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  اء ـتذكیر األتقی

  ك الدماءـبحرمة سف
  )بغير حقٍّ  خمسون حديثاً في تحريم القتل(

  

  جمع وإعداد 

  أبي الحسن خوجلي إبراهيم عمر 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على الرسول األمني، املبعوث رمحة 

للعاملني، وقدوة للعاملني وحجة على العباد أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

   وبعد

فإن من مقاصد الشريعة الغراء حفظ الضرورات اخلمس وهي الدين والنفس 

والعقل والعرض، وقد أكد اإلسالم على حرمة سفك الدماء املعصومة، واملال 

وجاءت النصوص بالزجر والتنفري من ذلك محاية لألنفس الربيئة ، وحفاظًا على 

  .  أمن األفراد وا�تمعات

وإسهاماً يف نشر الوعي بربط األمة �دي رسوهلا حممد صلى اهللا عليه وسلم   

؛ مجعُت هذه الرسالة املختصرة اليت حوت بعض آيات الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني

الذكر احلكيم وحنوًا من مخسني حديثًا عن الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم 

وبعض آثار الصحابة عليهم الرضوان يف حترمي سفك الدماء وسوء عاقبة ذلك 

 . على من تورط يف هذا األمر العظيم يف الدنيا واآلخرة
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  . رمة سفك الدماءحب بتذكري األتقياء: و مسيت هذه الرسالة 

  :وقد قسمت الرسالة إلى فصلين على النحو التالي 

  .بعض اآليات التي تحرم قتل النفس بغير حقٍّ : الفصل األول

. فيه اآليات اليت تنهى عن قتل النفس وتشتمل على وعيد من فعل ذلك ذكرتُ 

  . لتجنب اإلطالةبسردها دون التعليق عليها؛ لوضوحها و  وقد اكتفيتُ 

  

  .خمسون حديثاً في تحريم قتل النفس بغير حقٍّ : الفصل الثاني

فيه أحاديَث مرفوعًة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعض آثار  ذكرتُ  - 

  .الصحابة

للحديث وتوضح املراد منه وتعني على  دَ مهِّ تراجم وأبوابًا لألحاديث لت أضفتُ  - 

  .فهمه 

النصوص إىل مصادرها من كتب السنة مع ذكِر من صححها من  عزوتُ  - 

العلماء، إن كانت من غري الصحيحني، وغالب األحاديث من صحيحي 

  .البخاري ومسلم 

  .األلفاظ الغريبة يف األحاديث بشيء من االختصار شرحتٌ  - 
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عمل خالصًا لوجهه الكرمي، نافعًا لعباده، موجباً واَهللا أسأل أن جيعل هذا ال

َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما (: لرضوانه، وأسأله سبحانه أن يدخلنا يف زمرة من قال فيهم 

  .  32سورة املائدة اآلية ) َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

  

  : قتل النفس بغير حقٍّ  مُ بعض اآليات التي تحرِّ : الفصل األول

ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه  َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً  ُمتَـَعمِّداً  يـَْقُتْل ُمْؤِمناً  َوَمنْ (/ 1

  .93سورة النساء اآلية ) اً َعِظيم َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاباً 

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ( /2 

تـَُلنََّك َقاَل ِإنََّما يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن  َلِئْن ) 27(يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلَخِر َقاَل َألَقـْ

تُـَلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلتَـقْ  تـَُلِني َما َأنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِألَقـْ

ِإنِّي ُأرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمَك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر ) 28(َربَّ اْلَعاَلِميَن 

َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن  َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قَـْتلَ ) 29(َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن 

فـَبَـَعَث اللَُّه ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اْألَْرِض ِلُيرِيَُه َكْيَف يـَُواِري َسْوَءَة ) 30(اْلَخاِسرِيَن 

َأِخيِه قَاَل يَا َويـَْلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي 

َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنَُّه َمْن قـََتَل ) 31(َن النَّاِدِميَن َفَأْصَبَح مِ  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها 
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ُهْم َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاءَ  تْـُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيًرا ِمنـْ

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ) 32(بـَْعَد َذِلَك ِفي اْألَْرِض َلُمْسرُِفوَن 

ْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَ 

َيا َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة  نـْ َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ ِخَالٍف َأْو يـُنـْ

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه ) 33(َعَذاٌب َعِظيٌم 

  .سورة املائدة     )34(َغُفوٌر رَِحيٌم 

  

  

ُقْل تـََعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن (  /3 

ِإْحَسانًا َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوَال تـَْقَربُوا 

َها َوَما َبَطَن َوَال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ  اْلَفَواِحشَ  َما َظَهَر ِمنـْ

  .151سورة األنعام اآلية  )َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

َؤخُِّرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما يُـ (/ 4

  .42سورة إبراهيم اآلية  )ِفيِه اْألَْبَصارُ 

َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا (/ 5

  .33سورة اإلسراء اآلية ) ْنُصورًاِلَوِليِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن مَ 
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َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه (/ 6 

ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب ) 68(ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأثَاًما 

  .سورة الفرقان) 69(ِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا يـَْوَم الْ 

  .سورة التكوير    )) 9( بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ ) 8(ِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت وَ ( /7

  

  :خمسون حديثاً في تحريم قتل النفس بغير حقٍّ : الفصل الثاني

  باب ما جاء في تحريم قتل المسلم بغير حقٍّ 

َال َيِحلُّ  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالَ  بن مسعود اللَّهِ ْن َعْبِد ع/ 1

َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإالَّ بِِإْحَدى َثَالٍث 

يِن التَّاِرُك ِلْلَجَماَعةِ النـَّْفُس بِالنـَّْفِس َوالثـَّيُِّب الزَّاِني  رواه . َواْلَماِرُق ِمْن الدِّ

  .البخاري ومسلم

ُكنَّا َمَع ُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو َمْحُصوٌر  :َأِيب أَُماَمَة ْبِن َسْهٍل َقالَ  عن/2 

ارِ   :قَالَ  ،ى اْلَبَالطِ َفَدَخَل َمْدَخًال َكاَن ِإَذا َدَخَلُه َيْسَمُع َكَالَمُه َمْن َعلَ  ،ِفي الدَّ

َنا فـََقالَ   :َقالَ  !ِإنـَُّهْم يـَتَـَوعَُّدوِني بِاْلَقْتِل آنًِفا :َفَدَخَل َذِلَك اْلَمْدَخَل َوَخَرَج ِإَليـْ

ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل  ؟َوِبَم يـَْقتـُُلونَِني :َيْكِفيَكُهُم اللَُّه يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن قَالَ  :قـُْلَنا
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َال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ بِِإْحَدى َثَالٍث  :ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ اللَِّه َصلَّ 

ْقَتُل ِبَها فـََواللَِّه َما  ،رَُجٌل َكَفَر بـَْعَد ِإْسَالِمِه َأْو زََنى بـَْعَد ِإْحَصانِِه َأْو قـََتَل نـَْفًسا فـَيـُ

َوَال زَنـَْيُت ِفي َجاِهِليٍَّة َوَال ِفي  ،ُذ َهَداِني اللَّهُ َأْحَبْبُت َأنَّ ِلي ِبِديِني َبَدًال ُمنْ 

 ؟ َوَال قَـتَـْلُت نـَْفًسا فَِبَم يـَْقتُـُلونَِني ،ِإْسَالٍم َقطُّ 

  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبوداود

ُهَما ع/ 3 َوَسلََّم َخَطَب َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 :قَالَ  ،يـَْوٌم َحَرامٌ  :قَاُلوا ؟يَا َأيـَُّها النَّاُس َأيُّ يـَْوٍم َهَذا :النَّاَس يـَْوَم النَّْحِر فـََقالَ 

 ،َشْهٌر َحَرامٌ  :َقاُلوا ؟َفَأيُّ َشْهٍر َهَذا :َقالَ  ،بـََلٌد َحَرامٌ  :قَاُلوا ؟َفَأيُّ بـََلٍد َهَذا

 ،َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا  ،َأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَرامٌ َفِإنَّ ِدَماءَُكْم وَ  :َقالَ 

اللَُّهمَّ َهْل  :َفَأَعاَدَها ِمَرارًا ثُمَّ رََفَع رَْأَسُه فـََقالَ  ،ِفي َشْهرُِكْم َهَذا ،ِفي بـََلدُِكْم َهَذا

ُهَما ؟اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغتُ  ؟بـَلَّْغتُ  فـََوالَِّذي نـَْفِسي  :قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّارًا  ،بَِيِدِه ِإنـََّها َلَوِصيَُّتُه ِإَلى ُأمَِّتِه فَـْليُْبِلْغ الشَّاِهُد اْلَغاِئبَ 

  .رواه البخاري. َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رَِقاَب بـَْعضٍ 

 

  



8 
 

  تل المؤمن بغير حقٍّ من يسعى لقهللا تعالى لباب ما جاء في بغض ا

َأبـَْغُض النَّاِس ِإَلى اللَِّه  :اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ عن  /4  

ْسَالِم ُسنََّة اْلَجاِهِليَّةِ  ،ُمْلِحٌد ِفي اْلَحَرمِ  :َثَالثَةٌ  َوُمطَِّلُب َدِم اْمِرٍئ  ،َوُمْبَتٍغ ِفي اْإلِ

  . رواه البخاري .ِبغَْيِر َحقٍّ لِيـَُهرِيَق َدَمهُ 

  

  باب ما جاء في سوء عاقبة سفك الدم الحرام

ُهَما َقالَ عن  /5 َلْن  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .رواه البخاري. ْسَحٍة ِمْن ِديِنِه َما َلْم ُيِصْب َدًما َحَراًمايـََزاَل اْلُمْؤِمُن ِفي فُ 

 :َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: قَاَل ،  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْجلَُهِينِّ  /6

رواه أمحد  .َمْن َلِقَي اَهللا َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا ، َلْم يـَتَـَندَّ ِبَدٍم َحَراٍم ، َدَخَل اْلَجنَّةَ 

  .وابن ماجه وصححه األلباين

  .حراماً  مل يصب دماً  يأ: حرامٍ  بدمٍ  مل يتندَّ 
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ِإنَّ َأوََّل َما يـُْنِتُن ِمْن : عن ُجْنَدَب بن عبد اهللا الَبَجِليِّ رضي اهللا عنه قال/ 7

ْنَساِن َبْطُنُه َفَمْن اْسَتطَاَع َأْن َال يَْأُكَل ِإالَّ طَيِّ  ْليَـْفعَ  اً باْإلِ َوَمْن اْسَتطَاَع َأْن َال  ،لْ فـَ

َنُه َوبـَْيَن اْلَجنَِّة ِبِمْلِء َكفِِّه ِمْن َدٍم َأْهَراَقُه فـَْليَـْفَعل   .رواه البخاري. ُيَحاَل بـَيـْ

