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 الوفاء وأثره يف حياة األمة بني الواقع واملأمولخطبة بعنوان: 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: منزلة الوفاء
 العنصر الثاين: أنواع الوفاء وصوره

 الوفاء للوالدين صور ومناذج بني املاضي واحلاضر العنصر الثالث:
 أما بعد:        المقدمة:                                                    

 العنصر األول: منزلة الوفاء
 من القيم النبيلة واألخالق احلميدة اليت دعا إليها اإلسالم خلق الوفاء. عباد هللا:

. عواا : وو  َوهااد  و:ااذ وفاااءع: وىنو ع إضا فاام الوهااد و  واانق   : اا .و   ل: وقااابع و، ، َوهااد  وىن،وا ، ين قاااب اإلمااام ا   ااا الوفاااءض  ااد الر،اادا
 .")التو و:ات(.مالزمة ط وق املواساة: وحماف ة عهود اخللطاء" الوفاء هوع 

النّاا،: والوفاء خيتّص ابإلنسان: فمن فقد في  )الوفاء( فقد انسلخ من اإلنسانّية: وقد  وا    عوااا الوهاد مان اإلواان وقاّا  قواماا ألماول 
  ع اعاة الوهد والوفاء َ : ولوال ضلك لتناف ت القلوب والع:ع الّتواوش.فالّنا، مضطّ ون إا الّتواون: وال وتّم عواوهنم إاّل 

تاَاة: فاسضا ىنَا م املسالم عقاداع فيذا  ىنن  عما : وإضا ىنعطا  عهاداع ف اان قاوالع ىنمً  يذا  ىنن والوفاء ابلوهد هاو قياام املسالم عاا التا؛م َا   ساواءً 
ماا ىنن اليما  ال  َاد مان الاا  اا: ومنااف الوفااء والاا ىنن وتولاق األما  ابحلاق واخلاا: وإال فاال عهاد   ولت؛م َ . فالوهد ال َاد مان الوفااء َا :ً 

 عصيان: وال و    مأمث: فال عهد إال عو وف.
ِِّت،اابِّ إِّمسا،  }ع-عليا  الساالم  -متحدًِّثع عن سيدان إمساعي   -عواا  -والوفاء ابلوهد من ق:ات األنبياء وامل سل   فقاب  ا ا  ِّ الا ًض اعِّيا ، و،اضا

اان، ل،سضاوالع ن،بِّي اا  ان، ق،اادِّق، الاو،عاادِّ و،ً، [. قااب 37]الانذمع  {و،إَِّااا ،اهِّيم، الَّايِّو و، َّ  }ع -عليا  الساالم  -[: وقااب   إَا اهيم 54]ما :ع  {إِّنَّ ض ً،
نوام: و َّ  ا  اَاتال    َِلماات مان ."ىن.ه. عاةو َّ مجيع، شا اعع اإلساالم: ومجياع، ماا ىنضما  َا  مان الطا "اإلمام اَنض   و  الطاو )لمح   (ع

ا ألما    عوااا: و َّ  ينماا ىنلقاذ   الناال فصاا اَترااء م    ااة   وبباا ع علا  األم  اإلهلذ فأفهنَّ: و َّ    قادَّم ولاد  إمساعيا  قا ابانع عن:يايع
 دون   عواا.

ان قل    علي  وسلم : فها هاو مما  علاذَّ  ىت مع غا املسلم  قدوةع   الوفاء ابلوهد  فِان ىنو  األوفياء   خامت األنبياء وامل سل وقدً 
ااذ واا ضدَّ األماااانت إا ىنهلهااا: ىنو،ل،ااي  هااو القاعاا ع  َ،ضاان م،اان " َاان ىنط طالاا  ىنن و،بِّيااا   ف اشاا  ليلااة، اهلذاا ة ً  ىندِّّ األمانااة إا م،اان اعتمنااك: وال 

 .( ىنَو داود والعميو و سن !)؟"خانك
ااا{   وااوم الااا والوفاااء الاايو ناا؛ب فياا  قولاا  عواااا -قاال    علياا  وساالم  -وال ننساا  وفاااء   لِّه، ع}إِّنَّ اّلّل، م،امضاا ضًضما ىن،ن عضاااد واا األ،م،اااان،تِّ إِّا، ىن،ها

: خاا ح  ااىت  اااء البيااا:  اااء   سااب  ناا؛وب انوااةع ىنن لسااوب   قاال    علياا  وساالم ملااا ناا؛ب عِااة واطمااأن النااا،. فقااد (58) النساااءع 
فطاااف َاا : فلمااا قضاا  طوافاا : دعااا ع،مااان َاان طلحااة: ليأخااي مناا  امل:تاااة فاختبااأ ع،مااان فااوق الِوبااة: فتبواا  علاا   وىنخااي مناا  امل:تاااة عنااوة: 

وت : فقام إلي  الوبا،: وم:تاة الِوبة   ود  فقابع اي لسوب  : امجاع لناا احلذاَاة ماع  وفتح الباب: فدخ  لسوب   البيا وقل  في  ًل
فاادعذ لاا : فااأم  لسااوب   علي ااا ىنن واا د امل:تاااة إا ع،مااان َاان ” ىنون ع،مااان َاان طلحااة؟”السااقاوة: فقاااب لسااوب   قاال    علياا  وساالمع
ضواا فقااب لا  ع،ماانع اي علاّذ ىنً هاا و ” هاك م:تا ك اي ع،ماان: الياوم واوم َا  ووفااء “طلحة وووتيل إلي : ف:و  ضلك علذ : فقاب ل ع 

،اا(: وعِ وااع لناأن ع،ماان  : خصا  قال    والوفااءمث  ئا ع فق؟ فقابع لقد ىنن؛ب     شأنك ق  انع: وق ىن علي  هي  انوة.) ع:سا اَنً 
ِضما ” علياا  وساالم وضلوتاا  ماان َوااد  َساادانة البيااا وامل:تاااة فقااابع  اانا ااا مِّ الِّااد،ةع  لاادةع ال وا،نا؛ِّعضه، ااة، خ، َ،ااة، خضاايضوه،ا اي، َاال ط،لاح، ا ذ، إِّال ظ،ااا ِّ : وا،وااالِّ  ِّ

واب،ةِّ. ،ِ  .:تاة  ىت وومنا هيا   َل شيبةجممع ال؛واعد( وملا مات ع،مان سلم  الَن  شيب  ومازاب امل”) الا
لها   ف –قل    علي  وسلم  –وفاء النيب   ما ىنمجو  قاوب ىنن النايب قال    عليا  وسالم  عاال ع” وان عباد   َان عما و َان الواا  أبمت ً 

