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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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يَ  ، كَ  للجار املسلم أو غريهَكم    ُ  َتأمَّل العاِقلول  ان َص  م  من حقٍّ
ض ِعر   دونَ  ه، كيَف أغلق البواَب املسلِم وغريِ  الرشُع ماَل 

َم َس  ِه؛ َفَحرَّ ِ منََع ، أو َنميَمَتُه، وبَُّه أو َشت مه، أو غيَبَتهُ املسلم وغري 
ِضِه وا د يف صياَنِة ِعر  َقتِه، وشدَّ ، حِلفاِظ عليهِ من خيانتِه وََسِ

ِسهِ   َمن  تأمَّل يف حتريم قت ل ه!؟زهاِق روحِ وَدِمه وإ َفَكيف بنَف 
املَع صوم، فكيف وهذه  اب  بَِغري حقٍّ انَزَجر عن قتلالدو

 ة الوعيد للقاتل!؟نَ لِ ع  ة ومُ َخ ارِ النصوُص َص 

يم دِ ماء، ويُ الد   مَ ِص ع  واهللَ أسأُل أن ينفَع هبذه الرسالة، وأن يَ 
نبينا   عىلد هلل رب العاملني، وصىل اهللاء، واحلمَج ر  يف الَ المن 

به  أمجعني. حممد، وعىل آله وَصح 
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َقاه، وُمذِ احلمد هلل ُمِعز مَ  ُه ل من خالَف أمرَ ن أطاَعُه واتَّ
َدهُ ال إله إال اهلُلاه، وأشهد أن وعَص  اه، وأشهُد  ؛ وح  ال نعُبُد إال إيَّ
َطفاهُ  هُ حممدًا عبُدُه ورسولُ أن  ، صىل اهلل عليه وعىل آله وُمص 

َياه  كررياً ه، وسلَّم تسليامً ااَل وصحبه ومن وَ   ما بعد:أ، إىل يوِم ُلق 

ة ُرُساًل، يُ  العاملني ربفإن من رمحة  ون غُ ل  بَ أن بعث للبرشيَّ
ُلَح   عن اهلل  َيُه ورشَعُه، وُيِقيمون فيهم أمَرُه وََنيُه، لَِيص  َوح 

ل من السامء حاُل الناِس يف دُ  ، اهمرَ وُأخ   اهميَ ن  هبذا النور املنزَّ
هذا الرشع  ان حتت ظلمَ وأَ  ورة بأمن  مُ ع  ـمَ ن يف هذه الوَينعَم مَ 

َخل َقُه، قال تعاىل: اسُب نَ بالذي يُ ى رَ د  أَ   اخلالَق  يم، فإنَّ وِ القَ 
 .(1) ./ٺٺٿمث- ڀنث

                                                           
 (.11( سورة امللك، آية: )(1



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

8

ِحفَظ  عليهم بَِخلِقِه أن  أوجَب  اهر رمحة اهلل ظَ ومن مَ 
لدين، ا هذه احلياة؛ وهي: ُك ل  م ِس ظِ نتَ الرضوريات اخلمس التي هبا يَ 

 ال حياة للبرشيَّة دوَنا.، فض، والعقل، واملالر  النفس، والعِ و

ُة قال الشاطبيُّ  ىل ع –بل سائر الـِمَلل  –: )فقد اتفقت المَّ
 .(1) أنَّ الرشيعَة ُوِضَعت للمحافظة عىل الرضوريات اخلمس(

 ُ   س،وريات: حفظ النفوكان يف املرتبة الرانية من هذه الرضَّ
ة، عنايًة فائق ومةِ املعُص  بحفظ النفسِ  فقد عنيت الرشيعةُ 

ة قواننيَ عَ ورَشَ   اون يفهَ بعدم التَّ تقيض  وأحكام   ت يف ذلك عدَّ
ائع رَ مجيع الوسائل والذَّ  تاح،  وسدَّ روَ اق الَ هَ ز  َراقة الدماء، وإِ إِ 

ِضية إىل القتل،  م الـُمف  جعلها وقضيَّة االنتحار؛  الشارعبل حرَّ
 أن يقتل املرُء َنفَسُه، كام قال تعاىل:من كبائر الذنوب، وذلك 

 .(2) مثڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃنث

                                                           
 (.1/11) (( املوافقات )) (1(

 (.22سورة النساء، آية: ) ((2

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

ن   )): وقال الرسول المني  ت ل م  ه   ق  ديدة   نفس  ه   بح  ت  يد  د   ف ح 
أ   يده ف جَّ ت و  دا   خالدا   جهنَّم، نار ف بطن ه   ف هبا ي  لَّ ـخ   أبدا ، هافي م 

ب   ومن ـا   َ  مَّ ه   فقتل   س  اه   فهو نفس  سَّ ت ح   الدا  خ جهنم، نار ف ي 
دا   لَّ ـخ  ه   فقتل   جبل   من تردَّى ومن أبدا ، فيها م   ف دىيرت فهو نفس 

 (( أبدا   فيها خملدا   خالدا   جهنم، نار
وهذا الوعيد الشديد فيمن ، (1)

ريِه َتَلطَّخت يداُه بدماِء غبالقتل، فكيف بمن  هِ اعتدى عىل نفِس 
مها اهلل   ؟من النفس التي حرَّ

ل اهُ َس ليقف َعِجبًا من تَ واقع املسلمني اليوَم والناظر يف 
عي اإلسالمَ   ربُّ يف قتل النفس الربيئة؛ التي أمر ال الكرري ِمَّن يدَّ

   يُم ِخ أن ُيرتَكَب هذا اجلرُم الوَ  هذاُب من جَ ع  أَ ا، وهَ ظِ بحف
أقوام  رفعوا ِشعار: )ال إله إال اهلل اد، ومن هَ ين واجلِ باسم الد  

 رسول اهلل(. حممد  

                                                           
كتاب: الطب، ابب: شرب السم، والدواء   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

اف منه واخلبيث، رقم:) كتاب:   (( صحيحه ))(، ومسلٌم يف 8775به، ومبا ُيخ
 (.102اإلميان، رقم: )



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

10

عصومة امل عىل النفسِ  الدماء مهُ تُ اَح بَ م واستِ اَُنُ وَ د  عُ  رِص  تَ ق  ي ومل 
ة والـُمعاَهدين، ومن دخل بالد –من غري املسلمني  كأهل الذمَّ
من أهل  ماً اهذه اجلرائم أقو بل طاَل يف غالب -اإلسالم بعهد  وأمان

 !-وامُ عَ زَ –ين اإلسالِم باسم اجلهاد وقتال الـُمرتد  

 َ َمحلُّ زُ الَعجَب يَ ا ذهأنَّ  َغري  عند معرفِة ما أخرب به  وُل ويض 
؛ فقد بنيَّ عن أمرال هؤالء -وهو الصادق املصدوق-  النبي

ر من هذا املنهج اخلطري بأبلغ بيان  أمَرُهم، وَجىلَّ  َفهم، وَحذَّ َوص 
: فقال  يقُتُلون أهل اإلسالم، من ِسامهتم أَنم وَأنَّ  ؛هِ حِ وأوَض 

ان؛ آخر   ف قوم   سيخرج   )) م  ن ان، أحداث   الزَّ  األحلم، سفهاء   األ س 
ية، قول    خري    من يقولون  ونق  ر  م  ي   هم،ر  ناج  ح   مإيامن    جياوز   ال الَب 

 موه  م  يت  ق  ل   فأينام ة،يَّ م  الرَّ  من هم  السَّ  ق  ر  م  ي   كام ن،ي  الد   من
 .(1) ((القيامة يوم لهمقت   ملن أجرا   مه  ل  قت   ف فإن وهم،ل  فاقت  

                                                           
ب: كتاب: استتابة املرتدين واملعاندين، اب  (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

(، ومسلٌم يف 0210قتل اخلوارج والـمخلحدين بعد إقامة احلجة عليهم، رقم: )
 (.1000كتاب: الزكاة، رقم: )  (( صحيحه ))

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
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هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

11

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 
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ون من السلم ق  ر  هم، يم  ر  اج  ن  ح   ال جياوز   يقرءون القرآن ؛قوما  
 ون أهل  ع  د  ة، يقتلون أهل السلم، وي  يَّ م  من الرَّ  هم  وق السَّ ر  م  

 . (1) (( هم قتل عادنَّ ل  م ألقت  ه  األوثان، لئن أدركت  

إنَّ أخوف ما أخاف عليكم:  )) حديث ُحذيفة  يف وقال 
ئي ت  رجل  قرأ  ءا  هب   القرآن، حتى إذا ر  د  ت ه  عليه، وكان ر  َج 
ه ى عىل جار  ه، وسعر  وراء ظه   ه  ذ  ب  ـون   ،منه   لخ  س  ان  لإلسلم؛ 

ام أوىل بالرش يَّ قلت: يا نب ،(( بالرشك اه  م  بالسيف، ور    ك:اهلل! أُّيُّ
 .(2) (( بل الرامي )): قال؟ مير  مَ ـالرامي أو ال

                                                           
: كتاب: التوحيد، ابب: قول هللا   (( صحيحه ))أخرجه البخاريُّ يف  (1(
كتاب:   (( صحيحه ))(، ومسلٌم يف 7112رقم: ) مثې ې ې ې نث

 (.1001الزكاة، رقم: )
(، وابنخ حبان يف 1/101) (( التاريخ الكبري ))أخرجه البخاري يف  (2(
(، وصحَّحه األلباينُّ يف 51كما يف اإلحسان البن بلبان، رقم: )  (( صحيحه ))
 (.1201رقم: ) (( السلسلة الصحيحة ))
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 :رئيسيني أمرينراِجع  يف اجِلملة إىل  -َعَدد  من شبابنا هُ قَ نَ اعتَ 