َال يـََزاُل اْلُمْؤِمُن  : قال, عن أيب الدرداء أن َرُسوَل اللَِّه  صلى اهللا عليه وسلم / 8

رواه      .بـَلَّحَ  َحَراماً  َفِإَذا َأَصاَب َدماً  َحَراماً  َما َلْم ُيِصْب َدماً  َصاِلحاً  ُمْعِنقاً 

  .أبوداود وصححه األلباين

  . أعيا وانقطع:ح بلَّ   - خفيف الظهر :معنقاً 

ِإنَّ ِمْن َوَرطَاِت اْألُُموِر الَِّتي َال  :قَالَ رضي اهللا عنهما َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر / 9

ِم اْلَحَراِم ِبَغْيِر ِحلِّهِ  َمْخَرجَ    .رواه البخاري  .ِلَمْن َأْوَقَع نـَْفَسُه ِفيَها َسْفَك الدَّ

  

  باب ما جاء في كون القتل من أكبر الكبائر

َسأَْلُت أَْو ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  عن/ 10 

ْنِب ِعْنَد اللَِّه َأْكبَـرُ  :َوَسلَّمَ  ا َوُهَو َخَلَقكَ  :قَالَ  ؟َأيُّ الذَّ  :قـُْلتُ  ،َأْن َتْجَعَل ِللَِّه ِند�

 :قَالَ  ؟ثُمَّ َأيٌّ  :قـُْلتُ  ،ثُمَّ َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعكَ  :قَالَ  ؟ثُمَّ َأيٌّ 

َونـََزَلْت َهِذِه اْآليَُة َتْصِديًقا ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّه  :َقالَ  ،َأْن تـَُزاِنَي ِبَحِليَلِة َجاِركَ 
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َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن {َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  .لمرواه البخاري ومس .}النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَال يـَْزنُونَ 

  

اْجَتِنبُــوا  :َعـْن َأِيب ُهَريـْــرََة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه َعــْن النَّــِيبِّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَسـلََّم قَــالَ / 11

ْبَع اْلُموِبَقاتِ  ـْرُك بِاللَّـهِ  :قَـالَ  ؟قَاُلوا يَـا َرُسـوَل اللَّـِه َوَمـا ُهـنَّ  ،السَّ ـْحرُ  ،الشِّ  ،َوالسِّ

َوالتـَّـَولِّي  ،َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيمِ  ،َوَأْكُل الرِّبَا ،َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّتي 

ـــــــــــــــفِ  ـــــــــــــــْوَم الزَّْح ـــــــــــــــاِت اْلغَـــــــــــــــاِفَالت ،يـَ ـــــــــــــــَناِت اْلُمْؤِمَن .                                    َوقَـــــــــــــــْذُف اْلُمْحَص

 .رواه البخاري ومسلم

ذََكَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : للَُّه َعْنُه َقاَل أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي ا عن/ 12

ْرُك بِاللَِّه َوقـَْتُل النـَّْفِس َوُعُقوُق  :فـََقالَ  ،َوَسلََّم اْلَكَبائَِر َأْو ُسِئَل َعْن اْلَكَبائِرِ  الشِّ

قـَْوُل الزُّوِر َأْو قَاَل َشَهاَدُة  :قَالَ  ؟َأَال أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَبِر اْلَكَبائِرِ  :فـََقالَ  ،اْلَواِلَدْينِ 

  . رواه البخاري ومسلم.        الزُّورِ 

َجاَء  من :أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َأيب عن/ 13

، َوَيُصوُم رََمَضاَن  يـَْعُبُد اَهللا ، َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا ، َويُِقيُم الصََّالَة ، َويـُْؤِتي الزََّكاةَ 

اِإلْشَراُك : َما اْلَكَبائُِر ؟ فـََقاَل : َوَسأَُلوُه ، ، َوَيْجَتِنُب اْلَكَبائَِر ، َفِإنَّ َلُه اْلَجنَّةَ 
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رواه النسائي وصححه    .بِاِهللا ، َوقَـْتُل النـَّْفِس اْلُمْسِلَمِة ، َوِفَراٌر َيِوَم الزَّْحفِ 

 .األلباين

 

يخرج  :اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب سعيد رضي/14

ومن جعل  ،عنيدٍ  جبارٍ  لِّ بكُ  :بثالثةٍ  اليومَ  لتُ كِّ وُ  :يقول مُ من النار يتكلَّ  قٌ نُ عُ 

فينطوي عليهم فيقذفهم في  ،بغير حقٍّ  ومن قتل نفساً  ،آخرَ  مع اهللا إلهاً 

  .وحسنه األلباينرواه أمحد والبزار  .  مَ جهنَّ  حمراءِ 

  

  

  األعمال إلى الشيطان أحبِّ  من باب ما جاء في أن قتل النفس

إذا  :عن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال/ 15

 :قال ،التاجَ  هُ ألبستُ  اليوم مسلماً  لَّ ضمن أ :جنوده فيقول أصبح إبليس بثَّ 

 ،تزوجيوشك أن ي :فيقول ،ق امرأتهلم أزل به حتى طلَّ  :فيجيء هذا فيقول

 ،همايوشك أن يبرَّ  :فيقول ،والديه لم أزل به حتى عقَّ  :ويجيء هذا فيقول

ويجيء هذا  ،أنتَ  أنتَ  :فيقول ،شركَ لم أزل به حتى أَ  :ويجيء هذا فيقول
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رواه ابن     .اجَ التَّ  هُ سُ لبِ ويُ  ،أنتَ  أنتَ  :فيقول ،لَ تَ لم أزل به حتى قَـ  :فيقول