انا ع،بِّو،الِّ ف،سِّنَّا ض مِّالِّّ “  ع؛ و     إَ اهيم علي  الصالة والسالم ع  ،ِّاعا مِّن، النَّا،ِّ ف،م، ( و،ق،ااب، عِّيس،ا  عليا  36إَا اهيمع ” ) ل،بِّّ إِّهنَّضنَّ ىن، ال،لان، ً،
ِِّاايمض إِّنا عاضو،اايِّ اضما ف،ااسِّهنَّضما عِّب،ااادضك، و،إِّنا عا،را:ِّاا ا هل،ضااما ف،سِّ “الصااالة والسااالم ع  ع 118املاعاادةع ” ) نَّااك، ىن،ناااا، الاو،؛ِّواا؛ض احلا، وااا ِّ و،ق،اااب، اللَّهضاامَّ ىنضمَّاايتِّ “(  فا، ،ف،ااع، و،د،
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ا : فا،ق،ااب، اّللَّض ع،ا؛َّ و، ،ا َّع ” ىنضمَّايتِّ  ،ِ ،َ ؟“و، ِِّيااك، الا ض م،اا واضبا اا ا إِّا، حمض،مَّادر و،ل،َ اك، ىن،عال،امض ف،س، ااِّوا ض اضاه، ااِّوا ض ع” اي،  ِّ ااأ،ل، ض ف،اأ، ، ض  ِّ ليا  الصاالة والساالم ف،س،
ا،، ض علي  السالم عِّ،ا ق،اب، و،هضو، ىن،عال،امض فا،ق،ااب، اّللَّضع ايك،  ِّ ىنضمَّتِّاك، و،ال، ن،سضاو ”ف،أ،خا ناض ا ِّ ااِّوا ض اضاه،ا ا إِّا، حمض،مَّادر فا،قضا اع إِّانَّ س، مسالم [فها  َواد ”] ءضك، اي،  ِّ

 ؟!!وفاءضلك من 
  قاال   ض علياا  وساالم،   الوفاااءِّ ماان امل،ااابِّ ىنمجل،اا : وماان النصااي ِّ ىنًمل،اا : وماان لدِّّ ا مياا ِّ ىن ساان،  وىنعدل،اا .لقااد  اا ب، النَّاايب   :أحبيتيتيف لا هللا

ااان و:ااذ فيهااا عااا الت؛ماا : فقااد شااهد لاا  ىنعاادا   أبناا  و:ااذ  ودالعاا  وفاااء حممااد قاال    علياا  وساالم ال عنتهااذ عنااد املواقااي واأل ااداا الاايتً 
اان ىنَاو سا:يان علا  عداوعا  لماد قال    عليا  وسالم ساأب ه قا  ىناب سا:يان عان حمماد ابلوهود وال وردل: فح  لق ذ ه ق  ىناب س:يان: ًو

ان مما سأل  في  قول ع فه  وردل؟. قاب ال  !! قل    علي  وسلم عدداع من األسئلة:ً 
ملا قضبِّ  قااب ىنَاو َِا  للصاحاَةع "مان   -علي  وسلمقل    -  فالنيب -ل ذ   عنهم-وعل  هيا اخلضلق الو يم من الوفاء سال الصحاَة 

ع إن لساوب    -قل    علي  وسلم-ًان ل  عِّد،ة  عند لسوب    ع فأعيتض  فقلااض قااب  -قال    عليا  وسالم-ىنو د،ون  فليأعِّل". قاب  اَ  
: قاابع -قال    عليا  وسالم-ن  اىت قضابِّ  لساوب   يلع "لو قد  اء مابض البح ،ون ىنعطيتضك هِيا وهِيا وهِيا". فلم جيِّئ مابض البحا ،وا 

ا: فسضا هذ مخسماعة: فقاب يلع "خضي م،ل،ياها"   .(مت:ق علي )فح،،ا يل ىنَو َِ  من ماب البح ،وان ملا  اء   ،يةع فود،دُتض
ااانوا وتحلااون َناا ف االلتاا؛ام ابلِلمااة إن  أيهيتيتا املويتيت و : ومااا ىنً،اا  القصااص الاايت عاادب لقااا م!! والوفاااء    ااىت ولااو فياا  الواا ب   ا اهليااةً 

ا ب ل اذ   عنهماا : قااب ع اة وعااة عل  هي  املِ مة   ن:و، ا اهلي : و  لقاء ىنما املامن  عم  َن اخلطاب مع عم و َن مودوً 
ا     -  ا اهلياة  -ًناا "  عم وع سأ دبك اي ىنما املامن  عن ىن ي  ل   لقيت : وعن ىنشذع ل  : وعن ىن ا  ل ا . الصاح اء: ىنًل

ضاا ف ساذ إليا  ف ىنواا ف سااع مَ وطااع: وقاا ب    اخلاالء: فصاحا فيا ع خاي  ايلك  ف سذ: علل ىن د ل الع ىنقتل : إضا ىنان َسواد َوياد: فً 
اا  وىنان لا اا :  اا ب: قااابع ىناب بااول: مااا ىننصاا:تل  ىننااا لًا فااسنل قاعلااك: مث هناا  متقاادماع لااوو: فقااابع ماان ىننااا؟ قلااا عماا و َاان مواادوً 

ا ؟ قابع  ىننا  من  ىت عً  : فلما وق  إا ف س   لا  وا تا : قلااع خاي  ايلك فاسنل قاعلاك: قاابع ىن  عقا  يلع إناك  مان  اىت عً 
اا : فانصاا فا عناا : فهاايا ىن ياا  ل اا  اي ىنمااا املااامن  (  ىنايم الواا ب   ا اهليااة ألمحااد  اااد املااوا ولفاقاا . .")قااابع َلاا : قااابع فلسااا َ ًا

اوب   وو َّ فان   إا  يلة ال    عل ا   فاا ت  ال  ا  ولفا  الً  م ىنن عم و َن مودوً  ب ىنعطا  عهدا أبن  لن وقتل  مادام لا ال   وً 
 عم و َوهد  وعً  !!!

