
وعد: كتاب  الوفاء بال لسعد يف  ا لتماس    ا
لسخاوي: املؤلف   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  خطبة الكتاب

اللهم صل على حممد عبدك ونبيك ورسولك النيب األمي احلمد هللا الذي ال خيلف وعده، وال مينع سائله رفده، وال 
من . وحده، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ينقص مع كثرة عطاياه ما عنده، واشهد أال إله إال اهللا امللك املعبود

عليه املعول والعمدة، وبه يتوسل عند املوىل ف يكل كرب وشدة صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين 
  .خلفوه يف األمر بعده، صالة وسالما غري متقيد فيهما مبدة

ه ما تيسر يل الوقوف عليه من األحاديث مجعت في) التماس السعد يف الوفاء بالوعد(وبعد فهذا تصنيف لطيف مسيته 
واآلثار ومناسبات األشعار، وافتتحته بآية يف املعىن مع طرف من تفسريها االسىن ليتوافق دليل السنة والكتاب 

ويظهر قوة من جنح يف ذلك للوجوب من األصحاب كما سيأيت يف موضعه، مع إيضاحه وبيان قوة منزعه، جعلته 
ف يل ذخرية رجا أن يلحظين مبا ترجع به العني جبيد نقده فريده، ويتذكر مبجرد النظر فيه عند موالنا امللك األشر

سابق وعده الصادق ويتخري من التقرير املعترب ما يندرج يف عموم بره ورفده وهو للغرض موافق ليحوز مع شرف 
بته، فضال عن اللسان من احلمد نيته الثواب، الوارد فيه الكتاب والسنة معا، ويفوز مبا تنطق به اجلوارح يف غي
وإذا كانت العطايا هبات ربانية، . والدعاء ويضاف ذلك حملاسنه اجلمة اليت مل نر من شاركه فيها من امللوك األئمة

وكرمي السجايا نفحات روحانية فليس مبستبعد أن يدخر ملن تأخر يف الزمن من الفعل البديع والقول احلسن، ما 
  :قا من اهللا وصدقه، وما عسى أن يقال يف مجيل صفاته وصقيل فكرته وذاته، قاليفوق به من سبقه، توفي

  حاَز الَشجاَعةَ بِالقَنا َواملُرهِف... َمِلٌك لَُه َرأيٌ َسديُد ِمثلَما 
  بِاحلُسنِ ذا ُيدعى َوذا بِاألشَرِف... َمِلك ِمنُه ساِلُم ِمثلَ ِاِمسِه 

  ذا صاِدقٍ فيه وَذا ِمنُه ويف. ..كالقَولِ وَالَوعِد اللَّذينِ َتماثال 
ثبت اهللا قواعد مملكته، ونصره يف سكونه وحركته، وكفاه كل مهماته وحفظه من كل جهاته ومتعه بالنظر لوجهه 

  .الكرمي يف دار النعيم املقيم مبنه وكرمه آمني

  آية يف الوفاء بالوعد

يَن آَمنوا مِنكُم َوَعِملوا الصاِلحاِت لََيسَتخِلفَنَُهم يف َوَعَد اللَُه الَّذ(قال اهللا عزوجل وهو أصدق القائلني : فأقول
َخوفِهِم أمنا  اَألرضِ كَما ِاسَتخلََف الَّذيَن ِمن قَبِلهِم َولَُيَمِكَننَّ لَُهم ِدينَُهم الَّذي ِارَتضى لَُهم َولَيَُبِدلَّنُهم ِمن َبعِد

وهذه اآلية الشريفة الذي االبتدا هبا ) َك فَأُولَِئَك ُهم الفاِسقونَيعُبدوَنين ال ُيشرِكونَ يب َشيئا َوَمن كَفَر َبعَد ذَِل
تشتمل على مقصد من األغراض اللطيفة، ويتأتى الكالم عليها من عشرين وجها فأكثر من العلوم العقلية والنقلية، 

  .اليت ال شاذ فيها وال منكر لكين اقتصرت منها على ما اقتضاه احلال واتضح فيه املقال

  فأوهلا



  سبب النزول

املعىن بشأنه العلماء الفحول، وقد أخربين به اإلمام العز أبو حممد احلنفي رمحه اهللا مشافهة غري مرة عن غري واحد 
منهم أبو حفص املزي أنا أبا احلسن السعدي أنبأهم عن عبد الواحد بن أيب املطهر الصيدالين قال أخربين أبو سعد 

قال أخربنا السيد أبو احلسن احلسين قال أخربنا أبو حممد بن الشرقي قال حدثنا  االمساعيلي قال أخربنا عمر بن شاه
أمحد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أيب العالية وامسه رفيع 

ملدينة وآواهم األنصار رمتهم عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ا
العرب عن قوس واحدة وكانوا ال يبيتون إال بالسالح، وال يصبحون إال فيه، فقالوا ترون أنا نعيش حىت نبيت 

  . مطمئنني ال خناف إال اإلله فنزلت

ه وهذا حديث حسن أخرجه الطرباين يف معجمه األوسط عن حممد بن اسحاق املروزي عن أمحد بن سعيد الدارمي ب
باختصار، فوقع لنا بدال له عاليا، ورواه الضيا يف املختاره عن عبد الواحد فوافقناه فيه بعلو، وأخرجه احلاكم يف 

صحيحه املستدرك عن حممد بن صاحل بن هاين عن حممد بن شاذان عن أمحد بن سعيد الدارمي فوقع لنا عاليا وقال 
رويناه يف دالئل النبوة للبيهقي عن احلاكم، وقال الطرباين ال احلاكم عقب خترجيه إنه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه و

يروى عن أيب إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد قلت وهذه الدعوة مردودة فقد رواه ابن مردويه يف تفسريه عن سليمان 
  .بن أمحد عن أمحد بن اخلضر عن حممد بن عبده عن علي بن احلسني به حنوه

طربي يف تفسريه أيضا من طريق أيب جعفر الرازي عن الربيع لكن بدون أيب قال كان ورواه أبو جعفر بن جرير ال
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مبكة حنوا من عشر سنني يدعون إىل اهللا وحده وعبادته وحده ال شريك له 

سالح فغربوا بذلك ما سرا، وهم خايفون ال يؤمرون بالقتال، وكانوا هبا خايفني ميسون يف السالح ويصبحون يف ال
شاء اهللا، مث أن رجال من الصحابة قال يا رسول اهللا أبد الدهر حنن خايفون هكذا ما يأيت عليها يوم نأمن فيه ونضع 

لن تغربوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم : (فيه السالح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ل اهللا عزوجل هذه اآليةحمتبيا ليس فيه حديدة، وأنز

  وثانيهما

  أن هذا وعد من اهللا عزوجل لرسوله

  صلى اهللا عليه وسلم

بأنه سيجعل أمته خلفاء يف االرض أئمة الناس والوالة عليهم وهبم تصلح البالد وختضع هلم العباد، وليبدلنهم من 
الوقوع على ما سأوضحه يف هذا بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم لفظا ومعىن، والوعد من اهللا متحتم 

