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احلمد هلل رب العاملني والصــــــــــــالة والســــــــــــالم على املبعوث رمحة للعاملني ســــــــــــيدنا حممد وعلى آله الطّيبني  
 وصحبه الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

فإن من توفيق اهلل تعاىل للمؤســـــســـــات املالية اإلســـــالمية )املصـــــارف، وشـــــركات التأمني، وبقية الشـــــركات  
املالية( إنشــاء جمموعة من املؤســســات املهنية اليت تقوم على وضــع املعايري والضــوابط هلا على مســتوى عال 

 من املهنية واملسؤولية يف خمتلف اجملاالت.
  
جملال )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( اليت تقوم بأعمال وال شك أن أمهها يف هذا ا 

جليلة من أمهها : وضـــــــع املعايري الشـــــــرعية، ومعايري احملاســـــــبة، واملراجعة، واحلوكمة، واألخالقيات، والقيام 
 بعقد مؤمترات سنوية ، باإلضافة إىل ندوات وورش العمل وحنومها.

يار عدد حمدود من املوضـــــوعات املهمة ملناقشـــــتها حبضـــــور العلماء واخلرباء يف الفقه ويف كل مؤمتر يتم اخت 
 واالقتصاد ، والقانون ، والصريفة ، والتأمني وحنوها .

 
 16-15وقد خصــــصــــت اهليئة جزءاً من مؤمتر اهليئات الشــــرعية الســــنوي اخلامس عشــــر املزمع عقده يف  

عد هي لالتفاقية والعقد ، ومذكرة التفاهم، وااللتزام، والو هــــــــــــــ ملوضوع )التحرير القانوين والفق1438رجب
 واملواعدة، والتعهد( .

 
وهذا موضــــــوع مهم للغاية ألنه البنية األســــــاســــــية لنظام التبادل وااللتزامات واحلقوق والواجبات، كما أنه  

ة إىل أن فاألســاس حلســم النزاع لصــاحل الطرف الذي محى مجيع مصــاحله وحقوقه يف بنود واضــحة، باإلضــا
للصــــــــــياغة واختيار نوع االلتزام من حيث القوة والضــــــــــعف دوراً كبرياً يف محاية احلقوق، لذلك كان اختيار 

 األمانة العامة للهيئة هلذا املوضوع املهم موفقاً .
وقد شـــرّفين أخي احلبيب ســـعادة الدكتور حامد بن حســـن مرية حفظه اهلل ، بكتابة حبث أو ورقة يف هذا  

  اجلانب الفقهي ، حسب احملاور اآلتية: املوضوع يف
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هل خيتلف احلكم الشرعي لالتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم إذا كان كلٌّ منها ملزماً للعاقدين، حىت لو   
 ُوِجدت بينها فروق قانونية أخرى ال ختل باإللزام بكلٍّ منا؟

 العملية."املواعدة امللزمة من الطرفني" وخترجيها الفقهي وآثارها   
الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة والبيع من حيث اآلثار املرتتبة على النكول والفسخ، وأثرها على   

 مشروعية املواعدة امللزمة.
الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة والبيع املضاف للمستقبل أو البيع املعلق، وأثرها على مشروعية   

 املواعدة امللزمة.
روق الفقهية بني الوعد امللزم من طرف واحد واإلجياب أو القبول الصادر من أحد طريف العقد، من الف  

حيث نشوئه )هل جيوز إنشاء قبول بالشراء أو إجياب بالبيع على سلعة غري مملوكة للبائع؟( ومن حيث 
 اآلثار املرتتبة على النكول.

 ظرة مقاصدية آلثارها، ومآالهتا يف العقود املستجدة."الوعد امللزم واملواعدة امللزمة من الطرفني" ن  
 التطبيقات املعاصرة للمواعدة امللزمة.  

 

 كون البحث من: توبذلك ي
 التمهيد يف بيان أمهية حترير االتفاقية 

املبحث األول يف التعريف باملصـــــطلحات املذكورة يف الورقة املرســـــلة من أيويف ، باإلضـــــافة إىل أننا أضـــــفنا 
 ثالثة مصطلحات أخرى ، وهي "الوثيقة" و "اإلرادة املنفردة" و "االلتزام" .إليها 

 املبحث الثاين يف اإلجابة عن األسئلة الستة املرسلة ، مع بيان التطبيقات املعاصرة .
 
 

 
 داعياً اهلل تعاىل أن يكتب يل التوفيق فيما نصـــبو إليه ، مســـتغيثاً به تعاىل أن حيقق لنا األهداف والغايات 

املوىل  ، إنه موالي فنعماملرجوة من هذا البحث، ومتضــــــــــرعاً إليه أن جيعل أعمالنا خالصــــــــــة لوجهه الكرمي 
 ونعم النصري .
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إن مما ال خيفى على أهل العلم أن مبىن االلتزامات والعقود على إرادة الشــخص امللتزم يف الوعد والتعهد،  
ويف العقود القــائمــة على إرادة منفردة كــالكفــالــة، وعلى إرادة العــاقــدين يف العقود القــائمــة على االجيــاب 

 والقبول.
فاإلرادة هي األصل واألساس يف العقود، ولكنها يف حقيقتها وجوهرها قصد مستور غري ظاهر يُعرّب عنها  

 بإحدى وسائل التعبري من القول والكتابة وحنومها.
ا، من القول والكتابة وحنومه –أو ما يعرب عنها  –غري أن هذه اإلرادة الظاهرة كما يســــــــــــــميها القانونيون  

هتا أو ضـــعفها، ودالالهتا حســـب الصـــياغة اليت عرب هبا، من حيث إهنا جاءت بصـــيغة خيتلف معناها، وقو 
اجلزم واللزوم واملاضي، أو بصيغة املضارع، أو الرتدد والشك، ومن حيث كوهنا وجهت إىل طرف آخر، أم 

 أهنا التزام شخص دون مقابل، مث هل مت القبول إن احتاجت إليه؟
راد املتكلم وضــــــــــــــع إرادته فيه هو اآلخر طبيعة االلتزام من عقد إىل ومن جهة أخرى فإن القالب الذي أ 

وعد، إىل شــــــــــرط وحنو ذلك، ناهيك عن الشــــــــــروط والقيود هل هي مقبولة صــــــــــحيحة ، أم أهنا باطلة أو 
 فاسدة؟ وهل هي مؤثرة يف العقد سلباً واجياباً، صحة وبطالناً وفساداً؟ .