ألن ىنماوت عطنعاا: ىن ا   إيلَّ مان " قااب   ا اهلياة ا هاالءع  ىنلوع األم،لاة   الوفااء ابلوعاد  يا عوف َن النوماان النايباين ولقد   ب 
 ( .األم،اب ألط عبيد َن سالم) ."ف املوعدةىنًون خمال
ملاا ىنلاد، اما   الق،اي ِّ املضاذَّ إا قيصا ، ملااكِّ ! " ًاناا الوا بض إضا  اَ اا ما،الع ابلوفااءِّ قاالواع )ىنو  مان السَّاام،وىنب( .. فماا هاذ قصَّاتض ؟ولايلك  

: ىنودع، عنااد، السَّااموىنب دضلوعاااع وسااال اع وىنمتوااةع عساااوو ماان املااابِّ مجلااةع  ،اااةع.الاا  ومِّ ناادة، وطلاا ض الااد لوع،  ً   ً ااا مااات، اماا  ض الق،ااي ِّ ىنلساا ، ملااكض فلمَّ
ع ال ىندفوضهاااا إال ملساااتحقِّها وىنا ىنن وااادفع، إليااا  منهاااا شااايئاع: فوااااود،  فاااأا:  : فقااااب، السَّاااموىنبض ع ال ىنغااادلض واألسااالحة، املودعاااة، عناااد، السَّاااموىنب، وقااااب،

ناادة، َوسااِ ِّ : فاادخ ، السَّااموىنبض    صاانِّ : وامتنااع، َاا : َاايمَّيت: وال ىنخااونض ىنمااانيت: وال ىنعاا كض الوفاااء، ا لوا اا ، علااذَّ: فقصااد،  ضلااك امللااكض ماانً 
.  فحاق ،  ضلك امللكض

ان، ولدض السَّموىنب خالح، احلصنِّ ف : ، َ  امللكض فأخي،  ىنساااع: مثَّ طااف،  اوب، احلصانِّ: وقااة، ابلسَّاموىنب: فأشا ف، عليا  مان ىنعلا  احلصانِّ:  ًو
ااا ل  ض قاا ااالة، الاايت فلمَّ الق،ااي ِّ عنااد،ك: ل لاااض عنااك وساالَّماض  الماا  اب، لاا ع إنَّ ولااد،ك قااد ىنساا عض : وهااا هااو موااذ: فااسن ساالَّما، إيلَّ الاادلوع، والسِّّ

: فااخعا ىنو هماا شائا،  نااض ألخ:ِّا ، ضِّماامذ: وىنَطا ،  ؟!!إليك ولد،ك: وإن امتنواا، مان ضلاك: ض، ااض ولاد،ك وىنناا عن ا ض ع مااً  فقااب، لا  السَّاموىنبض
: فاايَح، ولاد،  وهااو ون ا ض  وقاا، السَّااموىنبض علا  ضَااحِّ ولادِّ :   ساابي ِّ حماف تِّا  علا  وفاعِّاا : مثَّ ملّاا عذاا؛، عان احلصاانِّ  !!وفااعذ: فاقانعا مااا شائا،

االة، .. اما  ل ع، خاعباع : فلمَّا  ااء، املوسامض و ضا ، ولباةض  : سالَّم، إلايهم الاد لوع، والسِّّ باانض َواد ضلاك "القاي ِّ ع )ىنو  مان  فساالت ال ً   ايا امل،ا ِّ
يي  ح  َولد  وضضِّح، ىنماما    سابي  وفاعا  َوهاد ؟!! ماع ىنهنام   زمان ا اهلياة فِياي َِام السَّم،وىنب(. ) املستط ف لألَنيهذ(  فان  ً 

 اي مسلمون؟!!!
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لمةض   ّر وقا:اءِّ ..     وفِّهاا اإلخاال ض والنَّقااءض .. ىنمجاع، علا  عقادو أحبيف لا هللا: اان، قاد وض اد، م،ا ، هايا الوفاءض ..ً   ِّها الوضقاالءض .. وإضاً 
اااماءِّ .. ولااايلك، لااان  اااد، َواااد، ضلاااك مااان وقاااوبض ىنو   ااا ووةِّ السَّ مااان حممااادر سااايِّّدِّ الوفااااءِّ   ا اهليِّّاااةِّ ال َّلمااااءِّ .. فِياااي، إضاع احلاااابض َواااد، نااا؛وبِّ ش،

  ِّ املاءِّ .. خامتِّ امل سل ، وإمامِّ األعقياءِّ.األنبياءِّ .. علي  الصَّالةض والسالمض عدد، جنومِّ السَّماءِّ .. وعدد، قط
 العنصر الثاين: أنواع الوفاء وصوره

ا  املسالم  َوضاهم  عباد هللا: الوفاء َ  الوبد وَل   َو  الوبد ولسول   َو  املسلم وغاا املسالم  َو هناك ىننواع وقول وىنشِاب للوفاء  ً 
 و  املستوان وعلي  التِالنع البو   وهاك البيان مع الدلي  والقصص وانًثل 

  أواًل: الوفاء مع هللا:
دق موهم.ف  الوفاءض للخالق وتم،َّ    عو يد ِّ وعِّبادعِّ  وشضِ   ابألقواب واألفواب: و ضسنِّ مواملةِّ عيالِّ  والصِّّ

ِضما اي، َ،الِّ } عواااع  عهد ع يم مقد، وهو ىنن ووبد  و د  ال ونا ك َا  شايئعا: قااب -سبحان  وعواا –فب  اإلنسان َو     ادا إِّل،ايا ىن، ،ا ىن،عاه،
ِضما ع،دضو  مضبِّ    ات،قِّيم   * ،د،م، ىن،نا ال، عا،وابضدضوا النَّياط،ان، إِّنَّ ض ل، ا ،اف  مضسا ا قِّ (  فاان     ن:ساك .. ىنوان ىنناا مان 61   60وا ع ) {و،ىن،نِّ اعابضدضوينِّ ه،ي،

ااة و ا  ابادة و اف ا عل  عقيدعك وإوانك وما هيا الوفاء ؟ ماضا قدما ل  ؟ ه  عبدت    ق الو فع   عليك من قاالة وقايام وًز
ناا  وقنااطا مقنطاا ة مان الاايه   !وسااع  الوبااادات والطاعاات ؟ ااا ن:ساك للناابهات والناهوات وغ عااك دنيااك عااا فيهاا ماان ىنماواب َو ىنم عً 

 ..  !من دون   ؟ اوال:ضة واخلي  املسومة واألنوام واحل ا واملناق  واألعباع فذولتها إهل
مااا  اااء   نااداءات املااامن    ل،وى اَاانض ىنط  ااامت ىننَّ ل ااالع ىنعاا  عبااد  َاان إن الوفاااء مااع   وتم،اا    امت،اااب املااأمولات وا تناااب املنهياااتً 

م  َ : ىنو ش،   و،نه  عن .مسوود فقابع اعاه،دا إيلَّ: فقاب ل ع إضا مسواا،   وقوبع"اي ىنوها اليون  منوا" فأ،لاعِّها مس،اوك  فسن    خا  م،
 اثنياً: الوفاء مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