ل: األمر  ن  إِ  هُ أنَّ  فإنَّ من مكائد الشيطانالغلوُّ يف الدين،  األوَّ
 يف فراطَ واإلِ  ن له الغلوَّ يَّ زَ من أهل الطاعة والعبادة اًم لِ رأى ُمس  

َتقيم، ؛الدين قد و حتى ُُيِرَجُه عن املنهج القويم والرصاِط املُس 
ر الربُّ  فقال تعاىل: الكِتاب من الُغُلو  يف الدين،   َ أهل حذَّ

 '()*+ & % $ # " ! نث
ِة أيضًا أن (1)مثڀ َلهم.، وهو حتذير  هلذه الُمَّ  يفعلوا فِع 

لوَّ ف الدين، فإنام  )): وقال املصطفى  ل ك  من إيَّاكم والغ  ه 
بل كم بالغلو  ف الدين  .(2) (( كان ق 

                                                           
 (.171رقم: )سورة النساء، آية  ((1
كتاب: مناسك احلج، ابب: التقاط احلصى،   (( سننه ))أخرجه النسائيُّ يف  (2(

أبواب: املناسك، ابب: قدر حصى الرمي،  (( سننه ))(، وابن ماجه يف 1087رقم: )
 (.1251رقم:) (( السلسلة الصحيحة ))(، وصححه األلباين يف 1025رقم: )
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ُقهُ  هذا ِما َيُدلُّ عىلو يف ِصَفِة  الـُمتقّدم النبي  قوُل  :وُيَصد 
 .(( ةيَّ م  من الرَّ  هم  وق السَّ ر  ون من السلم م  ق  ر  يم  )): اخلوارج

زي: )  و  ر  ُة أهِل الهواِء قال حممد بن ن ْص  الـم  وهكذا عامَّ
ة  ذ هاب  فيه؛ والبدِع إنَّام هم بني أمرين:  دَّ غلوٌّ ف دين اهلل، وش 

ها اهلل  ورسول ه   دَّ هتم احلدود التي ح  ز  َجاو  أو  ،حتى يمرقوا منه؛ ب م 
ها،ق  إخفاًء وُجُحودًا به حتى يَ   رُصوا عن حدود اهلل التي حدَّ

 . (1)، ودون الُغلو(موضوع  فوق التقصري وديُن اهلل 

م هُ باعُ وات   ،النصوصِ  من ُهم املحكمَ كُ َتر   واألمر الثاين:

كام ، ضمن الرش  املح  يف العادِة نُفُر تفإن النفوس ، اابه منهَش تَ للمُ 
ا  المور  اس عاَدًة يفبَ تِ االل   ض، وإنام يقعُ ُتقبُِل عىل اخلري املح  أَنَّ

والتي ُيمكن أن ُيفهَم منها معنًى باطاًل إذا ُنظَِر هلا ؛ ةهَ بِ تَ الـُمش  

 ُج فيها املنهَك لَ إن مل ُيس   هذاو؛ قدامُ ال بِمر لَِها فَتِزلُّ بُمفَرِدها، 

                                                           
 (2/012) (( تعظيم قدِر الصالة )) (1(



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

14

:       يف كتابِه الـُمبني، فقال  هلل بيَّنُه ا الرشيد؛ الذي الربَّانُّ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  نث
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 .(1)  مثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

الذين  مإذا رأيت   ))عن هذه اآلية: وقد سئل  رسوَل اهلل  قال
 .(2)  (( موه  ر  فاحذ   ى اهلل  مَّ فأولئك الذين س   ابه منه  ش  ون ما ت  ع  ب  تَّ ي  

هذه اآلية، وقال:  قرأ  الصحايبُّ اجلليل أبو أمامة الباهيلُّ وقد 
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 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

15

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

علم والراسخني يف ال احلق   أهلِ  منهَج  فاتَّضح باآلية السابقة أنَّ 
َكم هو اإليامن بجميع ما جاء عن اهلل  ، وَردُّ الـُمَتشابِِه إىل الـُمح 

َ  َق من النصوص، حتى ُيَصد   ُضها بعضًا، وُيَفِس  عضًا، بعُضها بَ  بع 
لونه عىل ما يوافُق  وأما َأهُل الزي غ فإَنم يتَّبُعون املتشابَه، وَيتأوَّ

َكم الظَّ هُ اءَ وَ أه    -والعياذ باهلل–، فَضلُّوا بذلك اهرَ م، ويَّتكون الـُمح 
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 c d نثفيهم:  كانوا كمن قال اهلل هج الراسخني يف العلم، ومن
e f g h i j k l m n o p q 

r s(1) مث . 

اَلِل  اإلسالم ابن تيمية  شيُخ  َذَكروقد  منهَج أهِل الضَّ
كون بــبنيَّ والبدِع؛ و م يتَمسَّ ون فيها فّر حَ ـيُ  اهبة  َش تَ مُ  ألفاظ  : )أَنَّ

م املحك ونَ عُ دَ ويَ  ،هاعِ اِض وَ ا عىل غري مَ وََن عُ ويَض  ،هِ عِ اِض وَ عن مَ  مَ لِ الكَ 
 شابهَ تَ مُ ـون العُ بِ تَّ كام تفعل النصارى وأهل البدع: يَ  ؛وصُص ن  مَ ـال

                                                           
 (.101سورة الكهف، آية رقم: ) ((1
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 لذي هو أمُّ  انيَّ ـبَ مُ ـم الكَ ح  مُ ـال ونَ عُ دَ ويَ له، تأوي وابتغاءَ  الفتنةِ  ابتغاءَ 
 .(1)( الكتاب

َ و النامجة عن ثار بعَض اآل القيم  ابنُ  اإلمامُ  قد َبنيَّ
سلمني امل ت دماءُ يقَ رِ ام أُ نَّ إِ ... ) :فقال للنُّصوص التأويالت الفاسدة

 ،التأويلب اً جرّ  مَّ لُ هَ وَ  ،ريبَ الزُّ  ابنِ  وفتنةِ  ،ةرَّ حَ ـوال ،نيفّ وِص  ،لِ يوم اجلمَ 
 ،ةاطنيَّ والبَ  ،ةطَ امِ َر والقَ  ،ةفَ لِس فَ تَ مُ ـمن ال سالمِ اإلِ  ل أعداءُ َخ وإنام دَ 

الم اإلس نَ حِ تُ فام ام   ،من باب التأويلة يَّ ري  َص والنُّ  ،ةليَّ امعيس  واإلِ 
 .(2) (وسببها التأويل إال طُّ قَ  بمحنة  

 ب  ت  ك  م   باد ر  وألمهيَّة هذا املوضوع  وخطورت ه عىل املَجتمع 

 ذه الرسالةه بإخراجقطاع املساجد ف دولة الكويت ف  الشؤون الفنية
باهب  ا املختْصة ة ولش  ا  لألمَّ ح  سول ه  من ن ص  ه اهلل  ور  ؛ وت ع ظ يام  مل ا عظَّم 

م يف َشناعة هذا اجلُر ،  وسيتَِّضُح لقارئهااالستهانة بالدماء امل عصومة
                                                           

 (.181)ص (( األخنائية )) (1(
 (.1/281) (( إعالم املَوقّعني )) (2(
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َوحيني ال وصِ ُِص نُ  ن  مِ فيها ورُد َسنأنَّه من كبائر الذنوب، والرشيعة، و

ر، ام ب ر فيه من تَذكَّ ر   وبعد هذا، تَدبَّرويتَِّعُظ فيه كلُّ من  يتَذكَّ  سأذ ك 
رم  ه  القرتاف هذا اجل  س  ل  له  ن ف  و  ب ه التي يت علَّق هبا من ت س  بعض الشُّ

 .، وغريهال؛ من قتل  وتفَجري واغتياألثيم

أُل   ماَء ليا أن حيقَن دبأسامئه احلسنى وصفاته العُ  املوىل  وَنس 
عنهم ُكُرهَبم،  َج ر  ُيفَ أن ، واهِبَ ارِ يف مشارق الرض ومغَ  املسلمني

بَِغ عليهم إنَُّه عىل ذلك قدير  ، المِن والمانبوافر الرزاق و وُيس 

   وباإلجابِة َجدير.

 

********* 
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َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

 نتنتنتنتنتا

 ، القتل بغري حق   الزاجرة عن لنصوص  ا

عل  من كبائر الذنوب،   وأنَّ هذا الف 
 هالوعيد فيبيان و

ال :  د  ف أوَّ ر  ة  الدماء ف الرشائع السابقة:ح  ما و   رم 

تل التحذير من الق عىلمن الكتاب والسنة  رت النصوُص فَ تظا

، وتنوَّ  ِم الَثيم عت خطاباتبَِغري حقٍّ ، الشارع يف التنفري من هذا الـُجر 

َ املوىل  هذا  إنَّ بل   ؛عىل  حتريمهِ السابقة  ائعِ الرشَّ  يعِ مَج  ات َفاق وبنيَّ

ِل قوم  سكنوا رَبنا الذنَب وقَع يف أوَّ ة  ربُّنا الرض كام أخ   يف قِصَّ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅنث: فقال ي آدمنَ اب   أَحدِ 
 .  (1)     مثى

                                                           
 (.10سورة املائدة، آية: ) ((1



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 األول آدم ابن عىل كان إال نفس   ل  ت  ق  ت   ال )): وقد قال النبي 

 .(1) (( منها ل  ف  ك  

ة ثم قال اهلل                                  ٻ   ٻ       ٻ     ٻ     ٱ نث           :يف َناية القصَّ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .)2)مثڤ

ُه كون من قتل  الناِس راجع  إىل ل مجيعَ ـََقت كمنحدًة انفساً و ووج 

ة؛   منها:أمور  ِعدَّ

ض ر  عَ تَ مُ  ،هِ خمالف لمرِ  ، هِ هلل ورسولِ  منهام عاص   كالا  أنَّ  أوال :
 .من اهلل ولعنته ضب  اء بغَ ام قد بَ منهُ  ، وكل  لعقوبتهِ 

