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  بالعهودوفاء النبي صلى الله عليه وسلم خطبة 

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 الخطبة األولى 
 أما بعد:

ل، ورحيقه زجنبي سلسبيل، مزاجهيف وفائه نبع من كان  وسلم عليه اهلل صلى وإمام األتقياءحديثنا اليوم عن نبع الوفاء سيد األنبياء  :اإلميانإخوة 

 حبيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أصيل، إنه مسك

  .بع وفائهن ونعب من واألمساع لننهلعريوني القلوب أف 

 الصايف الُزالل النبع هو ذاك               مبحمد     ِهم للُحّب يا طالبًا

 مقداف بال كرب من ُينجيك                  فسيحة اجلنان يوّرثك ُحبًا

 اجلايف الكليم بالقلب وأسكنها            *فريضة مصطفاك فضائل إعرف

 صايف التواضع نهر فمحمٌد         تواضعًا احلبيب يف ترضى كنت إن

 دايف الصقيع أمسى فبعطفه           تعّطفًا احلبيب يف ترضى كنت أو

 اإلنصاِف ساعة مكة أهل سل               شيمة التسامح ُيعجبك كان إن

 إسفاف بال صنعته فاجملد                مباجٍد تهيم أن يروقك ولئن

  :العدنان خللق الوفاء وسنة النيبالقران  أوال: دعوة 

ي ارتضاه الذ ن الوفاء بالعهود هو شرع اهلل ودينهخلق الوفاء أليخ وسلم لرتس عليه اهلل صلى األمني وسنة النيبلقد جاء القران الكريم  :أيها األحباب

: املعارج] ﴾ وَنَراُع َوَعْهِدِهْم ِلَأَماَناِتِهْم ُهْم َوالَِّذيَن ﴿: املكرمون اجلنة أهل صفات يف" املعارج" سورة يف - وتعاىل تبارك - ربُّنا فقالجل يف عاله ،

ِذيَن  ﴿:خالدون فيها هم الفردوس يرثون الذين املؤمنني صفات يف( املؤمنون) سورة يف وقال ،[23
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 اهلل  مع-وسلمصلى اهلل عليه –وفاء النيب 

عاىل يف ليه فقال اهلل تإيقوم بالدعوة  أنيبلغ رسالته و  ه أنمرأتعاىل  فاهلل ،السماءنبع للوفاء و فاء سيد األنبياء مع رب األرض و  أولإخوة اإلسالم: 
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 أجاب داعيه ووافته املنية  أن إىلاهلل تعاىل  إىلداعيا  –صلى اهلل عليه وسلم  –فقام النيب 

 املتاعب أشـــد قـاسـى قـد كــان وإن***  لـهـــداهـم ربـه يــدعـــو زال فـمـا

 جـاذب جـبـذة عـنـد مـنـه كــان كـمـا**** مسيئهـم عن قادرًا يعـفـو زال وما

 الـمـزارب وعـيش الدنيا يف البسط عن****معـرضًا هلل العمر طـول زال وما

 بـمـقـارب وال مـثــــال له يـــكــــون******* امـرء فال الـمعـالي يف كمال بديع
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 مـشاغب وطــول أديــــان وتـحــريـف** فـتـرة بـعـد مـن الـدين مـقـيـم أتانا

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ اَمَيُقوُل َق ُشْعَبَة ْبَن اْلُمِغرَيَة َسِمْعُت َقاَل ِعَلاَقَة ْبِن ِزَياِد َعْنقدماه صلى اهلل عليه وسلم  تالعبادة له فقام حتى تورميف  وفى له

 (1وًرا )َشُك َعْبًدا َأُكوُن َأَفَلا َقاَل َتَأخََّر َوَما َذْنِبَك ِمْن َتَقدََّم َما َلَك اللَُّه َغَفَر َقْد َلُه َفِقيَل َقَدَماُه َتَورََّمْت َحتَّى َوَسلََّم

 املؤمنني  ثالثا نبع الوفاء مع

 ىلإومل ينس صلى اهلل عليه وسلم ما بذله األنصار حنو الدعوة  خلقهوحسن قد ارتوى الصحابة رضي اهلل عنهم من نبع وفائه ل :األحباب اإلخوةا هأي

