
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ  }من أعظم األخالق التي حث عليها اإلسالم، وأمر هبا خلق الوفاء بالعهد، قال تعاىل:   

َتْوكِيِدَها َوَقْد  َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللَِّ إَِذا َعاَهْدُتْم َوَل َتنُْقُضوا اأْلَْيََمَن َبْعَد  } :، وقال[34]اإلرساء:  {اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل 

 .[91]النحل: {َجَعْلُتُم اهللََّ َعَلْيُكْم َكِفياًل إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما َتْفَعُلونَ 

 فالوفاء بالعهد من شيم األوفياء، ومن خصال األصفياء، ُُيمد صاحبه، وُيذم كل من نقضه.  

 :والعهود نوعان 

تعاىل:-1 قال  تعاىل؛  اهلل  مع  بالعهد  َفاْرَهُبونِ َوَأوْ }الوفاء  اَي  َوإِيَّ بَِعْهِدُكْم  ُأوِف  بَِعْهِدي  ،  [40]البقرة:    {ُفوا 

 أرَض عنكم وأدخلكم اجلنة. :  قال ابن عباس{ُأوِف بَِعْهِدُكمْ }وعهده إىل عباده دين اإلسالم واتباعه، 

الناس  -2 بني  يقع  تعاىل وعهود  عقود من    ما  قال  هبا،  الوفاء  جيب  فهذه  ذِ }:  ،  الَّ َا  َأُّيه َأْوُفوا  َيا  آَمنُوا  يَن 

 [ 1]املائدة: {بِاْلُعُقودِ 

غليًظا ميثاًقا  تعاىل  اهلل  سَمه  الذي  الزوجية  عقد  الناس  بني  العقود  أوثق  َزْوٍج }: ومن  اْستِْبَداَل  َأَرْدُتُم  َوإِْن 

َأَتْأُخُذو َشْيًئا  ِمنُْه  َتْأُخُذوا  َفاَل  ِقنَْطاًرا  إِْحَداُهنَّ  َوآَتْيُتْم  َزْوٍج  ُمبِينًا َمَكاَن  َوإِْثًَم  هُبَْتاًنا  َوَقْد   َنُه  َتْأُخُذوَنُه  َوَكْيَف 

 .[21، 20]النساء: {َأْفََض َبْعُضُكْم إِىَل َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا 

 :والوفاء بالوعد من صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم

عليه   إبراهيم  خليله  عن  سبحانه  َوّفَّ }:  والسالمالصالة  قال  ِذي  الَّ عباس  [37]النجم:  {َوإِْبَراِهيَم  ابن  قال  ؛ 

   . ريض اهلل عنه: وّفَّ هلل بالبالغ، وقال قتادة: وّفَّ طاعة اهلل وأدى رسالته إىل خلقه

إسَمعيل   عن  والسالم: وقال  َوكَ }الصالة  اْلَوْعِد  َصاِدَق  َكاَن  ُه  إِنَّ إِْسََمِعيَل  اْلكَِتاِب  ِِف  َرُسوًل  َواْذُكْر  اَن 

 [54مريم:  ]{َنبِيًّا 

وِف   ونبينا  حسن،  خلق  كل  ِف  أعىل  مثاًل  كان  األخالق،  مكارم  ليتمم  ُبعث  الذي  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

كفار قريش ل  و  الوفاء بالعهد؛ يفي بالوعد مع املسلم والكافر، والرب والفاجر، مل خيلف وعده مع اليهود

                              ُحَذْيَفَة ْبن اْلَيََمِن َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه ، ومما يدل عىل وفائه معهم حديث وحاربوا دين اهلل الذين آذوه وطاردوه



 

 

 

اُر ُقَرْيٍش َفَقاُلوا إِنَُّكْم تُ   ي))َما منََعنِ  : َقاَل  ِريُدوَن  َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إِلَّ َأنِّى َخَرْجُت َأَنا َوَأِِب ُحَسْيل َقاَل َفَأَخَذَنا ُكفَّ

َفُقْلنَ ًدا  املَْ ُُمَمَّ إِىَل  َفنَّ  َلنَنََْصِ َوِميَثاَقُه  اهللَِّ  َعْهَد  َعَلْينَا  َفَأَخُذوا  املَِْدينََة  إِلَّ  ُنِريُد  َما  ُنِريُدُه  َما  َمَعُه ا  ُنَقاتُِل  َولَ  ِدينَِة 

َفا َنِفى ََلُْم بَِعْهِدهِ  هَفَأَتْينَا َناُه اْْلرََبَ َفَقاَل: اْنََصِ  ْم َوَنْسَتِعنُي بِاهللَِّ َعَلْيِهْم((. صىل اهلل عليه وسلم َفَأْخرَبْ

صىل اهلل عليه وسلم: كان قد وعد أبا اَليثم بن تيهان أن يعطيه خادمًا فُأيت    هوعن أِب هريرة ريض اهلل عنه أن

اثنني، وبقي واحد؛ فأتت فاطمة  ريض اهلل عنها  تطلب منه خادمًا وتقول: أل  بثالثة من السبي؛ فأعطى 

 يدي؟ فذكر صىل اهلل عليه وسلم  موعده ألِب اَليثم فقال: كيف بموعدي ألِب اَليثم؟  ترى أثر الرحى ب 

وكذلك األنبياء   :قال.  ل : سفيان   قال أبو   صىل اهلل عليه وسلم وهل يغدر؟  هوملا سأل هرقل أبا سفيان عن 

 . ل يغدرون 

 :صىل اهلل عليه وسلم عاهدوا اهلل تعاىل، ووفوا وصدقوا؛ فأثنى عليهم بقوله تعاىل  هوأصحاب

