
في البدء قال الشيخ ع��ادل عبدالصمد: إن االسالم 
قد حرم االعتداء على النفس البشرية، وحذر من ذلك 
تحذيرًا شديدًا، حتى بين الرسول »صلى الله عليه وآله 
وسلم« ذلك وعده من السبع الموبقات، في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي 
من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال: »اجتنبوا السبع الموبقات.. قالوا يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم 

الله إاّل بالحق.. ...«.
ول��ذا فالله عز وج��ل قد ح��رم االع��ت��داء على النفس 
البشرية، بل وكرمها تكريمًا كبيرًا، وم��ن تكريمه 
لإلنسان، أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له مالئكته وسخر له ما في السماوات وما في األرض 
جميعًا منه، وأرسل له الرسل ليأخذوا بيديه الى الحق 
وأنزل من أجله شريعة محكمة تضمن له السعادة في 

الدنيا واآلخرة.
ومن أجل هذا فقد ضمنت هذه الشريعة المحكمة 
جميع الحقوق التي تكرم وتسمو بهذا االنسان وفي 
طليعة هذه الحقوق حق الحياة، وهو حق كبير ال يحل 

ألحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه.
وأضاف: بل جعل االسالم قتل النفس بغير حق أعظم 
عندالله من زوال الدنيا، فقد جاء في حديث ُبريده 
-رضي الله عنه- أن النبي »صلى الله عليه وآله وسلم« 
قال: »قتل المؤمن أعظم عندالله من زوال الدنيا«.. 

رواه النسائي.
فإذا علمنا أن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا علمنا 
خطورة وفظاظة القتل العمد بما ال يمكن للغة البشر 
أن تصفه وقد جمعه من أوت��ي جوامع الكلم في هذا 

اللفظ الوجيز.
الفتًا الى أن االسالم حرم االعتداء على النفس البشرية، 
على مالها وعرضها ودمها، ومن ثم إذا وقع االنسان في 
ذلك فقد وقع فيما حرم الله تعالى، ولذا ماذا يقول هؤالء 
الذين يقتلون الناس بغير الحق لربهم يوم القيامة، 
حينما يأتي المقتول معلقًا برقبة القاتل تشخب أوداجه 

دمًا، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني.
وأرجع الشيخ عادل القتل الذي يحدث اليوم الى عدم 
معرفة سيرة رسول الله »صلى الله عليه وآله وسلم« 
وكيف كان يتعامل مع غير المسلمين، بل مع من قالوا 
عنه أنه شاعر وأنه ساحر وأنه مجنون، ورغم ذلك لم 
يقتل ولم يحرق ولم يهدم.. ومن االسباب أيضًا تضليل 
الشباب وتغذيتهم باألفكار الهدامة التي تخالف تعاليم 
االسالم السمحة.. وفي الوقت نفسه غياب رجال الدين 
الذين يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله.

الضرورات الخمس
إل��ى ذل��ك ق��ال الشيخ حسن عبدالرحمن: إن من 
األسس العظيمة التي قام عليها التشريع االسالمي 

تحقيق مصالح العباد جميعًا والحفاظ عليهم من 
أج��ل ذل��ك كانت ال��ض��روري��ات الخمس التي أوصت 
الشريعة بالحفاظ عليها ورعايتها وهي حفظ الدين، 
وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ 
النفس ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر 
وتسفك بغير حق في هذه األيام التي نرى فيها سفك 
الدماء بالليل والنهار من أجل تعصب حزبي، ومن أجل 

تصارع على المناصب والسلطات، يقتل بسبب ذلك 
خلق كثير، من أجل ذلك كان البد من ارشاد الجميع 
الى خطورة هذا األمر وذلك من خالل القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم«: »ال يزال المؤمن في 

فسحة من دينه، مالم يصب دمًا حرامًا«.
وأض���اف: أن��ظ��روا ال��ى النبي »صلى الله عليه وآله 
وسلم« وهو يؤسس لنا قواعد حقوق االنسان في 
االسالم في حجة ال��وداع يوم النحر، فقال: »يا أيها 
الناس أي يوم هذا؟ قالو: يوم حرام، قال: فأي بلد 
هذا؟ قالوا: بلد ح��رام، قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: 
كم وأموالكم وأعراضكم  شهر حرام، قال: »فإن دماء
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 

شهركم هذا«.
وتابع قائاًل: من عظمة الشريعة االسالمية أن حرمة 
الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل 

كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين 
والمستأمنين، حرم االسالم االعتداء عليهم وذلك 
في أحاديث كثيرة من سنة النبي »صلى الله عليه وآله 
وسلم« منها، عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
»من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عامًا«.. محذرًا من مغبة 

التعدي على حرمة الدماء واألنفس.
القتل من الكبائر

وفي ذات الموضوع قال الشيخ رفيق سلمان الشناوي: 
إن الله عز وجل قد كرم االنسان تكريمًا كبيرًا خلقه 
بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وسخر له 
ما في السماوات وما في األرض جميعًا منه، وأرسل له 
الرسل ليأخذوا بيده الى الحق وأنزل من أجله الشرائع 

لتضمن له السعادة في الدنيا واآلخرة.
ومن أجل هذا فقد ضمنت الشريعة االسالمية جميع 
الحقوق التي تكرم وتسمو بهذا االنسان وفي مقدمة 
هذه الحقوق حق الحياة، وهي حق كبير ال يحل ألحد أن 
ينتهك حرمته، بل لقد جعل االسالم قتل النفس من 
الكبائر وهي كبيرة تأتي بعد االشراك بالله تعالى، وليس 
ألحد الحق في سلب هذه الحياة إاّل خالقها وهو الله 
سبحانه وتعالى أو في حد من الحدود التي شرعها الله 
تبارك وتعالى لعباده.. قال تعالى: »وال تقتلوا النفس 

التي حرم الله إاّل بالحق«.

وه��ذا الحق ال��ذي يبيح قتل النفس محدد واض��ح ال 
غموض فيه، وليس متروكًا للهوى والرأي، ففي صحيح 
البخاري ومسلم أنه »صلى الله عليه وآله وسلم« قال: »ال 
يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن ال إله إاّل الله وأني رسول 
الله إاّل بإحِدى ثالث النفس بالنفس والثيب بالزاني 

والتارك لدينه المفارق للجماعة«.
أما ما عدا هذا فال يجوز أبدًا قتل النفس وهذا يدل 
على أن قتل النفس التي حرم الله إاّل بالحق أمر في غاية 

الخطورة.. واآليات واألحاديث في هذا كثيرة.
فعلينا أال نورد أنفسنا في هذه الدماء حتى ال نعرض 

أنفسنا لسخط الله ولغضبه.
روح اإلنسان مكرمة

من جهته قال الشيخ عادل عبداللطيف: من مظاهر 
تكريم الله لإلنسان أن جعل لدمه حرمة فال يجوز 
ألح��د مهما ك��ان شأنه أن يكون سببًا في إراق��ة دم 
أخيه بغير حق.. يقول الله تعالى: »ومن يقتل مؤمنًا 
متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه، وأعد له عذابًا عظيمًا«.. نعم ألن دم المسلم 

ليس باألمر الهين عند الله عز وجل.
إن دم المسلم أعظم عند الله م��ن حرمة بيته 
الحرام.. كيف هذا؟ يقول سيدنا عبدالله بن عمر في 
يوم من األيام نظر النبي »صلى الله عليه وآله وسلم«، 
الى الكعبة المشرفة نظرة إجالل واعظام ثم قال: 
»ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده لدم 
المسلم عند الله أعظم حرمة منك«.. هذه هي مكانة 
دم المسلم في ظل تطبيق منهج الله الذي ال عزة لنا 
إاّل به وال سعادة لنا في الدنيا واآلخرة إاّل به وال أمن 
وال استقرار لبالد المسلمين إاّل به.. فالنفس البشرية 
من أشرف المخلوقات وأكرمها على الله تعالى، بغض 
النظر عن نوع هذه النفس وعن دينه اوعن مذهبها 
وملتها فاإلنسان أكرمه الله وشرفه بداية »ألنه 
يحمل بين جنبيه الروح التي قال الله فيها: »وإذ قال 
ربك للمالئكة إني خالق بشرًا من صلصال من حماٍء 
مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 

ساجدين«.. سورة الحجر.
فشرف هذه النفخة ال يوازيها شرف ولذلك كانت 
روح االنسان مكرمة عند الله وال ينبغي أن تزهق إاّل 

بحق.
كما أن االس��الم عظم دم المسلم وغير المسلم 
الذي ال يقاتلنا في ديننا ألن حفظ النفس من الكليات 
الخمس التي أمر االسالم بحفظها وألن النفس البشرية 
أعظم وأك���رم مخلوقات الله ع��ز وج��ل والعنصر 

البشري أهم مقومات الحياة على وجه األرض.
قال تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 

ممن خلقنا تفضياًل«.