  .وصححه األلباين حبان يف صحيحه

 

  

  باب تعظيم إثم أوَِّل َمْن سنَّ القتل ظلماً 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقالَ  بن مسعود َعْبِد اللَّهِ  /16

 َال تـُْقَتُل نـَْفٌس ظُْلًما ِإالَّ َكاَن َعَلى اْبِن آَدَم اْألَوَِّل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها ِألَنَّهُ  :َوَسلَّمَ 

  .رواه البخاري ومسلم      .َأوَُّل َمْن َسنَّ اْلَقْتلَ 

  

  ضى بين الناس في الدماءقْ ما يُـ  لَ أوَّ  باب ما جاء في أنَّ 

صلى اهللا - قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقالَ  بن مسعود َعْن َعْبِد اللَّهِ / 17

َماءِ َأوَُّل َما يـُْقَضى بـَْيَن النَّاِس «  - عليه وسلم رواه  ).يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفى الدِّ

  .البخاري ومسلم

َأَتْدرُوَن َما « َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـْرََة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه / 18

 ِإنَّ اْلُمْفِلسَ  :فـََقاَل  ،قَاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َال ِدْرَهَم َلُه َوَال َمَتاعَ  ؟اْلُمْفِلُس 

َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف  يَويَْأتِ  ،يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَالٍة َوِصَياٍم َوزََكاةٍ  ييَْأتِ  يِمْن ُأمَّتِ 
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فـَيـُْعَطى َهَذا ِمْن  ،َوَضَرَب َهَذا ،َوَسَفَك َدَم َهَذا ،َوَأَكَل َماَل َهَذا ،َهَذا

ْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ  ،َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِهِ  فَِإْن َفِنَيْت َحَسَناتُُه قـَ

  .رواه مسلم             .النَّارِ  يِمْن َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ثُمَّ طُِرَح فِ 

  

  باب وصف قتل النفس بغير حقٍّ بأنه كفٌر أصغرُ 

ُهَما َعْن ع/19  َويـَْلُكْم  :النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ ْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 .رواه البخاري ومسلم    .ضَال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَعْ 

ِسَباُب  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َقالَ  بن مسعود َعْن َعْبِد اللَّهِ / 20

  .رواه البخاري ومسلم .   اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتالُُه ُكْفرٌ 

   

  باب نفي كمال اإليمان عن قاتل النفس بغير حقٍّ 

ُهَما َقالَ / 21  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َوَال  ،َوَال َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ،يَن يـَْزِني َوُهَو ُمْؤِمنٌ َال يـَْزِني اْلَعْبُد حِ 

قـُْلُت  :َقاَل ِعْكرَِمةُ  ،َوَال يـَْقُتُل َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ،َيْشَرُب ِحيَن َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

يَماُن ِمْنهُ   :ِالْبِن َعبَّاسٍ  َزُع اْإلِ َوَشبََّك بـَْيَن َأَصاِبِعِه ثُمَّ  ،َهَكَذا :قَالَ  ؟َكْيَف يـُنـْ
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رواه البخاري      .َوَشبََّك بـَْيَن َأَصاِبِعهِ  ،َفِإْن تَاَب َعاَد ِإَلْيِه َهَكَذا ،َأْخَرَجَها

  .والنسائي

 

  باب وعيد القاتل بعدم المغفرة إذا لم يتْب في الدنيا

ْرَداِء  َأيبعن  /22 ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا قالالدَّ ُكلُّ «  عليه وسلم يـَُقوُل مسَِ

   ).َذْنٍب َعَسى اللَُّه َأْن يـَْغِفَرُه ِإالَّ َمْن َماَت ُمْشرًِكا َأْو ُمْؤِمٌن قـََتَل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّداً 

  .رواه أبوداود وصححه األلباين

«  َقالَ أَنَُّه  - صلى اهللا عليه وسلم-ْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َعْن َرُسوِل اللَِّه ع/ 23

رواه أبوداود .   )َمْن قَـَتَل ُمْؤِمًنا فَاْعَتَبَط ِبَقْتِلِه َلْم يـَْقَبِل اللَُّه ِمْنُه َصْرفًا َوَال َعْدالً 

  .     وصححه األلباين

  .فريضة: عدًال   -   نافلة: صرفاً   - َفرَِح  : اعتبط  

  

  باب في شكوى المقتول قاتله إلى اهللا يوم القيامة
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ِجىُء اْلَمْقُتوُل بِاْلَقاِتِل ي :اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه وسلم َقالَ َعِن  /24

يَا َربِّ َهَذا  :يـَُقولُ  ،يـَْوَم اْلِقَياَمِة نَاِصَيُتُه َورَْأُسُه بَِيِدِه َوَأْوَداُجُه َتْشُخُب َدماً 

تَـَلِنى َحتَّى يُْدنَِيُه ِمَن اْلَعْرشِ            .قـَ

  .الرتمذي وصححه األلباينرواه 

واحدها , هي العروق احمليطة بالعنق تقطع حالة الذبح : أوداجه   -تسيل  :تشخب

  .الودج 

  

  

  

  

  باب وعيد من عزم على قتل المؤمن

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  َبْكَرَة فَقالَ  َأيب عن/ 25 ِإَذا  :مسَِ

َفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّارِ اْلتَـَقى  يَا َرُسوَل اللَِّه  :فَـُقْلتُ  ،اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

.        ِإنَُّه َكاَن َحرِيًصا َعَلى قـَْتِل َصاِحِبهِ  :َقالَ  ؟َفَما بَاُل اْلَمْقُتولِ  ،َهَذا اْلَقاِتلُ 

  .رواه البخاري ومسلم

  

  الدنيا أهون على اهللا من قتل المسلمباب ما جاء في أن زوال 
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َيا ،  :َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم َقالَ / 26 نـْ َلَزَواُل الدُّ

 .رواه الرتمذي وصححه األلباين .َأْهَوُن ِعْنَد اِهللا ، ِمْن قـَْتِل رَُجٍل ُمْسِلمٍ 

َزَواُل ل ◌َ :َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقالَ  َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب ، َأنَّ / 27

َيا َأْهَوُن َعَلى اِهللا ِمْن قـَْتِل ُمْؤِمٍن ِبَغْيِر َحقٍّ  نـْ رواه ابن ماجه وصححه    .الدُّ

  .األلباين

  

  باب وجوب الكفِّ عمَّن قال ال إله إال اهللا

ثَهُ  َحِليفِ  اْلِمْقَداد ْبن َعْمرٍو اْلِكْنِديِّ  عن/ 28 وََكاَن َشِهَد َبْدرًا  -  َبِين زُْهرََة َحدَّ

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي َلِقيُت َكاِفًرا  :أَنَُّه َقالَ  - َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْسَلْمُت َوَقاَل أَ  ،َفاقْـَتتَـْلَنا َفَضَرَب َيِدي بِالسَّْيِف فـََقَطَعَها ثُمَّ َالَذ ِمنِّي ِبَشَجَرةٍ 

ُلُه بـَْعَد َأْن قَاَلَها ،ِللَّهِ   ،َال تـَْقتـُْلهُ  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟آقْـتـُ

 ،يَا َرُسوَل اللَِّه فَِإنَُّه َطَرَح ِإْحَدى يََديَّ ثُمَّ َقاَل َذِلَك بـَْعَد َما َقَطَعَها :َقالَ 

ْقتـَُلُه َوَأْنَت ِبَمْنزِلَِتِه  ؛َال تـَْقتـُْلهُ  :قَالَ  ؟آقْـتـُُلهُ  تَـْلَتُه فَِإنَُّه ِبَمْنزَِلِتَك قَـْبَل َأْن تـَ فَِإْن قـَ

  .رواه البخاري ومسلم           .قـَْبَل َأْن يـَُقوَل َكِلَمَتُه الَِّتي قَالَ 
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ُهَما ُحيَدُِّث قَالَ عن / 29 بـََعثـََنا َرُسوُل اللَِّه  :أَُساَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َحارِثََة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َنةَ   ،َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم فـََهَزْمَناُهمْ  :َقالَ  ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلُحَرَقِة ِمْن ُجَهيـْ

ُهمْ  :َقالَ  قَاَل فـََلمَّا َغِشيَناُه قَاَل َال ِإَلَه  ،َوَلِحْقُت َأنَا َورَُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر رَُجًال ِمنـْ

تَـْلُتهُ  :قَالَ  ،الَّ اللَّهُ إِ  فـََلمَّا  :قَالَ  ،َفَكفَّ َعْنُه اْألَْنَصاِريُّ َفَطَعْنُتُه ِبُرْمِحي َحتَّى قـَ

تَـْلَتُه  :َقِدْمَنا بـََلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل فـََقاَل ِلي يَا ُأَساَمُة َأقـَ

 :قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّما َكاَن ُمتَـَعوِّذاً  :َقاَل قـُْلتُ  ؟ اللَّهُ بـَْعَد َما قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ 

تَـْلَتُه بـَْعَد َما َقاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  َفَما زَاَل ُيَكرِّرَُها َعَليَّ َحتَّى َتَمنـَّْيُت  :قَالَ  ؟َأقـَ

  .رواه البخاري ومسلم            .َأنِّي َلْم َأُكْن َأْسَلْمُت قـَْبَل َذِلَك اْليَـْومِ 

  

ِإنِّى َأتـَْيُتُكْم َوَال ُأرِيُد َأْن ُأْخِبرَُكْم َعْن  :َقالَ  َعْبِد اللَِّه اْلَبَجِلىِّ  ُجْنَدَب ْبنِ عن / 30

بـََعَث بـَْعثًا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِإَلى  - صلى اهللا عليه وسلم- نَِبيُِّكْم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ْقِصَد قـَْوٍم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوِإنـَُّهُم اْلتَـَقْوا َفَكاَن رَُجٌل ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ِإَذا َشاَء َأْن يَـ 

َقتَـَلُه َوِإنَّ رَُجًال ِمَن اْلُمْسِلِميَن َقَصَد َغْفَلَتُه  ِإَلى رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َقَصَد َلُه فـَ

. َقاَل وَُكنَّا ُنَحدَُّث َأنَُّه ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد فـََلمَّا رََفَع َعَلْيِه السَّْيَف قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ 

َقتَـَلُه َفجَ  َفَسَأَلُه فََأْخبَـَرُه َحتَّى  - صلى اهللا عليه وسلم- اَء اْلَبِشيُر ِإَلى النَِّبىِّ فـَ

