-1الوفاء بالعهود والعقود وأثره يف حياة األفراد واألمم
 6شعبان 1437هـ  13 /مايو 2016م

أوال العناصر:

 .1الوفاء بالعهد من مبادئ اإلسالم وقيمه.
 .2الوفاء بالعهود يف حياة األنبياء والرسل (عليهم السالم).
 .3الوفاء بالعهد من صفات الصاحلني .
 .4أنواع الوفاء بالعهود.
 .5جماالت الوفاء بالعهود مع الناس.
 .6ما يرتتب على نقض العهود واإلخالل بها .
 .7آثار الوفاء بالعهود يف حياة األفراد واألمم.

ثانيا األدلة:
من القرآن الكريم:

ن} [البقرة.]40 :
 .1قال تعاىل{ :وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُو ِ
 .2وقال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [املائدة]1 :
 .3وقال تعاىل { :أَفَ َمنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْ ِزلَ إِلَيْكَ ِمنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَ َمنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ } [الرعد.]21 - 19 :
اْلأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ َّ
اللهِ أَوْفُوا} [األنعام.]152 :
 .4وقال تعاىل{ :وَبِعَهْدِ َّ
 .5وقال تعاىل ... {:وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الَْبأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ َوحِنيَ الَْبأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة.]177 :
 .6وقال تعاىلَ { :فأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة.]4 :
اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل.]91 :
 .7وقال تعاىل{ :وَأَوْفُوا بِعَهْدِ َّ
 .8وقال تعاىل{ :وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوالً}[اإلسراء.]34 :
صلَ
اللهُ ِبهِ أَنْ يُو َ
اللهِ ِمنْ بَعْدِ مِيثَا ِقهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ َّ
 .9وقال تعاىل{ :وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ َّ
وَيُفْسِدُونَ فِي اْلأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعَْنةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد.]25 :

من السنة النبوية:

اللهِ ْبنِ أَبِى الْحَمْسَاءِ (رضي اهلل عنه) قَالَ  :بَايَعْتُ النَّبِىَّ (صلى اهلل عليه وسلم) بِبَيْعٍ
َ .1عنْ عَبْدِ َّ

ِيةٌ فَوَعَدْ ُتهُ أَنْ آتَِيهُ بِهَا فِى مَكَانِهِ فَنَسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ َثالَثٍ فَجِئْتُ
قَ ْبلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ َلهُ بَق َّ
َفإِذَا هُوَ فِى مَكَا ِنهِ فَقَالَ( :يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَالَثٍ أَنْتَظِرُكَ) (رواه أبو داود).