حرمة  الدماء في اإلسالم
المكانة العظيمة لإلنسان 
السيد محمد مصطفى

  إن الله تبارك وتعالى جعل اإلنسان بنيانه في 
األرض فإذا كان اإلنسان قد شرفه الله وجعله بنيانه 
في أرضه وبسيطته فإن له مكانة عظيمة ال يعلمها 
إاّل الله سبحانه وتعالى، ولذلك كرمه الله عز وجل 
أيما تكريم وشرفه أعظم تشريف وفضله على سائر 
المخلوقات تفضياًل عظيمًا وجعل له مكانة كبيرة 
بين سائر المخلوقات، سخر له جميع المخلوقات، 

وجعل كل شيء في الكون لخدمته..
والله سبحانه ص��رف ودب��ر لإلنسان جميع شئون 
حياته، فجعل له السماء سقفًا محفوظًا وبسط له 
األرض وفرشها ومهدها، وجعل الهواء طلقًا يتنفس 
اإلنسان منه ليحيا معافى، وخلق له الماء عذبًا سلسبياًل 
ليشرب شرابًا معينًا طيبًا طاهرًا، وأنبت له النبات في 
األرض ليتغذى ويأكل طعامًا هنيئًا مريئًا، وأنزل له 
المطر وسخر المخلوقات العظيمة القوية في خدمته 
وراحته وجعل له الجبال الرواسي الشامخات لتكون 
أوت��ادًا ل��أرض التي يعيش عليها حتى ال تحيد به، 
كل ما في هذا الكون الفسيح سخره لهذا اإلنسان بل 
وحمله في البر والبحر تكريمًا له وتشريفًا وتعظيمًا 
وذكره بذلك حيث قال تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضياًل« سورة 
 وعال فضل اإلنسان 

ّ
اإلس��راء- آية )70(. فالله جل

وكرمه وأنعم عليه نعمًا كثيرة وعظيمة لو أراد أن 
يحصيها عددًا ما استطاع، بل لو أراد ان يحصي ما في 
نعمة واحدة ما قدر على ذلك، ولذلك يقول أصدق 
القائلين سبحانه وتعالى: »وإن تعدوا نعمة الله ال 

تحصوها«..
وما كانت كل هذه النعم إاّل منه سبحانه وتعالى 
وحده فهو القائل: »وما بكم من نعمة فمن الله«، ولقد 
أنعم الله بكل هذه النعم على اإلنسان ألنه خليفته 
في أرضه، فإنه سبحانه القائل لمالئكته: »إني جاعل 
في األرض خليفة«، يقصد اإلنسان، ولما كان اإلنسان 
بنيان الله وخليفته في األرض، فلقد تكفل الله بحفظه 
وجعل لدم اإلنسان أشد عظمة من كل نعم الله في 
األرض، لذا أمر سبحانه وتعالى بحفظ النفس وحرمة 
الدم وجعلها من الكليات الخمس التي أمر الله بالحفاظ 
عليها بل وجعلها على رأس هذه األم��ور، فالله هو 
القائل: »وال تقتلوا النفس التي حرم الله إاّل بالحق ومن 
تل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فال يسرف في 

ُ
ق

القتل إنه كان منصورًا« كل هذا ليأمن كل انسان على 
نفسه ودم��ه وحياته، وللمؤمن والمسلم على وجه 
الخصوص، فحرمة دم المسلم أشد وأعظم، ولذلك 
يقول الله تعالى: »وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إاّل 
خطئًا«، وتوعد سبحانه من يقتل المؤمن بجملٍة من 
العقوبات الشديدة األليمة، ألم يقل ربنا في كتابه: 
»ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا« ألم 
يقل النبي المصطفى »صلى الله عليه وآله وسلم«: 
»ل��زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من اراقة دم 
امريٍء مسلم«، وقال أيضًا »صلى الله عليه وآله وسلم«: 
»لهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله دم المرء 
المسلم .....« والرسول العظيم »صلى الله عليه وآله 
وسلم« ينظر الى الكعبة يومًا ويقول: »والله اني ألعلم 
حرمتك عند الله تعالى ولدم أمرئ مسلم أعظم عند 
الله حرمة منك«.. بل ويتبرأ ممن يقتل نفسًا خاصة 
مسلمة بغير حق أو ذنب.. كل هذا من الله ورسوله 
حتى يأمن الناس األبرياء على أرواحهم ودمائهم 

فيعيشوا في سالم وأمن وأمان.

