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 مفهوم عهد األمان يف العصر احلاضر وأثره يف استقرار اجملتمعخطبة بعنوان: 
 م9201 ويوني 21 –ه 4014 شوال 17بتاريخ : 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: الوفاء بالعهد بين الجاهلية واإلسالم
 العنصر الثاني: صور مشرقة لعهد األمان في عصر الرسول والصحابة الكرام

 : االلتزام بعهد األمان في العصر الحاضر وأثره في استقرار المجتمعالعنصر الثالث
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 العنصر األول: الوفاء بالعهد بين الجاهلية واإلسالم
 .ُخلق الوفاء ابلعهد وهوأال  ؛هللاضاع بني املسلمني إال َمن رَِحَم ليوم مع ُخُلق نقف ا عباد الله:

أو أعطو  ؛ سواء كان قووال  أم كتابو ف فو أا أبوملم املسولم عقودا  من عهد ووعد والوفاء ابلعهد هو قيام املسلم مبا التزم به
 فالعهد ال بد من الوفاء بهف كما أن اليمني ال بد من الرب هباف ومناط الوفاء والورب أن ؛يلتزم بهو  فيجب أن حيرتمهعهدا  

 يتعلق األممل ابحلق واخلريف وإال فال عهد يف عصيانف وال ميني يف مأمثف فال عهد إال مبعملوف.
ِِتَواِ  ِإمْسَاِعيوَل  }:-عليه السالم  -إمساعيل  عن هد من صفات األنبياء واململسلني؛ قال تعاىلوالوفاء ابلع َواأُْكومْل يف اْل

 {َوِإبْوومَلاِهيَم الَّوِيو َو َّ  }: -عليوه السوالم  -[ف وقال يف إبوملاهيم 54]مملمي:  {نَِبيًّا  ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوال  
نعومف و َّ حوني ."أ.ه. و َّ مجيَع شملائع اإلسالمف ومجيَع ما أُممل به مون الطاعو : " ل اإلمام الطربو و قي[. 37]النجم: 

ا ألمومل ابتاله هللا بِلموات مون األمومل اإلفومت فوأ هنَّف و َّ حوني ف و َّ حينموا ألقومت يف هللا قودَّم ولوده إمساعيول قوملابن  تنفيوي 
 . النار فصرب ابتغاء مملضاة هللا

 يَِبيو  يف فملاشوه ليلوَ  افجوملةفها هو أيممل علومتَّ بون أط لالوب أن ؛ أو  األوفياء ابلعهود وقد كان صل  هللا عليه وسلم
ُون َمون خانو " : ريُدَّ األمانت إىل أهلهاف أَولَيس هو القائلل َُ أبوو داود والرتمويو  !)؟"أدِ  األمان  إىل َمون ائتمنو ف وال 

 .(وحسنه
دِ  اجلميووِل أحسووَنه قوود ضووملَ  النَّوو هللا صوول  هللاُ عليووه وسوولَم يف الوفوواِء موون املاوواِل أمجلَووهف وموون النصوويِب أكملَووهف وموون ر ف 

ملواقف واألحداث اليت كان يفمت فيها مبوا التزموهف فقود ودالئل وفاء حممد صل  هللا عليه وسلم ال تنتهمت عند ا ؛وأعدَله
شهد له أعداؤه أبنه يفمت ابلعهود وال يغدرف فحني لقمت هملقل أاب سفيانف وكان أبو سفيان عل  عداوته حملمد صول  هللا 

فهول سأل هملقل أاب سفيان عن حممد صول  هللا عليوه وسولم عوددا  مون األسوال ف كوان  وا سوأله فيوه قولوه:  ؛ عليه وسلم
 !! يغدر؟. قال ال
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ملوا قُوِبق قوال أبوو بِومل للصوحاب : "مون   الوفاء سار الصحاب  رضمت هللا عنهم؛ فالن  صل  هللا عليوه وسولم خلقوعل  
رسوول هللا صول  هللا  أو َديٌن فليوأِت"". قوال بوابمٌل: فأتيتُوه فقلوُ : إن د رسول هللا صل  هللا عليه وسلمكان له ِعَدٌة عن

ق : "لوو قوود بواء مواُل البحومَلين أعطيتُوو  هِويا وهِويا وهِويا". فلوم ِحووْ مواُل البحومَلْين حو  قُووبِ قوال ي عليوه وسولم
ف قال: فحاَا ي أبو بِمل من مال البحمَلْين ملا بواءه حايو   فعوَددُ،اف فو أا هومت ةسومائ ف صل  هللا عليه وسلم رسول هللا

