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 تذكری األتقیـاء حبرمة سفـك الدماء

 ( حق  مخسون حديثاً يف حترمي القتل بغری (

 عدادإمجع و 

 براهیم عمرإ احلسن خوجلي أيب
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 بسم اهللا الرمحن الرحیم 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على الرسول األمني، 
مجعني أاملبعوث رمحة للعاملني، وقدوة للعاملني وحجة على العباد 

 ىل يوم الدين. إله وصحبه ومن تبعهم إبحسان آنبينا حممد وعلى 

 :وبعد

فإن من مقاصد الشريعة الغراء حفظ الضرورات اخلمس وهي الدين 
كد اإلسالم على حرمة سفك أوالعقل والعرض، وقد  والنفس واملال  

الدماء املعصومة، وجاءت النصوص ابلزجر والتنفري من ذلك محاية  
 .ات جملتمعمن األفراد واأ لألنفس الربيئة، وحفاظاً على

سهاماً يف نشر الوعي بربط األمة دي رسوهلا حممد صلى اهللا عليه إو 
هذه الرسالة املختصرة   عتللعاملني؛ مج الذي بعثه اهللا رمحة  وسلم

ايت الذكر احلكيم وحنوًا من مخسني حديثًا عن آاليت حوت بعض 
اثر الصحابة عليهم آ الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم وبعض 
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على من تورط يف  الرضوان يف حترمي سفك الدماء وسوء عاقبة ذلك 
 هذا األمر العظيم يف الدنيا واآلخرة.

 كري األتقياء حبرمة سفك الدماء . ومسيت هذه الرسالة : بتذ 

 ىل فصلني على النحو التايل:إقد قسمت الرسالة و 

 الفصل األول: بعض اآلايت اليت حترم قتل النفس بغري حق.

ذكرت فيه اآلايت اليت تنهى عن قتل النفس وتشتمل على وعيد من 
ت بسردها دون التعليق عليها؛ لوضوحها  يفعل ذلك. وقد اكتف

 اإلطالة. ولتجنب 

 الفصل الثاين: مخسون حديثاً يف حترمي قتل النفس بغري حق.

ىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعض إحاديث مرفوعًة أفيه  ذكرت  
 اثر الصحابة. آ

بواابً لألحاديث لتمهد للحديث وتوضح املراد منه  أتراجم و  ضفت  أ
 وتعني على فهمه.
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كر من صححها ب السنة مع ذ تىل مصادرها من كإالنصوص    عزوت  
ن كانت من غري الصحيحني، وغالب األحاديث من إمن العلماء، 

 صحيحي البخاري ومسلم .

 األلفاظ الغريبة يف األحاديث بشيء من االختصار. شرحت  

  ن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، انفعاً لعباده، أسأل  أوهللاَ  
:      زمرة من قال فيهن يدخلنا يف أسأله سبحانه أموجبًا لرضوانه، و 

 ٣٢املائدة:   َّ ٰذٰر  يي  ىي مي  خي  حي  ُّٱ
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 :م قتل النفس بغری حق   ر الفصل األول: بعض اآلايت اليت حت
 ام يل ىل  مل يك ىك ٱُّٱ/ 1

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 ٩٣النساء:   َّ مي زي ري

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ/  2

 يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك
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 مل خل  خن حن جن مم حمخم جم هل

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 حي خنمنىنينجهمهىهيهجي

 ٍّ ميىيييٰذٰرٰىٌّ خي

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 رت يب ىب نب مب   زب رب يئ

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

 من زن رن اممم يل ىل مل  يك مكىك

 جئحئ يي نيىي مي زي ىنينٰىري نن

 ٣٤  -  ٢٧املائدة:   َّ خب مئهئجبحب خئ

 مح هتمثحجمججح مت حتخت جتٱُّ/  3

  جض مص خص حص خسمس حس جخمخجس
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 جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض

 حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف

 ١٥١األنعام:   َّ مم خم حم جم هل مل

 هل خلمل  حل جل مك لك خك حكُّٱ/ 4

 ٤٢إبراهيم:   َّ  حن جن  مم خم حم جم

 ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱٱ/5
 خئ جئحئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 ٣٣اإلسراء:   َّ جب هئ مئ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ/ 6
 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن  يم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
 ٦٩ -  ٦٨الفرقان:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

التكوير:   َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱ  /7
٩ - ٨ 
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 :ق   حالفصل الثاين: مخسون حديثا يف حترمي قتل النفس بغری 

 :ق   ابب ما جاء يف حترمي قتل املسلم بغری ح

قَاَل َرس ول  اَللِّ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم    قََال:  مسعود  بن   ْعِبداَللّ   /ْعنَ 1
ُ واأاين ِ راُسوُل اَّللِا  » لُّ داُم اْمِرئ  ُمْسِلم  ياْشهاُد أاْن َلا ِإلاها ِإَلا اَّللا َلا َيِا

ث  النـاْفُس اِبلنـاْفِس واالثـایِ ُب الزااين  وااْلمااِرُق ِمْن ِإَلا ِبِِْحداى ثاَلا
يِن التااِرُك لِْلجامااعاةِ   البخاري ومسلم. رواه .«الدِ 

ك ّنا َمَع ع ْثَماَن َوه َو حَمْص وٌر ِِف الّداِر   :َعْن َأِِب أ َماَمَة ْبِن َسْهٍل قَالَ /  2
َله   وََكاَن ِِف الّداِر َمْدَخٌل َمْن َدَخَله  مسََِع َكاَلَم َمْن َعَلى اْلَباَلِط َفَدخَ 

ٌ َلْون ه  فَ َقاَل ِإَّّن ْم لَيَ تَ َواَعد وَنِِن اِبْلَقْتِل  َنا َوه َو م تَ َغريِِ ع ْثَمان  َفَخرََج إِلَي ْ
 آنًِفا. ق  ْلَنا َيْكِفيَكه م  اَلّل  اَي أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي.