 كلمة اهلل تعاىل  إعالءجل أ وأهليهم وأمواهلم مناهلل تعاىل فقد ضحوا بأنفسهم 

 َرُسوُل َأْعَطى َلمَّا :َقاَل اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن -و اتبعوا النور الذي جاء به صلى اهلل عليه وسلم فها هو يفي لألنصار الذين امنوا به وصدقوه و نصروه

 ِفي اْلَأْنَصاِر ِمَن اْلَحيُّ َهَذا َوَجَد ْيٌءَش ِمْنَها اْلَأْنَصاِر ِفي  َيُكْن َوَلْم اْلَعَرِب، َوَقَباِئِل ُقَرْيٍش ِفي اْلَعَطاَيا ِتْلَك ِمْن َأْعَطى َما َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل

 اهلِل، َرُسوَل َيا: َفَقاَل ُعَباَدَة، ْبُن َسْعُد َلْيِهَع َفَدَخَل َقْوَمُه، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل  َلِقَي: َقاِئُلُهْم َقاَل َحتَّى اْلَقاَلُة ِفيِهُم َكُثَرْت َحتَّى َأْنُفِسِهْم،

 َوَلْم اْلَعَرِب، َقَباِئِل ِفي ِعَظاًما َعَطاَيا  َوَأْعَطْيَت َقْوِمَك، ِفي َقَسْمَت َأَصْبَت، الَِّذي اْلَفْيِء َهَذا ِفي َصَنْعَت ِلَما َأْنُفِسِهْم ِفي َعَلْيَك َقْد َوَجُدوا اْلَحيَّ َهَذا ِإنَّ

 َفاْجَمْع: " َقاَل َأَنا؟ َوَما ْوِمي،َق ِمْن اْمُرٌؤ ِإلَّا َأَنا َما اهلِل، َرُسوَل َيا: َقاَل"  َسْعُد؟ َيا َذِلَك ِمْن َأْنَت َفَأْيَن: " َقاَل َشْيٌء، اْلَأْنَصاِر ِمَن اْلَحيِّ َهَذا ِفي َيُك

 َوَجاَء َفَدَخُلوا َفَتَرَكُهْم، ،اْلُمَهاِجِريَن ِمَن ِرَجاٌل َفَجاَء: َقاَل اْلَحِظرَيِة، ِتْلَك ِفي اْلَأْنَصاَر َفَجَمَع َسْعٌد، َفَخَرَج: َقاَل ،" اْلَحِظرَيِة َهِذِه ِفي َقْوَمَك ِلي

 َوَأْثَنى اهلَل َفَحِمَد َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل لَّىَص اهلِل َرُسوُل َفَأَتاُهْم: َقاَل اْلَأْنَصاِر، ِمَن اْلَحيُّ َهَذا َلَك اْجَتَمَع َقِد: َفَقاَل َسْعٌد َأَتاُه اْجَتَمُعوا َفَلمَّا َفَردَُّهْم، آَخُروَن،

 َفَأْغَناُكُم َوَعاَلًة اهلُل؟ َفَهَداُكُم ُضلَّاًلا آِتُكْم َلْمَأ َأْنُفِسُكْم، ِفي َوَجْدُتُموَها َوِجَدٌة َعْنُكْم َبَلَغْتِني َقاَلٌة َما اْلَأْنَصاِر  َمْعَشَر َيا: " َقاَل ُثمَّ َأْهٌل، َلُه ُهَو ِبالَِّذي َعَلْيِه،

 َرُسوَل َيا ُنِجيُبَك َوِبَماَذا: َقاُلوا"  اْلَأْنَصاِر َمْعَشَر َيا ُتِجيُبوَنِني َأَلا: " َقاَل. َوَأْفَضُل َأَمنُّ َوَرُسوُلُه اهلُل  َبِل: َقاُلوا ،" ُلوِبُكْم؟ُق َبْيَن اهلُل َفَألََّف َوَأْعَداًء اهلُل؟

 َفآَوْيَناَك، َوَطِريًدا َفَنَصْرَناَك، َوَمْخُذوًلا َفَصدَّْقَناَك، اُمَكذًَّب َأَتْيَتَنا َوُصدِّْقُتْم، َفَلَصَدْقُتْم َلُقْلُتْم ِشْئُتْم َلْو َواهلِل َأَما: " َقاَل. َواْلَفْضُل اْلَمنُّ َوِلَرُسوِلِه َوِللَِّه اهلِل،

