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سم اهللا الرحمن الرحيمب  

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )25(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

 ومن ًأوما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا ِإالَّ خَطَ{ :-لعز وج- في قول اهللا - تعالىرحمه اهللا-يقول المؤلف 
 فَتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنٍَة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه ِإالَّ َأن يصدقُواْ فَِإن كَان ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو ًأقَتََل مْؤِمنًا خَطَ
ِريرفَتَح ْؤِمنْؤِمنَةً مٍة مقَبر ِريرتَحِلِه وةٌ ِإلَى َأهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَِديم منَهيبو نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَانْؤِمنٍَة وٍة مقَبر 

ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه * مافَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن تَوبةً من اللِّه وكَان اللّه عِليما حِكي
  .]سورة النساء) 93-92([ }جهنَّم خَاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنَه وَأعد لَه عذَابا عِظيما

 كما ثبت ،لوجوهليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من ا: يقول اهللا تعالى :-رحمه اهللا-يقول المؤلف 
ال ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-في الصحيحين عن ابن مسعود 

 والثيب ، النفس بالنفس:يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث
هذه الثالث فليس ألحد من آحاد الرعية أن ثم إذا وقع شيء من  )) والتارك لدينه المفارق للجماعة،الزاني
  .وإنما ذلك إلى اإلمام أو نائبه ،يقتله

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ، االمتناعمثل هذا يدل على ] النساءسورة) 92([ }وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

وما كَان ِلمْؤِمٍن ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى { : وكما في قوله تعالىهناوهذا االمتناع تارة يكون امتناعاً شرعياً كما 
لَه كُونا َأن يرَأم ولُهسرو اللَّهِرِهمَأم ةُ ِمنرالِْخي بحال وال يجوزال يسوغ لهم أي ]سورة األحزاب) 36([ }م  ،

 ]سورة األحزاب) 53([ }وما كَان لَكُم َأن تُْؤذُوا رسوَل اللَِّه ولَا َأن تَنِكحوا َأزواجه ِمن بعِدِه َأبدا{ :وكقوله تعالى
ِه والَ يرغَبواْ ِبَأنفُِسِهم ما كَان ِلَأهِل الْمِدينَِة ومن حولَهم من اَألعراِب َأن يتَخَلَّفُواْ عن رسوِل اللّ{ :وكقوله تعالى
  .]سورة التوبة) 120([ }عن نَّفِْسِه

 وتارة يكون من قبيل االمتناع العقلي من قبيل االمتناعوتارة يكون الشرعي قبيل االمتناع تارة يكون ذلك من ف
ما { :، فقوله تعالى وإذا تأملت ما ورد من هذا في القرآن تجده متفاوتاً نحو هذا التفاوت،في مجاري العادات

أنه يحرم عليكم  المقصود  ليسأي ،االمتناع الشرعيمن ليس  ]سورة النمل) 60([ }كَان لَكُم َأن تُنِبتُوا شَجرها
 }وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا{: قوله تعالىأما و ، وإنما المراد أنكم ال تستطيعون ذلك،أن تنبتوا شجرها

  .مؤمن أن يقتل مؤمناًال يجوز لهذا من االمتناع الشرعي، أي أنه ف ] النساءرةسو) 92([
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  وأما الثالث،ه اآليةيفسر هذهذا الحديث  )1())ال يحل دم امرئ مسلم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
هم من ها معروف، فمنفي فكالم أهل العلم  في هذا الحديث بطريقة الحصرالموجبات لقتل المسلم والمذكورة

هو بأقوى صيغة من صيغه وهي النفي هنا ظاهر و ألن الحصر ال يحل إال بهذه األمور المذكورات؛: يقول
صلى اهللا -يحة كقوله حبالنصوص الص دمه في كل ما ورد يحل وأنه يجوز قتل اإلنسان واألقرب ،واالستثناء
 هو  قوم لوط فإنه يقتلل عمَلمن عمو )2())حد الساحر ضربة بالسيف((:  مثالً في الساحر-عليه وسلم

جمع النصوص المقصود أنه ال بد من  ف، في المرة الرابعةشارب الخمر قتل األمر ب وورد،والمفعول به
  .عمل بمقتضاهاالو