                                                           
ىل: ت، ابب قول هللا تعاايكتاب: الدِّ   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

كتاب: القسامة   (( صحيحه ))(، ومسلم، يف 0507، رقم: )  مثٹ ٹنث
 (.1077واحملاربني والقصاص والدايَّت، رقم: )

 (.12سورة املائدة، آية: ) ((2
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

 ، والَقصاص.اق النفسهَ ز  اق إِ قَ ح  تِ يف اس   ام سواء  َنَّ أثانيا: 

ل تَ ـقَ  من ، فإنَّ مدم احلراالَّ  ِك ف  عىل َس  ةِ أَ ر  جُ ـأَنام سواء يف الثالثا : 
 .هُ تلُ ق هُ نَ وأمكَ  ،ر بهفَ من ظَ  لكُ عىل  قتلِ بال أَ جََّتَ ا حقٍّ  بغري نفساً 

 ، كام يسمىواحداً رجالً  هِ لِ ت  قَ بِ وظاملًا  الً ى قاتِ أنه يسمَّ  رابعا :

 .(1)مجيعاً  الناَس  هِ لِ ت  قَ كذلك بِ 
           :وآخذًا عليهم امليراق ،خُماطِبًا بني إَسائيل الربُّ وقال 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ نث
 . (2)        مث ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

من آل فرعون دون  الِقب طِيَّ  موسى نبيُّ اهلل وعندما َقتَل 
، بل هو عن طريق اخلطأ، د  وَقصد  تُوُل  كان عىل دين  تعمُّ واملق 

َعون؛  حني وذلك القيامة؛يوم رصات َبِقَي معه أَثُر هذا الِفع ل إىل ع فِر 
 ،ه  ت  رسال  ب اهلل   فاك  ط  اص   الذي أنت !موسى يا ))فيقولون:  الناُس  يهِ يأتِ 

                                                           
 (. 112البن القيم )ص (( اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ))راجع  (1(

 (.51سورة البقرة، آية: ) ((2



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

22

 إين ،اكمن  ه   لست :فيقول ،بيننا ض  ق  ي  ل  ف   ربك إىل لنا فاشفع ،ك  م  لَّ وك  
 .(1) (( نفس بغري   سا  ف  ن   ت  تل  ق  

َم أنَُّه نبي  - عىل الـَخرِض  وكذا َأن َكَر َنبيُّ اهلل موسى  ُرغ 
الغالم، وما ذاك  ق َدَم عىل قتلحني رآه أَ -موحًى إلي ه من عند اهلل 

خت مت ىت يت جث مث  نث؛ فقال:  هذا الفعل َوَنَكاَرته إال لِِعَظمِ 
 .(2) مث ىث يث حج

َم   لُّ يدُ  -من النصوص والشواهِد كرري   وغريهُ  –ومجيُع ما َتَقدَّ
يع مجعىل ِعَظم شأن الدماء واالجَّتاء عليها بالسفك والقتل يف 

مةالرشائعِ   ، واهلل أعلم. ، املُتََقد 
 

                                                           
( هبذا اللفظ من حديث ابن 2810برقم: ) (( املسند ))أخرجه اإلمام أمحد يف  (1(

 پنث :، ابب: قول هللاالتوحيدكتاب:   (( صحيحه ))، وأخرجه البخاري يف عباس 
، بلفظ: (، من حديث أنس بن مالك 7110رقم: )                   مث ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .((قتله النفس ؛اليت أصاب ه  ت  خطيئ    ر  ك  ويذ  ))
 (.71سورة الكهف، آية: ) ((2
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

 لبيليب

د ثانيا : ر  ماء  ف ما و  ة  الد  رم   ف السلمح 

جلميع  شايُ عَ حقَّ البقاِء والتَّ  –يف اجلملة  –َقد َكَفل ديُن اإلسالِم 
تِيَج  ِب حتَت ظل ِه،  ومل ُيبِح  قتلوعُ الشُّ  يشء  من النفوس إال ما اح 

 ڭ نث لقت لِه؛ وذلك ِمن  أجِل صالح أحوال اخلَل ق، كام قال تعاىل:
َفرَشَع اإلسالُم ،  مث ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ

اجحة ماء الَكرريِة، واملصلحة الرَّ  . الَقصاَص حقنًا للد 

: )وذلك أنَّ اهللَ أباَح من قتِل  شيخ اإلسالم ابن تيمية قال
ن مل  ي منعالنُّفوِس ما حُيتاُج إليه يف صالح اخللق ...  سلمن امل فم 

ة  دين  اهلل  ه   من إ قام  ه  إال عىل ن فس  فر  ة ك  َّ َض   .(1)( مل  تكن  م 

ا إذاإليه وكذا اجِلهاُد إن ام رُشَع للرضورة ُأقيمت شعائر  ، فأمَّ
،  دين اهلل بيانومتَكَّن املسلمون من الدعوة و ،يف الناس  اإلسالم

تَج    إليه.مل ُيـح 

                                                           
 (.100)ص (( السياسة الشرعية )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

24

ام نَّ إِ  : )إنَّه من املعلوم أنَّ القتاَل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ولو أنَّ الناس آمنوا بالَبهان واآليات ملا احتيج  إىل  رُشع للرضورة،
، فبيان آيات اإلسالِم وَبراِهينِه واجب  ُمط َلقًا، وجوبًا القتال

و ا اجِلهاُد َفَمرشوع  للرضَّ رِة، َفَكيَف يكوُن هذا مانعًا أصليًَّا،وأمَّ

 .(1) ذلك؟(من 

ٱ ٻ  نث :تعاىل اهللشيخ اإلسالم أيضًا: )قال  وقال
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 يقوم   أن الكتب   زال  ن  وإ   لس  الرُّ  الس  ر  إ   من املقصود  ، ف  مثڀ
 : تعاىل قال ثم خلقه وحقوق اهلل حقوق ف ط  س  بالق   الناس
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ نث

 .(1) (باحلديد م  و  ق   الكتاب عن ل  د  ع   ن  م  ف   (2) مثٹ ٹ
                                                           

 (.1/71) (( اجلواب الصحيح )) (1(
 (.28سورة احلديد، آية: ) ((2
 (21)ص (( السياسة الشرعيَّة )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

تل   ا النصوص  التي د لَّت عىل حتريم جريمة الق  *  وأمَّ
ه  من كبائر الذنوب فهي   : ثلثة  أنواعوأنَّ

قًا، لَ نصوص  جاءت بالنهي عن قتل النَّفس بغري حقٍّ ُمط   األول:
يف ذلك النفوس املؤمنة، والنفوس الكافرة ِمن هلم عند  فيدخل

ة وأأمان  وأاملسلمني َعهد    .ذِمَّ
عىل غري حقٍّ باملؤمنة  يم قتل النفسرحتنصوص  دلَّت عىل  الثاين:

ِه اخلصوص،   الوعيد الشديد ملن َفَعلُه. وبيانوج 

ارِ  نصوص   الثالث: ند ع مِمَّن هل جاءت بالنهي عن قتل الكفَّ
ة، وبيان الوعيد وأاملسلمني عهد أمان   ملن فعله. الشديد ذِمَّ

ل ن  م  ف    ل  نفس:ك  الزاجرة عن قتل وهي النصوص   :األوَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  نث يف حُم كِم تنزيلِِه: قول اهلل  ـ9
ۈئ ېئ ېئ ېئ  نث قال يف آخر اآلية:ثم ،  مث ۇ

 . (1) مث ىئ ىئ ىئ ی ی
                                                           

 (.11(، وكذا يف سورة اإلسراء، آية: )181)سورة األنعام، آية:  ((1
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

26

مة  :  ن بن نارص السعديعبد الرمحقال الشيخ العالَّ
م اهلل  قتلها) ، وهذا شامل  لكل  نفس  حرَّ ، وذكر  ، وكبري  ؛ من صغري 

، وعبد،  ، وكافر له عهدوأُنرى، وحرٍّ :  مثڱ ڱنث. ومسلم 
َصن، كالنف والتارك لدينه املفارِق ِس بالنفس، والزان الـُمح 

 .(1) للجامعة، والباغي يف حال بغيِه إذا مل يندفع إال بالقتل(

بع  الـم   )): وقال النبي  ـ1 وذكر منها:  (( (2)اتوب ق  اجتنبوا السَّ
م اهلل  إال باحلق   قتل النفس ))  .(1) (( التي حرَّ
ال )): أيضاً  النبي  وقال ـ4 ز  ة  من دينه   ما مل  لن ي  ح  املؤمن  ف ف س 

ب  دما  حراما    .(4) (( ي ص 

                                                           
 اإلسراء.( عند تفسري اآلية من سورة 187)ص (( تيسري الكرمي الرمحن )) (1(
 (.2/512) (( النهاية ))( أي: الذنوب ال م هلكاتقال ابن األثري: ) (2(
 ڌنث :كتاب: الَوصااي، ابب: قول هللا تعاىل  (( صحيحه ))أخرجه البخار يف  (1(

(، 2700، رقم: ) مث ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڎڌ
 (.118، كتاب: اإلميان، رقم: )(( صحيحه ))ومسلٌم يف 

 (.0502كتاب: الدايَّت، برقم: )  (( صحيحه ))البخاريُّ يف  أخرجه (1(

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

نَّ من )إ :-السابق وهو راوي احلديث-قال ابُن ُعَمَر و ـ3

طات األ مور   ر  ك  الدم  و  ف  ه  فيها: س  ع  نفس  ج  مل  ن أوق  التي ال خم  ر 
) ل ه   احلرام بغري  ح 

(1). 

