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 بالعهود ومجاالته  خطبة: الوفاء
 للشيخ السيد مراد سالمة

 عناصر اخلطبة 

 الوفاء بالعهد وفضله األول: معنىالعنصر 

 جماالت الوفاء العهودني العنصر الثا

 اجملال األول: الوفاء بعهد اهلل

 الوفاء مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم ( الثاني:اجملال 

 الوفاء مع الناس الثالث:اجملال 

 مثرات الوفاء الثالث:العنصر 

 األوىلاخلطبة 

 وداده، فيها فأسكن الصادقني أفئدة واليته بكريم وطهر السعادة، أهل قلوب هدايته جبميل نور الذي هلل احلمد

 هحنمد واإلرادة، والقدرة والعلم باحلياة املوصوف اجمليد احلميد منقادة، فأقبلت عنايته من هلا سبق ما إىل ودعاها

  مستفاده. نعمة منه الشكر بان معرتفني ونشكره وأفاده، فضل من أوىل ما على

 أكرب من أعدها شهادة قدير شيء كل علي وهو احلمد وله، امللك له، له شريك ال وحده اهلل، إال اله ال إن واشهد

 لقاءه يوم إلي وسيلة وأعدها وعطائه، نعمه

 ومعيين سيدي مالذي فأنت الورى*** مالك يا منك بفضل تعطف

 ويقيين شافعي رجائي فأنت خطيئيت*** محاك عن أبعدتين لئن

 يقيين منك العفو إن رضاك بها*** أبتغي حجة لي أرى ولست

 وحبيبه خلقه من وصفيه ورسوله اهلل عبد حممد وشفيعنا وحبيبنا سيدنا أن وأشهد

  عناده ودفع البهتان سنان به وأزال عماده، ورفع اإلميان منابر به أقام الذي

 حبيبا أبدا يزل مل ***نبيا طرا اخلالئق خري يّف وشفع

 مستجيبا رحيما له وكان الربايا*** يف املشفع اهلادي هو

 طيبا األكوان متأل ***صالة وقت كل املهيمن من عليه
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 معهم وحنن الدين يوم إلي بإحسان واتبعهم بهديه واقتدى بسنته ومتسك نهجه على سار ومن وأصحابه اله وعلى

 الرامحني أرحم يا

 بعد: أما ثم

 ونقُض الَعهِد من ِشَيِم اللَِّئاِم* **  َوفاُء الَعهِد من ِشَيِم الكراِم

 ِسَوى ِحفِظ امَلَودَِّة والذِّماِم** * وعندي ال ُيَعدُّ من السَّجايا

 اخِلتاِمولكن شرُطُه حسُن ***   وما ُحسُن الِبداَءِة شرُط ُحبّ 

 ولكن ما رَعيَت على الدَّواِم***  وليَس العهُد ما ترعاُه يومًا

 َحِسبناُه يدوُم أللِف عاِم***  َنَقضتْم يا كراَم احليِّ عهدًا

 فصرنا اليوَم نقنُع بالسَّالِم**  وكنَّا أمِس نطمُع يف ِجواٍر

 وعهُد الغادريَن على كالِم*** َجَرى عهُد الّثقاِت على َفعاٍل

 َتفي حقَّ الصَّديِق على التَّماِم***  نا اخِللُّ الويفُّ وإنَّ نفسيَأ

 وبعَد وفاِتِه حقَّ الِعظاِم***  ُأراعي حقَُّه ما داَم حّيًا

 الوفاء بالعهد وفضله األول: معنىالعنصر 

من األمور ، ويقول  صاحبه بأمرأن العهد عبارة عن تعاقد بني طرفني أساسه وعد كل منهما أن يفي جتاه  وإياك:اعلم علمين اهلل 

ابن اجلوزي  رمحه اهلل : العهد الذي جيب الوفاء به هو الذي حيسن فعله فإذا عاهد العبد عليه وجب الوفاء به والوعد من 

 العهد .

 ( 1)العهد وهو عام فيما بينك وبني اهلل وفيما بينك وبني الناس  -وقال أيضا :

 (2)نهى عنه فهو من العهد : كل ما أمر اهلل به والزجاج وقال 

، قال ابن عباس وجماهد و وغري  ( 1)املائدة  {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود  }يقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل 

 واحد يعنى العهود ، وحكى ابن جرير اإلمجاع على ذلك ..

يعنى العهود ، ما احل اهلل وما حرم ، وما فرض  {أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود  يا }وقاال على ابن طلحاة عن عبااس يف قوله    

والذين ينقضااون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما  }وما حد يف القران كله وال تغدروا وال تنكسااوا  م شاادد يف ذلك ، فقال تعاىل 

  {سوء الدار  }إىل قوله  {أمر اهلل به أن يوصل 
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قال : ما احل اهلل وحرم وما اخذ اهلل من امليثاق على من اقر باإلميان بالنيب والكتاب أن يوفوا  {أوفوا بالعقود  }وقال الضحاك 

 مبا اخذ اهلل عليهم من الفرائض من احلالل واحلرام  

وعقد النكاح وعقد  قال هي ساانة اهلل عهد اهلل وعقد احللف وعقد الشااركة وعقد البيع ،  {أوفوا بالعقود  }وقال زيد بن اساالم   

 (3)اليمني   

اعلم علمين اهلل وإياك : إن الوفاء خلق من أخالق األنبياء واألولياء والصااحلني وهو كمال وافر وسالوك نبيل  وهمه عالية وشجاعة   

 نادرة ، فالويف عبد صادق مع ربه صادق مع نفسه صادق مع إخوانه ال يعرف الغدر واخليانة وال نقض العهود . 

