
 دــاء بالعهــــىفـال
 

مماإلدالممأخالقمعـمطرؼؿمخؾؼمبوظعفدماظقصوء ماظـػسمورفورةم،موسؿؼفماإلميونمضقةمسؾكمؼدل،

مم،مومسقػو مبنيمأصراد ماظـؼي مُتدسؿ موبف موػاألدرة مواغضؾوطماحللـيمادلعوعؾيمسؾكدظقؾممقاجملؿؿع،

مـؼؾيمعـمعـوضىماظدسوةمادلكؾصني،موعمخصؾيمعـمخصولمادلمعـنيماظصوحلنيمقوػ،مماإلغلوغلماظلؾقك

سفّداموجىممل،موعـمأسطمأنمحيرتعفسؾقفم،مصؿـمأبرممسؼّداموجىمماظقصوءمبوظعفدمعـمذعىماإلميونو،م

ممبف.ممأنمؼؾؿزمسؾقفم

ٌٖ ميفماظؽرؼؿماظؼرآنميفمبفمتعوديمآأعرموم،ماظقصوءمبوظعفدماظؿقؾلمخبؾؼمسؾكماإلدالمممظذامصؼدح

َوَأِوُصقْام}:دؾقوغف،موضولمم[م43]اإلدراءم:م{اْظَعِفَدمَطوَنمَعِلُمواًلمَوَأِوُصقْاِبوْظَعِفِدٔإنَٓ}،مضولمتعودي:مآؼيمعـمأطـر

ماأَلِؼَؿوَنمَبِعَدمَتِقِطقِدَػومَوَضِدمَجَعْؾُؿُؿماظّؾَفمَسَؾِقُؽِؿمَطِػقاًل ماظّؾَفمَؼِعَؾُؿمَعومِبَعِفِدماظّؾِفمٔإَذامَسوَػدتُِٓؿمَواَلمَتـُؼُضقْا مٔإنَٓ

م[19]اظـقؾ:{َعُؾقَنَتْػ مبقـؽؿموبنيمم:أي، ماظقصوءمبؽؾمسفدمأوجؾؿؿقهمسؾكمأغػلؽؿمدقاءمصقؿو اظؿزعقا

مغؾقفم،مآ مالمخيوظػمطؿوبمآمودـي مصقؿو مبقـؽؿموبنيماظـوس، مصقؿو موالممأو مودؾؿ(، )صؾكمآمسؾقف

محنيمسوػدمتقه.موضوعـّوممؿونمبعدمأنمأطَِٓدمتقػو،موضدمجعؾؿؿمآمسؾقؽؿمطػقاًلترجعقاميفماألِؼ

 أهىًته:   

بفمربماظعزةمم؛مظذاموصػسؾقفومموحٌماظؽرؼؿماظؼرآنمبفومسينماظيتماظػضوئؾمأػؿمعـاظقصوءمبوظعفدم .9

ـَماظؾَِّف}ؼول:ص،مغػلفمدؾقوغفموتعودي ـِمَأِوَصكمِبَعِفِدِهمِع  .[999]اظؿقبي:م{َوَع

 ضولممواظؿؼقىم،آمدؾقوغفموتعوديمعـممسوتمأػؾماظصالحممفجعؾطؿوم .2

مٔإَذا}تعودي: مِبَعِفِدِػِؿ ـَممَواْظُؿقُصقَن مِصلماْظَؾْلَدوءمواظضَٓرَٓاءمَوِحنَيماْظَؾْلٔسمُأوَظـِؽَؽماظَِٓذؼ ـَ مَواظصَٓوِبٔرؼ َسوَػُدوْا

ماْظُؿؿَُٓؼقَن مُػُؿ مَوُأوَظـِؽَؽ م:{َصَدُضقا م911]اظؾؼرة م[ ماظّؾَف}وضولمتعودي:، مَواتََٓؼكمَصٔننَٓ مَأِوَصكمِبَعِفِدِه ـِ مَبَؾكمَع

 [.17]آلمسؿرانم:{ُؼِقىُٓماْظُؿؿَِٓؼنَي

ـريةمبؽؿوبمآمادلمؾصوئرطذظؽمجعؾفماحلؼمدؾقوغفموتعوديمعـمصػوتمأوظلماألظؾوبموػؿمأػؾماظ .4

ـَمُؼقُصقَنمِبَعِفِدماظؾَِّفمَوَظومم*مٔإٖغَؿومَؼَؿَذطَُّرمُأوُظقماْظَلْظَؾوِب}ؼولمتعودي:ص)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ممودـيمردقظف اظَِّذؼ