َح الصدر،  واملراد باحلديث السابق: أي ال يزال املؤمُن ُمنرَشِ

َحة  من العامل الصاحلة، حتى إذا َقتَل أو سفَك دمًا بغري  ويف ُفس 

 .(2)طريَق التوبة ، وضيََّق عليه هذا الذنُب حقٍّ ضاَق عليه َعَمُلهُ 

 اهلل رمحةُ  ]له[ ىَج ر  تُ  ؛هِ دينِ  من سعة : يفأي: ) قال الط يبيُّ 
 ،ليهع ضاقت تَل قَ  فإذا القتل؛ سوى الكبائر بارش ولو ،هُ ولطفُ 
 .(1)تعاىل(  اهلل رمحة من اآليسني زمرة يف ودخل

                                                           
 (.0501املرجع السابق: رقم: ) ((1
 ((التنوير شرح اجلامع الصغري ))( و21/17للَعيين ) (( عمدة القاري ))انظر:  (2(

 (.2/121صنعاين )مري اللأل
 (.5/2181) (( شرح املشكاة )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

28

د  : ثلثة اهلل إىل الناس ض  غ  ب  أ   )): وقال النبي  ـ5 ل ح   رم،احل ف م 
ب ت غ طَّل ب اجلاهلية، سنة   السلم ف وم  م   وم   ق  ح بغري   امرئ   د 
ريق  .(1) (( ه  م  د   لي ه 

ل  ما ي قىض بن الناس  يوم القيامة ف  )): النبي قال و ـ0 أوَّ
ماء  .(2) (( الد 

فيه ): عند رشحه هلذا احلديث  النََّوويقال احلافظ 
ُل  ا أوَّ َماء، وَأَنَّ ََض فيه بني النَّاِس يوَم القيامة؛ تغليُظ أمِر الد  ما ُيق 

ِرها، وَكررِيو َخَطِرَها، وليس هذا احلديث خُمالفًا  هذا لِِعَظِم َأم 
 (( أول ما حياسب به العبد صلته )) :(( السنن )) للحديث املشهور يف

لَنَّ هذا احلديث الران فيام بني الَعب ِد وبني اهلل تعاىل، وأما حديُث 
 .(1)(فيام َبني  الِعبَاد الباِب فهو

                                                           
كتاب: الدايَّت، ابب: م طََلَب دَم امرٍئ   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

، رقم: )  (.0552بغري حقٍّ
، كتاب: الرقاق، ابب: الَقصاص يوم القيامة  (( صحيحه ))أخرجه البخاريُّ يف  (2(

كتاب: الَقَسامة واحملاربني والَقصاص   (( صحيحه)) (، ومسلٌم يف 0811رقم: )
 (.1075والدايَّت، رقم: )

 (.11/107) (( صحيح مسلم بن احلجَّاجاملنهاج شرح  )) (1(

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

رةالومن الثاين: وهي النصوص  ن  وعن قتل النَّف زاج  ة س املؤم 
:  ب غ ري حق 

گ گ گ ڳ ڳ نث :قول الرب   ـ9
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

  .(1) مثڻ

راد امل لب ال ُيراُد به التأبيد والدوام، يف اآليةاملذكور  وداخلُلُ و
َره أهل العلم، الـُمكث الطويل؛  :به فإن القتل وإن كان من كام قرَّ

ام إال أنَّ صاِحَبه ال َُيرُج بارتكابِِه عن دائرة اإلسالم الكبائر الِعظَ 
 .(2)كام سيأيت

عوا عىل م  ت  وات واألرض اج  م  السَّ  أهل   نَّ لو أ    )): وقال النبي  ـ1
 . (1) (( ارم ف النَّ ه  عىل وجوه   يعا  ج    م اهلل  ه  بَّ ك  ل   مسلم   ل  ت  ق  

                                                           
 (. 21سورة النساء، آية: ) ((1
 (.8/118للقرطيب ) (( اجلامع ألحكام القرآن )) راجع: (2(
(، وصحََّحهخ األلباينُّ يف 808برقم: ) (( املعجم الصغري ))أخرجه الطرباين يف  (1(
 (.2111رقم: ) (( صحيح الرتغيب والرتهيب ))
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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ن  عىل ا )):  النبي  وقال ـ4 و  ؤمن  لزوال الدنيا أ ه  ب غ ري  هلل من قتل  م 
ق    .(1) ((ح 

ت   )): وقال النبي  ـ3 منا  فاغ  ؤ  ت ل م  ن  ق  ق ب ل اهلل  منه ص   ـم  ت ل ه  مل  ي  فا  ب ط  ب ق 
 .(2) (( وال عدال  

ت له  ـفاغت   )):  واملراد بَِقولهِ   ُح وهي الفرة؛ الِغب طَ : ِمَن (( ب ط  بق 
ور، وذلك أنَّ القاتل يَ  تُلوالِسُّ َرُح يف العادة عندما َيق  مَ   ُ  ف  ُه أو َخص 

 .(1)هيعادِ يُ  ن  مَ 

قان وق ه  سألُت  -وهو راوي هذا احلديث–ال خالد بن الد 
ان ت   ))عن قوله:  حييى بن حييى الغسَّ ت ل ه  ـفاغ  الذين قال: )ف (( ب ط  ب ق 

  اهللَ   يستغفرُ ال ؛عىل هدى هُ نى أَ رَي فَ  ؛مهُ ل أحدُ تُ ق  يَ فَ  ؛الفتنةون يف لُ اتِ قَ يُ 
 .(1) (!من ذلك

                                                           
، كتاب: الدايَّت، ابب: التغليظ يف قتِل مخسلٍم ظخلما    (( السنن )) يف أخرجه ابن ماجه (1(

  (.8075رقم:) (( صحيح اجلامع )) (، وَصحَّحه األلباينُّ يف2012رقم: )
ن، رقم: كتاب: الِفََت واملالحم، ابب: يف تـَْعظيم قتل املؤم (( سخنَِنهِ  )) أخرجه أبو داود يف (2(
 (.811رقم: ) (( السلسلة الصحيحة )) األلباينُّ يف(، وصحََّحه 1270)
 (.2/182البن األثري ) (( النهاية يف غريب احلديث واألثر )) (1(
كتاب: الِفََت واملالحم، ابب: يف تـَْعظيم قتل املؤمن، رقم:   (( سخنَِنهِ  ))أخرجه أبو داود يف  (1(
 (.811رقم: ) (( السلسلة الصحيحة ))(، وصحََّحه األلباينُّ يف 1271)
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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، إال من مات ه  ر  ف  غ  ذنب عسى اهلل أن ي   لُّ ك   )): وقال النبي ـ 5
 .(1) ((عمدا  ت  م   منا  ؤ  ل م  ت  ق   ، أو مؤمن  كا  رش   م  

داً مُ  اشتمل هذا  احلديث عىل الوعيد الشديد ملن َقتَل مؤمناً  ، تََعم 
أنَّ الَقاتِل خارج  عن ِملِة اإلسالم، وأنَُّه ال ُيغَفُر له  ليس املراُد ِمن هُ و

ِفُرُه َيغ   باهلل تعاىل هو الرشكنوب وب ُمط َلقًا، بل أعَظُم الذهذا الذن
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )إذا تاب منُه فاِعُلُه كام قال تعاىل:  الرب 

 .(2) مثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

قتل تسعة   ))عن َرُجل  من بني إَسائيل:  وأخربنا النبي 
سا ، فسأل لَّ  األرض، أهل أعلم عن وتسعن ن ف   تاهفأ راهب، عىل ف د 

 فقتله، ال،: الفق توبة؟ من له فهل نفسا ، وتسعن تسعة   قتل إنه: فقال
ل  عامل، رجل عىل فدل األرض أهل أعلم عن سأل ثم مائة، به ف كمَّ
 ه  ن  ي  ب   ول  حي ومن نعم،: فقال توبة؟ من له فهل نفس، مائة قتل إنه: فقال
 اهلل   يعبدون   أ ن اسا   هبا فإنَّ  وكذا، كذا أرض إىل انطلق التوبة؟ وبن
ض   فإنا أ رضك، إىل ترجع   وال معهم، اهلل  فاعبد وء، أ ر   فانط ل ق   س 

                                                           
 (.1270املصدر السابق، رقم احلديث: ) ((1
 (.110و  15سورة النساء، آية: ) ((2
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م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
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 إال بحق.
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، أتاه الطريق نصف إذا حتى ت   املوت  م  ت ص   رمحةال ملئكة   فيه ف اخ 
ق ب ل   تائبا   جاء: الرمحة ملئكة فقالت العذاب، وملئكة  اهلل، إىل هبقلب م 
، خريا   يعمل مل إنه: العذاب ملئكة وقالت  ورةص ف ملك فأتاهم قطُّ
 كان يتهامأ فإىل األرضن، بن ما قيسوا: فقال بينهم، فَجعلوه آدمي،
ق ب ض   أراد، التي األرض إىل أدنى فوجدوه فقاسوه له، فهو أدنى  ت ه  ف 

 .(1) (( الرمحة ملئكة
ذنب عسى اهلل أن  لُّ ك  ))فيكون معنى احلديث السابق: 

ذنب  تكوُن التوبُة منه  ، وأنَّ ُكلليظغ  ويل والتَّ ه  التَ : ((...ه  ر  ف  غ  ي  
حتى ،  ُسبُلَهاوُتَضيَُّق  غالبًا، ُعب َمَعُه التوبةص  فإنَّه تَ َمي ُسوَرًة، إال القتل 

لن   )): قول النبي عند الكالم كام َسبَق  ؛ اهللُ  هُ فرَ أن  ال َيغ  َيكاُد 
ال ة  من دينه   ما مل  ي ز  ح  ب  دما  حراما  املؤمن  ف ف س   .(( ي ص 

ل ؛بَِقت ِل املؤمِن عمدًا ثالُث حقوق َق لَّ تعَ وأيضًا  حق : األوَّ
ا: الثالثوحق أولياء املقتول، : الثاينو،  اهلل حقُّ  حقُّ املقتول؛ فأمَّ
ُقُط بالتوبة النَُّص  اهلل  ا َحقُّ أولياء املقتولفإنَّه يس  ُقُط ف وح، وأمَّ إنَُّه َيس 

