل اجلديدان اليوم وليلته على الناس يف احلياة الدنيا، وليس فيهما 
أمر ثابت يف باب احلكم والسلطنة، ومن يكون فقريًا يف يوم يكون غنيًا يف 
آخر، ومن يكون حمكومًا قد يصبح حاكمًا، وجاءت آيـة البحـث للزجـر    

أ، عن إتباع اهلوى يف التشريع، أو اإلجتهاد الذي حيتمل الصواب واخلط
إذ أنها تتضمن احلكم السماوي حلال اجلناية والتعدي يف سـفك الـدماء،   
فال موضوعية لتغري أحوال الناس يف الدنيا يف هذا التشريع ألنه أمر إحتج 
املالئكة بسببه على جعل اإلنسـان خليفـة يف األرض كمـا يف قولـه تعـاىل      
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َأَتجَْعبُل ِفيَهبا َمبْن ُيْفِسبُد ِفيَهبا الذي تقدم ذكـره] 

 ، فجاءت هذه اآلية ألمور:(1)[َيسِْفكُ الدوَماءَ وَ 
املنع من الفسـاد يف احلكـم، ألن احلكـم مسـاوي، تفصـيلي       األول:

 خال من اإلمجال والرتديد.
النهي عن تضييع الدماء، واهلل ولي ما ال ولي له وفيه شاهد  الثاني:

بأن اهلل عز وجل حينمـا خلـق اإلنسـان مل يرتكـه يتعـرض للظلـم وأشـد        
مصاديقه وهو القتـل وزهـوق الـروح، بـل أمـر حبكـم القصـاص وأنـذر         
بالعقاب األليم، ومن رمحته أنه سبحانه مل يغلق باب التوبة على اجلاني 

ة، أمـا يف الـدنيا فـإن اآليـة تتضـمن تفـويض العفـو عـن         يف الدنيا واآلخـر 
اجلاني لولي اجلاني، وأما خبصوص اآلخرة فإن اهلل عز وجل ندب الناس 

ِإنه َّللاهَ الَ َيْغِفبُر َأْن عمومًا إىل التوبة واإلستغفار، قـال تعـاىل]  

 .(2)[ُيشَْركَ ِبِه َوَيْغِفُر َما ٌُوَن َذِلكَ ِلَمْن َيشَاءُ 
السعة واملندوحـة يف احلكـم وتوليـة ولـي اجملـين عليـه علـى         الثالث:

حكـم القصـاص وحقــه بـالعفو قربــة إىل اهلل تعـاىل، وطلبــًا للثـواب مــن      
عنده، وفيه تنزه عن النفس الغضبية وحب اإلنتقام والبطش، ومن اآليات 
يف خالفة اإلنسان يف األرض هو ثناء الناس على الذي يعفو، وإكبـارهم  

سن خلقه، ويف الثناء على املؤمنني وبيان حسن خصاهلم وإكرامهم له حل
َوَيببْدَرُءوَن قــال تعــاىل  ]، ومــا يرتشــح عنهــا مــن الثــواب العظــيم  

 .(0)[ِباْلحَسََنِة السهيوَئةَ 
القصــاص هــو قتــل جــزاء علــى القتــل العمــد فكيــف يكــون لطفــًا، 

 واجلواب من وجوه:

                                                           

 .03البقرة سورة (1)
 .41سورة النساء (2)
 .22سورة الرعد (0)
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 التعـدي، وهـو   إنه إستيفاء حلق، وعقوبة علـى اإلسـراف يف   األول:
َوِإْن َعاَقبُْتمْ َفَعاِقبُوا ِبِمثْبِل عقوبة باملثل، قـال تعـاىل]  

 .(1)[َما ُعوِقبُْتمْ ِبهِ 
القصــاص شــفاء لصــدور أوليــاء الــذي ُقتــل ظلمــًا وتعــديًا   الثــاني:

 وجورًا.
اللطــف يف حكــم القصــاص أعــم مــن إنفــاذه علــى القاتــل  الثالــث:

 فيشمل جهات:
تمعات املسلمني، فـال خيـاف اإلنسـان مـن     بعث األمن يف و األوىل:

 القتل غيلة وظلمًا ألن حكم القصاص ينتظر القاتل.
توجه املسلمني ألداء العبادات، والصنائع والتجارات، ولو  الثانية:

كان القتل ظلمًا شائعًا يف اجملتمعات والطرقات لتعطلت األعمال وإختار 
 ه من غري سبب.اإلنسان اجللوس يف بيته خشية القتل والفتك ب

عمــل املسـلمني بــاحلكم السـماوي يف بــاب القصــاص، ويف    الثالثـة: 
 ترتيب للعمل بآيات األحكام اليت يف القرآن يف باب املعامالت.

سالمة املسلمني وعوائلهم من الفزع ومصاحبة اخلوف هلم،  الرابعة:
وهو من أسرار ويء آية القصاص بعد آية الـرب وبيـان مصـاديقه لتكـون     

السالمة ثوابًا عاجاًل من اخلوف والقتل ظلمـًا، وهـو مـن عمومـات     هذه 
َمْن ْ آَمَن ِبالهِ َواْليَبْوِم اآلخِبِر َوَعِمبَل قولـه تعـاىل]  

 .(2)[ََاِلحاا َفالَ خَْوَ  َعَليِْهمْ َوالَ ُهمْ َيحَْزُنونَ 

 إفلضلت اآلية
كل آية من القرآن إشراقة تطل على النفوس، ومشس تضيء دروب 
احلق واهلـدى للمسـلمني والنـاس مجيعـًا، وضـياء اآليـة القرآنيـة عقلـي         

                                                           

 .125سورة النحل (1)
 .51سورة املائدة (2)
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وحسي، ويتجلى مبضامني اآلية وأحكامها ومـا يرتتـب عليهـا مـن النفـع      
 العام واخلاص.

وم حلياة تتقبناًء لقد كانت بعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
باهلدى مع إقـرتان الصـالح فجـاءت آيـة البحـث للزجـر عـن الفسـاد يف         

ــاىل]  ــال تع َوالَ ُتْفِسببُدوا ِفببي اْلَْرَِ َبْعببَد األرض، ق

، وزتهـد السـالطني   (1)[ِإَْالَحَِها َواٌُْعوُه خَْوفاا َوطََمعابا
ــه     ــى تظهــر عيوب ــث حت واحلكومــات لغــرض تشــريع خمصــوص، وال يلب

ائع، وال ميكــث يف األرض طــوياًل، قــال ونواقصــه وعــدم إحاطتــه بالوقــ
، بينمـا  (2)[َوِتْلكَ اْلَيهاُم ُنَداِوُلَها َبيَْن النهاسِ تعاىل]

جاءت آية البحث حبكم القصاص لتمضـي علـى نزوهلـا أكثـر مـن ألـف       
وأربعمائة سنة من غري ظهور نق  فييها ويف آيات القرآن األخرى ، وهو 

 فيوضاته. باق إىل يوم القيامة بتجدد مستمر يف
وفيه بعث للسكينة يف قلوب الناس على أبنائهم وذرياتهم وهو مـن  

اْليَببْومَ َأْكَمْلببُت َلكُببمْ ٌِيببَنكُمْ عمومــات قولــه تعــاىل]

الََم  ُمْ اإِلس يُت َلك ي َوَرِض يْكُْم ِنْعَمِت ُت َعَل َوَأْتَمْم

، لتكون فيـه آيـة عظمـى وإنتفـاء للخـوف مـن نفـوس اآلبـاء         (0)[ٌِيناا
على مستقبل أبنائهم، ليكون هذا اإلنتفاء سببًا لتثبيـت معـامل    واألمهات

 اإلميان يف نفوسهم.
ويدل إبتـداء اآليـة باخلطـاب التشـريفي للمسـلمني والـذي يتضـمن        
إكرامهم على أن القصاص ليس سخطًا وغضبًا بل هو رمحة بهم، وثناء 
عليهم، وجزاء عاجل علـى اإلميـان، فلـم يـرتك اهلل عـز وجـل املسـلمني        

وتـوليهم  بعضهم يقتل بعضًا، وحكم القصاص عـام ليكـون املسـلمون و   
                                                           

 .44سورة األعراف (1)
 .143سورة آل عمران (2)
 .0سورة املائدة (0)
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ثين الوسادة هلم رمحة بالناس مجيعًا، بـأمنهم وسـالمتهم مـن    احلكم و
القتل والفتك، فيؤاخذ املسلم الذي يتعدى على الكتابي، وهو من أفراد 
علــة فــرض اجلزيــة علــى أهــل الكتــاب ألنهــم يف ذمــة اإلســالم، وعنايــة  

 املسلمني.
وعن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم: يف رجل مسلم يقتل رجاًل 
من أهل الذمـة فقـال هـذا حـدث شـديد ال حيتملـه النـاس ولكـن يعطـي          

، وقيـل هـو   (1)ديـة املسـلم ثـم ُيقتـل بـه املسـلم(       -أي ولي املقتول-الذمي
حممول فيما إذا كان املسلم معتادًا لقتل الذمي واملعاهد لنصوص أخرى، 

 لتساوي يف الدين وامللة يف حكم القصاص على القول بها.ولقاعدة ا
وتنشر اآلية شآبيب الرمحـة بـني املسـلمني يف أشـد األحـوال، فمـع       
مرارة الظلم بالقتل العمد، وفقدان األب إلبنه واإلبن ألبيه، تـأتي اآليـة   
بالرتغيب بالعفو والندب إليه لتكون األولويـة ألخـوة اإلميـان، وللداللـة     

اتل خسر أخاه يف الدين، وأن أوليـاء القتيـل يقابلونـه بـالعفو     على أن الق
 رجاء الثواب من اهلل عز وجل.

 من غليلت اآلية
 يف اآلية مسائل:

تشريع القوانني اجلنائيـة للمسـلمني يف أمصـارهم املتعـددة،      األوىل:
 وإىل يوم القيامة.

إزالـة العصـبية القبليـة الـيت كانـت سـائدة بـني العـرب قبـل           الثانيـة: 
قالـت: أنـا أنظـر إىل    وباإلسناد عن برة بنت أبي جتراة قالت: اإلسالم، )

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني خرج من البيت، فوقف على الباب 
وأخذ بعضادتي الباب، فأشرف على الناس وبيده املفتاح، ثـم جعلـه يف   

                                                           

 .7/405الكايف الكليين (1)
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ما أشرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس، وقد قالوا: فل كمه
  . ليط بهم حول الكعبة فهم جلوس

قال: احلمد هلل الذي صدق وعـده، ونصـر عبـده، وهـزم األحـزاب      
وحده! ماذا تقولون ومـاذا تظنـونق قـالوا: نقـول خـريًا ونظـن خـريًا، أخ         

عليه وسلم:  كريم  وابن أٍخ كريم، وقد قدرت! فقال رسول اهلل صلى اهلل
فإني أقول كما قال أخي يوسف: " ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم 
وهو أرحم الرامحني " . أال إن كل ربًا يف اجلاهلية، أو دٍم، أو مـاٍل، أو  
مأثرٍة، فهو حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج؛ أال ويف قتيل 

ظًة مائة ناقٍة، منها أربعون يف العصا والسوط اخلطأ شبه العمد، الدية مغل
بطونها أوالدها. إن اهلل قد أذهب خنوة اجلاهلية وتكربها بآبائهـا، كلكـم   

 من آدم وآدم من تراب، وأكرمكم عند اهلل أتقاكم.
أال إن اهلل حــرم مكــة يــوم خلــق الســموات واألرض، فهــي حــرام   

ومل حتل لي حبرمة اهلل، مل حتل ألحٍد قبلي، وال حتل ألحٍد كائٍن بعدي، 
يقصـرها رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم بيـده        -إال ساعًة من النهـار  

ال ينفر صديها وال يعضد عضاهها، وال حتـل لقطتهـا إال ملنشـد،     -هكذا 
وال خيتلى خالها . فقال العباس، وكان شيخًا وربًا: إال اإلذخر يا رسول 

فسـكت رسـول اهلل    اهلل، فإنه البد منه، إنه للقـرب وطهـور البيـوت. قـال:    
صلى اهلل عليه وسلم ساعة، ثم قال: إال اإلذخر فإنه حـالل. وال وصـية   
لوارث، وإن الولد للفراش وللعاهر احلجر ، وال حيل المرأٍة تعطـي مـن   
ماهلا إال بإذن زوجها، واملسلم أخو املسلم، واملسلمون إخوٌة، واملسلمون 

عليهم أقصاهم، ويعقد  يد  واحدٌة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يرد
عليهم أدناهم، ومشدهم على مضـعفهم وميسـرتهم علـى قاعـدهم؛ وال     
ــتني        ــل مل ــوارث أه ــده. وال يت ــٍد يف عه ــافٍر، وال ذو عه ــلم  بك ــل مس يقت

 خمتلفتني، وال جلب وال جنب ؛
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وال تؤخذ صدقات املسلمني إال يف بيوتهم وبأفنيتهم، وال تنكح املرأة 
نة على من ادعى واليمني على من أنكـر، وال  على عمتها وخالتها، والبي

تسافر امرأٌة مسرية ثالٍث إال مع ذي حمرم، وال صـالة بعـد العصـر وبعـد     
الصبح، وأنهاكم عن صـيام يـومني، يـوم األضـحى ويـوم الفطـر، وعـن        
لبستني! ال حيتب أحدكم يف ثوٍب واحٍد يفضـي بعورتـه إىل السـماء، وال    

 .(1)(وقد عرفتموهايشتمل الصماء ، وال إخالكم إال 
ــالعرب فتلــبس رداء مالئمــًا هلــا وألســباب     والعصــبية ال تنحصــر ب
الفتنــة، يف كــل زمــان ومكــان، فتظهــر بلغــة املنــاطق واملــدن واألحــزاب   
والقبليـــة ، فجـــاءت اآليـــة واقيـــة عامـــة منهـــا وإىل يـــوم القيامـــة، قـــال  

َأْعَداءا َواْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاهِ َعَليْكُمْ ِإْذ ُكْنُتمْ تعـاىل] 

َفببَ لهَف َبببيَْن ُقُلببوِبكُمْ َفَ َْبببَحُْتمْ ِبِنْعَمِتببِه 

، فإن قلت إذا كانوا أخوة فلم يقـدم بعضـهم علـى قتـل     (2)[ِإخَْواناا
 اجلواب من وجوه:، بعضهم اآلخر 

 ال حيصل القتل بني املسلمني إال على حنو القضية الشخصية. األول:
يتلقى املسلمون واملسلمات نبأ القتل باإلنكار فال جتد للقاتل   الثاني:

 من ينصره ويشد على يديه.
يدرك املسـلمون والنـاس مجيعـًا القـبح الـذاتي والعرضـي        الثالث:

للقتل وهذا اإلدراك وقبح القتـل مـن عمومـات رد اهلل عـز وجـل علـى       
إحتجـوا   ، حينمـا (0)[ِإنوي َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمبونَ املالئكـة] 

ــل]    ــا ورد يف التنزي ــل آدم خليفــة يف األرض كم ــى جع َأَتجَْعببُل عل

، والنـاس  (4)[ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيسِْفكُ الدوَماءَ 
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يبغضون القتل وتنفر نفوسهم منه، إال القليل النادر الذي يهم بالقتل ثم 
 يندم على الفعل، وإذا مل يستطع القتـل فإنـه يشـكر اهلل عـز وجـل علـى      

 ذهاب ساعة الفتنة.
لقد تفضل اهلل عز وجل وجعل القصاص زاجرًا عن القتل،  الرابع:

 ومانعًا من تكراره.
حكم القصاص أعم من أن ينحصر باملسلمني فهو شـامل   اخلامس:
 للناس مجيعًا.
القتل سابق يف زمانه لبعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله  السادس:

أخــــاه هابيــــل كمــــا ورد يف    وقــــد قتــــل قابيــــل إبــــن آدم   ، وســــلم 
َفََوهَعْت َلبُه َنْفسُبُه َقْتبَل َأخِيبِه َفَقَتَلبُه التنزيـل] 

، ومع أن القتل يف بين إسرائيل كان (1)[َفَ َْبَحَ ِمْن اْلخَاِسِرينَ 
أمرًا شديدًا غري متعارف فقد جاءت قصة البقرة والـيت مسيـت بإمسهـا    

إسـرائيل مـن غـري أن     أكرب سورة من القرآن يف مسألة مقتل فرد من بـين 
ــاني      ــف اجلـ ــالم لكشـ ــه السـ ــى عليـ ــأوا إىل موسـ ــل، إذ جلـ ــرف القاتـ يعـ

ََِإْذ َقاَل ُموسَى ِلَقْوِمِه ِإنه َّللاهَ َيْ ُمُرُكْم َأْن فنزلـت] 
اَل  ُزواا َق ُِذَنا ُه اُلوا َأَتتهخ َرةا َق ْذَبحُوا َبَق َت

 . (2)[َأُعوُذ ِبالهِ َأْن َأُكوَن ِمْن اْلجَاِهِلينَ 
بينما جـاءت آيـة واحـدة مـن القـرآن تـبني للمسـلمني كافـة أحكـام           

 القصاص وتتضمن أحكام العفو فيه.
لزوم التقيد بأحكام األخوة اإلميانية من طرف القاتل وولي  الثالثة:

املقتــول، لتكــون األولويــة هلــا ألن فيهــا خــري الــدنيا واآلخــرة، وهــو مــن 
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َّللاهِ جَِميعابا َوالَ َواْعَتِصُموا ِبحَبْبِل عمومات قوله تعـاىل] 

 .(1)[َتَفرهُقوا
يف تعاهد املسلمني لألخوة اإلميانية حتى يف حال القتل العمد  الرابعة:

 أمور:
 بعث الفزع واخلوف يف قلوب الكفار واملشركني. األول:
 تفقه املسلمني يف الدين ألن هذا التعاهد بذاته فقاهة. الثاني:

هم العبادية من الصالة والصوم توجه املسلمني ألداء وظائف الثالث:
 واحلج وغريها.

إتيان املسلمني العبادات املشرتكة وتمعني سواء كانت واجبة  الرابع:
 كاحلج، أو مستحبة كصالة اجلماعة.

 وأد الفتنة اليت حتصل بني املسلمني يف مهدها. اخلامس:
تعاون وتآزر املسلمني لدرء املفسدة اليت قد ترتتب علـى   السادس:

القتل، وجلب املصلحة ألن احلكم مقصور على أمور لولي اجلاني اخليار 
 الرتتييب فيها:
 القصاص. األول :
 الدية. الثاني :

 الرضا بشطر أو جزء من الدية. الثالث :
 العفو. الرابع :

نفي احلرج عن احلاكم واإلمام يف إقامة القصاص، ونزع  اخلامسة :
 الغل عن الصدور فال يرتتب على إختيار القصاص.

اآليــة بشــارة علــو رايــة اإلســالم، وبنــاء صــرح الدولــة    السادســة :
َوَمْن َلمْ َيحْكُمْ ِبَما اإلسالمية واحلكم مبا أنزل اهلل، قال تعاىل]

 .(1)[لظهاِلُمونَ َأنَزَل َّللاهُ َفُ ْوَلِئكَ ُهمْ ا
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يف القصاص، لقوله بني اإلشخاص بيان موضوعية التكافؤ  السابعة:
اْلحُرُّ ِباْلحُرو َواْلَعبْبُد ِباْلَعبْبِد َواْلُنثَبى تعـاىل] 

، فال يقتل احلر بالعبد ولكن يضرب ضربًا شديدًا ويغرم (2)[ِباْلُنثَى
 أوليـاء  فـأراد  امـرأة  رجـل  قتـل  إن قـال ومـذهب الشـافعي   ، ) دية العبد 

 .(0)(الرجل أهل إىل ديته نصف أدوا يقتلوه أن املقتول

 الصلة بني أول وآخر اآلية 
 وفيها مسائل:

إبتدأت اآلية خبطاب التشريف واإلكرام للمسلمني بوصفهم  األوىل:
باملؤمنني، وليس من خطاب أمسى منه ألنه شهادة من اهلل عز وجل على 

 إرتقاء املسلمني ملراتب اإلميان اليت أرادها اهلل للناس.
يف الشهادة اإلهلية للمسلمني باإلميـان حجـة ودعـوة للنـاس      الثانية:

َفِإْن آَمُنوا ِبِمثِْل َمبا ال تعـاىل] مجيعًا لدخول اإلسالم، قـ 

 .(4)[آَمنُتمْ ِبِه َفَقْد اْهَتَدوا
مصاحبة التكاليف لإلميان، وال تنحصر التكاليف بالعبادات  الثالثة:

 فتشمل املعامالت واألحكام، ومنها حكم القصاص عن قتل متعمدًا.
تأكيـد قـانون مسـاوي وهـو أن القصـاص فـرض سـواء يف         الرابعة:

 اجلروح. القتل أو
ضرورة بقاء مفاهيم األخوة حتى يف حـال القتـل العمـد،     اخلامسة:

وتقدير اجلمع بني أول ووسط اآلية)يا أيها الذين آمنوا من عفـي لـه مـن    
 أخيه شيء(.
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حث املسـلمني  علـى فعـل املعـروف فيمـا بيـنهم يف حـال         السادسة:
الشدة والغضب والقتل، ليكون فعله يف حال الرخاء وإنعـدام اخلصـومة   

 من باب األولوية القطعية.
ورود أحكام القصاص على حنو البيـان والتفصـيل، وفيـه     السابعة:

 حاجز دون التحريف أو التفريط.
سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو بيان حرمة النفس اإلنسانية  الثامنة:

 أنثى، فالقصاص مالزم للقتل العمد.
تنمية ملكة األخالق احلميدة عند املسلمني وجعلها سـجية   التاسعة:

 ثابتة يف حال الشدة والرخاء وجتلت يف اآلية من وجوه:
 العفو واإلحسان. األول:

ــاني: ــي املق    الث ــني ول ــة ب ــاهيم األخــوة اإلمياني ــادرة مف ــول عــدم مغ ت
 والقاتل.

 العفو، وترك القود والقصاص من طرف ولي املقتول. الثالث:
أداء الدية بأحسان من قبل القاتل، ويكون اإلحسان حبسب  الرابع:

 القواعد الشرعية أو ما يرضى به الولي.
تأكيد ماهية حكم القصاص والتخفيف فيه وإمكان العفو  العاشرة:

ــا ورد يف      ــات م ــن عموم ــف م ــذا التخفي ــود، وه ــق الق ــازل عــن ح والتن
َربهَنا َوالَ َتحِْمْل َعَليَْنا ِإَْراا َكَما حََمْلَتُه التنزيـل] 

 .(1) [َعَلى الهِذيَن ِمْن َقبِْلَنا
ي والظلـم،  اإلنـذار والوعيـد ملـن أصـر علـى التعـد       احلادية عشـرة: 

لتكون فاحتة اآلية شاهدًا على أن املسلمني منزهون التعدي بعد حـدوث  
 العفو.
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ويف اجلمع بـني أول وآخـر اآليـة تأديـب للمسـلمني، وترغيـب هلـم        
 بتعاهد منازل اإلميان وإجتناب ما هو ضده وما فيه العذاب األليم. 

َفَمبْن اْعَتبَدى وحيتمل إسم اإلشـارة للبعيـد يف قولـه تعـاىل]    

 ، وجوهًا:(1)[َبْعَد َذِلكَ 
 إرادة التعدي بعد العفو. األول:
 التعدي بعد األداء بإحسان. الثاني:

 املقصود اجلاني بعد قبول الدية منه أو العفو عنه. الثالث:
 حتذير أولياء اجملين عليه من التعدي بعد قبول الدية أو العفو. الرابع:

قد يغفل اجلاني عن أداء الدية فجاءت اآلية إلنذار أولياء  اخلامس:
 اجملين عليه من التعدي واإلنتقام.

ال خيرج القاتل بقتله عن اإلميان بدليل ذكر اآلية لألخوة  السادس:
 وإن كان العقاب األخروي ال يسقط عنه إال أن يشاء اهلل.

 وبـه  مطل غري من اإلمكان عند الدفعاملراد من اإلحسان ) السابع:
 . (2)(واإلمام جعفر الصادق واهد و قتادة و احلسن و عباس ابن قال

 التفسري
 [َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا]قوله تعاىل 

 لقد إبتدأت اآلية بصيغ اإلكرام من جهات:
توجــه اخلطــاب للمســلمني، وإختصاصــهم بفــرض القصــاص    األول :

ال  يءلشـ يء رمحة ونعمة، وال يدل على إحنصار القصاص بهم واثبـات شـ  
يدل على نفيه عن غريه، وبينما أشار القـرآن إىل فـرض الصـيام علـى أهـل      

ُكِتبَب َعَلبيْكُمْ امللل السـابقة بـذات آيـة الصـيام كمـا يف قولـه تعـاىل]       
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، فـان  (1)[َب َعَلى الهِذيَن ِمْن َقببِْلكُمْ الصويَاُم َكَما ُكتِ 
فرض القصاص على األمم السابقة جاء بآيات أخرى، وورد يف ذكر التوراة 

َوَكَتبَْنا َعَليِْهمْ ِفيَها َأنه النهْفسَ ِبالنهْفسِ ومضامينها]

َواْلَعبببيَْن ِبببباْلَعيْنِ َواْلَنبببَف ِبببباْلَنفِ َواْلُُذَن 

 .(2)[ِباْلُُذنِ 
الشهادة من اهلل عز وجل للمسلمني باإلميـان والصـالح، وهـو     الثاني :

أمارة على أهليتهم للتقيد بأحكام القصاص، وفيه شاهد بأن اهلل عز وجل 
 يثأر للمؤمن فيقت  له بواسطة املؤمنني.

وتدل اآلية بالداللة التضمنية على بلوغ املسلمني مراتب احلكم والقضاء 
ة: كتب عليكم أن تقتصـوا مـن القاتـل، ويف فـرض     بني الناس، وتقدير اآلي

 وكتابة القصاص أطراف:
 وجود قتيل ووين عليه. األول :
 حتقق اجلناية وما فيها من الداللة على احلكم. الثاني:

القاتـل واجلـاني مطلقـًا أي وإن كانـت اجلنايـة علـى األعضـاء         الثالث :
 واجلوارح.

 لقصاص.احلاكم الذي يقوم بتنفيذ حكم ا الرابع :
ومــن اإلعجــاز أن اآليــة تتوجــه يف خطابهــا للمســلمني مجيعــًا لتشــمل   

 أطراف القصاص واحليلولة دون وقوعه.
[ َياَأيَُّها الهبِذيَن آَمُنبواوهل يشمل اخلطاب يف اآلية]

َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب املسلمات كما يف فرض الصوم ]

                                                           

 .110سورة البقرة  (1)
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سلمات بعرض واحد مع الرجـال  [والذي يشمل املَعَليْكُْم الصويَامُ 
 وليس بالتبعية اجلواب نعم، وفيه مسائل :

 إنذار وحتذير النساء من التعدي والقتل. األوىل :
 دعوة املرأة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر. الثانية :
توجه اخلطاب للمرأة عندما تتوىل القضاء باحلكم الوضعي كما  الثالثة :

 يتها من الذم والتعريض عند احلكم بالقصاص.هو يف هذه األزمنة، ووقا
إكرام املرأة املسلمة بالتفقه يف الدين، ومعرفة األحكام وتلقي  الرابعة :

ُكْنُتْم خَيَْر ُأمهبة  اخلطاب التكليفي، وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(1)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
بيان موضوعية وشأن احلكم بالقصاص ولزوم تظافر جهـود   اخلامسة :

 املسلمني رجااًل ونساًء للعمل بأحكامه.
بعث السكينة يف نفوس املسلمات بـاطالق حكـم القصـاص     السادسة :

 وعدم التمييز بني الغين والفقري، واحلاكم واحملكوم.
 لقد نقلت آية البحث الفرض والوجوب من عامل التكاليف العبادية إىل

ينحصر العمل به بأولي األمر واألمراء  باب القضاء والفعل بني الناس ، وال
وأهل احلل والعقد والقضاة بل هو أمر خي  مجيع املسلمني رجااًل ونساءًا 

 وفيه واقية من التحريف ومن التبديل يف حكم اهلل.
وكان  املوضوع الذي إحتج به املالئكة على جعل خليفة يف األرض هو 

َأَتجَْعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسبُد ِفيَهبا ما ورد يف التنزيل]القتل ك

، فجاءت آية البحث حملاربة سفك الدماء بـذات  (2)[َوَيسِْفكُ الدوَماءَ 
السفك مع التبـاين يف الوصـف واملوضـوع أي بالقصـاص بـاحلق وفيـه منـع        

                                                           

 .113سورة آل عمران  (1)
 .03سورة البقرة  (2)
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ِإنوي َأْعَلمُ لألمرين معًا الفساد والقتل، وهو من مصاديق قوله تعاىل]

، بتقريب أن ذات املوضوع الذي إحتج به املالئكة (1)[ا الَ َتْعَلُمونَ مَ 
وهو سفك الدماء  يكون سببًا ألهلية اإلنسـان خلالفـة األرض ولكـن لـيس     
مطلق السـفك والقتـل بـل خصـوص القصـاص ليكـون زاجـرًا عـن سـفك          

د الدماء باإلختيار، وال يتقوم هذا األمر إال بالتنزيل ووجود أمة مؤمنة تتعاه
أحكام القصاص وهم املسلمون لذا شـرفهم اهلل عـز وجـل بالـذكر والثنـاء      

 [.َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوابهذه اآلية على حنو التعيني باخلطاب ]
 

 (كتب عليكم ) قوله تعاىل        
لقد جعل اهلل عز وجل اإلنسان كائنًا حمتاجًا، ومن مصاديق احلاجة 
اللجوء إىل العبادات والتقيد بأحكام السماء يف املعامالت، ومنها حكـم  
الوصية ليكون فيها نوع تدارك ملا فات اإلنسان يف أيام حياته من اإلحسان 

يهم للوالدين وإعانـة ذوي القربـى، وفيـه أيضـًا قضـاء حلاجـة املوصـى إلـ        
بفضل من اهلل عز وجل، فعندما يدنو أجل اإلنسان وتظهر عليه أمارات 
املــوت فأنــه ينشــغل بنفســه، ويهــّم بــأهوال اآلخــرة، وينــدم علــى ذنوبــه، 

 فجاءت هذه اآلية للتخفيف عنه من وجوه: 
يف اآلية إرشاد إىل أسباب كرمية للتخفيف عن املسلم يف آخر  األول:

 أيامه.
اهلداية لتعاهد صلة الرحم اليت هي ماحية للذنوب ووسيلة  الثاني:

َيْمحُوا َّللاهُ َمبا َيشَباُء َوُيثْبِبُت لدفع األجل، قال تعـاىل] 

 .(2)[َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ 
 تدارك ما فات من أعمال الرب وصلة األرحام. الثالث:

                                                           

 .03سورة البقرة  (1)
 .01سورة الرعد (2)
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قضاء األيام األخرية من العمر بإبراء الذمـة، ورد املظـامل،    الرابع:
وإيفاء الديون، وإعادة احلقوق واألمانات، فقد جاء أمر الوصية ليكـون  

 على قسمني:
 كتابة ذات الوصية ومضامينها على شعب: األول:
 الوصية الواجبة كالوصية بتفريغ الذمة مما إنشغلت به. األوىل:
 وبة، كالوصية بذوي القربى.الوصية املند الثانية:
 الوصية باملباحات. الثالثة:
الوصية بأمور تستحدث عند طرو أمارات املوت، كالصدقة  الثاني:

اجلاريــة، ومــا فيــه النفــع العــام ودفــع املفســدة، وتفــتح آيــة البحــث بــاب 
اإليصاء والتـدارك والبـذل مـع التقييـد بعـدم اإلضـرار بالورثـة وحقهـم         

ما جاءت به آية املرياث واألخبار املستفيضة يف السنة التعليقي يف الرتكة ك
 النبوية.
ى حنـو  ل[ فرض عليكم ولزم ع ُكِتَب َعَليْكُمْ لفظ ]  معنى -1

الوجوب يف فريضة الصيام واجلهاد والوصية، وجاءت هـذه اآليـة لتـدل    
 حكم القصاص يف الشريعة اإلسالمية.موضوعية على 

الكتابة واللزوم العام ملا فيه  جاء بصيغة فقد مع انه حكم قضائي -2
 من البالغ والتنبيه.

 واحنالله مركب من: ،اآلية خطاب للمسلمني عامة -0
وفيه  ،سوة وقدوةأأ(اخلطاب للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 مراء املسلمني يف تنفيذ األحكام فيما بعد.أختفيف عن 
األحكام اليت حيتاجون مور املسلمني ملا فيه من مجلة أأولياء  ب(

اليها كاصول للتشريع والفتوى، وفيها حث هلم على استيفاء القصاص 
 وعدم الرتدد به تفريطًا.

 اخلطاب الشخصي لكل مسلم تنبيهًا وحتذيرًا وموعظة. ت( 
 وليًا ملقتول.يصبح يف يوم ما لكل من يبتلى بان  ث(
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ــة واهــل احلــل والعقــد يف    ج(  ــل العربي األمصــار لرؤســاء القبائ
اإلسالمية عامة، كجهة لصدور احلكم عند اجتماع مقدماته وشرائطه او 

َوِإَذا حَكَْمُتْم َبيَْن النهباسِ َأْن قـال تعـاىل]   لتلقيه وقبولـه 

 .(1)[َتحْكُُموا ِباْلَعْدلِ 
 للقاتل بلزوم قبوله للحكم الشرعي. ح(

 للمشرعني يف الدول واملؤسسات القضائية فيها. خ( 
ــاحث د(  ــاع   للب ــاب القضــاء واإلجتم ــل اإلختصــاص يف ب ني واه
 والنفس.
للعلماء والفقهاء واجملتهدين املتصدين للفتوى املستخرجة من  ذ( 

 ادلتها التفصيلية.
شراقية تطل على املسلمني لتساهم بصورة فعالة يف إفاضة إاآلية  -4

 قطع دابر الفنت والفرقة بينهم.
وما شابهها بدراسة مقارنة هذه اآلية موضوعية باإلمكان معرفة  -4

لواقع العرب واملسلمني عامة قبل اإلسالم وبعده وكيف انها ساهمت يف 
اصالح اجملتمع والقضاء على ظواهر الفساد واسباب الفتنة ومنعت مـن  

 قيام املعارك وتوالي الغزو والنهب بسبب قضية شخصية.
توجه اخلطـاب للمسـلمني وعـدم تعرضـه للكـافرين لـه دالالت        -5

 نها:م
، أ( ان هذا التشريع نوع اكرام وال ينال هـذا الشـرف اال املسـلمون   

ُكْنبُتمْ خَيْبَر ُأمهبة  ُأخِْرجَبْت وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(2)[ِللنهاسِ 
ــدل  ب( ــاص   يـ ــو خـ ــاوي وهـ ــافي والتسـ ــى التكـ ــاص علـ القصـ

                                                           

 .41سورة النساء (1)
 .113سورة آل عمران (2)
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 باملسلمني.
تدل اآلية على أهمية حفظ املسلم ووجود واقية مساويـة تـدرء    -7

االعتداء وهو يف مفهومه توبيــخ للكـافرين وكــون احلكـم حسـرة يف       عنه
نفوسهم تتجدد عند حدوث واقعة يظهر فيها اكرام املسلم، وفيهـا حفـظ   
وتعاهــد دول وكيانــات ومؤسســات املســلمني السياســية واإلجتماعيــة       

 والقبلية واألسرية عرب ظهور عنصر اإلنصاف يف احلكم.
لة اإلسالم وسيادة املساواة يف احكامه، اآلية وثيقة كرمية يف عدا -1

وهي دعوة للناس مجيعًا الختياره عقيدة ومالذًا، وفيها توكيد لسـماوية  
 صدورها.

تعرضت اآلية الكرمية للـدماء واجلـراح واحكامهـا ودخوهلـا يف      -1
 التشريع اإلسالمي بسنن ثابتة اىل يوم القيامة.

تتضـمن اإلنشـاء واألمـر    بصيغة اخلرب الـيت   بدأت اآلية الكرمية  -13
تباعه والعمل به ألنه أ[ أي فرض عليكم ُكِتَب َعَليْكُمْ ]  والثبوت

 .ومقدماته هواجب، وعدم ترك القود حني حصول شرائط
وــي الفعــل علــى البنــاءٍ  للمجهــول يفيــد اإلمضـــاء والســريان    -11

 وظ.هو اللوح احملفوم الكتاب أوتقدمه زمانًا لذا قيل انه كتب عليكم يف 
الظاهر ان القصاص مع تكافي الدماء حكم مسـاوي يف امللـل     -12

طالتـه  سـابقة  السابقة وان يد التحريف اليت تسللت وظهـرت يف شـرائع   
 وامتدت اليه.

 اهلل رسـول  قـال :  قـال  عمـر  بـن  اهلل عبـد  عن مردويه ابن وأخرج)
 إذ وقوف هم فبينما القيامة، يوم ستحشر أميت وسلم: إن عليه اهلل صلى

 علـى  فيميـزون  حقهـا،  بغـري  الدماء سفاكوا ليعتزل: اهلل من مناد جاءهم
 هـذه  اعيـدوا :  الـداعي  هلم يقول ثم دم، من سيل عندهم فيسيل حدة،

: فيقــول أجســادهاق يف نعيــدها كيــف: فيقولــون أجســادها، يف الــدماء
 إن:  فقـال  منـاد  نادى إذ النار إىل زرون هم فبينما النار، إىل احشروهم
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 من يفرغ حتى وهجها زدون مكانًا منها فيوقفون يهللون، كانوا قد القوم
 هــم } النــار يف يكبكبــون ثــم وســلم عليــه اهلل صــلى حممــد أمــة حســاب

 .(1)({أمجعون إبليس وجنود } ،{ والغاوون
وورد لفظ)ُكتب عليكم( يف القرآن مخس مرات، وكلـها يف سـورة   

ومـا فيهـا مـن األحكـام     ، وتلـك آيـة يف خصوصـية هـذه السـورة      (2)البقرة
وداللتها على تثبيت أحكام الشريعة يف األرض وجهادهم يف سـبيل اهلل  
وعملهم بأحكام التنزيل، وملا إحتجت املالئكة على جعل آدم خليفـة يف  

َأَتجَْعُل ِفيَهبا َمبْن ُيْفِسبُد ِفيَهبا  األرض، بقوهلم]

لمًا بأسرار ، أخربهم اهلل عز وجل بأحاطته ع(0)[َوَيسِْفكُ الدوَماءَ 
 .(4)[ِإنوي َأْعَلمُ َما الَ َتْعَلُمونَ هذه اخلالفة بقوله تعاىل]

َياَأيَُّهببا الهببِذيَن آَمُنببوا ُكِتببَب ومل يــرد لفــظ]

[ إال يف هذه اآلية وآية الصيام اليت تأتي بعد مخس آيات، وفيه َعَليْكُمْ 
داللة على موضوعية حكم القصاص يف اإلسالم، ولزوم تعاهـدهم لـه،   

هو برزخ دون الفرقة ووهن الدولة ونفاذ العدو إىل ثغور اإلسالم، قال و
 . (4)[َوالَ َتَناَقُعوا َفَتْفشَُلوا َوَتْذَهَب ِريحُكُمْ تعاىل]

إن اخلصومات وعدم إستتاب العدل سبيل إىل الفشل بتقريب وهو 
أن التقيد حبكم القصاص طريق إىل أداء الفرائض العبادية من غري فـزع  
وخوف من القدر واإلغتيال، وإن كان هذا التقيد على حنو اإلمجال، فال 
مالزمة بني التقيد به وبـني الواقـع فعـاًل يف كـل مصـاديق القصـاص مـن        

 جهات:
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موضوعية العفو والرتغيب فيه، وعن أنس عن النيب حممد  وىل :األ
"ِإَذا َوَقَف اْلِعَباُد ِلْلِحَسـاِب ُيَنـاِدي ُمَنـاٍد:    صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 

ِلَيُقْم َمْن َأْجُرُه َعَلى اللَِّه َفْلَيْدُخِل اْلَجنََّة، ُثمَّ َناَدى الثَّاِنيَة: ِلَيُقْم َمـْن َأْجـُرُه   
اللَّــِه"، َقــاُلوا: َوَمــْن َذا الَّــِذي َأْجــُرُه َعَلــى اللَّــِهق َقاَل:"اْلَعــاُفوَن َعــِن   َعَلــى

 .(1)(النَّاِس، َفَقاَم َكَذا َوَكَذا َأْلًفا، َفَدَخُلوا اْلَجنََّة ِبَغرِي ِحَساٍب"
عدم مشول احلكم بالقصاص للقتـل اخلطـأ وشـبه العمـد،      الثانية :

 ففيه الدية.
التدارك ورجـوع ولـي اجملـين عليـه وقبـول الشـفاعة        إمكان الثالثة :

 والرجاء وترك القصاص.
 ومن دالالت خطاب التشريف يف اآلية وجوه:

 اإلخبار بأن القصاص عز للمسلمني. األول :
 زجر املسلمني عن القتل واإلقتتال فيما بينهم. الثاني :

 دعوة املسلمني للتآزر يف تنفيذ احلكـم بالقصـاص، وعـدم    الثالث :
احليلولــة دون العمــل بــه للصــالت اإلجتماعيــة والقبليــة وحنوهــا، وعــن  

َلـْيَس ِمنَّـا َمـْن َدَعـا ِإَلـى َعَصـِبيٍَّة،       رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم:  
 .(2)(َوَلْيَس ِمنَّا َمْن َقاَتَل َعَلى َعَصِبيٍَّة، َوَلْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَلى َعَصِبيٍَّة

ســلمني بـأنهم متسـاوون أمــام القضـاء واألحكــام    إخبـار امل  الرابـع : 
اجلنائية، وجاء ذكر القصاص من باب املثال األمثل يكون إطالق وعموم 

 العمل مبا هو أدنى منه من باب األولوية القطعية.
يساهم احلكم بالقصاص يف تيسري حـل املنازعـات وفـك     اخلامس :

وعن جابر بن عبد اخلصومات واملنع من إتساعها وتأجيج أسباب الفتنة، 
وسلم يف غـزاة، قـال سـفيان:    وآله كنا مع النيب صلى اهلل عليه اهلل قال: 

                                                           

 .12/230أبي حامت تفسري إبن (1)
 .4/215املسند اجلامع (2)
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يــرون أنهــا غــزوة بــين املصــطلق، فكســع رجــل مــن املنــافقني رجــاًل مــن  
األنصار فسمع ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقـال: مـا بـال دعـوى     
اجلاهليةق قالوا: رجل من املهاجرين كسع رجاًل من األنصار فقال النيب 

 .(1)(وسلم: دعوها فإنها منتنةوآله صلى اهلل عليه 
 تنمية ملكة التقوى عند املسلمني . السادس :

وينحل اخلطاب )يا أيها الذين آمنوا( خبصـوص املسـلم الواحـد يف    
 اآلية إىل وجوه:

 املسلم احلاكم الذي يتوىل احلكم بالقصاص. األول :
 ولي اجملين عليه. الثاني :

 املسلم الذي يتعرض للقتل عمدًا وظلمًا. الثالث :
ــ الرابــع : املعروف والنــاهي عــن املنكــر، فمــن يــدعو لعــدم   اآلمــر ب

 التفريط حبكم القصاص.
الشفيع عنـد أوليـاء اجملـين عليـه للعفـو أو القبـول بالديـة         اخلامس :

الشرعية والفوز بالثواب وتأتي هذه الشفاعة ضمن اإلقرار والتقيد حيكم 
القصاص وحق الولي فيه، ليكون اجلمع بني القصاص والدية والعفو من 

 .(2)[ِإنه َّللاهَ َيْ ُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلحْسَانِ يق قوله تعاىل]مصاد
املسلم الذي يّذكر الناس حبكم القصـاص ويعمـل علـى     السادس :

الزجر عن القتل ويبني قبحه وشدة عذاب القاتـل يف اآلخـرة ولـو حكـم     
على القاتل بالقصاص أشـد عقوبـة يف الـدنيا واهلل أكـرم مـن أن يعاقـب       

 اْلِقَصباصِ  ِفبي َوَلكُبمْ من مصـاديق قولـه تعـاىل]    مرتني، وهو

 ، من جهات:(0)[اْلَْلبَابِ  ُأوِلي َيا حَيَاة  

                                                           

 .13/11الدر املنثور (1)
 .13سورة النحل (2)
 .171سورة البقرة (0)
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 إرادة املعنى األعم للحياة، ومشوله للدنيا واآلخرة. األوىل :
ــة : ــن      الثاني ــه م ــد ب ــاص والتقي ــم القص ــن حك ــح ع ــالح املرتش الص

 مصاديق احلياة يف آية البحث.
جـذب النــاس لإلسـالم بسـبب أحكــام العـدل واإلنصــات      الثالثـة : 

َأَوَمْن َكاَن َميْتابا  وتساوي الناس أمام القـانون، قـال تعـاىل]   

 . (2)(1)[َفَ حْيَيَْناهُ 
                                                           

 .122سورة األنعام (1)
 ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيمِ                (2)
                                                 

 بين القصاص واإلعدام الذي يطالبون بإلغائهم/التباين الموضوعي والحكمي  
لقد جاء القرآن حبكم القصاص من عند اهلل عز وجل، وتقييـده حبـال العمـد فـال     

َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنبوا ُكِتبَب َعَلبيْكُمْ يشمل اخلطـأ وهـو فـرض ]   

)الكتــاب:الفرض واحلكــم والقــدر( وقــد  1/511[ ويف لســان العــرب اْلِقَصبباصُ 
ة بالقصاص أيضًا ولكن فريقًا من األمم األخرى كانوا إذا جنى الفقري جاءت التورا

أقت  منه خبالف الغين ، إىل أن هجر حكم القصاص عندهم، فصارت بعثة النيب 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم حاجة ومصـداق اللطـف والرمحـة اإلهليـة بالنـاس      

 مجيعًا.
 بالعمل بأحكام القصاص ذكر ومن رمحة اهلل يف املقام وأسباب ترغيب املسلمني

 حَيَاة   اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلكُمْ منافع القصاص احلاضرة والالحقة بقوله تعـاىل] 

[ لتوظيف العقل يف عاقبة القتل بأن يستحضر الـذي يهـم   اْلَْلبَابِ  ُأوِلي َيا
بالقتل حكم القصاص فينزجر عن القتل فتكون سالمة له وللذي يهّم بقتله، ليكون 

القصاص التخفيف عن احلكام واحملاكم ومؤسسات العدل ، وفيه إمتثـال  من منافع 
 ألمر اهلل عز وجل.

وبني اإلعـدام والقصـاص عمـوم وخصـوص مطلـق، فالقصـاص فـرد مـن أفـراد          
العقوبة بالقتل، ولكنه خيرج بالتخص  من الغاء حكـم اإلعـدام الـذي تطالـب بـه      

من الدول  وهو أمر حسـن،  كثري من منظمات حقوق اإلنسان ووافقت عليه العديد 
وللحكومات العربية واإلسالمية أن تدرس أو تعطـل حكـم اإلعـدام ولكـن احلكـم      
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بالقصــاص مســتثنى منــه، ولــه حكمــه اخلــاص ألنــه حــرب علــى األعــدام، وحــاجز 
 شخصي وأخالقي عن القتل.

ومن إعجاز اآليـة أعـاله أنهـا توجهـت إىل مجيـع املسـلمني واملسـلمات يف تثبيـت         
القصاص، مع أنه خاص باحلكام فلم تقل اآلية )ياأيها احلكام كتب  ووجوب حكم

َياَأيَُّهببا الهببِذيَن آَمُنببوا ُكِتببَب َعَلببيْكُمْ علــيكم( بــل قالــت] 

[نعــم وظــائف احلكــام والقضــاة يف املقــام مضــاعفة ، ويف العمــوم       اْلِقَصبباصُ 
مـان  اإلستغراقي هلذا اخلطاب دعـوة للمسـلمني واملسـلمات مجيعـًا  خصوصـًا يف ز     

العوملة وتداخل احلضارات لبيان التباين ولزوم الفصـل بـني اإلعـدام علـى اجلـرائم      
مطلقًا وبني القصاص كحكم مساوي وعقوبة علـى إزهـاق الـروح، ويـدرك رجـال      
القــانون واحلقوقيــون الرســاليون أســباب الســالمة واحلكمــة واإلعجــاز يف التشــريع  

الـدماء  خمافـة القصـاص واملنـع مـن      اإلسالمي، ومنه تنمية ملكة احلرص على إتقاء 
 إستحواذ النفس الشهوية والغضبية.

وقيل أن أهل التوراة كانوا خمريين بني أمرين أما القصاص أو العفو، وحكم أهل 
[ فقـد رزقهـم    خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ اإلجنيل هو العفو ليس غري، أمـا ] 

 وليه بني أمور:اهلل عز وجل اخليار الرتتييب للمجين عليه و
 القود من اجلاني.       األول :    

 الدية كقتل اخلطأ.                الثاني :   
 العفو.الثالث :    

وإذ يقـوم الــذين يرتكــون احلكـم باإلعــدام بابدالــه بالســجن املؤبـد ومــا فيــه مــن    
الضرر البالغ على الفرد واجلماعة والدولة، فـان اإلسـالم رّغـب بـالعفو ووعـد      

[ فان قلـت إن  َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتهْقَوىيه بالثواب بقوله تعاىل]عل
احلث على العفو ميحـو اخلـوف الـذاتي مـن القصـاص ، اجلـواب ال، ألن األمـر        
يكون بيد ولي املقتول، وال خيضع لقانون ثابت، وفيه غاية املواساة واإلكرام ملن 

ًا  وإنطباقًا يف نفس اجلاني ومصاحبته فقد عزيزًا جبرمية وجناية، ولرتتب الندم قهر
واخلوف وصورة املقتول يف الوجود الذهين للقاتل إىل حني مغادرته الدنيا ، كما 

[، والعفو ال َفَ َْبَحَ ِمْن النهاٌِِمينَ يف قصة قتل إبن آدم ألخيه هابيل ]
ــم         ــافع حك ــة من ــن معرف ــلم وال ميك ــرء مس ــل دم أم ــدة ال يبط ــع قاع ــارض م يتع
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الزجــر عــن القتــل واجلنايــة مطلقــًا مــن غــري إستحضــار موضــوعية  القصــاص يف
معرفة الشخ  مبا ينتظره من حكم القصاص، أي ال زوز قياس حالة يف بالد ال 
حتكم بالقصاص على اليت حتكم به ألن األول ال يعلم أن القصاص ينتظره، ولو 

األخالقيـة  أجريت إحصائية بني بلدين يف مرتبة واحدة مـن احلالـة اإلجتماعيـة و   
وغريهما مبا يفيد التشابه املوضوعي، أحدهما يتقيد حبكم القصـاص واآلخـر ال   

 يتقيد به، لوجدت القتل يف األول أقل بكثري مما هو يف الثاني.
وذكرُت ستة وجـوه يف أسـباب نـزول آيـة القصـاص، مـع أن املـدار علـى عمـوم          

ُقتـل ولـده،    حكـي ان وجيهـًا مـن ذوي الشـأن    احلكم وليس أسـباب النـزول ، و  
 حدى ثالث وهي:إفجاءه ذوو القاتل وسألوه عما يريد دية إلبنه املقتول فقال: 

                ولدي. إحياء  أ( 
 متألون داري من جنوم السماء. ب( 

 .راهم عوضًاألي رجالكم، ثم ال إتدفعوا  ت(
ويف القصاص جلب للمصلحة ودفع للمفسدة، ومنع من الثـأر واإلنتقـام بقتـل     

اإلثنني أو أكثر بالواحد ، أو قتـل أوليـاء اجلـاني عنـد العجـز عـن الوصـول إليـه         
لقاعدة ال زين اجلاني على أكثر من نفسه، فالبد من الرجوع إىل احلاكم واإلمام 

لى اجلاني مع الـدعوة إىل الديـة   فأخربت اآلية أعاله بأن القصاص اليكون إال ع
أو العفو، والدية على ستة وجوه منها ألف دينار ذهبًا كل دينار هو مثقال ذهب 

 غرامًا. 2542عيار مثان عشرة حبة، أو عشرة آالف درهم فضة كل درهم
وتستويف دية العمد يف سنة واحدة من حني الرتاضي ولـيس مـن أوان اجلنايـة،      

 وكذا دية شبه العمد إال أنها تستوفى منه يف سنتني .  وتكون من مال اجلاني، 
أما دية اخلطأ فتكون على العاقلة وتستوفى يف ثالث سنني، نعم للجاني اإلختيار  

بني وجوه الدية كما مبني يف اجلزء اخلامس من رسالتنا العملية )احلجة(  وله أن 
يرى رجال تشريع يعفو وليس من حد ملقدمات وأسباب العفو والندب إليه، وقد 

قوانني اجلزاء يف دولة إسالمية ما تعليق حكم القصاص سواء على حنـو القضـية   
الشخصية، أم اإلطالق خصوصـًا مـع املندوحـة لإلنتقـال للديـة أو العفـو ولكنـه        
يكون حكمًا منفصاًل عن مسألة الغاء حكم اإلعـدام للتبـاين بينهمـا يف السـنخية     
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 [اْلِقَصاصُ ِفي اْلَقْتَلى قوله تعاىل ] 
القصاص أي اإلقتصاص من اجلاني مبثل ما فعل باجملين عليه وقيـد  

 ألمور: موضوعه بالقتل 
 .الفرد األهمإنه  األول :
يتولون بعض الذين خشية غلبة العواطف والتأويل من قبل  الثاني :

 .القضاء
 .ما حصل يف األمم األخرىتدارك  الثالث :
اذا جاءهم وضيع اقـاموا  وغريهم ممن التباين بني املسلمني  الرابع :

 عليه احلد وان جاء وجيه منهم قد فعل جناية وضعوا عنه احلد.
بتأويـل باطـل وحتريـف ظـاهر     وتعطيل احلكـم   احلد د ان وضعوالب

فكان من بني اهم األسباب يف نسخ شرائعهم، ومبا ان القرآن مل تنله يد 
التحريف فان الن  جاء فيه واضحًا صرحيًا ال يقبل تأوياًل آخر وان كان 

 حكام اخلاصة بها.ضعيفًا، باالضافة اىل آية اجلراحات والنصوص واأل
اآلية مطلقة لتشمل الناس مجيعًا إال ما خرج بالدليل، كما وجاءت 

 يف إحلاق قتل الصغري باخلطأ، وعن إبن عباس: ليس بني العبيد قصاص(.
 وإذا قتلت املرأة الرجل عمدًا ففي حكم القصاص وجوه:

تقتــل بــه ألن املــرأة تقــاد بــاملرأة، فمــن بــاب أوىل أن تقــاد    األول :
 ويقت  منها بالرجل.

تقتل به مع أخذ الزيادة يف ديته ألنهـا ضـعف ديتهـا، وهـو      : الثاني
 املروي عن اإلمام علي عليه السالم.

يأخذ أولياء املقتـول ديتـه ويسـتحيون املـرأة أي يسـتبقونها       الثالث :
 أي)يستحيون من احلياة(، وإذا قتل الرجل املرأة ففيه وجوه:

دق موضوع يقتل الرجل باملرأة إلطالق آية القصاص، وص األول :

                                                                                                                                                 

 .والعلة واألثر، والعلم عند اهلل



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 44

 القتل وال يؤدي أولياؤه إىل ورثته شيئًا.
ال يقتل الرجل بها حتى يتعمد أولياؤها بـدفع الفـارق بـني     الثاني :

 دية الرجل واملرأة.
إن مل يلتزم أولياء املرأة بدفع فارق الدية وهو نصـف ديـة    الثالث :

 الرجل يأخذوا ديتها وهو املروي عن علي عليه السالم واحلسن.
عجاز يف القرآن تقدم النهي عن القتل على القصاص رتبة، ومن اإل

فإذا ختاطب آية البحث املسلمني حبكم اإلقتصاص من القاتل، فإن قوله 
َوالَ َتْقُتُلببوا الببنهْفسَ الهِتببي حَببرهمَ َّللاهُ ِإاله تعــاىل]

، جـاء مطلقـًا وموجهـًا للمسـلمني واملسـلمات بـالتنزه مـن        (1)[ِباْلحَقو 
القتل والظلم والتعدي، وعن عبد اهلل بن مسعود قـال: قـال رسـول اهلل    

ال حيـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن ال إلـه إال      صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
اهلل، وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، 

 .(2)(ه املفارق للجماعةوالتارك لدين

  حبث بالغيحبث بالغي
من البديع مراعاة النظري ويسمى باملناسب وهو ان زمع املتكلم بني 
لفظني أو ألفاظ متعددة تظهر بينها املالزمة ووحدة املوضـوع، او االحتـاد   

 بالذات والوصف وان اختلفت باالعتبار.
 :ويستشهد عليه مبا ورد يف قول الشاعر يف مدح أهل بيت النبوة

 
 أنــــتم بنــــو طــــه ون والضــــحى

 وبنو تبارك والكتـاب واحلكـمُ   
 بنــو األبــاطح واملشــاعر والصــفا 

                                                            

 .141سورة األنعام (1)
 .2/070تفسري إبن كثري (2)
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ــزمُ   ــق وزمـ ــت العتيـ ــركن والبيـ  والـ
ومن أرقى وجوه هذا الباب ما ورد يف هذه اآلية الكرمية، فبعـد أن   

بينت اآلية املثلية يف القصاص على حنو احلصر يأتي موضوع العفو علـى  
حنو شامل ومطلق ليشمل النظائر املذكورة وغريها ايضًا كاالطراف، وما 

 .فيهيستحدث من املسائل 

 عجلزيعجلزيإإحبث حبث 

التعارض بـني آياتـه ومضـامينه    من وجوه اإلعجاز يف القرآن عدمن 
القدسية، واثبات خلو القرآن من التعارض علم شريف تتجلى فيه معاني 

 اإلعجاز على حنو مستديم ودائم يتحدى اهل البالغة وارباب العلوم.
وهناك شواهد يف السرية والتأريخ اإلسالمي تبني التصدي لدعاوى 

ان تــرى هــذه ومــن اآليــات  ،حصــول التعــارض بــالنظر لظــاهر اآليــات 
الدعاوى حمدودة ومنحصرة بآيات معدودة مع ان القـرآن يتضـمن اكثـر    

كلمة تتغشـى النشـأتني وميـادين احليـاة     الف واربعمائة من سبع وسبعني 
 .والعلوم املختلفة

مـن بـني األمـور    بني آيات وأحكام وسنن القرآن ن عدم التعارض إ
سالم بعـد ان  إلول االيت دفعت بلغاء العرب ورؤساء القبائل واملأل لدخ

رصدوا التنزيل وقارنوا وترقبوا واظهر بعضهم العجز عن ازاد مغمز يف 
القرآن، كما ان علم الناسخ واملنسوخ يعترب مدرسة يف اإلرتقاء يف ازـاد  
وجوه اإللتقاء ونفي التعارض بني اآليات باإلضافة اىل عدم اختفاء علم 

تفسـري والدراسـات املقارنـة    تأريخ نزول اآليات واعطائه موضـوعية يف ال 
 واثبات عدم التعارض يف القرآن.

وكما ان التقرير يعترب من وجوه السـنة، فكـذا ان سـكوت األعـداء     
واهل التحقيق مطلقًا عن اظهار التعارض يف القـرآن دليـل علـى انتفائـه     

فة اليت ذهب اليها مجع مـن  رليس وجهًا من وجوه الص توهذا السكو
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ه، فعدم ادعاء مبثللقرآن يف صرف الناس من اإلتيان املعتزلة بان اعجاز ا
 وجود معارضة بني آيات القرآن ومواضيعه واوامره ونواهيه ليس للصدفة

 ، بل إلمتناعه الذاتي وحصانته وتنزهه من التعارض.واالتفاق
مبرجحات احدها  هوقال الزركشي يف معاجلة التعارض عند حصول

ان يكون احد احلكمني على غالب احوال اهل مكة، واآلخر على غالب 
احوال اهل املدينة فيقدم احلكم باخلرب الذي فيه احوال اهل املدينة كقوله 

ُكِتبَب مع قولـه تعـاىل]   (1)[َوَمْن ٌَخََلُه َكاَن آِمنااتعاىل]

 .(2)[َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ ِفي اْلَقْتَلى
عتبار لألحوال يف هذه اآليات القرآنية ألنها تشريع ثابـت  ال الكن و

 اىل يوم القيامة منبسط على مجيع األمصار واألقطار.
وليس من تعارض بني اآليتني وقد ال يثبت التخصي  او اإلستثناء 
خبصوص البيت احلرام فدخول البيت ال يعين تعطيل احلكم بل تعليقـه،  

عنه احلكـم بالقصـاص فيتجـه مـثاًل     ألن من دخل البيت احلرام ال يسقط 
للدية او السجن او العفو، بل ينتظر خروجه مـن البيـت احلـرام ليقضـى     
عليه وفق احكام الشريعة ويضيق عليه ما دام يف البيت احلرام حلمله على 

 .اخلروج
كرام للبيت احلرام يتغشى كل من دخله وال ينحصـر موضـوعه   إنه إ

وجل امانًا ألهـل األرض مـن غـري     بالقصاص وحنوه، وقد اراده اهلل عز
ة وامــان البيــت يـ تعطيـل لألحكــام الشـرعية، واىل اآلن مل تكــن هــذه اآل  

 غراء لبعض األشرار بالقيام باجلرمية.إاحلرام 
 

 حبث فقهيحبث فقهي

                                                           

 .17آل عمران  ( سورة1)
 .. 2/41الربهان يف علوم القرآن  (2)
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 :مسائلالقتل يكون على 
 ان يقتل شخ  شخصًا آخر يف سبيل اهلل. األوىل :
 القتل العمد. الثانية :
ان يقتله يف اقامة حد كما لو كـان حمصنًا زانيـًا واقـيم عليـه     الثالثة :

مـن  احلد بأمر احلاكم الشرعي، او ان يشرب اخلمر فيجلده مثانني جلـدة  
ولكنه ميوت اثناء اقامة احلد وزب ان تدفع ديته حينئذ من بيت غري تعد 

 املال ألنه من القتل اخلطأ احلاصل عند اقامة احلكم الشرعي.
القتل شـبه العمـد كمـا لـو كــان خطـأ يف الشخصـية وقتـل          الرابعة :

 شخصًا يظن انه زيد فبان عمرو.
القتل اخلطأ احملض كما لو مل يكن ينـوي القتـل وحصـل     اخلامسة :

 القتل خطأ من غري عمد ملوضوعه وارادة الشخ .
ومــا يوجــب القصــاص الثــاني أي الــذي مت عمــدًا وعليــه اإلمجــاع  
ــني       ــيري ب ــد التخ ــم العم ــافعي حك ــل الش ــع، وجع ــديث الرف ــن  وح وال

 .ابي حنيفة القصاص موجب العمداإلمام القصاص والدية، وعن 
ــة : ــه     السادس ــاص ووردت ب ــقط القص ــة يس ــض الورث ــى بع إذا عف

وهـو املختـار وبـه قـال احلنفيـة،       نصوص عـن اإلمـام علـي عليـه السـالم     
واحلنابلة والشافعية، وقالوا سواء كان الذي عفا رجاًل أو إمرأة، وأستدل 

ْء  عليه بآية البحـث] 
 َلبُه ِمبْن َأخِيبِه شَبي

َ
َفَمبْن ُعِفبي

 [.َفاتوبَا   ِباْلَمْعُروَِ 
 إذا كان املرياث للنساء فالعفو هلن. السابعة :
درجة القرب مـن امليـت، وإذا كـان     موضوعية التساوي يف الثامنة :

الرجال والنساء متساويني يف القرب فال أثر لعفو وتنازل النشاء، وبه قال 
 املالكية.

