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 صالح الفرد واجملتمعالوفاء بالعهود وأثره يف خطبة بعنوان: 
 م2019يناير  11  - هـ 1440 مجادى األوىل 5بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: الوفاء بالعهد بين الجاهلية واإلسالم

 العنصر الثاني: أنواع الوفاء بالعهد وصوره
 رة بين الواقع والمأمولالعنصر الثالث: الوفاء بالعهد في حياتنا المعاص

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 العنصر األول: الوفاء بالعهد بين الجاهلية واإلسالم

 .الوفاء ابلعهدُخلق  وهو ؛هللا، هذا اخلُلق ضاع بني املسلمني إال َمن رَِحَم ليوم مع ُخُلق ِمن أخالق القرآننقف ا عباد الله:
إاا أاطـ  اهـدام ، و  ، فـذاا أبـرم املسـلم اقـدام فينـحي أن   مـ  ؛ سـواء اـان قـوالم أم اتابـ  والوفاء ابلعهد هو قيام املسلم مبا التزم بـ 

 ابحلـق واخلـر ، ومناط الوفـاء والـرب أن يتعلـق األمـر ، اما أن اليمني ال بد من الرب هبا فالعهد ال بد من الوفاء ب  ؛ فينحي أن يلتزم ب 
 . ، فال اهد إال مبعروف ، وال ميني يف مأمث ، وإال فال اهد يف اصيان

َوااُْاْر يف اْلِكَتاِب ِإمْسَاِايَل ِإنَُّ  َاـاَن َصـاِدَق  }:-الي  السالم  -إمساايل  ان هد من صفات األنبياء واملرسلني؛ قال تعاىلوالوفاء ابلع
ل اإلمـام و قـي[. 37]الـننم:  {َوِإبـْـَراِهيَم الَـِّذو َو َّ  }: -اليـ  السـالم  -[، وقـال يف إبـراهيم 54]مـر::  {ا اْلَوْاِد وََاـاَن َرُسـوالم نَِبي ـ

نعم، و َّ حني ابـتال  هللا بكلمـات مـن األمـر اإلأـه فـأ هنَّ، ."أ.ه. و َّ مجيَع شرائع اإلسالم، ومجيَع ما أُمر ب  من الطاا : " الطربو 
ا ألمر و َّ حني قدَّم   . ، و َّ حينما ألقه يف النار فصرب ابتغاء مرضاة هللاهللاولد  إمساايل قرابًنم تنفيذم

رُدَّ األمـاًنت لـ يَِبيـ  يف فراشـ  ليلـَ  اأنـرةفهـا هـو رمـر الـهَّ بـن أب أالـحي أن ؛ أو  األوفياء ابلعهود وقد اان صل  هللا الي  وسلم
 .(أبو داود وال مذو وحسن  !)؟"األمان  إىل َمن ائتمنك، وال ََتُن َمن خانك أد ِ " إىل أهلها، أَولَيس هو القائل: 

ودالئـل وفـاء  ؛دِ  اجلميـِل أحسـَن  وأادلَـ لقد ضرَب النَّيبُّ صل  هللاُ الي  وسلَم يف الوفاِء من املثاِل أمجَل ، ومن النصيحِي أامَل ، ومن ر 
ألحداث اليت اان يفه فيها مبا التزم ، فقد شهد ل  أاـداه  ننـ  يفـه ابلعهـود وال حممد صل  هللا الي  وسلم ال تنتهه اند املواقف وا

سأل هرقـل أاب سـفيان اـن حممـد صـل   ؛ يغدر، فحني لقه هرقل أاب سفيان، واان أبو سفيان ال  اداوت  حملمد صل  هللا الي  وسلم
 !! . قال الهللا الي  وسلم اددام من األسئل ، اان مما سأل  في  قول : فهل يغدر؟

د ملا قُِبض قال أبو بكر للصحاب : "من اـان لـ  ِاـَدةن انـ الوفاء سار الصحاب  رضه هللا انهم؛ فالنيب صل  هللا الي  وسلم خلقوال  
: فأتيتُـ  فقلـُ : إن رسول هللا صل  هللا الي  وسلم جـاء قـال :: "لـو قـد  رسـول هللا صـل  هللا اليـ  وسـلم أو َدينن فليأِتين". قال جـابرن

، قـال: فحثَـا : أبـو صـل  هللا اليـ  وسـلم ض رسـول هللاماُل البحَرين أاطيُتك هكذا وهكذا وهكذا". فلم جِيئ ماُل البحـَرْين حـق قُـبِ 
 .(متفق الي )بكر من مال البحَرْين ملا جاء  حثي م فعَددُُتا، فذاا هه مخسمائ ، فقال :: "ُخذ مثَلْيها" 

ومـا أاثـر والوفـاء ابلعهـد؛ حـق ولـو فيـ  رقـاهبم!! جلاهليـ  اـانوا يتحلـون ب ـرف االلتـزام ابلكلمـ  العـرب يف اإن  مون:لأيها المس  
القصص اليت تدل ال  هذ  املكرمـ  يف نفـوا اجلـاهليني، ويف لقـاء أمـر املـممنني امـر بـن اخلطـاب مـع امـرو بـن معـدو اـرب رضـه 

يف  -انـ  "  ان أحيل رجل لقيت ، وان أشنع رجل، واـن أجـر رجـل.، قال امرو: سأحدثك اي أمر املممنني اظ  واربة هللا انهما
يف الصـــحراء، أراـــض فرســـه، الـــين أجـــد رجـــالم أقتلـــ ، إاا أًن بســـواد بعيـــد، فرابـــ  فرســـه إليـــ  فرأيـــ  فرســـام مربوأـــام،  -اجلاهليـــ  



  (2 ) 

  امـرو بـن معـدو اـرب، خـذ حـذرف فـذنين قاتلـك، مث تـض متقـدمام قـوو، فقـال: مـن أنـ ؟ قلـ وصاحب  يف اخلـالء، فصـح  فيـ :
قــال: أاب ثــور، مــا أنصــفتين؛ أنــ  رااــحي وأًن راجــل، قــال: أنــ  آمــن حــق تراــحي، فلمــا وصــل إىل فرســ  جلــس واحتــ ، قلــ : خــذ 
حذرف فذنين قاتلك، قال: أمل تقل :: إنك آمن حـق تراـحي؟ قـال: بلـ ، قـال: فلسـ  برااـحي، فانصـرف  انـ ، فهـذا أحيـل رجـل اي 

