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 ملخص البحث
ىل أربعة إسمته الناس ق بعد اختياري هلذا املوضوع اهلام والشائك املتعلق بدماء     

 كونه  ظرالن بغض مباحث : حتدثت يف املبحث األول عن حرمة دماء اإلنسان
سفك دما يا مل م ممسلما أو كافر يهوداي أو نصرانيا ، وخلصت أن دم اإلنسان حمر 

أن دمه ؤمن و و املأ،ويف املبحث الثاين حتدثت عن حرمة دم املسلم بغري حق حمرما 
عصوم ، وىف ممهما دا هللا عظيم وال فرق بني املؤمن واملسلم يف الدماء ، كالمه دعن

قسام أالثة د ثثت عن دماء أهل الذمة ، وذكرت أن أهل العهاملبحث الثالث حتد
هدهم عوا ينقض أهل صلح وأهل ذمة ومستأمنون وكلهم دماؤهم معصومة ما مل 

ن نفسه إلنسال ايسفكوا دما حرما ، أما املبحث الرابع حتدثت فيه عن حرمة قتو 
 خامتة يف كرتا ذ السم واالنتحار وغريه ، وأخري  يابى وسيلة من الوسائل ، كتحس

 البحث أهم النتائج اليت استخلصتها . 
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 شكر وتقدير
        

  شكريذا البحث،مثالذي وفقين إلكمال ه وتعاىل الشكر أوال وأخريا هلل سبحانه      
اته تصويب ا من خالل،الذي أفادين كثري  منصور يوسف حممد : شريف الدكتـور ملوتقديري 
لكرميني خوين ااأل وخاصة  أساتذة وزمالء ، هــذا البحث منلكل من ساعدين يف و  ونصائحه

 ميزان يفل ذلك جيع هللا أنفأسأل األستاذ: أبو عمر عثمان واألخ أبو معاذ حمي الدين ، 
 .اجلميع  حسنات

ليت تكفلت كويت اة البدول لرتاث اإلسالميلإلخوة يف مجعية إحياء ا ،أتقدم ابلشكر  كماو  
 ه املؤمنني.ه عبادازى بفأسأل هللا أن جيزي اجلميع خري ما جريية  طالب مجعية اإلحسان اخل

 لباحثا                                                                          
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 اإلهــــــــــــــــداء

 
 حبثي تحىت أهني اجلو املناسب  أسريت الكرمية اليت هيأت يلأهدى هذا البحث إىل     

ى هذه عل اجهإخر  يفالكبري ابين العزيز)  إسحاق ( الذي كان له الدور  واخص ابإلهداء
  . الصورة
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 هللا الرمحن الرحيمبسم 

 
 :وبعد،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وسلم 

فقد جعل هللا سبحانه وتعاىل لدماء الناس وأمواهلم حرمة ومكانة عظيمة، وجعل هلذه احلرمة 
ما واملكانة أسباابً، أمهها وأوالها: اإلسالم فإذا أسلم اإلنسان حرم دمه وماله، إال إذا اقرتف 

يبيح دمه أو ماله، أما ابلنسبة لدماء الكافرين وأمواهلم فقد بينتها األدلة الشرعية ، حيث قسم 
 العلماء الكفار من حيث عالقتهم ابملسلمني إىل أربعة أقسام:

 القسم األول: كفار حربيون أو أهل احلرب
 القسم الثاين: كفار ذميون أو أهل الذمة

 أهل عهدالقسم الثالث: كفار معاهدون أو 
 القسم الرابع: كفار مستأمنون أو أهل األمان

 :ومن خالل هذا التقسيم يتبني أن الكفار عموماً على قسمني
 .القسم األول: أهل حرب، حتل دماؤهم وأمواهلم

 القسم الثاين: أهل عهد، ويشمل: الكفار الذميني، واملعاهدين، واملستأمنني
وسوف أييت التفصيل يف أحكامهم يف البحث، واإلسالم حرم سفك الدماء وقتل النفوس 

من الكتاب  األدلةبغري حق أاي كان نوعها وأنه من أكرب الكبائر ولعظم حرمة الدم جاءت 
تسبب يف قتل نفس وسوف  أووالسنة  ابلوعيد الشديد ملن قتل مسلما أو معاهدا بغري حق 

 الواردة يف حرمة الدماء من السنة النبوية. األدلةعض أتناول يف هذا البحث ب
 مشكلة الدراسة:

 الت التالية :ؤ التسا يف وتتحدد مشكلة البحث 
 مىت ترفع العصمة من املسلم والكافر املعاهد ؟

 ما هي األسباب اليت حترم سفك الدماء ؟
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 هل هناك فرق بني املسلم واملؤمن يف أحكام الدماء؟
 أهل الذمة،و أهل اهلدنة،واملستأمنني؟ما هو الفرق بني 

 ما حكم من قتل النفس أو قتل نفسه؟
 أهداف البحث:

 التالية : األهدافحنقق  إنمن خالل هذا البحث نريد 
 والوقوف علي شروحها البحث على األدلة الواردة يف حترمي الدماء يف السنة النبوية -1
 وغري املعصومة توضيح أحكام الدماء املعصومة -2
  ع على أقوال العلماء يف سفك الدماءاالطال -3
 الدراسات السابقة:      

هذا اجملال ومما اطلعت  يفمن االطالع  على كتب وحبوث كثرية  أمتكننسبة لضيق الوقت مل  
لؤي قاسم عليه كتاب بعنوان: )حرمة الدماء يف الكتاب والسنة ومصادر التشريع( للكاتب 

السنة  يفالفصل الثالث عن حرمة الدماء  يففصول وحتدث  ثالثة إىلوهو مقسم عباس 
هذا  يف أركز أن فأحببتواستفدت منه كثريا يف  حبثي ،  املوضوع  يفذلك وتوسع  يفوفصل 

 .  غريه أوالصحيحني  يفكانت   إن النبوية األحاديثالبحث على ما صح من 
 :منهج البحث     

 النحو التايل:اتبعت املنهج االستقرائي االستنباطي على 
والسنن  ،تتبعت األحاديث الواردة يف السنة يف موضوع حترمي الدماء يف الصحيحني -

 .واكتفيت بذلك نظرا لضيق الوقت ،األربعة 
 ن األربعة.لصحيحني والسناكاعتنيت بتخريج األحاديث من مصادرها األصلية، -
أحدمها،فإين أخرجه إذا كان احلديث  متفقاً عليه  ،عند البخاري ومسلم، أو عند   -

 ن ما خرجاه أصح شيء بعد كتاب هللا تعاىلأل ؛منهما مكتفياً بصحته
واعتمد يف احلكم ،إذا كان احلديث يف السنن األربعة فإنين أخرج احلديث منها  -

 .عليه على كالم الشيخ األلباين صحة وضعفا نظرا لضيق الوقت
عة، واسم الباب ،واجلزء ألتزمت يف التخريج ذكر اسم املؤلف،و الكتاب ،والطب -

 .والصفحة ورقم احلديث



- 5 - 

 

اعتمدت على كتب الشروح يف شرح األحاديث الواردة يف حترمي الدماء من كتب  -
 .الشروح األصلية غالبا

 .استخرجت من كل حديث الفوائد املستنبطة منه -
ترمجت لإلعالم الذين ورد ذكرهم يف البحث ترمجة خمتصرة االسم،والشهرة  -

جد والوفاة من كتب الرتاجم والتاريخ،واعتمدت على املصادر ،واملولد إن و 
 األصلية للرتمجة غالبا.

