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حقيقته وموجباته 

�أ.د. نزيه كمال حماد 
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ملخ�ص البحث:

االلتزام هو »كون ال�صخ�ص مكلفاً �رشعاً بعمل اأو امتناع عن عمل مل�صلحة غريه«.

وهو ق�صمان:

الغني  باإلزام  اأمراً  نف�صه  على  االإن�صان  اإيجاب  وهو  اجلربي(  )االلتزام  اأحدهما: 

يف  والزوجية  كالقرابة  له،  وامللَتَزم  امللَتِزِم  بني  ل�صلة  اأو  ماله،  يف  الواجبة  بالزكاة 

االلتزام بنفقة االأقارب – فيلتزمه، الأن ال�رشع األزمه به، امتثااًل وطاعة الأمر ال�رشع.

والثاين: )االلتزام االختياري( وهو اإيجاب االإن�صان على نف�صه اأمراً يتعلق بغريه، باختياره 

واإرادته من تلقاء نف�صه، كمعاو�صة اأو تربع اأو توثيق دين اأو غري ذلك من العقود اأو الف�صوخ. 

وقد عرفه االإمام الطاهر ابن عا�صور بقوله: »هو اإن�صاء لزوم فعل اأو ترك ل�صخ�ص يف منفعة 

�صخ�ص اآخر«.وهذا الق�صم هو مو�صوع بحثنا لتعلقه باملعامالت املالية وامل�رشفية املعا�رشة.

وخل�صت اإلى نتائج من اأهمها:

اإنَّ مفهوم االلتزام )مبعناه العام( يف اال�صطالح الفقهي »كون ال�صخ�ص مكلفاً �رشعاً   -  

بعمل اأو امتناع عن عمل مل�صلحة غريه«. واأنَّ االلتزام على ق�صمني: جربي، واختياري. 
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• ال�صارع 	 باإلزام  اأمراً  نف�صه  االإن�صان على  اإيجاُب  فهو  االلتزام اجلربي:  فاأما 

األزمه  اإياه لوجود �صببه ال�رشعي الذي ناطه ال�رشُع به. فيلتزمه الأن ال�رشع 

به، طاعة الأمره. 

• واأما االلتزام االختياري: فهو اإيجاب االإن�صان على نف�صه اأمراً يتعلق بغريه 	

باختياره واإرادته من تلقاء نف�صه، �صواء كان مبعروف اأو مبعاو�صة اأو توثيق اأو 

غري ذلك من العقود اأو الف�صوخ. 

- واأن هذا املفهوم مرتكز على ت�صور وعاء اعتباري مقدر يف االأذهان، ت�صتقر   

منه الواجبات وااللتزامات امل�صتحقة للغري على ال�صخ�ص، �صواء كان طبيعياً اأو 

حكمياً ا�صمه »الذمة«.

- واأن التعهد هو املَوِثُق الذي يوجب االإن�صان به على نف�صه فعاًل اأو امتناعاً عن   

فعل مل�صلحة غريه. ومقت�صاه التزام املتعهد مبا اأوجبه على نف�صه فيه. وبينه وبني 

االلتزام النا�صئ عنه ما بني املوؤثر واالأثر من العالقة واختالف املفهوم.
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و�صحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اأجمعني. يتاألف هذا البحث من ثالثة مطالب:

املطلب االأول
حقيقة االلتزام

املال: وجب عليه.  ثبت ودام. ولزمه  اأي  لزوماً؛  ال�صيء  لَزَم  اللغة:  يقال يف   -1

اأوجبه،  اأي  فالتزمه؛  املال والعمل،  نف�صه. واألزمته  اأوجبه على  اأي  والتزم فالن كذا؛ 

فثبت عليه)1(.

ويف اال�صطالح الفقهي عرف العالمة م�صطفى الزرقاء االلتزام – باملعنى العام – 

باأنه »كون ال�صخ�ص مكلفاً �رشعاً بعمل اأو امتناع عن عمل مل�صلحة غريه«))(.

2- وهو يف النظر الفقهي ق�صمان:

الغني  باإلزام  اأمراً  نف�صه  على  االإن�صان  اإيجاب  وهو  اجلربي(  )االلتزام  اأحدهما: 

يف  والزوجية  كالقرابة  له،  وامللَتَزم  امللَتِزِم  بني  ل�صلة  اأو  ماله،  يف  الواجبة  بالزكاة 

االلتزام بنفقة االأقارب – فيلتزمه، الأن ال�رشع األزمه به، امتثااًل وطاعة الأمر ال�رشع)3(.

والثاين: )االلتزام االختياري( وهو اإيجاب االإن�صان على نف�صه اأمراً يتعلق بغريه، 

من  ذلك  غري  اأو  دين  توثيق  اأو  تربع  اأو  كمعاو�صة  نف�صه،  تلقاء  من  واإرادت��ه  باختياره 
)1(  القامو�ص املحيط �ص1494، امل�سباح املنري 669/3، التزام التربعات لأحمد اإبراهيم �ص605.

))(  املدخل اإلى نظرية اللتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي �ص93، املدخل الفقهي العام 514/1..
)3(  اللتزامات يف ال�سرع الإ�سالمي لأحمد اإبراهيم، �ص1)، )3.
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العقود اأو الف�صوخ)4(. وقد عرفه االإمام الطاهر ابن عا�صور بقوله: »هو اإن�صاء لزوم فعل 

اأو ترك ل�صخ�ص يف منفعة �صخ�ص اآخر«)5(.

وهذا الق�صم هو مو�صوع بحثنا لتعلقه باملعامالت املالية وامل�رشفية املعا�رشة. 

قال القرايف: »اإذا التزم )ال�صخ�ص( �صيئاً اختياراً من قبل نف�صه لزمه«)6(.

وقال ابن تيمية: »اإمنا يجب على االإن�صان ما يجب باإلزام ال�صارع اأو بالتزامه«))(. 

حتى  �صيء،  كل  يف  ي�صح  »االلتزام  فرحون:  ابن  الدين  برهان  بن  حممد  وقال 

ال�صناعات، الأنه األزم نف�صه ما ال يجب عليه«))(.

اأو جربياً  – اختيارياً كان  اإبراهيم: »ومتى وجد �صبب االلتزام  اأحمد  ال�صيخ  وقال 

– وجدت بوجوده رابطة قانونية �رشعية بني امللَتِزم وامللَتَزم له، يكون االأول مديناً، 
والثاين دائناً بااللتزام«)9(.

3- وااللتزام يف الفقه االإ�صالمي قد يتعلق بدين، اأو بعني، اأو بعمل، اأو بامتناع عن عمل. 

اأو ما يف حكمه من االأ�صياء  باأداء مبلغ من النقود  بالّدين: يعني االلتزاَم  فااللتزام 

املثلية اأو امل�صنوعات التي تقبل الثبوت يف الذمة.

وااللتزام بالعني: يعني االلتزاَم بت�صليم عني معينة بذاتها، كت�صليم املبيع للم�صرتي، 

اإلى �صاحبها عند طلبها،  اإلى املغ�صوب منه، وت�صليم الوديعة  ورد ال�صيء املغ�صوب 

واإعادة العني املوؤجرة اإلى املوؤجر متى انق�صت مدة االإجارة.
)4(  املرجع ال�سابق، �ص1)، 3).

)5(  التو�سيح والت�سحيح مل�سكالت كتاب التنقيح لبن عا�سور )/36).
الفروق 30/3)، وانظر ترتيب الفروق للبقوري �ص0)3.  )6(

جمموع فتاوى ابن تيمية، 9)/343.  )((
امل�سائل امللقوطة من الكتب املب�سوطة �ص5)).  )((

اللتزامات يف ال�سرع الإ�سالمي، �ص3).  )9(
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وااللتزام بالعمل: كااللتزام بنقل ب�صاعة اأو اإ�صالح اآلة، وكالعمل امللَتَزم به يف ذمة 

االأجري امل�صرتك.

وااللتزام باالمتناع عن العمل: كالتزام مريد ال�رشاء يف »بيع املزايدة« الأحد مناف�صيه 

– بناًء على طلبه – باأن يكف عن الزيادة مل�صلحته)10(، والتزام الوديع باأن ال يتعدى 
على الوديعة وال يق�رش يف حفظها، والتزام امل�صتاأجر باأن ال يتجاوز املعتاد يف ا�صتعمال 

املاأجور، والتزام ال�رشيك يف امللك امل�صرتك باأن ال ي�صتعمل العني امل�صرتكة ا�صتعمااًل 

م�رشاً بحق �رشيكة)11(.

4- قال الدكتور عبدالرزاق ال�صنهوري: »ي�صتعمل فقهاء ال�رشع االإ�صالمي اأحياناً 

باإرادته  نف�صه  ال�صخ�ص  فيها  ُيلزم  التي  احلاالت  غالباً  به  ويريدون  »االلتزام«،  لفظ 

غري  عن  تن�صاأ  التي  االلتزامات  اأما  العقد.  عن  تن�صاأ  التي  االلتزامات  ونادراً  املنفردة، 

امل�صوؤولية  تن�صاأ عن  التي  اأي االلتزامات  العقدية،  امل�صوؤولية  تن�صاأ عن  التي  اأو  العقد، 

بوجه عام، تق�صريية كانت اأو عقدية، فت�صمى بال�صمانات«))1(.