» ول   يَ ق    -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َوِلَ يَ ْقت  ل وَنِِن مسَِْعت  َرس وَل اَللِّ  
لُّ داُم اْمِرئ  ُمْسِلم  ِإَلا ِبِِْحداى ثاَلاث  ُكْفٌر بـاْعدا ِإْسَلام  أاْو ِزًًن   َلا َيِا

فَ َواَللِّ َما زَنَ ْيت  ِِف َجاِهِلّيٍة    بـاْعدا ِإْحصاان  أاْو قـاْتُل نـاْفس  ِبغارْیِ نـاْفس  «.
َواَل ِإْساَلٍم َقطُّ َواَل َأْحبَ ْبت  َأّن ىِل ِبِديِِن بََداًل م ْنذ  َهَداِِن اَلّل  َوالَ 

 رواه ٔامحد ؤابوداود وصححه األلباين. ؟ قَ تَ ْلت  نَ ْفًسا فَِبَم يَ ْقت  ل وَنِِن 
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ن ْه َما، َأّن َرس وَل اَللِّ َصّلى هللا  َعَلْيِه  َعِن اْبِن َعّباٍس َرِضَي اَلّل  عَ  /3
»ايا أايُـّهاا النااُس أايُّ يـاْوم   َوَسّلَم َخَطَب الّناَس يَ ْوَم الّنْحِر فَ َقاَل: 

قَال وا: بَ َلٌد َحرَاٌم،    »فاأايُّ بـالاد  هاذاا؟«،قَال وا: يَ ْوٌم َحرَاٌم، قَاَل:    هاذاا؟«،
»فاِإنا ِدمااءاُكْم  قَال وا: َشْهٌر َحرَاٌم "، قَاَل:    ذاا؟«،»فاأايُّ شاْهر  ها قَاَل:  

ا، يف   واأاْمواالاُكْم واأاْعرااضاُكْم عالاْیُكْم حارااٌم، كاُحْرماِة يـاْوِمُكْم هاذا
 : ا، يف شاْهرُِكْم هاذاا«، فاأاعااداهاا ِمراارًا، ُثُا رافاعا راْأساُه فـاقاالا بـالادُِكْم هاذا

قَاَل اْبن  َعّباٍس َرِضَي اَلّل    - هاْل بـالاْغُت، اللاُهما هاْل بـالاْغتُ " اللاُهما 
فـاْلیـُْبِلِغ الشااِهُد اّلِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، ِإَّّنَا َلَوِصيّ ت ه  ِإىَل أ ّمِتِه،    َعن ْه َما: فَ وَ 

، َلا تـاْرِجُعوا بـاْعِدي ُكفاارًا، ياْضِرُب بـاْعُضُكْم رِقاا . "  با بـاْعض  الغااِئبا
 رواه البخاري 
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 :ق   ابب ما جاء يف بغض اهللا تعاىل ملن يسعى لقتل املؤمن بغری ح

"أابـْغاُض  َعِن اْبِن َعّباٍس َأّن الّنيبّ َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم، قَاَل:  / 4
تاغ  يف اإِلْسَلاِم ُسناةا النااِس ِإىلا اَّللِا ثاَلاثاٌة: ُمْلِحٌد يف احلاراِم،  واُمبـْ

 رواه البخاري.   اجلااِهِلیاِة، واُمطاِلُب داِم اْمِرئ  ِبغارْیِ حاق   لِیـُهارِيقا داماُه "

 

 : ابب ما جاء يف سوء عاقبة سفك الدم احلرام

لا  »لاْن يـازااَعْن اْبِن ع َمَر قَاَل: قَاَل الّنيبُّ َصّلى هللا َعَلْيِه َوَسّلَم: / 5
ْ ُيِصْب داًما حارااًما«  رواه البخاري.   .اْلُمْؤِمُن يف ُفْسحاة  ِمْن ِديِنِه ماا َلا

قَاَل َرس ول  اَللِّ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه " :َعْن ع ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْْل َهِنِِ قَالَ / 6
ْ يـاتـانادا ِبدام  حاراام   ماْن لاِقيا اَّللاا عازا واجالا َلا ُيْشِرُك ِبِه  "  :َوَسّلمَ  ًئا َلا یـْ شا

 وابن ماجة وصححه األلباين. رواه ٔامحد "داخالا اجلْاناةا 

 .: ٔاي ِل يصب دما حراماً م ٍ م حرابد ندّ ِل يت
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ْجَنَدب  /7 ِإنا أاوالا ماا   قال: عنه هللا  رضي ي الَبجلِ  عبداهللا بن عن  
ْنسااِن باْطُنُه   ُكلا ِإَلا طایِ ًبا فـاْلیـاْفعاْل  يـُْنِتُ ِمْن اإْلِ فاماْن اْستاطااعا أاْن َلا َيْا

ناُه واباْْيا اجلْاناِة ِبِْلِء كافِ ِه ِمْن دام  أاْهرااقاُه   واماْن اْستاطااعا أاْن َلا َُياالا بـایـْ
 ي. رواه البخار  .فـاْلیـاْفعالْ 

» َلا قَاَل    -ليه وسلمصلى هللا ع-َعْن َأِِب الّدْرَداِء َأّن َرس وَل اَللِّ  /  8
ْ ُيِصْب داًما حارااًما فاِإذاا أاصاابا داًما  يـازااُل اْلُمْؤِمُن ُمْعِنًقا صااحِلًا ماا َلا

ٔابوداود وصححه األلباين. معنقا:خفيف الظهر    .حارااًما بـالاحا « رواه  
 ٔاعيا وانقطع.  :حلّ ب -

ِإنا ِمْن واراطااِت اأْلُُموِر الايِت َلا َماْراجا    :َعْن َعْبِد اَللِّ ْبِن ع َمَر قَالَ   /9
 رواه البخاري.  ِلماْن أاْوقاعا نـاْفساُه ِفیهاا ساْفكا الداِم احلْارااِم ِبغارْیِ ِحلِ هِ 
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 ابب ما جاء فیكون القتل من أكرب الكبائر 

 َرس ول  اَللِّ  َعْن َعْبِد اَللِّ َرِضَي اَلّل  َعْنه  قَاَل َسأَْلت  أَْو س ِئلَ  / 10
ْنِب ِعْندا اَّللِا أاْكرباُ قاالا أاْن َتاْعالا َّلِلِا  َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم  أايُّ الذا