و،انا عضب،ااد،ة، علا  نصا ة اإلساالم   اليسا  والوسا  واملننار واملِا    ف –قال    عليا  وسالم  –فقد ابوع وعاهد الصحاَةض الِ ام لساوب،    
وا،وان،ا ل،سضوب، ع" َانِّ الصَّامِّاِّ ق،اب،  ا ، ِّ اب، ِا عِّ و،الطَّاع،ةِّ  ِّ الام،نان،ارِّ و،الام، ل،ا ض    اّللَِّّ ق،لَّ  اّللَّض ع،ل،يا ِّ و،س،لَّم، ع،ل،  السَّما ا ، ىن،ها ،ما و،ىن،نا نا،قضاوم، ىن،وا   و،ىن،نا ال، ناضن،اازِّع، األا

عِّمر  نَّا ال، َن،،افض  ِّ اّللَِّّ ل،وام،ة، ال، ًض ،ضم،ا  ياا حلا،قِّّ  ، نَّاا عِّنااد، ل،سضاوبِّ اّللَِّّ ق،الَّ  اّللَّض ع،ل،ياا ِّ ن .")البخالو(  وعنا،قضوب، ابِّ ًض اذ،وِّذ  : ق،ااب، ع  ،شا ع،وافض َانض م،الِّكر األا
اا اادِّو ، ع،ها نَّااا  ، اابااو،ةع : فا،ق،اااب، ع " ىن،ال، عاضب،اااوِّوضون، ل،سضااوب، اّللَِّّ ؟ " : و،ًض ااو،ةع ىن،وا ن،،انِّي،ااةع ىن،وا س، االَّم، عِّسا وا،وان،اااك، اي، ل،سضااوب، اّللَِّّ : مثضَّ در ِّبا،يااو،ااةر : فا،قضلان،ااا ع ق،ااو،س، دا اب،
وا،وان،اااك، اي، ل،سضااوب، اّللَِّّ : مثضَّ ق،اااب، ع " ىن،ال،  ااطان،ا ىن،وااادِّوا،ن،ا : ق،اااب، ع " ىن،ال، عاضب،اااوِّوضون، ل،سضااوب، اّللَِّّ ؟ " : فا،قضلان،ااا ع ق،اادا اب، عاضب،اااوِّوضون، ل،سضااوب، اّللَِّّ ؟ " : ق،اااب، ع فا،ب،س،

ئع و،قاضلان،ااا ع ق،اادا  ااياا اا ًِّضوا ِّاا ِّ ش، م، ناضب،اوِّوضااك، ؟ ق،اااب، ع " ع،ل،اا  ىن،نا عا،وابضاادضوا اّللَّ، و،ال، عضنا وا،وان،اااك، اي، ل،سضااوب، اّللَِّّ فا،و،ااال، اا َّ اب، اا ِّ و،عضطِّيوضااوا : و،ىن،س، ا : و،الصَّاال،و،اتِّ اخلا،ما
ئعا : فا،ل،ق،دا ل،ىن،وااض َا،وا  ياا أ،لضوا النَّا،، ش، لِّم،ةع خ،:ِّيَّةع : و،ال، ع،سا ا واضن،اوِّلضا ض إِّايَّ ض ً، ادع اأ،بض ىن، ، اا و،سا ادِّهِّما : ف،م، قضرض س،وافض ىن، ، قااب  )مسالم(". ، ىنضول،ئِّك، الناَّ:، ِّ : و،سا

في  ع التمسك ابلوموم : ألهنم هنوا عن السااب فحملو  علا  عموما  : وفيا  ع احلا  علا  التن؛وا  عان مجياع ماا وسام  ساااال وإن  النوووع " 
 ووو(" )ش ة النًان  قاا .

قلاع من شدة الت؛امهم ابلوهد اليو َينهم َو  لسوب   وسقر سوف ىن دهم من واد  علا  األل   فماا وساأب ىن اداع وناولا  إاي   اىت ال 
 ونق  عهد لسوب  !!! ولن عاهدان  عل  اإلسالم وإقامة النواع  ونص ة دون  والدفاع عن  فه  ىنوفينا َوهدان ووعدان؟!!!

ل،لاتضما ِّ ِّ الا:ض ضوح،  ع"ق،لَّ  اّللَّض ع،ل،يا ِّ و،س،لَّم،  قاب  األزواج:اثلثا: الوفاء بني ت،حا تضما مِّنا الن  ضوفِّ ىن،نا عضوفضوا ِّ ِّ م،ا اسا فا،ياا  " )مت:ق علي (ىن، ،ق  م،ا ىن،وا
 ل خاء: و  الوس  واليس .الوفاء َ  ال؛و  : جيو  األس  مستق ة: والبيوت مطمئنة: فيِون لاَر الوفاء َينهما    اب الندة واف

لوى البخالو عن عاعنة ل اذ   عنهاا قالااع ماا غِّا اتض علا  ىن ادر ل؛و   خدجية  فقد   –قل    علي  وسلم  –وما ىنمج  وفاء ال سوب 
،ِّا  ضِّ  اان النايب قال    عليا  وسالم وِض ً هاا: ولعاا ضَاح النااة من نساء النيب قل    علي  وسلم ما غِّ اتض عل  خدجية: وما لىنوتها: ولِانً 

أن    وِن   الدنيا ام ىنة  إال خدجية: فيقوبع  اان يل " مث وقطوها ىنعضاءع مث وبو،ها   قداعقِّ خدجية: ف عا قلا ل عً  اناا: ًو اناا ًو إهنااً 
ت،أاض،ن،اا ه،ال،ةض ِّنااض خضو،والِّ  -ل ذ   عنها  -ع،نا ع،اعِّن،ة، ( و )البخالو ."منها ولد   ع اسا ااض خ،دِّجي،اة، علا  ل،سضاوبِّ  ِّ ق،ال،اِّ قال    عليا   -در ىنضخا
ع -وسلم  : فا،ق،اب، ان، خ،دِّجي،ة،: ف،الا ،ع، لِّي،لِّك، تِّئاي، : مح،اا ،اءِّ «. اللَّهضمَّ ه،ال،ة، »: فا،و، ،ف، اسا ااعِّ؛ِّ قاضا ،واشر ًض ض مِّنا ع،ذضاوزر مِّانا ع،ذ، ع م،ا ع،يا ع ف،رِّ اتض فا،قضلااض ق،ال،اا