ماْظِؿقـَوَقَؼ ،مطذظؽمجعؾفمآمسزموجؾمعـمصػوتمادلمعـنيمادلػؾقنيمورثيمم[21،91:]اظرسد{ـُِؼُضقَن

مضولمتعودي: مراُسقَن}اظػردوسمؼقمماظدؼـ، مَوَسِفِدِػِؿ مِظَلعوغوِتٔفِؿ مُػِؿ ـَ موضدمتؽررم[8]ادلقعـقن:{َواظَِّذؼ ،



سـمأػؾماظقصوءمبوظعفقدمواظعؼقدمعومأخربمبفماحلؼمطونماجلزاءمػذاماظقصػمبـصفميفمدقرةمادلعورجمو

 [.43مادلعورج:]{ُأوَظِؽَؽمِصلمَجـٖوٍتمُعْؽَرُعقَن}بؼقظف:

ماألغؾقوءمبفؾؼمدب .3 ماظلالم(مطؾ م)سؾقفؿ مإبراػقؿمواظردؾ متعوديميفمذلن مآ )سؾقفمماخلؾقؾمضول

ٔإٖغُفمم}:جٓؾمذلغفمضولمإمسوسقؾم)سؾقفماظلالم(مويفمحؼ[،م41]اظـفؿ:م{َؤإِبَراِػقَؿماظَِّذيمَوصَّك}اظلالم(:

 م.[33]عرؼؿم:مم{َطوَنمَصوِدَقماْظَقِسِدمَوَطوَنمَرُدقًظومَغِؾ٘قو

ـٔموػقمعـمأخصمخصوئصمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مضؾؾماظؾعـيموبعدػو،مصعـمسؾدم .3 اظؾَِّفمِب

ًُماظـِٖؾٖكم)رضلمآمسـف(مَأِبكماْظَقِؿَلوِءم ًِمَظُفمِب(مصؾكمآمسؾقفمودؾؿ)َضوَلمَبوَؼِع ٌَمَوَبِؼَق َؾِقٕعمَضِؾَؾمَأِنمُؼِؾَع

ًُمم،مَبِؼٖقٌي ًُمَصٔنَذامُػَقمِصكمَعَؽوِغِفمَصَؼوَل،مَصَقَسِدُتُفمَأِنمآِتَقُفمِبَفومِصكمَعَؽوِغِفمَصـَِلق َؼوم)م:ُثٖؿمَذَطِرُتمَبِعَدمَثاَلٍثمَصِفِؽ

ًَمَسَؾ ـُِذمَثاَلٍثمَأمَلَصَؿكمَظَؼِدمَذَؼْؼ حؿكميفمدوسيماظؼؿولمٕمؼغدرمو،م)رواهمأبقمداود(مِغَؿِظُرَك(َأَغومَػومُػـَومُع

اْظَقَؿؤنم)رضلمآمسـف(مَضوَلممِبـمعـمُحَذِؼَػيكمبوظعفدمحؿكمععمأسدائف،مص)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،مبؾموصَّ

مَوَأِبكم مَأَغو ًُ مَأغِّكمَخَرِج مٔإالَّ مَبِدّرا مَأِذَفَد مَعـََعـِكمَأِن مَعو ممـ: م:مـُحَلِقْؾ مُضَرِؼٕشمَضوُظقا مُطػَّوُر مَصَلَخَذَغو ٔإٖغُؽِؿممَضوَل

مَوِعقـَوَض ماظؾَِّف مَسِفَد ـٖو مِع مَصَلَخُذوا ماْظَؿِدؼـََي. مٔإالَّ مُغٔرؼُد مَعو مُغٔرؼُدُه مَعو م: مَصُؼْؾـَو مُعَقٖؿّدا، مٔإَظكمُتٔرؼُدوَن ـٖ ـَِصٔرَص مَظـَ ُف

ملَر،مَصَؼوَلم:م)اِغَصٔرَصومَغِػَصَلِخَؾِرَغوُهماْظَكَؾمَرُدقَلماظؾَِّفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(اْظَؿِدؼـَِيمَواَلمُغَؼوِتُؾمَعَعُف،مَصَلَتِقـَوم

م.علؾؿ(مرواهَظُفِؿمِبَعِفِدِػِؿمَوَغِلَؿِعنُيماظؾََّفمَسَؾِقٔفِؿ(م)

صؼدمأعرمآمممق،بـوءماألعيمسؾكماألخالمعـمأجؾوظعفدموادلقـوقماظقصوءمبامألػؿقيموعؽوغيموغظّر

ـمعرةمأشؾؾفومبؾػظماألعرم)أوصقا(محؿكموتؽررمورودمعودةم)وصو(مإحدىموسشرؼاظؼرآنماظؽرؼؿميفممبفتعوديم

مؼلؿؼقؿماظـوسمسؾكمػذاماخلؾؼماظؽرؼؿماظذيمبفمصالحماظػردمواجملؿؿع.