اجملموع فقد فعل اهللا تبارك وتعاىل ذلك وله احلمد واملنة فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ميت حىت فتح اهللا 
عليه مكة وخيرب والبحرين وسائر اجلزيرة العربية وأرض اليمن بكماهلا، وأخذ اجلزية من جموس هجر ومن بعض 

ل ملك الروم واملقوقس صاحب مصر واإلسكندرية وملوك عمان والنجاشي الذي متلك أطراف الشام وهاداه هرق
بعد أصحمة رمحه اهللا وأكرمه، مث ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واختاره اهللا ملا عنده من الكرامة قام 



رضي اهللا  -كر الصديق باالمر بعده خليفته أفضل األمة بعده وكان أول من أسلم من الرجال على التحقيق أبو ب
بويع يف اليوم الذي تويف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقيفة بين ساعدة مث بويع البيعة العامة يوم  -عنه 

الثالثاء من غد ذلك اليوم وذلك يف شهر ربيع األول سنة إحدى عشر فلم شعث ما وهي عند موته عليه السالم 
جليوش االسالمية إىل بالد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ففتحوا وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث ا

طرفا منها وقتلوا خلقا منها، وجيشا آخر صحبة أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ومن معه من األمراء إىل أرض 
أيامه بصرى  الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي اهللا عنه إىل أرض مصر ففتح اهللا للجيش الشامي يف

ودمشق وخماليفها من بالد حوران وما واالها وتوفاه اهللا عزوجل واختار له ما عنده وذلك وهو موسوم يف مسا يوم 
االثنني لثمان بقني من مجاد اآلخرة سنة ثالث عشرة فكانت خالفته رضي اهللا عنه سنتني ودون أربعة أشهر ومن اهللا 

يستخلف عمر بن اخلطاب الفاروق رضي اهللا عنه وبويع له يوم مات أبو  على اإلسالم وأهله بأن أهلم الصديق أن
بكر بنص أيب بكر عليه فقام باألمر بعده قياما تاما مل يدر الفلك بعد األنبياء عليهم السالم وصاحبه على قوة سريته 

فارس وكسر كسرى وكمال عدله ومت يف أيامه فتح البالد الشامية بكاملها وديار مصر إىل آخرها وأكثر اقليم 
وتقهقر إىل أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزاع يده من بالد الشام فاحناز إىل قسطنطينية، ) اإلهانة(وأهانه غاية 

وأنفق أمواهلما يف سبيل اهللا كما أخرب بذلك ووعد به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن قتل رضي اهللا عنه 
أربع وعشرين وكانت خالفته عشر سنني ونصف سنة وهو أول خليفة  ودفن يف يوم األحد مستهل احملرم سنة
حق يف  -رضي اهللا عنهما  -خالفة أيب بكر وعمر  -رضي اهللا عنهم  -تسمى بأمري املؤمنني قال بعض السلف 

ة ايب كتاب اهللا مث تلى هذه اآلية وروينا يف احلادي عشر من اجملالسة عن ابن قتيبة أنه قال هذه اآلية شاهدة خلالف
أي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، واملراد بقوله ) لََيسَتخِلفَنَُهم يف اَألرض(بكر الصديق رضي اهللا عنه وقوله تعاىل 

من بعد خوفهم أمنا صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهنم كانوا اخلايفني يف صدر االسالم وقبل اهلجرة 
وعدهم اهللا به من النصر والظفر والظهور والعز مث ملا كانت الدولة  واملستضعفني مث وجدوا بعد هذا مجيع ما

العثمانية امتدت املمالك االسالمية إىل أقصى مشارق االرض ومغارهبا ففتحت بال الغرب إىل أقصى ما هنالك 
صني وقتل األندلس وقربص وبالد القريوان وبالد سبتة مما يلي البحر احمليط ومن ناحية املشرق إىل اقصى بالد ال

كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مداين العراق وخراسان واالهواز وقتل املسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، 
وخذل ملكهم االعظم خاقان، وجىب اخلراج من املشارق واملغارب إىل حضرة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي 

رآن وتالوته، وكانت خالفته بإمجاع الصحابة بعد موت عمر اهللا عنه وذلك بربكة تالوته ومجعه األمى على حفظ الق
يف احملرم سنة أربع وعشرين وقتل بعد عصر اجلمعة من ذي احلجة سنة مخسة وثالثني وكانت  -رضي اهللا عنه  -

خالفته دون اثنيت عشرة سنة بأيام وبويع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه باخلالفة بعده ومبا تقدم ظهر قوله صلى 
هللا عليه وسلم الذي ثبت يف الصحيح إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك أميت ما زوى ا

وقد ) مل أرها: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعدي بن حامت رضي اهللا عنه حني وفد عليه أتعرف احلرية قلت ٩منه
  خترجمسعت هبا قال فوالذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا األمر حىت 

الظعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت يف غري جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز 
فهذه الظعينة خترج من احلرية فتطوف : قال نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد، قال عدي

يده لتكونن الثالث ألن رسول اهللا صلى بالبيت يف غري جوار، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى والذي نفسي ب
اهللا عليه وسلم قد قاهلا، وقوله بشر هذه األمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكني يف األرض فمن عمل منهم 



ورسوله صلى اهللا عليه  -عزوجل  -عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب وها حنن نتقلب فيما وعدنا اهللا 
هللا ورسله وجل ونسأل اهللا اإلميان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا وسلوك وسلم فصدق ا

سبيله، ونصر ملكنا على أعدائه وامتداد العدل يف رعيته يف ابتداء ملكه وإهنائه فإنه ممن أكسبه اهللا حماسن مجة لو مل 
 جبنحة، ونظره يف املصاحل املهمة بنفسه ليتخري منها ما يراه يكن منها إال حتريه يف الواليات املهمة وتثبته يف العزل غال

من جل ونبل وشهامته ) خصوصا(أقرب إىل الصحة، واألمن مبهابته يف الطرقات والسبل وجاللته يف األنفس 
ة عين.وشجاعته، وصيانته، وعبادته، وطلعته النرية، وهبجته املشتهرة بارك اهللا يف أيامه، وأسعده يف خواصه وخدمه

من احلرية حىت تطوف بالبيت يف غري جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز قال نعم 
فهذه الظعينة خترج من احلرية فتطوف بالبيت يف غري : كسرى بن هرمز، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد، قال عدي

الثالث ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جوار، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن 
قد قاهلا، وقوله بشر هذه األمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكني يف األرض فمن عمل منهم عمل اآلخرة 

ورسوله صلى اهللا عليه وسلم  -عزوجل  -للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب وها حنن نتقلب فيما وعدنا اهللا 
جل ونسأل اهللا اإلميان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا وسلوك سبيله، فصدق اهللا ورسله و

ونصر ملكنا على أعدائه وامتداد العدل يف رعيته يف ابتداء ملكه وإهنائه فإنه ممن أكسبه اهللا حماسن مجة لو مل يكن 
ظره يف املصاحل املهمة بنفسه ليتخري منها ما يراه منها إال حتريه يف الواليات املهمة وتثبته يف العزل غال جبنحة، ون

من جل ونبل وشهامته ) خصوصا(أقرب إىل الصحة، واألمن مبهابته يف الطرقات والسبل وجاللته يف األنفس 
  .وشجاعته، وصيانته، وعبادته، وطلعته النرية، وهبجته املشتهرة بارك اهللا يف أيامه، وأسعده يف خواصه وخدمه