 
اْلحُبرُّ ِبباْلحُرو َواْلَعبْبُد ِباْلَعبْبِد قوله تعاىل ] 
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 [َواْلُنثَى ِباْلُنثَى 
بيان إلعتبار املساواة يف القصاص وموضـوعية التكـافي يف الـدماء،    
فاحلر اشرف من العبـد لـذا يكـون التبـاين واإلرتقـاء يف شـخ  القاتـل        

 باحلرية دون املقتول سببًا يف انتفاء القصاص كما لو قتل حر عبدًا.
ومضمون اآلية اذا قتل حر حـرًا عمـدًا فيقـت  مـن القاتـل، وكـذا       
يقت  من العبد لو قتل عمدًا، ومفهوم اآلية من باب األولويـة وفحـوى   

لعبد لو قتل حرًا يقتل به، وكذا تقتل األنثى لـو قتلـت حـرًا    اخلطاب ان ا
 عمدًا.

التوراة على حنو اإلطالق بلحاظ النفس كما عن  وقد ورد القصاص
 َأنه النهْفسَ ِبالنهْفسِ َواْلَعيَْن ِباْلَعيْنِ يف قوله تعـاىل ]  

، وقد يكون اإلطالق فيها لإلزاز واإلختصار وان التفصيل الوارد (1)[
 القرآن هو موجود عند األمم السابقة. يف

ويالحظ يف اآلية ان املدار على احلرية واألنثويـة والـرق مـع اعتبـار     
ــاب ]      ــة باخلط ــاىل يف أول اآلي ــه تع ــاظ قول ــالم بلح َياَأيَُّهببا اإلس

يف قولــه تعــاىل ] الصــادق اإلمــام [، وعــن  الهببِذيَن آَمُنببوا
العبد وإذا قتل احلر العبد غرم [ قال: ال يقتل احلر ب اْلحُرُّ ِباْلحُرو 

 .(2)(مثنه وضرب ضربا شديدا
وقتل العمد يوجب القصاص تعيينًا اال ان يرضى ولي املقتول بالدية 
او باألقل منها او يعفـو مـن رأس، وزـوز التصـاحل بـاكثر مـن الديـة ان        
رضي اجلاني، ويرث اختيار حق القصاص من يرث الـدم عـدا الزوجـة    

طلب القصاص دون املراتب األدنى منه ولكنهمـا   والزوج فال يستحقان
 يرثان من الدية.

                                                           

 .44( سورة املائدة 1)
 .7/421الكايف (2)
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وليس للحاكم احلكم بقصاص النفس اال بعد ثبـوت جنايـة اجلـاني    
بالبينة الشرعية او اإلقرار وثبوت العمد، وليس لـولي الـدم اإلقتصـاص    
من غري اإلستئذان من احلاكم، ولو بادر الولي من دون اذن يعزر ولكن 

ية عليه، وال زوز قتـل غـري القاتـل قصاصـًا او التمثيـل      ال قصاص وال د
 بالقاتل.

تشريح جثة املسلم امليت اذا كانت اسباب عرضية مريبة أدت وزوز 
اىل وفاته وحنوها من االسباب الراجحة عقاًل او شرعًا، وما هو متعارف 

ومـا ورد عـن   من االستدالل علـى حرمتـه مـن أدلـة االسـراف يف القتـل       
"إياكم واملثلـــة ولـــو بالكلـــب لى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلمرســـول اهلل صـــ

فانه أجنـيب عن املقـام للتباين والقصد، فليس يف هذا التشريح  ،(1)العقور"
نية االنتقام والتشفي، وقد يكون احيانًا جزًء من مقدمات وعمومات قوله 

َوَلكُببمْ ِفببي اْلِقَصبباِص حَيَبباة  َيبباُأْوِلي تعــاىل]

ظهر بالتشريح أدلة قتـل متعمـد او يعـرف امجـااًل     فقد ت (2)[اْلَْلبَابِ 
القاتل، ويكون التشـريح نفسـه رادعـًا للقاتـل ألن طريقـة وكيفيـة القتـل        

 .وهو من مصاديق قاعدة نفي اجلهالة والغرر تكتشف به
وال ينحصر موضوع وحكم القصاص بالنفس فيشمل ما هو دونهـا  

السـراية واخلطـر    من اجلراحات اال ما خرج بالدليل كما يف حـال خشـية  
على نفس اجلاني عند القصاص وحـصول مضـاعفات بسببه، ويشرتط فيه 

 ايضًا التساوي يف االسالم وانتفاء األبوة، أي ال يقت  من األب لإلبن.
 قدمت اآلية احلر وفيه وجوه :

 شرف احلرية. األول :

                                                           

 .42/245البحار (1)
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منزلــة احلــر، وإرادتــه يف فعــل الصــاحلات وأداء الفــرائض  الثــاني :
َولِهِ َعَلى النهاسِ حِجُّ وقيامه باحلج عند اإلستطاعة، قـال تعـاىل]  

 .(1) [اْلبَيْتِ َمْن اسَْتََاَ  ِإَليِْه سَبِيالا 
األثـر البـالغ يف قتـل احلـر، وكـان القتـل عظيمـًا عنـد بـين           الثالث :

ى عليه السالم لكشف ومعرفة القاتل بعد أن إسرائيل لذا جاءوا إىل موس
ِإنه َّللاهَ وجدوا قتياًل بينهم فنزلت اآليـات اخلاصـة بقصـة ذبـح البقـرة ]     

 .(2)[َيْ ُمُرُكمْ َأْن َتْذَبحُوا َبَقَرةا 
 البشارة بشيوع احلرية وإنقطاع الرق عند املسلمني. الرابع :

 الزجر والتخويف من قتل احلر. اخلامس :
بيان حاجة اإلسالم للحر مـن املسـلمني وإلجنابـه اوالدًا     السادس :

َوَما َيْعَلُم جُُنبوٌَ وذرية يكونون من أهل التقوى، قال تعـاىل] 

 .(0)[َربوكَ ِإاله ُهوَ 
قيــام املســلم احلــر بــاألمر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر،    الســابع :

آليـة  وإصالحه ألهلـه وإعـانتهم يف أداء الوظـائف العباديـة خاصـة وان ا     
َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب جاءت باخلطـاب التشـريفي ]  

 .(4)[َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ 
تغشي حكم اإلسـالم لإلحـرار والعبيـد، لتـدل اآليـة علـى        الثامن :

 حكم الشريعة اإلسالمية.
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ــع : ــراء      التاس ــام، وألم ــد احلك ــل وتقي ــدل يف التنزي ــان الع إرادة بي
 املسلمني حبكم القصاص على حنو العموم.

ــة    العاشــر : إذا مت تنفيــذ حكــم القصــاص بــاحلر فمــن بــاب األولوي
وأسباب اليسر أن يتأدب العبد، وينفذ به احلكم بالقصاص إذا اعتدى، 

 ليكون هذا التقديم من باب تقديم األهم على املهم.
يشرتك احلر والعبد بالعبودية هلل عز وجل ولزوم ترك  حلادي عشر :ا

ــاىل]   ــال تعـ ــدي قـ َوالَ َتْعَتبببُدوا ِإنه َّللاهَ الَ ُيحِببببُّ التعـ

 .(1) [اْلُمْعَتِدينَ 
تذكر اآلية تغشي ومشول حكم القصاص للعبيد  وأن العبد ال ينجو من 

بـدفع القتـل عنـه    حكم القصاص رأفة بـه أو ختفيفـًا عنـه أو حبـًا مـن سـيده       
حلاجته له يف أمور الزراعة، أو حاجـة املسـلمني لـه يف الـدفاع عـن الثغـور،       
وكذا ال يدفع عنه القصاص مكافأة له على إسالمه كما لو قتل العبد غريه، 

 فأشهر إسالمه وتوبته رجاء درء احلد عنه.
 إن لغة اإلطالق يف اآلية رمحة باملسلمني مجيعًا وبالعبيد خاصة مسلمني

َوَما َأْرسَبْلَناكَ ِإاله وغري مسلمني، وهو من مصاديق قوله تعـاىل] 

، فاذا وقع اإلنسان يف أسر املسلمني بعد القتال (2)[َرحَْمةا ِلْلَعاَلِمينَ 
 وأصبح عبدًا فال زوز قتله.

ومــا يف اآليــة مــن إكــرام للعبــد مــانع مــن اإلستبســال يف قتــال املســلمني 
ية جتعل الكافر يفضل األسر على التضحية وتفضيل مقتله على األسر، فاآل

بنفســه يف حماربــة املســلمني، فكمــا أذن للمســلمني بلــبس احلريــر يف احلــرب  
استثناء من حرمته ليظهر املسلمون يف حال مـن العـز  والغنـى يرغـب معهـا      
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العدو بدخول اإلسالم، وكذا بالنسبة لسـالمة العبـد مـن القتـل بالقصـاص      
لعدو بدخول اإلسالم خاصة وان بعض اجليـوش  والقود من قاتله ترغيب ل

 تقدم العبيد يف قتاهلا مع املسلمني.
ويلتقي احلر والعبد يف العبودية واخلشوع هلل عز وجل، فتفضل اهلل عز 
وجل وجعل حكم القصاص شاماًل لإلثنني، وقيل بأن قتل العبد خطأ يتعلق 

 جوه:برقبته، ولكن حكم الدية يف اخلطأ عام ويشمل العبد من و
 دفع السيد الدية عن عبده. األول :
 وجود متربع لدفع الدية. الثاني :

 للعبد مال يدفع منه الدية. الثالث :
إزاد عمل إضايف للعبـد تسـتوفى منـه الديـة، خاصـة وأن ديـة        الرابع :

 اخلطأ تكون جنومًا على ثالث سنني.
 إحتمال عتق العبد وقيامه بدفع الدية. اخلامس :
 لي بيت املال دفع الدية عن العبد.تو السادس :

َوِإْن َكاَن صرب أولياء املقتول عليه لعمومات قولـه تعـاىل]   السابع :

 .(1)[ُذو ُعسَْرة  َفَنِظَرة  ِإَلى َميْسََرة  
قد يكون العبدان القاتل واملقتول لسـيد واحـد، فلـه القـود أو      الثامن :

م ال، اجلواب نعم مـع  العفو، وهل زب له الرجوع إىل السلطان يف القود أ
 إحتمال الضرر واحلرج والريب.

وعن اإلمام علي عليه السالم قال:  يف رجل أمر عبـده أن يقتـل رجـاًل    
فقتله: فقال: هل عبد الرجل إال كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن، 
وقيل العكس أي يقتل العبد ويسجن السيد وقيل بالتفصـيل إذا كـان العبـد    

 فالقود عليه. عاقاًل بالغًا
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ــاوي يف      ــى التس ــه عل ــدل يف مفهوم ــيل  يف احلكــم ي ــة بتفص جــاءت اآلي
القصاص بلحاظ احلرية فيتساوى الشريف والضعيف، والرئيس واملرؤوس 
ويف اآلية حرب على قيم وعادات اجلاهلية، ودعوة للعزوف عما طـرأ مـن   

 التحريف يف التطبيق للكتب السماوية السابقة.
اإلسالم أن احلر اليقتل بالعبـد، وبـه قـال اإلمـام علـي      ومشهور علماء 

ــد       ــافعي وأمح ــك والش ــال مال ــه ق ــحابة، وب ــن الص ــالم ومجــع م ــه الس علي
 وإسحاق.

وقال ابو حنيفة يقتل احلر بالعبد، ونقل عن الثوري وقتادة وسعيد بـن  
 املسيب.

 وميكن اإلستدالل على عدم القود عند جناية احلر على العبد بوجوه:
وردت  نصوص عديدة  عن النيب حممد بأن احلر اليقاد بالعبد  األول :

الرجـاليني ضـعفوا اسـناد هـذه األحاديـث، وميكـن اإلسـتعانة        بعض ولكن 
بتعضيد وشد بعضها لبعض وقد اسسنا قاعدة بعلم الرجال وهي إذا تعددت 
األخبار الضعيفة يف ذات املوضوع فان بعضها يعضد ويقوي بعضـها اآلخـر   

متعددة، إذ أنها ثروة للمسلمني ويف اإلقرار بضـعفها شـاهد    مادامت بطرق
 على أنها ليست موضوعة.

مل يرد يف السـنة الفعليـة أن الـنيب حممـدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه         الثاني :
 وسلم أقاد حرًا من عبد، مع تعدد اجلناية من احلر على العبد.

منهـا  ورود نصوص عديدة بعدم القصاص مـن احلـر بالعبـد،     الثالث :
ن لزنباع عبد يسمى سندار  فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه كاروي أنه )

وجدع اذنيه وانفـه فـأتى إىل رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فأرسـل إىل        
ال يطيقون وأطعموهم ممـا تـأكلون واكسـوهم ممـا      زنباع فقال ال حتملوهم ما

ا خلق اهلل ثم قال تلبسون  وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا وال تعذبو
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مثل به أو حـرق بالنـار فهـو حـر وهـو      
موىل اهلل ورسوله فأعتقه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقـال يـا رسـول    

 .(1) فقال اوصى بك كل مسلم ياهلل أوص ب
وعن اإلمام علـي عليـه السـالم: أتـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه         

وآلـه  قتـل عبـده متعمـدا ، فجلـده رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه         رجلوسلم ب
. وكـأن  (2) وسلم مائة ، ونفاه سنة ، وحما سهمه من املسلمني ، ومل يقده بـه 

اإلحصان باحلرية مانع من القود بالعيد، إذ أن إحصان الرجل أو املرأة من 
 جهات:

 اإلسالم. األوىل :
 العفاف. الثانية :
 احلرية. الثالثة :

 التزويج. الرابعة :
اْلحُرُّ ِباْلحُرو َواْلَعبُْد إن قوله تعاىل  يف آية البحث] الرابع :

[ شــاهد علـى التفصــيل يف القـود، وأمــارة علـى أن احلصــانة    ِباْلَعبْببدِ 
 . باحلرية ال متنع من القود باحلر أيضًا، أما العبد فانه كفؤ للعبد يف القصاص

ــلم     ــى املس ــل عل ــز وج ــل اهلل ع ــن فض ــرق  وم ــألة ال ــتالء مبس ني أن اإلب
والعبودية منعدم يف هذا الزمان وهو مـن مفـاخر التشـريع اإلسـالمي وورد     

ِمَن السُّنَِّة َأال ُيْقَتَل ُمْسِلم   عن طريق جابر اجلعفي عن علي عليه السالم قال:
 .(0) ِبِذي َعْهٍد ، َوال ُحرٌّ ِبَعْبٍد
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باين املوضوعي واحلكمي داللة آية البحث على التفصيل والت اخلامس :
 بني احلرية والرق.

ال وورد عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     
نـى رسـول اهلل اال باحـدى    أال اهلل وإلـه  إحيل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن ال    

 .(1)ثالث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة
لآلية القرآنية وأنه ال يتعـارض مـع لغـة التفصـيل     وفيه أن احلديث بيان 

فيها، ومن خصائ  السنة النبوية أن األحاديث فيها يفسـر بعضـها بعضـًا،    
وقد وردت األخبار بأن النيب حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يقت  من 
احلر جبناية العبـد، وهـل فيـه ترغيـب للعبـد بـدخول اإلسـالم وبلـوغ مرتبـة          

 امة املسلمني باإلميان وإختاذه وسيلة مباركة ورجاء للعتق.التكافي مع ع
لذا فمن اإلعجاز يف الشريعة اإلسالمية عدم وجود برزخ دون إسـالم  
العبد، وال يتوقف إسالمه على رضا مواله أو إلذن من احلاكم، بل هو أمر 
بني العبد واخلالق عز وجل، وصـحيح أن اإلميـان لـيس علـة للعتـق فيسـلم       

قى يف الرق ولكنه نوع طريق ومقدمة له، وترغيب للسيد وغريه يف العبد ويب
َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنابا خَََب ا َفَتحِْريبُر عتق العبد، قال تعاىل]

 .(2)[َرَقبَة  ُمْؤِمَنة  َوٌَِية  ُمسَلهَمة  ِإَلى َأْهِلهِ 
لتشري اآلية إىل أن العتـق حريـة ونـوع بدليـة عـن الـنفس الـيت أزهقـت         

اإلجناب والولد الصاحل الـذي يعبـد اهلل، فيكـون عتـق العبـد      وضياع فرصة 
مقدمة لتعويض اإلسالم واألمة بأن تكون فرصة أمام العبد املسـلم باحلريـة   

 والعتق لإلجناب.
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من أعتق رقبة مؤمنة أعتق وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
 .(1)اهلل بكل عضو منها عضوًا منه من النار

أنه لطم جارية له فأخرب رسول  بن احلكم السلمي: وأخرج عن معاوي
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فعظـم ذلـك قـال : فقلـت : يـا رسـول اهلل أفـال        
اعتقهاق قال : بلى ، ائتين بها . قال : فجئت بها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ، فقال هلا : أين اهللق قالت : يف السماء . قال : فمن أناق قالت : أنت 

 .(2)رسول اهلل . قال : إنها مؤمنة فاعتقها
ن  مساوي يف احلكم ال يقبل تعدد التأويـل أو التفـريط، وكـان أهـل     
اجلاهلية اليكرتثون للمرأة ويزهدون بدمها خصوصًا وأنهم يئدون ويقتلون 

 شطرًا من البنات عند الوالدة.
أن ويف اآلية حتذير للنساء بأن التعـدي وقتـل الغـري جـزاؤه القصـاص و     

الشريعة التنظر للمرأة يف هذا الباب بالتفريط فدم املسلم واملسلمة ال يذهب 
هدرًا، إال أن يرضى أولياء املقتول بالدية أو يعفون من األصل، ومن العرب 
على النقيض من الذين يزهدون باملرأة، فيقتلون رجاًل إذا قتلت منهم امرأة 

ى يف مفهومـه علـى عصـمة دم    وقد يدل التكـافؤ يف الـدم بـني األنثـى واألنثـ     
 الرجل من القود إذا قتل إمرأة.

وبعد أن أسست اآلية للتفصيل يف القول بلحاظ احلرية بأن احلر إذ قتل 
حرًا يقتل به ، وكذا العبد يقتل إذا قتل عبدًا عن عمـد ذكـرت اآليـة حكـم     

ــاىل]    ــه تعـ ــدير قولـ ــون تقـ ــيل ليكـ ــمله التفصـ ــاث ليشـ َواْلُنثَبببى األنـ

يف  هو: احلرة باحلرة واألمة باألمة، وأخذ مالك بظاهر اآليـة: [ ِباْلُنثَى
احلرية كما يف الذكوريـة وتأويلـها عنـده أن قولـه احلـر بـاحلر والعبـد بالعبـد         
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عمــوم يــدخل فيــه الــذكر بالــذكر واألنثــى بــاألنثى واألنثــى بالــذكر والــذكر 
 .(1)باألنثى ثم كرر قوله  األنثى باألنثى  تأكيدا للتجديد

م العبد واألنثى هي التساوي إلرادة البيان والتفصيل وجعل وذكر حك
 موضوعية وشطر للقصاص يف كل من :

 احلرية. األول :
 الرق. الثاني :

فاذا قتلت املـرأة احلـرة    وهل املقتول ذكر أم انثى، اجلنس  الثالث :
 إمرأة مثلها أقت  منها.
نزلت هذه اآلية يف قبيلتني مـن قبائـل العـرب اقتتلتـا      وعن الشعيب قال:

قتال عمية على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : يقتل بعبدنا فالن 

اْلحُرُّ ِبباْلحُرو ]فـأنزل اهلل  ،ابن فالن ، ونقتل بأمتنا فالنة بنت فالنـة 

د قتل ، أي أنهم أرا(2)[َواْلَعبُْد ِباْلَعبِْد َواْلُنثَى ِباْلُنثَى
 حر بعبدهم، وقتل حرة بأمة هلم.

وتتبني بلحاظ أسباب النزول املنافع العظيمة آلية البحـث علـى األفـراد    
والقبائل من املسلمني ويف تثبيت دعائم اإلسالم، وآية البحث من عمومات 

 ،(0)[َوَما َأْرسَْلَناَك ِإاله َرحَْمبةا ِلْلَعباَلِمينَ قوله تعاىل]
غاياتها، وما ميحى وميتنع من الوقائع واألحداث بسبب سواء يف مقدماتها أو 

إن  اخلشية من القصاص، وأخرج ابن أبي حـامت عـن سـعيد بـن جـبري قـال:      
حيني من العرب اقتتلوا يف اجلاهلية قبل اإِلسالم بقليـل ، فكـان بيـنهم قتـل     
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضـهم مـن بعـض حتـى     

                                                           

 .1/121التسهيل لعلوم التنزيل  (1)
 . 1/247الدر املنثور  (2)
 .137سورة األنبياء  (0)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 51

أحد احليني يتطاول على اآلخر يف العدة واألموال ، فحلفوا أسلموا ، فكان 
أن ال يرضوا حتى بالعبد من احلر منهم ، وباملرأة من الرجـل مـنهم ، فنـزل    

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد  }فيهم 
رأة ولكـن  وذلك أنهـم كـانوا ال يقتلـون الرجـل بـامل      {بالعبد واألنثى باألنثى 

فجعـل   {النفس بالنفس  }يقتلون الرجل بالرجل واملرأة باملرأة ، فأنزل اهلل 
األحرار يف قصاص سواء فيما بينهم من الَعْمد رجاهلم ونساؤهم يف النفس 

وين يف العمد النفس وما دون النفس ساوما دون النفس ، وجعل العبيد مت

 .(1)رجاهلم ونساؤهم
 دراسة تأرخيية يف الرق

من تعيني لبداية الرق يف األرض ألنه من رشحات غلبة وقهـر   ليس
القوي للضـعيف علـى حنـو القضـية الشخصـية أو القبليـة ونتيجـة القتـال         
وإنتصار أحد الطرفني، ليقوم املنتصر بإذالل وتسخري املهـزوم يف أعمـال   
الزراعــة والســخرة وإعــداد وإصــالح الســفن وخدمــة اجلنــود يف القتــال  

 املقدمة أحيانًا.وجعل العبيد يف 
ويكون العبد لسيده كاآللة يف العمل والبناء، ومن أسباب الـرق مـا   
كان عن طريق الغش واخلداع والرتغيب كما يف الذين أخذوا من أفريقيا 
على مـدى مئـات السـنني، وكـثري مـنهم مـاتوا وسـط البحـر ويف الطريـق          

 الطويل احملفوف باملخاطر.
للزراعـة يف البلـدان ونشـوء     ونظام الرق سابق لإلسالم ومصـاحب 

الدول وجيوشها، وكان العبيد يربطون يف السفن كيال يفروا أثناء إشرتاك 
 اجلنود بالقتال سواء الفرار بالذات أم مع السفينة.

قبل  1713وذكرت أحكام للعبيد يف شريعة محورابي يف مملكة بابل 
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ذا أخـذ أي  : إ14امليالد خبصوص من يتعدى وخيرتق القانون منهـا املـادة   
شخ  عبدًا من عبيد احملكمة أو عبدًا من عبيد رجل حر خارج أسـوار  

 املدينة فسوف يقتل اجلاني.
ونظام الفراعنة كان يقوم على العبودية وذكر أن أعدادًا كـثرية مـن   

ق.م تقريبـًا وفـق    2433العبيد ماتوا يف بناء اإلهرامات اليت بنيت بتأريخ 
جبوارها مقابر وجثث وكانت بعض أحجار اإلكتشافات العلمية احلديثة و

طن يف أسفل البنـاء، ويف أعـاله تصـل إىل     14اإلهرامات تصل إىل وزن 
 حجر. 2433333طن ون  طن وعدد األحجار وهي 

وحيتمل بناء اإلهرامات بواسطة البنائني واملهندسني والعمال من غري 
إمكان إختـزال  جلوء إىل الرق والسخرة لداللة الدقة اهلندسية يف البناء و

اجلهود وتقلي  عـدد العمـال باإلنتفـاع مـن مـاء الفيضـان ومـن إرتفـاع         
اهلضبة آنذاك وجعل تالل رملية حول اإلهرامات ورفع احلجر بالواسطة 

 واجلر باحلبال على مراحل متقاربة يف العلو.
وهذا املعنى ال مينع مـن وجـود العبوديـة، وقـد جـاء القـرآن بتأكيـد        

َوِإْذ َنجهيَْناُكمْ ِمْن بين إسرائيل، قال تعاىل]إضطهاد آل فرعون ل

َذبوحُوَن  َذابِ ُي ُوَء اْلَع ُوُموَنكُمْ س ْوَن َيس آِل ِفْرَع

، ونظريـة عمـل العمـال    (1)[َأْبَناَءُكْم َوَيسَْتحْيُوَن ِنسَاَءُكمْ 
بأجرة ال يتعارض مع القسوة والشدة يف العمل فهنـاك نـوع تـداخل بـني     

 ض األمصار يف العصور القدمية.العامل والعبد يف بع
وجــاءت التــوراة لتؤكــد العبوديــة وأنظمتهــا وكانــت ظــاهرة الــرق   
معروفة يف اجلزيرة العربية، ويسرتقون احلر بالغزو، وبـالعجز عـن قضـاء    
الدين وحتى يف املغامرة فالند يصبح بطرفة عني عبدًا عند اخلسـارة مـثال   

به، فأسرتعاه أبو هلب يف لعب أبو هلب القمار مع العاصي بن هشام فغل
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 إبله.
وجاء اإلسالم فاقر نظـام الـرق ولكـن بنظـام إعجـازي مبتنـى علـى        

 أمور تتضمن معنى احلسن الذاتي وهي:
 العتق واحلرية. األول :

ــاني : ــه كفــارة للــذنب ومــن مصــاديق     الث ــالعتق، وجعل الرتغيــب ب
ــة مســاويًا     ــق الرقب اإلحســان والصــالح يف الشــريعة اإلســالمية جعــل عت
إلطعام عشرة مساكني يف كفارة اليمني مـع أن قيمـة العبـد قـد تصـل إىل      

َفكَفهاَرُتببُه ِإطَْعببامُ ألــف ضــعف هلــذا اإلطعــام، قــال تعــاىل] 

ْن َأْوسَ  َاِكيَن ِم ََرِة َمس يكُمْ َعش وَن َأْهِل ا ُتَِْعُم ِط َم

ِْد  مْ َيج ْن َل َة  َفَم يُر َرَقب َْوُتُهمْ َأْو َتحِْر َأْو ِكس

 .(1)[َفِصيَامُ َثالََثِة َأيهام  
 لزوم العناية بالعبد والرأفة به. الثالث :
 بيان ثواب العتق. الرابع :

توجه اخلطابات التكليفية للحر والعبد بعرض واحد، فهم  اخلامس :
 سنان املشط.كأ

وقد يتقدم العبد على سـيده يف صـالة اجلماعـة مـن دون أن يسـبب      
نفرة عنده وبـرز جيـل مـن العبيـد يف الفقـه وعلـوم القـرآن أيـام التـابعني          
وعندما مات إبن عباس قيل: باع إبنـه علـي عكرمـة خلالـد بـن يزيـد بـن        
معاوية بأربعة آالف دينار، قال عكرمة لعلـي: مـا خـري لـك، بعـت علـم       

 بيك بأربعة آالف دينار، فأستقاله فأقاله وأعتقه.أ
اجــاز امــان عبــد مملــوك ألهــل  ان اإلمــام علــي "ويف خــرب ابــن صــدقة 

 .(2)"حصن من احلصون وقال: هو من املؤمنني
وقد أصدرت الدول األوربية قوانني للقضاء على العبودية والـرق،  
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، وفرنسـا  1137سـنة  لربيطاني قانون إلغاء جتـارة الرفيـق   افأصدر الربملان 
بعد أن أعادها نابليون ويف أمريكا أجازت احلكومة قانون منع  1141سنة

الرقيق، فنشبت احلرب األهلية بني الواليات الشمالية واجلنوبية بسببه إىل 
 أم مت العمل به.

ــنظــام أن ولكــن خصــائ  الشــريعة اإلســالمية   أمــر عرضــي رق ال
 من جهات:متزلزل يف ذاته وأفراده 

العبد هو الذي يظلم نفسه بأن يعتدي على اإلسالم وثغور  األوىل :
َوَمبا َََلْمَنباُهْم َوَلِكبْن َكباُنوا املسلمني، قال تعـاىل] 

 . (1)[َأنُفسَُهمْ َيظِْلُمونَ 
إقرتان فرصة وإمكان العتق مع أول حلظـة يـدخل العبـد يف     الثانية :
 .قابال للزوال والنسخ يف أي ساعة عبودية أمرًا الالرق فتكون 
إذا كـذا  إذا عتق العبد فال يسرتق بعدها إذا كـان مسـلمًا، و   الثالثة :

 مل يعتد على اإلسالم بالسالح والقتال .كان غري مسلم و
ــة : ــم     الرابع ــة به ــد والعناي ــرام العبي ــرق يف إك ــلمني املش ــأريخ املس ت

، ونكـاح احلـر مـن    وتزوزهم، ومن أحكام الفقه نكـاح العبـد مـن احلـرة    
 .، واحكام أم الولد وعتقها من حصة إبنها من تركة أبيه األمة

لقد إنقطع الرق يف اإلسالم بالقرآن وأحكامه وهـو مـن إعجـازه يف    
تغيري األنظمة اإلجتماعية باإلضـافة إىل التبـاين املوضـوعي بـني الـرق يف      

ن حياربـه  اإلسالم وغريه، فاإلسالم يقر باحلرية للناس مجيعـًا، ولكـن مـ   
 ويؤسر يدخل يف الرق لوجوه:

 احلفاظ على حياته، وتكفل أحد املسلمني به. األول :
واملنع من جلوئه إىل فئة واهلجوم ، السالمة من ضرره وأذاه  الثاني :

 على املسلمني من جديد.
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رؤية األسري حلـال املسـلمني عـن قريـب وطـاعتهم هلل عـز        الثالث :
 وجل.

 بدخول اإلسالم.األسري ترغيب  الرابع :
تأديب املسلمني يف لزوم إكرام العبد، وإعانته يف اإلقتباس  اخلامس :

 والتزود من مناهل اإلسالم.
مساعدة املسلمني يف بناء دولة اإلسالم، ومؤونة املقاتلني،  السادس :

 ومشاركتهم يف القتال.
 إنتفاع املسلمني من العبد يف الفقاهة وعلوم التفسري واللغة. السابع :

مات العبادلة عبد اهلل ملا وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، يقول: 
بن عباس وعبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمـرو بـن   
العاص صار الفقه يف مجيع البلدان إىل املوالي فصار فقيه أهل مكة عطاء 

ن أبي رباح وفقيه أهل اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامـة حييـى بـن أبـي     ب
كثري وفقيه أهل البصرة احلسن وفقيه أهل الكوفة إبراهيم النخعي وفقيـه  
أهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء اخلراساني إال املدينة فـإن  

 .(1)(اهلل خصها بقرشي
البيـت وقـريش    واحلديث ليس تامـًا واقعـًا لوجـود فقهـاء مـن أهـل      

وعامة العرب يف تلك األزمنة، ونقل عن اخلليفة األموي سليمان بن عبد 
م ملكوا ألف سنة ، مل جهجرية( أنه قال: عجبت هلذه األعا11امللك)ت

حيتاجوا إلينا ساعة واحـدة يف سياسـتهم، وملكنـا مائـة سـنة، مل نسـتغن       
 عنهم ساعة.

 ولكنه قياس مع الفارق، من وجوه:
ملــك األعــاجم يف بلــدانهم، بينمــا دخــل اإلســالم إىل  لقــد األول :

 حصونهم وبيوتهم وهدم عروشهم.

                                                           

 .43/425تأريخ دمشق إلبن عساكر (1)
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قانون املساواة يف اإلسالم وأولوية التقوى واخلشية من اهلل،  الثاني :
 .(1)[ِإنه َأْكَرَمكُمْ ِعْنَد َّللاهِ َأْتَقاُكمْ قال تعاىل]

لطلب العلم السعة يف الشريعة اإلسالمية، وفتح الباب فيها  الثالث :
 واإلرتقاء فيه للحر والعبد، والعربي واألعجمي.

 وابحصًأالعرب شرفهم اهلل باإلسالم فمل يذكر سليمان أن  الرابع :
ــدول    فــاء عخل ــها، وأن العــرب دخلــوا أمصــار ال ــالد املســلمني كل لــى ب

  األخرى أمراء وحكامًا.

إخـتالط الـذراري والتنـاكح بـني املسـلم واملسـلمة بكفــاءة        الثـامن : 
 اإلسالم والنطق بالشهادتني.

ْء  ] قوله تعاىل
 َلُه ِمْن َأخِيِه شَي

َ
 [َفَمْن ُعِفي

واألوىل  األقوى ان )من( تعود للقاتل اذا عفى عنه اولياء املقتول -1
 .يف مضامني اآلية هو تقديم أخوة اإلسالم

وفيه  ،ورد )شيء( على حنو اإلنكار واملبالغة مما يفيد العموم  -2
 وجوه:
ذات القصاص واإلنتقال اىل الدية، وان مل يكن بالعفو تعلق   -0

 عفوًا تامًا:
 لبقاء الدية. أ( 

 العفو يف مقدار الدية. ب(
 اإلنتقال اىل الصلح. ت( 
موضوع العفو اعـم مـن قتـل العمـد فانـه يشـمل ايضـًا قتـل           -4

اخلطأ الذي فيه الديـة فهـي ايضـًا قابلـة للعفـو علـى حنـو املوجبـة اجلزئيـة          
 باسقاط بعض الدية، او على حنو املوجبة الكلية واسقاط الدية كاملة.

مفهوم اآلية يـدل على احلـث علـى العــفو وامكـــانه، قـــال       -5

                                                           

 .10سورة احلجرات (1)
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 .(1)[ َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتهْقَوىتعاىل ]
ان املراد من اإلسم املوصول او الشرط )من( على قول آخر   -7

يعود اىل ولي امليت اذا اعطي له املال واملراد باخيه حينئذ القاتل، وارادة 
القاتـــل هـــو األرجـــح ألن اآليـــة تتحـــدث عـــن العفـــو وروح التســـامح 

 والتخفيف.
ان اطالق لفظ األخ يف اقسى األحوال واشد اسباب النزاع   -1

مســاوي علــى اســتدامة اولويــة اخــوة اإلميــان   والفتنــة والبغضــاء اخبــار
، وفيه دعوة للمسلمني للثبات على اإلميان، وغلبتها على اخلصومة والفتنة

َواْعَتِصبُموا والتنزه عن أسباب النزاع وما فيـه النفـرة، قـال تعـاىل]    

 .(2)[ِبحَبِْل َّللاهِ جَِميعاا َوالَ َتَفرهُقوا
القاتـل واجلـاني مطلقـًا    متالك حق القصاص والتشفي مـن  إ  -1

اعجاز قرآني ملا ميثله هذا الوصف من رفعة وتهـذيب يف علـم اإلجتمـاع    
ــاج    واأل ــت ركــائز اإلســالم حيت ىل إخــالق والسياســة خصوصــًا وان تثبي

 الوحدة والتعاون والتوادد.
اآلية دعوة اىل احملبة اإلنطباقية الراسـخة وان اخـوة اإلميـان      -13

 د الشدائد.مقدمة على اخوة النسب عن
ــازه     -11 ـــة للثــواب عنـــد اجتي اإلبــتالء مناســبة لإلختبــار وفرصـ

ِإنهَمببا ويــــدل عليــه اطــــالق قولــه تعـــاىل ]  ،بتوفيــق مــن غــري تــــعد

 .(0)[اْلُمْؤِمُنوَن ِإخَْوة  
البناء للمجهول لتعدد اوليـاء املقتـول على كلمة عفى وردت   -12

ل اال ابـاه، او كان متعـددًا كمـا لـو   فقد يكون متحدًا كما لو يكن للمقتو

                                                           

 . 207( سورة البقرة 1)
 .130سورة آل عمران (2)
 .13( سورة احلجرات 0)
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واحلاكم كان له عدة اوالد ذكور، او انه ليس له ولي ويكـون وليه اإلمام 
 ألنه ولي من ال ولي له.

  مسلئل فقهيةمسلئل فقهية
زوز التصاحل على الدية باألقل او األكثـر فـاذا قبـل اجلـاني      (1

 وجب عليه الوفاء.
بيد ولي املقتول، وحيـرم  ( التصاحل على األقل من الدية او العفو 2

رئيس العشرية حتديده او استالم الدية اال ان يكون وكياًل  األمري او على
متعددًا فالبد من الوكالة عنهم مجيعًا ذكورًا  الولي لولي املقتول ولو كان

 واناثًا، والقاصر يقوم وليه مقامه.
لو اتهم شخ  بالقتل فيجوز ان يلتمس الولي من احلاكم   (0
ستة ايام حلني حضور البينة وزوز للحاكم ان يستجيب له اذا كان حبسه 

 ممن خيشى فراره اما من مل خيش فراره فال.
يف القتل  والزعماء يف اجملتمع وجهاءال( ما زري من الشفاعات من 4

وما هو دونه من عمومات اصالح ذات البني فيه الثواب ان كـان ضـمن   
ئيل للدية حبسب عرف سائد بني احكام الشريعة، ولكن حتديد مقدار ض

غري صحيح وخالف احكام الشريعة، نعم زوز تبيان  وحنوهما كل قبيلتني
مقدار الدية ووجوها الستة ثم يلتمس من ولي املقتول اإلسقاط اىل حد 
السانية واملتعارف بني العشريتني او ما هو ادنى منه، وال زوز اكراه الولي 

 على التسليم بها.
كم تركة املقتول فاذا قتل شخ  وعليه ديـن فديتـه   الدية حب (5

اليت اخذها الورثة تصرف يف اداء دينه ووصاياه كسائر امواله وحيج عنه 
منها ان اشتغلت ذمته باحلج، ويقسم الباقي بني الورثة حبسب احلص  

 ويرث الدية من يـرث املال اال األخوة واألخوات لألم.
 قبـول الديـة، وكـذا اذا    لو قتل شخ  وعليه ديـن فـاألوىل    (7 
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 ترك قاصرين اال ان يكون هناك متربع لقضاء الدين واعانة القاصرين.
تستوفى دية العمد يف سنة واحدة تبـدأ مـن وقـت الرتاضـي       (1

وليس من حني اجلناية، ودية شبه العمد يف سـنتني، وديـة قتـل اخلطـأ يف     
 ثالث سنني من حني استقرارها مبوت اجملين عليه.

واذا  ،ة القتل العمد من مال اجلاني ألنها بدل عـن رقبتـه  دي  (1 
 مل يكن عنده مال سعى يف مجعها او امهل اىل امليسرة.

تثبت الدية باالصالة يف قتل اخلطأ احملض والعمد الذي يشبه   (13 
اخلطأ، واخلطأ الشبيه بالعمـد مبـا ال يقتـل غالبـًا كمـا لـو ضـربه للتأديـب         

يقاعه من غري ارادة القتل والفعل ال يقتـل  فمات املضروب، وما يقصد ا
 غالبًا، وضابط العمد تعمد القتل والقصد.

دية املرأة املسلمة نصف دية الرجل احلـر املسـلم، مخسـون      (11
بقرة او مخسمائة شاة او مائة حلة او مخسمائة دينـار   ةمن اإلبل او مائ

ح حتـى  ذهبًا او مخسة آالف درهم فضة، وتتساوى مع الرجل يف اجلـرا 
 تبلغ ثلث ديته فتكون ديتها حينئذ نصف دية الرجل.

لو ضرب الصيب فاتفق التلف به فالضارب ضامن وكذا يف   (12
الزوج والزوجة، ولو ضرب صيب صبيًا آخر فاتفق التلف فالضمان على 

 وليه.
لو أعنـف الرجـل بزوجتـه مجاعـًا او ضـمًا فماتـت يضـمن          (10

ج ونونًا فالدية على العاقلة، وكذا يرتتب الدية يف ماله اال ان يكون الزو
 على الزوجة لو اعنفت بالزوج.

اذا اسقطت املرأة جنينها جتب عليهـا الديـة ألبيـه او للورثـة       (14
اآلخرين وهي عشرون دينـارًا اذا كـان نطفـة، واربعـون اذا كـان علقـة،       
 وستون اذا كان مضغة، ومثانون اذا كان عظامًا، ومائـة اذا مت خلقـه ومل  

تلجه الروح، فان وجلته الروح كانت ديته دية اإلنسـان احلـي، والظـاهر    
اعتبــار احلمــل اربعــني يومــًا نطفــة، واربعــني يومــًا علقــة، واربعــني يومــًا 
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مضغة، فاذا مت اربعة اشـهر كملـت خلقتـه، واذا مت مخسـة اشـهر وجلتـه       
تكون الروح، وال فرق فيه بني الذكر واألنثى اال عند ولوج الروح فحينئذ 

ديــة الــذكر ألــف دينــار واألنثــى مخســمائة، او وجـــوه الديــة األخــرى،  
والدينار مثقال ذهب عيار مثان عشرة حبة، ويؤخذ بقيمته حسب عملـة  

 البلد.
حيرم على الطبيبة وغريها املباشرة يف اسقاط اجلـنني، وكـذا     (14

و حيرم التسبيب، والضمان والدية تكون على املباشرة، وليس على األم ا
األبوين الذين طلبا منها اإلجهـاض، ألن الضـمان امـا علـى املسـبب او      
املباشر بلحاظ األقوى منهما او اإلشرتاك، وهنا يكون الضمان على الذي 
او اليت تباشر االسقاط، اما لو اكتفت الطبيبـة بوصـف الــدواء للزوجـة     

باشرة واستعملته األم وسقط اجلنني، فالظاهر ان الدية على األم ألنها امل
 مع اإلثم من اإلثنتني يف حال عدم املسوغ الشرعي.

اذا جرح احد شخصًا فمات من اثر اجلرح مل تسقط الديـة    (15 
 وان ابرأ اجلارح يف حياته سواء كان عمدًا او خطأ.

اذا قتلت املرأة امرأة اخرى مسلمة عمدًا كان ألولياء املقتولة   (17
ليها مخسون مـن اإلبـل او حنوهـا مـن     قتلها فان قنعوا بالدية منها كان ع

 وجوه الدية.
لو قتل رجل امرأة مسلمة عمدًا وطلب اوليـاء املقتولـة مـن      (11

دينـار ذهبـًا او مخسـني مـن      433احلاكم قتله فعليهم ان يؤدوا اىل ورثتـه  
 اإلبل او مخسة آالف درهم من الفضة ألن دية املرأة نصف دية الرجل.

 [َفاتوبَا   ِباْلَمْعُروَِ قوله تعاىل ] 
أي ان عفى ولي امليت وانتقل احلكم من القصاص وقتل القاتل  -1

اىل دفع الدية فعليه ان يتبع القاتـل بالديـة وجنومهـا واقسـاطها باحسـان      
 وختفيف وتيسري، كما لو كان القاتل معسرًا فيمهله.

ــع      -2 ــدارك ويرج ــأخري او ان يت ــبب الت ــادة بس ــه زي ــرض علي ال يف
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 باملطالبة باألكثر.
لألمر بهذه اآلية منافع ابعد مما هو ظـاهر يف داللتهـا فانـه حيـول      -0

 دون جتدد الفتنة.
لوال األمر بالرفق واإلحسان مطلقـًا ويف هـذه اآليـة باخلصـوص      -4

فقد يرجع ولي املقتول عن عفوه وزد من يؤيده باستدالل فقهي ويضعه 
وط النتفاء شرطه، وختلف الشرط وانه يف غري حمله مثل قاعدة انتفاء املشر

مل يف بالتزامه من غري التفات لإلعسار وزتهد يف اسباب ظنية للتفريق 
بني الدية والدين الذي ورد فيه اإلمهال، فيقال مثاًل الـدين والقـرض مت   

ويـدعي بـان الديـة امـر قهـري      ، باختيار مـن الـدائن واإلمهـال فيـه نـ      
د األحوال فمن باب اوىل ان يؤخـذ  شأوانتزاعي وكما يؤخذ الغاصب ب

شدها ايضًا، وان القدر املتيقن هو حصر اإلمهال وإنتظار امليسرة أالقاتل ب
حمـاوالت  ويف القرض دون غريه كالدية وحنوها من صيغ ابطال اإلتفـاق  

جتديد الفتنة لتنشغل طائفة من املسلمني ورجال القضاء واولوا األمر من 
 جديد باملوضوع.

مثـل هـذه املضـاعفات السـلبية الضـارة      لتـدارك  آليـة  فجاءت هـذه ا 
وصارت حاجزًا ناطقـًا دون ظهورهـا وارتكـزت عليهـا الفتـوى بانـه اذا       

ظهر ترضي ولي املقتول بالدية فليس له ان يطلـب بعدها القصاص، وبذا 
الدقة يف احكام القضاء اإلسالمي بان يتعاهـد احلكـم املـتعني او املختـار     

 ن غري تعد او تفريط.حلني اجناز مراحله م
القرآن مدرسة األخالق األوىل واملـدارس األخالقيـة واالجتماعيـة    

مل تلتفت بعد اىل حاجتها اليه واإلقـرار بعدم اإلستغناء عما فيه والنفسية 
ــم       ــًا وان عل ــنفس، خصوص ــاد ال ــالحية وجه ــيم اإلص ــن اآلداب والق م

حنو الغضب  األخالق يبحث يف السجايا واصل مزاج اإلنسان وما حيركه
واالنفعــال والــرتوي والتـــأني والشـــجاعة واالقــدام او اجلــ  والفــزع       

 والضحك او احلزن.
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وتزداد اهميتها واحلاجة اىل استحضارها عنـد الغضـب واإلنفعـال    
فجاءت اآلية باحلكمـة اخللقيـة والتـدبر يف األفعـال واختيـار اعمـال الـرب        

نحصر األثر والتـأثري  والصالح ومصارعة النفس الغضبية واهلوى، وال ي
شاعة ورسـوخ القـيم األخالقيـة    إبذات الشخ  بل يتعدى اىل اجملتمع ب

احلميدة، لـذا جـاء يف احلـديث املشـهور عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه          
 .(1)وسلم: "بعثت ألمتم مكارم األخالق"

 ومن أسرار ويء الفاء يف املقام أمور:
املبادرة إىل األحسان حال اجلناية، وعـدم التسـع والـبطش     األول :

 باليد أو اللسان.
ــاني : ــة وحــال املصــيبة       الث ــوة لإلســرتجاع عنــد اجلناي يف اآليــة دع

الهِذيَن ِإَذا َأََاَبْتُهمْ ُمِصيبَة  املرتشحة عنها، قـال تعـاىل]  

 .(2)[َقاُلوا ِإنها لِهِ َوِإنها ِإَليِْه َراجُِعونَ 
حث املسلمني على إعانة الولي باإلحسان والرفق باجلاني  : الثالث

يف أداء الدية وأقساطها وجنومها، وهل هو من عمومات األمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر.

 اجلواب نعم بداللة هذه اآلية، وما فيها من معاني اإلحسان.
دعوة أولياء اجملـين عليـه إلستحضـار آيـة البحـث وأحكـام        الرابع :

 آن والصدور عنها.القر

 [ َوَأٌَاء  ِإَليِْه ِبِإحْسَان  قوله تعاىل ] 
شطر اآلية هذا مـن اعجـاز القـرآن وظهـور التكامـل يف اوامـره        -1 

واحكامه، فكما أمر ولـي املقتـول بـالرفق واإلحسـان يف القضـاء، وكمـا       
زب على الـدائن امهـال املـديون املعسـر الـذي يتعـذر عليـه اداء الـدين         
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َوِإْن َكباَن ُذو ُعسْبَرة  قـال تعـاىل]    ،وقضاؤه اىل حني يسـاره 

، كـذلك ال زـوز للمـدين واجلـاني     (1)[ى َميْسَبَرة  َفَنِظَرة  ِإلَ 
 املماطلة مع القدرة وتعترب حينئذ معصية. 

على القاتل ومن وجبت عليه الدية كاًل او جزءًا الدفع والسعي -2 
 يف حتصيل قيمة الدية او جنمها وقسطها.

يف اآلية قال: "ينبغي للذي له احلق ان ال يعسر عن الصادق  -0
ن قد صاحله على دية، وينبغي للـذي عليـه احلـق ان ال ميطـل     اخاه اذا كا

 اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدي اليه باحسان".
األحيـاء  مـن  من اإلعجـاز ان اآليـة تتعـرض لطـريف اجلنايـة        -4

ليقوم كل واحد منهما بدرء الفتنة ونبذ اخلالف، ولتتجلى العفة يف اشـد  
ه يتحلـى بـاخالق القـرآن يف سـاعة     األحوال وتتباهى املالئكة باملسلم ألنـ 

ويلتزم خبطابات القرآن يف الصرب عند املصيبة وال ينشغل عن ذكر  اإلفتتان
 .اهلل تعاىل

 [َذلكَ قوله تعاىل ] 
شارة راجع اىل املضامني املذكورة يف هذه اآلية لتوكيد ان كل إسم إ

د الذي فرد منها ال خيتلف عن اآلخر يف موضوعه وغاياته الســامية، والبع
 اهلل يدل عليه اسم اإلشارة يدل على التعظيم واهمية احلكم وانه هبة من

 تعاىل للمسلمني.
 ويتعلق إسم اإلشارة بلحاظ آية البحث بأمور:

إبتداء اآلية باخلطـاب التشـريفي للمسـلمني والشـهادة هلـم       األول :
 باإلميان، ليكون من مصاديق إقرارهم بالقصاص حلكم مساوي.

بيان فضل اهلل عز وجـل علـى املسـلمني فمـع اإلميـان يـأتي        الثاني :
 التخفيف.
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 حكم القصاص. الثالث :
 صبغة الوجوب حلكم القصاص. الرابع :

البيان والتفصـيل يف أفـراد القصـاص، ومشوهلـا للمـرأة       اخلامس :
 والعبد.

ذكر العفو يف آية البحث وداللته على الرتغيب فيه، قال  السادس :
ــاىل] َِِميَن اْلَغببيْظَ َواْلَعبباِفيَن َعببْن َواْلكَبباتع

 .(1)[النهاسِ 
وكان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم: ال يرفـع إليـه أمـر فيـه      

 القصاص إال أمر فيه بالعفو(.
املطالبة بالدية بـاملعروف والرفـق واإلمهـال، وهـل يشـمله       السابع :
ــه تعــاىل] َوِإْن َكبباَن ُذو ُعسْببَرة  َفَنِظببَرة  ِإَلببى قول

، اجلواب نعم، عند بـذل الوسـع والعجـز عـن املـال وعـن       (2)[َميْسََرة  
 اإلقرتاض.

 أداء الدية بإحسان من غري مماطلة أو نق . الثامن :
 [ ِمْن َربوكُمْ  َتخِْفيف  قوله تعاىل ] 

 بيان لنوع احلكم واحلكمة فيه ونفي التشديد عنه.  -1
تدعو اآلية يف مفهومها اىل التمسـك مبـا فيهـا مـن األحكـام        -2

 وتغلق الباب امام ادعاء وجود تشديد فيها.
مما يف القضاء القرآني من اعجـاز انـك تـرى القصـاص مـن        -0

 مصاديق التخفيف اإلهلي كما يف هذه اآلية.
 التخفيف والرمحة ينحالن بعدد األحكام يف اآلية وهو:  -4

لقصــاص ملــا فيــه مــن منــع ســريان القتــل بــني  التخفيــف يف ا أ(
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تحـقق الرضا بقتل القاتل وحده يالطرفني وألن فيه نفيًا للشــعور بالغ ، و
، قـال  او الصرب حلني العــثور عليه للتسـليم شرعًا بعدم اخذ غريه جبنايته

َوَمْن ُقِتَل َمظُْلومابا َفَقبْد جََعْلَنبا ِلَوِليوبِه تعـاىل] 

 .(1)[سِْرَْ ِفي اْلَقْتلِ سُْلََاناا َفالَ يُ 
التخفيــف يف عنصــر التكــافي يف الــدماء واملنــع مــن التعــدي    ب(

والتجاوز، فلوال اآلية أُلخذ الرجل الضـعيف او الوضـيع بـاإلمرأة ذات    
الشأن او اليت تنتمي اىل قبيلة قويـة، بـل ألخـذ احلـر بالعبـد الـذي يتبـوأ        

 سيده مقامًا رفيعًا.
عليـه مـن احسـن وجـوه التخفيـف      موضوعية العفـو واحلـث    ت(

 ومصاديقه الكرمية.
املطالبـة مـن غـري تشـديد، والـدفع مـن غـري تسـويف ختفيــف          ث(

 وعون على احملافظة على األخوة اإلميانية.
امكان اإلنتقال من القصـاص اىل الدية والعــفو، وقيل كان  ج(

 احلكم عند اليهود القصاص او العفو، وعند النصارى العفو او الدية.
 والبخـاري  شـيبة  أبـي  وابـن  منصور بن وسعيد الرزاق عبد وأخرج

 وابن ناسخه يف والنحاس حامت أبي وابن املنذر وابن جرير وابن والنسائي
 ومل القصـاص  إسرائيل بين يف كان: قال عباس ابن عن والبيهقي حبان
 {القتلـى  يف القصاص عليكم كتب} األمة هلذه اهلل فقال الدية فيهم يكن
 العمـد  يف الديـة  تقبـل  أن فـالعفو  {شـيء  أخيه من له عفي فمن} قوله إىل

 إليه ويؤدي باملعروف الطالب يتبع { بإحسان إليه وأداء باملعروف فاتباع}
 مـن  علـى  كتـب  ممـا  { ورمحة ربكم من ختفيف ذلك } بإحسان املطلوب

 عـذاب  فلـه  } الديـة  قبـول  بعد قتل { ذلك بعد اعتدى فمن } قبلكم كان
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 (1)({أليم
 [َوَرحَْمة  قوله تعاىل ] 

اآلية بيان لألحكام علـى حنـو الـن  وعـدم اللـبس فيهـا، وهـو          -1
 الظاهر يف مفاهيم البشارة والوعد الكريم.

فيها نشر للرمحة بني العبـاد ومعرفـة اإلنسـان عقوبـة القتـل        -2 
 قبل اإلقدام عليه والتخفيف نفسه رمحة.

ما يف أحكام هذه اآلية من املنافع ال تنحصر بالقاتل واملقتول   -0 
او من يدرء عنه القتل بفضل هذه اآلية فقط بل انها رمحة للمسلمني يف 

 مجيع اجياهلم.
ستبقى هـذه اآليـة واجهـة قضـائية تعكـس اإلعجـاز يف القضـاء          -4

 اإلسالمي وان اإلرتقاء فيه ما كان يتم لوال انه افاضة مساوية.
وبقـاؤه مـن غـري تغـيري او     إستدامة حكـم القصـاص   من اآليات   -4

 اعــدظهــور اشــكاالت عليــه تشــريعًا وتنفيــذًا، بينمــا تــرى القو  أوتبــديل 
 . الوضعية كثريًا ما يطرأ عليها التعديل والتغيري ويرد عليها اإلشكال

ــفك       ــة يف األرض لس ــل آدم خليف ــى جع ــة عل ــت املالئك ــا إحتج ومل
ِإنوي اده فيها، جاء الرد من عند اهلل بقوله تعـاىل] اإلنسان الدماء وإفس

، فجاءت هذه اآلية لبيـان قـبح القتـل    (2)[َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمونَ 
وما فيه من اإلثم، وأن جزاءه يف الدنيا القصاص، وجواز العفو والتجاوز 

 .عن اجلاني إلشاعة معاني الود والرأفة بني املسلمني
 

 [ َتَدى َفَمْن اعْ قوله تعاىل ] 
نهي وزجر ومنع للتجاوز على هـذه األحكـام واحلـدود املنصـوص     
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عليها يف هـذه اآليـة الكرميـة ذات احلكـم الثابـت اىل يـوم القيامـة، ومـن         
 التعدي يف املقام:

 .او العفو قتل القاتل بعد قبول الدية -1
َبْعَد   َفَمْن اْعَتَدىقـول اهلل ]  يف قـال: "  الصادق  وعن 

[، قال: هـو الرجـل يقبـل الديـة او     َفَلُه َعَذاب  َأِليم   َذِلكَ 
 . يعفو او يصاحل ثم يعتدي فيقتل"

وقريب منه عن ابن عباس واحلسـن وقتادة، وهـو من باب التطبيق  
واملثال الغالب وليس احلصر، وذكر ان اهل اجلاهلية اذا عفـوا واخـذوا   

 الدية وحانت فرصة ساحنة قتلوا القاتل.
 ء باملعنى األعم وبلحاظ افراد اآلية مثل:اإلعتدا -2
، أ( قتل احلر بالعبد خالفًا للحكم الشرعي بعدم قتـل احلـر بالعبـد    

وإن كانــت هــذه املســألة شــبه معدومــة يف هــذا الزمــان لنــدرة موضــوعها 
 .الرقمصاديق و

 ب( الذكر باألنثى مع عدم دفع نصف الدية.
 ت( القتل من غري ثبوت البينة على القاتل.

 ث( القصاص من غري اذن من احلاكم. 
 ج( قتل غري القاتل كأخيه وابنه. 
ح( تقييد الرضا بالدية بدفعها كاملة عاجاًل وفورًا مـع عـدم متكـن     

 القاتل من الدفع واعساره.
خ( ما يطلب ويشرتط خارج حدود هذه اآلية من وجـوه التشـديد    

أو  مهر م من غريهداء زوجة ألحد اولياء املقتول او اكثر من زوجة هلإك
 رضا املرأة. حصول

[ حيتمل بعد بيان احلكم بالقصـاص  َبْعَد َذِلكَ د(قوله تعاىل ] 
 ومضامني العفو، أي ان اآلية تضع حدًا للتمادي يف الثأر واالعتداء.

العاقلة الذين يعطون دية القتيل خطًأ، هم اقارب القاتل الذكور  -1
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ــل األب، واصــل هــذه التســمية ألنهــم    ــل   مــن قب ــة مــن اإلب ــأتون بالدي ي
فيعقلونها بفناء أولياء املقتول ليقبضوها منهم، او من العقـل وهـو املنـع،    

خوة واوالدهــم وان نزلــوا واالعمــام، وال وهــم مــن تقــرب بــاألب كــاأل
يشــاركهم القاتــل يف الديــة وادعــي عليــه االمجــاع، أمــا املتقربــون بــاألم 

 وا من العاقلة.كاألخوة من األم فقط واالخوال وابنائهم فليس
 يشرتط يف تعلق الدية بالعاقلة أمور: -2
 ان تكون اجلناية من اآلدمي على اآلدمي. األول: 
ان تكون اجلناية بالقتل واملوضحة فما فوقها، واملوضحة هي  الثاني:  

اجلناية اليت تكشف عن العظم وفيها مخسة أباعر او ما يعادهلا، امـا مـا   
ــة الــيت خيــرج   ــياًل،    هــو دونهــا كالدامي معهــا الــدم وتــدخل يف اللحــم قل

والسمحاق وهي اليت تقطع اللحم وتبلغ اجللدة وحنوها فهي على اجلاني 
يف قضاء أمري املؤمنني عليه والن  نفسه وان كانت خطأ وعليه االمجاع 

 السالم.
ألقامـة وليمـة كـبرية    يف بعـض املنـاطق   ما يـدفع ألوليـاء املقتـول     -0

الدية من مال اجلاني ولـيس مـن العاقلـة وان    للوجهاء واهل الشفاعة يف 
 كان القتل خطأ.