  صىر الىفاء بالعهد :

مضدّرم(:: وفاء العبد بعهده وع اهلل )عش وجن أواًل ماألغقاع مأسؾك مضولموػق مصكّرا، موأوالػو ا،

مَصوِرَػُؾقٔن}تعودي: مَؤإٖؼوَي مِبَعِفِدُطِؿ مِبَعِفِديمُأوِف م]م{َوَأِوُصقا موضولمتعودي:31اظؾؼرة: ماظؾَِّفم}[، مِبَعِفِد َوَأِوُصقا

ما ـُِؼُضقا مَت مَوَظو مَسوَػِدُتِؿ مَتِقِطقِدَػؤإَذا مَبِعَد مععـكم[19]اظـقؾ:{ْظَلِؼَؿوَن مبؿقؼقؼ ماظـقع مػذا موؼؿؿـؾ ،

مٓم ماخلوظصي مواجؿـوبماظعؾقدؼي ماألواعر مبوظؿزام مسؾكمحؼقضفو مواحملوصظي مبؽؾمعلؿؾزعوتف موجٓؾ( )سٓز

َأَظِؿمَأِسَفِدمٔإَظِقُؽِؿمَؼومَبـِلمآَدَممَأِنمَظوم}اظـقاػل،موتؼدؼؿمذرعمآم)سٓزموجٓؾ(موتلخريماهلقى،مضولمتعودي:

م[.م71]ؼس:م{َتِعُؾُدواماظٖشِقَطوَن



حلـماظؿقطؾمواالسؿؿودمسؾقفمدونمشريه،مععماألخذممجن(:ووَ صىر الىفاء بالعهد وع اهلل )عش و   

مسؾقفو موادلداوعي ماظصوحلي ماألسؿول مسؾك مواحملوصظي مواإلخالصميفماظطوسي، موطذظؽممبوألدؾوب، ،

م)سٓزموجٓؾ(موخشقؿفميفماظلرمواظعالغقي.ماخلقفمعـمآم

ًًا: الىفاء بالعهد وع الزصىه )صمى اهلل عمًه وصمي( حبؾـوماظصودقمظردقلمم:موؼؿقؼؼمػذاماظـقعثاٌ

مسؾكم مواظلري مسؾكمدـؿف، موربوصظؿـو مظشرؼعؿف موغصرتـو موتعظقؿف موتقضريه مودؾؿ(، آم)صؾكمآمسؾقف

مبطرؼؼمصققحمعؼؾقل،م مسـف موصؾـو موعو مصٓحمسـفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(، موتصدؼؼفميفمطؾمعو غففف،

م موظـقذرمعـمزبوظػؿفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( مضولمتعودي:مصػلمزبوظػؿفمذرمعلؿطر، ـَم}، ماظَِّذؼ َصْؾَقِقَذٔر

ـِمَأِعٔرِهمَأِنمُتِصقَؾُفِؿمِصِؿـٌَيمَأِومُؼِصقَؾُفِؿمَسَذاْبمَأِظقْؿ مم[.74]اظـقر:{ُؼَكوِظُػقَنمَس

ععمغػلفم،مموصلعودةمادلرءمعرػقغيمبقصوئفمععمغػلف،مألغفمظقمطونموص٘قمثالًجا : الىفاء بالعهد وع الٍفس:

مآممظؿزال معع مػذمبوظقصوء موظؿقؼقؼ م مواظـوسمأذيعني، ماظـػسمم9وردقظف معـمذبوػدة مالبد اظـقع

موتزطقؿفو،موسدممحتؿقؾفومأطـرمعـمروضؿفو.

:موػذاماظـقعمػقمٔرةماألغقاعماظـالثيماظلوبؼيم،مصوظقصوءمععمآموععمرابًعا: الىفاء بالعهد وع الٍاس

ومظؿقؼؼماظـؿقفيموػلماظقصوءمبوظعفدمردقظفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(موععماظـػسمعؼدعوتموأدسمالبدمعـف

ععماظـوس،مصؾفمؼؿقؼؼماظؿقاددمواظؿكظػمواظرتاحؿمواظؿعورػمبنيمذيقعمأصرادماألعيماظقاحدة،مصقصدقم

َعـَُؾماْظُؿِمِعـِنَيمِصلمَتَقادِِّػِؿ،مَوَتَراُحِؿٔفِؿ،مَوَتَعوُرِػٔفِؿم)م:مصقفومضقلماظردقلماظؽرؼؿم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(