 .عرفت ابأللفاظ اللغوية املوجودة يف البحث -
 .نسبت اآلايت الواردة يف البحث إىل سورها مع ذكر رقم اآلية  -
عملت فهرس لآلايت ،وفهرس لألحاديث ،وفهرس لإلعالم،وفهرس للمصادر  -

  .وضوعات البحثواملراجع،وفهرس مل
 هيكل البحث:    

 وخامتة ،مباحث،وحتت كل مبحث عدد من املطالب يتكون البحث من مقدمة،وأربعة
 : تقسيمات البحث

 يشتمل البحث على اآليت :
البحث والدراسات السابقة  وأمهيةاملقدمة، وتتكون من مشكلة البحث ، وأهداف البحث 

  .ومنهجية البحث وهيكل البحث وتقسيماته
 تقسيمات البحث :

 :املبحث األول:حرمة دم اإلنسان يف السنة النبوية وفيه مطلبني
 .املطلب األول:تعريف احلرام لغة واصطالحا

  .املطلب الثاين:األحاديث الواردة يف حرمة دم اإلنسان
 :املبحث الثاين : حرمة دم املؤمن أو املسلم وفيه مطلبني

 .املطلب األول : تعريف املؤمن واملسلم
 .املطلب الثاين : األحاديث الدالة على حرمة دم املؤمن واملسلم

 :املبحث الثالث:حرمة دماء أهل الذمة وفيه مطلبني
 .املطلب األول:تعريف أهل الذمة
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 .املطلب الثاين:األحاديث الواردة يف حترمي دماء أهل الذمة
 :املبحث الرابع : حرمة قتل اإلنسان نفسه وفيه مطلبني

 .األول:مفهوم قتل اإلنسان نفسهاملطلب 
 .املطلب الثاين:األحاديث الواردة يف قتل اإلنسان نفسه

 نتائج البحثأهم  خامتة البحث:وفيه
 الفهارس:

 فهرس اآلايت:
 فهرس األحاديث:

 فهرس األعالم:
 فهرس املصادر واملراجع:

 فهرس املوضوعات:
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،وفيه النبويةاملبحث األول : حرمة دماء اإلنسان يف السنة 
 :نيمطلب

 .املطلب األول : تعريف احلرام لغة واصطالحا                 

 .املطلب الثاين : األحاديث الواردة يف حرمة دماء اإلنسان
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 :تعريف احلرام لغة واصطالحا األولاملطلب 
مطلقا، لدليل شرعي أو جاء يف املصباح املنري )احلرام يف اللغة يطلق على الشيء املمتنع فعله 

احلرام هو واحلرام يف اصطالح األصوليني: ) ، 1غريه، كما يطلق على ما ال حيل انتهاكه شرعاً(
املمنوع من إتيانه ومنه احملروم وهو الذي منع سعة الرزق ويقال احلرام واحملظور ما يعاقب على 

 .2(فعله
ل منهما هلما،كدلو مخيتلفان يف  نستخلص من هذين التعريفني اللغوي واالصطالحي أهنما ال

 يدل علي املنع.
 املطلب الثاين : االحاديث الواردة يف حرمة دم االنسان.

 احلديث األول :
قال :قلت اي رسول هللا أي الذنب أعظم ؟ قال ) أن جتعل هلل ندا  3عن عبد هللا بن مسعود

وهو خلقك ( . قلت مث أي ؟ قال ) أن تقتل ولدك خشية أن أيكل معك ( . قال مث أي ؟ 
 4قال ) أن تزاين حليلة جارك (

 شرح احلديث:
 وقوله " أن تقتل ولدك "  5قال اإلمام ابن حجر

                                     
 72ص 1:يوسف الشيخ حممد،ط)املكتبة العصرية( ،ج،حتقيق،املصباح املنري يبن حممد بن علومي املقري،امحد / الفي 1
السمعاين،منصور بن حممد بن عبد اجلبار،قواطع األدلة يف األصول،دراسة وحتقيق:حممد حسن حممد حسن إمساعيل /  2

 10ص1م(ج1999ه1418)بريوت:دار الكتب العلمية،1الشافعي،ط
/ابن مسعود اإلمام الرابين رضي هللا عنه أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أم عبد اهلذيل: صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  3

وآله وسلم وخادمه وأحد السابقني األولني ومن كبار الدريني ومن نبالء الفقهاء واملقرئني مات ابملدينة سنة اثنتني 
)بريوت ،دار الكتب 1رة احلفاظ للذهيب ،دراسة وحتقيق زكراي عمريات ، طوثالثني وله حنو من ستني سنة .راجع تذك

 17ص1العلمية( ج
)بريوت:دار بن كثري(كتاب األدب، 3،اجلامع الصحيح،حتقيق :د. مصطفي البغا ،ط إمساعيل/البخاري ،حممد بن  4

 5655،رقم احلديث:  2236ص 5أيكل معه ج أنابب قتل الولد خشية 
العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله  الكتاينحممد  / أمحد بن علي بن 5

يف متيز الصحابة بلوغ املرام وغريها  ومولده ووفاته  اإلصابةو  الباريلفاته : فتح ؤ ومن م من عسقالن )بفلسطني(
ن حممود بن حممد بن على بن ، خري الدين ب الزر كلى ،م(  1449 - 1372هـ =  852 - 773ابلقاهرة.) 

 178ص1(جم 2002دار العلم للماليني   )بريوت:5ط   ،األعالمفارس
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ال مفهوم له ألن القتل مطلقا أعظم . قلت : ال ميتنع أن يكون الذنب أعظم  1قال الكرماين
من غريه وبعض أفراده أعظم من بعض ، مث قال الكرماين وجه كونه أعظم أنه مجع مع القتل 

 2ضعف االعتقاد يف أن هللا هو الرزاق.
ولدك خشية  أيكل معك(قال ابن بطال :) وأما قوله : ) أن تقتل أنتقتل ولدك خشية  أن) 

ُكم  أن يطعم معك ( فهو كقوله تعاىل : }َواَل تـَْقتـُُلواْ أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنحُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإايح
َلُهْم َكاَن ِخْطءاً َكِبرياً { وقوله تعاىل : }َقْد َخِسَر الحِذيَن قـَتَـُلواْ أَْواَلَدُهْم َسَفهاً ِبَغرْيِ ِعْلٍم  3إنح قـَتـْ

ُ اْفرتَاء َعَلى اّللِه َقْد َضلُّواْ َوَما َكانُواْ ُمْهَتِديَن {َوحَ  : نزلت  5قال عكرمة 4رحُمواْ َما َرَزقـَُهُم اّلله
لية يقتل أحدهم ابنته : كان أهل اجلاه   6فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر . وقال قتادة

والفاقة فحرم هللا قتل األطفال ، وأخرب ) صلى هللا عليه وسلم ( أن ذلك ذنب  خمافة السيب
  7عظيم بعد الكفر(

                                     
الكرماين عبد هللا بن يعقوب بن إسحاق روى عن حيي بن حبر الكرماىن صاحب محاد بن زيد وعن حممد بن أىب /  1

. ج ولد  سنة مخسني ومائتنيقيل:..ن حممش يعقوب الكرماىن ومل يدركه وعنه أبو امحد احلاكم وأبو عبد هللا بن مندة واب
 إبشرافقني قالنبالء  حتقيق جمموعة حم أعالممشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد ، سري راحع::  354ص 29

 األرانءوطسسة الرسالة احملقق : جمموعة حمققني إبشراف شعيب ؤ الناشر م وطاألرانءشعيب 
 عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، احملقق : يشرح صحيح البخار  فتح الباري :/ العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر  2

 188ص 12مرجع سابق ، ج
 31:اآلية، اإلسراء/سورة  3
 140:اآلية،األنعام/سورة  4
/عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص املخزومي : اتبعي مشهور وصفه ابلتدليس احلافظ الذهيب يف أرجوزته والعالئي  5

يل ، وقال الذهيب يف ميزانه : مكي ثقة من مشيخة ابن جريج مات قبل العشرين ومائة راجع :إحتاف ذوي يف املراس
أستاذ مشارك بقسم -رمحه هللا  -كتبه : فضيلة الشيخ محاد بن حممد األنصاري   الرسوخ مبن رمي ابلتدليس من الشيوخ

 فيه بني ثالث رسائل يف أمساء املدلسني لثالثة حفاظ :الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة .خمتصر مجعت 
 28ص 1لسيوطي .جو بكر اره أبوبرهان الدين احلليب ، والثالث جمتهد عصنهم متعاصران : احلافظ ابن حجر ،اثنان م

/قتادة بن دعامة السدوسي البصري :صاحب أنس بن مالك رضي هللا عنه ، كان حافظ عصره ، وهو مشهور  6
 31ص 1ذوي الرسوخ ج إحتافهـ ، من الطبقة الثالثة راجع  117ابلتدليس ، وصفه بن النسائي وغريه ، مات سنة 

