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 "مجاالت الوفاء وأحكامه التكليفية دراسة فقهية مقارنة" 

 العازمي  الفي مطلق مذهل

 الكويت  –عبدهللا للعلوم األمنية رات العامة أكاديمية سعد قسم المقر 

 :الملخص

دراسمممة مقار مممةل علممم   تضمممه امممبا المجممم  لمفمماوت الوهممماك يأيةامممم  ال كلي يممة
مقدمممة يها:ممام أاميممة المجمم   يأسمممال ا  يممار  لمم   يمدممةلة المجمم  يأاداهمم   
ييمممديدو  يالدراسمممات السممماجقة  يممممن:ه المجممم  ي ث ممم   يأمممما الممجممم  األي م 
هفمماك الجممدي  عيمم  عممه مف:مموم الوهمماك يأيةاممم  ال كلي يممة  يأممما الممجمم  ال مما   

  كال مممال م المفممما  األي  الوهممماك هكمماا الجمممدي  عيممم  عمممه مفممماوت الوهممماك ياممم
جالع:د يالما اق  يال ا  م الوهاك جالوعد  يال ال م الوهاك جالبيع  يالراجعم الوهاك 
جممممالعقود  يال:ممممامءم الوهمممماك جاأليممممماا يالنممممبير يالكفممممارات  يالسمممماد م الوهمممماك 
جالبيعة  يالساجعم الوهاك جاألما ات. يأما الممج  ال ال م هفعل   للجمدي  عمه 

يةمممممام ال كلي يمممممة للوهممممماك. يتجمممممدات عيممممم  عمممممه الوهممممماك الوا ممممم  يالمسممممم ج  األ
يالمنديل يالمجرم يالمةريو. مع ممدا هم  كلمل علم  تواميف المف:موم هم  الل مة 
ياوصمممث و  ياألدلمممة ممممه القمممرأا يالسمممنة  يأقممموا  الفق:ممماك ممممه أ ممممة الممممباا  

 األربعة المع برة  مع المقار ة يال ر يف إا ي د.

 م هقد اش ملت عل    ا ه المج   يابت ألام المصادر يالمرا ع.يأما ال:اتمة

  المقارا(.ي  -اتمعُت ه  ابا المج  المن:ه ) اوس قرا    المن:هم

كوا الوهاك  لق شريف عا  رعيمع  يأا الجةمم   ابا المج م  جمه   ا  الن ا هم
ممما اق ضمم  فلمم  هعممك مممه المةلممف أي كفمم  عممه هعلمم  أي ت:ااممرو  مماه  ال كليفمم 

 ماليممممة هعممممك يالكممممف عنمممم . يأا الممممرا ف همممم  تعريممممف البيممممعم أ مممم  تمليممممل عمممماه
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جمعاياة جإكا شرع   أي تمليمل منفعمة ممايمة علم  ال   امد  م مه ممال . إلم  
 غار كلل.

  دة من:ا.إعداد دراسة علمية تبرز مفاوت الوهاك يالقيم المس فا ال وصياتم

 مفاوت  الوهاك  أيةام  تكلي ية  دراسة  مقار ة.المفتاحية:   الكلمات
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"Areas of fulfilment and mandated provisions 

comparative jurisprudence study" 

Lafi Motlaq Mozhel Al-Aazme. 

Department of Public Headquarters Saad Abdullah 

Academy of Security Sciences - Kuwait 

Abstract: 

This research included "areas of fulfilment and its 

mandated provisions a comparative study" on the 

introduction: the importance of research, the reasons for 

my choice of it, the problem of research and its objectives, 

its limits, previous studies, the research approach and its 

plan, and the first research: the first topic: the concept of 

fulfillment and its mandated provisions, and the second 

topic was talking about areas of loyalty: the first area of 

fulfillment of the Covenant and the Charter, and the 

second: fulfilling the promise, and the third. Fulfilling the 

sale, the fourth: fulfilling contracts, the fifth: fulfilling 

faith, vows and infidels, the sixth: fulfilling the sale, and 

the seventh: fulfilling the trusts. The third topic: I made 

him talk about the mandated provisions to meet. In it, she 

spoke of fulfilling the duty, the desirable, the delegate, the 

forbidden and the hated. This is based on the clarification 

of the concept in language and terminology, evidence 

from the Qur'an and Sunnah, and the statements of the 

jurists of the four imams of the four doctrines considered, 

with comparison and weighting, if any. 

The conclusion: it included the results of the research, and 

proved the most important sources and references. 

Curriculum: In this research, I followed the approach 

(inductive - and comparative).  
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Results: From the product of this research: the fact that 

loyalty is a high and high honorable creation, and that the 

mandated judgment required the request of the taxpayer to 

ask for or stop doing or choose between an act and his 

cessation. The most likely definition of sale is that a 

financial eye is owned with netting with legitimate 

permission, or that a permissible benefit is owned by the 

exterminator at a financial price. Otherwise. 

Recommendations: Prepare a scientific study highlighting 

the areas of fulfilment and values learned from them. 

Keywords: domains, fulfillment, judgments, commissioning, 

study, comparison. 
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 المقدمة 
الجمممممد   ك  المنممممة يالفضممممك ياةيسمممماا  يالصمممم ة يالسمممم م علمممم   بانمممما 
ييبابنا مجمد صل  هللا علي  يعل  أل  يصجم  يمه تمع:م جإيساا إلم  يموم 

 الديه .

 أما جعد م
الكريم ك م هللا   و ي تي  المافك مه  اه يدي  يو مه  لف    هإا القرأا  

أ زل  عل  رسول  صمل  هللا عليم  يسملم ادايمة للعمالماه   يمرشمدا إلم  صمرا  
ا مسمم قيم   يقممد تكفممك هللا ججف مم  إلمم  يمموم الممديه هقمما  تعممال     َز ْنن لن ََّّْ ا ْننََّّن ِإنََّّ 

ْر ْوِإن ا ْلهز ْلناِفظزونْ   . 9سورة الجفر أيةم  {الذِ كن

يقممد أكممد القممرأا الكممريم علمم  صممفة الوهمماك   يبمماه أ :مما صممفة أساسممية همم  
 نممماك الفمممرد يالمف ممممع   همممإكا هقمممدت األممممة الوهممماك يال قمممة   يامممعفت األياصمممر  
يت:ايت الع قات   يهقدت األمة الوهاك المب  امو ركمه األما مة يقموام الصمدق 

 هللا ه  األرض .   يك  :ا العقال اةل:   الب  او سنة

هاهلل يريد مه المؤمناه أا يةو وا أيعياك   يأا يةو وا أقويماك أعمزاك   ي ا 
هللا سمجا   قد  اه الثريق إل  كلمل كلم  . ي ا قضمية الوهماك تكماد تكموا شمم  
منسية ه  ياقعنا المعاصر  ماه المسملماه و سميما الوهماك جمالع:ود يالموااامق   

 ا ياآل رة .ه:  مه أ ثر ش  ا ه  الد ي
هلو   ر ا إل  ياقع المسملماه الاموم  فمد أا الع:مود يالموااامق  ماه النما  
مقثعة  يم فل ة يغار مصو ة ه   ميمع المفماوت يالميماديه   سمواك ممع هللا 

 أي مع النفء يمع اآل ريه .
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يألاميممممة اممممبو القضممممية همممم   ميممممع الميمممماديه كمممماا و  ممممد مممممه دراسمممم :ا   
الوهمممماك  مفمممماوت ايلممممت اممممبا المواممممو  ييسممممم   ل يالوقمممموي علا:مممما  يلممممبلل تن

 ه  الفق  اةس م  دراسة مقار ة ل.يأيةام  ال كلي ية 

 : البنثأهمية 

 عيما يل م المج  ت فل  أامية 
تنمع أامية ابا المواو  مه أامية الفا   المب  يعالفم   يي صمد   -1

 مفاوت الوهاك يأيةام  ال كلي ية.ل  جالمج  يالدارسة  ياو 
 إا ابا المواو  يفمع ما تفرَّق ه  ك   الفق  اةس م  مه أيةام -2

 جج  مس قك.الوهاك ه   يمفاوت 

الفق:يممة إا امبا المواممو  إسم:ام م وااممع ممه المايمم  هم  الدراسممات  -3
 المعاصرة .

يم مممك امممبا الموامممو  أاميمممة  اصمممة جالنسممممة لممم   ممممه ياممم  تنميمممة  -4
الملكمممة الفق:يمممة  يالقمممدرات المج يمممة ممممه  ممم   دراسمممة موامممو  هق:ممم  

 معاصر .

 : البنثأسباب اختيار 

 ه  األمور اآلتية م المج  تكمه أسمال ا  يار  ل:با 

 .مفاوت الوهاكالجا ة إل  تبااه  -1

ال:اصة جالوهماك  يمما يفم  علم   ال كلي يةالجا ة إل  تباه األيةام  -2
 .يف  ج   يما يجرم علي  الوهاك ج المسلم أا 

 ة.مس قل يةمواوع ه  ييدةالمفاوت ال:اصة جالوهاك  عك  -3
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الوهماك   األيةام ال كلي ية الم علقة جمفماوت الجا ة إل  الوقوي عل    -4
 .ه  الفق  اةس م 

 مشكلة البنث:

 المج  ه  األسئلة اآلتيةم تكمه مدةلة

 ؟ياوصث وما او مف:وم الوهاك ه  الل ة  -1

 ما او مف:وم األيةام ال كلي ية؟ -2

 ما ا  مفاوت الوهاك ه  الفق  اةس م ؟ -3

 ما ا  األيةام ال كلي ية الم علقة جالوهاك ه  الفق  اةس م ؟ -4

 أهداف البنث:
األسمئلة المواردة هم  مدمةلة المجم  تكمه أامداي المجم  هم  اة اجمة عمه  

 يا م

 الوهاك ه  الل ة ياوصث و. دولة -1

 الوقوي عل  مف:وم األيةام ال كلي ية. -2

  ياا المفاوت ال   يةوا ها:ا الوهاك ه  الفق  اةس م . -3

  ياا األيةام ال كلي ية الم علقة جالوهاك ه  الفق  اةس م . -4

 حدود البنث: 
أيةام     الوهاك مفاوت تدير يديد المج  يو  المصثلجات اآلتيةم 

 تكلي ية. 
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 الدراسات السابقة :
الدراسممة األيلمم م الوهمماك همم  اممموك القممرأا الكممريم ) دراسممة مواممموعية (  

غزة  كلية أصو  الديه  قسم –  الفامعة اةس مية   إعداد/ يهاك يادر شقورة
ام  غار أا امبو الدراسمة هم  ال فسمار  يدراسم   هم  1431ال فسار يعلوم     

 الفق  .
  للسمم:اي    غاممر أا ال ممما  السممعد همم  الوهمماك جالوعممد  الدراسممة ال ا يممةم

 .قا ق ياآلدال   يدراس   ه  الفق ابا ه  الر 
الوهمممماك جالوعممممد همممم  الفقمممم  اةسمممم م   تجريممممر النقممممو   الدارسممممة ال ال ممممة م

يمراعمماة اوصمممث و  إعداد/المممدك ور  زيممم  كمممما  يمممماد  غامممر أا امممبا المجممم  
 .ال كلي ية  أيةامي  مفاوت الوهاك اص جالوهاك جالوعد هقط  يدراس   ه  

الدراسة الراجعةم الوهاك جالوعد ه  الفقم  اةسم م   إعمداد/ الدمير اماريا 
 ل   ياو كساجقة . ليف  ا

ياناك إشارات م فرقة ه  إفار ال قاهة اةس مية   يالمعام ت المالية   
 ت جدث عه جعض  ز يات المواو  .

يأمممما موامممو  أيةمممام الوهممماك هممم  الفقممم  اةسممم م  دراسمممة مقار مممة  هفديمممد 
إا شماك هللا  –يسيضيف للمة مة اةسم مية رسمالة علميمة ت:صصمية مجةممة 

 .  -تعال  

 ج البنث:م ه
أسمم :دم همم  اممبو الدراسممة المممن:ه اوسمم قرا     يالمممن:ه المقممارا  يسمم تمع 

 ه  ك اجة ابا المج  ما يل م
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  مع المادة العلمية مه ك   الفق  اةس م . -1
–ككر األدلة مع  ياا ي   اوس دو   يمما يعمرض ل:ما ممه مناقدمة  -2

مممع تممرك كلممل همم  جعممض المسمما ك لعممدم اةفالممة  مممع ككممر  -إا ي ممد 
 ال: ي إا ي د  يبياا الرا ف ه  المسا ك ال: عية .

أككمممممر جعمممممض األيةمممممام ال ممممم  ت:ممممم  الممجممممم   كمممممال عريف  يبيممممماا  -3
 : .يالجةم الفق –إكا كاا م فقا علا:ا–المدريعية 

 ال عريف جالمصثلجات ال ريمة ه  ال:امش. -4

 َعْزُي اآليات إل  موااع:ا ه  المصجف الدريف . -5

ت:ريه األيادي  النبوية جَعْزياا إل  م ا  ِّ:ما ممه دياييمه السمنة  همإا  -6
كممماا الجمممدي  قمممد أ ر ممم  الم:مممار  يمسممملم أي أيمممداما  همممإ   أك فممم  

همممإ   أ ر ممم  جمممالعزي إلا:مممما  أي إلممم  أيمممداما  أمممما مممما لمممم ي:ر ممماو 
ججسممم  مواممممع  هممم  ك مممم  السممممنة األ مممر   مممممع ككمممر در  مممم  عنممممد 

 المجدااه .

عنمممممد  قمممممك كممممم م أيمممممد العلمممممماك جمممممالن  أ عمممممك كلمممممل  ممممماه ع م ممممم   -7
 ال نصي   يأياق ه  ال:امش  بكر المصدر مماشرة .

 ككر  يا ات مرا ع المج  عند أي  مرة يرد ها:ا . -8

يابمت المصمادر  ياع  اتمة هم  أ مر المجم  ت ضممه أ مرز الن ما ه -9
 .يالمرا ع
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 خطة البنث :         
  ممايممم   يا امممةاق ضمممت فبيعمممة امممبا المجممم  تقسممميم  علممم  مقدممممة   

 .ي اتمة ت ضمه أام الن ا ه

أامية المج   يأسمال او  يار  يمدةلة المج   يأاداه   المقدمة يها:ا  
 ييديدو  يالدراسات الساجقة  يمن:ه المج  ي ث  .

 المبنث األول: مفهوم الوفاء واألحكام التكليفية. 
 المبنث الثاني: مجاالت الوفاء. وفيه ما يلي:

 المفا  األي م الوهاك جالع:د يالما اق. 
 عد.المفا  ال ا  م الوهاك جالو  
 المفا  ال ال م الوهاك جالبيع. 
 المفا  الراجعم الوهاك جالعقود. 
 المفا  ال:امءم الوهاك جاأليماا يالنبير يالكفارات. 
 المفا  الساد م الوهاك جالبيعة. 
 المفا  الساجعم الوهاك جاألما ات. 

 المبنث الثالث: األحكام التكليفية للوفاء. وفيه ما يلي:
   .أيوم الوهاك الوا 
 اا يام الوهاك المس ج . 
 اال ام الوهاك المنديل. 
 راجعام الوهاك المجرم. 
  امسام الوهاك المةريو. 

 يال:اتمةم يها:ا أام الن ا ه يابت المرا ع يالمصادر.  
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 المبنث األول 

   واألحكام التكليفية الوفاء مفهوم

 أوال : تعريف الوفاء في اللغة .
قمما  الراغمم    يالجممري المع ممك كلمممة تممد  علمم  إكممما  ي تمممامالممواي يالفمماك 

ام   يقممما  م درامممم ياي يكامممك الوهممماك ممممه المممواه  المممب   لممم  ال مممملاألصمممف:ا  م 
تز ن   قمما  عممز ي ممك  ياي ْل ِإِا ِتلََّّن ْكلََّّن وا الن فََّّز ر ي ...   35اةسممراك أيممةم {ْوْأون قممد عبمم 

ز ْيتَََََّّّّّْ   عمممممه المممممموت يالنممممموم جمممممال ََّوه ِّ   قممممما  تعمممممال م  َْ َّللا  ل ْي حَََََِّّّّّ فَََََّّّّّز ْنن ْوف ى األن
ِتها  .(1) ل42 مالزمر{ْمون

ييه  الد ك يعيا عل  هعمو  أ   الوهاك اد ال در  ليقا  ا ه من ورم 
تممم يك ممر   يالمموه  الممواه   يالمموه  الممب  يعثمم  الجممق يي  ممب الجممق   يالوهمماك 

 .(2)لال:لق الدريف العال  الرعيع

يهاك امد غمدر    الوهاك ل ةم يه  جالع:د كوع   ليقا  الفاريز أجاد م  
ل  م تممم يك ممر   ه:ممو يهمم  يياي   يزاد الفاممريز  .(3)لكمم يه  يالدمم ك يعيمما كصممُ

 

  تجقاممممقم صممممفواا عممممد اا  (778صممممم )( مفممممردات ألفمممما  القممممرأا للراغمممم  األصممممف:ا   1)
 ام.1412 -دمدق  اريت  الثمعةم األيل   -الدايد   دار القلم  الدار الدامية 

 - اممريت  الثمعممةم ال ال ممة  –  دار صممادر (15/466)لسمماا العممرل و ممه من ممور  (  2)
 ام . 1414

  تجقاممقم مة مم  تجقاممق  (4/403)( القممامو  المجمميط للفاممريز أجمماد    مممادة ل يهمم ل  3)
ال راث ه  مؤسسة الرسالة  جإشرايم مجمد  عيم العرقُسوس   الناشرم مؤسسة الرسالة 

 م. 2005 -ام  1426لبناا  الثمعةم ال امنة   –للثماعة يالندر يال وزيع   اريت 
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أجاد  معن  للوهاك لم ي ثرق إلي  كك مه ا ه من مور   يالراغم  األصمف:ا   
 . (1)لأا الموعية اسم للمدينة المنورةلياو م 

ريف ال:لمممق لم ييسممم فاد ممممما سمممبق أا الوهممماك عنمممد علمممماك الل مممة امممو الدممم 
عر ه:و ياي إكا زاد  ييهات ل  جالع:د أه    العال  الر عيع مه قول:مم يه  الد 

   .ليياهات أياه 

 ثانيا : تعريف الوفاء في االصطالح .
َبلِّل لقا  أ مو المقماك الجنفم م  ْيَء كمَ د  َيلمَ َو اْلقيمام جُِّمْقَ ضم  اْلَع:مْ اكم امُ اْلَوهمَ
يَفاك  عِّي ِّ ُمَمالَ ة َليست هِّ   .(2)لاْلَوَهاك اْةِّ

الوهممماكم امممو م زممممة فريمممق المواسممماة يمجاه مممة ع:مممود ليقمما  الفر ممما  م 
الوهممماكم م زممممة فريمممق م لالقااممم  عبمممد النبممم   مممه  كمممر  يقممما   .(3)لال:لثممماك

المسمممماياة يمجاه ممممة الع:ممممود ييفمممما مراسممممم المجمممممة يالم:الثممممة سممممرا يع  يممممة 
 .(4)ليضورا يغامة

بر علممم  مممما يببلممم  اة سممماا ممممه  فسممم  الوهممماكم امممو ليقممما  الفمممايام  الصممم 
ب  قثعمم  علمم   ا يضمممن  )جمق ضمم  الع:ممد المم  ييرانمم  جمم  لسمما  . يال:ممريج مممم 

 

 . (4/403)اد  ( القامو  المجيط  للفاريز أج 1)
  تجقاممممقم  (1/948)( الكليممممات معفممممم همممم  المصممممثلجات يالفممممريق الل ويممممة للكفممممو    2)

  اريت. ديا سنة للندر.  –عد اا درييش يأ ر  مؤسسة الرسالة
  امممممث  يصممممجج   ماعممممة مممممه العلممممماك جإشممممراي (1/253)( ال عريفممممات للفر مممما    3)

 م.1983-ام 1403ةم األيل  لبناا  الثمع–الناشر   دار الك   العلمية  اريت 
  عمرل عماراتم  الفارسميةم  (3/317)للنكمر     (  امع العلوم ه  اصث يات الفنوا   4)

امم 1421لبنماا /  امريت  الثمعمةم األيلم    -يسه اا   هج   دار الك   العلميمة 
 م.2000 -
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 فس ( ي ا كاا مفجفا ج   هليء يعد  يعي ا مه لم تلجق   وها   أكي ة ي ا قل ت  
يكل مممما أامممر  جممم  المممد  و  تجمممت مممما يةمممم جممم  علممم   فسممم  كممماا كلمممل أ لممم  هممم  

 .(1)لالوهاك
إا الوهمماك اممو ل ال مممات علمم  الجمم  ي دام مم  إلمم  الممموت لال زالمم م يقمما  

 . (2)لمع    يبعد الموت مع أيودو يأصدقا  

ي بمماه أ مم  قممد اشمم مك علمم   مممه  مم   اممبو ال عريفممات لمصممثلف الوهمماك  
  يالوهمماك مممع الوهمماك مممع هللا  يالوهمماك مممع رسممو  هللا  –أ مموا  الوهمماك األربعممة 

 يكي ية أدا   . -النا    يالوهاك مع النفء 

 ثالثا: العالقة بلَ المع للَ اللغوي واالصطالحي:
هممم  المعناممماه الل مممو  ياوصمممث ي     سممم ثيع أا  سممم :رج  الن مممرجعمممد 

الع قة  ان:ما   يا  ع قة تكامك يتدا ك ه  اول زام ياةتمام ه  المجاه ة 
عل  الع:ود يالموااامق جفميمع أ واع:ما يمفاوت:ما   يال ممات علا:ما لنامك األ مر 

دْ يال ممموال ممممه هللا عمممز ي مممك   قممما  تعمممال    فَََّّّى ِبمَََّّّا  اهَََّّّْ َن ْأون هز َّللا ْ  ْومَََّّّْ ْ ْليَََّّّن
رًا ْ ِظيماً  ِتيِه ْأجن  .10الف ف أيةم  {ْفْسلزؤن

 .مفهوم النك  التكليفيرابعا:   

 .(3)الجةم ال كليف  م او الم علق ج هعا  المةلفاه جاوق ضاك أي ال :اار

 

  يققممم  يشمممرو غريمممم م ا مممه (24صمممم)( ت:مممبي  األ ممم ق يتث:امممر األعمممراق  لمسمممةوي    1)
 ال:ثا   الناشرم مة مة ال قاهة الدينية  الثمعةم األيل  . ديا سنة للندر .

  اريت.  ديا سنة الندر . –  دار المعرهة  2/184إيياك علوم الديه  لل زال   (  2)
  مة ممة صمبيف جمصمر   مديا فمعممة 1/22( شمرو ال لمويف علم  ال واميف  لل ف مازا     3)

 يبديا تارير .
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او ما اق ض  فل  هعك ممه المةلمف  أي كفم   عمه هعلم  أي ت:اامرو  ماه   أي م
 هعك يالكف عن .

ْواِلِه ن هم ممما  مممما اق ضممم  فلممم  هعمممك ممممه المةلمممف قولممم  تعمممال م   َن ْأمَََّّّن ذن مَََِّّّ خَََّّّز
ْدْقةً  ْ لََّّن ِ   يقولمم م  103ال وبممة أيممةم  {صََّّْ َج الن ِِ حََِّّ ا ى ال ََّّ  ِ ْ لََّّْ أ  عمممراا  {ْولِلِ 
فزوان ِبالنعزقزوديقول م       97أيةم   َْ آْم زوان ْأون   يغامر  1الما دة أيةم  {ْيا ْأَيْها ال ِذي

 كلل مه النصوص ال   تثل  مه المةلف أهعاو.

