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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصبلة والسبلم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(141) 

 أثر العهود يف حرمة املخالفة ويف احلكم الوضعي
زلللة ابلذات، وان بعض تلكك الوجكوه يفيكث اتبكات بطكبلن  مخسة لتحرمي الفقيو دلعاملة   وجوىا  الك سبق ان ىن

تلككك ادلعاملككة أيبككا  بعككد التحككرمي، وفلككك مككا يتوفككث بككو خككام  الوجككوه وىككو طالعهككد  بنككا  علككى تبوتككو مطلقككا  أو يف 
علككى العلمككا   متعككدية لنكاسل حقككو   ت تبككو اجلملكة بككُت الفقيككو ومقلديكو، وقككد مبككى امكو يسككتفاي مككن روا ت عديكدة 

قككد يقككال ابن العهككد بككُت ادلرجككم ومقلديككو متحقككق امككو مككن بعبككها ان ىككذه احلقككو  متقابلككة مًتابطككة، يمككا ويسككتفاي 
ٍت فراجكم مكا مبكى، والوكبلم ا ن يف الوكي  وىكي الكدليث علكى إل اميكة ضمنا  أو يشرط ارتوازي ولو ابلوضكم التعي ك

 العهد، فنقول:
 لى لزوم الوفاء ابلعهوداألدلة ع

 قد يستدل على يون العهد مل ما  للطرفُت أبيلة مخسة:
 (َأْوُفوا اِبْلَعْهدِ ) -4

 . 1ط َوَأْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤالا طقولو تعاىل:  الدليل األول:
 ال يقال: ادلراي العهد بُت اخللق واخلالق ال بُت مولف وآخر؟

فككان السكيا  ال يسككقه الظهكور عككن احلقيكة يف القككرآن الوككرمي   3طوالسككيا  يديكده  2طإلطككبل  ينفيكوإف يقكال: ان ا
ٌء َأبْدَعدَد ِمدْن ُعُودوِل  َقاَل: َلْيَس َشيْ  عليو السالمَعْن َأِب َجْعَفٍر طط :على ما صرحت بو الروا ت مكنىو ألن بنا ه 

وىككو مككم   4ط  ءٍ  ٍء َو ِخُرَىددا يف َشدديْ  ٍء َو َأْوَسددُهَها يف َشدديْ  وَُُّلَددا يف َشدديْ الّرَِجدداِل ِمددْن َْدْفِسددِق اْلُوددْر ِن ِإنَّ اْ نَددَة نَدْنددِزُل أَ 
فامككو إن يككان للسككيا  القككرآ   وعلككى أي    ،فلككك يككبلم يتصككرو علككى وجككوه، وفلككك ىككو ادلشككهور ولعلككو ا مككم عليككو
سكككيا  ادلفكككالف فكككان مكككا قيكككث يف الهوم ،ظهكككور فهكككو أضكككعف الظهكككورات وال يعكككارمل ظهكككور العكككام وادلطلكككق و َت كككا

                                                             

 .34سورة اإلسرا : آية   1ط
 ينفي التقييد.  2ط
 يديد اإلطبل .  3ط
 .11ص 1دمحم بن مسعوي العياشي، تفسَت العياشي، ادلطبعة العلمية ك طهران: ج  4ط
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يون شككك، وا يككة سككياقها يديككد عككدم اختصككاص العهككد قككا يككان بككُت اخلككالق واخللككق  و   السككيا  ادلوافككق لئلطككبل  مقكك
َوال َْدْوتُدلُددوا َأْوالدَُكددْم َخْةددَيَة ِإْمددالٍ  َ ْددُن طلوككون السككيا  يف أحوككام اخللككق أمفسككهم فبلحككل رككام ا  ت الشككريفة 

ُكمْ  َلُهْم كاَن ِخْهأا َكبقاا  نَدْرزُقُدُهْم َوِإَّيَّ َواَل َْدْوتُدلُدوْا الدندَّْفَس  * َواَل َْدْوَربُوْا الزََِّن ِإنَُّو َكاَن َفاِحَةةا َوَساء َسدِبيالا * ِإنَّ قَدتدْ
ًُدوراا * َواَل الَِِّت َحرََّم اّلّلُ ِإالَّ اِبحلَقِّ َوَمن قُِتَل َمْظُلوماا فَدَوْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّو ُسْلهَاًنا َفاَل ُنْسِرف يفِّ   اْلَوْتدِل ِإنَّدُو َكداَن َمْن
ُه َوَأْوُفوْا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهددَ  ُلَغ َأُشدَّ َكداَن َمْسدُؤوالا * َوَأْوفُدوا اْلَكْيدَل   َْدْوَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن َحَّتَّ نَدبدْ