)الرايض  2أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،ط/ ابن بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ، حتقيق :  7
 493ص 8م ( ج2003ه 1423مكتبة الرشد ،  –
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بة نا يف املرتأييت هئر وأن القتل من أعظم الذنوب وأنه من أكرب الكبا :يتضح من هذا احلديث
أنه من تل و ور القصأشنع و وخاصة قتل األوالد خشية الفقر من أقبح ،الثانية بعد الشرك ابهلل 

 كما يف احلديث.  ارتكاهباأمور اجلاهلية وقد شدد اإلسالم وحذر من 
 ما يستفاد من احلديث 

 .منه االستزادةحرص الصحابة على تعلم العلم وطلب  -1
 .سعة صدر الرسول صلى هللا عليه وسلم على األسئلة -2
  .قتل النفس أعظم ذنب بعد الشرك ابهلل -3
 .قتل النفس عظيم وأعظمه قتل الولد -4
 .فضل ألحد على أحد يف جلب الرزق له رازق هو هللا والال -5

 احلديث الثاين :
عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  : قال النيب صلى هللا عليه و سلم ) أول ما يقضى بني 

 1الناس ابلدماء (
 شرح احلديث : 

)عن األعمش "بني الناس يوم القيامة يف الدماء" أي اليت وقعت بني  فتح الباري جاء يف
الناس يف الدنيا، واملعىن أول القضااي القضاء يف الدماء، وحيتمل أن يكون التقدير أول ما 
يقضى فيه األمر الكائن يف الدماء، وال يعارض هذا حديث أيب هريرة رفعه: "إن أول ما 

ته" احلديث أخرجه أصحاب السنن ألن األول حممول على حياسب به العبد يوم القيامة صال
 2ما يتعلق مبعامالت اخللق والثاين فيما يتعلق بعبادة اخلالق...(

 أولعظيم عند هللا ولذلك بني النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن  أمرهاالدماء  إن
ل فيه النيب صلى هللا عليه ما يقضى فيه بني الناس الدماء وهذا ال يعارض احلديث الذي يقو 

                                     
 5/البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،كتاب الرقاق، ابب القصاص يوم القيامة ،ج 1

 6168،رقم احلديث :  2394ص
 11الشيخ بن ابز،ط)بريوت :دار الفكر( ج/ ابن حجر العسقالين، امحد بن علي بن حممد،فتح الباري ،حتقيق  2

 396ص
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يف املعامالت  األولألن  1وسلم )إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته(
 بني الناس والثاين يف العبادات .

 ما يستفاد من احلديث :
 أول ما يقضي فيه هللا يوم القيامة بني الناس الدماء. -1
 القيامة.الدماء عظيمة عند هللا هلذا يبدأ هبا يوم  -2
 فيه القصاص من الظامل للمظلوم. -3
 .ندههللا حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه وال يظلم احد ع إن -4

 احلديث الثالث :
: أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ) أبغض الناس إىل هللا ثالثة ملحد يف   2عن ابن عباس

 .  3احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه (
 شرح احلديث :

: قوله : ) أبغض الناس إىل هللا : ملحد . . . ( ال جيوز أن يكون هؤالء  4)قال املهلب
أبغض إىل هللا من أهل الكفر ، وإمنا معناه أبغض أهل الذنوب ممن هو من مجلة املسلمني ، 

ّللِح كتابه فقال تعاىل : }ِإنح الحِذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل ايف  احلرم  يفوقد عظم هللا اإلحلاد 
ْلٍم نُِذْقُه َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم الحِذي َجَعْلَناُه لِلنحاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد ِبظُ 

                                     
/ الرتمذي،  حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي ، اجلامع الصحيح ، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون  ، ط )دار  1

 269ص 2بريوت رجع سنن الرتمذي ،ابب أول ما حياسب به العبد يوم القيامة ،ج –إحياء الرتاث العريب 
ن عبد املطلب رضي هللا عنهما اإلمام البحر عامل العصر أبو العباس اهلامشي بن عم رسول هللا /عبد هللا بن عباس ب 2

صلى هللا عليه وآله وسلم وأبو اخللفاء وقد دعا له النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن يفقهه هللا يف الدين ويعلمه التأويل 
د بن احلنفية وقال: اليوم مات رابين هذه األمة رضي هللا تويف ابن عباس ابلطائف يف سنة مثان وستني فصلى عليه حمم

 33ص 1عنه.تذكرة احلفاظ للذهيب ،مرجع سابق ،ج
 6/ البخاري حممد بن إمساعيل،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،كتاب الدايت، ابب من طلب دم امرئ بغري حق ،ج 3

 6488،رقم احلديث :  2523ص
 مصنف )شرح صحيح البخاري (،  بن عبد هللا األسدي األندلسياملهلب بن أمحد بن أيب صفرة أسيد /  4

ء ري أعالم النبالس.راجع ةبع مائيف شوال سنة مخس وثالثني وأر يف وكان أحد األئمة الفصحاء املوصوفني  ابلذكاء تو 
 . 83ص 34ابب املهلب بن امحد بن أيب صفرة ،جمرجع سابق ،للذهيب
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غري  يف احلرم زائًدا على عذابه لو أحلد يف فاشرتط أليم العذاب ملن أحلد  1ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم {
 ل ظامل فيه ملحد .احلرم ، وقيل : ك

اإلسالم سنة اجلاهلية ، فهو  يف اللغة : العدول عن القصد . وأما املبتغى يف ومعىن اإلحلاد 
 وإتباعطلبهم ابلدخول غري القاتل ، وقتلهم كل من وجدوا من قومه ومنها : انتهاك احملارم ، 

 2حرمها على املؤمنني(اإلسالم و  يف اجلاهلية فنسخها هللا يف الشهوات ؛ ألهنا كانت مباحًة 
نه وتعاىل  سبحاهللا هذا احلديث يبني فيه النيب صلى هللا عليه وسلم خصال ثالثة يبغضها

 النفس بغري حق . إزهاقومنها 
 ما يستفاد من هذا احلديث :

 .أن من ابغض الناس إىل هللا من يرتكب املعاصي يف احلرم -1
  .ىل هللاوض إاجلاهلية أنه مبغفيه من دعا إىل ما خيالف اإلسالم من أمور  -2
 .فيه بيان من يسعى إلراقة دم بغري حق معرض لبغض هللا -3
  .هذه األمور املذكورةاجتناب مفهوم احلديث يدعوان إىل  -4
يف  إلحلاداساوي ق يحفيه داللة على أن السعي املقرون إبرادة إراقة الدماء بغري  -5

 سنة اجلاهلية. إىلاحلرم والدعوة 
 احلديث الرابع:

رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) ال يزال املؤمن  3عن ابن عمر
 .4يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما (

                                     
 25/ سورة احلج ،اآلية: 1
 510ص 8/ ابن بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،حتقيق أبو متيم ايسر بن أبو إبراهيم ،مرجع سابق ج 2
/ عبد هللا بن عمر بن اخلطاب اإلمام رضي هللا عنهما أبو عبد الرمحن العدوى املدين الفقيه: أحد األعالم يف العلم  3

لح للخالفة فعني لذلك يوم احلكمني مع وجود مثل والعمل، شهد اخلندق وهو من أهل بيعة الرضوان وممن كان يص
اإلمام على وفاتح العراق سعد وحنومها رضي هللا عنهما ومناقبه مجة أثىن عليه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ووصفه 

بن ابلصالح. تويف ابن عمر يف أول سنة أربع وسبعني انظر تذكرة احلفاظ للذهيب،مرجع سابق، ابب عبد هللا بن عمر 
 31ص 1اخلطاب، ج

 ،رقم احلديث:2517ص6/البخاري،حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح،مرجع سابق،كتاب الدايت،ج 4
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 :شرح احلديث
هذا احلديث فيه وعيد  1مبا يتوعد به الكافر( )ففيه إشعار ابلوعيد على قتل املؤمن متعمدا

 عليه وأن العقوبة تنتظره يوم القيامة.شديد ملن سفك دما حراما وأنه يضيق 
 :ما يستفاد من احلديث