ال قيل للحسن رمحه اهللا إنك كنت تقول اآلخر أشر وهذا عمر بن عبد العزيز بعد احلجاج، فقال وعن األصمعي ق
رواه الدينوري يف اجملالسة يف اجلزء الثالث عشر منها، قال الرباء بن عازب رضي . احلسن ال بد للناس من متنفسات

 تعاىل به من األمن فكانوا كذلك آمنني اهللا عنهما إن هذه اآلية نزلت وحنن يف خوف شديد يعين فحصل ما وعد اهللا
بقية حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث كانوا آمنني يف امارة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم حىت وقعوا 

فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم اخلوف فاختذوا الشرط وغريوا فغري هبم فالصدر االول وهم الصحابة رضوان اهللا 
انوا أقوم الناس بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأوامر اهللا عزوجل وأطوعهم هللا، وأشدهم إظهارا عليهم ملا ك

لكلمة اهللا يف املشارق واملغارب كان نصرهم حبسبهم فأيدهم اهللا تأييدا عظيما وحتكموا يف سائر البالد والعباد، وملا 
ثبت يف الصحيحني من وجوه عن رسول اهللا  قصر الناس بعدهم يف بعض األوامر نقص ظهورهم حبسبهم لكن قد

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
، ويف رواية حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك، ويف رواية حىت يقاتلون الدجال ويف رواية حىت ينزل )يوم القيامة

  .عليه السالم، وهم ظاهرونعيسى بن مرمي 

وكل هذه الروايات صحيحة وال تعارض بينها، وقد فسر غري واحد من األئمة هذه الطائفة بأصحاب احلديث الذين 
إذا رأيت رجال من أصحاب احلديث فكأمنا رأيت رجال من أصحاب رسول  -رمحه اهللا  -قال فيهم إمامنا الشافعي 

التوفيق واإلهلام ألقوم طريق، مث اعلم أنه قد ذكر يف هذه الشريفة من األحاديث  اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسأل اهللا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : املنيفة ما ظاهره التعارض وهو ما يف الصحيحني عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما قال

صلى اهللا عليه وسلم بكلمة  ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم أثىن عشر رجال مث تكلم النيب: عليه وسلم يقول
قال كلهم من قريش، وما رواه اإلمام أمحد، : خفيت علي فسالت أيب ماذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



وأبو داود، والترمذي، والنسائي وصححه ابن حبان واحلاكم وغريمها كلهم عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكا عليه وسلم ورضي اهللا عنه أن ر

  .عضوضا
ووجه التعارض أن األول فيه دالئل على أنه ال بد من وجود اثين عشر خليفة عادل من قريش وهم الذين وقعت 

مل يكن إليهم من األمر هبم البشارة يف الكتب املتقدمة وليسوا هم بأئمة الشيعة اإلثين عشر فإن كثريا من أولئك 
شيء خبالف هؤالء فإهنم يكونون من قريش، والثاين فيه النص على ثالثني سنة مث تكون ملكا عضوضا أي يصيب 

الرعية فيه عسف وظلم كأهنم يعضون فيه عضا ومل يكن يف هذه املدة احملددة إال اخللفاء األربعة وهم أبو بكر وعمر 
أنه ليس يف األول أن العدد : رضي اهللا عنهم، وأجيب عن ذلك بأجوبة منهاوعثمان وعلي وأيام احلسن بن علي 

املذكور على الوال فيحتمل على وجودهم يف األمة متتابعا ومتفرقا حسبما وقع يف اخلارج فقد وجد منهم األربعة 
 الوقت الذي املذكورون على الوال مث كانت بعدهم فترة مث وجد منهم ما شاء اهللا مث قد يوجد منهم من بقي يف

يعلمه اهللا ومنهم املهدي الذي يطابق امسه اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنيته كنيته ميأل األرض عدال 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقسطا كما ملئت جورا وظلما وعن أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه قال

وكاينا خالفة وكاينا ملكا عضوضا وكاينا عتوا وجربية وفسادا يف األمة  إن اهللا عزوجل بدأ هذا األمر نبوة ورمحة(
يستحلون الفروج واخلمور واحلرير ويرزقون مع ذلك وينصرون حىت يلقوا اهللا عزوجل وهو حديث حسن رواه 

اَألرض َتخافونَ أَن  إِذ أَنُتم قَليلٌ ُمسَتضَعفونَ يف: (الدارمي والطيالسي يف مسنديهما ومما يشبه هذه اآلية قوله تعاىل
  ).َيَتَخطَفَكُم الناُس فَآواكُم َوأََيَدكُم بَِنصرِه َوَرزَقَكُم ِمن الطَيباِت لََعلَكُم َتشكُرون

َعسى رَُبكُم أَن َيهِلَك َعدوكُم َوَيسَتخلِفَكُم يف اَألرضِ فََينظُرَ (وقوله تعاىل عن موسى عليه السالم أنه قال لقومه 
  ).كَيَف َتعَملون

يَ وَُنريُد أَن َنُمنَّ َعلى الَّذيَن ِاسُتضِعفوا وََنجَعلَُهم أَِئَمةً وََنجَعلَُهم الوارِثَني َوُنَمِكَن لَُهم يف اَألرضِ وَنر: (له تعاىلوقو
  ).ِفرعونَ وهامان َوجنوَدُهما ِمنُهم ما كانوا َيحذرون

  وثالثها

  يف حكم الوفاء بالوعد

رمحه اهللا يف األذكار قد أمجع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس مبنهي وقد قال قطب زمانه أبو زكريا النووي 
عنه فينبغي له أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خالف بينهم فذهب الشافعي وابو حنيفة رمحهما 

 يأمث انتهى، وقال اهللا واجلمهور إىل أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن ال
املهلب اجناز الوعد مأمور به مندوب إليه عند اجلميع وليس بفرض التفاقهم على أن املوعود ال يضارب مبا وعد به 
مع الغرماء، وتعقب شيخنا رمحه اهللا دعوة االتفاق على عدم الفرضية، فقد قال النووي عقب ما تقدم وذهب مجاعة 

بن العريب املالكي أجل من ذهب إىل هذا املذهب عمر بن عبد العزيز انتهى وكذا  إىل أنه واجب قال اإلمام أبو بكر
  . صرح ابن عبد الرب أن املذكور أجل من قال به

قلت ويف كتاب الغرر من االخبار لوكيع قال حدثنا شيخ قال حدثنا حممد بن عبيد عن أبيه أن ابن اشوع قضى له 
دمياطي أنه سعيد بن عمرو بن أشوع اهلمداين الكويف القاضي حدث بعده، وابن أشوع هذا قرأت خبط احلافظ ال



عن الشعيب وقد اتفقا عليه، ومات يف والية خالد بن عبد اهللا القسري على العراق وكانت واليته من سنة مخس 
كان قاضي الكوفة يف زمان : وخلص ذلك شيخنا حيث قال. ومائة إىل أن عزل عنها يف سنة عشرين ومائة انتهى