دْمَع ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُوْا اِبلِوْسهَاِس اْلمُ  َِِْوندالا * َواَل َْدْودُ  َمدا لَدْيَس لَدَ  بِدِو ِعْلدٌم ِإنَّ السَّ دٌر َوَأْحَسدُن  ْسدَتِويِم َذلِدَ  َخيدْ
ددا ِإنَّددَ  لَددن َ ْددِرَ  األَ  َِ َمَرحا ددَر َواْلُفددَؤاَد ُكددلئ ُأولَِددَ  َكدداَن َعْنددُو َمْسددُؤوالا * َواَل َضْددِر يف اأَلْر ًَ لُددَغ َواْلَب ََ َولَددن َْدبدْ ْر

ددااْْلَِبدد والسككيا  يمككا تككر   ككَت خككاص  ابلعهككد بككُت اخلككالق   1ط اَل طُددوالا * ُكددلئ َذلِددَ  َكدداَن َسدديٍَُُّو ِعْنددَد رَبِّددَ  َمْكُروىا
 .أعم فتدبر  َوَأْوُفوا اِبْلَعْهدِ طيف عبلقة بعبهم ببعض، والظاىر ان  واخللق إن مل مقث ابمو خاص أحوام ادلفلوقُت

 (َأْوُفوْا اِبْلُعُوودِ ) -3
نَن  َمنُددوْا َأْوفُددوْا اِبْلُعُوددودِ طقولككو تعكاىل:  دليل الثددا :الد َِ والعهكد مككوق عقكد إال لككو امفكري بككو الواحككد   2ط ََّي َأندئَهددا الَّدد

 ،. فتكدبر  وتفسكَت العقكد ابلعهكد ادلديكد وان العقكد أوتكق العهكوي تفسكَت لكو ابحكد إطبلقيكوبوجو   طبث حىت لو امفري بو
كك ، وال تبككاي بككُت التفاسككَت لتعككدي اإلطبلقككات فيهمككا وعليككو يلككت بعككض الككروا ت وير الككبعض العقككوي ابلعهككوقككد فس 

، ويدل على مكا فيكر ه مكا رواه القمكي عكن اإلمكام ولي  حبد  وال برسم يوون أبظهر ادلصاييق يثَتا  ماوألن التفسَت  
 يف تفسَت العقوي يف ا ية الشريفة طأي ابلعهوي  يما رواه عنو الصايف. عليو السبلمالصاي  
 عوود أعم من املعامالتوال

 ؟ال يقال: ادلراي ابلعقوي ادلعامبلت
إف يقككال: العقككوي أعككم، وإطبلقهككا علككى خصككوص ادلعككامبلت اصككطبليف واإلمصككراو إليككو يف عككرو الفقهككا  فهككو 

طأقكول: ومن ىنا قكال يف تفسكَت الصكايف: اصطبليف فقهائي على األخص من ادلوضوق لو وادلستعمث فيو لغة وعرفا ، 
ويشكمث ىيهنكا يكث مكا عقكد هللا علكى عبكايه وال مكو إ ىكم مكن االديكان بكو   3طالوفا  قعٌت والعقكد العهكد ادلوتكقااليفا  و 

وقبلئوتكو ويتبككو ورسككلو وأوصككيا  رسككلو و ليكث حبللككو و ككرمي حرامككو واالتيككان بفرائبكو وسككننو ورعايككة حككدويه وأوامككره 

                                                             

 .33 – 31سورة اإلسرا : ا  ت   1ط
 .1سورة ادلائدة: آية   2ط
 إطبلقيو، والعهد ابإلطبل  ا خر أشد واثقة . أبحدسبق امو تفسَت لو   3ط
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 بينهم من عقوي األما ت وادلعامبلت الغَت احملظورة.ومواىيو ويث ما يعقده ادلدمنون على أمفسهم هلل وفيما 
عقككد علككيهم لعلككي ابخلبلفككة يف عشككر  صككلى هللا عليككو والككو وسككلمأن رسككول هللا  عليككو السككبلموالقمككي عككن اجلككواي 