ال تضمن العاقلة جناية بهيمة سواء جنت بتفريط مـن املالـك او    -4
مــن دونــه، وال تضــمن اتــالف مــال وال جنايــة عــن عمــد او شــبه عمــد،  
واالقــوى ان العاقلــة ال تضــمن اجلنايــة احلاصــلة بســبب ســياقة الســيارة   

 والسفينة إلن فيها شائبة االختيار يف االصل.وحوادثها وكذا الطائرة 
لو هرب القاتل العامد ومل يقدر عليه او مات، فان كان له مال  -4

اخذت الديـة منـه، واال فمـن االقـرب فـاالقرب، وان مل تكـن لـه قرابـة         
 تؤدى من بيت املال، وال يصح التعدي بالثأر واالنتقام من ذويه.

قرارها عليها لعجزهـا او لعـدم   لو مل تؤد العاقلة الدية بعد است -5
امكان وصول اجملين عليه اليها اخذت من مال اجلاني، وكذا لو مل تكن 
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 له عاقلة، وان مل يكن له مال تدفع من بيت املال.

 [َبْعَد َذِلكَ قوله تعاىل]
 قومـه  إىل فـرَّ  قتـيالً  قتـل  إذا اجلاهلّية يف الّرجل كان:  احلسن وقال)
، أمـا السـيوطي فـذكر    (1)(االعتـداء  فذلك بالّدية فُيصاحلون قومه فيجيء

 وقـد  الفـار  فيخرجإضافة يف ذات اخلرب تدل على أن اإلعتداء غريه قال: 
، فجعـل اهلل  (2)(االعتـداء  فـذلك  ، بالدية إليه ويرمي فيقتله نفسه يف أمن

عز وجل للمسلمني دولة وسلطانًا وأمرهم أن حيكموا بالقصاص حلكـم  
 نازل من عنده تعاىل.

ونزول آية القصاص، وما فيها من البيـان والتفصـيل، فيكـون عـدم     
العمل بأحكامها من التعدي فيكون تقدير قوله تعاىل)من بعد ذلك( أي 

 من بعد نزول آية القصاص وما فيها من األحكام.
ومن وجوه التعدي الزيادة يف مقدار الدية والتشديد على املسلم مبا 

حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم: مـن      هو أكثر من الواجب)وقال النيب
 .(0)زاد بعريًا يف إبل الديات وفرائضها فمن أمر اجلاهلية(

ومتنع اآلية من اخلالف واخلصومة والعناد والسعي يف خمالفة حكـم  
القصاص، واإلمتناع عنه أو عن الدية، كما لو كان القاتل وقومه أقوياء 

 ومل يرضوا إال بالعفو.
 بعـد  قتـل  بـأن  {ذلـك  بعـد  اعتـدى  فمـن } عنـه  اهلل رضي قتادة عن)
 وذكر ، الدية منه يقبل ال القتل فعليه:  قال {أليم عذاب فله} الدية أخذه

 أخذ بعد قتل رجاًل أعايف قال: ال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن لنا
 . (4)(الدية

                                                           

 .1/011الكشف والبيان (1)
 .1/041الدر املنثور (2)
 .1/017الكشف والبيان (0)
 .1/041الدر املنثور (4)
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 ويف إسم اإلشارة ثالثة أطراف وهي:
 الذي يقوم باإلشارة وإختاذها داللة سواء كانت لفظية أو فعلية. األول :
 .(1)إسم اإلشارة والوسيلة اليت تتخذ لإلشارة والداللة الثاني :

املشــار إليـه مفــردًا أو متعـددًا، قريبــًا أو بعيـدًا، أو منزلــة بــني     الثالـث : 
 املنزلتني.

تتوجـه   املخاطب باإلشـارة والـذي مـن أجلـه ولغـرض إفهامـه       الرابع :
 اإلشارة إىل شي أو أمر ما.

وقد تفضل اهلل عز وجل باسم اإلشارة )ذلك( واملخاطب به املسلمون 
رجــااًل ونســاًء، مــع موضــوعية اإلمــام واحلــاكم يف تلقــي اخلطــاب والعمــل  
بأحكامه، أمـا الطـرف الثالـث أعـاله وهـو املشـار إليـه بلحـاظ مضـامني آيـة           

 البحث فهو على وجوه:
َياَأيَُّها املسلمني بالشهادة هلم باإلميان بقوله تعاىل]إكرام  األول :

 [.الهِذيَن آَمُنوا
لغة العموم يف اخلطاب يف آية البحث، وفيه ختفيف عن احلكام  الثاني :

 ألن لسان األمة يدعوهم لإلمتثال وإختاذ القصاص منهجًا.
منع اإلحتجاج العام واخلاص علـى احلكـم بالقصـاص، فـاذا      الثالث :

 احلاكم الشريف بقتل غريه فليس ألهله وقبيلته اإلنكار.أخذ 
ــع : ــواء      الراب ــاد يف األرض س ــن الفس ــة م ــاص واقي ــم القص ــان حك بي

 باإلمتناع عن القتل أو باجتناب اإلحتجاج على القصاص.
ويف إفتتاح اآلية نكتة عقائدية وهي أن هذا اخلطاب التشريفي له دالالت 

ن دالالته يف اآليات األخـرى، وتقـديره   خاصة يف كل آية يأتي بها ختتلف ع
 بهذه اآلية على وجوه:

                                                           

 .131/244انظر حبث أصولي يف أقسام اإلشارة اجلزء  (1)
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ِبَ نه َّللاهَ َنزهَل اْلِكَتاَب ملا أخربت اآليـة قبـل السـابقة ]    األول :

، جاءت هذه اآلية بالثناء على املسلمني واإلخبار بأنهم الذين (1)[ِباْلحَقو 
 صدقوا بأمور:

 إن اهلل عز وجل هو الذي أنزل القرآن. األول :
 القرآن كتاب نازل من عند اهلل. الثاني :

إقرار املسلمني بأن التوراة واإلجنيل نزال من عند اهلل عز وجل  الثالث :
ــى عيســى       ــاء عل ــاىل يف الثن ــال تع ــا الســالم، ق ــى موســى وعيســى عليهم عل

َة َوُيَعلوُمبببُه اْلِكَتببباَب َواْلحِكَْمبببَة َوالتهبببْوَرا]

، ممــا يــدل علــى أن علــوم ومضــامني الكتــب الســماوي (2)[َواإِلنجِيببلَ 
السابقة عند النيب الالحق، وفيه داللة على أنها عند النيب حممـد صـلى اهلل   
عليــــه وآلــــه وســــلم خاصــــة وأن عيســــى بّشــــر بنبوتــــه، كمــــا ورد يف       

َوُمبَشوراا ِبَرسُول  َيبْ ِتي ِمبْن َبْعبِدس اسْبُمُه التنزيـل] 

 .(0).[..َأحَْمدُ 
 نزول القرآن حق وصدق وحاجة ألهل األرض. الرابع :

 التصديق بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم. اخلامس :
 العمل مبضامني الكتاب، ومنها آية البحث. السادس :

إستعداد املسلمني للبذل والتضـحية مـن أجـل العمـل بأحكـام       الثاني :
مدح املسلمني وبشارتهم باجلنة الشريعة السماوية يف األرض، قال تعاىل يف 

ِإنه َّللاهَ اشَْتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفسَُهْم وعلة هذه البشارة ]

َبِيِل  ي س اِتُلوَن ِف مْ اْلجَنهَة ُيَق َ نه َلُه َواَلُهمْ ِب َوَأْم

                                                           

 .175سورة البقرة  (1)
 .41سورة آل عمران  (2)
 .5سورة الصف  (0)
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ِْه حَقًّا فِي  َّللاهِ َفيَْقُتلُوَن َوُيْقَتلُوَن َوعْداا َعَلي

 .(1)[ِل َواْلُقْرآنِ التهْوَراِة َواإِلنجِي
لتدل اآلية أعاله على وحدة السنخية يف األحكام بني الكتب والصحف 
النازلة من السماء، وتتجلى حبكم القصاص، فان قلت إن آدم عليه السالم 
كان نبيًا رسواًل ولكنه مل حيكـم بالقصـاص عنـدما قتـل قابيـل هابيـل علـى        

 حيتمل اجلواب وجوهًا:فرض أنهما ابنا آدم الصلبيني وهو املشهور، و
عدم نزول حكم القصاص بعد، لقلة عدد أهل األرض، وألن  األول :

 هذا القتل سبب ملعرفة قبح القتل ظلمًا، وسبب لنزول أحكام القصاص.
عــدم وجــود األعــوان إلقامــة حكــم القصــاص وخشــية الفتنــة  الثـاني : 

 داخل األسرة الواحدة.
وهـو الـذي تقتضـيه احلكمـة يف      عفو آدم عليه السالم عن إبنـه  الثالث :

ســـنن النبـــوة وســـنن الصـــرب الـــيت يتحلـــى بهـــا األنبيـــاء والصـــاحلون قـــال  
 ، وآدم هو ولي الدم.(2)[َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتهْقَوىتعاىل]

ذكر أنه ملا قتل قابيل هابيل مسح اهلل عقله، وخلع فؤاده، تائهًا  الرابع :
 أشقى الناس اهلل عليه وآله وسلم قال:، وعن رسول اهلل صلى (0)حتى مات

ما سفك على األرض من  ثالثة : عاقر ناقة مثود ، وابن آدم الذي قتل أخاه
 .(4)دم إال حلقه منه ألنه أول من سن القتل

قال من خالف املشهور بأن هابيل وقابيل اللذين قدما القربان  اخلامس :
وأنهما من بين إسرائيل  ليسا ولدي آدم الصلبيني، وبه قال احلسن البصري،

 ألن عالمة تقبل القربان مل تكن موجودة قبل بين إسرائيل.
                                                           

 .111سورة التوراة  (1)
 .207سورة البقرة  (2)
 .2/241الدر املنثور  (0)
 .0/054الدر املنثور  (4)
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ملا اكل آدم  وعن أبي محزة الثمالي عن اإلمام الباقر عليه السالم قال:
أهبط إىل االرض فولد له هابيل واخته توأم ، ثم قابيل واختـه   من الشجرة

قربانا وكان هابيل صاحب غنم هابيل وقابيل أن يقربا  توأم ، ثم ان آدم أمر
هابيل كبشا من أفضل غنمه ، وقرب قابيل  وكان قابيل صاحب زرع فقرب

قربـان هابيـل ومل يقبـل قربـان      زرعه ما مل يكن ينق كما أدخل بيتـه فتقبـل  
ْ آٌَمَ ]قابيل ، وهو قول اهلل 

َواْتبُل َعَلبيِْهمْ َنبَبَ  اْبَنبي

ا ُقْرَباناا َفتُ  اْلحَقو ِإْذ َقرهَب َِدِهَما ِب ْن َأح ُقبوَل ِم

النار فعمـد   ية وكان القربان تأكلهاآل، (1) [َوَلْم ُيَتَقبهْل ِمْن اآلخَرِ 
هذه  قابيل إىل النار فبنى هلا بيتا وهو أول من بنى بيوت النار ، فقال العبدن

 .يالنار حتى يتقبل قربان
العروق  من ابن آدم ورى الدم يف ياهلل أتاه وهو زر ثم ان ابليس عدو

له : يا قابيل قد تقبل قربان هابيل ومل يتقبل قربانك وانك ان تركته   ، فقال
يفتخرون علـى عقبـك ، ويقولـون : حنـن ابنـاء الـذين تقبـل         يكون له عقب

ال يكون له عقب يفتخرون  يترك قربانه فاقتله لك قربانه ، وانتم ابناء الذين
يـن هابيـل ق   أال له : يا قابيل آدم ق على عقبك فقتله ، فلما رجع قابيل إىل

فوجد هابيل قتيال ، فقال آدم  طلبه حيث قربنا القربان ، فانطلق آدمأفقال : 
اربعـني ليلـة ،    : لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل فبكى آدم على هابيل

ثم ان آدم سأل ربه ولدا فولد لـه غـالم فسـماه هبـة اهلل ، الن اهلل وهبـه لـه       
 .(2) وأخته توأم

                                                           

 .27سورة املائدة  (1)
 .1/203تفسري العياشي  (2)
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هو الثالث وإىل اآلن حينما يقتل األخ أخـاه وهـو أمـر نـادر      والصحيح
فان أغلب اآلباء اليطلبون القصاص والقود ألن األب اليطيق فقد ولدين يف 
 آن واحد باختياره ورضاه باإلضافة إىل تغشي احلزن واحلسرة ملن يقتل أخاه.

 تقدير اآلية على وجوه: الثالث :
 وا حبرمة وقبح القتل من غري حق.يا ايها الذين آمن أواًل :
 تقدير اآلية ياايها الذين آمنوا بالقصاص حكمًا عاداًل. ثانيًا :
 آمنوا بالتساوي يف القصاص بني الغين والفقري. ثالثًا :

آمــن املســلمون بالقصــاص يف القتــل وإن كــانوا ضــعفاء وتلقــوا   رابعــًا:
 أحكام الشريعة بالتصديق.

الشريعة اإلسالمية فرض وأمر من عند اهلل عز آمنوا بأن أحكام  الرابع :
ــه وســلم بتلقــي خطــاب      ــه وآل ــنيب حممــد صــلى اهلل علي وجــل إذ يشــرتك ال

 [ بلحاظ أنه اإلمام للمسلمني مجيعًا.َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا]
 بيان خلو نفوس املسلمني من الشك يف حكم القصاص. اخلامس :
أخـربت اآليـة السـابقة عـن مصـاديق الـرب واإلحسـان وأنهـا          السادس :

ليست التوجه إىل املشـرق أو املغـرب ولكنهـا اإلميـان بـاهلل عـز وجـل ويـوم         
القيامة والكتاب والنبيني ثـم ذكـرت الصـاحلات وحيتمـل القصـاص بلحـاظ       

 اآلية السابقة وجوهًا:
 إنه من الرب والعمل الصاحل. األول :
 لرب والصالح.إنه مقدمة ل الثاني :

العمـل بأحكـام القصـاص مـن اإلميـان بـاهلل عـز وجـل، قـال           الثالـث : 
 .(1) [َوَأِطيُعوا َّللاهَ َوَأِطيُعوا الرهسُولَ تعاىل]

 احلكم بالقصاص من الصرب يف مرضاة اهلل. الرابع :
                                                           

 .12سورة املائدة  (1)
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َوُأْوَلِئكَ أختتمت اآلية السابقة بذكر املتقني وخصاهلم ] اخلامس :

[ واحلكم بالقصاص من التقـوى واخلشـية مـن اهلل عـز     ُهْم اْلُمتهُقونَ 
وجل لذا إبتدأت اآلية باخلطاب )ياأيها الـذين آمنـوا( لتكـون مضـامني آيـة      

 البحث من الشواهد على التقوى والصالح.
 
 [فَلُه َعَذاب  َأِليم  قوله تعاىل ]  
نذار ووعيـد وختويـف وحتـذير مـن التعـدي علـى احكـام الشـريعة         إ

 لوجوه:
 قيام احلجة على الناس باآلية الكرمية. -1
 ما يف التعدي من اضرار نوعية عامة على اإلسالم ووتمعاته. -2
 ان الدنيا دار امتحان وابتالء، واآلخرة دار احلساب. -0
تأديــب النــاس ودعــوتهم وحــثهم علــى اإللتــزام التــام باحكــام   -4

 الشريعة.
وانني الوضعية فقـد  اآلية حتذير من الغ  والضرر وفق أنظمة الق-4

يكون احلكم الدية كاملة ولكن القانون يعاقب على اجلناية باحلبس ملـدة  
 معينة مما يلحق الضرر بورثة املقتول.

 الوعيد يف هذه اآلية جزء من الرمحة والتخفيف املذكور فيها. -5
 عانة على عدم التعدي والتجرأ على األحكام الشرعية.اآلية إ -7
وقـد تقـدم يف اآليـة     ،ذاب األلـيم صـدق وحـق   خبار عن العـ اإل -1

 السابقة ان اإلميان باليوم اآلخر من الرب والصالح.
اخلزي والنق  االجتماعي والتعيري ملـن يعتـدي بعـد ان رضـي      -1

 بالدية ألنها نوع عهد موثق بآية وحكم قرآني.
 تبني اآلية الكرمية من يستحق العذاب األليم يوم القيامة. -13
من العـذاب األلـيم هـو العــقاب والقتـل يف الـدنيا لـولي        املراد  -11
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رب عن اخلاملقتول الذي يعفو او يقبل الدية ثم يرجع فيقتل القاتل كما يف 
يف اآلية انه قال: "الرجل يعفو او يأخذ الدية ثم زرح صاحبه الصادق 

، والظاهر أنه أهم املصاديق واال [" َفَلُه َعَذاب  َأِليم  او يقتله ] 
 .اآلية أعم موضوعًا وحكمًا وداللة فأن

ونســب اىل املشــهور ان العــذاب األلــيم نــوع مــن انــواع العقــاب يف  
اآلخــرة، وال تعــارض بــني القــولني حلمــل اآليــة علــى اطالقهــا وهــو أي  

 اإلطالق من مصاديق شدة العذاب.
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 َوَلكُْم ِفبي اْلِقَصباِص حَيَباة  ] قوله تعلىقوله تعلى

 171[ اآلية  َياُأْوِلي اْلَْلبَابِ َلَعلهكُمْ َتتهُقونَ 
 

 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 ولكم: الواو استئنافية، لكم: جار وورور، حياة: مبتدأ مؤخر.

جار وورور متعلق مبحذوف حال متقدم من حياة،  يف القصاص:
 حياة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.

يا أولي األلباب: يا: حرف نداء، أولي: منادى منصـوب وعالمة 
 .اء وهو مضاف، واأللباب مضاف اليهنصبه الي

لعلكم تتقون: لعل: حرف مشبه بالفعل للرتغيب بالتوفيق والفالح، 
إسم لعل، تتقون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من والضمري)كم( 

 األفعال اخلمسة، الواو: فاعل.
، (1)(باجلرح اجلرح َأو بالقتل القتل وهو الَقَوُد )والقصاص:

 وكان الِقَصاَص َفُرْمنا قال الِقَصاص يف التناصُف والتَّقاصُّ والتقاص:
 . (2)(امُلْسِلمينا على وَعْداًل ُحكمًا التقاصُّ

لغة مجع لب ويف األصل اخلال  من كل شيء ولذا مسيت األلباب 
 ُلّبًا احليِة وَحِقيَقُته نفُسه شيٍء كلِّ وُلبُّ)املرأة لبابة، ويف املقام هو العقل

  :الُكَمْيُت قال وَأْلُبب  َألباب  واجلمع الَعْقُل واللُّبُّ
 .(0)(وَأْلُبُب ِظماء  َقْليب من َنواِزُع...  َتَطلََّعْت النيبِّ آِل بين ِإليُكْم 

                                                           

 .7/75لسان العرب(1)
 .7/75لسان العرب (2)
 .1/703لسان العرب (0)
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  حبث لغويحبث لغوي
)يف( حرف جر اصلي وله مثانية معان ولكن املعنى الذي يستعمل به 

 غالبًا هو الظرفية، وهي على ثالثة أقسام:
 ِفي ُبيُبوت  َأِذَن َّللاهُ َأْن ُتْرَفبعَ مكانية كقولـه تعـاىل ]   

](1). 
سَببْحاا ِإنه َلكَ ِفبي َالنهَهباِر زمانية كقولـه تعـاىل ]   

 .(2)[ طَِويالا 
ــه تعــاىل ]   ــة كقول ِإنه ِفببي خَْلببِق السهببَماَواتِ وازي

ي  ات  ْلُوِل اِر آلَي ِْل َوالنهَه ِْتالََِ اللهي َواْلَْرَِ َواخ

 .(0)[ …اْلَْلبَابََِ 
اٌْخُُلوا ِفي ومن معانيه املصاحبة كما يف قوله تعاىل]

وهي الزائدة وإستشهد ، والتعليل، واإلستعالء والتأكيد (4)[ُأَمم  
، ولكن (5)، أي إركبوها(4)[اْرَكبُوا ِفيَهاالسيوطي بقوله تعاىل]

قد يكون تباين يف املعنى، وأن إستعمال )يف( ليس زائدًا بل له دالالت 
منها ما هو خاص باملناسبة واملقام، ومنها ما قد يتجلى يف املستقبل ككنز 

تنور وجتلى هالك الكفار قال ملن من كنوز القرآن أي أن نوحًا عندما فار ال
آمن معه:إركبوا يف السفينة(، واألصح هو أن )يف( ليست زائدة من 

 وجوه:

                                                           

 .05( سورة النور 1)
 .7( سورة املزمل 2)
 .113( سورة آل عمران 0)
 .07سورة األعراف (4)
 .41سورة هود (4)
 .2/212يف علوم القرآن اإلتقان (5)
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السفينة دعاء سالمة هلم، وكأنها دار جديدة هلم يف إشارة إىل  األول:
طول لبثهم فيها، فلم يكن الركوب لرحلة قصرية وإىل جهة مقصودة بل 

 أن قيلأمرهم بأن يستعدوا ويتهيؤا حلال إقامة يدور يف أمواج كاجلبال)
 طافت حتى أشهر ستة فسارت رجب من مضني لعشر سارت نوح سفينة

 الكعبة مبوضع فطافت احلرم أتت حتى موضع يف تستقر ال كلها األرض
 . أسبوعا

 انتهت حتى بهم سارت ثم السماء إىل البيت رفع سبحانه اهلل وكان
 من العاشر اليوم عليه فاستقرت املوصل بأرض جبل هو و اجلودي إىل

 .(1)(احملرم
 ارتفع املاء إن احلسن عن روي ولقد غطى املاء كل شيء،  الثاني:

 عشر مخسة غريه قال و ذراعا ثالثني جبل كل فوق و شيء كل فوق
، وماهية املاء أن يكون متساوي السطح وأن تباين القعر (2)(ذراعا

واإلرتفاع، ليكون من معجزة نوح يف السفينة أن مسافة املاء بني السطح 
وأعلى كل جبل متساوية لكيال تصطدم السفينة بأحد اجلبال ويف الزمن 

مصنوعة بإتقان بسبب إرتطامها جببال من اجلليد، بينما  احلال تتحطم سفن
َوَيْصَنُع اْلُفْلكَ صنع نوح سفينة بنفسه بوسائل بدائية، قال تعاىل]

 .(0)[َوُكلهَما َمره َعَليِْه َمأل  ِمْن َقْوِمِه سَخُِروا ِمْنهُ 
كان أصحاب نوح يف فزع وخوف شديدين ولو  الثالث:

السفينة أو نوع حتد، ولكن قوله)إركبوا فيها( قال)إركبوها( إلحتمل جتربة 
 يتضمن الثقة والطمأنية بالنجاة فيها، ويبعث السكينة يف النفوس.

                                                           

 .5/154ومع البيان (1)
 .5/154ومع البيان (2)
 .01سورة هود (0)
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بيان سعة السفينة وأنها تصلح وعاء وظرفًا هلم وتمعني  الرابع:
 ينقذهم من آفات الطوفان.

  وحرف اجلر )يف( الوارد يف اآلية جاء للظرفية اجملازية.
 يف سيلق اآليلتيف سيلق اآليلت

حكـام  أبعد ان اظهـرت اآليـات الســابقة وجــوه الـرب واإلحســان و      
القتــل ومــا يرتتــب عليــه مــن القصــاص جــاءت هــذه اآليــة لبيــان منــافع   

 القصاص.
 والصلة بني هذه اآلية واآليات اجملاورة على شعبتني:

 الصلة مع اآليات السابقة، وفيها وجوه: األوىل:
اَأيَُّهبا الهبِذيَن يَ صلة هذه اآلية باآليـة السـابقة ]   األول:

 ، وفيها مسائل:(1)[..آَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ 
اجلمــع بــني بــداييت اآليــتني هو:ياأيهــا الــذين آمنــوا لكــم يف  األوىل:

القصاص حياة( لقد أراد اهلل عز وجل للمسلمني واملسلمات العمر املديد 
واحلياة الرغيدة، فتجلى بآية القصاص ليعمروا األرض بعبادة اهلل، وأداء 

 الفرائض.
 َوَما خََلْقُت اْلجِنه َواإِلنسَ وهو من عمومات قوله تعاىل]

، بلحاظ أن العبادة علة للخلق وإلستدامة احلياة، (2)[ِإاله ِليَْعبُُدونِ 
وأن اهلل عز وجل يدفع عن املـؤمنني أسـباب اإلبـتالء واإلستئصـال كـي      
يواظبوا على إعالء كلمة التوحيد وإخبـار النـاس بـالقول والفعـل لـزوم      

 عل.اإلميان باهلل والكتاب والنبوة، فان قلت كيف تكون الدعوة بالف
ــل    ــرى وعمـ ــرائض األخـ ــوم والفـ ــالة والصـ ــان الصـ ــواب بإتيـ اجلـ
الصاحلات والتفاني يف مرضاة اهلل، وإقامة األحكام اليت أنزهلا اهلل ومنها 

                                                           

 .171اآلية(1)
 .45سورة الذاريات(2)
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 القصاص على الغين والفقري والسيد والعبد.
ألن القصاص حيـاة وسـبب لتثبيـت اإلميـان فـان اهلل فرضـه        الثانية:

كــرام للمســلمني ونفــع البــد وان علــى املســلمني، وجعلــه واجبــًا، فهــو إ 
حيافظوا عليه بتالوة هاتني اآليتني وسالمتها من التحريـف رمسـًا ولفظـًا    

 وعماًل.
إحتاد لغة وجهة اخلطاب يف اآليتني، فكـل آيـة منهـا ختاطـب      الثالثة:

املسلمني واملسلمات على حنو التعيني مبا فيه اخلري والصالح هلـم وألهـل   
التكليف العبادية وإمتثـل املسـلمون هلـا    األرض، وكما جاءت خطابات 

فــــان القــــرآن جــــاء باألحكــــام اجلنائيــــة وهــــو مــــن عمومــــات قولــــه  
 .(1)[اْليَْومَ َأْكَمْلُت َلكُمْ ٌِيَنكُمْ تعاىل]

تقدير اجلمع بني حريف النداء يف اآليتني: يا أيها الذين آمنوا  الرابعة:
تدامة ثباتهم يف منازل يا أولي األلباب( وفيه ثناء على املسلمني وبشارة إس

ُكْنببُتمْ خَيْببَر ُأمهببة  اإلميــان، وهــو مــن عمومــات قولــه تعــاىل]

، إذ زمـع املسـلمون بـني اإلميـان واحلكمــة     (2)[ُأخِْرجَبْت ِللنهباسِ 
 وتوظيف العقل للنجاة يف النشأتني.

إذا كان يف القصاص حياة فهل يف العفو الذي ذكرته اآلية  اخلامسة:
اجلواب نعم ألن العفو يف طول القصاص وليس ضدًا  السابقة حياة أيضًا

له، أو حكمًا متفصاًل عنه، فحكم القصاص باق يف طول العفو، وتقديره: 
 ولكم يف القصاص حياة وان عفومت.

بينمــا أختتمــت اآليــة الســابقة بالوعيــد ملــن يعتــدي بعــد   السادســة:
الفوز القصاص والعفو، أختتمت هذه اآلية بالوعد الكريم للمسـلمني بـ  

ِإنه َّللاهَ َمَع بالتقوى، ومقامات العز وتلقي املدد من اهلل، قـال تعـاىل]  

                                                           

 .0سورة املائدة(1)
 .113سورة آل عمران(2)
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 .(1)[الهِذيَن اتهَقْوا َوالهِذيَن ُهمْ ُمحِْسُنونَ 
َليْسَ اْلبِره َأْن ُتَولُّبوا صلة اآليـة بقولـه تعـاىل]    الثاني:

 ، وفيه مسائل:(2)[ُوجُوَهكُمْ ِقبََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِربِ 
لقد جعل اهلل القصاص حكمًا ثابتًا على املسـلمني، ليؤتـوا    األوىل:

 مصاديق الرب، ويظهروا معاني الطاعة هلل عز وجل.
العمل بالقصاص مـن مصـاديق اإلميـان بـاهلل وشـاهد علـى        الثانية:

 اإلقرار بنزول احلكم به من عنده سبحانه.
راد الـرب  إذا كان العمل بالقصاص حياة للمسـلمني، فـان أفـ    الثالثة:

َوِإنه والصالح حياة أيضًا، وهو خري هلم يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل]

 اْلحَيََوانُ 
َ
 .(0)[الدهاَر اآلخَِرَة َلِهي

بــني القصــاص والــرب عمــوم وخصــوص مــن وجــه، فمــن   الرابعــة:
مصاديق مادة اإللتقاء أن كاًل منهما حرب على اجلرمية واجلناية، ومـادة  

 عل وأفعال تتصف بالصالح، والقصاص حكم جنائي.اإلفرتاق أن الرب ف
ــى املســلمني     اخلامســة: ــاء عل ــتني بالثن جــاءت كــل مــن خــامتيت اآلي

ووصفهم بالتقوى واخلشية من اهلل ومن اإلعجاز يف هذه اآليات أن ثالث 
ــاىل]     ــال تع ــالتقوى، ق ــاألمر ب ــت ب ــات أختتم َوُأْوَلِئببكَ ُهببمْ آي

، وتتضـمن خامتـة هـذه    (4)[ُقبونَ َتته  َلَعلهكُمْ ،](4)[اْلُمتهُقونَ 
 اآلية وجاء إرتقاء املسلمني إىل مراتب التقوى)لعلكم تتقون(.

َذِلكَ ِببَ نه َّللاهَ َنبزهَل صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]    الثالث:

                                                           

 .121سورة النحل(1)
 .177اآلية(2)
 .54سورة العنكبوت(0)
 . 177اآلية(4)
 . 171اآلية(4)
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 ، وفيها مسائل:(1)[اْلِكَتاَب ِباْلحَقو 
تقدير اجلمع بـني بـداييت اآليـتني ولكـم يف القصـاص حيـاة        األوىل:

 ذلك بأن اهلل نّزل الكتاب باحلق.
القصاص من الكتاب الذي أنزله اهلل، وهو حكم جاءت به  الثانية:

الكتــب الســماوية الســابقة مثلمــا جــاء بــه القــرآن، وأراد اهلل عــز وجــل  
لباب ألنهم للمسلمني تعاهده، وقد خاطبهم بوصفهم أرباب العقول واأل

يــدركون أن احلكــم بالقصــاص وقتــل اجلــاني إاــا هــو إســتدامة حليــاتهم 
 وإميانهم ووجودهم كأمة عظيمة حتكم يف األرض.

من خصائ  الكتاب أنه سبيل هداية للناس، وأختتمت آية  الثالثة:
البحث بقوله تعاىل)لعلكم تتقون( ليكون العمل بأحكام القصاص طريقًا 

 رزخًا دون املوانع اليت حتول دون بلوغ مراتبها.ومناسبة للتقوى، وب
من منافع الكتاب النازل من اهلل عز وجل جلب املصـلحة   الرابعة:

ودفع املفسدة، وهو الذي يتجلى يف كل أمر ونهي يف القرآن، ومنه األمر 
 بالقصاص.

وهــــو مــــن معــــاني الرمحــــة الــــيت يتصــــف بهــــا القــــرآن، قــــال  
آنِ َما ُهَو ِشبَفاء  َوَرحَْمبة  َوُنَنزوُل ِمْن اْلُقرْ تعـاىل] 

 .(2)[ِلْلُمْؤِمِنينَ 
ــة: ــم      اخلامس ــرانهم حلك ــاب هج ــل الكت ــتالف أه ــاديق إخ ــن مص م

القصاص مع أنه نازل من عند اهلل وجاء به األنبياء السابقون، فكان نزول 
َوَمبا القرآن حاجة للناس وسـببًا لبلـوغهم علـة خلقهـم، قـال تعـاىل]      

 .(0)[َواإِلنسَ ِإاله ِليَْعبُُدونِ خََلْقُت اْلجِنه 

                                                           

 .175سورة اآلية (1)
 .12سورة اإلسراء (2)
 .45سورة الذاريات (0)
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إن نزول القرآن باحلق من عند اهلل شهادة للمسلمني بأنهم  السادسة:
أرباب العقول، وهل من مالزمة يف آية البحث بني عمل املسلمني بأحكام 
القصاص وبني وصفهم بأنهم أرباب العقول حبيث إذا مل يعملوا به خيتل 

 هذا الوصف.
فهم بأرباب العقول جاء مستقاًل وقائمـًا بذاتـه   اجلواب ال، فإن وص

وإن القصاص فعل إضايف تكون هلم فيه حياة وسالمة يف الدين والدنيا، 
نعــم وصــف املســلمني بــأنهم أربــاب العقــول بعــث هلــم للعمــل بأحكــام 

 القصاص، ليكون وفق القياس اإلقرتاني:
 أولوا األلباب يعملون بالقصاص. الكربى:

 أولوا األلباب.املسلمون  الصغرى:
 املسلمون يعملون بالقصاص. النتيجة:

 صلة هذه اآلية باآليات التالية، وفيها وجوه: الشعبة الثانية:
ُكِتبَب َعَلبيْكُْم ِإَذا صلة هذه اآليـة باآليـة التاليـة]    األول:

 ، وفيها مسائل:(1)....[حََضَر َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 
إحتاد لغة وجهة اخلطاب يف اآليتني، فكل منهما متوجهة إىل  األوىل:

 املسلمني واملسلمات مجيعًا.
تتعلق آية البحث حبكم القصاص، أمـا اآليـة التاليـة فتتعلـق      الثانية:

 بكتابة الوصية عند املوت. 
 كل من القصاص والوصية فرض مكتوب على املسلمني. الثالثة:

حدوث اجلناية، وميكن أن  القصاص حكم خاص يف حال الرابعة:
يستبدل بالفدية من قبـل ولـي املقتـول ولـه أن خيتـار العفـو، أمـا الوصـية         

 فتتعلق بالرتكة املستحقة.
اجلمع بـني اآليـتني موضـوع جلـدال أهـل الكتـاب، ودفـع         اخلامسة:

                                                           

 .113اآلية (1)
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الشبهات من أهل الريب ملا فيه من احلجة على أن القصاص حكـم عـام   
ــاب ودعــوة املســل  ــازل يف الكت مني حلفــظ مرياثهــم وحقــوقهم وحقــوق  ن

اآلخرين يف الوصية، فمن أفراد الوصية ذكر أمانات الناس وما هلم مـن  
 الديون يف ذمة املوصي.

 القصاص مقدمة لكتابة الوصية من وجوه: السادسة:
القصاص حياة، فيسلم املسلم من القتل والقصاص حتى إذا  األول:

ور أهلـه والـذين يشـهدون    ظهرت عليه أمارات املوت كتب وصيته حبضـ 
  . على الوصية

من رشحات احلياة اليت تأتي للمسـلمني حبكـم القصـاص     السابعة:
أنهم يصبحون أصحاب أموال فإن قلت قوله تعاىل)إن ترك خريًا( مجلة 
شرطية، وليس كل مسلم يدنو أجله عنـده أمـوال كـثرية، واجلـواب لقـد      
كان املسلمون يف األيام األوىل للدعوة فقراء ومنهم من تـرك مالـه وداره   

فلم متر األيام والليالي حتى  (1)دينة ومنهم أهل الصفةوأهله وهاجر إىل امل
أخــذت الغنــائم تتقــاطر علــى املســلمني يف املدينــة، وخرجــوا منهــا يف        
الفتوحات، وكثري منهم إستقروا يف البالد املفتوحة لنشر أحكام اإلسالم، 
وكانوا سادة وقادة، وأنعم اهلل عز وجل على األمصار املفتوحة باخلريات 

                                                           

ــاء والغــراب مــن      (1) ــزول الغرب ــاب املســجد النبوةأعــد لن ــة مكــان يف ب الصــفة أو الظل
املهاجرين القادمني إىل املدينة ممن ليس هلا مأوى، فكان عددهم يزداد مرة وينق  

عوهم إىل طعامـه  أخرى وكان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم زالسهم ويـد 
ويعــدهم بــاخلري واألمــرة، وكــان الصــحابي يأخــذ األثــنني والثالثــة مــنهم إىل بيتــه   
فيطعمهم أو يأتي هلم بالرطب والزادـ وكـان أهـل الصـفة حيرصـون علـى حضـور       
الصالة اليومية بأوقاتها خلف النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وتعلم القـرآن  

إســتعد الصــحابة لغـزوة خــرج القــادر مــنهم بهــا،   وأحكـام احلــالل واحلــرام، وإذا 
وتوافد على الصفة أكثر من أربعمائة صحابي يف حنو تسعة أعوام إىل أن وّسع اهلل 
على املسلمني وجاءت الغنائم، )وعن أبي هريرة قال: لقد رأيت معي يف الصفة ما 

 .يزيد على ثالمثائة، ثم رأيت بعد ذلك كل واحد منهم واليًا أو أمريًا(
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داية واإلميان، فجاءت األيتان لتأكيد حكـم القصـاص، ولـزوم    بربكة اهل
تعاهــد صــلة الــرحم، وجتديــد الوصــية بالوالــدين حتــى عنــد املمــات ملــا   

 لإلحسان إليها من النفع والثواب يف الدنيا واآلخرة.
أختتمت كل من اآليتني مبادة التقوى وفيه ترغيب للمسلمني  الثامنة:

 معتان ومتفرقتان من صفات املتقني.بأحكام اآليتني معًا، فهما وت
َفَمْن َبدهَلبُه َبْعبَدَما صلة هذه اآلية بقوله تعـاىل]  الثاني:

، (1)[سَِمَعُه َفِإنهَما ِإْثُمُه َعَلى الهبِذيَن ُيبَدوُلوَنبهُ 
 وفيها مسائل:
التحذير واإلنذار للذين يبدلونه أحكام اهلل، والقصاص من  األوىل:

 هذه األحكام.
 ملا كان القصاص حياة فإن تبديله إثم وذنب عظيم. الثانية:
يفيد اجلمع بني اآليتني الثنـاء علـى املسـلمني ألنهـم مل ولـن       الثالثة:

 يبدلوا حكم القصاص فهم يف أمن وسالمة من اإلثم يف هذا الباب.
أختتمت آية السياق بقوله تعاىل)أن اهلل مسيع عليم( وفيـه   الرابعة:

 احلسن من اهلل على تقيدهم بأحكام القصاص.بشارة للمسلمني باجلزاء 
َياَأيَُّهببا الهببِذيَن صــلة هــذه اآليــة بقولــه تعــاىل] الثالــث:

 ، وفيها مسائل:(2)[آَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُمْ الصويَامُ 
توجــه اخلطــاب يف اآليــتني إىل املســلمني، وويــؤه بصــيغة       األوىل:

 اإلكرام والتشريف هلم.
بني اآليتني عمـوم وخصـوص مـن وجـه، فكـل مـن اآليـتني         الثانية:

تكليف، وجاءت آية البحث يف األحكام والقضاء، أما آية السياق فهي يف 
 العبادات.

                                                           

 .111اآلية (1)
 .110اآلية (2)
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ذكرت آية السياق أن الصيام مفروض علـى األمـم السـابقة     الثالثة:
أيضًا، وكذا بالنسبة للقصاص فقد أخـرب القـرآن بأنـه مكتـو علـى األمـم       

َوَكَتبَْنا َعَليِْهْم ِفيَها ، ويف التوراة، قال تعاىل]السابقة أيضًا

 .(1)[َأنه النهْفسَ ِبالنهْفسِ َواْلَعيَْن ِباْلَعيْنِ 
كما للمسلمني حياة يف القصاص، فكذا بالنسبة للصيام فأنه  الرابعة:

حياة وإميان وصالح للمسلمني، لقد جعل اهلل عـز وجـل العبـادة رمحـة     
يعًا فالصيام صحة وسالمة من األدران، وهـو مـن   باملسلمني والناس مج

َواسَْتِعيُنوا ِبالصهبِْر مصاديق الصرب والتحمل ويف قوله تعاىل]

 . (2)[َوالصهالَةِ 
 وجاءت األخبار بأن املراد من الصرب يف اآلية أعاله هو الصوم.

اإلحتاد يف خامتيت اآليتني)لعلكم تتقون( وهو مـن إعجـاز    اخلامسة:
 ملا فيها من بعث املسلمني لسبل التقوى واخلشية من اهلل.نظم اآليات 

 عجلز اآليةعجلز اآليةإإ
ومن اعجازها انها تصـف   ،اآلية مدرسة يف علم اإلجتماع واحلكم

ولـو   ،القصاص وهو قتل بانه حياة، والواقع والوجدان يؤكدان صـحته 
 بالواسطة.

واآلية متنع من االجتهاد يف باب القضاء والتشريع واعطاء األولوية 
للعواطــف والنظريــات القاصــرة، وتــبني ان القــرآن يتضــمن األحكــام      

 اجلنائية.
 ومن مصاديق احلياة يف حكم القصاص أمور:

 اإلقرار بأن حكم القصاص من عند اهلل. األول:
تعـــاون وتـــآزر املســـلمني فيمـــا بيـــنهم لإلمتثـــال حلكـــم       الثـــاني:

                                                           

 .44سورة املائدة (1)
 .44سورة البقرة (2)
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 [َوىَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرو َوالتهقْ القصاص،قال تعاىل]
(1). 

القصاص من مصاديق التقوى واخلشـية مـن اهلل عـز وجـل     الثالث:
 وهي سر إستدامة احلياة ألنها املصداق األمثل لعبادة اهلل.

حكم القصاص شاهد على ثين الوسادة للمسلمني، وأنهم  الرابع:
 حكام يف األرض، وأن أحكام القرآن باقية إىل يوم القيامة.

حكـم اإلسـالم، والعمـل بشـريعته، قـال      ويف اآلية بشـارة إسـتدامة   
َوُنِريُد َأْن َنُمنه َعَلى الهِذيَن اسُْتْضِعُفوا ِفي تعـاىل] 

 .(2)[اْلَْرَِ َوَنجَْعَلُهمْ َأِئمهةا َوَنجَْعَلُهمْ اْلَواِرِثينَ 
يف القصــاص أمــن وســالمة للمجتمعــات، وهــو موضــوع  اخلـامس: 

 إلعمار.لإلستقرار الذي يكون مقدمة للبناء والعمل وا
القصـــاص مقدمـــة لتوجـــه املســـلمني واملســـلمات ألداء  الســـادس:

الفرائض باوقاتها وعدم اإلنشـغال مبصـيبة القتـل، ومـا يرتشـح عنـه مـن        
 أضرار يف طرف اجملين عليه واجلاني.

يف القصاص إرتقاء يف مراتب اإلميان، وإنسالخ عن مفاهيم  السابع:
َوَمببْن َكبباَن َميْتاببا أَ اجلاهليــة والعصــبية القبليــة، قــال تعــاىل]

 .(0) [َفَ حْيَيَْناُه َوجََعْلَنا َلُه ُنوراا َيْمِشي ِبهِ 
وإذا كان القصاص زاجرًا عن القتل على حنو القضية الشخصية فانه 
مانع من القتل النوعي العام، وفيه إنذار وحتذير من إسـتعمال األسـلحة   

التعدي النوعي الفتاكة واإلبادة العامة، إذ أن حكم القصاص عام يشمل 
 من باب األولوية القطعية.

                                                           

 .2سورة املائدة(1)
 .4سورة القص (2)
 .122سورة األنعام(0)
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إبتدأت اآلية حبرف العطف)الواو( للداللة على إتصـال هـذه اآليـة    
 باآلية السابقة، ترى ملاذا مل يكونا معًا آية واحدة، واجلواب من وجوه:

آيات القرآن توقيفية، وتقسـيم القـرآن إىل سـور وآيـات مـن       األول:
 ا ومنافعها املتجددة إال اهلل عز وجل.احلكم اإلهلية اليت ال يعرف كنهه

جــاءت اآليــة السـابقة حبكــم القصــاص يف القتـل علــى حنــو    الثـاني: 
التفصيل والبيان، وذكرت العفو والرتغيب فيه ثـم الوعيـد واإلنـذار ملـن     

 إعتدى بعد.
آية البحث قـانون ثابـت إىل يـوم القيامـة ويتعلـق باإلمتثـال        الثالث:

لقود من القاتل، أما اآلية السابقة فجـاءت  ألمر اهلل حبكم القصاص، وا
لإلخبار عن تشـريع احلكـم، ليكـون يف هـذا التفصـيل ثنـاء إضـايف علـى         
ــن       ــو مـ ــال، وهـ ــريع باإلمتثـ ــى التشـ ــيت تتلقـ ــة الـ ــأنهم األمـ ــلمني بـ املسـ

 . (1)[خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ خصال]
ع وخـري  إختصت هذه اآلية ببيـان آثـار القصـاص، وأنـه نفـ      الرابعة:

حمـض وجتديـد للحيـاة، وجعلـها بهيـة بـاألمن النـازل مـن السـماء حبكـم           
 َوَلكُمْ قولـه]  يف جـبري  بن سعيد عن حامت أبي ابن وأخرجالقصاص، )

 كـان  مـن  يعين [اْلَْلبَابِ  ُأوِلي َيا حَيَاة   اْلِقَصاصِ  ِفي
ــه ــب لـ ــل أو لـ ــذكر عقـ ــاص يـ ــزه القصـ ــوف فيحجـ ــاص خـ ــن القصـ  عـ

 .(2)(القصاص خمافة الدماء تتقوا [لكيَتتهُقونَ  َلَعلهكُمْ القتل]
ولكـن اآليـة مل تــأت بصـيغة الشــرط)من كـان لـه لــب( بـل جــاءت       
بصيغة التقرير واجلملة اخلربيـة وأن املسـلمني هـم أولـوا العقـول ليكـون       
حكم القصاص شكرًا من اهلل عز وجل للمسـلمني لتـوظيفهم العقـل يف    
اإلميــان والتصــديق بنبــوة حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم لتــدل اآليــة  

                                                           

 .113سورة آل عمران (1)
 .1/043الدر املنثور (2)
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ــابهم   بالداللــة اإللتزام يــة علــى إمتثــال املســلمني حلكــم القصــاص وإجتن
 التفريط فيه ألنه رمحة، وفيه حياة هلم. 

ويمكببن تسببمية اآليببة الكريمببة آيببة 

)القصاص حياة( ولم يرٌ هذا اللفظ في 

 القرآن إال في هذه الكريمة.

 اآلية سالحاآلية سالح
تساهم اآلية يف اإلقدام على تنفيذ األحكام اإلهلية من غري تسويف 

 فاشدها وهو القصاص يبدو حياة ورمحة. ضرار،أو
ــدي       ــن التح ــه م ــا في ــوع إعجــاز مل ــة ن ــة باآلي ــة القرآني إن تســمية اآلي
والدالالت على العلوم والكنوز املدخرة يف ذات اآلية، وفيـه نـوع دعـوة    
للعلماء والباحثني للغوص يف املبـادئ والتصـورية والتصـديقية لكـل آيـة      

لحاظ أنها علم قائم بذاته، ومل يأت قرآنية وصلتها مع اآليات األخرى ب
قوله تعاىل)ولكم يف القصاص حياة( إال بعد اآلية اليت أخربت عن فرض 
حكم القصاص على املسلمني يف القتل وموضوعية تكافؤ الدماء وهو من 

 احلق الذي يتصف به العدل اإلهلي.
ولوال هذه اآليـة ال يعلـم النـاس أن القصـاص علـة ومـادة للحيـاة،        

من الصعب يف كل زمان إقنـاع النـاس بهـذه احلقيقـة وقـد جـاء        وألصبح
القــرآن بــذم فريــق مــن النــاس الــذين مل يفرقــوا بــني البيــع والربــا، قــال  

 .(1)[َقاُلوا ِإنهَما اْلبَيُْع ِمثُْل الروَباتعاىل]
وجعلوا الربا هو املشبه به، وليس البيع، يف إصرار منهم على اخللط 

ح والفاسد، وأكل أموال الناس بالباطل، والبيع يف املعامالت بني الصحي
عقد ليس فيه ظلم وأخذ أموال بغري عـوض، ولـو حصـل فيـه غـ  فـإن       
خيار الغ  حق للطرفني، بينما الربا زر منفعة وفائدة لرأس املال من غري 
تعب وعناء وبدل، وبالنسبة للقصاص قال أهل اجلدال إنه قتل ومغادرة 
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 الشخ . الروح البدن وإعدام ذات
فجاءت اآلية باإلخبـار بأنـه عقوبـة مسـتحقة للقاتـل حيـاة لألمـة يف        
الدين والدنيا، وهو من إعجاز لفظ )اآلية( وتسمية اجلملة القرآنية الـيت  

 بني فاصلتني بها.
فإن قلت حينما قتل إبن آدم قابيل أخاه هابيل مل يقم عليه آدم عليه 

مـن األنبيـاء، واجلـواب مـن     السالم احلد ويقـوده بأخيـه مـع أن آدم نـيب     
 وجوه:

 مع التسليم بأنه نيب فهو يعمل مبا يوحي إليه. األول:
 جاء القتل بني ولدي آدم موعظة وعربة للناس مجيعًا. الثاني:

 آدم عليه السالم هو ولي املقتول وله أن يعفو. الثالث:
أحكام الضرورة، واحلاجة إىل النسل والتكاثر يف الذريـة،   الرابع :

ه ِمْن اْلَميوتِ تعاىل]قال 
 .(1)[ُيخِْرجُ اْلحَي

فحينما مل يقتض منه فهو داللة إختياره العفو، أنه ال يريد أن خيسر 
ولديه يف ساعة واحدة، وعمارة األرض بالعبادة حمتاجة إىل كثـرة أوالد  
وأحفاد آدم عليه السالم، وقد جاء بيان موضوعي على لسان هابيل قبل 

 َيبَدكَ عنه يف التنزيـل]  القتل كما ورد حكاية
ه
َلِئْن َبسَََت ِإَلي

 .(2)[ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِببَاِسط  َيِدس ِإَليْكَ ْلَْقُتَلكَ 
 وهذه اآلية سالح من وجوه:

ــة يف      األول: ــة، والرغب ــبية القبلي ــهوية والعص ــنفس الش ــر لل ــا قه فيه
 السالمة من القصاص إذا ما حّل بالذات أو األخ أو اإلبن.

ــان َوِإْن درء الشــبهات عــن حكــم القصــاص، ويف التنزيــل]  ي:الث

                                                           

 .14سورة األنعام (1)
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 .(1)[َيكَاٌُ الهِذيَن َكَفُروا َليُْزِلُقوَنكَ ِبَ ْبَصاِرِهمْ 
 حفظ ذات اآلية رمسًا ولفظًا وتالوة. الثالث:
 السعي لإلمتثال العقلي ألحكام القصاص. الرابع:

 تنمية ملكة اإلميان بتعاهد القصاص. اخلامس:
احلياة يف قوله تعاىل)ولكم يف القصاص حياة(، ويف وهو من معاني 

، (2)[َوَما َيسَْتِوس اْلَحْيَباُء َوالَ اْلَْمبَواتُ قولـه تعـاىل]  
 .(0)(الكافرون واأَلموات املؤمنون اأَلْحياُء الزجاج قال)

اإلنتفـاع اخلـاص والعـام مـن حكـم القصـاص، وإمـتالء         السـادس: 
عات املسلمني بعدم اخلشية مـن  النفس، بالطمأنينة، وتغشي السكينة جملتم

 الِقصـاص  يف ولكْم قوله يف عبيدة َأبو الغيلة والقتل العمد بغري حق)قال
 وال َنْفــع عنــده لــيس َأي حيــاٌة لفــالن لــيس قــوهلم ومنــه َمْنَفعــة َأي َحيــاٌة
 .   (4)(َخْير

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
بعد بيان األمر بالقصاص وقتل القاتل عقوبة، وذكر ابـواب العفـو   
ــافع القصــاص     فيــه، جــاءت هــذه اآليــة وعلــى حنــو اإلســتقالل لتــبني من
وموضــوعية اســتدامة التوحيــد يف األرض وبقــاء اجملتمعــات اإلســالمية، 
فاحلياة فيه ال تنحصر باملسلمني كافراد بل تشمل املعنى اإلصطالحي هلا 

ــان  ــو اإلمي ــه تعــاىل    وه َأَوَمببْن َكبباَن َميْتاببا ]كمــا يف قول

ي  ِه ِف ي ِب وراا َيْمِش ُه ُن ا َل اُه َوجََعْلَن َفَ حْيَيَْن

 أي ان احلياة اليت ترتشح عن القصاص احناللية تنقسم اىل: [النهاسِ 
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 حياة األفراد. -1
 حياة األسرة واجملتمعات. -2

 حياة األمة. -0

اآليــة اصــل حيــاة العقيــدة والــدين، وهــل مــن القصــاص يف  -4
احلكم ام فعله وتنفيذه اجلواب كالهما وتمعني ومتفرقني لذا فان العفـو  
وتنازل ولي اجلاني عـن القصـاص او عفـوه عـن القاتـل ال يضـر باصـل        

 احلكم وتأثريه اإلزابي يف تعاهد الشريعة والسنن وحفظ األرواح.

وجــاءت اآليــة مبخاطبــة املســلمني بــاولي األلبــاب وفيــه مــدح وثنــاء 
يهم واخبـــار مســـاوي عـــن اســـتحقاقهم هلـــذا الوصـــف التشـــريفي علـــ

 باختيارهم اإلسالم وما يلزم من اإللتزام باحكامه ومنها القصاص.
ان التعليــل القرآنــي للقصــاص حــاجز دون ختلــي املســلمني عنــه       
خصوصًا يف هذا الزمان الذي ازداد فيـه سـلطان اهلـوى وتـأثري وسـائل      

اليت تنظر لألمور من جهة واحدة وال  اإلعالم وظهور النزعات اإلنسانية
ــنظم     ــاخ واإلخــتالف يف ال ــاين يف اجملتمعــات واألمزجــة واملن تالحــظ التب
السياسية واإلقتصادية واملعايري األخالقيـة وبقايـا القبليـة وأثرهـا يف تـأثري      
النفس الشهوية والغضبية وضـرورة وجـود رادع وعقـاب عاجـل حـازم      

 .حيول دون التمادي والغي والتعدي
وحتــى يف مؤاخــذتهم حلكــم اإلعــدام فالبــد مــن التمييــز بينــه وبــني 
القصاص ألن النسبة بينهمـا عمـوم وخصـوص مطلـق فكـل قصـاص يف       
القتل اعدام وليس العكس، وان قالوا ان اإلعدام يؤدي اىل قتل الثاني 
وهو اجلاني بدل حفظه قلت ان حكم القصـاص حيفـظ اإلثـنني معـًا وان     

اال بعد رجوع الكثريين من القتل بسببه، وحتى يف  حصل تنفيذه فال يأتي
 التنفيذ فقد يدركه العفو من الولي وقبوله الدية.

ومن مفاهيم اآلية خسارة من مل يلتزم باحكام القصاص فال غرابة 
ان جتده الكتب السماوية السابقة ولكن احلكم عطل لشدته على األغنياء 
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ة اآلية للتوكيد على انه مقدمة واملأل اذا قام احدهم جبناية، فجاءت خامت
للتقوى والصالح واعالن عملي للتقيد بأحكام القرآن، فـاإللتزام بـاألمت   

 واألكمل واألشد يعين باألولوية اإللتزام باحلكم األسهل واألخف.
 اآلية لطف

نفخ اهلل عز وجل من روحـه يف آدم عليـه السـالم ليكـون خليفـة يف      
ق بأن أمر املالئكة بالسجود له، قال األرض، وتفضل بإكرامه من اخلالئ

َفِإَذا سَوهْيُتُه َوَنَفخُْت ِفيِه ِمْن تعاىل يف خطـاب للمالئكـة]  

، لتزدهـر األرض بعبـادة   (1)[ُروحِي َفَقُعوا َلبُه سَباجِِدينَ 
اإلنسان هلل عـز وجـل، ومتـتأل باملسـاجد ودور العبـادة، وينطلـق التكـبري        

البحــث إلســتدامة عمــارة األرض والتهليــل مــن أرجائهــا، فجــاءت آيــة 
بالعبادة، ومنـع أربـاب الشـر والطغيـان مـن اإلجهـاز علـى املستضـعفني         

 واألبرياء بقتلهم بغري حق.
ومن اإلعجاز يف هذا املنع تعارضه مع حقيقة اإلختيار عند اإلنسان 
يف احلياة الدنيا، فجاءت اآلية يف باب العقوبة واجلزاء وعلى حنو تعليقـي  

حد بالقتل فحكمه القصاص، مما يدل على كفاية هذا احلكم أي أن قام أ
 يف بقاء املسلمني يف أمن وسالمة وتعاهد ملعامل اإلميان.

ــى     ــة بصــيغة اجلمــع)ولكم يف القصــاص( ممــا يــدل عل وجــاءت اآلي
السالمة العامة، وأن املسلمني يف حرز من اإلبادة واإلستئصـال، ودليـل   

مة املسـلمني عامـة وذراريهـم،    بأن احلكم اجلنائي الشخصي كفيـل بسـال  
ولقد إحتج املالئكة على جعل اإلنسـان خليفـة يف األرض، كمـا ورد يف    

َأَتجَْعُل ِفيَها َمبْن ُيْفِسبُد ِفيَهبا َوَيسْبِفكُ التنزيـل] 

                                                           

 .21سورة احلجر (1)
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، فجاء الرد من اهلل بأنه سبحانه يعلم ما ال يعلم املالئكة، (1)[الدوَماءَ 
 ومن علم اهلل يف املقام أمور:

 تفضل اهلل بتشريع حكم القصاص. األول:
نزول القـرآن وسـالمته مـن التحريـف، وخلـوه مـن الزيـادة         الثاني:
 والنقصان.

جعل املسلمني)خري أمة( يعملون مبضامني القرآن وأحكـام   الثالث:
 اجلزاء فيه إىل يوم القيامة.

يف القصاص إستئصال للفساد، وبـرزخ دون إشـاعة سـفك     الرابع:
ن هّم بقتل املتحد واملتعـدد مـن النـاس فاستحضـر     الدماء، وكم من إنسا

 هذه اآلية فأجتنب القتل.
ــامس: ــوع     اخلـ ــه، وموضـ ــرب عليـ ــاد، وحـ ــد للفسـ ــاص ضـ القصـ

 اإلسئصال سفك الدماء بغري حق.
فـحينما إحتج املالئكة بإفساد اإلنسان يف األرض جاء الرد مـن اهلل  

متتثل ألمر اهلل عز وجل بأن أمة عظيمة من املؤمنني حتارب هذا املفسد، و
باإلقتصاص من املفسد الـذي يفتـك بغـريه، وهـل مـن موضـوعية حلكـم        
القصاص يف سجود املالئكة آلدم وأنهـم سـجدوا بعـد أن علمـوا بتقييـد      
وحصر الفساد من أفراد يالحقهم حكم القصاص إىل تنـزه األرض مـن   

َقاَل فعلهم، اجلواب نعم، وهو من عمومات األمسـاء يف قولـه تعـاىل]   

 . (2)[آٌَمُ َأْنبِْئُهمْ ِبَ سَْماِئِهمْ َيا
 إفلضلت اآلية

اآلية القرآنية إشراقة مساوية تطل على النفوس، فتجعلها تزدان 
بالسكينة والرضا واألمل، وليس من حصر ملفاهيم ومواضيع األمل الذي 

                                                           

 .03سورة البقرة (1)
 .00سورة البقرة (2)



 110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ03معامل اإلميان/ج

 بالواحد يقتلون كانوا تبعثه اآلية القرآنية يف النفس اإلنسانية وقال السدي:
 ذلك يف كان الواحد على بالواحد قصروا فلّما واملائة والعشرة االثنني
 اآلخرة، يف حيى الّدنيا يف منه أقيد من ألّن اآلخرة يف أراد:  وقيل (1)حياة(

 من سالمته احلياة ويعين اآلخرة يف منه اقتّ  الدنيا يف منه يقت  مل وإذا
 .(2)(اآلخرة قصاص

معاني احلياة من اآلية أعم، أما بالنسبة لقول السدي فأن إستقراء 
 ويشمل وجوهًا أخرى:

 ترك القاتل وشأنه، وعدم اقتصاص منه. األول:
 اإلكتفاء بإعطاء الدية حتى يف حال القتل العمد. الثاني:

جعل موضوعية للتباين يف املنزلة والشأن يف القصاص،  الثالث:
الضعفاء فيعفى عن أرباب الشأن واألغنياء، ويقام القود على الفقراء و

 خاصة، فجاء القرآن بعموم احلكم.
َوَمْن زجر ولي املقتول عن اإلسراف يف القتل، قال تعاىل] الرابع:

ُقِتَل َمظُْلوماا َفَقْد جََعْلَنا ِلَوِليوِه سُْلََاناا َفالَ 

، ويف اآلية (0)[ُيسِْرَْ ِفي اْلَقْتِل ِإنهُه َكاَن َمنُصوراا
ثبتنا لوليه سلطان القود على القاتل أو أعاله ورد عن إبن عباس: أي قد 

 الدية أو العفو، وعن قتادة سلطان القود(.
مضامني آية البحث النصر الذي تذكره اآلية أعاله، اجلواب من وهل 

نعم، وهو من إفاضات اآلية بأن تكون مددًا ومواساة ألولياء املقتول بأن 

                                                           

 1/211الكشف والبيان (1)
 .414/ 5ومع البيان (2)
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من اجلاني وحتى يقوم السلطان بالعمل مبضامني هذه اآلية، واإلقتصاص 
 لو تأخر القصاص أو مت تعليقه فإن آية البحث وعيد للقاتل.