ِندًّا واُهوا خالاقاكا قـُْلُت ُثُا أايٌّ قاالا ُثُا أاْن تـاْقُتلا والاداكا خاْشیاةا أاْن  
تـُزااينا حباِلیلاِة جااِركا قاالا وانـازالاْت   ياْطعاما ماعاكا قـُْلُت ُثُا أايٌّ قاالا أانْ 

ُ عالاْیِه واسالاما }واالاِذينا   ِذِه اآْلياُة تاْصِديًقا ِلقاْوِل راُسوِل اَّللِا صالاى اَّللا ها
ًا آخارا واَلا يـاْقتـُُلونا النـاْفسا الايِت حاراما اَّللاُ ِإَلا   َلا ياْدُعونا ماعا اَّللِا ِإَلا

 رواه البخاري ومسلم. .  واَلا يـاْزنُونا{اِبحلْاق ِ 

  قَاَل : -صلى هللا عليه وسلم-ْن َأِِب ه َريْ َرَة َأّن َرس وَل اَللِّ ع/ 11
:  » اْجتاِنُبوا الساْبعا اْلُموِبقااِت «. قااُلوا: ايا راُسولا اَّللِا واماا ُهنا؟ قاالا

ُ ِإَلا اِبحلْاقِ  واأاْكُل  »الشِ ْرُك اِبَّللِا واالسِ ْحُر واقـاْتُل   النـاْفِس الاِِت حاراما اَّللا
الرِ ابا واأاْكُل مااِل اْلیاِتیِم واالتـاواىلِ  يـاْوما الزاْحِف واقاْذُف اْلُمْحصانااِت 

 رواه البخاري ومسلم.اْلُمْؤِمنااِت اْلغااِفَلاِت «.
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ذاكارا راُسوُل اَّللِا صالاى    :أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اَلّل  َعْنه  قَالَ عن    /12
باائِِر فـاقاالا الشِ ْرُك اِبَّللِا   اَّللاُ عالاْیِه واسالاما اْلكاباائِرا أاْو ُسِئلا عاْن اْلكا
باائِِر   ْيِن فـاقاالا أاَلا أُنـابِ ُئُكْم ِبِاْكرباِ اْلكا واقـاْتُل النـاْفِس واُعُقوُق اْلوااِلدا

 رواه البخاري ومسلم. .الا شاهااداُة الزُّورِ قاالا قـاْوُل الزُّوِر أاْو قا 

َأّن َرس وَل اَللِّ َصّلى اَلّل   األنصاري رضي هللا عنه  أَيُّوَب    َأَب   عن  / 13
ةا    :َعَلْيِه َوَسّلَم قَالَ  ًئا وايُِقیُم الصاَلا یـْ ماْن جااءا يـاْعُبُد اَّللاا َلا ُيْشِرُك ِبِه شا
باائِرا فاِإنا لاُه اجلْاناةا واساأاُلوُه  وايـُْؤِت الزاكااةا   واياُصوُم راماضاانا واَياْتاِنُب اْلكا

ْشرااُك اِبَّللِا واقـاْتُل النـاْفِس اْلُمْسِلماِة واِفرااٌر ياِوما   باائُِر قاالا اإْلِ ماا اْلكا
 األلباين. النسائي وصححه رواه . الزاْحفِ 

         :أَنّه  قَالَ  -لى هللا عليه وسلمص-َنِبِِ الَأِِب َسِعيٍد َعْن  عن /14
ْلُت اْلیـاْوما بِثاَلاثاة  ِبُكلِ  جاباار    » َياُْرُج ُعناٌق ِمنا النااِر يـاتاكالاُم يـاُقوُل وُكِ 
. فـایـاْنطاِوى   اً آخارا واِباْن قـاتالا نـاْفساً ِبغارْیِ نـاْفس  واِباْن جاعالا ماعا اَّللِا ِإَلا

رواه ٔامحد والبزار وحسنه  .فـُُهْم ِِف غامارااِت جاهاناما « عالاْیِهْم فـایـاْقذِ 
 األلباين.
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 األعمال ٕاىل الشیطان ِ   بابب ما جاء يف ٔان قتل النفس من ٔاح

قَاَل: قَاَل َرس ول   -رضي هللا عنه  -َعْن َأِب م وَسى اأْلَْشَعرِيِِ / 15
ذاا أاْصباحا ِإبِْلیُس باثا ُجُنوداُه ,  إ": -صلى هللا عليه وسلم  -هللِا 

فـایـاُقوُل: ماْن أاضالا اْلیـاْوما ُمْسِلًما أاْلباْسُتُه التااجا , فـایاِجيُء أاحاُدُهْم  
ْ أازاْل   يُء  فـایـاُقوُل: َلا : يُوِشُك أاْن ياربااُه، واَيِا ُه، فـاقاالا ِبِه حاِتا عاقا وااِلدا

أاحاُدُهْم فـایـاُقوُل: َلْا أازاْل ِبِه حاِتا طالاقا اْمراأاتاُه فـایـاُقوُل: يُوِشُك أاْن  
، فـایـاُقوُل:   يُء أاحاُدُهْم فـایـاُقوُل: َلْا أازاْل ِبِه حاِتا أاْشراكا يـاتـازاواجا، واَيِا

ْ أازاْل ِبِه حاِتا قـاتالا، فـایـاُقوُل:  أانْ  يُء أاحاُدُهْم فـایـاُقوُل: َلا ، واَيِا تا أاْنتا
، وايـُْلِبُسُه التااجا "  حبان يف صحيحه وصححه األلباين.  رواه ابن  .أاْنتا أاْنتا

 

 أول من سن القتل ظلما ابب تعظیم ٕاُث  

َعْبِدهللِا ْبِن َمْسع وٍد رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا  عن  / 16
ْقتاُل نـاْفٌس ظُْلًما ِإَلا كاانا عالاى اْبِن آدما  تُـ  َلصلى هللا عليه وسلم: 

 ومسلم.  البخاري  رواه.  األاواِل ِكْفٌل ِمْن داِمهاا، ألاناُه أاواُل مان سانا اْلقاْتلا 
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 ما يـُقضى بْي الناس يف الدماءول أ  ا نابب ما جاء يف أ 

قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا   بن مسعود رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللِا  / 17
أاواُل ماا يـُْقضاى باْْيا النااِس يـاْوما اْلِقیااماِة يف  صلى هللا عليه وسلم:

مااِء«.  البخاري ومسلم. رواه الدِ 

     قَاَل: -صلى هللا عليه وسلم-َأّن َرس وَل اَللِّ َعْن َأِِب ه َريْ َرَة / 18
ِدْرهاما لاُه » أاتاْدُرونا ماِن اْلُمْفِلُس «. قااُلوا : اْلُمْفِلُس ِفیناا ماْن َلا 

ِتى يـاْوما اْلِقیااماِة ِبصاَلاة   واَلا ماتااعا فـاقاالا :» ِإنا اْلُمْفِلسا ِمْن أُماِِت َيْا
ا واِصیاام  وازاكااة  وا  ا وأاكالا ماالا هاذا ا واقاذافا هاذا ِتى قاْد شاتاما هاذا َيْا

ا ِمْن  ا ِمْن حاسانااتِِه واهاذا ا فـایـُْعطاى هاذا ا واضارابا هاذا واسافاكا داما هاذا
حاسانااتِِه فاِإْن فاِنیاْت حاسانااتُُه قـاْبلا أاْن يـُْقضاى ماا عالاْیِه ُأِخذا ِمْن 

ُهْم فاُطرِحاْت عالایْ   مسلم.  رواه . ِه ُثُا ُطرِحا ِِف النااِر «خاطااايا
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 كٌفر ٔاصُغر   ِبنه    قابب وصف قتل النفس بغری ح

  : َعْن َعْبِد اَللِّ ْبِن ع َمَر َعِن الّنِبِِ صلى هللا عليه وسلم أَنّه  قَالَ  / 19
 بـاْعض«.تـاْرِجُعوا بـاْعِدى ُكفااراً ياْضِرُب بـاْعُضُكْم رِقاابا   لاُكْم َلا وي»

 رواه البخاري ومسلم.

قَاَل َرس ول  اَللِّ صلى هللا عليه   :قَالَ  بن مسعود َعْن َعْبِد اَللِّ  /20
 رواه البخاري ومسلم.  اْلم ْسِلِم ف س وٌق َوِقَتال ه  ك ْفٌر «.  »ِسَباب  :  وسلم

 

     قابب نفي كمال اإلميان عن قاتل النفس بغری ح

َعِن اْبِن َعّباٍس َرِضَي اَلّل  َعن ْه َما، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَللِّ َصّلى  / 2 1
»َلا يـاْزين العاْبُد ِحْيا يـاْزين واُهوا ُمْؤِمٌن، واَلا ياْسِرُق هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم: 

َلا  ِحْيا ياْسِرُق واُهوا ُمْؤِمٌن، واَلا ياْشراُب ِحْيا ياْشراُب واُهوا ُمْؤِمٌن، وا 
قَاَل ِعْكرَِمة : ق  ْلت  اِلْبِن َعّباٍس: َكْيَف ي  ن ْزَع    يـاْقُتُل واُهوا ُمْؤِمٌن«
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ا، واشاباكا باْْيا أاصااِبِعِه، ُثُا أاْخراجاهاا، فاِإْن  اإِلميَان  ِمْنه ؟ قَاَل:  »هاكاذا
ا، واشاباكا باْْيا أاصااِبِعِه« با عاادا ِإلاْیِه هاكاذا  والنسائي.  رواه البخاري .َتا

 

 ابب وعید القاتل بعدم املغفرة إذا َل يتب يف الدنیا 

صلى هللا عليه  -الّدْرَداِء يَ ق ول  مسَِْعت  َرس وَل اَللِّ  َأَب عن  / 22
ُ أاْن يـاْغِفراُه ِإَلا ماْن مااتا ُمْشرًِكا يَ ق ول  :  -وسلم » ُكلُّ ذاْنب  عاساى اَّللا

 داود وصححه األلباين.   ٔابو  رواه  ا «. أاْو قـاتالا ُمْؤِمًنا ُمتـاعامِ دً 

َعْن َرس وِل اَللِّ صلى هللا عليه وسلم  َعْن ع َباَدَة ْبِن الّصاِمتِ  /23
ُ ِمْنُه صاْرفًا واَلا   :أَنّه  قَالَ  ْ يـاْقباِل اَّللا » ماْن قـاتالا ُمْؤِمًنا فااْعتـاباطا ِبقاْتِلِه َلا

 األلباين.داود وصححه  ٔابو رواه عاْدَلً «.

 : فريضة. َعْدالً  –: انفلة َصْرفًا  –: فرح اْعتَ َبطَ 
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 ابب يف شكوى املقتول قاتله إىل هللا يوم القیامة

يُء   » :َعْن الّنيبِِ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم قَالَ  َعْن اْبِن َعّباسٍ / 24 َيِا
ْقُتوُل اِبْلقااِتِل يـاْوما  ُتُه واراْأُسُه يف ياِدِه واأاْودااُجُه  اْلما ِصیـا اْلِقیااماِة ًنا

        .تاْشخاُب داًما يـاُقوُل ايا رابِ  قـاتـالاِِن حاِتا يُْدنِیاُه ِمْن اْلعاْرشِ 
 رواه الرتمذي وصححه األلباين.  

ٔاوداجه : هي العروق احمليطة ابلعنق تقطع حالة   -تشخب: تسيل 
 الذبح , واحدها الودج . 

 

 ابب وعید من عزم على قتل املؤمن

 / عن أَب ْبكرة قَال مسعت رسَول هللا صلى هللا عَليه وسلم ي قو ل:  25

ْقُتوُل يف النااِر  ) فاْیِهماا، فااْلقااِتُل وااْلما ِإذاا اْلتـاقاى اْلُمْسِلمااِن ِبسایـْ
ُل  ا اْلقااِتُل فاماا ابا : ِإناُه كاانا  فـاُقْلُت: ايا راُسولا هللِا هذا ْقُتوِل قاالا اْلما

 رواه البخاري ومسلم. (.حارِيًصا عالاى قـاْتِل صااِحِبهِ 
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 ابب ما جاء يف ٔان زوال الدنیا ٔاهون على اهللا من قتل املسلم

صلى هللا عليه  - َعْن َعْبِد اَللِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل قَاَل َرس ول  اَللِّ / 26
نـْیا  :-وسلم           ا أاْهواُن عالاى اَّللِا ِمْن قـاْتِل ُمْسِلم  «. » لازاوااُل الدُّ

 رواه الرتمذي وصححه األلباين.

َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم:   /27
نـْیاا أاْهواُن عالاى هللِا عازا واجالا ِمْن ساْفِك دامِ  ُمْسِلم  ِبغارْیِ  " لازاوااُل الدُّ

 األلباين. رواه ابن ماجه وصححه .حاق   "

 

 ابب وجوب الكف عمن قال َل إله إَل هللا 

ْقَداَد ْبَن َعْمرٍو اْلِكْنِدّى وََكاَن َحِليًفا لَِبِِن ز ْهَرَة وََكاَن ِمّْن / عن املِ 28
َأْخرَبَه  أَنّه  قَاَل : اَي    -صلى هللا عليه وسلم- َشِهَد بَْدرًا َمَع َرس وِل اَللِّ  

َضَرَب ِإْحَدى َرس وَل اَللِّ أَرَأَْيَت ِإْن َلِقيت  َرج الً ِمَن اْلك ّفاِر فَاقْ تَ تَ ْلَنا فَ 
ّ اَلَذ ِمِنِِ ِبَشَجَرٍة فَ َقاَل َأْسَلْمت  َلِلِّ أَقْ ت  ل ه  اَي   يََدّى اِبلّسْيِف فَ َقطََعَها ُث 
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 :  -صلى هللا عليه وسلم-َرس وَل اَللِّ بَ ْعَد َأْن قَاهَلَا. فَ َقاَل َرس ول  اَللِّ  
ْلُه «. نّه  َقَطَع ِإْحَدى يََدّى ُث ّ قَاَل  قَاَل : اَي َرس وَل اَللِّ فَإِ  » َلا تـاْقتـُ

  َذِلَك بَ ْعَد َما َقطََعَها أَفَأَقْ ت  ل ه  فَ َقاَل َرس ول  اَللِّ صلى هللا عليه وسلم: 
ْلتاُه فاِإناُه ِباْنزِلاِتكا قـاْبلا أاْن تـاْقتـُلاُه واأاْنتا ِباْنزِلاِتِه   ْلُه فاِإْن قـاتـا » َلا تـاْقتـُ

تاُه الاِِت قاالا «قـاْبلا أاْن يـاُقولا كا   رواه البخاري ومسلم.. ِلما

مسَِْعت  أ َساَمَة ْبَن زَْيِد ْبِن َحارِثََة َرِضَي اَلّل  َعن ْه َما ُي َدِِث  قَاَل  / 29
َنَة قَاَل   بَ َعثَ َنا َرس ول  اَللِّ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم ِإىَل احْل َرَقِة ِمْن ج َهي ْ

ْوَم فَ َهَزْمَناه ْم قَاَل َوحَلِْقت  َأاَن َوَرج ٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر َرج اًل  َفَصّبْحَنا اْلقَ 
ِمن ْه ْم قَاَل فَ َلّما َغِشيَناه  قَاَل اَل إَِلَه ِإاّل اَلّل  قَاَل َفَكّف َعْنه  اأْلَْنَصارِيُّ  

ت ه  ِبر حمِْي َحَّّت قَ تَ ْلت ه  قَاَل فَ َلّما َقِدْمَنا بَ َلَغ  َذِلَك الّنيبّ َصّلى اَلّل  َفطََعن ْ
ْلتاُه بـاْعدا ماا قاالا َلا ِإلاها ِإَلا   :َعَلْيِه َوَسّلَم قَاَل فَ َقاَل يل  ايا ُأسااماُة أاقـاتـا

 ُ أاقـاتـاْلتاُه بـاْعدا ماا قاالا  قَاَل ق  ْلت  اَي َرس وَل اَللِّ ِإَّّنَا َكاَن م تَ َعوًِِذا قَاَل اَّللا
قَاَل َفَما زَاَل ي َكِرِر َها َعَلّي َحَّّت ََتَنّ ْيت  َأيِنِ ِلَْ َأك ْن  ِإَلا اَّللاُ َلا ِإلاها 

 رواه البخاري ومسلم.  .َأْسَلْمت  قَ ْبَل َذِلَك اْليَ ْومِ 
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ت ك ْم َواَل أ رِيد  َأْن عن / 30 ج ْنَدَب ْبَن َعْبِد هللِا اْلَبَجِلّي قَاَل: ِإيِنِ أَتَ ي ْ
ْن نَِبيِِك ْم، ِإّن َرس وَل هللِا َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم بَ َعَث بَ ْعثًا ِمَن أ ْخربَك ْم عَ 

اْلم ْسِلِمنَي ِإىَل قَ ْوٍم ِمَن اْلم ْشرِِكنَي، َوِإَّّن م  اْلتَ َقْوا َفَكاَن َرج ٌل ِمَن  
َصَد َله  فَ َقتَ َله ،  اْلم ْشرِِكنَي ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْقِصَد ِإىَل َرج ٍل ِمَن اْلم ْسِلِمنَي قَ 

َوِإّن َرج اًل ِمَن اْلم ْسِلِمنَي َقَصَد َغْفَلَته ، قَاَل: وَك ّنا حن َّدث  أَنّه  أ َساَمة   
ْبن  َزْيٍد، فَ َلّما َرَفَع َعَلْيِه الّسْيَف قَاَل: اَل إَِلَه ِإاّل هللا  فَ َقتَ َله ، َفَجاَء 

هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم َفَسأََله  فََأْخرَبَه ، َحَّّت َأْخرَبَه  َخرَبَ  اْلَبِشري  ِإىَل الّنيبِِ َصّلى  
ْلتاُه؟«الّرج ِل َكْيَف َصَنَع، َفَدَعاه  َفَسأََله  فَ َقاَل:   قَاَل: اَي َرس وَل    »َلا قـاتـا

