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احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.. وبعد:
فاإن مو�شوع االإلزام الق�شائي بالوعد واملواعدة يف املعامالت املالية من اأهم الق�شايا 
جتريها  التي  امل�شتحدثة  العقدية  باملنظومات  والعالقة  ال�شلة  ذات  املعا�رشة,  الفقهية 
يف  وزلَّت  االأفهام,  �شاأنها  يف  ا�شطربت  وقد  زماننا,  يف  االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات 
كثري من �شورها وتطبيقاتها االأقدام, ولذلك ُعنيُت يف هذه الدرا�شة بتقعيد م�شائلها, 
وتاأ�شيل اأحكامها, وحترير مباحثها, وتاأ�شي�ض كلّياتها, وجعلُتها يف �شبعة مطالب, ومن 

اهلل العوُن واال�شتمداد, وعليه وحده التوكل واالعتماد.
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املطلب الأول
حقيقة الوعد

ُق بغريه))). ومثُله  الَوعُد يف اللغة: هو االإخبار عن ِفْعِل املرِء اأمراً يف امل�شتقبل يتعلَّ
والِعَدة, وال يخرج اال�شتعمال الفقهي لهاتني الكلمتني عن معناهما اللغوي يف اجلملة 

عند جمهور الفقهاء))).
وعلى ذلك قال ابن عقيل: )الَوْعُد والِعدُة, اإخباٌر مبنافع الحقٍة باملُْخرِب من جهة املُخرْبِ 
يف امل�شتقبل())). وقال االأتا�شي )�شارح املجلة العدلية(: )هو اإنباُء االإن�شان غريه باأنه 

�شيفعُل اأمراً يف امل�شتقبل مرغوباً له())).
د, وُمْلِزم. وينق�شم الوعد يف النظر الفقهي اإلى ق�شمني: ُمرَّ

– بح�شب  اأو داللة  د الواعِد �رشاحًة  ُد: فهو اخلايل عّما يفيُد تعهُّ الَوْعُد املجرَّ فاأما 
قرائن االأحوال – باإجنازه وتنفيذه, وال�شامُل من توريط املوعود والتغرير به))).

اأو  داللًة,  اأو  �رشاحًة  باإجنازه  والتزامه  الواعد  تعهد  ُيفيُد  مبا  املقرتن  فهو  املُْلزم:  الَوْعُد  واأما 
املت�شمُن تغريراً باملوعود, �شواٌء كان وعداً مبعروف )كقر�ض وهبة واإعارة( اأو بعقِد معاو�شة )كبيع 

واإجارة و�شلم وا�شت�شناع( اأو بعقِد توثيق )ككفالة ورهن( اأو غري ذلك من العقود ال�رشعية.
مواطاأةٌ  جرت  ولكْن  مرداً,  الوعد  �شدر  اإذا  ما  احلكم:  يف  الق�شم  بهذا  وُيلحق 
)اتفاق اأو مفاهمة( ُم�ْشبقة على كونه ُمْلزماً للواعد, اأو َجَرى العرف التجاري بذلك))).

�لقر�آن �ص)87، ب�صائر ذوي  �ملفرد�ت يف غريب  �لأنو�ر )/)9)،  �لأثري )/ )0)، م�صارق  �لنهاية لبن   (((
�لتمييز )/7))، �أ�صا�ص �لبالغة �ص)0).

وهو  �أخ�ّص،  مبعنى  �لغالب  يف  و)�ل��ِع��َدة)  )�لوعد)  لفظ  ��صتعمال  على  درج��و�  �لذين  للمالكية  خالفًا   (((
)�نظر  �ملوعود).  على  و�لفائدة  بالنفع  يعود  �مل�صتقبل  معروف يف  �إن�صاء  �لو�عد يف  رغبة  )�لإع��الُن عن 

حترير �لكالم يف م�صائل �للتز�م �ص)))، �لهد�ية �لكافية �ل�صافية للر�صاع )/0))).
�لو��صح لبن عقيل �حلنبلي )/)0).  (((

�صرح �ملجلة لالأتا�صي )/8)).  (((
�نظر كتابي: نظرية �لوعد �مللزم يف �ملعامالت �ملالية �ص))-8).  (((

�نظر نظرية �لوعد �مللزم يف �ملعامالت �ملالية �ص9)-)).  (((



14
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

املطلب الثاين
التمييز بني الوعد وبني امل�صطلحات ذات ال�صلة

)اأ( العقد:

�الأج�ضام  باالآخر، ويكون ذلك يف  �أحدهما  �رتباط طرفني،  �للغة:  �لعقد يف  �أ�ضل 
املح�شو�شة. ومنه: عقُد ما بني طريف احَلْبل, وَعقُد ما بني َحْبلني, وعقُد البناء باجل�ّض, 

ف باأنه )و�شل ال�شيء بال�شيء على �شبيل اال�شتيثاق واالإحكام()7). وعلى ذلك ُعرِّ
ثم اأ�شُتعري ذلك للمعاين, نحو عقد البيع والعهد وغريهما, وذلك على �شبيل املجاز)8).
ومن ثم جرى �إطالقه يف �ال�ضطالح �لفقهي �مل�ضهود على: �الرتباط �العتباري – 
اإن�شاء ت�رشف  – بني �شخ�شني على  اأو ما يقوم مقامهما  باالإيجاب والقبول  احلا�شل 

�رشعي بحيث يثبُت اأثره يف حمّله)9).
اأحمد:  ال�رشعية على مذهب  االأحكام  وعلى ذلك جاء يف )م/162( من ملة 
�شاحب  وقال  بالقبول(.  االإيجاب  بربط  الطرفان  يلتزمها  التي  املعاملة  هو  )العقُد: 
�إذ� قيل  )�لدرر( من �حلنفية: )�ملر�ُد بالعقد: �رتباُط �أجز�ء �لت�رشف �ل�رشعي، فمثاًل: 
النكاح, يرتتب عليه حكم �رشعي,  ُوِجَد معنى �رشعي, وهو  جُت( و)تزوجت(  )زوَّ
وهو ملُك املتعة )اأي الزوجية(. وكذا اإذا قيل )ِبْعُت( و)ا�شرتيت(, ُوجَد معنى �رشعي, 
وهو البيع, يرتتب عليه حكم �رشعي, وهو ِملُك اليمني()0)). اأي نقل ملكية املبيع اإلى 

امل�شرتي والثمن اإلى البائع.
�لتف�صري �لكبري للفخر �لر�زي ))/))).  (7(

�ملفرد�ت للر�غب �ص)7)، �لبحر �ملحيط لأبي حيان )/)))، �لو��صح لبن عقيل )/))).  (8(
�نظر �ملدخل �لفقهي �لعام للزرقا )/7))، )8)، )8).  (9(

�لدرر �صرح �لغرر )/))).  ((0(
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املفهوم  بهذا  وهو  الفقهاء,  ا�شطالح  يف  )عقد(  لكلمة  امل�شهور  املعنى  هو  هذا 
ي�شتوجب وجود طرفني له, لكل طرٍف منهما اإرادةٌ وتتوافق مع اإرادة الطرف االآخر 

على اإن�شائه.
وبناًء على ذلك ال يعترب الوعد بق�شميه )املجرد, وامللزم( عقداً, واإمنا يكون البيع 
عقود�ً  طرفني  بارتباط  �إال  يتم  ال  مما  وغريهما  و�ل��زو�ج  و�مل�ضاقاة  و�ملز�رعة  و�الإج��ارة 

�رشعية)))).

