
  ". حرمة الدماء:"من خطبة الوداع درس 
يارب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ..ولك الحمد حمد الحمد هلل رب العالمين 

شهريك لهه فهي سهلطانه وأشههد أن  إلهه إال   وحهدل ال حمداً كيراً طيباً مباركاً فيه .. وأشهد أن ال

ََهْطِر  " : َوَسلَّمَ  ئل :"سيدنا ونبينا محمداً عبد   ورسوله القا َمْن أََعاَن َعلَى قَتِْل ُمْسهِلم  ِِ

 َ ِ  يَْوَم اْلِقيَاَمِة َمْكتُوٌب فِي َجْبَهتِِه : آيٌِس ِمْن َرْحَمةِ  َكِلَمة  ، لَِقَي ّللاَّ   )أحمد(.  "ّللاَّ
 أما ِعد فيا جماعة اإلسالم ..  

ة الوداع فيها ِمن الدروس ما فيها، في عَرفات ف -صلى   عليه وسلم  -فإن خطبة النبي  ي َحجَّ

يَهه م منههها النههور، فلههو اههدَِّرنا المسههلمون وعملههوا ِمهها فيههها، لكانهها سههببًا لسههعاداهم فههي الههدنيا 

سههحُحاول ِيههان ِعههر الههدمروس والنوائههد ِمههن نهه ل ال طبههة  -عههو وجههل  -واآلِخههر ، وإن شههاء   

 .ن يَرزقنا العلم الناف  والعمل الصالحأ -عو وجلَّ  -الجاِمعة الَاملة، وأسحل   
إن دماءكم وأموالكم حراٌم عليكم، كُحرمة يومكم نه ا، فهي َشههِركم نه ا، وقد جاء في ال طبة :" 

فهههي ِلهههدكم نههه ا، أال وإن كهههل شهههيء ِمهههن أمهههر الجانليَّهههة احههها قهههدميَّ نهههااَين مو هههوٌع، ودمهههاء 

 ."الجانليَّة

 حرمة الدماء : ومن الدروس المستناد  من ن ل ال طبة درس
ِيَّن ُحرمة الدماء واألموال، وو َّح لنا أن ن ل  -صلى   عليه وسلم  -النبيم  نأيها الناس :" إ

ُحرمهةٌ  -ونهو مكهة  -الُحرمة اُساوي ُحرمة اليوم والَهر والبلد، ومعلوٌم أن ُحرمة البلد الحهرام 

ة  -عظيمة، وُحرمة الَهر الحرام  سهبحانه واعهالى  -عظيمة؛ فهاهلل حرمة  -ونو شهر ذي الحجَّ

جعَل عدَّ  الَهور اثنَي عَر شهًرا، منها أرِعة أشهر حرم، فاألَشهُهر الحهُرم نهي: ذو الِقعهد ،  -

م  ههة، والُمحههرَّ ورجهه ، فههه ل أرِعههة أشهههر حههُرم لههها ُحرَمههة  -ثالثههة أشهههر ُمتواليههات  -وذو الَحجَّ

ماءعظيمة، فُحرمة  يمة، ولو ادَِّر النهاس نه ا الكهالم، لََمها اعهدَّ  واألموال ُحرمة شديد  وَعظ الد ِ

أحد على أحد، ولََما ُسنَكا الدماء، ولََما ُخطنَها األمهوال، ولمها ُسهرقَا، ولَمها اَتُصهبَا، ولَعها  

الناس عيَةً ننيئةً فيها سعاداهم الدمنيوية قبل األُخرويَّة، فه ا التحريم يجعل اإلنساَن يعمل أله  

ََيرل ليَسنك دمهه أو ليحُخه  مالهه دون وْجهه حهو  ، وألِمهن النهاس علهى ِحساب قْبل أن يتعدَّ    على 

فههي  -صهلى   عليهه وسهلم  -دمهائهم وأمهوالهم، ولمها عاشهوا فهي رْعه  وَخهول، ويقهول النبهي 

ال يَحههلم دم امههِرل مسههلم إال ِإحههد  ثههالا: الههننس ِههالنَّنس، وال ي ِهه  الوانههي، "الحههديا الصههحيح: 

 ")صحيح(. لُمناِرق للَجماعةوالتارك لدينه ا

فههإنَّ ممهها ُعِلههَم مههن الههدين  الوقههوع فههي دمههاء المسههلمينوأخههي المسههلم الكههريم : إيههاك إيههاك 

ِالضههرور  واههواارْت ِههه األدلههة مههن الكتههاب والسههنة ُحرمههة دم المسههلم ؛ فههإنَّ المسههلم 

لرسهول معصوم الدم والمال ، ال اُرفُ  عنه ن ل العصهمة إال  ِإحهد  ثهالا ؛ إذ يقهول ا

مسلم إال  ِإحد  ثالا : َكنَهَر ِعهَد إسهالمِه ،  امرلال يَحلم دُم  "صلى   عليه وسلم :

(، وما عدا ذلهك ، أِوداود والترم ي)"أو َزنَى ِعد إحصانِه ، أو قَتََل ننساً ِغير ننس 

 فحرمة المسلم أعظم عند   من حرمة الكعبة ، ِل من الدنيا أجم  . 