 .(متفق عليه)فقال ي: "ُخي ماَلْيها" 
والوفوواء ابلعهوود؛ حوو  ولووو فيووه لعوومل  يف اجلاهليوو  كووانوا يتحلووون بزووملف االلتووزام ابلِلموو  اإن  مون:لأيهااا المساا 

وما أكامل القصص اليت تدل عل  هيه املِملمو  يف نفووا اجلواهلينيف ويف لقواء أموري املوممنني عمومل بون اخلطوا  رقاهبم!! 
املوممنني عون أحيول ربول لقيتوهف ف قال عموملو: سوأحد   أ أموري عظ  وعربة مع عمملو بن معدو كمل  رضمت هللا عنهما

يف الصحملاءف أركوق فملسومتف علو" أبود ربوال  أقتلوهف إأا  -يف اجلاهلي   -كن  "  وعن أشجع ربلف وعن أبنب ربل.
خي حيرك ف ن" قاتلو ف  أن بسواد بعيدف فملكض  فملسمت إليه فملأي  فملسا  مملبولا ف وصاحبه يف اخلالءف فصح  فيه:

ن أنوو ؟ قلوو  عمووملو بوون معوودو كوومل ف قووال: أاب  ووورف مووا أنصووفت"؛ أنوو  راكووب وأن مث هنووق متقوودما   ووووف فقووال: موو
رابلف قال: أن  آمن ح  تملكبف فلما وصل إىل فملسه بلس واحتىبف قل : خي حيرك ف ن" قاتل ف قال: أمل تقل 

أأم  .")ننيي: إن  آمن ح  تملكب؟ قال: بل ف قال: فلس  بملاكبف فانصملف  عنهف فهويا أحيول ربول أ أموري املومم
أبنوه  (؛ فانظمل إىل حيل  الملبل علم أن عمملو بن معدو كمل  أعطاه عهودا  العمل  يف اجلاهلي  ألمحد باد املوىل ورفاقه.

 مل يملكب؛ فاحتىب الملبل ورفق الملكو  ؛ وو َّ عمملو بعهده وتملكه!!! لن يقتله مادام رابال  
ألن أمووت " قوال يف اجلاهليو  اجلهوالء:  فواء ابلوعود حيو أروع األمالو  يف الو عووف بون النعموان الزويبا  ولقد ضومل  

 ( .األماال ألط عبيد بن سالم).  " عطز اف أحبهللا إيَّ من أكون خمالف املوعدة
.. كلمووُ  حووب ف وصووفاِء .. يف حملوِفهووا اإلخووالُء والنَّقوواُء .. أمجووَع علوو  تقووديملِها ابلعهوودالوفوواُء  أحبتااي فااي اللااه:  
د ُوبوَد ماوَل هويا الوفواِء يف اجلاهلي ِوِ  الظَّلمواِء .. فِيوَف إأا  احلواُل بعوَد نوزوِل َشومليعِ  السَّوماِء .. الُعقالُء .. وإأا كواَن قو

وليلَ  لن جتَد بعَد أل  من يقوُل أو  من حممدف سيِ ِد األنبياِء .. عليوه الصَّوالُة والسوالُم عودَد  ووِم السَّوماِء .. وعودَد 
 . وإماِم األتقياءِ قطمِل املاِء .. خامِت اململسلنَي 

نقوق العهود مبنزلو   هللا قود بعولالزمووا الوفواء ابلعهوود والعقوود؛ وإأكوم ونقوق العهود وخلوف الوعود؛ ف عباد الله:
ُهْم مثَّ }: قالفاحليوانت  ُقُضووَن َعْهوَدُهْم  ِإنَّ َشملَّ الدََّوا ِ  ِعْنَد اَّللَِّ الَّوِييَن َكَفومُلوا فَوُهوْم اَل يُوْمِمنُووَن َّ الَّوِييَن َعاَهوْدَت ِمونوْ يَونوْ

إن هوومالء الوويين مجعوووا هوويه اخلصووال " : سووعدوال الزوويخقووال  [.56 ؛ 55]األنفووال:  {يف ُكوولِ  َمووملَّةف َوُهووْم اَل يَوتوَُّقووونَ 
 ؛الاالث: الِفملف وعدم اإلميانف واخليان ف حبي  ال يابتون عل  عهد عاهدوه وال قوول قوالوه هوم شومل الودوا  عنود هللا