)ب( املواعدة:

بهما.  يتعلق  باأمر  اإن�شاء وعدين متقابلني من �شخ�شني  تعني:  اللغة  املواعدُة يف 
فهذا يعد االآخر بكذا, واالآخر يعُده بكذا يف مقابلة ذلك. فهي من �شيغ املفاعلة التي 

ال تكون اإال من طرفني, بخالف الوعد فاإنه يكون من جهة واحدة.
وهي يف اال�شطالح الفقهي عبارةٌ عن )اإعالن �شخ�شني عن رغبتهما يف اإن�شاء 
لم  عقد يف امل�شتقبل تعود اآثاره عليهما()))), مثل املواعدة على البيع اأو االإجارة اأو ال�شَّ

اأو اال�شت�شناع اأو النكاح.. اإلخ
وتنق�شم املواعدة يف النظر الفقهي اإلى ق�شمني: مردة, وملزمة.

قرائن  – بح�شب  داللة  اأو  �رشاحة  يفيد  عّما  اخلاليُة  فهي  املجردة:  املواعدة  فاأما 
د طرفيها والتزامهما باإمتام عقدها وتنفيذ م�شمونها. االأحوال – تعهُّ

واأما املواعدة امللزمة: فهي املقرتنُة مبا يفيد �رشاحًة اأو داللًة تعهد طرفيها والتزامهما 
باإمتام عقدها وتنفيذ مقت�شاه.

�حليازة يف �لعقود للموؤلف �ص)).  ((((
نظرية �لوعد �مللزم �ص9.  ((((
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يقوُم  ما  اأو  لفظ  كلُّ  )هي   :- احلطاب  قال  كما   – وااللتزام  التعهد  و�شيغُة 
نف�شه ما  ال�شخ�ض  اإلزام  اإ�شارة ونحوها من قرائن االأحوال( تدل على  مقامه )من 

التزمه()))).
مفاهمة(  اأو  )اتفاق  مواطاأة  وقعت  اإذا  املجردُة  املواعدُة  احلكم  يف  بها  وُيلحق 
اأو جرى العرف بذلك, الأن )املواطاأة  م�شبقة بني طرفيها على كونها ملزمًة لهما, 
�لفقهاء)))),  مذ�هب  من  �لر�جح  على  له(  �ملقارن  كال�رشط  �لعقد  على  �ملتقدمة 
احلال  وداللة  كامل�رشوط()))),  و)�ملعهود  �رشطاً())))،  كامل�رشوط  عرفاً  و)�ملعروف 
التي تعتمد على االإمارات الظاهرة مقدمٌة على االأ�شل عند تعار�شهما()7)) كما جاء 

يف القواعد الفقهية.

)ج( االلتزام:

عليه.  َوَجَب  املاُل:  ولَِزَمُه  ودام.  ثبت  اأي  لزوماً؛  ال�شيُء  لَِزَم  اللغة:  يف  يقال 
والتزم فالٌن كذا: اأي اأوجبُه على نف�شه. واألزمُتُه املال والعمل, فالتزمُه: اأي اأوجبُته, 

فثبت عليه)8)).
تخرُج  ال  متعددة  مبعان  )االلتزام(  كلمة  تُ�شتعمل  الفقهي  اال�شطالح  ويف 

حترير �لكالم يف م�صائل �للتز�م �ص9)، 9)).  ((((
�إعالم �ملوقعني )/)0)، )))، )))، )))، جمموع فتاوى �بن تيمية 9)/)))، �لفتاوى �لكربى لبن تيمية   ((((
اإبراهيم �ص))7، �ملدخل  )/08)، بيان �لدليل لبن تيمية �ص)))، العقود وال�شروط واخليارات لأحمد 
لزكي  بالعقد  املقرتنة  ال�شروط  نظرية  تيمية �ص)0)،  لبن  �لعقد  نظرية  للزرقا )/87)،  �لعام  �لفقهي 

�لدين �صعبان �ص)) وما بعدها.
)م/))) من �ملجلة �لعدلية، �ملدخل �لفقهي �لعام )/880 وما بعدها.  ((((

تكملة �ملجموع لل�صبكي ))/))).  ((((
تب�صرة �حلكام لبن فرحون )/))، �لطرق �حلكمية �ص0)، �ملدخل �لفقهي �لعام )/8)0).  ((7(

�لقامو�ص �ملحيط �ص)9))، �مل�صباح �ملنري )/9))، �لتز�م �لتربعات لأحمد �إبر�هيم �ص)0).  ((8(
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الفقهاء  اأن  املقام  هذا  يف  بيانُه  يهمنا  والذي  اللغوي,  مدلولها  عن  اجلملة  يف 
واإرادته  باختياره  نف�شه  على  االإن�شان  اإيجاب  مبعنى:  امل�شطلح  هذا  ا�شتعملوا 
من تلقاء نف�شه اأمراً يتعلق بغريه كمعاو�شة اأو تربع اأو توثيق دين اأو غري ذلك, 
بحيث ال يكون له حقُّ الرجوع عّما التزم به باإرادته املنفردة دون موافقة الطرف 

امللتزم له)9)).
قال العالمة اأحمد اإبراهيم: )ومتى ُوجد �شبب االلتزام, ُوجدت بوجوده رابطة 
بااللتزام.  دائناً  االأول مديناً, والثاين  له, يكون  امللتِزم واملُلتزم  قانونية �رشعية بني 
وهذا احلق املتولد من االلتزام للملتزم له ي�شمى )حقاً �شخ�شياً( اأي حقاً ل�شخ�ض 

املُلتزم له على �شخ�ض امللتِزم متعلقاً بذمته()0)).
اأما العالقة بني االلتزام بهذا املفهوم والوعد فهي املطابقة من حيث اإن كاًل منهما 
ي�شدر عن طرف واحد, وين�شاأ باإرادته املنفردة, دون حاجة اإلى اتفاق اإرادة اأخرى مع 

اإرادة الواعد وامللتِزم.
والوعد  املجرد  الوعد  بني  فيها  ُق  فيفرَّ النف�ض,  على  االإيجاب  حيث  من  واأما 
على  �شيء  وجــوب  املجرد  الوعد  على  يرتتب  ال  اإنــه  حيث  وااللــتــزام,  املُلزم 
الواعد, بخالف الوعد امللزم, فاإن بينه وبني االلتزام توافقاً من حيث اأن كاًل منهما 
�شبٌب موجب لفعل االأمر املوعود به وامللتزم به, كما اأن بينهما عالقة ال�شببية من 
اأ�شباب االلتزام ال�رشعية, فهو حادٌث �شببي مولٌِّد  اأحد  حيث كون الوعد امللزم 
لاللتزام املرتتب عليه, وبينه وبني االلتزام احلا�شل به ما بني املوؤثر واالأثر من العالقة 