ـُِفمُسِضْقمَتَداَسكمَظُفمَدوِئُرماْظَفَلِدمِبوظٖلَفٔرمَواْظُقٖؿكَعـَُؾماْظَف م(م)رواهمعلؾؿ(.َلِدمٔإَذاماِذَؿَؽكمِع

مواألضوربمواجلريان ماظقاظدانمواظزوجي مععفؿ مبوظعفد مادللؾؿني،مموأوديماظـوسمبوظقصوء موسوعي ،

ـَم}:مدي،مضولمتعومحؿكمشريمادللؾؿمظقمسوػدتفمسؾكمأعرمصؾفمسؾٓلمحؼماظقصوءمبعفده ـَمَسوَػِدُتِؿمِع ٔإظَّوماظَِّذؼ

ـُِؼُصقُطِؿمَذِقّؽومَوَظِؿمُؼَظوِػُروامَسَؾِقُؽِؿمَأَحّدامَصَلِتٗؿقامٔإَظِقٔفِؿمَسِفَدُػِؿمٔإَظك اظؿقبي:م]{ُعٖدِتٔفِؿماْظُؿِشٔرِطنَيمُثٖؿمَظِؿمَؼ

مم.[3

موالىفاء بالعهد وع الٍاس له عدة جماالت جيب احلفاظ عمًها :

:مظؼدمأوديماإلدالممسؼدماظزوجقيمعـماظرسوؼيمواظعـوؼيماظشلءماظؽـري،مااللتشاً بعهىد الشوجًة وٍها:   

متعودي: مضول ماظغؾقظ، مبودلقـوق ماظؽرؼؿ ماظؼرآن ميف مربـو ممٓسوه مِعقـَوًضوم}حؿك ـُِؽِؿ مِع َوَأَخِذَن

مضرور[29]اظـلوء:{َشِؾقًظو مصوحؾف مؼؿطؾىمعـ مـ ماظزوجقي معقـوق مـ ماظغؾقظ مادلقـوق مػذا مبفم، ماظقصوء ة

واالظؿزاممحبؼقضف،مواظؼقوممبقاجؾوتف،معـمررييموبرموحلـمسشرةموحػظمظألدرار،موأوصكماظـيبماظؽرؼؿم



ـٔمَسوِعٕر)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مبضرورةماالظؿزاممبف،مم ـِمُسْؼَؾَيمِب )رضكمآمسـفم(مَضوَل:مَضوَلمَرُدقُلماظؾَِّفممصَع

،موطؾؿومحوصظم)عؿػؼمسؾقف(موِطمَأِنمُتقُصقامِبِفمَعوماِدَؿِقَؾْؾُؿِؿمِبِفماْظُػُروَجم()صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:م)َأَحٗؼماظٗشُر

ماألزواجمسؾكماظقصوءمبفذاماألعرمطؾؿومحتؼؼًماظلؽقـيموادلقدةمبقـفؿو.

وظؼدمضربماظردقلماظؽرؼؿم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مأروعماألعـؾيميفماظقصوءمععمأزواجف،موخوصيمممممممممممم

ـِم)رضقانمآمسؾقفو(محؿكمبعدممموتفومواغؿؼوهلومإديماظرصقؼماألسؾك،مصماظلقدةمخدجيي أممادلمعـنيمَع

ِٓمم)رضلمآمسـفو(مَسوِئَشَي ًِمَسَؾكمَرُدقٔلما ًِ:مَدَخَؾ ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َضوَظ ِٓمم(َصؾَّكما اِعَرَأٌة،مَصُلِتَلمَرُدقُلما

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ) ِٓمَظومَتِغُؿِرمِبَطَعوٕمم(َصؾَّكما ًُ:مَؼومَرُدقَلما ـَمَؼَدِؼَفو،مَصُؼْؾ ـَماظطََّعؤممَوَؼَضُعمَبِق ،مَصَفَعَؾمَؼْلُطُؾمِع

ِٓم ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َؼَدِؼَؽ،مَصَؼوَلمَرُدقُلما ـَماْظَعِفِد،م):م(َصؾَّكما ًِمَتْلِتقـَومَأٖؼوَممَخِدجَيَي،مَؤإٖنمُحِل ٔإٖنمَػِذِهمَطوَغ

ـَماْظٔنمَيؤنَأِوم ـِمِغَلوِءم(رضلمآمسـفو)موأؼضومسـفوم(م)رواهماظطرباغل(.َحِػَظماْظَعِفِدمِع :مَعومِشِرُتمَسَؾكمَأَحٍدمِع