ثم إذا وقع شيء من هذه الثالث فليس ألحد من آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى : "يقول رحمه اهللا
لو أن أحداً قتل رجالً فليس لولي  ولو كان قصاصاً، فحتىعامة الناس  ليس لاألمر ؛ ألن هذا"اإلمام أو نائبه

  . وإال كانت أمور الناس فوضى ذلكيمكنه منهو الذي اإلمام أو نائبه  وإنما ،لمقتول أن يقتص من القاتلا
  .هو استثناء منقطع:  قالوا]سورة النساء) 92([ }ًأِإالَّ خَطَ{ :وقوله

أهل  و كسيبويهلمحققين من أهل العربيةوهذا قول عامة ابمعنى لكن، " إال "كونت اً منقطعستثناءاالإذا كان 
 ويكون المعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً هو استثناء متصل:  ومنهم من يقول،أمثال ابن جريرلتفسير ا

 المنقطع هو أن في عالمتصل والمنقطستثناء ومعلوم أن الفرق بين اال ،من األحوال إال حال الخطأ في حال
  .المستثنى ليس من جنس المستثنى منهيكون 
 ، بن أبي ربيعة أخي أبي جهل ألمهنزلت في عياش:  فقال مجاهد وغير واحد،ف في سبب نزول هذهواختل

 ،وذلك أنه قتل رجالً يعذبه مع أخيه على اإلسالم وهو الحارث بن يزيد العامريبة  مخروهي أسماء بنت
 السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش ال يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على ضمر له عياشأف

  . فأنزل اهللا هذه اآلية،دينه فحمل عليه فقتله
  .نها سبب النزولإ: أن يقال كان يمكنللو صحت  وهذه الرواية ضعيفة

قال كلمة اإليمان حين رفع نزلت في أبي الدرداء؛ ألنه قتل رجالً وقد : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
 إنما قالها متعوذاً:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- فلما ذكر ذلك للنبي ،عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته

  .)3( وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء))!؟هال شققت عن قلبه((: فقال له
  .أي خائفاً من القتل:  متعوذاًقالهامعنى  و،صحم تهذه الرواية عن أبي الدرداء هنا أيضاً ل

ان بجاهذان و ]سورة النساء) 92([ } فَتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنٍَة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِهًأومن قَتََل مْؤِمنًا خَطَ{ :وقوله
ق رقبة  عت ومن شرطها أن تكونًأفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطَفي قتل الخطأ أحدهما الك
  .مؤمنةً فال تجزئ الكافرة

                                                
نِف واُألذُن ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنفَ ِباَأل{ :  باب قول اهللا تعالى-أخرجه البخاري في كتاب الديات  - 1

ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو َل اللّها أنزكُم ِبمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدن تَصفَم اصومسلم في ) 2521ص  / 6ج ) (6484 (]سورة المائدة) 45([ }ِقص
 ).1302ص  / 3ج ) (1676 (باب ما يباح به دم المسلم - محاربين والقصاص والدياتالقسامة والكتاب 

 ).2699(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) 60ص  / 4ج ) (1460(ما جاء في حد الساحر  باب –أخرجه الترمذي في كتاب الحدود  - 2
 ).96ص  / 1ج ) (96(ريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا باب تح -أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد في كتاب اإليمان  - 3
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 سورة) 92([ }رقَبٍة مْؤِمنٍَة فَتَحِرير{ باإليمانمقيدة  اآلية  هذهبنص الرقبة ؛ ألن"فال تجزئ الكافرة: "يقول
 ،هناك ولم يقيدها باإليمان وكفارة اليمين حيث أطلق اهللا الرقبة  في مثل كفارة الظهار قائمالخالفلكن  ]النساء

 بمعنى  لكن هل يشترط غير هذا الشرط، الكافرة في كفارة القتل الرقبةجزئأنه ال تال شك  كل حال علىو
  ؟األعمى أو مقطوع اليدينو كالمشلول المعاق إعاقة تمنعه من العمل يجزئ الصغير وهل
فتحرير ( :ا هكذيب ُأل غير متواترةقراءة جاء في هذه اآليةقد  و، معروف ألهل العلمكالمذه الشروط ه في

  .)رقبة مؤمنة ال يجزئ فيها صبي
من لم يبلغ مبلغاً يعرف فيه اإلسالم ويميزه  وبين من ولد من أبوين مسلمين في ون وغيره يفرقوابن جرير

