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جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية

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

أيها الناس ،نعم للتوبة

لو تتبعنا حالنا منذ اندالع الثورة إىل اآلن ،لتعجبنا من أنفسنا ،ولوجدنا أن كثريا منا يسري بالضبط على غري مراد اهلل  ،فنحن منر
مبشاكل وتقلبات يف احلياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،حىت مرت بنا املصائب ،والكوارث من قتل ،وختريب ،وضياع ،وغري
ذلك ،وباإلمجاع نعلم أن هذا من ذنوبنا؛ لقوله تعاىل :ﭽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌ ﭼ فلم نرجع ،ونعلم أن اهلل قال :ﭽﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﭼ فلم نُغَيِّر ،نعلم أنه" :لَ ْم يَ ْن ِز ْل
الس َم ِاء إَِّال بِ َذنْ ٍ
ف إَِّال بِتَ ْوبٍَة" فلم نتب ،وتعدينا كثريا ،وقصرنا كثريا ،وغفلنا كثريا ،حىت عبادتنا فيها من الضعف
بََالءٌ ِم َن َّ
بَ ،وَال يُ ْك َش ُ
الكثري ،ومعاملتنا فيها من االعوجاج الكثري ،مل نلجأ إىل اهلل تعاىل حق اللجء حىت مع هذه احملن اليت متر بنا ،فالكافرون أفضل من
بعضنا يف هذا الباب ،يقول تعاىل على الكافرين :ﭽﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ،ضاعت العراق فلم هنتز ،وحدثت املصائب يف
بالدنا اإلسالمية فلم نعبأ ،حدث ما حدث يف بالدنا فغفلنا ،ومن يهتز منا ،أو يعبأ ،أو يلجأ إىل ربه ،سريعا ما يعود إىل غفلته مرة
أخرى.
فإذا كنا نعلم قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ،وقوله :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ ،وقوله:
ﭽﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﭼ؛ إذن فعلينا بالتقوى يف أنفسنا ،ويف عبادتنا ،ويف معاملتنا حىت يفرج اهلل
هزموا يف غزوة أحد وفيهم رسول اهلل

عنا اهلم ،والغم ،ويرينا الطريق القومي ،وإن كنا نعلم أن الصحابة

بسبب معصية

بعضهم ،فاملسلمون وقتها هزموا ،ولكن انتصر اإلسالم مببادئه ،وقيمه ،وأحكامه؛ ألن القاعدة تقول :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ،
فاملبدأ واحد مع كل املسلمني أيا كانوا ،فعلينا إذن أن نرتك املعاصي بكل استطاعتنا ،وكل منا يعلم ما تقرتف يداه.
وإذا كنا نعلم أن املسلمني كادوا أن يهلكوا يف غزوة حنني عندما اغرتوا بكثرهتم ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ؛ إذن فعلينا أال نغرت باحلشود
والكثرة ،بل حنمد اهلل على هذه النعمة ،ونتيقن أن النصرة من عند اهلل

 ،حىت ولو كنا قلة ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ.

أيها المسلمون ،ال للدماء
ديننا يدعو إىل الرتاحم ،والتواد ،وحرمة الدماء ،فمن أجل حرمة الدماء واألنفس جاءت الشريعة كلها ،وأنزلت الكتب ،وبعث الرسل؛
كل ذلك حلفظ هذه النفس اليت خلقها اهلل

 ،يقول تعاىل :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
1

ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﭼ ،ويقول :ﭽﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﭼ  ،فبمجرد إلقاء السالم يعصم الدم ،فديننا ال يتشوف إىل الدماء ،وإذا تدبرت
معي اآليات واألحاديث جتد ذلك حىت مع الكفار ،فما بالك مع املؤمنني؟!

ت ،إِ ْن
يؤذى ،ويرسل اهلل له ملك اجلبال ،فيقول للرسول
فها هو رسولنا
ك إِلَْي َ
َ " :وقَ ْد بَ َعثَنِي َربُّ َ
ك لِتَأ ُْم َرنِي بِأ َْم ِر َك ،فَ َما ِش ْئ َ
ِ
ول ِ
َص َالبِ ِه ْم َم ْن يَ ْعبُ ُد اهللَ َو ْح َدهُ َال يُ ْش ِر ُك بِ ِه
اهلل
ال لَهُ َر ُس ُ
ت أَ ْن أُطْبِ َق َعلَْي ِه ُم ْاْلَ ْخ َشبَ ْي ِن ،فَ َق َ
ِش ْئ َ
ِج اهللُ م ْن أ ْ
 :بَ ْل أ َْر ُجو أَ ْن يُ ْخر َ
 ،امتنع عن الشفاعة يوم القيامة؛ ألنه دعا على قومه باهلالك.2
َش ْيئًا" ،4وها هو سيدنا نوح
عباد اهلل ،اْلصل في الدماء الصيانة ،فالمسلم محفوظ دمه بإيمانه ،والكافر بأمانه
ٍ ِ ِ ِِ
ال ِ ِ
ِ
ضى بَ ْي َن الن ِ
َّاس يَ ْو َم
ب َد ًما َح َر ًاما" ،3ويقول
يقول
" :أ ََّو ُل َما يُ ْق َ
الم ْؤم ُن في فُ ْس َحة م ْن دينهَ ،ما لَ ْم يُص ْ
" :لَ ْن يَ َز َ ُ
ِ ِِ
ِّم ِاء".1
الْقيَ َامة في الد َ
السيادة عليه؛ ألنه أصلح بني فئتني ،وحقن الدماء ،ومسي هذا العام بعام اجلماعة ،قال
أطلق النيب
وها هو سيدنا احلسن
ِ ِ
" :ابنِي ه َذا سيِّ ٌد ،ولَع َّل اللَّ َه أَ ْن ي ِ ِ ِ
ِِ
ين".1
ُْ
ْ َ َ ََ
صل َح به بَ ْي َن فئَتَ ْي ِن م َن ُ
الم ْسلم َ