 ،ِ ل، ِّ: ه، ق، ا دا نااه،االنِّّ : ىن،َاد،ل،ك،   خ،ااعا مِّ  .")مت:ق علي ( اا  ِّ الدَّها ِّ: ق،دا
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مان ىنناا » عن عاعنة : قالا ع  اءت عذوز إا النيب قل    علي  وسلم وهو عنادو : فقااب ع هلاا لساوب   قال    عليا  وسالم ع و 
ياا» قالااا ع ىنان  ،امااة امل؛نيااة : فقاااب ع « ؟  نااتم َواادان ؟ َاا  ىننااا  سااانة امل؛نيااة :ً  ياايً  يااي  ااالِم ؟ً  قالااا ع  ااا أبط « ي ىننااتم ؟ً 

اناااا زعيناااا زمااان » ىنناااا وىنماااذ اي لساااوب   : فلماااا خ  اااا قلاااا ع اي لساااوب   : عقبااا  علااا  هاااي  الوذاااوز هااايا اإلقبااااب ؟ فقااااب ع  إهنااااً 
م وقحح  ووافق  اليهيب( .« خدجية : وإن  سن الوهد من اإلوان  ع "ًاناا   وصاةع علا  مصولا ضلاك -لمح   -قاب اَن  ذ  )احلًا

َ،اا  لسااوب    وفاء،هااا َوفاااءر ىنع اام مناا : فِااان   إ ساااهنا  -قاال    علياا  وساالم-ل ااا  َِاا  ممِاان: و  وصاادضل منهااا مااا وضرضاابض  قاار". فقا
،ِّ  ًض ها ووقوب عنهاع "إين لضزِّقاض  بَّها". ِض ضها: وظ َّ َود موُتا وِض لا  دليا   حلضسان الوهاد -لمحا   -قاب الناووو  .(مسلم )ون ع "  هاياً 

ود وفاع : وإً ام ىنه  ضلك الصا  ".  و :ظ الوضّد: ولعاوة  ض مة الصا   والونا    ياع  َو
  دنيااا  إمَّااا  بو  النااا، وِااون لاا  قاادوق إمَّااا    ااالة: ىنو دلاسااة: ىنو   عماا : ىنو غااا ضلااك: فااسضا العا،:،ااعفاا رابعيتيتاً: الوفيتيتاء بيتيتني األصيتيتد اء:

أ ا  هلام الاوضدَّ السااَق: ًو : ىنو ىنقب،ح، من ىنقاحاب األماواب الطاعلاة: ىنو غاا ضلاك: ع فَّاع عان ىنقادقاع : و  وض هِّ نَّا  ال  صول  عل  م،نصِّ  عابر
ي،م ال ِّ اب وال من ىنخالقهم ِ   للذمي : ولي  من شِّ  !!وو فهم قب  ضلك: وهيا لي  من الو،فاء  َ  من التن

 الوفاء ملن أحون إليك أو أسدى إليك معروفا:  خامواً:
اان وفي اا  اىت  -هايا لسوب   قل    علي  وسالم و   سن من الوفاء ىنن ال ونس  امل ء من ىن سن إلي  ىنو ىنسدى إلي  مو وفاف سايد األوفيااءً 

ماا  مع الِ:ال: فحا  ل اع مان الطااعي  ؛ونعاا مهمومعاا َساب  إعا ا  ىنهلهاا عان دعوعا : وماا ىنحلقاو  َا  مان ىنضىع:   وناأ ىنن وادخ  مِاةً 
غادلهااا: إ ااا فضاا  ىنن واادخ     ااوال َواا  ل اهلااا: فقباا  املطواام َاان عاادو ىنن واادخ  الناايب قاال    علياا  وساالم مِااة    ااوال : فذمااع 

ا    اوال : ودخا  النايب قال    عليا  وسالم احلا م  وطااف ابلِوباة: وقال  قبيلت  ولبسوا دلوعهم وىنخيوا ساال هم وىنعلان املطوام ىنن حممادع
ااون دولااة   املدونااة: وهاا؛م املنااً     َاادل ووقااع   األساا  عاادد ال أب، َاا  ماان املنااً    فقاااب الناايب قاال    علياا   وتاا : مث هااا   ًو ًل

تاضهضما ل، ض  »وسلم ع  ءِّ الناَّتا ، ل،ع،،ًا لَّم،لِّ  ِّ ه،اضال، ي ا مثضَّ ً، ان، الامضطاوِّمض َانض ع،دِّوّر  ،  لوا  البخالو[...«.] ل،وا ً،
البحعو َن هناام؟ إنا  ىن اد ال  ااب القالعا  مان املناً   الايون ساووا   نقا  قاحي:ة  وفان  وا إا الوفاء  ىت مع املنً  .... وهاايا ىنَ

ااان واوم َاادل فوا ف لاا  ال ساوب مجيلاا  و : ا  لاا : فلما  احلصاال واملقاطواة ال املااة الايت عواا   هلاا لسااوب   وىنقاحاَ    شااو  ىنط طالا  اً 
 !!اي لو مة هي  األخالق واي ل وعة هيا الوفاء« من لقذ ىناب البحعو َن هنام فال وقتل »قاب قل    علي  وسلمع 

ينااا  عسادسيتيتاً: الوفيتيتاء لليتيتوين اليتيتفي نعيتيتي  فييتيته وضلااك ابحل:اااى علاا  مواملاا  و ًثل  ومنناا ع  الوامااة واخلاقااة  واحل:اااى علاا  ميااا  نيلاا  الاايت عَ 
ا منها ىنًبادان !! وعدم اإلفساد   ىنل    ىنو َ وب  وعدما   وعدم قتل   نود  و  اس  اليون وسه ون ليلهم     اساتنا و  اساة علي  ولوون

إضا ىنلدت ىنن عواا ف وفاااء ال  اا  ووفاااء عهااد : " واان األقااموذ قااابع ىنلا ااينا!! والاايون فتااد إلاايهم وااد الراادل واخليانااة َاا  احلاا  واحلاا !! ف
ِاعاا  علاا  مااا مضاا  ماان زماناا فااان   إا  ني ." ) انداب الناا عية الَاان م:لااح(  ولنااا األسااوة   نبينااا ناا  إا ىنوطاناا : وعنااو ق  إا إخواناا : َو

إِّاع  و،  إِّنَّاك خل،،اااض ىن،ل ِّ  ِّ و،ىن ،ا   ىنلا ِّ  ِّ قل    علي  وسلم ووفاع  لوطن  مِاة الايت عا ا علا  ىنل اها  فقااب وهاو وودعهاا وفااءع هلااع " 
 ع هيا  دو   سن قحيح.( وقاب )العميو " ِّ: و،ل،واال، ىنيّنِّ ىنخا ِّ ااض مِّناكِّ م،ا، خ، ، ااض 