ـِمَطوَنماظـِٖؾٗلم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م اظـِٖؾلِّم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَعومِشِرُتمَسَؾكمَخِدجَيَي،مَوَعومَرْأِؼُؿَفومَوظِؽ

ًُمَظُف:ُؼْؽـِرمِذْطَرَػ ـَُفومِصلمَصَداِئٔؼمَخِدجَيَي؛مَصُرٖبَؿومُضْؾ َطَلٖغُفمَظِؿممومَوُرٖبَؿومَذَبَحماظٖشوَةمُثٖؿمُؼَؼطخملُعَفومَأِسَضوّء،مُثٖؿمَؼِؾَع

ـَِفومَوَظْد ًِ،مَوَطوَنمِظلمِع ًِ،مَوَطوَغ ـِمِصلماظٗدِغَقوماِعَرَأٌةمٔإالَّمَخِدجَيُيمَصَقُؼقُل:مٔإٖغَفومَطوَغ م(م)عؿػؼمسؾقف(.َؼؽ

مسـم مطؿىماظلرية مروتف معو مععمزوجفو، ماظزوجي مظقصوء ميفمتورؼخماإلدالم مادلشرضي وعـماظصقر

اظلقدةمأممحؽقؿمبـًماحلورثمبـمػشوممزوجمسؽرعيمبـمأبلمجفؾم)رضلمآمسـف(،مصؼدمأدؾؿًمؼقمم

ظؽـمأبكموصوءم،موػربمزوجفومسؽرعيمإديماظقؿـمخقًصومعـمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(موماظػؿح

ػذهماظزوجيماظصوحليمأنمترتكمزوجفومصذػؾًمإديمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مروظؾيمظزوجفوم

مبوألعونمظزوجفو ماظعفد موأسطوػو مذػوسؿفو مودؾؿ( مصؼؾؾماظـيبم)صؾكمآمسؾقف مصلوصرتمإظقفمماظشػوسي، ،

ؿقفيمأنمػداهمآمظإلدالمموذرحموععفوماظؾشورةمبوظعػقموادللوربي،مواظعفدمبوألعـمواألعون،مصؽوغًماظـ

مص مصدره، ماظٗزَبِقٔر ـٔ مِب ماظؾَِّف مَسِؾِد ـِ مَع مَأِبلم)رضلمآمسـف( ـُ مِب مِسْؽٔرَعُي مَػَرَب مَعؽََّي مَصِؿٔح مَؼِقُم مَطوَن مَظٖؿو َضوَل:

م ـٔ،مَوَخوَفمَأِنمَؼْؼُؿَؾُفمَرُدقُلماظؾَِّف مَسَؾِقِفمَوَدؾَّ)َجِفٕؾمٔإَظكماْظَقَؿ ًِم(َؿَصؾَّكماظؾَُّف ـِ مُأٗممَحِؽقٕؿمِب ماِعَرَأُتُف ًِ ،مَوَطوَغ

مَرُدقَلماظؾَِّفم ًِ مَضِدماٖتَؾَع ًِ مَظَفومَسْؼْؾ،مَوَطوَغ مِػَشوٕمماِعَرَأًة ـٔ مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)اْظَقؤرِثمِب َصَفوَءِتمٔإَظكمم(َصؾَّكماظؾَُّف

ًِ:مٔإ(مؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿَص)َرُدقٔلماظؾَِّفم ـٔمَوَخوَفمَأِنمَصَؼوَظ ـَِؽمٔإَظكماْظَقَؿ ـَمَسؿِّلمِسْؽٔرَعَيمَضِدمَػَرَبمِع ٖنماِب

ـُِفمَضوَل:م ـِمَظِؼَقُفمَصَؾومَؼِعٔرِضمَظُف)َتْؼُؿَؾُفمَصَلعِّ ـُِؿُفمِبَلَعؤنماظؾَِّف،مَصَؿ ًِمِصلمَرَؾِؾِفمَصَلِدَرَطِؿُفمِصلمَدوِحٕؾم(َضِدمَأٖع .مَصَكَرَج

ـِمَدَقاِحٔؾمِتَفوَعَي ـِِدمَأِوَصٔؾمِع مِس ـِ ـَمَسؿِّل،مِجِؽُؿَؽمِع ًِمَتُؾقُحمٔإَظِقِفمَوَتُؼقُل:مَؼوماِب ،مَوَضِدمَرِطَىماْظَؾِقَر،مَصَفَعَؾ