َينَْتظِرُ } َمْن  َوِمنُْهْم  َنْحَبُه  َقََض  َمْن  َفِمنُْهْم  َعَلْيِه  اهللََّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  املُْْؤِمننَِي  ُلوا    ِمَن  َبدَّ َوَما 

وإن ك[24،  23]األحزاب:  {َتْبِدياًل  نزول    ان،  كلَّ أصحابه َلا سبب  فشملت  اجلمع،  بصيغة  أهنا جاءت  إل   ،

 . صىل اهلل عليه وسلم 

َم:))َلْو  وقد بحثوا عن وعوِده حتى بعِد موتِه لُيوفوا هبا، َفَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َقاَل: َقاَل َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  

َماُل   عَ َقْد َجاَء  ُقبَِض َصىلَّ اهللَُّ  اْلَبْحَرْيِن َحتَّى  َماُل  جَيِْئ  َفَلْم  َوَهَكَذا،  َوَهَكَذا  َهَكَذا  َأْعَطْيُتَك  َقْد  َلْيِه  اْلَبْحَرْيِن 

اهللَُّ النَّبِيِّ َصىلَّ  ِعنَْد  َلُه  َكاَن  َمْن  َفنَاَدى:  َبْكٍر  َأُبو  َأَمَر  اْلَبْحَرْيِن  َماُل  َفَلَمَّ َجاَء  َدْيٌن َوَسلََّم،  َأْو  ِعَدٌة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

ِِل  َفَحَثى  َوَكَذا،  َكَذا  ِِل:  َقاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  إِنَّ  َفُقْلُت:  َفَأَتْيُتُه  ِهَي  َفْلَيْأتِنَا؟  َفإَِذا  َفَعَدْدُُتَا،  َحْثَيًة   

 ََخُْس ِماَئٍة، َوَقاَل: ُخْذ ِمْثَلْيَها(( 

حرضته الوفاة: إنه كان خطب ابنتي رجل من قريش، وقد كان إليه    ملااهلل بن عمر  ريض اهلل عنه    عبد  قالو

   مني شبه وعد، فواهلل ل ألقى اهلل بثلث النفاق؛ أشهدكم أين قد زّوجته ابنتي. 

املوحدين:   عباده  كتابه  ِف  اهلل  امتدح  ِمْن  }وقد  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ََم  َأنَّ َيْعَلُم  ََم  َأَفَمْن  إِنَّ َأْعَمى  ُهَو  َكَمْن  اْْلَقه  َربَِّك 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهللَِّ َوَل َينُْقُضوَن املِْيَثاَق  َيَتَذكَّ ؛ أي: بَم عقدوه من العهود [ 20،  19]الرعد:    {الَّ

 . فيَم بينهم وبني رهبم، وفيَم بينهم وبني العباد 

 



 

 

يباينه يقوُل ِف جاهليتِهوكان العرُب عىل          : ِخصلِة الصدق رغم جاهليتِهم! فهذا عوُف بُن النهعَمِن الشَّ

 )أْن َأُموَت َعَطًشا َأَحبه إَِِلَّ ِمْن َأْن َأُكوَن ِِماَْلًفا لِْلَوْعِد(

رَ  َوَسلَّمَ   وقْد حذَّ َعَلْيِه  ا  َصىلَّ اهللُ  الوعِد حتى مع األطفاِل، وعدَّ ذلَك من  لكذِب ِف األقواِل،  من إخالِف 

َفَذَهْبُت    ، َوَأَنا َصبِيٌّ َبْيتِنَا  ْبِن َعاِمٍر َقاَل: ))َأَتاَنا َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف  َفَقاَلْت َأْخُرُج  َفَعْن َعْبِد اهللِ  أِلَْلَعَب، 

ي: َيا َعْبَد اهللِ َتَعاَل ُأْعطَِك؟ َفَقاَل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :  َلا  : َوَما َأَرْدِت َأْن ُتْعطَِيُه؟ َقاَلْت: ُأْعطِيِه ََتًْرا، َفَقاَل ُأمِّ

 َأَما إِنَِّك َلْو مَلْ َتْفَعِِل ُكتَِبْت َعَلْيِك َكْذَبٌة((. 

َم   َوَسلَّ َعَلْيِه  َأنَّه َصىلَّ اهللُ  ُهَرْيَرَة  َأِِب  النفاق فَعْن  وقد جعل صىل اهلل عليه وسلم إخالف الوعد من صفات 

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا اْؤَُتَِن َخاَن، َوإِْن َصاَم َوَص  إَِذا َحدَّ ُه َقاَل: ))آَيُة املُْنَافِِق َثاَلٌث:  َأنَّ ىلَّ َوَزَعَم 

 . ُمْسلٌِم(( 

ك عىل الكذب حيث ينفعك  . وعن عِل ريض اهلل عنه: اإليَمن أن تؤثر الصدق حيث يرضه

الصادق: ل تغرّتوا بصالُتم ول بصيامهم، فإّن الرجل رّبَم َلج بالصالة والصوم حّتى لو تركه وقال جعفر 

 استوحش، ولكن اختربوهم عند صدق اْلديث وأداء األمانة. 

بني لألسف  و الثقة  ُفقدت  حتى  هبا  وُتاونوا  فأخلفوها،  بالوعود  الزمان  هذا  ِف  الناس  من  كثري  تساهل 

األي ُيلف  من  جتد  النزاعات، الناس،  وحصلت  اْلقوق،  فضاعت  خيلف؛  كالمه،  عىل  اهلل  ويشهد  َمن، 

 .وختاصم اإلخوة واألحباب بسبب إخالف الوعود

 

 واْلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