-2اللهِ ْبنِ عَمْرٍو (رضي اهلل عنهما) َعنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ ( :أَرْبَعٌ َمنْ كُنَّ
 .2و َعنْ عَبْدِ َّ
فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا  ،وَ َمنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْ َلةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْ َلةٌ ِمنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا  ،إِذَا
اؤْتُ ِمنَ خَانَ  ،وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ  ،وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ  ،وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) (متفق عليه).
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ( :إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ
اللهِ (صَلَّى َّ
 .3و َعنِ ا ْبنِ عُمَرَ (رضي اهلل عنهما) أَنَّ رَسُولَ َّ
َلهُ ِلوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَا َمةِ عِنْدَ اسْ ِتهِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فالن) (رواه ابن حبان).
طلُ الْغَنِيِّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ ( :مَ ْ
اللهِ (صَلَّى َّ
 .4و َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اهلل عنه) أَنَّ رَسُولَ َّ
ظُلْمٌ( ).......رواه ابن حبان).
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم) ( :أَحَقُّ الشُّرُوطِ
 .5و َعنْ عُقْبَةَ ْبنِ عَامِرٍ (رضى اهلل عنه) قَالَ :قَالَ رَسُولُ َّ
أَنْ تُوفُوا ِبهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ ِبهِ الْفُرُوجَ) (متفق عليه).
اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ( :الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ
اللهُ عَنْهَا) َعنْ رَسُولِ َّ
 .6و َعنْ عَائِ َشةَ (رَضِيَ َّ
شُرُوطِهِمْ مَا وَا َفقَ الْحَقَّ) (رواه احلاكم يف املستدرك).
ثالثا :املوضوع:
الوفاء بالعهد قيمة خلقية وإنسانية عظمى ،بها تُدعم الثقة بني أفراد األسرة واجملتمع ،
وتنمو أواصر التعاون فيما بينهم  ،والوفاء بالعهد شعبة من شعب اإلميان  ،فهو دليل صدق إميان
العبد وعنوان استقامته  ،وهو خصلة من خصال املؤمنني الصاحلني ،ومنقبة من مناقب الدعاة
املخلصني  ،وهو أدب رباني جليل ،وخلق نبوي كريم ،وسلوك إسالمي محيد  ،فمن أبرم عقدًا
وجب عليه أن حيرتمه ،ومن أعطى عهدًا وجب عليه أن يلتزم به.
لذا أمر اإلسالم بضرورة التحلي خبلق الوفاء بالعهود والعقود وحث على ذلك  ،قال
تعاىل { :وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنََّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوالً }[ اإلسراء  ،] 34:وقال تعاىل {:وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ال ّلهِ إِذَا
م مَا تَفْعَلُونَ}
عَاهَدتَُّمْ وَالَ تَنقُضُواْ األَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ال ّلهَ عَلَيْكُمْ كَفِيالً ِإنََّ ال ّلهَ يَعْلَ ُ
[النحل  ، ]91:أي :والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم سواء فيما بينكم وبني اهلل أو
فيما بينكم وبني الناس  ،فيما ال خيالف كتاب اهلل وسنة نبيه (صلى اهلل عليه وسلم) ،وال تنكثوا
األميان بعد أن أكََّدْمتوها  ،وقد جعلتم اهلل عليكم كفيالً وضامنًا حني عاهدمتوه.
والوفاء بالعهد صفة ربانية اتصف بها احلق سبحانه وتعاىل  ،حيث قال { :وَ َمنْ أَوْفَى
اللهِ}[التوبة.]111:
بِعَهْدِهِ ِمنَ َّ

