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جرية االعتداء على الن فس  ،وإجازة الصيف  18شعبان 1436ه
إن اْلمد لله َنمده ونستعينه ونست غفره  ،ون عوذ بالله من شرور أن فسنا ومن
سيِّئات أعمالنا  ،من ي هده الله فَل مضل له  ،ومن يضلل فَل هادي له ،وأشهد
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له  ،وأشهد أن ُمم ًدا عبده ورسوله {يا أيُّها
الذين آمنوا ات قوا الله حق ت قاته وال َتوتن إال وأن تْ مسلمون {يا أيُّها الناس
ات قوا ربكْ الذي خلقكْ من ن ف ٍ
س واحد ٍة وخلق من ها زوجها وبث من هما رج ًاال
كث ًريا ونساءً وات قوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكْ رقيبًا {يا
يدا * يصلح لكْ أعمالكْ وي غفر لكْ
أيُّها الذين آمنوا ات قوا الله وقولوا ق وًال سد ً
يما
ذنوبكْ ومن يطع الله ورسوله ف قد فاز ف وًزا عظ ً
َأمَاَبَعَدَََ:فات قوا الل عباد الل واعلموا أن الل حرم الظُّلْ على ن فسه وجعله ب ي ن نا
ُمرما  ،ف قال الل ت عال (إن الله ال يظلْ مث قال ذرٍة وإن تك حسن ًة يضاعفها

ِب صلى الل
يما)  ،وعن أِب ذر رضي الل عنه  ،عن الن ِّ
وي ؤت من لدنه أجًرا عظ ً
عليه وسلْ  ،فيما روى عن الل ت بارك وت عال أنه قال (يا عبادي إ ِِّّن حرمت
الظُّلْ على ن فسي وجعلته ب ي نكْ ُمرًما ،فَل تظالموا) رواه مسلْ.
َأيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إن المتأ ِّمل لحوالنا الي وم يد الظُّلْ قد كث ر والب غي قد
استشرى  ،فمن ظل ٍْ ب ي الزوجي إل ت قص ٍري ف أداء حقوق القارب من المرياث
أو غريه  ،إل اعتداء ٍ
ات متن ِّوع ٍة وبصوٍر شّت على حقوق اآلخرين  ،حيث قل
احتام الناس ب عضهْ لب ع ٍ
ض  ،وصارت العَلقة ف كث ٍري من الحوال عدواني ًة ،
الش ِّح والنانية  ،ب عيد ٍة عن اليثار ومراعاة اآلخرين .
مبني ًة على ُّ
وإن من أسوأ ما ان تشر ب ي الناس الي وم جرية االعتداء على الن فس ،حيث صار
دم المسلْ رخيصاً  ،ال أقول  :عند الكفار  ،ف هذا شأن مفروغ منه  ،لكن عند
إخوانه المسلمي  ،وهذا أمر مفزع مقلق !
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فكْ سعنا من قضية ق ت ٍل عند أسب ٍ
اب تافه ٍة  ،وكْ ت ناق لت الخبار قصص
خصوم ٍ
ات دموي ٍة لدِّن مشاد ٍة كَلمي ٍة  ،وكْ حكْ بالقصاص على أشخ ٍ
اص
وضربت أعناق هْ أمام الناس وت ركوا أسرهْ ي عانون اْلزن ويكابدون أل الفراق ،
ولو بثت عن السبب لوجدت أنه ل يكن مسوغاً لقتل حي و ٍان  ،فكيف بإراقة
دم النسان ؟

أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إن شريعت نا السَلمية جاءت بت عظيْ أمر القتل واالعتداء على
الن فس  ،وجعلت عقوب ته قوي ًة ف ال ُّدن يا واآلخرة  ،قال الل ت عال (ومن ي قتل
مؤمنًا مت ع ِّم ًدا فجزاؤه جهنْ خال ًدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا
يما)
عظ ً
ف تأملوا أيُّها الخوة ف هذه خس عقوب ٍ
ات ت ت رتب على من ت عمد ق تل مسل ٍْ بغري
حق ،ف هل ب عد هذا ي قدم من له أدن ت فك ٍري على ق تل ؟
وقد جاءت الحاديث النبوية كثريًة ف هذه المسألة تعل كل عاق ٍل ياف أشد
الوف من القدام على هذه الرية الشن عاء :
الدماء أول ما ي ت قاضى الناس فيما ب ي ن هْ ي وم القيامة  ،عن عبد الل بن مسع ٍ
ود
ف ِّ
رضي الل عنه قال  :قال رسول الل صلى الل عليه وسلْ (أول ما ي قضى ب ي
الناس ي وم القيامة ف الدِّماء) مت فق عليه.
ومن أقدم على إراقة دٍم بغري حق ضيِّق عليه ف دن ياه ق بل آخرته  ،ف عن ابن عمر
رضي الل عن هما قال  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ (لن ي زال المؤمن ف
ِب
فسح ٍة من دينه ما ل يصب د ًما حر ًاما) رواه البخاري  .قال أبو بكر ابن العر ِّ
الدين سعة العمال الصاْلة حّت إذا جاء القتل
رحه الل ت عال  :الفسحة ف ِّ
ضاقت؛ لن ها ال تفي بوزره  ،والفسحة ف الذنب ق بوله الغفران بالت وبة حّت إذا
جاء القتل ارت فع القبول .
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َأيَهَاَالَمَسَلَمَونََ :ومن آثار القتل الوخيمة وعقوباته الليمة أن المقتول يأت ي وم
القيامة بقاتله يا ُّجه عند ربِّه  ،ف عن ابن عب ٍ
اس رضي الل عن هما قال  :سعت
رسول الل صلى الل عليه وسلْ ي قول (ثكلته أ ُّمه  :رجل ق تل رج ًَل مت ع ِّمداً ،
ييء ي وم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره  ،وآخ ًذا رأسه بيمينه أو بشماله ،
ب سل عبدك فيْ ق ت لن ؟ )
تشخب أوداجه د ًما ف ق بل العرش  ،ي قول  :يا ر ِّ
رواه أحد وصححه أحد شاكر.
قال سعيد بن جب ٍري رحه الل ت عال  :من استحل دم مسل ٍْ فكأّنا استحل دماء
الناس جيعاً ،ومن حرم دم مسل ٍْ فكأّنا حرم دماء الناس جيعاً .
َأيَهَا َالَمَسَلَمَونَ ََ :إن من أعظْ السارة وأشد الذالن  :أن ي وِّرط النسان
ن فسه ف دٍم حرٍام  ،قال عبد الل بن عمر رضي الل عن هما  :إن من ورطات
المور الت ال َرج لمن أوقع ن فسه فيها سفك الدم اْلرام بغري حلِّه  .رواه
ي
البخار ُّ
إن الدم المعصوم له شأن عظيْ عند الل ت عال؛ فَل يوز سفكه بغري حق ،أو
الت هاون ف أمره  ،عن عبد الله بن عم ٍرو رضي الل عن هما أن النِب صلى الله عليه
ي
وسلْ قال (لزوال الدُّن يا أهون على الله من ق تل رج ٍل مسل ٍْ) رواه التِّ رمذ ُّ
وصححه اللباِّنُّ.
السَلح على المؤمني  ،وت رويعهْ
َأيَهَاَالَخَ َوةََ :وإن ما شاع هذه اليام حل ِّ
به  ،وهذا ي عتب ر من كبائر ُّ
الذنوب ولو ل ي قاتل به ،فكيف بن قاتل به ؟ وما
الس ِّن  ،الذين ال يسبون عواقب المور
ي ؤسف له جداً أنه صار حّت مع صغار ِّ
 ،وال ي قدِّرون خطورة ما بأيديهْ  ،عن ابن عمر رضي الله عن هما قال  :قال
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السَلح  ،ف ليس منا) مت فق عليه
رسول الله صلى الل عليه وسلْ (من حل علي نا ِّ
 ،وعن أِب هري رة رضي الله عنه قال  :قال أبو القاسْ صلى الل عليه وسلْ (من
أشار إل أخيه بديد ٍة  ،فإن المَلئكة ت لعنه حّت يدعه وإن كان أخاه لبيه وأ ِّمه
 .رواه مسلْ  ،وهذه اللعنة يستح ُّقها ولو كان مازحاً لعموم اْلديث  ،لن
الشيطان قد ي ن زغ ف يده ف تصيب اْلديدة أخاه  ،فكيف بن ي ت عمد إصابة
إخوانه المسلمي .
الدماء ،وتد ُّل على حرمة المسلْ على
وهذه الحاديث وأمثالا ت ثبت خطورة أمر ِّ
أخيه المسلْ  ،وتس ُّد كل ذريع ٍة من ذرائع إخافته وت رويعه  ،فضَلً عن إيذائه
واالعتداء عليه  ،وأعظْ االعتداء  :سفك دمه  ،نسأل الل العفو والعافية  ،كما
نسأله أن يقن دماء المسلمي ،وأن يفظ أيدي نا من دمائهْ  ،وألسنت نا من
أعراضهْ  ،وينِّب نا الفت ما ظهر من ها وما بطن  .بارك الل ل ولكْ ف القرآن
العظيْ  ،ون فعن وإياكْ با فيه من اآليات و ِّ
الذكر اْلكيْ  ،أقول قول هذا
وأست غفر الل العظيْ ل ولكْ من كل ذنب فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيْ .
الطبة الثانية
ب العالمي والصَلة والسَلم على نبيِّ نا ُمم ٍد وعلى آله وصحبه
اْلمد لل ر ِّ
أجعي .