وفون الذين ي }اء بالعهد صفة من صفات أوىل األلباب الذين اختصهم اهلل بواسع رمحته واعد هلم جنته حيث يقول سبحانه والوف

 (  22) الرعد  {بعهد اهلل وال ينقضون امليثاق 

هلم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن  أولئك }فهؤالء األوفياء ومن ساار على نهجهم اعد اهلل هلم جنات عدن يقول ساابحانه  

 -23) الرعد {صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار 

22) 

 ولقد أمر املوىل سبحانه عباده بالوفاء ونهاهم عن الغدر ونقض العهود فقال

 ( 32) اإلسراء { العهد كان مسؤوال و أوفوا بالعهد إن }سبحانه  

  ( 11) النحل  {و أوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت  }وقال سبحانه 

  ( 152) األنعام  {وبعهد اهلل أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون  }وقال 

 وال تشرتوا بعهد اهلل مثنا قليال إمنا عند اهلل هو خري لكم إن كنتم   }وقال سبحانه 

 ومن هنا وجب على كل مسلم ومسلمة الوفاء بالعهود اليت أخذها اهلل علينا وأخذناها على أنفسنا . عمران ( ، ) آل {تعلمون 

 جماالت الوفاء العهود :العنصر الثالث

 بعهد اهلل األول: الوفاءاجملال 

اعلم علمين اهلل وإياك... أن اهلل اخذ علينا العهود واملوا يق وامرنا بالوفاء بها ونهانا عن نقضااااها : و أول هذه العهود اإلميان به 

اخذ  وإذ }وإفراده بالعبودية وال نشاارك به أحد ، فقد اخذ اهلل عليك العهد وامليثاق يف عامل الذر وقد أقررت بذلك يقول ساابحانه  

 دم من ظهورهم وذريتهم  ربك من بين آ

   172) األعراف {وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

  -رمحه اهلل  -يقول الشنقيطي 

 األدلة من مهل نصب مبا هو إمنا أنفسهم على إشهادهم أن { بلى َقاُلوْا ِبَربُِّكْم َأَلْسَت َأنُفِسِهْم على َوَأْشَهَدُهْم }:  قوله فمعنى

 األدلة لظهور حاهلم بلسان:  ذلك قالوا أي ، بلى قالوا فمعنى وعليه ، وحده ، يعبدوه ألن منهم املستحق ربهم بأنه القاطعة

 على ِديَنَشاِه اهلل َمَساِجَد َيْعُمُروْا َأن ِلْلُمْشِرِكنَي َكاَن َما }:  تعاىل قوله احلال لسان شهادة على الشهادة إطالق من ونظريه عليه

 َذِلَك ىعل َوِإنَُّه َلَكُنوٌد ِلَربِِّه اإلنسان ِإنَّ }:  تعاىل وقوله ، بذلك القول على حاهلم بلسان أي [ 17:  التوبة]  { ِباْلُكْفِر َأْنُفِسِهْم

  أيضًا اآلية يف املراد هو ذلك بأن القول على أيضًا حاله بلسان أي[  7-6:  العاديات]  { َلَشِهيٌد
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 وبعضها ، هنا ذكر كما امليثاق عليهم فأخذ الذر صورة يف آدم ذرية أخرج اهلل أن على كثرية أحاديث دلت قد فإنه : السنة وأما

 صلى النَّيب عن صح قد احلديث هذا معنى لكن - الرب عبد ابن يعين - عمر أبو قال:  اآلية هذه تفسري يف القرطيب قال صحيح

 ، طالب أبي بن وعلي ، مسعود بن اهلل وعبد عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر حديث من كثرية  ابتة وجوه من وسلم عليه اهلل

 اإللزام يف يكتفي هل ذكرنا الذي اخلالف وهذا ، بلفظه منه احلاجة حمل،. وغريهم أمجعني عنهم اهلل رضي هريرة وأبي

 هل.  الفرتة أهل يف األصول أهل عند املشهور اخلالف مبنى هو لينذروا؟ الرسل بعث من بد ال أو ، األدلة بنصب بالتوحيد

 يتال اآليات ظاهر وهو بالفرتة يعذرون أو ،(  مسلم )شرح يف النووي به وجزم اإلمجاع عليه القرايف وحكى بكفرهم؟ النار يدخلون

 : بقوله(  السعود مراقي)  يف أشار اخلالف هذا وإىل ، ذكرناها

 ( 2)  نزاع بينهم األصول ويف ... يراع ال بالفرع فرتة ذو

وملا كان من طبيعة اإلنسااان النساايان فقد بعث اهلل رسااله مبشاارين ومنذرين ، وبهذا العهد مذكرين ، فمن أطاعهم فقد ويف ، ومن  

عصاهم فقد نقض عهد اهلل من بعد ميثاقه ، واهلل تعاىل ينكر على من ال جييبه من بعد ميثاقه ، واهلل تعاىل ينكر على من ال جييب 

)  {وما لكم ال تؤمنون باهلل والرسااااول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني  }يقول رسااااوله وال يفي بعهده ف

