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 04442721110نشاط التوعية الدينية ت/               جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية

 للدماء والغفلة والتقصير (ال، )ء إلى اهللو للتوبة واللج (نعم)
 بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل 

 نعم للتوبةأيها الناس، 
، فنحن منر لو تتبعنا حالنا منذ اندالع الثورة إىل اآلن، لتعجبنا من أنفسنا، ولوجدنا أن كثريا منا يسري بالضبط على غري مراد اهلل 

مبشاكل وتقلبات يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، حىت مرت بنا املصائب، والكوارث من قتل، وختريب، وضياع، وغري 

 يب ىب مب     خب حب جب             يئ ىئ مئ  حئ جئ      ی ی چذلك، وباإلمجاع نعلم أن هذا من ذنوبنا؛ لقوله تعاىل: 

َلْم يَ ْنِزْل " :، نعلم أنهفلم نُ غَيِّر چ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے ھ  ھ چ، ونعلم أن اهلل قال: فلم نرجع چ حت جت
، وتعدينا كثريا، وقصرنا كثريا، وغفلنا كثريا، حىت عبادتنا فيها من الضعف فلم نتب "َباَلٌء ِمَن السََّماِء ِإالَّ ِبَذْنٍب، َواَل يُْكَشُف ِإالَّ بِتَ ْوبَةٍ 

الكثري، ومعاملتنا فيها من االعوجاج الكثري، مل نلجأ إىل اهلل تعاىل حق اللجء حىت مع هذه احملن اليت متر بنا، فالكافرون أفضل من 

  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ چبعضنا يف هذا الباب، يقول تعاىل على الكافرين: 

، ضاعت العراق فلم هنتز، وحدثت املصائب يف چ ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇ ڇ
سريعا ما يعود إىل غفلته مرة  ،ن يهتز منا، أو يعبأ، أو يلجأ إىل ربهبالدنا اإلسالمية فلم نعبأ، حدث ما حدث يف بالدنا فغفلنا، وم  

 أخرى. 

، وقوله: چ ىئ               ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ چ، وقوله: چ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ چفإذا كنا نعلم قوله تعاىل: 

نفسنا، ويف عبادتنا، ويف معاملتنا حىت يفرج اهلل أ؛ إذن فعلينا بالتقوى يف چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ
بسبب معصية  وا يف غزوة أحد وفيهم رسول اهللم  ز  ه   ، ويرينا الطريق القومي، وإن كنا نعلم أن الصحابة عنا اهلم، والغم

، چ ۈ ۆ ۆ ۇ چبعضهم، فاملسلمون وقتها هزموا، ولكن انتصر اإلسالم مببادئه، وقيمه، وأحكامه؛ ألن القاعدة تقول: 
 تقرتف يداه.م ما لفاملبدأ واحد مع كل املسلمني أيا كانوا، فعلينا إذن أن نرتك املعاصي بكل استطاعتنا، وكل منا يع

 ھ   ھ ہ ہ ہہ ۀ چوإذا كنا نعلم أن املسلمني كادوا أن يهلكوا يف غزوة حنني عندما اغرتوا بكثرهتم 

؛ إذن فعلينا أال نغرت باحلشود چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چحىت ولو كنا قلة  ،والكثرة، بل حنمد اهلل على هذه النعمة، ونتيقن أن النصرة من عند اهلل 

 .چ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 ال للدماءأيها المسلمون، 
الرسل؛   ث  ع  حرمة الدماء واألنفس جاءت الشريعة كلها، وأنزلت الكتب، وب  من أجل ، فديننا يدعو إىل الرتاحم، والتواد، وحرمة الدماء

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ، يقول تعاىل: حلفظ هذه النفس اليت خلقها اهلل كل ذلك 
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ چ، ويقول: چ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

الدماء، وإذا تدبرت  ، فديننا ال يتشوف إىلم يعصم الدمفبمجرد إلقاء السال، چ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 معي اآليات واألحاديث جتد ذلك حىت مع الكفار، فما بالك مع املؤمنني؟!

َوَقْد بَ َعثَِني رَبَُّك ِإلَْيَك لَِتْأُمَرِني بَِأْمِرَك، َفَما ِشْئَت، ِإْن ": ي ؤذ ى، ويرسل اهلل له ملك اجلبال، فيقول للرسول  فها هو رسولنا 
بِِه َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اهللُ ِمْن َأْصاَلِبِهْم َمْن يَ ْعُبُد اهلَل َوْحَدُه اَل ُيْشِرُك : ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اْْلَْخَشبَ ْيِن، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل 

 . 2، امتنع عن الشفاعة يوم القيامة؛ ألنه دعا على قومه باهلالكوها هو سيدنا نوح ، 4"َشْيًئا
 فوظ دمه بإيمانه، والكافر بأمانهعباد اهلل، اْلصل في الدماء الصيانة، فالمسلم مح

