
 دــاء بالعهــــىفـال
 

مورفورةم،موسؿؼفماإلميونمضقةمسؾكمؼدل،مماإلدالممأخالقمعـمطرؼؿمخؾؼمبوظعفدماظقصوء

موػماجملؿؿعاألدرةموبفمُتدسؿماظـؼيمبنيمأصرادمم،مومسقػوماظـػس مادلعوعؾيمسؾكدظقؾممق،

وعـؼؾيمم،مخصؾيمعـمخصولمادلمعـنيماظصوحلنيمقوػ،مماإلغلوغلماظلؾقكمواغضؾوطماحللـي

،مصؿـمأبرممسؼّداموجىمماظقصوءمبوظعفدمعـمذعىماإلميونو،ممعـمعـوضىماظدسوةمادلكؾصني

ممبف.ممأنمؼؾؿزمسؾقفمسفّداموجىممل،موعـمأسطمأنمحيرتعفسؾقفم

ٌٖ ماظؼرآنميفمبفمتعوديمآأعرموم،ماظقصوءمبوظعفدماظؿقؾلمخبؾؼمسؾكماإلدالمممظذامصؼدح

،مم[43]اإلدراءم:{اْظَعِفَدمَطوَنمَعِلُمواًلمَوَأِوُصقْاِبوْظَعِفِدٔإنَٓ}تعودي:،مضولممآؼيمعـمأطـرميفماظؽرؼؿ

َوَأِوُصقْامِبَعِفِدماظّؾِفمٔإَذامَسوَػدتُِٓؿمَواَلمَتـُؼُضقْاماأَلِؼَؿوَنمَبِعَدمَتِقِطقِدَػومَوَضِدمَجَعْؾُؿُؿم}:دؾقوغفوضولم

مَعو مَؼِعَؾُؿ ماظّؾَف مٔإنَٓ مَطِػقاًل مَسَؾِقُؽِؿ م[19]اظـقؾ:{َتْػَعُؾقَنماظّؾَف مسفدمم:أي، مبؽؾ ماظقصوء اظؿزعقا

مبقـؽؿموبنيمآ مالمم،مأوجؾؿؿقهمسؾكمأغػلؽؿمدقاءمصقؿو مبقـؽؿموبنيماظـوس،مصقؿو أومصقؿو

مغؾقف مآمودـي ميفماألِؼمخيوظػمطؿوب مترجعقا موال مودؾؿ(، مآمسؾقف مأنم)صؾك مبعد ؿون

معـّومحنيمسوػدمتقه.موضومأطَِٓدمتقػو،موضدمجعؾؿؿمآمسؾقؽؿمطػقاًل

 أهىًته:   

بفمم؛مظذاموصػسؾقفومموحٌماظؽرؼؿماظؼرآنمبفومسينماظيتماظػضوئؾمأػؿمعـاظقصوءمبوظعفدم .9

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

م .2 ممفجعؾطؿو ماظصالح مأػؾ ممسوت معـ موتعودي مدؾقوغف م،آ متعودي:مواظؿؼقى مضول

مٔإَذا} مِبَعِفِدِػِؿ مُأوَظـِؽَؽممَواْظُؿقُصقَن ماْظَؾْلٔس مَوِحنَي مواظضَٓرَٓاء ماْظَؾْلَدوء مِصل ـَ مَواظصَٓوِبٔرؼ َسوَػُدوْا

ماْظُؿؿَُٓؼقَن مَصَدُضقامَوُأوَظـِؽَؽمُػُؿ ـَ مَأِوَصكمِبَعِفِدِهم}وضولمتعودي:،م[م911]اظؾؼرةم:{اظَِٓذؼ ـِ َبَؾكمَع

 م[.17]آلمسؿرانم:{اظّؾَفمُؼِقىُٓماْظُؿؿَِٓؼنَيمَواتََٓؼكمَصٔننَٓ

ـريةمادلمؾصوئرطذظؽمجعؾفماحلؼمدؾقوغفموتعوديمعـمصػوتمأوظلماألظؾوبموػؿمأػؾماظ .4

مردقظف ممبؽؿوبمآمودـي مودؾؿ( ماْظَلْظَؾوِب}ؼولمتعودي:ص)صؾكمآمسؾقف مُأوُظق مَؼَؿَذطَُّر م*مٔإٖغَؿو

ـَمُؼقُصقَنمِبَعِفِدماظؾَِّفمَو ـُِؼُضقَنماْظِؿقـَوَقاظَِّذؼ ،مطذظؽمجعؾفمآمسزموجؾمم[21،91:]اظرسد{َظومَؼ

متعودي: مضول ماظدؼـ، مؼقم ماظػردوس مورثي مادلػؾقني مادلمعـني مصػوت مُػِؿم}عـ ـَ َواظَِّذؼ