واختالف املفهوم.
�ملدخل �لفقهي �لعام للزرقا )/))) وما بعدها، �للتز�مات يف �ل�صرع �لإ�صالمي لأحمد �إبر�هيم �ص)).  ((9(

�للتز�مات يف �ل�صرع �لإ�صالمي �ص)).  ((0(
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)د( التعهد:

َد فالٌن ال�شيعة وتعاهدها, اأي اأتاها واأ�شلحها. وحقيقته: جتديد  يقال يف اللغة: تََعهَّ
يلزُم  الذي  املوِثُق  العهد؛ وهو  به)))) من  التزم  اأي  بكذا:  فالٌن  َد  وتََعهَّ بها)))).  العهد 

مراعاته)))).
هد( مبعنى: املوِثُق الذي يوجُب االإن�شاُن به على  وقد ا�شتعمل الفقهاء م�شطلح )التعَّ

نف�شه ِفعاًل اأو امتناعاً عن فعٍل لنفع غريه.
وم�شادُر التعهد يف الفقه االإ�شالمي متعددة, منها العقد, ومنها العهد, ومنها الوعد 
امللزم, وثمرته: التزام املتعهد مبا اأوجبه على نف�شه مل�شلحة غريه. وعلى ذلك: فالتعهد 
النا�شئ عن وجود اأحد اأ�شبابه حادٌث �شببي مولٌِّد لاللتزام النا�شئ عنه. وبينه وبني ذلك 

االلتزام ما بني املوؤثر واالأثر من العالقة واختالف املفهوم)))).

عقود االختيارات:

املراد بعقود االختيارات يف اأ�شواق املال: املعاو�شة عن االلتزام ببيع �شيء حمدد 
مو�شوف اأو �رشائه ب�شعر حمدد خالل فرتة زمنية حمددة اأو يف وقت معنّي, اإما مبا�رشًة 

اأو من خالل هيئة �شامنة حلقوق الطرفني)))).
وعلى ذلك: فمحلُّ املعاو�شة )املعقود عليه( يف عقود االختيارات: هو نف�ض االلتزام 
االآخر.  من  واملبذول  العاقدين,  اأحد  من  املطلوب  العقد  املبنّي يف  ال�رشاء,  اأو  بالبيع 

�مل�صباح �ملنري )/0))، �ملغرب )/)9، �لقامو�ص �ملحيط �ص87).  ((((
�ملعجم �لو�صيط )/))).  ((((

�نظر �لتعريفات للجرجاين �ص)8، �لكليات للكفوي )/)))، �ملفرد�ت للر�غب �ص)9).  ((((
�نظر )م/)0)) من جملة �لأحكام �لعدلية ودرر �حلكام )/)9.  ((((

قر�ر جممع �لفقه �لإ�صالمي �لدويل رقم )) ))/7)، �لدورة �ل�صابعة بجدة يف �لفرتة من 9 – )) مايو )99)م.  ((((
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ثمناً  باذل االلتزام  الطرفني, الذي ي�شتحقه  املتفق عليه بني  املبلغ املحدد  ُه: هو  وِعو�شُ
اللتزامه, �شواٌء اختار امللتزم له اإبرام عقد البيع اأو ال�رشاء الذي التزم الطرُف الثاين 

اإيقاعه من اأجله اأم ال.
اأما العالقة بني الوعد وبني االختيارات فهي اأن البدل يف عقود االختيارات هو ثمن 
جتاه  امللتزم  عن  �شدر  الذي  املُلزم  الوعد  على  املرتتب  ال�رشاء(  اأو  )بالبيع  االلتزام 
امللتزم له, ولي�ض ثمناً للوعد نف�شه؛ اإذ الوعد – الذي هو اإخباٌر عن فعِل املرِء اأمراً يف 
امل�شتقبل يتعلق باملوعود – لي�ض هو حمل العقد يف االختيارات, بينما االلتزام النا�شئ 

عنه – يف الوعد امللزم – هو املعقود عليه فيها, فليتاأمل.
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املطلب الثالث
احلكم التكليفي للوفاء بالوعد ديانًة

ال خالف بني الفقهاء يف اأن:

اأ( من وعد غريه ب�شيء منهي عنه �رشعاً, فال يجوز له اإجناز وعده, بل يجُب عليه 

اإخالفه)))).

ب( ومن وعد بفعل �شيء واجٍب عليه �رشعاً, كاأداء حٍق ثابٍت, اأو فعل اأمٍر الزٍم, 

فاإنه يجب عليه اإجناز ذلك الوعد)7)).

ج( ومن وعد بفعل �شيء مباح اأو مندوب اإليه, فينبغي عليه اأن ُينجز وعده, حيث 

اإن الوفاء بالوعد من مكارم االأخالق وخ�شال االإميان, وقد اأثنى املولى جلَّ وعال على 

من �شدق وعده)8)), وكفى به مدحاً, ومبا خالفه ذماً.

ولكن هل اإجناز ذلك الوعد واجب ديانة اأو م�شتحب اأو غري ذلك؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على اأربعة اأقوال:

اأحدها: اأن اإجناز الوعد واجب)9)). قال ابن العربي: )اأجلُّ من ذهب اإلى هذا املذهب 

عمر بن عبدالعزيز()0)). وقد حكي هذا القول عن ابن �شربمة)))), واإليه ذهب التقي 

 ،((/( حزم  لبن  �لإحكام   ،(((/( للج�صا�ص  �لقر�آن  �أحكام   ،((8/( �لربانية  �لفتوحات  مع  �لأذك��ار   ((((
�ملحلى 9/8).

�ملحلى لبن حزم 9/8)، �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام له )/9).  ((7(
ٹ    ٹ           ٹ ٹ ژ )مرمي ))). فاأثنى على �إ�صماعيل عليه �ل�صالم بقوله ژ   ((8(

�أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )/800)، �لأذكار مع �لفتوحات �لربانية )/0)).  ((9(
�لأذكار مع �لفتوحات �لربانية )/0))، فتح �لباري )/90)، �ملبدع 9/)))، �لفروع ))/)9.  ((0(

حكاه �بن حزم يف �ملحلى 8/8)، وبرهان �لدين �بن مفلح يف �ملبدع 9/))).  ((((
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ال�شبكي)))), وهو وجه يف مذهب اأحمد اختاره ابن تيمية)))), وقوٌل يف مذهب املالكية 

�ضححه �بن �ل�ضاط يف حا�ضيته على )�لفروق( للقر�يف)))).

ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ژ  تعالى:  قوله  وحجتهم على ذلك 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ  )ال�شف(.