وم  يم ا  ما اق ض  فل  الكف عه هعك  قولم  تعمال م   ْخرن قَّْ اْل ْيسَّن
م   ون َ قََّّْ نََّّْ   يقولمم م   11الجفممرات أيممةم  {مََِّّ  وان النِ  ْربََّّز   32اةسممراك أيممةم  {ىْواْل ْتقن
ِنيََّّرِ يقولمم م   مز ْوْلنََّّن ز النِخ ن د  ةز ْوالََّّن تََّّْ ْملن كز ز الن ين مََّّْ ن ْ لََّّْ رِ    يغاممر  3الما ممدة أيممةم  {حز

 كلل مه النصوص ال   تثل  مه المةلف الكف عه أهعا .
يم ا  ما اق ض  ت:اار المةلمف  ماه هعمك يالكمف عنم   قولم  تعمال م 

و   ْطادز تز ن ْفاصَََََّّّّّن ا ْحْللَََََّّّّّن ِْ اْل ز   يقولممممم م ي 3الما مممممدة أيمممممةم {ان ْوِإ ْلِ  الَََََُّّّّّ  ا قزضَََََِّّّّّ ِْ ِإ
ْرن ِ  ي األن وا فَََِّّّ رز   يغامممر كلمممل ممممه النصممموص ال ممم   10الفمعمممة أيمممةم  {ْفانْتشَََِّّّ

 تق ض  ت:اار المةلف  اه هعك الد ك يالكف عن .
ي  ممما سممم  اممبا النممو  الجةممم ال كليفمم  أل مم  ي ضمممه تكليممف المةلممف 

ه هعك يالكف عنم . يي م  ال سممية رماار جفعك أي كف عه هعك أي ت:اارو  ا
عيما فلم  جم  ممه المةلمف هعمك أي الكمف عنم . يأمما مما  امر جم  المةلمف  ماه 
هعك يالكف عن  هو م  تسمما   تكلي يماي غامر رماار  أل م  و تكليمف عيم  يل:مبا 

 .(1)قالوام إا إف ق الجةم ال كليف  علي  مه جال ال  لا  

 

 -  الناشمر م مة ممة المدعوة  102   1/101( علم أصو  الفق   لعبد الواال  م ي  1)
 ة م عه الثمعة ال امنة لدار القلم. شمال األزار  الثمع
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 ال عبار عه أقسام الجةم ال كليف  عل  مباباهميا  لف العلماك ه  
ر عمممه أقسمممام مممما كاممم  إليممم  الفم:مممور  ممم  األينممماي األي  م أ ممم  ُيعبمممَّ

ل  ي ل ل  يل اةجايمممة ل  ي ل ال جمممريمدل الجةمممم ال كليفممم   مممم لالو مممول ل  يل النممم
 الكرااة ل.

ر عممه تلممل األقسممام  ممم ل الوا مم  ل  مممبا  األينمماي ال مما   م أ مم  ُيعبممَّ
 نديل ل  ي لالمماول  ي ل الجرام ل  ي ل المةريو ل.الميل

لميء  -م  ي  -ياألْيل  ه  ال عبار او األي ؛ يكلل ألا ل الوا   ل 
يةماي  ي  ما او هعك مةلف تعلق ج  اةيفال  ه:و مه م علقات الجةم يليء 

 مه أقسام .
كبلل المنديل ليء يةماي  ي  ما او هعك مةلَّف تعلَّق جم  النمدل ه:مو 

 .(1)مه م علقات الجةم  يليء مه أقسام 
 ثمممال ال كليمممف جممماألمر يالن:ممم  ياةجايمممةم يم علقممم  لقممما  الزركدممم م 

األيةمممام ال:مسمممةم الو مممول  يال جمممريم يالنمممدل  يالكراامممة ياةجايمممة؛ ألا لفممما 
 كليمف علم  الكمك مفماز ممه جمال إفم ق الكمك ال كليف يد  علي   ي فم ق ال

ي رادة الفممزك؛ ألا ال كليممف همم  الجقيقممة إ ممما اممو للو ممول  يال جممريم يالنسممياا 
يممؤار همم  اممبا القسممم  يل:ممبا و يمم ام الناسمم    ممرك الممم مور  يو جفعممك المن:مم . 
ال ا  م  ثال الواعم الب  أ بر ا أا هللا ياع   ييسم   ثال اة ممار  

 

 1/28( أصو  الفق  الب  و يسع الفقي   :ل   لعياض  ه  مام   مه عموض السملم    1)
المملكة العربية السعودية  الثمعمةم األيلم    -  الناشرم دار ال دمرية  الرياض    29   

 م 2005 -ام  1426
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يضا؛ ألا الوصف ال اار المنضمط الم ضمه يةمة الب  ربط ياو  مسة أ
 ج  الجةم إا  اس  الجةم ه:و السب  يالعلة يالمق ض .

ي ا  اهمماو هالممما ع  يتاليمم  الدممر   اممم الصممجة  اممم العزيمممة  يتقا ل:مما  
الر صة. هاألي م أيقات الص ة ي صال الزكاة. يال ا  م كالمديه هم  الزكماة  

يالنفاسممممة همممم  الصمممم ة. يال المممم م كممممالجو  همممم  الزكمممماة يالق ممممك همممم  الماممممراث  
يالث:ارة ه  الص ة. يالراجعم الجةم عل  الدم ك جالصمجة يالفسماد يالممث ا. 

 .(1)ليال:امءم كجك الما ة للمضثر

تقسمميم الجةممم ال كليفمم  ليقمما  عيمماض  ممه  ممام   ممه عمموض السمملم م  
 عند الفق:اك.

العمماد  يلمبلل  علموا الجةمم صمفة لفعمك الفق:اك ي كلمموا هم   يماا يةمم أهعما  
العبد يقسموو إل   مسة أقسمام ام م الوا م   يالمنمديل  يالمجمرم  يالمةمريو  
يالمممممماو. يالجن يممممة زاديا علمممم  اممممبو األقسممممام قسممممماه أ ممممريه امممممام الفممممرض  

 . (2)ليالمةريو كرااة تجريم

 

امم 1414الك بم   الثمعمةم األيلم     دار  170  1/169( المجر المجميط  للزركدم     1)
 م.1994 -

 . 1/29( أصو  الفق  الب  و يسع الفقي   :ل   لعياض السلم  2)
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 المبنث الثاني 

 مجاالت الوفاء  

 بالعهد والملثاق. المجال األول: الوفاء 

 تعريف العهد لغة واصطالحا.أوال: 

 العهد لغة : 
  العاه يال:اك يالدا  أصك دا  عل  اوي فما  جالدم كلقا  ا ه هار  م  

 .(1)لي يداث الع:د ج    يالفمع ع:ود 

ِد ِإن  الع:ممد جمعنمم  ع:ممد قمما  تعممال   ليقمما  ا ممه من ممور م  وا ِبالنْعهََّّن فََّّز ْوْأون
ؤزالً  ْد تاْن ْمسن . ياو كك ما عواد علي  يكك ما  اه العمماد 34اةسراك م    {النْعهن

  مه مواااق ه:و ع:د   يالع:د جمعن  الوصية   يأيضا او الب  ية   للمووة
ي معممم  ع:مممود   ييممم ت  أيضممما جمعنممم  الوهممماك   يالع:مممد اول قممماك يع:مممد الدممم ك 

 .(2)لع:دا

 العهد في االصطالح .

يسممم  المواممق الممب  يلمممزم  اممو يفمما الدمم ك يمراعاتمم  يمماو جعممد يمما   
مراعاتمم  ع:ممدا   يع:ممد هللا تعممال  يةمموا تممارة جممما ركممزو همم  عقولنمما   يتممارة جممما 
أمر ممما جممم    يالمعاامممد هممم  الدمممر  ي:ممم   جممممه يمممد ك ممممه الكفمممار هممم  ع:مممد 

 . (3)المسلماه

 

 . 4/167( معفم مقاييء الل ة   و ه هار  مادة ل   ام د ل  1)
 . 3/382( لساا العرل  و ه من ور هصك العاه  2)
 . 1/161( ال عريفات  للفر ا    3)
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 ثانيا: الملثاق لغة واصطالحا .
 تعريممممف الما مممماق ل ممممة م الممممواي يال مممماك يالقمممماي كلمممممة تممممد  علمممم  عقممممد 

 . (1)ي يةام   يياقت الد ك أيةم     يالما اق الع:د المؤكد 

ال قممة مصممدر قولممل ياممق جمم  جالكسممر ها:ممما   يالوااقممة لقمما  ا ممه من ممور م 
  .(2)لمصدر الد ك المجةم   يالما اق الع:د مفعا  مه الوااق

 تعريف الملثاق في االصطالح . 

 . (3)ييةوا مجةما ليء  قض  او ما يواق ج  الد ك  

 العالقة بلَ العهد والملثاق .ثالثا:  

 مه     ما سبق مه تعريف الع:د يالما اق ي باه ما يل م
هالع:د يم ت  لمعماا غامر معنم  الما ماق هممه  أا الع:د أعم مه الما اق  

كلل م   م  اك جمعن  الوصية ياألمر يالعقد ياألعما  الصمالجة   يالبيعمة   
 الزماا   الوهاك   األماا   او  صاص يغار كلل .

الَّذيَ أما الما اق ه:و أ   مه الع:د يم ا  كلل ممه كم م هللا تعمال   
  هسمراا جعمض المفسمريه م . 27مةلمقمر ا { ي قضون  هَّد   مََّ بعَّد ملثاقَّه

 . (4)ج ا الما اق الع:د المؤكد جاليماه

 

  اريت .  –  الناشرم دار الفكر 1/90( ريو البياا  لألس ا بول    1)
 . 447   446/ 10( لساا العرل  و ه من ور هصك الواي  2)
 . 853( مفردات ألفا  القرأا  للراغ  األصف:ا   صم 3)
 . 1/90( ريو البياا  لإلس ا بول   4)
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يقمما   الما مماق توكاممد الع:ممد مممه قولممل ل أياقممت الدمم ك إكا أيةمممت شممدو  
 . (1)جعض:م م الع:د يةوا ياو مه الم عااديه   يالما اق يةوا مه أيداما

 : العهد والملثاق ومجاالته في تالم الفقهاء .رابعا
النمممارر هممم  ك ممم  الفق:مممماك ي ضمممف لممم  أا الع:ممممود يالموااامممق  ممماكت همممم  
مفمممممماوت عديممممممدة من:مممممما م العقاممممممدة   يالعمممممممادات   يالع قممممممات  مممممماه الممممممدي    
يالمعمممام ت  ممماه األهمممراد يالفماعمممات   يالقضمممايا او  ماعيمممة   يالف:ممماد هممم  

 . (2)سباك
م: لفمة يممه يمما و شل عي  أا الع:د يالما اق يد ك هم  أ موال الفقم  ال

 أم لة كلل ما يل م

 العهود والمواثلق في جانب العقلد  . 
 فممد جعممض أيممات الع:ممد يالما مماق ال مم  ت علممق جاةيممماا جمماهلل تعممال  تممربط 
 مممماه اةيممممماا يالع:ممممد ربثمممما قويمممما   يأا السممممب  الر يسمممم  همممم   قممممض الع:ممممود 

ل مَََّّّا } ْأْوتز يالموااامممق امممو عمممدم اةيمممماا أي امممعف    يدلامممك كلمممل قولممم  تعمممال  
ِم زونْ  ْثرزهز ن ال يزؤن هز ن ْبلن ْأكن دًا ْنْ ْذهز ْفِريق  ِم ن وا ْ هن  . 100المقرة أية م  { اْهدز

هممم  ك اجمم  لاةيةممام همم  أصمممو   يقممد اسمم د   :ممبو اآليمممة اةمممام ا ممه يممزم
األيةمممام ل الممممال ال الممم  يالعدمممريام هممم  اس صمممجال الجممما  يبثممم ا  ميمممع 

 العقممود يالع:ممود يالدممري  إو ممما أي ممم  من:مما قممرأا أي سممنة عممه رسممو  هللا 
 اا  ة.

 

 . 57( الفريق  للقراه  صم 1)
 . 68الكريم  د/ يهاك يادر شقورة صم ( الوهاك ه  اوك القرأا 2)
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قمما  أ ممو مجمممد ا ممه يممزم م ل  إكا يرد الممن  مممه القممرأا أي السممنة ال ا  ممة 
  ممد  أا كلمل الجةمم قمد ا  قمك أي جثمك ممه ه  أمر ما عل  يةم ما ام ادع

أ ك أ   ا  قك كلل الد ك المجةوم عي  عمه جعمض أيوالم  أي ل بمد  زما م  أي 
ل بممد  مةا مم  هعلمم  مممدع  ا  قمما  الجةممم مممه أ ممك كلممل أا يمم ت   برامماا مممه 

اا  ممة علمم  أا كلممل الجةممم قممد ا  قممك أي   مم  قممرأا أي سممنة عممه رسممو  هللا 
  ي ا لمم يم ت جم  ه:مو ممثمك عيمما ادعم  ممه كلمل جثك هإا  اك جم  صمف قولم

يالفممرض علمم  الفميممع ال مممات علمم  ممما  مماك جمم  الممن  ممما دام يمقمم  اسممم كلممل 
الد ك المجةوم عي  علي  أل م  اليقماه يالنقلمة دعمو  يشمر  لمم يم كا هللا تعمال  

 .(1)ج  ه:ما مرديداا كاكجاا ي   ي ت  الن   :مال
هللا تعممممال  علمممم  أ بيا مممم  ياتممممماع:م  همممماألمم يالدممممعول مثالمممممة جممممما أ ممممبو

ي صرت:م يأا مه ينقض ع:دو ييةبل جما  اكت ج  الرسك ه:بو قمة ال:يا ة 
نا يعدم الوهاك جالع:د   يقو  تعمال     دن د  ْوِإنن ْوجَّْ َن ْ هَّن ِرِه ن مَِّ ثَّْ نا أِلْكن دن ْوما ْوجَّْ

 َْ ِقل ْرهز ن ْلفاسََِّّ ثََّّْ . هعممدم اةيممماا جالرسممك  قممض للع:ممد  102األعممراي أيممة م  {ْأكن
 . (2)يالما اق الب  أي م  هللا تعال  علانا

 العهود والمواثلق في جانب العبادات .

 مماكت اآليممات القرأ يممة ال:اصممة جممالع:ود يالمواااممق همم   ا مم  العمممادات 
 ل ؤكد عل  الع قة القوية  اه الع:ود يالعمادات ال   شرع:ا هللا تعال  .

يقد أمر هللا تعمال  عممادو هم  ك امر ممه اآليمات القرأ يمة جالعممادة ياول مزام 
لن اً  :ا   همن:ا قول  تعمال     ِه ََّْ ِرتزوا بَِّ وا َّللا ْ ْوال تزشن   36النسماك أيمةم  { ْوا ن زدز

 

  تجقاممقم الدممير أيمممد مجمممد شمماكر   5/2( اةيةممام همم  أصممو  األيةممام و ممه يممزم   1)
 قدم ل م األس اك الدك ور إيساا عما   الناشرم دار اآلهاق الفديدة   اريت .

 . 68( الوهاك ه  اوك القرأا  يهاك يادر شقورة  2)
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الْ  ْوآتزوا الن كا ْ . يقول  تعال      ُ   يأمر هللا تعمال  43المقرة أيةم  {ْوْأِقيمزوا ال
ْي هاك جالع:د يبالثاعة يالعمادة هقا  تعمال  جالو  وا ِنعنْمتَِّ رز كَّز ِن راِئلْل ا } ْيا ْبِ ي ِإسن

ارنْه زونِ  اْي فَّْ ِدتز ن ْوِإيَّ  ِدي أزوِف ِبْعهَّن فزوا ِبْعهن كز ن ْوْأون ْعمن ز ْ ْلين المقمرة أيمة م   {ال ِتي ْأنن
  . يامممبا الع:مممد هممم  قمممو   م:مممور العلمممماك عمممام هممم   ميمممع أياممممر هللا تعمممال40

 . (1)ي واهي  ييصاياو
النو  ليقد    عل  كلل اةمام الدافب  ه  ك اج  ل المواهقات ل هقا  م 

الراجمممعم هممم   يممماا قصمممد الدمممار  هممم  د مممو  المةلمممف تجمممت أيةمممام الدمممريعة   
 ييد مك عل  مسا ك  المس لة األيل م

المقصمممد الدمممرع  ممممه يامممع الدمممريعة إ مممراج المةلمممف عمممه داعيمممة امممواو  
ا   ا  يمممارا  كمممما امممو عبمممد   اامممثرارا. يالمممدلاك علممم  كلمممل ي ممم  يةممموا عبمممد 

 أمورم

أيممداام الممن  الصممريف الممدا  علمم  أا العممماد  لقمموا لل عبممد    يالممد و  
إلممم  غامممر كلمممل ممممه اآليمممات اآلممممرة   تجمممت أممممرو ي :يممم  ...... إلممم  أا قممما  م

جالعمادة عل  اةف ق  يب فاصال:ا عل  العموم  هبلل كلم  را مع إلم  الر مو  
إل  هللا ه   ميع األيموا   ياو قيماد إلم  أيةامم  علم  كمك يما   يامو معنم  

 .(2)لال عبد  

  

 

 تجقامممقم الدمممير مجممممد علممم   1/68تفسمممار القمممرأا لل عمممالب   ( الفمممواار الجسممماا هممم   1)
 ام . 1418 - اريت  الثمعةم األيل   –معوض  يأ ر  دار إيياك ال راث العرب  

  تجقاقم أ و عبادة مد:ور  ه يسه أ  سملماا  دار  2/290( المواهقات   للدافب   2)
 م.1997ام/ 1417ا ه عفاا  الثمعة األيل  
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 العهود والمواثلق في جانب األخالق واآلداب . 
ات الع:ممد يالما مماق همم   ا مم  األ مم ق   مممه األ مم ق ال مم  تضمممن :ا أيمم

يال   أي ب:ا هللا تعال  عل   نم  إسمرا اك جم ا ي جلموا  :ما ام م اةيسماا إلم  
الوالديه   ي ي اك ك  القرب  يالمساكاه   يال:ثال مع النا  جالجسن    قما  

َِ تعممال   ْلتََّّامى ْوالنْمسََّّاِكل بََّّى ْوالن رن ي النقز سََّّانًا ْوِِ َِ ِإحن ْدين ِِ }ْوِبالنوالََِّّ ا وا ِلل ََّّ  ْوقزولََّّز
 . 83المقرة أيةم  {حزسن ًا 

يقممد أانمم  هللا علمم   بيمم  مجمممد صممل  هللا عليمم  يسمملم ججسممه  لقمم  هقمما م 
لزق  ْ ِظي   }  . 4القلم أيةم {ْوِإن ْك ْلْعلى خز

ْبلَّى يقد أعله هللا تعال  مجب   للموهاه جع:ودو قما   هم  ك اجم  العزيمز   
 َْ ِدِه ْوات قى ْفِإن  َّللا ْ يزِنَب النمزت ِقل فى ِبْعهن َن ْأون  . 76أ  عمراا أيةم {ْم

اةمممبا  ممماكت أيمممات الع:مممد يالما ممماق هممم   ا ممم  األ ممم ق ل مممؤد  م:ممممة  
معمد عمه األ م ق الركيلمة ليسمود أساسية ه  الج  عل  األ  ق الجسنة   يال

المف مممع المجمممة يال عمممايا   يل كمموا المف معممات اةسممم مية قممدية ل ارامما ممممه 
 .(1)المف معات األ ر  يلك  تبن   ا  كا  لق رعيع

يمممما  ممم  علمم  كلممل مممه الفق:مماك اةمممام  ممه يممزم همم  ك اجمم  لاةيةممام همم  
ل الجممما  يبثممم ا أصمممو  األيةمممام ل الممممال ال الممم  يالعدمممريام هممم  اس صمممجا

 ميع العقود يالع:ود يالدري  إو ما أي م  من:ا قرأا أي سمنة عمه رسمو  هللا 
  (2)اا  ة. يقد سمقت اةشارة إلي . 

  
 

 . 70اوك القرأا  يهاك يادر شقورة صم( الوهاك ه   1)
 . 5/2( اةيةام ه  أصو  األيةام  و ه يزم  2)
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 العهود والمواثلق في جانب العالقات الدولية .
للجماكم المسملم  أا يعقمد الع:مود يالموااامق ياوتفافيمات هم    شر   اةس م

السممملم يالجمممرل ممممع المممدي  األ مممر    جمممما يجقمممق مصمممالف الديلمممة اةسممم مية   
ييضمممه ل:مما اسمم قراراا ي فوكامما يسمم م :ا   يقممد أ مم  هللا تعممال  الوهمماك   لممل 
الع:مممممود يالموااامممممق ي تمام:ممممما يعمممممدم  قضممممم:ا   ياع بمممممر  قضممممم:ا  يا مممممة يغمممممدرا 

 . (1) داعاي 

يقد قو  اةس م الع قمة  ماه األهمراد يالمف معمات ياألممم يالمدي  جعضم:ا 
مع جعض   ييدد إفاراا يسياس :ا   يب:با تواقت الع:مود يالموااامق   ل كموا 

 . (2)عام  مه عوامك النصر يا  دار اةس م ه  كك الدي  المعريهة
سممممممجة  اي رامممممما يممممممه الضمممممواجط ال ممممم  يامممممع :ا الدمممممريعة اةسممممم مية ال

يصيا ة للع:ود يالمواااق  أ   إا ق ك ش:ٌ  يكاا مه ديلمة تمربث:م جالديلمة 
ْوِإنن تَّاْن اةس مية ع:ود يمواااق  هل  كفارة يديمة علم  قاتلم    قما  تعمال    
ة   ِريَّرز ْرْقبَّْ ِه ْوْتنن ل ْمة  ِإلَّى ْأهنلَِّ ْ هز ن ِملثاق  ْفِدْية  مزسَّْ ْ كز ن ْوْبلن م  ْبلن َن ْقون ة  ِم ِم َّْ  { مزؤن

  ي كا علمممت الديلممة اةسمم مية جمم ا مممه يعااممدياا يريممديا ال ممدر 92النسمماك م
يال:يا ة يي:ثثوا  لنقض الع:ود و  د عنداا مه  قد الع:د مع:م ي ع م:م 

ًة قما  تعمال     . (3) بلل اي راما للع:مود يالموااامق م  ِخْيانَّْ ون َن قَّْ َ  مَِّ اْف ا ْتخَّْ ْوِإمَّ 
 َْ ِه ن ْ ْلى ْسْواء  ِإن  َّللا ْ اْل يزِنَب النْخاِئِ ل ِ ذن ِإْللن  . 58األ فا  أيةم {ْفانن

 

 . 3/557( الموسوعة الفامعة ه  األ  ق ياآلدال  1)
 . 187- 186( الع:د يالما اق ه  القرأا الكريم صم 2)
  دار الك ممال اةسمم م   3/235(   ممم الممدرر همم  تناسمم  اآليممات يالسممور  للمقمماع   3)

 قاارة . ال
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إ ممممما رتمممم   بممممب الع:ممممد علمممم   مممموي ال:يا ممممة  ديا لقمممما  ا ممممه عاشممممورم  
يقوع:ا  ألا شؤيا المعام ت السياسية يالجربية تفمر  علم  يسم  ال نموا 

الم نمموا أل مم  إكا تريمم  يوة  يهجا ممك األيمموا   يو ين  ممر تجقممق يقممو  األمممر
األمممممور همممم  كلممممل يةو مممموا قممممد عرامممموا األمممممة لل:ثممممر  أي لل ممممور  همممم  غفلممممة 
يايا  مصلجة  يو تدار سياسة األمة جما يدار ج  القضاك ه  الجقوق  ألا 
الجقممموق إكا هاتمممت كا مممت  لا :ممما علممم  يايمممد  يأمةمممه تمممدارك ها  :ممما. يمصمممالف 

بلل علممممق  بممممب الع:ممممد   وقممممع  يا ممممة األمممممة إكا هاتممممت تمةممممه من:مممما عممممدياا  هلمممم
 . (1)لالمعااديه مه األعداك

يقممما  الزركدممم  هممم  المجمممر المجممميط  هممم  مسممم لة إكا ككمممر العمممام امممم ككمممر 
مسم لة  يأمما إكا ككمر العمام امم ككمر جعمض أهمرادو لجعض أهمرادو جقامد أي شمر م 

جقاممد أي شممر  ه:ممو يق ضمم  أا األي  مممراد جممما عممدا الدممر   ييةمموا م:صصمما 
ل  . يقا  عق  ككمر اآليمةم هقمد علمم أ م  لمم يمرد مفممو  المرقب اه علم  القاتمك 
إا كماا الق ممك ممه عممدي لنمما  أل م  ككممر الممؤمه ككممرا عاممما  هكماا اوسممم يممن م 

 .(2)لنا يمه او مه دار امه او عدي ل

 العهود والمواثلق التي جاءت في جانب المعامالت .