،موضدمتؽررمػذاماظقصػمبـصفميفمدقرةمادلعورجم[8]ادلقعـقن:{ِظَلعوغوِتٔفِؿمَوَسِفِدِػِؿمراُسقَن



ُأوَظِؽَؽمِصلمَجـٖوٍتم}فماحلؼمسـمأػؾماظقصوءمبوظعفقدمواظعؼقدمبؼقظف:عومأخربمبطونماجلزاءمو

 [.43مادلعورج:]{ُعْؽَرُعقَن

ماخلؾقؾمضولمآمتعوديميفمذلنمإبراػقؿمواظردؾم)سؾقفؿماظلالم(مطؾماألغؾقوءمبفؾؼمدب .3

ضولممم(إمسوسقؾم)سؾقفماظلالمويفمحؼ[،م41]اظـفؿ:م{َؤإِبَراِػقَؿماظَِّذيمَوصَّك})سؾقفماظلالم(:

 م.[33]عرؼؿم:مم{ٔإٖغُفمَطوَنمَصوِدَقماْظَقِسِدمَوَطوَنمَرُدقًظومَغِؾ٘قوم}:جٓؾمذلغف

مصعـم .3 مضؾؾماظؾعـيموبعدػو، وػقمعـمأخصمخصوئصمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(

ـٔمَأِبكماْظَقِؿَلوِءمسؾدم ًُماظـِٖؾٖكم)رضلمآمسـف(ماظؾَِّفمِب ِبَؾِقٕعم(مودؾؿصؾكمآمسؾقفم)َضوَلمَبوَؼِع

ًِمَظُفمَبِؼٖقٌي ٌَمَوَبِؼَق ًُمم،مَضِؾَؾمَأِنمُؼِؾَع ُثٖؿمَذَطِرُتمَبِعَدمَثاَلٍثم،مَصَقَسِدُتُفمَأِنمآِتَقُفمِبَفومِصكمَعَؽوِغِفمَصـَِلق

مَصَؼوَل مِصكمَعَؽوِغِف مُػَق مَصٔنَذا ًُ مَسَؾ)م:َصِفِؽ ًَ مَذَؼْؼ مَصَؿكمَظَؼِد ممَلَؼو ـُِذ مُع مُػـَو مَػو مَأِغَؿِظُرَك(َأَغو مَثاَلٍث

كمبوظعفدمحؿكميفمدوسيماظؼؿولمٕمؼغدرم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،مبؾموصَّو،م)رواهمأبقمداود(

اْظَقَؿؤنم)رضلمآمسـف(مَضوَلم:مَعومَعـََعـِكمَأِنمَأِذَفَدمَبِدّراممِبـمعـمُحَذِؼَػيحؿكمععمأسدائف،مص

مَأَغومَوَأِبكم ًُ ٔإٖغُؽِؿمُتٔرؼُدوَنمُعَقٖؿّدا،ممَضوَلمَصَلَخَذَغومُطػَّوُرمُضَرِؼٕشمَضوُظقام:مـُحَلِقْؾممـٔإالَّمَأغِّكمَخَرِج

ـٖمٔإَظ ـَِصٔرَص ـٖومَسِفَدماظؾَِّفمَوِعقـَوَضُفمَظـَ كماْظَؿِدؼـَِيمَواَلمَصُؼْؾـَوم:مَعومُغٔرؼُدُهمَعومُغٔرؼُدمٔإالَّماْظَؿِدؼـََي.مَصَلَخُذوامِع

مَصَلَتِقـَو ماْظَكَؾمَرُدقَلماظؾَِّفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مُغَؼوِتُؾمَعَعُف، مَغِػَصَلِخَؾِرَغوُه مَصَؼوَلم:م)اِغَصٔرَصو ملَر،

م.علؾؿ(مرواهَظُفِؿمِبَعِفِدِػِؿمَوَغِلَؿِعنُيماظؾََّفمَسَؾِقٔفِؿ(م)

صؼدممق،بـوءماألعيمسؾكماألخالمعـمأجؾوظعفدموادلقـوقماظقصوءمبامألػؿقيموعؽوغيموغظّر

متعوديم مإحدىموسشرؼاظؼرآنماظؽرؼؿميفمبفمأعرمآم مورودمعودةم)وصو( ـمعرةمأشؾؾفوموتؽرر

مصالحماظػردم ماظذيمبف ماخلؾؼماظؽرؼؿ ماظـوسمسؾكمػذا محؿكمؼلؿؼقؿ م)أوصقا( بؾػظماألعر

مواجملؿؿع.