وامتازوا اليوم أيها اجملرمون  }( ، ويوم القيامة يوبخ اهلل تعاىل الذين نقضااوا امليثاق يومهم على رسوس األشااهاد فيقول 8احلديد 

ا الشايطان انه لكم عدو مبني * وان اعبدوني هذا صاراط مساتقيم * ولقد أضل منكم ِجبال    * أمل اعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدو

  {كثريا أفلم تكونوا تعقلون * هذه جهنم اليت كنتم توعدون * اصلوها اليوم مبا كنتم تكفرون 

(   يقول اهلل تعاىل أهون أهل النار عذابًا لو كانت لك الدنيا كلها )قال : قال  رساااول اهلل  –رضاااي اهلل عنه  –وعن أنس 

أكنت مفتديًا بها ؟ فيقول : نعم ، فيقول : قد أردت منك أيسر من هذا وأنت يف صلب آدم أن ال تشرك بي شيئًا وال أدخلك النار 

 (5نة فأبيت إال الشرك   )وأدخلك اجل

اليقني أنه ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير فمن آمن باهلل وعبده حق عبادته فعلم علم 

بعهد اهلل تعاىل ، ومن أحب غريه أو اعتقده يف غريه أنه ينفع ويضاار  وفىفتوكل واسااتعان واسااتغاذ ونذر وأحب وأبغض هلل فقد أ

 بعد ميثاقه  فنذر وخاف واستعان به من الولي أو النيب فقد نقص عهد اهلل من 

 الواقع التطبيق هلذا اجملال

 وهيا لنقف مع األوفياء الذين أوفوا مبا عاهدوا اهلل عليه

  [ 37] النجم  {وإبراهيم الذي وفى  }فهو إمام احلنفاء وإمام األوفياء يقول سبحانه وتعاىل  –عليه السالم  –أواًل : إبراهيم 

  ويف   أي بلغ مجيع ما أمر به ، وقال ابن عباس   ويف   هلل بالبالغ ،  –قال سااااعيد بن جبري  –رمحه اهلل  –يقول ابن كثري 

وقال ساعيد بن جبري   يف   ما أمر به ، وقال قتادة   ويف   طاعة اهلل وأدى رسالته إىل خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو  

  ] البقرة [ {إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إني جاعلك للناس إمامًا  وإذا ابتلى }يشمل الذي قلبه ويشهد له قوله تعاىل 

فقام جبميع األوامر وترك مجيع النواهي وبلغ الرسااالة على التمام والكمال فاسااتحق بهذا أن يكون للناس إمامًا يقتدي به يف مجيع 

 (6)] النحل     [  {راهيم حنيفًا وما كان من املشركني  م أوحينا إليك أن اتبع ملة إب }أحواله وأقواله وأفعاله قال اهلل تعاىل 

  –رضي اهلل عنه  –وفاء أنس بن النضر  ثانيًا:
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قال : غاب عمي أنس بن النضااار عن قتال بدر فقال : يا رساااول اهلل غبت عن أول قتال  –رضاااي اهلل عنه  –عن أنس بن مالك 

قاتلت فيه املشاركني لئن أشهدني اهلل قتال املشركني لريين اهلل ما أصنع ، فلما كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال : اللهم أعتذر  

 م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا  –يعين املشركني  - وأبرأ إليك مما صنع هؤالء –يعين أصحابه  –إليك مما صنع هؤالء 

ساعد بن معاذ اجلنة ، ورب الكعبة إني أجد رحيها من دون أحد ، قال ساعد : فما استطعت يا رسول اهلل ما أصنع ، قال أنس   

ملشااركون فما عرفه أحد إال : فوجدنا به بضااعًا ومثانني ضااربة بالساايف وطعنة برمح أو رمية بسااهم ، ووجدناه قد قتل ومثل به ا 

 (7)  {من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه  }أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه 

اهلل ي رض –على اجلهاد يف سبيل اهلل فعن شداد بن اهلاد  وبايعه-صالى اهلل عليه وسالم  -وهذا أعرابي آمن بالنيب  وفاء أعرابي:

-فآمن به واتبعه  م قال : أهاجر معك ، فأوصااا به النيب  -صاالى اهلل عليه وساالم -أن رجاًل من األعراب جاء إىل النيب  –عنه 

سبيًا فقسم ، وقسم له ، فأعطى أصحابه ما قسم -صلى اهلل عليه وسلم-أصحابه فلما كانت غزوة غنم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم

فأخذه فجاء  -صلى اهلل عليه وسلم-له ، وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاء دفعوه إليه ، فقال ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النيب 

 فقال : ما هذا ؟ قال :   قسمته لك   -صلى اهلل عليه وسلم-به إىل النيب

بساااهم فأموت فأدخل اجلنة فقال   إن  –وأشاااار إىل حلفه  –كنين اتبعتك على أن أرمي ها هنا قال : ما على هذا اتبعتك ، ول

عم ، قال : أهو هو ؟ قالوا : ن -صلى اهلل عليه وسلم-يف قتال العدو ، فأتي به النيب  تصادق اهلل يصادقك   فلبثوا قلياًل  م نهضوا  

فكان فيما   م قدمه فصلى عليه ، -صلى اهلل عليه وسلم-يف جبة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم-صادق اهلل فصدقه    م كفنه النيب  