 . 1ط عليو السبلممواطن مث أم ل هللا   أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقوي اليت عقدت عليوم ألمَت ادلدمنُت 
يمكا لكو تعاىكدا علكى ان   وإن مل يون ماليا   اتنُت على أمر  واحلاصث: ان العقوي تطلق على ادلعاىدة اليت تقم بُت 

منككو مككا لككو تعاىككدا علككى ان و ينصككر أحككد ا ا خككر أو أن يسككعف أحككد ا ا خككر بقككرمل  أو شككبهو مككىت أحتككاج بككث 
يكذلك بكث رلكري وعكد يان عهدا  ل مهما، معم قد ال توون بعض ادلباحثكات  إن  يتباحثا يف وقت وموان خاص فامو 

 . 2طفان يان وعدا  مل جيب الوفا  بو وإن يان عهدا  وجب
فككان الوفكا  بككو واجكب وىككو  ،نكا  وعليكو: فوكث عهككد بكُت ادلولفككُت، ومنكو العهكد بككُت ادلرجكم واألمككة لكو يككان ولكو تعي  

َوَأْوفُددوْا ِبَعْهددِد  طىل أحككد الطككرفُت بعهكده مل يلكك م ا خككر الوفكا  بعهككده، مظككَت قولككو تعكا فلكو أخككث   ،ارتبكاطي يمككا سككبق
 . 4 ط3ط ُأوِف ِبَعْهدُِكمْ 
 ((اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ )) -2

اْلُمْسدِلُموَن ِعْندَد ُشدُروِطِهْم ططقكال:  عليكو السكبلمصحيحة عبكد هللا بكن سكنان عكن أد عبكد هللا  الدليل الثالث:
ٍَ َخدداَلَ  ِكَتدداَع اّللَِّ َعددزَّ َوَجددلَّ فَدداَل َ ُدد لوككن فلككك مبككٍت علككى لكك وم  بككث تشككارط، والعهككد شككرط  5ط  وزُ ِإالَّ ُكددلَّ َشددْر

صكناعيا  ومل مسكتبعده، لوننكا يف  كٌت عكن فلكك إف  قكدس سكرهالوالكد السيد األستاف الشروط االبتدائية يما صار إليو 
 يالعقوي ادلعهوية، ولي  شرطا  ابتدائيا  أو فقث ىو موق عقد.  فامو تشارط فهو العهد شرط متقابث

 نالفهرة والوجدا -1
                                                             

 .5ص 2الفيض الواشا ، تفسَت الصايف، الناشر: موتبة الصدر ك طهران: ج  1ط
صككاحبو طال لعككذر  فامككو إن جككا  ومل ِت  خاصككة إفا يككان يف ا ككي  مشككقة  ولعلككو لككو يككان ادلتباحثككان اتنككُت فقككه فامككو يوككون عهككدا    2ط

 مستنور عرفا  وارتوازا . فتأمث.
 .44سورة البقرة: آية   3ط
تعكاىل أبحكد طكريف  بيكان لقيامكو  ...ُأِحلَّدتْ طوالظكاىر ان   ُأِحلَّْت َلُكم ََبِيَمدُة األَنْدَعدامِ طبك  َأْوُفوْا اِبْلُعُوودِ طوال أبس ابإلشارة إىل ربه   4ط

ومنها   َأْوُفوْا اِبْلُعُوودِ ط، ولذلك قال تعاىل عليو السبلم العهد والعقد إف امو أحث  ذلم ما حيتاجومو وشرط يف مقابث فلك إطاعة ولي و 
الوفكا ، العقوي بينو وبينهم ومنها مصب األمَت ابلوالية يما سبق مكن الروايكة، ويأمكو تعكاىل عل كث لك وم وفكائهم ابلعقكوي ابمكو و  فعلكيهم 

موضعها موان آخر   ُأِحلَّْت َلُكم ََبِيَمُة األَنْدَعامِ طوىذا يلو على ادلشهور من عدم تغيَت ترتيب ا  ت، واما على  َت ادلشهور فان 
 حسب بعض الروا ت.