  صىر الىفاء بالعهد :

ضولمما،موأوالػومصكّرا،وػقمأسؾكماألغقاعمضدّرم(:: وفاء العبد بعهده وع اهلل )عش وجن أواًل

مَؤإٖؼوَيمَصوِرَػُؾقٔن}تعودي: مِبَعِفِديمُأوِفمِبَعِفِدُطِؿ َوَأِوُصقام}[،موضولمتعودي:31اظؾؼرة:م]م{َوَأِوُصقا

ـُِؼُضقاما ،موؼؿؿـؾمػذاماظـقعم[19]اظـقؾ:{ْظَلِؼَؿوَنمَبِعَدمَتِقِطقِدَػوِبَعِفِدماظؾَِّفمٔإَذامَسوَػِدُتِؿمَوَظومَت

مبؽؾمعلؿؾزعوتفمواحملوصظيمسؾكمحؼقضفوممبؿقؼقؼمععـكماظعؾقدؼيماخلوظصي موجٓؾ( ٓم)سٓز

مضولم ماهلقى، موتلخري موجٓؾ( م)سٓز مآ مذرع موتؼدؼؿ ماظـقاػل، مواجؿـوب ماألواعر بوظؿزام

م[.م71]ؼس:م{َأَظِؿمَأِسَفِدمٔإَظِقُؽِؿمَؼومَبـِلمآَدَممَأِنمَظومَتِعُؾُدواماظٖشِقَطوَن}تعودي:



حلـماظؿقطؾمواالسؿؿودمسؾقفمدونمشريه،مم)عش وجن(:ووَ صىر الىفاء بالعهد وع اهلل    

ماظصوحليم ماألسؿول مسؾك مواحملوصظي ماظطوسي، ميف مواإلخالص مبوألدؾوب، ماألخذ عع

م)سٓزموجٓؾ(موخشقؿفميفماظلرمواظعالغقي.م،موطذظؽماخلقفمعـمآمموادلداوعيمسؾقفو

ًًا: الىفاء بالعهد وع الزصىه )صمى اهلل عمًه وصمي( مثاٌ موؼؿقؼؼمػذا حبؾـومماظـقع:

اظصودقمظردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،موتقضريهموتعظقؿفموغصرتـومظشرؼعؿفموربوصظؿـوم

سؾكمدـؿف،مواظلريمسؾكمغففف،موتصدؼؼفميفمطؾمعومصٓحمسـفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،موعوم

م مودؾؿ( مآمسؾقف م)صؾك مزبوظػؿف معـ موظـقذر معؼؾقل، مصققح مبطرؼؼ مسـف موصؾـو صػلم،

م مذر مضولمتعودي:معلؿطرزبوظػؿف مَأِوم}، مِصِؿـٌَي مُتِصقَؾُفِؿ مَأِن مَأِعٔرِه ـِ مَس مُؼَكوِظُػقَن ـَ ماظَِّذؼ َصْؾَقِقَذٔر

مم[.74]اظـقر:{ُؼِصقَؾُفِؿمَسَذاْبمَأِظقْؿ

موصلعودةمادلرءمعرػقغيمبقصوئفمععمغػلف،مألغفمظقمطونموص٘قمثالًجا : الىفاء بالعهد وع الٍفس:

اظـقعمالبدمعـمم9آموردقظفمواظـوسمأذيعني،مموظؿقؼقؼمػذمبوظقصوءمععممظؿزععمغػلفم،مال

مذبوػدةماظـػسموتزطقؿفو،موسدممحتؿقؾفومأطـرمعـمروضؿفو.

:موػذاماظـقعمػقمٔرةماألغقاعماظـالثيماظلوبؼيم،مصوظقصوءمععمرابًعا: الىفاء بالعهد وع الٍاس

موأدسمالب ماظـػسمعؼدعوت موعع مودؾؿ( مآمسؾقف م)صؾك مردقظف مظؿقؼؼمآموعع معـفو د

مصؾفمؼؿقؼؼماظؿقاددمواظؿكظػمواظرتاحؿمواظؿعورػم اظـؿقفيموػلماظقصوءمبوظعفدمععماظـوس،

مبنيمذيقعمأصرادماألعيماظقاحدة،مصقصدقمصقفومضقلماظردقلماظؽرؼؿم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(

م)م: مَعـَُؾ مَوَتَعوُرِػٔفِؿ مَوَتَراُحِؿٔفِؿ، مِصلمَتَقادِِّػِؿ، ماْظُؿِمِعـِنَي مُسِضْقمَعـَُؾ ـُِف ماِذَؿَؽكمِع مٔإَذا اْظَفَلِد