،اااة الوفاااء وتَّخاايض ىنشااِاالع وىنلااواانع  أحبيتيتيف لا هللا: اا ِّّ وا اادةر منهااا خيتلاايض عاان عدواادة ًو اااضة فتَّانااة: فهااو ىنشااب ض أبنااواع ال؛ هااول: فوباااضً  ل هااا ىنخَّ : ًو
   ووِ:ذ القالدة ما ىن اف ابلونق!! ،ايتع،با األضخ

 الوفاء للوالدين صور ومناذج بني املاضي واحلاضر العنصر الثالث:
اإل سان إيل الوالدون وال سيما   م  لة الِا والنيخوخة  قاب عوااع }و،ق،ض،ٰ  و  الوفاء لقد  ،نا النالع احلِيم عل  أيها املول و :

س،اانع ل،َ ك، ىن،الَّ عا،وابضدضوا إِّالَّ  وانِّ إِّ ا لاو،الِّد، ا ىنضفّر و،ال، عا،نااه، اُهض،ا و،قض  هلَّضم،  ۚ   إِّايَّ ض و،ابِّ ُهض،ا ف،ال، عا،قض  هلَّضم، ِّال، ِِّا،، ىن، ،دضُهض،ا ىن،وا  لضر،نَّ عِّند،ك، الا ا قا،واالع ً، ِّوعا * إِّمَّا وا،باا
ن،اة، الي بِّّ مِّن، ال َّمحا،ةِّ و،قض  لَّبِّّ ا :ِّ ا هل،ضم،ا  ، هلما ووفاءع [. واعتا اإلسالم ضلك شِ اع 24-23لامح،اهضم،ا ً،م،ا ل،َاَّي،اينِّ ق،رِّاعا { ]اإلس اءع و،اخا

اض { )لقمان واك، إِّيل،َّ الام،صِّ ِض ا يلِّ و،لِّو،الِّد، ية ولعاوة    اب قر ك  قاب عوااع } ىن،نِّ اشا ( . فان   14ع عل  ما قدما  لك من مو وف وعَ 
يي ق ن شِ    ُها َنِ   عواا.لمحك  ً 
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 قاب اَن عبا، ل ذ   عنهماع بالا  ايت ن؛لا مق ونة َ،الا ال عقب  منها وا دة َرا ق ونتها ىنو إ داُها. قوب   عوااع " ىنطيووا 
اة " فمن قل  و  و؛ك     وىنطيووا ال سوب " فمن ىنطاع   و  وطع ال سوب   وقب  من . ال،انية قوب   عوااع " وىنقيموا الصالة و عوا ا لً؛

علي  وقب  من . ال،ال،ة قوب   عوااع " ىنن اشِ  يل ولوالدوك " فمن شِ    و  ونِ  لوالدو    وقب  من . وليا قاب النيب قل    
 وسلمع " ل ا     ل ا الوالدون وسخر     سخر الوالدون " .)الب؛ال والبيهقذ َسند  سن(.

إن اإلنسان إضا ىنُه  ىنَوو  و  وقم َ عاوتهما وال سيما    اب الِا والضوي والنيخوخة  فسن  َويد عن لمحة   وعن  ل و :أيها املو
ناا،، : فا،ق،اب، ع  مِّ ، :  مِّ  َّ ق،لَّ  اّللَّض ع،ل،يا ِّ و،س،لَّم، ل،ق،  الامِّ ًضناا،   ، :  مِّ ، " نت   فو،نا ىن،طِّ هض ،واا ،ة، : " ىن،ّن النَّيبِّ : قِّي ، ل، ض ع اي، ل،سضوب، اّللَِّّ : م،ا 
لا ض ا ا،  خِّ ا،و،وا ِّ ىن،وا ىن، ،د،ُهض،ا  ،ا وضدا ااِّو ض ع ل،غِّم، ىن،نايض ع،بادر ىن،دال،ك، ىنَ، ا ؟ فا،ق،اب، ع ق،اب، يلِّ  ِّ نَّة، : قاضلااض ع  مِّ ، : مثضَّ ق،اب، ع ل،غِّم، ىن،نايض ع،بادر د،خ، ، ع،صان،عض ه،ي،

ِّ ات، عِّناد، ض فا،ل،ما وضص، ِّّ ع،ل،ياك، ع،ل،يا ِّ ل،   : فا،قضلااض ع  مِّ ، " .) ىنمحد والطااين م،ض،انض  ،ا واضرا:، ا ل، ض : فا،قضلااض ع  مِّ ، : مثضَّ ق،اب، ع ل،غِّم، ىن،نايض اما ِّ ر ضض
 والعميو و سن (.

ان  ً ل   إا النيب "قل    علي  وسلم" فقابع اي لسوب   إا ا نة  فقد  اء  إل سان إا الوالدون َو ُها ط وقاع ا و  مقاَ  ضلك
ىنمحد والنساعذ «.) فال؛مها فسن ا نة عند ل ليها»قابع نوم: قابع « ه  لك من ىنم؟»ىنلدت ىنن ىنغ؛و: وقد  ئا ىنستناك: فقابع 

م وقحح  ووافق  اليهيب(.  واحلًا
ان يل ابابن م:تو ان إا ا نة : وىنضغلق ىن دُها.ليلك قاب محيدع ملا ماعا ىنم ىناي، َن مواووةع َِ  : فقي  ل ع   ما وبِيك؟ قابعً 

ومن عذي  ما  اء َ  اإلسالم ىنن  ىنم  َا الوالدون واإل سان إليهما  ىت    الة الن ك: فقد سألا ىنمساء َنا ىنا َِ  النيب "قل  
انا قدما عليها: فقاب هلاع  ة: ًو  مت:ق علي (.«.)لذ ىنمكنوم: ق»  علي  وسلم" عن قلة ىنمها املنً 

انوا ابلون آبابعهم وىنمهاُتم مقالنةع َواقونا املواق  ع عباد هللا: ييً   عوالوا لنو   لِم قولاع من قةع لسل:نا الصاحل ًو
! ل الع وطوف ابلِوبة  امال ىنم  عل  لقبت  فقاب ع اي اَن عم  ىنع ى ىنين  ؛وتها ؟ قاب ع ال -ل ذ   عنهما  -فقد لىنى اَن عم    

،ااع .  وال َطلقة وا دة ولِنك ىن سنا و  و،يبك عل  القلي ً 
ان علذ َن احلسنع ال مً  مع والدو  فقي  ل    ضلك؟! فقابع ألن  لعا وِون َ  ودو لقمة ىنطي  مما وِون َ  ىنودوهما وُها  ًو