مممه المعممام ت ال مم  يممرص اةسمم م علمم  تن يم:مما  مماه النمما    الوهمماك 
جالكاممك يالماممزاا   يمممما يؤكممد علمم  الع قممة القويممة  مماه الع:ممود يالوهمماك جالكاممك 

لكمممريم   ياممم  قممما    يالمامممزاا   امممو أا هللا تعمممال   ممممع  ان:مممما هممم  القمممرأا ا
 

تمو ء  سمنة  –  الدار ال و سية للندمر 10/52( ال جرير يال نوير للثاار  ه عاشور    1)
 ام. 1984الندرم 

  الناشممرم دار الك بمم   الثمعممةم 4/323( المجممر المجمميط همم  أصممو  الفقمم   للزركدمم  2)
 م.1994 -ام 1414األيل   
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ِدلزوا ْوْلون  ْعها ْوِإِا قزلنتز ن ْفا ن سن سًا ِإال  وز ِط ال نزْكلِ فز ْنفن ِملناْن ِبالنِقسن ْل ْوالن ْكلن فزوا الن ْوْأون
ونْ  اكز ن ِبِه ْلْعل كز ن ْتْذك رز فزوا ِِلكز ن ْوص  ِ ْأون ِد َّللا  بى ْوِبْعهن ا قزرن ِْ  . (1){كاْن 

لوهمممماك جاألما ممممات   يامممم  مممممه أ ثممممر أشممممةا  يمممممه المعممممام ت أيضمممما ا
ال عامممك  مماه النمما    أل مم  إكا لممم تممرا  األما ممة كابممت ال قممة همم  النفممو    يقممد 

َْ هََََّّّّز ن  مممممع هللا تعممممال   مممماه األما ممممة يالع:ممممد همممم  القممممرأا يامممم  قمممما     ِذي ْوالََََّّّّ 
ِدِه ن را زونْ  ما ة او أا   ي  ما الراجط القو   اه الع:د ياأل  (2){  أِلْماناِتِه ن ْوْ هن

و هََََّّّّده  الع:ممممد أع ممممم أما ممممة   لممممبلل ت امممما ممممما يممممد  علمممم  ع م:مممما هقمممما   
 . (3){أ  الجاه وا جالقيام يالرعاية ل:بو األما ات را ون 

 يكممبلل العممد  يع بممر مممه أاممم الفوا مم  همم  مفمما  ال عممايا  مماه النمما   
هال عممايا  مماه النمما  إا لممم يصممايم  عممد  كمماا اممبا ال عامممك عممديا ا يرلممما   

ِل  يقد أمر هللا تعال  جإقامة العد   اه النا  هقا  تعمال    دن ْنمزرز ِبالنعَّْ ِإن  َّللا ْ يَّْ
سانِ  حن  .(4){ْواْلِن

يالعقمممود ممممه أرقممم  الصمممفات األ  فيمممة هممم  مفممما  المعمممام ت همممإكا عقمممد 
 .  (5)مع هللا أي مع عماد هللا ينم   علي  أا ينفبواة ساا عقدا سواك 

يقمممد ككمممر الدمممير سممماد سممما ق ريمممم  هللا هممم  هقممم  السمممنة   مممما يؤكمممد علممم  
إا اي ممرام الع:ممود يالمواااممق  اي ممرام الع:ممودمل مااممق  هقمما الوهمماك جممالع:ود يالموا

 

 . 152( األ عام أيةم  1)
 .8( المؤمنوا أية م  2)
 . 5/184 م الدرر ه  تناس  اآليات يالسور  للمقاع  (   3)
 .90( النجك أية م 4)
 . 72( الوهاك ه  اوك القرأا  يهاك يادر شقورة صم 5)
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يا   إس م   لما ل  مه أار فا   يدير كبار ه  المجاه ة عل  السم م  
 يأامية كبر  ه  هض المدة ت ييك المنازعات يتسوية الع قات. 

ي ممماك هممم  كممم م العمممرلم ل ممممه عاممممك النممما  هلمممم ي لم:مممم  ييمممدا:م هلمممم 
   ير:مممرت عدال ممم   يةمممب :م  ييعمممدام هلمممم ي:لف:مممم  ه:مممو مممممه كملمممت مريكتممم

 يي بت أ وت  ل.

ياممبا يممق  هممإا يسممه معاملممة النمما   يالوهمماك ل:ممم  يالصممدق مع:ممم دلاممك 
 كما  المريكة  يم :ر مه م اار العدالة  يكلل يس و   األ وة يالصداقة.

وهللا سمجا   ي مر جالوهاك جفميع الع:ود ياول زامات  سواك أكا ت ع:ودا 
الما ممدة  {يََّّا أيهََّّا الََّّذيَ آم ََّّوا أوفََّّوا بََّّالعقودم  مممع هللا  أم مممع النمما   عيقممو 

  يأ  تقصار هم  الوهماك  :مبا األممر يع بمر إامما كبامرا  يسم و   المقمت 1أيةم
ِ يال ضم م     ْد َّللا  تًَّا ِ  َّن ْر ْمقن وْن ْت َّز ْعلَّز ولزوْن ْما ال ْتفن َْ آْم زوا ِلْ  ْتقز يا ْأَيْها ال ِذي

ْعلزونْ  ولزوا ْما ال ْتفن  .3  2لصف أيةما {ْأنن ْتقز

يكك ما يقثع  اة ساا عل   فس  مه ع:د  ه:و مسئو  عن  يمجاسم  
ؤزالً   عليم م   ْد تاْن ْمسَّن ِد ِإن  النْعهن فزوا ِبالنْعهن . ييمق الع:مد  34اةسمراك أيمةم { ْوْأون

 .(1)لمقدم عل  يق الديه

 العهود والمواثلق في جانب القضايا االجتماعية.
مه يرص اةس م عل  تن يم المف مع   يردت أيات هم  القمرأا الكمريم 
ياهلة  وسا ك الع ج ل لل القضايا ال   ت:  المف معات اةسم مية   يممه 
تلممل القضممايا ال:امممة ال مم  عالف:مما القممرأا   يياممع قمموا اه و ضممماف:ا يعممدم 

 

 –    الناشمممرم دار الك مممال العربممم    امممريت 2/700( هقممم  السمممنة للدمممير سممماد سممما ق   1)
 م . 1977 -ام  1397لبناا  الثمعةم ال ال ة  



 

 

2421 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

األريمام يرعايمة ا  :اك:ا   ياس مط الفق:اك تلل القواعمد    مر الوالمديه   يصملة 
األي ممام يكفممال :م   يقضممية الممزياج يممما ي مع:مما مممه أيةممام إلمم  غاممر كلممل مممه 

 . (1)القضايا او  ماعية
يمممممه أاممممم الضممممواجط يأع م:مممما ال مممم  يصممممف:ا اةسمممم م الجنيممممف ل ن مممميم 

ِن المف ممع اممو عممدم الق مك يسممفل الممدماك   يممما يممد علمم  امبا قولمم  تعممال     ْوِإ
نا ِملثاْقكز ن  تز ن ْأْخذن ْررن َن ِدياِرتز ن ثز   ْأقَّن فزْسكز ن ِم ِرجزوْن ْأنن ِفكزوْن ِدماْءكز ن ْوال تزخن ال ْتسن
ونْ  ْهدز تز ن ْتشن  .84المقرة أيةم { ْوْأنن

 يمممبكر تعمممال  هممم  اآليمممة السممماجقة جمممما أ مممبو النممما  علممم  أ فسممم:م يأقمممريو  
ياع رهوا ج  يش:ديا علي  مه عدم سفل الدماك لمصالف الد يا   يعدم هعمك مما 
يو م  ال:ممريج مممه ديمماركم ألا همم  كلممل مما يع ممم المجنممة يالدممدة الممب  يممؤد  

 .(2)إل  ال: ك

 -سمجا  -ه  بر لقا  الدير عبد اللثيف  ه عبد الريمه  أ  الدير م 
و  ياممبا يممد  علمم  تصممديق:م جمم   أ :ممم أقممريا جما اقمم  الممب  أمممرام جمم   يال زمممو 

يأ بر أ :م عصوا أمرو  يق ك هريق من:م هريقاي أ ريه  يأ ر وام مه ديارام  
يابا كفر جما أ ب علا:م  ام أ بر أ :م يفديا مه أسر مه كلل الفريق  يابا 
إيمممماا ممممن:م جمممما أ مممب علممما:م هممم  الك مممال  يكممما وا ممممؤمناه جمممما عملممموا جممم  ممممه 

ركممموو منممم . هاةيمممماا العملممم   يضمممادو الكفمممر العملممم    الما ممماق  كممماهريه جمممما ت

 

 . 72( الوهاك ه  اوك القرأا  يهاك يادر شقورة صم 1)
  الناشممرم دار إييمماك 171-3/170( مفمماتيف ال امم  م ال فسممار الكباممر للف:ممر الممراز    2)

 ام. 1420 - اريت  الثمعةم ال ال ة  – ال راث العرب 
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. يبمممر الوالمممديه ممممه أسمممم  (1)ياةيمممماا اوع قممماد   يضمممادو الكفمممر اوع قممماد 
يأ ك األمور ال   يفم  الوهماك  :ما   يقمد أمر ما هللا  مبلل هم  ك اجم  هقما  عمز 

ْدين ي مك     اهز ْوِبالنوالَِّ وا ِإال  ِإيَّ  سَّاناً ْوْقضى ْرَبْك ْأال  ْتعن زدز   23اةسمراك أيمة م {َِ ِإحن
 (.2)ل15األيقاي أيةم {ووصل ا اْلنسان بوالديه إحسانايقا  تعال   

 المجال الثاني 

 الفقهاءالوفاء بالو د في تالم 
يفمدر  نما أا  قمف علم   قبك الولوج ه  ك م الفق:اك عه الوهاك جالوعد  

 يقيق   ه  الل ة ياوصث و .

 الو د لغة .
قمما  ا ممه هممار م ليعممدل الممواي يالعمماه يالممدا  م كلمممة صممجيجة تممد  علمم  

  ييةمموا كلممل جممال:ار يالدممر   ه ممما جممالقو    يقمما  م يعدتمم  أعممدو يعممداتر يممة 
يقما  الراغم  األصمف:ا  م  . (3)لالوعاد ه  يةوا إو جالدر   يالوعمد و يفممع

الوعد يةوا ه  ال:ار يالدر. يقا  يعدت   نفع يار يعمدا يموعمدا يميعمادا  ل
يالوعاد ه  الدر  اصة. يقا  من م أيعدت   ييقا م ياعدت  يتواعمد ا. قما  هللا 

ْد النْنق ِ  عز ي كم    .(4)ل22إ راهيم أيةم {ِإن  َّللا ْ ْوْ ْدكز ن ْو ن

  

 

  تجقاممقم 1/191( عامموا الرسمما ك ياأل وبممة علمم  المسمما ك عبممد اللثيممف أ  الدممير   1)
 الرياض  الثمعةم األيل .  –يساه مجمد   مة مة الرشد

 . 12/29( ال جرير يال نوير   للثاار  ه عاشور 2)
 . 6/125( معفم مقاييء الل ة   و ه هار  3)
 . 875فردات ألفا  القرأا  للراغ  األصف:ا   صم( م 4)
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 االصطالح .الو د في 
اممو أداك ممما ال ممزم جمم  المممرك ل اممر مممه صمملة أي معاملممة أي غاممر كلممل مممع 

 . (1)عدم ال لم يال:يا ة

 الوفاء بالو د في تالم الفقهاء .
يسمم عمك الفق:مماك كلمممة ل الوعممد ل  ممنفء مممدلول:ا الل ممو   جمعنمم  أا الوعممد 
ا للموعمممود  يقمممد  قمممد يةممموا جمعمممريي  كقمممرض أي تمليمممل عممماه أي منفعمممة مفا مممي
يةممموا جصممملة أي  مممر   أي مؤا سمممة كعيمممادة ممممريض يزيمممارة صمممديق يصممملة ريمممم 
ةِّ  ْثممممَ يمراهقمممة هممم  سمممفر يمفمممايرة هممم  سمممةه  يقمممد يةممموا  نكممماو   كمممما هممم   ِّ

نسممماك  يقمممد يةممموا جمعصمممية كمممما إكا يعمممد ش:صممما جممم ا يق مممك لممم   صمممم  أي ال
 .(2)غريم  أي ي لف مال  رلما يعديا ا ي جو كلل

يكا  األينماي يالمالكيمة يالدماهعية يالجنا لمة يال ااريمة علم  أا الوهماك 
جمممدي  عثممماك  مممه يسمممار م مرسممم ي م أا ر ممم ي قممما  جالوعمممد مسممم ج  مسممم دلاه ج

وُ    لرسو  هللا _صمل  اَ  َرسمُ وَ  هللاِّ؟ َهقمَ ا َرسمُ ُل اْمَرَأتمِّ  يمَ بِّ هللا عليم  يسملم_ َأَأكمْ
ِذِب م »هللاِّ  ي النكَََّّّْ ْر فََََِّّّّ وُ  اْل ْخلَََّّّن ُدَاا َيَأقمممُ وَ  هللاِّو أَعمممِّ ا َرسمممُ ُكم يمممَ اَ  الرَّ مممُ « .َهقمممَ

ْ اْح ْ ْلينكْ م »َو َلَ:ا؟َهَقاَ  َرُسوُ  هللاِّ   .(3)«جز

 

 .  2/925( 5( مفلة مفمع الفق  اةس م    العدد ) 1)
( الوهاك جالوعد هم  الفقم  اةسم م   تجريمر النقمو  يمراعماة اوصمث و  للمدك ور  زيم    2)

 .7  6كما  يماد صم
 ممماك هممم  الصمممدق (   ك مممال الكممم م   جمممال مممما 2/989أ ر ممم  مالمممل هممم  )الموفممم  (  3)

يالجدي  مرسٌك كما او راار  يلم يرد م ص ي كما ككر كلل ا ه عبمد البمر   يالكبل  
 .م يدي  يسه 8/572  يقا  ه  27/348اوس بكار  ه 
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ي   الدولةم أا الجدي  يد   عل  أ   و يف  الوهماك جالوعمد   إك سمؤال  
أ م  يريمد  _ عن    امم سمؤال  عمه الوعمد يمد  علم الكبل ي :  النب  _  عه

قما  ا مه  (. 1)الجرج عن  _  نف السؤا  عه إ  ي الوعد ه  اج  النب  _
علم   فسم  هم   ه  ابا الجدي  إجاية الكبل عيما يصلف ج  المركعبد البر م  

 (.2)أال 

اَو م يبجمممدي   َ  ُ نمممَ فِّ جمممِّ ِّ همممَ ْم يمممَ َ  جمممِّ ِّ َهلمممَ وِّ  َأْا َيفمممِّ ُك َيَينمممْ َد الرَّ مممُ »إَِّكا َيعمممَ
 .(4)  قا  أ و جةر  ه العرب  م ياو غري  اعيفل(3)َعَلْي ِّ«

رهممع اةاممم عممه ُمْ:لممف الوعممد يلممو  ي مم  الدولممةم رممااٌر منمم  أا  النبمم   
 .جالوعد يا ماي لما قا  كللكاا الوهاك 

  

 

دار إشمباليا /    450   449صمم  سمليماا  مه ُتركم  الُ ركم ل    يع ال قسيط يأيةامم (    1)
  . السعودية

 . 16/247( ال م:اد  و ه عبد البر  2)
 5/20كتهه: ا  ب   ،  هه: ا ع   ،ههال ،      هه    ،(4994) 4/299( أخرجههأ أ ههو      3)

ه   حايث كت: ا أ و    إليامن ،  : ا  : ج:ء ع عال ة  ملن:فق   ق:ل أ و عيسى ا  (2633)

غريب،   يس إسن: ه  : قو ، عيل  ن عبا  بعىل ثقة،  ال ي،رف أ و   ن،امن  ال أ و  قه:  

 .  مه: جمهوالن«

 ، قا مج:ل  رعشيليق، حت 10/100، ال ن   ،ريب، ع:رضة  بحوذ   رشح صحيح       (  4)

 م .1997 - هه1418 ،   ر   كتب   ،لمية
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 المجال الثالث 

 الوفاء بال يع  

 ال يع في اللغة :
البيع مصدر جا   ياوم ممادلة ما  جما   أي جعمارة أ ر  هم  لقا  الفاوم م  

 .(1)لجعض الك  م مقا لة ش ك جد ك  أي دهع عوض يأ ب ما عوض عن 
يثلمق أيمداما ييمراد قمد  -كالدراك  -يالبيع مه األاداد ليقا  ا ه من ور م  

جمم  اآل ممر  ييسممم  كممك يايممد مممه الم عاقممديهم جا عمما  أي  يعمما. لكممه إكا أفلممق 
الممممما ع هالم مممممادر إلمممم  الممممباه همممم  العممممري أا يممممراد جمممم  جمممماك  السمممملعة  يككممممر 
الجثال أا ل مة قمريش اسم عما  )جما ( إكا أ مرج الدم ك ممه ملكم  )ياشم ر ( 

 .(2)لثلف العلماك تقريما للف:مإكا أد ل  ه  ملك   ياو أهصف  يعل  كلل اص
يي عممد  الفعمممك )جمما (  نفسمم  إلمم  مفعمممولاه عيقمما م جعممت ه  ممما ليقمما  الممراز م 

السممملعة  يية مممر اوق صمممار علممم  أيمممداما  ه قمممو م جعمممت المممدار  يقمممد يمممزاد ممممع 
 الفعك لل وكاد يري  م كم )مه( أي )ال م( عيقا م جعت مه ه ا  أي لف ا.

 . (3)له ا كبا  ه:و عيما  يع مه مال   ديا رااوأما قول:مم جا  عل  

  

 

  الناشمرم المة ممة العلميمة 1/69( المصماو المنار ه  غري  الدرو الكبار للفاموم      1)
  اريت .  ديا سنة . –

 . 8/26العرل  و ه من ور مادة ل  يع ل  ( لساا  2)
   المجقمممقم يوسمممف الدمممير مجممممد   1/43( م: مممار الصمممجاو للمممراز    ممممادة ل  يمممع ل  3)

امم / 1420صمادا  الثمعمةم ال:امسمة   –الدار النموك ية   اريت   -المة مة العصرية  
 م .1999
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 ال يع في اصطالح الفقهاء :
ا  لفممت عمممارة الفق:مماك جدمم ا تعريممف البيممع همم  اوصممث و الفق:مم   يال ا مممت 

 لدي:م أ   ممادلة ما  جما  عل  ي   م:صوصم

البيع ممادلة ش ك مرغول جدم ك مرغمول  يكلمل لقا  الكاسا   ه  البدا ع م  
ممادلممة الممما  ل. يقما  البلممدي  الجنفم م (1)لجمالقو   يقممد يةموا جالفعممكقمد يةمموا 

اممو ممادلممة الممما  ل. يقمما  الزيلعمم  م (2)لالم قمموم جالممما  الم قمموم تمليةمما يتملكمما
.  يقمما  ا ممه ال:مممامم لاممو ممادلممة الممما  جالممما  جال راامم  (3)لجالممما  جال راامم 

 . (4)جثريق اوك سالل

(. يقمممما  5المالكيممممةم البيممممع لدهممممع عمممموض همممم  معمممموضل)يقمممما  الجثممممال مممممه 
 . (6)الدرديرم لعقد معاياة عل  غار مناهعل

 

العلميممة  الثمعممةم    دار الك مم 5/133(  ممدا ع الصممنا ع همم  ترتامم  الدممرا ع  للكاسمما   1)
 م.1986 -ام 1406ال ا ية  

  علا:ا تعليقماتم الدمير 2/3( او  يار ل علاك الم: ار  لمفد الديه البلدي  الجنف     2)
 امريت   -القاارة )يصورت:ا دار الك م  العلميمة   -مجمود أ و دفيقة   مثمعة الجلب   

 م. 1937 -ام  1356  تارير الندرم )يغاراا
ْلبِّ  ِّ  للزيلعمم   ( تباماه ال 3)   الناشممرم المثمعممة 4/2جقمما ق شممرو كنمز الممدقا ق يياشممية الدم ِّ

امممم  يياشمممية الدسمممموق   1313 مممووق  القممماارة  الثمعمممةم األيلممم    -الكبمممر  األماريمممة 
  دار الفكممر  الثمعممةم  ممديا فمعممة يبممديا تممارير   يم نمم  المج مماج   313  2/303

 .5/156  كداي القنا   للب:وت  3/229للدربان 
  . 6/247( شرو ه ف القدير  و ه ال:مام   4)
  دار الفكممممر  الثمعممممةم 4/222( مواامممم  الفلاممممك شممممرو م: صممممر  لاممممك  للجثممممال    5)

 م.1992 -ام 1412ال ال ة  
 . 2/341( الدرو الص ار  أيمد مجمد الدردير   6)
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البيممممممع يلممممممزم جممممممالقو  الممممممدا  علمممممم  الرامممممما المممممممافه ليهمممممم  إرشمممممماد السممممممالل م 
يباوسمم يفال يالمعافمماة غاممر موقمموي علمم  فمممض يو  يممار مفلممء هممما كمماا 

ل :لية  ان  يبان  م مةنا عي  يق توعية أ بر الما ع عل  إفماا  يغارو عل  ا
من  يل  يمس  رانا جال مه يتلف  قبك فمض  منم  همإا فمضم  يتركم  عنمدو ه:مو 

 قك ملل إل  ملل جعوض معاه عل  ي   صمجيف ل. يه  اامد  م  (1)ليديعة
يامممبا  نممماك علممم  رأ  ا مممه يمممو ء يالممممازر  ممممه ت:صمممي  تعريمممف الجقممما ق 

ينعقمد البيمع ليهم  ال ماج ياةكلامك م  . (2)لالدرعية جصمجيج:ا ديا الفاسمد من:ما
 .(3)لجما يد  عل  الراا ي ا جمعافاة

يقا  قلاوب  يعمارة  مه الداهعيةم ل البيع عقد معاياة مالية يفاد ملل عاه 
يقممما  أ مممو جةمممر الجصمممن  م  .(4)أي منفعمممة علممم  ال   امممد و علممم  ي ممم  ال جمممريمل

و  علمم  الو مم  الممم كيا البيممع مقا لممة ممما  جممما  قمما لاه لل صممري جإيفممال يقبممل
 .(5)لعي 

 

داد    ( إرشمماد السممالل إلمم  أشممري المسممالل  لعبممد الممريمه  ممه مجمممد  ممه عسممةر الم مم 1)
   يب:امدمم م تقريممرات مفاممدة ة ممراهيم  ممه يسممه  الناشممرم شممركة مة مممة يمثمعممة 1/75

 مصثف  الما   الجلب  يأيودو  مصر  الثمعةم ال ال ة .
 ( يرا ع اامش إرشاد السالل . 2)
   الناشمممرم دار الك ممم  6/3( ال ممماج ياةكلامممك لم: صمممر  لامممك أل   عبمممد هللا الممممواق   3)

 م .1994-ام1416م األيل   العلمية  الثمعة
 .2/152( ياشا ا قلاوب  يعمارة 4)
  تقم  المديه  1/232( كفاية األ يار ه  يك غايمة او  صمار  أل م  جةمر الجصمن     5)

الدممماهع   المجقمممقم علممم  عبمممد الجمامممد  لثفممم  ومجممممد يابممم  سمممليماا  الناشمممرم دار 
 دمدق -ال:ار 

 . 1994الثمعةم األيل   
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يقما  الممرداي  ممه الجنا لمة مل البيمع تمليممل عماه ماليمة أي منفعمة ممايمة علمم  
يقمما   :مماك الممديه المقدسمم  م البيممع معاياممة الممما   .(1)ال   اممد جعمموض مممال ل
 .(2)جالما  ل رض ال ملل

إكا هممممالبيع اممممو مقا لممممة شمممم ك جدمممم ك  همقا لممممة السمممملعة جالسمممملعة تسممممم   يعمممماي 
كمقا ل :ا جالنقد  ييقا  أليد الم قما لاه مبيمع يلر مر اممه  يو همرق هم  الل مة 
 اه أا يةوا المبيمع يالم مه فمااريه أي  فسماه يمماو او  فما   :مما شمرعاي أي 

ل ة  أمما هم  الدمر  هإ م  و الو  كال:مر هإ   يصف أا يةوا مبيعاي يامناي ه  
  اممم إا مقا لممة الدمم ك جالدمم ك ت نمماي   جممو مقا لممة السمم م جممالرد عليمم   يصممف

يمقا لممة الزيممادة جم ل:مما  يمقا لممة اةيسمماا جم لمم   هممإا كلممل يسممم   يعمماي يشممراك 
 عل  ابا ال عريف  يال اار أ   كبلل عل  فريق المفاز.