َأوَُّل َما يُ ْقَضى بَ ْيَن النَّاِس يَ ْوَم : " ويقول، 3"َحَراًماَلْن يَ َزاَل الُمْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما َلْم ُيِصْب َدًما " : لو قي
َماءِ   .1"اْلِقَياَمِة ِفي الدِّ

السيادة عليه؛ ألنه أصلح بني فئتني، وحق ن الدماء، ومسي هذا العام بعام اجلماعة، قال  أطلق النيب  وها هو سيدنا احلسن 
 .1"َأْن ُيْصِلَح ِبِه بَ ْيَن ِفَئتَ ْيِن ِمَن الُمْسِلِمينَ ابِْني َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اللََّه ": 

ونالحظ رغبة الشرع يف حفظ الدماء، حىت يف احلدود، فحد الزاين احملصن هو الرجم، ال يكون إال بشروط شديدة، إن مل يعرتف؛ 
مباشرة، بل يلزمك أن تدفعه بدون ذلك، إن  حفظا على دماء املسلمني، وحىت عند دفع الصائل الذي يعتدي عليك، ال تدفعه بالقتل 

 كان ذلك يدفعه، وكذلك يف حد الردة، فإن املرتد ال يقام عليه احلد إال بعد مناقشته، وإقامة احلجة عليه، واستتابته.
ا ا، َواَل َكِبيرً َصِبي   اَل تَ ْقتُ َلنَّ اْمَرَأًة، َوالَ "يف احلروب:  من وصايا أيب بكر وحىت مع الكافرين، يتشوف الشرع حلفظ دمائهم، ف

 ،َواَل تَ ْغُللْ  ،، َواَل تُ َغرِّقَ نَّهُ َواَل َتْحرَِقنَّ َنْخاًل  ،، ِإالَّ ِلَمْأُكَلةٍ اْعِقَرنَّ َشاًة، َواَل بَِعيرً َواَل ت َ  ،اَعاِمرً  َواَل ُتَخرَِّبنَّ  ،اُمْثِمرً  اتَ ْقَطَعنَّ َشَجرً َواَل  ،اَهرِمً 
 .يؤمرون أال يعتدوا على كافر يكفر يف صومعتهوكانوا ، 1"َوالَ َتْجُبنْ 

 ويف صلح احلديبية مع كفار مكة، وقد مساه اهلل "فتحا مبينا"، حقنت فيه دماء املسلمني ودماء الكافرين.

 ، فلم يذكر اهلل القتل، وبدأ باملن قبل الفداء.چ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ چويف أسرى الكفار، قال تعاىل: 
َنَة، َفَصبَّْحَنا الَقْوَم فَ َهَزْمَناُهْم، َوَلِحْقُت َأنَا َوَرُجٌل ِمَن اْلَْنَصاِر  بَ َعثَ َنا َرُسوُل اللَِّه قال: "وعن أسامة بن زيد  ِإَلى الُحَرَقِة ِمْن ُجَهي ْ

ُهمْ  قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه،  ،يَناهُ ، فَ َلمَّا َغشِ (وكان هذا الرجل شديد الكفر والعداوة، وكان قويا، ويقتل املسلمني قتال شديدا) رَُجاًل ِمن ْ
ا َقِدْمَنا بَ َلَغ َذِلَك النَِّبيَّ  ، فَ َقاَل ِلي: يَا ُأَساَمُة، َأقَ تَ ْلَتُه بَ ْعَد َما قَاَل اَل َفَكفَّ َعْنُه اْلَْنَصاِريُّ، َفَطَعْنُتُه ِبُرْمِحي َحتَّى قَ تَ ْلُتُه، فَ َلمَّ

، َحتَّى َتَمن َّْيُت  ،َأقَ تَ ْلَتُه بَ ْعَد َما قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ َعوًِّذا، قَاَل: ا َرُسوَل اللَِّه، ِإنََّما َكاَن ُمت َ قُ ْلُت: يَ  ،ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  َفَما زَاَل يَُكرِّرَُها َعَليَّ
 .لشبهة التأويل همن ومل يقتص النيب ، أسامة  النيب  فقد هنر ،7"ْسَلْمُت قَ ْبَل َذِلَك اليَ ْومِ َأنِّي َلْم َأُكْن أَ 

اء، فلنحذر في هذه الفترة الراهنة وفي كل وقت من سفك دمائنا، ولنسأل أنفسنا: من هو الخصم؟ أيها المسلمون، الدماء الدم
 ، فلنتق اهلل، ولنحفظ دماءنا.إنه أخوك المسلم المعصوم الدم، أو غير مسلم مستأمن، َأمََّنه اهلل ورسوله 
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محاضرة حرمة الدماء للدكتور/ محمد عبد العزيز أبو النجا من أراد المزيد، فليرجع إلى 
 موقع جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية

tarteel.com-www.al 

 youtubeأو قناة جمعية الترتيل على موقع 
www.youtube.com/user/altarteel 

 facebookأو صفحة جمعية الترتيل على موقع 
www.facebook.com/altarteell?ref=hl 
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