وقضى ابن : ارة خالد القسري على العراق وذلك بعد املائة وقد علق على ذلك البخاري يف صحيحه فقالأم
األشوع بالوعد وذكر ذلك عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه وقال شيخنا يف الفتح وقع بيان رواية ابن أشوع 

اهيم وهو ابن راهويه حيتج حبديث لذلك عن مسرة يف تفسري أسحاق بن راهويه قال البخاري ورأيت إسحاق ابن إبر
ابن أشوع يعين عن مسرة يف القول بوجوب اجناز الوعد وترجم البخاري باب من أمر باجناز الوعد، قال وفعله أي 
  .األمر بإجناز الوعد احلسن وكأنه البصري راوي حديث العدة عطية قلت وكذا حكي القول بالوجوب عن أمحد

نوري عن احلسن بن أيب جعفر قال مسع مطرف رجال يقول أستغفر اهللا وأتوب إليه ويف ثالث عشر اجملالسة عن الدي
فأخذ بذراعه، وقال لعلك ال تفعل من وعد فقد أوجب، ويف أنيس املنقطعني أنه قيل لبعض الصاحلني وقد أصبح 

ن أصوم وال صائما تطوعا افطر فإن املتطوع أمري نفسه فقال أين الستحي من ريب عزوجل أن أعده وعدا وهو أ
أويف له بوعدي، مث قال النووي قال يعين ابن العريب وذهبت املالكية مذهبا ثالثا إىل أنه ارتبط الوعد بسبب كقوله 

تزوج ولك كذا، أو أحلف إنك ال تشتمين ولك كذا وجب الوفاء بالوعد وحنو ذلك وإن كان وعدا مطلقا مل 
متلك بالقبض أو قبله وأشار النووي إىل ذلك بقوله واستدل انتهى وخرج بعضهم اخلالف على أن اهلبة هل . جيب

من مل يوجبه بأنه يف معىن اهلبة واهلبة ال تلزم إال بالقبض عند اجلمهور، وعند املالكية تلزم قبل القبض، وأما األنبياء 
وجوبا وحيتمل أن عليهم السالم فسيأيت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنم ال خيلفون الوعد، وهذا حيتمل أن يكون 

يكون خالفه وجزم غري واحد كما سيأيت أيضا بأن إنفاذ الصديق رضي اهللا عنه لعدة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم خمصوص به صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم

يات إذا علم هذا فقد استشكل والد شيخنا رمحهما اهللا عدم الوجوب حيث قال مل يذكر يعين النووي جوابا عن اآل
  ).َوأَوفوا بَِعهِد اِهللا إِذا عاَهدُتم(اليت صدر هبا الباب من األذكار وهي 

يا أَيها الَّذيَن آَمنوا لَمَ ُتقولونَ ما ال (، )َوأَوفوا بِالَعهِد إِنّ العَهَد كانَ مسؤوال(، )يا أَُيها الَّذيَن آمنوا أَوفوا بِالُعقود(مث 
، وهذه األخرية كما قال أشدها وال عن األحاديث اليت فيها آية )أَن َتقولوا ما ال َتفَعلونَتفَعلون كَُبَر َمقتاً ِعنَد اللِّه 

املنافق إذا وعد أخلف ال سيما آية الصف واحلديث املذكور والداللة على الوجوب منها قوية فكيف محلوه على 
يدة التحرمي، وأورده شيخنا يف الفتح كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذي مل يرد مثله إال يف احملرمات الشد

وقرأت خبط أيب رمحه اهللا يف إشكاالت على األذكار للنووي ومل يذكر جوابا عن اآلية واحلديث يعين : حيث قال
  .قوله تعاىل كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون وحديث آية املنافق قال والداللة إىل آخره

بحث يف ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي رمحه اهللا وناهيك به قول األصحاب قلت ومل ينفرد والد شيخنا بال
ال جيب الوفاء بالشرط مشكل ألن ظواهر اآليات والسنة تقتضي وجوبه وإخالف الوعد كذب والكذب من 

للصدق وعدم أخالق املنافقني، قال وال أقول يبقى دينا يف ذمته حىت يقضي من تركته وإمنا جيب الوفاء به حتقيقا 
اإلخالف وتصري الواجبات ثالثة منها ما هو ثابت يف الذمة ويطالب بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة 

وجبت ومتكن منها، ومنها ما يثبت يف الذمة وال جيب أداؤه كالزكاة بعد احلول وقبل التمكن، ومنها ما مل يثبت يف 
  .انتهى. الذمة وجيب أداؤه كهذا

يقة أخرى حيث قال وينظر هل ميكن أن يقال حيرم اإلخالف وال جيب الوفاء أي يأمث باإلخالف وسلك شيخنا طر
وإن كان ال يلزم بوفاء ذلك، قلت ونظري ذلك نفقة القريب فإنه إذا مضت مدة يأمث بعدم الدفع وال يلزم به، وحنوه 



عليهم يف اآلخرة مع عدم إلزامهم قوهلم يف فايدة القول بأن الكفار خماطبون بفروع الشريعة تضعيف العذاب 
  .باإلتيان هبا واهللا املستعان

وإىل هذا اإلستشكال أشار صاحب اخلادم يف آخر اهلبة فقال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب 
ترد فإنه حرام وترك احلرام واجب، وقد ذكر املاوردي يف الشهادات يف الكالم على املروءة أن خمالفة الوعد كذب 
به الشهادة فاجلواب ما قال الغزايل يف اإلحياء أن إخالف الوعد إمنا يكون كذبا إذا مل يكن يف عزمه حني الوعد 

الوفاء به، أما لو كان عازما عليه مث بدا له اال يفعل فليس بكذب ألنه حينئذ إخبار عما يف نفسه، وكان مطابقا له 
  .انتهى... فيكون صدقا

اهللا يف إحيائه من حقوق املسلم فقال منها أال يعد مسلما بوعد إال ويفي به، مث إن كل ما  وقد عده الغزايل رمحه
أسفلته يف الوعد باخلري، أما الوعد بالشر فيستحب إخالفه، وقد جيب ما مل يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، وقد جاء 

من وعده اهللا عزوجل على عمل ثوابا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
أخرجه أبو يعلى يف مسنده من حديث سهيل بن أيب . فهو منجز له، ومن أوعده اهللا على عمل عقابا فهو باخليار

حزم القطعي عن ثابت البناين عنه وقال عبد امللك بن قريب األصمعي كنت عند أيب عمرو بن العال فجاء عمرو بن 
اهللا خيلف امليعاد؟ قال ال، قال فإذا وعد على عمل ثوابا أجنزه؟ قال نعم قال وإذا وعد على عبيد فقال يا أبا عمرو، 

عمل عقابا أجنزه؟ قال إن الوعد عند العرب غري الوعيد، إن العرب ال تعد خلفا أن تعد الشر فال تفي به، إمنا 
  :قول الشاعراخللف عندهم أن يعد اخلري فال يفي به، أما مسعت 

  َوال انثَىن مِ، صولَِة املَُتَهدِِد... َوال َيرهُب ِابن الَعمِ َواجلاُر صولَيت 
  ِلُيكَذبَ إِيعادي وََيصُدَق موعدي... َوإِين إذا أَوَعدُتُه َوَوَعدُته 

  .أخرجه اخلرايطي يف مكارم االخالق
ان بن سليم عامر بن الطفيل فقال كان واهللا إذا ويف اجلزء الثالث عشر من اجملالسة من طريق املدايين قال ذكر حي

  وعد اخلري وفاو إذا أوعد الشر أخلف، قال وأنشد أبو عمرو بن العال يف حنو هذا املعىن فذكرمها بلفظ
  َوَيأَمُن ِمين صولَة املُتََهدِِد... َوال َيرَهب ِابُن الَعمِ ما شِئَت صولَيت 

  لُِيكَذَب إِيعادي وَيصُدَق موعدي.. .َوإِين إِذا أَوَعدُتهُ أَو َوَعدُتُه 
وهو موافق لصنيعهم يف الفرق بني اخلري والشر حيث يقال يف اخلري وعدته ويف الشر أوعدته لكن هذا حمله فيما إذا 

يقال وعدته خريا، ووعدته شرا، قال فإذا أسقطوا : أسقط الفعل أما إذا أثبت فال فرق، فقد قال صاحب احملكم
خلري وعدته، ويف الشر أوعدته على أن ابن االعرايب قد حكى يف نوادره أوعدته خريا باهلمز أيضا الفعل قالوا يف ا

  .وأنشدن ابن قتيبة لرجل يف احلجاج بن يوسف كما يف الثالث عشر من اجملالسة
  ِمَن اخلَوفِ يف َجوِ الَسما ُمحِلق... كَأنَّ فَُؤادي َبَني أَظفارٍ َوطاِئرٍ 

  َمىت ما يَُعُد ِمن َنفِسِه الَشُر َيصُدُق... نُت أَعلَُم أَّنُه ِحذاَر امرءا قَد كُ
أَفََمن َوعدناُه َوعداً َحسناً فَُهو : (، ومن آيات الوعد)َوإِن َيك صاِدقا ُيصِبكُم بَعَض الَّذي َيِعدُكُم: (وقال تعاىل

  ).ِذِه َوكَف أيدَي الناسِ ًعنكُمَوَعدكُُم اُهللا َمغانَِم كَثَريةً تَأُخذُوَنها فََعَجلَ لَكُم َه(، )القيِه

  ورابعها

  يف االحاديث واآلثار الواردة يف الوفاء بالوعد



وقد كان صلى اهللا عليه وسلم أعظم خلق اهللا وفاءا بالوعد حىت جاء عن عبد اهللا بن أيب احلمسا رضي اهللا عنه أنه 
 مكانه فنسيت مث ذكرت بعد ثالث فجئت بايعت النيب قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه هبا يف: (قال

رواه أبو داود يف سننه ويف سنده خلف ) فإذا هو يف مكانه فقال يا فىت لقد شققت على أنا ههنا منذ ثالث انتظرك
وقد ذكر الواحدي عند تفسري قوله تعاىل عن إمساعيل عليه السالم أنه كان صادق الوعد نقال عن مقاتل أنه قام 

عاد ثالثة أيام، وهذا أورده يف أنيس املنقطعني فقال حكى أن إمساعيل عليه السالم وعد إنسانا أن ينتظر إنسانا ملي
ينتظره يف مكان فمضى ذلك اإلنسان ونسي وعده فعاد إليه بعد ثالثة أيام أو أكثر، وإمساعيل عليه السالم ينتظره 

صادق الوعد، انتهى بل قال الكليب أنه  يف ذلك املكان فتعجب الرجل، ومدح إمساعيل رب العرش فقال إنه كان
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن إمساعيل عليه السالم : أقام حىت حال عليه احلول، وهذا حكاه الزخمشري فقال

وعد صاحبا له أن ينتظره يف مكان فانتظره سنة ورواه ابن أيب حامت من طريق الثوري أنه بلغه أن إمساعيل عليه 
هو ورجل فأرسله يف حاجة وقال إنه ينتظره فأقام حوال كامال يف انتظاره وعنده أيضا من طريق السالم دخل قرية 

ابن شوذب أنه اختذ ذلك مسكنا فسمى من يومئذ صادق الوعد، ويف اإلحياء يقال أن إمساعيل عليه السالم واعد 
ه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت إنسانا يف موضع فلم يرجع إليه فبقى اثنني وعشرين يوما يف انتظاره وهذا خرج

من حديث يزيد الرقاشي أن إمساعيل نيب اهللا وعد رجال ميعادا فجلس له إمساعيل عليه السالم اثنني وعشرين يوما 
مكانه ال يربح للميعاد، وهلا اآلخر عن ذلك حىت جاء بعد ذلك قلت وجيمع بينهما على تقدير الصحة يف كلها 

د أن إمساعيل عليه السالم مل يعد بشيء إال وىف به، وهذه اآلية أوردها البخاري حيث بالتعدد، وقد روى عن جماه
  .ترجم يف صحيحه باب من أمر بإجناز الوعد

وجاء عن حممد بن سريين أنه انتظر أيضا فعند ابن أيب الدنيا يف الصمت من طريق ابن عبد ربه القصاب قال 
يت موعده لشغل مث ذكرت بعد فأتيته قريبا من نصف النهار واعدت حممد بن سريين أن اشترى له أضاحي فنس

وإذا حممد ينتظرين فسلمت عليه فرفع رأسه فقال أما أنه قد يقبل أهون ذنب منك فقلت شغلت وعنفين أصحايب يف 
اجمليء إليك، وقالوا قد ذهب ومل يقعد إىل الساعة فقال لو مل تج حىت تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إال 

الة أو حاجة ال بد منها، وأقت بعضهم االنتظار حبد فإن مل جيد فارق وروى ابن أيب الدنيا أيضا عن احلسن بن للص
عبيد اهللا النخعي قال قلت إلبراهيم النخعي يواعد الرجل امليعاد وال جيىء قال لينتظره ما بينه وبني أن يدخل وقت 

  .الصالة اليت جتىء وأشار إليه الغزايل يف اإلحياء
ومن األدلة يف الوفاء بالوعد ما أورده البخاري يف الباب السابق عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري أنه سأل ابن 

قضى ) ثَماين ُحَجج فَإِن أَمتَمت َعشرا فَِمن ِعندَك(عباس رضي اهللا عنهما أي األجلني أي املشار إليهما يف قوله تعاىل 
  .بهما يعين عشر سنني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال فعلموسى عليه السالم فقال قضى أكثرمها وأطي

وكذا رواه حكيم بن جبري وغريه عن سعيد ولفظ حكيم إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا وعد مل خيلف، واملراد 
هذا أن  برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو نيب اهللا من اتصف بذلك ومل يرد شخصا بعينه، ووجه االستدالل من

َعلى أَن تَأُجَرين (بعد قوله له ) ذَِلَك َبيين وَبيَنَك أََيما اَألَجلَنيِ قَضيَت(موسى عليه السالم مل جيزم بوفا العشر يف قوله 
، ومع عدم جزمه عليه السالم وفاها فكيف لو جزم قال ابن اجلوزي ملا )ثَماين ُحَجج فَإِن أَمتَمَت َعشرا فَِمن ِعنَدَك

  .انتهى. ليه السالم تلفت شعيب عليه السالم متعلقا للزيادة مل يقتض كرمي أخالقه أن خييب ظنه فيهرأى موسى ع

ويروي يف داود عليه السالم خبصوصه أنه كان ال خيلف وعدا وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال دخلت على عبد 
ة، فقلت إمنا أنا للكلبية فقال عبد اهللا دخل اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما فسايلين وهو يظن أين ألم كلثوم ابنة عقب



على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أمل أخرب أنك تقرأ القرآن يف كل يوم وليلة، صم صوم داود، صم يوما 
وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام وكان ال خيلف الوعد، رواه أمحد وهو يف الصحيح ولكن بدون املقصود منه، وعن 

ن أبزى قال كان داود عليه السالم يقول ال تعدن أخاك شيئا ال تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عبد الرمحن اب
عداوة أخرجه اخلرائطي ولكون األنبياء ال خيلفون الوعد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما قاله الغزايل يف اإلحياء 

ن بعض التابعني رمحهم اهللا يستثىن فروى ابن أيب إذا وعد وعدا قال عسى لكن قال خمرجه إنه مل جيده، وكذا كا
الدنيا عن أيب اسحاق قال كان أصحاب عبد اهللا يعين ابن مسعود يقولون إذا وعد فقال إن شاء اهللا مل خيلف وأشار 
ي إليه الغزايل يف اإلحياء، قال وهو األوىل ورمبا توقف صلى اهللا عليه وسلم عن االلتزام بالوعد، كما رواه اخلرايط

يف املكارم عن احلسن البصري مرسال أن امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فلم جتده فقالت عدين 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن العدة عطية وهو يف املراسيل أليب داود وكذا الصمت البن أيب الدنيا من 

  . عليه وسلم قال العدة عطيةحديث يونس بن عبيد البصري عن احلسن أن النيب صلى اهللا
وكذا هو يف أول الفوائد اليت بآخر مسند عمر للنجاد من حديث يونس ابن عبيد عن احلسن قال سأل رجل النيب 

صلى اهللا عليه وسلم فقال ما عندي ما أعطيك فقال تعدين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العدة واجبة، وهذا 
شيم الليثي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العدة عطية رواه املنت قد روى عن قباث بن أ

ال يعد (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الطرباين يف األوسط وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
القضاعي يف مسند الشهاب رواه ) أحدكم صبيه مث ال ينجز له فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال العدة عطية

والطرباين يف األوسط وغريمها ولفظه عند أيب نعيم يف احللية إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له فإين مسعت رسول اهللا 
  .رواه البخاري يف األدب املفرد) العدة عطية واملوقوف منه: (صلى اهللا عليه وسلم يقول

ه قال ال يصلح الكذب يف جد وال هزل، وال أن يعد أحدكم ومن حديث أيب معمر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن
ولده شيئا مث ال ينجز له، وجاء يف ذلك حديث مرفوع فعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال جاء 

رسول اهللا إىل بيتنا وأنا صيب صغري فذهبت أللعب فقالت أمي يا عبد اهللا تعال أعطيك فقال رسول اهللا صلى اهللا 
رواه أمحد والبخاري يف ) ما أردت أن تعطيه قالت أردت أعطيه مترا لو مل تفعلي كتبت عليك كذبة(يه وسلم عل

  .تارخيه وابن سعد والطرباين والذهلي واخلرائطي وآخرون
ما روى بنحوه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه ) العدة عطية(ومن شواهد حديث 

أخرجه الديلمي يف مسنده وهو عنده وكذا الطرباين ) عدة املؤمن دين وعدة املؤمن كاألخذ باليد: (وسلم قال
العدة دين ويل ملن وعد مث أخلف : (وغريمها عن علي رضي اهللا عنهما أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وعن ابن املبارك عن ابن هليعة ) دين العدة(ورواه القضاعي يف مسنده مقتصرا على قوله ) ويل له ويل له ثالثا
معضال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الوأي يعين الوعد مثل الدين أو أفضل أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

الواعد بالعدة : (الصمت وهو عند الديلمي يف مسنده بسند ضعيف عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .ذه الطرق يؤكد بعضها بعضاوه) مثل الدين أو أشد

ويف األمر بالوفاء بالوعد واهلي عن اخللف فيه أحاديث أيضا منها عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول 
رواه ابن حبان يف صحيحه، وكذا احلاكم يف ) اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدمت: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال أخربين أبو سفيان رضي اهللا عنه أن هرقل قال له مستدركه وغريمها، وعن عبد 
أنه يأمركم بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة قال وهذه صفة (سألتك ماذا يأمركم فزعمت 



ال قال رسول اهللا صلى أخرجه البخاري يف باب من أمر بإجناز الوعد من صحيحه، وعن أنس رضي اهللا عنه ق) نيب
) إذا وعد أحدكم فال خيلف وذكر باقيها: تقبلوا يل بست اتقبل لكم باجلنة، قالوا وما هي قال(اهللا عليه وسلم 

أخرجه أمحد بن منيع واحلسن بن سفيان وابو يعلى يف مسانيدهم وآخرون منهم احلاكم يف مستدركه واقتصر 
  ).ذب وإذا وعد فال خيلفبعضهم منه على قوله إذا حدث أحدكم فال يك

وذكر ..) اكفلوا يل ست خصال اضمن لكم اجلنة: (وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
منها الوفاء بالوعد أخرجه الطرباين وهو عندنا بعلو يف عشاريات شيخنا ويف الباب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عند 

  .الطرباين يف األوسط
لزبري بن عدي مرسال عند سعيد بن منصور والبيهقي يف الشعب وعن احلسن مرسال أيضا عن سعيد فقط، وعن ا

ال متار أخاك وال متازحه وال تعده موعدا (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .أخرجه البخاري يف االدب املفرد) فتخلفه

من عامل الناس : (يه عن جده عن احلسني بن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعن جعفر بن حممد عن أب
فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم فهو من كملت مرؤته وظهرت عدالته ووجبت أخوته 

  .أخرجه العسكري يف االمثال والديلمي يف مسنده) وحرمت غيبته
ن حديث أيب بكر الصديق، وابن مسعود، وابن عمرو، وأنس، وجابر وأيب م(وجاء يف التنفري من إخالف الوعد 

هريرة، وأيب سعيد اخلدري وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما هو أشدن مما 
من تقدم حيث عده منافقا، وهو كما قال حجة االسالم حممول على من وعد وهو على عزم اخللف أو ترك الوفاء 

غري عذر، فأما من عزم على الوفا، وعن له عذر منعه من الوفاء مل يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، 
ولكن حيترز من صورة النفاق كما حيترز من حقيقته قال وال ينبغي أن جيعل نفسه معذورا من غري ضرورة، فقد 

ثم ابن التيهان خادما فأيت بثالثة من السيب فأعطى اثنني روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قد وعد أبا اهلي
وبقى واحد فجاءت فاطمة ابنة رسول اهللا تطلب منه خادما، وهي تقول أال ترى أثر الرحا يا رسول اهللا يف يدي 
 فذكر موعده أليب اهليثم فجعل يقول كيف مبوعدي أليب اهليثم فآثره به على فاطمة ملا سبق من موعده له مع إهنا

  .كانت تدير الرحا بيدها
ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن حبنني فوقف عليه رجل من الناس فقال إن يل 
عندك موعدا يا رسول اهللا فقال صدقت فاحتكم ما شئت، فقال احتكم مثانني ضائنة وراعيها فقال رسول اهللا صلى 

مت يسريا، فلصاحبة موسى عليه السالم اليت دلته على عظام يوسف عليه اهللا عليه وسلم هي لك، ولقد احتك
السالم كانت أحزم وأجزل حكما منك حني حكمها موسى عليه السالم فقالت حكمي ان تردين شابة وادخل 
انتهى . معك اجلنة، قال فكان الناس يضعفون ما احتكم به حىت جعل مثال يقولون أقنع من صاحب الثمانني والراعي

  .كالم الغزايل

وقصة أيب اهليثم عند الترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه لكن بدون ذكر ما هنا من قصة فاطمة رضي اهللا 
عنها وأما حديث الذي جاءه وهو يقسم غنائم هوازن حبنني فاخرجه ابن حبان واحلاكم يف املستدرك وصحح إسناده 

ا قال العراقي شيخ شيخي رمحهما اهللا مع اختالف يف سنده مث إن من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه وفيه نظر كم
احململ الذي محل الغزايل عليه األحاديث اليت يف التنفري قد جاء مقيدا به يف حديث رويناه يف الطرباين من حديث أيب 

أحدكم وهو وقاص عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث طويل إذا وعد 



حديث غريب من حديث أيب وقاص املذكور عن زيد : حيدث نفسه أنه خيلف وهو يف سنن أيب داود والترمذي وقال
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ومل جيى : بن أرقم رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

له مل جيى للميعاد ليست عند الترمذي ومعناها مل جيى الوقت الذي للميعاد فال إمث عليه وقد أشار الغزايل إليه وقو
  .قدر اهللا وقوعها فيه

من شرط ألخيه شرطا ال يريد أن : (وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
بد اهللا بن عمرو رضي اهللا أخرجه أمحد وللخوف من هذا الترهيب بادر ع) يفي له فهو كاملديل جاره إىل غري منعه

عنهما كما أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت من حديث هارون بن رئاب قال ملا حضرت عبد اهللا بن عمرو بن 
العاص الوفاة قال إنه قد كان خطب إيل إبنيت رجل من قريش وقد كان مين غليه شبيه بالوعد فواهللا ال ألقى اهللا 

  .إياهبثلث النفاق اشهدوا أىن قد زوجتها 
وهكذا أورده الغزايل يف االحياء لكنه كما يف النسخة اليت وقفت عليها جعله ابن عمر ال ابن عمرو، وكان بعض 
السادات يغتم إذا وعد حىت يفي فعن معاذ بن العال قال سال رجل أبا عمرو بن العال بن العال حاجة فوعده هبا مث 

ذلك فقال له أبو عمرو وعدتين وعدا تنجزه فقال أبو عمرو إن احلاجة تعذرت على أيب عمرو فلقيه الرجل بعد 
فمن أوىل بالغم قال أنا قال ال بل أنا قال الرجل وكيف ذلك أصلحك اهللا قال ألين وعدتك وعدا فإبت بفرح 
الوعد وإبت أنا هبم اإلجناز فبت ليلتك فرحا مسروا، وبت ليليت مفكرا مهموما مث عاق القدر عن بلوغ اإلرادة 

  .ين مدال، ولقيتك حمتشما، أخرجه اخلرائطيفلقيت

بل كان بعضهم حيذر من التقيد بعهدة الوعد فعن فرات بن سلمان قال كان يقال إذا سئلت فال تعد وقل امسع ما 
تقول فإن يقدر شيء كان، وعن الطيالسي عن شعبة قال ما واعدت أيوب يعين السختياين موعدا قد غال قال حني 

س بيين وبينك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقين وحنوه قول أيب عوانة كان رقبة يعدنا يف يريد أن يفارقين لي
احلديث مث يقول ليس بيين وبينك موعد نأمث من تركه، ويسبقنا مع ذلك إليه، رواها كلها ابن أيب الدنيا يف الصمت 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدات وعن املهلب بن أيب صفرة أنه قال البنه عبد امللك يا بين إمنا كانت وصية رس
أنفذها أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فال تبدأ بالعدة فإن خمرجها سهل ومصدرها وعر واعلم أن ال وإن قبحت 
فرمبا روحت ومل توجب الطمع أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، وحديث إنفاذ أيب بكر عدة رسول اهللا صلى اهللا 

إجناز الوعد يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا قال ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم أخرجه البخاري يف
جاء أبو بكر رضي اهللا عنه من قبل العال بن احلضرمي فقال أبو بكر رضي اهللا عنه من كان له على النيب صلى اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم أن يعطيين عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدين رسول اهللا 
هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثالث مرات قال جابر فعد يف يدي مخسمائة مث مخسمائة مث مخسمائة انتهى، واشار 

غري واحد كما حكاه شيخنا إىل أن ذلك من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال ابن بطال ملا كان النيب 
مبكارم األخالق أدى أبو بكر مواعيده عنه ومل يسأل جابر البينة على ما ادعاه ألنه  صلى اهللا عليه وسلم أوىل الناس

مل يدع شيئا يف ذمة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا ادعى شيئا يف بيت املال، وذلك موكول إىل اجتهاد اإلمام، ويف 
ن صادق الوعد، وكذا أثىن النيب صلى اهللا التنزيل الثنا على نيب اهللا السيد إمساعيل عليه السالم كما تقدم بأنه كا

عليه وسلم على بعض املوفني فروى البخاري من حديث املسور رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وذكر صهرا له من بين عبد مشس فقال وعدين فوفاين ومما جاء عن السلف أن عوف ابن النعمان الشيباين 

ألن أموت عطشا أحب إيل من أن أموت خمالفا لوعد، رواه اخلرايطي يف املكارم وابن أيب  كان يقول يف اجلاهلية



الدنيا يف الصمت والدينوري يف الثالث عشر من اجملالسة، وعن اخلرايطي أنه قال آفة املروءة خلف الوعد، وعن 
ن يف قوله فضل عن فعاله، وعن إياس بن معاوية قال ألن يكون يف فعال اخلري للمرء فضل عن قوله أمجل من أن يكو

أولئك قوم أدبتهم احلكمة، وأحكمهم التجارب ومل تغررهم السالمة (األصمعي قال وصف أعرايب قوما فقال 
املنطوية على اهللكة ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجاهلم فذلت ألسنتهم بالوعد، وانبسطت 

ه بالفعال، أخرجه اخلرايطي، وعن احلسن البصري رمحه اهللا قال فضل الفعال أيديهم باالجناز فأحسنوا املقال وشفعو
على املقال مكرمة، وفضل املقال على الفعال منقصة أخرجه أبو نعيم يف احللية وعن ابن فضيل كان عمر بن هبرية 

  .يف اجملالسةاللهم ال جتعل قويل فوق عملي، وال جتعل أسوأ عملي ما قرب من أجلي، أخرجه الدينوري : يقول
وفيها أيضا من حديث صاحل بن كيسان قال خرج علينا الزهري من عند هشام بن عبد امللك فقال لقد تكلم اليوم 