يقممما  جعمممض الفق:ممماك إا معنممماو هممم  الل مممة تمليمممل المممما  جالمممما  يامممو جمعنممم  
ال عريف األي   إو أ م  مقصمور علم  المعنم  الجقيقم   هم  يدممك رد الزيمادة 
ي جواا جم ل:ا ي قك جعض:م أ   ه  الل ة إ راج كات عه الملل جعموض يامو 

ليمل ال امر جمعن  ال عريمف ال ما    ألا إ مراج المبات عمه الململ امو معنم  تم
 .(3)للما   ه مليل المنفعة جاة ارة ي جواا كما ي ت  و يسم   يعاي ل ة

  

 

  دار إييممماك ال مممراث 4/249( اة صممماي هممم  معرهمممة المممرا ف ممممه ال:ممم ي للممممرداي    1)
 م. 1980 اريت   –العرب  

   دار الجمدي   القماارة  الثمعمةم 1/239( العدة شرو العمدة  لب:ماك المديه المقدسم     2)
 م . 2003ام 1424 ديا فمعة  تارير الندرم 

  الناشرم دار الك   العلمية   امريت  2/134( الفق  عل  المباا  األربعة  للفزير   3)
 م. 2003 -ام 1424لبناا  الثمعةم ال ا ية   –
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 الموازنة.

 ما سبق مه ك م الفق:اك ي ضف أا للبيع معناهم

 أيدامام عام  ياآل رم  اص. 

ري جممالمعن  األعممم  جدممر  تراامم  الثممرهاه   هممالبيع عنممد السممادة األينمماي عممُ
ياة علم  غامر منماهع يبمما يمد  علم  الراما  يعند السادة المالكيةم عقد معا

يعند السادة الداهعيةم أا البيع او عقد معاياة ماليمة يمؤد  إلم  ململ عماه 
أي منفعممة ممايممة علمم  ال   اممد  يعنممد السممادة الجنا لممةم عرهمموا البيممع ج  مم  ممادلممة 

 أي منفعة مماية عل  ال   اد ه  مقا ك عوض مال . -ما  جما  

  الدماهعية يالجنا لممة اممو الصموال  يال عريممف الممرا ف ييمر  المايمم   أا مممبا
م ج    تمليل عاه مالية جمعايامة ه ف القري  المفا   او الب  ككرو صاي  

 .  (1)جإكا شرع   أي تمليل منفعة مماية عل  ال   اد   مه مال 

 :بيع الوفاء
ي  مممما اممموم البيمممع جدمممر  أا المممما ع م ممم  رد الممم مه يمممرد المدممم ر  المبيمممع إليممم   

 سم  ) يع الوهاك( ألا المد ر  يلزم  الوهاك جالدر .
ي م  ل ل  قما  ا مه عا مديهميسم  هم  جعمض ك م  الجن يمة ل  يمع المعاملمة  ابا

تسممما    يممع الوهمماك أا عيمم  ع:ممدا جالوهمماك مممه المدمم ر  جمم ا يممرد المبيممع علمم  
مبنم  علم  الما ع يماه رد الم مه  يبعمض الفق:ماك يسممي  البيمع الفما ز  يلعلم  

أ مم   يممع صممجيف لجا ممة المم :ل  مممه الربمما ي مم  يسممو، المدمم ر  أكممك ريعمم   
 

  جعنايةم 1/163( ه ف القري  المفا  ه  شرو ألفا  ال قري    لدمء الديه ال ز    1)
جسممام عبممد الواممال الفمما    الناشممرم الففمماا يالفمما   للثماعممة يالندممر  دار ا ممه يممزم 

 م . 2005 -ام  1425لبناا  الثمعةم األيل    –وزيع   اريت للثماعة يالندر يال 
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يبعضمم:م يسمممي   يممع المعاملممة. يي :مم  أا المعاملممة ربممف الممديه ياممبا يدمم ري  
أا يبيعم  العماه جم لف علم  أ م  إكا رد   يصمورت   الدا ه لان فع ج  جمقا لة دين 

 . (1)لعلي  ال مه رد علي  العاه
 يمع يشمر  يامو  النمو  ال اسمعل  قا  ا ه  ز  م ية ل  يع ال نيا لييسمي  المالك

  قما  ا مه الدماهعية ل  يمع الع:مدة ليسمي  ي    .(2)لالب  يسمي  الفق:اك  يع ال نيا
يصورت:ا أا يقو  الممديه لدا نم  جع مل    قول م ه   يع الع:دةليفر ال:ا م م  

اممبو الممدار ممم   جممما لممل همم  كم مم  مممه الممديه يم مم  يهاممت دينممل عممادت إلمم  
 .(3)لدار  

  الجنا لة ل  يع األما ةل ييسم  أيضا ل  يع الثاعة ل ل يبيع الفا ز ليسمي   ي 
 يممع األما ممة الممب  مضمممو   اتفاق:ممما علمم  أا الممما ع قمما  الجفمماي  يالب:مموت م 

 ممماكو جمممال مه أعممماد عليممم  ملمممل كلمممل ين فمممع جممم  المدممم ر  جاة مممارة يالسمممةن   إكا
 .(4)لي جو كلل

 مذاهب الفقهاء في حك  بيع الوفاء .

 ي الفق:اك ه  الجةم الدرع  لبيع الوهاك.ا   
كامم  المالكيممة يالجنا لممة يالم قممدموا مممه الجن يممة يالدمماهعية إلمم م أا  يممع 

الما ع أ ب المبيع إكا رد الم مه إلم  المدم ر  ي:مالف الوهاك هاسد؛ ألا اش را   
 

 . 5/276ياشية ا ه عا ديه عل  الدر الم: ار  ( 1)
  البيممماا يال جصممماك   و مممه رشمممد    1/171( القممموا اه الفق:يمممة   و مممه  مممز  الكلبممم    2)

7/336 . 
 .4/296( تجفة المج اج  لل:ثا  الدربان   3)
   للب:مممموت  كدمممماي القنمممما    ي 2/58اةمممممام أيمممممد   للجفمممماي   ( اةقنمممما  همممم  هقمممم   4)

3/149 - 150. 
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مق ضمممم  البيممممع ييةممممم   ياممممو ملممممل المدمممم ر  للمبيممممع علمممم  سممممباك اوسمممم قرار 
يالمديام. يهم  امبا الدمر  منفعمة للمما ع  يلمم يمرد دلامك معماه يمد  علم   مموازو  

 عيةوا شرفا هاسدا يفسد البيع جاش راف  عي .
ن  يقيقة البيع جدر  الوهماك  ي  مما يألا البيع عل  ابا الو   و يقصد م

يقصمممد ممممه يرا ممم  الوصمممو  إلممم  الربممما المجمممرم  يامممو إعثممماك المممما  إلممم  أ مممك  
 يمنفعة المبيع ا  الربف  يالربا جافك ه   ميع ياوت .

يهمم  قاامم   مماا قباممك أيةممام البيممع لقمما  أ ممو مجمممد الم ممداد  الجنفمم  م 
الوهمماك  أي البيممع الفمما ز قمما   الفاسممد ا  لفمموا همم  البيممع الممب  يسمممي  النمما   يممع

أك ر المداير من:م الساد اةمام أ و شفا  يالقاام  اةممام أ مو الجسمه علم  
السمم د  يةممم  يةممم الممراه و يملكمم  المدمم ر  ييضمممه المدمم ر  ممما أكممك مممه 
امرو يو يماو ل  او  فا  يو األكمك إو إا أجايم  المالمل ييسمقط المديه  : كم  

يه يو يضمه المد ر  الزيادة إكا الل و جصنع  ام قما  إكا كاا ج  يهاك جالد 
يالصممجيف أا العقممد الممب   ممر   ان:ممما إا كمماا  لفمما البيممع و يةمموا رانمما اممم 
ين مر إا ككممرا شممر  الفسممر همم  البيممع هسممد البيممع  ي ا لممم يممبكرا كلممل همم  البيممع 

بيممع الفمما ز يعنممداما اممبا ال يتلف مما  لفمما البيممع جدممر  الوهمماك  أي تلف مما جممالبيع
عمارة عه  يع غار وزم هكبلل  ي ا ككر البيع مه غار شر  ام ككرا الدر  
علممم  ي ممم  المواعمممدة  ممماز البيمممع ييلمممزم الوهممماك جالوعمممد؛ ألا المواعامممد قمممد تكممموا 

 .(1)لوزمة عيفعك وزما لجا ة النا  ا  : 

 

  دار الك ممممممال اةسمممممم م    143  1/242( مفمممممممع الضممممممما ات  ل مممممما م الجنفمممممم      1)
 .الثمعةم  ديا فمعة يبديا تارير
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قممد ا  لممف عيمم ؛ هقاممكم إ مم   يممع هاسممد جممما شممر  الممما ع ليقمما  ا ممه رشممد م 
ا  مممه أ مم  أيممق جمم  م مم  ممما  مماكو جممال مه؛ أل مم  يصممار ك  مم   يممع علمم  المب مم

 .(1)ليسلف  ياو قو  مالل ااانا
يو يفمموز  يممع ال نيمما ياممو أا يقممو  أ يعممل اممبا الملممل أي ل يقمما  الجثممالم

ابو السملعة علم  أ م  إا أتا مل جمال مه إلم  ممدة كمبا أي م م  مما أتا مل همالبيع 
المب مممما  هالزممممم  القيمممممة يمممموم مصممممريي عنمممم  ييفسممممر كلممممل ممممما لممممم يفممممت  اممممد 

 .(2)لفمض 

يقممع لك اممريه مممه علممماك يضممرموت همم   يممع ل يقمما  ا ممه يفممر ال:ا ممم م
الع:ممدة المعممريي همم  مةممة  بيممع النمما  أراك يااممجة المممث ا و ت مم ت  علمم  
مبابنا  و   لفقواا مه يدس:م تارة يمه أقوا  ه  جعض المباا  تارة أ مر  
مممع عممدم إتقمما :م لنقل:مما عيفمم  إ كارامما يعممدم اول فممات إلا:مما يالجاصممك أا كممك 

قد إ ما يمثمك إا يقمع هم  صمل  العقمد أي جعمدو يقبمك شر  مناي لمق ض  الع
 .(3)للزيم  و إا تقدم علي  يلو ه  مفلس 

 يممع األما ممة الممب  مضمممو   اتفاق:ممما علمم  أا الممما ع إكا ل يقمما  الجفمماي م
 اكو جمال مه أعماد عليم  ململ كلمل ين فمع جم  المدم ر  جاة مارة يالسمةن  ي جمو 

 .(4)لكلل ياو عقد جافك جةك يا 

 

 . 3/174(  داية المف :د  و ه رشد    1)
 . 4/373( مواا  الفلاك   للجثال   2)
 . 4/296ج اج   و ه يفر ال:ا م    ( تجفة الم 3)
 . 2/58( اةقنا  عل  مبا  اةمام أيمد  للجفاي     4)
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  جعض الم م  ريه ممه الجن يمة يالدماهعية إلم  أا  يمع الوهماك  ما ز يكا
يامممو  -ديا جعضممم:ا  -مفامممد لممممعض أيةامممم   يامممو ا  فممما  المدممم ر  جمممالمبيع 

 البيع مه أ ر.
ييفمممم :م همممم  كلمممملم أا البيممممع  :ممممبا الدممممر  تعارهمممم  النمممما  يتعمممماملوا جمممم  

 راف  عيمم   لجمما  :م إليمم   هممرارا مممه الربمما  عيةمموا صممجيجا و يفسممد البيممع جاشمم
 .(1)لقواعد ت رك جال عامك  كما ه  اوس صنا  ي ا كاا م:الفا للقواعد  ألا

يكامم  أ ممو شممفا  يعلمم  السمم د  يالقاامم  أ ممو الجسممه الماتريممد  مممه 
الجن ية إل م أا  يع الوهاك راه يليء  بيع  ها بت ل   ميع أيةام الراه ه  

لزممممم  أ رتمممم   كممممالرااه إكا يملكمممم  المدمممم ر  يو ين فممممع جمممم   يلممممو اسمممم   رو لممممم ت
اس   ر المراوا مه المرت:ه  ييسمقط المديه  : كم  يو يضممه مما زاد عليم   

 ي كا مات الرااه كاا المرت:ه أيق ج  مه سا ر ال رماك.
ييفمم :م همم  كلمملم أا العبممرة همم  العقممود للمعمما    و لأللفمما  يالممممما  . 

جدممر   ممراكة األصمماك  يل:ممبا كا ممت ال:مممة جدممر  العمموض  يعمما  يكا ممت الكفالممة
يامبا البيمع لمما شمر  عيم  أ مب المبيمع عنمد  يوالة  يأم ا  كلل ك امر هم  الفقم .

 .(2)رد ال مه كاا رانا  أل   او الب  يؤ ب عند أداك الديه

 قا  ا ه عا ديهم ه   يع الوهاك قووام
األي م أ    يع صجيف مفاد لمعض أيةام  مه يك او  فا  جم   إو أ م  

 يملل المد ر   يع   قا  الزيلع  ه  اةكراوم يعلي  الف و .و 

 

همم  يممك    ياةقنمما 133 مصمم   لعبممد الممريمه  ممه مجمممد المدمم:ور جغيممة المس رشممديه(  1)
 .2/58 ألفا  أ   شفا    للدربان 

ْلبِّ  ِّ تبااه الجقا ق شرو كنز الدقا ق يياشية (  2)  .م 5/183   للزيلع الد ِّ
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ال ا  م القو  الفامع لمعض المجققاهم أ   هاسد ه  يق جعض األيةمام 
من:ممما الفسممر  صممجيف همم  يممق جعممض األيةممام كجممك اة ممزا   ي مم  ملممل كممك

يمناهع المبيع  يراه ه  يمق الممعض ي م  لمم يململ المدم ر   يعم  ممه أ مر 
الممديه  : كمم . ه:ممو مركمم  مممه العقممود ال  اممة  كالزراهممة ها:مما  يو رانمم  يسممقط

صممفة المعامممر يالمقمممرة يالنممممر   ممموز لجا مممة النممما  إليممم  جدمممر  سممم مة البمممدلاه 
لصممممايب:ما  قمممما  همممم  المجممممرم يينم مممم  أا و يعممممد  همممم  اةه مممماك عممممه القممممو  

 .(1)الفامع. يه  الن:رم يالعمك ه  ديار ا عل  ما ر ج  الزيلع 

 يمع الع:مدة لصاي  جغية المس رشديه مه م   ر  الداهعيةم يقا    -  5
صجيف  ا ز يت بت ج  الجفة شرعا يعرها عل  قو  القا لاه ج   يلمم أر ممه 
صممرو جةراا مم   يقممد  ممر  عليمم  العمممك همم  غالمم   :ممات المسمملماه مممه زمممه 
قديم ييةمت جمق ضاو الجةام  يأقرو مه يقو  ج  مه علماك اةسم م  ممع أ م  

مبا  الداهع   ي  ما ا  ارو مه ا  ارو يلفق  مه مباا   للضمريرة   ليء مه
الماسة إلي   يمع كلل هاو   ي ه  صج   مه أصل  يه  ال فريع علي   و 

 .(2)لي:ف  عل  مه ل  إلمام جالفق 

  

 

 . 5/276ا ه عا ديه ( ياشية  1)
   صري. 133 مص   عبد الريمه مد:ورجغية المس رشديه(  2)
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 المجال الرابع 

 الوفاء بالعقود واحترامها 

 تعريف العقود في اللغة.
العقد ل ة  قيض الجمك   ييم ت  جمعنم  الع:مد   ييم ت  جمعنم  المربط  ماه 
أفممراي الدمم ك   ياممو اتفمماق  مماه فممرهاه يل ممزم جمق ضمماو كممك من:ممما تنفاممب ممما 

  أي اممممو م يصممممك الدمممم ك علمممم  سممممباك  (1)اتفقممما عليمممم    ييفمممممع علمممم  عقممممود 
 . (2)اةيةام ياوس ا اق

 تعريف العقد في اصطالح الفقهاء .

 ة العقد عند الفق:اك عل  معنااه عام ي اص.تثلق كلم

م او كمك مما عمزم الممرك علم  هعلم    سمواك صمدر المعن  العام للعقد   -1
 .(3)  ه:و  :با المعن  ي ناي  اول زام مثلقاجإرادة منفردة أم اي اج إل  إرادتاه

أي اممو ممما يعقممدو العاقممد علمم   فسمم  أي علمم  أمممر يفعلمم    أي يعقممد علمم  
 . (4)غارو هعل  عل  ي   إلزام  إياو  يأشار إل  ابا المعن  الف:ر الراز  

أما المعن  ال:اص ه:و م ارتما  إيفال جقبو  علم  ي م  مدمري      -2
لمم  ابممت أاممرو همم  مجلمم    أي امموم تعلممق كمم م أيممد العاقممديه جمماآل ر شممرعا ع

ي   ي :ر أارو ه  المجك   هالعقد المع بر هم  اةسم م امو م العقمد المدمري  
 

 .1/155  ال عريفات  3/263( لساا العرل  و ه من ور هصك العاه  1)
 . 11/123( ال فسار الكبار  للراز   2)
ُ  اةسمممم م    3) ة الز َيْالممممِّ    ( الفِّقممممْ ُ  . أ.د/ َيْهمممممَ  –سمممموريَّة  -  دار الفكممممر 4/2918يأدلَّ ممممُ

لة جالن ِّسمة لما سمق:ا .  دمدق  الثمعةم الرَّاجعة المنقَّجة المعدَّ
 .25( عقود المناقصات ه  الفق  اةس م  لعافف أ و ارباد صم 4)
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الممب  ينضمممم للن ممام العمممام الممب  يامممع  اةسمم م   ليسممم:ك عممك النممما  يعلممم  
 . (1)األهراد ال قاد ال ام ج يةام 

 .األدلة  لى الوفاء بالعقود مَ الكتاب والس ة
ودِ   ْأَيْها﴿  قا  تعال م   فزوا ِبالنعزقز َْ آْم زوا ْأون   يبقولم   1الما دة أيمة م  ال ِذي

ِّ إِّكا عاَاْدُتْم    . 91النجك أية م  تعال م ﴿َيَأْيُهوا جَِّعْ:دِّ َّللاَّ

يي م  الدولممة مممه امماتاه اآلي ماه أا هللا سمممجا   يتعممال  أمممر جالوهمماك     
رو؛ همالقرأا قمد أمر ما جالعقود  يلكه ابا ليء عل  عموم   يو ي  ب عل  رماا

جا  نمممال  مممواا  هللا تعمممال  يمعاصمممي   هممممه عقمممد علممم  معصمممية هجمممرام عليممم  
او ع:د هللا إو  ن  يارد عيم   يممه اممة همإا   الوهاك  :ا  كما أ   و يعلم ما

 .(2)اول زام جالعقود عامة قد يؤد  إل  إي   مجرم أي تجريم ما أيك هللا

 يمه السنةم

ْوام  قممما م ل ...  عمممه عا دمممة راممم  هللا عن:ممما أا الرسمممو   الز ْأقَََّّّن ا بَََّّّْ مَََّّّْ
ط  ْلينْي ِفي ِتْتاِب ِ   رن َْ َن  وًطا ْلينْس ن ِفي ِتْتاِب ِ ، ْما ْتاْن ِم رز َز ْتِرطزوْن  ْيشن

طز  ِ  رن َق ْوََّْ ابز ِ  ْأحَّْ ، ِتتَّْ ط  رن ْو ْباِطل ، ْوِإنن ْتاْن ِماْئْة ََّْ ، ْ ن  ْوْجل  ْفهز قز ثَّْ  ْأون

 

 . 4/2918( الفق  اةس م  يأدل    1)
  كليممة الجقمموق  25الممديه  صممم المق ممرا جالعقممد  مممبكرة ما سمم ار لمثاع   ممورالدممر   (2)

 م .1995/1996الفامعية   امعة الفزا ر  السنة
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َن  ْواْلءز ِلمََّّْ ا الََّّن ي، ِإن مََّّْ ْواْلءز لََِّّ ا ْوالََّّن قن فزاْلنًََّّ تَِّ هز ن ْأ ن دز ولز ْأحََّّْ كز ن ْيقََّّز ال  مََِّّ ن الز ِرجََّّْ ا بََّّْ مَّْ
ْتقْ   . (1)«ْأ ن

يي   الدولة مه ابا الجدي  أا كك شر  لم يمرد دلامك معماه علم        
صج   ه  ك ال هللا ه:مو جافمك يو أامر لم   أل م   مارج عمه يةمم هللا يشمرع  

 .(2)ه  يفوز اش راف  يو يجك الوهاك ج 

 المجال الخامي 

 الوفاء باأليمان وال ذور والكفارات .