(؛ فــانظر إىل حيلــ  الرجــل الــم أن امــرو بــن معــدو اــرب أاطــا  م العــرب يف اجلاهليــ  ألاــد جــاد املــوىل ورفاقــ .أاي .")أمــر املــممنني
 مل يراحي؛ فاحت  الرجل ورفض الراوب ؛ وو َّ امرو بعهد  وترا !!! نن  لن يقتل  مادام راجالم  اهدام 

ألن أمـوت اط مـا، أحـحيُّ إ:َّ " قال يف اجلاهلي  اجلهالء:  د حيثأروع األمثل  يف الوفاء ابلوااوف بن النعمان ال يباين ولقد ضرب 
 ( .األمثال ألب ابيد بن سالم).  " من أاون خمالف املوادة

ملـا أراَد امـره الَقـيِس املبـهَّ إىل قيصـَر ! " اان  العرُب إاا ضربْ  مثالم ابلوفاِء قالوا: )أو  من السََّموأل( .. فما هه قصَّـُت ؟ولذلك  
ــموأل ُدرواــام وســالحام وأمتعــملــِك  ــا مــاَت امــرُه الَقــيِس أرســَل ملــُك انــدَة  ؛  م تســاوو مــن املــاِل مجلــ م اثــرةم الــرُّوِم، أودَع انــَد السَّ فلمَّ

فعـاوَد  فـأىب، ، يطلحُي الدُّروَع واألسلحَ  املوداَ  انَد السَّموأَل، فقاَل السَّموأُل: ال أدفُعها إال ملستحقِ ها وأىب أن يدفَع إلي  منها شـيئام 
أُل يف وقاَل: ال أغدُر بذمَّيت، وال أخوُن أمانيت، وال أترُف الوفاَء الواجحَي الهَّ، فقصَد  الك امللـُك مـن انـدَة بعسـكرِ ، فـدخَل السَّـمو 

 حصِن ، وامتنَع ب ، فحاصَر  الك امللُك.
ََ احلصـِن فظفـَر بـ  امللـُك فأخـَذ  أسـرام، مثَّ أـ اَف حـوَل احلصـِن، وصـااَب ابلسَّـموأل، فأشـرَف اليـ  مـن أالـ  وااَن ولُد السَّموأل خـار

الَقـيِس انـَدف، رحلـُ   المـر احلصِن، فلمَّا رآُ  قاَل لـ : إنَّ ولـَدف قـد أسـرتُ ، وهـا هـو معـه، فـذن سـلَّمَ  إ:َّ الـدروَع والسِ ـالاَب الـيت 
فقــاَل لــ  السَّــموأُل: مــا انــُ   ؟!!فــاخْ  أيُّهمــا شــئ َ  انــك وســلَّمُ  إليــك ولــَدف، وإن امتنعــَ  مــن الــك، َا ــُ  ولــَدف وأنــ  تنظــُر،

وصــرَب السَّــموأُل الــ  ابــِر ولــِد ، يف ســبيِل حمافظتِــ  الــ   !!ألخِفــَر ِامــامه، وأبطــَل وفــائه، فاصــنْع مــا شــئَ ، فــذبَر ولــَد  وهــو ينظــرُ 
فسـارت  "القـيِس، سـلََّم إلـيهم الـدُّروَع والسِ ـالاَب .. امـر  وفائِ ، مثَّ ملـ ا انـَز اـن احلصـِن رجـَع خائبـام ، فلمَّـا جـاَء املوسـُم وحبـَر ورثـ ُ 

 ) املستطرف لألب يهه( . الرُّاباُن بعد الك هبذا املثِل: )أو  من السََّموأل(.
 ؟!!! فانظر ايف ضح  بولد  وُاِبَر أمام  يف سبيل وفائ  بعهد ؟!! مع أتم يف زمن اجلاهلي  فكيف بكم اي مسلمون

لوفاُء .. المُ  ححي ٍّ وصفاِء .. يف حروِفها اإلخالُص والنَّقاُء .. أمجَع ال  تقديرِها الُعقالُء .. وإاا ااَن قـد ُوجـَد ا أحبتي في الله:
وُل أو  مــن مثـَل هـذا الوفـاِء يف اجلاهلي ِـِ  الظَّلمـاِء .. فكيـَف إاام احلــاُل بعـَد نـزوِل َشـريعِ  السَّـماِء .. ولـذلَك لــن  ـَد بعـَد الـك مـن يقـ

 . دٍّ سيِ ِد األنبياِء .. الي  الصَّالُة والسالُم ادَد جنوِم السَّماِء .. وادَد قطِر املاِء .. خامِت املرسلنَي وإماِم األتقياءِ حمم
: قـالفًنقـض العهـد مبنزلـ  احليـواًنت  هللا قـد جعـلالزموا الوفاء ابلعهود والعقود؛ وإايام ونقض العهد وخلف الواـد؛ ف عباد الله:

ــِإنَّ َشــرَّ } ُقُبــوَن َاْه ُهْم مثَّ يـَنـْ ــْدَت ِمــنـْ ــْم اَل يـُْمِمنُــوَن َ الَّــِذيَن َااَه ــُروا فـَُه ــَد ااَِّ الَـّـِذيَن َاَف ــدََّوابِ  ِاْن ــْم اَل يـَتـَُّقــونَ  ال ــرَّةٍّ َوُه  {َدُهْم يف ُاــلِ  َم
فـر، واـدم اإلميـان، واخليانـ ،  يـث إن همالء الذين مجعوا هذ  اخلصال الثالث: الك" : سعدوال ال يخقال  [.56 ؛ 55]األنفال: 

 . " فهم شر من احلمر والكالب وغرها ؛ال يثبتون ال  اهد ااهدو  وال قول قالو  هم شر الدواب اند هللا
 العنصر الثاني: أنواع الوفاء بالعهد وصوره

وبــني املســلم وغــر املســلم؛ وبــني هنــاف أنــواع وصــور وأشــكال للوفــاء ابلعهــود بــني العبــد وربــ ؛ وبــني العبــد ورســول ؛  عب  اد الل  ه: 
 املسلمني بعبهم البعض؛ وهاف البيان مع الدليل والقصص واآلاثر؛ وهللا املستعان والي  التكالن:

 يتمثَّل يف توحيدِ  وِابادتِ  وُشكر  ابألقوال واألفعال، وُحسِن معاملِ  اياِل  والصِ دق معهم. وهو أواًل: الوفاء بالعهد مع الله:
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َأمَلْ َأْاَهـْد ِإلَـْيُكْم اَي } اهد اظيم مقدا وهو أن يعبد  وحد  ال ي رف ب  شيئما، قال تعاىل:  -سبحان  وتعاىل –ان وبني هللا فبني اإلنس
 .( 61؛  60يس: ) {َوَأِن اْاُبُدوين َهَذا ِصَراطن ُمْسَتِقيمن  ََبيِن َآَدَم َأْن اَل تـَْعُبُدوا ال َّْيطَاَن ِإنَُّ  َلُكْم َاُدوٌّ ُمِبنين 

فانظر يف نفسك .. أين أن  مـن هـذا الوفـاء ؟ مـااا قـدم  لـ  ؟ هـل ابـدت هللا حـق العبـادة وحافظـ  الـ  اقيـدتك وإميانـك ومـا  
أم تراـ  نفسـك لل ـبهات وال ـهوات وغرتـك دنيـاف مبـا  !ف ض  اليك من صالة وصيام وزااة وحج وسائر العبادات والطااات ؟ا

 ..  !من دون هللا ؟ ام فنعلتها إأ ؛ مقنطرة من الذهحي والفب  واخليل املسوم  واألنعام واحلرث فيها من أموال وبنني وقناأر
 من خالل القرآن الكر: . جاء يف نداءات املممننيإن الوفاء مع هللا يتمثل يف امتثال املأمورات واجتناب املنهيات اما 

"اي أيهــا الــذين آمنــوا" فَأْرِاهــا فقــال لــ : إاا مسْعــَ  هللا يقــول: ل: اْاَهــْد إ:َّ،َروى ابــُن أب حــامت أنَّ رجــالم أتــ  ابــدهللا بــن مســعود فقــا
 مَسْعك؛ فذن  خرن َرمر ب ، أو َشرٌّ يَنه  ان .

جندهم قد ااهدوا هللا ورسول  ببذل األموال واألنفس من أجـل إاـالء المـ  هللا؛ وقـد  –رضه هللا انهم  -حينما نقرأ سر الصحاب  و 
ــه َأنَــُس بْــُن النَّْبــِر َاــْن ِقتَــاِل بَــْدرٍّ ااهــدوا هللا اليــ !! ومــن تلــك األمثلــ  مــا روو صــدقوا مــا  ُ َاْنــُ  قَــاَل:" غَــاَب َامِ  َاــْن َأنَــسٍّ َرِضــَه ااَّ

ُ َأْشــَهَدين ِقَتــاَل ا ــا َاــاَن يـَــْوُم ُأُحــدٍّ فـََقــاَل اَي َرُســوَل ااَِّ ِغْبــُ  َاــْن َأوَِّل ِقَتــالٍّ قَاتـَْلــَ  اْلُمْ ــرِِانَي لَــِئْن ااَّ ُ َمــا َأْصــَنُع فـََلمَّ ْلُمْ ــرِِانَي لَــَرََينَّ ااَّ
َم ِإلَْيـَك ممَـّا َصـَنَع َهـُماَلِء يـَْعـيِن اْلُمْ ـرِِانيَ  َواْنَكَ َف اْلُمْسِلُموَن قَـاَل اللَُّهـمَّ ِإين ِ َأْاتَـِذُر ِإلَْيـَك ممَـّا َصـَنَع َهـُماَلِء يـَْعـيِن َأْصـَحابَُ  َوَأبـْـَرأُ   مثَّ تـََقـدَّ
ُدوِن ُأُحـدٍّ قَـاَل َسـْعدن َفَمـا اْسـَتطَْعُ  اَي َرُسـوَل ااَِّ فَاْستَـْقبَـَلُ  َسْعُد ْبُن ُمَعااٍّ فـََقاَل اَي َسْعُد ْبَن ُمَعااٍّ اجْلَنََّ  َوَربِ  النَّْبـِر ِإين ِ َأِجـُد ِرَ َهـا ِمـْن 

اْلُمْ ـرُِاوَن َفَمـا  َوََثَاِننَي َضْربَ م اِبلسَّْيِف َأْو أَْعَن م ِبُرْمرٍّ َأْو رَْمَي م ِبَسْهمٍّ َوَوَجْدًَنُ  َقْد قُتِـَل َوقَـْد َمثَـَّل بِـ ِ َما َصَنَع قَاَل َأَنسن فـََوَجْدًَن بِِ  ِبْبعما 
لَـْ  ِفيـِ  َويف َأْشـَباِهِ : } ِمـْن اْلُمـْمِمِننَي رَِجـالن َصـَدُقوا َمـا َااَهـُدوا َاَرَفُ  َأَحدن ِإالَّ ُأْخُتُ  بِبَـَنانِِ  قَاَل َأَنسن ُانَّا نـَُرى َأْو َنظُـنُّ َأنَّ َهـِذِ  اآْليَـَ  نـَزَ 

َ َاَلْيِ  { ِإىَل آِخِر اآْليَِ ." )البخارو ومسلم(  . ااَّ
اإلمام ابـن حنـر:" ويف قصـ  أنـس بـن النبـر مـن الفوائـد: جـواز بـذل الـنفس يف اجلهـاد ، وفبـل الوفـاء ابلعهـد ولـو شـق الـ   يقول

لنفس حق يصل إىل إهالاهـا ، وأن ألـحي ال ـهادة يف اجلهـاد ال يتناولـ  النهـه اـن اإللقـاء إىل التهلكـ  . وفيـ  فبـيل   ـاهرة ألنـس ا
 .أ.ه )فتر البارو( بن النبر وما اان الي  من صح  اإلميان واثرة التوقه والتورع وقوة اليقني ."

صـل  هللا  –فقـد ابيـع وااهـد الصـحابُ  الكـرام رسـوَل هللا  وس لم:  ثانيًا: الوفاء بالعهد مع رسول الله صلى الله علي ه 
ُ :" َعــْن ُاَبــاَدَة بْــِن الصَّــاِمِ  قَــالَ الــ  نصــرة اإلســالم يف اليســر والعســر واملن ــ  واملكــر ؛ ف –اليــ  وســلم  اَبيـَْعَنــا َرُســوَل ااَِّ َصــلَّ  ااَّ

ثَُمـا ُانَّـا اَل َاَـاُف يف ااَِّ  ؛َوَأْن اَل نـَُنازَِع اأْلَْمَر َأْهَل ُ  ؛اْلَمْنَ ِ  َواْلَمْكَر ِ َاَلْيِ  َوَسلََّم َاَل  السَّْمِع َوالطَّاَاِ  يف  َوَأْن نـَُقوَم َأْو نـَُقوَل اِبحْلَـقِ  َحيـْ
َع م ، َاْوُف ْبُن َماِلكٍّ اأْلَْشـَنِعهُّ ، قَـاَل : ُانَّـا ِاْنـَد َرُسـوِل ااَِّ .")البخارو(؛ وان َلْوَمَ  اَلئِمٍّ  ُ َاَلْيـِ  َوَسـلََّم ِتْسـَع م َأْو ََثَانِيَـ م َأْو َسـبـْ َصـلَّ  ااَّ

َع ٍّ ، فـَُقْلَنا : َقْد اَبيـَْعَناَف اَي رَ  وَل ااَِّ ُسوَل ااَِّ ، مثَّ قَـاَل : " َأاَل تـُبَـايُِعوَن َرُسـفـََقاَل : " َأاَل تـَُبايُِعوَن َرُسوَل ااَِّ ؟ " ، وَُانَّا َحِديَث َاْهدٍّ بِبَـيـْ
َبَسْطَنا َأْيِديـََنا ، َوقـُْلَنا : قَـْد اَبيـَْعنَـاَف اَي َرُسـوَل ؟ " ، فـَُقْلَنا : َقْد اَبيـَْعَناَف اَي َرُسوَل ااَِّ ، مثَّ قَاَل : " َأاَل تـَُبايُِعوَن َرُسوَل ااَِّ ؟ " ، قَاَل : فَـ 

ئما ، َوالصَّـَلَواِت اخْلَْمـِس َوُتِطيعُـوا ، َوَأَسـرَّ َاِلَمـ م َخِفيَّـ م ، َواَل  ااَِّ فـََعاَلَم نـَُبايُِعَك ؟ قَاَل : " َاَل  َأنْ  َ َواَل ُتْ رُِاوا بِِ  َشـيـْ  َتْسـأَُلوا تـَْعُبُدوا ااَّ
ا ئما ، فـََلَقْد رََأْيُ  بـَْعَض ُأولَِئَك النـََّفِر ، َيْسُقُ  َسْوُط َأَحِدِهْم ، َفَما َيْسَأُل َأَحدم ُ   النَّاَا َشيـْ  . )مسلم(".يـَُناِولُُ  ِإايَّ

فيــ  : التمســك ابلعمــوم ، ألتــم تــوا اــن الســمال فحملــو  الــ  امومــ  ، وفيــ  : احلــث الــ  التنزيــ  اــن مجيــع مــا قــال النــووو: "  
 . " )شراب النووو(. يسم  سماال وإن اان حقرام 

هم مـن يـد  الـ  األرف؛ فمـا يسـأل أحـدام يناولـ  إاي  قل : من شدة التزامهم ابلعهد الذو بيـنهم وبـني رسـول هللا يسـق  سـوط أحـد
 ان  فهل أوفينا بعهدًن ووادًن؟!ال  اإلسالم وإقام  ال عائر ونصرة دين  والدفاع !! وقن ااهدًن  نقض اهد رسول هللاحق ال ي
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مهمـا  وامـر  ونواهيـ نإن مـن أجـل صـور الوفـاء للـدين الثبـات الـ  تعاليمـ  والتمسـك  :-عز وج ل  -الوفاء لدين الله ًا: ثالث
فهـذا إبـراهيم اليـ  السـالم توقـد لـ  النـار العظيمـ  ويلقـ  فيهـا فـال يزحزحـ  الـك  :واألمثل  الـ  هـذا اثـرة والبذل يف سبيل ، ؛حصل

وهـذا خـر الـورى صـلوات رب  !!وهذا موس  الي  السالم يقف ل  فراون ببط   و لم  فال يرد  الـك اـن الوفـاء لدينـ  !!ان دين 
م  اليــ  يــوم أن  ــن أن امــ  أبــو أالــحي قــد اضــطرب يف أمــر  وضــعف اــن نصــرت  قــال تلــك الكلمــات الــيت ملمهــا الوفــاء أــذا وســال
 !!اي ام وهللا لو وضعوا ال مس يف مييين والقمر يف يسـارو الـ  أن أتـرف هـذا األمـر حـق يظهـر  هللا أو أهلـك دونـ  مـا تراتـ  الدين:

رمال مك  احلارة يف از الصيف وتوضع الصخرة العظيم  الـ  صـدر  ويعـذب الـ  أن يتزحـزاب  وهذا بالل رضه هللا ان  يوضع ال 
وهذا خباب بن األرت يوقد ل  الفحم املستعر مث يلقو  اليـ  ويبـع رجـل مـنهم قدمـ  !! ان هذا الدين فرفض ويظل وفيام أذا الدين

!! وغر الك مـن األمثلـ  الـيت ال يتزحزاب ويظل وفيام أذا الدينال  صدر  لتثبيت  فما يطفئ الك اجلمر إال ما خَر من دهن جلد  ف
 ال يتسع املقام لذارها!!

فهـم إن اـان أحـدهم ؛ فعنبام لقوم من بين اإلسـالم جعلـوا الوفـاء أـذا الـدين أمـرام مزاجيـام قارن بني الك وبني حالنا يف وفائنا لديننا!! 
أما إن اان والعياا ابهلل مريبام أو ب  بالء أو حمن  تـرف الوفـاء  ؛وفاء أذا الدينيف راح  وأمأنين  وسع  رزق قام وصل  وحرص ال  ال

 !! للدين فتند  نسه الوفاء للدين في ف الصالة ويرتكحي املنكرات 
َ َالَـ  َحـْرفٍّ فَـِذْن َأَصـابَُ  َخـ نَـ ن وأمثال هذا الصنف من الناا وصفهم هللا بقول :} َوِمْن النَّاِا َمْن يـَْعبُـُد ااَّ ْرن اْأَمـَأنَّ بِـِ  َوِإْن َأَصـابـَْتُ  ِفتـْ

نـَْيا َواآْلِخَرَة َاِلَك ُهَو اخْلُْسَراُن اْلُمِبنُي{)  (.11احلج: انَقَلحَي َاَل  َوْجِهِ  َخِسَر الدُّ
إن مـن ابب الوفـاء رد أمـا اجلميـل فالوالدان قد حتمال امل ـق  يف اإلجنـاب والراايـ  وال بيـ  والتعلـيم؛ و  ًا: الوفاء للوالدين:رابع

؛ فهمــا يف حاجــ ٍّ إليـ  ابــارام ؛  فهــذا حبيــبكم صــل  هللا اليــ  وسـلم  ــن شــوقام ووفــاءم إىل أمــ  واينــا  تزرفــان!!  الـذو قــدما  لنــا صــغارام 
ــَرَة قَــالَ ف ُ َاَلْيــِ  َوَســلََّم قَــرْبَ أُمِ ــِ  فـَبَ : َعــْن َأِب ُهَريـْ اْســَتْأَاْنُ  َربِ  يف َأْن َأْســتَـْغِفَر َأـَـا فـََلــْم  :"فـََقــالَ  .َكــ  َوَأْبَكــ  َمــْن َحْولَــ ُ زَاَر النَّــيبُّ َصــلَّ  ااَّ

ُر اْلَمْوتَ  ؛َواْسَتْأَانـُْتُ  يف َأْن َأُزوَر َقرْبََها فَُأِاَن ِ:  ؛يـُْمَاْن ِ:  َا تُذَاِ  اليـ  وسـلم  صـل  هللا –.")مسلم(؛ ومل يقتصر وفـاه  فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِذتَّ
ففه يوم من األايم اان النيب اليـ  الصـالة السـالم يف اجلعرانـ  يقسـم الغنـائم الـيت    من الرضاا ؛أمَّ  ال  أم  احلقيقي  فق  بل امَّ   –

ا وضع  أمام ، وبينما هو من غل بتقسيم الغنائم إاا ب  يلمر أم  من الرضاا ؛ فيخلع رداء  ويبع  أرضام وجيلسها الي ، ويقـول إتـ
 أمه اليت أرضعتين!!!

ــا، وأول ف ــا ووضــَعْتك ارهم الوفــاء يعظُــم مــع الوالــَدْين؛ فقــد تِعبــا لراحتــك، وســِهَرا لنومــك، واــَداَب الوالــُد لعي ــك، واََلتــك أمــك ارهم
ُ  َواِبْلَوالِـَدْيِن ِإْحَسـاًنم  َوَقَبـ  رَبُـَّك َأالَّ تـَْعبُـُدوا}: -تعـاىل-، قـال والوفـاء أمـا واجحيٍّ فَرَض  هللا من حقوق اخللق الربُّ ابلوالـدين  {ِإالَّ ِإايَّ

[، وأااتهمـا يف غـر معصـي ٍّ، 24]اإلسـراء:  {َوُقْل َربِ  اْرَاُْهَما َاَمـا رَبَـّيَـاين َصـِغرما}[، ومن الوفاء أما: الدااء أما: 23]اإلسراء: 
 . ، وإدخال السرور ال  نفوسهماوفعل اجلميل معهما

ََ  :" ففه احلديث زواج:سًا: الوفاء بين األخام ُتْم ِمْن ال ُُّروِط َأْن تُوُفوا بِِ  َما اْسَتْحَلْلُتْم بِِ  اْلُفُرو  . " )متفق الي (َأَحقُّ َما َأْوفـَيـْ
 العسر واليسر.ل ال دة والرخاء، و الوفاء بني الزوجني، جيعل األسر مستقرة، والبيوت مطمئن ، فيكون راب  الوفاء بينهما يف حاف

روى البخــارو اــن اائ ــ  رضــه هللا انهــا قالــ : مــا ِغــْرُت لزوجــ  خدجيــ ؛ فقــد   –صــل  هللا اليــ  وســلم  –وفــاء الرســول  ومــا أمجــل
ال  أحدٍّ من نساء النيب صل  هللا الي  وسلم ما ِغْرُت ال  خدجي ، وما رأيتها، ولكن اـان النـيب صـل  هللا اليـ  وسـلم يُكثِـر ِاارهـا، 

إتـا  " اباءم مث يبعثها يف صدائِق خدجيـ ، فرمبـا قلـ  لـ : اأنـ  مل يكـن يف الـدنيا امـرأةن إال خدجيـ ، فيقـول: ورمبا ابر ال اة مث يقطعها أ
 -َاــْن َااِئَ ــَ  قَالَــِ : اْســَتْأَاَنْ  َهالَــُ  بِْنــُ  ُخَويِْلــدٍّ ُأْخــُ  َخِدجَيــَ  الــ  َرُســوِل هللِا و  . ()البخــارو ."اانــ  واانــ ، واــان : منهــا ولــدن 
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قَاَلْ : َفِغْرُت فـَُقْلُ : َما تَـْذُاُر ِمـْن َاُنـوزٍّ ِمـْن «. اللَُّهمَّ َهاَل َ »، فـََعَرَف اْسِتْئَذاَن َخِدجَيَ ، فَاْرََتَع ِلَذِلَك، فـََقاَل: -الي  وسلم صل  هللا 
، َاَْراِء ال ِ ْدَقنْيِ، َهَلَكْ  يف الدَّْهِر، َقْد، َأْبَدَلَك هللا َخْرما  َهاَاَنائِِز قـَُرْيشٍّ  . .")متفق الي ( ِمنـْ

مـن » ان اائ   ، قال  : جاءت انوز إىل النيب صل  هللا الي  وسلم وهو اندو ، فقال : أا رسول هللا صـل  هللا اليـ  وسـلم : و 
قالــ  : « بـل أنــ  حســان  املزنيــ  ، ايــف أنــتم ؟ ايـف حــالكم ؟ ايــف انــتم بعــدًن ؟ » قالــ  : أًن جثامــ  املزنيــ  ، فقــال : « أنـ  ؟ 

إتـا اانـ  » خبر نب أن  وأمـه اي رسـول هللا ، فلمـا خرجـ  قلـ  : اي رسـول هللا ، تقبـل الـ  هـذ  العنـوز هـذا اإلقبـال ؟ فقـال : 
: "اانـ  حريصـ م -راـ  هللا-قـال ابـن حنـر  )احلـاام وصـحح  ووافقـ  الـذهيب(.« أتتينا زمن خدجي  ، وإن حسن العهد من اإلميان 

وفاَءهـا بوفـاءٍّ أاظـم منـ ، فكـان يف  -صـل  هللا اليـ  وسـلم-صُدر منها ما يُغبُب  ق ". فقاَبل رسول هللا ال  رضا  بكل ممكن، ومل ي
"يف هــذا الــ  دليــلن حلُســن  قــال النــووو .(مســلم )إحســاتا ي ــُكُرها، و ــلَّ بعــد موُتــا يُكِثــر اارهــا ويقــول انهــا: "إين ُرزِقــُ  حبَّهــا".

 اححي والع ر يف حيات  وبعد وفات ، وإارام أهل الك الصاححي".العهد وحفظ الُود ، ورااي  ُحرم  الص
أوصاًن اإلسالم برااي  حقوق غر املسلمني املقيمـني يف داير اإلسـالم، مـع فقد  الوفاء بالعهد مع غير المسلمين:ًا: سادس

اَل  }تعـاىل: قـال  ، وأمـاان ابـادُتم.حفظ حقوقهم اامل ، ويف مقدمتها األمان أم، وحرم اإلسالُم االاتداء ال  أاراضهم وممتلكـاُتم
يِن َومَلْ ُُيْرُِجـوُاْم ِمـْن ِداَيرُِاـْم َأْن تَـرَبُّوُهْم وَ  ُ َاِن الَِّذيَن مَلْ يـَُقاتُِلوُاْم يف الدِ  َهاُاُم ااَّ َ  ُِـحيُّ اْلُمْقِسـِطنَي يـَنـْ ]املمتحنـ :  {تـُْقِسـطُوا ِإلَـْيِهْم ِإنَّ ااَّ

ا، مل يـَـَراْب رائحـ  اجلنـ ، وإن رَ هـا " و رضه هللا انهما، ان النيب صـل  هللا اليـ  وسـلم قـال:ان ابدهللا بن امرٍّ و  [.8 َمـن قتَـل معاَهـدم
ا : ) قول "قال ابن حنر: )البخارو(.."توجد من مسرة أربعني اامما ( املـراد بـ  َمـن لـ  اهـد مـع املسـلمني، سـواء اـان  َمن قَتل معاَهدم
، أو أمانٍّ من مسلمٍّ بعقد جزي ٍّ، أو هدن ٍّ من سلط  )فتر البارو(. . " انٍّ

وهـو مـن أهـم صـور الوفـاء املفتقـدة يف هـذا الزمـان؛ أـذا حثنـا ال ـرع احلكـيم الـ  الوفـاء  ًا: الوف اء ف ي س داد ال دين:    سابع
نــ ، وَمــن أَخــذ يريــد َمــن أخــذ أمــوال النــاا يريــد أداَءهــا، أدَّى هللا ا" عــن أب هريــرة ، اــن النــيب صــل  هللا اليــ  وســلم قــال: ابلــدين؛ ف

أدَّى هللا ان : يسَّر هللا تعاىل ل  ما يمدِ و من  من فبل ، وأرَض  صـاححَي الـدَّين يف اآلخـرة، إن ومعىن  )البخارو(. ."إتالَفها، أتَلف  هللا
 ب  ال  الدَّين يوم القيام .أتَلف  هللا: أاهحي هللا تعاىل ماَل  يف الدنيا، وااقَ  ومعىنمل يستطِع املَديُن الوفاَء بَدين  يف الدنيا. 

فواـل هللا؛  وواـيالم  وما أمجل قص  وفاء الرجل من بـين إسـرائيل الـذو أو  اهـد  وواـد  يف قبـاء الـدين؛ ملـا ألـحي الـدائن منـ  افـيالم 
 !! البخارو صحير فسدد هللا ان ؛ بعد ما بعث الدين يف خ ب  مع البحر؛ والقص  بطوأا يف

 [.7]اإلنسان: يَومام ااَن َشرُُّ  ُمسَتِطرا{}يُوُفوَن ابلنَّْذِر َوَُياُفوَن :يف قول  تعاىلوهو من صفات األبرار  :الوفاُء بالنَّذِرًا: ثامن
النَّـذُر نَـذراِن َفمـا اـاَن ِمـن " وهذ  ملس ن بيانيَّ ن قرآنيَّ  رائع  تدلُّ ال  مكان  الكلمِ  اند املسلم وأمهيَّتها.. قال صـل  هللا اليـ  وسـلم: 

ــ ذرٍّ يف أاَاــ ِ نَــ ــُر  مــا يُكفِ  ــيطان، وال َوفــاَء فيــِ ، ويَُكفِ  " ُر الَيمــنيهللِا فــَذِلَك هلِل وفيــِ  الَوفــاء، ومــا اــاَن ِمــن نَــذرٍّ يف َمعِصــيِ  هللا فــَذِلَك لل َّ
َ فـَْلُيِطْع ُ وقال أيبام:"  [.البخارو]  . .")متفق الي (اَل يـَْعِص ِ َوَمْن نََذَر َأْن يـَْعِصَيُ  فَ  ؛َمْن نََذَر َأْن يُِطيَع ااَّ

والك إاا ااهدت ولـدف إن تفـوق يف الدراسـ  وحفـظ القـرآن أن تعطيـ  اـذا واـذا ؛ فعليـك أن تـويف  : الوفاء مع األوالد:ًاتاسع
 -صـل  هللا اليـ  وسـلم- ااَِّ َأََتًَن َرُسـولُ  :َعـْن َاْبـِد ااَِّ بْـِن َاـاِمرٍّ َأنَـُّ  قَـالَ بعهدف ووادف حق تن ئ  امليا الـ  هـذ  القـيم النبيلـ ؛ ف

َُ ألَْلَعحيَ  –قَاَل  -يف بـَْيِتَنا َوَأًَن َصِ ٌّ   -صـل  هللا اليـ  وسـلم-اَي َاْبَد ااَِّ تـََعاَل ُأْاِطَك. فـََقاَل َرُسـوُل ااَِّ  :فـََقاَلْ  أُمِ ه .َفَذَهْبُ  َأْخُر
َأَمــا ِإنَّــِك لَــْو مَلْ تـَْفَعِلــه ُاِتَبــْ  َاَلْيــِك »  -صــل  هللا اليــ  وســلم-َ ْــرام. قَــاَل فـََقــاَل َرُســوُل ااَِّ قَالَــْ  ُأْاِطيــِ  «. َوَمــا َأَرْدِت َأْن تـُْعِطَيــُ  » 

 .داود والبيهقه ( وأبو أاد )« َاْذبَ ن 
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ميـا  نيلـ   والك ابحلفاظ ال  معامل  وآاثر  ومن آت  العام  واخلاص ؛ واحلفاظ الـ  :فيه: الوفاء للوطن الذي نعيش ًاشراع
جنـود  وحراسـ  الـذين يسـهرون لـيلهم  ضـ ؛ أو َتريبـ  وتـدمر ؛ واـدم قتـلاليت تربينا الي  وروينا منها أابادًن !! واـدم اإلفسـاد يف أر 

إاا أردت أن تعــرف " عــن األصــمعه قــال: ف يف حراســتنا وحراســ  أراضــينا!! والــذين  تــد إلــيهم يــد الغــدر واخليانــ  بــني احلــني واحلــني!!
." ) اآلداب ال ـراي  البـن الرجل ووفاء اهد ، فانظر إىل حنين  إىل أوأان ، وت وُّق  إىل إخوان ، وبكائ  ال  ما مب  مـن زمانـ  وفاء

 َوهللا ِإنَـّك خَلَـْرُ َأرِف هللِا َوأَحـحيُّ مفلر(؛ ولنا األسوة يف نبينا صل  هللا الي  وسلم ووفائ  لوأن  مك  ؛ فقال وهـو يوداهـا وفـاءم أـا: " 
  . ( هذا حديث حسن صحير: وقال )ال مذو"أْرِف هللِا ِإىلم هللِا، َوَلْوالَ أين ِ أْخرِْجُ  ِمْنِك َماَ َخَرْج ُ 

عن ابـد هللا بـن امـر رضـه هللا فكثر من الناا يبخس حق األجر؛ ومياأل  في ؛ ف : الوفاء بإعطاء األجير أجره:  عشر حادي
  )ابن ماج (.« األجَر أْجر  قبل أن جيفَّ َاَرقُ  أاطوا» الي  وسلم: انهما قال: قال رسول هللا صل  هللا

ُ َاْنــُ  و  ــَرَة َرِضــَه ااَّ ُ َاَلْيــِ  َوَســلََّم قَــالَ ، َاــْن َأِب ُهَريـْ مثَّ رَُجــلن َأْاطَــ  ِب  ،َثاَلثَــ ن َأًَن َخْصــُمُهْم يـَــْوَم اْلِقَياَمــ ِ  :قَــاَل ااَُّ " :َاــْن النَّــيبِ  َصــلَّ  ااَّ
 . البخارو()َورَُجلن اْسَتْأَجَر َأِجرما فَاْستَـْوَ  ِمْنُ  َومَلْ يـُْعِ  َأْجَرُ " ،َورَُجلن اَبَع ُحر ا فََأَاَل ََثََن ُ  ،َغَدرَ 

والـك نن يعمـل العامـل، ويعطـه العمـل حقـ  ابسـتيفائ  خاليمـا مـن الغـش والتـدليس، ففـه  : وف اء العام ل بعمل ه   : عشر ثاني
حــق  ــن النــاا أنــ  ســن  ، فالتفــ  إلــيهم ، « ســووا حلــد هــذا » لصــحاب  جعــل رســول هللا صــل  هللا اليــ  وســلم يقــول : دفــن أحــد ا

 روا  البيهقه (.)  .«أما إن هذا ال ينفع املي  وال يبر  ، ولكن هللا  حي من العامل إاا امل أن  سن » فقال : 
، والُّهـا أخَّـااة فتَّانـ ، فهـو أشـبُ  ننـواع الزُّهـور، فعبـُر اـلِ  واحـدةٍّ منهـا  واثرةم  ديدةم ا الوفاء يتَّخُذ أشكاالم وألواًنم  أحبتي في الله:

 فعلينا أن نكون أوفياء يف ال صور الوفاء وجماالت  . ؛ ويكفه القالدة ما أحاط ابلعنق!!ُيتلُف ان َابر اأُلخَرايت
 اقع والمأمولالعنصر الثالث: الوفاء بالعهد في حياتنا المعاصرة بين الو

واملـأمول ؛  تعالوا بنا إىل انصـرًن العملـه التطبيقـه خللـق الوفـاء ابلعهـد يف حياتنـا املعاصـرة بـني الواقـع الـذو نعـيش فيـ   عباد الله:
وإنــك لــو نظــرت إىل واقــع األمــ  اليــوم، ســتند اــم مــن النــاا َمــن يــتكلَّم، واــم مــن النــاا َمــن يَِعــد، واــم مــن اهــودٍّ الــذو نرجــو ؛ 

  ومرئيَّ  ومنقول ! ولكن أين صدق الواود؟! وأين الوفاء ابلعهود؟! فقد اثرت يف زماننا هذا الواود، وأاثر منها اـدم الوفـاء مسموا
َوَأْوفُـوْا }: -تبـارف وتعـاىل  -وينسـ  قـول هللا  هبا، فذاا أراد أحُدًن التهرُّب ِمن أخي ، واد  ب هءٍّ وهو يعلم أنـ  لـن ينفِ ـذ مـا واـد بـ ،

  [.34]اإلسراء:  {ْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َااَن َمْسُموالم اِبْلعَ 
اسـتأجر امـر رضـه أسوق لكم قص  اـن الوفـاء حـدث  مـع أمـر املـممنني امـر بـن اخلطـاب رضـه هللا انـ ؛ فقـد  أحبتي في الله:

اد ؛ وأثنـاء اودتـ  وقعـ  من يهودو ليذهحي ب  إىل بـالد ال ـام؛ فخـَر امـر ومعـ  غالمـ  وصـرة فيهـا أعامـ  وشـراب  وز  هللا ان  فرسام 
منهما الصرة؛ فأخربمها رجل نن الصرة وقع  يف مكـان اـذا ؛ فنـزل امـر وقـال لغالمـ : أمسـك بلنـام الفـرا وقـف هنـا حـق أرجـع 

انحي النـاا وقـالوا مل مل ترجـع ابلفـرا؟! فقـال امـر: ألنـين مل أتفـق مـع صـاححي الفـرا  ألحبر الصرة؛ فلما رجع امر ماشيام  ماشيام 
د أن  إاا وقع  مين صرة أرجع أا ابلفرا!!! قل  : أو اقدٍّ هذا؟!! هل ُسنِ َل يف ال هر العقارو؟!! هل أخذ صـح  توقيـع يف العق

 يف احملكم  ؟!! هل شهد الي  مجع من الناا؟!! اال إتا الكلم  االسيف!! 
 فذنَّ نعم دينن ال  احلرِ  واجحيُ ........   إاا قلَ  يف شهءٍّ نَعْم فأ َّ 

 لئال يقوَل النَّاُا إنَّك ااابُ ........  فقْل ال تس اْب وتُراِْب هباوإالَّ 
اـم مـن املسـلمني يف دنيـا اليـوم مـن  ـدِ ث وهـو اـااب! واـم مـن املسـلمني مـن يَِعـد قارن بني الك وبني ما  دث يف الواقع املعاصر؛  

 فاء ابلعهد؟! وهو خائن! وام أاط  من الواود والعهود وبعدها غدر نصحاهبا! فأين الو 



  (7 ) 

تعامل القرن األول فيما بينهم ابلدين زماًنم أويالم حق رقَّ الدين، مث تعامل القرن الثاين ابلوفاء حق اهـحي الوفـاء، مث " قال احلريرو: 
ن ابلرغبــ  تعامـل القـرن الثالــث ابملـروءة حـق اهبــ  املـروءة، مث تعامــل القـرن الرابـع ابحليــاء حـق اهــحي احليـاء، مث صـار النــاا يتعـاملو 

 . .") آداب الصحب  للسلمه(والرهب 
  ورحم هللا إمامنا ال افعه حني قال: قل : هذا حق القرن الرابع؛ فكيف لو رأى قرننا وزماننا هذا ؟؟؟؟؟!!!!! 

 وما لزماننا ايحين سواًن...........نعيحي زماننا والعيحي فينا
 هناًن ولو نطق الزمان لنا........وتنو اا الزماَن بغر انحيٍّ 
 وراُل بعبنا بعبام اياًن........وليَس الذئحُي راُل حلَم ائحيٍّ 

رب بــ  املثــل يف وقــد ُضــ؛  (103 :)األاراف{َومــا َوَجــْدًن أِلَْاثَــرِِهْم ِمــْن َاْهــدٍّ }يف الن ــاا قــال تعــاىل:  خلــق الوفــاء ابلعهــدولقل ــ  وجــود 
 . «هو أاز  من الوفاء»فقال  العرب: والندرة العز ة 

املثَــَل األالـ  يف االلتــزام ابألخـالق العاليــ ، والوفـاء يف بـَــْيِعهم  -رضــه هللا اـنهم  -لقــد اـان أســيادًن الصـحاب   ي الل  ه:أحبت  ي ف  
أنَّ أخـالق  -قـرُهوا التـاريخ اإلسـالمه والسـرة النبويـ  العطـرة  - فِمن املعلوم ِلَمـن؛ ا بالدما ناملها ُ ْسن ُخُلقهموشرائهم، بل فـََتحو 

، وبعــض دول جنــوب أفريقيــا وغرهــا انــ  َ ــِذب النــاا للــدُّخول يف اإلســالم، امــا جــرى وحــدث ابلفعــل يف بــالد الســندالصــحاب  ا
إا اـان النـاا يـروتم، فيعنبـون !! حيث فتح  هذ  البالد ُدوََنا أن يـَُراق َدمن، بل فتح  نخالق الصحاب ؛ من وفاء وأمان  وصدق

؛ فَيســألون: وَمــن حممــد هــذا؟ -صــلَّ  هللا اليــ  وســلَّم  -فيقــال أــم: هــمالء أصــحاب حممــد نخالقهــم، فيســألون اــنهم: َمــن هــمالء؟ 
 فيقال أم: هذا نيب جاء بداوة اإلسالم، فُيقبلون ال  دين هللا أفواجما.

، وصـانع ويف ، ومعلـم ويف   -فأين املسلمون اليوم من سادتنا الصـحاب   ، ومسـمول ويف ؛ اـه رضـه هللا اـنهم؟ مـا أحوجنـا إىل َتجـر َويف ٍّ
 ترجع لنا مكانتُنا بني األمم، واه يعود لنا ازًُّن وشرفُنا.

اخلالئـق  اهـذ  رسـال  أوجههـا إىل اـل مـن غـدر بصـاحب  أو قريبـ  أو جـار  أو ... أو... أنـ  سيفبـر الـ  رهو  أيها المس لمون: 
إن الغادَر يُنَصحي ل  لواءن يوم القيام ، فيقـال: هـذ  غَـْدرَُة ": عن ابدهللا بن امر: أن رسول هللا صل  هللا الي  وسلم قاليوم القيام ؛ ف
معنــا  لكــل غــادر االمــ  ي ــهر هبــا يف النــاا؛ ألنَّ موضــوع اللــواء ال ــهرة مكــان " قــال النــووو: ؛ ) متفــق اليــ  ( ."فــالِن بــن فــالنٍّ 

هـذا خطـاب منـ   :"قـال القـرأيب." و  هر  بـذلكالرئيس االم  ل ، واان  العرب تنصحي األلوي  يف األسواق احلفل  لغدرة الغادر؛ لت
ما اان  تفعل ، ألتم اانوا يرفعون للوفاء راي  بيباء ، وللغدر راي  سوداء ، ليلوموا الغادر ويذمو  ، فاقتبـ  احلـديث  وللعرب بنح

 ."أ.هوقوع مثل الك للغادر لي تهر بصفت  يف القيام  فيذم  أهل املوقف
كم ديــُن الوفــاِء .. ونبــيُّكم أو  األتقيــاِء .. فتمســكوا بــديِنكم واقتــدوا بنبــيِ كم .. واونــوا مبــرَب مثــلٍّ لســائِر فيــا أهــَل اإلســالِم .. ديــنُّ 

 األمِم واألدايِن يف الوفاِء .. فذن اثرام منهم قد فـََقَد الوفاَء يف األحباِب .. ومل جيد  إال انَد الكالِب.
 ؛فـــاحلقوق حمفو ـــ  ؛وبـــ  يعـــيش ا تمـــع يف أمـــن وأمـــان ؛ســـعد الفـــرد يف الـــدنيا واآلخـــرةإن الوفـــاء ُخلـــق الكـــرام، بـــ  يأحبـــيت يف هللا: 

 وب  ينال املسلم رضا رب  ويهنأ بدخول جنت  .. ؛واحلحي وال احم يسود بني أفراد ا تمع ؛واألاراف مصون 
 ء ؛؛؛نسأل الله أن يجعلنا من األوفياء األتقياء ؛ وأن يحفظ مصرنا وبالدنا من كل مكروه وسو

   ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء   
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