أربع فيهن صالح دينك وملكك : رجل عند أمري املؤمنني ما مسعت كالما أحلى منه قال له يا أمري املؤمنني امسع مين
حد عدة وأنت ال تريد إجنازها، وال يغرنك مرتفق سهال إذا كان وآخرتك ودنياك، قال ما هي؟ قال ال تعدن أ

  .املنحدر وعرا، واعلم أن األعمال آخرا فاحذر العواقب، وأن الدهر تارات فكن على حذر
  .الوعد سحابة، واإلجناز مطر، وأحسن املواعيد ما صدقه اإلمطار واهللا املوفق: ومن كلمات السلف

  وخامسها

  ذلكيف شيء من األشعار يف 

  .فجاء عن الفضل بن عباس بن عتبة ابن أيب هلب كما أورده ابن أيب الدنيا يف الصمت
  ِصدقُ احلَديِث َووَأَينا حَتُم... إِّنا أُناٌس ِمن َسجَِيِتنا 

  مزج اِإلخاِء إِخاؤُه َوُهم... َشُر اِإلخاُء أَخا مزدرد 
  م ميَسسُهموا سَقمُ َسقَموا َولَ... لَبِسوا احلَياَء فَإِن َنظَرت ِحسبتَُهم 

  ما َضُر قَبلي أَهلَُه اِحللم... َزَعَم ِابَن عمي أَن ِحلمي َضَرين 
  :وعن أيب قاموس احلمريي ميدح حيىي بن خالد الربمكي يف عدم نسيانه الوعد قال

  َعليه َيأيت الَّذي لَم َيأِتهِ أَحُد... رَأيَت َيحىي أََتَم اُهللا نِعَمَتُه 
  إِىل الرِجالِ َوال َينسى الَّذي يَُعد... ن ِمعروِفِه أَبداً َينسى الَّذي كانَ ِم

  :وعن احلسن بن علي املخرمي يف التحريض على الوفاء بالوعد
  َمقَرِطقة ثَديها قَد َنهَِد... َألحسَن ِمن ِظبَيةً بِاجلَرد 

  َويف َخِدها ضوء ناُر تَِقد... َوُمبِسُمها واِضُح َنُري 
  تَقاضى الفَىت َنفسُه ما َوَعد... نِها َوأحَسن ِمنها َعلى ُحس

  :وعن شيخنا مما يذكر به شخصا يف الوفاء له بوعده
  َوصاِدق الُوِد فِعالً... يا صاِدقَ الَوعِد قوالً 

  تَنجيُز َوعَدَك فَضالً... أَتَيت باَبك أرجو 
  :وعن غريه

  لََك ُشكراً َمدٌمي َعلى َمرِ الَزماِن... يا بَن الكِرام الُغرِ َوعُدَك أََنين 



  َوَصدُرَك بِالُعرفاِن َبَني املال َبحراً... فَال زِلتَ بِاملَعروف َبرا لقَصاد 
  :وعن آخر

  لَوَعدي َوال أَين أَريُد الَتقاِضيا... أََهَزَك ال أَين َوَجدُتَك ناسِيا 
  إِىل اهلَز ُمحتاجا َوإن كان ماِضيا... َولَِكن َرأَيَت الَسيَف ِعنَد ِانِتضاِئِه 

  :وعن آخر
  ال َوإِن كُنَت سَيَد الكُرَماء... لَسُت أَسَتقبُِح ِاقَتضاكَ بِوعٍد 

  زَق َعليِه َوُيقضى بِالُدعاء... فإِلُه الَسماِء قَد َضِمن الر 
  :ويقرب منه

  بِالَوعِد واِمحلُُه َعلى اِإلجنازِ... َحثَّ اجلواِد َعلى الَندا َوُتقاُضُه 
  َنِشطَ اجلَوادُ بَِشوكَِة الَهمازِ... ُرَبما َودع الُوثوق بِطَبِعِه فَلَ

  :وقال أبو جعفر حممد بن علي العدوي
  فَكُنَت كَما يَرجو َمنالَ الفَراِقَد... َتَيَممت ما أَرُجوُه ِمن ُحسن َوعُدكُم 

  أَما كُنُتموا أهالً ِلِصدقِ املواِعِد... َهبوين لَم أَستاِهل الُعرَف ِمنكُم 
  .يل وإسعاد وتكميلعدة الكرمي نقد وتعج

  :وقال غريه
  قُل ِمن فَرِط كَثََرٍة الَترداَد... كُلُ ُجوٍد َوإِن َتعاظََم قَدراً 

  َيعتَريها الِسقاُم بِاِمليعاِد... إِمنا اجلُوُد بِاحلَياِة َولَِكن 
  وملهيار الديلمي يف استنجاز وعد

  وَأَبطا َرشاُشها أَضاَء لَها بَرٌق... أَظَلَت َعلينا ِمنَك َيوماً ِغماَمةً 
  َوال غَيثها َيأَيت فََتروى ِعطاُشها... فَال غَيِثها ُيجلي فَييأَُس طاِمٌع 

  :ويف ذم االخالف بالوعد من األشعار أيضا قول كعب بن زهري يف قصيدته الشهرية
  َوما مواعيُدها إِالّ األَباطِيلَ... كاَنت َمواعيُد َعرقوَب لَها مَثالً 

 من العماليق وهو عرقوب بن معبد بن زهرة أحد بين مشس بن ثعلبة وقيل غري ذلك وكان قلت وعرقوب كان رجال
من خربه أنه أتاه أخ له يسأله شيئا فقال إذا أطلع خنلي فلما أطلع أتاه قال إذا أبلح فلما أبلح أتاه قال إذا أزهى فلما 

مترا جذه بالليل ومل يعطه شيئا فصار املثل  أزهى أتاه قال إذا أرطب فلما أرطب أتاه قال إذا صار مترا فلما صار
  .يضرب به يف اإلخالف فيقال أخلف من عرقوب
  :وأنشد ابن قتيبة كما يف ثالث عشر من اجملالسة

  َوكَفُك بِاملَعروِف أَضيق ِمن قُفلِ... ِلساُنَك أَحلى ِمن َجىن الَنحلِ َموِعدا 
   أَجلٍ ناَولَتُه طَرُف احلَبلِإِىل... َتمَنى الَّذي َيأِتَيَك َحىت إِذا إِنَتهى 

  :وقال آخر
  َومواعيُد كَزورِ... لَم أَِثق ِمنُه بِوعِد 

  أَمانيِه غُروُر... َهكَذا إبليُس يف الُدنيا 
  :وقال غريه



  َوما َرأيُت لَُه َعينا َوال أثراً... أَّما الَوفاُء فَشيٌء قَد َسِمعُت بِِه 
  َوال أَلوُم أَخا غَدرٍ إِذا غَدرا...  َوال أُطاِلُب يف الُدنيا بِِه أََحداً

  فإِّنهُ َبشرٌ ال َيعرُِف الَبشرا... َوَمن َيعولُ يف الُدنيا َعلى َبشرٍ 
  .وهذه آخره، واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه وجنده
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