باأنه  الزرقا لاللتزام  االأ�صتاذ  اأن تعريف  املقام  بالذكر يف هذا  اإن من اجلدير  5-ثم 

»كون ال�صخ�ص مكلفاً �رشعاً بفعل اأو امتناع عن فعل مل�صلحة غريه«. مبنٌي يف النظر 

الفقهي على و�صف تقديري قائم بالغرمي امللتزم ا�صمه »الذمة«، باعتباره تكليفاً �صاغاًل 

لها باحلق امللتزم به.

)10(  اخلر�سي مع حا�سية العدوي 3/5)، التو�سيح خلليل 361/5، منح اجلليل )/3)5، التاج والإكليل 4/))3، 
الزرقاين على خليل مع حا�سية البناين 90/5، ال�سرح ال�سغري للدردير وحا�سية ال�ساوي عليه 106/3م، 

ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي 3/)6. 
املدخل اإلى نظرية اللتزام يف الفقه الإ�سالمي للزرقا �ص3)-6).  )11(

م�سادر احلق يف الفقه الإ�سالمي 14/1.  )1((
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تعالى:  قوله  ذلك  ومن  العهد.  مبعنى  العرب  لغة  وردت يف  الذمة  اأن  ذلك  وبيان 

چڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ چ )التوبة:10(، ومبعنى االأمان، ومنه قوله �صلى اهلل 

عليه و�صلم: »ذمة امل�صلمني واحدة، ي�صعى بها اأدناهم«)13(، ومبعنى ال�صمان، فيقال: يف 

ذمتي كذا، اأي يف �صماين)14(.

بقوله:  العز بن عبدال�صالم  االإمام  ال�رشعي، فقد عرفها  اأما يف اال�صطالح   -6

»هي تقدير اأمر يف االإن�صان ي�صلح لاللتزام واالإلزام، من غري حتقق له«)15(. وقال 

الفقيه املالكي حممد بن عبدال�صالم الهواري)16(: »الذمة اأمر تقديري يفر�صه الذهن، 

لي�ص ذاتاً، وال �صفة لها، فيقدر املبيع وما يف معناه من االأثمان كاأنه يف وعاٍء عند َمن 

هو مطلوب به. فالذمة هي االأمر التقديري الذي يحوي ذلك املبيع اأو عو�صه«))1(.

وقال ابن بزيزة: »واأما الذمة: فهي عبارة عن ظرف ووعاء اأثبتها ال�رشع على اأن تكون 

حماًل لالإلزام وااللتزام �رشعاً، ال وجود لها يف االأعيان، واإمنا وجودها يف االأذهان«))1(.

ر وجوده  اأن الذمة عبارة عن و�صف �رشعي، افرت�ص ال�صارع وقدَّ 7- ومفاد ذلك 

عليه.  ترتتب  التي  االلتزامات  و�صائر  الديون  لثبوت  حماًل  ليكون  ال�صخ�ص،  يف 

اأخرجه م�سلم واأبو داود والرتمذي واأحمد عن علي ر�سي اهلل عنه مرفوعًا، )�سحيح م�سلم )/))9، بذل   )13(
املجهود 6/9)3، عار�سة الأحوذي )/)))، م�سند اأحمد 1/1)(.

انظر املغرب 6/1)1، ل�سان العرب )0/1))، امل�سباح املنري 49/1)، تهذيب الأ�سماء واللغات 00/3)،   )14(
مفردات الراغب الأ�سبهاين، �ص0)1.

القواعد الكربى، )/)0).  )15(
هو اأبو عبداهلل، حممد بن عبدال�سالم بن يو�سف الهواري املن�ستريي، قا�سي اجلماعة بتون�ص وعالمتها،   )16(
من اأ�سهر موؤلفاته �سرحه على جامع الأمهات )خمت�سر ابن احلاجب الفروعي(، تويف �سنة 49)هـ. )انظر 

�سجرة النور الزكية ترجمة رقم 31)، 10/1)(.
منح اجلليل 3/))، حا�سية البناين على �سرح الزرقاين 5/)1)، مواهب اجلليل 534/4، التو�سيح على   )1((

جامع الأمهات خلليل 30/6. 
رو�سة امل�ستبني يف �سرح التلقني )/1056.  )1((
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على  للغري  امل�صتحقة  وااللتزامات  الواجبات  فيه  ت�صتقرُّ  الذي  االعتباري  الوعاء  فهي 

التزاَم املكلَّف بعبارته)19(. قال االأ�صتاذ  اأو  ال�صارع  اإلزام  �َصَبُبها  ال�صخ�ص، �صواء كان 

الزرقا: و�صواء كان ال�صخ�ص طبيعياً )وهو االإن�صان( اأو حكمياً )كالهيئات واملوؤ�ص�صات 

ت�صغله  اعتباري  وعاء  اأو  ظرف  مبثابة  يعترب  بحيث  ونحوها(  وال�رشكات  واجلمعيات 

فها بقوله: احلقوق التي ترتتب عليه)0)(. وعلى ذلك عرَّ

بهذا  فهي  عليه.  تتحقق  التي  احلقوق  ت�صغله  ال�صخ�ص،  يف  اعتباري  حمل  وهي 

غري  وهي  وثروته،  باأمواله  ال  نف�صه،  بال�صخ�ص  مت�صلة  اأي  �صخ�صية،  ذمة  االعتبار 

نوعها  كان  مهما  املالية  املالية وغري  احلقوق  فيها  فتثبت  واال�صتيعاب،  عة  ال�صِّ حمدودة 

كعمل  امل�صتحقة  االأعمال  اأي�صاً  ت�صغلها  املالية  النا�ص  بحقوق  ت�صغل  فكما  ومقدارها. 

االأجري، وت�صغلها الواجبات الدينية من �صالة و�صيام ونذور وغريها«)1)(.

العالقة بني االلتزام والتعهد:

العهد؛  اأتاها واأ�صلحها. من  اأي  ال�صيعَة وتعاهدها؛  اللغة: تعهد فالٌن  8-يقال يف 

وهو احلفظ والرعاية)))(. وحقيقته: جتديد العهد بها)3)(.

الت�سرف الإرادي والإرادة املنفردة لعلي اخلفيف �ص33، م�سادر احلق لل�سنهوري 16/1، املدخل اإلى نظرية   )19(
اللتزام للزرقا �ص))1، ك�سف الأ�سرار على اأ�سول البزدوي 4/)3)، فتح الغفار �سرح املنار 0/3)، التعريفات 
للجرجاين �ص)5، الأهلية وعوار�سها لأحمد اإبراهيم �ص3 وما بعدها، حا�سية البجريمي على �سرح املنهج 

)/406، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج 311/3، حا�سية القليوبي على �سرح املنهاج للمحلي )/5)).
املدخل اإلى نظرية اللتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي �ص190.  )(0(

املرجع ال�سابق �ص190.  )(1(
املجموع املغيث يف غريبي القراآن واحلديث )/5)5.  )(((

امل�سباح املنري )/0)5، املغرب )/91، القامو�ص املحيط �ص))3.  )(3(
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د فالن بكذا: اأي الَتَزَم به)4)(. وعهدت اإلى فالن بكذا: اأي األزمته اإياه)5)(.  ويقال: تعهَّ

من الَعْهد: وهو املوثق الذي تلزم مراعاته)6)(. قال القا�صي عيا�ص: »العهد هو امليثاق. 

وجاء مبعنى ال�صمان«)))(.

وجاء يف تف�صري املنار: »قال االأ�صتاذ االإمام: العهُد عبارةٌ عما يلتزم به املرء الآخر. 

وهو بعمومه ي�صمل ما عاهد املوؤمنون عليه اهلل باإميانهم من ال�صمع والطاعة واالإذعان لكل 

ما جاء به ديُنه. وُيْذَكُر العهُد يف القراآن وال�صّنة كثرياً، ويراد به يف الغالب: ما ُيَعاِهُد به 

النا�ص بع�صهم بع�صاً«)))(.

وقد ا�صتعمل الفقهاء م�صطلح »التعهد« مبعنى املوثِق الذي يوِجُب االإن�صاُن به على 

نف�صه فعاًل اأو امتناعاً عن فعل لنفع غريه.

وم�صادر التعهد يف الفقه االإ�صالمي متعددة: )منها( الوعد املُْلِزُم. )ومنها( العقد. 

)ومنها( العهد. وثمرته ونتيجته: التزاُم املتعهد مبا اأوَجَبته على نف�صه باختياره واإرادته 

مل�صلحة غريه.

لاللتزام  مولٌِّد  �صيٌئ  حادث  اأ�صبابه  اأحد  وجود  عن  النا�صُئ  فالتعهد  ذلك:  وعلى 

الذي يرتتُب عليه. وبينه وبني ذلك االلتزام ما بني املوؤثر واالأثر من العالقة واختالف 

املفهوم)9)(.

املعجم الو�سيط )/633.  )(4(
الفروق اللغوية لأبي هالل الع�سكري �ص69.  )(5(

انظر التعريفات للجرجاين �ص4)، الكليات للكفوي 55/3)، املفردات للراغب �ص591.  )(6(
التنبيهات 1366/3.  )(((

تف�سري املنار ملحمد ر�سيد ر�سا )/0)1.  )(((
)9)(  انظر املادة )103( من جملة الأحكام العدلية، درر احلكام 91/1. 
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العالقة بني االلتزام والوعد:

ُق  يتعلَّ امل�صتقبل  يف  اأم��راً  امل��رِء  ِفْعِل  عن  االإخ��ب��اُر  هو  اللغة:  يف  الوعد   -9

باملوعود)30(.