 َمْعَشَر َيا َتْرَضْوَن َأَفَلا ِإْسَلاِمُكْم؟ ِإَلى  َوَوَكْلُتُكْم ِلُيْسِلُموا، َقْوًما ِبَها َتَألَّْفُت الدُّْنَيا، ِمَن ُلَعاَعٍة ِفي اْلَأْنَصاِر َمْعَشَر َيا َأْنُفِسُكْم ِفي َأَوَجْدُتْم ، َفآَسْيَناَك َوَعاِئًلا

 َسَلَك َوَلْو اْلَأْنَصاِر، ِمَن اْمَرًأ َلُكْنُت َلا اْلِهْجَرُةْوَل ِبَيِدِه ُمَحمٍَّد َنْفُس َفَوالَِّذي ِرَحاِلُكْم؟ ِفي اهلِل ِبَرُسوِل َوَتْرِجُعوَن َواْلَبِعرِي، ِبالشَّاِة النَّاُس َيْذَهَب َأْن اْلَأْنَصاِر

 َحتَّى اْلَقْوُم، َفَبَكى: َقاَل"  اْلَأْنَصاِر ْبَناِءَأ َوَأْبَناَء اْلَأْنَصاِر، َوَأْبَناَء اْلَأْنَصاَر، اْرَحِم اللُهمَّ اْلَأْنَصاِر، ِشْعَب َلَسَلْكُت ِشْعًبا اْلَأْنَصاُر َوَسَلَكِت ِشْعًبا، النَّاُس

 (3) َوَتَفرَُّقوا َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل اْنَصَرَف ُثمَّ َوَحظًّا، ِقْسًما اهلِل ِبَرُسوِل َرِضيَنا: َوَقاُلوا ِلَحاُهْم، َأْخَضُلوا

 بكر الصديق  بيأل-وسلمصلى اهلل عليه  –وفاء النيب 

 علي م فعناإلسالو  وسلم عليه اهلل صلى – النيب تعنه لنصرينس ما قدمه أبو بكر الصديق رضي اهلل  أنه مل-عليه وسلمصلى اهلل –و من نبع وفائه 

 (2)". بكر أبي مال نفعين ما قط أحد مال نفعين ما: " قال- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن- عنهم تعاىل اهلل رضي-

 ِمَن ُمتَِّخًذا ُكْنُت َوَلْو،  َبْكٍر َأُبو َوَماِلِه َبِتِهُصْح ِفي َعِليَّ النَّاِس آَمَن ِإنَّ: »َفَقاَل النَّاَس َخَطَب َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن

 (4) «َبْكٍر َأِبي َباُب لَّاِإ ُسدَّ ِإلَّا َباٌب اْلَمْسِجِد ِفي َيْبِقَينَّ َلا،  َوَمَودَُّتُه اْلِإْسَلاِم َخلَُّة َوَلِكْن،  َخِليًلا َبْكٍر َأَبا َلاتََّخْذُت َخِليًلا النَّاِس

 ال مع زوجاته -صلى اهلل عليه وسلم–وفاء النيب 

هلل ا وحسبها ونصرته صلىرضي اهلل عنها اليت واسته مباله –وفاؤه للسيد الفاضلة خدجية  –ومن نبع وفائه صلى اهلل عليه وسلم  اإلخوة:معشر 

 -رضي اهلل عنها  – وبعد مماتهاهلا ذلك اجلميل فعمها بوفائه يف حياتها  –فما نسي النيب  –عليه وسلم 

 اهلُل َصلَّى يُّالنَِّب َكاَن: َقاَل َأَنٍس َعْن موتها بعد عنها اهلل رضي خدجية زوجته صديقات يكرم كان أنه الباب، هذا يف وسلم عليه اهلل صلى وفائه فمن

 ( .5) «َخِدجَيَة ُتِحبُّ َكاَنْت َفِإنََّها ُفَلاَنٍة، ِتَبْي ِإَلى ِبِه اْذَهُبوا. َخِدجَيَة َصِديَقَة َكاَنْت َفِإنََّها ُفَلاَنٍة، ِإَلى ِبِه اْذَهُبوا: »َيُقوُل ِبالشَّْيِء ُأِتَي ِإَذا َوَسلََّم َعَلْيِه

                                                           
 (3/32) والبخاري( 4/351) وأمحد( 957) احلميدي أخرجه- 1

 (1973) يعلى وأبو ،537-14/535 ،159-13/153 شيبة أبي ابن أخرجه - 3

 اجلامع صحيح يف 5331:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قال- 2

 ( .3253 رقم ، 4/1554) ومسلم ،( 454 رقم ، 1/199) والبخاري ،( 11159 رقم ، 2/15) أمحد أخرجه - 4