م(م)رواهمعلؾؿ(.َتَداَسكمَظُفمَدوِئُرماْظَفَلِدمِبوظٖلَفٔرمَواْظُقٖؿك

مواألضوربمواجلريان مواظزوجي ماظقاظدان مععفؿ مبوظعفد موسوعيمموأوديماظـوسمبوظقصوء ،

م:مضولمتعوديم،مادللؾؿني،محؿكمشريمادللؾؿمظقمسوػدتفمسؾكمأعرمصؾفمسؾٓلمحؼماظقصوءمبعفده

ـُِؼُصقُطِؿمَذِقّؽومَوَظِؿمُؼَظوِػُروامَسَؾِقُؽِؿمَأَحّدامَصَلِت} ـَماْظُؿِشٔرِطنَيمُثٖؿمَظِؿمَؼ ـَمَسوَػِدُتِؿمِع ٗؿقامٔإظَّوماظَِّذؼ

مم.[3اظؿقبي:م]{ٔإَظِقٔفِؿمَسِفَدُػِؿمٔإَظكمُعٖدِتٔفِؿ

موالىفاء بالعهد وع الٍاس له عدة جماالت جيب احلفاظ عمًها :

مواظعـوؼيموٍها: االلتشاً بعهىد الشوجًة    مظؼدمأوديماإلدالممسؼدماظزوجقيمعـماظرسوؼي :

مضولمتعودي: محؿكممٓسوهمربـوميفماظؼرآنماظؽرؼؿمبودلقـوقماظغؾقظ، َوَأَخِذَنم}اظشلءماظؽـري،

ـُِؽِؿمِعقـَوًضومَشِؾقًظو وحؾفم،مػذامادلقـوقماظغؾقظمـمعقـوقماظزوجقيمـمؼؿطؾىمعـمص[29]اظـلوء:{ِع

ضرورةماظقصوءمبفمواالظؿزاممحبؼقضف،مواظؼقوممبقاجؾوتف،معـمررييموبرموحلـمسشرةموحػظم



م ـٔمظألدرار،موأوصكماظـيبماظؽرؼؿم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مبضرورةماالظؿزاممبف،م مِب مُسْؼَؾَي ـِ صَع

م)َأَحٗؼمَسوِعٕر مودؾؿ(: م)صؾكمآمسؾقف ماظؾَِّف مَرُدقُل مَضوَل مَضوَل: م( مَأِنمم)رضكمآمسـف اظٗشُروِط

م( ماْظُػُروَج مِبِف ماِدَؿِقَؾْؾُؿِؿ مَعو مِبِف مبفذام)عؿػؼمسؾقف(مُتقُصقا محوصظماألزواجمسؾكماظقصوء موطؾؿو ،

ماألعرمطؾؿومحتؼؼًماظلؽقـيموادلقدةمبقـفؿو.

مععمممممممممممم ميفماظقصوء ماألعـؾي مأروع مودؾؿ( مآمسؾقف م)صؾك ماظؽرؼؿ ماظردقل مضرب وظؼد

قدةمخدجييم)رضقانمآمسؾقفو(محؿكمبعدممموتفومواغؿؼوهلومإديماظرصقؼمأزواجف،موخوصيماظل

ماألسؾك،مص ـِ مم)رضلمآمسـفو(مَسوِئَشَيأممادلمعـنيمَع ِٓ مَسَؾكمَرُدقٔلما ًِ ًِ:مَدَخَؾ َصؾَّكم)َضوَظ

مَوَدؾََّؿ مَسَؾِقِف ُٓ مم(ا ِٓ ما مَصُلِتَلمَرُدقُل مَوَدؾََّؿ)اِعَرَأٌة، مَسَؾِقِف ُٓ ـَمم(َصؾَّكما مِع مَؼْلُطُؾ مَصَفَعَؾ ِبَطَعوٕم،

ِٓم مَظومَتِغُؿِرمَؼَدِؼَؽ،مَصَؼوَلمَرُدقُلما ِٓ ًُ:مَؼومَرُدقَلما ـَمَؼَدِؼَفو،مَصُؼْؾ ُٓم)اظطََّعؤممَوَؼَضُعمَبِق َصؾَّكما

مَوَدؾََّؿ م(َسَؾِقِف ماْظَعِف): ـَ مُحِل مَؤإٖن مَخِدجَيَي، مَأٖؼوَم مَتْلِتقـَو ًِ مَطوَغ مَػِذِه ـَمٔإٖن مِع ماْظَعِفِد مَحِػَظ مَأِو ِد،

ـِمِغَلوِءماظـِٖؾلِّم(رضلمآمسـفو)موأؼضومسـفوم(م)رواهماظطرباغل(.اْظٔنمَيؤن :مَعومِشِرُتمَسَؾكمَأَحٍدمِع