 احلديث فيه حرمة سفك الدم احلرام./1
 .مل يصب دما حراما املؤمن يف عافية من دينه ما/2
 خرة.يضيق علي سافك الدم احلرام يف الدنيا و تنتظره العقوبة يف اآل /3
 

  

                                     
 506ص4هـ(ج1356،ىرية الكرب )مصر :املكتبة التجا1غري،طصف،فيض القدير شرح اجلامع الو /املناوي،عبد الرؤ  1
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:،وفيه مطلبنياملبحث الثاين : حرمة دم املؤمن أو املسلم  

 املطلب األول : تعريف املؤمن واملسلم

 املطلب الثاين : األحاديث الدالة على حرمة دم املؤمن واملسلم
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 املطلب األول: الفرق بني املؤمن واملسلم

 1والفرق بني املؤمن واملسلم بينه النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث سعد بن أيب وقاص
قال قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قسما فقلت اي رسول هللا أعط فالان فإنه مؤمن 
قال  فقال النيب صلى هللا عليه و سلم )أو مسلم( أقوهلا ثالاث ويرددها على ثالاث )أو مسلم( مث

 2)إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خمافة أن يكبه هللا يف النار(
حلديث أصح دليل على الفرق بني اإلميان واإلسالم ، وأن اإلميان : )هذا ا 3القاضيقال 

ابطن ومن عمل القلب ، واإلسالم ظاهر ومن عمل اجلوارح ، لكن ال يكون مؤمنا إال 
 . 4غري مؤمن ( مسلمامسلما ، وقد يكون 

ومن هنا يتضح لنا الفرق بني املؤمن واملسلم فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن كما 
وكما جاء يف  اجتمعا فرتقاوإذا  افرتقا اجتمعاح يف احلديث وقال العلماء أهنما إذا هو موض

ميَاُن يف   قوله تعاىل : }قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنحا ُقل ملحْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمحا َيْدُخِل اإْلِ
 5يَِلْتُكم مِهْن َأْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنح اّللحَ َغُفوٌر رحِحيٌم { قـُُلوِبُكْم َوِإن ُتِطيُعوا اّللحَ َوَرُسوَلُه اَل 

هما اء فليس بينوالدم قوقالفرق بني املؤمن واملسلم يف األعمال الظاهرة والباطنة أما يف احل
 فرق؛فالقاتل للمؤمن واملسلم يف احلكم سواء،دماؤمها معصومة.

                                     
/ سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أيب وقاص أحد العشرة وآخرهم موات  1

وكان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم يف سبيل هللا وهو أحد الستة أهل الشورى تويف سنة مخس ومخسني وقيل 
ف : بن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،الناشر : دار مات سنة مثان ومخسني ،أنظر :اإلصابة يف متييز الصحابة املؤل

 73ص 3،حتقيق : علي حممد البجاوي ،ابب السني بعدها العني ،ج 1412بريوت ،الطبعة األوىل ،  –اجليل 
بريوت  -/ املؤلف : أبو احلسني، مسلم بن احلجاج، الكتاب : صحيح مسلم، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب  2

 236،رقم احلديث: 132ص 1فؤاد عبد الباقي،ابب أتلف قلب من خياف على إميانه ،جحتقيق : حممد 
ولد يف .القاضي،أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض بن عمرو بن عياض اليحصيب األندلسي مث السبيت املالكي/  3

أبو عبد هللا حممد بن أمحد  ،أنظر الَذَهيب مشس الدينسنة ست وسبعني وأربعمائة وتويف يف سنة أربع وأربعني ومخسمائة.
 204ص 39،جمرجع سابق ، للذهيبسري أعالم النبالء ،
ابب أتلف قلب مرجع سابق ،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ، ،مة القاضي عياض اليحصيب / أبو الفضل ،العال 4

 303،ص 1من خياف على إميانه ،ج
 14/ سورة احلجرات اآلية : 5
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 سلمحرمة دم املؤمن أو املاملطلب الثاين :األحاديث الدالة على 

 : األولاحلديث 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما  : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خطب الناس يوم 
النحر فقال ) اي أيها الناس أي يوم هذا ( . قالوا يوم حرام قال ) فأي بلد هذا ( . قالوا بلد 

ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام قال ) فأي شهر هذا ( . قالوا شهر حرام قال ) فإ
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا ( . فأعادها مرارا مث رفع رأسه 

الذي نفسي  فقال ) اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ( . قال ابن عباس رضي هللا عنهما فو
ارا يضرب بعضكم بيده إهنا لوصيته إىل أمته ) فليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا بعدي كف

 1رقاب بعض (

 شرح احلديث :

 رمحه هللا يف شرح احلديث  2قال اإلمام الشوكاين
) واحلكمة ( يف سؤاله صلى هللا عليه وآله وسلم عن الثالثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما 

مهم وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا  : )من أن ذلك كان الستحضار فهو 3قاله القرطيب
                                     

رقم احلديث :  619ص 2مىن، ج أايم،اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ، ابب اخلطبة / البخاري ،حممد بن إمساعيل  1
1652 

 - 1173/ حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء ) 2
 298ص 6هـ( راجع األعالم للزركلي ،ابب الشوكاين ،ج 1250

العباس املالكي املعروف اببن املزين مؤلف املفهم. مات يف  عمر األنصاري القرطيب أبو بن إبراهيم/ أمحد بن عمر بن  3
.كتاب : ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد 578ومولده سنة  ابإلسكندريةذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة 

هـ( احملقق : كمال 832املؤلف : حممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي )املتويف : 
 امسهمن م ،ابب 1990هـ/1410يوسف احلوت الناشر : دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان الطبعة : الطبعة األوىل، 

 361ص 1أمحد بن عمر ،ج
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خيربهم عنه ولذلك قال بعد هذا فإن دماءكم اخل مبالغة يف بيان حترمي هذه األشياء  عظمة ما
( ومناط التشبيه يف قوله ) كحرمة يومكم هذا ( وما بعده ظهوره عند السامعني ألن حترمي 
البلد والشهر واليوم كان اثبتا يف نفوسهم مقررا عندهم خبالف األنفس واألموال واألعراض 

وهنا يف اجلاهلية فطرأ الشرع عليهم أبن حترمي دم املسلم وماله وعرضه أعظم من فكانوا يستبيح
حترمي البلد والشهر واليوم فال يرد كونه املشبه به أخفض رتبة من املشبه ألن اخلطاب إمنا وقع 

 . 1(ابلنسبة ملا اعتاده املخاطبون قبل تقرير الشرع
 ما يستفاد من احلديث :

 احلجة. ويوم النحر وشهر ذي  تعظيم البلد احلرام فيه -1
 .النهي عن الدماء واألموال واألعراض  -2
 . النهي عن رجوعهم كفاراً  -3
 النهي عن قتاهلم بعضهم بعضاً  -4
 . األمر ابإلبالغ عنه صلى هللا عليه وسلم -5

 : احلديث الثاين
عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) ال حيل دم امرئ مسلم 

 يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث النفس ابلنفس والثيب الزاين
 2واملفارق لدينه التارك للجماعة(

 شرح احلديث:
قال النووي  )ويف هذا احلديث : إثبات قتل الزاين احملصن ، واملراد : رمجه ابحلجارة حىت 

وبيان شروطه يف اببه إن شاء هللا تعاىل ميوت ، وهذا إبمجاع املسلمني ، وسيأيت إيضاحه 
قوله صلى هللا عليه وسلم : ) والنفس ابلنفس (فاملراد به القصاص بشرطه ، وقد  .وأما

يف قوهلم : يقتل املسلم ابلذمي ، ويقتل  -رضي هللا عنهم  -يستدل به أصحاب أيب حنيفة 

                                     
 / الشوكاين ،حممد بن علي  بن حممد ، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  1

 379ص 3ط ) مصر:إدارة الطباعة املنريية (،ابب استحباب اخلطبة يوم النحر ، ج
 6 تعاىل : )النفس ابلنفس...( اآلية ج/ البخاري، حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح،مرجع سابق،ابب قول هللا 2