عند جمهور  اجلملة  اللغوي يف  معناها  عن  للكلمة  الفقهي  اال�صتعمال  يخرُج  وال 

»اإنباُء  باأنه:  الوْعَد  العدلية(  املجلة  )�صارح  االأتا�صي  ف  عرَّ ذلك  وعلى  الفقهاء)31(. 

االإن�صان غريه باأنه �صيفعُل اأمراً يف امل�صتقبل مرغوباً له«))3(. وقال ابن عقيل: »هو اإخباٌر 

مبنافع الحقٍة باملُْخرَبِ من جهة املُْخرِبِ يف امل�صتقبل«)33(.

د، وُمْلِزم. 10-وينق�صم الوعد يف النظر الفقهي اإلى ق�صمني: جمرَّ

• 	 – اأو داللًة  الواعد �رشاحًة  هَد  تعُّ يفيُد  فاأما الوعد املجّرد: فهو اخلايل عّما 

املوعود  توريط  من  وال�صامُل  وتنفيذه،  – باإجنازه  االأحوال  قرائن  بح�صب 

والتغرير به)34(.

• اأو 	 �رشاحًة  باإجنازه  الواعد  تعهد  يفيُد  مبا  املقرتُن  فهو  املُْلِزم:  الوعد  واأما 

داللًة، اأو املت�صمُن تغريراً باملوعود، �صواء كان وعداً مبعروف )كقر�ص وهبة 

واإعارة( اأو بعقد معاو�صة )كبيع واإجارة و�صلم وا�صت�صناع( اأو بعقد توثيق 

)ككفالة ورهن( اأو غري ذلك من العقود ال�رشعية.
النهاية لبن الأثري 06/5)، م�سارق الأنوار )/91)، املفردات لراغب �ص5))، اأ�سا�ص البالغة �ص504،   )30(

ب�سائر ذوي التمييز 5/)3).
)31(  خالفًا للمالكية الذين درجوا على ا�ستعمال كلمة »الوْعد« و »الِعَدة« يف الغالب مبعنى اأخ�ّص، وهو »الإعالن 
عن رغبة الواعد يف اإن�ساء معروف يف امل�ستقبل يعود بالنفع والفائدة على املوعود«. )انظر حترير الكالم 

يف م�سائل اللتزام للحطاب �ص153، الهداية الكافية ال�سافية للر�ساع )/560(. 
�سرح املجلة لالأتا�سي 1/)33.  )3((

الوا�سح يف اأ�سول الفقه لبن عقيل 106/1.  )33(
انظر كتابي نظرية الوعد امللزم يف املعامالت املالية �ص1)-)).  )34(
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َدَر الوعُد جمرداً، ولكن َجَرْت مواطاأة )اأي  وُيلحُق بهذا الق�صم يف احلكم: ما اإذا �صَ

مفاهمة( م�صبقٌة على كونه ُملزماً للواعد، اأو جرى العرف التجاري بذلك)35(.

اإنَّ كاًل منهما ي�صدُر  11-اأما العالقة بني االلتزام والوعد، فهي املطابقة من حيث 

اإرادة  اأخرى مع  اإرادٍة  اتفاق  اإلى  باإرادته املنفردة، دون حاجة  عن طرف واحد، وين�صاأ 

الواعد واإرادة امللتزم.

واأما من حيث االإيجاُب على النف�ص، فهناك فرق بني االلتزام وبني الوعد املجرد، 

من حيث اإنه ال يرتتُب على الوعد املجرد وجوب مقت�ٍص الإلزام ق�صائي للواعد بتنفيذه 

اإن امتنع، بخالف الوعد املُْلِزم فاإنَّ بينه وبني االلتزام توافقاً من حيث اإنَّ كاًل منهما 

�صبٌب موجٌب لفعل املوعود به وامللَتَزم به اإْن كان فعاًل، اأو لالمتناع عن فعلِه اإن كان 

امتناعاً عن فعل.

وعلى ذلك جاء يف م)157( من النظرية العامة لاللتزامات يف الفقه االإ�صالمي )يف 

م�رشوع القانون املدين املوحد على اأ�صا�ص الفقه االإ�صالمي( )36(:

معنّيٍ يف . 1 باإبرام عقٍد  اأو كالهما  املتعاقدين  اأحد  مبقت�صاه  يتعهد  الذي  الوعد 

دْت  ْثت امل�صائُل اجلوهرية للعقد املوعود به، وُحدِّ امل�صتقبل يكون ُمْلِزماً اإذا ُحدِّ

مدة الإبرامه.

يتم تنفيذ التعهد باإبرام العقد املوعود به وفقاً للوعد ال�صابق، وللقواعد العامة . 2

يف اإن�صاء العقود، واإذا امتنع املتعهد من اإبرامه اأُْجرِب عليه ق�صاًء.
املرجع ال�سابق �ص9)-41.  )35(

الذي و�سعته جلنة خرباء الأمانة العادة يف الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية يف تون�ص �سنة 4)19، املوؤلفة من   )36(
الأ�ساتذة: ر�سيد ال�سباغ، م�سطفى الزرقا، ال�سديق ال�سرير، ح�سني حميي الدين، اإدري�ص العبدلوي. انظر املدخل 

اإلى نظرية اللتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي للزرقا �ص314، الفعل ال�سار وال�سمان فيه للزرقا �ص04)، 05).
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العالقة بني االلتزام واحلق ال�صخ�صي:

احلقُّ يف اللغة: هو الثابُت الذي ال ي�صوغ اإنكاره، م�صدر حق ال�صيُء َيِحُق؛ اإذا ثََبَت 

وَوَجَب))3(.

من  امل�رشوعة.  وامِلَكَنِة  ال�صلطة  مبعنى   » »احل��قُّ يرُد  الفقهي  اال�صطالح  ويف   -12

ْنُته من ال�صيء متكيناً؛  اإذا َجَعْلُت له عليه �صلطاناً وقدرة))3(. اأو مبعنى املَطَلب  قولهم«: مكَّ

اإنَّ للمغ�صوب منه حّق  الذي يجُب الأحد على غريه. وهذا هو املراُد يف مثل قولنا: 

ا�صرتداد عني ماله اإذا كان قائماً، واأخذ مثله اأو قيمته اإذا كان هالكاً، واإنَّ للم�صرتي حّق 

الرّد بالعيب...اإلخ.

فه االأ�صتاذ م�صطفى الزرقا – مبعناه العام – باأنه: »اخت�صا�ص يقرُر به  وعلى ذلك عرَّ

ال�رشُع �صلطًة اأو تكليفاً«)39(.

ثم ذكر رحمه اهلل اأن احلق ينق�صم يف النظر الفقهي اإلى ق�صمني اأ�صا�صيني: مايل، وغري مايل.

• ورعايته 	 ال�صغري  تربية  يف  الويل  وحق  احل�صانة،  فكحق  املايل:  غري  احلق  فاأما 

وت�اأديبه، واحلقوق ال�صيا�صية اأو الطبيعية كحق االنتخاب وحق احلرية. )وهذا 

الق�صم خارج عن مو�صوع بحثنا(.

• املنافع. 	 اأو  الديون  اأو  االأعيان  كملكية  باملال،  يتعلق  ما  فهو  املايل:  احلق  واأما 

ويتفرع اإلى نوعني مهمني: احلق ال�صخ�صي، واحلق العيني.

اآخر«.  على  ل�صخ�ص  ال�رشع  ه  يقرُّ »مطلب  فهو  ال�صخ�صي:  احلق  13-فاأما 

القامو�ص املحيط �ص9)11، امل�سباح املنري 4/1)1، التوقيف على مهمات التعاريف �ص))).  )3((
انظر امل�سباح املنري )/336، 03).  )3((

املدخل اإلى نظرية اللتزام للزرقا �ص19.  )39(



19

�أ.د. نزيه كمال حماد 

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

وهذا احلق يكون متعلقاً تارَة قياماً بفعل ذي قيمة مل�صلحة �صاحب احلق، كحق 

البائع على امل�صرتي يف اأداء الثمن اإليه، وحق امل�صرتي على البائع بت�صليم املبيع 

اإليه. وتارًة امتناعاً عن فعٍل مناف مل�صلحته، كحق املودع على الوديع يف اأن ال 

ي�صتعمل الوديعة. وهو مقابل لاللتزام، مبعنى اأن كل حق ال بد اأن يقابله واجب 

بني  كما  اأب��داً،  وتالزم  تقابل  بينهما  وااللتزام  ال�صخ�صي  فاحلق  االلتزام،  هو 

االأخذ والعطاء.

وكل عالقة �رشعية بني طرفني يكون اأحدهما فيها مكلفاً جتاه اآخر باأن يقوم بعمل فيه 

ُ وُيعربِّ عنها  م�صلحة ذات قيمة لالآخر، اأو اأن ميتنع عن عمل مناٍف مل�صلحته، فاإنها تف�رشَّ

نف�صه  الوقت  يف  اأنها  كما  منها،  للم�صتفيد  �صخ�صٌي  حقٌّ  باأنها  الفقهي  اال�صطالح  يف 

التزام على االآخر املْكلف بها)40(.

وقال اأي�صاً: والديون يف الذمم هي حقوق �صخ�صية مملوكة الأ�صحابها، والتزامات 

التزاٌم  اإن�صان هو  بعْهَدٍة على  تكليف مدين  »كل  وقال:  ذممهم«)41(.  مْن هي يف  على 

عليه، وهو حٌق �صخ�صي الآخر«))4(.