وما روى البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

ث كذب, واإذا وعد اأخلف, واإذا اوؤمتن خان()))). و�شلم قال: )اآية املنافق ثالث: اإذا حدَّ

والقول الثاين: اأن اإجناز الوعد واجٌب اإال لعذر, وهو راأي القا�شي ابن العربي, فاإنه 

قال: )وال�شحيح عندي اأن الوعد يجب الوفاء به على كل حال اإال لعذر()))). وقال 

ُه اإن قطع به عن الوفاء قاطع, كان من  اأي�شاً: )واإذا وعد وهو ينوي اأن يفي, فال ي�رشُّ

غري ك�شٍب منه, اأو من جهة فقٍر, اأق�شي اأال يفي للموعود بوعده. وعليه يدلُّ حديث 

اأبي عي�شى – اأي الرتمذي – عن زيد بن اأرقم: اإذا وعد الرجُل, وهو ينوي اأن يفي به, 

فلم يِف, فال جناح عليه. وهو غريب �شعيف()7)).

واإلى هذا الراأي مال االإمام الغزايل, حيث قال يف الوعد: )فال بد من الوفاء, اإال 

ل النفاق املذكور يف احلديث )واإذا وعد اأخلف( على من ترك الوفاء  اأن يتعّذر(. ثم نزَّ

بالوعد من غري عذر, اأو كان على َعْزم اخُلْلف حني وعد)8)).

ذكر ذلك �بنه �لتاج �ل�صبكي يف طبقات �ل�صافعية �لكربى 0)/))).  ((((
�لختيار�ت �لفقهية للبعلي �ص)))، �ملبدع 9/)))، �لفروع ))/)9، �لإن�صاف 8)/))).  ((((

حا�شية ابن ال�شاط على الفروق )/)).  ((((
�صحيح �لبخاري مع �لفتح )/89)، �صحيح م�صلم )/78.  ((((

�أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )/800).  ((((
عار�صه �لأحوذي 0)/00).  ((7(
�إحياء علوم �لدين )/))).  ((8(
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والقول الثالث: اأن الوفاء بالوعد م�شتحٌب, فلو تركه فاته الف�شل, ولكنه ال ياأثم. 

وهو راأي جمهور الفقهاء من احلنفية وال�شافعية واملالكية واحلنابلة وغريهم)9)).

ال�رشخ�شي:  وقال  بالوعد()0)),  الوفاء  ا�شتحباب  احلطاب: )ال خالف يف  قال 

)االإن�شاُن مندوٌب اإلى الوفاء بالوعد من غري اأن يكون ذلك م�شتحقاً عليه()))). وقال 

ابن عبدالرب: )اإنَّ الِعدة واجٌب الوفاء بها وجوب �ُشنٍَّة وكرامة, وذلك من اأخالق 

اأهل االإميان()))). وقال النووي: )الوفاُء بالوعد م�شتحبٌّ ا�شتحباباً متاأكداً, ويكرُه 

بالوعد  الوفاء  اأن  )مذهبنا  ال�شافعي:  عالن  ابن  وقال  �شديدة()))).  كراهًة  اإخالفُه 

مندوٌب ال واجب()))). وجاء يف )اأ�شنى املطالب(: )واإمنا مل يجب الوفاُء بالوعد, 

ومل يحرم اإخالفُه, الأنه يف معنى الهبة, وهي ال تلزُم اإال بالقب�ض()))).

والقول الرابع: اأن الوفاء بالوعد اأف�شل من عدمه اإذا مل يكن هناك مانع, وهو 

امل�شتقبل, وهو  يفعله يف  بفعل  الوعد  قال: )وكذلك  احلنفية,  من  اجل�شا�ض  راأي 

مباح, فاإن االأولى الوفاء به مع االإمكان()))).

بالوعد  الوفاء  لوجوب  النافني  الفقهاء  اأن  املقام  هذا  يف  بالبيان  اجلدير  ومن 

حملوا املحظور الذي نهى اهلل عنه ومقت فاعله يف قوله تعالى: ژ ۀ  ۀ ہ ہ 

 ،(08/( �ملبدع   ،(8/8 �ملحلى   ،(07/7 �ملتقني  �ل�صادة  �إحتاف   ،((8/( �لربانية  �لفتوحات  مع  �لأذكار   ((9(
�لفروع )/9))، ك�صاف �لقناع )/)0)، مطالب �أويل �لنهى )/0)).

حترير �لكالم يف م�صائل �للتز�م �ص))).  ((0(
املب�شوط ))/9).  ((((

�لتمهيد ))/8)).  ((((
رو�صة �لطالبني )/90).  ((((

�لفتوحات �لربانية )/0)).  ((((
�أ�صنى �ملطالب )/87)، و�نظر �ملبدع 9/))).  ((((

�أحكام �لقر�آن للج�صا�ص )/))).  ((((
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ  )ال�شف( على من وعد ويف �شمريه اأن ال يفي مبا وعد 

به, اأو على االإن�شان الذي يقول عن نف�شه من اخلري ما ال يفعله)7)).

ثم اأجابوا على ا�شتدالل القائلني بوجوب اإجناز الوعد مطلقاً بحديث )اآية املنافق 

ثالث: اإذا حّدث كذب, واإذا وعد اأخلف, واإذا اوؤمتن خان(. باأن ذمَّ االإخالف اإمنا 

هو من حيث ت�شمنه الكذب املذموم اإن عزم على االإخالف حال الوعد, ال اإن طراأ 

له)8)). قال االإمام الغزايل: )وهذا ُينّزل على من وعد, وهو على عزم اخُللف, اأو 

ترك الوفاء من غري عذر. فاأما من عزم على الوفاء, فعنَّ له عذر منعه من الوفاء, 

مل يكن منافقاً, واإن جرى عليه ما هو �شورة النفاق()9)). وقوله هذا وجيه, وجوابه 

�شاطع احلجة بديع, ومذهبه – املوافق ملا �شححه القا�شي ابن العربي – بوجوب 

من  نظري  يف  ال�شواب  اإلى  واالأقرب  باحلق  االأ�شبه  هو  لعذٍر,  اإال  بالوعد  الوفاء 

االأقاويل. واهلل اأعلم.

�أحكام �لقر�آن للج�صا�ص )/))).  ((7(
مرقاة �ملفاتيح )/)0)، غمز عيون �لب�صائر )/0)).  ((8(

�إحياء علوم �لدين )/)))، و�نظر �لفتوحات �لربانية لبن عالن )/9)).  ((9(
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املطلب الرابع
القوُة الإلزامية للوعد

عند  واإمتامه  به  ما وعد  باإجناز  الواعد  اإلزام  اقت�شاوؤه  للوعد:  االإلزامية  بالقوة  املراد 

امتناعه بقوِة الق�شاء. وعلى ذلك: فال�شوؤال املطلوب االإجابة عليه ها هنا: هل الوعد 

ملزٌم للواعد ق�شاًء؟

ٌد, وُملِزم: رَّ وجوابه: اأن الوعد – اأي من طرف واحد – كما اأ�شلفنا ق�شمان: ُمَ

باإجنازه  اأو داللة  الواعد �رشاحة  فاأما الوعد املجرد )وهو اخلايل عّما يفيد تعهد  اأ( 

وال�شامل من تغرير املوعود اأو توريطه مبقت�شاه( اإذا وقع باأمٍر مباٍح اأو مندوب)0)), فاإنه 

غري ُمْلِزم ق�شاًء للواعد, فال ُيق�شى عليه باإجنازه عند امتناعه يف قول جماهري الفقهاء 