 تعريف األيمان لغة واصطالحا .

 األيمان في اللغة . 
 مع يماه يا  الاد المقا لمة للامد اليسمر  يسمم   :ما الجلمف أل :مم كما وا 
إكا تجالفوا أ مب كمك  يمماه صمايم  . يقامك م أل :ما تجفما الدم ك كمما تجف م  

 . (3)اليماه

  

 

( 3/71ك مممال البامممو  جمممال البيمممع يالدمممراك ممممع النسممماك ) -الفمممامع الصمممجيف–الم:مممار   (1)
ك ممال الع ممق جممال الممووك لمممه أع ممق  -المسممند الصممجيف–(  يمسمملم 2155يممدي  رقممم )

 (.1504( يدي  رقم )2/1141)
   10/343  يعوا المعبود لدري الجمق الع ميم أجماد    8/348شرو السنة للم و     (2)

  يعقممممد الممممزياج اممممم 1415الثمعممممةم ال ا يممممة     اممممريت –ة الناشممممرم دار الك مممم  العلميمممم
 م.2003يالدري  اوتفافية ه  اول عصر   ديد   لندو  علواا   دار ا ه يزم   

 . 1/350( م: ار الصجاو  للراز  مادة ل  م ال  3)
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 األيمان في اصطالح الفقهاء .
  أي امممو م عقمممد  (1)اممم  م توكامممد الدممم ك  مممبكر اسمممم أي صمممفة   تعمممال 

قممو  جمم  الجممالف عزممم  علمم  الفعممك أي ال ممرك  ياليممماه يالجلممف يالقسممم كل:مما ي
 . (2)جمعن  يايد 

 األيمان في تالم الفقهاء . 
اع ن  الفق:اك ه  أ وال الفق     مال األيماا يالنبير يالكفارات   مباناه  
مف:وممممم  همممم  الل ممممة ياوصممممث و   ييةمممممة مدممممريعا     ياأليةممممام ال كلي يممممة 

  يممممما تنعقممممد جمممم  األيممممماا   يممممما و ينعقممممد   يشممممري  ا عقممممادو    الم علقممممة جمممم 
يأقسام    يالع قمة  ماه األيمماا يالع:مود   ممع ال  كامد علم  الن:م  عمه  قمض 

وال ت قضَّوا األيماا يعقوبة عدم الوهاك ج  . يا  يرد الن:  ه  قول  تعمال   
 .(3) 91النجكم{األيمان بعد توتلدها

ا، » مل يقممما  النبممم   هَََّّّْ ًرا ِم ن ا ْخلَََّّّن ْرهَََّّّْ لن ًْ ْرْأْ  ، فَََّّّْ  َ ل ى ْيمَََِّّّ ْف ْ لَََّّّْ َن ْحلَََّّّْ مَََّّّْ
َن ْيِملِ هِ  رن ْ  يزْكفِ  ْنِتْها، ْولن ْي  (.4)«ْفلن

قا  ا ه عاشور م المقصود جاأليماا هم  اآليمة الجلمف   ي قمض األيمماا 
  هفعك إجثا  المجلوي علي   قضا ثا  المجلوي علي  و إجثا  القسماو إج

 

 .443( اللمال ه  هق  السنة يالك ال  لمجمد صمج   ه يسه ي ق صم 1)
 . 4/2442اةس م  يأدل    د/ يهم  الزيال  ( الفق   2)
 .3/20( يرا ع ه  كلل م  دا ع الصنا ع ه  ترتا  الدرا ع للكاسا   3)
ك ممال األيممماا جممال  ممدل مممه يلممف يمانمما هممرأ  غارامما  اممرا  -المسممند الفممامع–مسمملم (  4)

 (.1650( يدي  رقم )3/1271)
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  يأا يةممممموا الع:مممممد  مممممداعا لمممممنقض يرممممممة  يها:ممممما ت:ويمممممك يت لممممميالليمممممماه   
 .(1)اليماه

يقمممد ككمممر الدك ور/مجممممد مصمممثف  الزيالممم   قاعمممدة هق:يمممة هممم  ك اجممم  ل 
القواعممممد الفق:يممممة يتثبيقات:مممما علمممم  المممممباا  األربعممممةل م  األصممممك همممم  العقممممود 
 يالدمممري  الفمممواز يالصمممجة  األلفممما  األ مممر م  األصمممك هممم  العقمممود اةجايمممة  

 .(2)األصك ه  الدري  الصجة ياللزيم  األصك  واز الدري  ه  العقود 

 الوفاء بال ذور .

 أوال: ال ذر في اللغة :
النممبرم جفمم ف هسممةوا ج  ممبير   ممبر ي ممبر يأ ممبر  إيفممال الفعممك المدممري  

 . (3)عل  النفء جالقو  تع يما   تعال  

النمممبير و تكممموا إو هممم  الفمممراو  صممم اراا يكماراممما  ياممم  معاقمممك تلمممل ي 
الفممريو  يقمما م لمم  عنممد همم ا  ممبر  إكا كمماا  ريمما يايممدا لمم  عقممك  يبالضمممم 

نممبر يينممبر  ممبرا ي ممبيرام أي ممم   كا  ممبر  ي ممبر ي ممبر علمم   فسمم  ي  لممد المقممك.
أي النممبرم ممما كمماا يعممدا علمم  شممر   هعلمم  إا  مالمم   ي ممبر   سمممجا   كممبا.

شممف  هللا مريضمم  كممبا   ممبر  يعلمم  أا أتصممدق  ممدينار  لمميء  نممبر. يالنممبيرةم 
مممما تعثيممم   يالولمممد المممب  يفعلممم  أ ممموو فيمممما  أي  ادمممما للكنيسمممة  ككمممرا كممماا أي 

 

 .  14/262( ال جرير يال نوير  و ه عاشور  1)
 2/816( القواعد الفق:ية يتثبيقات:ا ه  المباا  األربعة  د. مجمد مصثف  الزيال    2)

 م .  2006 -ام  1427دمدق  الثمعةم األيل    – الناشرم دار الفكر 
 .477( معفم ل ة الفق:اك  مجمد ريا  قلعف  يأ ر  3)
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برو أ مموو  يمممه الفمميشم فليعمم :م الممب  ينممبرام أمممر عممديام  يقممد أ  مم   يقممد  مم
 .(1) برو. ي بر جالد ك  كفروم علم  هجبرو

يالنبر إلزام قربمة غامر وزممة هم  أصمك الدمر   لفما يدمعر  مبلل م مك أا 
يقو  المرك ل   عل  أا أتصدق جةبا   أي إا شف  هللا مريض  هعلم  صميام 

 . (2)ا اة أيام ي جو كللل

 ثانيا: ال ذر في االصطالح .
النبر ال مزام مةلمف مسملم قربمة غامر يا ممة علم  األعيماا لقا  الساوف م  

النمممبرم إيفمممال عممماه الفعمممك الممممماو علممم   فسممم ؛ ليقممما  الفر ممما  م  .(3)ل لفممما
ا   تعممال  النممبرم ممما كمماا يعممدا علمم  ليقمما  أ ممو المقمماك الجنفمم  م  .(4)لتع يمممي

شر  ي )عل  إا شف  هللا مريض  كمبا(  مبر. ي )علم  أا أتصمدق  مدينار( 
عقمممد الضممممار علممم  شممم ك ل. يقممما  أ مممو السمممعودم النمممبر امممو م (5)للممميء  نمممبر

يأصل  مه  ما يلزم  اة ساا جإيفاج  عل   فس   ل. يقا  الراز م    (6)ليال زام 
ال:مموي ألا اة سمماا إ ممما يعقممد علمم   فسمم   مموي ال قصممار همم  األمممر الم:ممم 

يقمممما  القو ممممو  م النممممبرم إيفممممال عمممماه الفعممممك المممممماو علمممم   فسمممم   . (7)لعنممممدو

 

 . 1/481المجيط   للفاريز أجاد    مادة هصك النوا   ( القامو   1)
 . 2/286( الصجاو تاج الل ة   للفوار   مادة  بر   2)
 . 1/60( معفم مقالاد العلوم ه  الجديد يالرسوم  للساوف    3)
 .  1/240( ال عريفات   للفر ا     4)
 .  1/912( الكليات  أل   المقاك الجنف     5)
  دار  1/458العقممك السممليم إلمم  مزايمما الك ممال الكممريم أل مم  السممعود العممماد   ( إرشمماد  6)

  اريت. –إيياك ال راث العرب  
 . 3/43( ال فسار الكبار   للراز   7)
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إيفمممال مممما ي ممم  ممممه ليقممما  القااممم  النكمممر م النمممبرم  .(1)لتع يمممما   تعمممال 
نبر أل   ليء  وا   مه   نس    تعال  جعان  ي   و يف  اتما  الفنازة جال

 نسمم . يو الوامموك أل مم  لمميء  وا مم  جعانمم   ممك يا مم  للصمم ة. يقمما  السمماد 
السممند شممريف العلممماك قممد  سممرو النممبر إيفممال عمماه الفعممك المممماو علمم   فسمم  

يالنممبر عقممد القلمم  علمم  شمم ك يال زاممم  لقمما  األلوسمم م  . (2)لتع يممما   تعممال 
 .(3)لعل  ي   م:صوص   يأصل  ال:وي

يس فاد مه كلل أا النبرم ما يقدم  المرك لرب   أي يو م  عل   فسم  ممه 
صممممدقة  أي عمممممادة. أي  جواممممما. كممممما قمممما   دممممواا اليمنمممم  النممممبرم أا يو مممم  

 .(4)اةِّ ساا عل   فس  شائاي لم يةه يا ماي علي 
و  مم ي  مماه الفق:مماك همم  صممجة النممبر همم  الفملممة  يي ممول الوهمماك جممما 

 .( 5)كاا فاعة من 

 هاألدلة مه القرأا م  ياس دلوا عل  كلل جالك ال يالسنة ياة ما .

ذزوْرهز ن قولم  تعمال  م    وا نََّّز    يقولمم  هم  شم ا األ ممرار29الجمه أيمةم {ْولنلزوفَّز
ْتِطلرًا } َرهز مزسن َْ مًا تاْن  ِر ْوْيخافزوْن ْيون  . 7اة ساا أيةم  {يزوفزوْن ِبال  ذن

 

  تجقامقم يجام  يسمه ممراد  الناشمرم دار الك م   1/113( أ يء الفق:اك   للقو و      1)
 ام.1424-م2004العلمية  الثمعةم 

 . 3/274علوم ه  اصث يات الفنوا  للنكر    (  امع ال 2)
  تجقاممقم  3/43( ريو المعمما   همم  تفسممار القممرأا الع مميم يالسمممع الم مما    لأللوسمم    3)

 ام. 1415 اريت  الثمعةم األيل    –عل  عبد المار  عثية  دار الك   العلمية 
 . 10/6551( شمء العلوم يدياك ك م العرل مه الكلوم  لندواا اليمن   4)
 اممريت  الثمعممةم ال ا يممة  -  دار الفكممر 67 – 66/  3( رد المج ممار  و ممه عا ممديه   5)

 م.1992 -ام 1412
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  ي   الدولة م
عيمم  أقمموا   لما :مما قممووام أيممداما يوهمموا جممما اه ممرض لقمما  ا ممه العربمم م  

ال ما  م يوهموا مجمما اع قمديو يا جمما عقمديو علم  أ فسم:م  يو انماك أ لم   علما:م.
و هعممك أهضممك منمم ؛ هممإا هللا قممد ألممزم عبممدو يرمما ف  يربممما  مممه اممبا كممما أ مم 

 :مممك العبمممد عفمممزو عمممه القيمممام جمممما همممرض هللا عليممم   هانمممبر علممم   فسممم   مممبرا  
ها عممماه عليممم  الوهممماك جممم  أيضممما  همممإكا قمممام ججمممق األممممريه؛ ي مممرج عمممه يا ممم  

 .(1)لالنبريه كاا ل  مه الفزاك ما يصف هللا ه  أ ر السورة

 الس ة ال  وية.واألدلة مَ 
قما م  أيادي  من:ا ما يرد عه عا دة را  هللا عن:ا أا رسمو  هللا  

هِ » ُِ ْيهز ْفاْل ْيعن ُِ َن ْنْذْر ْأنن ْيعن َن ْنْذْر ْأنن يزِطيْع َّللا ْ ْفلنيزِطعنهز، ْوْم  .(2)«ْم

 ي   الدولة م 
صمايم  امبا  يماا أا النمبر هم  المعصمية غامر وزم ي ا لقما  ال:ثما  م 

من:مم  عممه الوهمماك جمم   ي كا كمماا كممبلل لممم تفمم  عيمم  كفممارة يلممو كمماا عيمم  كفممارة 
ألشممم  أا يفممر  ككرامما همم  الجممدي  يأا يو ممد  يا :مما مقري مماي جمم   ياممبا علمم  

 

ق عليممم م  4/353( أيةمممام القمممرأا  و مممه العربممم     1) را مممع أصمممول  ي مممرج أيادي ممم  يعلمممَّ
لبنماا  الثمعمةم ال ال مة   –مجمد عبد القادر عثا  الناشرم دار الك   العلمية   اريت 

 م. 2003 -ام  1424
(  ك ممممالم األيمممممماا يالنمممممبير   جممممالم النمممممبر هممممم  6696) 8/142( أ ر مممم  الم:مممممار   2)

 الثاعة  .
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يقا  أ و ينيفة يأصجاج  يس ياا ال ور  إكا  مبر هم    مبا  مالل يالداهع .
 .(1)لمعصية هكفارت  كفارة يماه

ا يممما يرد عممه ا ممه   عمممر أا عمممر  ممه ال:ثممال رامم  هللا عنمم  قمما م يممَ
اَ م  َرامِّ  قمَ دِّ الجمَ فِّ ةي همِّ  الَمسمْ َف َلْالمَ ةِّ َأْا أَْعَ كمِّ لِّيمَّ ِّ  إِّ  ِّ  َ َبْرُت همِّ  الَفااِّ َرُسوَ  َّللاَّ

ِركْ  ِف ِبْ ذن  . (2)«»ْأون

ي مرو جالوهاك عيما  برو ه  الفاالية هقمد  إكا كاا النب  لقا  ال:ثا  م  
د  عل  تعلق كم   ج . يعي  دلاك عل  أ   مؤا ب جموا ع األيةام ال   كا ت 

هلمممو يلمممف همم  الفااليمممة يينممم  هممم  اةسممم م لزم ممم   ممادي:مما هممم  يممما  الكفمممر.
الكفممارة ياممبا علمم  أصممك الدمماهع  يمبهممم   يعنممد أ مم  ينيفممة و تلزممم  الكفممارة 

دلاك علم  أا اوع كماي  ما ز ج امر صموم أل م  إ مما كماا  مبر   يعي   جالجن .
 .(3)لاع كاي لالة ياللاك ليء جمجك للصوم

أممما اة ممما  هجةمم  ا ممه رشممد )الجفاممد( اتفمماق الفق:مماك علمم  لممزيم النمممبر 
أ ممع المسملموا علم  صمجة النمبر هم  لالمثلق ه  القرل  يقما  ا مه قداممةم 

 . (4)لالفملة  يلزيم الوهاك ج 

  

 

 . 4/54( معالم السنه   لل:ثا     1)
(   ك ممممالم األيممممماا يالنممممبير   جممممالم النممممبر همممم  6697) 8/142( أ ر مممم  الم:ممممار   2)

 الثاعة. 
 . 4/62( معالم السنه   لل:ثا      3)
 –  دار الجممممدي  1/422(  دايممممة المف :ممممد ي :ايممممة المق صممممد  و ممممه رشممممد القرفبمممم    4)

 القاارة  الثمعةم  ديا فمعة.
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 الوفاء بالكفارات . 

 الكفارات في اللغة .
الكفمممارة هممم  الل مممةم مممم  وكة ممممه الكفمممر يامممو السممم ر  أل :ممما ت ثممم  المممب   
يتس رو  ه:  اسم مه كفر هللا عن  الب    أ  مجاو أل :ا تكفر الب    يك    
غثممم  عليممم  جالكفمممارة. يهممم  ال :مممبي م سممممات الكفمممارات كفمممارات  أل :ممما تكفمممر 

 ممك كفممارة األيممماا  يكفممارة ال :ممار  يالق ممك ال:ثمم   يقممد الممب ول  أ  تسمم راا م
 ان:ا هللا تعال  ه  ك اج  يأمر  :ا عمادو. يالكفارةم مما كفمر جم  ممه صمدقة أي 
صموم أي  جمو كلممل. يتكفامر اليمماه هعممك مما يفم  جالجنمم  ها:ما  يال كفامر همم  

 .(1)المعاص م كاةيما  ه  ال وال 

 الكفار  اصطالحا: 
يامو السم ر أل :ما تسم ر  -جفم ف الكماي  -كفارة مه الكفر اللقا  النوي م  

المممب   يتبهمممم   امممبا أصمممل:ا  امممم اسممم عملت عيمممما ي مممد عيممم  صمممورة م:الفمممة أي 
ممما يةفممر جمم  ل. أي امم  م  (2)لا  :مماك ي ا لممم يةممه عيمم  إاممم كالق ممك  ثمم  يغاممرو

اةام مه صدقة أي ص ة أي غار كلل مه العممادات   يسممات  :مبا اوسمم   
الفعلمة ال م  ممه شم  :ا ل. يقامك ام  م   (3)لتكفر الب ول يتمج:ما يتسم راا  أل :ا

 . (4)لأا تكفر ال:ثائة   أ  تس راا

  
 

 . 5/148الكاي  ( لساا العرل   و ه من ور  جالم  1)
  دار الفكممممر  فمعمممة كاملممممة مع:ممما تكملممممة 6/333( المفممممو  شمممرو الم:ممممبل  للنممموي    2)

 السمة  يالمثيع  .
 . 380( معفم ل ة الفق:اك  لقلعف  صم 3)
 . 2/536( إرشاد العقك السليم عل  مزايا الك ال الكريم  4)
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 الكفارات في تالم الفقهاء.
الكفمممممارة مدمممممريعة جاتفممممماق الفق:ممممماك ياممممم  يا ممممممة  بمممممرا لممممممعض المممممب ول 

 يالم:الفات الدرعية. 

الكفارات المع:ودة ه  الدر   مسمة أ موا م كفمارة اليمماه  لقا  الكاسا  م 
يكفارة الجلق  يكفارة الق ك  يكفارة ال :ار  يكفمارة اةهثمار  يالكمك يا ممة إو 

عزيمممز  ييايمممدة من:ممما عمممري ي وب:ممما أا أربعمممة من:ممما عمممري ي وب:ممما جالك مممال ال
جالسنة  )أما( األربعة ال   عري ي وب:ا جالك ال العزيز هكفارة اليمماه يكفمارة 

همم  كفممارة  -تعممال  عممز شمم     -الجلممق يكفممارة الق ممك يكفممارة ال :ممار  قمما  هللا 
ذز اليمممماهم    َن يزْؤاخَََِّّّ اِنكز ن ْوْلكَََِّّّ مَََّّّْ ي ْأين الل غنِو فَََِّّّ ز بَََِّّّ ذزكز ز َّللا  تز ز ال يزْؤاخَََِّّّ دن ا ْ قَََّّّ  كز ن ِبمَََّّّْ

يكز ن ْأون  وْن ْأهنلََِّّ ا تزطنِعمََّّز ِط مََّّْ سََّّْ َن ْأون َْ مََِّّ اِكل ْرِ  ْمسََّّْ امز ْ شََّّْ هز ِإطنعََّّْ اْرتََّّز اْن ْفْكف  مََّّْ اأْلين
ا  ِْ ْماِنكز ن ِإ اْر ز ْأين ِلْك ْتف  ِْ ْيامز ْثالْثِة ْأي ام   ُِ َن ْل ن ْيِجدن ْف ِريرز ْرْقْبة  ْفْم ْوتزهز ن ْأون ْتنن ِكسن

تز   .(1)ل. يالكفارة ه  عري الدر  اسم للوا    89الما دة أيةم  {  ن ْحْلفن

امم  ممم  وكة مممه الكفممر جفمم ف الكمماي ياممو ال سمم ر يمنمم  ليقمما  القراهمم  م 
سممم  الممزار  كمماهرا لسمم رو الجمم  جممال رال يالمجممر كمماهرا لسمم رو ممما عيمم  يالمدممرك 

شةراا لما لمم ي :مر كاهرا لس رو الجق مه الويدا ية يغاراا يكفر النعمة عدم 
ل:ا أار عادت كالمسم ورة يالمدمةورة كالمدم:ورة يلمما كماا أصمك الكفمارة لمزيا  
اةام يس رو كما ه  ال :ار سمات كفارة يا  هم  اليمماه جماهلل تعمال  و تزيمك 

 .(2)لإاما ألا الجن  قد و يةوا يراما ياو أكبر موارداا

 

 . 5/95(  دا ع الصنا ع   للكاسا     1)
    در يزارة األيقاي جالكويت.152  151اه   صم ( الب ارة  للقر  2)
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أيدامام و يد ل  اةع ماق  كالوا ممات الكفارات قسماام ليقا  النوي  م  
ه  مج ورات اةيرام  يسبق  يا :ا ه  الجه. يال ا  م يد ل  اةع ماق  يامو 
 وعماا. أيممدامام ت رتمم  عيمم   صمما  الكفممارة  ياممو ال :ممار يالفممما  همم   :ممار 

 ش:ر رمضاا  يالق ك.
يال ممممما  م لل :اامممممر  ياممممم  كفمممممارة اليمممممماه  يمع مممممم المقصمممممود انممممما كفمممممارة 

يقما   .(1)ل  ييد ك ها:ا أشياك مه غاراا  يالماق  موامجة هم  أ وا :ماال :ار
 .(2)ا ه قدامة م األصك ه  كفارة اليماه  الك ال يالسنة ياة ما 

 يقد اس د  عل  مدريعية الكفارات مه السنةم 
 ِّ وُ  َّللاَّ اَ  َرسممُ م ججممدي  عبممد الممريمه  ممه سمممرة رامم  هللا عنمم  قمما م قممَ

ِْْل اْلِ » ا، ْوِإنن اْل ْتسََّّن هََّّْ ْ  ْ ْللن ْْْلة  أزِ  ََّّن ِر ْمسََّّن لََّّن ًْ َن  ا مََِّّ ِطلْتهََّّْ ْك ِإنن أز ن اْرْ ، ْفِإنََّّ  مََّّْ
ًرا  ا ْخلَّن ْرهَّْ لن ًْ   ْ ، ْفْرْأيَّن  َ ل ى ْيمَِّ ْ  ْ لَّْ ا ْحْلفن ِْ ْها، ْوِإ ِتلنْ  ِإْللن ْْْلة  وز َن ْمسن ِطلْتْها ْ  أز ن

َن ْيِمل ِ  رن ْ  ، ْوْتفِ  ر  ْها، ْفْنِت ال ِذي  هزْو ْخلن  .(3)«كْ ِم ن

ا  لف العلماك ه   واز الكفارة قبك الجن   هقا  ربيعمة لقا  ا ه جثا م 
م تفمز  قبمك الجنم . يبم  قما  أيممد ي سمجاق يمالل يال ور  ياللا  ياأليزاع 

يأ ممو اممور  يري  م لمم  عممه ا ممه عممما  يعا دممة يا ممه عمممر. يقمما  الدمماهع م 
يفممموز تقمممديم الرفممممة يالكسممموة ياةفعمممام قبمممك الجنممم   يو يفممموز تقمممديم الصممموم. 