اإلرادة املنفردة او الشــــــــــــــروط والقيود أمهيـــة كربى يف عـــامل  لـــذلـــك فـــإن لتحرير االتفـــاقيـــة، أو العقـــد، أو 
االلتزامات، وسنحاول احلديث عما طلب منا بقدر ما يسمح به الوقت وطبيعة البحث والطلب، مركزين 

 على ما جاء يف رسالة التكليف املرسلة إلينا من األمانة العامة املوقرة .
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول : التعريف بالمصطلحات :
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 ( االتفاقية :  1)
 .1لغة: مصدر صناعي من )االتفاق( الذي هو مصدر أصلي يدل على حدوث التوافق بني طرفني

ويقصـــــــــــــد باالتفاقية يف القانون الدويل:  "اتفاق" أو "ميثاق" بني دولتني أو أكثر يتعلق ببعض الشـــــــــــــؤون  
اتفاق  اً يف القانون الدويل علىكالضــــــرائب ، والنقد، والربيد، والصــــــحة، والعمل، ويطلق "االتفاق" أيضــــــ

 .2بني دولتني على إثر نزاع بينهما بإحالة النزاع على التحكيم
والفرق بينها وبني املعاهدة أن األخرية تطلق على التوافق االسرتاتيجي سياسياً، أو عسكرياً، أو اقتصادياً، 

 . 3يف حني أن االتفاقية الدولية ال يشرتط فيها أن تكون اسرتاتيجياً 
وأمـــا "االتفـــاقيـــة" يف ظـــل القوانني املـــدنيـــة والتجـــاريـــة فهي الوثيقـــة اليت تنظم العالقـــة بني العـــاقـــدين، أو 
املؤســـــســـــتني اللتني هلما الرغبة يف إنشـــــاء التزامات معينة، ولكنها قد ال تتضـــــمن العناصـــــر األســـــاســـــية اليت 

 يعطيها القانون قوة التنفيذ أمام احملاكم.
  

بينهمــا يكمن يف ان العقــد إمنــا يطلق على اتفــاق بني الطرفني يشــــــــــــــتمــل على مجيع وبــالتــايل فــإن الفرق 
ر العناصـــر املطلوبة قانونياً اليت تعطيه قوة التنفيذ أمام القانون، وأما االتفاقية فال يشـــرتط فيها توافر العناصـــ

 اليت تعطيها قوة التنفيذ، وبالتايل فيهما عموم وخصوص .
ا هو أن املهم يف االلتزامات والتصــــــرفات هو احملتوى واملعاين واملقاصــــــد، ولذلك ومن اجلدير التنويه به هن 

 .4فالقاعدة الفقهية والقانونية تقضي بأن العربة يف التصرفات للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين
 
 
 ( الوثيقة : 2)

                                                           

 ع القاموس احمليط ، ولسان العرب، وخمتار الصحاح مادة )وفق( يراج 1

 ( ط. قطر واملوسوعة احلرة ويكيبيديا ، مصطلح )االتفاقية(2/1047املعجم الوسيط مادة )وفق( ) 2

3  

  األشباه والنظائر للسيوطي ، وابن جنيم 4
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أي ســــــــــــــجله  -تشـــــــــــــــديد الثاءب –وثيقة ، وهي مؤنث الوثيق من : َوَثَق بفالن أي ائتمنه ، ووّثق العقد 
بالطريق الرمسي ، فكان موضــع ثقة ، والوثيقة : تطلق على املســتندات ، والصــك بالدين ، وما جرى هذا 

 .1اجملرى
والوثيقة يف االصطالح ، هي سجل )أرشيف( للمعلومات والبيانات املسجلة اخلاصة بالشخص الطبيعي 

  وجود لتأريخ دون وثائق( .أو االعتباري، فهي مبثابة تأريخ له وقد قيل : )ال
 . 2وللوثائق مراحل، أمها : األرشيف اجلاري، واالرشيف التأرخيي

 
 ( مذكرة التفاهم:3)

رمسية تتضمن اتفاقاً بني طرفني أو عدة أطراف، وهي تعد إيذاناً ببدء العمل بني أطراف االتفاق  وثيقة هي
لعقود القانونية شرف يفتقد إللزام ا  اتفاق مذكرة التفاهم البعضأكثر منها التزامًا قانونياً. ولذلك يعترب 

كما أن اهلدف منها التعاون الثنائي ألجل توضيح املوضوعات اليت حتتاج إىل اجلهود املشرتكة   .3الرمسية
 . 4ألجل تنفيذها

لقانونية ومن اوبذلك ختتلف مذكرة التفاهم عن العقد واالتفاقية من حيث الصياغة والبنود ، واإلجراءات 
 حيث اإللزام والقوة القانونية.

 
 
 
 ( العقد : 4)

                                                           

 ( ط. قطر ، ويراجع كذلك : القاموس احمليط ، ولسان العرب ، مادة ) وثق ( 1012-2/1011املعجم الوسيط ) 1

ر: التوثيق اإلداري يف اململكة وما بعدها، وفهد إبراهيم العسك 71ص  1990يراجع ملزيد من التفصيل : فالن ، بيرت ، معجم املصطلحات االرشيفية ، ترمجة غسان منري سنو ط. الدار العربية للعلوم / بريوت  2

  22ص  1987العربية السعودية ط. معهد اإلدارة بالرياض 

 يراجع : املوسوعة احلرة ، ويكيبيديا  3

 عامر العظيم : ورقته حول مذكرات اتفاهم واالتفاقيات ، منشورة يف موقع : اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب 4
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 . 1الشد ، والربط املادي واملعنوي ، ونقيض احلل والعزم ، واجلمع ، والعهد وحنوه العقد لغة :
اُلُعُقو    ا الــَِّذيَن آَمُنوا َأُوُفوا بــِ وقــد   2 (دِ وقــد ورد يف القرآن الكرمي بلفظ ) العقود ( فقــال تعــاىل : )يــَا أَيـذهــَ

فســــــرها املفســــــرون بأهنا تشــــــمل مجيع العقود واملواثيق اليت تتم بإرادة واحدة أو بأكثر ، وســــــواء كانت بني 
 . 3االنسان وأخيه االنسان ، أو بينه وبني ربه