من احلنفية وال�شافعية واملالكية واحلنابلة وغريهم)))), �شواء كان املوعود من قبيل الربِّ 

اأو  االإ�شقاطات  اأو  املالية,  املعاو�شات  من جن�ض  اأو  املعروف,  من �شنف  اأو  وال�شلِة, 

�أما �لوعد باأمر حمظور، فهو خارج عن �ملو�صوع، لأنه و�جب �لإخالف �صرعًا باتفاق �لفقهاء، وكذ� �لوعد   ((0(
�ملبيع،  �لقدمي يف  �لعيب  �أجله، و�صمان  �ملوؤجل عند حلول  �ملبيع  ثمن  و�أد�ء  �لأمانة،  – كردِّ  و�جب  باأمر 
و�أد�ء �لنفقة �لو�جبة للزوجة و�لأقارب، وق�صاء دين �لقر�ص – �إذ �إن من �لو�جب على �لو�عد فعله، ولو مل 
ي�صدر فيه وعد منه، فكيف وقد ز�ده �لوعد توكيدً�! )�لأذكار مع �لفتوحات �لربانية )/8))، �أحكام �لقر�آن 

للج�صا�ص )/)))، �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام لبن حزم )/9)، ))، �ملحلى لبن حزم 9/8)).
املب�شوط ))/9)، �لعقود �لدرية لبن عابدين )/)))، درر �حلكام )/77، �صرح �ملجلة لالأتا�صي )/08)،   ((((
�لنهى  �أويل  مطالب   ،9(/(( �لفروع   ،(((/( �لإي��ر�د�ت  منتهى  �صرح   ،(79/(  ،(((/( �لقناع  ك�صاف 
و�لتح�صيل  �لبيان   ،((7 ���ص)))،  للحطاب  �لكالم  حترير   ،(87/( �ملطالب  �أ�صنى   ،(((/(  ،(((/(
))/7))، )))، �لتمهيد لبن عبد�لرب ))/9))، �ملدخل �لفقهي للزرقا )/))0)، ))0)، �لعقود �مل�صماة 

للزرقا �ص)7).
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الف�شوخ اأو غري ذلك)))).

ب( واأما الوعد املُلِزم )وهو املقرتن مبا يفيد تعهد الواعد باإجنازه �رشاحة اأو داللة 

اأو املت�شمن تغريراً باملوعود. وكذا الوعد املجرد اإذا جرت مواطاأة م�شبقة على كونه 

ملزماً للواعد, اأو جرى العرُف بذلك( فهو ملزم للواعد ق�شاًء يف قول جماهري اأهل 

)كبيع  معاو�شة  بعقد  اأو  واإعارة(  وهبة  )كاإقرا�ض  مبعروف  وعداً  كان  �شواء  العلم, 

العقود  اأو غري ذلك من  اأو بعقد توثيق )ككفالة ورهن(  واإجارة و�َشَلم وا�شت�شناع( 

ال�رشعية)))).

خالفًا ملا روي عن �بن �صربمة وعمر بن عبد�لعزيز و�لقا�صي �صعيد بن �لأ�صوع �لكويف، وهو قول يف مذهب   ((((
و�لتح�صيل  �لبيان  )�نظر  بالقوي.  لي�ص  ر�أي  وهو  ق�صاًء.  للو�عد  ملزم  �أنه  من  �مل�صهور  خالف  �ملالكية 

)/7))، 8))، �صحيح �لبخاري مع �لفتح )/89)، حترير �لكالم �ص)))، �ملحلى 8/8)).
�نظر �أحكام �لقر�آن للج�صا�ص )/)))، درر �حلكام )/77، )))، رد �ملحتار )/7))، )))، )8)، غمز   ((((
عيون �لب�صائر )/0))، جامع �لف�صولني )/)7، �لأجوبة لبن عظوم )/8))، �لذخرية )/)))، )/97)، 
98)، �لبيان و�لتح�صيل 8/8)، ))/8))-9))، )))، )))-)))، حترير �لكالم للحطاب �ص)))، )9)، 
)9)، )0)، �ملنتقى للباجي )/))، �لزرقاين على �ملوطاأ )/)))، جمموع فتاوى �بن تيمية 9)/)))، �صرح 
 ،((0 �لنهى )/97)،  �أولى  معونة  �لإر�د�ت )/)))،  منتهى  �صرح   ،9/(  ،((9 لالأتا�صي )/8))،  �ملجلة 
7/)))، مطالب �أولى �لنهى )/07)، )/07)، 08)، ك�صاف �لقناع )/70)، )/)))، �ملدخل �لفقهي �لعام 
للزرقا )/))0)، العقود وال�شروط واخليارات لأحمد اإبراهيم �ص87)، نظرية �لوعد �مللزم يف �ملعامالت 

�ملالية �ص9)-)).
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املطلب اخلام�س
هل املواعدُة ملزمٌة ق�صاء؟

املواعدُة – كما اأ�شلفنا – ق�شمان: مردة, وملزمة.

اأو  اأ( فاأما املواعدُة املجردُة على عقد من العقود: )وهي املجردُة عّما يفيُد �رشاحة 

داللة تعهد طرفيها والتزامهم باإمتام عقدها واإنفاذ م�شمونها( فاإنه ال يرتتب عليها التزام 

طرفيها باإجنازها واإبرام عقدها, ولي�شت ملزمة يف الق�شاء يف قول جمهور اأهل العلم, 

الأنها  والظاهرية,  وال�شافعية  املالكية  مذهب  يف  املتكاثرة  الن�شو�ض  دّلت  ذلك  وعلى 

عقد  اإن�شاء  على  رغبتهما  توافق  يت�شمن  �شخ�شني  من  �شادٍر  اإعالن  اأو  اإخبار  مرد 

يف امل�شتقبل تعوُد اآثاره عليهما, بدون التزام منها باإمتامه وتنفيذ مقت�شاه. فهي لي�شت 

باإجنازها  والتزامهما  طرفيها  تعهد  من  خلت  وقد  )اعتبارياً(,  ُحكمياً  وال  حقيقياً  عقداً 

واإنفاذ م�شمونها ومقت�شياتها. وعلى ذلك, فاإنها ال ت�شلح – يف النظر الفقهي – الأن 

تكون �شبباً مولِّداً اللتزام طرفيها باإمتام ما تواعدا عليه. ولهذا مل يختلف الفقهاء يف 

اأن املواعدة على البيع لي�شت بيعاً, وعلى االإجارة لي�شت اإجارًة, وعلى ال�رشف لي�شت 

لم لي�شت �شلماً, وعلى النكاح لي�شت نكاحاً.. اإلخ)))). �رشفاً, وعلى ال�شَّ

اأو  ب( واأما املواعدة امللزمة على عقد من العقود: )وهي املقرتنة مبا يفيد �رشاحة 

داللة تعهد طرفيها والتزامهم باإمتام عقدها وتنفيذ مقت�شاه. وكذا التي وقع اتفاق ُم�شبق 

اأو جرى العرُف بذلك( فاإنها تعترب يف  )مواطاأةٌ( بني طرفيها على كونها ملزمًة لهما, 