 6484رقم احلديث :  2521ص
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ي والليث وأمحد .وأما قوله احلر ابلعبد ، ومجهور العلماء على خالفه ، منهم مالك والشافع
صلى هللا عليه وسلم : ) والتارك لدينه املفارق للجماعة (فهو عام يف كل مرتد عن اإلسالم 

أبي ردة كانت ، فيجب قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم ، قال العلماء : ويتناول أيضا كل 
 1 .( خارج عن اجلماعة ببدعة أو بغي أو غريمها ، وكذا اخلوارج . وهللا أعلم
ة لم وهم ثالثليه وس عهذا احلديث يدل علي حرمة دم املسلم إال ما استثناه الرسول صلي هللا

 ل.نه يقتن ديع:قاتل النفس يقتل قصاصا والزاين احملصن يقتل رمجا ،وكذلك املرتد 
 :ما يستفاد من احلديث

 .حرمة دم املسلم/1
 .إذا اعتدي املسلم علي أخيه املسلم ابلقتل يقتل به /2
 يستفاد منه أن الزاين احملصن يقتل. /3
 .قتل من ارتد عن اإلسالم/4

 احلديث الثالث:
أن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما يقول بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إىل احلرقة 

فصبحنا القوم فهزمناهم وحلقت أان ورجل من األنصار رجال منهم فلما غشيناه قال ال إله إال 
األنصاري عنه فطعنته برحمي حىت قتلته فلما قدمنا بلغ النيب صلى هللا عليه و سلم  هللا فكف

فقال ) اي أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال هللا ( . قلت كان متعوذا فما زال يكررها حىت 
 2متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

 شرح احلديث : 
 بعد ما قال (أقتلته حديث أسامة ،قوله )  -قال ابن حجر رمحة هللا

                                     
 164ص11)بريوت:دار إحياء الرتاث العريب(ج2/النووي،حيي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم،ط 1
 صلى هللا عليه ،  ابب بعث النيب ي، اجلامع الصحيح ، مرجع سابق ، كتاب املغاز  إمساعيل، حممد بن  يالبخار /  2

 4021رقم احلديث  1555، ص  4وسلم  ، ج 
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قتل من  حد علىأقدم ي" قال ابن التني : يف هذا اللوم تعليم وإبالغ يف املوعظة حىت ال 
ديد عن زجر ش لعذراتلفظ ابلتوحيد ، وقال القرطيب : يف تكريره ذلك واإلعراض عن قبول 

 اإلقدام على مثل ذلك .
نكار ،  عيد عليه اإلذار وأالعتإمنا كان متعوذا ( كذا أعاد ا قوله ) قال قلت اي رسول هللا وهللا

 . وفيه دليل على ترتب األحكام على األسباب الظاهرة دون الباطنة .
 قوله ) حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (

أي أن إسالمي كان ذلك اليوم ألن اإلسالم جيب ما قبله ، فتمىن أن يكون ذلك الوقت أول 
له يف اإلسالم ليأمن من جريرة تلك الفعلة ، ومل يرد أنه متىن أن ال يكون مسلما قبل دخو 

 أَبَْسَنا رَأَْوا َلمحا ِإميَاهُنُمْ  يَنَفُعُهمْ  َيكُ  فـََلمْ }ذلك . وقال اخلطايب : لعل أسامة أتول قوله تعاىل )
قلت : كأنه محل نفي ولذلك عذره النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يلزمه دية وال غريها .  1{

النفع على عمومه دنيا وأخرى ، وليس ذلك املراد ، والفرق بني املقامني أنه يف مثل تلك 
احلالة ينفعه نفعا مقيدا أبن جيب الكف عنه حىت خيترب أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو 

رغرة خشية من القتل ، وهذا خبالف ما لو هجم عليه املوت ووصل خروج الروح إىل الغ
وانكشف الغطاء فإنه إذا قاهلا مل تنفعه ابلنسبة حلكم اآلخرة وهو املراد من اآلية ، وأما كونه مل 

يلزمه دية وال كفارة فتوقف فيه الداودي وقال : لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك 
، لكن  قبل نزول آية الدية والكفارة ، وقال القرطيب : ال يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع

فيه بعد ألن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع ، قال : فيحتمل أنه مل جيب 
عليه شيء ألنه كان مأذوان له يف أصل القتل فال يضمن ما أتلف من نفس وال مال كاخلاتن 
والطبيب ، أو ألن املقتول كان من العدو ومل يكن له ويل من املسلمني يستحق ديته ، قال : 

يتمشى على بعض اآلراء ، أو ألن أسامة أقر بذلك ومل تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة وهذا 
 2(الدية 

                                     
 85سورة غافر،اآلية: / 1

،  حتقيق حمب الدين  يار خشرح صحيح الب يحممد بن أمحد بن حجر ، فتح البار أمحد بن علي بن ، / العسقالين 2
رقم  195ص  12( ج  أحياهااخلطيب و عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، مرجع سابق ابب قول هللا تعاىل: ) ومن 

 6364احلديث : 
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حرم قتله  ال اله إال هللا بهذا احلديث أن من نطق  يفيتضح لنا من قصة أسامة بن زيد 
 وعصم دمه وماله  وأن أمره موكول إىل هللا وعلينا أن أنخذ ابلظاهر وهللا متويل السرائر   

 ما يستفاد من احلديث : 
 من قال ال اله إال هللا حرم قتله وعصم دمه ماله .  .1
 . على األسباب الظاهرة دون الباطنةالدنيوية  ترتب األحكام إن   .2
 يف احلديث زجر شديد ملن يقدم على قتل من تلفظ بكلمة التوحيد .  .3
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 املطلب األول:تعريف أهل الذمة لغة واصطالحا:
عاَهُد ِذمِهيهاً ألَنه أُْعطَي اأَلمان على ِذمحِة اجِلْزيَة اليت 

ُ
الذمة يف اللغة : هي اأَلمان وهلذا مسي امل

 1 تؤخذ منه
أو  -الذمة يف اصطالح الفقهاء:) الذميون ، والذمي نسبة إىل الذمة ، أي العهد من اإلمام 

 (2ابألمن على نفسه وماله نظري التزامه اجلزية ونفوذ أحكام اإلسالم -ممن ينوب عنه 
كل منهما دلول، املخيتلفان يف من التعريف اللغوي واالصطالحي يتضح لنا أن التعريفني ال

 األمان.يعين 
 : )وأهل العهد ثالثة أصناف:  3قال ابن القيم

 وأهل أمان.   -3وأهل هدنة.   -2أهل ذمة.   -1
  الذمة عقد وقد عقد الفقهاء لكل صنف اباب فقالوا ابب اهلدنة ابب األمان ابب 
 ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤالء كلهم يف األصل  
 وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد  
وقوهلم هذا يف ذمة فالن أصله من هذا أي يف عهده وعقده أي فألزمه ابلعقد وامليثاق مث  

صار يستعمل يف كل ما ميكن أخذ احلق من جهته سواء وجب بعقده أو بغري عقده كبدل 
بفعل وليه أو وكيله كويل الصيب واجملنون املتلف فإنه يقال هو يف ذمته وسواء وجب بفعله أو 

وويل بيت املال والوقف فإن بيت املال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصيب 
واجملنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه وهكذا لفظ الصلح عام يف كل 

لكن صار يف صلح وهو يتناول صلح املسلمني بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار و 
اصطالح كثري من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي اجلزية وهؤالء هلم ذمة مؤبدة وهؤالء 

                                     
 )بريوت: دار صادر ( مادة"ذمم"ج ص1/  ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،مادة : " ذمم " . ط 1
 ه(1427ه ــ 1404ت :دار السالسل ي)الكو 2وسوعة الفقهية الكويتية،ط/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،امل 2
ن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا، مشس الدين من أركان / ابن القيم اجلوزية، حممد ب 3

هـ(  751 - 691اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلماء.مولده ووفاته يف دمشق. تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية )
الين مايو ت :دار العلم للمو ) بري 15ن بن حممود بن علي بن فارس ،األعالم طي، ) الزركلي،خري الد

 56ص6م(ج2002
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قد عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم حكم هللا ورسوله إذ هم مقيمون يف الدار اليت جيري 
دارهم فيها حكم هللا ورسوله خبالف أهل اهلدنة فإهنم صاحلوا املسلمني على أن يكونوا يف 

سواء كان الصلح على مال أو غري مال ال جتري عليهم أحكام اإلسالم كما جتري على أهل 
هل العهد وأهل الصلح وأهل الذمة لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمني وهؤالء يسمون أ

وأما املستأمن فهو الذي يقدم بالد املسلمني من غري استيطان هلا وهؤالء أربعة أقسام  اهلدنة
 (1جتار ومستجريونرسل و 

وضح يف ا هو مم كمومن كالم بن القيم نستخلص أن الفقهاء قسموا أهل الذمة ثالثة أقسا
م اجلزية ،هل يدفعونم و سياق كالمه،فأهل الذمة هم الذين يقيمون بصورة دائمة يف دار اإلسال
م س عليهولي ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني.أما أهل اهلدنة هم أهل الصلح

م ياح،أو غريهر والسالتجاكفهم املقيمون يف بالد اإلسالم بصورة مؤقتة   املستأمنونزية،وأما ج
 ،ليس عليهم جزية،ويؤمنهم احلاكم املسلم أو من ينوب عنه.