وال ي ننسي ِيدل لقتل مؤمن أعظم  "سول صلى   عليه وسلم :وفي ذلك يقول الر

( ون ا الحديا وحدل يكني لبيهان عظهيم حرمهة دم النسائي)"عند   من زوال الدنيا 

ههر مههاذا سهيكون موقنههك عنههد   يههوم القيامهة إْن أنهها وقعهها فههي دم  المسهلم ، ثههم ابص 

 حرام ، نسحل   السالمة . 

ِ  َعنْ  و ََّاِمي  ِْن أَِِي ِزيَاد  ال ِ  ، َعنِ  يَِويَد  ْنهِري  ِْهِن اْلُمَسهي ِ ِ  ، َعهنْ  الوم أَِِهي  ، َعهنْ  َسهِعيِد 

ُ  ُنَرْيهَر َ  ُ َعلَْيهِه َوَسهلَّمَ َرِ هَي ّللاَّ ِ َصهلَّى ّللاَّ َمهْن أََعهاَن  " :  َعْنههُ ، قَهاَل : قَهاَل َرُسهوُل ّللاَّ

 َ ََهْطِر َكِلَمهة  ، لَِقهَي ّللاَّ يَهْوَم اْلِقيَاَمهِة َمْكتُهوٌب فِهي َجْبَهتِهِه : آيِهٌس ِمهْن  َعلَهى قَتْهِل ُمْسهِلم  ِِ

ِ  َرْحَمةِ   )أحمد(.  "ّللاَّ
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ال ِد من علمه أخي المسلم أن   عو وجهل لهم يجعهْل عقوِهةً ومما جماعة اإلسالم : 

َوَمهْن يَْقتُهْل  "ِعد عقوِِة الَرك ِاهلل أشدَّ من عقوِة قتل المؤمن عمداً حيها يقهول : 

ُ َعلَْيههِه َولَعَنَهههُ َوأََعههدَّ لَهههُ َعهه َ  ََِضههَ  ّللاَّ لُ َجَهههنَُّم َخاِلههداً فِيَههها َو َُ ههداً فََجههَوا اِاً ُمْؤِمنههاً ُمتَعَم ِ

فهههي نههه ل اآليهههة فههه ن  ِعهههر  صهههحاِة[ ، وقهههد اختلههه  ال 93النسهههاء :  ")َعِظيمهههاً 

الصحاِة إلى أنَّ ن ل اآلية محكمةٌ وأنها آخر ما نول على رسهول   صهلى   عليهه 

وسلم ، وممن ذن  إلى ذلك اإلمام الحبر الصحاِي الجليل وارجمان القهرآن عبهد   

سهالم ِهن أِهي الجعهد عهن اِهن عبهاس أنَّ رجهالً أاهال ِن عباس ر ي   عنهما فعهن 

فقال : أرأيهَا رجهالً قتهل رجهالً متعمهداً   قهال : جهواَل جههنم خالهداً فيهها وَضه    

عليه ولعنه وأعد  له ع اِاً عظيماً ، قال : أُنِولْا في آخهر مها نهول ، مها نسه ها شهيٌء 

، قهال : أرأيهَا إْن اهاب وآمهن حتى قُبَر رسوُل   رسول   صهلى   عليهه وسهلم 

وعمل صالحاً ثم انتهد    قهال : وأنهى لهه التوِهة ، وقهد سهمعُا رسهوَل   صهلى   

عليه وسلم يقول : )) ثكلتْهُ أُُمه رجٌل قتَل رجالً متعمداً يجيء يوَم القيامة آخه اً قاالهه 

ي قبهل العهر  ِيمينه أو ِيسارل وآخ اً رأسه ِيمينه أو شماله اَه ُ  أوداجهه دمهاً فه

، وفي الحديا الصحيح ال ي يرويه النسهائي  "يقول : يا رب َسْل عبدك فيم قتلني   

قههال : سههمعته  -عههن معاويههة ر ههي   عنههه عههن رسههول   صههلى   عليههه وسههلم 