ووردت يف القرآن الكرمي ألفاظ أخرى مشـتقة من العقد ، ولكنها تدور حول معانيها اللغوية السـابقة ،    
 . 4ل يف السنة النبوية املشرفةوكذلك احلا

 
 التعريف المختار للعقد:

، ويف  -5وليس هنا جمال ذكرها -لقد وردت مالحظات كثرية على التعاريف اليت وضعها العلماء للعقد 
 نظري، ليس أمامنا لتاليف االنتقادات إالَّ هذا التعريف اآليت:

 العقد هو: التزام شيء بارتباط اإليجاب والقبول.
، وهو جنس يشمل كل 6معناه اللغوي، وهو إلزام الشخص نفسه ما مل يكن الزماً له والمراد بـ )التزام(:

هـ(، 370تعهد سواء كان من طرف واحد، أو أكثر، وتعريف العقد بااللتزام وارد، حيث عرَّفه به اجلصَّاص )
ا أريد ب  .7ليه...(ه إلزام الوفاء مبا ذكره وإجيابه عفقال: )العقد ما يعقده العاقد على أمر... ألنَّ العقد إمنَّ

مثَّ إنَّ إضافة )التزام( إىل )شيء( للداللة على أنَّ جمرد )اُلتَـَزُمُت(، أو )تعهَّدت(، أو حنومها دون ذكر امللتزم 
 به صراحة أو داللة ال يسمَّى عقداً. مثَّ إنَّ لفظ الشيء عام يشمل القول أو الفعل، أو السكوت.

                                                           

 القاموس احمليط ، ولسان العرب ، واملعجم الوسيط مادة ) عقد (   1

 1سورة املائدة / اآلية   2

 ( 2/192( وأحكام القرآن للجصاص )4/30( وتفسري القرطيب ط. دار الكتب )9/451وتفسري الطربي بتحقيق حممود شاكر ط. دار املعارف ) 341املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين ص   3

 ( 111 – 1/106جع ملزيد من البحث والتفصيل : أ.د. علي حمىي الدين القره داغي : مبدأ الرضا يف العقود ) يرا 4

 (.125ــــــــ  114يراجع: مبدأ الرضا يف العقود )ص 5

ص نفسه شيئاً من املعروف مطلقاً، أو معلقاً على شيء، وقد يطلق يف العرف على ما هو االلتزام يف عرف الفقهاء، إلزام الشخ»(، وقال احلطاب: 2/214(، واملصباح املنري )4/177انظر: القاموس احمليط ) 6

 (.1/217انظر: فتح العلي املالك، ط. مصطفى احللبـي )«. أخص منه وهو التزام املعروف بلفظ االلتزام وهو الغالب يف عرف الناس اليوم

 (.6/30سريه )(، وقد تبعه القرطبـي يف تف2/294أحكام القرآن للجصاص ) 7
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اإلرادة خيرج به االلتزام احلاصل من غري ارتباط اإلجياب بالقبول ك ارتباط اإليجاب بالَقبول(:وقولنا: )ب
 املنفردة، مثل النذر، والطالق على غري مال وحنو ذلك.

ا يسميان عقداً إذا ارتبط اإلجياب بالقبول، فإذا مل يكن  ويف هذا القيد إشارة إىل أن اإلجياب والقبول إمنَّ
 قد.أو طال الفصل حبيث يعتربه العرف قاطعاً مل يتحقق االرتباط، وبالتايل مل يتحقق الع بينهما ارتباط،

أي  -والباء يف )بارتباط...( لالبتدائية، أي: التزاماً يبتدىء أو ينشأ بارتباط اإلجياب بالقبول، أو للسببية 
 بالقبول. ، فيكون املعىن: التزاماً ناشئاً بسبب ارتباط اإلجياب -سبباً يف الظاهر 

كمي، هو االرتباط احلسِّي، أي: تعلق اإلجياب بالقبول عرفاً، مثَّ يرتتب عليه االرتباط احل والمراد باالرتباط:
وهو وجوب الوفاء مبا التزم به الطرفان جبعل الشارع وأمره، قال برهان الشريعة: )ألنَّ الشرع حيكم بأنَّ 

أثراً  باطًا حكميًّا، فيحصل معىن شرعي يكون ملك املشرتياإلجياب والقبول املوجودين حسًا يرتبطان ارت
 .1له... واملراد بذلك املعىن: اجملموع املركب من اإلجياب والقبول مع ذلك االرتباط للشيء(

هو التعبري الصادر أوَّاًل الدال على إثبات تعهد، سواء كان بقول أو فعل، أو كتابة،  والمراد باإليجاب:
 ، أي: بأيِّ وسيلة من وسائل التعبري.أو إشارة، أو حنوها

 .2هو ما صدر تعبرياً عن الرضا مبا أثبته املوجب وبالَقبول:
قال ابن اهلمام: )اإلجياب لغة اإلثبات ألي شيء كان، واملراد هنا إثبات الفعل اخلاّص الداّل على الرضا 

ت منك هذا املشرتي فيقول: اشرتي الواقع أوَّاًل، سواء وقع من البائع كبعت، أو من املشرتي كأن يبتدىء
بألف، والَقبول: الفعل الثاين، وإالَّ فكل منهما إجياب أي إثبات، فُسمِّي اإلثبات الثاين بالقبول متييزاً له 

 .3عن اإلثبات األوَّل، وألنه يقع قَبواًل ورًضا بفعل األول(

                                                           

 (.3/9(؛رد احملتار مع رد املختار )70(، ورقة )3733الوقاية خمطوطة مكتبة طوب قاب ) 1

صدر عن العاقد  اململك أو املؤجر، أو املعري أو حنوه، والقبول هو ما هذا التفسري الذي ذكرناه لإلجياب والقبول هو للحنفية، وأمَّا غريهم فيظهر من كتبهم أن املراد باإلجياب هو ما صدر عن عاقد معني مثل 2

(، وجممع األهنر يف شرح ملتقى 5/283(، والبحر الرائق )3/4(، والفتاوي اهلندية )5/74) -مع شرح العناية-صيل ذلك: فتح القدير اآلخر مثل املتملك، أو املستأجر، أو املستعري، أو حنوه. انظر يف تف

(، وكشف 3/339(، والروضة )3/375تاج )(، وهناية احمل1/457(، والغاية القصوى )9/162(، واجملموع للنووي )3/4) -مع حاشية الدسوقي  -(، والشرح الكبري4/228(، ومواهب اجلليل )2/4األحبر )

 (.4/260(، واإلنصاف )2/3القناع )

 (.5/74فتح القدير ) 3
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؛ فتناسب أن يكون القبول خاصاً 1أنَّ اإلجياب يف اللغة: اإلثبات، والقبول: التصديق ولذلك فالتحقيق:
 مبن صدر عن الثاين.