َوِإيِنِ   هللِا، أَْوَجَع يف اْلم ْسِلِمنَي، َوقَ َتَل ف اَلاًن َوف اَلاًن، َومَسّى لَه  نَ َفرًا،
مَحَْلت  َعَلْيِه، فَ َلّما رََأى الّسْيَف قَاَل: اَل إَِلَه ِإاّل هللا ، قَاَل َرس ول  هللِا  

»فاكاْیفا تاْصناُع  قَاَل: نَ َعْم، قَاَل:  »أاقـاتـاْلتاُه؟«َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم: 
قَاَل: اَي َرس وَل هللِا، اْستَ ْغِفْر «  ِبَلا ِإلاها ِإَلا هللاُ ِإذاا جااءاْت يـاْوما اْلِقیااماِة؟

 »واكاْیفا تاْصناُع ِبَلا ِإلاها ِإَلا هللاُ ِإذاا جااءاْت يـاْوما اْلِقیااماِة؟«يل، قَاَل: 
»كاْیفا تاْصناُع ِبَلا ِإلاها ِإَلا هللاُ  قَاَل: َفَجَعَل اَل يَزِيد ه  َعَلى َأْن يَ ق وَل: 

 .؟. رواه مسلمِة« ِإذاا جااءاْت يـاْوما اْلِقیااما 
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ْيٌد قَاَل َسَأَل َمْيم ون  ْبن  ِسَياٍه أََنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل اَي َأاَب  عن مح َ  / 31
ُ   :مَحَْزَة َما ُي َِرِم  َدَم اْلَعْبِد َوَماَله  فَ َقالَ  ماْن شاِهدا أاْن َلا ِإلاها ِإَلا اَّللا
تـاناا واأا  لاتـاناا واصالاى صاَلا تـاناا فـاُهوا اْلُمْسِلُم لاُه ماا وااْستـاْقبالا ِقبـْ كالا ذابِیحا

 . رواه البخاري .لِْلُمْسِلِم واعالاْیهِ 

 

 كثرة القتل من ٔاشراط الساعة  ابب ما جاء يف ٔان

َعْن َأِب ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم: / 32
ِتا عالاى النااِس يـاْوٌم   نـْیاا، حاِتا َيْا »واالاِذي نـاْفِسي بِیاِدِه َلا تاْذهاُب الدُّ

ْقُتوُل ِفیما قُِتلا " فاِقیلا: كا  ْیفا  َلا ياْدِري اْلقااِتُل ِفیما قـاتالا، واَلا اْلما
ْقُتوُل يف النااِر«  : »اَْلاْرُج، اْلقااِتُل وااْلما ؟ قاالا  رواه مسلم..ياُكوُن ذاِلكا
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 مجیعاً  ابب وعید القاتل ابلنار ولو شاركه الناسُ 

ْذك رَاِن َعْن َرس وِل  ي / عن ٔاب هريرة ؤاب سعيد رضي اهللا عنهما 33
لاْو أانا أاْهلا السامااِء واأاْهلا »  :قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-اَللِّ 

ُ ِِف النااِر «.  بـاُهُم اَّللا رواه الرتمذي   األاْرِض اْشَتااُكوا ِِف داِم ُمْؤِمن  ألاكا
 وصححه األلباين.

َأّن غ اَلًما ق ِتَل ِغيَلًة فَ َقاَل ع َمر  / عن ابن عمر رضي هللا عن هما 34
ْلتـُُهمْ   لاِو اْشَتااكا   : َرِضَى اَلّل  َعْنه   عااءا لاقاتـا  رواه البخاري.   .ِفیهاا أاْهُل صانـْ

 غيلة: غدراً واغتيااًل. 
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ابب ما جاء يف ٔان من صلى الصبح فهو يف عهد اهللا ؤامانه  
 ٔاخفر ذمة اهللا فمن قتله فقد

دِِيِق َرِضَي اَلّل  َعْنه  قَاَل قَاَل َرس ول  / 35 اَللِّ َصّلى َعْن َأِب َبْكٍر الصِِ
ماْن صالاى الصُّْبحا فـاُهوا يف ِذماِة اَّللِا فاَل َتاِْفُروا اَّللاا   :اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلمَ 

.     يف عاْهِدِه فاماْن قـاتـالاُه طالاباُه اَّللاُ حاِتا ُيِكباُه يف النااِر عالاى واْجِههِ 
 رواه ابن ماجه وصححه األلباين. ِ 

 . األمان له جبأو  تعاىل ٔانه ٔاو وعهده  مانه ٔفيا ذمةاهللا: يف

 يقلبه ويصرعه. : يكّبه –ن ٔاخفره ٕاذا نقض عهده م هللا: ختفروا

    صلى هللا عليه وسلم:-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرس ول  اَللِّ    /36
تـاناا ، فاذاِلكا  » ماْن صالاى صاَلاتـاناا وااْستـاْقبالا  لاتـاناا ، واأاكالا ذابِیحا ِقبـْ

     اْلُمْسِلُم لاُه ِذماُة اَّللِا واِذماُة راُسوِلِه ، فاَلا َُتِْفُروا اَّللاا ِِف ِذماِتِه «.
 رواه البخاري 



 

26 
 

 ب حترمي محل السَلح على املسلمْي اب

إذا  )  صلى اهللا عليه وسلم قال: النِِيبن كرة عب ب/ عن أَ 37
سلمان محل أحُدمها على أخیه السَلحا فهما ِف ُجُرف جهنم  امل

 رواه مسلم. .(فإذا قتل أحُدمها صاحباه دخَلها مجیعا

: قَاَل أَب و اْلَقاِسِم َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم: اله َريْ َرَة، قعن أب / 38
ِئكاةا تـالْ  ة ، فاِإنا اْلماَلا عاُنُه، حاِتا ياداعاُه واِإْن  »ماْن أاشاارا ِإىلا أاِخیِه حباِديدا