-3ولقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل الوفاء بالعهد من مسات أهل الصالح واإلميان  ،قال
سبحانه{:وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصََّابِرِينَ فِي الَْبأْسَاء والضََّرََّاء وَحِنيَ الَْبأْسِ أُولَـئِكَ
الََّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتََّقُونَ}[البقرة ، ]177:وقال تعاىل{ :بَلَى َمنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتََّقَى
َفإِنََّ ال ّلهَ يُحِبَُّ الْمُتََّقِنيَ}[آل عمران .]76:
وكذلك جعله احلق سبحانه وتعاىل من صفات أولي األلباب وهم أهل البصائر النرية
بكتاب اهلل وسنة رسوله الكريم (صلى اهلل عليه وسلم ) فقال تعاىل  ...{ :إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ *
اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ}[الرعد.]20-19 :
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ َّ
كذلك جعله اهلل (عز وجل) من صفات املؤمنني املفلحني ورثة الفردوس يوم الدين ،
قال تعاىل{:وَالَّذِينَ هُمْ ِلأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ}[املومنون ، ]8:وقد تكرر هذا الوصف بنصه
يف سورة املعارج ولكن اجلائزة بعدها هي ما أخرب به احلق سبحانه عن أهل الوفاء بالعهود
والعقود بقوله{ :أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ} [املعارج.]35 :
وملا كان الوفاء بهذا الفضل وبهذه املنزلة ختلَّق به كل األنبياء والرسل (عليهم السالم)
قال اهلل تعاىل يف شأن سيدنا إبراهيم اخلليل (عليه السالم){:وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}[النجم،]37 :
ِنهُ كَانَ صَا ِدقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا
ويف حق سيدنا إمساعيل (عليه السالم) قال جل شأنه{:إ َّ
نَبِيًّا}[مريم.]54 :
وهو من أخص خصائص سيدنا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قبل البعثة وبعدها  ،فعن
اللهِ ْبنِ أَبِى الْحَمْسَاءِ (رضي اهلل عنه) قَالَ :بَايَعْتُ النَّبِيَّ (صلى اهلل عليه وسلم) بِبَيْعٍ قَ ْبلَ أَنْ
عبد َّ
ِيةٌ فَوَعَدْ ُتهُ أَنْ آتَِيهُ بِهَا فِي مَكَا ِنهِ فَنَسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَالَثٍ  ،فَجِئْتُ َفإِذَا هُوَ
يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ َلهُ بَق َّ
يف مَكَا ِنهِ فَقَالَ( :يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَالَثٍ أَنْتَظِرُكَ) (رواه أبو داود).
وحتى يف ساحة القتال مل يغدر (صلى اهلل عليه وسلم)  ،بل وفَّى بالعهد حتى مع أعدائه ،
فعن حُذَيْفَة بْن الْيَمَانِ (رضي اهلل عنه) قَالَ  :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِالَّ أَنِّى خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِى -
حُسَيْلٌ -قَالَ َ :فأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا  :إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا  ،فَقُلْنَا  :مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِالَّ
اللهِ
اللهِ وَمِيثَا َقهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِيَنةِ وَالَ نُقَاِتلُ مَعَهُ َ ،فأَتَيْنَا رَسُولَ َّ
الْمَدِيَنةََ .فأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ َّ
اللهَ عَلَيْهِمْ) (رواه
(صلى اهلل عليه وسلم) َفأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ  ،فَقَالَ( :انْصَرِفَا نَفِى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِنيُ َّ
مسلم).