مثَّ إنَّ لفظي: )اإلجياب( و )القبول( يطلقان على ما كان باللفظ أو بالفعل، أو بشيء يدل على املطلوب، 
 .2إذ ال مانع لغويًّا يف هذا اإلطالق
ما ال يطلقان إالَّ على اللفظ لكن ذهب بعض الفقهاء إىل ، وهذا بناء على مذهبهم يف عدم صحة 3أهنَّ

 البيع بالتعاطي.
غري أنَّ القفال الشاشي الكبري أشار إىل أن اإلجياب والقبول يطلقان على الفعل أيضاً على الرغم من أنَّ 

هما( يف التعريف إلدخال ، ولذلك فال داعي إىل زيادة )أو ما يقوم مقام4مذهبه عدم صحة البيع بالتعاطي
كما   -التعبري بالفعل وحنوه فيه، وذلك ألنَّ اإلجياب والقبول مبثابة اإلشعار والدليل على الرتاضي، وهو

 .5يكون بالقول والفعل -يقول النووي 
هذا القيد لإلشارة إىل إدخال العقود اليت يقوم شخص واحد بتويل طرفيه، فحينئذ يقوم  6وزاد بعض آخر

، وكاألب واجلد يف بيع 7مقام اإلجياب والقبول كاجلد يف جواز إنكاح بنت ابنه عن ابن ابنه اآلخرتعبريه 
 .8مال الطفل لنفسه، والوكيل إذا أذن له املوكل يف البيع من نفسه وحدَّد الثمن له عند من أجازه

                                                           

 (.4/34(، )1/141(، والقاموس احمليط )322، 2/145(، واملصباح املنري )4766، 3517لسان العرب )ص 1

 انظر املصادر السابقة. 2

والبيع على ضربني: أحدمها اإلجياب، والقبول... والثاين: »(، 3/561، وقال ابن قدامة يف املغين )« باإلجياب والقبول، فأما املعاطاة فال ينعقد هباوال ينعقد البيع إالَّ »( حيث قال: 9/162انظر: اجملموع ) 3

 (.4/263وراجع: اإلنصاف )«. املعاطاة

مذاهب  ذلك مذهب الشافعي، فلو مل يكن اإلجياب والقبول شاملني للقول والفعل ملا قيدمها به.انظر: حلية العلماء يف حيث قيدمها بالقول ألنَّ « وال ينعقد البيع إالَّ باإلجياب والقبول بالقول»حيث قال:  4

 /أ(.186( ورقة )1( )ج 1138الفقهاء، خمطوطة أيا صوفيا رقم )

 (.5/74(، وفتح القدير )9/165اجملموع للنووي ) 5

 «.جياب أحد املتكلمني مع قبول اآلخر... أو كالم الواحد القائم مقامهما أعين متويل الطرفنيالعقد جمموع إ»( حيث قال: 2/341فتح القدير ) 6

 (.6/470البن قدامة )(، واملغين 306(، واألشباه للسيوطي )ص2/726(، والغاية القصوى )174(، والقوانني الفقهية )ص2/222(، والشرح الكبري ــــــــ مع حاشية الدسوقي ــــــــ )2/346انظر: فتح القدير ) 7

ا ميتنعان ألجل التهمة»وهذا جائز عند احلنفية واملالكية والشافعية، قال الزركشي:  8 (، وحاشية ابن عابدين 3/348، فإذا انتفت كما يف املسائل السابقة جاز.انظر: الشرح الكبري )«إنَّ احتاد القابل واملوجب إمنَّ

 (.89، 1/88القواعد للزركشي )(، واملنثور يف 4/525على الدر املختار )
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 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 27 

كون املوجب طرفيها بأن يويف نظرنا ال حنتاج إىل هذه الزيادة، ألنَّ القاعدة العامة يف العقود هي تعدد 
شخصاً، والقابل شخصاً آخر، وذلك الختالف مصلحة كل واحد منهما، واختالف مقتضى العقد وآثاره 
وأغراضه بالنسبة هلما، غري أنَّه يف بعض احلاالت وعلى سبيل االستثناء أجيز لواحد أن يتوىل طريف العقد 

باعتباره  -اقد يف الواقع على فرض وجود التعدذد حيث إنَّ الععندما ينتفي املانع من االحتاد، وحينئٍذ ُيَكيَّف 
 شخص، وباعتباره ميثل القابل شخص آخر. -ميثل املوجب

 .1وبعبارة أخرى: فالتعدد إما على سبيل احلقيقة، أو على سبيل احلكم والتقدير كما يف بعض حاالت
لشرعي جبعل فت موانعه يرتتب عليه أثره امثَّ بعد ذلك ميكننا القول بأنَّ العقد إن توفرت شروطه، وانت

 الشارع وأمره، كما ميكننا تقسيمه إىل صحيح، وموقوف، ومنعقد، والزم، وفاسد...
 ويف تعريفنا إشارة إىل أن حقيقة العقد تتكون مبا يعقده القلب يف الباطن، غري أن ذلك ال يظهر إالَّ بالتعبري

 .2عنه، فتتحقق عندئٍذ صورة العقد
 
 رادة المنفردة : ( اإل5)

،  3هي مصــــدر أراد ، وأصــــله من راد يرود روداً فيقال : راد فالن إذا ســــعى يف طلب شــــيء اإلرادة، لغة
، 5، وقال الفيومي : هي الطلب واالختيار 4قال ثعلب : اإلرادة تكون حمبة وغري حمبة ، ومبعىن القصــــــــــــــد