ونالحظ رغبة الشرع يف حفظ الدماء ،حىت يف احلدود ،فحد الزاين احملصن هو الرجم ،ال يكون إال بشروط شديدة ،إن مل يعرتف؛
حفظا على دماء املسلمني ،وحىت عند دفع الصائل الذي يعتدي عليك ،ال تدفعه بالقتل مباشرة ،بل يلزمك أن تدفعه بدون ذلك ،إن
كان ذلك يدفعه ،وكذلك يف حد الردة ،فإن املرتد ال يقام عليه احلد إال بعد مناقشته ،وإقامة احلجة عليه ،واستتابته.
صبِياَ ،والَ َكبِ ًيرا
وحىت مع الكافرين ،يتشوف الشرع حلفظ دمائهم ،فمن وصايا أيب بكر
يف احلروب" :الَ تَ ْقتُ لَ َّن ْام َرأَةًَ ،والَ َ
َه ِرًماَ ،والَ تَ ْقطَ َع َّن َش َج ًرا ُمثْ ِم ًراَ ،والَ تُ َخ ِّربَ َّن َع ِام ًراَ ،والَ تَ ْع ِق َر َّن َشاةًَ ،والَ بَِع ًيرا ،إِالَّ لِ َمأْ ُكلَ ٍةَ ،والَ تَ ْح ِرقَ َّن نَ ْخ ًالَ ،والَ تُغَِّرقَ نَّهَُ ،والَ تَ ْغلُ ْل،
َوالَ تَ ْجبُ ْن" ،1وكانوا يؤمرون أال يعتدوا على كافر يكفر يف صومعته.
ويف صلح احلديبية مع كفار مكة ،وقد مساه اهلل "فتحا مبينا" ،حقنت فيه دماء املسلمني ودماء الكافرين.
ويف أسرى الكفار ،قال تعاىل :ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ ،فلم يذكر اهلل القتل ،وبدأ باملن قبل الفداء.
ِ
ِِ
صا ِر
ول اللَّ ِه
وعن أسامة بن زيد قال" :بَ َعثَنَا َر ُس ُ
اه ْمَ ،ولَ ِح ْق ُ
صبَّ ْحنَا ال َق ْو َم فَ َه َزْمنَ ُ
ت أَنَا َوَر ُج ٌل م َن اْلَنْ َ
الح َرقَة م ْن ُج َه ْي نَةَ ،فَ َ
إِلَى ُ
ال :الَ إِلَ َه إَِّال اللَّهُ،
َر ُج ًال ِم ْن ُه ْم ( وكان هذا الرجل شديد الكفر والعداوة ،وكان قويا ،ويقتل املسلمني قتال شديدا) ،فَ لَ َّما غَ ِشينَاهُ ،قَ َ
 ،فَ َق َ ِ
فَ َك َّ
ك النَّبِ َّي
ُس َامةُ ،أَقَ تَ لْتَهُ بَ ْع َد َما قَ َ
صا ِر ُّ
ال الَ
ي ،فَطَ َع ْنتُهُ بِ ُرْم ِحي َحتَّى قَ تَ لْتُهُ ،فَ لَ َّما قَ ِد ْمنَا بَلَ َغ ذَلِ َ
ف َع ْنهُ اْلَنْ َ
ال لي :يَا أ َ
ت
ال الَ إِلَ َه إَِّال اللَّهُ ،فَ َما َز َ
ال :أَقَ تَ لْتَهُ بَ ْع َد َما قَ َ
ول اللَّ ِه ،إِنَّ َما َكا َن ُمتَ َع ِّو ًذا ،قَ َ
ْت :يَا َر ُس َ
ال يُ َك ِّرُرَها َعلَ َّيَ ،حتَّى تَ َمن َّْي ُ
إِلَهَ إَِّال اللَّهُ ،قُل ُ
منه لشبهة التأويل.
 ،ومل يقتص النيب
أسامة
ك اليَ ْوِم" ،7فقد هنر النيب
ت قَ ْب َل َذلِ َ
أَنِّي لَ ْم أَ ُك ْن أَ ْسلَ ْم ُ
أيها المسلمون ،الدماء الدم اء ،فلنحذر في هذه الفترة الراهنة وفي كل وقت من سفك دمائنا ،ولنسأل أنفسنا :من هو الخصم؟
إنه أخوك المسلم المعصوم الدم ،أو غير مسلم مستأمن ،أ ََّمنَه اهلل ورسوله
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من أراد المزيد ،فليرجع إلى محاضرة حرمة الدماء للدكتور /محمد عبد العزيز أبو النجا
موقع جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية
www.al-tarteel.com
أو قناة جمعية الترتيل على موقع youtube
www.youtube.com/user/altarteel
أو صفحة جمعية الترتيل على موقع facebook
www.facebook.com/altarteell?ref=hl

3

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)8682
4
رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)3896
5

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)2827
6
موطأ مالك رمحه اهلل ( ،)821/2وقال البيهقي رمحه اهلل يف السنن الصغري ( :)269/2مرسل.
7

 ،فلنتق اهلل ،ولنحفظ دماءنا.
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