-4ونظراً ألهمية ومكانة الوفاء بالعهد وامليثاق من أجل بناء األمة على األخالق  ،فقد أمر
اهلل تعاىل به يف القرآن الكريم يف أكثر من آية حتى يستقيم الناس على هذا اخللق الكريم
الذي به صالح الفرد واجملتمع.
والوفاء بالعهد على أربعة أنواع:
األول :وفاء العبد بعهده مع اهلل عز وجل  ،وهو أعلى األنواع قدرًا  ،وأوالها بالوفاء ،
قال تعاىل{:وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}[البقرة ،]40:وقال تعاىل{ :وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهَ يَعْلَمُ مَا
اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ َّ
اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا اْلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ َّ
َّ
تَفْعَلُونَ}[النحل ، ]91:ويتمثل هذا النوع بتحقيق معنى العبودية اخلالصة هلل (عز وجل)،
واحملافظة على االلتزام باألوامر واجتناب النواهي  ،وتقديم شرع اهلل عز وجل وتأخري اهلوى،
قال تعاىل{ :أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ}[يس.]60:
ومن صور الوفاء بالعهد مع اهلل عز وجل حسن التوكل واالعتماد عليه دون غريه  ،مع
األخذ باألسباب  ،واإلخالص يف الطاعة  ،واحملافظة على األعمال الصاحلة واملداومة عليها ،
مع اخلوف من اهلل (عز وجل) وخشيته يف السر والعالنية.
والثاني :الوفاء بالعهد مع الرسول الكريم(صلى اهلل عليه وسلم)  ،ويتحقق هذا النوع
حببنا الصادق لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) وتوقريه وتعظيمه ونصرتنا لشريعته وحمافظتنا
على سنته  ،والسري على نهجه  ،وتصديقه يف كل ما صح عنه (صلى اهلل عليه وسلم) وما وصلنا عنه
بطريق صحيح مقبول  ،ولنحذر من خمالفته (صلى اهلل عليه وسلم) ففي خمالفته شر مستطري  ،قال
تعاىل{ :فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ َعنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتَْنةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور.]63:
والثالث :الوفاء بالعهد مع النفس  ،فسعادة املرء مرهونة بوفائه مع نفسه  ،ألنه لو كان
وفيًّا مع نفسه ال لتزم بالوفاء مع اهلل ورسوله والناس أمجعني  ،فاإلنسان بإمكانه أن يكذب على
كل الناس  ،ولكن من احملال أن خيدع نفسه أو يكذب عليها  ،ولتحقيق هذا النوع البد من
جماهدة النفس وتزكيتها  ،وعدم حتميلها أكثر من طاقتها.
والرابع :الوفاء بالعهد مع الناس  ،وهذا النوع هو مثرة األنواع الثالثة السابقة  ،فالوفاء
مع اهلل تعاىل  ،ومع رسوله (صلى اهلل عليه وسلم)  ،ومع النفس مقدمات وأسس ال بد منها لتتحقق
النتيجة وهي الوفاء بالعهد مع الناس  ،فبه يتحقق التوادد والتآلف والرتاحم والتعاطف بني
مجيع أفراد األمة الواحدة  ،فيصدق فيها قول الرسول الكريم (صلى اهلل عليه وسلم)( :مَثَلُ
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الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) (رواه مسلم).
وأوىل الناس بالوفاء بالعهد معهم الوالدان والزوجة واألقارب واجلار  ،وعامة املسلمني ،
حتى غري املسلم لو عاهدته على أمر فله عليك حق الوفاء بعهده  ،قال تعاىل{ :إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ ِمنَ الْمُشْرِكِنيَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا َفأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى
مُدَّتِهِمْ} [التوبة.]4 :
والعهد مع الناس له عدة جماالت جيب احلفاظ عليها :
منها :االلتزام بالعهود الزوجية  :فلقد أوىل اإلسالم عقد الزوجية من الرعاية والعناية
الشيء الكثري  ،حتى مساه ربنا يف القرآن الكريم بامليثاق الغليظ  ،قال تعاىل{ :وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء ،]21 :هذا امليثاق الغليظ ـ ميثاق الزوجية ـ يتطلب من صاحبه ضرورة الوفاء
به وااللتزام حبقوقه  ،والقيام بواجباته  ،من رمحة وبرٍّ وحسن عشرة وحفظ لألسرار  ،وأوصى
ن عَامِ ٍر (رضى اهلل عنه) قَالَ :
النيب الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) بضرورة االلتزام به  ،ف َعنْ عُقْبَةَ ْب ِ
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم) ( :أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا ِبهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ ِبهِ الْفُرُوجَ) (متفق
قَالَ رَسُولُ َّ
عليه) ،وكلما حافظ األزواج على الوفاء بهذا األمر كلما حتققت السكينة واملودة بينهما.
ولقد ضرب الرسول الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) أروع األمثلة يف الوفاء مع أزواجه
وخاصة السيدة خدجية (رضوان اهلل تعاىل عليها) حتى بعد مماتها وانتقاهلا إىل الرفيق األعلى ،
ل اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
ف َعنْ أم املؤمنني عَائِ َشةَ (رضي اهلل عنها) قَالَتْ :دَخَلَتْ عَلَى رَسُو ِ
امْرَأَةٌ َ ،فأُتِيَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) بِطَعَامٍ  ،فَجَ َعلَ َيأْ ُكلُ ِمنَ الطَّعَامِ وَيَضَعُ بَ ْينَ يَدَيْهَا،
فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ لَا تَغْمُرْ يَدَيْكَ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) ( :إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ َتأْتِينَا
جيةَ ،وَإِنَّ حُ ْسنَ الْعَهْدِ ،أَوْ حفظَ الْعَهْدِ مِنَ اْلإِميَانِ) (رواه الطرباني) .وعنها أيضا (رضي
أَيَّامَ خَدِ َ
جيةَ،
اهلل عنها) قالت  :مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صلى اهلل عليه وسلم) مَا غِرْتُ عَلَى خَدِ َ
كنْ كَانَ النَّبِيُّ (صلى اهلل عليه وسلم) يُكْثِر ذِكْرَهَا  ،وَرُبَّمَا ذََبحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا
وَمَا رَأْيْتُهَا  ،وَل ِ
جيةُ ،
جيةَ ؛ فَرُبَّمَا قُلْتُ َلهَُ :كأ ََّنهُ لَمْ يَكنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِالَّ خَدِ َ
أَعْضَاءً ،ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَاِئقِ خَدِ َ
فَيَقُولُ :إِنَّهَا كَانَتْ  ،وَكَانَتْ  ،وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ) (متفق عليه).
ومن الصور املشرقة يف تاريخ اإلسالم لوفاء الزوجة مع زوجها ما روته كتب السرية عن
السيدة أم حكيم بنت احلارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل  ،فقد أسلمت يوم الفتح ،