 (8) فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك   ظهر من صالته   اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا

 (صلى اهلل عليه وسلم : الوفاء مع رسول اهلل ) اجملال الثاني 

أن العبد إذا نطق بشاااهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رساااول اهلل ، وجب عليه أن يفي مبضااامون تلك  اعلم علمين اهلل وإياك :

الشااهادة ألن الشااهادة إقرار وتعهد من العبد أن ال إله سااوى اهلل تعاىل الذي أخذه علينا يف عامل الذر ، واآلن نقف مع الوفاء بعهد 

 )صلى اهلل عليه وسلم (رسوله 

إمنا يكون بطاعته وإتباعه والتمساااك بسااانته والعض عليها  )صااالى اهلل عليه وسااالم (هلل علمًا : أن الوفاء مع النيب فاعلم زادك ا

بل إنه سبحانه جعل  [ 51] النساء  {ومن يطع الرساول فقد أطاع اهلل   }بالنواجذ فإن طاعته من طاعة اهلل يقول سابحانه وتعاىل  

 [  52] النور  {وإن تطيعوه تهتدوا  }طاعته من موجبات اهلداية فقال سبحانه 

 سلم( كلو)صلى اهلل عليه قال النيب  وسالم( لذا )صالى اهلل عليه  إذا حققت الوفاء مع نبيه  واعلم أنك لن حتقق الوفاء بعهد اهلل إال

 (1  ) دخل اجلنة ومن عصاني فقد أبى أميت يدخلون اجلنة إال من أبى قيل ومن يأبى يا رسول اهلل ؟ قال من أطاعين

 الواقع التطبيقي هلذا اجملال

ليه وسلم )صلى اهلل عإعالء كلمة اهلل فعن زيد بن  ابت قال بعثين رسول اهللوقد قضاى حنبه يف سابيل    –رضاي اهلل عنه   –الربيع 

يوم أحاد لطلب سااااعد بن الربيع وقال : إن رأيته فأقرئه مين السااااالم وقل له : كيف جتدك ؟ قال فأتيته وهو يف آخر رمق به   (

 أمرني أنظر يف )صالى اهلل عليه وسلم ( سابعون ضاربة ما بني طعنة برمح وضاربة بسايف ، ورميه بساهم ، فقلت : إن رساول اهلل       

عين السالم وقل إن سعد بن الربيع يقول )صلى اهلل عليه وسلم (يف األموات فأبلغ رساول اهلل  األحياء أنت أم يف األموات ؟ قال إني 
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جزاك اهلل عنا خري ما جزى نبيا عن أمته ، وقل : إني أجد ريح اجلنة وأبلغ قومك عين الساااالم وقل هلم : إن ساااعد بن الربيع 

مكروه وفيكم عني تطرف  م مل يربح أن مات )صالى اهلل عليه وسلم ( يقول لكم : ال عذر لكم عند اهلل تعاىل إن خلص إىل رساول اهلل  

 ())(12) 

 مع الناس ءالوفا الثالث:اجملال 

 }اعلم زادك اهلل علمًا أن الوفاء بعهد اهلل ورسااوله يقتضااي الوفاء مع عباد اهلل ولقد أمرنا ساابحانه بذلك يف كتابه فقال ساابحانه    

بعهاد اهلل إذا عااهادمت وال تنقضااااوا اإلميان بعد توكيدها وقد جلتم اهلل عليكم كفيال * إن اهلل يعلم ما تفعلون * وال تكونوا     وأوفوا

 [  12:  11] النخل  {كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكا ًا تتخذون أميانكم دخاًل بينكم 

اليت كانت ك )صلى اهلل عليه وسلم (سلم وربه أو كانت بينه وبني رسوله فاهلل سابحانه أمرنا بالوفاء سواء كانت هذه العهود بني امل 

بني النيب واألنصااااار ، أو كانت بينه وبني أخيه املساااالم ، أو كانت بينه وبني الكافرين فاآلية عامة تشاااامل مجيع تلك العهود 

 واملوا يق  

نكثه وعدم الوفاء به ، والذي يعاهد قد جعل اهلل هو وعهد اهلل : هو العهد الذي يو ق بامسه ويقام حتت ساااالطانه ونقض العهد و

 الضامن ملا كفل من عهد ...

 والوفاء بالعهود هو الضامان لبقاء عنصر الثقة يف التعامل بني الناس وبدون هذه الثقة ال تستقر احلياة وال يعم الرخاء وال يسود األمن 

 والسالم  

 إليه ،  م يكون مويتخذ من هذا االسم الكريم مدخاًل إىل  قة الناس به واطمئنانه وإنه جلرم عظيم أن يعطي اإلنسان عهدًا باسم اهلل

 منه غدر وخيانة  

وتأمل أخي املسالم إىل ذلك املثل الذي ضربه اهلل للعهود وملن نقضها ، حيث أنه سبحانه شبه الذي ينقض العهود بامرأة خراق إال  

ا نقضته مرة أخرى فهل يرضى املسلم العاقل أن يكون مثل تلك املرأة احلمقاء عقل هلا وال رأى هلا فهي تغزل حتى إذا أمتت غزهل

 ؟!  