َقاَل يَا . »ِلَم قـَتَـْلَتُه « َأْخبَـَرُه َخبَـَر الرَُّجِل َكْيَف َصَنَع َفَدَعاُه َفَسأََلُه فَـَقاَل 
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 يَوِإنِّ  - َوَسمَّى َلُه نـََفًرا  - ا اْلُمْسِلِميَن َوقَـَتَل ُفَالنًا َوُفَالنً  يَرُسوَل اللََّه َأْوَجَع فِ 

صلى - قَاَل َرُسوُل اللَِّه . َحَمْلُت َعَلْيِه فـََلمَّا رََأى السَّْيَف قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ 

تَـْلَتُه «  - اهللا عليه وسلم َفَكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه « َقاَل .َقاَل نـََعمْ . »َأقـَ

وََكْيَف َتْصَنُع « َقاَل . يَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه اْستَـْغِفْر لِ . »يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا َجاَءْت 

َقاَل َفَجَعَل َال َيزِيُدُه َعَلى َأْن يـَُقوَل . »ِبَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

  .رواه مسلم       .؟َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َكْيَف َتْصَنُع ِبالَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِإَذا« 

  

يَا َأبَا َحْمَزَة َما : قَاَل َسَأَل َمْيُموُن ْبُن ِسَياٍه أََنَس ْبَن َماِلٍك َقاَل  ُمحَْيدٍ عن / 31

َلتَـَنا َوَصلَّى َمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْقَبَل ِقبْـ  :ُيَحرُِّم َدَم اْلَعْبِد َوَماَلُه فـََقالَ 

  .رواه البخاري. َصَالتـََنا َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا فَـُهَو اْلُمْسِلُم َلُه َما ِلْلُمْسِلِم َوَعَلْيهِ 

  

  باب ما جاء في أن كثرة القتل من أشراط الساعة

 ينـَْفسِ  يَوالَّذِ  :َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم/ 32

نـَْيا َحتَّى يَْأتِ  َوَال  ،اْلَقاِتُل ِفيَم قـََتلَ  يَعَلى النَّاِس يـَْوٌم َال َيْدرِ  يَ بَِيِدِه َال َتْذَهُب الدُّ

 ياْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل فِ . اْلَهْرجُ  :قَالَ  ؟َكْيَف َيُكوُن َذِلكَ   :يلَ ،فقاْلَمْقُتوُل ِفيَم قُِتلَ 

  .رواه مسلم.            النَّارِ 
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  عيد القاتل بالنار ولو شاركه الناُس جميعاً باب و 

سعيد رضي اهللا عنهما يذكران عن رسوِل اهللا صلى اهللا  هريرة وأيب أيب عن /33

 َلو أنَّ َأْهَل السَّماِء وَأْهَل اَألرِض اشتركوا في َدِم مؤمنٍ « :عليه وسلم قال 

  .وصححه األلباين الرتمذي رواه .»في النار َألَكبـَُّهُم اهللاُ 

ُهَما أَنَّ / 34 َلْو  :فـََقاَل ُعَمرُ  ،ُغَالًما قُِتَل ِغيَلةً َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َعاَء َلَقتَـْلتـُُهم   .رواه البخاري    .اْشتَـَرَك ِفيَها َأْهُل َصنـْ

  .غدراً واغتياالً : غيلة     

  

فقد هد اهللا وأمانه فمن قتله باب ما جاء في أن من صلى الصبح فهو في ع

  أخفر ذمة اهللا

يِق َقاَل / 35 َمْن  :َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أِيب َبْكٍر الصِّدِّ

َفَال ُتْخِفُروا اهللا ِفي َعْهِدِه ، َفَمْن قـَتَـَلُه ،  ؛ِذمَِّة اهللا  يَصلَّى الصُّْبَح فَـُهَو فِ 

  .رواه ابن ماجه وصححه األلباين .َوْجِهِه  َعَلى ُه ِفي الَنارِ بَّ طََلَبُه اللَُّه َحتَّى َيكُ 

 نْ مِ  :ختفروا اهللا   -  وعهده أو أنه تعاىل أوجب له األمان  هأمانيف : يف ذمة اهللا 

  .صرعهيقلبه و ي :ه يكبَّ  - عهده  ضأخفره إذا نق



20 
 

َمْن َصلَّى : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل / 36

َلتَـَنا َوَأَكَل َذِبيَحتَـَنا َفَذِلَك اْلُمْسِلُم الَِّذي َلُه ِذمَُّة اللَِّه َوِذمَُّة  َصَالتـََنا َواْستَـْقَبَل ِقبـْ

   رواه البخاري  .َرُسوِلِه َفَال ُتْخِفُروا اللََّه ِفي ِذمَِّتهِ 

  

  اب تحريم حمل السالح على المسلمينب

ِإَذا اْلُمْسِلَماِن َحَمَل  :صلى اهللا عليه وسلم َقالَ  َعْن َأِىب َبْكَرَة َعِن النَِّيبِّ / 37

ُجُرِف َجَهنََّم َفِإَذا قـََتَل َأَحُدُهَما َصاِحَبُه  يَأَحُدُهَما َعَلى َأِخيِه السَِّالَح فـَُهَما فِ 

  .رواه مسلم .َدَخَالَها َجِميعاً 

َمْن َأَشاَر ِإَلى  :َقاَل أَبُو اْلَقاِسِم صلى اهللا عليه وسلم :قالُهَريـْرََة  عن أيب/ 38