فقد ال تقوم البينة على القاتل أو تتعذر معرفته وتعيينه مع أنه قتل عن 
عمد وإصرار فإن آية البحث تالحقه، وتبعث األمل يف نفس ولي املقتول، 

 والظفر.وهو يعلم بأن اهلل عز وجل ينصره وميده بأسباب املواساة 
املنع من قتل من مل تثبت جنايته وقيامه بالقتل العمدي،  اخلامس:

وهذا املنع من احلياة الذي ذكرته اآلية، وعن النيب حممد صلى اهلل عليه 
 .(1)وآله وسلم قال: أدرأؤ احلدود بالشبهات(

فقد يأخذ أولياء امليت إذا كانوا أقوياء وأصحاب سلطان الفقري 
قتصون منه ظلمًا، ولتطمئن نفوسهم بأنهم ثأروا لقتيلهم بالشبهة والظنة، وي

 وأن دماًء سالت نكااًل وعظة.
فجاءت آية البحث مبخاطبة املسلمني بأنهم أصحاب العقول الذين ال 
يقتلون الربيء، وال يطلبون إال القاتل وإن خفي عليهم إىل حني، فتكون 

يَْر ُأمهة  خَ اآلية وأحكامها حياة للمستضعفني واألبرياء، لتتصف]

، بأنهم إذا ُقتل ذو شأن عندهم ال يّدب اخلوف (2)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
إال قلوب الضعفاء الفقراء ألنهم يعلمون بأن القصاص ال يكون على الظنة 

 والتهمة، ويف عدم إنشغاهلم باخلوف وجوه:
 احلزن العام واألسى عند حدوث مصيبة القتل. األول:
 إستنكار القتل ظلمًا، وما فيه من التعدي. الثاني:

 الشكر هلل عز وجل على السالمة من أمرين: الثالث:
 القتل. األول:

                                                           

 .11/240تفسري الرازي (1)
 .113سورة آل عمران (2)
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 التعدي وقتل الغري الثاني:
إستحضار رمحة اهلل بالناس بأحكام التنزيل ومنها  الرابع :

 القصاص، واإلنزجار عن التعدي ألن يف إجتنابهما األمن واألمان.
خَيَْر ُأمهة  تمعة ومتفرقة من عمومات قوله تعاىل]وهذه الوجوه و

، لتكون آية البحث سالمة للمجتمعات، ووسيلة (1)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
جلذب الناس إىل سبل اهلداية، وبرزخًا دون الفتنة واإلفتتان وهو من 

، ألن (2)[اْلِفْتَنُة َأشَدُّ ِمْن اْلَقْتلِ عمومات قوله تعاىل]
القصاص أشد منه، فإذا كان القصاص يقع على فرد واحد الظلم يف مقام 

مستحق له، فإن الظلم يف املقام متعدد يف صيغته سواء باإلسراف يف القتل 
أو التفريط بالدم، أو أخذ الضعفاء أو اإلنتقام ممن له خصومة وعداوة 
ليصري سببًا للفتنة والبالء العام، فأكرم اهلل عز وجل املسلمني بالقصاص 

 الفتنة.ملنع 
لقد أراد لألمهات من املسلمني عدم اخلوف على أوالدهن من القتل، 
بأن تضع األم ولدها وهي مطمئنة إىل أن القتل ظلمًا ال يطاله ألن 
القصاص فيصل وبرزخ دون التعدي عليه صغريًا أو كبريًا، ذكرًا أو أنثى 

عيشة وهي ال ختاف على زوجها أيضًا من القتل وإنغالق باب الكسب وامل
ومن الشواهد ، عليها وعلى أبنائها، وتلك آية يف رمحة اهلل باملسلمني 

، إذ أن (0)[ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإخَْوة  على أنهم قال تعاىل]
األحكام السماوية تنظم حياتهم اليومية، وتنفذ إىل نفوسهم وتطرد عن 

َمْن آَمَن ِبالهِ شبح اخلوف والفزع وهو من عمومات قوله تعاىل]
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َواْليَْوِم اآلخِِر َوَعِمَل ََاِلحاا َفالَ خَْوَ  َعَليِْهْم َوالَ 

 .(1)[ُهمْ َيحَْزُنونَ 
من مصاديق اآلية أعاله إنتفاء خوف الوالدين على ولدهما من القتل 
غيلة أو ظنة أو ظلمًا أي أن إنعدام اخلوف ال ينحصر بالذات بل يشمل 

اء واآلباء، فيخرج األب للعمل والسوق وكسب عدم اخلوف على األبن
العيش، واألسرة مطمئنة بأنه ال يقتل ظلمًا ألن اهلل عز وجل أنعم عليهم 

 حبكم القصاص.
 وحيتمل املراد من احلياة أمورًا:

 إرادة الدنيا، واحلياة فيها. األول:
َوِإنه الدهاَر اآلخَِرَة عامل اآلخرة لقوله تعاىل] الثاني:

 
َ
 .(2)[اْلحَيََوانُ َلِهي

إرادة املعنى األعم الشامل للحياة الدنيا واآلخرة، وذات لفظ  الثالث:
القصاص نوع إعجاز ومن فيوضات اآلية الكرمية، وأصله من قّصر األثر 

 إذا إتبعه، فيفعل باجلاني مثل الذي عمله فيتبع أثره.
على وهو من أسرار ويء لفظ)حياة( بصيغة التنكري اليت تكون أمارة 

اإلطالق إال أن تكون هناك قرينة على التقييد، وتدل خامتة اآلية على 
اإلطالق وأن القصاص سالمة من العذاب األليم يف اآلخرة، واهلل عز 

 وجل أكرم من أن يعذب اإلنسان على معصية يف الدنيا واآلخرة.
 من:  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب اخلزاعي أن شريح إبن عن)
 أن وإما يقت ، أن إما: ثالث إحدى خيتار فإنه جرح أو بقتل أصيب

                                                           

 .51سورة املائدة (1)
 .54سورة العنكبوت (2)
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 اعتدى ومن يديه، على فخذوا رابعة أراد فإن الدية، يأخذ أن وإما يعفو،
 .   (1)(أبدًا فيها خالدًا جهنم نار فله ذلك بعد

 الصلة بني أول وآخر اآلية
وهو احلكم  إبتدأت اآلية بالعطف على اآلية السابقة إلحتاد املوضوع

بالقصاص، وتقدم اجلار واجملرور لبيان إختصاص املسلمني واملسلمات 
بفضل اهلل عز وجل، لتكون احلياة اليت ترتشح من القصاص كامللك 
واهلية من اهلل عز وجل للمسلمني، فمع اإلميان تأتي اهليات واملنن 

 جانب العظيمة من اهلل يف باب العبادات والرزق واملعامالت واألحكام إىل
البشارات ومل تقل اآلية ولكم حياة يف القصاص، بل قدمت اجلار 

 واجملرور لتأكيد موضوعية القصاص.
وجاءت احلياة بصيغة التنكري لإلطالق ومشول املتحد واملتعدد بها 
إىل جانب حياة دولة اإلسالم، وإستدامة صرح دوائر احلكم والقضاء 

الم، ليكون هذا الصرح ورجوع فيها، وجلوء الناس إىل سلطان دولة اإلس
الناس إليه دعوة للناس لدخول اإلسالم وحجة يف صدق نبوة حممد صلى 

 اهلل عليه وآله وسلم ونزول القرآن من عند اهلل عز وجل.
 وتضمنت اآلية أربعة أطراف: 

 حكم القصاص. األول:
 يف القصاص حياة للمسلمني. الثاني:

 املسلمون هم أرباب العقول. الثالث:
 رجاء بلوغ املسلمني مراتب التقوى. لرابع:ا

                                                           

 .1/041الدر املنثور (1)
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ومن إعجاز اآلية املالزمة بني هذه األطراف وكل فرد منها مقدمة 
ومدخل لآلخر ومن وجوه تنكري لفظ)حياة( يف اآلية أن مصاديقها 

 َياوأسبابها أعم من القصاص، وكما جاءت اآلية السابقة بقوله تعاىل]

 .(1)[َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب 
فإن قلت إن الصيام فريضة مكتوبة على املليني من األمم السابقة 
اجلواب نعم، وكان هلم فيه حياة إال أن التحريف طرأ عليه يف مدته 
وماهيته، وتعاهد املسلمون الصالة والصوم والقصاص وغريها من 

من جهات الفرائض واألحكام لتأتي روافد وسبل احلياة للمسلمني 
 الصالح املتعددة.

وذكرت آية البحث التقوى بصيغة الرتجي واألمل، وكذا يف آية 
الصيام اليت أختتمت بقوله تعاىل)لعلكم تتقون( وكذا يف العمل بأحكام 

َذِلكُمْ القرآن وإتباع سبيل القرآن والعمل بأحكام التنزيل، قال تعاىل]

 . (2)[َوَهاُكمْ ِبِه َلَعلهكُمْ َتتهُقونَ 
فهل ميكن القول بأن اجلمع بني أفراد لغة الرتجي هذه باإلمتثال لكل 
أمر وارد يف هذه اآلية جبعل املسلم ينال مرتبة التقوى ويصدق عليه أنه 

 متق، وورد الرتجي ألن اآلية يف مقام فرد منها وهو القصاص.
اجلواب ال دليل على إفادة هذا املعنى من اجلمع يف اإلمتثال هلذه 

ات، وكل فعل منها سعي كريم ملرتبة التقوى، وإرتقاء يف سلم العبادة، اآلي
َوَتَزوهٌُوا ومصداق من مصاديق الطاعة هلل عز وجل، قال تعاىل]

 .(0)[َفِإنه خَيَْر الزهاٌِ التهْقَوى
                                                           

 .171سورة البقرة (1)
 .140سورة األنعام (2)
 .171سورة البقرة (0)
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 من غليلت اآلية
 يف اآلية مسائل:

تشريف املسلمني واملسلمات مجيعًا بتوجه اخلطاب اإلهلي  األوىل:
 هلم على حنو التعيني.

تأكيد قانون جنائي ثابت إىل يوم القيامة وهو احلكم  الثانية:
 بالقصاص يف حال القتل واجلرح.

إكرام املسلمني ببيان منافع وماهية القصاص مبا زعلهم  الثالثة:
تنمية ملكة التفقه يف الدين عند يتمسكون به يف القضاء، وفيه آية يف 

 املسلمني.
بيان حب اهلل للمسلمني واملسلمات بأنه سبحانه يريد هلم  الرابعة:

احلياة الكرمية واألمن والسكينة، من غري فزع أو خوف، ليكون هذا األمن 
مقدمة لألمن والسالمة يوم القيامة، وهو من الوعد الكريم الذي تفضل 

ُقْلَنا اْهبَُِوا بط آدم وحواء إىل األرض]اهلل عز وجل به حينما ه

ِمْنَها جَِميعاا َفِإمها َيْ ِتيَنهكُْم ِمنوي ُهداى َفَمْن 

 .(1)[َتبَِع ُهَداسَ َفالَ خَْوَ  َعَليِْهمْ َوالَ ُهمْ َيحَْزُنونَ 
إن اهلل عز وجل لطيف باملسلمني كتب عليهم ما فيه حياتهم  اخلامسة:

بعضهم بعضًا، فأنزل عليه حكم القصاص  وسالمتهم، وزجرهم عن قتل
َنحُْن رمحة بهم عامة وهو من والية اهلل هلم، قال تعاىل]

 .(2)[َأْوِليَاُؤُكمْ ِفي اْلحَيَاِة الدُّْنيَا َوِفي اآلخَِرةِ 
بعث معاني األخوة بني املسلمني بإجتناب القتل ومقدماته،  السادسة:

 وترك الضغائن والغل.
                                                           

 .07سورة البقرة (1)
 .01سورة فصلت (2)
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املسلمني بإختيارهم الشهادتني، وحثهم على تكافؤ دماء  السابعة:
إجتناب القتل، وعلى العمل بأحكام القصاص يف حال حدوثه، وهو من 

 .(1)[َأْكَرَمكُمْ ِعْنَد َّللاهِ َأْتَقاُكمْ أن عمومات قوله تعاىل]
الثناء على املسلمني بوصفهم بأنهم أصحاب العقول، وأنهم  الثامنة:

يتخذون العقل وسيلة لإلمتثال ألمر اهلل وإدراك أن النفع واخلري فيه، وعن 
أول ما خلق اهلل تعاىل العقل  النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:

 .(2)(فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر
من خصــائ  أرباب العقول، التناجي إلتيان ما كتب اهلل  التاسعة:

 عز وجل من القصاص، والتناهي عن القتل العمد.
)وأخرج سفيان بن عينة عن واهد يف قوله تعاىل)ولكم يف القصاص 

 .(0) حياة( قال: يناهي بعضهم عن بعض(
ليكون يف اآلية بشارة وهي أن كتابة القصاص على املسلمني وسيلة 

بة لقلة القتل فيما بينهم، وميكن إجراء دراسة مقارنة بني أحوال ومناس
العرب قبل اإلسالم وكيف أن بعضهم يغزو بعضًا وأن املعارك بينهم 

، وبني حال اإللفة واألخوة بينهم بعد بعثة (4)مستمرة مثل حرب البسوس

                                                           

 .10سورة احلجرات (1)
 .14/01تفسري الرازي (2)
 .1/043الدر املنثور (0)
خرج يومًا يف ِحماه فِإذا هو بُقبََّرة على بيضها واأَلكثر يف الرواية إن كليب بن ربيعة (4)

حُبمََّرٍة على بيضـها فلمـا نظـرت ِإليـه َصْرَصـَرْت وَخَفَقـْت جبناحيهـا فقـال هلـا َأِمـَن           
َرْوُعك َأنت وبيضك يف ذميت ثم دخلت ناقة الَبُسوس ِإىل احِلَمى فكسرت البـيض  

َضْرعها والَبُسوس امرَأة وهي خالة َجسَّاس بن ُمرَّة الشيباني فوثب  فرماها كليب يف
( جسَّاس على ُكَلْيب فقتله فهاجت حرب بكر وَتْغِلب ابين وائل بسببها َأربعني سنة

ومست العرب حرب البسوس الـبرتاء ألنـه مل يعقـل فيهـا دم، ومل تـؤد فيهـا ديـة        
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َواْذُكُروا ِنْعَمَة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، قال تعاىل]

 َعَليْكُْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداءا َفَ لهَف َبيَْن ُقُلوِبكُمْ َّللاهِ 

، لتكون األخوة اإلميانية هي (1)[َفَ َْبَحُْتْم ِبِنْعَمِتِه ِإخَْواناا
األصل يف الصالت بني املسلمني، والقتل وحكم القصاص أمران عرضيان 

 بصفة شخصية.
على املســلمني وأن  القصــاص نعمةأن بيــان حقيقة وهي  العاشرة:

اهلل عز وجل فرضه عليكم ليكون وسيلة للتقوى وموضوعًا للخشية من 
َذِلَك َفضُْل َّللاهِ ُيْؤِتيِه َمْن اهلل، وهو من عمومات قوله تعاىل]

 .(2)[َيشَاءُ 
كل من كتابة القصاص على املسلمني والعمل  احلادية عشرة:

لقصاص كنزل فاز به مبضامينه من مصاديق التقوى، ليكون احلكم با
 املسلمون، من غري أن حيجب عن الناس مجيعًا من جهات:

 بقاء باب الدخول إىل اإلسالم مفتوحًا. األوىل:

                                                                                                                                                 

لعراق، وحرب واحس والغرباء لقتلى، وتفرقت تغلب بعدها ونزلوا مشال غرب ا
ــي أيضــًا مــن حــروب اجلاهليــة إذ تــراهن القــوم علــى الســباق بــني حصــان           وه
إمسه)واحس( وفرس إمسها)الغرباء( على مكـان سـباق النعمـان، وكـان السـباق      
ملسافات طويلة وصحاري وأشـجار، فـأوعن صـاحب الغـرباء جلماعـة أقعـدهم يف       

لــى الغــرباء ففــازت الغــرباء، وبعــد  طريــق الســباق بــأن يــردوا واحــس إذا تقــدم ع 
إكتشاف من األمر نشبت احلرب وقيل أستمرت أربعني سنة وإشرتكت فيهـا قبائـل   
عديدة إىل أن تصدى إثنان من بين ذبيان فاديا من ماهلما ديات القتلى من احلبني، 
وقد أشارت معلقة زهري وعلقة عنرتة إىل وقائع يف هذه احلرب، وتبني هذه احلروب 

زيرة إقدام الناس علـى اإلستئصـال واإلبـادة لـوال أن أنعـم اهلل علـيهم ببعثـة        يف اجل
 .النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وحفظ البيت احلرام

 .0-1سورة آل عمران (1)
 .44سورة املائدة (2)
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إنتفاع الناس مجيعًا من عمل املسلمني حبكم القصاص، وما  الثانية:
 فيه من أسباب اإلستقراء واألمن يف اجملتمعات واملعامالت.

قة وهي أن القصاص مكتوب على األمم تذكري القرآن حبقي الثالثة:
 السالفة، وأن األنبياء السابقني جاءوا حبكم القصاص أيضًا.         

  التفسريالتفسري
 قوله تعلى)ولكم يف القصلص(

 وحيتمل احلكم بالقصاص وجوهًا:
 إنه من حق اهلل عز وجل. األول :
 إنه من حقوق العباد. الثاني :

إنـه جـامع حلـق اهلل وحـق القتيـل، كمـا يف احلكـم بــالقطع يف         الثالـث : 
 َوالسهاِرُق َوالسهباِرَقُة َفباْقََُعوا َأْيبِدَيُهَماالسرقة]

، فالقطع حق اهلل، وإعادة العني املسروقة حق (1)[جََزاءا ِبَما َكسَبَا
 العباد.

والصحيح هو الثاني لذا جاءت اآليـة بالرتغيـب بـالعفو وقبـول الديـة،      
 ا التباين من إعجاز األحكام يف الشريعة اإلسالمية لوجوه:وهذ

 إنتفاع الورثة من الدية وإعالة الصغار منهم. األول :
قضـاء ديـون املقتـول بالديـة، وأداء احلـج نيابـة عنـه إن مل يـؤد          الثاني:

 الفريضة.
 اإلحرتاز يف الدماء. الثالث :
ملسلمني، فاذا خسر تتضمن اآلية الرتغيب بالعفو وحقن دماء ا الرابع :

 فردًا بالقتل العمد والتعدي فممكن أن حيفظ العفو الثاني.
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تبني آية البحث جبالء أن النوبة قد ال تصل إىل قبول الدية أو  اخلامس :
 العفو، فاألولوية للقصاص، وحيتمل وجوهًا.

 زب على احلاكم القصاص وإن مل يطلبه ولي املقتول. األول :
 ب ولي املقتول القصاص.البد من طل الثاني :

التفصيل بعض أفراد القتل يكون فيها القصاص على احلاكم  الثالث :
 واجبًا وبعضها يستلزم طلب الولي.

 يكفي رضا الولي بالقصاص وال يستلزم اذنه. الرابع :
َفَمبْن والصحيح هو الثاني ، وهو الذي تدل عليه اآلية الكرميـة] 

 َلُه ِمْن َأخِيهِ 
َ
يدل يف مفهومه علـى أن األصـل يف   [ والذي ُعِفي

  القتل العمد هو القصاص إال أن يعفو ولي الدم.
 تبني اآلية احلكمة يف القصاص ومنافعه.  -1
وعدم اإلقدام على البطش  يف تهذيب النفوساآلية تساهم   -2

 .واالنتقام
ــة جتعــل   -0 ــى اىل فهــم واســتيعاب   اآلي اجملتمــع اإلســالمي يرق

 األحكام الشرعية.
 آلية برزخ دون طغيان النفس الغضبية والشهوية.ا -4
اشد األحكام على انه عنوان دوام احلياة، فمن  دوحينما يب  -4 

باب أوىل ان األحكام األقل شدة منـه كإقامـة حـد الزنـا وشـرب اخلمـر       
 مصلحة. انفع وفيهذات وحنوه 
القصاص قتل ومغادرة الروح للبدن بآلة وعن قصد، وتنفيذ   -5

 :الطراف متعددةياة ولكنه ححلكم احلاكم 
للمقتول بالقصاص ألنه مغفرة وتوبة له فال انه حياة    أ(

 .ألن اهلل أكرم من أن يعاقب مرتني يؤاخذ يف اآلخرة
للمجين عليه فيأخذ ثــاره واإلقتصـاص مـن     حياةالقصاص  ب(
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 ون حياة وعزًا له.تكوقاتلـه 
 احلياة للمسلمني وهي على وجوه:  ت(

كسبب حمتمل لتجدد اقدامه  بالتخل  من القاتل بالقصاص  (1) 
 .على القتل

 احلياة للمسلمني مبجرد تشريع احلكم وامكان تنفيذه.  (2)
 تطبيق القصاص حبق القاتل عمدًا.  (0)
القتل فحينمـا   احلياة لعموم املسلمني بردع اآلية للذي ينوي  (4)

 يعلم ان قتله للغري يؤدي اىل قتله نفسه عقوبة فانه ميتنع عن القتل.
القصاص بـاب لإلميـان والـدخول يف اإلسـالم، والضـعيف        (4)

حينمــا يــرى ان اإلســالم يــؤمن ســالمة الشــخ  وزعــل واقيــة شــرعية   
وحكمية حلفظه وبعث السكينة يف نفسه فانه يعشق مبادئه ويلتزم باحكامه 

 ء تلك اليت حتفظ حقوقه او تبني وتعني واجباته.سوا
ظهور الـدين اإلسـالمي علـى غـريه مـن األديـان باألحكـام          (5)

العادلة اليت ال ترى فرقًا يف اإلقتصاص من اجلـاني بـني الغـين والفقـري،     
 واحلاكم واحملكوم.

ودميومة  ،يف تطبيق األحكام الشرعية تعاهد لشرائع اإلسالم  (7)
 اسية واإلجتماعية.كياناته السي

يف القصــاص اخــذ حلــق اإلســالم، اي ان القصــاص لــيس     (1)
للنفس بعنوانها اجملرد فحسب بـل بالصـفة التشـريفية اإلعتباريـة الزائـدة      

 وهي اإلسالم.
يف القصاص واألحكام الشرعية دوام اإلميـان واالستبصـار     (1)

َأَوَمبْن َكباَن حلمل احلياة على معنى اإلميان كما يف قولـه تعـاىل ]   

 .(1) [ َميْتاا َفَ حْيَيَْناهُ 
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( يف القصاص كحكم شخصي ونوعي حياة وسالمة وأمن ألنـه  13)
 ال يقتل اال القاتل خبالف ما كان يف اجلاهلية من قتل غري القاتل.

وال يتعارض ذلك مع ظاهرة جلية والفقرة الثالثة بفروعها املتعددة  
 املوجبة اجلزئية.قصد الوجوه األخرى على نوع 

يف تفسري اآلية قال: "ولكم يا امة حممـد  ( عن علي بن احلسني 11)
يف القصاص حياة ألن من هم بالقتل فعرف انه يقت  منه فكـف لـذلك   
عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله، وحياة هلذا اجلاني الـذي اراد  

جـب ال  ان يقتل، وحياة لغريهما مـن النـاس اذا علمـوا ان القصـاص وا    
 .(1)زسرون على القتل خمافة القصاص..."

اآليـــة دعـــوة إلقامـــة العـــدل وســـيادة احكـــام الشـــريعة         (12)
ــري القاتــل،          ــل غ ــدي بقت ــدم التع ــم وع ــذا احلك ــد به ــى التقي ــث عل وح

التفـــريط بـــرتك القاتـــل مـــن غـــري عقـــاب او التهـــاون معـــه   متنـــع مـــنو
يــد اال بعقــاب ادنــى درجــة كالســجن مــدة معينــة مــع ان الــولي ال ير       

 القصاص.
ــابقة   (10) ــة السـ اآليـــة ترغيـــب بالقصـــاص فبعـــد فرضـــه يف اآليـ

ــي ان       ــف اإلهل ــاز واللط ــن االعج ــه، وم ــبني منافع ــة لت ــذه اآلي ــاءت ه ج
القــرآن يــبني املعــارف النظريــة يف األحكــام خصوصــًا األحكــام الــيت        

ــاىل     ــه تعـــ ــا يف قولـــ ــة كمـــ ــا العباديـــ ــقة ومنهـــ ــمن املشـــ َوَأْن ]تتضـــ

، وتسـمية الزكـاة مبـا يفيـد أنهـا اـاء       (2) [َلكُبمْ َتُصوُموا خَيْبر  
 مع انها دفع للمال.

ــافز مســــاوي كــــريم علــــى ســــعي النــــاس يف طلــــب    واآليــــة حــ
حقوقهــا وارزاقهــا والــدفاع عــن الــنفس والعــرض واملــال ألنهــا ضــمان   
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باســتيفاء احلــق عنــد القتــل وحفــظ لكرامــة املســلم واإلنســان مطلقــًا         
 وعدم ضياع دم النفس احملرتمة.

  ث بالغيث بالغيحبحب
يعتــرب اإلزــاز وجــه مــن وجــوه احلــذف، ويســمى ازــاز القصــر ملــا  

 فيه من اختصار اللفظ وبقاء املعنى من غري نقصان يف مقاصده.
 واإلزاز يف البالغة على قسمني:

 .ازاز بلفظ : األول
 .ازاز حبذف :الثاني 

ولعلـــهما زتمعـــان يف هـــذه اآليـــة ليظهـــر اعجازهـــا مبـــا هلـــا مـــن   
كبــــرية مـــع قلـــة حروفهـــا وعـــدد كلماتهـــا وقـــد ورد عـــن امـــري   معـــان 

ــاف أي        ــاء وق ــرأ بت ـــتل"، وق ــى للق ــل انف ـــالم: "القت ــه السـ ـــنني علي املؤم
 اتقى، وهو تفسري لآلية القرآنية بصيغة بالغية.

ــة       ــة او كيفيـ ــق بواقعـ ــام ال يتعلـ ــم عـ ــريع حلكـ ــة تشـ ــع ان اآليـ ومـ
املختلفـــة اال واحـــدة فالقصـــاص يشـــمل القتـــل واألعضــــاء واجلــــروح 

مـا خـرج بالـدليل فانهـا جـاءت لتخـرب عـن احليـاة ودوامهـا وفيـه حتبيـب            
القـــرآن اىل النفـــوس وتأديـــب هلـــا فهـــي جتعـــل اإلنســـان حيـــب حكـــم  

فاآليــة تبعــث احليــاة  ،الشــريعة ملــا فيهــا مــن العــدل، واألمــان والضــمان 
 بني ثنايا املوت والقتل.

ضــية املهملــة علــى حنــو التــنكري والق [ حَيَبباة   ]وجــاء لفــظ 
 ،ممــا يفيــد العمــوم والتعــدد ومشولــه لقصــاص األعضــاء واألطــراف       

ــان ان     ــخاص ولبيـ ــة واألشـ ــاة لألمـ ــد حيـ ــن واليـ ــاص بالسـ ــي القصـ ففـ
 ،جســـد اإلنســـان يتـــداعى عنـــد تعـــرض بعـــض األعضـــاء لإلصـــابة      

ــاىل ]   ــه تعـ ــاء قولـ ــاس   َوَلكُبببمْ وجـ ــوة للنـ ــافية ودعـ ــارة اضـ [ بشـ
 .واحكامه وتشريعاته مجيـعًا كي ينهـلوا من علوم القرآن
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ــب    ــاء، للرتغيـ ــرب البـ ــأت حـ ــة ومل يـ ــرف )يف( للظرفيـ ــاء احلـ وجـ
ــاة اصــاًل      ــان احلي ــة ب ــى اعتمــاد حكــم القصــاص للدالل مــن واحلــث عل

تعــاىل، وان اثبــات شــيء لشــيء ال يــدل علــى نفيــه عــن غــريه، فهــو   اهلل
 سباب خمتلفة ومتعددة.أالذي يرزق احلياة وحيفظ املسلمني ب

)املطابقـــة( ويســـمى أيضـــا الطبـــاق، وهـــو      مـــن وجـــوه البـــديع  
ــا      ــاد بينهمـ ــان التضـ ــواء كـ ــادان، سـ ــا متضـ ــع فيهـ ــة زتمـ ــان جبملـ اإلتيـ

 حقيقيًا أو وازيًا، ولفظيًا او معنويًا.
َأْو َيُتببوَب َعَلببيِْهمْ َأْو ومــن احلقيقــي قولــه تعــاىل]   

َفَ ْمِسببكُوُهنه ِبَمْعببُروَ  ، وقولــه تعــاىل] (1)[ُيَعببذوَبُهمْ 

ــازي] (2) [َفبباِرُقوُهنه ِبَمْعببُروَ  َأْو  ــن اجمل َأَوَمببْن ، وم

، أي كــان ضــااًل فهــداه اهلل (0)[َكبباَن َميْتاببا َفَ حْيَيَْنبباهُ 
ــز  ــن املعتــ ــال ابــ ــان، قــ ــه   (4)لإلميــ ــاه قولــ ــاق وأخفــ ــح الطبــ ــن أملــ ، مــ

[ الن معنــى َوَلكُببمْ ِفببي اْلِقَصبباِص حَيَبباة  تعــاىل]
                                                           

 حبث بالغي. ،ني/انظر تفسري هذه اآلية اجلزء احلادي والسبع121آل عمرانسورة (1)
 .2سورة الطالق(2)
 .122سورة االنعام(0)
إبن املعتز: هو ابو العباس عبـداهلل بـن املعتـز بـن املتوكـل بـن املعتصـم بـن هـارون           (4)

ــب       ــاس ثعل ــي العب ــربد واب ــن املنصــور، أخــذ األدب عــن امل ــن املهــدي ب الرشــيد ب
مع مجاعـة مـن رؤسـاء األجنـاد ووجـوه       قاتفشاعرًا بليغًا أديبًا،  نوكا، وغريهما

مـن شـهر ربيـع األول سـنة سـت      مضـني  الكتاب فخلعوا املقتدر يوم السبت لعشـر  
وتســعني ومــائتني، فبــايعوا عبــداهلل هــذا ولقبــوه املرتضــى بــاهلل، وأقــام يومــًا وليلــة 

املقتـدر إىل احلكـم، واسـتخفى    وأعادوا وفرقوهم، ه أصحاب املقتدر فتحازب علي
مؤنس اخلادم اخلازن فقتله إىل ابن املعتز عند إبن اجلصاص، فأخذه املقتدر وسلمه 

، ولـه تصـانيف عديـدة منهـا     سـنة وسلمه إىل اهله ملفوفًا يف كساء وعمره مخسون 
الرياض، وكتاب البديع، وكتـاب مكاتبنـا اإلخـوان بالشـعر، وكتـاب       دكتاب الزه

 .اجلوارح والصيد
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 .(1)القصاص القتل فصار القتل سبب احلياة
ن اإلعجـــاز يف اآليـــة أن القصـــاص يـــأتي علـــى حنـــو القضـــية  ومـــ

 الشخصية، أما احلياة املرتشحة عنه فهي على وجوه :
 احلياة الشخصية بالنسبة ملن ينوي القتل، والذي يراد قتله. األول:
التناســل والتوالــد مــن قبــل الــذي يســلم مــن القتــل خشــية   الثــاني:

 القصاص.
 مومًا.احلياة لألمة، واألفراد ع الثالث:
َأَوَمبْن احلياة مبعنى اهلداية واإلميان، كما يف قوله تعاىل] الرابع:

، أي كـان ضـااًل فهـداه اهلل عـز     (2)[َكاَن َميْتابا َفَ حْيَيَْنباهُ 
 وجل، فالقصاص وسيلة ومقدمة ألداء الوظائف العبادية.

إستقرار اجملتمعات اإلسالمية، وإزدها التجارات وتنظـيم   اخلامس:
 .شؤون األسرة

ــاني العــدل     الســادس: ــه مــن مع ــا في ــاس يف اإلســالم، مل دخــول الن
واإلنصاف إذ أن حكم  القصاص وعموماته شـاهد علـى العـدل وعـدم     

 تضييع وهدر دماء املسلمني.
 السالمة من القتل زيادة يف عدد املسلمني. السابع:
لقد أراد اهلل عز وجل لإلسالم أن يكون الديانة الباقية إىل  الثامن:

يوم القيامة، ومن مصاديق هذا البقاء وتعاهده حكم القصـاص بالـذات   
 وبلحاظ أنه من األحكام اجلنائية يف القرآن. 

  حبث قرآنيحبث قرآني

                                                           

 .0/214األتقان يف علوم القرآن(1)
 .122سورة االنعام(2)
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يف كتــاب )قانـــون التأويــل( ان علــوم  (1)ذكــر القاضــي ابــن العربــي
مـًا، علـى عـدد كلـم     لبعمائة ومخسون عالقرآن سبعة وسبعون الف وار

القرآن، مضروبة يف اربعة وفسـر ضربه يف اربعـة ملا ورد بان لكـل كلمة يف 
كما هو املروي عن اإلمام الصادق ، وًاعالقرآن ظاهرُا وباطنًا وحدًا ومطل

 ولكن علوم القرآن غري حمدودة حبـد فكلماته متناهية ولكن العلوم اليت
ن حصرها، باإلضافة اىل ان علوم القرآن ال تنحصـر  تتشعب منها ال ميك

بــالعلوم الظــاهرة بــل تشــمل الباطنــة والروحيــة منهــا، وتقلبــات الزمــان  
 واألحوال.

وما مل يستكشف بعد من علوم القرآن وما يربز على حنو األحكـام  
والضوابط الكلية لألفعال، مما يعين ان علوم القرآن ال ميكن حدها حبد، 

العلــوم املوجــودة اصــاًل للمعنــى الســياقي لآليــات وتفســري باإلضــافة اىل 
بعضها لبعض وتقييد املطلق وختصي  العام وتراكـيب الكلـمات ومعانيها 

ومــا بــني اآليــات مــن روابــط  ،اإلضــافية واجملازيــة والعنــاوين اإلعتباريــة
وتــداخل يف املعــاني، ومــا يف اجتماعهــا مــن علـــوم مســتحدثة وتوليديــة   

 متجددة.
فال غرابة ان يشعر العلماء بالتقصري ازاء علوم القرآن إلمتناع سـرب  

راده اهلل عز وجل رسالة مساوية تدعو للتفكر والتدبر يف أغواره، لقد أ
سـبحانه   اخلـالق البـارئ   سـتحقاق إالعلوم املختلفـة، وليبقـى دلـياًل علـى     

للعبادة ، وحجة ذاتية على اعجازه وترى القرآن كالمًا متكونًا مما يتكلم 

                                                           

(   هو ابو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل املعافري املالكي، احـد علمـاء   1)
اشبيلية رحل اىل املشرق طلبًا للعلم وعاد اىل األندلس وبـرع يف األدب، وصـنف   

كـام القـرآن وقـانون    التفسـري اح كتبًا يف احلديث والفقه واألصول والتأريخ وله يف 
 هـ. 440بفاس سنة  ىوتوفالتأويل، 
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، قــال علومــهوأغلــب بــه النــاس ولكــنهم يعجــزون عــن معرفــة اســراره  
 .(1)[َوَما ُأوِتيُتمْ ِمْن اْلِعْلِم ِإاله َقِليالا تعاىل]

كل متكلم ملزم بان يقوم بافهـام غـريه مبـراده وان يقصـده مباشـرة      
التعــريض والكنايــة اال ان اجلميــع متفقــون علــى تعــذر ويعتمــد اســلوب 

 تفسري القرآن كاماًل او على حنو القطع والشمول.
لقد انزل اهلل عـز ووجـل علـى عيسـى مائـدة بسـؤال اختيـاري مـن         
اصحابه كانت حجة عليهم، اما املسلمون فتلقوا منه تعاىل مائـدة علميـة   

مـن غـري ان تبلـى     متجددة وتتولد عنهـا العلـوم كـل يـوم ويف كـل مكـان      
خزائن القرآن وآياته ودالالته، انها املـائدة الدائمة واهلبة العظيمة اليت مل 
يرزق مثلها احد من األنبياء من قبل، تفضل بها سبحانه هبة لكل مسـلم  

وكل آية فيه مصباح ينري دروب احلياة ويوصل اىل منازل النعيم  ،ومسلمة
 يف اآلخرة.

اإلســالمي واألحكــام   القضــاء وآيــة القصــاص هــذه مــن مفــاخر    
السماوية اخلالدة يف األرض اليت تبني منافع التشريع السماوي وضرورة 

األضرار النامجة من التخلي من اآليات تبدد واحنسار عدم التفريط به، و
عنــه وان كــان هــذا التخلــي بصــورة مقــوالت ونظريــات عصــرية حتمــل   

ع العملــي زيــف عنــاوين األخــالق والرأفــة، فســرعان مــا يكشــف الواقــ 
وبطــالن هــذه املقــوالت ومــا يرتتــب عليهــا مــن مفاســد ولكــن اجلحــود    
 واإلستكبار حياول تزيني األفعال القاصرة اليت تتعارض واحلكم القرآني.

انــه مــن اغــواء الشــيطان وزخــرف القــول ومــع هــذا فــان الوظيفــة   
األخالقية تقتضي نشر احلكم اإلسالمي وتوسعة الدراسات والتحقيقات 

تثبت صحته واحلاجة اليه واجراء دراسات مقارنة يف اثر القصاص  اليت
وعدمه من غري ان نطمس اجلوانب اإلميانيـة يف قـوانني العقوبـات املدنيـة     

                                                           

 .14سورة اإلسراء (1)
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والتشريعات الوضعية، اذ ان القرآن يتضمن ما هو اكثر ختفيفًا فقد حث 
ــال تعــاىل ]    علــى ــه ق ــدب الي ــو ون َوَأْن َتْعُفببوا َأْقببَرُب العف

ولكنه ال يتعارض مع تشريع القصاص كأصل للحكـم   (1)[ ىِللتهْقوَ 
 غريه. مر متوقع وحاضر يف ذهن من حياول اإلعتداء علىأو

وهل احلياة يف باب العقوبة تنحصر بالقصاص ام انها اعم وتشـمل  
وجوه العقوبة املناسبة األخرى كالسجن املقدر مثل املؤبد للقتل املتعمد، 

الوجـوه األخرى من العقوبة فتحتاج  اللقصـاص املقد اثبت القرآن ذلك 
اىل دليل، وهذا الدليل ال ينحصر بالتشريع ووضع القوانني بل بالعكس 

والسـنة حجـة وبرهـان     ،فتأسيس العقوبة يف الشريعة مـن احكـام القـرآن   
، نعم ميكن أن يكون السجن املؤبد من مصـاديق العفـو علـى حنـو     ودليل

 .مبراتب من القتل املوجبة اجلزئية ألنه أهون
اما اصل التشريع الوضـعي فهـو اول الـدالئل علـى نقصـه ووجـود       
اخللل فيه باعتبار ان اإلنسان غري املعصوم البد وان خيطأ، ومع هذا فان 
املـدار ايضــًا علـى التنفيــذ والواقـع العملــي واآلثـار املرتتبــة علـى احلكــم      

اء تطبيقـه ولـو   الوضعي وقد يظهر اخللل والنق  واألضرار للقـانون اثنـ  
على حنو املفاسد العرضـية وكثـرة اجلـرائم الـيت تـدل علـى عـدم املبـاالة         
بالقــانون وهــو امــر يظهــر بوضــوح بالدراســات املقارنــة يف بــاب اجلنايــة  
ــه احكــام الشــريعة         ــذي تطبــق ب ــني اجملتمــع ال ــاع واألخــالق ب واإلجتم

 اإلسالمية واجملتمعات اليت تعتمد قوانني وضعية.
 [  َياُأْوِلي اْلَْلبَابِ  قوله تعاىل ]

خطاب تشريف واكرام للمسلمني بنعتهم بانهم ذوو العقول والتدبري 
، والفهم فهم يستحضرون منافع القصاص وشرعيته وقبوله عقاًل وعرفـاً 

وصيغة اخلطاب بلحاظ العقـل تفيـد العمـوم وان احلكـم املولـوي موجـه       

                                                           

 . 201( سورة البقرة 1)
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 ثالثة: للناس مبا هم عقالء، لذا جتد حكم القصاص على وجوه
 .حكم اإلسالم -1
 حكم امللل السابقة كما يف التوراة. -2

 األحكام الوضعية كما يف بعض بعض التشريعات. -0

وبينما نسخ الثاني ومل يعمل به، وظلت القـوانني الوضـعية مـرددة    
 ومرتددة، استدام حكم اإلسالم يف القصاص جليًا واضحًا.

 
 [ َلعلهكُمْ َتتهُقونَ قوله تعاىل ]  
ليكون احلكم بالقصاص سبياًل وطريقـًا اىل التقـوى واتيـان      -1

 الفرائض واجتناب املعاصي.
 ان هذا احلكم ركيزة اساسية يف الشريعة اإلسالمية.  -2
من التقوى يف املقام اجتناب القتل واستئصـاله مـن اجملتمـع      -0

، فان قلت: ان نسبة القتل يف العامل اإلسالمي مرتفعة بالقياس اإلسالمي
اىل كثري من األمم وأهل امللل اآلخرين، قلت: انه راجع اىل االبتعاد عن 
أحكام الشريعة وعن أحكام القصاص بالذات اذ ان االسالم ينمي حال 
العز عند املسلم، فالقصاص حاجة ونوع توازن، وتركـه اخـالل ونقـ     

 .وسبب لالرباك، باالضافة اىل ابتعاد البعض عن قيم اإلسالم
لقتل ان كان غاية بذاته اال انه يصلح ان يكون مقدمة انتفاء ا  -4

 للتقوى مطلقًا.
[ يف مخســة  َلَعلهكُببمْ َتتهُقببونَ ورد قولــه تعــاىل ]   -4

مواضع اخرى من القرآن ويف امور العبادة والصيام واتباع واتيان احكام 
 الشريعة.

قامــة القصــاص حكــم يرقــى اىل منــازل العبــادة او هــو  إن إ  -5
 .قريب منها

صيغة الرجاء والطمع وردت يف اآلية للحـث والتوكيد عليه   -7
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 امـتالء وبيان طريقته للصالح وللثبات على العمل بـه ملـا فيـه مـن تعاهـد      
 روح اإلميان.بالنفوس 

اآلية حصانة وحرز وقائي قضائي عند هبوب ريح القوانني   -1
كما  الوضعية واظهارها اإلشكاالت اإلجتماعية على القصاص من وجوه

 زري يف هذا الزمان.
حكام القصاص مناسبة لتنمية فضيلة العفـة وكبـت مجـاح    أ  -1

 القوة الشهوانية والبهيمية والغضبية.
فيها حضور ألحكام الشريعة بالوقائع واحلوادث الشخصية،   -13

فالــذي ينــوي القتــل يتوقــف عنــه خشـــية القصــاص، والــذي زنــى عليــه 
 شد خمافة ان يقت  منه.يتجنب اإلنتقام مطلقًا او باأل

كما ترى امليت يف قصة البقرة يف بين اسرائيل حييـى بضـربه     -11
بقرة لريى بنو اسرائيل كيف ان احلياة تعود بنقيضها املوت  أجزاء ببعض

وهو املختار او عدميًا، فان آيات القصاص  ًاسواء كان املوت امرًا وجودي
ام وافراد اجملتمـع اإلسـالمي   آية نوعية عامة للمسلمني تبني كيف ان النظ

 حيفظون باحكام القصاص.
احكام القصاص تدل على اإلعجاز وهو دليل على مساوية   -12

التشريع اإلسالمي خصوصًا وان القـرآن نـزل يف اجلزيـرة العربيـة وكـان      
العرب معروفني بالغزو وكثرة احلروب والقتل فيما بيـنهم، ورمبـا نفـرت    

لهم اىل اعتبار القوة واستضعاف الفقري، نفوسهم من احكام القصاص ملي
 او اىل دفع الدية مطلقًا يف حال العمد واخلطأ.

 قتل { اعتدى فمن } العالية أبي عن سننه يف والبيهقي آدم وأخرج)
 أعطيـتم  حـني :  يقول { ورمحة ربكم من ختفيف ذلك } الدية أخذه بعد

 اإِلجنيل أهل وكان ، عفو أو قصاص هو إاا التوراة ألهل حتل ومل الدية
 والديـــة القـــود األمـــة هلـــذه اهلل فجعـــل ، غـــريه ولـــيس عفـــو هـــو إاـــا

 فكم ، حياة القصاص اهلل جعل:  يقول {حياة القصاص يف ولكم}والعفو
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 .(1)(يقتل أن خمافة منه فيمنعه يقتل أن يريد رجل من

  حبث جنلئيحبث جنلئي
ان اجتناب املسلم قتـل غـريه خشـية ان يؤخـذ ويقتـل بـه يعـين          -1

احملافظة على فردين على االقل من افـراد اجملتمـع اإلسـالمي كـل منهمـا      
مؤهل إلجناب األوالد ورفد األمة بالشباب املؤمن الذي احتاط آبـاؤهم  

 من الوقوع يف املعصية والتعرض للفناء الشخصي بالقتل املركب.
ــاب  -2 ــاص بـ ــات واداء   القصـ ــتقرار اجملتمعـ ــى اسـ ــة علـ للمحافظـ

 الفرائض كمًا وكيفًا.
النداء بالقصاص ينطلق بني احلني واآلخر يف اجملتمعات الغربية  -0

واىل اآلن إلدراك اهميته عقاًل، والذي يبتلـى بـه يكــون اكثـر حاجـة لـه      
سواء كان قاتاًل او وليًا للمقتول، مسـلمًا كـان او غـري مسـلم، ولـو كـان       

سلمون ملتزمني به طلبًا للتقوى لرأيـت النـداءات تتعـاىل وتتكـرر مـن      امل
وتمعات غري املسلمني ملا يرون من منافعه ويكون دعوة لإلسالم وحجـة  
ورمحــة، خصوصــًا مــع تقــارب اجملتمعــات وحــاالت الدقــة والضــبط يف  
احلوادث ومعها ميكن للجميـع اجـراء دراسـات مقارنـة حلـوادث القتـل       

، ومع هذا فإن الدعوة إىل قلته يف اجملتمعات اإلسالميةحنساره وإوظهور 
غريبة على القرآن الذي رغب بالعفو  توقف وتعطيل حكم اإلعدام ليس

 .وكذا السنة النبوية
يتحمــل البــاحثون الرســاليون يف بــاب القضــاء واجلنايــة اجــراء    -4

 الدراسات اجلامعة اهلادفة عن هذه املسألة واثبات سالمة احكام القرآن
ووجوه احلكمة فيها، وكيف انها حـصن ووقـاية من حاالت ترد واحنطاط 

 اجتماعي يف وتمـعات اخرى بسبب اإلبتعاد عنه.
تظهر احلاجة اىل دراسة مقارنة بني القوانني االسالمية وقـوانني    -4

                                                           

 .1/043الدر املنثور (1)
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الدول االخرى خصوصًا االوربية على ضوء هذه اآلية املباركة وما يرتتب 
 ية.عليها من آثار قضائ

جراء ندوة عاملية لكبار رجال القانون يف العامل وحتت إال بأس ب  -5
مظلة األمم املتحدة يكون موضوعها هذه اآلية، واصـدار كتـاب خـاص    

 مبوضوعات ومنهج الندوة ومقرراتها.
من وجوه الرجاء يف اآلية حث املسلمني على عـدم تـرك حكـم      -7

د وحماكاة غري املسلمني بقوانني القرآن يف هذه املسألة واإلستغناء عن تقلي
ها نوضعية مغايرة له كما زري يف بعض الدول السيما اليت اخذت قواني

، ولعل هناك فروقًا يف تركيبة اجملتمعات واألعراف الوضعيةعن القوانني 
السائدة فيهـا فقـد تناسـب وتمعـاتهم يف بعـض األزمنـة احكـام السـجن         

ولكـن   امًا اخرى بالـذات والعـرض  والتأديب، بينما تستلزم اجلناية احك
 .اخلطاب القرآني جاء مطلقًا

بغض النظر عن الواقع املعاصر فـان احلكـم بالقصـاص وتنفيـذ       -1
ــات      ــتقرار اجملتمع ــاهم يف اس ــور األوىل س ــه يف العص ــلمني ل ــام املس احلك
اإلسالمية واعتبار القرآن مصـدر األحكـام وحشـد الطاقـات والقـدرات      

 يل اهلل.القتالية للجهاد يف سب
واشـرتك مـع    ،لقد كان القصاص سورًا جامعًا لألخوة اإلميانيـة   -1

تقادم األيام وتغري األحوال يف حلول احملبة حمل البغضاء، والود والتعاون 
والتآزر بدل النفرة واخلصومة، وسيبقى سالحًا مباركًا وحرزًا من الفتنة 

، قـال  واإلنشغال بها تساعهاإالداخلية وقربها يف بداياتها واحليلولة دون 
 .(1)[ِإْذ ُكْنُتمْ َأْعَداءا َفَ لهَف َبيَْن ُقُلوِبكُمْ تعاىل]

وعلى فرض حصول القتل فان اولياء املقتول وعصـبته ال ينشـغلون   
باألمر ألن احلكم فيه واحد فهم ال يريدون اكثـر ممـا يف القـرآن واحلـاكم     
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نهـا حصـرت هـذه    مستعد للعمل بوظيفته ازاءه، فمن اعجاز هذه اآليـة ا 
 املسألة اإلبتالئية بصورتني:

جعل القتل سالبة بانتفاء املوضوع او شبه معدوم وقليل ملـا   األوىل:
فيها من الضغط واحليلولة دون حدوثه ألن القاتل يدرك بانه سيقتل بـل  

 سيقتل نفسه ولكن بالواسطة.
حصـر القتـل بالقاتـل وعـدم التعــدي اىل غــريه وفيـه رضـا          الثانيـة: 

لياء املقتول وعدم احتجاج من ذوي القاتـل، فلم نسـمع يف يوم ما ان ألو
اولياء القاتل العامـد اعرتضـوا علـى اإلقتصـاص منـه، وهـذا األمـر مـن         
اعجاز القرآن فاذا نزل فيه حكم قـذف اهلل يف النفوس قبوله والتسليم به 
 حتى من اولئك الذين يقع عليهم سلطانه وهذا ال مينع من الشفاعة عنـد 

 ولي املقتول.
والصورة األوىل هي املرآة والصيغة الوقائية هلذا احلكم واإلنعكاس 
األمثل والغالب ملا يف اآلية من املضامني العقائدية، والصورة الثانية ومتثل 

 اجلانب العالجي والتنفيذ العملي ملضمونها وهي نادرة وقليلة احلدوث.
*********** 
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ُكِتببَب َعَلببيْكُمْ ِإَذا حََضببَر ] قولااه تعاالىقولااه تعاالى

َِيهُة  ْراا اْلَو َركَ خَي ْوُت ِإْن َت ََدُكمْ اْلَم َأح

ببُروَِ  ببَرِبيَن ِباْلَمبْع َدْينِ َواْلَْق ِلْلَواِل

 113[ اآلية  حَقًّببا َعَلى اْلُمتهِقينَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
علـيكم: جـار ووـرور متعلقـان     كتب: فعل ماض مبين للمجهول، 

اذا: ظرف ملا يستقبل من الزمان ويتضمن معنى الشرط وال جتزم بكتب، 
، حضر: فعل ماض، أحدكم: مفعول به مقدم، وهو اال يف الشعر خاصة

ــوع       ــأخر مرف ــل مت ــوت: فاع ــه، امل ــاف إلي ــاف مض ــمري الك مضــاف والض
 .بالضمة

جزمهمـا  ان: حرف شرط جازم يدخل علـى الفعلـني املضـارعني في   
لفظًا، وعلى املاضيني فيجزمهمـا حمـاًل كمـا هـو يف اآليـة الكرميـة يف قولـه        

ترك: فعل ماض مبين على الفتح، والفاعل ضمري مسترت ، [َتَركَ تعاىل]
 .خريًا: مفعول به منصوب بالفتحةتقديره)هو(، 

الوصــية: مبتــدأ مرفــوع، وزــوز ان يكــون نائــب فاعــل لكتــب،        
للوالدين: جار وورور متعلقان بالوصية، واألقـربني: عطـف علـى قولـه     

حقًا: مصدر للوالدين، باملعروف: جار وورور متعلقان مبحذوف حال، 
 .، على املتقني: جار وورور متعلقان بـ)حقًا(مفعول مطلق

 تولـب  ابـن  النمـر  قـال )واخلري خالف الشر ومجعه خيـور وخيـار،   
وهــو مــن ، (1)(ِقْرنـي  وَعَلــْوُت َجمَّـةٌ  ُخطــوب  ْخَطـَأْتين وَأ اخُلُيــوَر والَقْيـتُ 
والصـالح والفـالح ويـرد علـى معـان ومصـاديق        أمساء ومعـاني امهات 

: "نهر يف اجلنة خمرجه من الكوثر، يف اخلربمتعددة تعرف بالقرائن، واخلري 
 والكوثر خمرجه عن ساق العرش".
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ولكـن اخلـري ان   ويف احلديث: "ليس اخلري ان يكثـر مالـك وولـدك،    
يكثــر علمــك وان يعظــم حلمــك وان تبــاهي النــاس بعبــادة ربــك، فــان  

، ويف الـدعاء: "انـت   (1)احسنت محدت اهلل، وان اسأت اسـتغفرت اهلل" 
 خالق اخلري والشر"، وهو خلق تقدير ال خلق تكوين".

ويأتي اخلري مبعنى الكرم ومبعنى احسن املال كما يقال خيار املال أي 
ي اخلـري مبعنـى املـال كمـا يف املقـام، او حلـذف )املـال( ألن        كرائمه، ويـأت 

العقل يدل على احلذف والتعيني، وألنه جاء بلسان التنكري الفادة املبالغة 
وألن املال من الكليات املشككة كثرة وقلة، وكـذا الوصـية كمـا سـيأتي،     

 وبذا يكون اخلري من املشرتك اللفظي.
، واملعـروف اسـم   (2) النكر( والعرف ضد املعروف فهو ضد املنكرو

تيــان الفعــل احلســن الــذي فيــه رجحــان  وإجــامع لإلحســان وطاعــة اهلل 
 شرعي وهو على قسمني:

 ال زوز تركه. واجب األول :
 يرجح فعله وفيه الثواب، ولكن تركه ليس بإثم. مستحب الثاني:

وال يدخل فيه املباح واملكروه مع انهما داخالن يف اجلائز، وقد يرد 
 روف بعنوان الكلمة الطيبة، والقرض وقضاء احلاجة مطلقًا.املع

 ووصـاه  الرجل اوصى) يقال اتيانه، وطلب بالشيء العهد والوصية:

 يومـاً  ُقْلـتَ  إذ َأْنَسـهُ  مل الصَّـْيَدنِ  بـابُ  اْسَتْغَلَق إذا إني ُرؤبة قال اليه عهد
 الربـاعي  الفعـل  مـن  ومأخــوذة  العهـد  مبعنى مصدر اسم وهي ،(0)وصِّين

 يوصـي  اوصـى  املهمـوز:  الربـاعي  من او ايصاء، يوّصي وصى املضاعف:

 ِمْن َبْعِد َوَِيهة  ُيوَِي ِبَها َأْو ٌَْين   ] تعاىل قال توصية،

](4). 
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 املقاصد جامع يف واحملقق التذكرة يف والعالمة املبسوط يف الشيخ وعن

 َوِصيًَّة ومسيت)الوصل اصلها وقيلوصيًا، يوصي وصى الثالثي: من انها
 بعـد  احليـاة  حـال  يف التصـرف  ُوصـلة  مـن  فيـه  ملـا  ،(1)(امليت بَأمر التصاهلا

 .األخرى احلالة يف بها احلال تلك يف القربة وصلة او الوفاة،
 والوصـل  امضـاءه،  يريد وما اإلنسان بعهد تتعلق اصاًل انها والظاهر

 وموضوعها. صيةالو من شطر
واألقربون: اقارب احملتضر ومن يرتبط معه بالرحم، وويء اإلسـم  

 قاعدة األقرب فاألقرب.ى لوتوكيد عيل صعلى وزن افعل تف
وحقًا: أي واجبًا، ونصب على املصدر أي حقت الوصية باملعروف 

 ابـن  حقًا، وقيـل نصـب علـى املفعـول أي جعـل اهلل الوصـية حقـًا)وعن       
 .(2)(فاألحوج األحوج أي فاألخل لألخل الوصّية:  مسعود

  يف سيلق اآليلتيف سيلق اآليلت
بعد آيات القصاص ومنافعه جاءت هذه اآليـة لتتحـدث عـن حكـم     
وضعي عند طرو وقرب مغادرة الدنيا، وكأن يف نظم اآليات بشارة وهي 
احنسار القتل املتعمـد واملباغـت بربكـة حكـم القـرآن بالقصـاص وشـيوع        

اإلسـتعداد له وان كان يف ميادين اجلهاد ألن القتل املوت على الفراش او 
يأتي بغتة ومداهمة ولقرار وفعل صادر من القاتل وال شأن للمقتول فيه، 

 او انه يف الغالب ال يتوقع انه يقتل فال ميهل لكتابة واعداد الوصية.
 مع اآليات اجملاورة على شعبتني: صلة هذه اآلية

 ابقة، وفيها وجوه:صلة اآلية باآليات الس األوىل :
 اْلِقَصباصِ  ِفبي َوَلكُبمْ صلة اآلية بقوله تعـاىل]  األول :

 ، وفيها مسائل:(0) ..[حَيَاة  
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إحتاد لغة جهة اخلطاب، فكـل مـن اآليـتني تتوجهـان إىل      األوىل :
 املسلمني واملسلمات.

كل من حكم القصاص والوصية مكتوب ومفروض على  الثانية :
املسلمني واملسلمات مع التباين املوضوعي بينهما، فالقصاص يف حـال  

 اجلناية العمدية، والوصية يف حال ظهور أمارات املوت.
يف القصــاص حيــاة للمســلمني، أمــا بالنســبة آليــة البحــث  الثالثــة:

ان اإلتصال بـني  فجاءت خبصوص املوت، لتكون ساعة دنو املوت عنو
الدنيا واآلخرة، وبني املوصي الذي أشرف على املوت وبني ورثته ومن 

 أوصى هلم، وهو من مصاديق احلياة يف معناها األعم.
أختتمت كل من اآليتني مبوضوع التقوى لبيان قانون كلي  الرابعة :

 وهو أن كل ما كتب اهلل على املسلمني هو سبيل وطريق إىل التقوى.
يفيد اجلمع بني اآليتني زيادة متوسط أعمار املسـلمني،   :اخلامسة 

ألن يف القصاص حياة هلم، وهو الخيشون القتل غيلة فيكتبون الوصية 
عند أمارات املوت من مرض عضال أو هرم وتقدم يف العمر، وهو من 
إعجاز ويء آية الوصية بعد آية القصاص مباشرة، لتكون مثرة من مثار 

 رتشحة عن احلكم به.القصاص، واحلياة امل
ــه تعــاىل]  السادســة: ــة الســابقة بقول  َلَعلهكُببمْ ملا أختتمــت اآلي

[ جاء األمر بالوصية لتكون من مصاديق التقوى واخلشية من َتتهُقونَ 
 اهلل عز وجل.

َياَأيَُّهبا الهبِذيَن صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]    الثاني :

، (1) ..[ْتَلىآَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُْم اْلِقَصاُص ِفي اْلقَ 
 وفيه مسائل:
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ويء كـل مـن اآليـتني خطابـًا للمسـلمني واملسـلمات إذا        األوىل :
اكرمهم اهلل بالنداء التشريفي )يا ايها الذين آمنوا( الوارد يف آية السياق 

 وويء آية البحث يف ذات النظم.
تكرر يف كل مـن اآليـتني لفظ)كتـب علـيكم( وفيـه آيـة يف        الثانية :

ــاب       ــات يف ب ــاء الواجب ــل أعب ــهم بتحم ــلمني، وإختصاص ــيل املس تفض
املعــامالت واألحكــام مثلمــا قــاموا باإلمتثــال يف بــاب العبــادات وجــاء 
لفظ)كتب( بصيغة املبين للمجهول ثالث عشرة مرة، منهـا أربعـة فيمـا    

ــها   يف ســورة البقــرة، وهــو مــن وجــوه   كتــب اهلل علــى املســلمني، وكل
تفضيلها على باقي السور، وجاءت إثنتان يف آية البحث والسياق، أمـا  

 اآليتان اآلخريتان فهما:
َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتبَب قوله تعـاىل]  األوىل :

 .(1)[َعَليْكُمْ الصويَامُ 
ُكِتَب َعَلبيْكُْم اْلِقَتباُل َوُهبَو ُكبْره   ] الثانية :

 .(2) [كُمْ لَ 
جاءت آية القصاص وما فيها من العفو ومعاني اإلحسان  الثالثة :

ِمبْن َربوكُبمْ  َذِلبكَ َتخِْفيبف  رمحة باملسـلمني لقولـه تعـاىل]   

، وكـذا بالنسـبة للوصـية فأنهـا مـن مصـاديق رمحـة اهلل        (0)[َوَرحَْمة  
 باملسلمني، وهي ختفيف عنهم.

اآليتني، وما فيه من معاني اخلري )املعروف( يف  تكرر لفظ الرابعة :
والصالح، وفيه دعوة إضافية للمسلمني لتعاهد الوصـية ومـا فيهـا مـن     

 التسليم حبتمية املوت واإلستعداد له برب الوالدين وصلة ذي القربى.
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َلبيْسَ اْلبِبره َأْن صـلة هـذه اآليـة بقولـه تعـاىل]      الثالث :

 ، وفيها مسائل:(1)..[ُتَولُّوا ُوجُوَهكُمْ 
لقد ذكرت آية السياق مصاديق الرب ومل تـذكر الوصـية،    ألوىل :ا

 وفيه وجوه:
الوصية فرع وشعبة من مصاديق الرب اليت ذكرتها اآلية ألن  األول :

الكتاب وهو القرآن جاء باإلميان بالكتاب التصديق مبا فيه من املضامني 
 القدسية.