كههلم ذنهه   عسههى  ُ أْن يغنههرل إال  الرجههُل يقتههُل المههؤمَن متعمههداً أو  "يقههول :  -ي طهه  

فحيم خطر ن ا ، وأي مهلكهة يقهدم عليهها المهرء ويجهازل ِهها ،  "اً الرجل يموُت كافر

حيا ٌ ال ممات فيها وخلوٌد في مستقر ال اَقَرم ِه عيٌن وال اُرفُ  ِه عقير ٌ ف راً وزنهواً 

َََضٌ  من   وع اٌب عظيم وخوي في الدنيا واآلخر  م  مكها ولبها طهويلين ال  ، و

هْر يعلم أمدنما إال    جل في عالل  نسحل   السهالمة لنها ولمهن ااعهت واا به  . ثهم ابص 

أخي المسلم الكريم الحديا جيداً لتنظر كي  أنَّ النَّبيَّ صهلى   عليهه وسهلم قهد قهرن 

 ِين قتل المؤمن والَرك ِاهلل اعالى ، وجعلهما مَتركين في استبعاد الغنران .

 إثم من قتل معانداً ِغير جرم: 
مهن "ِن عمرو ر هي   عنهمها عهن النبهي صهلى   عليهه وسهلم قهال:  هللعبدا عن عباد   : 

 . (الب اري عاماً")قتل معانداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسير  أرِعين 

 :النهي عن اإلشار  ِالسالح إلى مسلم
 عن أيوب عن اِن سهيرين سهمعا أِها نريهر  يقهول قهال أِهو القاسهم صهلى   عليهه

ألِيهه  من أشار إلى أخيه ِحديد  فإن المالئكة العنهه حتهى يدعهه وإن كهان أخهالوسلم 

 (. مسلم)وأمه "

ِحديهد  فهإن المالئكهة العنهه ، حتهى  قوله صلى   عليه وسلم : ) من أشار إلى أخيه

حرمهة المسهلم ، والنههي الَهديد عهن ارويعهه  وإن كان أخال ألِيه وأمه ( ، فيه احكيد

أخهال  وسلم : ) وإن كهان وقوله صلى   عليه . ه ِما قد يؤذيهوا وينه والتعرض ل

فيه ، ومهن  ألِيه وأمه ( مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم

 حرام ِكل حال ،  ال يتهم ، وسواء كان ن ا نوال ولعبا ، أم ال ؛ ألن اروي  المسلم



ِْهِن زَ  وعن أَُِي ُعبَْيَد َ ، . ِ َصهلَّىَعْن َجاِِِر  ُ َعلَْيهِه  ْيهد  ، قَهاَل : َِلَغَنِهي َعهْن َرُسهوِل ّللاَّ ّللاَّ

َعهُ  َع ُمْسِلًما َروَّ ََى َوَسلََّم ، قَاَل : " َمْن َروَّ ََى ِسرَّ أَِخيِه أَْف ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ، َوَمْن أَْف  ّللاَّ

لُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَى ُرُءوِس اْلَ الئِِو " ُ ِسرَّ  مرفوع(.  )حديا ّللاَّ

 من حمل علينا السالح فليس منا
 (.  فلهيس منها " )متنهو عليهه السهالحينها لل صلي   عليهه وسهلم:" مهن حمهل عيقو

ِه لك فهاألمر َخطيهر  من حمل الِس الح يُريُد قتهل الُمسهلم مه  ِعْلِمهِه ِِتحريمهِه واعتقهاِدلِ 

وال يََواُل الُمسلم فهي فُْسهَحة ""َراقَة دِم ُمْسِلمإِ  لَوَواُل الدمنيا أَْنَوُن ِعْند   من:"ِجدًّا، 

ً  مهن دينِهِه حتَّهى ََّهديد  "يُصهي  دمهاً حرامها  َوَمهن يَْقتُهْل ُمْؤِمنًها:"وفهي ذلكهم الوعيهد ال

لُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َُ ًدا فََجَوآ تَعَِم  حتهى قهال اِهن عبهاس: إنَّههُ ال اوِهة (. 93/النسهاء ")مم

وكالُم أنهل العلهم فهي "علينا السالح فليس منها من حمل:" خطيرلهُ، فاألمر خطير جدم 

 الُ ُروج عن اإِلسالم والُحكم عليِه ِالُكنر الُمْ ِرج عن الِملَّهة إنْ  م ل ن ا َِِحْمِلِه على

م  اِستََحل  ذلك، إْن اْستََحل  قَتل الُمسلم الَمْعُصوم َمْعُصهوم الهدَّم؛ ألنَّ مهن اْسهتََحل  الُمَحهرَّ