 "1794" والبزار ،"323" "املفرد األدب" يف البخاري أخرجه - 5
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 ِذْكِر ِلَكْثَرِة ِإلَّا َذاَك َوَما َأْدَرْكُتَها وَنَأُك َأْن ِبي َوَما َخِدجَيَة، َعَلى ِغْرُت َما َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َأْزَواِج ِمْن َأَحٍد َعَلى ِغْرُت َما: »َقاَلْت َعاِئَشَة َعْن

 ( 3): «َلُهنَّ َفُيْهِديَها َخِدجَيَة َصَداِئَق ِبَها َفَيَتَتبَُّع الشَّاَة َلَيْذَبُح َكاَن َوِإْن َلَها، َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل

 ينس مل إنه.... حدود حتده ال وفاًء وفاؤه كان: )...املتوفاة السابقة لزوجته - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول بوفاء منبهًرا  -كارليل توماس يقول

 تشعر كانت امرأة وهى الشابة، زوجته سألته طويل، بوقت خدجية املؤمنني أم زوجته وفاة وبعد. خدجية األخالق الكرمية الطيبة زوجته أبًدا

 قدتف قد وكانت العمر، بها تقدم أرملة كانت لقد خدجية؟ من أفضل اآلن أنا ألسُت: " له قائلة يوًما وسألته النيب، نساء بني املتميزة مبكانتها

 صدقتنىو الناس، رفضين إذ وآوتين الناس، بي كفر إذ بي آمنت لقد واهلل ال،: " هلا فقال حتبها؟ كنت مما أكثر أنا حتبين ألست. شبابها رونق

 (9)"(.مين وُحِرمتموه الولد منها ورزقت الناس، كذبين إذ

 مع غري املسلمني –وفاء النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 أني الإ بدًرا َأشَهد أن منعين ما: "اليمان بن حذيفة قال: واحلرب السِّلم يف له وتعظيمهم الوفاء خُبُلق املسلمني التزام على الدالَّة املواقف أهم ومن

 ميثاَقهو اهلل عهَد منَّا فأخذوا املدينة، إال نريد ما نريده، ما: فقلنا حممًدا، ُتريدون إنكم: قالوا قريش كفاُر فأخَذنا: قال ُحَسيٌل، وَأبي أنا خرجُت

 اهلل نستعنيو بعهدهم، هلم َنِفي انصِرفا،: »فقال اخلرَب، فأخرْبناه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوَل فأتينا معه، ُنقاِتل وال املدينة، إىل لننصرفنَّ

 .( 5)«عليهم

 الوفاء بجي ال فإنه لإلجياب؛ ليس وهذا بالوفاء، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمرهما بالعهد، الوفاء وفيه: "احلديث على تعليقه يف النَّووي قال 

 (7)"العهد َنْقُض أصحابه عن َيشيع أال وسلم عليه اهلل صلى النيب أراد ولكن ونائبه، اإلمام مع اجلهاد برتك

 بن هشامرتي خالب أبيمع —صلى اهلل عليه وسلم –وفاء النيب 

رتي بن هشام الذي وقف يف وجه قريش و عمل على نقض الصحيفة و دافع خبي الباهلل عليه وسلم  ألفاء النيب صلى الوفاء مع الكفار و مواقف ومن

 ابنث حديكما يف  ألصحابهليه اجلميل يف غزوة بدر فقال إيرد  أنهذا املوقف و أراد صلى اهلل عليه وسلم  –عن النيب و أصحابه فلم ينس النيب 

 فمن بقتالنا، هلم حاجة ال كرًها، أخرجوا قد وغريهم هاشم بين من رجاًلا أن عرفت قد إني: )  ألصحابه قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عباس

 مستكرًها أخرج اإمن فإنه يقتله، فال املطلب عبد بن العباس لقى ومن يقتله، فال هشام بن الَبْخَتِرّي أبا لقى ومن يقتله، فال هاشم بين من أحًدا لقى

 ) ،(10) 

 اخلشن املنزل يف يألفهم كان من      ذكروا أيسروا ما إذا الكرام إن

 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي، أقول

 الثانية اخلطبة

 :بعد أما والسالم، الصالة عليه حممد سيدنا أمة من جعلتنا أن احلمد ولك واإلميان، اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم العاملني، رب هلل احلمد