  

                                     
/  بن القيم اجلوزية،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ، أحكام أهل الذمة، حتقيق :يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق  1

 873ص2( ج1997ه1418)دار بن حزم :بريوت،1العاروري ،ط
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 لذمةااملطلب الثاين:األحاديث الواردة يف حترمي دماء أهل 
 :األولاحلديث 

رضي هللا عنهما : عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ) من قتل معاهدا  1عبد هللا بن عمرو
  2مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما (

 شرح احلديث:
قال العظيم آابدي مشس احلق:) من قتل معاهدا ( قال يف النهاية جيوز أن يكون بكسر اهلاء 

حلديث ابلفتح أشهر وأكثر واملعاهد من كان بينك وفتحها على الفاعل واملفعول وهو يف ا
وبينه عهد وأكثر ما يطلق يف احلديث على أهل الذمة وقد يطلق على غريهم من الكفار إذا 

  3صوحلوا على ترك احلرب مدة ما انتهى
والذي يظهر يل يف اجلمع أن يقال إن قال ابن حجر  يف اجلمع بني رواايت املختلفة : ) 

فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة من يدرك به ريح اجلنة من يف املوقف والسبعني األربعني أقل ز 
عمال فمن مائة مث األلف أكثر من ذلك وخيتلف ذلك ابختالف األشخاص واألواخلمس

 4وبني ذلك  أفضل ممن أدركه من املسافة القرىب ىأدركه من املسافة البعد
 ما يستفاد من احلديث : 

 فيه وعيد شديد ملن قتل معاهد انه ال جيد ريح اجلنة .   .1
 جيب الوفاء ألهل الذمة ابلعهود اليت أمر هبا الشارع . .2
 أن من تعدى على نفس معاهدة برئت منه ذمة هللا ورسوله . .3

                                     
عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي  / 1

،   مات سنة مثان وستني وقيل تسع وستني أبيهاسلم قبل  السهمي كنيته أبو حممد عند األكثر ويقال أبو عبد الرمحن
)بريوت : دار  1، ط  البجاوييف متيز الصحابة ، حتقيق : على حممد  اإلصابة، امحد بن على بن حجر ،  العسقالين

  192ص  4هـ  ج 1412اجليل 
، 1155ص 3جرم ج ، اجلامع الصحيح ،مرجع سابق ،ابب إمث من قتل معاهدا بغري إمساعيل/ البخاري،حممد بن  2

 2995رقم احلديث: 
دار الكتب )بريوت :2،طأبو الطيب ،شرح سنن أيب داودعون املعبود  مشس احلق العظيم آابدي،أبو الطيب حممد،/  3

 313ص 7،ابب يف الرسل، جه(1415العلمية 
  259ص  12العسقالين ، امحد بن على بن حجر ، مرجع سابق  ، ابب من قتل ذميا بغري جرم ، ج  /4
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 احلديث الثاين:
وذمة عن أيب هريرة : عن النيب صلى هللا عليه و سلم )أال من قتل نفسا معاهدة له ذمة هللا 

 1(رسوله فقد أخفر بذمة هللا فال يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني
 :صحيح يصحيح وضعيف سنن الرتمذ يف: األلبايندرجة احلديث :  قال الشيخ 

 معاهدا ) له ي رجالدة ( أمعاه ) من قتل نفساال ( حرف التنبيه أقوله ) قال املباركفورى : 
احلرمة و ان والضمان واألم لعهدذمة هللا وذمة رسوله ( قال يف اجملمع الذمة والذمام ومها مبعىن ا

ال مة هللا ( قخفر بذقد أواحلق ومسي أهل الذمة لدخوهلم يف عهد املسلمني وأماهنم انتهى ) ف
نقضت عهده إذا ا فرتهضم الذمام وأخيف اجملتمع خفرته أجرته وحفظته واخلفارة ابلكسر وال

 ح وراح يراحاح يريال ر وذمامه ومهزته للسلب ) فال يرح رائحة اجلنة ( أي مل يشم رحيها يق
 وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثالثة قد روي هبا احلديث 

هبذا النفي  قال واملراد  كذا يف النهاية  قال احلافظ بفتح الراء والياء هو أجود وعليه األكثر   
وإن كان عاما التخصيص بزمان ما ملا تعاضدت األدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما 
ولو كان من أهل الكبائر فهو حمكوم إبسالمه غري خملد يف النار وماله إىل اجلنة ولو عذب 

قبل ذلك انتهى  ) وإن رحيها لتوجد من مسرية سبعني خريفا ( أي عاما كما يف رواية 
 2( واجلملة حالية أي واحلال أن ريح اجلنة لتوجد خاري للب

 ما يستفاد من احلديث: 

 والذمي واملستأمن.حرمة دم املعاهد    .1
 فيه بيان  ابلوفاء ابلعهد .  .2
 فيه وعيد شديد ملن قتل معاهدا.  .3

  

                                     
الرتاث العريب  إحياء/ الرتمذي،حممد بن عيسى،اجلامع الصحيح ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط)بريوت :دار  1

 1403،رقم احلديث: 20ص 4( ابب يف من يقتل نفسا معاهدة ج
 . 313ص  7ابب يف الرسل ،ج  مرجع سابق،،عون املعبود ، حممد مشس احلق أبو الطيب ،  العظيم آابدي  / 2
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 قتل اإلنسان نفسهتعريف املطلب األول:
 التعريف : 

االنتحار يف اللغة : مصدر انتحر الرجل ، مبعىن حنر نفسه ، أي قتلها . ومل يستعمله  - 1
 1الفقهاء هبذا املعىن . لكنهم عربوا عنه بقتل اإلنسان نفسه 

ه لى هللا عليلنيب صال اويف حديث أيب هريرة : أن رجال قاتل يف سبيل هللا أشد القتال ، فق
  وى بيده إىل، فأه جلرحما هو على ذلك إذ وجد الرجل أمل اوسلم : إنه من أهل النار ، فبين

 كنانته ، فانتزع منها سهما فانتحر هبا .
 األلفاظ ذات الصلة :

 النحر والذبح :
النحر عند الفقهاء هو : فري األوداج وقطع كل احللقوم ، وحمله من أسفل احللقوم .  - 2

أحكامه ابسم ) انت . وهلذا ذكروا ويطلق االنتحار على قتل اإلنسان نفسه أبي وسيلة ك
 2قتل الشخص نفسه ( 

  

                                     
 / لسان العرب واتج العروس مادة حنر  1
  8/105،111، هناية احملتاج  11/42، املغىن 5/41/ البدايع  2
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 املطلب الثاين:األحاديث الواردة يف قتل اإلنسان نفسه

 احلديث األول :
رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم التقى هو  1عن سهل بن سعد الساعدي

إىل  اآلخرونواملشركون فاقتتلوا فلما مال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إىل عسكره ومال 
عسكرهم ويف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة إال 

منا اليوم أحد كما أجزأ فالن فقال رسول هللا صلى هللا أجزأ  اتبعها يضرهبا بسيفه فقيل ما
عليه و سلم ) أما إنه من أهل النار ( . فقال رجل من القوم أان صاحبه قال فخرج معه لكما 
وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فخرج الرجل جرحا شديدا فاستعجل املوت فوضع 