ـِمَطوَنماظـِٖؾٗلم)صؾكمآمسؾقفم )صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَعومِشِرُتمَسَؾكمَخِدجَيَي،مَوَعومَرْأِؼُؿَفومَوظِؽ

مُؼْؽـِ مَخِدجَيَي؛مودؾؿ( مِصلمَصَداِئٔؼ ـَُفو مَؼِؾَع مُثٖؿ مَأِسَضوّء، مُؼَؼطخملُعَفو مُثٖؿ ماظٖشوَة مَذَبَح مَوُرٖبَؿو مِذْطَرَػو ر

ًِ ًِ،مَوَطوَغ ـِمِصلماظٗدِغَقوماِعَرَأٌةمٔإالَّمَخِدجَيُيمَصَقُؼقُل:مٔإٖغَفومَطوَغ ًُمَظُف:مَطَلٖغُفمَظِؿمَؼؽ ،مَوَطوَنمَصُرٖبَؿومُضْؾ

ـَِف مومَوَظْد(م)عؿػؼمسؾقف(.ِظلمِع

مطؿىم مروتف معو مزوجفو، معع ماظزوجي مظقصوء ميفمتورؼخماإلدالم مادلشرضي ماظصقر وعـ

اظلريةمسـماظلقدةمأممحؽقؿمبـًماحلورثمبـمػشوممزوجمسؽرعيمبـمأبلمجفؾم)رضلمآم

وػربمزوجفومسؽرعيمإديماظقؿـمخقًصومعـمردقلمآم)صؾكمم،مسـف(،مصؼدمأدؾؿًمؼقمماظػؿح

آمسؾقفمودؾؿ(موظؽـمأبكموصوءمػذهماظزوجيماظصوحليمأنمترتكمزوجفومصذػؾًمإديمردقلم

مودؾؿ(م ماظـيبم)صؾكمآمسؾقف مصؼؾؾ ماظشػوسي، مظزوجفو مروظؾي مودؾؿ( آم)صؾكمآمسؾقف

مظزوجفو مبوألعون ماظعفد موأسطوػو مصلوصرتممذػوسؿفو موادللوربي،م، مبوظعػق ماظؾشورة موععفو إظقف

مصؽوغًماظـؿقفيمأنمػداهمآمظإلدالمموذرحمصدرهمواظعفدمبوألعـمواألعون مصم، مَسِؾِدم، ـِ َع

ـٔماظٗزَبِقٔرم ـُمَأِبلمَجِفٕؾمٔإَظكم)رضلمآمسـف(ماظؾَِّفمِب َضوَل:مَظٖؿومَطوَنمَؼِقُممَصِؿٔحمَعؽََّيمَػَرَبمِسْؽٔرَعُيمِب

ـٔ،م ًِم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َوَخوَفمَأِنمَؼْؼُؿَؾُفمَرُدقُلماظؾَِّفماْظَقَؿ ـِ ماِعَرَأُتُفمُأٗممَحِؽقٕؿمِب ًِ ،مَوَطوَغ

م ماظؾَِّف مَرُدقَل ًِ ماٖتَؾَع مَضِد ًِ مَوَطوَغ مَسْؼْؾ، مَظَفو ماِعَرَأًة مِػَشوٕم ـٔ مِب مَوَدؾََّؿ)اْظَقؤرِث مَسَؾِقِف م(َصؾَّكماظؾَُّف

ـَِؽم(مؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿَص)ٔإَظكمَرُدقٔلماظؾَِّفمَصَفوَءِتم ـَمَسؿِّلمِسْؽٔرَعَيمَضِدمَػَرَبمِع ًِ:مٔإٖنماِب َصَؼوَظ

م مَضوَل: ـُِف مَصَلعِّ مَتْؼُؿَؾُف مَأِن مَوَخوَف ـٔ مَظُف)ٔإَظكماْظَقَؿ مَؼِعٔرِض مَصَؾو مَظِؼَقُف ـِ مَصَؿ ماظؾَِّف، مِبَلَعؤن ـُِؿُف مَأٖع .م(َضِد



ًِمَتُؾقُحمَصَك ـِمَدَقاِحٔؾمِتَفوَعَي،مَوَضِدمَرِطَىماْظَؾِقَر،مَصَفَعَؾ ًِمِصلمَرَؾِؾِفمَصَلِدَرَطِؿُفمِصلمَدوِحٕؾمِع َرَج

ـِِدمَأِوَصٔؾماظـٖؤسمَوَأَبرِّماظـٖؤسمَوَأِخَقٔرماظـٖؤس،مَصَؾومُت ـِمِس ـَمَسؿِّل،مِجِؽُؿَؽمِع ِفِؾْؽمٔإَظِقِفمَوَتُؼقُل:مَؼوماِب