 نبع الوفاء مع الكفار يف صلح احلديبية 

 أهل إمام هو-وسلماهلل صلى اهلل عليه األصفياء مع األعداء فتأمل هذا املشهد الذي يعلم الدنيا كلها أن رسول  وعن خلقلت عن نبع الوفاء أأما إن س

 َقِدَم َفَلّما ِبَمّكَة ُحِبَس ِمّمْن َوَكاَن ، َجاِرَيَة ِنْب َأِسيِد ْبُن ُعْتَبُة َبِصرٍي َأُبو َأَتاُه اْلَمِديَنَة َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل َقِدَم َفَلّما:  إْسَحاَق اْبُن َقاَل،الوفاء 

 َرُسوِل إَلى الّثَقِفّي َوْهٍب ْبِن َعْمِرو ْبِن ِريِقَش ْبُن َواْلَأْخَنُس ُزْهَرَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف َعْبِد ْبُن َأْزَهُر ِفيِه َكَتَب َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل

 الّلِه َرُسوُل َفَقاَل َواْلَأْخَنِس اْلَأْزَهِر ِبِكَتاِب َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوَل َفَقِدَما َلُهْم َمْوًلى َوَمَعُه ُلَؤّي َبِني ِمْن َرُجًلا َوَبَعَثا َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه

 ِمْن َمَعك َوِلَمْن َلك َجاِعٌل الّلَه ِإّنَو اْلَغْدُر ِديِنَنا ِفي َلَنا َيْصُلُح َوَلا ، َعِلْمت َقْد َما اْلَقْوِم َهُؤَلاِء َأْعَطْيَنا َقْد إّنا َبِصرٍي َأَبا َيا َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى
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 الّلَه َفِإّن اْنَطِلْق َبِصرٍي َأَبا َيا َقاَل ؟ يِنيِد ِفي َيْفِتُنوَنِني اْلُمْشِرِكنَي إَلى َأَتُرّدِني الّلِه َرُسوَل َيا َقاَل ، َقْوِمك إَلى َفاْنَطِلْق ، َوَمْخَرًجا َفَرًجا اْلُمْسَتْضَعِفنَي

 (11َوَمْخَرًجا ) َفَرًجا َعِفنَياْلُمْسَتْض ِمْن َمَعك َوِلَمْن َلك َسَيْجَعُل َتَعاَلى

 فقلنا ، حممدا تريدون إنكم:  قالوا ، قريش كفار فأخذنا ، حسيل وأبي أنا خرجت أني إال بدرًا أشهد أن منعين ما:  قال اليمان بن حذيفة وعن

 لموس عليه اهلل صلى اهلل رسول فأتينا ، معه نقاتل وال ، املدينة إىل لننصرفن وميثاقه اهلل عهد منا فأخذوا ، املدينة إال نريد ما ، نريده ما: 

 .مسلم رواه( عليهم اهلل ونستعني بعهدهم، هلم نفي ، انصرفا: )  فقال ، اخلرب فأخربناه

 طالب أبي لعمه وسلم عليه اهلل صلى وفاؤه

عنه حتى أخر رمق يف حياته فشفع له عند اهلل تعاىل أن  ورباه ودافعساه اعمه أبي طالب الذي و مواقف-وسلممل ينس نبع الوفاء صلى اهلل عليه 

 خيفف عنه العذاب 

 يف لكان أنا ولوال ٍر،نا ِمن َضْحضاٍح يف )هو: قال لك؟ وَيغَضُب َيحوُطَك كان فإنَّه َعمَِّك، َعن أغَنيَت ))ما: وسلَّم عليه اهلُل صلَّى للنيبِّ قال العباس عن

 .(13)( الناِر( ِمن األسَفِل الدََّرِك

 :الواجب علينا

جل تلك العهود عهد اهلل تعاىل الذي أنفي بالعهود و املواثيق و  أننقتدي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و  أنالواجب علينا  أنعباد اهلل: اعلموا  

 نعمل بشريعته و أنصل اهلل عليه وسلم فندافع عن سريته و سنته و –في بعهد رسول اهلل أن ننؤمن به وحده وال نشرك به أحدا و  أنعلينا  أخذه