  .رواه مسلم .َأِخيِه ِبَحِديَدٍة فَِإنَّ اْلَمالَِئَكَة تـَْلَعُنُه َحتَّى َوِإْن َكاَن َأَخاُه َألبِيِه َوأُمِّهِ 

ُهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضيَ / 39  :اللَُّه َعنـْ

َنا السَِّالَح فـََلْيَس ِمنَّا   .البخاري ومسلمَرَواُه    .َمْن َحَمَل َعَليـْ

  

  باب تحريم القتال من أجل العصبية والنعرات الجاهلية

َمْن َخَرَج ِمَن  :صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَاَل  َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َعِن النَِّيبِّ / 40

يٍَّة  ،الطَّاَعِة َوفَاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً  َوَمْن قَاَتَل َتْحَت رَايٍَة ُعمِّ
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َلٌة جَ  َوَمْن  ،اِهِليَّةٌ يـَْغَضُب ِلَعَصَبٍة َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة َأْو يـَْنُصُر َعَصَبًة فـَُقِتَل َفِقتـْ

 يِلذِ  يِمْن ُمْؤِمِنَها َوَال يَفِ  ىَوَال يـََتَحاشَ  ،َيْضِرُب بـَرََّها َوَفاِجَرَها يَخَرَج َعَلى ُأمَّتِ 

  .رواه مسلم  .َوَلْسُت ِمْنهُ  يَعْهٍد َعْهَدُه فَـَلْيَس ِمنِّ 

  

باب وعيد من قتل مسلماً بغير حقِّ إرضاًء لحاكٍم أو ملٍك، وقال بعض 

  :السلف

  شٍ ـن قريـم رَ ـآخَ  طانِ ـلـلى سـع           يلِّ ــيص رجالً  مقاتالً  ستُ ــول

  شٍ ـْـوطي هٍ ـفَ ــاذ اهللا من سَ ـعـم            ىــــإمث يَّ طانه وعلــله سل

  شيـعي تُ ـما عش يعـافــفليس بن            ؟رمٍ ــيف غري جُ  اً ــأأقتل مسلم

  

قال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن مسعود  رضي اهللا عنه قال عن / 41

يا ربِّ ، هذا قتلني ، فيقول : بيِد الرجِل ، فيقول  َيِجيُء الرَُّجُل آِخذاً : وسلم 

فِإنَّها لي ، : قتلُته لتكوَن الِعزَُّة لَك ، فيقول: ِلَم قتلَته؟ فيقول: اهللا عز وجل

َلني ، فيقول اهللا عز وجل : الرجِل فيقول  بيدِ  ويجيُء الرجل آخذاً  ِإنَّ هذا قَـتـَ

فِإنَّها ليست لفالن ، : لتكوَن الِعزَُّة لفالن ، فيقول : ِلَم قتلَته ؟ فيقول : 

  . وصححه األلباين النسائي رواه                          . »فيبوُء بِإثمه
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ُلُه ويرِجُع ِبهِ : فيبوُء بِإمثه   .يتحمَّ

حدثني : ب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي رضي اهللا عنه قالجندعن  /42

يجيُء المقتوُل بقاتِِلِه يوَم : َأنَّ رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فالن 

 رواه   .قتلُته على ُمْلِك فالن: َسْل هذا ، فيَم قتلني؟ فيقول : القيامِة، فيقول

  . وصححه األلباين النسائي

  

  العفِو عِن القاتلباب الحثِّ على 

صلى اهللا عليه وسلم يِّ قُِتَل رَُجٌل َعَلى َعْهِد النَّبِ  : َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَالَ / 43

فـََقاَل  ،اْلَمْقُتولِ  يِّ صلى اهللا عليه وسلم َفَدفـََعُه ِإَلى َولِ  يِّ فَـُرِفَع َذِلَك ِإَلى النَّبِ 

َلهُ اْلَقاِتُل يَا َرُسوَل اللَِّه َواللَِّه َما َأرَ  َقاَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا . ْدُت قـَتـْ

َقاَل َفَخلَّى . َأَما ِإنَُّه ِإْن َكاَن َصاِدًقا ثُمَّ قـَتَـْلَتُه َدَخْلَت النَّارَ : يِّ عليه وسلم ِلْلَولِ 

رواه  . َذا النِّْسَعةِ  يَ َقاَل وََكاَن َمْكُتوفًا بِِنْسَعٍة َفَخَرَج َيُجرُّ ِنْسَعَتُه َفُسمِّ . َسِبيَلهُ 

  .أبوداود وصححه األلباين

  .حبٌل من جلدٍ : النِّسعة

 -صلى اهللا عليه وسلم-  يِّ َلَقاِعٌد َمَع النَّبِ  يِإنِّ : َقاَل  بن ُحْجرٍ  َواِئلِ  عن /44

 فـََقالَ . يِإْذ َجاَء رَُجٌل يـَُقوُد آَخَر بِِنْسَعٍة فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َهَذا قـََتَل َأخِ 
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تَـْلَتُه «  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه  فـََقاَل ِإنَُّه َلْو َلْم يـَْعَتِرْف . »َأقـَ

تَـْلُتُه قَاَل . َقاَل نـََعمْ . َأَقْمُت َعَلْيِه اْلبَـيـَِّنةَ  َقاَل ُكْنُت َأنَا َوُهَو . »َكْيَف قـَتَـْلَتُه « قـَ

ُتُه بِاْلَفْأِس َعَلى قـَْرنِِه فـََقتَـْلُتهُ  يفََأْغَضَبنِ  يَنْخَتِبُط ِمْن َشَجَرٍة َفَسبَّنِ  فـََقاَل . َفَضَربـْ