مَطؾَِّؿُؿُفمَغْػَلَؽ مَأَغو مَغَعِؿ، :ًِ مَضوَظ مَذِظَؽ؟ ًِ مَصَعْؾ ًِ مَأِغ مَصَؼوَل: مَصَلٖعـََؽ، ـُِف مِع مَظَؽ ًُ ـِ ماِدَؿْلَع مَوَضِد ،

مَعَعَفوم،َصَلٖعـََؽ مم،َصَرَجَع ماظؾَِّف مَرُدقُل مَضوَل مَعؽََّي ـِ مِع مَدَغو مَوَدؾََّؿ)َصَؾٖؿو مَسَؾِقِف ِظَلِصَقوِبِف:مم(َصؾَّكماظؾَُّف

مُؼِمِذيماْظَقٖلمَؼْلِت) ًِ مَأِبلمَجِفٕؾمُعِمِعـّومُعَفوِجّرا،مَصَؾومَتُلٗؾقامَأَبوُهمَصٔنٖنمَدٖىماْظَؿقِّ ـُ َقُؽِؿمِسْؽٔرَعُيمِب

ًَ ماْظَؿقِّ مَؼِؾُؾُغ مم(،َوَظو مَصوِغَؿَفكمٔإَظكمَبوِبمَرُدقٔلماظؾَِّف مِسْؽٔرَعُي مَصَؼِدَم مَوَدؾََّؿ)َضوَل: مَسَؾِقِف م(َصؾَّكماظؾَُّف

مَو ماظؾَِّف مَرُدقٔل مَسَؾك ًِ مَصوِدَؿْلَذَغ مَضوَل: ـَِؿِؼَؾٌي. مُع مَعَعُف مَوَدؾََّؿ)َزِوَجُؿُف مَسَؾِقِف ماظؾَُّف مَصؾَّك ًِم( َصَدَخَؾ

ِف،مِبُؼُدؤممِسْؽٔرَعَيمَصوِدَؿِؾَشَرمَوَوَثَىمَضوِئّؿومَسَؾكمٔرِجَؾِقم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َصَلِخَؾَرِتمَرُدقَلماظؾَِّفم

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َوَعومَسَؾكمَرُدقٔلماظؾَِّفم مَصَرّحومِبِعْؽٔرَعَي،مَوَضوَل:مم(َصؾَّكماظؾَُّف ،مَصَدَخَؾمم(َأِدِخِؾقِف)ٔرَداْء

ـَِؿـِل،مَصَؼوَلمَرُدقُلماظؾَِّفم ممم:(َدؾََّؿَصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَو)َصَؼوَل:مَؼومُعَقٖؿُد،مٔإٖنمَػِذِهمَأِخَؾَرِتـِلمَأٖغَؽمَأٖع

ـْ)م مآِع ًَ مَصَلِغ ًِ .مَضوَلمِسْؽٔرَعُي:مَأِذَفُدمَأِنمَظومٔإَظَفمٔإظَّوماظؾَُّفمَوِحَدُهمَظومَذٔرؼَؽمَظُف،مَوَأٖغَؽمَسِؾُدم(َصَدَض

مَوَأِوَصكماظـٖؤس، ماظـٖؤس، مَوَأِصَدُق ماظـٖؤس، مَأَبٗر ًَ مَأِغ :ًُ مَوُضْؾ مَوَرُدقُظُف، مَؤإغِّلمماظؾَِّف مَذِظَؽ َأُضقُل

مَعِرَطٍى مَأِو مَسوَدِؼُؿَؽَفو مِظلمُطٖؾمَسَداَوٍة ماِدَؿِغِػِر مَرُدقَلماظؾَِّف، مَؼو م ـُِف، مِع مَظُؿَطْلِرُهماظٖرْأٔسماِدِؿِقَقوّء

ماظؾَِّف مَرُدقُل مَصَؼوَل ماظشِِّرِك، مٔإْزَفوَر مِبِف مُأٔرؼُد مِصقِف ًُ مَوَدؾَّ)َأِوَضِع مَسَؾِقِف م(َؿَصؾَّكماظؾَُّف ماْشِػِرم): اظؾَُّفٖؿ

مَس مُؼَصٖد مَأِن مُؼٔرؼُد مِصقِف مَأِوَضَع مَعِرَطٍى مَأِو مِبِف، مَتَؽؾََّؿ ـِِطٕؼ مَع مَأِو مَسوَداِغقَفو، مَسَداَوٍة مُطٖؾ ـِمِظِعْؽٔرَعَي

م(م)اظطؾؼوتماظؽربىمالبـمدعد(.َدِؾقِؾِؽ

م

موذراّء:مالٍاسووَ صىر الىفاء بالعهد: وا يتعمق باملعاوالت املالًة بني   م مبقّعو ،