مة اأحمد اإبراهيم: »ال�صيء امللَتَزُم به: هو الفعُل االإيجابّي، اأو االمتناُع  وقال العالَّ

عن ِفْعل. وهو واحٌد بالذات، متعدُد وخمتلٌف باالإ�صافة واالعتبار. فهو باالإ�صافة 

اإلى امللَتِزُم ديٌن عليه للملَتَزم له، وباالإ�صافِة اإلى امللَتَزم له حقٌّ وواجٌب له على 

امللَتِزِم«)43(.

املدخل اإلى نظرية اللتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي، �ص5)-)) )بت�سرف(.  )40(
املرجع ال�سابق، �ص1)1.  )41(

املرجع ال�سابق، �ص)9.  )4((
اللتزامات يف ال�سرع الإ�سالمي، �ص3).  )43(
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ثم قال: »واحلقُّ اخلا�ص هو ما كان وليد التزام خا�ٍص لواحد من النا�ص اأو الأكرث، 

متى التزَمُه باإرادته واختياره، واأقره ال�رشع على التزامه )....( ومتى وجد �صبب 

االلتزام، وجدت بوجوده رابطة قانونية �رشعية بني امللتزم وامللَتَزم له، يكون االأول 

مديناً، والثاين دائناً بااللتزام. وهذا احلقُّ املتولُد من االلتزام للملَتَزم له ُي�صمى »حقاً 

�صخ�صياً« اأي حقاً ل�صخ�ص امللَتَزِم له على �صخ�ص امللتِزم متعلقاً بذمته«)44(.

للدائن  اأي  اجل�صا�ص)45(.  االإمام  قال  كما   » حقٌّ هو  اإمنا  يَن  »الدَّ اأنَّ  ذلك  واأ�صا�ص 

على املدين، والتزاٌم من املدين للدائن، الأَن احلق وااللتزام متالزمان و�صعاً، فما كان 

ِك من جهة امللَتِزم فهو االلتزام، وما كان يف مقابل ذلك مطلوب  مطلوب الفعل اأو الرَتْ

ك من جهة امللَتَزم له فهو احلَق. الفعل اأو الرَتْ

العالقة بني االلتزام واملنفعة:

14-عرفنا فيما �صبق اأنَّ االلتزاَم مبعناه العام هو: »اإن�صاء لزوم فعل اأو ترٍك ل�صخ�ٍص 

ال�صخ�ص مكلفاً �رشعاً  الزرقا »كون  ال�صيخ  اأو كما عرفه  اآخر«)46(.  يف منفعة �صخ�ص 

بعمل اأو امتناع عن عمل مل�صلحة غريه«))4(. ومفاد ذلك اأن املنفعة اأو امل�صلحة هي حمل 

ف االإمام احلطاب يف كتابه »حترير الكالم يف م�صائل االلتزام«  االلتزام وعلى ذلك عرَّ

املُْلَتَزَم له بقوله: »هو كلُّ ما فيه منفعٌة«))4(.

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  )44(
اأحكام القراآن للج�سا�ص 5/1)5، 1)4.  )45(

التو�سيح والت�سحيح مل�سكالت كتاب التنقيح ملحمد الطاهر ابن عا�سور )/36).  )46(
املدخل اإلى نظرية اللتزام يف الفقه الإ�سالمي �ص93، املدخل الفقهي العام 514/1.  )4((

�ص69.  )4((
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َل به النفُع واالنتفاع«)49(. وهي ا�صم م�صدر  15-اأما املنفعُة، فتعني يف اللغة »ما َح�صَ

ُل به اإلى اخلري فهو  من النَّفع، وهو »ما ُي�صتعاُن به يف الو�صول اإلى اخلريات«. وما ُيَتَو�صَّ

.)50( ُه ال�رَشَ خرٌي، فالنَّْفُع خرٌي، و�صدُّ

وقد ا�صتعمل علماء االأ�صول م�صطلح »املنفعة« بنف�ص معناها اللغوي، وهو كلُّ ما 

اً يقوُم بالعني اأو حَقاً)51(. وعلى ذلك جاء يف  ِمْن �صاأنه اأْن ينفع، �صواٌء كان عيناً اأو َعَر�صَ

القواعد االأ�صولية: »االأ�صُل يف املنافع االإباحُة، ويف امل�صارِّ احلرمُة«))5(.

قال الزرك�صي يف تو�صيح هذه القاعدة: »لي�ص املراد باملنافع هنا مقابَل االأعيان، بل 

كلُّ ما ُيْنَتَفُع به )....(  ثم املراُد باملنفعة املُْكَنُة اأو ما يكون و�صيلًة اإليها، وبامل�رشِة االأمُل 

اأو كلُّ ما يكوُن و�صيلًة اإليه«)53(.

َف  كذلك ا�صتعمل ابن عقيل احلنبلي كلمة »املنفعة«. مبعنى كلِّ ما فيه نَْفٌع عندما عرَّ

الوعد بقوله: »هو اإخباٌر مبنافع الحقٍة باملُْخرَبِ من جهة املُْخرِبِ يف امل�صتقبل«)54(. اإذ املراد 

باملنافع يف التعريف عموُم ما ينَفُع املوعوَد من ِفْعٍل اأو تَْرك.

ونقل القرايف عن التربيزي قوله: »النفع: هو الزيادُة من الوجه املوافق للم�صلحِة. 

الدر الفقي يف �سرح األفاظ اخلرقي 534/3.  )49(
املفردات للراغب �ص19)، ب�سائر ذوي التمييز 104/5، امل�سباح املنري )/)5)، معجم  مقايي�ص اللغة   )50(

5/)46، اأ�سا�ص البالغة �ص)46.
انظر حا�سية الهده ال�سو�سي على قرة العني للحطاب �ص156، وقد قال يف �سرح قاعدة »الأ�سل يف املنافع   )51(

احلّل«: »املنافع ما ُينَتَفٌع بها«.
املح�سول للرازي مع �سرحه نفائ�ص الأ�سول 9/)415، 4164، البحر املحيط للزرك�سي 6/)1، �سرح تنقيح   )5((
الف�سول للقرايف �ص451، قرة العني على ورقات اإمام احلرمني للحطاب �ص156، الإبهاج يف �سرح املنهاج 

لل�سبكي 165/3، التمهيد لالإ�سنوي �ص1)4.
البحر املحيط 15/6.  )53(

الوا�سح يف اأ�سول الفقه لبن عقيل 106/1.  )54(
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ُر: هو النق�صاُن من الوجه املخالف لها«)55(. وال�رشَّ

اأن  فوَجَب  املنفعة،  والنفُع حت�صيُل  ال�رشر،  مقابُل  النفَع  »اإنَّ  الرازي:  الفخر  وقال 

ما يكون  اأو  اللذِة،  »النفُع عبارةٌ عن حت�صيل  قال:  ثم  املنفعة«)56(.  اإزالة  ال�رشُر  يكون 

و�صيلة اإليها، وال�رشُر عبارةٌ عن حت�صيل االأمل اأو يكون و�صيلًة اإليه«))5(.

اأو  وجاء يف »امل�صت�صفى« للغزايل:  »امل�صلحُة يف االأ�صل عبارةٌ عن جلب منفعة 

ُة عبارةٌ عن االأمل اأو  ٍة. واملنفعُة عبارةٌ عن اللذة اأو ما يكون طريقاً اإليها. وامل�رشَّ دفع َم�رَشَّ

ما يكون طريقاً اإليه«))5(.

العالقة بني االلتزام وال�صمان:

قولهم:  ذلك  ومن  يحويه.  �صيء  يف  ال�صيء  َجْعُل  اللغة:  يف  ال�صمان  16-اأ�صُل 

ْنُت ال�صيء كذا؛ اإذ َجَعْلُته يف وعائه فاحتواه)59(.ثم اأُطلق على االلتزام باعتبار اأنَّ  مَّ �صَ

ِمَن، وتن�َصِغُل به، فيلتزُمه)60(. ذمة ال�صامن حتوي ما �صَ

17- واأّما يف اال�صطالح الفقهي، فقد ا�صتعمل الفقهاء كلمة »ال�صمان« ب�صتة معان:

اأواًل: فا�صتعمله فقهاُء ال�صافعية واملالكية واحلنابلة مبعنى الكفالة التي هي »�صمُّ ذمة 

باأنه:  البهوتي  َفُه  التزام احلّق«.)61(  وعلى ذلك عرَّ اإلى ذمة امل�صمون عنه يف  ال�صامن 

نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول 4/9)41.  )55(
املح�سول 4164/9.  )56(
املح�سول 4166/9.  )5((
امل�ست�سفى 6/1)).  )5((

معجم مقايي�ص اللغة لبن فار�ص 3/))3.  )59(
القامو�ص املحيط �ص1564، امل�سباح املنري )/430.   )60(

مغني املحتاج )/)19، منح اجلليل 43/3)، حا�سية البناين على �سرح الزرقاين علي خليل 99/5، املغني )/1).  )61(
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التزاُم ما َوَجَب على غريه اأو ما يجُب على غريه – كثمٍن وبدِل قر�ص وقيمة ُمْتلٍف – 

مع بقائه على امل�صمون عنه))6(.

ّمن. ومعناه: ت�صمنُي الدين يف ذمِة َمْن  قال الدمريي: ولفظُه ها هنا ماأخوٌذ من الَت�صَ

ال ديَن عليه مع بقائه يف ذمة َمْن هو عليه)63(.