                                                           
كتاب: أحاديث األنبياء، ابب: حديث الغار،   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

 (.2700واللفظ له، كتاب: التوبة، رقم: ) (( صحيحه ))(، ومسلٌم يف 1170رقم: )
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َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
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َية، ويبقى حقُّ املقتولبَِدفِع بالَقصاص أو  ُقط حتى الد  تَوفِيَ  ال َيس  ُه َيس 
، فإن من حسنات القاتل املقتوُل  ؛ وذلك بأن َيأ ُخذَ من قاتِلِِه يوم القيامة

ام صحَّ يف ك مل َتُكن له حسنات  أُِخَذ من سيئات املقتول وُدفَعت لقاتِلِهِ 
قال: قال  الذي أخرجه اإلمام مسلم  من حديث أيب هريرة  احلديث

ل س   إن )): رسول اهلل  ف   صيام،و بصلة، القيامة يوم يأيت أمتي من الـم 
ت م قد ويأيت وزكاة، ف هذا، ش   دم هذا، وسفك مال وأ ك ل هذا، وق ذ 
ب هذا، َض   فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فيعطى هذا، و 

 عليه، تح  ر  فط   خطاياهم من ذ  خ  أ   عليه ما ىض  ق  ي   أن قبل حسناته تي  ن  ف  
  .(1) (( النار ف طرح ثم

 اليوم؛ يف ذلك ُير يض املقتوَل فيعفو عن قاتله وحَيتَمل أنَّ اهلل 
رَب النبيُّ  عن هذه املَُحاَجَجة بني املقتوِل وقاتله يوم القيامة   وقد أَخ 

، دما   ه  اج  د  و  أ   ب  خ  ش  ت   ،بالقاتل قا  ل  ع  ت  م   -أي: املقتول– جييء  ))فقال: 
 .(2) ((؟ قتلني يم  ل هذا ف  ، س  فيقول: أي رب  

                                                           
 (2851لرب والصلة واآلداب، رقم: )كتاب: ا  (( صحيح مسلم )) (1(
أبواب: تفسري القرآن، ابب: ومن سورة النساء،  (( جامعه ))أخرجه الرتمذيُّ يف  (2(

قم: كتاب: حترمي الدم، ابب: تعظيم الدِّماء، ر   (( سننه ))(، والنسائيُّ يف 1022رقم: )



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
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 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
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 إال بحق.
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 يامةالق يوم القاتل املقتول مطالبة وأما): قال ابن كرري 
 فرق وال ،بالتوبة تسقط ال وهي اآلدميني حقوق من ق  َح  فإنه
 وسائر ،واملقذوف ،منه واملغضوب منه، واملِسوق ،املقتول بني

 لتوبة،با طُ قُ س  تَ  ال أَنا عىل د  قِ عَ ن  مُ  اإلمجاعَ  فإنَّ  اآلدميني، حقوق
 من بد الف ذلك رذَّ عَ تَ  فإن التوبة، صحة يف إليهم أدائها من والبد

 وقوع بةاَل الطَّ  وقوع من يلزم ال لكن القيامة يوم بةاَل الطَّ 
 أو تولاملق إىل ترصف صاحلة أعامل للقاتل يكون وقد املجازاة،
 ملقتوَل ا اهللُ  ضو  عَ يُ  أو اجلنة، به يدخل أجر له  ُ  لُض ف  يَ  ثم بعضها،

 فيها هدرجت ورفع ا،هَ يمِ ونعِ  اجلنة قصور من يشاء، بام هِ لِ ض  فَ  من
 .(1)( ذلك ونحو

وذكر هذا املعنى مجاعة  من أهل العلم عند كالمهم عن 
 . (2)مسألة قبول توبة القاتل 

                                                           
كتاب: الدايَّت، ابب: هل لقاتل مؤمٍن توبة؟   (( سننه ))(، وابن ماجه يف 1222)

 .(5011رقم: )، (( صحح اجلامع ))(، وصححه األلباين يف 2021رقم: )
 .(1/55( و )2/151) البن كثري ((تفسري القرآن العظيم  )) (1(
 (.100-1/20البن مخفلح ) (( اآلداب الشرعية ))انظر:  (2(
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 
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هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 :إىل الكعبة فقال نظر رسول اهلل  قال:  عن ابن عباس ـ7
ت ك! و   )) م  ر  ظ م  ح  إن  ؛ك  من  أعظم  حرمة  عند اهلل  من  ؤ  م  ل  ل  ما أع 

ن  املؤمن  ثلثا :، وحرَّ اهلل  حّرم منك  واحدة   ه  د   م  م  ، وأن ال ه  ، وم  م 
) وء   .(1) ي ظ نَّ به ظنُّ السُّ

 ة،يَّ ََسِ  يف  اهلل رسوُل  نارَ عَ بَ ): قال  زيد بن أسامة عن ـ8
 إله ال: فقال الً ُج رَ  فأدركُت  ،(2)ينةهَ ُج  من اتقَ رَ حُ ـال ناح  بَّ فَص 
 ، لنبيل هُ رتُ كَ فذَ  ذلك، من نفيس يف فوقع ،هُ تُ ن  عَ طَ فَ  اهلل، إال
: قلت: قال «؟!وقتلته اهلل إال إله ال :أقال» : اهلل رسول فقال
 ت  ق  ق  ش   أفل» :قال السالح، من خوفاً  قاهلا إنام اهلل، رسول يا

 تىح عيل هارُ ر  كَ يُ  زال فام ،«!ال؟ أم أقاهلا تعلم حتى هقلب   عن
 .(1) يومئذ ُت م  لَ س  أَ  أن يُت نَّ مَ ـتَ 

                                                           
(، وحسََّنهخ 0700( رقم: )8/220) (( اإلميانشعب  ))أخَرَجهخ البيهقيُّ يف  (1(

 (.1120برقم: ) (( السلسلة الصحيحة ))األلباين يف 
 (.1/101البن حجر ) (( فتح الباري ))احلخرقَات: هي قبائل من جخَهينة.  (2(
 كتاب: املغازي، ابب: بعث النيب   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

،  (( صحيحه ))(، ومسلم يف 1202إىل احلخرقات، رقم: ) أسامة بن زيد 
 ( وما بْعَده.20كتاب: اإلميان، رقم: )
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رة عن قتل النصوص  :الثالث من  املسلمنغري الزاج 
دين وامل ستأمنن  :(1)املعاه 

م يف النصوص السابقة  يدكِ لَ ايد الشديد، والتحذير عِ الوَ  من تقدَّ

ُخُل يف ذلك عن م اهلل قتلها، وأنَّه َيد   :قتل كل  نفس  معصومة ؛ حرَّ
الكبري والصغري، والذكر والُنرى، واملسلُم والكافر ِمَّن له عهد 

َض قد  وأمان عند املسلمني، َبي َد أنَّ الشارَع احلَكيمَ  خصَّ التََّعرُّ

ة  تَأ منني من املرشكني وأهل الذمَّ  من بمزيد    ً بأَذىللُمعاهدين واملُس 
 التَّشديُد عىل منوماء، الد    ِ  ةمَ وعيد، وما ذاك إال َتعظياًم حِلُرالوالنهي 

ماء لغري املسلمني.اهَ َس َيتَ   ل فيها، ولو كانت الد 

                                                           
ٌد، وأكثر ما ي ط ل ق  يف: ) قال ابن األثري ((1  ال م ع اه د: م ن كان بين ك  وبين ه  ع ه 

احلديث على أهل الذ ِّمَّة، وقد ي طلق  على غريهم من الكفَّار؛ إذا ص وحلوا على 
(، وقال احلافظ 2/278) (( النهاية يف غريب احديث واألثر )) احلربِّ م دَّة ما(.ترك 

: م ن ل ه  عهٌد مع املسلمني، سواءٌ كان -ال م عاهد يأ–املراد به : ) ابن حجر 
نة من س لطان، أو أماٌن من م س لم(ق  بع   ز يٍة، أو ه د   (.12/282) (( فتح الباري )). دِّ جِّ
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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 إال بحق.

 من ذلك :
دا  مل ي رح   )): قول النبي   ـ9 عاه  سا  م  ت ل  ن ف  ن  ق  ة  اجلنَّة ؛ وإنَّ  م  رائ ح 

ا   سرية  أربعن عامَّ د  من م   . (1) (( رحي ها ليوج 

دة   )): وقوله  ـ1 ع اه  تل  ن فسا  م  ن  ق  م  اهلل عليه  م  ل ها حرَّ بغري  ح 

 .(2) ((اجلنَّة

ن   أ ال )): وقوله  ـ4 دا ، ظ ل م م  ع اه  ، أو م  ه  ه   أو انت ق ص  لَّف   فوق   ك 

ذ   أو طاقت ه ، ه   فأنا نفس، ط يب   بغري شيئا   منه أ خ  يَج  َج   ومي ح 

ي امة  .(1) (( الق 

                                                           
اهدا  كتاب: اجلِْزيَة، ابب: إمث َمْن قَتَل مخعَ   (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (1(

 (.1100ِبغري جخرم، رقم: )
ه، كتاب: اجلهاد، ابب: الَوفاء للـمخعاهد، وحخرمة ذمَّت  (( سخننه ))أخرَجه أبو داود يف  (2(

قتل  واللفظ له، كتاب: الَقسامة، ابب: تعظيم (( سننه ))(، والنسائيُّ يف 2700رقم: )
 (.0180رقم: ) (( صحيح اجلامع ))(، وصحََّحه األلباينُّ يف 1715الـمخعاهد، رقم: )

كتاب: اخلَراج واإلمارة والفيء، ابب: يف   (( سننه ))أخرجهخ أبو داود يف  (1(
(، وصحََّحهخ األلباينُّ 1082تعشري أهل الذِّمة إذا اختلفوا يف التِّجارات، رقم: )