ـَِدمم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:اظؽرؼؿممظؼقلماظـِٖؾكصقفىماظقصوءممبوممتمذررفم مِس )اْظُؿِلِؾُؿقَن

مَسوِئَشَيموم،(رواهماظؾكوري)مُذُروِرٔفِؿ( ـِ ـَِفو)َس مَرُدقٔلماظؾَِّفم(َرِضَلماظؾَُّفمَس ـِ مَسَؾِقِفم)،مَس ُٓ َصؾَّكما

ـَِدمُذُروِرٔفِؿمَعومَواَصَؼماْظَقٖؼاْظُؿِلِؾُؿ)َضوَل:مم(َوَدؾََّؿ م(م)رواهماحلوطؿميفمادللؿدرك(م.قَنمِس

م

مأومومما يتعمق بهذا األوز ضزورة الىفاء بالعهد كًال ووسٌاممم مبؾكلف ماظغدر موسدم :

متعودي: مضول م}تطػقػف، مُوِدَعَفو مٔإظَّو مَغْػّلو مُغَؽؾخملُػ مَظو مِبوْظِؼِلِط مَواْظِؿقَزاَن ماْظَؽِقَؾ مُضْؾُؿِؿمَوَأِوُصقا َؤإَذا

،مأؼضومضرورُةماظقصوءمبوألعوغوت،م[932]األغعوم:{َصوِسِدُظقامَوَظِقمَطوَنمَذامُضِرَبكمَوِبَعِفِدماظؾَِّفمَأِوُصقا

مَأِبلمُػَرِؼَرَةمودرسُيمددادماظدؼقنموسدُممادلؿورؾيمدلومصقفومعـمزؾؿمظصوحىمادلول،مص ـِ َع

مآمسـف( مم)رضل ماظؾَِّف مَرُدقَل مَوَدؾََّؿَصؾَّ)َأٖن مَسَؾِقِف ماظؾَُّف مُزْؾْؿ)َضوَل:م(ك ماْظَغـِلِّ م)رواهمَعْطُؾ )

ماظؾكوري(.



 :أضزار تزك الىفاء بالعهىد

ماظـيبم مظـو ماظيتمبقـفو معـمسالعوتماظـػوق مسالعي مبفو ماظقصوء موسدم مغؼضماظعفقد إن

ـٔم،مصعـمم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(موحٖذرمعـفومأذدماظؿقذؼر م)رضلمآمسـفؿو(مَسِؿٕروَسِؾِدماظؾَِّفمِب

ـٔماظـِٖؾلِّم ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َس ـٖمِصقِفمَطوَنمُعـَوِصًؼومَخوِظّصو):ممَضوَلم(َصؾَّكما ـِمُط ًِممَأِرَبْعمَع ـِمَطوَغ ،مَوَع

مَخوَن ـَ ماِؤُتِؿ مٔإَذا ماظَِّػؤقمَحٖؿكمَؼَدَسَفو ـَ مِع مَخِصَؾٌي مِصقِف ًِ مَطوَغ ـٖ ـُِف مِع مَخِصَؾٌي مَحٖدَثممِصقِف مَؤإَذا ،

مأبلمػرؼرةم)رضلمآمسـف(م(م)عؿػؼمسؾقف(،موسـ،مَؤإَذامَخوَصَؿمَصَفَرمَطَذَب،مَؤإَذامَسوَػَدمَشَدَر

مَوَسَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَثمٔإَذا:ممَثاَلْثمادُلـَوِصٔؼمآَؼُي)مسـماظـيبِّم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مضول:

ـَمَؤإَذام،مَأِخَؾَػ م)رواهماظؾكوري(.م(َخوَنماِؤُتِؿ

،مبؾمإغفمؼـصىمظفمؼقمماظؼقوعيمظقاءمؼعرفمموٕمؼؽؿػماألعرمبقصػماظغودرمعـوصًؼومصقلىمم

م،مصمبفمبنيماألذفود مُسَؿَر ـٔ ماِب ـٔ مم)رضلمآمسـفؿو(َع مَوَدؾََّؿ)َأٖنمَرُدقَلماظؾَِّف مَسَؾِقِف م(َصؾَّكماظؾَُّف

م مصالن)َضوَل: مَشِدَرُة مَػِذِه مَصُقَؼوُل ماِدِؿِف ـَِد مِس ماْظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مِظَقاْء مَظُف ـَِصُى مُؼ ماْظَغوِدَر م)رواهمٔإٖن )