 وتمنيان ضلك : فسضا ىنًلا  سا  قهما!! 
انا ىنّم    َيا وهو   ً اع . فتقوبع وهيا ىنَو ه و ة  ً    خ : فسضا ىنلاد ىنن خي ح وقي عل  اب ا فقابع الّسالم عليك اي ىنّما  ولمحة   َو

باا. )األدب امل: د للبخال  ما َ لعلً  ّيتل قراا. فتقوبع لمحك  ً  ما َل اع : فيقوبع لمحك  ً   ً  و(.وعليك اي َّل ولمحة   َو
ل،تِّ ِّ"   ىنغم؛عوعن حممد َن املنِدل لمح    عو ىنو  اا ىنن  قابع "ِّا  ىن،غامِّ؛ض لِّ ا ، ىنضمِّّذ: و،ىنخذ عضم، ض وضص،لِّّذ اللي ض : و،م،ا ىنض ِّ   ىننَّ ل،ياال،يتِّ ِّل،ياا

 ىندلِها مل   ىنقا ا. ىنو وا د وا ىنم  وانخ  َطاعة َل  فِان و ى ىنن َ  ىنم  ىنع م من طاعة َل !!
نا الصاحل  ي  القصة ا ميلة اليت عنبأ  ا النيب قل    علي  وسلم للتاَوذ ا لي  ىنوو  َن عام  ألم عند سل:ابا الوفاء والوىنختم قول 

، ة َ     ألم .ووفاع  اليو ىنقبح جماب الدعوة منً 
ادض ىن،ها  ان، عضم، ض َانض اخلا،طَّابِّ ل ذ   عن  إِّض،ا ىن،ع،  ع،ل،يا ِّ ىن،ماد، ِضما ىنضو،وا ض َانض ع،امِّ ر ؟  ،ىتَّ ىن،ع،  فونا ىنضس،ااِّ َانِّ  ،اِّ ر ق،اب، ع  ً،  ِّ الاي،م،نِّ س،أ،هل،ضما ع ىن،فِّي

نا ض إِّالَّ ع،ل،  ىنضو،وا ر فا،ق،اب، ع ىن،ناا، ىنضو،وا ض َانض ع،امِّ ر ؟ ق،اب، ع نا،و،ما . ق،اب، ع مِّنا مض ،ادر : مثضَّ مِّنا قا، ،نر ؟ ق،اب، ع نا،  ان، ِّك، َا، ،   ف،ا،،ىنات، مِّ ،ِ  و،ما . ق،اب، ع ف،
ة  ؟ ق،اب، ع نا،و،ما . ق،اب، مس،ِّوااض ل،سضوب، اّللَِّّ ق،لَّ  اّللَّض ع،  ع، دِّلاه،مر ؟ ق،اب، ع نا،و،ما . ق،اب، ل،ك، و،الِّد، ِضما ىنضو،وا ض َانض ”  ل،يا ِّ و،س،لَّم، وا،قضوبض ع م،وا ِّ م،اِتِّ ع،ل،يا

ادِّ ىن،ها ِّ الاي،م،نِّ : مِّنا مض ،ادر : مثضَّ مِّ  ة  هضو،  ِّ،ا َا،   : ل،وا ىن،قاس،م، ع،ل، ع،امِّ ر م،ع، ىن،ماد، ع، دِّلاه،مر : ل، ض و،الِّد، نا ض إِّالَّ م،وا ِّ ان، ِّ ِّ َا، ،   ف،ا،،ىن، مِّ ا، َّ ض نا قا، ،نر : ً، ،َ   اّللَِّّ أل،
تا،را:، ، ل، ض  تا،را:ِّ ا يلِّ . ف،اسا تا،را:ِّ ، ل،ك، ف،افااو، ا . ف،اسا ت،ط،واا، ىن،نا و،سا علي  الصالة  –وقوب الن  ” القا ذ عيا ع مسلم(. قاب.”): ف،سِّنا اسا

إشالة إا إ اَة دعوع  وع يم مِانت  عند َل : وىنن  ال خيي  ىنمل  في : “ع ل  والدة: هو  ا َ : لو ىنقسم عل    ألَ   ” في ع  –والسالم 
ل  علي  وع:ووض   “ع ىنقسم عل    ” إلي : وقي ع مو  وال وِيب ظن  َ : وال و د دعوع  ولغبت  وع؛وت  وقسم    ساال  َصدق عًو

هي  منقبة ظاه ة ألوو  ل ذ   عن  . ” ىن.ه. وقاب النوووع ” ىن اَ : وفي  فض  َ  الوالدون: وع يم ىن   الا  ما.” ىنَ   ” وع : و
ان الطال  ىنفض  منهم   .”وفي  استحباب طل  الدعاء واالستر:ال من ىنه  الصالة : وإنً 
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اانوا   سان إن من َ عباد هللا: ا هم وودهام وال فاق  ام وال سايما إضاً    اإلسالم ولفق  ىنن    ىنعباع  عل  اإل سان إا ىنقدقاء الوالدون َو
َِّة، ف،س،لَّم، ع،ل،يا ِّ ع،با  ع ىن،نَّ ل، ضالع مِّنا األ،عا ،ابِّ ل،قِّي، ض ِّط، ِّوقِّ م، بضا ض  و،ىن،عاط،اا ض عِّم،ام،اةع  دض اّللَِّّ  و،مح،،ل، ض النيخوخة  فو،نا ع،بادِّ اّللَِّّ َانِّ عضم، ، اان، وا، اً، ،ً ،االر  ع،ل،  محِّ

َانض دِّون،الر فا،قضلان،ا ل، ضع ىن،قال،ح،ك، اّللَّض إِّهنَّضما األ،عا ،ابض و،إِّهنَّضما وا، ا ،وان،  ان،اا ع،ل،  ل،ىناسِّ ِّ  فا،ق،اب، ا اً، اان، وضد ا لِّوضم، ،ً ا  اي، اِّ  فا،ق،اب، ع،بادض اّللَِّّع إِّنَّ ىن،اب، ه، لاي،سِّ َاانِّ  ابِّ  ، 
ل،ةض الا  ا، َّ الااِِّّّ قِّ  و،ل،دِّ ىن،ها ، وضدِّّ ىن،ِّي ِّ " .) مسلم (.اخلا،طَّابِّ  و،إِّيّنِّ مس،ِّوااض ل،سضوب، اّللَِّّ ق،لَّ  اّللَّض ع،ل،يا ِّ و،س،لَّم، وا،قضوبض ع " إِّنَّ ىنَ،