ثانياً: وا�صتعمله فقهاُء احلنفية مبعنى »االلتزام بتعوي�ٍص مايل عن �رشر الغري«. فقال 

احلموي يف �رشحه على االأ�صباه والنظائر«: »ال�صماُن عبارةٌ عن رّد مثل الهالك اإْن كان 

العدلية«:  قيمياً«)64(. وجاء يف م )416( من »جملة االأحكام  اإْن كان  قيمته  اأو  مثلياً، 

»ال�صماُن: هو اإعطاُء ِمْثِل ال�صيء اإْن كان من املثليات، وقيمِتِه اإْن كان من القيميات«. 

اأي االلتزاُم برّد اأو اإعطاء املثل اأو القيمة.

بناًء على  مطلقاً،  الهالك  تَِبَعِة  ُل  اأعَم، وهو حتمُّ مبعنى  الفقهاء  ُجلُّ  وا�صتعمله  ثالثاً: 

قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »اخلراُج بال�صمان«)65(. قال اخلطابي: »ومعنى احلديث: اأنَّ 

ٌة، فاإنَّ ملك الرقبة )اأي العني( الذي هو �صامُن االأ�صل ميلك  املبيع اإذا كان له دخٌل وغلَّ

ته – ب�صمان االأ�صل. فاإذا ابتاَع الرجُل اأر�صاً فا�صتغلَّها، اأو ما�صيًة  خراَجُه – اأي َدْخَلُه وغلَّ

فَنَتجها، اأو دابًة فركبها، اأو عبداً فا�صتخدمه، ثم َوَجَد يف املبيع عيباً، فله اأن َيُردَّ رقبَتُه، 

وال �صيء عليه فيما انتَفَع به، الأنها لو تلَفْت ما بني مدة العقد والف�صخ، لكانت من �صمان 

ه«)66(. امل�صرتي، فوَجَب اأن يكون اخلراُج من حقِّ
�سرح منتهى الإرادات )/45) وما بعدها، ك�ساف القناع 350/3 )بت�سرف(.  )6((

النجم الوهاج على املنهاج 1/4)4.  )63(
غمز عيون الب�سائر �سرح الأ�سباه والنظائر )/11).  )64(

اأبو داود والرتمذي والن�سائي وابن حبان واأحمد. )اأق�سية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لبن فرج  رواه   )65(
القرطبي �ص6)، خمت�سر �سنن اأبي داود للمنذري 5/)15(.

معامل ال�سنن للخطابي 5/)15، وانظر الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص151.  )66(
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رابعاً: وا�صتعمله بع�ُص الفقهاء مبعنى »االلتزام العام باأداء البدل يف معاو�صة مالية«. 

بال�صمان،  الوجوه  �رشكة  يف  الربح  »ا�صتحقاق  احلنفية:  من  الزيلعي  قول  ذلك  ومن 

وال�صماُن بَقْدِر امللك يف امل�صرتى«))6(.

ومن ذلك اأي�صاً قولُه ابن تيمية: »االأ�صحُّ جواُز �صمان الب�صاتني، الذي يعني تاأجري 

َي  االأر�ص وما فيها من ال�صجر املثمر قبل االإدراك ملدة معلومة، بعو�ص معلوم. قال: ف�ُصمِّ

هذا العقد »�صماناً« با�صم االلتزام العام يف املعاو�صات«))6(.

ونحو ذلك ما جاء يف »رد املحتار« البن عابدين: »ويف ُعْرفنا ُي�صّمى بيُع الثمار 

ْنُتك هذه الثمار بكذا، وَقِبَل االآخر، ينبغي اأن  مَّ على االأ�صجار �صماناً. فاإذا قال: �صَ

ي�صّح«)69(.

خام�صاً: وا�صتعمله كثري من الفقهاء مبعنى »االلتزام بقيام بعمل ذي قيمة«. ومن 

باأجر، ثم مل يَعمْل  تََقبَّل عماًل  اأنَّ �صانعاً  ذلك قول ا لكا�صاين يف »البدائع«: »لو 

بنف�صه، ولكْن قبَّلُه لغريه باأقل من ذلك، طاب له الف�صُل. وال �صبيل ال�صتحقاق ذلك 

اإال ال�صمان«)0)(.

االأعمال،  �رشكة  اأي�صاً  ت�صمى  التي  التََّقُبِل«  »�رشكة  يف  واحلنابلة  احلنفية  قول  وكذا 

و�رشكة االأبدان، و�رشكة  ال�صنائع: »اإمنا ي�صتحّق ال�رشيك يف التقّبل الربح بال�صمان«. اأي 

�صواٌء َعِمَل اأو لو يعمل. قال املال علي القاري: »والك�صُب بينهما على ما �رشطا، واإْن عمل 

اأحُدهما. اأما الذي َعِمَل فظاهٌر، واأما الذي مل يعمل، فالأنه ملّا لزمه العمل بالتقبل، وكان 
تبيني احلقائق 3/))3.  )6((

جمموع فتاوى ابن تيمية 9)/0)، القواعد النورانية الفقهية �ص153.  )6((
رد املحتار على الدر املختار 9/4.  )69(

بدائع ال�سنائع 6/)6.  )(0(



25

�أ.د. نزيه كمال حماد 

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

�صامناً له، ا�صتحقَّ االأجر بال�صمان«)1)(. وقال ابن قدامة: »وتقّبُل العمل يوجُب ال�صمان 

على املتقبِّل، وي�صتحقُّ به الربح«)))(. وقال ال�صمرقندي: »الأنَّ الربح ِبَقْدِر �صمان العمِل، 

ال بحقيقة العمل«)3)(.

»وجوب  مبعنى  القيم  واب��ن  تيمية  واب��ن  اأي�صاً  احلنفية  فقهاء  وا�صتعمله  �صاد�صاً: 

الت�صليم«. وهو مروي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه.

• فاأّما احلنفية، فقد قالوا يف باب الرهن: »ي�ضرتط جلوازه اأن يكون املرهون به م�ضموناً 	

فاأّما  بنف�صها.  م�صمونًة  عيناً  اأو  ديناً  كان  �صواء  الت�صليم،  واجب  اأي  الراهن«.  على 

الّدين؛ فهو واجُب الت�صليم، باعتباره ثابتاً يف ذمة املدين. واأما العنُي امل�صمونة بنف�صها، 

فباعتبارها واجبة الت�صليم على الراهن. اأما اإذا كانت اأمانًة عنده، فال ي�صحُّ الرهن بها.

قال الكا�صاين: »واأما الذي يرجُع اإلى املرهون به فاأنواع: )منها( اأن يكون م�صموناً. 

ُط جواز الرهن )....( ول�ضنا نعني  ْ به م�ضموناً �شرَ واأ�ضُل ال�ضمان هو كوُن املرهون 

بامل�صمون �صوى اأن يكون واجَب الت�صليم على الراهن.

َوَجَب من  باأي �صبب  به  الرهُن  الّدين: فيجوُز  اأما  وامل�صمون نوعان: ديٌن، وعني. 

اأ�صباب  اختالف  على  واجبٌة  كلها  الديون  الأنَّ  ونحوها.  والبيع  والغ�صب  االإتالف 

وجوبها، فكان الرهُن بها رهناً مب�صمون، في�صح )....(. واأما العني فنقول: ال خالَف 

اأمانٌة يف يد الراهن، كالوديعة والعارية ومال  بالعني التي هي  اأنه ال يجوُز الرهُن  يف 

امل�صاربة والب�صاعة وال�رشكة وامل�صتاأجر ونحوها، فاإنها لي�صت مب�صمونٍة اأ�صاًل.

فتح باب العناية )/)53.  )(1(
املغني )/113.  )(((

حتفة الفقهاء �ص))3.  )(3(
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واأما العنُي امل�صمونة: مما كان منها م�صموناً بنف�صه، وهو الذي يجُب مثُله عند هالكه 

اإْن مل يكن له ِمْثٌل، كاملغ�صوب يف يد الغا�صب واملهِر يف يد  اإْن كان له ِمْثل، وقيمُته 

الزوج وبدِل اخللع يف يد املراأة وبدِل ال�صلح عن دم العمد يف يد العاملة، فال خالف 

يف اأنه يجوُز الرهُن به، وللمرتهن اأن يحَب�ص الرهَن حتى ي�صرتدَّ العني«)4)(.

• اأنه على وفق 	 لم: »ال�صواُب  واأما ابن تيمية وابن القيم، فقد قاال عن عقد ال�صَّ

القيا�ص، فاإنه بيُع م�صموٍن يف الذمة، مو�صوف، مقدور على ت�صليمه غالباً. وهو 

كاملعاو�صة عن املنافع يف االإجارة )....( وقد َفَطَر اهللُ العقالء على الفرق بني 

ُفَعلٍّ  يف  اإليه  َلم  ال�صَّ وبني  ت�صليمه  على  مقدوٌر  هو  وال  ميلكه  مااًل  االإن�صان  بيع 

بني  بينهما كاجلمع  فاجلمُع  ت�صليمه،  العادة على  مقدوٍر يف  ذمته،  م�صموٍن يف 

امليتة واملذّكى، والربا والبيع«)5)(.

• واأما ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه، فقد روي عنه اأنه قال يف قوله تعالى:  چٱ  	

)البقرة:282(،  چ  ڀ  پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
هذه  وق��راأ  اهلل.  كتاب  يف  ح��الٌل  الذمة  يف  امل�صمون  لَف  ال�صَّ اأنَّ  »اأ�ْصَهُد 

االآية«)6)(.