ههُرور  مههن ديههنالمعلُهه م مهها أََحلَّهههُ    وم اَْحريُمهههُ ِالضَّ اإِلسههالم َكنَههر، كمهها أنَّ مههن َحههر 

ُرور  من دين اإلسالم َكنَر  الَمْعلُوم ِحلمهُ   .-نسحل   العافية-ِالضَّ

 أول مايقضي في الدماء
يقول واعلم أخي المسلم أنَّ أول ما يُقَضى يوم القيامة ِين العباد في الدماء فني ذلك 

الرسول صلى   عليه وسلم : )) أوُل ما يُحاَسُ  ِه العبُد الصهال ُ ، وأوُل مها يُقَضهى 

( ومها ذلهك إال لعظهم خطرنها يهوم القيامهة فاسهتعد للموقه  10ِيَن الناِس الهدماُء (( )

العظيم ، والسؤال الصهع  اله ي مها ِعهدل إال جنهة أو نهار . وكهل اله نوب يُرَجهى معهها 

ال  الَههرك ، ومظههالم العبههاد وإيهاك إيههاك أخههي المسههلم أْن اُضههي  علههى العنهو والصههنح إ

ِ صهلى   عليهه  ننسك فرصة النجا  فعن عبد   ِن عمر ر ي   عنهما عن النَّبي 

أخهي المسهلم  "ال يوال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُِصهْ  دمهاً حرامهاً "وسلم : 

ت  على ننسك فرصة النجها  العظيمهة مهن النهار الكريم ، نل أنا على استعداد أْن انو 

أال ال "عههن النبههي صههلى   عليههه وسههلم أنههه قههال :  ، وقههد رو  الب ههاري ومسههلم

. ثههم اجعههل دائمههاً أخههي المسههلم   "ارجعههوا ِعههدي كنههاراً يضههرب ِعضههكم رقههاب ِعههر

نُْصههَ  عينيههك أنَّ دمههاء المسههلمين وأمههوالهم وأعرا هههم محرمههة مههن ِعضهههم علههى 

 احل إال ِإذن   ورسوله .ِعر ، وال 

واعلم أخي المسلم : أنَّ ما أوردنهال َهير مهن فهير وقليهل مهن ك يهر فههو إشهارات 

لك يههر مههن العبههارات التههي وردت فههي الكتههاب والسههنة ، احهها المسههلمين علههى الههورع 

والكهه  عههن دمههاء إخههوانهم ، ولمهها سههبو ذكههرل كههان الصههح  الكههرام والتههاِعون لهههم 

ن مهن الهورع والوجهل مهن أْن يغمهس أحهدنم يهدل ِمظلمهة فهي ِإحسان أشد ما يكونهو

حو مسلم ، وكانوا ك لك رحمهم   ور ي عنهم لَد  ما سهمعوا ووعهوا مهن كهالم 

النبو  في التح ير من االنغماس في النتن والَبهات والتوام الهننس والبيها ، وعهدم 

فههي مظههالم الولههوج فههي حرمههات المسههلمين حتههى ِههالكالم ، صههوناً لهههم عههن التسههب  

 للمسلمين فضالً عن ال وض فيها .

إنَّ ِعدكم فتناً القاعد خيهر مهن السهاعي ، "قال أِو موسى األشعري ر ي   عنه : 

 ."حتى ذكر الراك  ، فكونوا فيها أحالس ِيواكم 



سههتكون فههتن ، فعلههيكم ِههاألرض ، ولههيكن أحههدكم "وعههن جنههدب ر ههي   عنههه قههال: 

 "ها أحٌد إال  أَْرَداْهُ حلس ِيته ؛ فإنه ال ينبجس ل

وحينمهها اعتههول سههعد ِههن مالههك وعبههُد   ِههن عمههر ر ههي   عههنهم النتنههةَ قههال علههي 

ر ي   عنه : )) هللِ َدرم منـول  نَولَه سعد ِن مالك وعبد   ِن عمر ، و ِ إْن كان 

و مهن حهرض علهي أ"ذنباً إنه لصغير مغنهور ، ولهئن كهان حسهناً إنهه لعظهيم مَهكور 

 اعان علي قتل مسلم أيس من رحمة   فماِال من قتل وخرج وقا النتنة :

 

مهن حهديا أِهي ِكهر  ننيه  ِهن الحهارا ر هي   ا ك ر أخي المسلم ما في الصحيحين 

إذا التقهى المسهلمان ِسهينيهما فالقااهل "  عنه أن النبي صلى   عليه وسلم قال : 

: يها رسهول   ، نه ا القااهل فمها ِهال المقتهول ، قهال : إنهه والمقتول في النهار ، قلها 