 . " مري والِال  وغريهافهم شمل من احل
 الكرام والصحابةصور مشرقة لعهد األمان في عصر الرسول العنصر الثاني: 
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سوواء يف مِو  أم يف املدينو  غري مسولمني لقد كان الملسول صل  هللا عليه وسلم يعيش مع ألياف أخملى  عباد الله:
عقوود األموان واملعاهودات بوني املسولمني  ؛ وح  يعيش اجلميع عل  أرض واحدة يف أمون وأموان وسوالم البود مون إبوملام

أوصووان اإلسووالم بملعايوو  حقوووق غووري املسوولمني املقيمووني يف دأر اإلسووالمف مووع حفوو  حقوووقهم  فقوود وغووري املسوولمني ؛ 
أموملن هللا ؛ وقود  اضوهم و تلِوا،مف وأمواكن عبواد،مكامل ف ويف مقدمتها األمان فمف وحملم اإلسالُم االعتوداء علو  أعمل 

يِن َومَلْ  ُْ عز وبل اب ُ َعوِن الَّوِييَن مَلْ يُوَقواتُِلوُكْم ِ  الودِ  َهاُكُم اَّللَّ ملُِبووُكْم لرب واإلحسان مع املعاهدين فقال هللا تعاىل: } اَل يَونوْ
بمليمل:" ُعىن بيل : ال ينهواكم  ( قال ابن8ِمْن ِدَأرُِكْم َأْن َترَبهللاوُهْم َوتُوْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبهللا اْلُمْقِسِطنَي{ )املمتحن : 

هللا عوون الوويين مل يقوواتلوكم   الوودين موون مجيووع أصووناف امللوول واألدأنف أن تووربهللاوهم وتصوولوهم وتُقسووطوا إلوويهم؛ ألن بِووملَّ 
ن املممِن من أهل احلمل   ن بينه قملابُ  نسبف أو  ن ال قملاب  بينه وبينه وال نسوب غورُي حُمَوملَّم وال منهو ف  عنوهف إأا مل يِو

ووملاع أو سووال ف وقولووه: )ِإنَّ اَّللََّ حيُِووبهللا  ُِ   ألوو  داللووٌ  لووه أو ألهوول احلوومل  علوو  عووورة ألهوول اإلسووالمف أو تقويووٌ  فووم ب
اْلُمْقِسووِطنَي( يقووول: إن هللا حيووب املنصووفني الوويين ينصووفون النووااف ويعطوووهنم احلووقَّ والعوودل موون أنفسووهمف فيوورَبهللاون موون 

 أ. هليهم" بَوملَّهمف وحيسنون إىل من أحسن إ
إن اإلسالم حانا علو  األخوالق العاليو  والورب واإلحسوان موع غوري املسولمني حو  يف احلوملو  والغوزوات!! ففومت احلومل  
اليت أتكل األخضمل واليابس وتزهق فيها األروا  وتدممل املدن والقملى وميوت الصغري والِبري؛ أمومل اإلسوالم ابلسوماح  

 .واحرتام العهود 
ُ َعَلْيوِه َوَسولَّمَ -حه َعْن ُسوَلْيَماَن بْوِن بُومَليْوَدَةف َعوْن أَبِيوِهف قَواَل: " َكواَن َرُسووُل هللِا فقد روى مسلم يف صحي  ِإَأا  -َصولَّ  اَّللَّ

ف َأْو َسملِيَّ فف َأْوَصاُه يف َخاصَِّتِه بِتَوْقَوى هللِا َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َخرْي    قَاَل: اْغوُزوا اِبْسوِم هللِا يف اف مثَّ َأمَّمَل َأِمري ا َعَل  َبْيشف
ف اْغُزوا َواَل تَوغُلهللاواف َواَل تَوْغِدُرواف َواَل َ ْاُوُلواف َواَل تَوْقتُوُلوا ا"؛ فال حوز أن يُقصود ابلقتوال  َسِبيِل هللِاف قَاتُِلوا َمْن َكَفمَل اِبَّللَِّ َولِيد 

ووويو ف والوووزَّمىن  والُعمووومت والَعَجوووزةف والووويين ال يُباشوووملونه عوووادة  كالملهللاهبوووان َمووون ليسووووا أبهووول لوووهف كالنِ سووواء واأللفوووال والزهللا
 والفالَّحنيف إالَّ إأا اشرتك همالء يف الِقتال وبدؤوا هم ابالعتداءف فعندها حوز قتاُفم.