وليبينن  }قال ابن جرير أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد  {إمنا يبلوكم اهلل به  } م أوضااح ساابحانه أنه اتربنا بتلك العهود فقال 

 من خري وشر فيجازى كل عامل بعمله  {لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون 

وامسع إىل تلك الوصية الربانية اليت يوصيك اهلل فيها بالوفاء بالعهد وينهاك أن تنقض العهد من أجل عرض من الدنيا قليل فيقول 

وال تشاارتوا بعهد اهلل مثنًا قلياًل إمنا عند اهلل هو خري لكم إن كنتم تعلمون * ما عندكم ينفد وما عند اهلل باق ولنجزين  }ساابحانه 

  [ 16:  15لذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون   ] النحل ا

أي ال تعتااضااااوا عن اإلمياان بااهلل عرض احليااة الدنيا وزينتها فإنها قليلة ولو حيزت البن آدم      –رمحاه اهلل   –يقول ابن كثري 

طلبه وحفظ عهده رجاء موعودة ، وهلذا حباذافريهاا لكاان ماا عند اهلل هو خري له ، أي جزاء اهلل و وابه خري ملن رجاه وآمن به و    

قال   إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد  أي يفرغ وينقضااي فإنه إىل أجل معدود وحمصااور مقدر متناه   وما عند اهلل باق   أي و وابه 

 {كانوا يعملون ولنجزين الذين صاااربوا أجرهم بأحسااان ما   }لكم يف اجلنة باق   انقطاع وال نفاد له فإنه دائم ال حيول وال يزول 

 (11)قسم من الرب تعاىل مؤكد بالالم أنه جيازى أحسن أعماهلم أي ويتجاوز عن سيئها   
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فيا أولي األلباب هذا جزاء من أوفى بالعهد وطلب موعود اهلل له فهل يليق مبسااالم بعد ذلك أن ينقض العهد ؟ وامسع إىل وصاااف 

ذكر اهلل من خالهلم وصاااافاتهم أنهم يوفون بعهود هم وحيافظون عليها فقال  املؤمنني الاذين ير ون الفردوس وهم فيها خالدون لقد 

والاذين هم ألماانتهم وعهادهم راعون * والذين هم على صاااالواتهم حيافظون * أولئك هم الوار ون * الذين ير ون     }جال جاللاه   

 [  11:  8] املؤمنون  {الفردوس هم فيها خالدون 

 الوفاء للزوجة

واعلم علمين اهلل وإيااك : أن العهود اليت ينبغي لاك الوفااء بهاا مع عبااد اهلل كثرية منها : الوفاء بعقد الزواج والوفاء بشااااروطه      

والوفاء للزوجة وكذا الزوج فإنه من أمسى العقود والعهود وقد مساه سابحانه وتعاىل ميثاقًا غليظًا وحث على الوفاء به فقال سبحانه  

تبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فال تأخذوا منه شااايئًا أتأخذونه بهتانًا وإمثًا مبينًا * وكيف تأخذونه وإن أردمت اسااا }

فليكن الزوج وفّيا لزوجته حيسن صحبتها ويعرف  [ 21:  22] النسااء   {وقد أفضاى بعضاكم إىل بعض وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا   

جلميع األزواج فقال  استوصوا بالنساء خريًا   فكم خدمتك زوجتك وكم سهرت من -وسلم صلى اهلل عليه-حقها فهي وصاية النيب  

أجلك ، وكم شاقيت معك ، وكافحت لتبين حياتك ومستقبلك ، فاعرف هلا فضلها واحفظ هلا مجيلها ، وكن وفيا هلا ، ال تغدر  

 بها وال ختنها وال تضيعها  

 الواقع التطبيق هلذا اجملال

 رضي اهلل عنها  –خدجية  –ى اهلل عليه وسلم لزوجته صل –وفاء النيب 

ا مخسًا فأقام معه –رضي اهلل عنها  –فلقد كان املثل األعلى يف الوفاء ألزواجه تزوج خدجية  )صالى اهلل عليه وسلم ( واقتد بالنيب 

وعشاارين ساانة مل يتزوج عليها حتى ماتت ، وكان بعد موتها يذكرها باجلميل ويثنى عليها ويرب أهلها وخالئلها وفاء هلا ، حتى  

رضي اهلل  –ما غرت على خدجية  – )صلى اهلل عليه وسلم (رضي اهلل عنها   ما غرت على أحد من نساء النيب  –غارت عائشة 

تها قط ، ولكن كان يكثر ذكرها رمبا ذبح الشاة  م يقطعها أعضاء  م يبعثها يف صدائق خدجية ، فرمبا قلت له كأن عنها ، وما رأي

 مل يكن يف الدنيا امرأة إال  

 (12)خدجية فيقول : إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد 

وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال : إنها كانت تأتينا أيام خدجية وإن حسن العهد من  ودخلت عليه امرأة فهش هلا ،

 (13)اإلميان   

 وفاء الزوجة لزوجها

لبشر أن  ال يصلح)صلى اهلل عليه وسلم (ولتكن املرأة وفيه لزوجها ، فإن فضله عليها عظيم ، وحقه عليها كبري ، حتى قال النيب 

د بشر لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أنه من قدمه يساجد لبشار ولو صالح أن يسج   

 (12) إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد  م أقبلت تلحسه ما أدت حقه   

حبقه ولتحفظ املرأة فحساااب املرأة أن حتاول أن تقرتب من الكمال وإن مل تبلغه حسااابها أن جتتهد يف الوفاء لزوجها وإن مل تف  