-6وهرب زوجها عكرمة إىل اليمن خوفا من رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ولكن أبَى وفاء هذه
الزوجة الصاحلة أن ترتك زوجها  ،فذهبت إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) طالبة لزوجها
الشفاعة  ،فقبل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) شفاعتها وأعطاها العهد باألمان لزوجها  ،وعفى عن
زوجها  ،فسافرت إليه ومعها البشارة بالعفو واملساحمة  ،والعهد باألمن واألمان  ،فكانت النتيجة أن
اللهِ ْبنِ الزُّبَيْ ِر (رضي اهلل عنه) قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَ ْتحِ
هداه اهلل لإلسالم وشرح له صدره  ،فعَنْ عَبْدِ َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ)،
اللهِ (صَلَّى َّ
َكةَ هَرَبَ عِكْرِ َمةُ ْبنُ أَبِي جَ ْهلٍ إِلَى الْيَ َمنِ  ،وَخَافَ أَنْ يَقْتُ َلهُ رَسُولُ َّ
م َّ
وَكَانَتِ امْرَأَ ُتهُ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتِ الْحَارِثِ ْبنِ هِشَامٍ امْرَأَةً لَهَا عَ ْقلٌ ،وَكَانَتْ قَدِ اتَّبَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَتْ :إِنَّ ا ْبنَ عَمِّي
اللهِ (صَلَّى َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ َّ
(صَلَّى َّ
اللهِ ،فَ َمنْ لَقَِيهُ فَلَا
عِكْرِ َمةَ قَدْ هَرَبَ مِنْكَ إِلَى الْيَ َمنِ وَخَافَ أَنْ تَقْتُلَهُ َفأَمِّ ْنهُ قَالَ( :قَدْ أَمَّنْ ُتهُ ِبأَمَانِ َّ
ل تِهَا َمةَ ،وَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ ،فَجَعَلَتْ
ح ِ
حلٍ ِمنْ سَوَا ِ
يَعْرِضْ َلهُ)  .فَخَرَجَتْ فِي طَلَ ِبهِ َفأَدْرَكَ ْتهُ فِي سَا ِ
س وَأَخْيَ ِر النَّاسِ ،فَلَا تُهْلِكْ
صلِ النَّاسِ وَأَبَرِّ النَّا ِ
تَلُوحُ إِلَ ْيهِ وَتَقُولُ :يَا ا ْبنَ عَمِّي ،جِئْتُكَ ِمنْ عِنْدِ أَوْ َ
نَفْسَكَ ،وَقَدِ اسَْتأْمَنْتُ لَكَ مِ ْنهُ َفأَمَّنَكَ ،فَقَالَ :أَنْتِ فَعَلْتِ ذَلِكَ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ،أَنَا كَلَّمْ ُتهُ َفأَمَّنَكَ،
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) ِلأَصْحَا ِبهَِ ( :يأْتِيَكُمْ عِكْرِ َمةُ ْبنُ
اللهِ (صَلَّى َّ
َكةَ قَالَ رَسُولُ َّ
فَرَجَعَ مَعَهَا ،فَلَمَّا دَنَا ِمنْ م َّ
أَبِي جَ ْهلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا ،فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ َفإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُ ْؤذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ)  ،قَالَ :فَقَدِمَ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) وَزَوْجَ ُتهُ مَ َعهُ مُنْتَقَِبةٌ .قَالَ :فَاسْتَأْذَنَتْ
اللهِ (صَلَّى َّ
عِكْرِ َمةُ فَانْتَهَى إِلَى بَابِ رَسُولِ َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) بِقُدُومِ
اللهِ (صَلَّى َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) فَدَخَلَتْ َفأَخْبَرَتْ رَسُولَ َّ
اللهِ (صَلَّى َّ
عَلَى رَسُولِ َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) رِدَاءٌ فَرَحًا
اللهِ (صَلَّى َّ
عِكْرِ َمةَ فَاسْتَبْشَرَ وَوَثَبَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَ ْيهِ ،وَمَا عَلَى رَسُولِ َّ
خلَ فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ ،إِنَّ هَذِهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّكَ أَمَّنْتَنِي ،فَقَالَ رَسُولُ
بِعِكْرِ َمةَ ،وَقَالَ( :أَدْخِلِيهِ)  ،فَدَ َ
اللهُ وَحْدَهُ لَا
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ)( :صَدَقَتْ َفأَنْتَ آ ِمنٌ) .قَالَ ِعكْرِ َمةُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إَِلهَ إِلَّا َّ
اللهِ (صَلَّى َّ
َّ
دقُ النَّاسِ ،وَأَوْفَى النَّاسِ ،أَقُولُ
شَرِيكَ َلهُ ،وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُو ُلهُ ،وَقُلْتُ :أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ ،وَأَصْ َ
اللهِ ،اسْتَغْفِرْ لِي كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَيْتُكَهَا أَوْ مَرْكَبٍ
طأْطِئُ الرَّأْسِ اسْتِحْيَاءً مِ ْنهُ ،يَا رَسُولَ َّ
ذَلِكَ وَإِنِّي لَمُ َ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) ( :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعِكْرِمَةَ
اللهِ (صَلَّى َّ
أَوْضَعْتُ فِيهِ أُرِيدُ ِبهِ إِظْهَارَ الشِّرْكِ  ،فَقَالَ رَسُولُ َّ
طقٍ تَكَلَّمَ ِبهِ  ،أَوْ مَرْكَبٍ أَوْضَعَ فِيهِ يُرِيدُ أَنْ يُصَدَّ َعنْ سَبِيلِكِ) (الطبقات
كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا ،أَوْ مَنْ ِ
الكربى البن سعد).
ومنها  :ما يتعلق باملعامالت املالية بني الناس  ،بيعًا وشراءً  ،فيجب الوفاء مبا مت شرطه
لقول النَّبِي الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) ( :الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (رواه البخاري)  ،و َعنْ
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اللهُ عَنْهَا)َ ،عنْ رَسُولِ َّ
عَائِ َشةَ (رَضِيَ َّ
وَا َفقَ الْحَقَّ) (رواه احلاكم يف املستدرك) .
ومما يتعلق بهذا األمر ضرورة الوفاء بالعهد كيالً ووزنًا  ،وعدم الغدر ببخسه أو تطفيفه ،
قال تعاىل{:وَأَوْفُوا الْكَ ْيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} [األنعام ، ]152:أيضا ضرورة الوفاء باألمانات  ،وسرعة سداد الديون وعدم
اللهِ (صَلَّى
املماطلة ملا فيها من ظلم لصاحب املال  ،ف َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اهلل عنه) أَنَّ رَسُولَ َّ
طلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ( ).......رواه ابن حبان).
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ( :مَ ْ
َّ
إن نقض العهود وعدم الوفاء بها عالمة من عالمات النفاق اليت بينها لنا النيب (صلى اهلل
ن النَّبِيِّ (صَلَّى
عليه وسلم) وحذر منها أشد التحذير  ،فعَن عبْدِ اللَّهِ ْبنِ عَمْرٍو (رضي اهلل عنهما) َع ِ
اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ( :أَرْبَعٌ َمنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا  ،وَ َمنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْ َلةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ
خَصْ َلةٌ ِمنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُ ِمنَ خَانَ  ،وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ  ،وَ ِإذَا عَاهَدَ غَدَرَ  ،وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ)(متفق عليه)  ،وعن أبي هريرة (رضي اهلل عنه) عن النيبِّ (صلى اهلل عليه وسلم) قال ( :آية
متنَ خانَ ) (رواه البخاري).
املنافقِ ثالثٌ  :إِذا حدَّث كذَب  ،وِإذا وعدَ أَخلفَ  ،وِإذا اْؤ ِ
ومل يكتف األمر بوصف الغادر منافقًا فحسب  ،بل إنه ينصب له يوم القيامة لواء يعرف به
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) قَالَ ( :إِنَّ
اللهِ (صَلَّى َّ
بني األشهاد  ،ف َعنِ ا ْبنِ عُمَرَ (رضي اهلل عنهما) أَنَّ رَسُولَ َّ
الْغَادِرَ يُنْصَبُ َلهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَا َمةِ عِنْدَ اسْ ِتهِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فالن) (رواه ابن حبان)  ،ويستوجب
الغدر اللعن وهو الطرد من رمحة اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة  ،ويؤدي إىل قسوة القلب فال
تنفعه موعظة وال تؤثر فيه آية  ،قال تعاىل{:فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِ ِعهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ ِبهِ وَالَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئَِنةٍ مِّنْهُمْ
[}...املائدة.]13 :
إن اإلسالم ميقت الغدر بكل صوره وأشكاله  ،وينظر إىل من ينقض العهد نظرة احتقار
وعدم تقدير  ،ويعتربه إنسانًا أمحق ال عقل له  ،وشَبهَّه القرآن الكريم حبال املرأة احلمقاء اليت
تنقض غزهلا بعد أن جعلته خيطاً سويًّا ومتينًا قويًّا صاحلًا للحياكة والنسج  ،ثم تقبل عليه فتعيده
إىل سريته األوىل حبيث ال ينفع يف أي شيء  ،يقول تعاىل{:وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ِمنْ
اللهُ
ُمةٍ  ،إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ َّ
ُمةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أ َّ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ،تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ ،أَنْ تَكُونَ أ َّ