 ."كان حريصاً على قتل صاحبه 

  

 –أيضاً من حديا األحن  ِن قيس قال : ذنبُا ألنصر ن ا الرجهل   وفي الصحيحين 

فلقينهي أِهو ِكهر  فقهال : أيهن اريهد   قلها : أنصهر نه ا  –يعني : علي ِن أِهي طاله  

إذا التقهى  "سمعُا رسول   صلى   عليه وسلم يقول :  الرجل ، قال : ارج  فإني

ثههم ذكههر ِقيههة الحههديا . وفههي "… المسههلمان ِسههينيهما فالقااههل والمقتههول فههي النههار 

عهن الحسهن قهال : خرجهُا ِسهالحي ليهالي النتنهة فاسهتقبلني   رواية أخر  للب اري 

 صههلى   عليههه أِههو ِكههر  فقههال : أيههن اريههد   قلهها : أريههد نصههر  اِههن عههم رسههول  

إذا اواجهه المسهلمان ِسهينيهما  "وسلم فقال : قال رسول   صلى   عليه وسلم : 

إذا المسهلمان حمهل أحهدنما  ":   ، وفهي روايهة لمسهلم  "فالقاال والمقتول فهي النهار

 "على أخيه السالح فهما على جرل جهنم ، فهإذا قتهل أحهدنما صهاحبه دخهال جميعهاً 

ن القتل َير محذون ِه شرعاً ، وقهد قه     علينها فهي كتاِهه العظهيم ون ا كله إذا كا

خبر أول حادثة قتل وقعا في ااريخ البَرية حين قتل أحد اِنهي آدم أخهال قتلهه المهاً 

َِا قُْرَِاناً فَتُقُب ِهلَ  "وِغياً وحسداً فقال اعالى : ِ إِْذ قَرَّ ِْنَْي آَدَم ِِاْلَحو  ِمهْن  َوااُْل َعلَْيِهْم نَبَحَ ا

ُ ِمهَن اْلُمتَِّقينَ   /المائهد  ")أََحِدِنَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمهَن اآلَخهِر قَهاَل ألَْقتُلَنَّهَك قَهاَل إِنََّمها يَتَقَبَّهُل ّللاَّ

27  .) 

أخي المسلم الكريم ، إنَّ النَّبيَّ صلى   عليهه وسهلم قهد حه  ر أمتهه أشهد التحه ير مهن 

ال ارجعوا ِعدي  "وقال :  "م فسوٌق وقتاله كنر سباب المسل "ن ل الجريمة فقال : 

ب  ( وِهههي ن أنَّ نههه ل الجريمهههة مهههن السههه31كنهههاراً يضهههرب ِعضهههكم رقهههاب ِعهههر (()

اجتنبههوا السههب  الموِقههات : الَههرك ِههاهلل والسههحر  "الموِقههات المهلكههات فقههد قههال : 

وم الوحه  وقتل الننس التي حرم   إال ِالحو وأكل الرِا وأكل مال اليتيم والتولي يه

( فاح ر أخي المسهلم كهل الحه ر أْن صحيح)"، وق ل المحصنات المؤمنات الغافالت 

اق  في دم حرام فتقتهل أحهداً مهن أجهل فهالن أو ُمْلهِك فهالن أو إمهار  فهالن ، فهإنهم لهن 

يننعوك شهيئاً عنهد   ، ولهن يهدفعوا عنهك شهيئاً مهن عه اب   . ورو  النسهائي مهن 

 عنهما قال : سمعا نبهيكم صهلى   عليهه وسهلم يقهول : حديا اِن عباس ر ي  

يجههيء المقتههول متعلقههاً ِالقااههل اَهه   أوداجههه دمههاً فيقههول : أي رب َسههْل نهه ا فههيم  "

وعند اِن ماجه  والترم يعن اِن عباس ر هي   عنهمها أنَّ النَّبهيَّ صهلى  "قتلني   



قيامهة ناصهيته ورأسهه ِيهدل ، يجهيء المقتهول ِالقااهل يهوم ال "  عليه وسهلم قهال : 

 ."وأوداجه اَ   دماً فيقول : يا رب َسْل ن ا فهيم قتلنهي   حتهى يدنيهه مهن العهر  

إذن احه ر أخههي المسهلم أْن يكههون لهك أحههٌد ِالمرصهاد يههوم القيامهة فههإنَّ مهن اقتلههه فههي 

الدنيا لن يتركك في اآلخهر  ، ِهل نهو لهك ِالمرصهاد . و  سهبحانه واعهالى لمها جعهل 

نس المسلمة ن ل الحصهانة الكبيهر  ؛ ذلهك ألنَّ ننهس المسهلم لهها مكانهة وحرمهة ، للن

فليس أحد يملكها أو يملهك إزناقهها ، ِهل إنَّ ذلهك ممنهوع َايهة المنه  ، وال يجهوز إال 

 ِهههههههإذن مهههههههن   ابهههههههارك واعهههههههالى وإذن رسهههههههوله صهههههههلى   عليهههههههه وسهههههههلم .