 . رواه مسلم.كاانا أاخااُه أِلابِیِه واأُمِ ِه«

قَاَل َرس ول  اَللِّ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم   : ع َمَر قَالَ عبدهللا بنِ / عن  39
حا فـالاْیسا ِمناا« ناا السِ َلا  رواه البخاري ومسلم..»ماْن محاالا عالایـْ
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 حترمي القتال من ٔاجل العصبیة والنعرات اجلاهلیةابب 

     أَنّه  قَاَل :  -صلى هللا عليه وسلم -َعْن َأِِب ه َريْ َرَة َعِن الّنِبِِ / 40
اِهِلیاًة  » ماْن خاراجا ِمنا الطااعاِة وافااراقا اجلْامااعاةا فامااتا مااتا ِمیتاًة جا

 يـاْغضاُب لِْلُعْصباِة أاْو ياْدُعو ِإىلا ُعْصباة  أاْو  واماْن قااتالا حتاْتا رااياة  ِعمِ یاة  
اِهِلیاٌة واماْن خاراجا عالاى أُماِِت ياْضِرُب   لاٌة جا يـاْنُصُر ُعْصباًة فـاُقِتلا فاِقتـْ
بـاراهاا وافااِجراهاا َلا يـاتاحااشاى ِمْن ُمْؤِمِنهاا واَلا ياِفى ِلِذى عاْهِدهاا فـالاْیسا  

 َرَواه  م ْسِلمُه«. ِمّنِ  والاْسُت ِمنْ 

 

  ،    كلم ٔاو   محلاك ً ءٕارضاِ   قابب وعید من قتل مسلمًا بغری ح
 وقال بعض السلف: 

 ش    ان آخر من قري   ى سلط    ولست مقاتال رجال يصلي           عل 

 وطي       شه       ن سف             هللا م  ذا له سلطان  ه وعل               ي إمث      ي           مع

 أأقتل مسلما يف غري جرم؟           فليس بنافعي ما عشت عيشي
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: َعْن َعْبِد اَللِّ ْبِن َمْسع وٍد َعِن الّنِبِِ صلى هللا عليه وسلم قَالَ  / 41
ا قـاتـالاِّن. فـایـاُقوُل   ىُء الراُجُل آِخًذا بِیاِد الراُجِل فـایـاُقوُل ايا رابِ  هاذا » َيِا

. فـایـاُقوُل فاِإَّنااا ىِل.  اَّللاُ  ْلتاُه فـایـاُقوُل قـاتـاْلُتُه لِتاُكونا اْلِعزاُة لاكا لاُه َلا قـاتـا
  ُ ا قـاتـالاِّن. فـایـاُقوُل اَّللا ىُء الراُجُل آِخًذا بِیاِد الراُجِل فـایـاُقوُل ِإنا هاذا واَيِا

ْلتاُه فـایـاُقوُل لِتاُكونا اْلِعزاُة ِلُفَلان  فـایـا  ُقوُل ِإَّنااا لاْیساْت ِلُفَلان  لاُه َلا قـاتـا
 رواه النسائي وصححه األلباين.  فـایـاُبوُء ِبِِْثِِْه «.

 ِبه. ع  فيبوء  إِبمثه: يتحمل ه  ويرِج

 / عن جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي رضي اهللا عنه قال:42
يُء  »  قَاَل:  حدثن فالن: ٔان رسَول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيِا

ا ِفیما قـاتـالاِِن  ْقُتوُل ِبقااتِِلِه يـاْوما اْلِقیااماِة فـایـاُقوُل ايا رابِ  ساْل هاذا   ؟ اْلما
ن    ْلُتُه عالاى ُمْلِك ُفَلا  رواه النسائي وصححه األلباين.  «.فـایـاُقوُل قـاتـا
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 القاتللى على العفو عث ابب احل

صلى هللا عليه -َعْهِد الّنِبِِ َعْن َأِِب ه َريْ َرَة قَاَل ق ِتَل َرج ٌل َعَلى / 43
َفَدفَ َعه  ِإىَل َوىِلِِ   -صلى هللا عليه وسلم-فَ ر ِفَع َذِلَك ِإىَل الّنِبِِ    -وسلم

َله . قَاَل فَ َقاَل  اْلَمْقت وِل فَ َقاَل اْلَقاِتل  اَي َرس وَل اَللِّ َواَللِّ َما أََرْدت  قَ ت ْ
» أاماا ِإناُه ِإْن كاانا صااِدقًا    :ْلَوىِلِِ لِ   -صلى هللا عليه وسلم-َرس ول  اَللِّ  

ْلتاُه داخاْلتا الناارا «.  قَاَل َفَخّلى َسِبيَله . قَاَل وََكاَن َمْكت وفًا  ُثُا قـاتـا
َى َذا النِِْسَعةِ   ٔابوداود وصححه األلباين.   رواه.  بِِنْسَعٍة َفَخرََج جَي رُّ ِنْسَعَته  َفس مِِ

 .  ٍ دمن جل  ٌ ل: حبالنِِْسَعةِ 

صلى هللا عليه  -ِإِنِِ َلَقاِعٌد َمَع الّنِبِِ عن وائل بن حجر قال: / 44
ِإْذ َجاَء َرج ٌل يَ ق ود  آَخَر بِِنْسَعٍة فَ َقاَل اَي َرس وَل اَللِّ َهَذا قَ َتَل  -وسلم

ْلتاُه «  :-صلى هللا عليه وسلم-َأِخى فَ َقاَل َرس ول  اَللِّ   . فَ َقاَل:  » أاقـاتـا
: ْلُتُه قاالا ْ يـاْعَتاِْف أاقاْمُت عالاْیِه اْلبـایِ ناةا قاالا نـاعاْم قـاتـا » كاْیفا   ِإناُه لاْو َلا

ْلتاُه« . قَاَل ك ْنت  َوه َو ََنَْتِبط  ِمْن َشَجَرٍة َفَسّبِِن فََأْغَضَبِِن َفَضَربْ ت ه   قـاتـا
   :  -صلى هللا عليه وسلم- اِبْلَفْأِس َعَلى قَ ْرنِِه فَ َقتَ ْلت ه  فَ َقاَل َله  الّنِبُّ 
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؟ « . قَاَل : َما ىِل َماٌل ِإالّ » هاْل لاكا ِمْن شاْىء  تـُؤادِ يِه عاْن نـاْفِسكا
؟ «.ِكَساِئى قَاَل  ُوناكا قَاَل َأاَن أَْهَون  َعَلى   :» فاَتااى قـاْوماكا ياْشَتا