ـــــــــــــــــ( : " اإلرادة يف األصـــل قوة502وقال الراغب األصـــفهاين )ت مركبة من شـــهوة ، وحاجة ، وأمل ،  هـ
وجعل امساً لنزوع النفس إىل الشيء مع احلكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل ، أو ال يفعل ، مث يستعمل مرة يف 
املبدأ وهو نزوع النفس اىل الشـــــــــــيء ، وتارة يف املنتهى وهو احلكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو أن ال يفعل 
                                                           

 «.أو املراد باللفظني ما هو أعم من احلقيقة واحلكم فيدخل متويل الطرفني(: »2/344قال ابن اهلمام يف فتح القدير ) 1

(، 2/294(، وراجع: أحكام القرآن للجصاص )1/457، والغاية القصوى )(99ــــــــ  8/97(؛ والوجيز مع شرحه فتح العزيز )10( ورقة )2فقه شافعي طلعت( )ج  206الوسيط للغزايل، خمطوطة دار الكتب ) 2

 (.82(، والتعريفات )ص3/9(، ورد احملتار على الدر املختار )2/341(، وفتح القدير )6/30وتفسري القرطبـي )

وذكر معىن آخر للرود وهو  206( واملفردات للراغب األصــــفهاين ص 3/32( وكشــــاف مصــــطلحات الفنون )1/362( واملصــــباح املنري )1/307( والقاموس احمليط )20/1772لســــان العرب البن منظور ) 3

 الرتدد يف طلب الشيء برفق 

 ( واملصادر السابقة 20/1772لسان العرب ) 4

  (1/236املصباح املنري )  5
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مث اســـتشـــهد ببعض آيات من  1به املنتهى، وهو احلكم، أو ما شـــابه ذلك " فإذا اســـتعمل يف اهلل فإنه يراد
وءاً َأُو أَرَاَد ِبُكُم َرمُحًَة ( أي إن  2القرآن الكرمي وذكر معانيها فقال : " فمعىن قوله تعاىل ) ِإُن أَرَاَد ِبُكُم ســــــُ

اداً(ُعُلّواً يف اأُلَُرضِ  حكم.... وقد تذكر اإلرادة ويراد هبا القصــــــــد مثل قوله تعاىل: ) ال يُرِيُدونَ   َوال َفســــــــَ
3 

 . 4أي ال يقصدونه وال يطلبونه .. "
، قال التهانوي : وقد يراد  5فهي مبعىن القصـــــــــد إىل الشـــــــــيء واالجتاه إليه وأما اإلرادة في عرف الفقهاء

 .    6باإلرادة جمرد القصد عرفاً ومن هذا القبيل إرادة املعىن من اللفظ
هي االلتزامات اليت تتم برضـــــــــا طرف واحد، أو بعبارة أخرى قدرة اإلرادة  المنفردة والمقصـــــــود باإلرادة

الواحــدة على إنشــــــــــــــــاء التزام ال حيتــاج إىل طرف آخر، مثــل الطالق والنــذر، والرجعــة، والوقف على غري 
 . 7املعني، والكفالة، والوصية على غري املعني

وأما أهم تطبيقات اإلرادة املنفردة يف القوانني املعاصــــرة ، و اصــــة القانون املدين املصــــري الذي يأخذ هبا  
 استثناء ، فتكمن يف احلاالت اآلتية : 

، فقد نصـــــــــــت  8. االجياب امللزم الذي أخذ به القانون األملاين كواحد من أهم تطبيقات اإلرادة املنفردة1
إذا عني ميعـاد القبول التزم املوجـب على  -1ملـدين املصــــــــــــــري احلـايل على أنـه : )من القـانون ا 93املـادة 

 وقد يستخلص امليعاد من ظروف احلال ، أو من طبيعة املعاملة(. -2اجيابه إىل أن ينقضي هذا امليعاد. 

                                                           

 207-206املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص   1

 17سورة األحزاب / اآلية   2

 83سورة القصص / اآلية   3

 ( 3/32( وكشاف مصطلحات الفنون )1/208وراجع : روح املعاين لآللوسي ) 207-206املفردات يف غريب القرآن ص   4

( وراجع : املوســـــــوعة الفقهية ، إصـــــــدار وزارة 3/143( واملقنع ط. املطبعة الســـــــلفية )4/5( وحاشـــــــية البجريمي على منهج الطالب ط. املكتبة االســـــــالمية ، ديار بكر برتكيا )2/322انظر : البحر الرائق )  5

 ( 3/5األوقاف بالكويت مادة إرادة )

 ( 3/33كشاف مصطلحات الفنون )   6

-2/1021م )2002دار البشائر اإلسالمية / بريوت  2اإلسالمي ط.مزيد من التفصيل والتأصيل وبيان املذاهب الفقيهة والقانونية مع الرتجيح ، كتابنا : مبدأ الرضا يف العقود ، دراسة مقارنة يف الفقه يراجع لل 7

1068) 

 22لاللتزام يف مشروع القانون املدين املصري ص شيفاليه ، مقالته يف جملة القانون واالقتصاد بعنوان : اإلرادة مصدراً  8
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ايل، وإمنا إذا فاإلجياب إذا مل حيدد له مدة مل يقل بإلزامه القانون املصــــــري القدمي، وال القانون القانوين احل 
اقرتن بــأجــل يلزم املوجــب البقــاء على إجيــابــه طوال املــدة احملــددة يف كال القــانونني غري أهنمــا خيتلفــان يف 
التكيف واألســــاس الذي يســــتمد منه هذه القوة، فالقانون القدمي بين على قوله هذا على أســــاس أن هناك 

ينئذ دل عن إجيابه املدة احملددة، ويكون القبول حعقداً مت بني املوجب واملوجب له يلزم األول بأن ال يع
، يف حني أن القضـــاء كان يكيفه يف الغالب  1ضـــمنياً بســـكوت املوجب له، ألن هذا األجل يف مصـــلحته
، وأما القانون احلايل فبىن إلزامه على أســــــاس  2على أســــــاس املســــــؤولية التقصــــــريية وناصــــــره يف ذلك الفقه

 اً للنص السابق.اإلرادة املنفردة املقررة طبق
وقد أشــــــــــارت هذه املادة إىل أن اقرتان األجل باإلجياب قد يكون ضــــــــــرحياً بأن يذكر املوجب مدة حمددة  