 (.118رقم: ) (( السلسلة الصحيحة ))يف 
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 
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ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 إال بحق.
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سلمن واحدة، )): وقال احلبيب املُصطفى  ـ3 ة  الـم  ذ مَّ عى  و  ي س 

ل ام   س  ر   م  ف  ن أ خ  ف ع ليه لعنة اهلل، وامللئكة،  (1)هبا أدناهم، ف م 

ل  .(2) ((والنَّاس أ جعن، ال ي ق ب ل منه صف  وال عد 

ة املسلمن واحدة ))قوله:  وقد رشح احلافظ النووي   (( وذمَّ
 للكافر املسلمنيَ  انمَ أَ  أن :معناه ،انمَ الَ  :هنا بالذمة فقال: )املراد

 دام ما هُ لَ  ُض رُّ عَ التَّ  هِ غريِ  عىل مَ رُ َح  املسلمني أحدُ  به هُ نَ مَّ أَ  فإذا ؛صحيح  
 .(1) املسلم( أمان يف

فإذا  أمَّن أحد  من املسلمني َأحدًا من الُكفار مل ََيُز التعرُّض له 
بأي  نوع  من أنواع الذى، وَيُدلُّ لذلك ما أخرجه البُخاريُّ ومسلم  

 ابنُ  عمَ زَ  اهلل! ولُس رَ  ياقالت: ) عن أم  هانئ  (( صحيحيهام ))يف 
                                                           

قال  ،لمٌ مس هخ نَ أمَّ  لكافرٍ  ضَ رَّ عَ فتَـ  ؛مسلمٍ  أمانَ  ضَ قَ نَـ )أي: : قال النووي  ((1
 (.2/181) (( املنهاج )): )أَْخَفْرتخ الرَّجل( إذا نَقضتخ َعْهَده( أهل اللغة يقال

َدر، كتاب: اجلِزية، ابب: إمث منعاَهَد مثَّ غ  (( صحيحه ))أخرجه البخاري يف  (2(
 (.1172رقم: )

 (.2/181) (( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
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م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

 من أجرنا قد )) : اهلل رسول فقال ؟!هُ تُ ر  َج أَ  قد رجالً  قاتل   أنه م يأُ 
 .(1) ((  هانئ مأ   يا ت  ر  ج  أ  

 مَ ُر َح  هُ ـت  ـنَ مَّ أَ  ن  مَ  نَّ وأَ  املرأة، انمَ أَ  ازُ وَ َج : ) فيه قال ابُن بطَّال 
 .(2) (عالربي بن العاص أبا اهلل رسول بنت زينُب  ارتَج أَ  وقد ،هُ لُ ت  قَ 

اَر هذه الصحابية وهي من وَ قد َأم َض جِ  فإذا كان رسول اهلل 
ة الناس يف ذلك الوقت نَـت ُه، فكيَف عامَّ ا إذ، وأعطى المان ملن َأمَّ

ُ مان غَ كان صاحب الَ   ُوالة الُمور، والُمراء، والُقضاة،ِمن   ا؛هَ ري 
د ن  مِ  وغريهم ِل احلَل  والَعق  م وأماناهتم اهِتِ داهعميف  نالذي؛ (1)َأه 

كَ  ِن والَ صالح البالد، وإح  فال شكَّ أنَّ يف ان للمسلمني، مَ اُم الَم 

                                                           
)1) ((

 صحيح البخَخاري 
(، 1171كتاب: اجلِْزية، ابب: أَمان النساء وِجوارهن، رقم: )  ((

 (.110كتاب: صالة املسافرين وقصرها، رقم: )  (( صحيح مسلم ))و
 (.8/180) (( شرح صحيح البخاري )) (2(

 هخم وخجوهخ النَّاس من الرَُّؤَساء، والعلماء، والقضاة، وغريهمأهل  احل ل ِّ والع ق د:  ((1
 (( الطالبني منهاج ))ممَّن يـَْرجعخ الناسخ إليهم يف احلاجات واملصاِلِح العامَّة. انظر: 

 (.222للنووي )ص



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

40

م أضعاف ما لو اثإِخفار ِذَِمِِهم، وَنق ِض مَعاَهداهتم من املَفاسد واآل
د  من أفراد املسلمني، واهلل أعلم.  ِد وِجواِر َفر   تمَّ ذلك عىل َعه 

فهذا  ،(1) مث ک ژ ژ ڑ ڑ )وقال اهلل تعاىل: 
جلميع املؤمنني بوجوِب الوفاء بالُعقود والُعُهود،   نداء  من اهلل

أن من  اعة من العلامءذكر مج، ووأنَّ ذلك من ِصفات أهل اإليامن
ار   .هذه العهود ما كان بني املسلمني والُكفَّ

مة: )  اهليرميُّ ر جَ ابن َح قال  أي بعد إيراده اآلية الـُمتََقد 
، (ا وبني املرشكنينَ نَ ي  ان الذي بَ مَ والَ  دُ ه  ا العَ هَ تِ لَ م  ـالعهود، ومن ُج 

َّتاف اقالزواِجُر عن  ))وَجعل من مُجلِة الكبائر التي ذكرها يف كتابِِه: 
 .(2) (د  ه  عَ  أو ة  مَّ ذِ  أو ان  مَ أَ  له من مُ ل  ظُ  أو رُ د  غَ  أو  ُ لت  قَ : )(( الَكبائر

: ما مَت نَُحُه سفارات يف هذه الُعصور المانعقود ومن صور 
ما  أو من تأشريات دخول البلد، ل املسلمة وغريها من اجِلهات الدو

                                                           
 (.1سورة املائدة، آية: ) ((1
 (.2/221) (( الزَّواجرخ عن اقرتاف الَكبائر )) (2(

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

َرُف بالــ)فِ  مُتنح  التي وكذا اإلقاماتسفر إليها، الأو تذاكر  يزا(،ُيع 
يف عقود المان خل ادفإن مجيع هذا  ونحو ذلك، ة،تَ قَّ ؤَ مُ بصورة 

ي عليها بأنواع الذى، وَصيَاَنتُها الواجِب ِحفُظَها ام ك، وعدم التعد 
رَ  فإنَّه ليس لعقود المان أو اجِلَوار ِصيغة   ،(1)ءمجاعة من العلام هذا  َقرَّ

ِف يف كل زمان، وكذا لو َدخل  رشعيَّة ثابتة، بل َمَردُّ  ذلك إىل الُعر 
ار بمرل هذه التأشريات بغرض التجارة أو غريها  املسلُم لبالد الكفَّ

 له أن يتعرَض هلم يف أمواهلم وال أنفسهم. ال َيوزُ 

 تاجراً  احلرِب  دارَ  املسلمُ  َدَخل : )وإذافي قال ابن الـُهامم احلَن
 امنباالستئ لنه ودَِمائهم؛ أمواهِلم من ليشء   يتعرَض  أن له حيلُّ  فال

ف ه   هلم؛ يتعرض ال أن هلم َضِمنَ  ل   .(2)(بالجاع حرام والغدر غدر فإ خ 

                                                           
الصادرة عن الـَمـْجَمع الفقهي اإلسالمي، العدد السابع، )الصفحة: راجع اجمللة  ((1

العديد من البحوث اـلمخهمة حول املعاهدات الدولية والعسكرية  (، وفيها1052
والتِّجارية، والسياسية، وأنَّ اإلسالم حثَّ على الوفاء هبا مجيعا ، وما زال والة األمور 

  إىل يومنا هذا، وهللا أعلم. ر النيب يعِقدون املعاهدات مع الكفَّار منذ عص
 (.0/17) (( فتح القدير )) (2(





      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

ر  عمليَّات  ن ي َب   دها م  ب ه التي ي ور   بعض الشُّ
 القتل واالغتيال واجلواب عنها

 

ة  األوىل ب ه   الشُّ

َصُد هبا قَ أن عمليات القتل والتفجري  ارِ ت  إنَّام ُيق  ًة، الَ َص أَ  ل الكفَّ
ا و ن طريق إنام هو عيف هذه التفجريات املسلمني عىل القتل الواقع أمَّ

فإنَّه َيوز ، (املسلمنيهذا ُيقاس عىل مسألة: )تَّتُّس الكفار بالتَّبع، و
ار  .ولو أدَّى ذلك لقتل املسلمنيوالتنكيُل هبم؛  قِتال الُكفَّ

تَدلُّون لذلكقد و : )وقد  اتَّفق شيخ اإلسالم بقول  َيس 
ار إذا َتَّتَّسوا بمن عندهم من أَسى  الُعلامء عىل أنَّ َجيش الُكفَّ
ُم ُيقاَتلون  املسلمني، وخيف عىل املسلمني الرضُر إذا مل ُيقاَتلوا، فإَنَّ

 .(1)وإن أف َض ذلك إىل َقت ل املسلمني الذين تَّتَّسوا هبم( 

                                                           
 (.1/885) (( الفتاوى الكخربى )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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ة  من وجوهاجلواب  عو ب ه   :(1)ن هذه الشُّ
ل: ه  الوج   ار الذين هم يف بالدنا ُمعاَهُدون، وقد  األ وَّ أنَّ الُكفَّ

ار قد ان، وكذا املسلمون الدخلوا بُعُقود أم ذين َدخلوا بالد الُكفَّ
أخذوا العهود واملواثيق عىل عدم التََّعرض لغريهم يف أمواهلم 

م،وأنفسه م هلأو التَّعدي عىل مبانيهم وأموافال َيوز َقتُلهم  م كام تقدَّ
  عن َقت ل غريهم من املسلمني.،  َفضالً واحلالُة هذه

ه  الثاين:  اُر الوج  يف َبيَان ُصورة التََّّتُّس؛ وهي أن ََي َعَل الُكفَّ
ى  تَخدُم للِوقاية، أو ما ُيَسمَّ روع التي ُتس  اس، وهي الدُّ املسلمني كالَّت 

ار إال  ، وال يوجدَبرَشيَّة(  ُدُروع  بـ)اليوم:  سبيل  أبدًا لرضب الُكفَّ
 مسألة يفا العلامُء هَ رَ فهذه الصورة التي ذكَ بقتل بعض املُسلمني،  

، وقتل  تما حيصل اليوم من تفجري  للمنشآ ختتلُف متامًا عنالتََّّتُّس 
 لألبرياء ُجَزافًا، واهلل املستعان.