 

 . 8/279( رياة الثالبااه   للنوي     1)
 . 9/538( الم ن    و ه قدامة    2)
(  ك ممممالم األيممممماا يالنممممبير   جممممالم الكفممممارة قبممممك 6722) 8/147( أ ر مممم  الم:ممممار   3)

 الجن  يبعدو.
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يقا  أ و  نيفة يأصجاج م و تفز  الكفارة قبك الجن . قا  ا ه القصمارم يو 
 .(1)ل  كللسلف أل   ينيفة ه

إل  يومنما امبا  يأما اة ما م هقد أ مع المسلموا مه عصر الرسو  
 . (2)عل  مدريعية الكفارة

 ِ  المجال الساد

 الوفاء بال يعة   

 . (3)ا  الممايعة يالثاعة يالمعاقدة يالمعاادة ال يعة في اللغة :

 ال يعة في االصطالح .
البيعممة امم  الع:ممد علمم  الث اعممة  كمم ا  الممممايع يعااممد لقمما  ا ممه  لممديام 

أمارو عل  أ م   يسمل م لم  الن  مر هم  أممر  فسم   يأممور المسملماه و ينازعم  هم  
ط يالمةمرو  يكما وا  ش ك مه كلل  ييثيع  عيما يةل ف  ج  مه األمر عل  المند 

ه شمم  كلمل إكا جايعوا األمار يعقديا ع:دو   علوا أيدي:م ه  يدو ت كادا للع:مد  
هعمممك المممما ع يالمدممم ر   هسمممم    يعمممة مصمممدر جممما  يصمممارت البيعمممة مصممماهجة 

 

أ و تمميم ياسمر  مه إ مراهيم     تجقاقم 6/185( شرو صجيف الم:ار    و ه جثا      1)
 م.2003 -ام 1423السعودية  الرياض  الثمعةم ال ا ية   -دار الندرم مة مة الرشد

  المفممممو  2/136   دايمممة المف :مممد  و مممه رشمممد  5/95(  مممدا ع الصمممنا ع  للكاسممما     2)
 .11/39  اة صاي  للمرداي    18/115شرو الم:بل للنوي  

 . 31-8/30( لساا العرل  3)
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ر   يامو الممراد هم  الجمدي   جاأليد   ابا مدلول:ا ه  عري الل  ة يمع:ود الد 
فرة ه   يعة الن ب     . (1)للالة العقمة يعند الد 

 األدلة مه القرأا يالسنةم

وا قممما  تعمممال    فَََّّّز ْد  ْوْأون اْن ْبعََََّّّّن مَََّّّْ وا األنين قزضَََّّّز تز ن ْواْل ْت ن دن ا ْ اهََََّّّّْ ِْ ِ ِإ ِد َّللا  ِبْعهَََّّّن
ِتلَََِّّّدْها . يعمممه عبمممد هللا  مممه عممممر قممما  سممممعت النبممم  صمممل  هللا 91النجمممكم{ ْتون

ْة ْلهز، »علي  يسلم يقو  م ِقْياْمِة اْل حزج  ْم الن َن ْطاْ ة ، ْلِقْي ْ  ْيون َن ْخْلْع ْيًدا ِم ْم
َن  ْعة ، ْماْت ِملْتًة ْجاِهِلي ةً ْوْم  .(2)«ْماْت ْوْلينْي ِفي  ز زِقِه ْبين

قا  ا ه يفرم ل يه  ابا الجدي  ي ول فاعة اةمام الب  ا عقمدت لم  
 (.3 يعة يالمنع مه ال:ريج علي   يلو  ار ه  يةم  يأ   و ين:لع جالفسقل)

 ال يعة في تالم الفقهاء .الوفاء بمجال 
المممراد جالبيعممة  يعممة أاممك الجممك يالعقممد  يامممم علممماك المسمملماه ير سمما ام 

قما  ا مه  . (4)يي وو النا   البيه ي يسر ا  ماع:م يالة البيعة    كلفة عرهما
يتنعقممد  يعممة أاممك الجممك يالعقممد مممه العلممماك المف :ممديه يالر سمماك لممما ل فمميم م 

 .(5)لعري
 

  المجقمممقم  لامممك 1/261( ديمممواا المب مممدأ يال:بمممر   المعمممريي جمقدممممة ا مممه  لمممديا    1)
 م. 1988 -ام  1408شجادة  الناشرم دار الفكر   اريت  الثمعةم ال ا ية  

( 3/1478اةممممارة جمممال األممممر  لمممزيم الفماعمممة )ك مممال  -المسمممند الصمممجيف–مسممملم (  2)
 (.1851يدي  رقم )

 (.13/71المار  و ه يفر )ه ف (  3)
 . 6/221( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  4)
  الناشمممرم دار الك مممال اةسممم م   الثمعمممةم  6/299( المجمممر الرا مممق   و مممه  فممميم    5)

  ديا تارير. -ال ا ية 
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يالعقممد  ياممم مممه ا  مممع همما:م  يأممما  يعممة أاممك الجممك ليقمما  ا ممه عرهممة م 
ا امممة أممممور العلمممم جدمممري  اةممممام  يالعدالمممة  يالمممرأ  يشمممري  اةممممام الجريمممة  

 .(1)ليالعدالة  يالفثا ة يكو   قريديا يكو   كا  فدة يكفاية ه  المعض ت 
المع بمممر  يعمممة أامممك الجمممك يالعقمممد ممممه العلمممماك يالر سممماك ليقممما  النممموي م 
البيه ي يسر يضورام  يو يد ر  اتفاق أاك الجمك يالعقمد يسا ر ي وو النا   

همم  سمما ر الممب د ياألصممقا    ممك إكا يصممل:م  بممر أاممك الممب د المعاممدة  لممزم:م 
يو  د مه  يعة أامك الجمك يالعقمد ممه ليقا  ا ه مفلف م    .(2)لالمواهقة يالم اجعة

 .(3)لالعلماك يي وو النا 
تنعقمد جم  البيعمة  هنقمك عمه جعمض  يا  لف الفق:اك ه  تجديمد العمدد المب 

 الجن ية أ   يد ر   ماعة ديا تجديد عدد معاه. 

يي بت عقد اةمامة إما جاسم : ي ال:ليفمة إيااما كمما لقا  ا ه عا ديه م 
ي ممما  بيعممة  ماعممة مممه العلممماك أي  -رامم  هللا تعممال  عنمم   -هعممك أ ممو جةممر 

الوايمممد ممممه العلمممماك  ماعممة ممممه أامممك المممرأ  يال مممد ار. يعنمممد األشمممعر م يةفممم  
المد:وريه مه أيل  المرأ   جدمر  كو م  جمدم:د شم:ود لمدهع اة كمار إا يقمع. 
يشمممممر  المع زلمممممة  مسمممممة.يككر جعمممممض الجن يمممممة اشممممم را   ماعمممممة ديا عمممممدد 

 . (4)لم:صوص 

 

 .4/298( ياشية الدسوق  عل  الدرو الكبار  و ه عرهة الدسوق    1)
  تجقاممممقم زااممممر الدمممماييش  المة مممم  اةسمممم م   10/43( رياممممة الثممممالباه  للنمممموي   2)

 م    . 1991ام / 1412عماا  الثمعةم ال ال ة   -دمدق - اريت
 –  دار الك ممم  العلميمممة   امممريت  8/146( المبمممد  هممم  شمممرو المقنمممع   و مممه مفلمممف    3)

 م. 1997 -ام  1418لبناا  الثمعةم األيل   
 369/  1عا ديه  ( ياشية ا ه 4)
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يكا  المالكية يالجنا لة إل  أ :ا و تنعقد إو جفم:ور أاك الجك يالعقد  
 شمم:اد ال ا مم  مممن:م مممه كممك  لممد  ليةمموا جالجضممور يالمماشممرة جصممفقة الاممد  ي 

 .(1)الراا ج  عاما  يال سليم جإمام   إ ماعا
يينعقممد جا  يممار أاممك الجممك يالعقممد كع ممماا رامم  هللا عنمم   لقما  القراهمم م 

يكمما وا سمم ة عاممن:م ع ممماا رامم  هللا عممن:م  يا  لممف همم  عممددام هقاممكم و  ممد 
ممه  م:ممور أاممك الجمك يالعقممد مممه كممك  لمد ليةمموا الرامما جم  عاممما  ياممو يثممك 
 بيعممة أ مم  جةممر رامم  هللا عنمم  أل :مما ا عقممدت جالجااممريه يلممم ين  ممر غا مم   

بلل يربممع همم  الدممور   يقاممكم و  ممد مممه  مسممة  أي يعقممداا أيممدام يقاممكم يكمم
 رامماام ألا  يعممة الصممديق ا عقممدت ج:مسممة  اممم جممايع النمما  ياممم عمممر أ ممو 
عبادة  ه الفراو يأساد  ه يضار يبدمار  مه سمعد يسمالم ممول  أ م  يبيفمة  
يألا الدمممور  كا مممت هممم  سممم ة و تعقمممد أليمممدام  راممما ال:مسمممة يعليممم  أك مممر 

الم كلماه مه المصرياه  يقا  جعض الكموهااهم ا امة ي وواما أيمدام الفق:اك ي 
 راا ااناه ليةو وا ياكما شااديه كعقد النكاو  يقاكم يايد ألا العما  قا  
لعل  را  هللا عن:م أ معاهم امدد يمدك أجايعمل عيقمو  النما  عمم رسمو  هللا 

-  -   الوايمد يةفم  جايع ا ه عم  ه  ي: لف عليل ااناا  يأل م  يةمم هجةمم
 .(2)له:با أربعة مباا  

أاك او  :اد شرف:مم العدالة يالعلم الموصك إل  معرهة ليقا  الب:وت م  
مس جق اةمامة يأا يةو وا ممه أامك المرأ  يال مد ار الممؤدياه إلم  ا  يمار ممه 
امممو لإلماممممة أصممملف )يي بمممت(  صممم  إممممام )جإ مممما ( أامممك الجمممك يالعقمممد علممم  

 

  يالم نم   و مه 4/298( ياشية الدسوق  عل  الدرو الكبامر  و مه عرهمة الدسموق     1)
 .107/  8قدامة  

 . 10/25( الب ارة  للقراه     2)
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إ ا  مم  ك: هممة الصممديق هالممزم كاهممة األمممة الممد و  همم  ا  يممار صممالف ل:مما مممع 
 .(1)ل يع   ياو قياد لثاع  

يكاممم  الدممماهعية إلممم  أ ممم  و يدممم ر  اتفممماق أامممك الجمممك يالعقمممد ممممه سممما ر 
 الب د  ل عبر كلل يما عي  مه المدقة.
يتنعقممممد اةمامممممة )   اممممة فممممرق األي  لقمممما  الدممممير زكريمممما األ صممممار  م 

)  يو تنعقمد( البيعمة  -رام  هللا عمن:م   -جاجة أجا جةمر  البيعة( كما جايع الص
)إو جعقد كي  عدالة  يعلم يرأ  مه أاك العقد يالجمك( ممه العلمماك يالر سماك 
يسمما ر ي مموو النمما  الممبيه ي يسممر يضممورام؛ ألا األمممر ينمم  م  :ممم يي مممع:م 

 مك سا ر النا   يو يد ر  اتفاق أاك الجك يالعقد ه  سا ر الب د ياألصقا  
إكا يصممك ال:بممر إلمم  أاممك الممب د المعاممدة لممزم:م المواهقممة يالم اجعممة )يلممو كمماا 

)ييدمممم ر ( و عقادامممما  أالمممم ( األيلمممم  أال:مممما )يايممممدا يثمممما  كفمممم ( همممم  البيعممممة.
)اةشمم:اد( جدممااديه إا عقممداا يايممد )و إا عقممداا  ماعممة( كممبا صممجف اممبا 

 :ممماه هممم  ال فصممماك هممم  الريامممة جعمممد  قلممم  ك صمممل  عمممه العمرا ممم  إفممم ق ي 
اشمممم را  يضممممور شممممااديه ييةمممم  جعممممد تصممممجيج  المممممبكور عممممه اةمممممام عممممه 
أصجا نا اش را  يضمور الدم:ود لمئ  يمدع  عقمد سما ق؛ يألا اةماممة ليسمت 
ديا النكمممماو. ا  :مممم . ياألي مممم  عممممدم ال فصمممماك هإممممما أا يدمممم ر  اةشمممم:اد همممم  

 .(2)لالدقاه أي و يد ر  ه  ش ك من:ما

أا أقك ما تنعقد ج  اةمامة  مسة  يف معموا يُككر ه  كلل أقوا  من:ام 
علمم  عقممداا أي يعقممد أيممدام  رامما الممماقاه  ياسمم دلوا ج: هممة أ مم  جةممر أل :مما 

 

 . 3/387( شرو من :  اةرادات   للب:وت     1)
الناشممرم دار   4/109( أسممن  المثالمم  همم  شممرو ريض الثالمم   لزكريمما األ صممار    2)

 الك ال اةس م   الثمعةم  ديا فمعة يبديا تارير.
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ا عقممدت ج:مسممة ا  معمموا علا:مما  اممم تمماجع:م النمما  ها:مما. ي عممك عمممر الدممور  
 ه  س ة ليعقديا أليدام  راا ال:مسة.

بعاه  أل :ا أشد  ثرا  يكابت فا فة إل  أا اةمامة و تنعقد ج قك مه أر 
ممه الفمعمة  يام  و تنعقمد ج قمك مممه أربعماه  يالمرا ف عنمدامم أ م  و يدمم ر  
عدد معماه   مك و يدم ر  عمدد  ي م  لمو ا جصمرت أاليمة الجمك يالعقمد  وايمد 

 مثا  كفت  يع   و عقاد اةمامة  يلزم عل  النا  المواهقة يالم اجعة.
لف ممم   ه:مممم م فقممموا علممم  أا  الواقمممع أا ال:ممم ي  ممماه الفق:ممماك هممم  امممبا

اةماممة تنعقمد  بيعمة أامك الجمك يالعقمد  يأا ا  مما   مميع:م هم  صمعاد يايممد 
غامر ممةمه  هالمبيه كابموا إلم  ا عقاداما جعمدد قلامك ممه أامك العقمد يالجمك إ مما 

 .  (1)يقصديا أ :ا تنعقد  را  أاك الجك يالعقد 

 المجال السابع  

 الوفاء باألمانات  

 األمانة في اللغة .

ممممه ممممادة )أممممه( أصمممك األممممه   ياممم  فم  انمممة المممنفء    األمانَََّّّة لغَََّّّة:
يزيا  ال:مممموي   ياألمممممه ياألما ممممة ياألممممماا همممم  األصممممك مصممممادر   ييفعممممك 

. يأمه ي مه  أما مة  ه:مو (2)األماا تارة اسما للجالة ال   يةوا علا:ا اة ساا
 .(3)أماه أمه الر كم ياها عل  ع:دو يصاا ما ا تمه علي   عةس   اا

 

 .  6/221( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  1)
 . 90( مفردات ألفا  القرأا  للراغ  األصف:ا   صم 2)
 . 1/122( معفم الل ة العربية المعاصرة   د/ أيمد م: ا عمر  3)
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يقا  الفاوم م أمه زيد األسمد أمنما يأممه منم  م مك سملم منم  يز ما يمعنم  
ياألصك أا يس عمك ه  سةوا القل  ي عد   نفس  يبالجري ييعد  إل  ااا 

لكسممر يا  من مم  عليمم  ه:ممو أممماه يأمممه جممال:مزة عيقمما  أمن مم  منمم  يأمن مم  عليمم  جا
البلد افم ا ج  أال  ه:و أمه يأماه ياو مم موا ال ا لمة أ  لميء لم  غمور يو 
مةر ي:د  يأمنت األسار جالمد أعثا   األماا ه مه او جالكسر يأمنت جاهلل 
إيما ممما أسممملمت لممم  يأممممه جالكسمممر أما مممة ه:مممو أمممماه امممم اسممم عمك المصمممدر هممم  

 .(1)وديعة أما ة ي جوو يالفمع أما ات األعياا مفازا هقاك ال

يقممما  القو مممو  الريمممم  الجنفممم م األما مممةم  ممم ي ال:يا مممة  ياممم  مصمممدر 
أمه الر ك أما مة ه:مو أمماه إكا صمار كمبلل  امبا أصمل:ا  امم سمم  مما تم تمه 

 علي  صايمل أما ة.

اِتكز ن يمن:ا قول  تعمال م   اه . ياألمم 27سمورة األ فما م أيمة  {ْوْتخزونزوا ْأْمانَّْ
 .(2)مه صفات هللا تعال   يقا  أ  من  عل  كبام ات:بو أماناي 

أي األما مممة اممممد ال:يا ممممة   أل مممم  يمممؤتمه أكاو   يأمممممه  مع:مممما أمنممممة ياممممو 
 .(3)الجاها   ياألماه المؤتمه

 األمانة اصطالحا :

امممم  مممممما ا مممم مه هللا تعمممممال  العبممممد عليممممم  مممممه المممممديه يالعمممممادة يالفمممممرا ض 
األما ممة كممك ممما يممؤتمه عليمم  كمم موا  ليقمما  أ ممو المقمماك الجنفمم  م  .(4)يالثاعممة

 

 . 1/24ل ( المصماو المنار   للفاوم    مادة ل ك م ا  1)
 . 1/93( أ يء الفق:اك   للقو و     2)
 . 94( ال وفيف عل  م:مات ال عاريف  للمناي  صم 3)
 . 24( القامو  الفق:   سعد  أ و يبا  صم 4)
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ياألما ة تقمع علم  الثاعمة يالعممادة ليقا  المعل م   .(1)لييرم يأسرار ه:و أما ة
 .(2)ليالوديعة  يال قة

 والس ةاألدلة مَ القرآن 
تز ن  }قمما  تعممال   ْمانََّّاِت ِإلََّّى ْأهنِلهََّّا ْوِإِا ْحْكمََّّن ْؤَدوا األن كز ن ْأنن تََّّز ْنمزرز ِإن  َّللا ْ يََّّْ

ِميعًا  ِه ِإن  َّللا ْ تََّّاْن سََّّْ ا ْيِعظزكََّّز ن بََِّّ ِل ِإن  َّللا ْ ِنِعمََّّ  دن وا ِبالنعََّّْ كزمََّّز ِِ ْأنن ْتنن ا َْ ال ََّّ  لن بََّّْ
لراً  ُِ  .32المعارجم{  و هده  را ون والذيَ ه  ألماناته  .58النساك م{ْب

وُ  َّللاَِّّ ي  اَ  َرسمُ اَ م قمَ ْك، م »َعْه َأ ِّ  ُاَرْيَرَة  قمَ ْتْم َّْ َِ ائن ى مَّْ ْة ِإلَّْ ْْمانَّْ ْأدِ  األن
َن ْخاْنكْ  َن ْم  (.3)«ْواْل ْتخز

 المجاالت التي تدخل فلها األمانة .

 المفاوت ال   ها:ا األما ة ك ارة أككر من:ا ما يل  م

األممممموا   ياألعممممراض  ياألرياو ياأل سممممام  يالعلممممم  ي الوويممممة يالجةممممم   
 . (4)يالد:ادة   يالقضاك  يالك اجة  ياألسرار  يالرساوت  يالجوا 

  

 

 . 1/176( الكليات   أل   المقاك الجنف     1)
 . 1/296( المثلع عل  ألفا  المقنع  للمعل    2)
( 3/290البامو  جمال هم  الر مك ي  مب يقم  ممه تجمت يمدو )ك ال    -السنه–أ و دايد  (    3)

 (.3535( يدي  رقم )3/290يدي  رقم )
  دار عمالم الك م  للثماعمة  649( األ  ق اةس مية لمقمداد يمالفه مجممد علم   صمم  4)

-امممم1424م الثمعمممة ال ا يمممة 1992 -امممم1413الريممماض  الثمعمممةم األيلممم   –يالندمممر 
 .   صري .127القرأا يالسنة  د/ يهاك يادر شقورة صمم  الوهاك ه  اوك 2003
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 العالقة بلَ األمانات والعهود .
 ك قممد يةمموا  ع:ممدا   تكمممه الع قممة  مماه األما ممات يالع:ممود همم  أا الدمم

يالع:ود تد ك ه  األما ات يا  الوهاك  :ا ياول مزام  :ما   يأا  قضم:ا  يا مة 
 .(1)  يرسول 

  

 

  الناشمممرم دار الك مممال  3/27( الكدممماي عمممه يقممما ق غممموامض ال نزيمممك  للزم:دمممر    1)
اممم  الوهمماك همم  امموك القممرأا يالسممنة  د/  1407 - اممريت  الثمعممةم ال ال ممة  –العربمم  

 . 130يهاك يادر شقورة صم
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 المبنث الثالث

 األحكام التكليفية للوفاء

 أوال : الوفاء الواجب .
ه ارة يةوا يا ما     الوهاك تع ري  األيةام ال كلي ية ال:مسة  اعلم أا  

يتمممارة يةممموا ممايممما   يمسممم جما  يتمممارة يةممموا مةرياممما   يتمممارة يةممموا يرامممما   
 ي ليل ابو األيةام جال فصاك م

 الوفاء الواجب:

وا األصك ه  الوهاك الو ول ام  او لقول  تعال م   َْ آْم َّز ِذي ا الَّ  ْيا ْأَيهَّْ
ودِ  فزوا ِبالنعزقز  . 1الما دة م {ْأون

يالمراد جالعقود كما يقمو  الفق:ماكم مما عقمدو الممرك علم   فسم  ممه  يمع   
يشمممراك ي  مممارة يكمممراك يمناكجمممة يفممم ق يمزارعمممة يمصمممالجة يتمليمممل يت:اامممر 
يع ممق يتممد ار  يكممبلل الع:ممود يالممبمم ال مم   عقممداا ألاممك الجممرل يأاممك البمممة 
 يال:ممموارج  يممممما عقممممدو اة سمممماا علمممم   فسمممم    تعممممال  مممممه الثاعممممات كممممالجه

 .(1)يالصيام ياوع كاي يالنبر ياليماه يما أشم  كلل  هالزم الوهاك  :ا

وِطِه ن م ل يقمممو  النبممم   رز ى ََََّّّز ِلمزوْن ْ لَََّّّْ عمممام هممم  إيفمممال  (2)ل النمزسَََّّّن
 .( 3)الوهاك جفميع ما يدرف  اة ساا عل   فس   ما لم تقم دولة ت:صص 

 

 . 6/161( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  1)
   تعليقا ك ال الباو    جالم أ ر السمسرة. 3/92( أ ر   الم:ار   2)
 422/  1(  داية المف :د  3)
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لكمممه امممبا الجةمممم لممميء عامممما هممم  كمممك مفممما  للوهممماك   يكلمممل ل نمممو  المفممماوت 
 ججس  اللزيم يعدم   يبياا كلل عيما ي ت م

 المجاالت التي يجب الوفاء بها.
ة  ماه الثمرهاه  كمالبيع المفاوت ال م  تندم  جسمب  العقمود ال زمم  -أ  

ياة ممارة يالصمملف يعقممود البمممة  ه:ممبو اول زامممات م مم  تمممت صممجيجة وزمممة 
ي   الوهماك  :ما مما لمم يجمدث مما يق ضم  الفسمر  كمال: ك ياوسم جقاق يالمرد 
جالعا   يابا شامك لألعياا الوا م  تسمليم:ا  يللمديوا ال م  تكموا هم  المبمم 

اة مارة أي ال م  تندم    يفمة إ فماك مما   كبد  القرض يامه المبيع ياأل مرة هم 
 .(1)ال ار عل    ي يتفصاك

اول زاممممات ال ممم  تندممم    يفمممة ال عمممد  جال صممم  أي السمممرقة أي  -ل 
 .(2)اةت ي أي ال فريط

األما مممات ال ممم  تكممموا عنمممد المل مممزم  سمممواك أكا مممت جمو ممم  عقمممد  -ج 
   دارو.كالوديعة  أم لم تكه كاللقثة يكمه أفارت الريف اوبا إل

 بر القربات  ياو ما يل زم ج  اة ساا مه قربات  د ية أي مالية  -د  
 فاعة يتقربا إل  هللا سمجا   يتعال .