  . ونحو ذلكوينطق بالشهادة أو يدخل في اإلسالم اختياراً
 عتق رقبة ل اهللا إن عليرسويا :  رجل من األنصار أنه جاء بأمة سوداء فقالوروى اإلمام أحمد عن

أتشهدين أن ال (( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال لها رسول اهللا ،ها فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتُ،مؤمنة
 ))؟أتؤمنين بالبعث بعد الموت((: نعم قال:  قالت))؟أتشهدين أني رسول اهللا((:  قال،نعم:  قالت))؟إله إال اهللا

  . وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي ال تضر)4())عتقهاأ((:  قال،نعم: قالت
هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً  ]سورة النساء) 92([ }وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه{ :وقوله

  .لهم عما فاتهم من قريبهم
 }فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{ فإن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة: األول فيه حقان  يكون أن الحكم على القاتليعني

  حقيه ألولياء المقتول فالدية يتمثل ب الثانيحقالو -عز وجل- حق اهللا اهذ ، كما سيأتي]سورة النساء) 92([
  .ن حق هللا وحق ألولياء الدميحقالمقصود أن على القاتل  ف، قريبهمهم بما فاتهم منل

 -رضي اهللا تعالى عنه- أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود امكما روى اإلم وهذه الدية إنما تجب أخماساً
  ..في دية الخطأ عشرين بنت مخاض -صلى اهللا عليه وسلم-قضى رسول اهللا : قال
خمسة أصناف في أنها تقسط خمسة أقساط وإنما المراد ليس المراد  "وهذه الدية إنما تجب أخماساً" :قوله

 ،دفعة واحدة ال ثالث سنينعلى قسيطها فلو من ضعف، وبالنسبة لتا بناء على رواية ال تخوهذ ،أسنان اإلبل
  .وهذا نقل عليه بعض أهل العلم اإلجماع

صلى -قضى رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-كما روى اإلمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود 
 ،رين بنت لبون وعش،في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكوراً -اهللا عليه وسلم

   .ةقّوعشرين ِح ةعذَجوعشرين 
  .لها سنتان ما  وابن لبون،لها سنةبنت المخاض وابن المخاض ما 

:  وبعضهم يقول،فحلاستحقت طرق ال: بعضهم يقولو ،دخلت في السنة الرابعةفهي التي  ةقّلنسبة للِحباو
 ، الخامسة السنة دخلت فية أي التيقّأكبر من الِح فهي ةعذَ وأما الج،تتحمل أنها  يعنياستحقت الركوب

 وجاء في رواية أخرى ،ال تخلو من ضعف والرواية كما قلت قبُل ،ا لفظ النسائيهذ: على كل حال قالو
                                                

إسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال       : وقال شعيب األرنؤوط  ) 244ص   / 2ج  ) (2348(والدارمي  ) 451ص   / 3ج  ) (15781(أخرجه أحمد    - 4
 .الشيخين غير صحابيه
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 ، وفيها التفريق بين قتل الخطأ وبين قتل العمدريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأصح من هذه من ط
  .ذا التفريقليس فيها ه هذه فابن مسعود روايةوأما في 

، والخليفة هي وأربعين خليفةعة ذَة وثالثين جقّثالثين ِح أي العمد جعلها أثالثاًقتل ومن التفريق أنه في 
  .لحوامل من اإلبل هي األنفسوا ،الحامل

ثالثين بنت و ثالثين بنت لبون ، جده في الخطأ جعلها أربعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيهوفي نفس رواية
  . وتقسط على ثالث سنوات،ة وعشر ابن لبونقِّحمخاض وثالثين 

تتحملها وإنما خطأ ال يتحملها القاتل ال وفي كفارة القتل ،كفارة القتل العمد يتحملها القاتلمن التفريق أن و
  .اإلرفاق بالمكلفين في باب  الشريعة هذهوهذا من محاسن ،العاقلة

قسم عليهم  وت،يهميلمن ن ثم من يليهم ثم  األدنو،يهقرابته من جهة أب أي والمقصود بالعاقلة عصبات الرجل
ن ذلك على الرجال أم  والعلماء مختلفون في النساء هل عليهن شيء أ،ف بأموالهمال تجِحبحيث مقادير معينة 