مخسها    إذا صلت املرأة)صلى اهلل عليه وسلم (زوجها يف نفسها وماله ولتجتهد يف جتميل صورتها وحتسني هيئتها لذا قال النيب 

 (15) 2اجلنة إن شئت  ( –وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ، قيل هلا أدخلي اجلنة من أي أبواب 
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 الالواقع التطبيقي هلذا اجمل

حيث أن زوجها عمر بن  –رمحها اهلل  –ومن أروع أمثلاة الوفاء من الزوجة ما حفظه التاريخ لفاطمة بنت عبد امللك بن مروان      

عبد العزيز خليفة املسلمني رغبها  بالترب حبليها إىل بيت مال املسلمني فتربعت به ،  م مل يلبث عمر أن مات ، ومل يرتك هلا وال 

، فجاء مسااائول بيت املال ، فقال هلا : إن حليك وجموهراتك كلها موجودة احتفظت بهالك ملثل هذا اليوم ،ومل ألوالدها شااايئًا 

أودعهاا بيت املال وقد جئت اسااااتأذنك آلتيك بها فقالت : لقد تربعت بها لبيت املال طاعة ألمري املؤمنني يف حياته ، وما كنت  

 (16) ألطيعه حيًا واعصيه ميتًا   

 بالدين والوفاء مبوعدهالوفاء 

فاملسااالم جيب عليه أن يتصاااف بصااافة الوفاء مع إخوانه وحيذر من عالفة الوعد ونقض العهد . ألن اهلل نهانا عن إخالف املوعد 

 يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون * كرب }وعدم الوفاء مبا نقول بل جعل ذلك من أعظم الذنوب وأكرب اآل ام فقال ساابحانه 

)صلى اهلل عليه فالذي الف الوعد فيه صفة من صفات املنافني قال رسول اهلل [  3] الصاف   {مقتا عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون 

  أربع من كن فيه كان منافقًا خالصااًا ومن كانت فيه خصاالة منهن كانت فيه خصاالة من النفاق حتى يدعها : إذا أسمتن   وساالم (

 ويف رواية   وإذا وعد أخلف    ( 17))ذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر   خان ، وإذا حدذ كذب ، وإ

 الواقع التطبيقي هلذا اجملال

: أنه ذكر أن رجال من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف  -صلى اهلل عليه وسلم-عن أبى هريرة عن رسول اهلل 

 شهيدا قال : فأتنى بكفيل قال : كفى باهلل كفيال قال : فدفعها إليه إىل دينار قال ائتنى بالشهود أشهدهم عليك قال : كفى باهلل

أجل مسمى : فخرج فى البحر وقضى حاجته  م التمس مركبا يقدم عليه لألجل الذى أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها 

: اللهم إنك تعلم أنى تسلفت من فالن ألف فأدخل فيها الدنانري وصحيفة منه إىل صاحبها  م سد موضعها  م أتى بها البحر فقال 

دينار وسألنى كفيال فقلت : كفى باهلل كفيال فرضى بك وسألنى شهودا فقلت : كفى باهلل شهيدا فرضى بك وقد جهدت أن أجد 

 بمركبا أبعث إليه الذى له فلم أجد مركبا وإنى أستودعكها فرمى بها فى البحر حتى وجلت فيه  م انصرف وهو فى ذلك يطل

مركبا ارج إىل بلده فخرج الرجل الذى كان سلفه رجاء أن يكون مركبا قد جاء مباله فإذا هو باخلشبة فأخذها ألهله حطبا فلما 

كسرها وجد املال والصحيفة  م قدم الرجل فأتاه بألف دينار فقال : واهلل ما زلت جاهدا فى طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت 

فقال : هل كنت بعثت إىل بشىء قال : نعم قال : فإن اهلل عز وجل قد أدى عنك فانصرف باأللف مركبا قبل الذى أتيت فيه 

 (18البخاري)دينار راشدا. أخرجه 

 لألعداءالوفاء بالعهود 

 ** ومن صور الوفاء اليت حث عليها اهلل وأمر بها الوفاء مع العدو وعد الغدر واخليانة ،

إال الذين عاهدمت من املشاركني  م مل ينقصاوكم شيئًا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل    }يقول املوىل سابحانه وتعاىل   

 [  2] التوبة  {مدتهم إن اهلل حيب املتقني 

، وعلى أن العهد املؤقت ال جيوز ويقول صاااحب املنار   واآلية تدل على أن الوفاء بالعهد من فرائض اإلسااالم ما دام العهد معقودًا  

 هاحلن نقضااه إال بانتهاء وقته ، وأن شاارط وجوب الوفاء به علينا حمافظة العدو املعاهد لنا عليه حبذافريها من نص القول وفحواه و
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 م مل  }قال  املعرب عنها يف هذا العصار بروحه فإن نقض شايئًا ما من شاروط العهد أو أدخل بغرض ما من أغراضاه عدَّ ناقضًا له إذ    

 (11)ولفظ شيء أعم األلفاظ وهو نكرة يف سياق النفي فيصدق بأدنى إخالل بالعهد    {ينقصوكم شيئًا 