م تكون العالقة بني االلتزام وال�صمان العموم واخل�صو�ص  18-وبناًء على ما تقدَّ

املطلق، فال�صمان اأعم مطلقاً، وااللتزاُم اأخ�صُّ مطلقاً، واالأخ�صُّ ي�صتلزم معنى االأعم 

وال عك�ص.
بدائع ال�سنائع 6/)14، 143، وانظر حتفة الفقهاء �ص)40.  )(4(

اإعالم املوقعني لبن القيم 399/1، وانظر جمموع فتاوى ابن تيمية، 0)/9)5، 536.  )(5(
اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف رقم )4064( واحلاكم يف امل�ستدرك ))/6))( والبيهقي يف ال�سنن الكربى   )(6(

)6/)1، 19( وابن اأبي حامت يف التف�سري ))/554( رقم )94).
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وعلى ذلك فكل التزام فيه �صماٌن من امللتزم للملَتَزم له مبا الَتَزَم به، ولكن لي�ص 

كلُّ �صمان فيه التزاٌم للغري بفعل اأو امتناع عن فعل، حيث اإنَّ من معاين ال�صمان كما 

اأ�صلفنا يف حديث )اخلراج بال�صمان( حتمل املالِك تبعَة هالِك عنِي ماله لو هلك، دون 

التزاٍم الأحٍد ب�صيء.

العالقة بني االلتزام والكفالة:

19-الكفالُة لغًة تعني التحّمل وااللتزام. يقال كفلُته وكفلت به وعنه: اإذا حتمّلُت. 

ه نف�صي)))(. لُت باملال: التزمُت به، واألزمتُّ وقال ابن االأنباري: تَكفَّ

20-ويف اال�صطالح الفقهي تنق�صم اإلى ق�صمني: كفالة بالنف�ص، وكفالة باملال.

• فاأّما الكفالُة بالنف�ص فهي: »التزاُم باإح�صار الغرمي – الذي عليه الّدين – وقت 	

اأي�صاً  وت�صمى  منه«)))(.  ا�صتيفائه  من  ليتمكن  الدين،  له  ملن  وت�صليمه  احلاجة، 

البدن و�صماَن الوجه. )وهي خارجة  النف�ص و�صماَن  بالبدن، و�صماَن  الكفالَة 

عن مو�صوعنا(.

• واأما الكفالُة باملال، فهي ق�صمان: كفالُة الّدين، وكفالُة العني امل�صمونة.	

)اأ( فاأما كفالُة الّدين، فقد اختلف الفقهاُء يف تعريفها على اأربعة اأقوال)9)(:

مُّ ذمة الكفيل اإلى ذمة املكفول يف االلتزام  اأحدها: لل�صافعية واحلنابلة؛ وهي اأنها �صَ

امل�سباح املنري )/649، املطلع للبعلي �ص49)، طلبة الطلبة للن�سفي �ص139.   )(((
على  الزرقاين  للماوردي )/143، اخلر�سي 34/6،  احلاوي  الطالبني 53/4)،  رو�سة  الختيار )/)16،   )(((

خليل 6/)3، ك�ساف القناع 363/3، ال�سرح ال�سغري 430/3. 
الفقهية �ص354، تبيني احلقائق 146/4، املحّلى )/111، �سرح منتهى  القوانني  نهاية املحتاج 443/4،   )(9(
الإرادات )/45)، ال�سرح الكبري على املقنع 1/5)، وانظر م ))61( من املجلة العدلية و م )39)( من 

مر�سد احلريان.
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بالدين، فيثبُت يف ذمتهما جميعاً، ول�صاحب احلّق مطالبُة َمْن �صاء منهما. 

والثاين: للمالكية؛ وهي اأنها �صمُّ ذمة الكفيل اإلى ذمة املكفول يف االلتزام بالدين. 

َر عليه اال�صتيفاُء  اإالَّ اأنهم قالوا: لي�ص للمكفول له اأن ُيطالَب الكفيل بالّدين اإال اإذا تعذَّ

من االأ�صيل. الأنَّ ال�صمان وثيقة، فال ي�صتوفى احلق منها اإال عند العجز عن ا�صتيفائه من 

املدين كالرهن.

والثالث: للحنفية؛ وهي اأنها �صم ذمة الكفيل اإلى ذمة االأ�صيل يف املطالبة. اأي يف 

وجوب االأداء ال يف وجوب الّدين يف الذمة.

والرابع: البن اأبي ليلى وداود الظاهري واأبي ثور واأحمد يف رواية عنه اإلى اأن الّديَن 

ينتقل بالكفالة اإلى ذمة الكفيل – كما يف احلوالة – فال يكون للدائن اأن يطالب االأ�صيل 

بعدها ب�صيء.

)ب( واأما كفالة العني امل�صمونة: فقد عرفها احلنابلة باأنها »االلتزام با�صتنفاذ العني 

امل�صمونة ملالكها، وهي يف غري يده، وردها اإليه بذاتها اإن كانت قائمًة، اأو رد مثلها اإن 

باملغ�صوب  امل�صمونة  للعني  ومثلوا  تلفها«.  عند  قيميًة  كانت  اإن  وقيمتها  مثلية،  كانت 

واملقبو�ص على وجه ال�صوم يف بيع اأو اإجارة)0)(.

وقال ال�صافعية: هي »االلتزام برد العني امل�صمونة على من هي بيده اإلى مالكها – 

كمغ�صوب وبيع مل يقب�ص وم�صتعار – ما دامت قائمًة. فاإن تلفت فال يلزمه غرم مثلها 

اأو قيمتها«)1)(.

وقال احلنفية: العني امل�صمونة نوعان: م�صمون بنف�صه؛ كاملغ�صوب واملقبو�ص بالبيع 
�سرح منتهى الإرادات )/49)، ك�ساف القناع 3/)35، املغني )/6).  )(0(

اأ�سنى املطالب )/)4)، مغني املحتاج )/)0)، رو�سة الطالبني 55/4).  )(1(
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قبل  كاملبيع  بغريه؛  وم�صمون  املعني.  واملهر  ال�رشاء،  �صوم  على  واملقبو�ص  الفا�صد، 

القب�ص واملرهون يف يد املرتهن)))(.

املطلق،  واخل�صو�ص  العموم  فهي  والكفالة،  االلتزام  بني  العالقة  21-اأم��ا 

فااللتزام اأعمُّ مطلقاً، والكفالة اأخ�صُّ مطلقاً، واالأخ�ص ي�صتلزم دائماً معنى االأعم 

اإن  حيث  كفالًة،  التزام  كل  ولي�ص  التزام،  كفالة  فكل  ذلك:  وعلى  عك�ص.  وال 

موجبه قد يكون كفالًة، وقد يكون وعداً ملزماً، اأو عقداً، اأو فعاًل �صاراً، اأو غري 

ذلك من اأ�صباب االلتزام.

تبيني احلقائق 4/)14، بدائع ال�سنائع 6/).  )(((
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املطلب الثاين
اًء؟ هل االلتزام ُمْلِزم ديانًة وَق�ضَ

22- �صنعر�ص يف هذا املطلب لبيان اأمرين: )اأحدهما( احلكم التكليفي لاللتزام، 

مبعنى »اإيجاب االإن�صان على نف�صه باختياره واإرادته اأمراً يف امل�صتقبل فيه م�صلحٌة لغريه، 

�صواء كان فعاًل اأو امتناعاً عن فعل، كمعاو�صة اأو تربع اأو توثيق دين اأو غري ذلك من 

العقود اأو الف�صوخ. )والثاين( القوة االإلزامية لذلك االلتزام يف الق�صاء.

23-اأما عن حكمه التكليفي )ديانًة( ففيه التف�صيل االآتي:

�صواء  به،  التزم  مبا  الوفاء  يلزمه  فال  �رشعاً،  عنه  منهياً  اأمراً  لغريه  التزم  َمْن  اأواًل: 

كان التزاماً بفعل، كالتزام املقرت�ص للُمْقِر�ص بزيادة ربوية على مبلغ القر�ص، والتزام 

املحلِّل يف نكاح التحليل بطالق الزوجة كي حتل لزوجها االأول، اأو كان التزاماً بامتناع 

عن ِفْعل، كالتزام الزوج يف عقد النكاح بعدم وطء زوجته، بل يجب عليه ديانًة اإخالفه 

والرجوع عما يقت�صيه حلق ال�رشع باتفاق الفقهاء)3)(.

به  التزم  مبا  الوفاء  اأمراً جائزاً، فيجب عليه  واإرادته  التزم لغريه بطوعه  ثانياً: وَمْن 

ديانًة، اإذ االأ�صل ال�رشعي »اأن َمْن التزم �صيئاً م�رشوعاً باختياره واإرادته لزَمُه«.

قال ابن تيمية: »اإمنا يجب على االإن�صان ما يجب باإلزام ال�صارع اأو بالتزامه«)4)(.

وعلى ذلك قال �بن تيمية وتلميذه �بن �لقيم: »�إنَّ �مل�شهور عندنا �أنه لو �ُشرَط يف �لعقد َرْفَع موجبه، مثل �أن   )(3(
ي�شرتط )�أي يف عقد �لنكاح( �أن ال يطاأها، �أو �أنها ال حتلُّ له، �أو �أنه ال ينفق عليها ونحو ذلك، �شحَّ �لعقد 

دون �ل�شرط«. )بيان �لدليل على بطالن �لتحليل �ص)15، اإعالم املوقعني 105/3(.
جمموع فتاوى ابن تيمية 9)/343.   )(4(
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وقال القرايف: »اإذا التزَم �صيئاً اختياراً ِمْن ِقَبِل نف�صه لَِزَمُه«)5)(.