 حرمة االنتحار:
ن جنبيهك ال املكهها أنها وال يحهل لهك إزناقهها ؛ ِل حتى ننسك التي ِيأخي المسلم :  

وله ا جاء الوعيد الَديد فيمن يقتل ننسه متعمداً ؛ فني الصهحيحين مهن حهديا أِهي 

مههن اَههردَّ  مههن جبههل  "نريههر  ر ههي   عنههه أنَّ النَّبههيَّ صههلى   عليههه وسههلم قههال : 

أِهداً ، ومهن اَحسَّهى ُسهماً  فقتل ننسه فهو في نار جهنم يَترد   فيها خالهداً ُم لَّهداً فيهها

ه فهي يهدل يتحسَّهالُ فهي نهار جههنم خالهداً ُم ل هداً فيهها أِهداً ، ومهن قتهَل  فقتل ننسه فَُسهمم

 و. "ننَسه ِحديد  فحديداه في يدل يتوجهح ِهها فهي نهار جههنم خالهداً ُم ل هداً فيهها أِهداً 

واله ي ي نهو "ال : أِي نرير  ر ي   عنه أنَّ النَّبهيَّ صهلى   عليهه وسهلم قه عن

ننسه ي نقها فهي النهار ، واله ي يطعهن ننسهه يطعهن ننسهه فهي النهار ، واله ي يقهتحم 

. ونبينا األكهرم صهلى   عليهه وسهلم قهد ِهي ن لنها فضهل ")الب اري(. يقتحم في النار 

من لقي   ال يَرك ِهه شهيئاً لهم  "من خرج من الدنيا ولم يتلطخ ِدم المسلم فقال : 

( . فهنيئهاً لمهن خهرج مهن الهدنيا ولهم يهتلطخ ِهدم صهحيح)"رام دخل الجنهة يتند ِدم ح

مسلم ، وننيئاً لمن خرج من الدنيا ولم يحمل مسلماً على اهرل يحاي ِه يوم القيامهة 

، ننيئاً لمن خرج من الدنيا وقد سهلم المسهلمون مهن لسهانه ويهدل ، ننيئهاً لمهن فهارق 

 م .الدنيا ولم يقترل جريمة يسنك ِها دم مسل

 

فاح ر أخي المسهلم كهل الحه ر أْن يحهول ِينهك وِهين الجنهة مهلء كه  مهن دم اهريقهه 

 ِغير حقه .

 النهي عن مقدمات القتل :
ر أمتهه مهن األمهور  واعلم أخي المسلم الكريم أنَّ النَّبيَّ صلى   عليه وسلم كان يحه  ِ

ن ذلههك أنَّ النَّبههيَّ التههي اههدعو اإلنسههان إلههى أْن يقتههل مسههلماً أو أْن يجههرح مسههلماً ، ومهه

صلى   عليه وسلم نهى أْن يمر المسلم ، ومعه السههام فهي أسهواق المسهلمين ، أو 

فههي مسههاجد المسههلمين ، أو فههي أي مكههان مههن أمههاكن اجمعهههم ، إال أن يكههون النصههل 

مغطًى حتى ال يجرح ِه مسلماً ، ونو ال يَعر . فقد صحَّ عنهه صهلى   عليهه وسهلم 

إذا َمرَّ أحدكم ِمسهجدنا أو فهي سهوقنا ، ومعهه نبهل فليمسهك عهن نصهالها  "أنَّه قال : 

( ومهن الهك األمهور التهي حه  ر منهها النبهي الب هاري ومسهلم)"ِكنه ، ال يعقهر مسهلماً 

صلى   عليه وسلم أنَّه نهى عن اإلشار  إلى المسلم ِحي شهيء يحتمهل أْن يقتلهه أو 

فحنَّه رِما نال اللعنة والوعيد الَديد ؛  يجرحه ، نهى عن ذلك وأخبر أن  من فعل ذلك

ْر أحُدكم علهى أخيهه ِالسهالح ؛ فإنَّهه ال  "ل لك قال النَّبيم صلى   عليه وسلم :  َِ ال يُ

 (. الب ههاري ومسههلم)"يههدري لعههل الَههيطان ينههـوع يههدل فيقهه  فههي حنههر  مههن النههار 