 ،الدائرة األبعد بالمطلوب جاء الدور على  ذلكإن لم يِفف ن،ي األقربعصباتهالمهم أنها تقسم على ، ف؟فقط
  .حتى تجمع الدية في ثالث سنوات وهكذا األبعد ثم األبعد ،بعيدة بصلة لهم متّون ممن ييعني

 ،اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
:  فقضى-صلى اهللا عليه وسلم- فاختصموا إلى رسول اهللا ،إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

  . وقضى بدية المرأة على عاقلتها،ن دية جنينها غرة عبد أو أمةأ
جنينها غرة   ومما قضى به أيضاً أن دية، دية الخطأا فيهذ  يعني أن"وقضى بدية المرأة على عاقلتها ":هقول

ن إ:  فإذا قلنا،دية المرأة نصف دية الرجلومعلوم أن  ،شر دية األمدية الجنين هي عأن  بمعنى ،عبد أو أمة
 ،تة آالفساوي سي عشر دية األماً وعليه فإن ستين ألف تكون  فدية المرأةاًمائة وعشرين ألفدية الرجل تساوي 
 ،قفزت على شيءهي  أو ،فأسقطت، فلو أن الطبيب أعطى المرأة دواء  عشر دية األمهفإذا أسقط الجنين ففي

إذا  أو  قبل نفخ الروحسواءنها صورة إنسان سقط أو نحو ذلك فإن عليها إذا سقط م لتُ ثقيالًئاًشيأو حملت 
 - الجنينأبو–زوجها ه وهو وارثل فاألم تدفعها ، وتعطى لوارثه تجب فيه الديةفإنه نفخ الروحكان ذلك بعد 

 وجبت عليه ذلك أو دفعها أو نحو األم ضرببأن جنى أحد عليه بغير األم   الجنيني أسقطوهكذا إذا كان الذ
  . غرة عبد أو أمة-عشر دية األم- الدية

  . الخطأ المحض في وجوب الديةوهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم
 ،خطأ محض:  من أهل العلم يجعلون القتل ثالثة أقساماًكثير وذلك أن ،شبه العمد يقصد به" عمد الخطأ: "قوله
والعمد هو القتل بما  ، فقتلهاًفأصاب إنساناً يرمي صيدما إذا أراد أن الخطأ المحض مثل ف ، وشبه عمد،وعمد

 أن  أيضاًيشترط و، بحجر يقتل عادة أو بسالح يقتل عادة أو نحو ذلكيرم كأن ي، لمعصوم قصداًيقتل عادة
 وأن يكون ذلك ،قتل الوالد للولد كال يكون ممن ال يقتص منه به أي ، المقتول معصوماًيكون هذا اإلنسان

  .أن يكون مكافئاً له و،عمداً عدواناً
 لكمة  لكمه أو،بعصا ال تقتل عادةه  ومثاله أن يضرب،أو شبه العمد هو وسط بين الخطأ والعمدأ عمد الخطو

لكمه لكمة إذا كان ذلك مما يقتل عادة كأن يكون إال  هذا يعتبر شبه عمدف ،فماتأو دفعه فسقط  ،ال تقتل عادة



 5

 ال تقتل  أما إذا لكمه لكمة،مداً؛ ألنه يعتبر عاهذا يقتل به فمن شأنها أن تقتل أصالً عند أهل االختصاص
هذا شبه  بذلك؛ ألن يقتص منه فال  فماتليس من شأنها أن تقتل عادةبعصا تأديباً علم ضرب الطالب مك ،عادة
  .عمد
  يقول-رحمه اهللا-ابن كثير  فإن ؟ أم بالخطأ الدية أوصافيلحق بالعمد من ناحيةهل  شبه العمدلبالنسبة و
صلى اهللا عليه - النبي أنوذلك  " حكم الخطأ المحض في وجوب الديةعمد الخطأفهذا يقتضي أن حكم " :هنا

معلوم و  وقضى بدية المرأة على العاقلةغرة عبد أو أمة المرأة موا إليه قضى أن دية جنين لما اختص-وسلم
 حيث حقه بالعمدلألحقه بالخطأ ولم يما ال يقتل عادة فلما كان الضرب هنا بالقاتل نفسه على لعمد ا  فيديةالأن 
  . الدية على العاقلةجعل

 .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين


