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ABSTRACT 

 

Praise be to God and prayers and peace be upon the master of the worlds, our master 

Muhammad and his companions and followers and handed over much recognition. 

The issue of intimidation and fear among the members of society is a warning of 

God, because of the negative impact on the stability of people and communities and 

the texts have always come to warn of this ,so we decided to write in short in this 

subject to clarify the seriousness and that our legislation ensured the peace of people 

and maintain their security, and non-Muslim self, And money and presentation has 

contained the definition of the definition of fear and synonyms of fear and statement 

of the rights of people in Sharia and the deprivation of blood, and the denial of 

treachery, and other vocabulary. 
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 ملخص ال

إن موضوع الرتويع ونشر اخلوف بني األفراد واجملتمع أمٌر حذرنا اهلل تعاىل منه؛ ملا له من أثر سليب يف استقرار الناس 
ذر من ذلك، هلذا ارتئينا أن نكتب بإختصار يف هذا املوضوع لنوضح واجملتمعات ، ولطاملا جاءت  النصوص  اليت ُتح

خطورته، وأن شريعتنا كفلت سالمة الناس واحلفاظ على أمنهم، ويدخل يف ذلك املسلم وغري املسلم فهم يشرتكون يف 
 النفس واملال والعرض.

قوق الناس يف الشريعة، وحرمة الدماء وحرمة الغدر وقد احتوى البحث على تعريف الروع ومرادفه، واخلوف وبيان ح
 ومفردات اأخرى. 

ويتناول هذا البحث مفردة استعملها القرآن "الترويع وأثره على أمن المجتمع" ،  وموضوع البحث هو ُتت عنوان :
بحثية معىن الروع الكرمي وهي "الروع" من قوله تعاىل : "فلما ذهب عن ابراهيم الروع ... ". وقد بينت هذه الورقة ال

والرتويع ومرادفها )اخلوف، والفزع(؛ وأن شريعتنا كفلت سالمة مجيع الناس، املسلم وغري املسلم يف نفسها وماهلا وعرضها 
 ومنعت االعتداء عليه بل وترويعه وختويفه بأي صورة كانت، وجتاوز االمر يف سالمة احليوان.
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 ابرزها من خالل النقاط االتية :أهمية البحث للبحث اهمية 
 بيان التوجيهات الربانية يف احلفاظ على سالمة اخللق من كل أذى.-1
 التسامح والتعايش السلمي يف االسالم  -2
 أهداف البحث  

 الدعوة اىل التحذير من الرتويع وما يرتتب عليه.  -1
 الشريعة االسالمية من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية.شاعة األمن النفسي واجلسدي اللذان تدعوا اليهما  إ  -2
 البحث  خطة   
 :على النحو اآليت  م  س  وقد قح   عدة مواضيع،  سلط الضوء علىيح   البحث  هذا   

 املبحث األول: فيه مطلبان

 املطلب األول معىن الرتويع يف اللُّغة واإلصطالح

 املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة 

 املبحث الثاين: وفيه أربعة مطالب

 ول: صفة املسلماملطلب األ

 املطلب الثاين: ُترمي السب والقتال

  النهي عن الرتويع   :املطلب الثالث

 ُترمي الغدر   املطلب الرابع:

وفيه مطلبان :  حق وحرمة دم املعاهد والذميالثالثاملبحث  أما    

ول: حق املعاهد الذمياملطلب اال  
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 .٧٤هود: آية  (1)
 .259، والتوقيف على مهمات التعاريف: 635املفردات يف غريب القرآن:  ص (2)
 .210غريب القران:  املفردات (3)
 . 4/501، وينظر: مقاييس اللغة: 1258/ 3ينظر: ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (4)

 

 حرمة دم املعاهد والذمياملطلب الثاين: 

إن كلمة )روع ( استعملها  (1) چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  قال تعاىل:
 .القران الكرمي مرة واحدة، والفزع ورد ست مرات، والرهبة مثان مرات ، واخلوف ومشتقاته أكثر من مائة مرة

 المبحث االول: بيان معنى الترويع

 المطلب االول:

 .(1)ع ، ومروع هو الذي يصيبه اخلوف واهللع  فز    :أي  ،عوفعله رو    ،الرتويع مصدر  مفهوم الترويع لغة :

 .(  ۲)روع من يراه  يروع هو صاحب اجلسم واجلهارة كأنه  أفزعته ، ورجل  أوابن فارس يقول رعته    

فزعت من اهلل  :انقباض ونفار يعرتي اإلنسان من الشيء املخيف، وهو من جنس اجلزع، وال يقال": هوواصطالحاً: 

 .(2)"كما يقال خفت منه

 .(3)الرهب: خمافة االنسان من االضطراب املؤدي إىل الفزع

 المطلب الثاني : األلفاظ ذات الصلة.

 أوال: الفزع في اللغة:   

، كقولك: مع على أفزاع  وجيوهو يف األصل مصدر  ،  عر، واآلخر اإلغاثةالفاء والز اء والعني أصالن صحيحان، أحدمها الذُّ 
   ،وأفزعته أنا  ،عريقال فزع يفزع فزًعا، إذا ذ    ، فإما الذي مبعىن الذعر:فزعت إليك وفزعت منك، وال تقل فزعتك

 
فزعة: وامل

ين، أي جلأت إليه فأفزع    عتح وفز    ،أفزعته، إذا أغثته، وأما الذي مبعىن اإلغاثة، فهو كقوهلم:  عز  إليه الف    لتجئح يح   الذي  املكان

 .(4)فزًعا فأغاثينإليه  
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 .2/302، وينظر: مقاييس اللغة:  4/1358ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  (5)
 . 101التعريفات:  (6)
 .303ينظر: املفردات يف غريب القرآن: ص (7)
 . 11/260التحرير والتنوير( 8)

 

 الخوف في اللغة:ثانيا:  

اخلاء والواو والفاء أصٌل واحٌد يدل  على الذ عر والفزع ، وهو اسم مصدر )خاف(، يقال: خاف الرجل خياف خوفاً 
كنت أشد  خوفًا منه،   :قال: خاوفين فالٌن فخفته، أيوخيفًة وخمافًة، فهو خائٌف، والياء مبدلٌة من واو  ملكان الكسرة، ويح 

     . (5)واألمر منه خ ْف بفتح اخلاء

 .(6)"توقع حلول مكروه، أو فوات حمبوب"اخلوف:  قال اجلرجاين:    واصطالحاً:

راد به ما خيطر بالبال من الر عب، واخلوف من اهلل ال يح   اخل ْوف: توق ع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة،وقال الراغب:  
راد به الكف  عن املعاصي واختيار الط اعات، ولذلك قيل: ال يعد  خائفا من مل كاستشعار اخلوف من األسد، بل إمنا يح 

 .(7)هو احلث  على الت حر ز  والت خويفح من اهلل تعاىل:، وقال:  يكن للذنوب تاركا

املكروه جيعل من اإلنسان اخلائف ينقبض منه نالحظ وجود تقارب هذه املعاين لأللفاظ ، إذ وجود السبب حلصول 
فيضطرب مما يؤدي اىل وصوله للخلد ورمبا للعقل أو القلب، فهذه الدقة العالية لالستعمال جتعل لكل أحد أن يعيش 

 آمنا معاىف فال ميتلئ عقله وقلبه األمن.

 ومن خالل هذا البحث سنقدم مباحث تتعلق بالرتويع واالحكام املتعلقة به.

حلاق األذى باآلخر من غري سبب على سبيل إالرتويع هو الفعل الصادر من املروع املتضمن التهديد و  :صة القولوخال
 عتداء.اإل

واآلية تتحدث عن خروج املسبب للخوف وانكشافه، وقد ذكر بعض املفسرين أن للروع قد يكون القلب أو العقل أو 
ُتديدها من جسم االنسان، فالروع نفسه: ذلك اإلضطراب على العقل النفس )اخللد( وهذه االشياء االربعة صعب 

 .  (8)بسبب ما ال تستطيع النفس ُتمله
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 .   1/13، والتوقيف على مهمات التعاريف 15/171ينظر: لسان العرب  (9)
 .٧٠هود: آية (10)

 

 والذي يراه الباحثان أن الروع يف االصطالح:

 ذلك الشعور الذي يدب يف قلب اإلنسان أو خلده ألمر خارج عنه حيصل له من مساع أو فاجعة أو رؤية حدث مؤمل.

ثت عن النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم حبرصه على أمن الناس املؤمنة، فلما رأى املالئكة اليت جاءت اآلية الكرمية ُتد 
بعقوبة قوم لوط، واضافوه ليخربوه باخلرب ظنهم الضيوف فقدم هلم الطعام على عادته صلى اهلل عليه وسلم، وعلى نبينا  

هذا اخلوف ذهب لبيانه املفسرون بأقوال خمتلفة مفادها افضل الصالة والسالم فوجدهم ال يأكلون أحس منهم اخلوف ف
أن ابراهيم عليه الصالة والسالم أراد االطمئنان على قوم لوط ومن آمن معه ال يصيبهم ما يصيب القوم الفاسقني، فلما 

 منه إذ طمأنوه ذهب عنه الروع وهنا إلتفاتة بديعة من النظم القراين أن الذي يذهب عنه اخلوف وأسبابه بأمر أكرب
 .(9)البشرى تأيت من البشارة حيصل عليها اخلائف ليطمأن حىت أثرت على مالمح وجهه وتباشريه

 وهذا امللخص يوقفنا على وقفة بني اخلائف واملخيف والسبب.

 املالئكة بصورهتا أدخلت اخلوف يف نفس  إبراهيم عليه السالم. -1
 اخلوف الذي انتاب إبراهيم وكيف دخل اليه. -2
 تصريح املالئكة بأهنم مرسلون مكلفون إىل قوم لوط فاسقني. -3
 األسباب املفظية اىل اخلوف. -4
 عالجه من قبل املالئكة ببشارهتم: -5

 بالولد امساعيل     -أ
 بنجاة لوط وكل مؤمن -ب

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ     ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  :قال تعاىل

 الشر واألذى من   ه توقع نبراهيم عليه السالم ملا رأى ذلك املشهد فزع منهم ألإن أية على  دلت هذه اآل،  (10 چىئ  
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ه : كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيام (11)

 .48، برقم 1/19يشعر: 

 

ن عدم تقبل األكل عالمة شر منهم جتاه أأولئك الزائرين عند امتناعهم عن األكل وهذا يعين يف عرفهم وتقاليدهم 
 .هلهأبراهيم عليه السالم وأطمئن على نفسه و إطبيعة مهمتهم ذهب الروع عن   املضيف فلما كشفت املالئكة عن

 .او معلومة وضده األمن  مظنونةمارة إوقع مكروه عن  ن اخلوف يدل على تأل ؛خر يقابل الروع هو اخلوفآوهناك لفظ  

  المطلب االول: صفة المسلم

هذا توجيه عظيم منه صلى اهلل عليه وسلم يف ، فقوله صلى اهلل عليه وسلم " املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده "
ُتمد عقباها تورث السامع املا  سان وما ختلفه قاسية تبث األذى من كلمة الفة الل  آخيه، فان أبيان حق املسلم على 

ياء بر ألودت حبياة اأفات آسان بوقلقا اثرمها كبري على الروح والفكر فان الرتويع يبدأ من هنا ولطاملا جاءت سقطات الل  
 .ىل عداوة وخصوماتإأدى اىل قطيعة ورمبا جر    ء، كالم بذي  ءالربييف املناطق الساخنة وشاية دفع مثنها    وخصوصاً 

 فالتهور فعمل اليد بالقتل أو غريه .  ،ما اليد فهي األداة اليت يبطش هبا اإلنسان مما جر به اللسان فالتهمةأ  

 شياءأن املسلم وما حيمل من معىن المسه دال على ثالثة  أخر مر اآلواأل  

 األوىل هو طالب لالمان والسالمة  

 الثاين هو اخلاضع ألوامر ربه  

م على لسان سالقرها اإلأفكان حقه أن يعيش حياة حرة كرمية  ،  نتماء  مان من خالل ذلك اإلالثالث هو املستحق لأل  
 صلى اهلل عليه وسلم.النيب حممد  

 .تحريم السب والقتال  :الثانيالمطلب    

 .(11)قوله صلى اهلل عليه وسلم "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"  

رشدنا نبينا صلى اهلل عليه وسلم إىل هتذيب أملا كان حق املسلم يف احلياة احلرة الكرمية أن يكون أمنا على نفسه ودينه    
الكالم كي ُتسب له صيانة لدينه الذي يوصي بفعل اخلري، فقد ن ينتقي اطايب أالنفوس وأمرها بقول اخلري واحلق و 

 نه سان حيث جيدها سهلة فيغفل العاقبة الغري حممودة فيقع يف احملذور واالجنرار وراء لسانه ألفعال الل  أنسان  يستسهل اإل
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وهو ال  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه : كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله (12)

 .48، برقم 1/19يشعر: 
 " إسناده صحيح". ، وقال شعيب االرناؤوط:  5004، برقم 7/352سنن أيب داود: كتاب األدب،  باب من يأخذ الشيء على املزاح،  (13)

 

 

ىل إفضى به  أتسهله  طاعة اهلل ورسوله فمن استحل السباب واس :وعلى أصل معناها اخلروج عن الطاعة أي  صار فسوقاً 
نه هبذا استحل الدم احملرم الذي حرمته شريعتنا فكان السباب والقتل األكثر خطورة وهو القتل فيؤدي به إىل الكفر وأل

بل ذهب بعض أهل العلم أن هذا احلديث الشريف فيه   ،على احلقيقة  وروحياً   خرين فكرياً نواع الرتويع لآلأشد أأديا إىل  
 التفريق بني أفراد األمة املتماسكة اليت جعلها اهلل أمة وسطا.   هني متضمن التحذير من

نصار ورجل من وقد ذكر الطرباين سبب ورود هذا احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم انتهى إىل جملس من جمالس األ
 .  (12)اله كفر"األنصار كان قد عرف بالبذاءة ومشامتة الناس فقال صلى اهلل عليه وسلم : "سباب املسلم فسوق وقت

 الثالث النهي عن الترويع  المطلب

 .(13)قوله صلى اهلل عليه وسلم : " الحيل ملسلم أن يروع مسلما "  

هذا احلديث فيه قصة ذكرها غري واحد من أهل احلديث أن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يسريون مع النيب صلى 
خذه ففزع فسأل رسول أحدهم فانطلق بعضهم اىل حبل معه وقيل اىل سالحه فأاهلل عليه وسلم وقد أرهقهم العمل فنام  

 .حيل ملسلم أن يروع مسلما " " ال  :اهلل من فعل هذا فأخربوه فقال صلى اهلل عليه وسلم  

ته عند كل حدث يعيشه أصحابه فلرمبا يرون أن مثل هذا مزاحا م  أح هنا يف توجيهات النيب صلى اهلل عليه وسلم ورمحته ب
ال بأس به أن يفعلوه بينهم فلما كان قد أفضى إىل الفزع والروع الذي لو علموا ما قد يسببه يف نفس املفزوع ما فعلوه 

 التيقظحيل بني املسلمني وأرشد املازح اىل  ضراره الإن هذا و أصلى اهلل عليه وسلم بالتوجيه والنصح و  لذلك بادر النيب
يدري ماهي عاقبة الفزع والرتويع وقد ذهب   ذ الإذى  مث واحلفاظ على سالمة أخيه املسلم من الوقوع باألمن الوقوع باإل

العقل والنفس والفزع يدخل اىل العقل فيؤذيه والرتويع يدخل اىل النفس  سالم دعا اىل حفظن اإلأبعض أهل العلم 
 فيؤذيها. 
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 ، وقال شعيب االرناؤوط: " حديث حسن".  5003، برقم 7/352املصدر نفسه: كتاب األدب،  باب من يأخذ الشيء على املزاح،  (14)
 خرى.، وقد اورده يف مواضع أح 1/24/67صحيح االمام البخاري: كتاب العلم، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع" ،   (15)
 .6177، برقم 8/41املصدر نفسه: كتاب األدب باب ما يدعى الناس بآبائهم،  (16)

  

 .(14)"    اً وال جاد  خيه ال العباً أأحدكم متاع   خذن  أوقد جاءت زيادة عند أيب داوود قوله صلى اهلل عليه وسلم : "ال ي

و بزمامه قال: " أي يوم هذا أنسان خبطامه  إمسك  أوروى البخاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو بعرفه على بعريه و 
أليس يوم النحر" قلنا بلى ، قال : " فأي شهر هذا ؟" فسكتنا حىت "قال:    ،مسها" فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى  

كم موالأظننا أنه سيسميه بغري امسه فقال صلى اهلل عليه وسلم : " أليس بذي احلجة " قلنا بلى قال : " فان دمائكم و 
عراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى أن أو 

 . (15)وعى له منه "أيبلغ من هو 

ا صلى اهلل عليه وسلم على الطاعة إذ نففي هذا احلديث داللة واضحة تعكس الصورة النقية لألمة اجملتمعة حول نبي
ال وهي الدم والعرض واملال ، وكأنه دعوة لألمن اجملتمعي أعمال اليت ينبغي جتنبها والعلم حبرمتها  األ  يذكرهم مبا عليهم من

على مالك  لك وسالمة لعرضك وحفاظاً  الذي ال لبس فيه كحرمة مكة وعرفة وشهر ذي احلجة ، فمثل ما تريد أمناً 
 ولغريك حق عليك باملثل، ما أمجلها من نصيحة وتوعية . 

 تحريم الغدر  :الرابع  المطلب

، (16)رفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن "ن الغادر يح أروى البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : "  
ألنه ملتزم على نفسه باإليفاء بالوعد والعهد ومل ؛  حد به مسي غادراً أخل أالوفاء بالعهود هو احلق بني املسلمني فان 

سواق لغدرة الغادر التشهري به وليفتضح أمره فكذا من لوية يف األهنا كانت تضع وتنصب األأيفعله وعلى عادة العرب 
  لقبح اجلرم.د نصبت غدرته أمام اخلالئق وما ذلك إال  فعل هذا من املسلمني يأيت يوم القيامة وق

لقاء إلقتلة أو    يءغتيال وقد يكون الغدر بتسليم بر مر الغدر الرتويع الذي يظهر من آثار الغدر کونه مشعر باإلأوحقيقة    
 .هتمة مهلكة وكل ذلك من الرتويع الذي ال جيوز
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، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده صحيح على 23740، برقم 9/150مسند اإلمام أمحد بن حنبل: مسند األنصار،  حديث سويد بن مقرن،  (17)

 شرط مسلم".
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كتاب األميان، باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم (18)

 .1659، برقم 3/1281عبده،
 ، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده صحيح ".5159، برقم 7/467سنن أيب داود: كتاب األدب، باب يف حق اململوك،  (19)

 

 

 والذميحرمة دم المعاهد  المبحث الثالث:  حق و 

 المطلب االول: حق المعاهد الذمي  

هل أو أخر قد يكون غري مكافئ يف نظر البعض مثل اخلدم نسان اآلفيه توضيح يف كيفية التعامل مع اإل املبحثهذا 
ن هذا مدعاة للتعايل والتهور يف التصورات املخلة فيستخف البعض باخلادم فريوعه أو أولرمبا يتصور البعض  ،الذمة

 بالذمي .

ذا بالنيب إصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا تعاملوا مع خدمهم بقسوة و أجاءت قصص صحيحة عن بعض و 
 خادمة فلطمها ال  إعلى عهد رسول اهلل ليس لنا  ن ويد بن مقرن يقول كنا بين مقر ينصحهم إىل ما يرضي اهلل فهذا سح 
  (17)" اعتقوها"  أحدنا فبلغ ذلك رسول اهلل فقال :

 ،فسمعت صوتا خلفي ،يل بالسوط ضرب غالماً أكنت   :ومن قصة أخرى أليب مسعود االنصاري رضي اهلل عنه قال  
، وفيه قلت يا رسول اهلل هو حر (18)فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : " أن اهلل أقدر منك على هذا الغالم "  

ويف لفظ " قد أمرك أن ُتسن اليه " قال وما اإلحسان قال : " لوجه اهلل تعاىل فقال : " لو مل تفعل للفحتك النار " 
 .(19)أن تعنقه " قال هو حر لوجه اهلل  

يف هذا احلديث العطف البليغ والشفقة العظيمة اليت ظهرت من رسول اهلل على العبد الغالم والتوجيه والنصح السديد   
 لسيده وُتذيره من لفحة النار.

طمة( أدخلت عليه الروع ومحل األذى على  أهنا )الل  رمبا جاءت من تقصري ذلك اخلادم إال  ولو نظرنا وتفكرنا هي لطمة    
 الفكر والروح واجلسد فكفارته العتق الذي أدى اىل اخلالص من لفحة النار .
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 .۱۱۷۹، وعون املعبود ص ۲۲۱/  ۱۲ينظر:  لسان العرب :  (20)
 . ۳/ ۱۰۱ينظر: لسان العرب :   (21)
 .346/ ۲ينظر: مقاييس اللغة :  (22)
 .۲۲ينظر: احكام الذميني واملستأمنني : ص  (23)
 .۲۲ينظر: مصدر نفسه:  ص  (24)
، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده 3052، برقم 4658سنن أيب داود: كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،  (25)

 حسن ".
ال يأخذ املسلمون من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم إذا أعطوا ما عليهم، وما ورد من  السنن الكربى للبيهقي: السنن الكربى، باب (26)

 .18731، برقم 9/344التشديد يف ظلمهم وقتلهم، 
 

 

 المطلب الثاني: حق المعاهد الذمي

 .(20)مانأو طلب أكان من هدنة    يأمن فيه على نفسه سواءً   هو من كان بينه وبني الدولة املسلمة عهداً   :املعاهد 

 .(22)على أمواهلم ودماءهم   ادوا اجلزية فأمنو أهنم مسوا أهل ذمة أل   :وقال ابن فارس ،  (21)والذمي من له عهد  

 .(23)هو اقرار بعض الكفار الذين يعيشون يف كنف الدولة املسلمة على كفرهم بشرط بدل اجلزية  :وقيل  

 .(24)نزل وعاش يف محاية الدولة املسلمة مقابل اجلزية  له كتاب مح   مساوياً  عتقد ديناً ابأنه كل من    :وعرفه البعض  

فالشرع كما سبق من قوله صلى   ،نسانيةحمرمة بالشرع واإلسالم جاء ليقرر حقيقة ساطعة ال غبار عليها أن الدماء اإلو   
نسان على إنسانية كون احلق يف العيش الكرمي لكل إموالكم وأعراضكم حرام ... " و أ" إن دماءكم و :اهلل عليه وسلم 

عهد  ما فيها منهذه البسيطة ومثاله يهود املدينة والوثيقة اليت كتبها النيب صلى اهلل عليه وسلم عند هجرته إىل املدينة و 
 بينه وبينهم على العيش الكرمي . 

سالم وألجل ذلك ما داموا يعيشون يف دار اإل  والشريعة بالنسبة للمسلمني مؤمترين هبا دينا وقانونا وبالنسبة لغريهم قانوناً   
 سلموا من ترويعهم هلم .على كل املسلمني أن ي    ع هلم حقاً شر  ن يح أمل يغفل الشارع 

بغري طيب نفس  فه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً و انتقصه أو كل  أ لم معاهداً  من ظ  ال  إ عليه وسلم : " وقوله صلى اهلل  
له ذمة   صبعه إىل صدره "أال ومن قتل معاهداً إوأشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب  (25)نا حجيجه يوم القيامة"أمنه ف

 .(26)"اهلل وذمة رسوله حرم اهلل عليه ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من سبعني عاماً 
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ينكثون من يستحل  األموال البن زجنويه : كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء وال تكون غنيمة، باب: أهل الصلح والعهد (27)

 .689برقم 468/۱دماءهم؟  
تحل األموال البن زجنويه: كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء وال تكون غنيمة، باب: أهل الصلح والعهد ينكثون من يس(28)

 .689برقم 468/۱دماءهم؟  
ء واملرسلني، من كتاب آيات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت هي دالئل املستدرك على الصحيحني: كتاب تواريخ املتقدمني من األنبيا (29)

 .4242، برقم 2675/8النبوة،
 

 

ن بعض خاصة من الناس من أهل أيذكر أبو عبيد القاسم بن سالم قصة يف جبل لبنان زمن األوزاعي رمحه اهلل تعاىل و 
وأجالهم فكتب إليه األوزاعي رسالة طويلة مفادها كيف العهد احدثوا حدثا وعلى الشام يومئذ صاحل بن علي فحارهبم  

تؤخذ عامة بعمل خاصة فيخرجوا من ديارهم وأمواهلم وقد بلغنا أن من حكم اهلل أن ال تؤخذوا عامة بعمل خاصة ، 
 .  (27)ولكن يؤخذ اخلاصة بعمل العامة

أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه "   " من ظلم معاهداً   :وأحق الوصايا وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم وقوله
ربعني عاما"  ، مث ذكر أمل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من مسرية  " من قتل معاهداً صلى اهلل عليه وسلم: وقوله 

 .(28)رسالة طويلة  

كان يقال له جرجيرة كان له على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دنانري فتقاضى   روى احلاكم يف املستدرك أن يهودياً و 
فارقك يا حممد حىت تعطيين ، أح فأين ال  :فقال "عطيك أح يا يهودي ما عندي ما  ":النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له 

 صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فجلس معه فصلى رسول اهلل "إذا أجلس معك   "  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه أاملوضع الظهر والعصر واملغرب والعشاء األخر والغداة وكان  

فقالوا يا رسول اهلل يهودي حيبسك فقال رسول  "لذي تصنعون به ؟ا  ما "  :ففطن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
ن ال اله اال أفلما ترحل النهار قال اليهودي أشهد  "وال غريه  منعين ريب أن أظلم معاهداً  " :عليه وسلم اهلل صلى اهلل 

 (29)"عبده ورسوله ... احلديث اً اهلل وأشهد أن حممد 
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 .٥الفلق: آية  (30)
 .6064، برقم: 8/19صحيح االمام البخاري: كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر،   (31)

 

البخاري لقوله باب ما ينهى عن التحاسد   ب  فقد بو        (30)  چچ  چ     چ  چ  ڇ     چ :  ولنأخذ قوله تعاىل 

فقد روى البخاري من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهلل  چچ  چ     چ  چ  ڇ     چ  والتدابر وقوله تعاىل
 وال ُتسسوا وال جتسسوا وال ُتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا   ،أكذب احلديث  ن الظن  إياكم والظن فإ " : عليه وسلم قال

 بدان واالخوان عظم وصاياه صلى اهلل عليه وسلم يف حفظ األرواح واألأفهذا احلديث من   )31( "وكونوا عباد اهلل اخوانا

الرذائل ويوجه الناس يف حياهتم العملية ن الدين االسالمي يرمي بتعاليمه ووصاياه اىل تزكية النفوس وتطهريها من أدران  إ
اىل ما جيلب اخلري ويدرأ الضرر ، وميكن من الرقي يف هذه احلياة الدنيا ومن النعيم يف الدار اآلخرة فهو الدين اجلامع 

 لسعادة الدارين الكفيل بتحقيقهما .

يات الكون وتدبرها وُتكيم آال بالنظر اىل  ففي الناحية االعتقادية يأمر بعبادة اهلل وحده اجلامع الصفات اجلالل والكم   
 العقل فيها .

داب اليت هتذب الغرائز وجتعلها عوامل ويف الناحية األخالقية ينادي بتطهري النفوس من الرذائل وتزكيتها وحيث على اآل  
 صالح.

 ويف الناحية العملية يغري بطلب العلم وتلقفه بشىت األساليب .  

عراضهم ومحاية أنفسهم وأمواهلم و أُتاد وتأمني الناس يف بالشورى واحلكم بالقسط واإل ويف الناحية السياسية يأمر  
 صالح ذات البني .إاألوطان و 

  جتماعية يأمر بالتعاون على اخلري ومواساة الضعفاء والفقراء ويسوي بني الغين والفقري والقوي والضعيفويف الناحية اإل  

خالق احلميدة ويوصي بنصر املظلوم واالخذ بيد امللهوف وينبه املسلمني إىل الكاملة واألويقصر التفاضل على الصفات  
 األخذ بزينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 
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 .٤٦األنفال:  )32(
 .١٠٣آل عمران:  )33(
 .231التوقيف على مهمات التعاريف: )34(
 .2586، برقم 4/1999صحيح االمام مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم،  (35)

 

 ىل وحدة االمة االسالمية وبالغ يف االهتمام هبا ألن باالُتاد قوهتا وسر جناحها ، وهنى عن :إسالم  فسعى اإل

 چ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :ىل تصدعها فقال عز وجلإالتنازع املفضي  -١  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   قال:و   (32)

 (33) چڍ  ڍ  ڌ 

والتباغض مما خالل هبا كالظن واحلسد والتجسس والتدابر وهنی عن كل ما هو مظنة لتوهيم هذه الوحدة واإل - ۲  
 تضمنه هذا احلديث و غريه ...

ىل الوهم وجاء مبعىن التهمة والشك إدت  أىل العلم ومىت ضعفت إدت  أمارة مىت قويت  إاسم ملا حيصل عن    : هووالظن
 .   (34)واعتماد ما ال ُتقيق له منه

خوة فقال : " ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يرتتب على هذه الوحدة واألح  وبني   
 .(35)ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى"إوتعاطفهم كمثل اجلسد  

والوصايا املستخدمة يف هذا احلديث الشريف تولد العداوة والتكرب واخلوف من فوت املقصود وخبث النفس فالعداوة   
تولد احلقد املثري للتشفي واالنتقام من اخلصم بتجريده من النعمة اذا قدر عليه أو برتبص صروف الدهر به فيفرح مبا ينزل 

 به من بالء ويستاء ملا يصيبه من رخاء .

فضال عن التقدم عليه فيتطلع اىل زوال النعمة عن املقابل ليتحقق احنطاط منزلته  -واملتكرب يأنف من مساواة غريه له   
 ودرجته عنه .

و شهادة فيتمىن احلاسد زوال أو رتبة  أعند التزاحم على مقصد واحد کوظيفة    يظهر جلياً   -واخلوف من فوت املقصود    
 رأي وقوة احلجة ليتفرد باملقصد واملنصب.حة والالنعمة عن احملسود کالص  
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ن كان ال يهتم مبنصب وال مال وال يتكرب على إوخبث النفس ورذالة الطبع يبلغان باملرء أن يبخل بنعمة اهلل على عباده و 
 غريه .

 ىل موجب املساواة يف املؤاخاة وهو أن اجلميع عباد اهلل .إشارة  إية  ومن اآل  

 ج أن الرابطة املتينة اليت اعتربها الشرع بني املسلمني هي رابطة األخوة االسالمية .ومن احلديث واآلية نستنت  

 ."وهناك من الروابط اليت هلا حقوق متعلقة مثبتة يف الشرع رابطة اجلنس والوطن واللون وغري ذلك مما جيمع الناس    

 المصادر والمراجع
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