القوة  لها من  فيها, ويكون  واإنفاذه  باإجنازه  التزما  الذي  العقد  الفقهي يف حكم  النظر 

�نظر نظرية �لوعد �مللزم يف �ملعامالت �ملالية �ص))-8).  ((((



27
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

امللزمة يف الق�شاء ما له, واإن جرت بلفظ الوعد اأو ب�شفته, اعتباراً للمعنى املق�شود منها, 

وتقدمياً له على اللفظ, اإذ )العربة يف العقود للمقا�شد واملعاين ال لالألفاظ واملباين()))) 

كما جاء يف القواعد الفقهية, والأنَّ العقود تنعقد بكل قوٍل اأو لفٍظ اأو �شيغٍة تدلُّ على 

مق�شودها على الراجح من مذاهب اأهل العلم كما قال ابن تيمية, واأنه )ال يجُب على 

النا�ض التزاُم نوع من اال�شطالحات يف املعامالت, وال يحرُم عليهم التعاقد بغري ما 

يتعاقُد به غريهم اإذا كان ما تعاقدوا به دااًل على مق�شودهم()))).

اأ�شف اإلى ذلك اأن املواعدة امللزمة بعقد من العقود تت�شمن مقومات انعقاده والقوة 

املن�شئة له, وذلك القت�شائها التزام كلِّ واحد من طرفيها – على �شبيل املقابلة – باإمتامه 

وهذ�ن  عليه.  ُعلقت  �لذي  �ل�رشط  ح�ضول  عند  �أو  �مل�ضتقبل  يف  جهته  من  و�إنفاذه 

�اللتز�مان �ملتقابالن يتولد منهما �رتباط بني طرفيها، هو مبثابة �الرتباط �حلا�ضل بينهما 

باإيجاب وقبول على اإن�شاء ذلك العقد, اإذ لي�ض هناك فرٌق موؤّثٌر يف احلكم واملقت�شى 

والنتيجة بني مواعدٍة ملزمٍة ببيع فالن داره مثاًل باألف دوالر من فالن بعد �شنة, وبني 

بيعها منه باإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك بعد �شنة بذلك الثمن, واإن اختلف 

ظاهر �شفة االتفاقية اأو عنوانها اأو ا�شمها)7)).

)م/)) من جملة �لأحكام �لعدلية و)م/)))( من مر�شد احلريان، املب�شوط لل�شرخ�شي ))/)).  ((((
جمموع فتاوى �بن تيمية 9)/7، �لفتاوى �لكربى لبن تيمية )/).  ((((

نظرية �لوعد �مللزم يف �ملعامالت �ملالية �ص9)-)7.  ((7(
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املطلب ال�صاد�س
ال�صوابط ال�صرعية للمواعدة امللزمة يف املعامالت امل�صرفية

وهي ثالثة:
ال�شابط االأول: )اأن ال يرتتب عليها خمالفة لن�ض �رشعي(

ومن اأمثلة ترتب ذلك عليها:
احلكم  يف  الأنها  امل�شتقبل,  اإلى  م�شاٍف  �رشف  عقد  على  امللزمة  املواعدة  اأواًل: 
بن  عمر  روى  ملا  خمالف  وهو  البدلني,  موؤجل  اأي  م�شتاأِخر,  �رشف  عقد  واالعتبار 
اخلطاب عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: )الذهب بالوِرق ربا اإال هاء وهاء()8)).

ثانياً: املواعدة امللزمة على بيع االأموال الربوية – التي يجري فيها ربا الن�شاء 
– ببع�شها بيعاً م�شافاً اإلى امل�شتقبل, مثل بيع احلنطة بال�شعري اأو احلنطة باحلنطة اأو 
ال�شعري بالتمر مع تاأخري البدلني اإلى الزمان الذي اأ�شيف اإليه, فذلك خمالف ملا 
روى عبادة بن ال�شامت وغريه عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: )الذهُب 
وامللح  بالتمر,  والتمر  بال�شعري,  وال�شعري  بالربِّ,  والرُبُّ  بالف�شة,  والف�شُة  بالذهب, 
بامللح, مثاًل مبثل, �شواًء ب�شواء, يداً بيد. فاإذا اختلفت هذه االأ�شناف فبيعوا كيف 

�شئتم اإذا كان يداً بيد()9)).

قال �ل�صبكي يف تكملة �ملجموع: )�أخرجه مالك و�ل�صافعي و�لبخاري وم�صلم و�أبو د�ود و�لرتمذي و�لن�صائي   ((8(
و�بن ماجة). وقال �لزيلعي: )و�أخرجه �لأئمة �ل�صتة يف كتبهم عن مالك بن �أو�ص بن �حلدثان عن عمر بن 
�خلطاب عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم). و�أخرجه �لبيهقي وغريه. )ن�صب �لر�ية )/))، تكملة �ملجموع 

0)/)7، �ل�صنن �لكربى للبيهقي )/)7)، �صنن �بن ماجة )/9)7، �لأم لل�صافعي )/))).
روي هذ� �حلديث مرفوعًا عن عبادة بن �ل�صامت وعن �أبي �صعيد �خلدري وعن بالل ر�صي �هلل عنهم،   ((9(
وحديث عبادة بن �ل�صامت �أخرجه �لأئمة �ل�صتة �إل �لبخاري، وحديث �أبي �صعيد �خلدري �أخرجه م�صلم، 
وحديث بالل �أخرجه �لبز�ر يف م�صنده، )ن�صب �لر�ية )/)) وما بعدها، �ل�صنن �لكربى للبيهقي )/78)).
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ثالثاً: املواعدة امللزمة على عقد �َشَلٍم م�شاٍف اإلى امل�شتقبل, الأنها �َشَلٌم م�شاف اإلى 
اإليه,  اأ�شيف  الذي  الوقت  اإلى  املال  راأ�ض  تاأجيل  تقت�شي  واالإ�شافة  حكماً,  امل�شتقبل 
وتاأجيل راأ�ض املال خمالف ملا روى ابن عبا�ض عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: 

)من اأ�شلف يف �شيء فلي�شلم يف كيل معلوم ووزن معلوم اإلى اأجل معلوم()0)).
رابعاً: املواعدة امللزمة بني املقر�ض واملقرت�ض على اأن يبيع املقر�ض للمقرت�ض �شلعة 
باأكرث من ثمن املثل اأو اأن ي�شرتي منه �شلعة باأقل من ثمن املثل, الأنها خمالفٌة ملا روي عن 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه )نهى عن بيع و�شلف()))).
ال�شابط الثاين: )اأن ال يرتتب عليها خمالفة الأ�شل �رشعي(

ومن اأمثلة ترتب ذلك عليها:
اأواًل: املواعدة امللزمة على البيع امل�شاف اإلى امل�شتقبل, اإذا كانت العني املبيعة غري 
ماأمونة الهالك, اأو امل�شري اإلى �شفٍة غري ال�شفة التي كانت عليها عند التواعد قبل حلول 