إلجيابه، او ضــمنياً بأن يســتخلص امليعاد من ظروف احلال، أو من طبيعة املعاملة مثل ما إذا عرض مالك 
وعند النزاع  وال املدة الالزمة للتجربة واضـــــحآلة أن يبيعها حتت شـــــرط التجربة، فقصـــــد االرتباط بإجيابه ط

، وكذلك األمر إذا صدر اإلجياب لغائب دون أن حيدد املوجب ميعاداً للقبول، فإنه  3يرتك األمر للقاضي
يبقى ملتزماً إىل الوقت الذي يتســـع لوصـــول قبول يكون قد صـــدر يف وقت مناســـب وبالطريق املعتاد، وله 

 .وهكذا  4أن يفرض تأخري وصوله
ومييل الفقه الفرنســــي إىل األخذ هبذا احلل حيث يســــلم بأن املوجب يلتزم بعدم العدول عن إجيابه ما دام  

قد اقرتن بأجل، غري أنه ثار اخلالف يف األساس القانوين هلذا اإللزام، ويكاد الرأي الذي بدأ يتغلب يأخذ 
إىل أن مصـــــــــدر ذلك العقد نفســـــــــه  ، يف حني ذهب جانب كبري من الفقه 5بان مصـــــــــدره اإلرادة املنفردة

حيث إن من صــــــــــــــدر منه اإلجياب قد عرض أيضــــــــــــــاً بان يلتزم بعدم العدول عن إجيابه مدة معينة وعلم 
، غري أننا لو ســرنا على ضــوء األســاس  6الطرف اآلخر بذلك، وســكوته يعد قبوالً ، ألن العرض ملصــلحته

                                                           

 ( وقد ذكر عدة قضايا هبذا اخلصوص 1/208د. السنهوري ، الوسيط ) 1

  226-244( ونظرية العقد ص 209-1/208د. السنهوري ، الوسيط ) 2

 يراجع: جمموعة األعمال التحضريية  3

 ( 104بند  1/210د. السنهوري ، الوسيط ) 4

 (2/271( وكوالن وكابيتان )1/18تزامات )دميوج يف االل 5

  54-53( ود. السنهوري ، املوجز ص 187،  1/143بالنيول وريبري وأمسان ) 6
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دة ، وتكون داخلــة يف نطــاق اإلرادة املطلقــة، الــذي ذكرنــاه خلرجــت هــذه احلــالــة عن نطــاق اإلرادة املنفر 
ال يعترب إرادة تنشــــــــــــــإ األثر وحدها وإمنا حيتاج يف ذلك إىل قبول  –مهما كان  –وذلك ألن اإلجياب 

اآلخر سواء كان قبوالً صرحياً او ضمنياً ، كما أنه ال تدخل يف نطاق العقد، ألن اإلجياب امللزم له إلزاميته 
بول من ســــــــكوته، بل إن بعض األمثلة له ال ميكن حتقق الســــــــكوت املطلوب حىت قبل أن يســــــــتخلص الق

منه، ففي حالة مالك اآللة اليت عرضــــــــها بشــــــــرط التجربة، ويأخذها الدائن للتجربة ال يقال: إن ســــــــكوته 
قبول، بل وال بدؤه بالتجربة قبول وإمنا ينبثق القبول بعد إجراء التجربة صــــــم ســــــكوته ، فقبل اســــــتخالص 

و التصـــريح به ال يبقى أســـاس لإللزام على أســـاس العقد البتة، فقبل أن اإلجياب ما دام قد اقرتن القبول، أ
بأجل صـــــــريح او ضـــــــمين ملزم منذ نطقه به إىل أن يرفضـــــــه الطرف اآلخر وهلذا فاألســـــــاس هلذه القوة هو 

بـإرادة  أن يلغيـهومن هـذا املنطلق أن اإلجيـاب ملزم مطلقـًا لكنـه للموجـب احلق يف  –كمـا قلنـا   –اإلرادة 
أخرى غري أنه إذا حدده مبدة معينة فمعىن ذلك ألغى بنفســــــــــــــه احلق يف أن يلغيه بإرادة أخرى طوال بقاء 

 املدة.
 
م م( على أنه : )يكون إنشاء املؤسسة بسند رمسي أو وصية( 1-70املؤسسات، حيث تنص املادة ) -2

الذي  1956لســـــــــــنة  384قد ألغيت بقانون رقم وهي تنشـــــــــــأ باإلرادة املنفردة غري أن هذه املادة وحنوها 
حيث نظم هذا  1972لسنة  8الذي عدل أيضاً بالقانون رقم  1964لسنة  32ألغى بدوره بقانون رقم 

 . 1 القانون األخري اخلاص بأحكام وقواعد اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة(
 
من وجه ( 1م م( بقوهلا: )162الوعد باجلائزة املوجه إىل اجلمهور، وهذا ما نصـــــــــــــــت عليه املادة ) -3

للجمهور وعـدا جبـائزة يعطيهـا عن عمـل معني التزم بـإعطـاء اجلـائزة ملن قـام هبـذا العمـل و لو قـام بـه دون 
م بــالعمــل جــاز لــه الرجوع يف ( وإذا مل يعني الواعــد أجال للقيــا(2نظر إىل الوعــد بــاجلــائزة أو دون علم هبــا

وعده بإعالن للجمهور، علي إال يؤثر ذلك يف حق من أمت العمل قبل الرجوع يف الوعد. وتســـــقط دعوى 
 املطالبة باجلائزة إذا مل ترفع خالل ستة أشهر من تاريخ إعالنه العدول للجمهور(.