 

يهد  فهإنَّ المالئكههة مهن أشهار إلههى أخيهه ِحد "وصهح  أنَّهه صهلى   عليهه وسههلم قهال : 

(. وصح  أنَّه صلى   عليه وسلم نههى أْن مسلم العنه ، وإْن كان أخال ألِيه وأمه (()

(، وكههل نهه ا االحتههراز لَههد  حرمههة المسههلم علههى أِههوداوديُتعههاَطى السههي  مسههلوالً )

المسلم ؛ فنهى النبي صلى   عليه وسلم عن ذلك خَهية أْن يكهون ننهاك خطهح فيقه  

رحك أو يؤذيك أو يقه  علهى أخيهك ، وإذا كهان ذلهك فهي األسهلحة القديمهة السي  ويج

فهههو فههي األسههلحة الحدي ههة أشههد احكيههداً ؛ ألنَّ الضههرر أعظههم ، وال طههر أكبههر ، والعلههة 

ادور مه  الحكهم وجهوداً وعهدماً . ومهن األمهور التهي يسهتناد منهها خطهور  أمهر دمهاء 

وسلم ح  ر من الدخول فهي النهتن ، ومها ذلهك المسلمين ، نو أنَّ النَّبيَّ صلى   عليه 

إال ألن ال يق  المسلم في دماء المسلمين ؛ ل طور  األمر وشداه ، فهالنتن مظنهة ألْن 

يكون نناك قاال ومقتول ، فالنتن إذا سهعرت واِتهدأت صهع  علهى النهاس إطناَنها . 

سههتحدا  فنبينهها صههلوات   وسههالمه عليههه قههد حهه  ر أمتههه مههن النههتن ، وِههي ن أنَّههها

سههتكون فههتن  "وسههتكون فههي نهه ل األمههة فقههد صههح  أنههه صههلى   عليههه وسههلم قههال : 

القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشهي ، والماشهي فيهها خيهر مهن 

ل لههها استَههرفه ، ومههن وجههد ف ) "يههها ملجئههاً أو معههاذاً فليعهه  ِههه السههاعي مههن اََههر 

 صلى   عليهه وسهلم أنَّ الم لَه  مهن النهتن أْن يههرب الب اري( نك ا ِي ن لنا النَّبيم 

 منها المسلم قدر االستطاعة .

 ال طبة ال انية :

الحمد هلل رب العالمين والصال  والسهالم علهي أشهرل المرسهلين .أمها ِعهد فياجماعهة 

 اإلسالم .

    المصالحة في الدماء نل يجوز 
َم  ِ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًمها فَقَهْد َجعَْلنَها ِلَوِلي ِهِه ُسهْلَطانًا فَهاَل يُْسهِرْل َواَل اَْقتُلُوا النَّْنَس الَّتِي َحرَّ ُ إِالَّ ِِاْلَحو  ّللاَّ

 .( 33/اإلسراءفِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا )

 

يقول اعالى نانيًا عن قتل الننس ِغير حو شرعي، كما ثبا في الصحيحين؛ أن رسول   صلى 

لم قهال: "ال يحههل دم امهرل مسهلم يَهههد أن ال إلهه إال   وأن محمهدا رسههول   إال   عليهه وسه

ِإحههد  ثههالا: الههننس ِههالننس، والوانههي المحصههن، والتههارك لدينههه المنههارق للجماعههة" ) متنههو 

 عليه( .

 وفي السنن: "لووال الدنيا أنون عند   من قتل مسلم  " .

قَْد َجعَْلنَا ِلَوِلي ِِه ُسْلَطانًا { أي: سهلطة علهى القااهل، فإنهه ِال يهار فيهه وقوله: } َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَ 

إن شاء قتله قَوًدا، وإن شاء عنها عنهه علهى الديهة، وإن شهاء عنها عنهه مجانًها، كمها ثبتها السهنة 

ِ لك. وقد أخ  اإلمام الحبر اِن عباس من عموم ن ل اآلية الكريمة والية معاوية السلطنة، وأنه 

ملك؛ ألنه كان ولي ع مان، وقهد قتهل ع مهان مظلوًمها، ر هي   عنهه، وكهان معاويهة يطاله  سي

عليًها، ر هي   عنهه، أن يسهلمه قتلتهه حتهى يقهت  مهنهم؛ ألنهه أمهوي، وكهان علهي، ر هي   

عنه، يسهتمهله فهي األمهر .حتهى يهتمكن وينعهل ذلهك، ويطله  علهي مهن معاويهة أن يسهلمه الَهام 