حتى  �صيء،  كل  يف  ي�صحُّ  »االلتزاُم  فرحون:  بن  الدين  برهان  بن  حممد  وقال 

ال�صناعات، الأنه األَزَم نف�صه ما ال يجب عليه«)6)(.

وقال ال�صيخ اأحمد اإبراهيم: »االلتزاُم ممن هو اأهٌل له موجٌب �رشعاً لرتتُّب اأثره عليه«)))(.

وذكر االأ�صتاذ م�صطفى الزرقا اأنَّ االإن�صاَن املتمتع باأهلية االأداء الكاملة م�صوؤوٌل عن 

االلتزامات التي يلتزمها باإرادته املنفردة ويتعهُد بها«)))(.

اإلى  اأما عن القوة امللزمة لاللتزام باالإرادة املنفردة، فقد ذهب جمهور الفقهاء   -24

اأنه ُملِزٌم ق�صاًء ملن �صدر عنه، اإذا كان حمله اأمراً جائزاً �رشعاً، �صواء كان وعداً مبعروف 

)كاإقرا�ص وهبة واإعارة( اأو بعقد معاو�صة )كبيع واإدارة و�َصَلم وا�صت�صناع( اأو توثيق دين 

به  اإذا طالب  العقود والف�صوخ. وُيق�صى عليه مبوجبه  اأو غري ذلك من  )ككفالة ورهن( 

�صاحب احلق )امللتزم له( وامتنع امللتِزُم عن تنفيذه)9)(، باعتباره ديناً يف النظر الفقهي.

ِفْعل.  اأو االمتناُع عن  امللَتَزُم به، هو الفعل االإيجابي  اإبراهيم: »ال�صيء  اأحمد  قال 

وهو واحد بالذات، متعدد وخمتلف باالإ�صافة واالعتبار، فهو باالإ�صافة اإلى امللتزم ديٌن 

الفروق 30/3)، وانظر ترتيب الفروق للبّقوري، �ص0)3.   )(5(
امل�سائل امللقوطة من الكتب املب�سوطة، �ص5)).  )(6(

�لعقود و�ل�شروط و�خليار�ت �ص))6.  )(((
املدخل الفقهي العام )/3)).  )(((

نظرية الوعد امللزم يف املعامالت املالية �ص9)-41، وانظر اأحكام القراآن للج�سا�ص 3/)44، درر احلكام   )(9(
1/))، 631، رد املحتار 4/)4)، 64)، 3))، غمز عيون الب�سائر )/110، الأجوبة لبن عظوم 1/))3، 
حترير   ،345  ،343  ،3((  ،319  ،31(/15  ،1(/( والتح�سيل  البيان   ،(9(  ،(9(/6  ،366/5 الذخرية 
الكالم للحطاب �ص154، 194، 195، 01)، املنتقى للباجي 43/5، الزرقاين على املوطاأ 315/3، �سرح 
النهى 4/)39،  اأويل  للبهوتي 14/3، معونة  الإرادات  املجلة لالأتا�سي 1/)))، 39)، 9/3، �سرح منتهى 
العقود   ،(5(/5  ،3(0/3 القناع  ك�ساف   ،30(  ،30(/5  ،30(/3 النهى  اأويل  مطالب   ،445/(  ،4(0

و�ل�شروط و�خليار�ت الأحمد �إبر�هيم �ص))6.
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عليه للملَتَزم له، وباالإ�صافة اإلى امللَتَزم له حق وواجب له على امللتزم«)90(.

الأكرث  اأو  النا�ص  من  لواحد  التزام خا�ص  وليد  كان  ما  اخلا�ص: هو  »احلق  قال:  ثم 

مع التعيني باال�صم اأو بالو�صف. فكلُّ ملتزٍم مديٌن ل�صاحب هذا احلق، واحداً كان اأو 

اأكرث، متى التزمه باإرادته واختياره، واأقره ال�رشع على التزامه«)91(. »ومتى ُوجد �صبب 

االلتزام – اختيارياً كان اأو جربياً – وجدت بوجوده رابطة قانونية �رشعية بني امللتِزم 

وامللَتَزم له، يكون االأول مديناً، والثاين دائناً بااللتزام«))9(.

الأ�صحابها،  مملوكة  �صخ�صية  حقوق  هي  الذمم  يف  »الديون  الزرقا:  ال�صيخ  وقال 

والتزامات على َمْن هي يف ذممهم«)93(.

ل�صاحب  امللتزم  ذمة  يف  دين  االلتزام  اأن  اجلليلني  االأ�صتاذين  كالم  من  فوا�صح 

احلق، وهو امللَتَزُم له. وحكُم الّدين يف ذمة املدين اأنه واجب االأداء عليه ديانًة وق�صاًء، 

واأنه ُيق�صى عليه بذلك اإن امتنع عن اأدائه اأو ماطل فيه.

وعلى ذلك جاء ن�ص م)157( من النظرية العامة لاللتزامات يف الفقه االإ�صالمي)94(:

عقد الوعد الذي يتعهد مبقت�صاه اأحد املتعاقدين اأو كالهما باإبرام عقد معنّي يف امل�صتقبل، . 1

دت مدةٌ الإبرامه. دت امل�صائل اجلوهرية للعقد املوعود به، وُحدِّ يكون ُمْلِزماً اإذا ُحدِّ

يتم تنفيذ التعهد باإبرام العقد املوعود به وفقاً للوعد ال�صابق وللقواعد العامة يف . 2

اإن�صاء العقود. واإذا امتنع املتعهد من اإبرامه اأْجرِبَ عليه ق�صاًء.
اللتزامات يف ال�سرع الإ�سالمي، �ص3).  )90(

املرجع ال�سابق.  )91(
))9(  املرجع ال�سابق. 

)93(  املدخل اإلى نظرية اللتزام يف الفقه الإ�سالمي �ص1)1.
التي و�سعتها جلنة خرباء الأمانة العامة يف الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية بتون�ص �سنة 4)19م، املوؤلفة   )94(
من الأ�ستاذة: ر�سيد ال�سباغ، ال�سديق ال�سرير، م�سطفى الزرقا، ادري�ص العبدلوي، ح�سني حميي الدين. )انظر 
املدخل اإلى نظرية اللتزام يف الفقه الإ�سالمي للزرقا �ص314، الفعل ال�سار وال�سمان فيه للزرقا �ص04)، 05)(.
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املطلب الثالث
االأثر الق�ضائي املرتتب على التخّلف عن تنفيذ االلتزام 

واختياره  باإرادته  املكلف  االإن�صان  عن  ال�صادر  االلتزام  اأنَّ  �صبق:  فيما  25-عرفنا 

ه اأمراً م�رشوعاً، �صواء كان فعاًل اأو امتناعاً  لنفع غريه واجُب التنفيذ ديانة اإذا كان حملُّ

موافقة �صاحب  دون  املنفردة  باإرادته  به  التزم  عما  الرجوع  للملتزم  ولي�ص  فعل،  عن 

احلق امللَتَزِم له( نظراً لوجوبه عليه وثبوته يف ذمته ديناً، بناًء على االأ�صل ال�رشعي عند 

جماهري الفقهاء: »اأنَّ َمْن اأوجَب على نف�صه باإرادته – طائعاً خمتاراً – اأمراً يتعلَّق بالغري 

)اإيجابياً كان اأو �صلبياً( فاإنه يكون م�صوؤواًل عن التزامه، ويجب عليه اإنفاذه، ما مل يكن 

فيه خمالفٌة لن�ص �رشعي اأو الأ�صل �رشعي متفق عليه بني الفقهاء«.

واأنَّ االلتزام ال�صادر من طرف الآخر يقابله حقُّ �صخ�صي من الطرف االآخر امللَتَزم 

له مبحّل االلتزام، ول�صاحب احلّق �صلطٌة �رشعيُة على مطالبته به، باعتباره يف النظر 

الفقهي دائناً له بذلك االلتزام، وامللتِزْم مديٌن ل�صاحب احلّق به.

قال العالمة اأحمد اإبراهيم: »ومتى ُوِجَد �صبُب االلتزام – اختيارياً كان اأو جربياً – 

االأول مديناً  بها يكون  له،  وامللَتَزم  امللتِزم  قانونية �رشعيٌة بني  رابطة  ُوجّدْت بوجوده 

االأول  يكون  بها  له،  للملَتَزِم  االلتزام  من  املتولد  احلق  وهذا  بااللتزام.  دائناً  والثاين 

حقاً  ُي�َصّمى  له  للملَتَزِم  االلتزام  من  املتوّلُد  احلقُّ  وهذا  بااللتزام.  دائناً  والثاين  مديناً 

�صخ�صياً، اأي حقاً ل�صخ�ص امللَتَزم له على �صخ�ِص امللتزِم متعلقاً بذمته«)95(.
اللتزامات يف ال�سرع الإ�سالمي، �ص3).  )95(



34

االلتزام يف املعامالت املاليةحقيقته وموجباته 

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

احلّق  فل�صاحب  بالتزامه،  الوفاء  عن  امللتِزُم  تخلََّف  فاإْن  ذلك،  على  – وبناًء   26

)امللَتَزم له( مقا�صاتُه – كما اأنَّ لكل دائن مقا�صاة مدينه املماطِل اأو املمتنِع عن االأداء، 

على  اأ�رشَّ  فاإن  بذلك.  عليه  – ويق�صى  عليه  واإجباره  به  الَتَزم  مبا  الوفاء  على  حلمله 

َي عليه بالتعوي�ص املايل عن ال�رشر املايل الذي ترتََّب على �صاحب احلق  االمتناع ُق�صِ

)امللَتَزم له( نتيجة تخّلفه عن الوفاء مبا التزَم به، باعتباره م�صوؤواًل يف النظر ال�رشعي 

َق الدائن ب�صبب  عن الوفاء ب�صائر الديون الثابتة يف ذمته وعن حتمل كل �رشر مايل حَلِ

امتناعه عن الوفاء بها اأو َمْطِلِه فيه، وااللتزاُم ديٌن يف ذمة امللتِزم للملَتَزم له كما اأ�صلفنا، 

ُه ديناً نقدياً اأو �صلعياً اأو منفعًة مو�صوفًة  اأي و�صٌف �صاغٌل لذمِة امللَتِزِم له، �صواء كان حملُّ

يف الذمة اأو عيناً اأو عماًل اأو امتناعاً عن عمل. واهلل تعالى اأعلم.
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اخلـامتــة

يف اأهم نتائج البحث

• لقد انتهيت يف هذا البحث اإلى تقرير اخلال�صة االآتية:	

اإنَّ مفهوم االلتزام )مبعناه العام( يف اال�صطالح الفقهي »كون ال�صخ�ص مكلفاً   -1

ق�صمني:  على  االلتزام  واأنَّ  غريه«.  مل�صلحة  عمل  عن  امتناع  اأو  بعمل  �رشعاً 

جربي، واختياري. 

• باإلزام ال�صارع اإياه 	 فاأما االلتزام اجلربي: فهو اإيجاُب االإن�صان على نف�صه اأمراً 

لوجود �صببه ال�رشعي الذي ناطه ال�رشُع به. فيلتزمه الأن ال�رشع األزمه به، طاعة 

الأمره. 

• بغريه 	 يتعلق  اأمراً  نف�صه  على  االإن�صان  اإيجاب  فهو  االختياري:  االلتزام  واأما 

اأو  اأو توثيق  اأو مبعاو�صة  نف�صه، �صواء كان مبعروف  تلقاء  باختياره واإرادته من 

غري ذلك من العقود اأو الف�صوخ. 

واأن هذا املفهوم مرتكز على ت�صور وعاء اعتباري مقدر يف االأذهان، ت�صتقر   -2

منه الواجبات وااللتزامات امل�صتحقة للغري على ال�صخ�ص، �صواء كان طبيعياً اأو 

حكمياً ا�صمه »الذمة«.

واأن التعهد هو املَوِثُق الذي يوجب االإن�صان به على نف�صه فعاًل اأو امتناعاً عن   -3

فعل مل�صلحة غريه. ومقت�صاه التزام املتعهد مبا اأوجبه على نف�صه فيه. وبينه وبني 

االلتزام النا�صئ عنه ما بني املوؤثر واالأثر من العالقة واختالف املفهوم.
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واأن الوعد – مبعناه االأعم – يعني »اإنباء االإن�صان غريه باأنه �صيفعل يف امل�صتقبل   -4

ٌد، وُمْلِزم. اأمراً مرغوباً له«. وهو ق�صمان: جمرَّ

• 	 – داللًة  اأو  �رشاحًة  الواعِد  تعهَد  يفيد  عما  اخلايل  فهو  املجّرد:  الوعد  فاأما 

املوعود  توريط  من  وال�صامُل  وتنفيذه،  – باإجنازه  االأح��وال  قرائن  بح�صب 

والتغرير به.

• واأما الوعد املُْلزم: فهو املقرتُن مبا ُيفيد تعهد الواعد باإجنازه �رشاحًة اأو داللًة، اأو 	

املت�صمن تغريراً باملوعود، �صواء كان وعداً مبعروف اأو بعقد  معاو�صة اأو توثيق 

اأو غري ذلك. وُيلحق به يف احلكم ما اإذا اأ�صدر الوعد جمّرداً، لكن جرت مواطاأة 

م�صبقة على كونه ُملِزماً للواعد، اأو جرى العرف بذلك.

واأنَّ احلق )مبعناه العام( »اخت�صا�ٌص يقرر به ال�رشع �صلطًة اأو تكليفاً«. وهو على   -5

ق�صمني: مايل، وغري مايل.

• فاأما احلق غري املايل: فهو كحق احل�صانة وحّق الويل يف تربية ال�صغري ورعايته 	

وتاأديبه.

• واأما احلق املايل: فهو ما يتعلق باملال من احلقوق، كحق ملكية االأعيان اأو الديون 	

ال�رشع  ُه  يقرُّ »مطَلب  هو  الذي  ال�صخ�صي«  »احلق  يتفرع  وعنه  املنافع.  اأو 

ُقُه يكون تارًة قياماً بفعل ذي قيمة مل�صلحة �صاحب  ل�صخ�ص على اآخر«. ومتعلَّ

احلق، ويكون تارة امتناعاً عن فْعٍل مناف مل�صلحته. وهو مقابل  لاللتزام، مبعنى 

اأن يقابَلُه واجب هو االلتزام. وعلى ذلك فاحلقُّ ال�صخ�صي  بُدَّ  اأنَّ كلَّ حق ال 

وااللتزام بينهما تقابٌل وتالزٌم كما بني االأخذ واالإعطاء. 
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6- واأنَّ الديون يف الذمم حقوق �صخ�صية مملوكٌة الأ�صحابها، والتزامات على َمْن 

. واحلق ال�صخ�صي ما كان وليد التزام خا�ص  هي عليهم«، الأنَّ ماهية الّدين حقٌّ

على  ال�رشع  واأقّره  واختياره،  باإرادته  التزمه  متى  اأكرث،  اأو  النا�ص  من  لواحد 

بني  �رشعية  قانونية  رابطة  بوجوده  وجدت  االلتزام  �صبب  وجد  واإذا  التزامه. 

امللَتِزِم وامللَتَزم له، يكون االأول فيها مديناً، والثاين دائناً بااللتزام.

ي�صمل  والتي  للم�صلحة،  املوافق  الوجه  من  الزيادة  هي  التي   – املنفعة  واأنَّ   -7

مفهومها بعمومه كل ما ينتفع به – هي حمل االلتزام يف النظر الفقهي.

الكفالة.  )اأحدها(  معان:  ب�صتة  الفقهي  اال�صطالح  يف  ي�صتعمل  ال�صمان  واأنَّ   -8

و)الثاين( االلتزام بتعوي�ص مايل عن �رشر الغري. )والثالث( حتمل تبعة الهالك 

مطلقاً. )والرابع( وجوب الت�صليم ل�صاحب احلق )واخلام�ص( االلتزام بالقيام 

بعمٍل ذي قيمة مالية. )وال�صاد�ص( االلتزام العام باأداء البدل يف معاو�صة مالية.

املطلق،  واخل�صو�ص  العموم  وال�صمان  االل��ت��زام  بني  فالعالقة  ذل��ك  وعلى    

معنى  دائماً  ي�صتلزم  واالأخ�ص  مطلقاً،  اأخ�صُّ  وااللتزام  مطلقاً،  اأعمُّ  فال�صمان 

االأعم وال عك�ص.

واأنَّ الكفالة يف اال�صطالح الفقهي ق�صمان: كفالة بالنف�ص، وكفالة باملال.  -9

• فاأما الكفالة بالنف�ص: فهي االلتزام باإح�صار الغرمي – الذي عليه الّدين – وقت 	

احلاجة، وت�صليمه ملن له الدين، ليتمكن من ا�صتيفائه منه. وت�صمى اأي�صاً الكفالة 

بالبدن، و�صمان النف�ص، و�صمان البدن، و�صمان الوجه.

• واأما الكفالة باملال: فهي �صمُّ ذمة ال�صامن اإلى ذمة امل�صمون عنه يف التزام احلق. 	
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وهي ق�صمان: كفالة الدين، وكفالة العني امل�صمونة.

واأما العالقة بني االلتزام والكفالة فهي العموم واخل�صو�ص املطلق، فااللتزام    

اأعمُّ مطلقاً، والكفالُة اأخ�ص مطلقاً، واالأخ�صُّ ي�صتلزم معنى االأعم وال عك�ص، 

وعلى ذلك فكلُّ كفالة التزاٌم، ولي�ص كلُّ التزام كفالة.

: اأما احلكم التكليفي لاللتزام )ديانًة( فهو اأنَّ  -10

• من التزَم لغريه اأمراً منهياً عنه �رشعاً، فال يلزُمه الوفاء مبا التَزَم به، �صواء كان 	

التزاماً بفعل اأو بامتناع عن فعل؛ بل يجب عليه اإخالفه.

• وَمْن التزم لغريه بطوعه واإرادته اأمراً جائزاً، فيجب عليه الوفاء مبا التزَم به.	

11- واأما م�صاألة القوة امللزمة لاللتزام باالإرادة املنفردة، فهي اأنه ُمْلِزٌم ق�صاًء ملن �صدر 

عنه اإذا كان مو�صوعه اأمراً جائزاً، فيق�صى عليه بالوفاء مبا الَتَزَم به، كما اأنه يعترب 

اأو  اأدائه  م�صوؤواًل عن حتمل كّل �رشٍر مايل يلحُق امللَتَزَم له ب�صبب امتناعه عن 

ًمْطِلِه فيه.