فه فقتل نفسه فخرج الرجل إىل رسول هللا سيفه ابألرض وذاببه بني ثدييه مث حتامل على سي
صلى هللا عليه و سلم فقال أشهد أنك رسول هللا قال ) وما ذاك ( . قال الرجل الذي ذكرت 

آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أان لكم به فخرجت يف طلبه مث جرح جرحا 
مث حتامل عليه فقتل نفسه . شديدا فاستعجل املوت فوضع سيفه يف األرض وذاببه بني ثدييه 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عند ذلك ) إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما 
يبدو للناس وهو من أهل النار . إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من 

 2أهل اجلنة (
 شرح احلديث:

وقد ظهر منه أنه مل يقاتل هلل وإمنا قاتل غضبا قال احلافظ بن حجر يف شرح احلديث : 
لقومه، فال يطلق على كل مقتول يف اجلهاد أنه شهيد الحتمال أن يكون مثل هذا، وإن كان 

مع ذلك يعطى حكم الشهداء يف األحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية 

                                     
–سهل بن سعد بن سعد بن مالك اخلزرجى ابن الوليد بن ثعلبة اإلمام الفاضل ، املعمر بقية أصحاب رسول هللا /  1

كان من أبو العابس اخلزرجى األنصاري الساعدي هو آخر من مات ابملدينة من الصحابة ، و   - صلى هللا عليه وسلم 
. أبناء املائة ذكرا  عدد كبري وفاته يف سنة إحدى وتسعني . وقال أبو نعيم وتلميذه البخاري : سنة مثان ومثانني

 مؤسسة الرسالة،ط ) ني إبشراف شعيب األرانؤوطاحملقق : جمموعة حمقق أعالم النبالء ، سري الذهيب،حممد بن أمحد،
 3966، رقم احلديث: 1536ص 4ج ،مرجع سابق،يح املختصر اجلامع الصح البخاري،حممد بن إمساعيل،/  2
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اهر املبين على الظن الغالب املقتولني يف بدر وأحد وغريمها شهداء، واملراد بذلك احلكم الظ
وهللا أعلم. وفيه إشارة إىل أن الشهيد ال يدخل النار ألنه صلى هللا عليه وسلم قال: "إنه من 

قتل نفسه وهو بذلك عاص ال كافر، لكن حيتمل أن يكون النيب  أهل النار" ومل يتبني منه إال
 .1( تل نفسهصلى هللا عليه وسلم اطلع على كفره يف الباطن أو أنه استحل ق

 ما يستفاد من احلديث : 
 ع .ن الشر منص  أن اإلعمال ابخلواتيم وال يشهد ألحد ابجلنة إال ما ورد فيه  .1
 إن اإلعمال  مردها إىل النية .   .2
 .مله عفيه أن اإلنسان يقاتل شجاعة ومحية ورايء وغريها وهذا يبطل   .3
 ل النار (من أه انه فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم اخرب أبمر غييب حيث قال )  .4
 فيه وعيد شديد ملن قتل نفسه .  .5

 احلديث الثاين:
بن عبد هللا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : قال رسول هللا صلى هللا  2عن جندب

خذ سكينا فحز هبا يده فما رقأ عليه و سلم ) كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأ
 3الدم حىت مات قال هللا تعاىل ابدرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة (

 شرح احلديث وفوائده: 
قال اإلمام ابن حجر قوله: "به جرح" بضم اجليم وسكون الراء بعدها مهملة، وتقدم يف 

خره جيم وهو اجلنائز بلفظ به جراح وهو بكسر اجليم، وذكره بعضهم بضم املعجمة وآ
تصحيف، قوله: "فجزع" أي فلم يصرب على أمل تلك القرحة. قوله: "فأخذ سكينا فحز هبا 
يده" السكني تذكر وتؤنث، وقوله: "حز" ابحلاء املهملة والزاي هو القطع بغري إابنة، قوله: 

سه" بنف "فما رقأ الدم" ابلقاف واهلمز أي مل ينقطع. قوله: "قال هللا عز وجل: ابدرين عبدي

                                     
   89، ص  6ابب ال يقول فالن شهيد ، ج ،، مرجع سابق  يامحد بن على ابن حجر ، فتح البار ،  العسقالين/  1
/ جندب بن عبد هللا بن سفيان البجلي مث العلقي أبو عبد هللا سكن الكوفة مث وروى عنه أهل املصرين قلت وقد  2

 509ص 1يف متييز الصحابة ابب اجليم بعدها النون ج اإلصابةروى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب انظر كتاب 
 3ج ،ذكر عن بين اسرائيل ابب ما  مرجع سابق،ر،/ البخاري، حممد بن إمساعيل، كتاب: اجلامع الصحيح املختص 3

 3276رقم احلديث:  1275ص
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هو كناية عن استعجال املذكور املوت، وقوله: "حرمت عليه اجلنة" جار جمرى التعليل للعقوبة 
ألنه ملا استعجل املوت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختيارا عصى هللا به 

فناسب أن يعاقبه. ودل ذلك على أنه حزها إلرادة املوت ال لقصد املداواة اليت يغلب على 
ن االنتفاع هبا. وقد استشكل قوله: "ابدرين بنفسه" وقوله: "حرمت عليه اجلنة" ألن األول الظ

يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله ملا يومهه سياق احلديث من أنه لو مل يقتل 
نفسه كان قد أتخر عن ذلك الوقت وعاش، لكنه ابدر فتقدم، والثاين يقتضي ختليد املوحد 

 يف النار.
اب عن األول أن املبادرة من حيث التسبب يف ذلك والقصد له واالختيار، وأطلق عليه واجلو 

املبادرة لوجود صورهتا، وإمنا استحق املعاقبة ألن هللا مل يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو 
قتل نفسه فاستحق املعاقبة لعصيانه. اثنيها: كان كافرا يف األصل وعوقب هبذه املعصية زايدة 

فره. اثلثها: أن املراد أن اجلنة حرمت عليه يف وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه على ك
السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه املوحدون يف النار مث خيرجون. رابعها: أن املراد جنة 
معينة كالفردوس مثال. خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غري 

 1ر حرمت عليه اجلنة إن شئت استمرار ذلك. سابعها: قال النوويمراد. سادسها: أن التقدي
حيتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها ويف احلديث حترمي 
قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غريه، وقتل الغري يؤخذ حترميه من هذا احلديث بطريق 

األوىل. وفيه الوقوف عند حقوق هللا ورمحته خبلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن األنفس 
يه التحديث عن األمم املاضية وفضيلة الصرب على البالء وترك التضجر من ملك هللا. وف

اآلالم لئال يفضي إىل أشد منها. وفيه حترمي تعاطي األسباب املفضية إىل قتل النفس. وفيه 
التنبيه على أن حكم السراية على ما يرتتب عليه ابتداء القتل. وفيه االحتياط يف التحديث 

                                     
/ اإلمام احلافظ األوحد القدوة شيخ اإلسالم علم األولياء، حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري احلزامي  1

ن تصانيفه "شرح صحيح احلوراين الشافعي، صاحب التصانيف النافعة مولده يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة، م
مسلم" و"رايض الصاحلني" و"األذكار" و"األربعني" و"اإلرشاد" يف علوم احلديث و"التقريب" وغريها مات الرابع 

ص   4،مرجع سابق  ج  ان الكتاب: تذكرة احلفاظ ، للذهيبوالعشرين من رجب سنة ست وسبعني وستمائة. عنو 
174  
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فظ فيه بذكر املكان واإلشارة إىل ضبط احملدث ملن حدثه لريكن وكيفية الضبط له والتح
 1السامع لذلك، وهللا أعلم.