 اول زامات ال كلي ية الدرعية  يمن:ا النفقات الوا مة. -ام 
ه:بو اول زامات و   ي ه  ي ول الوهاك  :ا  منفزة إا كا ت كبلل  يبعمد 

ا كا ت معلقة  يعند د و  الوقت إا كا ت مضماهة  تجقق الدر  المدري  إ
 .(3)يسواك أكاا الوهاك و يف  إو جعد الثل  أم يف   دي  

 

 .6/162( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  1)
 ( المر ع السا ق . 2)
 .6/162( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  3)
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أي القيممممممام جالعمممممممك أي اة ممممممراك أي  يي جقممممممق الوهمممممماك جمممممماألداك يال سممممممليم
وا المقاصممة ياةممبا. يدلاممك الو ممول اآليممة السمماجقة  يكممبلل قولمم  تعممال م   فََّّز ْوْأون

تز ن  ا ْ اْهدن ِْ ِ ِإ ِد َّللا  ذزوْرهز ن   يقولم  تعمال م  91النجمك أيمةم  {ِبْعهن وا نَّز الجمه   {ْولنلزوفَّز
لزْؤدِ  ال ِذي   يقول  تعال م 29أيةم َْ ْأْماْنْتهز ْفلن تزِم  .283المقرة أيةم {اؤن

يال :لف عه الوهاك ج ار عبر يسم و   العقوبمة الد اويمة ياأل رييمة  
هز م »إك العقوبمممة يا ممممة لقمممو  النبممم   هز ْوِ رن َََّّّْ وْبتَََّّّْ َل  زقز ِد يزنَََِّّّ َي الْواجَََِّّّ  (1)«لَََّّّْ

م هعقوب   يمس   يعرا  أا يجك القو  ه  عرا  جاةغ  . يقا  النب  
يلبلل يفبر المم نع عه الوهاك جالضمرل أي الجممء أي  (2)«ْمطنلز الْغِ يِ  ظزلن   »

الجفر يمنع ال صري ه  الما   أي  يع ما  المل زم يالوهاك من . إو إكا كاا 
ى المل ممزم معسممرا عيفمم  إ  ممارو لقولمم  تعممال م   ْر   ِإلََّّْ ْر   ْفْ ظََِّّ ِزو  زسََّّن اْن  ْوِإنن تََّّْ

ْسْر     (3).280المقرة أيةم {ْمين

 

سمممممْ ِّْقَراضِّ َيأَ  3/118( أ ر ممممم  الم:مممممار  تعليقممممما   1) ال همممممِّ  اوِّ رِّ كِّ مممممَ ُيواِّ َيالَجفمممممْ َداكِّ المممممد 
هِّ النَّبمِّ  ِّ َيال َّْفلِّيءِّ  ك    جال م َجاٌلم لَِّصايِّ ِّ الَجق ِّ َمَقاٌ    َيُيْبَكُر عمَ دِّ ُيجمِّ م »لمَ   الَوا مِّ

ْمُء ل   يرياو  ُ  الجمممَ وُ م َمَثْلَ نمممِّ  َيُعُقوَب مممُ ُ  َيقمممُ ْرامممُ ْ َياُام ل عِّ اَ  سمممُ ُ « قمممَ ْرامممَ ُ  َيعِّ ُعُقوَب مممَ
(  ك مال م 3628) 3/313يدي  عمري  ه الدريد عمه أ يم   أ مو دايد    موصوو مه

(  ك ممالم 4589) 7/316األقضممية   جممالم همم  الجمممء همم  الممديه يغاممرو   يالنسمما   
(  ك الم الصدقات   جالم 2427) 2/811الباو    جالم مثك ال ن     يا ه ما ة 

 الجمء ه  الديه يالم زمة   .
(  ك الم اوس قراض يأداك الديوا يالجفر يال فليء 2400)  3/118( أ ر   الم:ار  2)

   جال م مثك ال ن  رلم  .
  يياشممممية 148/  7ي  6/10ي  171  5/90( ا  ممممر  ممممدا ع الصممممنا ع  للكاسمممما      3)

 .  2/635ي  1/458ا ه عا ديه 
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يما سبق إ ما او ه  الفملة  إك للفق:ماك هم  كلمل تفصما ت يتفريعمات  يممه 
 كلل م  م

ا   ه:م ه  اة مار عل  الوهاك جالنبر المدري  عند اوم نا   هعند المالكية 
اه  ي ا كماا ل امر معماه يمؤمر جالوهماك يو يقض  جالنبر المثلق إكا كماا لمعم

يقضمممم  جمممم  علمممم  المدمممم:ور  يقاممممك يقضمممم  جمممم   يعيمممم  ال:مممم ي أيضمممما عنممممد 
الداهعية. يمه كلل أا أجا ينيفة و يفاز الجفمر هم  المديه  ألا هم  الجفمر 
إادار أدمية المديه   ك و يفاز للجاكم ال صري ه  مال   ي  مما يفبمرو علم  

 . ياةبا. (1) يع  لوهاك دين 

 ثانيا: الوفاء المستنب .

 اناك ال زامات يس ج  الوهاك  :ا يو يف  من:ام
اول زامممممات ال مممم  تندمممم  مممممه عقممممود ال برعممممات كممممالقرض يال:مممممة يالعاريممممة  -1

 .(2)يالوصية
اول ممزام الناشممل جالوعممد  ه:ممبو اول زامممات يسمم ج  الوهمماك  :مما  أل :مما مممه  -2

وتعَََّّّاونوا  لَََّّّى ال َََّّّر يقمممو  هللا تعمممال م  المعمممريي المممب   مممدل إليممم  الدمممار   
 ْ هز م »  ييقممو  النبمم   2الما ممدة أيممةم {والتقََّّو ِلِ  اْل ْيظنِلمََّّز و المزسََّّن ِل ز ْأخََّّز المزسََّّن

َن  ر ْ   َّْ َن فَّْ ِه، ْومَّْ ي ْحاْجتَِّ ز فَِّ اْن َّللا  ِة ْأِخيَِّه تَّْ ي ْحاجَّْ َن ْتاْن فَِّ ِلمزهز، ْوْم ْواْل يزسن

 

  يزارة األيقمماي الكوي يممة  الثمعممةم  3/109( المن ممور همم  القواعممد الفق:يممة  للزركدمم    1)
 م.1985 -ام 1405ال ا ية  

 . 6/163( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  2)



 

2460 

 نةجماالت الوفاء وأحكامه التكليفية دراسة فقهية مقار

ْبًة، ْفر ْ    رن ِل   تز ِلًما مزسن ْتْر مزسَّن َن سَّْ ِة، ْومَّْ ِم الِقْيامَّْ ون اِت يَّْ بَّْ َن تزرز ًة مَِّ بَّْ رن هز تز ز ْ  ن َّللا 
ْم الِقْياْمِة« ز ْيون وا ْتنابزوا(1)ْسْتْرهز َّللا   . (2)ل . وقال أيضا " ْتهادز

لكمممه و يفممم  الوهممماك  :ممما  هفممم  الوصمممية يفممموز جاوتفممماق الر مممو  ها:ممما مممما دام 
 .(3)الموص  ييا
العارية يالقرض يفوز الر و  جثل  المس عار يبد  القرض ه  يه   

الجما  جعممد القمممض  ياممبا عنممد غاممر المالكيممة   ممك قمما  الفم:ممورم إا المقممرض 
 إكا أ ك القرض و يلزم  ال   اك  أل   لو لزم عي  األ ك لم يبق تبرعا.

سواك كاا مدريفا هم   -ياأل ك و يلزم ه  القرض لقا  الكاسا  م  
يياهقنمما أ ممو ليقمما  النمموي م  .(4)لج:مم ي سمما ر الممديوا  -ي م مم  را عنمم  العقممد أ

 .(5)لينيفة أا األ ك و يد ك ه  القرض 
)ي ا أ لممم  لمممم ي   مممك( أل ممم  ي بمممت هممم  ليقممما   :ممماك المممديه المقدسممم م 

 .(6)لالبمة ياوي يال   اك ه  الجا  عدة يتبر  ه  يلزم  ك   اك العارية
 

(   ك مالم الم مالم يال صم    جمالم و ي لمم 2442) 3/128أ ر   الم:مار    -1(    1)
(  ك ممالم البممر 2580) 4/1996يمسمملم  -2المسمملم المسمملم يو يسمملم    ياللفمما لمم    

 يالصلة ياآلدال  جالم تجريم ال لم  . م فق علي  .
 ( .594) 1/306( أ ر   الم:ار  ه  األدل المفرد  2)
  دار الفكر الثمعمممةم  مممديا فمعمممة يبمممديا 9/266ايمممة   للمممما رت   ( العنايمممة شمممرو ال:د 3)

 امممريت   –  دار الفكمممر  9/519تمممارير  ممممنف الفلامممك شمممرو م: صمممر  لامممك  لعلممميش  
  دار الك م  العلميممة 2/360م    الم:ممبل  للدمارازا   1989امم/1409تمارير الندمرم 

 .4/348  كداي القنا    للب:وت    
 . 7/396سا   (  دا ع الصنا ع   للكا 4)
 . 13/165( المفمو  شرو الم:بل  للنوي     5)
  الناشممرم دار الجممدي   القمماارة  1/265( العممدة شممرو العمممدة    :مماك الممديه المقدسمم    6)

 م. 2003ام 1424الثمعةم  ديا فمعة  تارير الندرم 
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أما المالكية همإا العاريمة يالقمرض إكا كا ما ممؤ لاه همبلل وزم إلم  أا 
ينقضمم  األ ممك  ي ا كا مما مثلقمماه لممزم المقمماك ه ممرة ين فممع جم لمم  ها:مما  ياسمم نديا 

ي  إلمم  ممما ري  عممه النبمم   ْ  ْب َََِّّّ ْْْل ْبعََّّن ْراِئلْل سََّّْ ي ِإسََّّن َن ْب ََِّّ اًل مََِّّ »ْأن  ْرجََّّز
دن  ِر، ْفلََّّْ ن ْيجََِّّ ي الْبنََّّن ْرْ  فََِّّ ِه ْفخََّّْ ْدْفْعْها ِإْليََّّن ، فََّّْ ار  ْف ِدي ََّّْ ِلْفهز ْألََّّن ْْنن يزسََّّن ْراِئلْل بََِّّ ِإسََّّن

ى ِبهَّْ  ، ْفْرمَّْ ار  ْف ِدي َّْ ْخْل ِفلْها ْألَّن ْكًبا، ْفْْْخْذ ْخْشْبًة، ْفْ ْقْرْها، ْفْْدن ِر، ْمرن ي الْبنَّن ا فَِّ
ا ِبالْخْشْبِة، ْفْْْخْذْها أِلْهنِلِه ْحْطًبا« ِْ ْلْفهز، ْفِإ . وقال (1)ْفْخْرْ  الر جزلز ال ِذي ْتاْن ْأسن

 ابَ  مر و طاء: إِا أجله في القر  جاز.
ل عن  جاشم را  األ مك  -را  هللا عن    -ا فرد مالل ل  لقا  عليشم  

 .(2)له  القرض 
ل:ممة قبمك القممض عنمد الفم:مور  همإكا تمم القممض ييفوز الر مو  هم  ا

  يعنمد الجن يمة (3)ه  ر و  عند الدماهعية يالجنا لمة إو عيمما يام  الوالمد لولمدو
. أممما المالكيممة همم  ر ممو  عنممدام همم  ال:مممة (4)يفمموز الر ممو  إا كا ممت أل نبمم 

 .(5)قبك القمض يبعدو ه  الفملة  إو عيما ي:م  الوالد لولدو

  

 

 .(  ك الم الزكاة   جالم ما يس :رج مه المجر  1498) 2/129( أ ر   الم:ار   1)
 . 5/408( منف الفلاك  لعليش    2)
  دقممما ق أيلممم  الن:ممم  لدمممرو المن :ممم   15/378(  المفممممو  شمممرو الم:مممبل  للنممموي     3)

  عممالم الك مم   الثمعممةم األيلمم    2/438المعممريي جدممرو من :مم  اةرادات  للب:مموت   
 .4/479م  اة صاي   1993 -ام 1414

 . 6/128(  دا ع الصنا ع  للكاسا    4)
 . 51  3/50( منف الفلاك شرو م: صر  لاك  لعليش   5)
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 ومَ األمور التي يستنب فلها الوفاء باتفاق هي الو د .
مممه أدل العبممد مممع ربمم  إكا يعممد ربمم  جدمم ك و ي:لفمم  ليقممو  القراهمم م 

د ممممع هللا سممممجا   يتعمممال  إيممماو  و سممميما إكا ال زمممم  يصممممم عليممم   هممم دل العبممم
 .(1)لججسه الوهاك يتلق  ابو اول زامات جالقبو 

لكه الوهاك جم  لميء  وا م  هم  الفملمة  هفم  البمدا عم الوعمد و شم ك 
عيممم  يلممميء  ممم زم  يهممم  من :ممم  اةراداتم و يلمممزم الوهممماك جالوعمممد  صممما  يهممم  

و يلممزم  لمو قما م أ د  المما  أي أيضمر الدم:   ه:مو يعمد ل :ايمة المج ماجم 
 . (2)لالوهاك ج   ألا الصي ة غار مدعرة جاول زام

إو أ   إكا كا ت اناك يا ة تس دع  الوهاك جالوعد هإ   يف  الوهاك 
لمو ككمر البيمع  م  شمر   امم لج . هقمد  قمك ا مه عا مديه عمه  مامع الفصمولاهم 

المواعاممد قممد ككممر الدممر  علمم  ي مم  العممدة   مماز البيممع يلممزم الوهمماك جالوعممد  إك 
 . (3)لتكوا وزمة عيفعك وزما لجا ة النا 

يالمدمم:ور عنممد المالكيممة أا الوعممد يلممزم ييقضمم  جمم  إكا د ممك الموعممود 
الممب  يلممزم مممه الوعممد إكا قمما م ااممدم لجسممب  الوعممد همم  شمم ك  قمما  سممجنوام 

دارك يأ ا أسلفل ما تبن  ج   أي أ رج إل  الجه أي اش ر سملعة أي تمزيج يأ ما 

 

 . 3/95( الفريق  للقراه   1)
  دار الفكمممر   امممريت  الثمعمممةم    4/441(  :ايمممة المج ممماج  لدممممء المممديه الرملممم    2)

 م.1984ام/1404 -أ ارة  
 . 121 -4/120( ياشية ا ه عا ديه  3)
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أل ل أد ل    وعدك ه  كلل  أما مفرد الوعد ه  يلمزم الوهماك جم    مك   أسلفل 
 .(1)لالوهاك ج  مه مةارم األ  ق

قول:م الوعد و يف  الوهاك ج  مدةك  لم:الف   راار اآليات ليقا  القلاوب م  
 .(2)ليالسنة  يألا  لف  كبل  ياو مه  صا  المناهقاه

 ثالثا : الوفاء الم دوب .

 الوهاك ه  ال زامات يو يف  من:اميندل 

اول زامات ال   تند    يفة العقود الفا زة  اه الثرهاه  كالوكالة   -1
يالدممممركة يالقممممراض  ه:ممممبو يفمممموز لكممممك مممممه الثممممرهاه هسمممم::ا يعممممدم اول ممممزام 
جمق ضممممااا  اممممبا مممممع مراعمممماة ممممما يدمممم رف  جعممممض الفق:مممماك يمممماه الفسممممر مممممه 

 .(4)رأ  الما  ه  المضاربة  يك علق يق ال ار جالوكالة (3) ضوض 
ر الممممماوم يقمممو  القرفبممم م  مممبر الممممماو و يلمممزم جإ مممما  ممممه  مممب  - 2

األممممة  يقممما  ا مممه قداممممةم  مممبر الممممماو  كلممممء ال مممول يركمممول الداجمممة يفممم ق 

 

مالممل  لمجمممد  ممه أيمممد علمميش  ( همم ف العلمم  المالممل همم  الف ممو  علمم  مممبا  اةمممام  1)
    دار المعرهة  الثمعةم  ديا فمعة يبديا تارير. 1/254

 .  2/323( ياشا ا عمارة يقلاوب   2)
ا. اأَلصمممع م  3) ا تجمموَّ  يرِّقمماي َأي َعْانممي م مممَ َه الَم مما ِّ رام الصممامُِّت. يالنمماض  مممِّ م الممد ِّ ( الممنَّض 

َد أَ  نمْ َ ا ِّارِّ عِّ َرااِّمِّ َيالدَّ َ  اْسُم الدَّ ا إِّكا تجمو  م وَ ُ  َ اام  ازِّ النماض  يالمنض   ي ِّ مما ُيسمَ فمَ امك اْلجِّ
ْ ٌك. ) لسماا العمرل م هصمك  ُ  شمَ نمْ دِّ  مِّ ا  مضَّ  ِّامَ اُ م ممَ اَا َم اعماي أَل م  ُيقمَ عاناي جعد ما كمَ

 (  7/237النوا 
  تجقاممق م فمم   يوسمممف   153/  3( ال:دايممة همم  شمممرو  دايممة المب ممد   للمرغانممما    4)

  342/  3لبنمممماا   يمممممنف الفلاممممك  - اممممريت  -لناشممممرم دار إييمممماك ال ممممراث العربمممم  ا
 .355  313/ 1يالم:بل  للداراز  
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المرأة عل  ي   مماو  ه:با ي :امر عيم  النماكر  ماه هعلم  هابمر  ي ا شماك تركم  
 . (1)يعلي  كفارة يماه  يي :رج أا و كفارة علي 

 كروه .رابعا : الوفاء الم
يةممرو الوهمماك همم   ممبر مةممريو  ي كا لممم يسممم للنممبر م:ر مما هكفارتمم  كفممارة يمانمم   

 (2)ي كا سم  ل  م:ر ا ه  كفارة ل  إو الوهاك ج  إا كاا مما يفم  الوهماك جم 
ي ممبر يمموم مةممرر هممإا ال مماار أا عيمم  تكممرارا  يكممرو المةممرر.ليقمما  الجثممالم  .

 وهللا أعلم .
الكرااممة عيمم  يعيممما قبلمم  مممع لزيم:مما قمما  همم  ال لقمماهم  )يهمم  كممرو المعلممق تممردد(

ييلممزم عنممد ي ممود شممرف   يسممواك كمماا شممرف  ممايمما أي مج ممورا أي فاعممة أي 
معصممية كمماا هعمم  للنمماكر أي ل اممرو مممه العممماد أي مممه هعممك هللا تعممال   ا  :مم . 

أ   قا م  -علي  الص ة يالس م  -يقا  القرفب  يرد ه  صجيف مسلم عن  
« َْ ِه مََِّّ ْر ز بََِّّ ْتخن ا يزسََّّن ً ا، ْوِإن مََّّْ لن ْدِر َََّّْ قََّّْ َْ الن ي مََِّّ ْر اْل يزغن ََِّّ ذن ِإن  ال ََّّ  وا، فََّّْ ِذرز اْل ْت ََّّن

ْبِخللِ   . (3)«الن

إا شمممف  هللا مريضممم  هعلممم  لقممما  القرفبممم  مجمممك الن:ممم  أا يقمممو م  
ة ي جوو  يي :  أ   لمما يقمف هعمك القربمة علم  يصمو  غمرض ع ق أي صدق

 

  تجقاق م أيمد البردي م  يأ مر  الناشمر م  6/32( تفسار القرفب   لإلمام القرفب      1)
 م. 1964 -ام 1384القاارة  الثمعة م ال ا ية    –دار الك   المصرية 

   6/179ا يال جصاك يالدرو يال و ي  يال علامك لمسما ك المسم :ر ة  للقرفبم  ( البيا  2)
لبنمممماا  الثمعممممةم  –يققمممم م د/مجمممممد يفمممم  يأ ممممريا  دار ال ممممرل اةسمممم م    اممممريت 

 م. 1988 -ام  1408ال ا ية  
(   ك مالم النمبر   جمال م الن:م  عمه النمبر يأ م  و 1640) 3/1261( أ ر   مسملم    3)

 يرد شائا .
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عا مك ر:ممر أ مم  لممم يممر  مم مجض  ا م  ال قممرل إلمم  هللا تعممال    ممك سمملل سممباك 
المعاياة  يابا يا  الم:اك الب  و ي:رج مه مال  إو جعموض عا مك أك مر 
منمم   اممم ينضمماي إلمم  اممبا اع قمماد  ااممك ي ممه أا النممبر يو مم  يصممو  كلممل 

 يفعممك لمم  كلممل ال ممرض أل ممك النممبر ي لا:ممما اةشممارة جقولمم م ال ممرض أي أا هللا
همممإا النمممبر و يمممرد ممممه قضممماك هللا شمممائا  هممماأليل  تقمممارل الكفمممر يال ا يمممة  ثممم  
صمممراو  ي كا تقمممرر امممبا ه:مممك الن:ممم  مجممممو  علممم  ال جمممريم أي علممم  الكراامممة 

 .(1)لالمعريي مه مباا  العلماك الكرااة

 خامسا : الوفاء المنرم .