 وهيا لنرى جزاء من غدر وخان ونقض العهد 

  إذا اطمأن الرجل إىل الرجل   م قتله بعد  )صلى اهلل عليه وسلم (قال : قال رساول اهلل   –رضاي اهلل عنه   –عن عمرو بن احلمق 

 ( 22ُنصب له يوم القيامة لواء غدر   ) ما اطمأن إليه

  إن الغادر ينصب له يوم القيامة فيقال : أال  )صالى اهلل عليه وسالم (  قال : قال رساول اهلل   –رضاي اهلل عنه   –وعن أبي ساعيد  

 (21) هذه غدرة فالن بن فالن   

ينصااب له يوم القيامة لواء غدر أي بعلم يعرف به يف ذلك املوقف العظيم تشااهريًا له بالغدر على رسوس  –ه اهلل رمح –قال املناوي 

األشهاد ، فلما كان إمنا يقع مكتومًا أو مستورًا اشتهر صاحبه بكشف سرته لتتم فضيحته وتشيع عقوبته ، وذكر يف رواية أخرى أن 

 (22) رابة شهرته وقبيح فعلته وعلى هذا فاللواء حقيقي   ذلك اللواء ينصب عند إسته مبالغة يف غ

 )صاالىعن النيب –رضااي اهلل عنه  –وبوب اإلمام البخاري   بابًا   إ م من قتل معاهدًا بغري جرم وساااق حديث عبد اهلل بن عمرو 

 (23) عامًا   قال   من قتل معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة ، وإن رحيها توجد من مسرية أربعنياهلل عليه وسلم (

 وعند أبي داود النسائي من حديث أبي بكر بلفظ   من قتل نفسًا معاهده بغري حلها حرم اهلل عليه اجلنة   

 –ألناه عااهاده باذماة اهلل فيحرم علياه أن ارف ذمة اهلل تعاىل ، فعن جويرية بن قدامة التميمي قال : مسعت عمر بن اخلطاب       

 (22)أمري املؤمنني ، قال أوصيكم بذمة اهلل ، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم   قلنا : أوصنا يا  –رضي اهلل عنه 

 الواقع التطبيقي هلذا اجملال

 عتبة املدينة أتاه أبو بصري )صلى اهلل عليه وسلم (تلك الصورة املشرقة ، ملا قدم رسول اهلل  )صالى اهلل عليه وسلم ( ومن صاور وفائه  

كتب فيه أزهر بن عوف بن عبد احلارذ  )صلى اهلل عليه وسلم (بن أسيد بن جارية ، وكان ممن حبس مبكة ، فلما قدم رسول اهلل 

، وبعث رجاًل من بين عمرو بن لؤي  )صالى اهلل عليه وسلم ( بن زهرة واألخنس بن شاريق بن عمرو بن وهب الثقفي إىل رساول اهلل   

با أ)صلى اهلل عليه وسلم (بكتاب األزهر واألخنس ، فقال رسول اهلل )صالى اهلل عليه وسلم ( ومعه موىل هلم ، فقدما على رساول اهلل  

 بصري أنا قد أعطينا هؤالء 

ومك ، إىل قالقوم ما قد علمت وال يصلح لنا يف ديننا الغدر ، وإن اهلل جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجًا وعرجًا ، فانطلق 

قال يا رساول اهلل : أتردني إىل املشاركني يفتونين يف ديين ؟ قال : يا أبا بصاري : أنطلق فإن اهلل تعاىل سيجعل لك وملن معك من    

   (25)املستضعفني فرجًا وعرجًا   

نا عليها وحذرنا من نقضااها فهو وهكذا جتلى وفاء ساايد األوفياء مع أعداء اإلسااالم فأمت وأوفى ومل ال وهو أمرنا بالوفاء بالعهود وحث

 األسوة احلسنة  )صلى اهلل عليه وسلم (

كان بينه وبني الروم أمد ، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضااى األمد  –رضااي اهلل عنه  –ومن صااور الوفاء مع العدو أيضااًا أن معاوية 

ني قال :   من كان بينه وب)صلى اهلل عليه وسلم (ل اهللغزاهم فإذا شيخ على دابة يقول :  اهلل أكرب اهلل أكرب وفاء ال غدر ، إن رسو

 قوم عهد عهد فال حيلن عقدة وال يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم ، عهدهم على سواء   
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 (26)فبلغ ذلك معاوية فإذا الشيخ عمرو بن عبسه   

لعرب وقتله ،  م فر هاربا حتى رأى بستانًا فلجأ إليه ومن عجائب ما يؤ ر إبان فتح األندلس أن امرًء أسابانيًا اعتدى على فتى من ا 

فدخله فوجد فيه شاايخًا جلياًل فاسااتجار به ليجريه من شاار أعدائه فخبأه الرجل يف مكان منفرد ،  م ارتفع الصااياح بفناء البسااتان 

إليه هو الذي قتل ابنه ، فأخذ ودخل نفر من الناس حيملون القتيل فنظره الشايخ فوجده ابنه ، واعتقد أن ذلك الشاب الذي التجأ  

منه احلزن مأخذه ، ولكن الشااايخ قد أخفى حزنه وانتظر حتى أقبل الليل وهدأت األصاااوات  م قام ودخل على الفتى وأنبأه بنبأه  

احلاادذ املؤمل فهلع فؤاد الفتى هلول املصاااااب ، وكاد ميوت من اخلوف ولكن الرجل رأى من الوفاء أن يؤمن ويهده روعه حتى  

سفرة وارحل عنه ،  م قال : ما كنت ألخفر ذميت وأنقض عهدي معك ، ولكن ال آمن عليك من قومي أن يقتلوك فخذ مؤونة  سرى

 (27)عين واهلل ولي أمري  

 22:  11] الرعد  {إمنا يتذكر ألوا األلباب * الذين يوفون بعهد اهلل وال ينقضون امليثاق  }القائلني وصادق اهلل العظيم وهو أصادق   

]  

 أقول هذا القول، وأستغفر اهلل العظيم الكريم لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني.