                                                           
جل العلمي ملؤمتر ظاهرة التكفري )) للتوسُّع يف ردِّ هذه الشبهة انظر: (1(  (( السِّ
(، 101)ص ( ( الفاصل بينه وبني الفوضى اجلهاد أنواعه وأحكامه، واحلدُّ  ))و (،0/1210)
 (.57)ص (( الربهان املنري يف َدْحِض شخبخهات التَّكفري ))و

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

45
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

ه  الثالث: ُكُرها الُعلامُء  اآلنَِفةَ  أنَّ الصورةَ  الوج  كر، والتي َيذ  الذ 
ورة، وذلك أن يكون يف ترك مسألة يف  التََّّتُّس حَم صورة  يف حال الرضَّ

ِزاُم املسلِمني، واخلوُف من استئصال َبي ضِة اإلسالم، ار اَن   قِتال الُكفَّ
َتَكب أدنى الـَمفسدتني  ار مع وجود هذه –فرُي  وهي قتال الكفَّ

روع  وهي اَنزام املسلمني أمجع  –لَِدفع أعالمها  -من املسلمنيالدُّ
 .فهذه الصورة  ال َُي تِلُف العلامء بَِجواِزها ، -وذهاب بيَضة اإلسالم

ُطبي  ِس، وال يكون قال أبو عبد اهلل الُقر  : )قد َيوُز َقت ُل الَّتُّ
َلحةُ  ًة َقط ِعي فيه اختالف، وذلك إن كانت املَص  ؛ ةً رضوريًة ُكل يـَـّ

ارفمعن َنا رضوريًة: أنه ال حَي ُصل الوصوُل إىل الُكفَّ  َقت لإال بِ  ى َكو 
ا ُكلي س، ومعنى أَنَّ ا قاطِعة  لكل  المة؛ حى حَيُصَل من قت ل الَّتُّ : أَنَّ ة 

س مصلحُة كل  املسلمني،  ار  الرتُّ س  فإن مل ي ف علالَّتُّ فَّ ، : ق تل  الك 
ة   ت ولوا عىل ك ل  األمَّ ا قطعيَّة: أنَّ تِلَك املصلحة ومعنى كوَن ،واس 

ِس قطعًا...(   .(1)حاصلة  من َقت ِل الَّتُّ

                                                           
 (.10/257) (( اجلامع ألحكام القرآن )) (1(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

46

ة  الثانية                                ب ه   الشُّ
ة الُكفر، وُرؤوس الظُّلمِ   قد أجاَزُه رسول اهلل  أنَّ اغتيال أئمَّ

َلمة حنَي أَمَر  تُل حممَد بَن َمس  وذلَك أنَّه الرشف،  بنَ  َكع َب    َ  أن َيق 
، (1)حتَت أمان املسلمني يف املدينة رغَم أنَّه كان، هورُسولَ  آذى اهللَ

ار من الـُمَعاهدين تَأمننيوعليه فيجوُز قتل الُكفَّ ياهُلُم؛ واغت ، واملُس 
ُم حُماربون هلل ورسولِه   .وذلك لَنَّ

ة  من وجوهو ب ه   :(2)اجلواب  عن هذه الشُّ
ه   ج  ل:الو  ف قد َنَقض العهدَ  األوَّ  َيلتَِزم، ومل أنَّ كعَب بن الرَش 

أَمَر بَِقت له بعد أن َنَقَض هذا العهد،  َعقد المان، ورسول اهلل ب
ة والتي فيها سبب أمر النبي   بَِقت لِِه، فإنَّه كان  وُيبني هذا سياُق الِقصَّ

                                                           
ن كتاب: اـلَمغَازي، ابب: قتل كْعب ب  (( الصحيح ))أخرَج الِقصَّة البخاريُّ يف  (1(

رَي، رقم: )  (( صحيح مسلم ))(، و1017األشَرف، رقم: )  (.1501كتاب: اجلِهاد والسِّ
جل العلمي ملؤمتر ظاهرة التكفري )) للتوسُّع يف ردِّ هذه الشبهة انظر: (2(  (( السِّ
 (.221)ص (( اجلهاد أنواعه وأحكامه ))(، و0/1210)

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

تَمّر عىل  يطعن يف النبي  ار قريش، واس  ُض عليه ُكفَّ وُّيجوه، وحُيَر 
، فقد أخرج أبو داود يف للمدينة ذلك أيضًا بعد ُقدوم النبي 

 بن   ب  ع  ك   أبى امل  ف  )...قال:  بن مالك من حديث َكع ِب  (( السنن ))
 أن اذع  م   بن   سعد    النبيُّ  أمر ، النبي أذى عن ع  ز  ن  ي   أن فَ   األ  

 ...(ه  ل  قت   قصة   وذكر مسلمة، بن حممد فبعث   ،لونه  ت  ق  ي   طا  ه  ر   يبعث  
(1). 

فالَ  بنُ  ُب َكع انك : )وقال جابر بن عبد اهلل  َ  دَ َعاه رش 
ة َق حِ ـلَ و ه،لَ اتِ قَ يُ  َوال هِ َعلي عنيَ يُ  َأال  اهللِ وَل َرس  ةَ ملدينا مَ دِ قَ  ثمَّ  ،بَِمكَّ

لناً   َب دَ نَ  كَذل دَ نَفع ا،هب وهُ جُ َُّي   بياتاً أَ  وقال ، اهلل َرسولِ  اةادعَ بمُ  ُمع 
 .(2) (هِ َقتلِ  إىَِل   اهلل َرسوُل 

ة هبذا ال  مة النصوِص املُتَقو ،العام الصلِ تتعارُض مع فالقصَّ د 
تأمنني يف وذلك أنَّ كعبًا مل يكن منهم ، ُحرَمة دماء املعاَهِدين واملُس 

 .واهلل أعلمأصالً، 
                                                           

كتاب: اخلَراج واإلمارة والفيء، ابب: كيف كان إخراجخ   (( سنن أيب داود )) (1(
 (، وقال األلباين: )صحيح اإلسناد(.1000اليَـهخود من املدينة، رقم: )

 (.1/18) (( كشف الـمخشكل من حديث الصحيحني ))أْوَرَدهخ ابنخ اجلوزي يف  (2(



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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ه  الثاين: ج  أنَّ َقتل املُعاَهدين واملُستأمنني بل وحتى غريهم  الو 
اِر  نة  وصلح املُحاَربني من الكفَّ الذين بينَُهم وبني املُسلمني ُعُقود ُهد 

يانة من ر واخل  د  أنواع  الغ د  مان بالجاع، أش  رَّ ا حم  ، قال تعاىل: (1)ومه 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )

  .(2) مث ھ

ت ك   )): وقال النبي  ف  ،ال ي  ت ك  د  الف  ـيَـّ ناه ، (1) (( مؤمن   اليامن  ق  وَمع 
تاُل  املؤمنَ  نَّ أَ  ُب  ال َيغ  ا َكع  ، وأمَّ ر  َمن  أعطاه المان، فإنَّ هذا الِفع ل َغد 

 الرشف فقَد نَقَض العَهد، كام تقّدم. بنُ 

 .(1)( المان بعدوالغدر  القتل: ُك ت  والفَ قال ابُن عبد الرب: )
                                                           

(، وابنخ 8/11) (( االستذكار ))نـََقل اإلمجاع مجاعٌة: منهم ابنخ عبد الرب يف  (1(
 (، وغريمها.0/17) (( فتح القدير ))اهلخمام احلنفي يف 

 (.85سورة األنفال، آية: ) ((2
رقم:  كتاب: اجلهاد، ابب: يف العدو يخؤتى على ِغرَّة،  (( سننه ))أخرجهخ أبوداود يف  (1(
 (.2502رقم: ) (( صحيح اجلامع ))(، وصحَّحه األلباينُّ يف 2702)
 (5/252) (( االستذكار )) (1(

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

 عن لَّ وزَ  ،يهِ أ  رَ  يف لَّ َض  من بعُض  بهَ ذَ  د  قَ : )البََغويوقال 
 هذا هللُا فأبعدَ  !!كاً ت  وفَ  غدراً  كان الرشف بن بع  كَ  لَقت   أنَّ  إىل احلق:
 أنه  النبي عن هريرة  أيب عن َي وِ رُ  قد بل !هُ يَ أ  رَ  َح بَّ وقَ  ،القائل
ه ل ن  مَ  لتَ ق  يُ  أن :ُك ت  والفَ  ،«مؤمن   ك  ت  ف  ي   ال ،ك  ت  الف   د  يَّ ق   اليامن: »قال

 ال أن  اهلل رسول عاهد ِمن الرشف بن بع  كَ  وكان فجأة، أمان  
 َق حِ ـولَ  ،دَ ه  العَ  َض قَ ونَ  المان، عَ لَ َخ  ثم يقاتله، وال ،أحداً  عليهِ  نيَ عِ يُ 

 ،هُ بُّ ُس ويَ  ،هِ أشعارِ  يف وهُ جُ َُّي   ؛ النبي ةاادعَ مُ  ناً لِ ع  مُ  وجاء بمكة،
 .(1) (لذلك القتل فاستحق

ه  الثالث: ج  ًة باملدينِة وهو ُّيجو  الو  ف َظلَّ ُمدَّ َ أنَّ كعب بن الرش 
يه، ومل  يكن له عهد  وال أمان، ومع ذلك مل  ذِ ؤ  ويُ  اهلل  رسوَل 