الزمن امل�شاف اإليه.
وذلك الأنها بيع م�ضاف �إلى �مل�ضتقبل )حكماً( قد �نتفى فيه �رشط �لقدرة على ت�ضليم 
املبيع – اإذا كانت العني غري ماأمونة الهالك – وهو �رشط ل�ضحته باتفاق �لفقهاء. �أو 
– اإذ ال  التعّيب  اأو  النق�شان  اأو  التغرّي  – اإذا كانت حمتملة  املبيع  انطوى على جهالة 
ُيدرى كيف يكون حال العني عند ميء الوقت الذي اأ�شيف اإليه البيع, وجهالة املبيِع 

مف�شدةٌ للعقد �رشعاً.
ثانياً: اأن يبيع �شخ�ض من اآخر عيناً بثمن معجل, وجتري املواعدة امللزمة بينهما على 

رو�ه �لبخاري وم�صلم. )�لدر�ية يف تخريج �أحاديث �لهد�ية )/9))، �لتلخي�ص �حلبري )/))).  ((0(
ح�صن  حديث  �لرتمذي:  قال  ومالك.  و�ل�صافعي  و�أحمد  ماجة  و�بن  و�لن�صائي  و�لرتمذي  د�ود  �أبو  رو�ه   ((((
�صحيح. )�ملوطاأ )/7))، خمت�صر �صنن �أبي د�ود للمنذري )/)))، م�صند �أحمد )/78)، عار�صة �لأحوذي 

)/)))، مرقاة �ملفاتيح )/)))، نيل �لأوطار )/79)، �لفتاوى �لكربى لبن تيمية )/9)).
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اأن ي�شرتيها منه بنف�ض الثمن )القيمة اال�شمية( بعد �شهر اأو �شنة اأو غري ذلك.
للبيع االأول,  ملا فيها من تغيري احلكم واملوجب ال�رشعي  فهذه املواعدة غري جائزة 
اأن من  الفقهاء يف  اإذ ال خالف بني  التاأقيت,  اإلى  التاأييد,  املبيع على  وهو نقل ملكية 
لو قال �ضخ�س  و�أنه  �لتاأبيد،  �مل�ضرتي على  �إلى ملك  �ملبيع  �لبيع م�ضري  �رشوط �ضحة 
اأو خم�ض �شنوات. فقال الثاين: قبلت, مل  الآخر: بعتك داري هذه بكذا �شنة اأو �شهراً 

ي�شح العقد)))).
ال�شابط الثالث: )اأن ال يكون الغر�ض منها التحايل على الربا(

ومن اأمثلة ذ لك:
باأن  اآخر بثمن معجل, ثم يجريان مواعدًة ملزمة  اأن يبيع �شخ�ض عقاره من  اأواًل: 
ي�شرتيه البائع منه بذات الثمن )القيمة اال�شمية( بعد �شنة اأو ثالث �شنوات مثاًل, واأن 
د. وبذلك تتم احليلة اإلى ت�شليف مال معلوم  ي�شتاأجره منه خالل تلك املدة مببلغ حمدَّ
اإلى اأجل معلوم بفائدة معلومة. والعقار هو كاحلرير يف )العينة(, وكالتي�ض امل�شتعار 

يف نكاح التحليل, ال غر�ض له اإال حتليل احلرام.
اأن ي�شرتيها منه  اأن يبيعه العني بثمن موؤجل, ثم يجريان مواعدة ملزمة على  ثانياً: 
اأن ي�شرتي منه العني بثمن معجل, ثم ين�شاآن مواعدة ملزمة  اأو  اأقل منه.  بثمن معّجل 
ت�شمى  والثانية  )الِعينة(,  االأولى هي  منه. وال�شورة  اأكرث  بثمن موؤجل  منه  بيعها  على 

)عك�ض الِعْيَنة(.

بد�ئع �ل�صنائع )/)، �لفتاوى �لهندية )/)، مغني �ملحتاج )/)، مطالب �أويل �لنهى )/))، �ملبدع )/)،   ((((
�لقناع  ك�صاف   ،(0/( �لبجريمي  حا�صية  مع  للخطيب  �لإقناع   ،7/( �جل��ر�ر  �ل�صيل   ،8/(( �لإن�صاف 

)/)))، �صرح منتهى �لإر�د�ت )/0))، حا�صية �بن قند�ص على �لفروع )/))).
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املطلب ال�صابع
ال�صوابط العامة لتحّول الوعد اإلى عقد

ال�شابط االأول:

الوعد املجرد من طرف واحد بعقد من العقود )وهو اخلايل عّما يفيد تعهد الواعد 

�رشاحة اأو داللة باإجنازه وتنفيذ مقت�شاه, وال�شامل عن توريط املوعود اأو التغرير به( 

ال يقبل التحول اإلى عقد مطلقاً, �شواء كان وعداً بتربع اأو معروف )كهبة واإقرا�ض 

اأو توثيق )ككفالة  اأو معاو�شة )كبيع واإجارة و�شلم و�رشف وا�شت�شناع(  واإعارة( 

ورهن( اأو غري ذلك من العقود ال�رشعية.

ال�شابط الثاين:

الوعد امللزم من طرف واحد بعقد من العقود )وهو املقرتن مبا يفيد تعهد الواعد 

والتزامه باإجنازه �رشاحة اأو داللة, اأو املت�شمن تغريراً باملوعود( ال يقبل التحّول اإلى 

عقد ما دام من طرف واحد, حيث اإنه ين�شئ التزاماً بالعقد من جانب الواعد فقط, 

ويتم باإرادته املنفردة, وال يحتاج اإلى توافق واتفاق اإرادة طرفني على اإن�شائه كما هو 

احلال يف العقود.

ال�شابط الثالث:

الوعد امللزم من طرف واحد بعقد من العقود اإذا وقع يف مقابلة وعٍد ملزم من 

الطرف الثاين باإن�شائه وتنفيذ مقت�شاه, كان مواعدة ملزمة من طرفيه, وهذه املواعدة 

تنقلب اإلى عقٍد حكماً وتقديراً, وترتتب عليها االآثار ال�رشعية لذلك العقد.
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ال�شابط الرابع:

مقابلة وعد مرد  وقع يف  اإذا  العقود  من  بعقد  واحد  امللزم من طرف  الوعد 

من الطرف االآخر باإن�شائه وتنفيذ مقت�شاه, فاإنه ال يتحول اإلى عقد, وال يرتتب عليه 

اإن  اإذ  اإبرامه,  اإرادة طرفيه وتوافقهما على  اأحكام العقد, النتفاء ركنه, وهو اتفاق 

دون  امللزم  الوعد  عنه  �شدر  من  وهو  طرفيه,  اأحد  على  مقت�رٌش  باإن�شائه  االلتزام 

الطرف الثاين )�شاحب الوعد املجرد(, واملواعدة امللزمة من طرف واحد ال تن�شئ 

عقداً وال تتحول اإلى عقد.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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اخلـامتـــة:

يف اأهم نتائج البحث
الوعد لغة: هو االإخبار عن فعل ال�شخ�ض اأمراً يف امل�شتقبل يتعلق بغريه. ويف   -1
اال�شطالح الفقهي: هو اإنباء االإن�شان غريه باأنه �شيفعل اأمراً يف امل�شتقبل مرغوباً 