 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. 

 أما بعد:

 لعنصر الرابع مثرات الوفاء

 ؟املرتتبة على االلتزام بالعهد وامليثاق  فإن قلتم ما هي اآل ار )صلى اهلل عليه وسلم (-أحباب رسول اهلل 

متنوعة ومتعددة، فهناك اآل ار اليت ختص الفرد وأخرى تعم اجلماعة، بعضها يف اعلموا زادكم اهلل علما : أن أ ار الوفاء بالعهود 

 احلياة الدنيا، وأخرى يوم القيامة، فمن هذه اآل ار:

بل وصف اهلل سبحانه وتعاىل وردت آيات كثرية تنفي اإلميان عن الناقضني لعهدهم، وتصفهم بالكفر... ويف املقااإلميان: -1

اَقُكْم ِإن ُكنُتم َوَما َلُكْم ال ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقْد َأَخَذ ِميَثاملوفني لعهدهم وموا يقهم باإلميان، قال تعاىل: 

 [.8مُّْؤِمِننَي ]احلديد: 

 :التقوى-2

لطُّوَر ُخُذوْا َما َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم افاء بعهد اهلل، ومثرة من مثرات االلتزام مبيثاقه، قال تعاىل: التقوى أ ر من آ ار الو

 [.63آَتْيَناُكم ِبُقوَّة  َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ]البقرة: 

 اهلل: حمبة-3

فني بعهدهم، املستقيمني على عهودهم وموا يقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموا هم على تلك العهود، أ بت اهلل حمبته للمتقني املو

 [.7: َفَما اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقنَي ]التوبة: قال تعاىل

 األمن يف الدنيا، وصيانة الدماء: حصول-2
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اء بالعهد وامليثاق على املسلمني وحدهم، وإمنا مشل عدل اهلل، الكفار الذين مل يدخلوا يف دين اإلسالم، وهلم مل تقتصر آ ار الوف

 عهود مع املسلمني، فجاءت اآليات صرحية بوجوب الوفاء هلم وصيانة دمائهم.

 حصول األجر العظيم: -5

ُه ِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّن َقَضى َنْحَبِمَن اْلُمْؤ}: فقد وعد اهلل املوفني بعهدهم جبزاء عظيم، قال تعاىل

 [.22-23: {َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدياًل ِلَيْجِزَي اللَُّه الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم ]األحزاب

 [.12َفَسُيْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما ]الفتح: وقال: َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه 

 اجلنات: دخول-6

َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدي ُأوِف  }:فقد ورد يف أكثر من آية جزاء من وفَّى بعهده، والتزم مبيثاقه، وهو الوعد بدخول اجلنة، قال تعاىل

 لهم اجلنةقال ابن جرير: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخ[ 22ِبَعْهِدُكْم ]البقرة: 

 اهلوامش 

 484  ص 4 ج المسير زاد -1

 44 ص 5 ج المسير زاد -2
 4 ص 2 ج كثير  ابن تفسير -4

 144-144 ص 2 ج البيان أضواء -4

 ومسلم البخاري أخرجه -5
 258 -252 ص 4 ج كثير ابن تفسير -6

 1094 ح ومسلم 2651 ح البخاري أخرجه -2
 1446، وصحيح الترغيب والترهيب: 1054صححه األلباني في )س(  (4/69أخرجه النسائي )  -8
 ( .6851 رقم ، 6/2655) البخارى أخرجه   -0

 (آليا الشاملة بترقيم ،260/ 4) للبيهقي النبوة دالئل -19

 585 ص 2 ج كثير ابن تفسير  -11
 4692 ح البخاري أخرجه -12
 24 ح الكبير في الطبراني أخرجه -14

 الجامع صحيح في 2225:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قال و 12645 ح أحمد أخرجه -14
 4254 ح المشكاة في األلباني وصححه 4508 ح األوسط في والطبراني 4164 ح حبان وابن 1661 ح أحمد أخرجه -15

 244-242 ص القران في الكلم جوامع من -16
 58 ح ومسلم 44 ح البخاري أخرجه -12
 ( .2160 رقم 2/891) ،والبخارى( 8521 رقم ،2/448) أحمد أخرجه -18
 148 ص 1 ج المنار تفسير -10

 8949 ح الحاكم أخرجه -29
 1245 ح ومسلم5824 ح البخاري أخرجه - -21

 280 ص 1 ج القدير فيض -22
 6014و 4166 ح  البخاري أخرجه -24

 4162 ح البخاري أخرجه -24
 (422/ 2هشام )سيرة ابن    -25
 2452 ح الصحيحة في  األلباني وصححه 12956  ح وأحمد 1589 ح الترمذي و2250 داود أبو أخرجه -26

 

 

 