                                                           

  (1/156م  )1978يراجع: أنور العمروسي، التعليق على نصوص القانون املدين املعدل ط. سنة  1
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فقد فرقت املادة بني حالتني: حالة حيدد فيها الواعد وعده مبدة، وأخرى ال حيدد فيها مدة حمدد، ففي  
احلالة األوىل يلتزم الواعد هنائياً مبشــــــــــــــيئته وحدها دون أن يكون له أين عدل عن وعده بل يكون ملزماً به 

ه عمل املطلوب يتحلل الواعد من وعدخالل املدة احملددة، غري أنه إذا انقضـــت هذه املدة ومل يقم أحد بال
حىت ولو أجنز العمل فيما بعد، أما احلالة الثانية فالواعد ملتزم فيها بوعده، غري أن له احلق يف العدول عنه 

 .1وفقاً لألوضاع اليت صدر هبا بأن حيصل العدول علناً عن طريق النشر يف الصحف، أو اللصق مثالً 
 ة: ن الوعد ، وبني الرجوع عنه ال ختلو احلال فيها عن أحد الفروض اآلتيمث إن الفرتة اليت تقع بني إعال

 أنه مل يبدأ بتنفيذ الوعد املطلوب فيكون الواعد قد حتلل هنائياً من نتائج وعده. -أ
أنه قد بدئ يف تنفيذه لكن مل يبلغ مرحلة اإلمتام ، فيلتزم الواعد بأن يرد إىل من بدأ يف هذا التنفيذ  -ب

لكن بشرط أن ال جياوز يف ذلك قيمة اجلائزة املوعود هبا، وال يعترب الوعد الذي عادل عنه أساساً  ما أنفقه
هلذا االلتزام، بل هو يرد يف أساساه إىل أحكام املسؤولية التقصريية املقررة يف نصوص القانون غري أن هذه 

وم إعالن ضــاء ســتة أشــهر من ياملســؤولية تســقط يف حالتني: حالة ســقوط الدعوى باســرتداد ما أنفق بانق
الرجوع يف الوعد، وحالة إقامة الواعد الدليل على أن النجاح املنشـــــــــــود مل يكن ليتحقق لو أن ما بدئ يف 
تنفيذه قد مت، إذ تنعدم يف هذه احلالة رابطة الســـببية بني الضـــرر الذي أصـــاب من حتمل النفقات، ورجوع 

 لبدء يف تنفيذ العمل املطلوب قبل إعالن العدول وإمتامهالواعد يف وعده وكذلك يكون الشـــــــــأن يف حالة ا
 .2بعد العدول

 هذا ويتبني من نص املادة السابقة أن أركان الوعد باجلائزة أربعة، وهي: 
 . صدور إرادة باتة من الواعد1
 . وأن يكون توجيه اإلرادة للجمهور عن طريق علين كالصحف أو املنشورات أو حنو ذلك.2
 إلرادة إىل اجلمهور ال إىل شخص معني، أو أشخاص معينني.. وأن يوجه ا3

                                                           

 ( 2/339يراجع: جمموع األعمال التحضريية للقانون املدين ) 1

 ( 340-2/339املرجع السابق ) 2
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. وأن يتضمن اإلرادة أمرين على األقل، مها: جائزة معينة يلتزم الواعد بإعطائها للفائز هبا، وشيء معني 4
، فإذا اجتمعت هذه األركان األربعة قام التزام الواعد وترتب عليه 1يقوم به الفائز حىت يســــــــــــــتحق اجلائزة

كون الواعد ملتزماً باجلائزة كاملة مبقتضـــــــى إرادته املنفردة يف ثالث حاالت، هي: )أ( إذا حدد حكمه، وي
مدة وقام الفائز بالعمل خالل هذه املدة. )ب( إذا مل حيدد مدة ومل يرجع يف وعده وقام الفائز بالعمل. 

 )ج( إذا مل حيدد مدة ورجع يف وعده ولكن الفائز قام بالعمل قبل الرجوع.
 احلالتني األوليني يتقادم التزام الواعد  مس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة ، ويف احلالة الثالثة يسقطففي 

التزامه إذا مل ترفع دعوى املطالبة باجلائزة يف خالل ســــــتة أشــــــهر من تاريخ اعالن الرجوع وفقاً لنص الفقرة 
 . 2الثانية من املادة السابقة

ال يعتد بالنظريات العامة ، وإمنا هو قائم على السـوابق القضـائية ، ولذلك ال وأما القانون اإلجنليزي فهو  
توجد فيه نظرية عامة لاللتزام حىت يبحث عن مصــادره، كما هو املعهود يف القوانني ذات الصــبغة الالتينية 

جيوز ملقدم ) ، فال يوجد يف القانون اإلجنليزي باإلجياب امللزم حىت ولو كان مقروناً بأجل، يقول ولســــون :
العرض أن يســــــــحب عرضــــــــه يف أي وقت قبل قبوله، وبشــــــــرط أن يصــــــــل هذا اإللغاء إىل علم صــــــــاحب 

 اليت تتلخص وقـــائعهـــا يف أن املـــدعي عليـــه  Dickinson V. Dodds 4ويف قضــــــــــــــيـــة   3العرض...(
Dodds   جنيه إســــــــــــــرتليين، وبني له أن العرض قائم لفرتة  800قد عرض بيع منزل للمدعي نظري مبلغ

ولكن املدعي عليه باع املنزل لشـــــخص آخر قبل انقضـــــاء األجل الذي حدده لســـــريان العرض ومل يكلف 
نفســــــــــــه عبإ إخطار املدعي، ومسع هذا األخرية بالبيع من أحد معارفه ، ومع ذلك تقدم إىل املدعي عليه 

نه وبني آخر، فعرض بيوأخطره بقبول عرضـــــه خالل املهلة املددة ، غري أنه رد قبوله حبجة انه قد مت البيع و 
األمر على القضـــــــــاء فنصـــــــــت حمكمة االســـــــــتئناف برفض اإلقرار بفعالية القبول، وأقرت عدم وجود العقد 

                                                           

( ود. حممود مجال الدين ، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات 1/463( وأنور العمروسي ، املصدر السابق )1/413( ود. عبداحلي حجازي، موجز النظرية العامة لاللتزام )1/1302د. السنهوري ، الوسيط ) 1

  437يف القانون املدين املصري ص 

 م م هي مدة إسقاط ، ال مدة تقادم فال يرد عليها الوقف وال االنقطاع  162ملصادر السابقة ، وهذه املدة األخرية اليت تضمنتها الفقرة الثانية من املادة يراجع: ا 2

  85،  84،  83، ونفس املعين عند شييت ، بند  Wilson, J.F: Principles if the law of contracts, London, 1957)(ولسون 3

 ch. D. 463 2(1876)، رقم ) 1876قضية سنة  4
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بينهما، وكيفت ذلك بأن املدعي عليه حينما باع منزله آلخر فهذا يعين أنه قد ســحب عرضــه ضــمنياً، مث 
: )من  James قضــــــــــية ما قاله القاضــــــــــيإن املدعي قد علم بذلك مث تقدم بقبوله ، وجاء من حيثيات ال

الطبيعي أن املرء يلتزم باإلخطار يف حالة التغيري الذي يطرأ على العرض ويف تلك القضية ثابت أن املدعي 
علم أن املدعي عيه مل يعد راغباً يف بيع املنزل إليه وبصــــــــورة واضــــــــحة متاماً، كما لو كان قد قال له : إنين 

 .1 أسحب العرض(
تدل بوضـــوح على أن مقدم العرض )املوجب( له احلق يف الرجوع عن عرضـــه حىت ولو كان  وهذه القضـــية

، وهذا بعكس التشـــريعات احلديثة اليت 2قد حدد له أجاًل، أو أنه مل يوصـــل خرب ســـحبه إىل الطرف الثاين
 جعلوا اإلجياب حينئذ ملزماً ال جيوز العدول عند ما دامت املدة باقية.