كون الوصية مـن الـرب واخلـري احملـض أمـر ظـاهر للعيـان،         الثاني :
 وتدركه العقول.

جاءت اآلية باألهم من مصاديق الرب، وتدل على الوصية  الثالث :
 وحنوها من باب الداللة التضمنية واإللتزامية.

آليـة البحـث التوسـعة واحلكومـة يف مصـاديق الـرب ألنهـا         الرابع :
تتضـمن مصـاديق الـرب يف آيـة      وردت بصيغة الفـرض والوجـوب بينمـا   

السياق ما هو مستحب كالصدقة املستحبة وإعطـاء السـائل إىل جانـب    
 الواجب.

الوصية عون إلتيان مصاديق الرب، ودعوة للوارث للتقيد  الثانية :
 بأفعال اخلري.
كل من اآليتني من مصاديق التقوى، ومن اإلعجاز يف نظم  الثالثة:

ــالتق    ــا ب ــل منهم ــام ك ــات إختت ــة   اآلي ــاءت خامت ــا، فج ــدب إليه وى والن
[ للبعـث علـى تعاهـد الفـرائض     َوُأْوَلِئكَ ُهْم اْلُمتهُقونَ آية]

 واحلث على فعل اخلريات، وترغيب الناس باإلميان.
وأختتمت آية البحث بالتأكيد على وجوب الوصية، وأنها ليسـت  
مســـتحبة بـــل هـــي حـــق علـــى الـــذين بلغـــوا مراتـــب التقـــوى بقولـــه  

 أن عليك وَيُحقُّ [ قال إبن منظور:َلى اْلُمتهِقينَ حَقًّا عَ تعاىل]
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لتكون ذات الوصية والتقيد بها تركة مـن مصـاديق    ،(1)زب كذا تفعل
 التقوى.

 صلة آية البحث باآليات التالية، وفيها وجوه: الثانية :
َفَمبْن َبدهَلبُه َبْعبَدَما صلة اآلية باآلية التالية] األول :

ِإْثُمبببُه َعَلبببى الهبببِذيَن سَبببِمَعُه َفِإنهَمبببا 

 ، وفيها مسائل:(2)...[ُيبَدوُلوَنهُ 
 إحتاد موضوع اآليتني، وويؤها خبصوص الوصية. األوىل :
ملا أختتمت آية البحث بأن كتابة الوصية عند وجود تركة  الثانية :

وجعل حق للوالدين واألقربني واجب على املتقني جاءت آيـة السـياق   
رك الوصـية أو حتريفهـا، وتلـك آيـة يف إمامـة      لإلنذار والتخويف مـن تـ  

القــرآن للنــاس، وإصــالحهم باإلنــذار والوعيــد علــى التحريــف وقــبح 
الشهادة عليه، لتكون الوصية أمرًا نافذًا، وتسـلم احلقـوق مـن الضـياع     

 بعد مغادرة املوصي احلياة الدنيا.
مــن شــرائط الوصــية شــاهدان عــدالن، فجــاءت كــل مــن  الثالثــة:

اآليتني حلث الشهود على عدم حتريف أو تبديل مضامني الوصـية ومـا   
مسعوه من املوصي قبل موته، ملا يف التبديل من الضرر واإلضرار وألنه 

 خالف خصال التقوى.
يفيد اجلمع بني اآليتني بعث السكينة يف نفـس الـذي يكتـب     الرابعة:

ن اإلثـم يف تبديلـها وحتريفهـا إن وقــع يكـون علـى الـذي يقــوم       الوصـية أل 
بتبديلها وليس على امليت شي بسـببه، ولـوال هـذا اإلخبـار القرآنـي لرمبـا       
عزف فريق من الناس عن كتابـة الوصـية إلحتمـال أو رجحـان قيـام مـن       
بعدهم بتحريف الوصية، وتبديل الشهود شهاداتهم، فان قلت زـري يف  

الوصية كتابة ويف مؤسسات حكومية مبا مينع من حتريفها  هذا الزمان توثيق
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ــة الــذين يكتبــون الوصــية،     ــام التنزيــل، وقل ــة الســياق خاصــة بأي فهــل آي
 واجلواب ال، فان أحكام اآلية باقية يف نفعها وأثرها إىل يوم القيامة.

ــن       ــف ع ــة وختفي ــة رمح ــذه األزمن ــية يف ه ــق الوص ــحيح أن توثي فص
بـة الوصـية، إال أن إمكـان التبـديل والتحريـف      املسلمني، وترغيب يف كتا

ممكن يف تأويل الوصية ويف العمل بأحكامها واجلور فيها، وهذا التبديل ال 
خيت  بالوصي والوارث والشهود بل يشمل غريهم من الناظر واحملـامي  

 وأطراف الوصية وغريهم.
[ َلهُ بد  مع أن الوصية من املؤنث فقد جاء قولـه تعـاىل]   اخلامسة:

 غة املذكر، وحتتمل وجوهًا:بصي
 الوصية مؤنث وازي وزوز التذكري يف الداللة عليه. األول:
َفَمْن إرادة اإليصاء وما وّصى به امليت، كما يف قوله تعـاىل] الثاني:

 ، أي وعظ وهداية.(1) [جَاَءُه َمْوِعظَة  ِمْن َربوهِ 
 قول الوصّية ألّن:  املفضل وقالإرادة القول والفاظ الوصية) الثالث:

 القيس: امرىء اللفظ، كقول وترك املعنى إىل فذهب
 املنقطر اليانة رخصة                     كخرعوبة رودة برهرهة
 فرتك القضيب إىل فذهب يكون ما َأنعم وهو بالورق املنتفخ:  املنقطر

 .(2)اخلرعوبة لفظ
حَقًّا والواجب الوارد يف خامتة آية البحث] املراد من احلق الرابع :

[ ولـزوم عـدم   ُكِتببَ [ أمر الكتابـة لقولـه تعـاىل]   َعَلى اْلُمتهِقينَ 
 التفريط بالفرض.

وال تعارض بني هذه الوجوه وهو مـن إعجـاز سـياق آيـات القـرآن،      
 وفيه مسائل:
تأكيد حقيقة وهي أن ذات الوصية ال تبدل، لذا أختتمت آية  األوىل:

 [.ِإنه َّللاهَ سَِميع  َعِليم  ق بقوله تعاىل]السيا
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حث املسلم واملسلمة على كتابة الوصـية عنـد ظهـور أمـارات     الثانية:
املوت، ودنـو األجـل وعـدم اخلشـية مـن إحتمـال تبديلـها واإلمتنـاع عـن           

 العمل مبضامينها.
ملا جعل اهلل عز وجل الوصية واجبًا على املسلم فانه سبحانه  الثالثة:

 تفضل وتعاهد الوصية بالزجر عن تبديلها، والوعيد بالعقاب عليه.
[ جـامع ملنطـوق   َفَمبْن َبدهَلبهُ التذكري يف قوله تعاىل] الرابعة:

ومضــامني الوصــية وإتيــان أفرادهــا ومصــاديقها، والعمــل بهــا والشــهادة  
 عليها.

َفَمْن خَاََ ِمبْن ُمبوص  صلة هذه اآلية بقوله تعـاىل]  الثاني :

 ، وفيها مسائل:(1)..[جََنفاا َأْو ِإْثماا
ملا جاءت آية البحث باألمر بالوصية وبيان أنهـا مـن خصـال     األوىل:

املــتقني، ومصــاديق اخلشــية مــن اهلل عــز وجــل تضــمنت هــذه اآليــة بعــث 
املسلمني على التعـاون يف إجتنـاب اجلنـف واجلـور يف الوصـية، وهـو مـن        

ــاىل]  ــه تعـ ــات قولـ َوَتَعببباَوُنوا َعَلبببى اْلبِبببرو عمومـ

 من أفراد الرب ومصاديق التقوى.، بلحاظ أن الوصية (2)[َوالتهْقَوى
يف اجلمــع بــني اآليــتني إعجــاز يف بــاب الوصــية وأن التقــوى  الثانيــة:

ــة عليهــا،     واخلشــية مــن اهلل ال تنحصــر بكتابــة الوصــية بــل تشــمل اإلعان
 والنصح فيها، ومنع حصول اجلور والظلم يف كتابتها.

م الشريعة، تستلزم الوصية واإلعانة فيها وجعلها موافقة ألحكاالثالثة:
ومصاديق الرب والرمحة التفقه يف الدين، ومعرفة أحكام احلالل واحلرام، 
واحلق والباطل، ومراتب املعروف لتكون آيتا البحث والسـياق وتمعـتني   

 ومتفرقتني مناسبة إلرتقاء املسلمني يف درجات املعرفة اإلهلية.

لـى  ملـا أختتمـت آيـة البحـث باإلخبـار بـأن الوصـية حـق ع         الرابعة:
املتقني، أختتمت آية السياق بقوله تعاىل)إن اهلل غفور رحيم( لبيان النفع 
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العظيم يف التدارك وحمو اجلنـف والتنـزه عـن اإلثـم الـذي قـد حيصـل يف        
ــتني     الوصــية، ليكــون مــن إعجــاز ســياق اآليــات خبصــوص خــامتيت اآلي

م اإلخبار عن سعة رمحة اهلل وأنه سبحانه يغفر الذنوب وفيه بلحاظ املقا
 وجوه:

 ترغيب املؤمنني بكتابة الوصية. األول:
 إجتناب احليف واجلور والظلم فيها. الثاني:

إنصات املوصي عند كتابة الوصية إىل الناصح لـه، واألمـر    الثالث:
َوْلَتكُْن ِمْنكُمْ ُأمهبة  باملعروف، وهو من عمومـات قولـه تعـاىل]   

ِببباْلَمْعُروَِ َيببْدُعوَن ِإَلببى اْلخَيْببِر َوَيببْ ُمُروَن 

 .(1)[َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنكَرِ 
تــآزر املســلمني لــدفع اخلصــومة واخلــالف يف بــاب الوصــية  الرابــع:

 والعمل مبضامينها.
َفَمبْن خَباََ ِمبْن إبتدأت آية السياق بقوله تعاىل] اخلامسة:

[ وال بــد للخــوف مــن ظــن وأصــل يبتنــى عليــه بســبب أمــارات ُمببوص  
باملستقبل خبالف احلزن الذي يتعلق مبا حدث يف  وقرائن، ويتعلق اخلوف

املاضي، ويدل اجلمع بني اآليتني على أن اخلشية من اجلـور أو تبـديل أو   
حتريف الوصية ليس مانعًا من كتابة الوصية والعمل مبضامينها ألنها حق 

 على املتقني.
ملا أختتمت آية البحث بأن الوصية حق على أهل التقوى  السادسة:

شـون اهلل بالغيـب جـاءت آيـة السـياق ملنـع خـروج الوصـية عـن          الذي خي
ــأن التقــوى ســور جــامع يتغشــى الوصــية     ــار ب مفــاهيم التقــوى، ولإلخب
وكتابتها ومضامينها فحق على املتقني أال يكـون يف الوصـية جـور وظلـم     

 وتضييع حلق الوارث أو غريه.
َياَأيَُّهببا الهببِذيَن صــلة هــذه اآليــة بقولــه تعــاىل] الثالــث:

                                                           

 .134آل عمران سورة (1)



 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ03معامل اإلميان/ج

 ، وفيها مسائل:(1)[َمُنوا ُكِتَب َعَليْكُمْ الصويَامُ آ
اإلحتاد يف احلكم التكليفي وهو الكتابة والفرض والوصـية   األوىل:

والصيام وإن كانت الوصية منسوخة ومسـتحبة ليكـون مـن إعجـاز نظـم      
 اآليات تعاقب اآليات بالواجبات وهي:

والكتـاب والنبـيني   الرب ومصاديقه من اإلميان باهلل واملالئكة  األول:
 .(2)وإقامة الصالة والزكاة وغريها

ــاني: ــه تعــاىل]   الث ُكِتببَب حكــم القصــاص يف القتــل املتعمــد لقول

 .(0)[َعَليْكُمْ اْلِقَصاصُ 
 كتابة الوصية وإن حتمل على اإلستحباب. الثالث:
 فريضة الصيام. الرابع:

إذ لقد تعاقبت الواجبات والفرائض على املسلمني يف آيات معدودة 
جاءت آية يف مصاديق الرب، وآيتان يف القصاص، وثالث يف الوصية، ثم 
آية وجوب الصيام، وفيه شاهد على إرتقـاء املسـلمني يف مراتـب املعرفـة     

ُكْنببُتمْ خَيْببَر ُأمهببة  اإلهليــة، وهــو مــن مصــاديق قولــه تعــاىل] 

، بـأن توالـت علـيهم الواجبـات والفـرائض      (4)[ُأخِْرجَْت ِللنهباسِ 
بها بغبطة ورضا، ويتعاهدون أحكامهـا، ويتوارثـون مضـامينها    فيعملون 

ــذه        ــل ه ــلمون أن ك ــدرك املس ــديل، وي ــف أو تب ــري حتري ــن غ ــية م القدس
 الواجبات متفرقة ووتمعة فضل من اهلل عز وجل على املسلمني.

جاءت آية البحث يف املعامالت والوصية عند املوت، أما آية  الثانية:
 أداء الفرائض.السياق فتتعلق بالعبادات و

ورد تقييد الوصية يف حال قرب األجل أما آية السياق فيفيد  الثالثة:
اخلطاب فيها وجوب الصيام على املكلفني، فما أن يبلغ املسلم أو املسلمة 
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 سن البلوغ حتى يتوجه هلما األمر اإلهلي بالصيام.
ليكون أداء الصيام مقدمة للرزق الكريم، وحصـول الرتكـة واخلـري    

ــزام بأحكام  الــذي  ــة البحــث)أن تــرك خــريًا( ومناســبة لإللت ــه آي  هــاذكرت
 وكتابتها وفق الكتاب والسنة.

أختتمــت كــل مــن اآليــتني خبصــال التقــوى، والثنــاء علــى   الرابعــة:
املسلمني، وبيـان املرتبـة الرفيعـة الـيت بلغوهـا بالتقيـد بأحكـام الشـريعة،         
ــة     فجــاءت خامتــة البحــث بقولــه تعاىل)حقــًا علــى املــتقني( وأختتمــت آي

  السياق)لعلكم تتقون(.

  عجلز اآليةعجلز اآليةإإ
ومـا فيهـا مـن منـع     خذ احلائطة للدين والدنيا أموضوعية الوصية يف 

غ  اآلخرين واإلقرار والتسليم باملوت واالستعداد لـه وملالقـاة املالئكـة    
 بعمل صاحل.

لقد أنعم اهلل عز وجل على الناس بنـزول القـرآن جامعـًا لألحكـام     
الشــرعية، متضــمنًا ألســباب اهلدايــة والرشــاد يف أمــور الــدين والــدنيا،  

الم  يف فاحتة سورة البقـرة] وبرزخًا دون الغواية واخلسارة، قال تعاىل

 .(1)[َذِلكَ اْلِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه ُهداى ِلْلُمتهِقينَ  *
وهو من أسرار وإعجاز سياق اآليات بأن تكون بداية هذه السورة 
دعوة للمسلمني والذين خيشون اهلل عز وجل إلقتباس العلوم من القرآن 

ة هلذا العلم والعمل والعمل بأحكامها، وكأن سورة فاحتة الكتاب مقدم
ملــا فيــه مــن اإلقــرار بالتوحيــد والعبوديــة هلل، والــدعاء وســؤال اهلدايــة   

 .(2)[اْهِدَنا الصوَراطَ اْلُمسَْتِقيمَ والرشاد، قال تعاىل]
وجتتمع اهلداية والتقوى بكتابة الوصية وما فيها من اإلحسان للذات 

يا بل ترتشح منافعها وللوارث واألقربني، وال ينحصر نفعها يف احلياة الدن
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إىل عامل اآلخرة لذا جاءت آية البحث بذكر املـوت لتكـون الوصـية مـن     
أفـــراد اإلســـتعداد لـــه، ومناســـبة للتهـــيء لـــه بـــإخراج احلقـــوق، وأداء 

 الواجبات، وقضاء الدين احلال، ورد األمانات.
 رسول أصحاب من رجل مات:  قال الساعدي سعد بن سهل وعن

 و عليـه  اهلل صـلى  اهلل رسول أصحاب فجعل سلم و عليه اهلل صلى اهلل
 سلم و عليه اهلل صلى اهلل ورسول عبادته من ويذكرون عليه يثنون سلم

 كـان  هـل : )  سـلم  و عليـه  اهلل صلى اهلل رسول قال سكتوا فلما ساكت
( ق يشتهي مما كثريا يدع كان فهل: )قال ال،: قالوا( ق املوت ذكر يف يكثر
 .(1) (إليه هبونذت مما كئريا صاحبكم بلغ ما: ) قال ال: قالوا

لتبعث املسلم على كتابة الوصية وتكون شاهدًا على ذكره للموت، 
وهذا الذكر من تقوى اهلل بلحاظ اإلميان باهلل واليوم اآلخر، وما فيه من 

 احلساب.
ومن خصائ  هـذا الـذكر الســـعي يف مـوارد الصـــالح وإجتنـاب       

األب والرجل الكــبري واملرأة العجوز داعية إىل الظلم والفســاد ليكــون 
اهلل عز وجل، ألنهم ينتظرون لقاءه وقـرب احلسـاب، ويصـبح كـل فـرد      

َوْلَتكُْن ِمْنكُمْ ُأمهة  َيْدُعوَن منهم يف األمة اليت قال اهلل تعاىل]

ْن  ْوَن َع اْلَمْعُروَِ َوَيْنَه ْ ُمُروَن ِب ِْر َوَي ى اْلخَي ِإَل

ليكون مـن مصـاديق اآليـة الكرميـة أعـاله أن املسـلمني        ،(2)[اْلُمْنكَرِ 
يقومون بالوظـائف الـيت جـاءت بهـا اآليـة أعـاله، ومنهـا كتابـة الوصـية          
ودعوة الناس لإلسالم، وحث الشباب من املسلمني على أداء الفرائض 

 وترغيبهم بها.
 ومن إعجاز اآلية أمور:

 تشريع الوصية. األول:
 اد للموت، وهو مركب من أمرين:لزوم العمل واإلستعد الثاني:
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 مغادرة الدنيا. األول:
دخول عامل اآلخرة، وكل فـرد منهمـا ترتتـب عليـه أحكـام       الثاني:

 وآداب.
 العناية بالرتكة، والوصية فيها مبرضاة اهلل. الثالث:
 صـلى وعن عبد اهلل بن مسعود سألت الـنيب  ، بر الوالدين  الرابع:

: وقتها قلت على الصالة :قال اهللق إىل أحب العمل أي وسلم عليه اهلل
 سـبيل  يف اجلهـاد  ثـم : قـال  أيق ثـم :  قلـت  الوالدين بر ثم:  قال أيق ثم

 .(1)اهلل(
صلة القربى لقوله تعاىل)واألقربني( ومن إعجاز اآليـة يف   اخلامس:
 املقام مسائل:
 ذكر الوالدين على حنو التعيني. األوىل:
 تقديم الوالدين. الثانية:
اإلمجال يف ذكر القربى وعدم تعيني صلتهم، وحيمـل علـى    الثالثة:

العموم وإرادة األقـارب مـن جهـة األب واألم، وهـل يسـتلزم اإلطـالق       
 غـري  يف ثابتة املواريث يف منسوخةوالعموم اجلواب ال، لذا قيل أن اآلية)

 .(2)(الوارث
تعيني ماهية الوصية وأنها بـاملعروف ومبـا يفيـد اإلحسـان      السادس:

 شآبيب الرمحة.ونشر 
بيان موضوعية الوصية بأنها حق واجب على الذين خيافون  السابع:

 اهلل، ويسعون يف مسالك التقوى.
وفيه آية يف موضوعية الوصية واحلث عليها والرتغيب بها لتكون من 
أسباب الثواب، واألفعـال احلسـنة الـيت يلـج فيهـا اإلنسـان عـامل القـرب،         

 هلل. فتكون واقية من العذاب بفضل ا
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ومن إعجاز اآلية البعث على الرب بالوالـد وتعاهـد صـلة الـرحم يف     
الواقع اخلارجي اليومي، فصحيح أن اآلية جاءت خبصوص الوصية دبر 
احلياة ولكنها تؤكد يف مفهومها على وجوب اإلحسان للوالدين، وصـلة  
األرحام وعن النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم: صلوا أرحامكم ولو 

 .(1)الم(بالس
الوصية هلم  أموأيهما أوىل وأهم مع األرحام السالم يف احلياة الدنيا 

عند قرب األجل، اجلواب لكل فرد منهما موضوعيته وثوابه، والسالم يف 
احلياة الدنيا هو األهم ملا فيه من العموم والشمول، فقـد ال يـرتك املسـلم    
خريًا ومااًل كثريًا يستطيع معه الوصية للقربى، وإن أوصى فال يقدر على 

فعـل مقصـود يعـم اجلميـع     إيصال اخلري والنفع هلم مجيعًا بينمـا السـالم   
 ومينع من البغضاء واحلسد واجلفاء.

ثم أن ذكر السالم يف احلديث النبوي الشريف جاء لبيان احلد األدنى 
مــن صــالت الــرحم، ليكــون وســيلة إلتصــال ودوام هــذه الصــالت،        

 وإرتقائها بالرب والنفقة واإلحسان.
بّشـرتهم  لقد وصفت اآلية السابقة املسلمني بأنهم أرباب العقول، و

 حَيَاة   اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلكُمْ ببلوغ مراتب التقوى بقولـه تعـاىل]  

 .(2)[َتتهُقونَ  َلَعلهكُمْ  اْلَْلبَابِ  ُأوِلي َيا
ثم جاءت هذه اآلية لتبني أن أولي األلباب يلتفتون إىل العناية بصلة 

 الرحم لتكون الوصية على وجوه:
 جتديد وتأكيد للرب بالوالدين. األول:
 تدارك ما فات من صالت القربى. الثاني:

 زيادة يف الفضل واإلحسان يف مصاديق الرب والفالح. الثالث:
 إمتثال ألمر اهلل تعاىل يف كتابة الوصية وتقيد مبصاديقها. الرابع:
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الوصــية دليــل علــى أن املســلمني أهــل احلكمــة والعقــول  اخلــامس:
 احليــاة وعنــد قــرب وأنهــم خيشــون اهلل عــز وجــل بالعنايــة بالوالــدين يف 

 األجل.
 اإلقرار باملوت واألجل ومالقاة اهلل عز وجل. السادس:

رجاء للعفو واملغفرة من اهلل عز وجل باإلحسان للوالـدين   السابع:
 والقربى.

 الفوز بإستغفار ودعاء ذوي القربى بعد مغادرة الدنيا. الثامن:
ــع: ــاحل، قـــال       التاسـ ــدنيا بفعـــل صـ ــهادة بإختتـــام الـ الوصـــية شـ

 . (1)[خَِتاُمُه ِمسْك  تعاىل]
وقد يتعذر على اإلنسان الوصية عند دنو أجله إلنعدام الرتكة عنده، 
فيأتي السالم ومصاديقه من املودة والرفق والكلمة الطيبة والدعاء لتكون 
عند اهلل برًا بالوالدين، وصلة للرحم وزيادة يف العمر حلني صريورة اخلري 

 ية.الكثري والرتكة وكتابة الوص
وجاءت السنة النبوية لتأكيد أمر الوصية وعدم الغفلة عنها موضوعًا 

 َمـاتَ  َمْن ومضامني وحكمًا، قال النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 َمْغُفوًرا َوَماَت َوَشَهاَدٍة ُتًقى َعَلى َوَماَت َوُسنٍَّة َسِبيٍل َعَلى َماَت َوِصيٍَّة َعَلى

 .     (2)(َلُه
  نسببمي هببذه اآليببة آيببةويمكببن أن 

مرات  مان  فظ ث هذا الل َية( وورٌ  )الو

 في القرآن.

  اآلية سالحاآلية سالح
منافع اآلية الكرمية ظاهرة جلية وهي ال تنحصر بالشخ  املوصـي  
بل بغريه وورثته وقرابته وتتعلق بالدنيا واآلخرة، وقـد تكـون طريقـًا اىل    

 اجلنة.
                                                           

 .25سورة املطففني (1)
 .1/215سنن إبن ماجه (2)
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وأنـه ال ينقطـع عـن    تبني اآليـة حقيقـة اإلمتحـان واإلبـتالء يف الـدنيا      
اإلنسان عند دنو أجله، بل تظهر معه حاجة للبيان والوفاء وجتلي معاني 

ُأْوُلبوا الصدق والرب والوفـاء، وأسـباب صـلة الـرحم، قـال تعـاىل]      

، لتتجلـى الوظـائف   (1)[اْلَْرحَاِم َبْعُضبُهْم َأْوَلبى ِبببَْع   
حسـن   العقائدية واألخالقيـة آليـة البحـث وكيـف أنهـا سـبب لبقـاء ذكـر        

 لصاحب الوصية عند كتابتها وعند مغادرته الدنيا.
لقد أراد اهلل عز وجل للمسلمني عدم إيذاء أخيهم عند قرب أجله، 
فال يلحون عليه يف الطلب سواء من كان له دين أو أمانـة عنـده، أو مـن    
ــة        ــة الواجب ــام الرتك ــع أحك ــارض م ــي ال تتع ــه، وه ــه وإعانت ــو نوال يرج

ى اهلل عليه وآله وسلم قـال:  مـا حـق أمـرئ     للورثة)وعن رسول اهلل صل
 .(2)مسلم متر عليه ثالث ليال إال ووصيته عنده(

وهو من الدالئل على توسعة السنة النبويـة للحكـم القرآنـي بكتابـة     
الوصية عند حضور املوت، وقد ال يصدق عليه إنه توسـعة إذا علمنـا أن   

خصوصًا يف زمن اإلنسان معرض للموت يف أية ساعة من ساعات حياته 
احلروب والفنت، وعند حدوث اآلفات األرضية والسماوية، وكثرة سعي 
وتنقل اإلنسان يف األمصار، واألسلحة الفتاكة احلديثة الشخصية املتيسرة 

 لألفراد، والنوعية اليت تهلك اجلماعة واألمة.
وقد يكون للمسلم ديون على غريه خياف تلفها وضـياعها وحرمـان   

تكون الوصية وثيقة وإخبارًا عن تلك الديون، فتشمل الورثة الورثة منها ف
َوِإْن َكاَن ُذو ُعسَْرة  َفَنِظَرة  ِإَلبى عمومات قوله تعـاىل] 

، وهذا املورد من املوارد اليت تكون فيهـا الوصـية واجبـة    (0)[َميْسََرة  
 وإن قيل بإستحبابها.

القـرب،  إن اهلل عز وجل يبعث املسلمني ملا فيه سالمتهم مـن عـذاب   
                                                           

 .74سورة األنفال (1)
 .1/041الدر املنثور (2)
 .213سورة البقرة (0)
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وشدة مساءلة منكر ونكري، وتتجلى هذه السالمة بكتابة الوصية، وما فيها 
 من معاني اإلحرتاز من الظلم والتعدي.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
اآليــة مدرســة يف األخــالق وقواعــد تثبيــت وحــدة األســر ووشــائج  
القربى وتدارك حاالت الفقر والعوز وهي توديع كـريم للـدنيا ومغـادرة    

 لألحباب باحسان.
وحتث اآلية يف مفهومها على الوصية مطلقًا وكتابتها وتنظيم شؤون 
األســرة والرتكــة قبــل املمــات وتعطــي اولويــة للوالــدين والــرب بهمــا قــال  

َوَقَضببى َربُّببكَ َأاله َتْعبُببُدوا ِإاله ِإيهبباُه تعــاىل]

، وهذا الرب تغطية وسرت ملا قد حصل (1)[َوِباْلَواِلَدْينِ ِإحْسَاناا
زاءها اىل جانب تعاهد األقـارب وحفـظ األرحـام والتوكيـد     من عقوق ا

 على صلتها يف اقسى حاالت احلياة واشدها على اإلنسان.
صـلى اهلل  وقد تكون هذه الوصية بابًا لطول العمر لعمومـات قولـه   

املـال، حمبـة يف    صلة الرحم منسـأة يف االجـل، مثـراة يف   : عليه وآله وسلم
 .(2)(االهل

رحـم تعليقيـة وبـالقوة وإعـالن وعهـد، وتـدل       وتعترب الوصـية صـلة   
خامتة اآلية يف مفهومها على ذم من يفرط بالوصية وال يكتبها، او يكتب 

 وصيته وال يوصي لوالديه واقاربه.
وهـل تشـمل عمومـات اآليـة الوالـدين اذا كانـا ميـتني اجلـواب: ان         

ولكن هذا املتبادر من اآلية الوالدان اللذان على قيد احلياة او احلي منهما 
ال مينع من اطالق اآلية واإلحتياط ورجاء الثواب وعمومات بر الوالدين 
حيني كانا او ميتني كما لو اوصى باحلج نيابة عنهمـا او قـراءة القـرآن أو    

 إهداء ثواب إطعام أو صدقة جارية هلما.

                                                           

 .20سورة االسراء(1)
 .71/11الكايف (2)
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 الوصّية كانت:  قوم فقال: اآلية هذه معنى يف العلماء اختلف)
 آية نزلت حتى مال مات، وله من على واجبًا واألقربني، فرضًا للوالدين
يرثون،  الذين األقربني للوالدين الوصّية فنسخت الّنساء سورة يف املواريث

 ال يرثان الذين والوالدين ال يرثون الذين لألقرباء الوصّية فرض وبقى
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فخطب. مال له كان من على رق أو بكفر

 حقه حق ذي كل أعطى قد تعاىل اهلل اآلن:  فقال اآلية هذه نزلت ملا وسلم
 .(1)(ال زتمعان والوصّية املرياث إّن فبّين لوارث وصّية فال

 اآلية لطف
إبتدأت اآلية بلفظ)ُكتب( ومعناه ُفرض ووجب ليكون فرض الوصية 

املزيد مناسبة لتدارك املسلم ملا فاته من احلقوق والواجبات، ووسيلة جلين 
من احلسنات، ومضاعفة الثواب، والقربة إىل اهلل عز وجل برب الوالدين 

 وصلة الرحم.
ترى ملاذا مل تقل اآلية)كتب على أحدكم إذا حضره املوت( اجلواب 
جاءت اآلية بصيغة اجلمع ليتعاون املسلمون يف موضوع الوصية كتابة 

تها، لذا قيدت وشهادة وعماًل مبضامينها، فيحث بعضهم بعضًا على كتاب
اآلية موضوعها باحلق بقوله تعاىل)حقًا على املتقني( ليكون هذا التعاون 

 واحلث يف مرضاة اهلل وعدم الظلم واجلور يف الوصية.
َوَأحَله َّللاهُ اْلبَيَْع لقد جاء القرآن حبرمة الربا، قال تعاىل]

ا ، ووردت السنة النبوية بلعن أطراف الرب(2)[َوحَرهَم الروَبا
 آكَل اهلل لعن"ووسائطه، وعن النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم)

 .(0)("به علموا إذا وشاهَدْيه وكاتَبه، ُومْؤِكَله، الّربا،
                                                           

 .1/023الكشف والبيان(1)
 .274سورة البقرة (2)
 .5/12تفسري الطربي  (0)
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بينما جاءت آية البحث بفرض الوصية على املسلمني واملسلمات 
مجيعًا مع أن الوصية شخصية، فإن قلت املراد من اآلية إحنالل اخلطاب 
فيها بلحاظ أن كل إنسان عرضة للموت واجلواب هذا صحيح وهو ال 
يتعارض مع ما ذهبنا إليه أعاله وهو من إعجاز اللفظ القرآني وإحاطته 

ن الوقائع واألحداث وإفادة األمر أو النهي يف القرآن عدة بالالحمدود م
 من غري تعارض بينها، وفيه مسائل:وجوه 

 إنه من اللطف اإلهلي باملسلمني. األوىل:
مناسبة آيات القرآن ملختلف األزمنة واألمصار وأحوال الناس  الثانية:

 فيها.
فيه شاهد على إنتفاع املسلمني األمثل من املضامني القدسية  الثالثة:

 آليات القرآن.
إنه من إعــجاز القــرآن، ودليــل على نــزوله مــن عنــد اهلل  الرابعة:

 عــز وجل.
خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت لقد تفضل اهلل وجعل املسلمني]

عز وجل ، وكل من اجلعل واخلروج هو لطف من اهلل (1)[ِللنهاسِ 
ويتجلى بآيات القرآن، ومنها آية الوصية وما فيها من أسباب الرمحة 

 باملسلمني، وإعانتهم يف أمور الدين والدنيا.

 إفلضلت اآلية
كل آية من القرآن هبة وفضل من اهلل عز وجل على املسلمني والناس 
مجيعًا، ويتجلى يف آيات القرآن القانون السماوي: إذا أنعم اهلل عز وجل 

لى الناس بنعمة فانه أكرم من أن يرفعها ، وكل آية نعمة من اهلل، وهو ع
من الدالئل على سالمة القرآن من التحريف والتبديل ألن نعمة اآلية 

                                                           

 .113سورة آل عمران (1)
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ِإنها َنحُْن القرآنية باقية يف األرض، وهو من عمومات قوله تعاىل]

، لتكون آية (1)[َنزهْلَنا الذوْكَر َوِإنها َلُه لحافظون
ة رمحة مزجاة إىل املسلم يف حياته ومماته يتدارك فيها ما فاته من الوصي

الواجبات واملندوبات، ويف حديث أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النيب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: إن اهلل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 

 .(2) وفاتكم زيادة لكم يف حسناتكم ليجعلها لكم زكاة(
الفرائض والواجبات القرآنية، ويء النعم اإلهلية  ومن اآليات يف

 لتكون على وجوه:
 مقدمة للعمل بأحكام الواجبات والتكاليف. األول:
مصاحبة التكاليف عند أدائها، وذات اإلمتثال نعمة ويف  الثاني:

اْلحَْمُد لِهِ الهِذس َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنها التنزيل]

 .(0)[َأْن َهَداَنا َّللاهُ ِلَنْهَتِدسَ َلْوالَ 
 ترشح النعم عن الواجبات والتكاليف. الثالث:

وليس من حصر ملنافع الوصية وما فيها من أسباب الصالح، ومنع 
اإلختالف والفتنة، وكما أن الوصية تعاهد لصلة الرحم فانها سبب لتعاهد 
 الورثة هذه الصلة، وميتاز املسلمون عن غريهم من األمم بتجلي معادن

 املودة والتآلف بني الورثة وذوي القربى عند مصيبة املوت.
لتكون اآلية الكرمية فيضًا ومواساة من اهلل للمسلمني عند فقد أحدهم 
وإنتقاله إىل عامل اآلخرة باأللفة والتعاون واإلنتفاع من الوصية اليت هي 
خري حمض، وفيه طرد للغضاضة والغل من صدورهم، وإزالة اجلفاء 

يه بعث للفزع واخلوف يف قلوب الكفار من املسلمني، فال يشمت عنهم، وف
                                                           

 .1سورة احلجر (1)
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أحد باملسلمني عند مصيبة املوت ألن مفاهيم األخوة وصلة القربى بينهم 
 تتجدد بهذه املناسبة.

الهِذيَن ِإَذا َأََاَبْتُهْم وهو من عمومات قوله تعاىل]

، (1)[ونَ ُمِصيبَة  َقاُلوا ِإنها لِهِ َوِإنها ِإَليِْه َراجِعُ 
بتقريب أن الوصية من اللجوء إىل اهلل عز وجل، وهي إرث كريم للتذكري 
باملوت، أي أن األب إذا كتب وصيته وتلقاها األبناء بالعمل مبضامينها 
املوافقة ألحكام الشريعة لتكون وصية هلم باإلستعداد للموت وكتابة 

 الوصية وإجتناب الظلم.

 من غليلت اآلية
 يف اآلية مسائل:

 تأكيد سعة رمحة اهلل وهداية املسلمني إىل التدارك. األوىل:
 الدعوة إلستحضار املوت قبل أن حيضر قهرًا. الثانية:
 تعاهد بر الوالدين يف احلياة وعند اإلشراف على املوت. الثالثة:

حث املسلمني على صلة الرحم، وعدم مغادرة الدنيا إال  الرابعة:
ِإنه َّللاهَ َيْ ُمُر ِباْلَعْدِل باإلحسان لألرحام، قال تعاىل]

 .(2)[َواإِلحْسَانِ َوِإيَتاِء ِذس اْلُقْرَبى
 توديع املسلم للدنيا باإلقرار بعامل احلساب. اخلامسة:

تقييد الوصية بأنها باملعروف ومعاني اإلحسان، وفيه تنمية  السادسة:
 وال فيه وكس ال بالعدلمللكة الصالح وفعل اخلري، وقيل باملعروف أي)

 .(0)(شطط
بشارة حصول األموال عند املسلمني للمالزمة بني الوصية  السابعة:

                                                           

 .145سورة البقرة (1)
 .11سورة النحل (2)
 .2/244تفسري القرطيب (0)
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وترك اخلري، وظاهر اآلية أنها ال تتعلق بالديون يف الغالب، ألنها تدل يف 
مفهومها على عدم تعلق حق الغري يف اخلري الذي يف يد املسلم املأمور 

بالوصية إىل أن يكون دينًا مؤجاًل مل حين أجله، وهو بعيد أيضًا ألن  
ذا مات إ ية تنسب الرتكة لصاحب الوصية، ويف باب الفقه مسألة وهي:اآل

ما لو مات الدائن فان أاملدين حل الدين املؤجل وان مل حين اجله بعد، 
ىل حني إالدين يبقى على حاله من جهة األجل، وعلى الورثة اإلنتظار 

 .(1)(حلوله
 إختتام اآلية مبا فيه: الثامنة:
بالوصية، وطردة النفرة منها، ومنع  ترغيب املسلمني األوىل:

 التكاسل من كتابتها، قال تعاىل)حقًا على املتقني(.
َوَتَزوهٌُوا َفِإنه خَيَْر اإلستعداد هلا، قال تعاىل] الثانية:

 .(2)[الزهاٌِ التهْقَوى
احلث على تعاهد اإلحسان للوالدين يف الدنيا قبل أن تصل  التاسعة:

يف مفهومه على حاجة املسلم لرب الوالدين يف  النوبة إىل الورثة، ويدل
مواطن احلساب يف اآلخرة لتكون اآلية سببًا للتذكري بأهوال يوم القيامة، 

 وما يلزم املسلم من صيغ التقوى.
 وهل الوصية من الزاد الذي تذكره اآلية أعاله.

 اجلواب نعم ملا يف الوصية من اخلشية من اهلل من وجوه:
 لفرض والندب بكتابة الوصية.اإلمتثال ل األول:
تعاون املسلمني يف كتابة الذي يشرف على املوت وصيته،  الثاني:

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرو وهو من عمومات قوله تعاىل]

 .(0)[َوالتهْقَوى
اإلقرار بأن املوت حق وأنه أمر وجودي وإنتقال إىل عامل  الثالث:

                                                           

 .12كتاب الدين والقرض مسألة  0/207رسالتنا العملية احلجة  أنظر(1)
 .117سورة البقرة (2)
 .2سورة املائدة (0)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 153

 آخر تكون الدنيا بالنسبة له مزرعة.
تقييد اإليصاء بأنه للوالدين واألقربني، وفيه هداية وإرشاد  الرابع:

للمسلمني، ومنع من اإلضرار بالورثة وضياع حقهم املطلق يف الرتكة، أي 
أنها تؤول إليهم عند وفاة الوارث فإذا أوصى بها لغريهم تذهب منهم، 

 األمر الذي ينايف قاعدة ال ضرر وال ضرار.
 يةالصلة بني أول وآخر اآل

 لقد جاءت اآلية بأمور:
إبتداء اآلية بصيغة الفرض والوجوب على حنو الن  الذي  األول:

ــيكم( أي فــرض        ــب عل ــال تعاىل)كت ــدم الرتديــد، إذ ق ــع وع ــد القط يفي
ووجب، ليستعد كل مسلم ومسلمة إىل بعد هذه اللفظ من احلكم سواء 
كان أمرًا أو نهيًا، وقد جاء لفظ)ُكتب علـيكم( مخـس مـرات يف القـرآن     

 .بصيغة األمر وليس فيها نهي
مشول احلكم واألمر للمسلمني واملسلمات على حنو العموم  الثاني:

اإلستغراقي فليس من إسـتثناء بالـذات، نعـم خيـرج بالتخصـي  مـن مل       
 يرتك مااًل كثريًا.

تقــديم أوان مــا فـرض علــى املســلمني قبـل بيانــه فلــم تقــل    الثالـث: 
لـة  اآلية)كتب عليكم الوصية للوالدين واألقـربني( بـل قـدمت اآليـة مج    

 شرطية خاصة بأوان الوصية، وفيه مسائل:
التخفيف عـن املسـلمني وعـدم اإلنشـغال املسـتمر بالوصـية        األوىل:

 وموضوعها وتفاصيلها ومضامينها وحفظها.
توجه املسلمني لألهم من أمور الدين والدنيا وأداء الواجبات  الثانية:

 العبادية.
بى بالفعـل والعمـل   تعاهد املسلم لرب الوالدين وصالت القر الثالثة:

مسعــت ولــيس بالوصــية وبــر احليــاة وحــدها)وعن أبــي إمامــة البــاهلي: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع يف خطبته يقول: إن اهلل 
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 .(1)(قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث
عدم التعارض بني الرب بالوالدين يف الواقع اليومي وكتابـة   الرابعة:

رهما واألقارب فيها، فقـد يظـن املسـلم أنـه أدى وظيفتـه أزاء      الوصية وب
والديه يف أيامه يف الدنيا، فجاءت هذه اآلية لتؤكد ما هلما ولذوي القربى 
من احلقوق حبيث يستمر إىل ما بعد موت اإلبن بذكرهم يف الوصية على 

 حنو التعيني.
 املندوحة والسعة يف كتابة الوصية. اخلامسة:

قييد حضور املوت يف وجوب كتابة الوصية جاء تقييد بعد ت الرابع:
ثان وهو ترك مال كثري تصح معه من غـري أن يرتتـب ضـرر علـى الورثـة      
لقوله تعاىل)إن ترك خريًا(، وليس من خالف يف املقام بأن اخلري هو املال 
ألن اخلري من الكلي املشكك الذي يكون على مراتب متفاوتة كثرة وقلة 

عة والضيق يف الرزق، ومقدار النفقـات، ويشـمل يف   حبسب الزمان والس
هذه األزمنة احلقوق اإلعتبارية وما يكون مصدرًا للمال وإن كـان بذاتـه   
ليس مااًل، وما تضمنه القوانني الوضعية للفرد، وكان املسلمون يف بداية 

 اإلسالم على حال من قلة املال واملؤون.
يف اآلية الكرمية ملا فيه مـن  ليكون قوله تعاىل)إن ترك خريًا( إعجازًا 

املالئمة لألزمنة املختلفة وأحوال املسلمني فيها، والغالب يف كثرة التقييد 
هو التشديد، إال أنه يف املقام مناسبة للتخفيف، وسعة يف احلكم، ومنسأة 

 يف كتابة الوصية، وجعل ضوابط هلا من قرب األجل وكثرة املال.
لبيــان وجــوب كتابــة الوصــية صــحيح أن قيــد تــرك املــال  اخلــامس:

 والعناية بها، إال أنه يدل يف مفهومه على إستحضار أمور:
كيفية مجع املال واخلري، وهو من طريق حالل، أم ال، وإذا  األول:

كان من حرام فال بد من إبراء الذمة وإرجاع أموال الناس لعمومات قوله 
، (2)أمواهلم( النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم الناس مسلطون على

                                                           

 .1/042الدر املنثور (1)
 .2/272البحار (2)
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 ال يغري من صفته إذا كان حرامًا. وتعاقب األيدي وترك املال مرياثا
احلقــوق الشـرعية املتعلقــة باملــال سـواء بالــذات كالزكــاة أو    الثـاني: 

 بالعرض كالنذر والكفارة، إذ أنها أوىل من الوصية بعد املوت.
للقـاء اهلل  التنــزه عن احلــرام بعد كتــابة الوصية إسـتعدادًا   الثالث:

 عز وجل.
ــي يف      ــربني، وه ــدين واألق ــية للوال ــة الوص ــة بكتاب ــاءت اآلي ــد ج لق

 مفهومها دعوة هلم للصالح وإجتناب الظلم.
ورد تقييد الوصية بأنه)باملعروف( ولو مل يرد هـذا القيـد    السادس:

لرمبا أوصى املسلم مباله كله للوالدين واألقـربني وتـرك أطفالـه وزوجتـه     
ــه تعاىل ــه   ليكــون قول ــة يف تفق ــه، وآي ــاملعروف( رمحــة باملوصــي وورثت )ب

املسلمني يف الدين، وعـدم نفـرة العيـال وعمـوم الورثـة مـن الوصـية، أو        
سعيهم لرتكها أو القيام بتبديلها وترتب األثم على التبديل كمـا يف اآليـة   

َفَمْن َبدهَلُه َبْعَدَما سَِمَعُه َفِإنهَما ِإْثُمُه َعَلى التالية]

 .(1)[ُيبَدوُلوَنهُ  الهِذينَ 
لقد أراد اهلل عز وجل لألسرة املسـلمة التعـاون يف مرضـاة اهلل وأن    
يقوم العيال بإعانة األب على كتابة وصيته، ويقـوم األب جبـذب العيـال    
 ملنازل اإلميان وهذا التعاون والتعاضد مستقرأ من خامتة آية البحث)حقا

الذي يدنو أجلـه، وعلـى    على املتقني( لإلشارة إىل أن الوصية حق على
الذين من حوله لعمومات وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو 

 نوع واقية من اخلصومة واخلالف بني الورثة.   
 

  التفسريالتفسري
إبتدأت اآلية بالفعل املاضي املبين للمجهول)ُكتب( ومل تقـل اآليـة   

 كتبت عليكم الوصية، وذكر فيه قوالن:

                                                           

 .111سورة البقرة (1)
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 إاا ذلك ألنه أراد بالوصية اإليصاء. األول:
 .)ألنه ختلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث  الثاني:

واملراد هو بيان الغرض والواجب الذي أمر اهلل عز وجل، والبعث 
على التقيد بالواجبات واألوامر اإلهلية، والوصية مؤنث وازي زوز معه 

العطف )الواو( مع أنها جاءت متحدة تذكري الفصل ومل تبدأ اآلية حبرف 
 يف جهة اخلطاب مع اآليتني اللتني قبلها.

وتقدير أول اآلية)وكتب عليكم( أسقطت الـواو إلسـتمرار الكـالم    
ــوال( ]   ــض األقـ ــيوطي)ومثله يف بعـ ــال السـ ــام، وقـ ــب األحكـ الَ وتعاقـ

، ولكنـه  (1) [الهِذس َكذهَب َوَتَولهى *َيْصالََها ِإاله اْلَشَْقى
قياس مع الفارق ألن)الذي( يف اآلية أعاله إسم موصول متعلق مبا سبقه 
وهو األشقى، ولو قال والذي ألفاد فردًا آخر ألن الواو تدل على املغايرة 

 والتعدد، وملا جاء ذكر القصاص يف القتل يف اآلية السابقة.
ــذين     ــاء علــى املســلمني وأنهــم أصــحاب العقــول ال وأختتمــت بالثن

راتب التقوى، جاءت هذه اآلية لبيان خصلة مـن خصـال   يرجون بلوغ م
املتقني وأنها أمر الزم عليهم ألنهم يتخذون من الوصية طريقًا للتنزه عن 
الظلم يف آخر أيام الدنيا وعند اإلشراف على عامل القرب واآلخـرة، قـال   

الهِذيَن آَمُنبوا َوَلبمْ َيْلبِسُبوا ِإيَمباَنُهمْ تعـاىل] 

 .(2)[َلُهمْ اْلَْمنُ  ِبظُْلم  ُأْوَلِئكَ 
 وجاء يف اآلية حرفان للشرط:

 إذا يف قوله تعاىل)إذا حضر(. األول:
إن يف قوله تعاىل)إن ترك(، وجواب الشرط حمذوف وتقديره  الثاني:

 فيهما)فليوصي(.
 وميكن أن يكون هناك تأويل آخر لآلية، وهو على قسمني متداخلني:

                                                           

 .15-14سورة الليل (1)
 .12سورة األنعام (2)
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عنـد دنـو األجـل     وجوب الوصية على كـل مسـلم ومسـلمة    األول:
 لظاهر اآلية الكرمية وقوله تعاىل)كتب عليكم(.

وجــوب الوصــية للوالــدين واألقــربني إن تــرك خــريًا ومــااًل   الثــاني:
كثريًا، أما إن مل يرتك مااًل كثريًا فيبقى أصل وجوب الوصية على حاله، 
والوصية بالتقوى والصـالح، ويـدل يف مفهومـه علـى عـدم وجـود َديـن        

 عليه.
ــان ا ــراهيم     وك ــية إب ــون وص ــنهم يكتب ــاد م ــل والزه ــلمون األوائ ملس

ويعقوب لبنيه بوجوب تعاهد كلمة التوحيد، والثبات يف منازل اإلميـان،  
َوَوَهى ِبَها ِإْببَراِهيُم َبِنيبِه َوَيْعُقبوُب ويف التنزيل]

ه ِإنه َّللاهَ اََََْفى َلكُمْ الدويَن َفالَ َتُموُتنه ِإاله 
َياَبِني

 .(1)[ مْ ُمسِْلُمونَ َوَأْنتُ 
ويرد إشكال على التقسيم أعاله وهو أن نائـب الفاعـل علـى، ومـا     
كتب على املسلمني من الوصية مل يذكر إال بعد قيد ترك اخلري، فلم تقل 
اآلية)كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت الوصية إن ترك خريًا( إضافة 

اْلِقَتباُل  ُكِتَب َعَلبيْكُمْ إىل ورود فرض اجلهاد بقوله تعـاىل] 

، وهو واجب كفائي ولـيس واجبـًا عينيـًا علـى     (2)[َوُهَو ُكْره  َلكُمْ 
ــة    املســلمني إال يف أفــراد وأحــوال خمصوصــة، فــال يصــح أن يكــون مجل

 الشرط)أن ترك( إستئنافًا.   
انتقال كريم من األمر بالقصاص اىل األمر بالوصـية عنـد املـوت يف    

اإلجتماعيـة للمسـلمني والـتخل     اخبار ضمين وبشارة باستقرار احلياة 
من الكيد والغدر والبطش، وللداللة على لزوم طريق التقـوى بـالتوفيق   
بالعمل بآية القصاص ولو يف اجلملة، وقـد يكفـي اإلميـان بهـا واقرارهـا      

ــك، اذ ان      ــل والفت ــف القت ــبل يف وق ــل الس ــا افض ــليم بانه ــم والتس احلك
بالقصاص ال يكون اال من أوىل احلل والعقد واصحاب القرار وصانعي 
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بــاحلكم القرآنــي مــع األمــر بــاملعروف  يؤمنــون القــوانني، وعامــة النــاس 
والنهي عـن املنكـر وحبسـب مرتبتـه املناسـبة ولـو كانـت هـي األدنـى مـن           

 املمكن.
 

 [ُكِتَب قوله تعاىل ] 
ــية يف      ــوعية الوص ــى موض ــدل عل ــا ي ــزم مم ــرض ول ــالم،  أي ف اإلس

اجلمع اشارة اىل اهمية ازاد صيغ عامة وتنظيم وترتيب  ةوورودها بصيغ
إلعداد الوصايا، وان تكون امرًا متساملًا يف اجملتمع اإلسـالمي خصوصـًا   
مع وجود دوائر التوثيق وكتاب العدل واملرجعيات الدينية يف بقاع العامل 

 . اإلسالمي
وثيـق الوصـية وتيسـري امـر     وتدعو اآلية اىل ختفيـف الرسـوم علـى ت    

اعدادها وفق املوازين الشرعية، كما لو يفتتح يف كل منطقة مكتب لكتابة 
ــه العدالــة والتفقــه يف الــدين ولــو خبصــوص    الوصــية ويشــرتط يف موظفي
موضــوع الوصــية واإلســتعداد للخــروج اىل حمــل وبيــت املوصــي لكتابــة 

 .باإلضافة اىل التشريعات اخلاصة بها الوصية
ان يعطي موضـوعية  لواقع القضائي اإلسالمي بصورة عامة البد لو

[  ُكِتبَ هذه اآلية وميكن مقارنة اهميتهـا بلحـاظ ورود لفـظ ]     ملضمون
فيها اليت جاءت يف ابواب حمدودة واغلبها من الفـرائض فقـد وردت يف   

، ويف (1)[ُكِتَب َعَليْكُْم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره  َلكُمْ اجلهاد ]
، ويف القصاص كما يف اآلية (2)[ُكِتَب َعَليْكُمْ الصويَامُ الصيام ]
 املتقدمة.

ومـا  ، مـام عظمـة هـذه اآليـة     أوبهذا البيان والكشف زب ان نقف 
يلزم من العمل اجلماعي املنظم إلحراز حسن اإلمتثال ملا جـاء فيهـا مـن    

 .األمر، ترى ملاذا هذه املنزلة للوصية يف اإلسالم
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وثيقة وداع للـدنيا وشـهادة للـدخول اىل عـامل     اجلواب: انها عهد و
، فمنافع الوصية بالنسـبة  وحرز من الفتنة يف املرياث ونوع تدارك اآلخرة

خبار عما للناس عليه من لصاحبها تبدأ من ساعة كتابتها لإلطمئنان باإل
حقوق، والوصية بايفاء ما عليه من عبـادات زـب قضـاؤها، فــحق اهلل     

 يف عامل احلساب والعقاب. جناة وهي طريقأوىل ان يؤدى 
 

 [إَذا حََضَر َأحََدُكمْ اْلَمْوُت قوله تعاىل ] 
عطى املوت أستعارة وبالغة ووصف كريم له دالالت عقائدية فقد إ

 األهلية للفعل واحلضور، ويف اآلية مسائل:
ويـــدل عليــه قولــه    ، مــر وجــودي ولـيس عـدميـــًا   أاملـوت  -1

 .(1)[ َق اْلَمْوَت َواْلحَيَاةَ الهِذس خَلَ تعــاىل ] 
ــدن       -2 ــن البـ ــا مـ ــروح واخراجهـ ــوق الـ ــمية سـ ــبب تسـ يف سـ

 باإلحتضار وجوه وهي: 
 حضور املالئكة عنده مالئكة الرمحة او مالئكة العذاب.   - أ

 حضور املؤمنني.   - ب
 حضور األهل واألقارب.    - ت
حضور ما مر عليه يف حياتـه ولـو امجـااًل واهـم احلـوادث         - ث

 لإلستغفار واستحضار الفعل الذي به يواجه ربه.
حضور ما تعلمـه ومسعـه مـن صـيغ احلسـاب يـوم القيامـة           - ج

 وعامل القرب، وحتى من مل يتعلم فقد تأتيه دفعة لتكون حسرة للكافر.
 عداد الوصية.إاستحضار العقل يف  - ح
 حضور املوت. - خ
ـــول اإلحتضـــار      ــه مشـ ــع من ــة تؤكــد األخــري منهــا وال مين هــذه اآلي

للعناوين األخرى املتقدمة ألهمية حادثة املـوت وحـال اإلنتقال اىل العامل 

                                                           

 .2( سورة امللك 1)



 157ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ03معامل اإلميان/ج

 اآلخر.
ماراتـه الـيت يعــرفها ذات الشـخ      أوحضور املوت يعرف بظهور 

 َبلْ قال تعاىل] اكثر من غريه ألنه اعرف حباله من غريه فوجه اخلطاب له

مشـول  مـن  ، وهـذا ال مينـع   (1)[اإِلنسَاُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرة  
اآلية اآلخرين وحثهم كالذي ابتلى مبرض املوت او تعـرض للـهالك، او   

حنضـر عنـده او عنــد    اصـابته الشـيخوخة والـدنو قهــرًا مـن املـوت وكأننــا     
اإلبتالء بشبح املوت على كتابـة وصـيته، او سـؤاله عـن وصـيته ان كـان       

النطــق بهــا  كتبهــا، او اراد ان ميلــي شــيئًا منهــا اذ تكفــي الشــهادة علــى  
 ومساعها وان مل تكتب مع اجتماع الشرائط األخرى.

وحضــور املــوت مرحلــة ســابقة ملداهمتــه وحدوثــه، فســـاعة املــوت  
ر بنفسه، كما ان اآلية تدل بالداللة التضمنية على ان األمر ينشغل احملتض

بالوصية يعين القدرة عليها كتابة او امالء فيكون كالقيـد يف حتديـد اوان   
الوصية مبراحلـها األخـرية، ومنهـا العـزم علـى دخـول املعركـة وخـوض         
القتال ألنه يف ساحة املعركة ال تتاح للمرء فرصة للوصية، وقـد يتعـرض   

 يضًا من اشهده على وصيته.للموت ا
 تعاىل للمسلمني فيجب ان اهلل والوصية واألمر بها رمحة مهداة من

ال تضيع، وان تكون هنـاك جهـود مجاعيـة وعامـة لإلهتمـام بهـا وعـدم        
َفببالَ َيسْببَتَِيُعوَن التفــريط مبنافعهــا، وقــد ذم اهلل قومــًا بقولــه ] 

، فبسـوء عملـهم   (2)[ َتْوَِيَةا َوالَ ِإَلى َأْهِلِهْم َيْرجُِعونَ 
 فاتت عليهم نعمة الوصية.

وأوان الوصية اعم من حضور املوت وسن الشيخوخة ولكن وقت 
ظهور امارات املوت خـ  بهـذه اآليـة مـن بـاب املثـال األهـم واحكـام         

 الضرورة ومناسبة التدارك.
خبار املصاب مبرض يؤدي إويف مدارس الطب العاملية تناقش مسألة 
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 اخباره وما يف كل من األمرين من املنافع واألضرار.اىل املوت او عدم 
مـع إدراك  شـرافه علـى املـوت راجحـًا     إخبـاره ب إوهذه اآليـة جتعـل   

ولـه خصوصـية شـرعية ليسـتعد     اإلنسان نفسه لدنو أجله وظهور أماراته 
للموت باإلستغفار وكتابة وصيته والتهيء للعامل اآلخر واصالح النفس 

 ملغادرة الدنيا واهلها حبسن وبراءة ذمة.والعمل ملالقاة املالئكة و
 عن والبيهقي املنذر وابن شيبة أبي وابن منصور بن سعيد )وأخرج 

 ق. . .  مالك كم: قالت أوصي، أن أريد إني: هلا قال رجاًل أن عائشة،
 ترك إن} اهلل قال: قالت أربعة،: قال عيالكق كم: قالت.  آالف ثالثة: قال

 .(1)أفضل( فهو لعيالك فاتركه يسري شيء وهذا {خريًا
 ُكتَب:"قوله تأويل يف بالصواب األقوال هذه وأوىل: جعفر أبو قال

 ألن. الزهري قال ما" الوصية خرًيا ترك إن املوت أحدكم َحضر إذا َعليكم
 منه خ  وال حبدٍّ، ذلك اهلل حيّد ومل ،"خري "عليه يقع وكثريه املال قليَل
 مال  وعنده منيَّته حضرته من فكّل. باطن إىل ظاهر حيال أن فيجوز شيًئا

 وأمهاته آبائه من يرثه ال ملن منه يوصي أن عليه فواجب  كثر، أو ذلك قّل
 .(2) به( وأمَر ذكره جل اهلل قال كما مبعروف، يرثونه ال الذين وأقربائه

واآلية صرحية بالتقييد حبد وهو وجود تركة، وقد جاءت النصوص 
ببيان معنى اخلري يف اآلية واإلمجال يف لفظ)اخلري( من إعجاز اآلية، إذ أنه 

كثرة وقلة، ملناسبته  متباينةمن الكلي املشكك الذي يقع على مصاديق 
للحال والزمان والسعة والضيق يف أرازق الناس ولو يف بلد وزمان واحد، 

كون الوصية بالقليل عند الفقراء خريًا كثريًا خبالف األغنياء والراجح تفقد 
أنه يف زمان متأخر عن أيام النبوة إذ إتسعت أرزاق املسلمني وكثرة الغنائم 

 اليت تصلهم، وعمرت األسواق.
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 حبث بالغيحبث بالغي
سـتدل  أواملـراد مقاربته ال حقيقته و، من وجوه اجملاز اطالق الفعل 

، ولكـن لفـظ   (1)بهذه اآلية عليه باعتبار انهـا تعـين قـارب حضـور املـوت     
صالة احلقيقة وملـا فيهـا مـن    احلضور الوارد يف اآلية حيمل على حقيقته أل

ــني حــدوث ا    ــز والفصــل ب ــة والتميي ــوت اإلعجــاز يف الوصــف والدالل مل
ــه تعــاىل ]    حَتهببى ِإَذا حََضببَر ووقوعــه وبــني حضــوره ففــي قول

 .(2)[ َأحََدُهمْ اْلَمْوُت َقاَل ِإنوي ُتبُْت اآلنَ 
وحضور املوت وجه من وجوه اسـباب تسـمية حـال مـا النـزع قبـل       

 .مفارقة الروح اجلسد باإلحتضار
فوصف حضور املوت اعجاز بالغي وكالمـي ملـا فيـه مـن مضـامني      

منها انه داللة على ان املوت امر وجـودي ولـه اعتبـار واهميـة،      عقائدية
ويدركــه اآلخــرون ال يشــاهدون حضــوره بابصــارهم ولكــنهم يدركونــه  
ــه،     ــهم لـ ــة تعرضـ ــأن وحتميـ ــن شـ ــه مـ ــا لـ ــرون مـ ــائرهم ويستحضـ ببصـ

جـل غـري حمـدد،    أىل إحياء أ تعاىل عليهم بالبقاء اهلل ويستحضرون فضل
بعاده بكل الوسائل إسه الضرر وحياول فاإلنسان يستطيع ان يدفع عن نف

املمكنة ولكن املوت حينما حيضـر ال يسـتطيع دفعـه بـل يتوجـه اىل كتابـة       
 وصيته والذكر واإلستغفار.