رضمت هللا عنه  -َلمَّا بع  يزيد بن أط سفيان إىل الزام عل  ربع من األرابعف خملج  -رضمت هللا عنه  -وهيا أبو بِمل 
معه يُوصيهف ويزيد راكب وأبو بِمل مَيزمت. فقال يزيد: أ خليفَ  رسول هللاف إمَّا أن تملكوب وإمَّوا أن أنوزل. فقوال: "موا  -

م سَتقدمون بالد ا ُتمتَوْون فيها أبصناف  ف وما أن بملاكبف إ  ِ أحتسب ُخطاو هيه يف سبيل هللا. أ يزيد: إنَِّ أن  بنازلف
وووم سوووتجدون أقوام وووا قووود حبسووووا أنفَسوووهم يف هووويه مووون الطعوووامف فسووومهللاوا هللا علووو  أ وَِّفووواف وامحووودوه علووو  آخملهوووا. وإنَِّ

وووي الزووويطان علووو  رؤوسوووهم مقاعوووَد؛ يعووو":  َُّ الصووووامعف فووواتملكوهم وموووا حبسووووا لوووه أنفسوووهمف وسوووتجدون أقوام وووا قووود ا
ا. وال ف وال تقطعووا شوجملةف الزمامس ف فاضملبوا تل  األعناقف وال َتقتلوا كبري ا َهملم اف وال امملأةف وال وليود  مل ِبووا عموملان  ُُ  

ف وال تُغملقنَّهف وال َتغِدرف وال ُ اِ لف وال جتنبف وال تغللف  ولينصوملن هللا إالَّ لنفعف وال تعقملنَّ هبيم   إالَّ لنفعف وال ُُتمل ِقنَّ خنال 
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يف حال احلمل  فما ابل  يف حوال َمن ينصمله ورسَله ابلغيبف إنَّ هللا قووٌّ عزيز"]البيهقمت يف الِربى[ ؛ هيه السماح  
 السلم؟!!

كما تظهمل األخالق يف معامل  األسملى؛ وعدم قتل األسري واملقيد واململبوط ؛ فقود  الو  بتوبيهوات نو  الملمحو  الويو 
هنو  عوون قتوول األسووري بعود ربطووه وال حوو  إييائووه وهووو مملبووط ف فقوود قووال أبووو أيوو  األنصووارو رضوومت هللا عنووه : مسعوو  

نه  عن قتل الصهللارْب " فواليو نفسمت بيده لو كان  دباب  ما صربُ،ا" ) أبو داود والبيهقومت(ف وقوال : يووم رسول هللا ي
 فتح مِ  " ال جتهزن عل  بمليح وال يُتبعن  ُمدبمل وال يقتل أسري ف ومن أغلق اببه فهو آمن " .

حواهمف ويوممن فوم الطعوام والزوملا  ابلعنايو  ابألسوملى فيوداوى بمل  -صل  هللا عليه وسلم-كما أممل سيدو رسول هللا 
والِساءف يقوول: أبوو عزيوز بون عموري :"كنوُ  يف األسومَلى يووَم بودرف فقوال رسووُل هللِا صولَّ  هللاُ عليوه وسولَّم:" استوصووا 
ابألسوواَرى خووري ا؛ وكنووُ  يف نفووملف موون األنصوواِر فِووانوا إأا قوودموا غووداَءهم وعزوواَءهم أكلوووا التموومَل وألعمووو  الووربَّ لوصوويِ  

سوِل هللِا صلَّ  هللاُ عليه وسلَّم") جمموع الزوائود(؛ وكوان صول  هللا عليوه وسولم يقول:"أكملمووهم وأدفاووهم"ف وكوان أي  ر 
أن يعيش هو صل  هللا عليه وسلم  لقد حاول رسول هللا؛  كل معهم ويمانسهم ويتفقد أحوافموحلس مع األسملى وأي

م من القبائل والبطونف ومل َيْسَع لقتال قطف بل كان دائم ا موْمِ مل ا السولم واملسلمون يف بوف  هادئ مسامل مع من حاوروهن
 عل  احلمل ف والوفاق عل  الزقاق.