مَصَؼو مَصَلٖعـََؽ، ـُِف مَظَؽمِع ًُ ـِ ماِدَؿْلَع مُتِفِؾْؽمَغْػَلَؽ،مَوَضِد مَصَؾو ماظـٖؤس، ماظـٖؤسمَوَأِخَقٔر مَصَعْؾاظـٖؤسمَوَأَبرِّ ًِ مَأِغ ًِمَل:



مَصَلٖعـََؽ مَطؾَِّؿُؿُف مَأَغو مَغَعِؿ، :ًِ مَضوَظ مَعَعَفوم،َذِظَؽ؟ مم،َصَرَجَع مَضوَلمَرُدقُلماظؾَِّف مَعؽََّي ـِ مِع مَدَغو مَسَؾِقِفم)َصَؾٖؿو َصؾَّكماظؾَُّف

مَأِبلمَجِفٕؾمُعِمِعـّومُعَفوِجّرا،مَصَؾومَتُلٗؾ)مِظَلِصَقوِبِف:مم(َوَدؾََّؿ ـُ مُؼِمِذيمَؼْلِتَقُؽِؿمِسْؽٔرَعُيمِب ًِ قامَأَبوُهمَصٔنٖنمَدٖىماْظَؿقِّ

ًَ َوَزِوَجُؿُفمم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َضوَل:مَصَؼِدَممِسْؽٔرَعُيمَصوِغَؿَفكمٔإَظكمَبوِبمَرُدقٔلماظؾَِّفمم(،اْظَقٖلمَوَظومَؼِؾُؾُغماْظَؿقِّ

ما مَسَؾكمَرُدقٔل ًِ مَصوِدَؿْلَذَغ مَضوَل: ـَِؿِؼَؾٌي. مُع مَعَعُف مَوَدؾََّؿ)ظؾَِّف مَسَؾِقِف مَصؾَّكماظؾَُّف ماظؾَِّفم( مَرُدقَل مَصَلِخَؾَرِت ًِ َصَدَخَؾ

َصؾَّكماظؾَُّفم)ِبُؼُدؤممِسْؽٔرَعَيمَصوِدَؿِؾَشَرمَوَوَثَىمَضوِئّؿومَسَؾكمٔرِجَؾِقِف،مَوَعومَسَؾكمَرُدقٔلماظؾَِّفمم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)

مَوَدؾََّؿ مٔرم(َسَؾِقِف مَوَضوَل: مِبِعْؽٔرَعَي، مَصَرّحو مَأِخَؾَرِتـِلمَأٖغَؽمم(َأِدِخِؾقِف)َداْء مَػِذِه مٔإٖن مُعَقٖؿُد، مَؼو مَصَؼوَل: مَصَدَخَؾ ،

ـَِؿـِل،مَصَؼوَلمَرُدقُلماظؾَِّفم ـْ)مممم:(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َأٖع ًَمآِع ًِمَصَلِغ َظومٔإَظَفمم.مَضوَلمِسْؽٔرَعُي:مَأِذَفُدمَأِن(َصَدَض

مَوَأِصَدُق ماظـٖؤس، مَأَبٗر ًَ مَأِغ :ًُ مَوُضْؾ مَوَرُدقُظُف، ماظؾَِّف مَوَأٖغَؽمَسِؾُد مَذٔرؼَؽمَظُف، مَظو مَوِحَدُه ماظؾَُّف مَوَأِوَصكممٔإظَّو اظـٖؤس،

ماظؾَِّف مَرُدقَل مَؼو م ـُِف، مِع ماِدِؿِقَقوّء ماظٖرْأٔس مَظُؿَطْلِرُه مَؤإغِّل مَذِظَؽ مَأُضقُل مَسَداَوٍةماظـٖؤس، مُطٖؾ مِظل ماِدَؿِغِػِر ،

ًُمِصقِفمُأٔرؼُدمِبِفمٔإْزَفوَرماظشِِّرِك،مَصَؼوَلمَرُدقُلماظؾَِّف اظؾَُّفٖؿم):م(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َسوَدِؼُؿَؽَفومَأِومَعِرَطٍىمَأِوَضِع

ـِِطٕؼمَتَؽ مَع مِظِعْؽٔرَعَيمُطٖؾمَسَداَوٍةمَسوَداِغقَفو،مَأِو مَدِؾقِؾِؽاْشِػِر ـِ مُؼٔرؼُدمَأِنمُؼَصٖدمَس مَعِرَطٍىمَأِوَضَعمِصقِف (مؾََّؿمِبِف،مَأِو

م)اظطؾؼوتماظؽربىمالبـمدعد(.

