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بسم هللا الرحمن الرحيم
القتل بغير الحق

قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
س الَّتِي َح َّر َم َّ
هللا ُ إِ ََّل بِا ْل َح ِّق ﴾ .
﴿ َو ََل َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
إخوانا الكرام ،
صلهى ه
ْن ُع َم َر َرضِ َي ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
هللا ُ َع ْن ُه َما َقا َل َ :قا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
َعنْ اب ِ
(( لَنْ َي َزال َ ا ْل ُم ْؤمِنُ فِي فُ ْس َح ٍة مِنْ دِينِ ِه َما لَ ْم ُيصِ ْب َد ًما َح َرا ًما )) .
[ البخاري ]

الفرق بين القتل والموت :
سأوضح لكم الفرق بين القتل والموت :
أحيان اا ب بلااورك الكهرباااا  ،إتا حتمتهااا تنتفاات  ،لماااتا تنتفاات

ن ا حينمااا حتمتهااا أفساالت الخصاااي

بإمكانهااا أن تسااتقبل التيااار الكهربااايي  ،البلااورك مفراا ماان الهااواا  ،وفيهااا ساال رفيا

التااي

االاب موصااول بالتيااار

الكهرباايي  ،أنات حينماا حتمتهاا  ،وقتعاات السال لام تعال صاالح كسااتقبال الكهربااا ( ،هاتا هاو القتال)  ،أمااا
الموت فانقتاع التيار الكهربايي عن البلورك  ،سُحبت الروح  ،فالموت انقتاع اإلملال  ،هتا موت  ،أما تحتايم
العضوي فهتا قتل  ،لتل :
(( لَنْ َي َزال َ ا ْل ُم ْؤمِنُ فِي فُ ْس َح ٍة مِنْ دِينِ ِه َما لَ ْم ُيصِ ْب َد ًما َح َرا ًما )) .
خطورة القتل وعاقبته الوخيمة :
وسوف تعلمون علم اليقين أنه ما مان قتارك لم تاراق فاي ا ر

مان آلم إلاى ياوم القياما إك ويتحملهاا إنساان

يوم القيام  ،يمكان أن تقصاف بي بتاا فياه عارا  ،ماات  ، 521مالنيون ك عققا لهام با حالاال إتققاا ب  ،فالات
قصفهم أختأ ختأ كبيرب ا  ،لكنه يستتي أن يقول  :لقل صلر من هاتا البيات إتاقق ناار فقصافناط  ،اتاى نفساه
في اإلعقم  ،أما عنل الواحل الليان فسوف يحاسب عن كل قترك لم  ،حينما تهلم بيتاا ب فاوق أصاحابه  ،ويماوت
علل كبير  ،كل واحل مات منهم سوف يحمل لمه من أمر بالقصف .
وهللا أيها اإلخوك  ،لو نتل على علل هللا المتلق وهللا كرتلعت فرايصنا قبل أن نلوا على نمل  ،ك أن تقتال
إنسانا ب .
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صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم َقا َل :
ُول ه ِ
هللا َ
َعنْ أَ ِبي ه َُري َْر َك َعنْ َرس ِ
سيلَ ْت َها َتكْ ُليل ُ مِينْ َخ َ
ض َح َّتي َما َت ْ
يت
ِيا ِ ا ْْلَ ْر ِ
ِيي أَ ْر َ
ار فِي ه َِّر ٍة َر َب َط ْت َها َف ََل ه َِي أَ ْط َع َم ْت َها َو ََل ه َ
ام َرأَةٌ ال َّن َ
(( د ََخلَ ْت ْ
ه َْز ًَل )) .
[ أخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة في صحيح البخاري] .

وصلقوا أيها اإلخوك  ،أنني ك أستتي أن أتصور إنسا بنا يأمر بقتل أناا ملنيين لم يقترفوا تنبا ب  ،كيف يناام فاي
الليل  ،كيف يأتيه النوم لكن هؤكا تبللت أحاسيسهم  ،انتمست فترهم .
النفس مطلقة
قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
س﴾
﴿ َو ََل َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
النفا متلق  ،هنا كاين مخلوق ممنوع أن تقتله  ،و مخلوقات ُسمح ل أن تقتلهاا كالحيا  ،والعقارب  ،لكان
الحي والعقرب ُتقتل إتا خر ت من مخبيها  ،ن مكانها تحت ا ر
مهمات الحيوانات التي تعيش تحت ا ر

 ،ولها مهم لقيق

الاب  ،والحاليال عان

حليال يتول  ،لوك هتط الحيواناات لماا كانات عراعا  ،ن تهويا

الترب شيا أساسي في العراع  ،وهللا عع و ل خلق هتط الكاينات كي تحلال أنفاقاا ب فاي التربا فتهاو التربيا
 ،لكن أما تقتلها في مكانها التبيعي  ،فهتا ختأ كبير  ،أما إتا خر ات عان منتقتهاا التاي سامح هللا لهاا أن تقايم
فيه فهتا تنب ارتكبه هتا المخلوق .
لتل القتل ك يخت

باإلنسان  ،القتل يُعمم على كل مخلوق ينبغي أك تقتله ،

إِ ََّل ِبا ْل َح ِّق
س الَّتِي َح َّر َم َّ
هللا ُ إِ ََّل ِبا ْل َح ِّق ﴾
﴿ َو ََل َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
بالحق القاتل يقتل  ،من يتحمل لم المقتول بحل هللا ال قلاه  ،هللا عاع و ال يتحمال كال لم أهارق تنفياتاب
لحل شرعي  ،فالمقتول إتا كان قاتقب من يتحمل لم القاتل حينما يُقتل هللا ل قله  ،لتل الحليال مرك ثاني :
(( لَنْ َي َزال َ ا ْل ُم ْؤمِنُ فِي فُ ْس َح ٍة ِمنْ دِينِ ِه َما لَ ْم ُيصِ ْب َد ًما َح َرا ًما

))

بالحق القاتل يقتل  ،لكن بالحق
سمح هللا لنا أن نأكل ا نعام  ،لكن كيف تقتلها بالحق ك َمن تبح شاك أمام أختهاا  ،فارآط النباي  ،فغضاب اضابا ب
شليلاب فقال :
(( هَل حجبتها عن أختها ؟ أتريد أن تميتها مرتين )) .
[ ورد في اْلثر ]
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أح ُد ُل ُم َ
يح َته )) .
ِ ْف َر َت ُه َ ،و ْل ُي ِر ْح َذ ِب َ
كحسِ ُنوا ال ّذ ْب َح َ ،و ْل ُي ِح ّد َ
(( َوإ َذا َذ َب ْح ُت ْم َف ْ

[ َر َواهُ ُمسلِ ٌم عن أبي يعل ِداد بن أوس َرضِ َي َّ
هللاُ َعنه ] .
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