ان وسااف  ليصا  قادوق ىنَيا  . فقاد لوى ىنمحاد   مساند  عان وض  لغ األم  َبو  السلي ىنن ً  ع ىن،عا،ياااض ىن،اب، َو َاانِّ س،االمر ق،ااب، َاان ع،باادِّ اّللَِّّ  وسضاي 
ا الابا،ل،ادِّ ىن،وا م،اا  ،ا اي، اد،ك، إِّا، ه، اذ م،اا ىن،عام، َاان، ىن،خِّ ع اي، ا ن،اك، الدَّلاد،اءِّ  ِّ م، ، ِّ ِّ الَّيِّو قضبِّ ، فِّي ِّ  فا،ق،اب، يلِّ اان، َا،ياا ،ً ال،ةض م،اا  ع ال إِّال قِّ ؟! ق،ااب، قاضلاااض اء، ِّاك،

، و،الِّ  َ، ا !!و،  دِّو ع،بادِّ اّللَِّّ َانِّ س،المر
الا والوقوق  فمن َ  ىنم  َ   ىنَنا    ومن عق ىنم  عق  ىنَنا    فِما عدون عدان. الوفاء و  ع اعلموا ىنن ا ؛اء من  ن  الوم   عباد هللا

ان   ً َود الوص  اننق منها قا وإليِم هي  القصةع لوى ىنن الووام َن  وش  قاب ع ن؛لا م ة  يا وإا  ان  ضلك احلذ مقاة : فلما
فخ ح ل   لىنس  لىن، محال و سد   سد إنسان فنهق بالا هنقات مث انطبق علي  القا : فسضا عذوز عر؛ب شو ا ىنو قوفا فقالا ام ىنة ع 

ان ون ب اخلم  فسضا لاة عقوب ل  ىنم  ع   ً ان قضيت  ؟ قالا  ً اي َل ع و علك الوذوز ؟ قلا ع ما هلا ؟ قالا علك ىنم هيا : قلا وما
ما ونهق احلمال   قالا فمات َود الوص  : قالا فهو ونق عن  القا   ً اعق   إا مىت عن ب هيا اخلم  ؟ فيقوب هلا ع إ ا ىننا عنهق 

 َود الوص ً   ووم فينهق بالا هنقات مث ونطبق علي  القا " .)األقبهاين َسند  سن(.
 لنقي ونطوف س وواع مع واقونا املواق  وما  دا في  من عقوق وموت الضماع  والقلوب. عوالوا َنا نن؛ب إا ىنل  الواقع أحبيف لا هللا:

باة   السن  السة عل  ضلك الناطئ  اوزت الساعة   ً نا عل  شاطئ البح  ف ىنوا ام ىنة  ً هي  قصة واقوية و ووها ىن دهم قاعالعع
 ىنعيا عند هي  امل ىنة : فقلا هلا ع اي والدة من عنت  ون ؟! ال،انية عن ة مساءع   فقَ ا منها مع ىنس ِت ون؛لا من سيالِت .. 

قالا ع انت   اَل ضه  وسيأِت َود قلي  ... وقوب ال اوو ع شِِا   ىنم  هي  امل ىنة .. وىنقاَل لو    َقاعها   هيا املِان !! 
املة و   ً   مت ىن د ... فأعيا هلا م ة ىنخ ى فقالا ع الوقا متأخ  وال ىنظن ىنن ىن د سيأِت َود هيا الوقا !!...وقوب ع انت  ت ساعة

اي ولدو .. ولدو ضه  وسيأِت انن!! وقوب ع فن  ت فسضا َولق  جبان  هي  امل ىنة . فقلا ع لو مسحا ىنلود ىنن اق ىن هي  الولقة . 
 لقة ... فماضا مِتوب فيها ؟قالا ع إن هي  الولقة و وها اَل وقاب ع ىنو وا د مِت فأعط  هي  الولقة. وقوب ال اوو ع ق ىنت هي  الو 

 مِتوب فيها ع ) إا من جيد هي  امل ىنة ال  اء ىنن مخيها إا دال الوذ؛ة واملسن  (. عذباع حلاب هاالء !! 
ام ىنة عذوز ضه   ا اَنها إا الوادو عند اليائب و ود االنتقام منها : وعسمع امل ىنة ىنقوات اليائب : فلما ل ع االَن  وهفه  صة اثنية:

ندم عل  فولت  ف  ع وعنِ    هيئت   ىت ال عو ف  ىنم  .. فرا قوع  وغا هيئت  ...فاقعب منها. قالا ل  اي ىنخ ع لو مسحا هناك 
 ولدو ضه  من هيا الط وق انتب  علي  ال زًل  اليائب!!..اي سبحان  !! ... و ود ىنن وقتلها وهذ ع مح  خوفاع علي  من اليائب!!

م وزولوا املستن:يات ودول  أيها املول و : ال ع نون ىنن هي  القصص   ب  من اخلياب  و    البيوت ىنع م من ضلك : واسألوا الًا
 املسن  ع ون الوذ  الوذاب !!

ما  اء    دو   او  علي  السالم   قول ع" ف،أ،خا   ً ، ة الوقوق   اجملتمع دلي  َو هان وعالمة عل  ق ب قيام الساعة  ً اينِّ ع،نا و  إن اِّ
ع ىن،نا ع،  اينِّ ع،نا ىن،م،ال،ُتِّ،ا؟ ق،اب، اِّ ع ف،أ،خا !! ق،اب، ئضوبض ع،نااه،ا أبِّ،عال،م، مِّنا السَّاعِّ ِّ ،م،ةض ل،َاَّتا،ه،ا". )البخالو ومسلم(.السَّاع،ةِّ؟ ق،اب، م،ا الام،سا  لِّد، األا

تهاع" ىنن وِ،  الوقوق   األوالد  فيوام  الولد ىنم  مواملة السيد ىنمت  من اإلهانة ابلس  قاب احلافظ اَن  ذ    مو  علد األمة َل
قام والض ب واالستخدام   فأطلق علي  ل ا جمازا ليلك . ىنو امل اد ابل ب امل ط فيِون  قيقة : وهيا ىنو   األو   عندو لوموم    وألن امل

ة . وحمصلة  وهنا عدب عل  فساد األ واب مسترَ   ً اإلشالة إا ىنن الساعة وق ب قيامها عند انوِا، ودب عل  ىنن امل اد  الة عِون مع
يا والساف  عاليا : وهو مناس  لقول    الوالمة األخ ى ىنن عصا احل:اة ملوك األل  .")فتح البالو(.  األمول  ي  وصا امل ا مَ 
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