م

،مبقّعوموذراّء:مصقفىماظقصوءممبومووَ صىر الىفاء بالعهد: وا يتعمق باملعاوالت املالًة بني الٍاس  م

ـَِدمُذُروِرٔفِؿ()اْظم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:اظؽرؼؿممظؼقلماظـِٖؾكمتمذررفم ـِموم،(رواهماظؾكوري)مُؿِلِؾُؿقَنمِس َس

ـَِفو)َسوِئَشَيم ـِمَرُدقٔلماظؾَِّفم(َرِضَلماظؾَُّفمَس ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)،مَس ـَِدمُذُروِرٔفِؿمَعومَواَصَؼم)َضوَل:مم(َصؾَّكما اْظُؿِلِؾُؿقَنمِس

م(م)رواهماحلوطؿميفمادللؿدرك(م.اْظَقٖؼ

م

مضولماألوز ضزورة الىفاء بالعهد كًال ووسٌا ومما يتعمق بهذاممم موسدمماظغدرمبؾكلفمأومتطػقػف، :

مَطو}تعودي: مَوَظِق مَصوِسِدُظقا مُضْؾُؿِؿ مَؤإَذا مُوِدَعَفو مٔإظَّو مُغَؽؾخملُػمَغْػّلو مِبوْظِؼِلِطمَظو ماْظَؽِقَؾمَواْظِؿقَزاَن مُضِرَبكمَوَأِوُصقا َنمَذا

،مأؼضومضرورُةماظقصوءمبوألعوغوت،مودرسُيمددادماظدؼقنموسدُممادلؿورؾيم[932]األغعوم:{َوِبَعِفِدماظؾَِّفمَأِوُصقا

مص معـمزؾؿمظصوحىمادلول، مصقفو مدلو مَأِبلمُػَرِؼَرَة ـِ مم)رضلمآمسـف(َع ماظؾَِّف مَرُدقَل مَسَؾِقِفم)َأٖن َصؾَّكماظؾَُّف

م(م)رواهماظؾكوري(.َعْطُؾماْظَغـِلِّمُزْؾْؿ)َضوَل:م(َوَدؾََّؿ

م

 :ىفاء بالعهىدأضزار تزك ال



إنمغؼضماظعفقدموسدمماظقصوءمبفومسالعيمعـمسالعوتماظـػوقماظيتمبقـفومظـوماظـيبم)صؾكمآمسؾقفم

ـٔمَسِؿٕرو،مصعـممودؾؿ(موحٖذرمعـفومأذدماظؿقذؼر ـٔماظـِٖؾلِّمم)رضلمآمسـفؿو(مَسِؾِدماظؾَِّفمِب ُٓمَسَؾِقِفم)َس َصؾَّكما

ـِم)َضوَل:مم(َوَدؾََّؿ ـٖمِصقِفمَطوَنمُعـَوِصًؼومَخوِظّصوَأِرَبْعمَع ـَممُط مِصقِفمَخِصَؾٌيمِع ًِ ـٖمَطوَغ ـُِف مِصقِفمَخِصَؾٌيمِع ًِ ـِمَطوَغ ،مَوَع

مَخوَن ـَ مٔإَذاماِؤُتِؿ مَؤإَذامَسوَػَدمَشَدَرماظَِّػؤقمَحٖؿكمَؼَدَسَفو مَؤإَذامَحٖدَثمَطَذَب، مَؤإَذامَخوَصَؿمَصَفَرم، (م)عؿػؼم،

مٔإَذا:مَثاَلْثمادُلـَوِصٔؼمآَؼُي)مسـماظـيبِّم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مضول:مؼرةم)رضلمآمسـف(أبلمػرمسؾقف(،موسـ

ـَمَؤإَذام،مَأِخَؾَػمَوَسَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَث م)رواهماظؾكوري(.م(َخوَنماِؤُتِؿ

مؼعرفمبفمم مظقاء ماظؼقوعي مؼقم مؼـصىمظف مبؾمإغف مصقلى، معـوصًؼو مبقصػماظغودر بنيمموٕمؼؽؿػماألعر

مص ماألذفود، مُسَؿَر ـٔ ماِب ـٔ مم)رضلمآمسـفؿو(َع ماظؾَِّف مَرُدقَل مَوَدؾََّؿ)َأٖن مَسَؾِقِف مم(َصؾَّكماظؾَُّف ماْظَغوِدَرم)َضوَل: ٔإٖن

ـَِدماِدِؿِفمَصُقَؼوُلمَػِذِهمَشِدَرُةمصالن ـَِصُىمَظُفمِظَقاْءمَؼِقَمماْظِؼَقوَعِيمِس ـَ؛م(م)رواهماظؾكوري(،موؼلؿقجىماظغدرماظؾعُؼ