ك حتهى يسهلمه القتلهة، وأِهى أن يبهاي  عليًها نهو وأنهل الَهام، ثهم مه  المطاولهة فيحِى  معاوية ذل

( اِن عباس واستنبط من ن ل اآلية الكريمهة. ونه ا 6امكن معاوية وصار األمر إليه كما اناءل )

 من األمر العج  وقد رو  ذلك الطبراني في معجمه حيا قال:

نحههاس، حهدثنا َ ههْمَر ُ ِههن رِيعهة، عههن اِههن حهدثنا يحيههى ِهن عبههد البههاقي، حهدثنا أِههو عميههر ِهن ال

إنهي محهدثكم  "شوذب، عن مطر الوراق، عن َزْنَدم الَجْرمي قال: كنا في سمر اِن عباس فقهال:



قلها لعلهي: -يعنهي ع مهان -حدي ا ليس ِسر وال عالنية؛ إنه لما كان من أمر نه ا الرجهل مها كهان 

م   ليتحمرن عليكم معاويهة، وذلهك اعتول فلو كنا في جحر طلبا حتى است رج، فعصاني، واي

اآليهة   "أن   اعالى يقول: } َوَمهْن قُتِهَل َمْظلُوًمها فَقَهْد َجعَْلنَها ِلَوِلي ِهِه ُسهْلَطانًا فَهال يُْسهِرْل فِهي اْلقَتْهِل 

وليحملنكم   قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصار  واليههود والمجهوس، فمهن 

يُْعَرل نجا، ومن ارك وأنتم ااركون، كنتم كقرن من القرون، نلك فيمن نلك  أخ  منكم يومئ  ِما

" . 

قالوا: معنال: فال يسرل الولي في قتل القاال ِحن يم ل ِه  "فاَل يُْسِرْل فِي اْلقَتِْل  :"اعالى وقوله

اهل شهرًعا، أي أن الولي منصور على القا"إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا  "أو يقت  من َير القاال.وقوله: 

 (:74 /5وَالبًا قدًرا. انسير اِن ك ير )

ََْوا يَْوًما اَل يَْجِوي َواِلٌد َعهْن َولَهِدِل َواَل َمْولُهوٌد ُنهَو َجهاز  َعهْن َواِلهِدِل :"أيها الناس  -فااقوا    َواْخ

عهن فهي دمهاء المسهلمين؛ فسهول اُحاَسهبون  -سبحانه واعالى  -[، ااقوا   33َشْيئًا ﴾ ]لقمان: 

حالك عندما اَحمهل رأَس المقتهول  -أيها القاال  -كل ننس قُتلْا ِغير حو  ، سول اُسحلون، واذكر 

في يدك يوم القيامة، ويقول المقتول: سْله يا رب فيَم قتَلني  فماذا أنها قائهل  ومها نهي إجاِتهك  

ها أَْرَ هعَْا يَْوَم اََرْونََها اَ ْ  "يوم ال ينن  مال وال ِنون، يوم الحسر  والنَّدامة، َنُل ُكهلم ُمْرِ هعَة  َعمَّ

ِ َشههِديٌد   "َواََضههُ  ُكههلم ذَاِت َحْمههل  َحْملََههها َواَههَر  النَّههاَس ُسههَكاَر  َوَمهها ُنههْم ُِِسههَكاَر  َولَِكههنَّ َعهه َاَب ّللاَّ

 (. 2الحج: )

موا األموال وااقوا   موا الدماء وااقوا   في الدماء، وحر ِ في األموال، وال  فيا أيها الناس، حر ِ

سهول يسهحل كهل صهاح  مهال ِمهن أيهن اكتسهبَه  وفهيَم  -عو وجهل  -يحخ  أحد ماالً إال ِحق ِه؛ فاهلل 

أننقه  وليستعدَّ كلٌّ منا للسؤال عن المال ِمن أين اكتسبه  )ما ني إجاِته ( وفيَم أننقَه  )ما ني 

علهم النهاُس نه ا ويحُخه ون األمهوال إجاِته(، وأيما جْسم نبَا ِمهن سهْحا فالنهار أولهى ِهه، فكيه  يَ 

الناس األموال ِغير حو  ، ليس من المال ال اص؛ ِل  ِغير حو  ، واَويد الحرمة عندما يحخ  ِعر

من المهال العهام ِمهن أمهوال الدولهة، التهي نهي حهوٌّ لكهل واحهد فهي الدولهة، فُحرمهة المهال ال هاص 

 .كْس  األموال واحصيلهافي  -عو وجل  -وُحرمة المال العام اجعلنا نتقي   

 نسحل   السالمة ..