كما يف حال اصـحاب   لتقدفع بدل عنه اىل ال اإلنسان قد يستطيعو
السلطان والشأن عند حصول احلروب واملعارك واألخطار يوجهون األمر 

ويسـتطع إجتنـاب    املعركة او املقاتلـة او ركـوب األهـوال   لغريهم خلوض 
 مقدمات القتل.

ما بالنسبة حلضور املوت فانه ال يستطيع ابدال نفسه بغريه فال خيشى أ
حد من عياله او خدمه او اتباعه ان زعلـه بـدياًل عنـه كمـا ان املـوت ال      أ
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 يرضى ساعتها اال به.
تعاىل على اهلل فضل  طالق اآلية صفة احلضور على املوت يظهرإن إ

اإلنسان بالتوبة واإلنابة قبل املوت وكتابة الوصية واألخبار عما يف ذمتـه  
للناس من الديون وحنوها خصوصًا وانه تعاىل جعل باب التوبة مفتوحًا 

 اىل حني مغادرة الروح للبدن.
ومن ميوت فجأة حبادث وحنوه فهل يكون خارجًا عن موضوع هذه 

 اجلواب ال، ألن حضوره من الكلي املشكك الذياآلية وحضور املوت، 
مراتب متباينة من الطول والقصر والشدة والضعف فمنهم مـن يبتلـى    له

مبـرض عضــال يستعصــي معــه الشـفاء وتكــون حاالتــه األخــرية حضــورًا   
 للموت ومنهم من يكون حضوره عنده قصريًا ونزواًل سريعًا.

 
 [ وفيها وجوه: ِإْن َتَركَ خَيْرااقوله تعاىل ] 

 ان ترك مااًل كثريًا. -1
 مطلق املال. -2
 ان خلف وارثًا صاحلًا يستطيع ان يوصي له. -0
 ان ترك ذرية مستعدة لتنفيذ وصيته. -4

ويدل عليـه  ، واإلمجاع والنصوص على تفسري اخلري يف اآلية باملال 
[ تدل  ُكِتبَ ذيل اآلية بتعداد الذي يوصي هلم، وظاهر األمر وصيغة ] 

على الوجوب ولكنه حيمل على اإلستحباب بقرائن منها النصوص اليت 
يضًا الندب واإلباحة بـل  افادت اجلواز وهو اعم من الوجوب ويشمل ا

 .والكراهة

 حبث بالغيحبث بالغي
من قواعد الشرط قد يأتي معرتضـًا لشـرط آخـر وداخـاًل عليـه وقـد       

وامـا ان يكـون بغـري    يكون بالفاء، كما ذكرناه يف اآلية التاسعة والـثالثني  
الفاء ولكنها تكون تقديرًا كما يف هـذه اآليـة فالتقـدير )فالوصـية ( واليـه      

 ذهب األخفش اال ان يقال بان )الوصية( مرفوعة بـ)كتب(.
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َفِإْن َلبمْ ويكون جواب الشرط بالفعل أو الفاء كقولـه تعـاىل]  

يف ، وكمـا  (1)[َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتهُقوا النهارَ 
، (2)[َفِإْن انَتَهْوا َفِإنه َّللاهَ َغُفبور  َرحِبيم  قولـه تعـاىل]  

تـرى ملـاذا   ، وتدخل الفـاء يف جـواب الشـرط ألن أصـله إرادة املسـتقبل      
دون تستعمل الفاء يف جواب الشرط دون الواو اليت تعين العطف أيضا و

ــد العطــف والرتاخــي   ــة،  اجلــواب )ثــم( الــيت تفي ــد الفوري ألن الفــاء تفي
 إلتصال والتتابع يف التعاقب كما يقال)مسع األذان فصلى الفريضة(.وا

 لفظ)الوصية( مسائل:على ومن أسرار عدم ويء الفاء متقدمة 
 بيان قرآني يف باب البالغة. األوىل :
ــة : ــانون كلــ  الثاني ــد ق ــل     يتأكي ــو األج ــني دن ــة ب ــدم املالزم ــو ع وه

ــة الوصــية نيواإلحتضــار وبــ ــد  وذكــر املــوت يف اآل،  كتاب ــة جــاء للتأكي ي
والتدارك يف كتابة الوصية ملن فاته كتابتها، أو بالتبديل والتغـيري فيهـا مبـا    

 يفيد بر الوالدين وصلة الرحم.
)كتب( يدل على وجوب كتابة الوصية  إبتداء اآلية بالفعل الثالثة :

 عند طرو أعراض املوت مع وجود تركة.

  
  حبث روائيحبث روائي
 درهم سبعمائة وله ، املوت يف هلم موىل على دخلورد عن علي 

 { خريًا ترك إن } اهلل قال إاا ال:  قال أوصي أال:  فقال درهم ستمائة أو
خرب السكوني عن يف و ،(0)"لورثتك مالك فدع مال، كثري لك وليس

قال: "من مل يوص عند موته لذوي جعـفر بن حمـمد عن ابيه عن علي 
وما ورد يف خرب ابي بصري : قرابته ممن ال يرث فقد ختم عمله مبعصية"، 
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"هي منسـوخة نسختها آية الفرائض" اليت هي املواريث، ومقتضى اجلمع 
بني النصوص كراهة ترك هذه الوصية اليت ظاهرها اخ  من الوصية 

 املطلقة وتتعلق بالوصية باملال لبعض الورثة.
وهل ميكن محل الوصية على ارادة عدم التفريط حبق الوارث وعدم 

الصدقة مبطلق املال مثاًل او بهبته وانفاقه، اجلـواب: انه من تضييعه ب
مصـاديقها ووجـــوه النفـع املتعـددة فيهـا وعـون على الوصــية بالفـعل 

 . وتدل عليه النصوص منها ما ورد خبصوص لفظ اخلري
: قال عباس ابن عن والبيهقي منصور بن وسعيد الرزاق عبد وأخرج 

 أبي عن محيد بن عبد يوصي، وأخرج فال درهم سبعمائة امليت ترك إن
 .(1)خريًا( ترك من على الوصية:  قال ولز

والقيد برتك اخلري واملال الكثري ارثًا وتركـة للتخفيـف ولقاعـدة نفـي     
ــى      ــًا بصــلة القرب ــه ومــا يكــون الئق ــار النفــع يف املوصــى ب احلــرج وإلعتب

  واملوصى له.
ــاىل]  ــه تع اْلِقسْببَمَة ُأْوُلببوا َوِإَذا حََضببَر ويف قول

اْلُقْرَبى َواْليََتاَمى َواْلَمسَاِكيُن َفاْرُقُقوُهمْ ِمْنُه 

، ورد عـن إبـن عبـاس: إن    (2)[َوُقوُلوا َلُهْم َقْوالا َمْعُروفاا
هــذا قبــل نــزول آيــة املواريــث جعلــت ألهلــها ونســخت هــذه اآليــة وآيــة 

ٌُِكْم ِللذهَكِر ُيوَِيكُْم َّللاهُ ِفي َأْوالَ املواريث هي قوله تعـاىل] 

ِمثُْل حَظو اْلُنثَيَيْنِ َفِإْن ُكنه ِنسَاءا َفْوَق اْثَنَتيْنِ 

ا  َِدةا َفَلَه ْت َواح َركَ َوِإْن َكاَن ا َت َا َم نه ُثُلث َفَلُه

َفِإْن َكاُنوا َأْكثََر ِمْن َذِلكَ َفُهمْ  ...........النوْصُف 

ة  ُيوََى ِبَها َأْو شَُرَكاُء ِفي الثُُّلثِ ِمْن َبْعِد َوَِيه 

 .(0)[ٌَْين  َغيَْر ُمَضارٍّ َوَِيهةا ِمْن َّللاهِ َوَّللاهُ َعِليم  حَِليم  
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 [اْلَوَِيهُة ِلْلَواِلَدْينِ َواْلَْقَرِبيَن قوله تعاىل ] 
شرف على املوت بشيء من ماله لوالديه وذي أأي ان يوصي الذي 

في حـال تعـذر وجـود    فب، القربى سواء على حنو اجلمع بينهم او الرتتي
الوالدين كما لو اتفـق موتهمـا قبلـه وقبـل كتابـة الوصـية فيوصـي لـذوي         
القربى استجابة ألمره تعاىل وتعاهدًا للوصية ولبقاء املالك وتعلق الثواب 

 بالعنوان األعم من الوالدين.
وعلى فرض ان اآلية منسوخة بآية املواريث فـان اسـتحباب اطعـام    

كة يظهر حتى يف قسمتها من قبل الورثـة بعـد مـوت    ذوي القربى من الرت
َوِإَذا حََضبَر اْلِقسْبَمَة املورث وانتقال اإلرث له، قـال تعـاىل]  

ُأْوُلببوا اْلُقْرَبببى َواْليََتبباَمى َواْلَمسَبباِكيُن 

 ، والظـاهر ان اآليـة غـري منسـوخة وانهـا ال     (1)[ َفاْرُقُقوُهْم ِمْنهُ 
وقيل انها منسوخة يف املواريث ثابتة تتعارض يف اجلملة مع آية املواريث، 

يف غري الوارث، واألوىل عند اجلمع بينها وبني آية املواريث محلها على 
 اإلستحباب.

وإخبار اآلية عن حضور املوت شاهد على علـم اهلل تعـاىل بأجـل كـل     
َفِإَذا جَباَء َأجَُلُهبْم الَ إنسان وحتمية هذا األجل، قـال تعـاىل]  

 .(2)[ةا َوالَ َيسَْتْقِدُمونَ َيسَْتْ خُِروَن سَاعَ 
وإذ قيدت اآلية الوصية بالرتكة واملرياث فانها تدعو املؤمن الـذي لـيس   
عنده تركة إىل الصرب والذكر وتعاهد صلة الرحم عند اإلشراف على مغادرة 
الدنيا والورود علـى اآلخـرة وكتابـة الوصـية مـن الشـكر هلل عـز وجـل مـن          

 وجوه:
 ي بكتابة الوصية، واإلمتثال له.تلقي األمر اإلهل األول :
 منع اجلهالة والغرر، ودفع اسباب األذى والضرر. الثاني :
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 تفقه املسلمني بأحكام وسنن اإلحتضار. الثالث :
 اإلقبال على اآلخرة بالوصية وكتابتها. الرابع :

 منع اخلصومة واخلالف بني الورثة وغريهم عند الوفاة. اخلامس :
العناية بأمر الوصية وكتابتها شاهد على اإلميان بيوم القيامة  السادس :

َوَلِكبنه اْلبِبره َمبْن آَمبَن وقد جاء قبل أربه آيات قوله تعـاىل] 

 .(1)[ِبالهِ َواْليَْوِم اآلخِرِ 
 الثواب العظيم على كتابة. السابع :
كتابة الوصـية مـن مصـاديق مفارقـة الـدنيا بـرب الوالـدين ومـن          الثامن :

 .(2)[َوِباْلَواِلَدْينِ ِإحْسَانااالشواهد على اإلمتثال لقوله تعاىل]
كتابة الوصية من الشكر هلل على نعمة اخلري وحيازة املال، وقد  التاسع :

اليلتفت اإلنسان إىل حصر وإحصاء ما ميلـك وقيمتـه الفعليـة ولكـن عنـدما      
 يستحضره عند كتابة الوصية وتوثيق ماميلك يراه نعمة عظيمة ومااًل كثريًا.

الوصية وسيلة ومناسبة لرباءة الذمة من الديون وذكرها وتعيني  العاشر :
 أهلها.

تدوين الوصية من مكارم األخالق ودليـل علـى حسـن     احلادي عشر :
وا َوالَ َتَنباَقُعوا َفَتْفشَبلُ مست املسلمني وهو من مصـاديق ] 

 .(0)[َوَتْذَهَب ِريحُكُمْ 
 

 وصليل النبي)ص(قلنون 
تعترب)وصايا رسول اهلل( نعمة من عند اهلل، وهي من عمومات قوله 
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، وسـر  (1)[َوَما َأْرسَْلَناَك ِإاله َرحَْمةا ِلْلَعاَلِمينَ تعاىل]
 من أسرار الوحي، وكنز من العلوم املدخر ألجيال املسلمني واملسلمات.

 يـوص  ومل سـلم  و عليـه  اهلل صـلى  اهلل رسول مات وقال النخعي:
، (2)(عليه شيء فال يوص مل وإن فحسن أوصى فإن بكر أبو أوصى وقد

ولكن حياة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم كلـها وصـايا وتلـك         
 الوصايا جاءت بالن  ومادة)وصى( ولفظ الوصية.

املسـلمني  وجاءت بالبيان والبعث على الفعل، وجعـل احلكـم عنـد    
 على حنو األمانة ومن هذه الوصايا وجوه:

وصــية الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم باألنصــار،   األول:
وإستحضــارهم للوصــية عنــد الــوالة يف قضــاء حــوائجهم ودفــع الضــرر  

 عنهم.
 سهل بن عباس يضرب احلجاج رأيت: قال إبراهيم، بن ةوعن قدام

 وعليـه  ضـفران  لـه  كبري شيخ وهو سعد، بن سهل فأتاه الزبري ابن أمر يف
 فينا حتفظ أال حجاج، يا:  فقال السماطني، بني فوقف ، ورداء إزار ثوبان
 اهلل رسول به أوصى وما:  قال ق وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصية
 األنصار، حمسن إىل حيسن أن أوصى:  قال ق فيكم وسلم عليه اهلل صلى

 .(0)فأرسله(: قال مسيئهم، عن ويعفى
 عليـه  اهلل صـلى  خليلي أوصاني: قال ذر، أبي عنباإلسناد  الثاني:

 فـوقي،  هـو  مـن  إىل أنظر ال بأن :أوصاني: اخلري من خبصال سلم،آله وو
 مــنهم، والــدنو املســاكني حبــب وأوصــاني دونــي، هــو مــن إىل أنظــر وأن

 اهلل يف أخـاف  ال أن وأوصـاني  أدبـرت،  وإن رمحـي  أصل أن وأوصاني
 من أكثر أن وأوصاني مرا، كان وإن احلق أقول أن وأوصاني الئم، لومة
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 .(1)(اجلنة كنوز من كنز فإنها باهلل، إال قوة وال حول ال قول
عن أبي هريرة  أن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم      الثالث:

أوصاه بثالث الوتر قبل النوم، وصالة الضحى ركعتني، وصوم ثالثة أيام 
 . (2)من كل شهر(

 أبي إنإن رجاًل قال للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم:  الرابع:
 :فقـال  عنـه،  تصـدقت  إن عنه يكفر فهل ، يوص ومل ماال، وترك مات،
 .(0) نعم(

 رسول ياقال رجل للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم:  اخلامس:
 هلا فهل بصدقة أوصت تكلمت لو أظنها وإني نفسها افتلتت أمي إن اهلل،
 ألظنها وإني توص ومل: كريب أبو قال نعم:  قال عنها تصدقت إن أجر

  .(4)(لتصدقت تكلمت لو
 عبادة بن سعد خرجإنه قال:  ةعن سعيد بن سعد بن عباد السادس:

 الوفاة، سعد أم فحضرت مغازيه بعض يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مع
 قبل فتوفيت سعد، مال املال إاا أوصيق فيما: فقالت ، أوصي: هلا فقيل

 هـل  اهلل رسـول  يـا : فقـال  ذلـك،  لـه  ذكـر  سعد قدم فلما سعد، يقدم أن
 صـدقة  وكـذا  كـذا  حـائط :  سـعد  قـال  نعـم :قال عنهاق أتصدق أن ينفعها
عن النفس  مساه(، مما يدل على عناية املسلمني بالوصية قد حلائط عنها،

 .والوالدين
 أوصى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بكتاب اهلل. السابع:
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال: مسعود بن اهلل عبد عن الثامن:

 الناس وعلموه العلم وتعلموا الناس وعلموه القرآن تعلموا وسلموآله 

                                                           

 .2/011صحيح إبن حبان (1)
 .11/41صحيح إبن حبان (2)
 .1/101صحيح إبن خزمية (0)
 .1/143صحيح إبن خزمية  (4)
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 سينق  العلم وإن مقبوض امرؤ فإني الناس الفرائض وعلموها وتعلموا
 .(1) (بينهما يفصل من زدان فال الفريضة يف االثنان خيتلف حتى

 ومعاذ اجلراح بن عبيدة أبىعن أبي ثعلبة اخلشين قال: عن  التاسع:
 نبوة ألمر هذا بدأ اهلل نإ قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جبل بن

 وجربية عتوة وكائنا عضوضا ملكا وكائنا ورمحة خالفة وكائنا ورمحة
 ذلك على وينصرون واحلرير واخلمور يستحلون الفروج األمة يف وفسادا

 .(2) (عز وجل اهلل يلقوا حتى أبدا ويرزقون
بعدم تأخري  صلى اهلل عليه وآله وسلمأوصى النيب حممد  العاشر:

 وال بتزكيٍة وال بعويٍل موتاكم تؤذوا وال الَكَفن أحسنوا :وقال  الوصية
 السوء جريان عن واعدلوا َدْيِنه قضاَء وعجلوا بقطيعٍة وال وصيٍة بتأخرِي

 .(0)( وَأْوِسُعوا فَأْعِمُقوا َحَفْرُتم وإذا
عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 َوَشَهاَدٍة ُتًقى َعَلى َوَماَت َوُسنٍَّة َسِبيٍل َعَلى َماَت َوِصيٍَّة َعَلى َماَت َمْنوسلم)
 .(4)(َلُه َمْغُفوًرا َوَماَت

وهناك وصايا خاصة للنيب حممد كما يف وصيته لعلي إبن أبي طالب 
اقرأ يس، فإّن يف يس عشر بركات: ما يف حديث طويل: عليه السالم 

قرأها جائع إاّل شبع، وما قرأها ظمآن إاّل روي، وما قرأها عار إاّل 
اكتسى، وما قرأها عزب إاّل تزّوج، وما قرأها خائف إاّل أمن، وما قرأها 

ُاعني على سفره، وما قرأها  إاّل ون إاّل خرج، وما قرأها مسافرمسج

                                                           

 .4/50السنن الكربى للبيهقي(1)
 .1/145للبيهقيالسنن الكربى (2)
 .1/1374السيوطي/ اجلامع الكبري (0)
 .1/215سنن إبن ماجه (4)
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مديون إاّل قضى، وما قرأها رجل ضّلت له ضالة إاّل وجدها، وما قرأت 
 .(1)(عند مّيت إاّل خّفف عنه

ه ِإنه َّللاهَ اََََْفى َلكُمْ بنيه ويعقوب]لوصية إبراهيم 
َياَبِني

اهلل عليه وآله وسلم للصحابة ، لقد سّن النيب حممد صلى (2)[الدوينَ 
والتابعني والصاحلني سنة محيدة بالوصية اخلاصة والعامة، الوصية لألوالد 
وعموم املسلمني وإختاذ مناسبة مغادرة الدنيا موعظة ملن بقى من املسلمني، 
ويف التأريخ اإلسالمي ذخائر من الوصايا اليت تكون مدرسة جامعة 

 د.للفضيلة وطريقًا للصالح والرشا
إن كل حديث للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو وصية 
للمسلمني واملسلمات إىل يوم القيامة سواء يف منطوقه أو مفهومه، ومجلة 
إنشائية كان أو خربية مبا فيه بيان أحكام الوصية، وأولوية الصدقة وإخراج 

 الزكاة والواجبات املالية مع تأكيد الوصية.
سعيد اخلــدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه ومنها ما ورد عن أبي 

وآله وسلم، قال: ألن يتصدق املرء يف حيــاته بدرهم خري له من أن يتصدق 
 .(0)عند موته مبائة(

لقد جــعــل اهلل عز وجل اإلنسان كائنًا حمتاجًا، والصدقة حاجة 
باملبادرة لصاحبها وللفقراء فأوصى النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 إىل الصدقة.
مثل الذي يعتق بعد وعن أبي الدرداء عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

 .(4)(موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع

                                                           

 .01/123جامع األحاديث للسيوطي (1)
 .101سورة البقرة (2)
 .2/254تفسري القرطيب (0)
 .12/200املعجم األوسط للطرباني (4)
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وتبني مدرسة وصايا النبوة موضوعية الصالة وصيغ التقوى فيها ، 
ورد عن أنس بن مالك: كان آخر وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 أميانكم وما ملكت وما مرتني، الصالة الصالةملوت: وسلم حني حضره ا
 .(1)(لسانه بها يفيض وما صدره يف بها يغرغر زال

وكان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يسأل اهلل عز وجل له 
 مسعود بن اهلل عبد عن) وألمته مبندوحة وسعة مع الوقت لكتابة الوصية

 نسألك إنا اللهم العيدين يف وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء كان:  قال
 فجأة، تهلكنا ال اللهم فاضح، وال خمز غري ومردا سوية، وميتة تقية، عيشة

 العفاف نسألك إنا اللهم وصية، وال حق عن تعجلنا وال بغتة، تأخذنا وال
 من بك ونعوذ والدنيا، اآلخرة عاقبة وحسن واهلدى، والتقى والغنى،

 قلوبنا تزغ ال القلوب مقلب يا دينك، يف والسمعة والرياء والشقاق، الشك
 .(2)(الوهاب أنت إنك رمحة، لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد

 حبث بالغيحبث بالغي
يف اآلية حـذف للفـاء يف جـواب الشـرط وتقـديره: فالوصـية، او ان       
احلذف وقع على جواب الشرط أي فليوص وتكون الوصية نائب فاعل 

 والوصية مؤنث وازي.
محل اآلية على ظاهرها وان الوصية مبتـدأ لتكـون االيـة    كما ميكن 

قاعدة كلية غري مقيدة حبال دون حال، فتشمل الذي له تركة ومـال كـثري   
والذي ليس لديه تركة والذي ركبته الـديون، وتشـمل الـذي مل حيضـره     
ــوص وردت       ــًا وان النص ــاس خصوص ــات للن ــده امان ــذي عن ــوت وال امل

 احلث عليها.باطالق استحباب كتابة الوصية و
لقد جاءت اآلية الكرمية لتبني ان الوصية تسليط علـى تصـرف بعـد    

                                                           

 .13/177املستدرك على الصحيحني (1)
 .15/050املعجم األوسط للطرباني (2)
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املوت، فقد حيتاج اإلنسان اىل ان يوصـي باحلـج عنه ولو تربعًا او من قبل 
ولده، وهذا اإلطالق حيول دون اإلفتاء بان الوصية خاصة مبن ترك مااًل 

 فقط.

  حبث فقهيحبث فقهي
ــوت مناســبة ودعــوة أل  أظهــور  -1 ــارات امل ــن   داءم ــت م الفوائ

الواجبات والوصية بها وان كانـت موسـعة كقضـاء مـا فاتـه مـن الصـالة        
ومـع   ،والصيام والنذر والكفارة فيجب املبادرة اىل اتيانهـا مـع اإلمكـان   

التعذر زب الوصية بها وان كان فواتها لغري عذر لوجوب تفريغ الذمـة  
صـي كقضـاء   ورجاء القبول ومنهـا مـا مل زـز فيـه النيابـة حـال حيـاة املو       

 الصالة والصيام ألن وجوبهما عيين.
عيان اموال الناس اليت أمارات املوت زب رد أعند ظهور   -2

جله وحنوها، ومع عدم أعنده وديعة وعارية او مال مضاربة او دين حل 
امكان الرد زب الوصية بها وبالديون املؤجلة حتى وان كانـت معلومـة   

حينئذ توكيد واظهار لنية القضاء وفعل  ألن الوصية ،وموثقة بالبينة املعتربة
يثاب عليـه ألنـه اقـرار حبـق الغـري ومنـع إلحتمـال سـوء التأويـل كطريـق           
إلنكار الوارث، ولو كان عليه زكاة او مخس وحنوه من احلقوق الشرعية 

كل هذا مع وجود الرتكة  ،فيجب املبادرة اىل ادائها وان تعذر يوصي بها
 متربع او بار به وقد تؤدى من بيت املال.بل ومع عدمها فقد يكون هناك 

 مور:أيشرتط يف املوصي   -0
وصية الذي  ةوقيل بصحالبلوغ فال تصح وصية غري البالغ،  األول:

مت العاشــرة مــن العمــر يف وجــوه الــرب وصــلة الــرحم مــع عــدم الضــرر    أ
 .واملفسدة

العقل فال تصح وصية اجملنـون والسـكران لسـلب قصـدهما      الثاني:
وعبارتهما، وتصح وصـية اجملنــون ادوارًا اذا كانــت يف دور افاقتـه ولـو      
اوصى وصية ثم جن مل تبطل وصيـته، وهل للولي ابطاهلا حينئذ األقوى 
نعــم مــع الغبطــة واملصــلحة يف اإلبطــال كمــا لــو اوصــى بشــطر مــن مالــه  
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 جه وشفائه اىل املال املوصى به.لشخ  ثم احتاج يف عال
 اإلختيار وعدم اإلكراه. الثالث:
الرشد فال تصح وصـية السـفيه وان كانـت بـاملعروف سـواء       الرابع:

كانت قبل حجر احلاكم له او بعده، واما املفلس فال مانع من وصيته وان 
ضرار بالغرماء وعدم تعارضها مع كانت بعد حجر احلاكم خللوها من اإل

 قدم الدين على الوصية.حقهم لت
 الوصية على قسمني:  -4

: متليكية وهي ان يوصي اإلنسان بشيء من ماله ليكـون بعـد   األوىل
 وفاته لشخ  او جهة او عنوان عام.

الوصية العهدية: وهـي الوصـية بشـيء يتعلـق ببدنـه او مالـه        الثانية:
كالوصــية بانتفــاع شــخ  مــن داره او تســليط علــى حــق خــاص كحــق  

او الوصية  ،او فك ملك كأن يوصي بعتق مملوكه ،القيمومة على صغاره
 مبا يتعلق بتجهيزه عند موته.

 تنقسم الوصية اىل األحكام اخلمسة: -4
 فريغ الذمة من الواجبات.أ(  فالواجبة هي الوصية بت

 ب( واملندوبة الوصية بالقربات واملرياث.
 ت( واملباحة كالوصية باملباح بان يصري ابنه عاملًا مثاًل.

ث( واملكروهة كالوصية مبا فيه تفضيل لبعض الورثة علـى الـبعض   
 اآلخر بدون مرجح شرعي.

 ج( والوصية باحملرم مثل قطع الرحم.
ليكية من العقود وحتتـاج اىل القبـول اذا   االقوى ان الوصية التم -5

كانت لشخ  معني، وهي عقد جائز ألنه حيق للموصي ان يرجـع فيمـا   
 أوصى به ما دام حيًا.

 
 [ ِباْلَمْعُروَِ قوله تعاىل ]  
عـم  أن املعروف أذ إحسان ومال او منفعة أأي الوصية هلم ب -1
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 من املال.
 التقييد باملعروف ملنع حصول الضرر بالوصية. -2
 يف الوصية صلة للرحم. -0
 مغادرة الدنيا باحسان ومعروف. -4
مناسبة وعمل يـدل علـى التخلـي عـن الـدنيا وعـدم       الوصية  -4

 التمسك بزينتها.
 قرار باملوت ومالقاة الباري.يف الوصية إ  -5
وهـذا اإلعـالن يـنعكس     ،اعالن باإلستعداد للموت وتوقعـه  -7

 على نوع العمل والسلوك.
فمن يوصـي لألقـربني علـى     ،قاماعتبار قاعدة األولوية يف امل -1

حنو اإلستحباب والفضل واإلحسان فمن األوىل ان يقضي ديونـه ويـربء   
 ذمته ويؤدي حقوق اآلخرين.

 
 [ حَقًّا َعَلى اْلُمتهِقينَ قوله تعاىل  ] 

ان الوصـــية بالقـــدر املناســـب مـــن املـــال والنفـــع اىل الوالـــدين  -1
عضال وداء ال شفاء منه واألقربني من قبل احملتضر او الذي ابتلي مبرض 

 ،اال بفضل اهلل حق وصدق على املـؤمنني الـذين خيشـون اهلل عـز وجـل     
 وميتثلون ألوامره ويتجنبون معصيته.

يف اآلية توكيد على الوصية ودعوة لعدم التفريط بهـا وميكـن ان    -2
نطلـــق عليـــه اصـــطالح )الوجـــوب اإلمجـــالي( وانـــه مـــبني باملواريـــث  

 والفرائض.
العقائدي يف آخر ايام اإلنسان من الـدنيا وان   اآلية تبني احلضور-0

هذا احلضور يتغشى ذوي القربى، وفيه حث هلم على اإلستغفار له عند 
 املوت وذكره ذكرًا حسنًا.

 ،ركان العامل اإلسالميأستبقى هذه اآلية مشسًا مضيئة تشع يف  -4
 وتهدي اىل التقيد بكتابة الوصية واإللتزام بتنفيذها.
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ة بانهــا صــفحة كرميــة ووثيقــة ختفيــف وعهــد  تظهــر اآليــة الوصــي -4
 وقضاء حتى يف ساعة املوت.

كمـا يكـون اإلسـتغفار سـاعتها ضـرورة وحاجـة تكـون الوصـية          -5
 رمحة وآلة للتدارك.

ورد عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم انه قال: "من مل حيسن  -7
 .(1)وصيته عند موته كان نقصًا يف مروءته وعقله"

 ويف احلديث مسائل:
 كتابة الوصية عند ظهور امارات املوت األوىل:
 حسن كتابتها باملعروف ومبنع الظلم واالجحاف والتعدي. الثانية:

ــة: ــةأالوصــية ذات صــبغة انســانية و  الثالث ــا   ،خالقي وتتعــدى منافعه
 وارث او املورث.لالقضية الشخصية ل

لقد اراد اهلل عز وجل ان تكون صلة الرحم هي الشعاع املضيء   -1
خيلــف اإلنســان بعــده عنــد مغــادرة الــدنيا، والــرحم حبــل متصــل الــذي 

، أي انـه  (2)بالسماء ويقول: "اللهم صل من وصلين واقطـع مـن قطعـين"   
 يدعو للميت عند مماته ومغادرته الدنيا.

الوصية عند املوت قد تكون ناسخة ملا صـدر منـه يف حياتـه مـن       -1
 قطع للرحم بسبب الشح وامراض النفس الشهوانية.

سـتئثار  إتعترب الوصـية واقيـة وامانـًا مـن اخلـالف والشـقاق و       -13
 بعض الورثة بالرتكة.

فـراد  أاآلية حتث اهل االميان على كتابة الوصية ملا فيهـا مـن    -11
التقـوى مـن الــيقني واالحـرتاز عمــا فيـه شـك، وصــيانة الـنفس وتــدارك       

 الذنب.
يف اآلية مدح وثناء للذين يكتبون وصاياهم ملا تدل عليه من  -12

                                                           

 .1/257البيان  ومع(1)
 .5/214شعب اإلميان (2)
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يئة النفسانية الجتناب املعصية وما تعنيه من التلبس حبـال مـن احـوال    اهل
املتقني الن اهلل عز وجل وصف الوصـية للوالـدين واالقـربني بانهـا حـق      

 على املتقني.
الوصية مساهمة مباركة يف احلفـاظ علـى النظـام االجتمـاعي      -10

 واملوازين واألعراف العامة وما عليه معايش الناس.
ــية   -14 ــة الوص ــوس   يف كتاب ــالح للنف ــاملعروف اص ــا ب ــر فيه واألم

وللمجتمع، ودعوة لآلخرين لالقتداء بكتابتها وحث لشطر منهم للعمل 
 رض.حكام الشريعة يف األبها وتنفيذ ما جاء فيها وتعاهد أل

 فرض ثبوت ال وحتصني نظر ثبوت ثابتا يعين { حقا }: قال القرطيب 
 لـو  ألنـه  نـدبا،  كونـه  على يدل وهذا {املتقني على } قوله بدليل ووجوب

 خيـاف  أي يتق من اهلل خ  فلما املسلمني، مجيع على لكان فرضا كان
 فرضـا  فيلزمـه  مـات  إن تلفـه  يتوقع فيما إال الزم غري أنه على دل تقصريا
 وتقصـريا  لـه  تضـييعا  كـان  عنـه  سكت إن ألنه به والوصية، بكتبه املبادرة

 .(1)(منه
وال دليل على هذا التخصي ، وإثبات شيء لشيء ال يدل على نفيه 
عــن غــريه فــإذا كــان حقــًا علــى املــتقني فــال يعــين أنــه ال يثبــت املســلمني   
باإلضافة إىل ورود اآليات اليت تصـف املسـلمني بـاملتقني، وقـد إبتـدأت      
اآليـــة خبطــــاب املســــلمني والســــلمات كافــــة إىل يــــوم القيامــــة بقولــــه  

َهببا الهببِذيَن آَمُنببوا ُكِتببَب َعَلببيْكُمْ َياَأيُّ تعــاىل]

 ، إاا جاءت خامتة اآلية حقًا على املتقني لوجوه منها:(2)[اْلِقَصاصُ 
 تأكيد مضامني اآلية. األول:
 بعث املسلمني على العناية بالوصية. الثاني:

الثناء على املسلمني وأنهم يبلغون باإلمتثال ألحكام القرآن  الثالث:

                                                           

 .2/244تفسري القرطيب (1)
 .177سورة البقرة (2)
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 مراتب التقوى.
ُكْنبُتمْ خَيْبَر ُأمهبة  إنه مـن مصـاديق قولـه تعـاىل]     الرابع:

 .(1)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
اإلشارة إىل األمـم السـابقة مـن املسـلمني، واإلخبـار بـأن        اخلامس:

الوصية حق وجاء بهـا األنبيـاء السـابقون، وورد يف التنزيـل حكايـة عـن       
َكباِة َمبا َوَأْوََاِني ِبالصهالَِة َوالزه عليه السالم] ىعيس

بتعاهـد الصـالة    اكاتهفيه حث ووصية من عيسى حملو، (2)[ٌُْمُت حَيًّا
 وإتباعه يف طاعة اهلل.  

 هل اآلية منسوخة
لقــد جــاءت اآليــة صــرحية يف الوصــية وأحكامهــا، وهــي تشــريع       
وتأسيس لقانون يتغشى حيـاة املسـلمني، ويتجلـى عنـد حضـور أمـارات       

اآلية بلحاظ موضوع النسخ أو  املوت على حنو اخلصوص، وقد ذكرت يف
 عدمه أقوال:
ُيوَِيكُْم َّللاهُ اآلية منسوخة بآية املواريث وهو قوله تعاىل] األول:

 .(0).......[ِفي َأْوالٌَُِكمْ ِللذهَكِر ِمثُْل حَظو اْلُنثَيَيْنِ 
اآليــة حمكمــة ولكــن ظاهرهــا العمــوم، واملــراد اخلصــوص    الثــاني:

 يرثـان كالكـافرين والعبـدين، ويف القرابـة غـري      واملراد الوالدان الذين ال
، فتكـون الوصـية للعـم واخلـال     (4)الورثة عن الضحاك وطاوس واحلسن

مثاًل مع وجود اإلبن واألب أو األخ، ألن العم واخلال من املرتبة الثالثة، 
فتحجبهما املرتبة األوىل وهم الوالدان واألبناء، وحيجبهما األخ وهو من 

 ة.املرتبة الثاني

                                                           

 .113سورة آل عمران (1)
 .01سورة مريم (2)
 .12-11سورة النساء اآليتان (0)
 .2/244تفسري القرطيب (4)
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اآلية عامة وتقرر احلكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل  الثالث:
 من كان يرث بآية الفرائض، عن إبن عباس واحلسن وقتادة.

مل تستقل آية الفرائض بنسخ آية البحث، ولكن النسخ جاء  الرابع:
عن أبي أمامة الباهلي عن النيب حممد ، بضميمة أخرى ملا ورد يف الدين 

 َوِصيََّة َفاَل َحقَُّه َحقٍّ يِذ ُكلَّ َأْعَطى َقْد اللََّه إنَّوآله وسلم) صلى اهلل عليه
 .(1)(ِلَواِرٍث

ــي       ــافعي، وأدع ــال الش ــه ق ــرآن وب ــخ الق ــنة ال تنس ــار أن الس واملخت
 اإلمجاع على القول بأن السنة تنسخ القرآن وفيه مسائل:

على فرض تعلق احلديث مبوضوع الوصية املـذكورة يف آيـة    األوىل:
ولكنه من التخصي  والتقييـد والبيـان يف   ، البحث فهو ليس من النسخ 

 بعض موارد اآلية.
اخلالف يف نسـخ السـنة للقـرآن صـغروي، ومـا بـني الـدفتني         الثانية:

ظاهر للعلماء والناس مجيعًا، وسامل عن الزيـادة والنقيصـة وباإلمكـان    
اآليات اليت يقال أنها منسوخة بالنسـبة واألحاديـث الـيت نسـخت      مجع

تلك اآليات للتحقيق فيها، وبيان تعدد وجوه اآلية القرآنية وتأويلها، وهو 
مبحــث شــريف يصــلح أن ختصــ  لــه دراســات متعــددة بلحــاظ جهــة   

 التحقيق.
قد يقع النسخ يف القرآن، ويكون املنسوخ غـري مـذكور فيـه،     الثالثة:

دت األخبار بذكره وتدل آيـة النسـخ يف مفهومهـا عليـه كمـا يف      ولكن ور
حتويل القبلة فلم يذكر إستقبال املسـلمني لبيـت املقـدس يف القـرآن، قـال      

َقببْد َنببَرى َتَقلُّببَب َوجِْهببكَ ِفببي السهببَماِء تعــاىل]

َََْر  كَ ش َفَلُنَولويَنهكَ ِقبْلَةا َتْرضَاَها فََولو َوجَْه

 .(2)[اْلَمسْجِِد اْلحََرامِ 
وقد تتضمن آية قرآنية حكمًا خيتلـف فيـه علمـاء املسـلمني مـن جهـة       

                                                           

 .1/201سنن الرتمذي(1)
 .144سورة البقرة (2)
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نسخه لوجود آية أعم منه أو يقـع اإلخـتالف يف اآليـة الناسـخة، كمـا يف      
ــه تعــاىل] َوالهببِذيَن ُيَتَوفهببْوَن ِمببْنكُمْ َوَيببَذُروَن قول

َْوِل  ى اْلح مْ َمَتاعاا ِإَل َِيهةا ْلَْقَواجِِه َأْقَواجاا َو

 .(1)[ِإخَْراج   َغيْرَ 
كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها )وعن إبن عباس يف اآلية قال: 

وسكناها يف الدار سنة، فنسختها آية املواريث فجعل هلن الربع والثمن 
َوالهِذيَن ُيَتَوفهْوَن وعن عكرمة قال: نسختها] (2)(مما ترك الزوج

ِبَ نُفِسِهنه ِمْنكُْم َوَيَذُروَن َأْقَواجاا َيَتَربهْصَن 

 .(0)[َأْرَبَعَة َأشُْهر  َوَعشْراا
 بالفرض للوالدين الوصية نسخت قال إبن عباس واحلسن: الرابع:

 الشافعي مذهب وهو يرثون ال الذين لألقربني وثبتت،  النساء سورة يف
 ابن عن جرير ابن وأخرج، )(4)(العلم أهل من ومجاعة املالكيني وأكثر
 ال الذين األقربني ينسخ ومل يرث، من نسخ: قال اآلية يف عباس
 .(4)(يرثون

عن إبن عمر وإبن عباس: اآلية كلها منسوخة، وبقيت  اخلامس:
الوصية ندبًا، وبه قال مالك، وذكره النحاس عن الشعيب والنخعي، 

 ختلف الذين قالوا بأنها منسوخة على شعب، منها:إو
 حتى كله مباله يوصي الرجل كان:  قال اآلية يف شريح عن األوىل:

 .(5)املرياث آيات نزلت

                                                           

 .243سورة البقرة (1)
 .2/122الدر املنثور (2)
 .204سورة البقرة (0)
 .2/244تفسري القرطيب (4)
 .0/011تفسري الطربي (4)
 . 1/042الدر املنثور (5)
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 املرياث كان: قال اآلية يف واهد عن محيد بن عبد أخرج الثانية:
 .(1)(منسوخة فهي واألقربني، للوالدين والوصية للولد

 اْلَوِصيَُّة}أخرج إبن جرير، عن إبن عباس )قوله تعاىل الثالثة:
 وصية إال غريهما الوالدين مع يرث ال كان: قال { َواألْقَرِبنَي ِلْلَواِلَدْيِن

 األقربني وصية وأقر الوالدين، مرياث فبيَّن املرياث آية اهلل فأنزل لألقربني،
 فقرأ عباس ابن خطب :قال سريين بن حممد عن، )(2)(امليت مال ثلث يف

 الوصية خريًا ترك إن} اآلية هذه على مّر حتى فيها ما فبني البقرة، سورة
 ( .اآلية هذه نسخت:  فقال {واألقربني للوالدين

اآلية ليست منسوخة أصاًل، وبلحاظ عدم التنايف بينها وبني  السادس:
 وصية ال( السالم عليه) بقوله منسوخة أنها قال ومنآية املواريث، وقال)

 ال و الظن يقتضي لكان قدح كل من سلم لو اخلرب ألن أبعد فقد لوارث
 يقتضي مبا اليقني العلم يوجب الذي تعاىل اهلل كتاب ينسخ أن زوز
 ، وال دليل على هذا التفصيل بني العلم والظن يف املقام.(0)(الظن

إرادة العموم واخلصوص بني اآلية حمل البحث واحلديث  السابع:
أعاله وتقديره: ال وصية لوارث مبا يزيد على الثلث، وسئل اإلمام حممد 

، (4)الباقر عليه السالم: هل جتوز الوصية للوارث فقال: نعم وتال هذه اآلية
وباإلسناد عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يف حجة الوداع من وجع أشفيت منه على املوت فقلت يا وسلم وآله 
رسول اهلل بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وال يرثين إال بنت 

                                                           

 .1/042الدر املنثور (1)
 .1/410تفسري إبن كثري (2)
 .447/ 1ومع البيان (0)
َوْلََبَوْيِه ِلكُلو َواحِد  ِمْنُهَما السُُّدسُ ِممهبا أي قولـه تعـاىل]   (4)

 .11سورة النساء [َكاَن َلُه َوَلد  َتَركَ ِإْن 
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واحدة أفأتصدق بثلثي مالي ق قال : ال قلت : أفأتصدق بشطره ق قال : ال 
الثلث والثلث كثري إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة 

 يف ماله نهستدل بهذا احلديث بأن املريض ال حيج عأ، و(1)(لناسيتكففون ا
 .وهو بعيد

 قلت:  ثابت بن عروة قال،  وصية ال:  خثيم بن الربيع وقال) الثامن:
َوُأْوُلوا وقرأ] ولده إىل فنظر مبصحفك لي أوص خثيم بن لـلربيع

 هذا وحنو [اْلَْرحَاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِببَْع   ِفي ِكَتابِ َّللاهِ 
 ، أي ليس من مال كثري يوصى فيه ومنه.(2)(عمر ابن صنع

وال تعارض بني اآلية أعاله وآية البحث واليت جاءت بالوصية 
بالوالدين وذوي القربى، واألولية أعم ألن األرحام هلم املرياث فرضًا، 
واألقوى أن اآلية غري منسوخة والوصية مندوبة ومستحبة، فيكون اخلالف 

 صغرويًا.
وتكون الوصية يف طول آية املواريث وليست معارضة أو منافية هلا 
ووصية سعد يف حجة الوداع يف السنة العاشرة للهجرة أي قبل إنتقال النيب 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل الرفيق األعلى بنحو سنة واحدة 

 وموضوع الوصية أعم من الرتكة املالية.
لنيب حممد صلى اهلل عليه وآله ويتجلى إعجاز الوحي يف حديث ا

وسلم أعاله خصوصًا يف هذه األزمنة، وظهور موت الفجأة، وحوادث 
الطريق، الربي واجلوي والبحري وما يرتشح عن التقنية والكهرباء لتكون 
الوصية خريًا حمضًا، ووثيقة، ووسيلة إلستيفاء احلقوق وبر الوالدين، 

 وصلة الرحم.

                                                           

 .2/244تفسري القرطيب (1)
 .74سورة األنفال (2)
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الصغار باحلكمة وتعاهد اإلميان، وهو وقد يوصي اإلنسان ألوالده 
تركة أعظم من املال، وورد حديث الوصية مقيدًا ياإلستثناء فقد روي عن 
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: ال وصية لوارث إال أن زيز 

 .(1)الورثة(
َكاُنوا َيْكُتُبوَن ِفى وكانت الوصية متعارفة عند الصحابة والتابعني)

َوَصاَياُهْم َهَذا َما َأْوَصى ِبِه ُفاَلُن اْبُن ُفاَلٍن َأْوَصى َأنَُّه َيْشَهُد َأْن اَل  ُصُدوِر
ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوَأنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة 

ِفى اْلُقُبوِر َوَأْوَصى َمْن َتَرَك َبْعَدُه ِمْن َأْهِلِه  اَل َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه َيْبَعُث َمْن
َأْن َيتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَأْن ُيْصِلُحوا َذاَت َبْيِنِهْم َوُيِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن 

) َيا َبِنىَّ ِإنَّ اللََّه  َكاُنوا ُمْؤِمِننَي َوَأْوَصاُهْم ِبَما َوصَّى ِبِه ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوَب
 .(2)(اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن

 مأخوذة ليست الوصية بكتب املبادرة:  العلماء قال : وقال القرطيب 
 زيادة يف املبالغة:  وفائدتها عمر ابن حديث من هي وإاا اآلية هذه من

 .(0)(اإلستيثاق
اآلية ن  جلي على الوصية واحلديث بيان وتفسري هلا، ونسبة ولكن 

القول أعاله إىل العلماء حيتاج إىل حتقيق وتأويل ألنه خالف الواقع، ويف 
 آية البحث تفصيل يدل على عدم تعارضها أو منافاتها آلية املواريث منها:

قوله تعاىل)كتب( أي فرض، وال دليل على أن الفرض  األول:
 املنصوص يكون منسوخًا.

                                                           

 .5/254السنن الكربى للبيهقي(1)
 .2/205سنن البيهقي (2)
 .2/244تفسري القرطيب (0)
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تقييد الوصية برتك)خري( وهو املال ومبا فيه سعة ومندوحة  الثاني:
، والدينار (1)(خريًا يرتك مل دينارًا ستني يرتك مل من)وعن إبن عباس: 

 الواحد مثقال ذهب عيار مثان عشرة حبة.
وف، وهو قيد لعدم خروجها عن الرب الوصية باملعر الثالث:
 واإلحسان.
إختتام اآلية بأنها حق على املتقني، ومن خصائ  املتقني  الرابع:

 التقيد بأحكام املرياث، وما فرض له للورثة. 
*********** 

 

  قوله تعلىقوله تعلى
َفَمْن َبدهَلُه َبْعبَدَما سَبِمَعُه َفِإنهَمبا ] 

ُيبَدوُلوَنببُه ِإنه َّللا ِإْثُمببُه َعَلببى الهببِذيَن 

 111[ اآلية  سَِميع  َعِليم  
 

  القراءةالقراءة
قــرأ محــزة والكســائي وابــو بكــر عــن عاصــم )مــوص( بالتشــديد، 

 .(2) والباقون بالتخفيف وهما لغتان

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 مبتـدأ،  يف حمـل رفـع   سـم شـرط جـازم   إفمن: الفاء استئنافية، مـن:  

بعدما: بعد: ظرف زمان وهو بّدله: فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط، 
مضاف، ما: مصدرية وهي والفعل بعدها يف حمل مصدر مضاف اليه، أي 

، والضمري)اهلاء( يعود لإليصـاء وموضـوع الوصـية وتقـدير     بعد مساعه
 اآلية: فمن ما أوصى به امليت بعدما مسعه.

                                                           

 .1/041الدر املنثور (1)
 .5/004تفسري البغوي (2)
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، والضمري)اهلاء( مفعول مسعه: مسع: فعل ماض مبين على الفتح
 به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

 فإاا: الفاء رابطة جلواب الشرط، إاا كافة ومكفوفة.
إمثه: مبتدأ، وهو مضاف، والضمري)اهلاء( مضاف إليه، على الذين: 

 جار وورور متعلقان مبحذوف خرب.
ــول      ــلة املوص ــا ص ــراب ألنه ــن اإلع ــل هلــا م ــه(: ال حم مجلة)يبدلون

جلملة اإلمسية يف حمل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط، وجوابه يف وا
 حمل رفع خرب إسم، إسم الشرط)من(.

 إن اهلل: حرف مشبه بالفعل، وإسم اجلاللة إمسها.
 مسيع عليم: خربان.

، ويف دعاء (1) (له َيِحلُّ ال ما يعَمل َأن هو وقيل الذَّْنُب اإِلْثُم واإلثم:
وآله وسـلم: اللـهم أنـي أعـوذ بـك مـن املـأثم         النيب حممد صلى اهلل عليه

 .(2)واملغرم(

  يف سيلق اآليلتيف سيلق اآليلت
بعــد ان بينــت اآليــة الســابقة اعتبــار الوصــية باإلحســان علــى ذوي  
القربى عند دنو املوت وظهـور اماراتـه واكـدت عليـه جـاءت هـذه اآليـة        

 متضمنة الوعيد واإلنذار ملن يقدم على حتريف الوصية.
 باآليات اجملاورة على شعبتني: صلة هذه اآلية

 صلة اآلية باآليات السابقة، وفيها وجوه:األوىل:
ُكِتَب َعَليْكُْم ِإَذا حََضبَر صلة اآلية بقوله تعـاىل] األول:

 ، وفيها مسائل:(0)..[َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 

                                                           

 .12/4لسان العرب (1)
 .1/413الدر املنثور (2)
 .113اآلية(0)
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جتمع بني اآليتني وحدة املوضوع، وهو الوصية، وكأن هذه األوىل:
سابقة، ومن اإلعجاز يف سياق هذه اآليات إبتداء اآلية فرع من اآلية ال

كل من هذه اآلية واآلية التالية بإسم الشـرط)من( ومـا يـدل عليـه مـن      
 التعليق واخلصوص.

وفيه بشارة أن  أغلب املسلمني يتقيدون بآداب وأحكـام الوصـية   
 وأن الذي خيالفها يفضحه اهلل، ويؤثم على سوء فعله.

من إعجاز القـرآن اإلحاطـة بالوقـائع واحلـوادث إىل يـوم       الثانية:
القيامة، فلما تفضل اهلل وأمر بالوصية فانه سبحانه أخـرب عـن إثـم مـن     
يقوم بتبديل الوصية، وال تدل اآلية على لزوم حصول هذا التبديل إال 

 أن اآلية جاءت لبيان املوضوع واحلكم.
كام الوصية باإلنذار من يفيد اجلمع بني اآليتني تثبيت أح : الثالثة

 تبديل مضامينها.
يدل اإلنذار والوعيد على تبديل الوصية على موضوعيتها  الرابعة:

وقدســـــيتها ولـــــزوم تعاهـــــدها، وكأنهـــــا مـــــن عمومـــــات قولـــــه      
، بلحـاظ  (1)[َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواتعـاىل] 

أوصـى  أن مساع الوصية شهادة هلا خصوصـية تتجلـى مبغـادرة الـذي     
 الدنيا مبرضاة اهلل.

ترغيــب املســلمني مبراتــب التقــوى، وتعاهــدها، وعــدم  اخلامســة:
ــيري        ــية وتغ ــديل الوص ــية تب ــريط بالوص ــراد التف ــن أف ــا، وم ــريط به التف

حَقًّبا َعَلبى مضامينها فقد أختتمـت اآليـة السـابقة بقولـه تعـاىل]     

 [.اْلُمتهِقينَ 
لـى البقـاء يف   وتدل هذه اآليـة يف مفهومهـا علـى حـث املسـلمني ع     

 مراتب التقوى.

                                                           

 .177سورة البقرة(1)
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بيان فضل اهلل عز وجل على املسلمني، باألمر بالوصية السادسة:
 على حنو الفرض، ثم التحذير واإلنذار من تبديلها.

يتجلى اإلعجاز يف ويء اآلية السابقة بصيغة اجلمع)كتب  السابعة:
عليكم( بينما جاء إحتمال التبديل بصيغة املفرد وعلـى حنـو اإلحتمـال    
والشرط، لتأكيد حقيقـة وهـي أن املسـلمني يتـآزرون يف كتابـة الوصـية       
وســالمتها مــن التحريــف والضــياع، وان الفــرد الواحــد إن حــاول أن  
يبدهلا ال يقدر علـى معارضـة اجلماعـة، وان تكـرر التبـديل يف وصـايا       

ــاىل]      ــه تع ــع يف قول ــيغة اجلم ــه ص ــدل علي ــا ت ــددة كم الهببِذيَن متع

 [.ُيبَدوُلوَنهُ 
يفيد اجلمع بـني خـامتيت اآليـتني الرتغيـب بكتابـة الوصـية        نة:الثام

وتعاهد مضامينها، وحفظها وإجتناب حتريفها، فاختتمت اآلية السابقة 
[ حَقًّبا َعَلبى اْلُمتهِقبينَ باإلخبار اإلهلي بكـون الوصـية ]  
[ وفيـه  ِإنه َّللاهَ سَِميع  َعِلبيم  وأختتمت هذه اآلية بقوله تعاىل]

ــم   دعــوة للمســلمني  ــاب اإلث ــواب علــى حفــظ الوصــية وإجتن ــل الث لني
 والذنب وما يرتتب عليه من العقاب.

تتجلى موضوعية لغة التذكري يف اآليتني بلحاظ أن كتابـة   التاسعة:
الوصية مطلقة وأن التبديل قد يقع يف جزء وشطر منها على حنو السالبة 

 اجلزئية أو يقع  على الوصية على حنو السالبة الكلية.
ختت  بطرف واحد وهو  بيان حقيقة وهي أن الوصية ال العاشرة:

املوصي بل تتعلق بالشهود أيضًا ولزوم عدم تبديلهم مضامني الوصـية  
وقد جاء الن  بأن اإلنفاق يف احلياة والصحة أفضل من الوصية، عن 

 ابتـاعوا  النـاس  أيهـا  وسـلم:  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قتادة قال:
 حبـق  خبـل  أمرًا عرف إال شيء المرىء ليس أنه إال م،ربك من أنفسكم

 .(1)وههنا ههنا ماله يوّزع أخذ املوت حضر إذا حتى ، فيه اهلل

                                                           

 .1/041الدر املنثور(1)
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 اْلِقَصباصِ  ِفي َوَلكُمْ صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]   الثاني:

 ، وفيها مسائل:(1)[... حَيَاة  
 [ وجهني:َفَمْن َبدهَلهُ حيتمل قوله تعاىل] األوىل:
ُكِتَب َعَليْكُْم إختصاص الشرط بالوصية وقوله تعاىل] األول:

 .(2) [ِإَذا حََضَر َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 
إرادة املعنــى األعــم ومشــول اإلنــذار مــن التبــديل حلكــم  الثــاني:

 القصاص.
والصحيح هو األول، وهو القدر املتيقن من اآلية ونظمها، فحكم 

حيـاة للمســلمني،  القصـاص خطـاب عـام للمســلمني واملسـلمات وفيـه      
وقرآن معصوم من التحريف والتبديل، أما التبديل فهو خاص بالوصية 

 ومساعها.
بني القصاص والوصية عموم وخصوص من وجه، فمـادة  الثانية:

اإللتقــاء هــي أن كــل واحــد منهمــا فــرض علــى املســلمني، وأمــا مــادة  
اإلفرتاق فان القصاص خاص بالقتل العمد، وقود القاتل إن مل تقبـل  

 لدية منه أو يعفو ولي الدم عنه.ا
شََهاٌَُة أما الوصية فتتعلق برتكة اإلنسان بعد موته، قال تعاىل]

َِيهِة  ْوُت حِيَن اْلَو َر َأحََدُكمْ اْلَم َبيِْنكُمْ ِإَذا حََض

 .(0)[اْثَنانِ َذَوا َعْدل  ِمْنكُمْ 
يف اإلمتثــال ألمــر اهلل بالقصــاص حيــاة للمســلمني، وفيــه   الثالثــة:

ة طول متوسط عمر املسلم، واملنسأة يف اآلجـال للرجـال والنسـاء    بشار
منهم واألمن من القتل ظلمًا، فيكتب أحدهم الوصية ولكن اهلل ميد يف 

ــاىل]     ــه تع ــريم يف قول ــد الك ــارة والوع ــره للبش  ِفببي َوَلكُببمْ عم

 [.حَيَاة   اْلِقَصاصِ 
                                                           

 .171اآلية(1)
 .113سورة البقرة(2)
 .135سورة املائدة(0)
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[ َتتهُقونَ  َلَعلهكُمْ أختتمت آية السياق بقوله تعـاىل] الرابعة:
ومن مصاديق التقوى التقيد بأحكام الوصية، والشهادة عليها من غري 

 تبديل وحتريف، وهل فيه ترجيح لشهادة املسلم على غريه .
جلواب نعم، ملوضوعية التقوى اخلشية من اهلل يف ضبط الشهادة، 
والتنزه  عن تبديلها للمالزمة بني التقوى والتوقي مـن الـذنوب، وهـو    

 اإلقرتاني:وفق القياس 
 يبدلون مضامني الوصية. املتقون الالكربى:

 املسلمون هم املتقون.الصغرى:
 املسلمون ال يبدلون الوصية. النتيجة:

يفيد اجلمع بني اآليتني بعث املسلمني على تعاهد منازل  اخلامسة:
التقوى، والتقيد بأحكامها، ألن اهلل عز وجل يسمع ويعلم مبا يقولون 

َوَمْن ُيوَق شُحه َنْفِسِه َفُ ْوَلِئكَ ُهمْ ىل]ويفعلون، قال تعـا 

، وإذ تأتي خامتة آية البحث إنـذارًا للـذين يبـدلون    (1) [اْلُمْفِلحُونَ 
 الوصية فانها بشارة للمسلمني لتعاهدهم ألحكام القصاص.

ملا جاءت آيـة السـياق باملالزمـة بـني القصـاص واحليـاة        السادسة:
ِإنه َّللاهَ ت هـذه اآليـة بقولـه تعـاىل]    النوعية العامـة للمسـلمني، أختتمـ   

[ لتأكيد احلياة والسالمة من القتل وفيه داللة على أن سَِميع  َعِليم  
ــال        ــل، ق ــد اهلل عــز وج ــن عن ــو نعمــة م ــا ه ــار املســلمني إا طــول أعم

ء  تعـاىل] 
ْ
َوِإْن َيْمسَسْكَ ِبخَيْر  َفُهبَو َعَلبى ُكبلو شَبي

 .(2) [َقِدير  
َلببيْسَ اْلبِببره َأْن صــلة هــذه اآليــة بقولــه تعــاىل] الثالــث:

، (0)[ُتَولُّوا ُوجُوَهكُْم ِقبََل اْلَمشْبِرِق َواْلَمْغبِربِ 
 وفيها مسائل:

                                                           

 .1سورة احلشر(1)
 .17سورة األنعام(2)
 . 177اآلية(0)
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ــذكر حفــظ     األوىل: ــرب، ومل ت ــراد ال ــذكر أف ــة الســياق ب جــاءت آي
 الوصية وعدم حتريفها، ولكنها تدل عليه بالداللة التضمنية من وجوه:

ية من اإلميان بـاهلل عـز وجـل ألنـه تعـاىل هـو       تشريع الوص األول:
اْلَوَِيهُة ِلْلَواِلَدْينِ الذي شرع الوصية وأمر فيها، قال تعاىل]

 .(1)[َواْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروَِ 
حفظ الوصية وعدم تبديلها مـن التصـديق بـاليوم اآلخـر،      الثاني:

 ألن هذا احلفظ من خشية اهلل واحلساب يوم القيامة.
تعاهد الوصية من اإلميان باملالئكة ألنهم هم الذين نزلوا  الثالث:

بالقرآن على النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم، وجـاءت الوصـية    
 واحلفاظ عليها، وإجتناب تبديلها يف هذه اآليات.

كتابة وحفظ الوصية من التصديق بالنبيني ألن النيب حممدًا  الرابع:
صلى اهلل عليه وآله وسلم هو الذي جاء بالوصـية مـن اهلل عـز وجـل،     

ُكْنُتْم خَيَْر ُأمهة  وجاء القرآن بالثناء على املسلمني بقوله تعاىل]

 .(2)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
ساكني، ويرتشح الوصية من إتيان املال لذوي القربى واملاخلامس:

الثواب على الذي يشهد عليها وحيفظها ومينع من ضياعها وتلف حقوق 
 ذوي القربى.