ـَ؛موػقماظطردمعـمررييمآمتعوديميفماظدغقومواآلخرة،م اظؾكوري(،موؼلؿقجىماظغدرماظؾع

مصقفمآؼيمطؾمذظؽمبلى غؼضماظعفد،مموؼمديمإديمضلقةماظؼؾىمصالمتـػعفمعقسظيموالمتمثر

َصِؾَؿومَغْؼِضٔفؿمعِّقـَوَضُفِؿمَظعـٖوُػِؿمَوَجَعْؾـَومُضُؾقَبُفِؿمَضوِدَقًيمُؼَقرُِّصقَنماْظَؽِؾَؿمَسـمٖعَقاِضِعِفم}ضولمتعودي:

ـُِفِؿ   [.94]ادلوئدة:{َوَغُلقْامَحظًّومعِّٖؿومُذطخملُروْامِبِفمَواَلمَتَزاُلمَتطَِّؾُعمَسَؾَكمَخكِئـٍَيمعِّ
غظرةماحؿؼورمؼـؼضماظعفدموغظرمإديمعـممبؽؾمصقرهموأذؽوظف،دالممميؼًماظغدرمإنماإلمم

فماظؼرآنماظؽرؼؿمحبولمادلرأةماحلؿؼوءمٖف،موَذؾسؼؾمظفالمموأريًؼموإغلوغوسدممتؼدؼر،مواسؿربهم

م موعؿقـّومضق٘ؼوبعدمأنمجعؾؿفماظيتمتـؼضمشزهلو مدقّؼو مظؾققوطيمواظـلٍ،مثؿممخقطًو تؼؾؾمصوحًلو

م مصؿعقده مؼـػعميفمأيمذقه،سؾقف ماألوديمحبقٌمال متعوديمإديمدريتف مَتُؽقُغقام}:ؼؼقل َوَظو

ـِمَبِعِدمُضٖقٍةمَأِغَؽوّثو،مَتٖؿِكُذوَنمَأِؼَؿوَغُؽِؿمَدَخَؾومَبِقـَُؽِؿ،مَأِنمَتُؽقَنمُأٖع ًِمَشِزَظَفومِع ٌيمِػَلمَطوظَِّؿلمَغَؼَض

م ماظؾَُّف مَؼِؾُؾقُطُؿ مٔإٖغَؿو مُأٖعٍي، ـِ مِع مَعوَأِرَبك ماْظِؼَقوَعِي مَؼِقَم مَظُؽِؿ ـٖ مَوَظُقَؾقِّـَ مَتِكَؿِؾُػقَنمِبِف، مِصقِف ـُِؿِؿ م{ُط

 .[م12]اظـقؾ:
ومـماظؾعقدةمسـماظظؾؿمواالدؿغاللموأطؾمأعقالمإنماظقصوءمبوظعفقدمواظعؼقدمادلعؿربةمذرّس  

معـمأػؿمدؾؾمحتؼقؼماألعـميف ماظـوسمبوظؾورؾموادؿؾوحيماألعقالمواظدعوءمواألسراضمـ

اجملؿؿع،موؼعقدمأثرػومؤراتفومسؾكماظػردمواجملؿؿع،مصلعوماظػردمصقعقدمسؾقفماظقصوءمبوظقسدم

مُؼِقٗىم}مبقؾيمآم)سٓزموجٓؾ(مورضقاغف،مضولمتعودي: َٓ مَوِاٖتؼكمَصٔنٖنما مَأِوصكمِبَعِفِدِه ـِ َبؾكمَع

موطػكمبذظؽمعـمصضؾمسؾكمعـمدبؾؼمبوظقصوءمبوظ[17]اظؾؼرة:{اْظُؿٖؿِؼنَي مصؿـمأحؾفم، عفد،



،موػذامم،موأشؾؼمدوغفمطؾمأبقابماظشرم،موصؿحمظفمطؾمأبقابماخلريمآمحرعفمآمسؾكماظـور

مَأِجّرام}وسدمآمظؽؾمعـموصكمبوظعفد،مضولمتعودي: مَصَلُقِمِتقِف مَأِوَصكمِبَؿومَسوَػَدمَسَؾِقُفماظؾََّف ـِ َوَع

م[91]اظػؿح:{َسِظقّؿو مواظررييمادلقدةمضقؿمغشرماجملؿؿعمسؾكمبوظعفقدماظقصوءمآثورموعـ،

ممواالدؿؼرارمواألعون مواأل، ماألحؼود موتزول مواحلُى، ـُ ماألع ممنضغوصقلقده مأحقجمصؿو،

م.أذيعنيمظؾـوسماخلريمظقؿقؼؼمبوظعفدماظقصوءمخبؾؼماظؿكؾؼمإديمطؾفوماإلغلوغقي

 
 
 
 

 