هوويه أخووالق سوويد البزوومل وصووحابته يف بهووادهم فزووتان بووني موون كووان خلقووه القووملآن؛ وموون كانوو  غاأتووه ملياوو  ابحلقوود 
 !! والِملاهي  يتليأ ابلقتل واحلملق والتدمري والتفجري واإلهان 

؛ ف أا أبار أحد من املسلمني مزملكا   دار اإلسوالم أميا اهتمام خبلق اجلوار واألمان أيها املسلمون: إن اإلسالم اهتم
ْف بِْنوو ِ  أُم ِ فيجووب معاونتووه علوو  ألوو  وحيووملم خفوومل أمتووهف ففوو  الصووحيحني عوون  : َأَهْبووُ  ِإىَل "َأِط لَالِووبف ف تَوُقوووُل  َهوواِن

َلْيوِه ف فَوَقواَل :  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم الَفْتِح ف فَوَوَبْدتُُه يَوْغَتِسُل َوفَاِلَمُ  ابْونَوُتُه َتْسورُتُُه ف قَالَوْ  : َفَسولَّْمُ  عَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  اَّللَُّ 
ووا ْف ف فَوَلمَّ ْف بِْنووُ  َأِط لَالِووبف فَوَقوواَل : َممْلَحب ووا أِبُمِ  َهوواِن فَوووملََ  ِمووْن ُغْسووِلِه ف قَوواَم َفَصوولَّ  َ َوواِ َ  َمووْن َهووِيِه ف فَوُقْلووُ  : َأَن أُمهللا َهوواِن

اِتٌل رَُبال  َقْد َأَبمْلتُوُه ف فُواَلَن رََكَعاتف ُمْلَتِحف ا يف  َوْو ف َواِحدف ف فَوَلمَّا اْنَصمَلَف ف قُوْلُ  : َأ َرُسوَل اَّللَِّ ف زََعَم اْبُن أُمِ مت أَنَُّه قَ 
ْف : َوَأاَك ُضوح   اْبَن ُهَبرْيََة ف فَوَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ْف قَالَوْ  أُمهللا َهواِن ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َقْد َأَبمْلَن َمْن َأَبمْلِت َأ أُمَّ َهاِن  ".  َصلَّ  اَّللَّ

افَوأُ ِدَمواُؤُهْم َيْسوعَ  َِ ِه قوال صول  هللا عليوه وسولم: "املُْسوِلُموَن تَوَت   وروى أبوداود عن َعْممِلو بن ُشَعْيبف عن أبِيوِه عون َبود 
َوُمَتَسومل يهْم َعلَو  قَاِعوِدِهْم م ِتِهْم أْدَنُهْم َوحُِرُي َعَلْيِهْم أْقَصاُهْمف َوُهْم َيٌد َعَل  َمْن ِسَواُهْم يَومُلد  ُمِزود ُهْم َعلَو  ُمْضوِعِفِهْمف ِبيِ 

اِفملف َوالَ ُأو َعْهدف   َعْهِدِه." َِ  الَ يُوْقَتُل ُمْمِمٌن ِب
 حال احلمل  مع األعداء فما ابل  يف حال السلم؟!! أيها املسلمون: هيه أخالق اإلسالم يف

أتملك الزهادة للغملبيني املنصفني وتصويملهم فيه األخالق والويت تعواملوا مون خالفوا موع املسولمني والنصوارى يف الودول 
ينهم الغملبي . يقول غوستاف لوبون يف " جمل  التمدن اإلسالممت: " إن املسلمني وحدهم هم اليين مجعووا بوني الغورية لود
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وبني رو  التسامح  و أتباع األدأن األخملى وإهنم موع محلهوم السويف فقود تملكووا النواا أحوملارا يف  سوِهم بودينهم ؛ 
 وكل ما باء يف اإلسالم يملممت إىل الصال  واإلصال  ف والصال  أنزودة املممن ف وهو اليو أدعو إليه املسيحيني" .