 احلديث الثالث:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه : عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ) من تردى من جبل فقتل 

ه فسمه يف مسا فقتل نفس حتسينفسه فهو يف انر جهنم يرتدى فيه خالدا خملدا فيها أبدا ومن 
يده يتحساه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ 

 2هبا يف بطنه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا (
 شرح احلديث : 

قوله: "من تردى من جبل" أي أسقط نفسه منه، ملا يدل عليه قال ابن حجر يف الفتح  
نه تعمد ذلك، وإال فمجرد قوله تردى ال يدل على التعمد. قوله: قوله: "فقتل نفسه" على أ

" مبهملتني بوزن تندى أي جترع. قوله: "جيأ" بفتح أوله وختفيف اجليم وابهلمز، حتسي"ومن 
ابن التني عن غريه أن هذا  ، وحكيأي يطعن هبا، وقد تسهل اهلمزة، واألصل يف جيأ يوجأ 

احلديث ورد يف حق رجل بعينه، وأوىل ما محل عليه هذا احلديث وحنوه من أحاديث الوعيد 
 .  3( أن املعىن املذكور جزاء فاعل ذلك إال أن يتجاوز هللا تعاىل عنه

 ما يستفاد من احلديث: 
 ه.فيه وعيد شديد ملن يقتل نفسه  متعمدا إال أن يتجاوز هللا عن  .1
 فيه حترمي تناول الوسائل املؤدية إىل قتل اإلنسان نفسه .  .2
  .النفس أمانة وهى ملك هلل فال حيق لإلنسان أن يتعدى حدود هللا  .3

 

 

                                     
 496ص 6، جمرجع سابق، يجر ، فتح الباري شرح صحيح البخار امحد بن على بن حممد بن ح /  العسقالين 1
ابب شرب السم والدواء به ومبا خياف،  مرجع سابق ،/ البخاري حممد بن إمساعيل كتاب: اجلامع الصحيح املختصر،  2
 5442رقم احلديث: 2179ص 5ج
ص  10مرجع سابق ، ابب شرب السم والدواء به ... ( ج العسقالين ، امحد بن على بن حجر ، فتح الباري ، / 3

247  
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 اخلــــــامتـــــــــــة
 من خالل هذا البحث توصلت إىل النتائج التالية : 

 ريها .غ أو دماءأن السنة حاءات مبينة  ومؤيدة ملا يف القرآن سواء كان يف ال  .1
األصل إن دم األسان حمرم سواء كان مسلما أو كافرا إال إذا اقرتف ما حيل به دمه   .2

 من قتل أو غريه .
 الوعيد الشديد يف الدنيا واآلخرة ملن قتل مؤمنا أو معاهدا ظلما وعدواان .  .3
 أن من تسبب يف  قتل نفسه يعذب يوم القيامة ابلنار واجلزاء من جنس العمل.  .4
لكفار إىل قسمني أهل حرب دماؤهم وأمواهلم حالل وأهل ذمة وعهد ال ينقسم ا  .5

 حيل دمهم وأمواهلم إال حبق .
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 اآلايتفهرس 
 

رقم  رقم اآلية السورة  اآلايت م
 الصفحة

 9 140 األنعام َقْد َخِسَر الحِذيَن قـَتَـُلواْ أَْواَلَدُهْم َسَفهاً بَِغرْيِ ِعْلمٍ   .1
 9 31 اإلسراء أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق {}َواَل تـَْقتـُُلواْ   .2
}ِإنح الحِذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اّللِح   .3

 {َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم 
 12 25 احلج

وا َوَلِكن ُقوُلوا }قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنحا ُقل ملحْ تـُْؤِمنُ   .4
 {َأْسَلْمَنا

 15 14 احلجرات
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 األحاديثفهرس 
 

 رقم الصفحة احلديث م
 25 ) أال من قتل نفسا معاهدة له ذمة هللا وذمة رسوله ، فقد اخفر بذمة هللا (   .1
 8 ...(أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)   .2
 29 ) أما انه من أهل النار ...(  .3
 15 ) إىن ألعطى  الرجل وغريه أحب إيل منه ...(  .4
 10 الدماء () أول ما يقضى بني الناس   .5
 30 ) كان فيمن كان قبلكم رجال به جرح فجزع فأخذ سكينا ...(  .6
 16 )فان دمائكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ...(  .7
 12 ) ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه مامل يصب دما حرما (   .8
هللا إال اله إال هللا وأىن رسول   ) ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال  .9

 إبحدى ثالث ...(
17 

 11 ) ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ...(  .10
 32 ) من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف انر جهنم (  .11
 24 ) من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة (  .12
 25 )من قتل نفسا معاهدة بغري حلها حرم هللا عليه اجلنة (  .13
 18 أن قال ال اله إال هللا ...( ) اي أسامة أقتلته بعد  .14
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 األعالمفهرس 
 

 رقم الصفحة العلم م
 8  العسقالينامحد بن على بن حممد بن حجر   .1
 16  القرطيبامحد بن عمرو بن إبراهيم   .2
 30 حندب بن عبد هللا بن شعبان البجلى   .3
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 املصادر واملراجعفهرس 

الفيومي املقري ،امحد بن حممد بن على ،املصباح املنري ،حتقيق ودراسة : يوسف الشيخ  (1
 حممد ،ط)املكتبة العصرية. 

)بريوت 1زكراي عمريات ، ط : ذكرة احلفاظ دراسة وحتقيق، ت حممد بن أمحد الذهيب ،  (2
 ،دار الكتب العلمية(

ا لبغا في،اجلامع الصحيح،حتقيق :د. مصط إمساعيللبخاري ،حممد بن ا (3
 )بريوت:دار بن كثري(3،ط

شرح صحيح البخاري   فتح الباري ، أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين ،   (4
 دار الفكر ط )بريوت ::  ق : عبد العزيز بن عبد هللا بن ابزاحملق ، 

بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ، حتقيق : أبو متيم  ابن (5
 .م (2003ه 1423بة الرشد ، مكت –)الرايض  2ايسر بن إبراهيم ،ط

 ،سنن الرتمذي،حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي، (6
 .عليها األحاديث مذيلة أبحكام األلباين ( دار إحياء الرتاث العريب بريوت : ط) ،

بة التجارية )مصر :املكت1غري،طصف،فيض القدير شرح اجلامع الو املناوي،عبد الرؤ  (7
 (.هـ1356،ىالكرب 

حتقيق : حممد فؤاد عبد  مسلم،أبو احلسني، مسلم بن احلجاج، صحيح النيسابوري ،  (8
 (.دار إحياء الرتاث العريبط ) بريوت : الباقي 

ط ) إكمال املعلم شرح صحيح مسلم اليحصيب ،  بن عياض  عياض، القاضي  (9
 (.:إدارة الطباعة املنرييةمصر

)بريوت:دار إحياء 2النووي،حيي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم،ط (10
 .(الرتاث العريب

 .)بريوت: دار صادر ( 1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ، ط (11
وسوعة الفقهية امل، ه 1427ه ــ 1404 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، (12

 .ت :دار السالسل(ي)الكو 2الكويتية،ط
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أحكام أهل   1997ه1418 بن القيم اجلوزية،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ،ا (13
دار بن حزم بريوت : )،ط العار وريلبكري وشاكر توفيق ا الذمة، حتقيق :يوسف أمحد

.) 
صحابة ، حتقيق متيز ال يف اإلصابة هـ 1412 ، امحد بن على بن حجر ، العسقالين (14

 ( .)بريوت : دار اجليل  1، ط  ي: على حممد البجاو 
عون املعبود شرح سنن أيب ه ،1415مشس احلق العظيم آابدي ،أبو الطيب حممد، (15

 (.لكتب العلمية دار اوت : ) بري  2طداود 
موعة جم حتقيق سري أعالم النبالء املؤلف : ، حممد بن أمحد الَذَهيب احملقق الذهيب ،  (16

 (. مؤسسة الرسالةط ) بريوت :  ،وط ؤ حمققني إبشراف شعيب األران
الزر كلي،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن  (17

 للماليني(.)بريوت:دار العلم 5م،ط2002فارس،األعالم،
السمعاين،منصور بن حممد بن عبد اجلبار،قواطع األدلة يف  (18

م،دراسة وحتقيق:حممد حسن حممد حسن إمساعيل 1999ه1418األصول،
 )بريوت:دار الكتب العلمية(.1الشافعي،ط

 األنصاري،محاد بن حممد،إحتاف ذوي الرسوخ مبن رمي ابلتدليس من الشيوخ. (19
 

 

 