فيه.
والوعد ال�شادر من طرف واحد ق�شمان: مرد, وملزم.  -2

– �رشاحة  باإجنازه  الواعد  تعهد  يفيد  مبا  املقرتن  فهو  امللزم:  الوعد  فاأما  )2/اأ( 

)كاإقرا�ض  مبعروف  وعداً  كان  �شواء  باملوعود,  تغريراً  املت�شمن  – اأو  داللة  اأو 

وهبة واإعارة( اأو بعقد معاو�شة )كبيع واإجارة و�شلم وا�شت�شناع( اأو بعقد توثيق 

)كرهن وكفالة( اأو غري ذلك من العقود ال�رشعية. وُيلحق به يف احلكم: الوعد 

جرى  اأو  للواعد,  ملزماً  كونه  على  م�شبقة  )مفاهمة(  موطاأةٌ  جرت  اإذا  املجرد 

العرُف التجاري بذلك. وهو ملزم للواعد ق�شاًء.
�أما �لعقد يف �ال�ضطالح �لفقهي �مل�ضهور: فهو �الرتباط �العتباري – احلا�شل   -3
ت�رشف  اإن�شاء  على  �شخ�شني  – بني  مقامهما  يقوم  ما  اأو  والقبول  باالإيجاب 

�رشعي, يثبت حكمه يف حمله.
وتطلق املواعدة يف اللغة على اإن�شاء وعدين متقابلني من �شخ�شني باأمر يتعلق   -4
بهما, فهذا يعد االآخر بكذا, واالآخر يعده بكذا يف مقابلة ذلك. فهي من �شيغ 
طرف  من  يكون  فاإنه  الوعد,  بخالف  طرفني,  من  اإال  تكون  ال  التي  املفاعلة 

واحد.
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عقد  اإن�شاء  يف  رغبتهما  عن  �شخ�شني  اإعــالن  فهي  الفقهي:  اال�شطالح  يف  اأما 

ال�شلم  اأو  االإجــارة  اأو  البيع  على  كاملواعدة  عليهما,  اآثــاره  تعود  امل�شتقبل,  يف 

واال�شت�شناع اأو ال�رشف اأو النكاح.. اإلخ.
وتنق�شم املواعدة على عقد من العقود يف النظر الفقهي اإلى ق�شمني: مردة,   -5

وملزمة.

ا يفيد تعهد طرفيها – �رشاحة اأو داللة  )5/اأ( فاأما املواعدة املجردة: فهي اخلالية عمَّ

– باإجراء عقدها وتنفيذ م�شمونها, وهي غري ملزمة لطرفيها يف الق�شاء.
)5/ب( واأما املواعدة امللزمة: فهي املقرتنة مبا يفيد �رشاحة اأو داللة التزام طرفيها 

باإمتام عقدها وتنفيذ مقت�شاه. وُيلحق بها يف احلكم: املواعدة املجردة اإذا جرت 

مواطاأةٌ م�شبقة بني طرفيها على كونها ملزمة لهما, اأو جرى العرف بذلك. وتعترب 

يف النظر الفقهي يف حكم العقد الذي التزما باإجرائه فيها, ولها من القوة االإلزامية 

يف الق�شاء ما له, واإن جرت بلفظ الوعد اأو ب�شفته اعتباراً للمعنى املق�شود منها, 

وتقدمياً له على اللفظ, ونظراً لت�شمنها مقومات انعقاده والقوة املن�شئة له.
وااللتزام ا�شطالحاً: هو اإيجاُب االإن�شان على نف�شه باختياره واإرادته اأمراً يتعلق   -6
اأو غري ذلك, بحيث ال يكون له حق  اأو توثيق  اأو تربع  بغريه, كعقد معاو�شة 

ا التزم به باإرادته املنفردة دون موافقة الطرف امللتزم له. الرجوع عمَّ

الوعد  بخالف  االلتزام,  م�شادر  من  م�شدراً  لي�ض  املجرد  فالوعد  ذلك؛  وعلى 

املوؤّثر  ما بني  النا�شئ عنه  اأ�شباب االلتزام, وبينه وبني االلتزام  اأحد  فاإنه  املُلزم 

واالأثر من العالقة واختالف املفهوم.
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اأما عقود االختيارات يف اأ�شواق املال, فتعني املعاو�شة عن االلتزام ببيع �شيء   -7
اأو يف وقت  ب�شعر حمدد خالل فرتة زمنية حمددة  اأو �رشائه  حمدد مو�شوف 

معني, اإما مبا�رشة اأو من خالل هيئة �شامنة حلقوق الطرفني.

وعلى ذلك, فمحل املعاو�شة فيها هو نف�ض االلتزام بالبيع اأو ال�رشاء, املطلوب من 

اأحد العاقدين, واملقدم من العاقد االآخر, ولي�ض الوعد امللزم بذلك. وِعو�شه: 

ثمناً  االلتزام  باذل  ي�شتحقه  الذي  الطرفني,  من  عليه  املتفق  املحدد  املبلغ  هو 

اللتزامه, �شواٌء اختار امللتزم له اإبرام عقد البيع اأو ال�رشاء الذي التزم الطرف 

الثاين اإيقاعه من اأجله اأم ال.
اأما �شوابط م�رشوعية املواعدة امللزمة يف املعامالت امل�رشفية فهي ثالثة:  -8

)اأواًل( اأال يرتتب عليها خمالفة لن�ض �رشعي.

)والثاين( اأال يرتتب عليها خمالفة للقواعد ال�رشعية.

)والثالث( اأال يكون الغر�ض منها التحايل على الربا.
واأما ال�شوابط الكلية النقالب الوعد اإلى عقد فهي اأربعة:  -9

)9/اأ( الوعد املجرد من طرف واحد بعقد من العقود ال يقبل التحول اإلى عقد 

مطلقاً.

)9/ب( الوعد امللزم من طرف واحد بعقد من العقود ال يقبل التحول اإلى عقد 

طاملا اأنه ين�شاأ ويتم باإرادته املنفردة.

اإذا وقع يف مقابلة وعد  )9/ج( الوعد امللزم من طرف واحد بعقد من العقود 

ملزم من الطرف االآخر باإن�شائه وتنفيذ مقت�شاه, فهو مواعدة ملزمة من الطرفني. 
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ال�رشعية  االآثار  عليها  وترتتب  وتقديراً,  حكماً  عقد  اإلى  تنقلب  املواعدة  وهذه 

لذلك العقد.

اإذا �شدر يف مقابلة وعد  )9/د( الوعد امللزم من طرف واحد بعقد من العقود 

اإلى عقد, وال ترتتب  يتحول  فاإنه ال  باإبرامه وتنفيذه,  االآخر  الطرف  مرد من 

اإذ اإن  اإبرامه,  اإرادة طرفيه وتوافقهما على  اآثاره, النتفاء ركنه, وهو اتفاق  عليه 

االلتزام باإن�شائه اإمنا �شدر من اأحد طرفيه دون االآخر.