وَنَك َصاِحَبَك فَاْنطََلَق قَ ْوِمى ِمْن َذِلَك قَاَل فَ َرَمى ِإلَْيِه بِِنْسَعِتِه َوقَاَل د  
:» ِإْن   -صلى هللا عليه وسلم-ِبِه الّرج ل  فَ َلّما َوىّل قَاَل َرس ول  اَللِّ 

. فََأََته  َرج ٌل ِمَن اْلَقْوِم فَ َقاَل َويْ َلَك ِإّن َرس وَل اَللِّ قـاتـالاُه فـاُهوا ِمثْـُلُه «
فَ َرَجَع  فـاُهوا ِمثْـُلُه «. » ِإْن قـاتـالاُه يَ ق ول  : -صلى هللا عليه وسلم-

فَ َقاَل: اَي َرس وَل اَللِّ بَ َلَغِِن أَّنَك ق  ْلَت ِإْن قَ تَ َله  فَ ه َو ِمثْ ل ه  َوَما َأَخْذت ه   
» أاماا ُترِيُد أاْن    :-صلى هللا عليه وسلم-ِإالّ ِِبَْمرَِك. فَ َقاَل َرس ول  اَللِّ  

» فاِإنا ذااكا  اَل بَ َلى اَي َنِبّ اَللِّ قَاَل :  قَ   يـاُبوءا ِبِِْثِْكا واِإُثِْ صااِحِبكا «
 قَاَل فَ َرَمى بِِنْسَعِتِه َوَخّلى َسِبيَله . َرَواه  م ْسِلٌم  كاذااكا « 

صلى هللا علیه  -ماا راأاْيُت الناِبا  :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ / 45
رواه أبو   مارا ِفیِه اِبْلعاْفِو.رُِفعا ِإلاْیِه شاْىٌء ِفیِه ِقصااٌص ِإَلا أا  -وسلم

 داوود وصححه األلباين. 
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 ابب حترمي قتل املعاهد ووعید من خالف ذلك 

َعْن َعْبِد اَللِّ ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اَلّل  َعن ْه َما، َعِن الّنيبِِ َصّلى هللا    / 46
رَاِئَحَة اْلَّنِة، َوِإّن رَُِيَها  َعَلْيِه َوَسّلَم قَاَل: »َمْن قَ َتَل م َعاَهًدا ِلَْ يَرِْح 

 . رواه البخاري. ت وَجد  ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنَي َعاًما«

 

 ابب اتقاء الفِت والبعد عنها

َعْن َأِب ه َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرس ول  اَللِّ َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم:  / 47
رْیٌ  ناٌة اْلقااِعُد ِفیهاا خا  ِمنا اْلمااِشي , وااْلمااِشي ِفیهاا خارْیٌ  »تاُكوُن ِفتـْ

هاا   ِمنا السااِعي , ماْن ياْستاْشِرْف َلااا تاْستاْشِرْف لاُه , واماْن واجادا ِمنـْ
أً أاْو ماعااًذا فـاْلیـاُعْذ ِبِه«   رواه البخاري ومسلم.ماْلجا
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ابب ما جاء يف ٔان احلرص والطمع من ٔاسباب قتل النفس،  
 ألجل املال يوم القیامة القاتلوحسرة 

" َعْن َأِب ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا َصّلى هللا  َعَلْيِه َوَسّلَم: / 48
ِبِدهاا، أاْمثاالا اأْلُْسُطوااِن ِمنا الذاهاِب وااْلِفضاِة،   ذا كا تاِقيُء اأْلاْرُض أاْفَلا

يُء اْلقااِطُع فـایـاُقوُل: يف  فـایاِجيُء اْلقااِتُل فـایـاُقوُل: يف   ا قـاتـاْلُت، واَيِا هاذا
ا ُقِطعاْت ياِدي،   يُء السااِرُق فـایـاُقوُل: يف هاذا ا قاطاْعُت رامِحِي، واَيِا هاذا

ًئا " یـْ ُخُذونا ِمْنُه شا ُعوناُه فاَلا َيْا  رواه مسلم. . ُثُا يادا

 

 ابب حترمي اغتیال املؤمن والغدر به بعد أتمینه 

» اإِلميااُن    :قَالَ   -صلى هللا عليه وسلم-ِِب ه َريْ َرَة َعِن الّنِبِِ  َعْن أَ /  49
 رواه ٔابوداود وصححه األلباين. قـایادا اْلفاْتكا َلا يـاْفِتُك ُمْؤِمٌن «.

 .الفتك: القتل على غفلة وغرة
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ابب ما جاء يف قبول توبة القاتل ٕاذا صدق يف ٕاميانه وتوبته 
 كان منه  وندم على ما

ْرِك َكان وا /  50 َعْن اْبِن َعّباٍس َرِضَي اَلّل  َعن ْه َما َأّن اَنًسا ِمْن أَْهِل الشِِ
َقْد قَ تَ ل وا َوَأْكثَ ر وا َوَزنَ ْوا َوَأْكثَ ر وا فَأَتَ ْوا حم َّمًدا َصّلى اَلّل  َعَلْيِه َوَسّلَم 

َلْو خت ْرب اَن َأّن ِلَما َعِمْلَنا َكّفاَرًة    فَ َقال وا ِإّن اّلِذي تَ ق ول  َوَتْدع و إِلَْيِه حلَََسنٌ 
فَ نَ َزَل }َواّلِذيَن اَل يَْدع وَن َمَع اَللِّ ِإهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقت  ل وَن النّ ْفَس اّليِت  
َحّرَم اَلّل  ِإاّل اِبحلَْقِِ َواَل يَ ْزن وَن{ َونَ زََلْت }ق ْل اَي ِعَباِدَي اّلِذيَن َأْسَرف وا 

 رواه البخاري ومسلم. ى أَنْ ف ِسِهْم اَل تَ ْقَنط وا ِمْن َرمْحَِة اَللِّ{َعلَ 
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