 يةوا الوهاك مجرما ه  أمور من:ام
اول مممزام جمممما و يلمممزم و يفممم  عيممم  الوهممماك   مممك قمممد يةممموا الوهممماك   -1

 يراما  يكلل إكا كاا ال زاما جمعصية. يمه كللم

 بر المعصية يرام جاتفاق  همه قا م   عل  أا أشرل ال:مر    -أ  
الوهماك جم   لقممو   أي أق مك ه  ما  همإا امبا اول ممزام يمرام هم  كاتم   يأيضمما يجمرم

اْل م »النبممم   ْيهز فََََّّّّْ ْذْر ْأنن ْيعنََََُِّّّّ َن نََََّّّّْ هز، ْومََََّّّّْ ْذْر ْأنن يزِطيََََّّّّْع َّللا ْ ْفلنيزِطعََََّّّّن َن نََََّّّّْ مََََّّّّْ
هِ  ُِ  . (2)«ْيعن

 . (3)يه  ي ول الكفارة   ي

 

 . 3/319مواا  الفلاك شرو م: صر  لاك  للجثال  ( 1)
(  ك ممممال م األيممممماا يالنممممبير   جممممالم النممممبر همممم  6696) 8/142( أ ر مممم  الم:ممممار   2)

 الثاعة  . 
 . 6/165( الموسوعة الفق:ية الكوي ية  3)
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همم  اممبا  يمماا أا النممبر همم  المعصممية غاممر وزم ي ا صممايم  لقمما  ال:ثمما  م 
تفمم  عيمم  كفممارة يلممو كمماا عيمم  كفممارة من:مم  عممه الوهمماك جمم   ي كا كمماا كممبلل لممم 

ألشممم  أا يفممر  ككرامما همم  الجممدي  يأا يو ممد  يا :مما مقري مماي جمم   ياممبا علمم  
مبا  مالل يالداهع   يقا  أ و ينيفة يأصجاج  يس ياا ال ور  إكا  مبر هم  

 .(1)لمعصية هكفارت  كفارة يماه

معصمية  يعلم  مما ككمرت لمل أا و كفمارة علم  ممه  مبرليقا  ا ه عبمد البمرم  
 .(2)لإو ترك:ا هق:اك الجفازياه من:م مالل يالداهع  يمه تاجع:م

يكبلل اليماه عل  هعك مجرم  همه يلف عل  تمرك يا م  أي   -ل  
 هعك يرام  هقد عص   يمان . يلزم  الجن  يالكفارة. 

همممإا يلممف علممم  تمممرك يا ممم  أي هعمممك لقمما  النممموي  يعمامممرة يقلاممموب م 
 .(3)ليرام عص  ججلف  يلزم  الجن  

ي كا يلممممف علمممم  تممممرك يا مممم  أي هعممممك يممممرام عيمانمممم  ليقممما  العراقمممم م 
 .(4)لييف  علي  أا يجن  ييةفرمعصية  

اول مممزام المعلمممق علممم  هعمممك مجمممرم علممم  المل مممزم لممم   كقولممم م إا  -ج 
 . (5)ق لت ه  ا أي شربت ال:مر هلل كبا يكبا  هإ   يرام يجرم الوهاك ج 

 

 . 4/54( معالم  السنه   لل:ثا      1)
 . 6/97( ال م:اد  و ه عبدالبر    2)
 . 4/274  ياشا ا عمارة يقلاوب    11/20الثالبااه يعمدة المف اه  (  رياة  3)
 .  الناشرم الثمعة المصرية القديمة7/164( فرو ال  ري  ه  شرو ال قري   للعراق   4)
 .1/272( ه ف العل  المالل  5)
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ممما كمماا اول ممزام عيمم  جإسممقا  يممق هللا أي يممق غاممر المل ممزم  همم   -د 
عمممه يمممق ال امممر  هلمممو أا اممممرأة  يفممموز الصممملف عمممه يمممق هللا كمممدعو  يمممد  يو

فلق:مممما زي :مممما يادعممممت عليمممم  صممممبيا همممم  يممممدو أ مممم  ا نمممم  من:مممما ي جممممد الر ممممك  
هصممممممالجت عممممممه النسمممممم  علمممممم  شمممممم ك  هالصمممممملف جافممممممك  ألا النسمممممم  يممممممق 

 . (1)الصب 

 الدري  المافلة و يفوز اول زام  :ا يمه كللم -ام 
مه  الع زي    عل  أا ت جمك جالولد مدة معانة يشمر  علا:ما   -  2

أو ت ممزيج جعممد الجممولاه )مممدة الرامما ( أ  أ مم  شممر  علا:مما تممرك النكمماو جعممد 
الجولاه  ه  ا   ي أا كلل و يلزم:ا الوهاك ج   ألا ابا الدر  عيم  تجمريم 

 . يال:لع صجيف.(2)ما أيك هللا

مه جمما  يا ثمم  )يديق مم ( يشممر  همم  يمممه كلممل ممما يقولمم  المالكيممة عممي
عقممد البيممع أا الفا جممة و تواممع عممه المدمم ر   هممالبيع  مما ز يالدممر  جافممك  

 . (3)يو يل زم ج  المد ر  
لمممو ياممم  دارا علممم  أا يبيع:ممما  أي علممم  أا ليهممم  البمممدا ع للكاسممما  م 

يبيع:مما لفمم ا  أي علمم  أا يردامما عليمم  جعممد شمم:ر  ممازت ال:مممة يبثممك الدممر . 
  ت:الف مق ض  العقد  ه مثك ييمق  العقد عل  الصجة  ج:م ي يا  شري 

 

 .6/49(  دا ع الصنا ع   للكاسا      1)
 . 1/232( ه ف العل  المالل  2)
   ممواار اةكلاممك  لصممالف  عبممد السممميع 12/167ل جصمماك   و ممه رشممد   ( البيمماا يا 3)

 لبناا.  - اريت–   دار الك   العلمية 2/60األ   األزار    
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لو شر  ه  القرض شرفا هاسدا جثك الدر   يه  ليه  الم:بلم    .  (1)لالبيع
 . (2)لالقرض ي :اا

يهمم  يالممة عقممد ال:د ممة يسمم  ن  يالممة الضممريرة أي الجا ممة.  مماك همم  
 لممت الم:اد ممة يفمموز لإلمممام م:اد ممة الجممربااه لمصمملجة  إا ل ممواار اةكلاممكم 

ْوال عه شر  هاسد  ك ا كا ت عل  ما  يدهع  ل:م ه  يفوز  لقولم  تعمال م  
 َْ ِمِ ل ؤن تز ن مَّز ْن ِإنن تز َّن ون لَّْ ْ ن تز ز األن ْننزوا ْوْأنَّن   إو لضمريرة الم :ل   (3){ْتِه زوا ْوال ْتنن

ممممن:م  ممموي اسممم ا  :م علممم  المسممملماه  عيفممموز دهمممع المممما  ل:مممم  يقمممد شممماير 
أصجاج  ه  م ك كلل  هلو لم يةه اةعثماك  ما زا عنمد الضمريرة مما  النب   

 .(4)لشاير عي 
ممما يممرم أ ممبو يممرم إعثمما و  كالربمما يم:ممر ليهمم  األشممماو و ممه  فمميمم 

جماكم إكا  مبل:ا لميجةم لم  ج امر الجمق  إو هم  الم   ييلواا الكمااه يالرشموة لل
مسمما ك همم  الرشمموة ل:مموي علمم   فسمم  أي مالمم  أي لفممل أسممار أي لمممه ي:ممماي 

 . (5)لافوو

  

 

 .6/117(  دا ع الصنا ع  للكاسا    1)
 . 2/85( الم:بل ه  هقة اةمام الداهع   للداراز   2)
 .139( أ  عمراام 3)
 . 1/269السميع (  واار اةكلاك  لصالف عبد  4)
اا  و مممه  فممميم  صمممم 5)   يامممع  132( اأْلشمممماو يالن ممما ر علممم  ممممبا  أ ممم  ينيفمممة النعممممَ

لبنمماا   –يواشممي  ي ممرج أيادي مم م الدممير زكريمما عماممرات  دار الك مم  العلميممة   اممريت 
 م. 1999 -ام  1419الثمعةم األيل   
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 الخاتمة:

 أه  ال تائج:
 الوهاك  لق شريف عا  رعيع. -1
الع قممممة  مممماه المعنمممم  الل ممممو  ياوصممممث ي  للوهمممماك ع قممممة تممممدا ك  -2

 يتكامك.
اق ضمم  فلمم  هعممك مممه المةلممف أي كفمم  عممه الجةممم ال كليفمم  اممو ممما  -3

 هعل  أي ت:اارو  اه هعك يالكف عن .
مممممممه مفمممممماوت الوهمممممماك الوهمممممماك جالع:ممممممد يالما مممممماق  ييدمممممممك العقاممممممدة   -4

 يالعمادات  يالع قات الديلية  إل  غار كلل.
مه مفاوت الوهاك الوهماك جالوعمد سمواك كماا جمعمريي  أي منفعمة  أي  -5

 جصلة  أي مؤا سة  أي  كاو.
را ف همم  تعريممف البيممع اممو ممما كامم  إليمم  الدمماهعية يالجنا لممة ج  مم ل المم -6

تمليل عاه مالية جمعاياة جإكا شرع  أي تمليل منفعة مماية عل  
 ال   اد   مه مال ل.

كامممم  المالكيممممة يالجنا لممممة يم قممممدم  الجن يممممة يالدمممماهعية إلمممم  أا  يممممع  -7
 الوهاك هاسد  يكا  م   ري:م إل  أ    ا ز.

 الوهاك جالعقود ياي رام:ا. مه مفاوت الوهاك -8
 مه مفاوت الوهاك الوهاك جاأليماا يالنبير يالكفارات. -9

 مه مفاوت الوهاك الوهاك جالبيعة. -10
 مه مفاوت الوهاك الوهاك جاألما ات.    -11
الوهاك تع ري  األيةام ال كلي يمة ال:مسمة  هقمد يةموا يا مما يمسم جما  -12

 يمنديبا يمةرياا ييراما.
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 جع ث   المُادر والمرا

 القرأا الكريم. •
ق و مممه العربممم  أيةمممام القمممرأا  *   را مممع أصمممول  ي مممرج أيادي ممم  يعلمممَّ

لبنماا   –علي م مجمد عبد القمادر عثما  الناشمرم دار الك م  العلميمة   امريت 
 م. 2003 -ام  1424الثمعةم ال ال ة  

 امممريت.  مممديا سمممنة  –إييممماك علممموم المممديه  لل زالممم   دار المعرهمممة * 
 الندر .

إرشممماد السمممالل إلممم  أشمممري المسمممالل  لعبمممد المممريمه  مممه مجممممد  مممه * 
عسةر الم داد    يب:امد م تقريرات مفادة ة راهيم  ه يسه  الناشرم شركة 

 مة مة يمثمعة مصثف  الما   الجلب  يأيودو  مصر  الثمعةم ال ال ة .

إرشاد العقك السليم إل  مزايا الك ال الكريم أل   السعود العمماد     *
  اريت. –ر إيياك ال راث العرب  دا

أسمممممن  المثالممممم  هممممم  شمممممرو ريض الثالممممم   لزكريممممما األ صمممممار    *
 الناشرم دار الك ال اةس م   الثمعةم  ديا فمعة يبديا تارير.

أصمممو  الفقممم  المممب  و يسمممع الفقيممم   :لممم   لعيممماض  مممه  مممام   مممه * 
السمعودية  المملكمة العربيمة  -عوض السلم   الناشرم دار ال دمرية  الريماض 

 م 2005 -ام  1426الثمعةم األيل   
تجقاقم الدير أيمد مجمد  ةام ه  أصو  األيةام و ه يزم اةي  *

شاكر  قدم ل م األس اك المدك ور إيسماا عمما   الناشمرم دار اآلهماق الفديمدة  
  اريت .
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او  يمممار ل علامممك الم: مممار  لمفمممد المممديه البلمممدي  الجنفممم   علا:ممما  *
القماارة )يصمورت:ا دار  -جمود أ و دفيقمة   مثمعمة الجلبم   تعليقاتم الدير م

 م. 1937 -ام  1356  تارير الندرم ) اريت  يغاراا -الك   العلمية 
األ ممم ق اةسممم مية لمقمممداد يمممالفه مجممممد علممم   دار عمممالم الك ممم   *

م الثمعممممة 1992 -اممممم1413الريمممماض  الثمعممممةم األيلمممم   –للثماعممممة يالندممممر 
 .م2003-ام1424ال ا ية 

اا  و مممه  فممميم   * اأْلشمممماو يالن ممما ر علممم  ممممبا  أ ممم  ينيفمممة النعممممَ
يامممع يواشمممي  ي مممرج أيادي ممم م الدمممير زكريممما عمامممرات  دار الك ممم  العلميمممة  

 م. 1999 -ام  1419لبناا  الثمعةم األيل    – اريت 
دار إييممماك  اة صممماي هممم  معرهمممة المممرا ف ممممه ال:ممم ي للممممرداي   *

 م. 1980 اريت   –ال راث العرب  
الناشمممممرم دار الك مممممال اةسممممم م   المجمممممر الرا مممممق   و مممممه  فممممميم    *

  ديا تارير. -الثمعةم ال ا ية 
امم 1414المجر المجيط  للزركد   دار الك ب   الثمعمةم األيلم    *  

 م.1994 -

البيمماا يال جصمماك يالدممرو يال و يمم  يال علاممك لمسمما ك المسمم :ر ة   *
 –دار ال ممرل اةسمم م    اممريت  للقرفبمم   يققمم م د/مجمممد يفمم  يأ ممريا 

 م. 1988 -ام  1408لبناا  الثمعةم ال ا ية  
ال اج ياةكلامك لم: صمر  لامك أل   عبمد هللا الممواق  الناشمرم دار   *

 م .1994-ام1416الك   العلمية  الثمعةم األيل   
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 –  المممدار ال و سمممية للندمممر للثممماار  مممه عاشمممور ال جريمممر يال نممموير *
 ام. 1984الندرم تو ء  سنة 

ال عريفمممممات للفر ممممما    اممممممث  يصمممممجج   ماعمممممة ممممممه العلمممممماك  *
لبنممممماا  الثمعمممممةم األيلمممممم  –جإشمممممراي الناشمممممر   دار الك ممممم  العلميممممممة  امممممريت 

 م.1983-ام 1403

تجقامقم الدمير مجممد   لل عمالب  الفواار الجساا ه  تفسمار القمرأا  *
 -ثمعمةم األيلم   امريت  ال –عل  معوض  يأ ر  دار إيياك ال راث العرب  

 ام . 1418
العممدة شممرو العمممدة    :مماك الممديه المقدسمم   الناشممرم دار الجممدي    *

 م. 2003ام 1424القاارة  الثمعةم  ديا فمعة  تارير الندرم 

العممدة شممرو العمممدة  لب:مماك الممديه المقدسمم   دار الجممدي   القمماارة   *
 م . 2003ام 1424الثمعةم  ديا فمعة  تارير الندرم 

لعنايممة شممرو ال:دايممة   للممما رت   دار الفكر الثمعممةم  ممديا فمعممة ا * 
  دار الفكر  9/519يبديا تارير  منف الفلاك شرو م: صر  لاك  لعليش  

 م 1989ام/1409 اريت  تارير الندرم  –

ة الز َيْالمِّ    دار الفكمر *    سموريَّة  -الفِّْقُ  اةس م   يأدلَُّ ُ  . أ.د/ َيْهممَ
لة جالن ِّسمة لما سمق:ا .دمدق   –  الثمعةم الرَّاجعة المنقَّجة المعدَّ

الفقمممممم  علمممممم  المممممممباا  األربعممممممة  للفزيممممممر   الناشممممممرم دار الك مممممم   *
 م. 2003 -ام 1424لبناا  الثمعةم ال ا ية   –العلمية   اريت 

  تجقاقم مة   تجقاق ال مراث هم  اد القامو  المجيط للفاريز أج  *
مجممد  عميم العرقُسوسمم   الناشمرم مؤسسمة الرسممالة  مؤسسمة الرسمالة  جإشممرايم
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 -امممم  1426الثمعمممةم ال امنمممة  لبنممماا   –للثماعمممة يالندمممر يال وزيمممع   امممريت 
 م.2005

القواعممممممد الفق:يممممممة يتثبيقات:مممممما همممممم  المممممممباا  األربعممممممة  د. مجمممممممد  *
ام  1427دمدق  الثمعةم األيل    –الناشرم دار الفكر   مصثف  الزيال   

 م .  2006 -

  تجقامقم مصمثلجات يالفمريق الل ويمة للكفمو  الكليات معفم هم  ال  *
  اريت. ديا سنة للندر.  –عد اا درييش يأ ر  مؤسسة الرسالة

المبد  ه  شرو المقنع   و ه مفلف   دار الك م  العلميمة   امريت   *
 م. 1997 -ام  1418لبناا  الثمعةم األيل    –

المفممممو  شمممرو الم:مممبل  للنممموي   دار الفكمممر  فمعمممة كاملمممة مع:ممما  *
 تكملة السمة  يالمثيع  .

المصممممماو المناممممر همممم  غريمممم  الدممممرو الكباممممر للفامممموم    الناشممممرم  *
  اريت .  ديا سنة . –المة مة العلمية 

المواهقمممات   للدمممافب   تجقامممقم أ مممو عبامممدة مدممم:ور  مممه يسمممه أ   *
 م.1997ام/ 1417األيل   سلماا  دار ا ه عفاا  الثمعة

ال:دايممممة همممم  شممممرو  دايممممة المب ممممد   للمرغانمممما    تجقاممممق م فمممم    *
 .لبناا – اريت  -يوسف   الناشرم دار إيياك ال راث العرب  

  تجقاممقم يجامم  يسممه مممراد  الناشممرم دار يء الفق:مماك   للقو ممو  أ مم *
 ام.1424-م2004الك   العلمية  الثمعةم 
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دار الجممدي   المق صممد  و ممه رشممد القرفبمم   دايمة المف :ممد ي :ايممة  *
 القاارة  الثمعةم  ديا فمعة. –

  دار الك م  العلميمة    للكاسما   دا ع الصنا ع هم  ترتام  الدمرا ع  *
 م.1986 -ام 1406الثمعةم ال ا ية  

ْلبِّ  ِّ  للزيلع   الناشرم   * تبااه الجقا ق شرو كنز الدقا ق يياشية الد ِّ
 .ام 1313 ووق  القاارة  الثمعةم األيل    -ة المثمعة الكبر  األماري

تفسار القرفب   لإلممام القرفبم   تجقامق م أيممد البردي م  يأ مر    *
 -اممممم 1384القمممماارة  الثمعممممة م ال ا يممممة    –الناشممممر م دار الك مممم  المصممممرية 

 م. 1964
  يققم  يشمرو غريمم م أل  ق يتث:امر األعمراق  لمسمةوي ت:بي  ا*  

م مة ممممة ال قاهمممة الدينيمممة  الثمعمممةم األيلممم  . مممديا سمممنة ا مممه ال:ثاممم   الناشمممر
 للندر .

للنكممممر   عممممرل عماراتمممم     ممممامع العلمممموم همممم  اصممممث يات الفنمممموا * 
لبنماا /  امريت  الثمعمةم  -الفارسيةم يسه اا   هج   دار الك   العلمية 

 م.2000 -ام 1421األيل   

 .اريرياشية الدسوق   دار الفكر  الثمعةم  ديا فمعة يبديا ت* 
دقا ق أيل  الن:  لدرو المن :  المعريي جدرو من :  اةرادات    *

 م.1993 -ام 1414للب:وت   عالم الك    الثمعةم األيل   
المجقممقم  ديممواا المب ممدأ يال:بممر   المعممريي جمقدمممة ا ممه  لممديا   *

 -امممم  1408 لامممك شمممجادة  الناشمممرم دار الفكمممر   امممريت  الثمعمممةم ال ا يمممة  
 م. 1988
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 امممريت  الثمعممةم ال ا يمممة  -رد المج ممار  و ممه عا مممديه  دار الفكممر *
 م.1992 -ام 1412

  اريت .  –  الناشرم دار الفكر 1/90ريو البياا  لألس ا بول    *
يالسممع الم ما    لأللوسمم    ريو المعما   هم  تفسمار القممرأا الع ميم *

 امممريت  الثمعمممةم  –تجقامممقم علممم  عبمممد الممممار  عثيمممة  دار الك ممم  العلميمممة 
 ام. 1415األيل   

ريامممممة الثمممممالباه  للنممممموي   تجقامممممقم زاامممممر الدممممماييش  المة مممممم   *
 . م1991ام / 1412عماا  الثمعةم ال ال ة   -دمدق -اةس م    اريت 

مة ممممة صمممبيف جمصمممر   ف مممازا   شمممرو ال لمممويف علممم  ال واممميف  لل  *
  ديا فمعة يبديا تارير .

شرو صمجيف الم:مار    و مه جثما    تجقامقم أ مو تمميم ياسمر  مه *  
السممممعودية  الريمممماض  الثمعممممةم ال ا يممممة   -إ ممممراهيم  دار الندممممرم مة مممممة الرشممممد 

 م.2003 -ام 1423
 -علم أصو  الفق   لعبمد الوامال  م ي  الناشمر م مة ممة المدعوة   *

 األزار  الثمعة م عه الثمعة ال امنة لدار القلم. شمال 

عاممموا الرسممما ك ياأل وبمممة علممم  المسممما ك عبمممد اللثيمممف أ  الدمممير   *
 الرياض  الثمعةم األيل .  –تجقاقم يساه مجمد   مة مة الرشد 

ه ف العل  المالل ه  الف و  عل  ممبا  اةممام مالمل  لمجممد  مه   *
 يا فمعة يبديا تارير.دار المعرهة  الثمعةم  د   أيمد عليش
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همممم ف القريمممم  المفامممم  همممم  شممممرو ألفمممما  ال قريمممم    لدمممممء الممممديه * 
ال مز   جعنايممةم جسممام عبممد الواممال الفمما    الناشممرم الففمماا يالفمما   للثماعممة 

لبنممماا  الثمعمممةم  –يالندممر  دار ا مممه يممزم للثماعمممة يالندممر يال وزيمممع   اممريت 
 م . 2005 -ام  1425األيل   

الناشمرم دار الك مال العربم    امريت   هق  السنة للدمير سماد سما ق  *
 م . 1977 -ام  1397لبناا  الثمعةم ال ال ة   –

تقم   كفاية األ يار ه  يك غايمة او  صمار  أل م  جةمر الجصمن   *
الممديه الدمماهع   المجقممقم علمم  عبممد الجماممد  لثفمم  ومجمممد يابمم  سممليماا  

 . م1994ةم األيل   الثمع  دمدق –الناشرم دار ال:ار 
 امريت  الثمعمةم ال ال مة  –دار صمادر    لساا العرل و ه من مور   *

 ام . 1414 -
الثمعمةم    دار الك مال اةسم م مفمع الضما ات  ل ا م الجنفم      *

 . ديا فمعة يبديا تارير
المجقممقم يوسممف الدممير مجمممد  المة مممة  م: ممار الصممجاو للممراز    *
ام / 1420صادا  الثمعةم ال:امسة   – اريت  الدار النموك ية  -العصرية  

 م .1999
  الناشمرم دار إييماك للف:مر المراز   مفماتيف ال ام  م ال فسمار الكبامر *

 ام. 1420 - اريت  الثمعةم ال ال ة  –ال راث العرب  
  تجقامقم صمفواا عمد اا ت ألفما  القمرأا للراغم  األصمف:ا  مفردا  *

 -دمدممممق  اممممريت  الثمعممممةم األيلمممم   -الممممدايد   دار القلممممم  الممممدار الدممممامية 
 ام.1412
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  دار 4/222مواامممم  الفلاممممك شممممرو م: صممممر  لاممممك  للجثممممال   * 
 م.1992 -ام 1412الفكر  الثمعةم ال ال ة  

  ممممم الممممدرر همممم  تناسمممم  اآليممممات يالسممممور  للمقمممماع   دار الك ممممال  *
 اةس م   القاارة . 

 :اية المج اج  لدمء الديه الرمل   دار الفكر   اريت  الثمعمةم   *
 م.1984ام/1404 -  أ ارة 
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