َيتََعرَّض له أَحد  من الصحابِة بالقت ل أو الذى، وإنَّام كان ذلك بعد 
تِياَل  أمر النبي    وسؤُ ورُ  اةِ للطُّغَ  هلم بَِقت لِِه، َفُعلَِم بذلك أنَّ االغ 

                                                           
ن الب (( شرح صحيح البخاري  ))(، وانظر أيضا : 11/18) (( شرحخ السنة )) (1(

 (.8/121بطَّال )



      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

50

ر تِهاد  من أفرادال عهَد هلم وال أمان ال َيوز أن يكون ِمَّن  الكف   باج 
 اجتتَِهُد يف ذلك، بل هذ وأحزاب  ُمَعيَّنة   املسلمني، أو من مجاعات  

َدُه، وهو الذي ُيقَ  ُر املصلحة الم ر َموكول  إىل ويل المر َوح  د 
 واهلل أعلم.  (1)واملفسدة فيه

ه  الرابع: كعب بن لطاِغيَِة اليَهوِد كان  أنَّ هذا الَقتل الوج 

ة،  مَّ ار ِمن مل ين قضوا الَعهد والذ  ِف فقط دون من َحوَلُه من الُكفَّ الرش 
ة  َمصلحة  حَم ضة، وأيضًا وكاَن يف َقت لِِه   لإلسالم واملسلمني، ومل ِعزَّ

تَدى بعد ذلك عىل  لناظُِر ، واتنشآاملو غريه من النفس والموال ُيع 

ريبية يف واقع كرري من هذه مَ  العمليات التَّخ  ا ال َيدُ  اليَو   تراعي أَنَّ
ا اَهدًا وال غريمها، بلنًا وال ُمعَ مِ ؤ  مُ  ُر وُتت لُف ُكلَّ ما يف العادِة  إَنَّ ُتّدم 

مارالتخريبحوهَلا ، ويَّتتَُّب عليها من  ، والفوىض، وإزهاق ، والدَّ

النفوس املعصومة، واملَفاِسد عىل اإلسالم واملسلمني، أضعاف ما 
َلَحة قتِل هذا الكافر  ، واهلل أعلم.حَيُصل من مص 

                                                           
 (.121)ص (( اجلهاد أنواعخهخ وأحكامخهخ  )) (1(

      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ
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هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

ة  الثالثة ب ه   الشُّ
يِف والَقت ل لذلك  ونقد يستدل، وأنَّ دِيَن اإلسالِم إنَّام ان ترََشَ بالسَّ

ى بن ت  ب ع ث )): قول النبي ب اعة   ي د  ي ف؛ السَّ ب   حتى بالسَّ ع   اهلل  د  ي 
ه   ع ل   له، َيك ال وحد  ق ى وج  ز  ت   ر  ع ل ظ ل   حت  ى، وج  حم  ل ر   الذُّ

غ ار   ال ف   من عىل والصَّ ى، خ  ر  بَّه   ومن أ م   .(1) (( منهم فهو بقوم   ت ش 

ةو ب ه   :(2)اجلواب  عن هذه الشُّ
م يف بِداَية هذه الر ي غ والزَّ  سالة الـُمخترَصة أن أهل الباطِلتقدَّ

، فقد  كم البنَي  َيتَّبِعون الـُمتشابَِه من النُّصوص، وَيَّتكون الظاهر املُح 
ب هة، و طَُع بَِرد  هذه الشُّ َم فيام سبق من نصوص الَوحيني ما َيق  نَّ أتقدَّ

صحَّ د ل قلقت ل،  بماء واعن استباحة الد   ديانِد الديَن اإلسالم من أَبعَ 
مة قتِل البهيمِة ب احلديُث   .، ونص عىل ذلك العلامءُ دون حاجةبُحر 

                                                           
(، واختخلَف 8111( رقم: )2/121) (( املسند ))أخرَجهخ اإلمام أمحد يف  (1(

ى يف إسناِدِه ِصحَّة  وَضعفا ، فَضعََّفهخ الشيخ شخَعيب األرنَؤوط يف حتقيقه عل
 (.2511رقم: ) (( صحيح اجلامع ))، وصحََّحه األلباينُّ يف (( املسند ))
 (.28)ص (( اجلهاد أنواعخهخ وأحكامخهخ واحلدُّ الفاصل بينه وبني الَفوضى ))يخنظر:  (2(
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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ُي عن : ) قال ابن العريب ، اقتل ثبَت النه  لبهيمِة بغري َحقٍّ
 .(1)(عيُد يف ذلك، فكيَف بَِقت ِل اآلدمي؟ َفَكيَف بَِقت ل املسلم؟!ووال

 شاِهَدة  عىل هذا؛ فقد ذكر مجاعة  من العلامء أنَّ  وِسرَية النبي 
طوال الت سع سنني مل  يف مجيع معارك النبي  املرشكنيَقت ىل إمجايل 

اوز كذا الَقت ىل من املسلمني مل َُي ، و( قتيالً 114)جاوز تَ يَ 
تَل يف هذه الغزوات ،(2)( قتيالً 984)عدُدهم ، و الو شيخ   ومل ُيق  مل طفل 

ض دت له    ، ين تََهَك ِعر  ، هالِ مَ أك  جزيرة العَرِب ب بعَد ذلك وقد تَوحَّ
حة   وهذا يدلُّك داللة   إنَّام السلم دين   ال شكَّ فيها وال ريب أنَّ  واض 

التي كان َُي طُُب - بل إنَّ َمِدينة النبي  ي والنور واليامن،بالوحانترش 
يف،إنَّام دخلت يف  -فيها هكذا و اإلسالم بالقرآن والبيان ال بالسَّ

يف   البحرين واليمن وشامل اجلزيرة، ل  فيمن و   ولكنَّ السَّ  ف  ق  ي ع م 
ال  ان ع ت هـم  م  ـحائ ل  عن تبليغ  دين السلم للنَّاس، فالكاف ر  إنَّام ي ق ت ل  ل  

يوخ ف ره، وهلذا ال جيوز  قت ل  الن ساء واألطفال  والشُّ  .ل ك 
                                                           

 (.12/152) (( فتح الباري )) (1(
ذََكر هذه اإلحصائية د.حممد عخمارة، وذكر ََنَْوها د.حممد أمحد املبيض  (2(

 وغريمها. ،(( قيَّات احلرب يف السرية النبويةأْخال ))يف كتابه: 
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.

: )َوَمعلوم  أنَّ ُظهوَر اإلسالِم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َمَكَث بمكة  بالِعلِم والبَيان قبَل ُظُهورِه باليد والِقتال، فإنَّ النبي 

ثالث عرشة سنة ُيظ هُر اإلسالم بالعلم والبيان واآليات والرباهني، 
 . (1)(.فآمنت به املُهاجرون والنصار َطوعًا واختيارًا بِغري سيف..

ا احلديث املذكور  تِِه فهو ال ُيَعارض ما فوأمَّ عىل َفَرض ِصحَّ
م ماء تقدَّ َمة الد  ، فإنَّ الـُمَراد أنَّ من حاَل دون اإلسالم، ودون ِمن  ُحر 

يف لِ ليَن َزِجر عن فِ  أن ُيعبد اهلل ال رشيك له؛ فإنَّه ُيقاَتل بالسَّ  .(2) هع 

ِه، فليَتَأمَّل كلُّ مسلم يف نفِس  وبعد هذا العرِض املُوَجز للنُّصوص
، وأن مةنفس  مع صو، حتى ال يكوَن سببًا يف قتل وَمن حتَت والَيتهِ 

ضا بالذَّ  َم اهلل قتله، فإنَّ الر  ، ذب ن  حيَذَر من الرضا بقتل َمن  حرَّ نب 
الدنا من ب حيفظَ  وأن  ، كل مكانمني يف أن  حَي ِقَن دماء املسل نسأُل اهللَ و

 كل سوء، واحلمد هلل رب العاملني.
                                                           

(، والبن القيم َنو 1/212) (( اجلواب الصحيح ملن بدَّل دين املسيح )) (1(
 (.1/151) (( زاد املعاد ))هذا الكالم يف 

قد صنَّف ابنخ رجب رسالة يف شرح هذا احلديث بعنوان: )احِلَكمخ اجلديرة  ((2
 (. ((  الساعة يدي بني ابلسيف بعثت )):  النيب قول نابإلذاعة م
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 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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      5 م          ل  ة  ال س  يع    َ اء  ف  م  ة  الد  م  ر     ح 

 

 تقريظ
  ُ اء، وُأثني عليه َفهَو أهلَج ر  احلمدهلل أكرَم بني آدَم يف الَ 
امء، وأشهُد أن ال إله إال اهلل عبود ـامل ،ه ال رشيك لهدَ ح  وَ  ،النَّع 

 ؛حممدًا عبُدُه ورسولهبحقٍّ يف الرض والسامء، وأشهد أن 
َمة الد  الدَّ  ماء، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبِِه النَُّجباء، اعي لِعص 

 وبعد:

رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
ها الشيخ/ خالد بن عبد اهلل بن عيل الكندري  فع اهلل ن–التي أعدَّ

تِ هَ تُ ي  ـفَ لفأَ  -به ىل صارها، وبالفواِئد عامرة عا رسالًة ماتَِعًة عىل اخ 
هيُب من َقت ل املسلم وغري املسلم ِِمَّن َجزَ  و هاَلتِها، وفيها الَّتَّ

م، وهذه النصوُص ا اجرة لهل احلق  كافِية، وملَمع صوُم الدَّ ن لزَّ
َذِر املسلُم من القت ِل والِقتال  ِة إيامن واِعظة، فليح  يف قلبه أد نى ذرَّ

 إال بحق.
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رمة الد  ة بـ)ومَ الرسالة املخترصة املوُس  فقد قرأُت  ( ماءح 
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 إال بحق.

 

 

 

 

 

 

 