ِبهِ ،وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَا َمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}[النحل.]92:

-8إن الوفاء بالعهود والعقود املعتربة شرعا البعيدة عن الظلم واالستغالل وأكل أموال الناس
بالباطل واستباحة األموال والدماء واألعراض من أهم سبل حتقيق األمن يف اجملتمع  ،ويعود
أثرها ومثراتها على الفرد واجملتمع  ،أما الفرد فيعود عليه الوفاء بالوعد مبحبة اهلل عز وجل
ورضوانه  ،قال تعاىل{ :بَلى َمنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاِتَّقى َفإِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ}[البقرة ، ]76:وكفى
بذلك من فضل على من ختلق بالوفاء بالعهد  ،فمن أحبه اهلل حرمه اهلل على النار  ،وفتح له كل
أبواب اخلري  ،وأغلق دونه كل أبواب الشر  ،وهذا وعد اهلل لكل من وفَّى بالعهد  ،قال
اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح.]10 :
تعاىل{:وَ َمنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَ ْيهُ َّ
ومن آثار الوفاء بالعهود على اجملتمع نشر قيم املودة والرمحة واألمان واالستقرار
وتزداد الثقة بني مجيع أفراد األمة الواحدة  ،واجملتمع الذي يسوده الوفاء جمتمع فاضل متني
قوي البناء ،تظلّله روح املودة والصفاء.
فما أحوج اإلنسانية كلها إىل التخلق خبلق الوفاء بالعهد ليتحقق اخلري للناس أمجعني.