مواآلخرة،موؼمديمإديمضلقةماظؼؾىمصالمتـػعفمعقسظيموالم وػقماظطردمعـمررييمآمتعوديميفماظدغقو

َصِؾَؿومَغْؼِضٔفؿمعِّقـَوَضُفِؿمَظعـٖوُػِؿمَوَجَعْؾـَومُضُؾقَبُفِؿمَضوِدَقًيم}تمثرمصقفمآؼيمطؾمذظؽمبلىمغؼضماظعفد،مضولمتعودي:

ـُِفِؿمُؼَقرُِّصقَنماْظَؽِؾَؿمَسـمٖعَقاِضِعِف   [.94]ادلوئدة:{َوَغُلقْامَحظًّومعِّٖؿومُذطخملُروْامِبِفمَواَلمَتَزاُلمَتطَِّؾُعمَسَؾَكمَخكِئـٍَيمعِّ
ممم مميؼًماظغدر ماإلدالم موأذؽوظف،إن ممبؽؾمصقره مإديمعـ موغظر موسدممؼـؼضماظعفد ماحؿؼور غظرة

لمادلرأةماحلؿؼوءماظيتمتـؼضمشزهلومفماظؼرآنماظؽرؼؿمحبوٖف،موَذؾسؼؾمظفالمموأريًؼموإغلوغتؼدؼر،مواسؿربهم

تؼؾؾمسؾقفمصؿعقدهمإديمدريتفماألوديمصوحًلومظؾققوطيمواظـلٍ،مثؿممخقطًومدقّؼوموعؿقـّومضق٘ؼوبعدمأنمجعؾؿفم

مذقه، ميفمأي مؼـػع مال متعوديمحبقٌ مَأِغَؽوّثو،م}:ؼؼقل مُضٖقٍة مَبِعِد ـِ مِع مَشِزَظَفو ًِ مَغَؼَض مَطوظَِّؿل مَتُؽقُغقا َوَظو

ـِمُأٖعٍي،مٔإٖغَؿومَؼِؾُؾقُطُؿماظؾَُّفمِبِف،مَوَظُقَتٖؿِكُذو ـٖمَظُؽِؿمَؼِقَممَنمَأِؼَؿوَغُؽِؿمَدَخَؾومَبِقـَُؽِؿ،مَأِنمَتُؽقَنمُأٖعٌيمِػَلمَأِرَبكمِع َؾقِّـَ

ماْظِؼَقوَعِيمَعو

ـُِؿِؿمِصقِفمَتِكَؿِؾُػقَن  .[م12]اظـقؾ:{ُط
مذرّس   مادلعؿربة مواظعؼقد مبوظعفقد ماإنماظقصوء مـ مواالدؿغاللموأطؾمأعقالماظـوسمو مسـماظظؾؿ ظؾعقدة

موؼعقدم معـمأػؿمدؾؾمحتؼقؼماألعـميفماجملؿؿع، بوظؾورؾموادؿؾوحيماألعقالمواظدعوءمواألسراضمـ

موجٓؾ(م مآم)سٓز ممبقؾي مبوظقسد ماظقصوء مسؾقف مصقعقد ماظػرد مصلعو مواجملؿؿع، ماظػرد مسؾك مؤراتفو أثرػو

ـِمَأِو}ورضقاغف،مضولمتعودي: َٓمُؼِقٗىماْظُؿٖؿِؼنَيَبؾكمَع ،موطػكمبذظؽم[17]اظؾؼرة:{صكمِبَعِفِدِهمَوِاٖتؼكمَصٔنٖنما

،موصؿحمظفمطؾمأبقابممعـمصضؾمسؾكمعـمدبؾؼمبوظقصوءمبوظعفد،مصؿـمأحؾفمآمحرعفمآمسؾكماظـور

ـِ}،موػذاموسدمآمظؽؾمعـموصكمبوظعفد،مضولمتعودي:م،موأشؾؼمدوغفمطؾمأبقابماظشرماخلري َأِوَصكمِبَؿوممَوَع



مَسِظقّؿو مَأِجّرا مَصَلُقِمِتقِف ماظؾََّف مَسَؾِقُف م[91]اظػؿح:{َسوَػَد مضقؿمغشرماجملؿؿعمسؾكمبوظعفقدماظقصوءمآثورموعـ،

ـُمواحلُى،موتزولماألحؼودمواأل،ممواالدؿؼرارمواألعونمواظررييمادلقدة مأحقجمصؿو،ممنضغوصقلقدهماألع

م.أذيعنيمظؾـوسماخلريمظقؿقؼؼمبوظعفدماظقصوءمخبؾؼماظؿكؾؼمإديمطؾفوماإلغلوغقي

 