س  اتريخ النصارى يف بوالد اإلسوالم ف فجملبو  حبقيقو  مزوملق  هومت ويقول العالم  الِون  هنملو دو كاسرتو : "در 
أن معامل  املسلمني للنصارى تدل عل  لطف يف املعاشملة ف وهيا إحساا مل يُم مل عن غري املسولمني .. فوال نعوملف يف 

 اإلسالم جمامع ديني  ف وال أحبارا  حيرتفون السري وراء اجليوش الغازي  إلكملاه الزعو  عل  اإلميان".
ويقول توماا أرنولد يف كتابه الدعوة اإلسالمي  : " لقود عامول املسولمون الظوافملون العومل  املسويحيني بتسوامح عظويم 
مني القملن األول للهجوملة ف واسوتممل هويا التسوامح يف القوملون املتعاقبو  ف ونسوتطيع أن  ِوم حبوق أن القبائول املسويحي  

دة وأن العومل  املسويحيني الويين يعيزوون يف وقتنوا هويا بوني مجاعوات اليت اعتنق  اإلسالم قد اعتنقته عون اختيوار وإرا
أي  حاسوود حاقوود علوو   –واحلووق مووا شووهدت بووه األعووداء  –املسوولمني لزوواهد علوو  هوويا التسووامح " ؛ أبعوود كوول هوويا 

 اإلسالم ليقول: إن اإلسالم دين تطملف وعنف وإرها ؟!! 
 في استقرار المجتمع أثرهر وعهد األمان في العصر الحاضااللتزام بالعنصر الثالث: 

إن عهد األمان يف العصمل احلاضمل ميتد ليزمل كل العهود والعقود وااللتزامات املربم  بني املسلمني وبوني  عباد الله:
 َكواَن َوَأْوفُووْا اِبْلَعْهوِد ِإنَّ اْلَعْهودَ }: -تبوارك وتعواىل  -قوول هللا ل غري املسلمني يف الداخل واخلارج عل  السواء ؛ امتاواال  

ووا  ف وموون أوبووب ألوو  وألزمووه حووق و   [.34]اإلسووملاء:  {َمْسووُموال   حملموو  كوول موون دخوول بووالدن سووائح ا أو زائوومل ا أو مقيم 
فبمجوملد حصوووله علوو  تصومليح اإلقاموو  ف أو أتشوورية ف أو إأن الودخول حقيقوو  خبووتم و يقتوه أو حِمووا مبوبووب األعووملاف 

لدبلوماسيني ومن يف حِمهم ف أو مبوبب االتفاقيات الانائي  بني الودول واملوا يق واالتفاقيات الدولي  يف التعامل مع ا
ف أبو لمليووق موون الطووملق املقووملة املعتووربة قووانون املعوورتف واملعمووول هبووا لوودى الدولوو  املضوويف  وفووق قوانينهووا املنظموو  ف فقوود 

ه ف بول صوار مون واببنوا صار من واببنا مجيعا متعاونني ومتضامنني حف  ماله وعملضه ودموه وخصوصويته وإبالغوه مأمنو
إكملاموووه وحسووون  اسوووتقباله لوووريى منوووا موووا  وووب أن يتصووووره عووون ديننوووا وحضوووارتنا بووول عموووق وعظووويم حضوووارتنا السووومح  
وإنسووانيتنا الملاقيوو  ف ومبووا يسووهم يف تِوووين الصووورة اليهنيوو  الوويت نمليوودها لووديننا وولننووا وجمتمعنووا ف وموون خووالف ألوو  

الفتوه ألبهوزة الدولو  املعنيو  ف دون املسواا حبملمتوه أو خصوصويته علو  أيو  فواببنا ينحصومل يف إبوال  موا يتضوح مون خم
 حال ف وهيا هو حال األمم والزعو  الملاقي  املتحضملة .

إنه حب علينا أن  رتم العهود واملوا يق احمللي  والدولي  موع غوري املسولمني داخول مصومل وخاربهوا؛  أحبتي في الله:
ها أو عملقهوا أو لغتهووا مووا اختلفو  دأنتهووا أو لوهنوا أو بنسوو نفووس بزوملي  مهموواومبوبوب ألوو  حيوملم االعتووداء علو  أو 

دامووو  مسوووامل  ؛ ألن االعتوووداء عليهوووا موووع عهووود األموووان بملميووو  تنِملهوووا مجيوووع الزوووملائع والدسووواتري الزوووملعي  والوضوووعي  
مطلقاف فيودخل يف ابلنهمت عن قتل النفس بغري حق  –قملآن وسن   –وقد باءت النصوء والعملفي  والقوانني الدولي ؛ 