ِمِنيَن  ِمَن } نعلي رايته صلى اهلل عليه وسلم تكون نكون ممن مسى اهلل تعاىل يف كتابه أن
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دو مؤمن ع أوبعيد صديق  أون نكون أوفياء مع الناس مجيعا ال فرق يف الوفاء بني قريب أب لإلسالمنكون صورة مشرفة  أن األحبابوواجب علينا أيها 
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 [.22-71: الرعد]ال

 هلم مسة أصبح حتى املسلمني جيوش بني اخللق هذا اشتهر بل املشركني، مع حتى بالعهود الوفاء يف األمثلة أروع تارخيهم يف املسلمون لقد سّطر 

 َكاَن َقاَل - ْمَيَرِح ِمْن َرُجٍل - َعاِمٍر ْبِن ُسَلْيِم بعهدهم َعْن وفائهم من رأوا ملا البلدان من الكثري وفتح أفواجًا، اهلل دين إىل الناس دخول يف سببًا وكان

 َوَفاٌء َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه َيُقوُل َوُهَو ْرَذْوٍنِب َأْو َفَرٍس َعَلى َرُجٌل َفَجاَء َغَزاُهْم اْلَعْهُد اْنَقَضى ِإَذا َحتَّى ِباَلِدِهْم َنْحَو َيِسرُي َوَكاَن َعْهٌد الرُّوِم َوَبْيَن ُمَعاِوَيَة َبْيَن

 َفاَل َعْهٌد َقْوٍم َوَبْيَن َبْيَنُه َكاَن َمْن»  َيُقوُل -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت َفَقاَل َفَسَأَلُه ُمَعاِوَيُة ِإَلْيِه َفَأْرَسَل َعَبَسَة ْبُن َعْمُرو َفِإَذا َفَنَظُروا َغْدٌر اَل

 (12).ُمَعاِوَيُة َفَرَجَع«.  َسَواٍء َعَلى ِإَلْيِهْم َيْنِبَذ َأْو َأَمُدَها َيْنَقِضَى َحتَّى َيُحلَُّها َواَل ُعْقَدًة َيُشدُّ

 .( 14) "أمجعني والناس واملالئكة اهلل وللعنة النفاق السم مستحق وفاعله الذمة، وبأهل باملؤمنني حرام الغدر: "-اهلل رمحه- املهلب قال

 كلِّ يف َقبيحة اخليانة: "الذهيب اإلمام قال وكما والوفاء، الفطرة على اجملبولة النفوس منه تشمئز قبيًحا يبقى أنه إال واخليانة الغدر قدر يكن ومهما

 .( 15)"العظائم وارتكب ومالك أهلك يف خانك كَمن َفْلٍس يف خانك َمن وليس بعض، من شرٌّ وبعضها شيء،

 :الرِّياشّي قال

 الُغَثاُء وَبِقي ِرجاُله وباد  والَوفاُء التكرُّم َذَهب إذا

 ُعواُء هلا الذِّئاِب كأْمثاِل ِرجاٍل إىل الزَّماُن وَأْسَلمين

 الَبالُء َجَهَد إذا وَأْعداٌء عنهم اسَتْغنيت كلَّما َصديٌق
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 داُء آذاه أجرٌب كأنِّي        َيتداَفعوني جئتهم ما إذا

 (16)الَعفاُء  ُكلِّهم اإلخواِن على  َمقاٍل على ُأاَلم وال أقوُل

 كونوا عباد اهلل أوفياء فالوفاء من شيم الكرام:

 اإلخالِف بذي مقرون واللؤُم  فريضٌة الكريِم على الوفاَء إنَّ

 (17)اإلنصاِف  جمانَب اللئيَم وترى  منصًفا يعاشُر ملن الكريم وترى

 فعدل إليه؛ أحسن من أو به، وثق من يقارض ال أن اجلور من رأى الويف ألنَّ والنجدة؛ واجلود، العدل، من مركب الوفاءاهلل )ابن حزم رمحه  قال

 (15)(لكذ يف فشجع الوفاء؛ عاقبة من يتوقَّع ملا يتجلَّد أن ورأى ذلك، يف فجاد احلظ؛ من الوفاء عدم له يقتضيه بعاجل يسمح أن ورأى ذلك، يف

 من مضى ما على وبكائه إخوانه، إىل وتشوُّقه أوطانه، إىل حنينه إىل فانظر عهده، ووفاء الرجل وفاء تعرف أن أردت إذا: )قال األصمعي وعن

 (17)(زمانه

 الدعاء ...................................
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