
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نجاز بالعهد الوفاء باب في السلف عن جاء ما بعض  الوعد وا 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمد هلل

نجاز الوعد ما جاء عن قيس ابن أبيي  -رضي اهلل عنهم-فمن اآلثار الواردة عن السلف  في باب الوفاء بالعهد وا 
 :يقييول -رضييي اهلل عنييا وأرضييا -فييي مرضييا  -يعنييي الصييدي -دخلييت علييى أبييي ب يير قييال:  -رحمييا اهلل-حييازم 

قيد  ،ييا أبيا حيازم :يعنيي قيال أبيو ب ير ألبيي :فقال ألبيي :إلى أن قال .. ،وهي زوجتا ،حارو  وأسماء بنت عميس ت  
هياا مثيال عليى أحيوال  ،(1)و يان وعيدني ووعيد أبيي فرس يا ،قد أجيزت ليك فرسييكوفي رواية قال:  ،أجزت لك فرسك

 في إنجاز الوعد. -رضي اهلل عنهم-السلف 
ف يأني أنرير إليى وشيم فيي  :وال بأس أن أقرأها وأن أعل  عليها يقول قيس بن أبيي حيازمهنا جملة  نت تجاوزتها 

   .قد أجزت لك فرسك ،يا أبا حازم :فقال ألبي ،اراعها
ووقيف  ،لو جياء صياحب هيو  ،وطريقة أهل األهواء في الك ،النرر في النصوصتحدثت في مناسبة سابقة في 

ويتييرك قييول  ،وشييم ،هييا  صييحابية زوجيية أبييي ب يير الصييدي  ،قييد يخييرج لنييا بييأن الوشييم جييا ز ،مييم مثييل هييا  الرواييية
 ،ها  زوجة أبيي ب ير فيهيا وشيمو  ،هاا نص (2)((لعن اهلل الواشمات والمستوشمات)) -صلى اهلل عليا وسلم-النبي 

   مااا يقال لا؟ 
ي فييا أال  ،ولم ي ن سيبيل إليى إزالتيا فيإلن اننسيان لييس ميأمور ا أن يسيلخ جليد  ،الوشم إاا وقم قبل النهي :يقال لا

 ،انتهيى ،فقيط ،يفعل الك بعد ورود خطياب الشيار فال  ،قبل التحريم ،وقد فعلا قبل المنم ،يفعل الك في المستقبل
مثييل اليياباب يتييرك هييو ثييم  ،يجييد قضييية مثييل هييا  ،اليياين فييي قلييوبهم زييي  يتبعييون مييا تشييابا ،هيياا النريير الصييحي 
و يل ييوم يخيرج  ،لعيب بالشيريعة بهيا  الطريقيةوي   ،ويأتي ويخيرج لنيا بتصيري  أن الوشيم جيا ز ،النصوص المح مة

  .فالهو  والجهل أر ان ها  الطريقة ،س عليهم بمثل هاا النررويلب   ،مأفون يضلل الناسلنا 
 ،وقيد أشيرت إليهيا فيي مناسيبة سيابقة ،ليى خميس مراتيبعالنرر فيي النصيوص  أن -رحما اهلل-قد ا ر الشاطبي 

 .صلى اهلل عليا وسلم- ما قال النبي  ،فإلاا رأيتم أمثال هؤالء فاحاروهم
لييس بينيي  :ميا وعيدت  أييوب السيختياني موعيد ا قيط إال قيال حيين يفيارقني :-رحميا اهلل-ويقول شعبة بين الحجياج 

  .(3)فإلاا ج تا وجدتا قد سبقني ،وبينك موعد
 أنييا  ،ليييس بينييي وبينييك وعييد :فيقييول ،بالوعييديسييتطيم الوفيياء  ن اليخيياف أ ،الحييرجيلحقييا  ن الميين أجييل أ :يعنييي
 .ومم الك  ان يسب  ،وأنت في حل ،أنا في حل :يقول

                                                           

 (.49/458دمش  البن عسا ر ) ( تاريخ1)
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 (.2125(، رقم: )3/1678الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خل  اهلل )
 .(6/19أعالم النبالء )( سير 3)



لرجيييل مييين -انرييروا فالن يييا  :قيييال ،لمييا حضيييرتا الوفييياة -رضيييي اهلل عنهميييا-وهيياا عبيييد اهلل بييين عميييرو بيين العييياص 
يي -قييريش ومييا أحييب أن ألقييى اهلل تعييالى  ،-يعنييي  أنييا وعييد  أن يزوجييا- دةفييإلني قلييت لييا فييي ابنتييي قييوال   شييبيا الع 

 .(1)وأشهد م أني قد زوجتا ،بثلث النفا 
اقعيد هنيا وال  :سيألتا عين الرجيل يقيول للرجيل ،ى يحفير الحيديث والمسيا لعياف   يان الم   :وجاء عن بشر بن الحيارث

 .(2)حتى يأتي وقت صالة ثم يقوميجلس  :قال ،تبرح
 وآلا وصحبا. ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،واهلل أعلم
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