 .242ص 3من ال حيبره الفقيو: ج  5ط
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الفطرة، وقد اسكتدل اكا بعكض األعكبلم علكى لك وم الوفكا  ابلعهكوي، ولوكن قكد يشكوث ابن الفطكرة  الدليل الرابع:
اب بصكري  تكتدل على احلسن، وال يعلم ياللتها على الوجوب واإلل ام، بعبارة أخر : من خيلف العهد يسكتحق الع

 أمث.ستحقا  العقاب، فتابالفطرة لون ال يعلم حومها طأو إيرايها  
 انو ْسليط للغق على النفس وىو اعتبار عوالئي -5

أو ال يف مقابككث  أي العهككد وتسككليه الغككَت علككى الككنف  مقابككث تسككليطو إ ي عليككوطان فلككك  الدددليل امددامس:
ِإنَّ النَّداَس ططفكرق السكلطنة علكى الكنف . توضكيحو: امكو ال شكك يف ان  فلك بث يف مقابث أمر آخكر يادلكال أو  كَته 

صكلى هللا عليكو وادلسكتفاي مكن أولويتكو  ،وبنكا  العقكبل  ،والوجكدان ،وطأمفسهم  لبلرتواز  1ط  وَن َعَلى َأْمَواُِلِمْ ُمَسلَّهُ 
منهكككا ، وسكككلطنتهم علكككى أمفسكككهم اكككوذلم أمكككورا  أربعكككة قكككال ابلثبلتكككة األوىل والكككروا ت ،يف آيكككة طامفسكككهم  والكككو وسكككلم

ليككة، وىككي أيض بعبكككها مككن بعبككها فأي ىكككا : وىككي اإلفن والويالككة والنيابكككة والتو رابعكككا  ادلشككهور، ومبككيف، صككناعيا ، 
اإلفن وأعبلىكككا التوليكككة، واإلفن إيقكككاق ال حيتكككاج إىل قبكككول وال يسكككقه ابلكككرفض، والويالكككة عقكككد يتوقكككف علكككى القبكككول 
ويسككقه ابلكككرفض، والويالكككة اعتبكككار جيعكككث الوييكككث يف طكككول ادلويكككث، والنيابكككة جعلكككو يف عرضكككو قعكككٌت ا كككا جعلكككو وجكككويا  

 . 2طعنو فوأمو ىو ىو وفعلو فعلو اما النيابة فتقعلو فوقو ويف طولو بللمنو تن يليا  
مكامل   فكذ،  فهكوووجو األخَت: امو اعتبار عقبلئي مل يري عن الشارق رفبو، بث تشملو إطبلقات أيلة السكلطنة 

عث لكو الواليكة عليهكا طو على مفسها ابن جوقد تسل   وقد أتفن لو، وقد تنيبو ،ث الرجث يف ت وجيهافادلرأة مثبل  قد توي   
امككا مككم واليتهككا علككى مفسككها أو مككم سككلبها الواليككة وإعطائهككا لككو زلبككا ، لوككن ادلشككهور ال يككرون فلككك إف يككرون أيلككة 
السكلطنة علكى الكنف  قاصكرة عكن جعككث الواليكة للغكَت علكى الكنف  وامكو شككأن الشكارق يمكا جعكث لكؤلب واجلكد الواليككة 

وعلككى  ان جيعكث واليككة لغكَته علكى مفسككو، وادلسكألة حباجكة إىل حبكك  وأتمكث ال حيكق للمولككفوامكو علكى الصكغَت مككثبل ، 
 فتأمككث وتككدبروالعهككد  ككا قككرره هللا تعككاىل أي فككنحن يف  ككٌت عككن فلككك إف الوككبلم يف جعككث الواليككة ابلعهككد ال ابتككدا . 

 وصلى هللا على دمحم و لو الهاىرنن                           وهللا العامل.
ُر، َوَحوئُو يف اْلُيْسِر احْلَْمُد َوالةئْكرُ طط: عليو السبلممنُت أمَت ادلد قال  ًَّبدْ    َحقئ اّللَِّ يف اْلُعْسِر الرَِّضى َوال

  .243 ف العقول: ط

                                                             

 .222ص 1عوايل الآللئ: ج  1ط
 ، فرو  أخر  بينها.وقد سبق يف حب  مامل    2ط