 أن فأمر ، ذلك فوق فما (0)ألف يقال كان ، املال اخلري وعن قتادة:
 مـرياث  ذي لكـل  وأحلـق  الوالـدين  نسـخ  ثم ، وقرابته للوالدين يوصي
 مـن  يـرث  ال ملـن  الوصـية  فصارت ، وصية منه هلم وليست منها نصيبه
 .(4)قريب غري أو قريب

                                                           

 . 113سورة البقرة(1)
 .113سورة آل عمران(2)
حبه  11ألف دينار كل واحد مثقال ذهب عيار األول:املراد من ألف على وجهني: (0)

 .غرامًا ، واألرجح الثاني 2،42درهم فضة، كل درهم  الثاني:
 .1/042الدر املنثور(4)
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يوصـي الـذي تظهـر عليـه أمـارات املـوت، ويبقـى العمـل          الثانية:
بوصيته متعلقـًا علـى الشـهود والوصـي والورثـة، فأكـدت آيـة البحـث         
ــه    ــه مــن عمومــات قول وظيفــتهم وموضــوعيتها يف تثبيــت الوصــية وكأن

 .(1) [َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهمْ ِإَذا َعاَهُدواتعاىل]
يستلزم حفظ الوصية الصرب وإستحضارها وعدم األهمال  الثالثة:

أو التفريط، مبضامينها وإجنازها وجاءت آية السياق بالندب إىل الصـرب  
ــال      ــدان القت ــتم الوصــية يف مي ــد ت ــر واألذى، وق يف حــال الشــدة والفق
إلحتمال مالقاة القتل، فال يعلم أهله هل أوصى أو ال، ومباذا أوصى، 

وضــوعية الشــهادة علــى الوصــية واحلاجــة إىل الصــدق فيهــا  لتتجلــى م
والعدالة وعدم الكذب فيها، وقد يكون املسلم يف سفر ويتعذر شهادة 

 أخيه املسلم فيشهد على الوصية غري العدل من املسلمني.
فجاءت اآلية لتحذيرهم وزجرهم عـن الكـذب يف الوصـية، قـال     

يَن اْلَوَِبيهِة ِإَذا حََضَر َأحََدُكْم اْلَمبْوُت حِبتعـاىل] 

ْن َغيِْرُكْم  ْنكُمْ َأْو آخََرانِ ِم ْدل  ِم اْثَنانِ َذَوا َع

، وفيـه بيـان للنـاس بـأن     (2)[ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اْلَْرَِ 
مسألة الوصية تتعلق بها حقوق لذوي قربى امليت وغريهم ألنها تشمل 

ُتوَُبوَن ِمْن َبْعِد َوَِيهة  الديون للميت وعليـه، قـال تعـاىل]   

، إىل جانـب أماناتـه عنـد النـاس وأمانـاتهم      (0) [ِبَها َأْو ٌَْيبن  
فجاء التغليظ والتخويف من تبديل الوصية للناس مجيعـًا ومـنهم   

 .(4) [َليْسَ َعَليَْنا ِفي اْلُمويويَن سَبِيل  الذين يقولون]
 صلة هذه اآلية باآليات التالية، وفيها وجوه: الثانية:

                                                           

 .177سورة البقرة(1)
 .135سورة املائدة(2)
 .12سورة النساء(0)
 .74سورة آل عمران(4)
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َفَمْن خَاََ ِمْن ُمبوص  لة هذه اآلية بقوله تعـاىل] ص األول:

 ، وفيها مسائل:(1)[جََنفاا
مثلما جـاءت آيـة البحـث بالتحـذير مـن تبـديل الوصـية،         األوىل:

ــيحة يف     ــادهم إىل النص ــب املســلمني، وإرش ــة الســياق تأدي تضــمنت آي
 الوصية، وعدم حصول امليل واجلور فيها.

ــة: ــب يف موضــوع وأحكــام     الثاني ــات الرتتي مــن إعجــاز هــذه اآلي
 الوصية من وجوه:

 أمر اهلل عز وجل بالوصية على حنو الفرض. األول:
التحذير والوعيد من حتريـف وتغـيري الوصـية، ونعـت هـذا      الثاني:

 التحريف بأنه إثم وذنب ومعصية.
ــاد إىل     الثالث: ــالح واإلرش ــح واإلص ــى النص ــلمني عل ــث املس ح

 اجلامعة للشرائط حسب الكتاب والسنة.الوصية 
تؤكد آية السياق مضامني آية البحث وكذا العكس، وهـو   الثالثة:

من إعجاز القرآن بالتداخل واملالزمة بني اآليـتني، فمـع النصـح كتابـة     
الوصية الشرعية الصحيحة، وال زوز ملن يسمعها ويشهد عليها حتريفها 

دة اإلثم الذي تتضـمن آيـة البحـث    وتبديلها، ملا يف هذا التبديل من زيا
ــاىل]  ــه تع ــه بقول َفِإنهَمببا ِإْثُمببُه َعَلببى الهببِذيَن ذم

 [.ُيبَدوُلوَنهُ 
أختتمت كل من اآليتني بثالثة من أمساء اهلل عـز وجـل،   الرابعة:

وفيه ترغيب بالوصية ودعوة للمسلمني لكتابتهـا وحفظهـا وتعاهـدها،    
 [. سَِميع  َعِليم  ِإنه َّللاهَ فاختتمت آية البحث بقوله تعاىل]

 [.ِإنه َّللاهَ َغُفور  َرحِيم  وأختتمت آية السياق بقوله تعاىل]
وهل فيه مندوحـة للتـدارك، وقيـام مـن بـدل مـا مسـع مـن امليـت          

 بالرجوع إىل احلق والصدق.

                                                           

 .112اآلية(1)
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اجلواب نعم ليتم توزيع الرتكة وإخراج الثلث وفق الوصية وكـذا  
 يف مرتبـة توزيـع الرتكـة حسـب     بالنسبة للديون واألمانات، قـال تعـاىل  

 .(1)[ِمْن َبْعِد َوَِيهة  ُيوَِي ِبَها َأْو ٌَْين  السهام]
جــاءت آيــة البحــث بــذكر اإلثــم وحلوقــه بالــذي يبــدل    اخلامســة:

الوصية، أما آية السياق فنفت اإلثم عن الناصح الـذي يهـدي املوصـي    
َعَليْكُمْ َوَما جََعَل إىل عدم امليل واجلور يف الوصية، قال تعاىل]

 .(2)[ِفي الدوينِ ِمْن حََرج  
 وصـّية  ميضـون  واألوصـياء  األوليـاء  كـان  قـال الكلـيب:   السادسة:

 املال استغرق وإن اآلية {ما مسعه بعد بّدله فمن} اآلية نزول بعد امليت
َفَمْن خَاََ ِمْن اآلية] هذه نسختها ثمَّ شيء، بغري الورثة ويبقى كّله

 .(4()0)[ُموص  جََنفاا
ولكن اآلية أعم ألنها نعتت التبديل بأنه إثم وأنذرت عليه، مما يدل 
على أنه ليس من الناسخ واملنسوخ وكل من اآليـتني يف طـول األخـرى    

 لتأتي الوصية تامة يف ذاتها ونفعها.
َياَأيَُّهبا الهبِذيَن صـلة هـذه اآليـة بقولـه تعـاىل]      الثاني:

يْكُمْ الصويَامُ َكمَ  َب َعَل وا ُكِت ى آَمُن َب َعَل ا ُكِت

 ، وفيها مسائل:(4) [الهِذيَن ِمْن َقبِْلكُمْ 
إحتـاد جهــة اخلطـاب يف اآليــتني، فكـل منهمــا متوجهــة يف     األوىل:

خطابها إىل املسلمني، وجاءت آية البحث بصيغة اجلملة اخلربيـة، وآيـة   
 السياق بصيغة اجلملة اإلنشائية ولغة األمر.

                                                           

 .11سورة النساء(1)
 .71سورة احلج(2)
 . 110سورةالبقرة(0)
 . 1/024الكشف والبيان للثعليب (4)
 .110اآلية(4)
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رام اهلل للمسلمني، وهـدايتهم  تدل كل من اآليتني على إك الثانية:
إىل سبل الصالح، وجاءت آية السياق يف العبادات وفريضة الصوم، أما 

 آية البحث فهي خاصة يف املعامالت وخبصوص الوصية.
أداء فريضة الصيام واقية من تبـديل الوصـية ومضـامينها،     الثالثة:

حلرص ألنه شاهد على اإلميان، وفيه تنمية مللكة الصدق عند مسلم، وا
 على إظهار التقوى يف القول والعمل.

فالصيام عبادة خالصة هلل عـز وجـل ال يكـاد يعلـم بهـا النـاس إذ       
يكون الصائم يف ساعات من نهاره يف خلوة عن الناس، ولكنه ميتنع عن 
ــذا ورد يف     ــًا لــه ســبحانه ل األكــل والشــرب طاعــة هلل عــز وجــل، وحب

 عمل كل ه وآله وسلم:احلديث القدسي عن النيب حممد صلى اهلل علي
 .(1)به أجزي وأنا لي فإنه الصيام إال له آدم ابن

وهذه الصلة بني الصيام وتعاهد الوصية من إعجاز سياق آيـات،  
واجملاورة بـني اآليـات الوصـية وآيـات الصـيام، وتعـدد صـيغة الفـرض         

 يف كل من: والكتابة يف هذه اآليات
 حكم القصاص للقتل العمد.األول:
 كتابة الوصية والرب بالوالدين، وصلة األقربني. الثاني:

 فريضة الصيام. الثالث:
ليكون تعضيد فريضة الصيام للتكاليف األخرى من عمومات قوله 

ــاىل] َوَأْن َتُصببوُموا خَيْببر  َلكُببمْ ِإْن ُكنببُتمْ تع

، بتقريب أن منافع الصيام أعم من أن تنحصر يف ذات (2) [َتْعَلُمونَ 
ال فعل الذي يصوم نفسه، بل ترتشح منافع صيامه الفريضة وأدائها، و

على اآلخرين من حوله ومن بعـده، وكمـا يف آيـة  ذبـح البقـرة إلحيـاء       
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امليت عند بين إسرائيل كمـا ورد يف التنزيـل حكايـة عـن موسـى عليـه       
 .(1) [ِإنه َّللاهَ َيْ ُمُرُكمْ َأْن َتْذَبحُوا َبَقَرةا السالم]

ــة: ــى      الثالث ــه عل ــة الســياق عــن فريضــة الصــيام وكتابت أخــربت آي
َكَمببا ُكِتببَب َعَلببى املسـلمني مـن األمـم السـابقة بقولــه تعـاىل]     

 [.الهِذيَن ِمْن َقبِْلكُمْ 
فهل كتابة الوصية خاصة باملسلمني ام أنها ُفرضت على املسـلمني  
يف امللــــل الســــابقة، األصــــح هــــو الثــــاني لقولــــه تعــــاىل يف وصــــف 

 [.َعَلى اْلُمتهِقينَ  حَقًّاالوصية]
ويف التشابه بـني وظـائف املسـلمني يف امللـل املتعـددة شـاهد علـى        
وراثــة املســلمني لألنبيــاء، وتعاهــدهم للوظــائف العباديــة واألخالقيــة،  

 .(2)[خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ وأنهم]
[ َلَعلهكُْم َتتهُقونَ أختتمت آية السياق بقوله تعاىل] الرابعة:

أن هذه اخلامتة شاملة آلية البحث وأن عدم تبديل مضامني الوصـية  وك
 بعد مساعها من التقوى.

َأيهاماا َمْعبُدوٌَات  صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]    الثالث:

، وفيها (0) [...َفَمْن َكاَن ِمْنكُمْ َمِريضاا َأْو َعَلى سََفر  
 مسائل:

لقد جاءت آية البحث بالزجر واإلنذار من تبديل الوصية  األوىل:
بعد وفاة املوصي، ومل يأت القرآن باإلنذار من تبـديل فريضـة الصـيام    
وأحكامها وسننها مع أن الصـيام أهـم رتبـة وهـو مـن إعجـاز القـرآن،        
وبشارة تعاهد املسلمني للعبادات، وعدم قيامهم بتحريفها أو تبديلها، 
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توبًا على األمم السابقة إال أنهـم زادوا فيـه إىل أن   وقد كان الصيام مك
 صار يف الصيف فشق عليهم مع ما فيه من الزيادة.

كما تعاهد املسلمون فريضة الصيام، والوعاء الزمـاني هلـا   الثانية:
وهو شهر رمضان على حنو التعيني املمتنع عن التخيري، فانهم حيافظون 

ذوي قربـاه وديونـه وأماناتـه    على الوصايا الـيت ختـ  امليـت يف مالـه و    
 وعهوده وحنوها.

ويدل سياق اآليات على حقيقة وهي أن أداء العبادات ينمي ملكة 
األمانة عند املسلمني، وزعلهم يرتقون يف منازل التقـوى واخلشـية مـن    
اهلل، فيتســاملون علــى حفــظ الوصــية، وميــوت صــاحبها وهــو يعلــم أن   

ضامينها ويتجنب تعديها، الشهود يصونون وصيته وأن الوصي يعمل مب
َوالَ َتكُْتُمببوا ليفــوز املســلمون بــالثواب يف اآلخــرة، قــال تعــاىل]

 .(1)[الشهَهاٌََة َوَمْن َيكُْتْمَها َفِإنهُه آِثم  َقْلبُهُ 
جاءت الرخصـــة يف فريضـــة الصـــيام للمـــريض واملســـافر الثالثـــة:

صة باإلفطار وصيام أيام أخرى يف حاله الصحة واحلضر، وليس من رخ
يف حفظ الوصية ألنها ال تقبـل التجزئـة، فـأفراد الصـيام غـري إرتباطيـة       
يصام كل يـوم منهـا علـى حنـو مسـتقل وان قلنـا بكفايـة النيـة الواحـدة          
جملموع الشهر، وصحيح أن الوصية إحناللية لتعدد أفرادها ومواضيعها 
إال أنه زب صيانتها وحفظها ومنع التحريف فيها على العموم اجملموعي 

 واإلستغراقي، فليس من رخصة يف تبديل فرد منها.
وال خترج الرخصة يف اإلفطـار للمـريض واملسـافر، عـن مصـاديق      

، (2)(بعزائِمه يؤخَذ َأْن حيبُّ كما برخصِه يؤخَذ َأْن حيبُّ اللََّه إّنالتقوى)
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وفيه تأديب للمسلمني وإصالح جملتمعاتهم، وسبب إلرتقائهم يف سـلم  
 املعارف اإلهلية.

  عجلز اآليةعجلز اآليةإإ
تساهم اآلية يف تثبيت األحكام وتنفيـذ املواثيـق والعهـود وهـي هبـة      

لذي ميوت يف حفظ مقاصده املالية واالخالقية والشرعية يف احلياة لكرمية 
 الدنيا.

جــاءت هــذه اآليــة بلغــة التخويــف والوعيــد، وتعقــب آيــة فــرض  
الوصية اإلخبـار بأنهـا حـق وواجـب علـى الـذين خيشـون مـن اهلل عـز          
وجل، وجاءت هذه اآلية لضبط طريق الوصية ووصـوهلا إىل الوصـي   

ــه تعــاىل]    ــدليل قول ــة ألنهــا منقطعــة يف جهــة الصــدور، ب ِإَذا والورث

 [.حََضَر َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 
فيموت املوصي وتبقى وصيته أمانة عنـد الـذين مسعـوا الوصـية،     

نه َّللاهَ إِ وقد أمر اهلل عز وجـل املسـلمني بـأداء األمانـة، قـال سـبحانه]      

 .(1)[َيْ ُمُرُكمْ َأْن ُتَؤُّوا اْلََماَناتِ ِإَلى َأْهِلَها
ومع أن الوصية مؤنثة فقد جاءت اآلية بصيغة املذكر إلرادة ما هو 
أعــم مــن الوصــية، ولتأديــب املســلمني علــى التنــزه عــن تبــديل القــول  
 والشهادة ليكون تنزههم عن حتريف أو تبديل الكتاب من باب األولوية

القطعية، وهو من وجوه الثناء على املسلمني وإكرام اهلل عز وجل هلم 
 .(2)[خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ جبعلهم ]

أمــرًا ســهاًل، ومييــل إىل ويظنهــا الوصــية يف بعضــهم تهــاون وقــد ي
التفريط يف الشهادة عليها، وتبديلها مبا يالئم حالـه ومـا زـر املنفعـة لـه      

بالواسطة، فجاءت هذه اآلية لتأكيد حقيقـة وهـي أن تبـديل    مباشرة أو 
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الوصية إثم وذنب عظيم زب إجتنابه، فالذي حيضره املوت جتب عليه 
الوصية ألنها حق على املتقني وخصـلة محيـدة مـن خصـاهلم، والـذي      
ــاء ألن     ــي والقض ــة والوص ــا إىل الورث ــوم بابالغه ــب أن يق يســمعها ز

 إخفاءها أو تبديلها إثم وذنب.
ويف اآلية حث للمسلم على كتابة وصيته، ومنع من إصابته باليأس 
والقنوط إلحتمال أن الشهود يبدلون الوصية وما يف هـذا التبـديل مـن    
ضياع احلقوق، وتوجه اللوم للموصي بأنه مل يقـم مبـا زـب عليـه مـن      
الوصية للوالدين واألقربني، وال أصل هلذا اللوم ولكنه بسبب تبـديل  

ني الوصية، فيختار الذي تدنو منيته العـزوف عـن إمـالء    الشهود مضام
 وتدوين الوصية.

فجاءت هذه اآلية لبعثه على كتابتها، وإخبـاره واملسـلمني مجيعـًا    
بأن اهلل عز وجل هو الذي حيفظ الوصية بتأديب املسلمني والزجر عن 
التفريط بها وحتريفها، وهو من رمحة اهلل باملسلم عندما حيضره املوت 

رة أن اهلل عز وجل خيفف عنه وطأة دخول القرب، فـان اهلل الـذي   وبشا
َفبالهُ حيفظه يف وصيته حيفظه ويرمحه يف عامل الـربزخ، قـال تعـاىل]   

 .(1) [خَيْر  حَاِفظاا َوُهَو َأْرحَمُ الرهاحِِمينَ 
وقد يظن أن الدالالت املستقرأة من ذكر أمساء اهلل يف خامتة اآلية 

 الوصية، قال القـرطيب: ان اهلل مسيـع علـيم:    خاصة مبن يبدل وحيرف
 وتبــديل املوصــني جنــف مــن شــيء معهمــا خيفــى ال تعــاىل هلل صــفتان
 .(2)املعتدين

 ودالالت اخلامتة الكرمية لآلية أعم، وتتضمن أمورًا:
 البشارة للموصي مبراتب الثواب على وصيته. األول:

                                                           

 .54سورة يوسف(1)
 .2/254القرطيبتفسري (2)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 235

ان اهلل عز وجل يعلم بالوصية وحال مـن أوصـي لـه وأن     الثاني:
َأنه َّللاهَ ِبَمبا اهلل عز وجل هو الذي يسمع الوصـية،  قـال تعـاىل]   

 .(1)[َتْعَمُلوَن خَبِير  
بيان عظيم قدرة اهلل وانه سبحانه مسيع لكل املسموعات الثالث: 

السهَمَواتِ َولِهِ ُمْلكُ قال تعاىل]، ومجيع األشياء حاضرة عنده 

ْء  َقِدير  
 .(2)[َواْلَْرَِ َوَّللاهُ َعَلى ُكلو شَي

إرادة إصــالح املســلمني يف ميــادين الشــهادة واحلكـــم،      الرابــع: 
 وإجتناب اجلور والظلم يف الوصية والشهادة عليها ونفاذها.

اإلخبار عن مشول من يبدل الوصـية بالتوبـة، وإمكـان     اخلامس:
 التدارك وبيان ن  الوصية.

وهذه اآلية من آيـات )اإلنـذار( ملـا فيهـا مـن الزجـر والتحـذير عـن         
َوالَ تبديل الوصية وهل يصل هذا التبديل إىل خيانة األمانة قال تعـاىل] 

نهـا ذات حكـم   إ، اجلـواب ال، ف (0)[َتكُْن ِلْلخَاِئِنيَن خَِصيماا
خاص أقل رتبـة مـن خيانـة األمانـة لـذا فمـن إعجـاز اآليـة أنهـا خصـت           

على حنو مستقل ومسته تبدياًل ملـا مت مساعـه مـع اجلمـود علـى      املوضوع 
الن  وعدم بلوغه مرتبة خيانـة األمانـة ومـن اإلعجـاز أن اآليـة جـاءت       

)بعدما إسـتمع لـه( ألن السـماع قـد يـأتي       )بعدما مسعه( ومل تقل بلفظ
ــه إىل        ــى من ــرب وأدن ــه أق ــيان إلي ــون النس ــد، ويك ــري قص ــن غ ــًا وم عرض

 اإلستماع.
)فمن بدله(  ة هذه اآلية آيةويمكن تسمي

ولم يرٌ لفظ)بدله( في القرآن إال في هذه 
 اآلية.
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  اآلية سالحاآلية سالح
اآلية دعوة للتدارك وابقاء باب اإلحسان والثواب مفتوحًا حتى بعد 

 املمات، وفيها حفظ للعهود واحلقوق وتنمية مللكة االمانة.
 كل آية من القرآن أمن وواقية وسالح، وليس من حصر للمواضيع

 وامليادين اليت ينتفع فيها من اآلية الكرمية.
لقد إبتـدأت اآليـة باسـم الشـرط الـذي يفيـد التعليـق، ومصـاحبة         
الوعيد له، فما أن يقوم شاهد بتبـديل مضـامني الوصـية حتـى يصـدق      
عليه أنه آثم ويستحق العقاب، وهذا العقاب أكرب بكثري مما أخفاه وتعمد 

 تبديله من أفراد ومضامني الوصية.
 واآلية سالح من وجوه:

ترغيــب املســلم واملســلمة بكتابــة الوصــية،، ودفــع الشــك  األول:
بالشهود، وهذا الشك يؤذي صاحبه وتزداد وطأة األذى مـع أمـارات   
املــوت، فجــاءت هــذه اآليــة للتخفيــف عنــه، وبعــث الســكينة يف نفســه   

 خبصوص الوصية وتعاهدها.
اآلية سالح للشاهد والسامع للوصية بامتالء نفسه باخلشية  الثاني:

من اهلل، مما زعله منتبهًا للوصية، حريصًا على اإلنصات هلا، ووعيهـا  
وثبوتها يف الوجود الذهين، ودفع آفة النسيان من الدبيب إليها، فاآلية 
وان جاءت يف التحذير من التبديل العمدي واملقصود الوصية إال أنهـا  

يف تنمية ذاكرة وفطنة املسلم، وهـي مرتبـة ورفعـة ناهلـا املسـلمون      تنفع 
ُكْنُتمْ خَيْبَر ُأمهبة  بفضل من اهلل ومن عمومـات قولـه تعـاىل]   

، ليكون تعاهد املسلمني للفرائض والواجبات (1)[ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ 
 يف باب العبادات واملعامالت متصاًل ومستمر إىل يوم القيامة.
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سان بالفطرة إجتنابه األذى وسعيه لدفع الضرر ومن خصائ  اإلن
عن نفسه، فجاءت اآلية باإلخبار عن املالزمة بني تبديل الوصـية وبـني   

 العقاب، وهو وفق القياس اإلقرتاني:
 اإلثم عاقبته العقاب األخروي. الكربى:

 تبديل الوصية إثم. الصغرى:
 تبديل الوصية عاقبته العقاب األخروي. النتيجة:
القرآن بذم الذي يصر على اإلثم والذنب ويعّرض نفسه  وقد جاء

َوِإَذا ِقيَل َلُه اتهبِق َّللاهَ َأخََذْتبُه للعذاب، قـال تعـاىل]  

 .(1) [اْلِعزهُة ِباإِلْثِم َفحَسْبُُه جََهنهمُ 
يف اآلية سالح للوصي واملوصى له بأن تصله الوصية ساملة  الثالث:

ــل ذي    ــذ ك ــديل، ليأخ ــف والتب ــن التحري ــواب   م ــأتي الث ــه وي ــق حق ح
 للموصي وهو يف قربه.

اآلية سالح لعموم املسلمني لألمن من أكل املال املغصوب  الرابع:
 الذي يأتي بتبديل الوصية الذي قد يأتي من وجوه:

 اصابة إنسان ملال مل يوص امليت له بهذا املال. األول:
 : وي زيادة عن األرث بسبب حجب وتبديل الوصية.الثاني

 إخفاء دين على امليت. الثالث:
التسرت والغفلة عن أمانة للناس عنده وصريورتها من ملك  الرابع:

 الورثة قهرًا وإنطباقًا باعتبارها تركة للمورث مع أنه أوصى بها.
فجاءت اآلية ملنـع احليـف والظلـم الـذي يلحـق أربـاب احلقـوق،        

 والورثة ومن أوصى هلم امليت.
وحرز ألموال الورثة وسهامهم اليت كتب يف اآلية سالمة  اخلامس:

اهلل هلم مـن املـورث، ملـا فيهـا مـن الوعيـد علـى تبـديل الشـهادة علـى           
 الوصية.
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 يوص مل تعاىل اهلل إّن وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
 .(1)مواريثكم قسم توّلى حّتى مرسل نيب وال مقرب مبلك

املواريث، وتعيني سهام وكما أكرم اهلل عز وجل املسلمني بقسمة 
الورثة مبا مينع من اخلالف واخلصومة، ويدفع الغ ، فانه سبحانه شّرع 

 الوصية وأسباب حصانتها وسالمتها.
 أفضـل  وهل يشمل قول النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم:    

، الوصـية أم أن القـدر املتـيقن مـن     (2)الكاشح الرحم ذي على الصدقة
ة يف أيام احلياة، ولـيس الوصـية بعـد الوفـاة،     احلديث أعاله هو الصدق

 ،(0)باطنه َأي َكْشحه عليها ويطوي عداوته يضمر الذي العدوُّ الكاشحو
والصحيح هو األول أي أن حـديث الـنيب أعـاله يشـمل الوصـية، فـال       

 حيرم منها ذي القربى الذي خيفي احلسد والعداوة.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
اآلية زجر عن تغيري وتبديل الوصية وتفاصيلها، ومن مفاهيم اآليـة  
انها شـهادة علـى عـدم طـرو التحريـف علـى القـرآن مـن بـاب األولويـة           
وللمائز املوضوعي، فالوصية مسألة شخصية اكد القرآن احلـرص عليهـا   
وتعاهدها وتنفيذ ما فيها حبسب قصد املوصي، والقرآن حبـل اهلل الـذي   

ة على األرض وهو كالم اهلل الذي انزله فالبد انـه سـبحانه   تدوم به احليا
 حيفظه من الضياع والتحريف وسوء التفسري والتأويل.

واآلية انذار من تبديل احلقائق والوثائق والشـهادات، وفيهـا حفـظ    
للمجتمعات اإلسالمية واحلقوق العامة والشخصـية والـذراري واأليتـام    

فتنة وحتذير للمـؤمنني واحملسـنني مـن    وحصر اإلثم بالذين يبدلونه درء لل
التعرض للضرر بسبب حماولة امضاء الوصية ومنع تبديلها فقد جتد بعض 
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الورثة او من له شـأن يف موضـوع الرتكـة يبـذل الوسـع ملصـادرة حقـوق        
اآلخرين وحرمان املوصي له من حقه او بالعكس، فقد تكون الوصية له 

دى علـى أجـزاء أخـرى مـن     جبزء يسري  ولكن املوصـى لـه يتمـادى ويتعـ    
 الرتكة.

لذا جاءت خامتة اآلية بتوكيد علم اهلل تعاىل بـاألمور ومـن مفـاهيم    
ــد للظــاملني ودعــوة املظلــومني يف     ــد الوعــد للمــؤمنني والوعي هــذا التوكي

 الوصية بالصرب والتوجه اليه تعاىل بالدعاء واملسألة.

 اآلية لطف
 يها مسائل:جاءت اآلية السابقة خبصوص كتابة الوصية، وف

بيان حقيقة وهي أن الوصية فرض يف باب املعـامالت ملـن    األول:
 ترك خريًا.

اآلية السابقة مناسبة للتدارك يف احلقـوق، وبـر الوالـدين،     الثاني:
 وصلة الرحم.

مغادرة الدنيا جبذب رضا الوالدين ونيل الثواب مـن اهلل   الثالث:
 عز وجل.

 ثم جاءت هذه للزجر عن تبديل الوصية.
واملنع من التحريف فيها لتكون لطفًا بكاتب الوصية ورأفة به ومبن 
خلفه وباملسلمني مجيعًا، ليكون قرب دنو أجل أحد املسـلمني مناسـبة   
كرمية لصالح املسلمني، وجتلي معاني الصدق يف شهاداتهم وإخبارهم 

 وقوهلم.
لقد أنعم اهلل عز وجل على املسلمني بنـزع الغـل مـن صـدورهم،     

من العصبية القبلية ومحية اجلاهلية، ومنعهم بالقرآن والسنة من وجّناهم 
َوالَ َتَناَقُعوا النزاع الذي يكون علة للفرقة والشقاق، قال تعاىل]

 .(1)[َفَتْفشَُلوا َوَتْذَهَب ِريحُكُمْ 
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فمـا  ، فان قلت جاءت هذه اآلية خبصوص الشهادة على الوصـية  
 والشقاق.هي الصلة بينها وبني موضوع الفرقة 

واجلواب من اإلعجاز يف اآلية أنها مل حتصـر موضـوعها بكتمـان    
وإخفاء الشهادة بل ذكرت تبديل الوصية بعد مساعها، وهذا التبـديل  

 سبب للفتنة والشقاق وضياع احلقوق.
وبني التبديل واإلخفاء عموم وخصوص مطلق، فكل إخفـاء هـو   

ل املورث يرجع تبديل وليس العكس، ولو حصل إخفاء الوصية فان ما
إىل الورثة قهرًا وإنطباقًا، أما لو بدله فان املال يذهب إىل غري صاحب 

اْلَوَِيهُة حق، وقد يكون خالف ما جاء يف آية الوصية بقوله تعاىل]

 .(1)[ِلْلَواِلَدْينِ َواْلَْقَرِبينَ 
ورمبا جاء التبديل مبا يتعارض مع املعروف واإلحسان الذي قيدت 

الوصية ليكون من مصاديق اللطف اإلهلـي اإلنـذار مـن     به اآلية أعاله
املعنى األعم لتحريف الوصية، والتعدي فيها، ملا فيه التأديب والتأكيد 

 بأن حتريف الوصية معصية والبد من اإلنزجار عنه.
لقد أنعم اهلل عز وجل على املسلمني باألمن والسالمة من احلـزن  

خَْوَ  َعَليِْهمْ َوالَ ُهمْ  َفَمْن َتبَِع ُهَداسَ َفالَ قال تعاىل]

 .(2)[َيحَْزُنونَ 
 واخلوف مما يأتي يف قادم األيام ويف أفراد الزمان الطولية  وهي:

 أيام احلياة الدنيا. األول:
 :عامل الربزخ.الثاني

 البعث والنشور. الثالث:
 مواطن يوم القيامة. الرابع:

                                                           

 .113سورة البقرة(1)
 .01سورة البقرة(2)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 212

إنقســـام النــاس إىل فـــرقتني متضــادتني يف دار القـــرار    اخلــامس: 
واخللود فأما إىل النعيم وأما إىل العذاب حبسـب العمـل يف الـدنيا قـال     

،  (1)[َفِريق  ِفي اْلجَنهِة َوَفِريق  ِفي السهبِعيرِ تعـاىل] 
واحلزن على ما فاتهم من أمور الدنيا، فلما آمن املسلمون باهلل واليـوم  

ود اجلنة والنار جاءهم الثواب العاجـل بـاألمن مـن    اآلخر وأقروا بوج
النار كيال يقرتن هذا اإلميان والتصديق باخلوف من شدة عذاب النار، 
وما يرتتب على اخلوف املصاحب لإلنسان على نفسه وحاله، فجـاءت  
الفــرائض وذكــر اهلل وبيــان ســبل اإلســتقامة لطــرد هــذا اخلــوف، قــال  

 .(2)[ََْمِئنُّ اْلُقُلوبُ َأالَ ِبِذْكِر َّللاهِ تَ تعاىل]

 إفلضلت اآلية
لقد فتح اهلل عز وجل بـاب الوصـية علـى املسـلمني لتكـون خـريًا       
حمضًا، ونعمة متصلة على كل مسلم يدنو أجلـه بـل مطلقـًا، فقـد جـاء      

[ لبيـان أوان  ِإَذا حََضَر َأحََدُكْم اْلَمْوتُ التقييد بقوله تعاىل]
 ها.احلاجة إىل الوصية، ولزوم العناية ب

 امـرئ  حـق  مـا  وعن النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم قـال:   
 .(0)عنده مكتوبة ووصيته إال ليلتني يبيت فيه، يوصي شيء له مسلم

وفيه سـعة ومندوحـة للمسـلم يف حفـظ وصـيته وتعاهـدها، ومنـع        
حصــول التبــديل والتحريــف فيهــا لتحقيــق العــدد والكثــرة يف الشــهود 

 والذين يسمعون الوصية.
خيت  الفيض اإلهلـي بالوصـية باملوصـي بـل يشـمل الوصـي       وال 

واملوصى له، وعموم الورثة حتى الذين مل يوص هلـم، إذ أن اهلل عـز   
وجل أكرمهم باملرياث كاًل حسب سهامه وحصته من املـرياث، ولكـن   
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ــدين وصــلة      ــرب الوال ــدنيا ب ــام ال ــزه عــن الباطــل، وخــتم ألي الوصــية تن
 األرحام.

اإلسالمية ومصاديق السماحة ان الوصية  ومن اآليات يف الشريعة
ال تتعــارض مــع حــق الورثــة يف الرتكــة، وأولويــة بقــائهم يف حــال مــن  
املندوحــة والســعة، لقــول الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يف   

 عالـة  تـذرهم  ان من لك خري اغنياء ورثتك تذر ان انك حديث سعد:
 .(1)الناس يتكففون

األعلى ملا يوصي به الذي يدنو أجله وهو باإلضافة إىل تعيني احلد 
الثلث، وليس من حد أدنى لـه وتلـك آيـة إعجازيـة ونـوع ختفيـف عـن        
املوصي يف آخر أيامه يف الدنيا، وأمن للورثة الذين قد يكون منهم مـن  
هو صغري أو فقري وزجر هلم غريهم من نعت املـورث بنعـوت تتضـمن    

ي وصيته، فيقال أنه سفيه التعدي والفرية والعقوق كيال يوصي أو متض
وأنه خرف وحنوه فجاء القـرآن والسـنة بوجـوب الوصـية وتعـيني احلـد       

 األعلى هلا.
 أوصـي  ألن:  قـال عليـه السـالم    طالـب  أبـي  بـن  علـي  عن وروي

 أحـب  بـالربع  أوصـي  وألن ، بالربع أوصي أن من إليَّ أحبُّ باخلمس
 .(2)بالثلث أوصي أن من إلي

عــدم جــواز الوصــية مبــا زاد عــن  إمجــاع علمــاء اإلســالم علــىو
أن هذا الزائد يعود يف ملكيته جريًا  لحاظالورثة ب هالثلث، إال أن ميضي
 وإنطباقًا إىل الورثة.

 ألحـد  زـوز  ال أنه إىل العلماء من اجلمهور ذهب وقال القرطيب:
 مل إن:  قـالوا  فـإنهم  وأصحابه حنيفة أبا إال الثلث من بأكثر يوصي أن

 .(0)كله مباله يوصي أن له جاز ةورث املوصي يرتك
                                                           

 .5/251السنن الكربى للبيهقي (1)
 . 0/44الدر املنثور(2)
 .2/244تفسري القرطيب(0)
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ولكن هذا القول ال يصدق عليه إستثناء أو خمالفـة لإلمجـاع ألنـه    
خـاص يف مـورد معـني وهـو إنعــدام الـوارث وأصـل هـذا التخصــي         

 واإلستثناء اجلزئي هو اخلالف يف بيت املال على قولني:
 بيت املال وارث.األول:
 إنه حافظ ملا يوضع به من األموال.الثاني:

ومن إفاضات اآليـة إحكـام الوصـية يف طريقهـا ونفاذهـا، فيغـادر       
صاحبها الدنيا وهو مطمئن بأنـه جعـل وصـيته يف أيـد أمينـة ختشـى اهلل       

ــاء علــى املســلمني]   َوالهببِذيَن ُهببمْ بالغيــب، قــال تعــاىل يف الثن

 .(1)[ْلََماَناِتِهمْ َوَعْهِدِهمْ َراُعونَ 
 الصلة بني أول وآخر اآلية

اآلية باحلرف )الفاء( وهو لإلستئناف، ولكنه ال خيلو مـن  إبتدأت 
 معاني العطف.

وتقسيم الفاء إىل حرف عطف وإستئناف تقسيم إستقرائي يف علم 
ــي أعــم فهــو جــامع للعطــف      ــاني احلــرف القرآن وصــناعة النحــو، ومع

 واإلستئناف للتداخل يف مضامني اآليتني، وفيه مسائل:
 التقوى للحفاظ على الوصية. تأكيد لزوم تعاهد منازل األوىل:
 الوقاية من تبديل الشهادة. الثانية:

املالزمة بني تبديل الوصية واإلثم وفيه إشارة إىل العذاب  الثالثة :
الذي يرتشح عن تبديل الوصية للمالزمة بني اإلثم والعذاب وهو وفق 

 القياس اإلقرتاني:
 عاقبة اإلثم العذاب. الكربى:

 ثم.تبديل الوصية إالصغرى:
 عاقبة تبديل الوصية العذاب.النتيجة:

                                                           

 . 1سورة املؤمنون(1)
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َوَمببْن َيكِْسببْب وفيـه حتـذير مــن تبـديل الوصــية، قـال تعــاىل]    

، ثم إبتـدأت اآليـة   (1)[ِإْثماا َفِإنهَما َيكِْسبُُه َعَلى َنْفِسهِ 
ــه مــن التعليــق واإلحتمــال ولــيس القطــع،     باســم الشــرط )مــن( ملــا في

  املسلم.خصوصًا وان الذي يتحمل الشهادة املسلم وغري
ومن خصائ  إسـم الشـرط يف املقـام زجـر املسـلمني عـن تبـديل        

 الوصية وبعثهم على تعاهدها.
حَقًّا َعَلى وملا أختتمت اآلية السابقة بقوله تعاىل بلغـة الثنـاء]  

[ إبتدأت هذه اآلية باإلنذار)فمن بدله( فهل الذي يبدل اْلُمتهِقينَ 
 الوصية على فرض وجوده ليس من املتقني.

اجلــواب ال مالزمــة بــني األمــرين، جملــيء خامتــة اآليــة الســابقة        
خبصوص املسلمني لتعاهدهم اإليصاء للوالـدين واألقـربني، ولـيس يف    

 موضوع حفظ أو تبديل الوصية من قبل الشهود.
نعم التنزه عن تبديل الوصية من صفات املتقني ألنه عمل بأحكام 

َقبْوا َمباَذا َوِقيبَل ِللهبِذيَن اته قـال تعـاىل]  ، الكتاب 

 .(2) [َأْنَزَل َربُّكُمْ َقاُلوا خَيْراا
وذكرت اآليـة مسـاع الوصـية ومل تقـل)فمن بدلـه بعـد شـهادته(        
واجلواب بني السماع والشهادة عموم وخصوص مطلق فالسماع أعـم  

 من وجوه:
تصح الشهادة باإلستماع ومع القصد والنـدب إليهـا، أمـا     األول:

 يكن عن قصد. السماع فيأتي عرضًا وان مل
قد تستلزم الشهادة حضور الشاهدين يف ولس واحد، أما  الثاني:

 السماع فانه يصح حتى ولو بصورة منفردة.

                                                           

 .111سورة النساء(1)
 .03سورة النحل(2)
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صبغة العموم والشمول يف اإلنذار، فحاملا يسـمع املكلـف   الثالث:
 الوصية يرتتب على هذا السماع لزوم عدم تبديلها.

فيهـا وحفظهـا يف   بعث كـل مـن يسـمع الوصـية إىل التـدبر      الرابع:
 الوجود الذهين خشية التبديل الذي تنهى عنه هذه اآلية.

)بدله( لتأكيد حقيقة وهي أن التبديل  وجاءت اآلية بصيغة التذكري
يقــع على)احلــق( للتغلــيظ يف اإلنــذار، وألن تبــديل الوصــية تضــييع      
وحرمان ملن أوصى له من حقه يف الوصية، وتـداخل التوصـية يف لفـظ    

 لتغليب املذكر وان مل يذكر يف اآلية بالن . (َلهُ َبده التذكري)
 بعدما الوصية بدل من [ قال:َفَمْن َبدهَلهُ وعن قتادة يف قوله]

  .(1)عليه بدل ما فإثم ، مسعها
فلــذا ذكــرت اآليــة ترشــح اإلثــم علــى هــذا التبــديل، وخــرج         

 بالتخص  منه كل من:
املوصي فال إثـم عليـه، ألنـه إمتثـل بالوصـية ألمـر اهلل عـز         األول:

 علـى  املوصي أجر وقع عن إبن عباس : وقد وجل، وأخرج إبن جرير
 .(2)وصيته يف امثه من وبرىء اهلل

الشــهود اآلخــرون والــذين مسعــوا الوصــية ممــن مل يقــم    الثــاني:
 بتبديل مضامني الوصية.

ولزوم شاهدين عدلني، وموضوع الوصية من أسرار فلسفة البينة 
 .(0)[َواسَْتشِْهُدوا شَِهيَدْينِ ِمْن ِرجَاِلكُمْ قال تعاىل]

وتكرر الفعل)بّدل( مرتني يف اآلية وجاء مرة بصيغة املفرد وأخرى 
بصيغة اجلمع مع إحتاد املوضوع، لتأكيد اإلنذار والزجر عـن التـواطي   

وافق أحكـام  يف تبديل الوصية، والعمل خبالف ما أوصى به امليت مما ي
 الشريعة.

                                                           

 .1/040الدر املنثور(1)
 .1/040الدر املنثور(2)
 . 212سورة البقرة(0)
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وجاءت اآلية بذم الذي يسمع الوصية ثم يبدهلا وأختتمت بـذكر  
[ ِإنه َّللاهَ سَِميع  َعِلبيم  ثالثة أمساء من أمسـاء اهلل عـز وجـل]   

 ومل يرد يف اآليتني السابقتني إسم هلل عز وجل.
ومن اآليات تأكيد مساع اهلل عـزو جـل للوصـية، ولتبديلـها وفيـه      

ن يبــدلون الوصــية يضــرون أنفســهم يف احلحيــاة الــدنيا داللــة بــأن الــذي
َوَمبا َََلْمَنباُهمْ َوَلِكبْن َكباُنوا واالخرة قال تعـاىل] 

 .(1) [َأنُفسَُهمْ َيظِْلُمونَ 
لقد وصفت هذه اآلية تبديل الوصية بأنه إثم لبعث املسلمني على 

َياَأيَُّهبا املناجاة بتعاهـد الوصـية وإجتنـاب تبديلـها، قـال تعـاىل]      

اجَْوا  الَ َتَتَن اجَيُْتمْ َف وا ِإَذا َتَن الهِذيَن آَمُن

 .(2) [ِباإِلْثمِ 
 من غليلت اآلية

 يف اآلية مسائل:
 تأكيد وجوب كتابة الوصية. األوىل:
بيان اللطف اإلهلي باملسلمني خبصوص الوصية وسـالمتها  الثانية:

 من التحريف.
وتعدد الشهادات دعوة املسلمني لتوثيق الوصايا وكتابتها،  الثالثة:

عليها، مبا مينع من تبديلها، وهو ال يتعارض مع كفاية الشاهدين، وقوله 
ِإَذا حََضَر َأحََدُكْم اْلَمبْوُت حِبيَن اْلَوَِبيهِة تعـاىل] 

، بلحـاظ كفايـة الشـاهدين مـع     (0)[اْثَنانِ َذَوا َعْدل  ِمْنكُمْ 
ط العدالة عدالتهما وخطاب اآلية بلغة اإلميان واإلنتساب لإلميان وشر

 حرز يف تبديل الوصية.

                                                           

 .111سورة النحل(1)
 .1سورة اجملادلة(2)
 .135سورة املائدة(0)
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حث املســلم علــى اإلنفــاق يف حياتــه، واملواظبــة علــى بــر الرابعــة:
الوالدين وإعانة ذوي القربى، فهو إحسان حال ويرتتب عليـه الثـواب   
وتدوّنه املالئكـة واليكـون عرضـة إلحتمـال التحريـف والتبـديل، قـال        

 .(1)[ُأْوَلِئكَ ُيسَاِرُعوَن ِفي اْلخَيَْراتِ تعاىل]
تنمية ملكة الشهادة باحلق عند املسلمني، وإجتناب شهادة اخلامسة:

 الزور.
بيان قبح حتريف الوصية، وأنها إثم وذنب عظـيم، وفيـه   السادسة:

زجر عن التفريط بها، فقد يأتي تبديل الشهادة على الوصية عن نسيان 
وغفلة، فجاءت هذه اآلية ملنع الغفلة يف الشهادة، وبعـث املسـلم علـى    
إستحضـار مضــامني الشــهادة، نعــم يـدور اإلثــم يف املقــام علــى العمــد   
وقصد التبديل، حلديث الرفع الوارد عن الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه     

 .(2)عليه أستكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن رفع وآله وسلم:
جـاءت اآليـة السـابقة بتقييـد الوصـية بـرتك اخلـري واملـال          السابعة:

الكثري الذي ميكن اإليصاء فيه، لذا جاءت آية البحث بعدم هـذا اخلـري   
 واملال.

بعـث املسـلمني علـى األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر          الثامنة:
 بأمور:

 تالوة آية البحث. األول:
 احلث على التقيد بأحكام الوصية. الثاني:

 الزجر عن تبديل الوصية. لث:الثا
َوْلبَتكُْن ِمبْنكُْم ُأمهبة  وهو من عمومـات قولـه تعـاىل]   

َيببْدُعوَن ِإَلببى اْلخَيْببِر َوَيببْ ُمُروَن ِببباْلَمْعُروَِ 

 .(0) [َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنكَرِ 
                                                           

 .51سورة املؤمنون(1)
 .4/14تفسري الرازي(2)
 .134سورة آل عمران(0)
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 التفسريالتفسري
 يف اآلية مسائل :         

ــدنيا     األوىل :  ــاة ال لقــد جعــل اهلل عــز وجــل لإلنســان شــأنًا وارادة يف احلي
يستطيع من خالهلا ازـاد املـربز اخلـارجي ملصـاحله ورغباتـه ولـو علـى حنـو         

 املوجبة اجلزئية.
عـز   عندما ميوت االنسان ينتقل اىل عامل احلسـاب بـال عمـل، لكـن اهلل    و   

املتجددة يف بـاب   تفضل على املسلمني بنعمة التدارك وفرصة الوصية وجل
 العمل والتطبيق بعد الوفاة.

هذا التطبيق ال موضوعية فيه للميت امضاًء وحتقيقًا يف الواقع  -1
واخلارج لغيابـه بـاملوت عـن عـامل الـدنيا واإلحسـاس واحلركـة وتوقـف         

 اوامره.
يف اآلية اخبار عن حتمل الوصي ومـن آل اليـه امـر الوصـية       -2

 اعباء العمل بها.وومتعلقاتها 
ءت هذه اآلية إلكرام امليـت يف ازـاد الضـمانات للعمـل     جا  -0

بوصيته واكرام الوصـي وحنـوه بـاإللتزام بالوصـية واإلجتهـاد يف العمـل       
 والشروع بها.

اآلية الكرمية مناسبة للثواب املركب واملتعـدد الـذي يصـيب     -4
 امليت ومن يقوم بتنفيذ الوصية وامتامها.

املسـلم حـال الوفـاة    تبعث اآلية السكينة والطمأنينـة يف نفـس    -4
 لشعوره باتصال فعل اخلري والرب واإلحسان نيابة عنه بعد وفاته.

لعل الوصية وتنفيذها سبب يف ابدال حضور مالئكة العذاب  -5
 عند امليت حبضور مالئكة الرمحة.

لغة الوعيد يف اآليـة الكرميـة اعانـة للميـت بعـد وفاتـه، فقـد          -7
ه لقضاء حوائج اقل اهمية يعجز امليت يف حياته عن تسخري الوصي وغري

 وال حتتاج جهدًا يعتد به، بينما تراهم يتسابقون لتنفيذ الوصية.
جتعل اآلية رقابـة نوعيـة عامـة علـى تنفيـذ الوصـية ويكـون           -1
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الوفاء بها مدخاًل للوصف بالعدالة، كما حيوز العامل بها احرتام الناس 
 وثقتهم.

لناس ممـن يقـوم   من اسباب الوعيد املتقدمة يف الدنيا نفور ا   -1
 بتبديل الوصية سواء كان وصيًا او وليًا او شاهدًا او كاتبًا.

القرآن رادع اخالقي وعاصم من الزلل والتعدي على حقوق  -13
 الناس والتفريط يف اإللتزامات اإلخالقية.

قرار من الوصـي  إيف احلرص على العمل مبا جاء يف الوصية  -11
 والوارث بالعامل اآلخر.

بامليت خصوصًا اذا كان ابـًا او امـًا ولعـل     التقيد بالوصية بر -12
 فيه نسخًا للتقصري معه يف حياته وندمًا على عقوقه او عدم بره.

موضوع الوصية عنوان التـداخل والرتابـط بـني عـامل الـدنيا       -10
 وعامل اآلخرة.

الوصية والتقيد بها يدل على اإلرتقاء يف الشريعة اإلسـالمية   -14
 لمون.والتكامل اإلخالقي الذي عليه املس

نها من مصاديق األمانة وحفظ العهد وهو امر حممود شرعًا إ -14
 سرية العقالء على اكرام األمني.ووعقاًل وعرفًا، 

 فيها اقرار بالغيب ثوابًا وعقابًا ووعدًا ووعيدًا. -15
اآلية وان تضمنت الوعيد فهي تدل يف مفهومها على الوعـد   -17

 تبديل او حتريف.احلسن واجلزاء اجلميل ملن يعمل بالوصية من غري 
 

 [َفَمْن َبدهَلُه قوله تعاىل ] 
 من قام بتبديل الوصية وحتريفها وتغيريها.أي   -1
ورود اإلسم املوصول على حنو التنكري ليشمل املعنى األعم   -2

 من غري تقييد بوظيفة معينة يف الوصية.
قد يكون الوصي عازمـًا علـى تنفيـذ الوصـية ولكـن بعـض          -0

 ان اجنبيًا او ظاملًا او فضوليًا مينع منها. الورثة حيول دون ذلك او
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هذا التنكري من اعجاز اآلية القرآنيـة وجـزء علـة يف تقوميهـا       -4
 وتعاهدها.

 ماراته.أاآلية دعوة للتربأ من التبديل حال حدوثه او ظهور   -4
ــى       -5 ــدق عل ــل يص ــرة ب ــر باملباش ــن ان ينحص ــم م ــديل اع التب

 التسبيب ايضًا.
ألنه يقطع الطريق على تبديل  الوعيد يف اآلية هدى وموعظة -7

 الوصية.
اآلية رمحة ملا فيها من ضمان حقوق املوصى هلم خصوصـًا   -1

 وانهم يف الغالب من ذوي احلاجة.
عدم تبديل الوصية يدخل السرور على املوصى هلم وتزداد   -1

 ثقتهم بالناس عامة وبالوصي والقائمني على تنفيذ الوصية خاصة.
مل كــل مــن يســـعى يف تبــديل الوعيــد واإلنــذار يف اآليــة يشــ -13

الوصية سواء كان وصيًا او وارثًا او كاتبًا او شـاهدًا او آمـرًا او مؤسسـة    
 لتوثيق الوصايا.

 
 [ َبْعَدَما سَمَعُه قوله تعاىل ] 

 بالسماع تقوم احلجة وتثبت البينة. -1
املراد من السماع املعنى األعم فيشمل الكتابة والشهادة عليها  -2

كما لو كان عـاجزًا عـن الكـالم ودّون وصـيته      مع صدورها من املوصي
 حبضور الشهود.

مفهوم اآلية يدل على املعذورية بالنسبة للوصي وحنوه اذا مل  -0
 يسمع الوصية او مل تقم عنده البينة.

 تضـر احملال تنحصر مسؤولية تنفيذ الوصـية مبـن يسـمعها مـن      -4
مـن القطـع   منـه  ااا ذكـر الفـرد األهـم والغالـب وملـا يفيـده السـماع        مثاًل 

 وثبوت الوصية وعدم الرتديد وتعدد اإلحتماالت فيها.
يصدق السماع او قيام احلجة على كل من قامت عنده البينة  -4
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 على الوصية ومضمونها.
تظهر اآلية امكان التفكيك بني وظيفة املوصي والوصي على  -5

فرض تقصري الوصي مما ال يتحمل فيه املوصي وزرًا وامثًا، كما لو كانت 
ة صـرحية واضـحة ال لـبس وال امجـال فيهـا ولكـن الوصـي أوّلهـا         الوصي

 ومحلها على خالف املقصود والظاهر.
يف اآليــة نهــي وردع عــن القيــام بتغــيري تفاصــيل ومقــادير        -7

 الوصية.
اآلية ختفيف ورمحة وطرد للخوف من التصدي للوصـية او   -1

 الشهادة عليها او كتابتها.
دة عليهـا وحنوهـا مـن    بيان ما يف اإللتـزام بالوصـية او الشـها    -1

الثواب واألجر، ألن اإلقـدام عليـه حيـول دون تبـديل وحتريـف الوصـية       
واحكامها، فاذا كانت شهادة املؤمن على الوصية مباحة، ولكن مع ختلفه 

حينئـذ تكـون شـهادة    ف ،يشهد من حيتمـل وفـق االمـارات قيامـه بتبديلـها     
ل األحكــام املــؤمن عليهــا مســتحبة ويــؤجر عليهــا ألنــه حيــول دون تعطيــ 

 .وزجرًا عن منكر وقد تكون واجبًا اذا تضمنت واجبًا ،واختالل النظام
 

َفِإنهَما ِإْثُمُه َعَلى الهِذيَن ُيبَدوُلوَنُه قوله تعاىل ] 

] 
يف اآلية توكيد لالثم والذنب بسبب تبديل الوصية والضمري   -1
[ يعود اىل التبديل والتغيري يف الوصية، او اىل حال التبدل  ِإْثُمهُ يف ] 

 [.الهِذيَن ُيبَدوُلوَنُه والتجرأ على الوصية ألن ذيل اآلية ] 
)ااــا( اداة حصــر، فهــي حتصــر وحتــدد صــفة الــذي تلحقــه    -2

 تبعات واضرار التبديل وآثاره السلبية.
دد االثم يف تبديل الوصية ال ينحصر بهـا فقـط بـل هـو متعـ        -0

 الوجوه فيشمل:
أ(    التعدي على املوصي وخمالفة امـره يف مالـه ومـا جعـل اهلل عـز      
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 وجل له فيه من احلق.
 ب(  ظلم الذين هلم احلق واملعروف يف الوصية.

 ت(  ظلم النفس باستحقاق عنوان الظامل بالتعدي يف االمانة.
 ث(  نشر املعصية والتسبيب بالتجرأ على العهود واملواثيق.

 االخالل بوظيفة شرعية.ج(  
 ح(  التمادي والتهاون يف احكام احلالل واحلرام واملعامالت.

ــو مــن          -4 ــل ه ــة، وه ــة الكرمي ــر يف اآلي ــذا احلص ــاذا ورد ه مل
التخفيف أم من التشديد، اجلـواب: انـه مركـب فهـو مـن التخفيـف عـن        

 املؤمنني والتغليظ على الذي يبدهلا.
شـدهم اىل عـدم اتيـان    اآلية ترفع عـن املـؤمنني احلـرج وتر      -4

االمر باملعروف والنهي عن املنكر بأكثر واعلى من الرتبة املناسبة للحـال  
سواء باليد او اللسان او القلـب، وهـذه اآليـة مـن اآليـات الـيت ال يعلـم        

 فضلها وما حتول دونه من االضرار اال اهلل عز وجل.
يف اآلية اكرام متقدم ملن يكتـب وصـيته ومنـع مـن ارتباكـه         -5

 خوفه ووجله من نكوص الوصي وعدم اقدامه على تنفيذها.و
ملسلم الـذي يكتـب وصـيته مبـا تـوفره لـه مـن        بااآلية رمحة    -7

ــرة       ــتعداد لآلخ ــه لالس ــائها، وليتوج ــّم امض ــنفس به ــغال ال ــد وانش اجله
 استغفارًا وتوبة.

ورود املبدل بصيغة اجلمـع وليس املفرد يدل على احتمـال     -1
او عنـــد  يل ســـواء باملباشـــرة او التســـبيب  التعـــدد يف مســـؤولية التبـــد  

 .اجتماعهما
 

 [ِإنه َّللا سَِميع  َعِليم  قوله تعاىل ] 
وعــد وبشــارة للمــؤمنني الــذين يتمســكون بالوصــية كتابــة وحتريــرًا  
وحفظــًا وتعاهــدًا وشــهادة وتنفيــذًا وان فيهــا األجــر والثــواب والتــدارك 

ف وتغـيري الوصـية   والصالح، وهي ايضًا انـذار ووعيـد ملـن يقـوم بتحريـ     
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 وحيول دون العمل بها. 
املالك يف اعتبار الصفة من الصفات الفعلية هو وجود متعلق قيل ان 

هلا يف خارج الذات، اما اذا مل يوجد هلا متعلق يف اخلـارج فهــي صـفة    
ذاتية، أي ما تتعلق بها قدرته وارادته تعاىل فهي من صفات الفعل، وكل 

بيـان  اخلـرب  ، وورد يف ذاتفهي من صـفات الـ  صفة ال تتعلق اال بالذات 
لفرق آخر بينهما وهو ان كل صفة من صفاته تعاىل توجد يف حقه بدون 
نقيضها كالعلم والقدرة وحنوها فهي من صـفات الـذات، وكـل صـفة يف     

 حقه تعاىل توجد مع نقيضها فهي من صفات الفعل كاملشيئة.
اعتربهمـا مـن صـفات    ختلف يف صفة السميع والبصري واملشـهور  أو

الذات، ومنهم من جعلها من صفات الفعل، وصحيح ان رأس اآلية هذا 
امــر ثابــت يف علــم الكــالم وعنــد كــل امللــيني اال ان وروده هنــا يتضــمن  
مفاهيم متباينة، فهو بشارة للذين يتقيدون باحكام الوصية ومـا تسـتلزمه   

هالـة ودفـع   من اإلنصاف وما تؤدي اليه مـن اإلحسـان ومنـع الغـرر واجل    
 الضرر.
انذار وختويف من تبديل احكام ذكر صفات اهلل يف آية الوصية يف و

الوصية، وبذا تظهر آية اعجازية يف القرآن وخواتيم آياته وهي ان القرآن 
   ميتلك القدرة اإلحرتازية حلفظ احكامه والعمل بها.

: فقال ، عن رجل اوصى مباله يف سبيل اهلل   اإلمام الصادق عنو
ن اهلل تعاىل يقول ] ، إوصى به له وان كان يهوديًا او نصرانيًا أعطه ملن أ

ى  ُه َعَل ا ِإْثُم َِمَعُه َفِإنهَم َدَما س ُه َبْع ْن َبدهَل َفَم

 [الهِذيَن ُيبَدوُلوَنُه ِإنه َّللاهَ سَِميع  َعِليم  
 اآلية حذف والتقدير على وجوه :ويف 

وأجل كل إنسان ويعلم مـن يتقيـد   إن اهلل عز وجل يعلم أوان  األول :
 بأحكام آية الوصية.

علم اهلل عز وجل بالذين يتقيدون بكتابة الوصية طاعة وزلفى  الثاني :
 إليه عز وجل.
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كتابة الوصية مدرسـة يف تعاهـد األحكـام وتـوارث العبـادات       الثالث :
 والسنن.

يسمع ويرى اهلل عـز وجـل الـذين يكتبـون الوصـية، وفـوزهم        الرابع :
 لثواب.با

اآلية إنذار للذين حيرفون الوصية أو يكتبونها يف غري مرضاة  اخلامس :
 .سبحانه اهلل

بعث املسـلمني لألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يف بـاب         السادس :
الوصية وما يرتشح عن كتابتهـا مـن اإلنصـاف وتقـدير اآليـة: إن اهلل مسيـه       

 عليم باألمرين باملعروف والناهني عن املنكر يف الوصية.
 
 
 
 
 

  وله تعلىوله تعلىقق
َفَمْن خَاََ ِمْن ُموص  جََنفاا َأْو ِإْثمابا ] 

َْنُهمْ  ِْه ِإنه َّللا  َفَ ََْلحَ َبي مَ َعَلي الَ ِإْث َف

 112[ اآلية  َغُفور  َرحِيم  
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 وابن عمرو وابو كثري وابن ومحيد وعطاء واهد قرأ {مُّوٍص ِمن}

 .حامت أبو واختاره بالتخفيف:  ونافع وشيبة جعفر وأبو عامر
 .أهلل بتقوى أوصيكم:  الّناس لقول

 .علّي فعابوها أقمت ليلة أّول بالتشديد مبّكة قرأتها:  حامت أبو قال
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 َوصَّى َما}:  كقوله عبيد ابو واختاره بالتشديد موَص:  الباقون وقرأ
 (1). {َوِعيَسى َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ِبِه َوصَّْيَنا َوَما ِإَلْيَك َأْوَحْيَنآ َوالَِّذى ُنوًحا ِبِه

 املبتدأ.فمن: الفاء استئنافية، من: اسم شرط جازم يف حمل رفع 
خاف: فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط، وفاعلـه ضـمري مسـترت    

 تقديره )هو( من موص: جار وورور.
  منصوب بالفتحة . جنفًا: مفعول به

او: حرف عطف، امثًا: معطوف علـى جنفـًا، فاصـلح: الفـاء حـرف      
أصلح: فعـل مـاض معطـوف علـى خـاف والفاعـل ضـمري مسـترت          عطف

 .تقديره)هو( بينهم:ظرف مكان متعلق بأصلح
فال: الفاء: رابطة جلواب الشرط، ال: نافية للجـنس، اثـم: اسـم ال،    

إن اهلل: حـرف  عليـه: جـار ووـرور متعلـق بأصـلح،       ،مبين علـى الفـتح  
مشبه بالفعل وإسم اجلاللة إمسها غفور رحـيم: خـرب أن للحـرف املشـبه     

 بالفعل.
 وقيل اجلملة تعليل لرفع اإلثم ولكن معناها أعم.