نواص��ل ف��ي صحيف��ة »الميثاق« نش��ر ارش��ادات 
ومواعظ دينية دعوية لع��دد من اصحاب الفضيلة 
العلم��اء.. أعض��اء بعثة األزهر الش��ريف ف��ي اليمن 
بغ��رض توعي��ة المجتم��ع بأم��ور دينهم وش��ئون 

دنياهم..
وبكل تأكيد أن مجتمعاتنا اليوم بأمس الحاجة إلى 
مث��ل هذا الخطاب الوس��طي الناضج الذي افتقدناه 
في وس��ط غاب��ة من الخطاب��ات والخط��ب واألفكار 

الشائكة بالتطرف والغلو..
وف��ي ه��ذه المس��احة لمح��ة نورانية عن قداس��ة 
وعظمة وحرمة النفس البش��رية التي نجد اليوم من 
يزهقه��ا بدون وجه ح��ق دون رهبة من قداس��تها 
ودون خوف من خالقها الذي احتفظ لنفسه حق أخذ 
الحياة عنها كما قال مش��ائخنا األجالء في المس��احة 

التالية:

والمذاهب المناصب  أج��ل  من  ظلمًا  زهق 
ُ

ت والنفوس  سفك 
ُ

ت الدماء  عبدالرحمن:  حسن  أ/ 

البشرية النفس  على  االعتداء  حرم  اإلس��الم  عبدالصمد:  ع��ادل  أ/ 

إزهاقها ومحرم  الله  عند  مكرمة  اإلنسان  روح  عبداللطيف:  ع��ادل  أ/ 

الحياة  ف��ي س��ل��ب  ال��ح��ق   ل��ي��س ألح���د  ال���ش���ن���اوي:  أ/ رف��ي��ق 

 أك���د ال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م ن��ج��م مفتي 
الجمهورية المصرية ان قتل ثالثة طالب من 
عائلة مسلمة رميًا بالرصاص لحظة خروجهم 
م��ن منزلهم ب��ال��ق��رب م��ن جامعة كارولينا 
الشمالية بأمريكا هو جريمة إرهابية عنصرية، 
تكشف عن الوجه القبيح لإلسالم والتي زادت 

وتيرتها مؤخرًا في العالم..
وانتقد صمت اإلع���الم األمريكي ع��ن هذه 
الجريمة العنصرية مما يشير إلى ازدواجية 
ال��م��ع��اي��ي��ر ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق��ض��اي��ا ال��ع��رب 

وال��م��س��ل��م��ي��ن، فعندما ي��ك��ون ال��ض��ح��اي��ا من 
المسلمين أو العرب ال يتحرك اإلع��الم مثلما 

يتحرك إذا كان الضحايا من غير المسلمين..
م��ؤك��دًا ان ه��ذه الجريمة اإلره��اب��ي��ة تؤكد 
أن اإلره���اب والقتل والعنصرية ال دي��ن وال 
وطن لهم.. وع��دَّ نجم هذه المواجهات من 
الكراهية السوداء تسعى لنشر الكراهية ضد 
الجاليات المسلمة مما يصنع حالة من العداء 
بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع 

الواحد.

د. إبراهيم نجم: قتل 3 طالب في كارولينا يكشف خطر العداء لإلسالم في أمريكا إحراق مركز إسالمي في أمريكا
  شب حريق في شكل جزئي على مركز إسالمي 
في مدينة هيوستن األمريكية في تكساس ، وترجح 
الشرطة أن يكون الحادث عماًل إجراميًا- بحسب ما 

أفاد أعضاء في المركز. 
ويأتي الحريق بعد ثالثة أيام من قتل ثالثة طالب 
مسلمين بيد شخص يعادي المسلمين في تشابل 

هيل. 
وقال المركز: إن النيران أتت على مبنى تابع لمركز 
"ك��وب��ا دي هيوستن" اإلس��الم��ي، وك���ان يستخدم 

لتخزين كتب وأثاث.

نظم مكتب الثقافة في إب حفل تأبين شهداء المركز الثقافي في المحافظة بحضور بعض جرحى التفجير 
اإلرهابي الذي حدث بالمركز أواخر ديسمبر الماضي. وأكد نائب مدير عام المكتب خالد الكريزي وشعيب 
العدلة عن أسر الشهداء وخالد النظاري عن الجرحى، أكدوا بشاعة الجريمة واستهدافها لأبرياء بوحشية 

تتنافى مع الدين واالخالق والقيم اإلنسانية. 
ودان المتحدثون األعمال االرهابية بكل اشكالها.. مطالبين اجهزة االمن ولجنة التحقيق بسرعة الكشف 

عن المتورطين في ارتكاب الجريمة والجهات الداعمة وتقديمهم إلى العدالة.

دنيا
 ودين
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