. »ٍء تـَُؤدِّيِه َعْن نـَْفِسَك يَهْل َلَك ِمْن شَ «  - صلى اهللا عليه وسلم-  يُّ َلُه النَّبِ 

َقاَل َأنَا . »فـَتَـَرى قـَْوَمَك َيْشتَـُروَنَك « قَاَل . يَوفَْأسِ  يَماٌل ِإالَّ ِكَسائِ  يَقاَل َما لِ 

. »ُدوَنَك َصاِحَبَك « َوقَاَل . فـََرَمى ِإَلْيِه بِِنْسَعِتهِ . ِمْن َذاكَ  يَأْهَوُن َعَلى قـَْومِ 

ِإْن «  - صلى اهللا عليه وسلم- َفاْنطََلَق ِبِه الرَُّجُل فـََلمَّا َولَّى َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ُلُه  تَـَلُه فَـُهَو ِمثـْ َلُه « َأنََّك قـُْلَت  ينَُّه بـََلَغنِ فـََرَجَع فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه إِ . »قـَ ِإْن قَـتـَ

َقاَل َرُسوُل اللَِّه . َوَأَخْذتُُه بَِأْمِركَ . »فَـُهَو ِمثْـُلُه  َأَما «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـَ

. بـََلى -َلَعلَُّه قَاَل  -اللَِّه  يَّ َقاَل يَا نَبِ . »تُرِيُد َأْن يـَُبوَء بِِإْثِمَك َوِإْثِم َصاِحِبَك 

  .رواه مسلم  . َقاَل فَـَرَمى ِبِنْسَعِتِه َوَخلَّى َسِبيَلهُ . »َفِإنَّ َذاَك َكَذاَك «  َقالَ 

رُِفَع  - صلى اهللا عليه وسلم- يَّ َما رََأْيُت النَّبِ  : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ / 45

  .وصححه األلباينرواه أبوداود .  ٌء ِفيِه ِقَصاٌص ِإالَّ َأَمَر ِفيِه بِاْلَعْفوِ يِإَلْيِه شَ 

   

  باب تحريم قتل المعاهد ووعيد من خالف ذلك
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ُهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم /  46 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َمْن قَـَتَل ُمَعاَهًدا َلْم يَِرْح رَاِئَحَة اْلَجنَِّة َوِإنَّ رِيَحَها : َقاَل 

  .رواه البخاري. َأرْبَِعيَن َعاًما

  

  باب اتقاء الفتن والبعد عنها

َسَتُكوُن ِفَتٌن  :َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ / 47

ٌر ِمْن اْلَقاِئِم َواْلَقاِئُم ِفيَها َخيْـ  ٌر اْلَقاِعُد ِفيَها َخيـْ ٌر ِمْن اْلَماِشي َواْلَماِشي ِفيَها َخيـْ

ْليَـُعْذ  َها َمْلَجًأ َأْو َمَعاًذا فـَ ِمْن السَّاِعي َمْن َتَشرََّف َلَها َتْسَتْشرِْفُه َفَمْن َوَجَد ِمنـْ

  . رواه البخاري ومسلم  . ِبهِ 

  

باب ما جاء في أن الحرص والطمع من أسباب قتل النفس، وحسرة القاتل 

  يوم القيامةألجل المال 

ُء يَتقِ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه /  48

ُء اْلَقاِتُل يفـََيجِ  ،َكِبِدَها َأْمثَاَل اُألْسُطَواِن ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ    اَألْرُض َأْفَالذَ 

 ي،َهَذا َقطَْعُت رَِحمِ  يفِ  :فَـيَـُقولُ ُء اْلَقاِطُع يَوَيجِ ، َهَذا قَـتَـْلتُ  يفِ  :فـَيَـُقولُ 
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ثُمَّ َيَدُعونَُه َفَال يَْأُخُذوَن ِمْنُه ي، َهَذا ُقِطَعْت يَدِ  يفِ  :ُء السَّاِرُق فَـيَـُقولُ يَوَيجِ 

  . رواه مسلم                                        .َشْيئاً 

  

  باب تحريم اغتيال المؤمن والغدر به بعد تأمينه

اِإليَماُن قـَيََّد اْلَفْتَك َال  :صلى اهللا عليه وسلم َقالَ  ِىب ُهَريـْرََة َعِن النَِّيبِّ َعْن أَ / 49

  .رواه أبوداود وصححه األلباين .يـَْفِتُك ُمْؤِمنٌ 

  ةٍ رَّ وغِ  القتل على غفلةٍ : الفتك 

.  

  

باب ما جاء في قبول توبة القاتل إذا صدق في إيمانه وتوبته وندم على ما  

  كان منه

ُهَما/ 50 َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْهِل الشِّْرِك َكاُنوا َقْد قـَتَـُلوا  : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َقاُلوا ِإنَّ الَِّذي  ًدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَ َوَأْكثـَُروا َوزَنـَْوا َوَأْكثـَُروا َفأَتـَْوا ُمَحمَّ

َوالَِّذيَن َال {ْو ُتْخِبُرنَا َأنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّارًَة فـَنَـَزَل تـَُقوُل َوَتْدُعو ِإلَْيِه َلَحَسٌن لَ 

َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَال 
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َأنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمْن  ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى{َونـََزَلْت } يـَْزنُونَ 

    .}رَْحَمِة اللَّهِ 

  رواه البخاري ومسلم
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