واجلنف:  (2) وقيل: اجلانف خيت  بالوصية واجملنف املائل عن احلق(
ف  َغيَْر ُمَتجَانِ امليل واجلور وارادة اإلثم وقصد اإليذاء قال تعاىل ]

 بو العيال:أقال ، (0)[إلِِْثم  
ــَتهمُ إ  ال درأَت اخلصــَم، حــني رأي

ــونِ    ــٍن وعيـ ــّي بألُسـ ــًا علـ  (4)جنفـ
  

  يف سيلق اآليلتيف سيلق اآليلت
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بعد الوعيد والتخويف من التعـدي يف ابــدال الوصـية جـاءت هـذه      
 اآلية وكأنها استثناء موضوعي ملنع الضرر.

 باآليات اجملاورة على شعبتني: صلة هذه اآلية
 صلة هذه اآلية باآليات السابقة، وفيها وجوه: األوىل:
َفَمْن َبدهَلُه َبْعبَدَما  باآلية السـابقة،] صلة هذه  األول:

، (1)[سَِمَعُه َفِإنهَما ِإْثُمُه َعَلى الهِذيَن ُيبَدوُلوَنبهُ 
 وفيه مسائل:
تدل آية البحث يف مفهومها على تأكيد إنذار الذين يبدلون األوىل:

مضامينها ألن آية البحث حتث املسلمني على ضـبط الوصـية،   الوصية و
 ومنع احليف فيها.

جاءت كل مـن اآليـتني خبصـوص الوصـية، فبعـد أن جـاء        الثانية:
ــه تعــاىل]  ُكِتببَب َعَلببيْكُمْ ِإَذا حََضببَر فــرض الوصــية بقول

، جـاءت كـل مـن آيـة     (2)[َأحََدُكْم اْلَمْوُت ِإْن َتَركَ خَيْراا
اب إتقـان الوصـية، وإمضـائها حسـب مـا جـرت       السياق والبحث بأسب

على لسان املوصي، ووفق قواعد الشريعة وعدم خروجها عن الكتاب 
 والسنة.

ورد لفظ)اإلثم( مرة يف آية السياق، ومرتني يف آية البحث  الثالثة:
مع إحتاد موضوع اآليتني والتباين يف مسـألة اإلثـم يف اآليـتني إذ أن آيـة     

 ذي يصلح.البحث تنفي األثم عن ال
 أما آية السياق فانها تؤكد االثم على من يقوم بتبديل الوصية.

مــن إعجــاز ســياق اآليــات وــيء آيــة اإلصــالح والوعــد  الرابعــة:
الكريم بعد آية اإلنذار على التبديل لتكون كالناسخة، والزاجـرة عـن   

 التبديل.
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السعي يف إصالح الوصية ومنع احليف والظلم فيها برزخ  اخلامسة:
دون تبديلــها، وتأديــب للمســلمني والنــاس يف لــزوم حفــظ وتعاهــد       

 الوصية.
أختتمت كل من اآليـتني بثالثـة أمسـاء مـن أمسـاء اهلل       السادسة:

لبيان سعة رمحة اهلل، وموضوعية كتابة الوصية يف الشريعة اإلسـالمية  
 ا كتابة وشهادة وفيه أمور:ولزوم ضبط املسلمني هل

 تهذيب للنفوس. األول:
 : صالح للمجتمعات.الثاني

 منع احليف. الثالث:
 إنه مناسبة لألجر والثواب. الرابع:
 اْلِقَصباصِ  ِفي َوَلكُمْ صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]   الثاني:

 ، وفيها مسائل:(1)...[حَيَاة  
ــية     األوىل: ــاص والوص ــن حكــم القص ــوعية كــل م ــان موض يف بي

الشريعة اإلسالمية، فجاء القـرآن باإلخبـار عـن موضـوعية كـل منهمـا       
 وورد بلفظ)كتب( أي فرض ووجب.

وقيدت الوصية برتك اخلري واملال الكثري الذي ال تكون الوصية معه 
سببًا لفقر وعوز الورثة ومحلت على اإلستحباب، أما القصـاص فانـه   

 ة أو العفو.مادة للحياة إال أنه أيضًا زوز إبداله بالدي
ولو سأل سائل أيهما أهم حكـم القصـاص أم الوصـية، اجلـواب     
كل واحد منهما مهم بـدليل وـي األمـر بهمـا بصـيغة الوجـوب إال أن       

 حكم القصاص هو األهم لذا ذكرت آية السياق أنه على وجوه:
 إنه حياة للمسلمني. األول:
 يف القصاص منسأة يف األجل. الثاني:

 إنه باب للكسب واخلري ومجع املال. الثالث:
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ِإْن َتَركَ ليكون القصاص مقدمة لكتابة الوصية لقولـه تعـاىل]  

[ وسببًا يف التأخري يف نفاذها للزيادة يف متوسط أعمار املسلمني خَيْراا
 حبكم القصاص.

كل من القصـاص وإصـالح الوصـية مـن التقـوى، وفيهمـا       الثانية:
ني يف مراتب املعرفة اإلهلية، وإرشـاد  وتمعني ومتفرقني إرتقاء للمسلم

 لسبل السالمة يف النشأتني.
حكـم إصـالح الوصـية مسـألة شخصـية وحمصـورة تتعلـق         الثالثة:

 باملوصي والشاهد والوصي والورثة.
أما مسألة القصاص فهـي مسـألة إبتالئيـة عامـة يقـوم عليهـا نظـام        

 قضائي وقوانني وضعية.
َلببيْسَ اْلبِببره َأْن ]صــلة هــذه اآليــة بقولــه تعــاىل الثالــث:

 ، وفيها مسائل:(1)...[ُتَولُّوا ُوجُوَهكُمْ 
ذكرت آية السـياق مثـان عشـرة خصـلة مـن مصـاديق الـرب         األوىل:

والصالح، وجاءت آية البحث بلفظ اإلصالح يف كتابة الوصية لتأكيـد  
 أن دفع اخلطأ وامليل يف كتابة الوصية صالح بالذات واألثر.

ميل املوصي عن جادة احلق واإلنصاف يقـوم  الذي خياف  الثانية:
باإلصالح واإلرشاد إىل كتابة الوصية وفق الكتاب والسنة ألنـه يـؤمن   

 باهلل واليوم اآلخر.
آية البحث من الكتاب الذي تبني آية السياق لزوم التصديق  الثالثة:

به، ليكون العمل مبضامينها من مصاديق الرب العملية، وشاهدًا على أن 
  يسعون بدأب يف ميادين الرب والصالح.املسلمني

ِإنه َّللاهَ َغُفببور  أختتمــت آيــة البحــث بقولــه تعــاىل] الرابعــة:

[ واهلداية إىل أفراد الرب والتوفيق فيها من رمحـة اهلل، وبـاب   َرحِيم  

                                                           

 . 177اآلية(1)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 203

للفوز بالعفو واملغفرة من اهلل عز وجل، لتكون آليـة املبحـث التوسـعة    
 قرآن.وزيادة فرد ألعمال الرب بن  ال

فان قلت ليس مـن زيـادة ألن آيـة السـياق ذكـرت إعانـة األرحـام        
ــه تعــاىل]  َوآَتببى اْلَمبباَل َعَلببى حُبوببِه َذِوس بقول

 [.اْلُقْرَبى
 واجلواب املراد من آية البحث هو الوصية باملال دبر احلياة.

 صلة هذه باآليات التالية، وفيها وجوه:الثانية:
َياَأيَُّهبا الهبِذيَن صلة هذه اآليـة باآليـة التاليـة]    األول:

 ، وفيها مسائل:(1) [...آَمُنوا ُكِتَب َعَليْكُمْ الصويَامُ 
جاءت آية البحث بصيغة اجلملة اإلنشـائية ولغـة الشـرط،     األوىل:

 أما آية السياق فوردت بصيغة اجلملة اخلربية.
اجلنـف والغـ     آية البحث خاصة بالوصية ولزوم إجتناب الثانية:

وامليل فيها، أما آية السياق فجاءت بفريضة تتجدد كـل عـام، وتشـمل    
 املكلفني، من الرجال والنساء.

الصيام واقية من امليل يف الوصية، وباعث على إصالحها،  الثالثة:
فمــع تقيــد املســلمني بالصــيام يتضــاءل امليــل واحليــف يف الوصــية، لــذا  

َفَمْن خَباََ ال احليف وامليل ]وردت آية البحث بلغة الظن وإحتم

 [ ومل تقل )وان جنف موص(.ِمْن ُموص  
ولغة الظن هذه إكرام للمسلمني وإرشاد للتعـاون بيـنهم يف أمـور    

 .(2)[ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإخَْوة  الدين والدنيا، قال تعاىل]
يف الصيام أجر وثواب عظيم، وعن رسول اهلل صـلى اهلل  الرابعة:

 يدخلها ال الريان يسمى باب منها أبواب مثانية اجلنة يف م:عليه وآله وسل
 .(0)الصائمون إال

                                                           

 .110اآلية(1)
 .13سورة احلجرات(2)
 .1/070ومع البيان(0)



 201ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ03معامل اإلميان/ج

) ويف إصالح الوصية وإرشاد املوصي منع للحيف والضـرر فيهـا   
 يف ضـرار  وال ضـرر  لقول الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم: ال      

 .(1)اإلسالم
وفرض اهلل عـز وجـل علـى املسـلمني فريضـة       لقد كتب اخلامسة:

ُكِتبَب َعَلبيْكُْم ِإَذا الصيام، وأمرهم بالوصية، لقوله تعـاىل] 

، وفيه شاهد على تعدد التكـاليف يف  (2)[حََضَر َأحََدُكْم اْلَمْوتُ 
 الشريعة اإلسالمية، ومشوهلا للعبادات واملعامالت.

ــاني: ــاىل ]    الثــ ــه تعــ ــة بقولــ ــذه اآليــ ــلة هــ َأيهاماببببا صــ

 ، وفيها مسائل:(0) [..َمْعُدوٌَات  
آية البحث خاصة بكتابة الوصية، وآية السياق مبدة فريضة  األوىل:

 الصيام، وجتددها كل سنة.
تضــمنت آيــة الســياق العفــو عــن املــريض يف صــيام أيــام   الثانيــة:

[ أمـا آيـة   َفَمْن َكاَن ِمبْنكُمْ َمِريضابارمضان بقوله تعاىل]
 لى كتابة الوصية.البحث فإنها حتث املريض ع

وهل يف كتابة الوصية باب لشفاء املريض بلحاظ أنها بر بالوالدين 
وصلة للقربى، وقد ورد احلديث عن النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه  

 .(4)األثر يف منسأة املال، يف مثراة األهل، يف حمبة الرحم صلة وسلم:
 ْبِن َعاِمِراجلواب نعم وميكن إستقراء قرينة وأمارة عليه مبا ورد عن 

 َعَلْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى  اللَّـهِ  َرُسـولِ  َمَع َقاَل ُكْنُت َأِبيِه َعْن َوقَّاٍص َأِبي ْبِن َسْعِد
 َفَعـاَدِني  اْلَمـْوتِ  َعَلـى  َأْشـَفْيتُ  َمَرًضـا  َفَمِرْضـتُ  اْلـَوَداعِ  َحجَّـةِ  ِفي َوَسلََّم
 َكـِثرًيا  َماًلـا  ِلـي  ِإنَّ اللَِّه َرُسوَل َيا َفُقْلُت َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل
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 َلا َقاَل َماِلي ِبَشْطِر ُقْلُت َلا َقاَل َماِلي ِبُثُلَثْي َأَفُأوِصي ِلي اْبَنٌة ِإلَّا َيِرُثِني َوَلْيَس
 َوَرَثَتـكَ  َتـَدعَ  َأْن َسـْعدُ  َيـا  ِإنَّـكَ  َكـِثري   َوالثُُّلـثُ  الثُُّلُث َقاَل َماِلي َفُثُلُث ُقْلُت

 .(1)النَّاَس َيَتَكفَُّفوَن َعاَلًة َتَدَعُهْم َأْن ِمْن َلَك َخْير  َأْغِنَياَء
ــة: ــه إىل املســلمني       الثالث ــًا يتوج ــًا إحناللي ــة الصــيام خطاب ــاءت آي ج

واملسلمات بأداء فريضة على حنو الوجوب العيين، أما الوصية فهي مقيدة 
 بأمرين:

دنو املوت وظهور أماراته وهو ال يتعارض مع إستحبابها يف  األول:
 أيام العمر كله خصوصًا وأن املوت قد يأتي فجأة.

 صدق معه عدم إضرار الوصية بالورثة.ترك مال كثري ي الثاني:
َوَأْن َتُصببوُموا أختتمــت آيــة الســياق بقولــه تعــاىل] الرابعــة:

، وكذا بالنسبة لنصح املوصـي بإجتنـاب امليـل واجلـور     (2)[خَيْر  َلكُمْ 
فأنه خري للناصـح، وفيـه األجـر والثـواب ومنـع الضـرر واحليـف، وخـري         

 م القرآن خري حمض.للموصي والوصي والورثة، وفيه شاهد بأن أحكا
َوِإَذا سََ َلكَ ِعبَاٌِس صلة هذه اآليـة بقولـه تعـاىل]    الثالث:

 ، وفيها مسائل:(0)[َعنوي
جاءت كل من آية البحث والسياق بصيغة اجلملة الشـرطية   األوىل:

مــع التبــاين يف جهــة اخلطــاب إذ توجهــت األوىل للمســلمني واملســلمات  
ــه وآلــه وســلم  كافــة، وتوجهــت آيــة الســياق للــنيب حممــد   صــلى اهلل علي

 فصحيح أن آية البحث جاءت بصيغة املذكر إال أنها تشمل النساء.
ويـراد الشـمس   ، وجاءت لغة التـذكري للتغلـب كمـا يقـال القمـران      

والقمــر وهــل يصــح أن تنصــح املــرأة الرجــل يف وصــيته أم أن نصــيحتها 
ــت    ــل قال ــواب هــو األول، ويف التنزي َياَأَبببتِ ] ختــت  بالنســاء اجل

اسْببَتْ جِْرُه ِإنه خَيْببَر َمببْن اسْببَتْ جَْرَت اْلَقببِوسُّ 
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،إذ نصحت بنت شعيب أباها وهو نيب ملا رأت من موسى (1)[اْلَِمينُ 
 عليه السالم حسن السمت، فأخذ شعيب بنصيحتها.

إن اهلل عز وجل قريب يسمع الدعاء، ويعلم كتابة الوصية،  الثانية:
والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر الـذي يقـوم بـه املسـلمون      

ِإنه َرحَْمبَة َّللاهِ إلصالح الوصية، وفيه األجر والثواب، قـال تعـاىل]  

 .(2)[َقِريب  ِمْن اْلُمحِْسِنينَ 
ستجابة هلل عز وجـل فيمـا   جاءت آية الدعاء باحلث على اإل الثالثة:

أمر به، والنصح يف الوصية عند اخلوف من امليل واجلور مـن اإلسـتجابة   
 ألمر اهلل، وسالمة من اإلثم ودفع للضرر.

النصح يف الوصية من اإلميان باهلل، وإرادة اإلمتثـال ألمـره    الرابعة:
 تعاىل يف بر الوالدين وصلة القربى.

َلَعلهُهبببمْ لـــه تعـــاىل] أختتمـــت آيـــة الســـياق بقو   اخلامســـة:

[، ويف الوصـية وضـبطها وفـق القواعـد الشـرعية، وحتصـني       َيْرشُُدونَ 
املسلمني وأمواهلم من الضرر والتفريط رشاد وهداية وصالح للمسلمني 

 واملسلمات.
تبعث آية الدعاء وموضوعيته واحلاجة إليـه املسـلمني إىل    السادسة:

اإلهلية واإلبتعـاد عـن اخلطـأ     اإلحرتاز يف باب الوصية واإلمتثال لألوامر
العمد واإلثم فيها، واإلمتناع عن السكوت عن اجلور واحليف فيها، رجاء 
فضــــل اهلل وإســــتجابته الــــدعاء يف حـــــال الرخــــاء والشــــدة، قـــــال      

 .(0)[اٌُْعوِني َأسَْتجِْب َلكُمْ تعاىل]

  عجلز اآليةعجلز اآليةإإ
 اآلية جزء من النظام األكمل للمجتمـع اإلسـالمي وتـبني اإلسـتثناء    
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ــذا      ــة هل ــرر، واشــرتطت اآلي ــن الض ــال اخلشــية م ــديل يف ح وجــواز التب
اإلستثناء خشية الضرر ويكفي مسـماها وصـرف الطبيعـة، ومـن اعجـاز      
اآلية انها مل ترتك اإلستثناء مطلقًا بل قيدته وحصـرته مبوضوع واحد وهو 

[ أي ان صـيغ العـالج تكـون بوسـيلة     َوالصُّبْلحُ خَيْبر  الصلح، ]
 ادفة وال خترج عن القواعد الشرعية الكلية.وطريقة نافعة ه

مع قلة آيات القرآن وأنها ستة آالف ومائتان وست وثالثون آية فأنها 
تغشت الوقائع واألحداث إىل يوم القيامة، وجاءت ثالثة آيات يف كتابـة  
الوصية وبصيغة الوجوب لتكون مدرسة عقائديـة وأخالقيـة وإقتصـادية    

لمني وتؤكد حسن مستهم، وتفتح أبواب تصون معاني الصالح عند املس
 التدارك يف صلة الرحم بالوصية للوالدين ولذوي القربى.

ويف الوصية مندوحة وسعة موضـوعًا وحكمـًا، فجـاءت النصـوص     
ــدارك      ــة البحــث للت بالوصــية بالثلــث كحــد أعلــى الوصــية، وجــاءت آي

َوَما واإلحرتاز ومنع احليف يف الوصية وهو من عمومات قوله تعـاىل] 

، ألن آيـة البحـث   (1)[َأْرسَْلَناَك ِإاله َرحَْمبةا ِلْلَعباَلِمينَ 
 رمحة وخري حمض.

ومن إعجاز اآلية تعلقها بإمالء وتدوين الوصية، وإحتمال حدوث 
ــو      ــيس ه ــدارك ل ــأمور باإلصــالح والت ــع أن امل ــا، م ــف فيه ــف واجلن احلي

ة املوصي، فحاملا تكون هناك أمـارات يف وقـوع اخلطـأ والظلـم يف الوصـي     
فيجب النصح، وهل يشمل مقدمات الوصية البعيدة مثـل تفضـيل األب   
أبناءه ورجحان وصيته له على حنو اخلصوص وحرمان أخوته اآلخرين، 
اجلواب ال، ألنه موضوع آخر وإن كان من موارد األمر باملعروف والنهي 
 عن املنكر ومنع احلسد بني األخوة كما يف أخـوة يوسـف، ويف التنزيـل]   

ُلوا َليُوسُُف َوَأخُوُه َأحَبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنها ِإْذ َقا

 .(2)[َوَنحُْن ُعْصبَة  ِإنه َأَباَنا َلِفي َضالَل  ُمبِين  
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والقدر املتيقن من آية البحث هو أوان الوصية والشروع فيها لقولـه  
تعاىل)فمن خاف موص( فقيدت الذي خيشى ميله وجوره هو الذي يريد 

آلية عموم الصلح وأنه ال خيت  بصاحب الوصية اإليصاء، ومن إعجاز ا
 فيشمل وجوهًا:

 املوصي والوصي. األول:
 املوصي والورثة. الثاني:

 املوصي واملوصي إليه. الثالث:
كما لو كانت الوصية للوالدين وذوي القربى قليلة فينصح املوصي، 

 أو أن ذوي القربى يريدون أكثر مما يلزم.
 املوصي له والورثة. الرابع:

لقد أراد اهلل عز وجل للوصية رمحة وصالحًا للمسلمني، فجاءت 
ــنفس الشــهوية      ــذي يرتشــح عــن ال ــع الضــرر العرضــي ال ــة البحــث ملن آي
والغضبية وتلك آية يف أحكام القرآن بأن اهلل عز وجل يـأمر بالشـيء ثـم    

 يتفضل بتنقيحه وحتصينه واملنع من التعدي فيه.
)أن اهلل غفـور رحـيم( إذ    عـاىل وهو من أسرار أختتام اآلية بقولـه ت 

خترب خامتة اآلية عـن رمحـة اهلل عـز وجـل ببعـث املسـلمني علـى العمـل         
مبضامني الوصية بـدفع احليـف واجلـور فيهـا، ولـواله حلصـلت األخطـاء        
والظلم يف الوصية ولعزف فريق عن املسلمني عنها، فجاءت آيـة البحـث   

رة واحليف عنهم وهـو  رمحة باملسلمني وتمعني ومتفرقني، ودفعًا للخسا
ــه تعــاىل]  ِإنه َّللاهَ ُيببَداِفُع َعببْن الهببِذيَن مــن عمومــات قول

 .(1)[آَمُنوا ِإنه َّللاهَ الَ ُيحِبُّ ُكله خَوهان  َكُفور  
)الغفور( يف اآلية أن اإلصالح يف الوصية  ومن مصاديق ورود إسم

وصية اليت سبب وموضوع لنيل العفو واملغفرة ملا فيه من تعاهد أحكام ال
أمر اهلل عز وجل، وإستدامة صلة األرحام واملنـع مـن دبيـب الغضاضـة     
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 والبغضاء بني املسلمني.
[ مـن  َفَ ََْلحَ َبيْبَنُهمْ ومن إعجاز اآلية ما يف قوله تعاىل]

دالالت، فليس من عائد متقدم ظاهر للجمع ينطبق عليه ضمري اجلماعة 
 [.َفَ ََْلحَ َبيَْنُهمْ يف قوله تعاىل]

 يدل على السعة واملندوحة يف أطراف اخلالف، من وجوه:ما 
 الذي يريد أن ميضي الوصي وصيته وان كان فيها خطأ. األول:
 املنتفع من الوصية اليت تتضمن الظلم واحليف. الثاني:

الورثة الذين يريدون حقهم حسـب كتـاب اهلل، وحـذف     الثالث:
 وإزالة الزائد يف الوصية وان كان لذوي القربى.

الوارث الذي يريـد إمضـاء الوصـية وان كـان فيهـا حيـف        رابع:ال
وجنف، ممـا يـؤدي إىل اخلـالف بينـه وبـني بـاقي الورثـة، لتنـدب اآليـة          

[ ومنع الفرقـة بـني الورثـة    َفَ ََْلحَ َبيَْنُهمْ املسلمني لقوله تعاىل]
 قبل موت املوصي وبعده.

ذو القربى الذي يريد أن يأخذ ما وصى له امليت به، وان  اخلامس:
 كان فيه حيف على غريه.

اإلختالف بني ذوي القربـى يف كيفيـة توزيـع ماخصـهم      السادس:
 بهم املوصي.
 الصلح بني كل من: السابع:
 املوصي والوصي. األول:
 : الصلح بني الوصي واملوصى إليه.الثاني

 رث.الصلح بني املورث والوا الثالث:
 الصلح بني والورثة وتمعني ومتفرقني. الرابع:

 مما يستلزم السعي واألمر باملعروف من قبل املسلمني.
ية ية آ سمية اآل كن ت خاَ(  ويم من  )ف

في  قرآن إال  في ال فظ  هذا الل يرٌ  لم  و
 هذه اآلية كما أنه جاء في أولها.    
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  اآلية سالحاآلية سالح
اآلية من )آيات التدارك( وفيها ختفيف عن املؤمنني ونفي احلرج  هذه

ودعوة اىل املنع من التمادي يف اإلثم وامليل والظلم، وهي حجة يف باب 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كمـا انهـا تنشـر الرأفـة والرمحـة بـني       
الناس وذوي القربى خاصة، ومتنع من الفتنة واخلصومة والظلم وما فيه 

  تعاىل.اهلل من اإلنشغال عن ذكر
لقد أمر اهلل عز وجل املسلمني واملسلمات بكتابة الوصية ممن تكون 
له تركة ومال وال تضر الوصية بالورثة، واملسلمون أمة عظيمة وينتشرون 
يف مشارق ومغـارب األرض فـأراد اهلل عـز وجـل هلـم أن يكونـوا علـى        

ُكْنُتمْ عمومات قوله تعاىل] مرتبة رفيعة يف الفقاهة والصــالح وهو من

، فلـم ينـل املســـلمون درجـة     (1)[خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهباسِ 
السمو والرفعة والرجحان على األمم وامللل األخرى إال بفضـل وفـيض   

 من اهلل عز وجل.
ومن الشواهد آية البحث ملا فيها من تعاهد أحكام الوصي، وجعلها 

، وجاءت آية الوصية بتقييـدها بـرتك خـري ومـال     نفعًا دائمًا، وخريًا حمضًا
بقوله تعـاىل)إن تـرك خـريًا( لتـأتي هـذه اآليـة بـاملنع عـن الوصـية لـذوي           
القربى مع قلة الرتكة لتعلق حق الورثة بالرتكة، ومقاعـدة تقـديم األهـم    

َوُأْوُلوا اْلَْرحَاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى على املهم ولقولـه تعـاىل]  

 .(2)[ِببَْع   
ندب اهلل عـز وجـل لكتابـة الوصـية وتكفـل إسـتدامتها، ومنـع        لقد 

مصاحبة الضرر هلا، فجـاءت هـذه اآليـة بصـيغة الشـرط وتـدل علـى أن        
األصل عند املسلمني هو عدم حصول امليل يف الوصية ولكن عندما تظهر 

 قرينة وأمارة على احليف يهب املسلمون لإلصالح والزجر عن احليف.

                                                           

 .113سورة آل عمران (1)
 .74سورة األنفال (2)



 03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلميان/ج 201

م باخلطأ والضرر بالوصية فرد واحد ولكن ومن اآليات أن الذي يّه
َوْلبَتكُْن املكلفني باإلصالح عامة املسـلمني واملسـلمات، قـال تعـاىل]    

ِمببْنكُمْ ُأمهببة  َيببْدُعوَن ِإَلببى اْلخَيْببِر َوَيببْ ُمُروَن 

، وصحيح أن األمـر  (1)[ِباْلَمْعُروَِ َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنكَرِ 
كفائيان إال أنه لو قام مسلم بالنصيحة  باملعروف والنهي عن املنكر واجبان

 يف باب الوصية والنهي عن الظلم فيها فهل يسقط عن الباقني اجلواب ال.
وهو من أسرار وإعجاز اآلية أعاله وويؤها بلفـظ األمـة واجلماعـة    
الكثرية وليس الفرد فما دام هناك خوف من اجلنف واحليـف يف الوصـية   

لمني واملســلمات وفيــه األجــر   فــإن التكليــف واخلطــاب يتجــدد للمســ    
والثواب، ويف قوله تعاىل)فال أثم عليـه( رفـع للحـرج، وإرشـاد للـدعوة      

 املتكررة للخري ومنع للحيف والضرر.
 أو الرجل إن: ]قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أنوروي 

 الوصية يف فيضاران املوت حيضرهما ثم سنة ستني اهلل بطاعة ليعمل املرأة
، وفيه شاهد على لزوم بذل املسلمني املوسع يف (2) ([النار هلما فتجب

 والوارث. اإلصالح يف الوصية ودفع اجلنف رمحة باملوصي

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
حتث اآلية املسلمني على السعي يف تثبيت تفاصيل الوصـية األقـرب   
ــر        ــدارك األم ــة وت ــع الفتن ــراف ومن ــني األط ــلح ب ــك بالص ــاألقرب وذل ف

واحليف قدر اإلمكان، وال يعين الرضا والصلح واحليلولة دون التحدي 
على بعض حقوق املوصى له ارضاء ملن حيـاول تبـديل الوصـية بـل انهـا      
دعــوة لإلنصــاف خصوصــًا وان بعــض الوصــايا ذاتهــا تتضــمن التأويــل   
والتفسري على اكثر من وجه كل طرف يفسرها مبـا يالئـم مصـلحته وفيـه     

لوصية فحسب بل ملنع اخلالف نفعه فيكون الصلح حاجة ال لتدارك امر ا
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واخلصـومة والفتنــة ولإلنتفـاع األمثــل مـن املــال والعـروض املوصــى بهــا     
 واحملافظة على صالت الرحم واملودة.

اخلطاب التكليفي بأداء الزكاة واحلقوق الشرعية لإلنسان توجه لقد 
آيات الوصية توكل له كتابة الوصية باملعروف واإلنصات، ، ووالصدقات 

اق الغ  بالورثة، أما إذا مال مياًل جليًا مبا فيـه الضـرر بـبعض    وعدم إحل
الورثة أو غريهم فإن الصاحلني واآلمرين بـاملعروف هلـم حـق اإلصـالح     
والدعوة إىل العدول ورفع احليف لقاعدة ال ضرر وال ضرار وملنع احليف 

،  وللرمحــة باملوصــي قبــل موتــه وبالورثــة وغريهــم مــن أربــاب احلقــوق
ــتدامة  ــة     وإس ــون مقدم ــا يك ــلمني مب ــات املس ــاف يف وتمع ــاهيم اإلنص مف

 .إلستدامة أداء التكاليف 
ومن مفاهيم اآلية نـدب املسـلمني إىل األمـر بـاملعروف والنهـي عـن       
املنكر ولو يف األمور التعليقية كالوصية ألن املدار على دفع الضرر ومنع 

َوُنوا َوَتَعباالظلم والتعدي واحليف وهو من مصاديق قوله تعاىل]

ِم  ى اإِلْث اَوُنوا َعَل َوى َوالَ َتَع ِرو َوالتهْق ى اْلب َعَل

 .(1)[َواْلُعْدَوانِ 
اآليــة أعــاله وآيــة البحــث عــدم إكتفــاء املســلمني ويفيــد اجلمــع بــني 

ينهون عـن اإلثـم، ويزجـرون    فهم بإجتناب التآزر والتعاضد على األثم 
ُأمهة  ُأخِْرجَبْت ُكْنُتْم خَيَْر عنه وهو من مصاديق قولـه تعـاىل]  

، ومـن منـافع اآليـة توثيـق صـالت الـرحم، وتنميـة ملكـة         (2)[ِللنهاسِ 
 اإليثار وحرص املسلم على حسن مالقاته اهلل عز وجل.

 اآلية لطف
لقــد أنعــم اهلل عــز وجــل علــى املســلمني بالوصــية، وجعلــها وثيقــة   
للتصرف جبزء مـن املـال دبـر احليـاة، وأسـباب جلـب الثـواب واألجـر،         

اءت هذه اآلية لطفًا إضافيًا ملنع الظلم الذي قد حيدث نتيجة اخلطأ أو وج
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الغضب وامليل الذي ال يتالئم وأصل تشريع الوصية والغايـات احلميـدة   
منها، لطفًا متصاًل ونعيمًا دائمًا، ومواساة للمسلمني عند مصيبة املـوت،  

الوصـية   وفقد عزيز، فيجتمع ذوو القربى على تأبينه والثنـاء عليـه وذكـر   
بإعتبارهــا أمــرًا حممــودًا، ومــن حماســن امليــت ملــا فيهــا مــن معــاني الرأفــة 

 والرمحة وتعاهد الرحم والقربى.
وتنقطع صلة اإلنسان عند موته باحلياة الدنيا، وال يبقـى لـه سـلطان    
على غريه من عياله وأوالده وأتباعه ويكون عربة وموعظة هلم، فجاءت 

هلم، وإتصـال بركتـه، مبـا يف الوصـية مـن       آية الوصية لتخت  ببقاء نفعه
 البذل واإلنفاق.

ويف إختتام اآلية بقوله تعاىل)إن اهلل غفور رحيم( دعوة للمسـلمني  
للرأفة باملوصي عند اخلطأ وإرادته اجلنف باأليسر واألخـف مـن مراتـب    
ــد     ــه عن ــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، ألن اهلل عــز وجــل يغفــر ل األمــر ب

نه الذي رمحه بالوصية، ورمحه بأنه جعل املسلمني التدارك، وهو سبحا
يهدونه إىل سبل الصالح يف الوصية، ويدل على لزوم األيسر وإختاذ صيغ 
اللطــف باملوصــي قولــه تعاىل)فأصــلح بيــنهم( فالتقييــد باإلصــالح دعــوة 
للمسلمني بإجتناب الغلطة والشدة مع املوصي، فهو يف آخر أيام حياته يف 

وصــي ويقتطــع مــن مالــه الــذي بــذل جهــده يف مجعــه  الــدنيا ويريــد أن ي
وإدخاره، وحرم نفسه عن طيبات عديدة يف حياته ليكون وصية للوالدين 
وذوي القربى فإن أخطأ فاخلطـأ لـيس يف ماهيـة الوصـية بـل يف كيفيتهـا،      

 فجاءت اآلية باللطف والرأفة به وإعتبار صيغ اإلصالح.
 إفلضلت اآلية

للمسلمني باب اإلسرتجاع عند املصيبة لقوله لقد فتح اهلل عز وجل 
الهِذيَن ِإَذا َأََاَبْتُهمْ ُمِصيبَة  َقاُلوا ِإنهبا تعـاىل] 

 قـال :  قـال  مالـك  بن أنس عن، )(1)[لِهِ َوِإنها ِإَليِْه َراجُِعونَ 
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 فيجـدد  عهـدها  تقادم وإن نعمة من ما وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول
 عهدها تقادم وإن مصيبة من وما ، ثوابها له اهلل جدد إال احلمد العبد هلا

 .(1)(وأجرها ثوابها له اهلل جدد إال االسرتجاع العبد هلا فيجدد
ويكتب املسلم وصيته عند دنو أجله وظهور أمارات املوت فجاءت 
الوصية للمنع من أن يغادر الدنيا ظاملًا، وجاءت هذه اآلية لتكون برزخًا 

الوصية، وترتب الضرر عليها، بتحذير املسـلمني  دون احلرمان من نعمة 
 من اجلنف واحليف حاملا يشعرون بإحتماله، وظهور أمارات ظنية عليه.

ومن إفاضات اآلية دفـع اخلصـومة والفتنـة عـن املسـلمني عنـد فقـد        
عندهم مصيبة ثانية وهي مصيبة الفتنة  صلاملوصي ومغادرته الدنيا كيال حت

َوالَ عض الورثة حقهم يف الرتكة، قال تعاىل]والظلم وخبس الوالدين أو ب

 .(2)[َتبْخَسُوا النهاسَ َأشْيَاَءُهمْ 
واألمن والسالمة من املصيبة املستحدثة بسبب الوصية من اإلعجاز 
يف خامتة اآلية)أن اهلل غفور رحيم(والدالئل بأن خامتة كل آية هلا معـان  

وإستنباط الدروس وأسرار تتعلق بذات اآلية، وبعث إلقتباس املسائل، 
من خامتة اآلية بلحاظ مضامينها القدسية وإسـتنباط الـدروس مـن خامتـة     

 .اآلية بلحاظ مضامينها القدسية

 من غليلت اآلية
 يف اآلية مسائل:

دعوة املسلمني للتفقه يف الدين، سواء الذي يريد تدوين  األوىل:
وصــيته وإشــهاد الشــهود عليهــا، أو الــذي يســتمع هلــا عــن قصــد أو    

 يسمعها.
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الزجر عن السكوت عن اخلطأ والضـرر يف الوصـية حلـني     الثانية:
وقوعه وتثبيته يف الوصية، فمتى ما ظهرت أمـارات الظلـم يف الوصـية    

 صالح.فعلى املسلمني النصح واإل
جاءت اآلية بلفظ)فاصلح( وفيه داللـة علـى احلـث علـى      الثالثة:

القيــام بالســعي بــني أطــراف الوصــية، وان األمــر الينحصــر بالنصــح   
للموصي، وقد ميضي الورثة الوصية وان كان فيها حيف عليهم صـلة  
للرحم منهم ألنها جاءت للوالدين واألقربني فيكون اإلمضاء والرضا 

 حقهم على وجوه:بنفاذ الوصية يف 
 صلة للرحم مع األقارب. األول:
 : رجاء الثواب.الثاني

 : إكرام املوصي.الثالث
تنزيه املسلمني عن اخلالف واخلصومة مطلقًا، ويف موارد  الرابعة:

الرمحة كما يف كتابة الوصية اليت هي نعمة وهداية مـن اهلل وهـو مـن    
َّللاهِ جَِميعابا َوالَ َواْعَتِصُموا ِبحَبِْل عمومات قوله تعاىل]

 .(1)[َتَفرهُقوا
 [خَيَْر ُأمهة  ُأخِْرجَْت ِللنهاسِ من خصـائ  ]  اخلامسة:

، منع حصول اجلنف واحليـف إلـيهم يف الوصـي والرتكـة، وتـدخل      (2)
أفراد من املسلمني ملنعه  إىل جانب أطراف الوصية أنفسهم حبثهم على 

يقـوم باإلصـالح بيـنهم،    الصلح فيما بينهم قبل أن يأتي طـرف ثالـث ل  
والشواهد على حصول الصلح بني الورثة أنفسهم كثرية وجلية يف كل 

 زمان.
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ترغيب املسلمني بالسعي إلصـالح الوصـية، والصـلح     السادسة:
 بني الورثة فيها، وبني املوصى اليه والورثة.

 الصلة بني أول وآخر اآلية
املسلمني رمحة بهم بعد ويء آية الوصية واإلخبار عن فرضها على 

اْلَوَِبيهُة ِلْلَواِلبَدْينِ ملا فيها من صـلة الـرحم، بقولـه تعـاىل]    

، ووـيء اآليـة السـابقة بإصـالح     (1)[َواْلَْقَرِبيَن ِبباْلَمْعُروَِ 
طريق الشهادة، وإيذاء الشهود وإرشادهم إىل لزوم حفظ الوصية وعدم 

 حتريفها، جاءت هذه اآلية الكرمية خبصوص أمور:
 املوصي الذي يوصي لغريه. :األول

 ماهية ومضامني الوصية. الثاني:
 عموم املسلمني ممن يسمع الوصية. الثالث:

وفيه آية إعجازية فمع أن آية الوصية بينت أحكام الوصية فإن اآلية 
  من مصاديق األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  التفسريالتفسري
 [من موص َفَمْن خَاََ قوله تعاىل]

 هنا وجوهًا:وحيتمل اخلوف 
 الظن املعترب حبصول جنف يف الوصية. األول :
 اخلوف واخلشية من وقوع احليف بعد وفاة الوصي. الثاني :

النزاع واخلصومة بـني الورثـة قبـل وفـاة املـورث، كمـا لـو         الثالث :
إختلـف األبنـاء يف كيفيـة القسـمة والرتكـة، وإدعـى بعضـهم أن لـه ملكــًا         

 األب. خاصًا ضمن املال الذي حبوزة
 ويف اآلية مسائل:

الثناء على املسلمني بتقيدهم بكتابة الوصية لتعلق مضامني  األوىل :
 اآلية الكرمية باخلطأ يف كتابة الوصية.
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دعوة املسلمني للعناية بكتابة الوصية، والتـدخل بـاملعروف    الثانية :
عند الذي حيضره األجل أو يتقدم به العمر لكتابتها منعًا للحـوق األذى  

 واخلسارة مبن يضيع حقه يف حال عدم كتابتها.
إزاحــة املــانع دون األمــر بــاملعروف يف الوصــية فقــد يقــول   الثالثــة :

بعضهم أنها حق خاص للفرد له أن يكتبها أو ال يكتبها، وإن كتبهـا فهـو   
فجـاءت آيـة البحـث لتـدعو املسـلمني إىل النصـح       ، خيتار ماهية الوصـية  

 للعدل واإلنصاف يف كتابة الوصية.واإلرشاد لدعوة الفرد منهم 
 [جََنفاا َأْو ِإْثماا]قوله تعاىل 

جاءت اآلية بصيغة اإلمجال والعطف وما يدل عليه من التعدد واملغايرة 
 وأن اإلثم غري اجلنف مما يدل على أمور:

 تعدد وجوه الزيغ عن احلق. األول :
لزوم أخذ احلائطة للنفس والغري يف تدوين الوصـية، أو إشـهاد    الثاني :

 .(1)اجلنف اخلطأ ، واإلثم العمد البينة عليها، وعن إبن عباس :
وبني اجلنف واإلثم يف اآلية عموم وخصوص مطلق، فكل إثم هو جنف 
وليس العكس، لذا قدمت اآلية األقل واألدنى وقيدت اآلية صدور اجلنف 

لوصية الذي أشرف على املوت، ولكنه اليعين صدور واإلثم من صاحب ا
 اجلنف واإلثم منه، على حنو احلصر والتعيني.

 وأسبابه ومقدماته ومباشرته أعم من شخصه من وجوه:
 صدور امليل واإلثم من الورثة. األول :
 حصول امليل واإلثم بعد كتابة الوصية وقبل موت صاحبها. الثاني :

لفتنة بعد موت املوصى واإلختالف يف تفسري ترتب اخلصومة وا الثالث :
وتأويل الوصية ، لذا جـاءت اآليـة مطلقـة بـأن يتـدخل أهـل احلـل والعقـد         
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واملؤمنــون يف احليلولــة دون اللــبس واخلــالف عنــد كتابــة الوصــية وبعــدها، 
 وحلاظ ما بعد وفاة صاحبها.

 لذا جاءت اآلية بصيغة اجلمع )فاصلح بينهم( من وجوه :
 اإلصالح بني الوصي والورثة. األول :
اإلصالح بني الورثة والذي أوصى له كاتبها، سواء كـان أحـد    الثاني :

 الوالدين، أو من عموم الورثة أو من غريهم.
اإلصـالح بــني املوصـي والوصــي واملوصـى بــه، للـزوم عمــل      الثالـث : 

 الوصي بها فيما بعد.
وخبـس للورثـة أو   تـدارك اخلطـأ يف الوصـية مبـا ال يكـون غـ         الرابـع : 

 غريهم.
[ باحلـاء غـري   َفَمْن خَاََ ِمْن ُمبوص  جََنفاباومنهم من قرأ ]

،  ولكن املرسوم يف املصاحف هو األصح، واجلنف اجلور والزيغ (1)املنقوطة
 عن الصواب قال الشاعر :

 .(2)وإنا من لقائهُم َلُزوُر            هم املوىل وهْم جنفوا علينا ...
 نف واإلثم يف املقام وجوه :ومن مصاديق اجل 

الوصية مبا زاد على الثلث فالبد من نصحه وإرشاده وإن إمتنع  األول :
فعلى الوصي الرجوع إىل الثلث، ويبقى الثلثان للورثة طوعًا وقهرًا، وعـن  
اإلمام الصادق عليه السالم يف اآلية قال: يعين إذا اعتدى يف الوصـية وزاد  

اإلضـرار يف الوصـية مـن     ن عباس أنه قـال: يف الثلث، وروى عكرمة عن إب
 .(0)الكبائر
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ومن إعجاز القرآن أنه مل يذكر اإلضرار على حنو صريح بل ذكر امليل 
 واإلثم وهو من الكلي املشكك الذي يكون على مراتب منفاتة شدة وضعفًا.

ــم لبعــث النفــرة يف النفــوس مــن امليــل يف الوصــية،     ــة اإلث وذكــرت اآلي
 ثم مستحدث.إيكره مغادرة الدنيا بخصوصًا وأن املؤمن 

 
 ورود )او( يف اآلية يدل على املغايرة بني اجلنف واإلثم، وفيه وجوه:

 .فيهان يكون اجلنف اهلم باإلثم والشروع  -1
: انـه اخلطـأ مـن    وقال الطربسـي انه التعدي وامليل عن خطأ،  -2

 .(1)(حيث ال يدري انه زوز، قال: روي ذلك عن ابي جعفر عليه السالم
 اإلثم هو الذي يفعل عن قصد او عمد. -0
 اجلنف ادنى رتبة وضررًا من اإلثم. -4
 انهما اذا اجتمعا افرتقا، واذا افرتقا اجتمعا. -4
 عاله.أتداخل اكثر من معنى من املعاني  -5

واألقوى هو الثاني والرابع واخلامس من الوجـوه اعـاله، فـاخلوف    
وف من اخلطأ خشية من شيء متوقع وحمتمل وراجح عقاًل، وال يكون اخل

اال على حنو النادر وال حيتاج اىل اإلصالح ااا اىل الذكرى واالستحضار 
 والتنبيه.

 واخلطاب يف اآلية متوجه اىل:
  هل احلل والعقد.أ  -1

 حكام الشرع. -2
  عدول املؤمنني. -0
 الوصي. -4
    الورثة. -4
 الشهود والكتاب. -5
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بــاملعروف مــور احلســبة واألمــر أوهــو مــن ، اخلطــاب مطلــق  -7
 والنهي عن املنكر.

األقوى هو األخري لصيغة اإلطالق واألهلية لإلصالح والوئـام ألن  
 األمر يف اآلية مل يصل اىل درجة احلكم.

 مـال  لـه  يكـن  ومل موتـه  عند له مملوكني ستة أعتق رجال أن] وذكر
 لقد: وقال ذلك من فغضب سلم و عليه اهلل صلى النيب ذلك فبلغ غريهم
 بينهم أقرع ثم أجزاء ثالثة فجزأهم مملوكيه دعا ثم عليه أصلي أال هممت
 وقال آخره يف قال أنه إال مبعناه مسلم وأخرجه[ أربعة وأرق اثنني فأعتق

أي أن النيب  (1) ([عليه أصلي أال هممت لقد: ]قوله بدل شديدا قوال له
 صلى اهلل عليه وآله وسلم أجاز من الوصية ثلث الرتكة.

  حبث روائيحبث روائي
ميكــن اســتقراء الكــثري مــن مضــامني اآليــة مــن النصــوص الــواردة   

 .خبصوصها تفسريًا وتأوياًل او بيانًا لبعض املصاديق
 من {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول قال:  قال ُأمامة أبي وعن

 .(2)جهّنم يف واد واللوى اللوى يف ُألقي وصّيته يف حاف

 عليه اهلل صلى} اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن حوشب بن شهر
 حاف أوصى فإذا سنة، سبعني اخلري أهل بعمل ليعمل الّرجل إن {وسلم

 أهل بعمل ليعمل الّرجل وإّن الّنار، فيدخل عمله بشر له فيختم وصّيته يف
. عمله خبري له فيختم وصيته يف حيف مل أوصى فإذا. سنة سبعني الّشر

 .(0)اجلّنة فيدخل
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 اهلل رسول قال قال: أبيه عن قرة بن معاوية عن قطين الدار )روى
 على وصيته فكانت فأوصى الوفاة حضرته )من: وسلم عليه اهلل صلى
 .(1)زكاته( من ترك ملا كفارة كانت اهلل كتاب

 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن عباس ابن عن قطين الدار )روى
 .(2)الكبائر(( من الوصية يف اإلضرار ): قال وسلم

النبوية بيانًا وتفسريًا للقرآن، وتدل النصوص الكثرية لقد جاءت السنة 
اليت وردت خبصوص الوصية على وظيفة مساوية للسنة النبوية وهي على 

 وجوه:
 تأكيد مضامني اآلية القرآنية. األول:
 البعث على العمل بأحكام اآلية القرآنية. الثاني:

 تالوة وعماًل.منع اخلالف واخلصومة يف اآلية القرآنية قراءة و الثالث:
 إجتناب ما زجر اهلل عز وجل عنه. الرابع:

البيان العملي ملصاديق البشارة واإلنذار القرآنية والتقييد  اخلامس:
أعاله لوظيفة السنة بأنها مساوية ألنها وحي من عند اهلل، قال تعاىل يف 

 َوَما َيْنَُِق َعْن اْلَهَوىالنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم]
 ُيوحَى ِإنْ  *

 
 .(0)[ُهَو ِإاله َوحْي

وعن الصادق عليه السالم: "اذا اوصى الرجل بوصية فال حيل 
للوصي ان يغري وصيته، ميضيها على ما اوصى اال ان يوصي بغري ما امر 
اهلل فيعصي يف الوصية ويظلم، فاملوصى اليه جائز له ان يرده اىل احلق، 

لبعض ورثته وحيرم بعضًا مثل رجل يكون له ورثة فيجعل املال كله 
جَنفاا َأْو فالوصي جائز له ان يرده اىل احلق، وهو قوله تعاىل ]
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[ فاجلنف امليل اىل بعض ورثته دون بعض، واإلثم ان يأمر  ِإْثماا
بعمارة بيوت النريان، واختاذ املسكر فيحل للوصي ان ال يعمل بشيء من 

 .(1)ذلك"
ر واملعصية من اإلثم وان ن اجلنف ادنى يف الضرأ ويظهر يف احلديث

 [ أي من الذي اوصى بالوصية. ِمْن ُموص  املراد من قوله تعاىل ] 
 ن اجلنف يف الوصية من الكبائر".إ: "علي اإلمام وعن 

يف اآليــة قـال عليـه الســالم: "يعـين اذا      ويف العلل عـن الصــادق   
معنـى اإلعــتداء علـى كـل مـن اجلنـف       اعتدى يف الوصية"، أي اطلـق  

واإلثم وان كان بينهما عموم وخصـوص مـن وجـه فمـادة اإللتقـاء كمـا       
ــور  ــدي واجل ــر التع ــدي      ،يظه ــة التع ــة ودرج ــي الرتب ــرتاق ه ــادة اإلف وم

 وموضوعه.
ــة  ــاب املصــداق    ويف رواي ــن ب ــد م ــث"، وهــذا التقيي "وزاد عــن الثل

 والتطبيق والفرد املتعارف.

  جتملعي جتملعي إإحبث حبث 
اســتقرار اجملتمعــات  ســباب رســوخ العقيــدة واظهــار الشــعائرأمــن 

وانتظام املعيشة وارتفاع وجوه الظلـم والغـدر والكيـد فيهـا، ويعـد نظـام       
األرث واحكامه من اهم مصاديق هذا اإلستقرار ومادة تكوينه، وجاءت 

ولكـن علـى حنـو     ،الوصية كـاذن مـن الشـارع للمالـك للتصـرف يف مالـه      
ا هـو جـائز شـرعًا،    املوجبة اجلزئية، والتقييد باملوجبة أي ال يوصي اال مب
 وباجلزئية ألنه ال زوز له ان يوصي باكثر من الثلث.

امــا الثلثــان اآلخـــران فانهمــا يــذهبان قهـــرًا اىل الورثــة وحبســـب      
احلص ، وبذا زمع بني حق الوارث التعليقي يف اإلرث وبني التصرف 
احملدود للمالك يف ملكه كفرصة ومناسبة للتدارك واإلصالح، والوصـية  
بالعبــادات ورد املظــامل خصوصــًا وان اإلنســان يف حــال اإلستحضــار     
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يستحضــر افعالــه يف الــدنيا وعــذاب اآلخــرة واهــوال مــا فيهــا مــن شـــدة  
احلسـاب فيحاول ان يكفر عن خطاياه باإلستغفار ويرد حقوق الناس وما 

 عليه من التبعات.
ت لذا فان الوصية تساهم يف تنقية اجملتمع مـن الشـوائب والكـدورا   

وتبعث الطمأنينة يف النفوس فمن فاته حقه يتوقع ان يأتيه بوصية، وجاءت 
هذه اآلية للتدارك ايضـًا باإلصــالح والــتوثيق بـني الورثـة واملوصـى لـه        
إلمتام منافع الوصية واحليلولة دون ابطال نوعها، ولبقائها ركيزة ومعلمًا 

الزمة والتـداخل  من معامل الدين اإلسالمي لتقويم اجملتمعات واظهار امل
 بني عامل الدنيا واآلخرة.

والوصية من األحكام اإلمتنانية التسهيلية لذا تعاهدها الشارع ومنع 
عنها اسباب التضييق والتشـديد باحكـام قواعـدها وعمومـات قاعـدة ال      

 ضرر وال ضرار يف اإلسالم.
الوصــية ذات صــبغة انســانية واخالقيــة وتتعــدى منافعهــا القضــية      

 لوارث او املورث.الشخصية يف ا
ــزام شــرعي     ــاء اخالقــي والت والوصــية عهــد اجتمــاعي ومــالي ووف
وارتقاء عقائدي يظهر دخول الشريعة اإلسالمية يف اجلزئيات وتعاهـدها  
للحق االخالقي واملعنوي للموصي وحق املوصـى لـه وانصـافه واعانتـه،     
 وتتضمن حث احملتضر وأمره بالوصية وان يضمن له امضاءها والعمل بها

 يف اجلملة.
 

 [َفَ ََْلحَ َبيَْنُهمْ َفالَ ِإْثمَ َعَليِْه قوله تعاىل ] 
ذا خاف الوصـي او احلـاكم او العـدل مـن املـؤمنني حصـول امليـل        إ

والتعدي بسبب الوصية وحدوث اجحاف ببعض الورثـة او الفتنـة فيمـا    
بينهم او الشقاق والنزاع بينهم وبني املوصى له فتدخل لالصالح بيـنهم،  

ء كان قبل وفاة املوصي ونفاذ الوصية او بعدها، أي ان لغة االطالق سوا
[  َبيَْنُهمْ يف االصالح جتعل املوصي يدخل يف افراده، واملـراد مـن ]   
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 كي تأتي الوصية خالية من امليل عن احلق واالستقامة.
وتـرى نكتـة اعجازيـة يف اآليـة وهـي خلوهـا مـن مـادة الظلـم، ألن          

ولكـن حـق الوارث التعليقي فيه جعل التعدي  ،هاملوصي له احلق يف مـال
 يف الوصــية غري جــائز من غري ان يصــدق عليه الظــلم على حنــو احلقيقة. 
ــرى      ــد يف فعــل الوصــي وغــريه ممــن ي ــوع تقيي ــة ن واإلصــالح يف اآلي
اإلجحاف يف الوصـية او خيشـى حصوله، فليس له ان يقـوم بتغيري الوصية 

يد والكـل واجلـزء، موضـوعًا او كيفيـة     يإلطالق والتقوتبديلها على حنو ا
ارًا، بــل انــه يكــون طرفــًا ثالثــًا يتــدخل بــني الورثــة او بيــنهم وبــني دومقــ

املوصى اليه لغرض اإلصالح وليس لإلجحاف وتثبيت امليـل او اصـالح   
 هذه احلال واحداث جور آخر اقل او اكثر من األول. 

ـــفر   و ــي جعـ ــن اب ــاىل ع ـــول اهلل تع َفَمببْن َبدهَلببُه ]  يف قـ

ى الهِذيَن  ُه َعَل ا ِإْثُم ببُه َفِإنهَم ببَدَما سَِمَع َبْع

قال : "نســـخــتها اليت بعــدها وهــي قوله تعاىل ]  (1)[ُيبَدوُلوَنبُه 
وص  جََنفاا َأْو ِإْثماا َفَ ََْلحَ  َاََ مِْن ُم ْن خ َفَم

[، يعين: املوصى اليـه ان خـاف جنفـًا     َبيَْنُهْم َفالَ ِإْثَم َعَليْهِ 
من املوصي يف ولده يف ما اوصى به اليه يف ما ال يرضى اهلل به من خالف 
احلق فال اثـم عليـه، أي علـى املوصـى اليـه ان يبدلـه اىل احلـق، واىل مـا         

 يرضى اهلل به من سبيل اخلري".
ف والظاهر ان املراد من النسخ اإلذن يف التبديل باإلصالح واملعرو

 . وهو مبعنى التقييد والتخصي 
ن السعي يف تعاهد الوصية وامضائها واإلصالح بني الورثة موافق إ  

َمبا َعَلبى ]املسـتقرأة مـن قولـه تعـاىل    قاعـدة  اللقاعدة نفي احلرج و

وعمومـات األمـر بـاملعروف والنهـي      (2)[اْلُمحِْسِنيَن ِمْن سَبِيل  
اآلية لإلخبار عن نفي البأس جاءت و، عن املنكر، والصلح بذاته حممود 

                                                           

 . 111( سورة البقرة 1)
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باعتبار ان اإلصالح بقصد رفع امليل واجلور احملتمـل لـيس مـن التبـديل     
 والتغيري املنهي عنه فخرج بالتخص  وليس بالتخصي .

ويف اآلية داللـة علـى التـدخل ملنـع اخلــصومة والنـزاع عنـد خشــية         
هـل يف  وقوعه واملبادرة اىل ازاد اسـباب الصـلح بيـنهم ورفـع النفـرة، و     

اآليــة اشــارة اىل جــواز الكــذب مــن اجــل اإلصــالح بــني الورثــة او مــع  
 . الوصي بقرينة نفي اإلثم عنه

اجلواب: ان اآلية وردت لتوكيد استثناء حالة اإلصالح مـن النهـي    
 عن التبديل يف الوصية.

ن حماولة اإلصالح قـد ال يصـدق عليهـا انهـا تبـديل علـى حنـو        إكما 
هو سعي وحماولة حلمل املوصـي علـى التبـديل او    احلقيقة وبالذات، ااا 

جلعــل الورثــة واملوصــى لــه يرضــون مبــا فيــه الصــالح، ومينــع مــن الفتنــة  
ضـرار بـبعض   واخلصومة وتضييع األموال وتأخري القسمة وما فيه من اإل

الورثة، نعم املقام تشمله عمومات جواز الكذب اذا احنصر به اإلصالح 
ترتتب عليها و بة الزمانية اذا كان معتــدًا بهااو توقف عليه ولو بلحاظ الرت

ومـن دونـه    ،املـال يتعلق بكما لو كان اإلصالح مع الكـذب  معتربة، آثار
 ضرار.أوقد ترافقه  لسنوات انتزاع احلق يتأخر

 [ِإنه َّللا َغُفور  َرحِيم  قوله تعاىل ] 
 طالق اآلية فيه وجوه:إ

 وسبيل للمغفرة.موضوع الوصية وتشريعها رمحة  اواًل:
التقييد واإللتزام بكتابة الوصية مدخل لنيل رمحة الباري عز  ثانيًا:

وجل ورأفته اذ ان الوصية تنطبق عليها األحكام التكليفية اخلمسة بلحاظ 
 موضوع الوصية ومتعلقها:

الوصية الواجبة لتفريغ الذمة عما اشتغلت به من الفرائض    -1
ليكـون األمـر    قصـورًا او تقصـرياً   كالصالة اليومية وصيام شـهر رمضـان  
ِإنه َّللاهَ َيببْ ُمُر ِباْلَعببْدِل بالوصــية مــن عمومــات قولــه تعــاىل]
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 .(1)[َواإِلحْسَانِ 
 الوصية املستحبة يف صلة الرحم واخلريات واعانة الفقراء.  -2
 املباحة كما لو اوصى بان يكون ابنه طبيبًا.   -0
ــة دون بعــض ومــن غــري      -4 ــبعض الورث املكروهــة كالوصــية ل

راجح شرعي ومبا قد يؤدي اىل النفرة بينهم، او الوصـية مبا هـو مكـروه   
 ذاتًا مثل طبع كتاب يكره تداوله وقراءته.

الوصية باحملرم كالوصية بان يتخذ ابنه مهنة حمرمة او الوصية   -4
 بقطع الرحم.

 تعـاىل اصـالح حـال    اهلل ةفجاءت هـذه اآليـة لتخـرب بـان مـن رمحـ      
 جل اإلصالح.أالوصية ورفع اإلثم عن الذي يقوم بالتبديل من 

ان اخللل والنق  يف الوصية عن جهالة ال يـؤدي اىل االثـم،    ثالثًا:
ألن الكربى الكلية هي اإللتزام بكتابة الوصية طاعة هلل تعاىل، لـذا ورد  

قال: "الوصية حق على عن الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم انه 
 .(2)كل مسلم"

ــًا: ــة يف الوصــية تشــمله     رابع ــى بعــض الورث ــل عل ان التقصــري واملي
عمومات اآلية، ورمحتـه ومغفرتـه تعـاىل بلحـاظ قاعـدة السـلطنة وعلـى        

 القول حبقه يف ماله اىل حني وفاته.
عمومات قاعدة السلطنة وحق اإلنسان يف ماله ما دام على خامسًا: 
ــاة ز ــة ال يرقــى اىل الظلــم احملــض   قيــد احلي عــل امليــل علــى بعــض الورث

 فتتداركها هذه اآلية فضاًل منه تعاىل.
اإلجحاف يف الوصية زب ان ال يؤدي اىل سخط الوارث  سادسًا:

 تعاىل. رمحةعلى املورث ألن موضوع الوصية تشمله 
ان التبديل والتغيري من اجل اإلصالح تتغشاه رمحته تعـاىل   سابعًا:
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 اهلل عز وجل اسبابًا للتوفيق عند ارادة اإلصالح.فيقيض 
اخلـــوف واملبــادرة اليـه، وعــدم  اآليـــة حتـــث علـى اإلصـــالح   ثامنـًا: 

 والوجل من عواقبه مع حسن القصد وارادة اخلري والوئام ودفع الفتنة.
اآلية للذكرى وبيان عظيم فضـله تعـاىل وانـه يغفـر الـذنوب       تاسعًا:
 واملعاصي.

وحسـن  على واسـع رمحتـه   هلل عز وجل ة للشكر هي دعو عاشرًا:
 .تأديبه للمسلمني

يف التبديل بقصد اإلصالح مغفرة للذي يبدله وتكون  احلادي عشر:
 للموصي ايضًا تداركًا ورمحة منه تعاىل هلما وللورثة.

*********** 
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