أل  النفس املممن  والنفوا الِافملة  ون فوم عهود أو أموان أو أمو ف ومون ألو  قولوه تعواىل:} قُوْل تَوَعواَلْوا أَتْوُل َموا َحوملََّم 
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ُِْم { ]األنعووام: ووْم َعلَووْي ُِ ُ ِإالَّ 151رَبهللا  اِبحْلَووقِ  { قووال [ف مث قووال تعوواىل يف آخوومل اويوو :} َواَل تَوْقتُولُوووا الوونوَّْفَس الَّوويِت َحووملََّم اَّللَّ
وهوويا شووامل لِوول نفووس حووملم هللا قتلهوواف موون صووغري وكبووريف وأكوومل وأناوو ف وحوومل وعبوودف  »الزوويخ السووعدو رمحووه هللا: 

 «. ومسلم وكافمل له عهد: إال ابحلق
وقد حير الن  صل  هللا عليه وسولم مون  التعوملض للمعاهودين واملسوتأمنني مون املزوملكني وأهول اليمو  أبأى؛ وموا أاك 

تعظيما حلملم  الدماء وصون للعهدف وتزديدا عل  من يتساهل فيهاف ولو كانو  الودماء لغوري املسولمنيف ومون ألو  إال 
ا مَلْ َيملِْ  رَاِئَحَ  اجْلَنَِّ ف َوِإنَّ ِرحَيَها لَُيوَبُد ِمو ا ْن َمِسوريَِة َأْربَِعونَي َعام وقول الن   صل  هللا عليه وسلم:" َمْن قَوَتَل نَوْفس ا ُمَعاَهد 

ُ »  " ]البجارو[ف وعون أط بِوملة قوال: قوال رسوول هللا صول  هللا عليوه وسولم:  ا يف غَورْيِ ُكْنِهوِه َحوملََّم اَّللَّ َموْن قَوتَوَل ُمَعاَهود 
اف َأِو انْوتَوَقَصُهف َأْو َكلَّفَ »أبو داود[. وقال الن  صل  هللا عليه وسلم: « ] َعَلْيِه اجْلَنََّ   ُه فَوْوَق لَاقَتِوِهف َأاَل َمْن ظََلَم ُمَعاَهد 

؛ فََأَن َحِجيُجُه يَوْوَم اْلِقَياَمِ   ا ا ِبَغرْيِ ِليِب نَوْفسف  أبو داود[. « ] َأْو َأَخَي ِمْنُه َشيوْ
مون أمون »؛ فعون عموملو بون احلََموق رضومت هللا عنوه عون النو  قوال  ون فعول ألو الملسول صل  هللا عليه وسولم  وقد تربأ

)أخملبوه البجوارو يف اتر وهف والبيهقومت يف السونن « ء مون القاتول وإن كوان املقتوول كوافمل اربال  عل  دمه فقتله؛ فأن بملو
 الصغملى(.

أيها املسلمون : وهِيا شدد اإلسالم عل  حملم  الدماء عام  ومنها دمواء غوري املسولمني؛ فهوم شوملكاء يف الوولن وفوم 
وز التعوودو علوويهم أو الغوودر هبووم أبو حووال موون حقوووقهم الولنيوو  كاملوو  ؛ كمووا علوويهم واببووا،م الولنيوو  كاملوو ؛ فووال حوو

 األحوال !!
فيا أهَل اإلسالِم .. دينهللاِم ديُن الوفاِء .. ونبيهللاِم أو  األتقياِء .. فتمسِوا بديِنِم واقتدوا بنبيِ ِم .. وكونووا مضوملَ  

 باِ  .. ومل حده إال عنَد الِالِ .مالف لسائمِل األمِم واألدأِن يف الوفاِء .. ف ن كاريا  منهم قد فَوَقَد الوفاَء يف األح
 ؛وبه يعيش اجملتمع يف أمن وأموان ؛ُخلق الِملامف به يسعد الفملد يف الدنيا واوخملة بعهد األمان إن الوفاءأحبيت يف هللا: 

وبوه  ؛واحلوب والورتاحم يسوود بوني أفوملاد اجملتموع ن؛ واألمووالدماء حمقون  ؛واألعملاض مصون  ؛حمفوظ  واألموال فاحلقوق
 ينال املسلم رضا ربه ويهنأ بدخول بنته ..

نسأل الله أن يجعلنا من األوفياء األتقياء ؛ وأن يحفظ مصرنا وبالدنا من كل مكروه وسوء 
 ؛؛؛
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