أماَب عدََ:فات قوا الل عباد الل  ،واعلموا أن أعمارنا ُمدودة وأيامنا معدودة  ،وأن نا
ُماسبون على أوقاتنا ومسؤولون عن أعمالنا .
أَيَهَاَالَخَ َوةََ :إن الجازات ليست ُمَلً للكسل أو الت فلُّت من الطاعة  ،أو
ارتكاب المحرمات  ،بجة أن نا ف إجازٍة  ،وإّنا هي ف ت رة است راح ٍة واستجم ٍام من
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أعباء العمل أو الدِّراسة مع المحافظة على الطاعات والب عد عن المحرمات ! بل
إن الموفقي يستغلُّون إجازاِتْ ف أب واب الري من العلْ النافع والدعوة إل الل ،
الصيام  ،وسبل استغَلل شهر رمضان  ،الذي هو
وال سيما فيما ي ت علق بأحكام ِّ
على الب واب .
فكْ من دورٍة علمي ٍة أقيمت ف مثل هذه الجازات ! وكْ من الناس من استفاد
من إجازته ف حفظ ب عض أجزاء القرآن ومراجعة ُمفوظاته السابقة ! ()1
وف الجازة ي ت يسر أداء العمرة الت هي عمل صالح وق ربة إل الل عز وجل  ،ف عن
أِب هري رة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلْ قال (العمرة إل
العمرة كفارة لما ب ي ن هما واْل ُّج المب رور ليس له جزاء إال النة) مت فق عليه .
كما أن الجازة ف رصة لقضاء العمال وصلة الرحام وإعطاء الهل حقهْ  ،من
الفرجة وغريها  ،فإن لربِّك عليك ح ًّقا ولن فسك عليك ح ًّقا ولهلك عليك ح ًّقا
فأعط كل ذي حق حقه !
فالجازة أيُّها الخوة من أعمارنا  ،وَنن مطالبون باالنتفاع ِبا ،
ف عن أِب ب رزة السلم ِّي رضي الله عنه قال  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ
(ال ت زول قدما عب ٍد ي وم القيامة حّت يسأل  :عن عمره فيما أف ناه ؟ وعن علمه
فيْ ف عل ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيْ أن فقه ؟ وعن جسمه فيْ أبَله ؟)
ي وصححه اللباِّنُّ  ، ،اللهْ أصلح لنا دين نا الذي هو عصمة أمرنا ،
رواه التِّ رمذ ُّ
وأصلح لنا دن يانا الت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرت نا الت إلي ها معادنا ! اللهْ
أصلح شباب المسلمي واهدهْ سبل السَلم وخذ بن واصيهْ للهدى والرشاد ،
وجنِّب هْ الفت ما ظهر من ها وما بطن  ،اللهْ آمنا ف دورنا وأصلح والة أمورنا !
اللهْ جنِّب بَلدنا الفت وسائر بَلد المسلمي يا رب العالمي ! اللهْ إنا ن عوذ
الزنا والزالزل والفت ما ظهر من ها وما بطن ! اللهْ من
الربا و ِّ
بك من الغَل والوبا و ِّ
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قصد المسلمي بالقتل والت رويع ،ورام الفساد ف بَلدهْ ،والتخريب ف
أوساطهْ فاهتك ست ره ،واكشف أمره ،واكف المسلمي شره؛ إنك على ك ِّل
شي ٍء قدي ٍر  ،اللهْ من أراد السَلم والمسلمي بس ٍوء فأشغله ف ن فسه ورد كيده
إل َنره ،واجعله عب رًة للمعتبين يا رب العالمي  ،وص ِّل اللهْ وسلِّْ على نبيِّ نا
ب العالمي .
ُمم ٍد وعلى آله وصحبه أجعي واْلمد لل ر ِّ
( )1أصحاب الفضيلة خطباء ُمافظة وادي الدواسر سلمهْ الل :

ف هذا املوضع من الطبة اقرأ هذا التنبيه :

[وإهنا ستقام بإذن الل ف ُمافظتنا وادي الدواسر دورة علمية ملدة أسبوع ابتداء
من يوم الحد بعد غد ف جامع متعب رحه الل  ،بالنويعمة  ،ف حفظ القرآن
الكرمي  ،فاحضر وحث غريك  ،فالدال على الري كفاعله]