بيقات قضــــــــــــــائية تذكر يف نطاق العرض والقبول يف القانون اإلجنليزي لكنها هي غري أنه يوجد بعض تط 
تطبيقات لإلرادة املنفردة يف التشــــريعات األخرى مثل الوعد باجلائزة لكن التكييف فيها خيتلف يف كل من 

بيل قالتشــــريعني ، يقول ترايتل: )إن اإلعالن عن جوائز مقابل أشــــياء مفقودة او مســــروقة تعترب أيضــــاً من 
الدعوة للتعاقد ألنه منشــــــورة بقصــــــد االرتباط، وال تتطلب املزيد من املســــــاومة، وينطبق الشــــــيء ذاته على 

ولذلك يذكر الفقه االجنليزي الوعد باجلائزة للجمهور، أو لشــــــــخص  3اإلعالنات األخرى للعقود املنفردة(
ه بالعقد من عني أو لغريه يســـــميمعني دون تفرقة تذكر بينهما باعتبار أن كليهما عقد، فالوعد لشـــــخص م

وال يقصــد به أن يكون له طرف واحد، ألن العقد ال يتم إالّ بشــخصــني، لكن يقصــد به   4جانب واحد
أن يكون هناك طرف واحد ملتزم، مثل الســــــــــــــند اإلذين، والكمبيالة، والتعهد بدفع مكافأة ملن يعثر على 

                                                           

( وقضايا يف 37/38(  ويراجع ، ولسون املصدر السابق )Covrt Wright V. Heegstaep (1911) 105 L.T. 628، وهناك قضية أخرى يف نفسى املعىن وهي قضية ) 472حيثيات القضية ص  1

 5ص  1972قانون العقد ط. لندن 

لعرض مستمراً إذن فإن فإذا مل يكن ايف القضية السابقة أنه : )ولكي ينشأ العقد ال بد من توافر الرضاء لدى كال الطرفني ويف نفس اللحظة، أي كون عرض سار حىت حظة القبول فكان من أقوال القاضي  2

ا يدور يف ذهنه، أو أن مقدم العرض قد عدل عن رأيه...( فهذه األقوال تشري إىل أن التزام مقدم القبول والرضا من طرف واحد ال يقابله عرض، ورمبا هناك التزام على أحد األطراف أن خيطر الطرف اآلخر مب

 العرض الذي حدد بعرضه مدة حمددة يرتتب عليه مسؤولية وأما العقد فال بد أين كون العرض باقياً .

  10(  ص Teritel C.H. : The law of contracts 5ed. London 1979ترايتل ) 3

  12بند  8( ص  Chitty: on contracts, 22nd. ed. London 1961) وشييت 10، وترايتل ، املصدر السابق،  ص  38ولسون ، املصدر السابق  ص 4
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من جانب واحد مثل  عقود التعويض يشــــــكل  ، يقول ولســــــون: )يف العقود1أشــــــياء مفقودة أو حنو ذلك
األداء املنصــوص عليه بالعقد قبوالً للعطاء، ومنطقياً جيوز ســحب العرض يف أي وقت شــاء قبل االرتباط، 
فمدمن التدخني الذي يعرض عليه مخس جنيهات إذا امتنع عن التدخني ملدة شهر ال يقبل هذا العرض، 

 .2 لى امتناعه(أو يكمل التزامه إالّ إذا انقضى شهر ع
وقد اقرتح الفقه اإلجنليزي اقرتاحني لتفادي الصــــــعوبات هبذا اخلصــــــوص:  أحدمها معاملة العرض املذكور  

باعتباره ذا شـــــــــقني : الشـــــــــق األول : عرض صـــــــــريح للدفع عن اكتمال االلتزام، والثاين: عبارة عن عرض 
عرض  ويف هذه احلالة إذا جرى الرجوع يفضـــمين يف أن يظل العرض مفتوحاً إذا ما شـــرع امللتزم يف األداء 

 .3صريح فإن املتقدم بعرض سوف يكون من حقه التعويض على أساس وجود عقد ضمين
، أن املبدأ يف التصـــــــــرف املطلوب ينبغي ان  4واالقرتاح الثاين : هو اقرتاح الفقيه اإلجنليزي املعروف بولوك 

د تبنته جلنة جيعل العقد واجب التنفيذ ، وهذا االقرتاح ق ينظر إليه باعتباره قبواًل للعرض ، بينما اكتماله
 . 5م1937مراجعة القانون اإلجنليزي يف تقريرها املؤقت السادس 

يقول  ولســـــون : )وكال االقرتاحني حيوالن دون الرجوع يف العرض إذا ما شـــــرع يف األداء، ومها اســـــتثناءان  
ات بول، وباإلضافة إىل ذلك جيوز ان تكون هذه االفرتاضواردان على القواعد العادية املستقرة للعرض والق

ان نعاجلها من منطلق أن املعروض عليه ما كان ليبدأ يف تنفيذ فعل مطلوب منه بدون التزام باســـتكماله ، 
ولذلك يبدو أنه ليس هناك مثة ما يدعو إىل إدخال تعديالت على قواعد العرض والقبول جملرد إلزام أحد 

 .6 أطراف العقد(

                                                           

 12بند  8شييت ، املصدر السابق ص  1

 ( at P. 753Offord V. Devies (1862) 12 C.  B. (N.S) 748، ويف هذا اخلصوص قضية ) 28ولسون ، املصدر السابق ص  2

  88بند  46، وشييت املصدر السابق ص 38ولسون املصدر السابق ص 3

 19سري فريدريك بولوك ، العقود ط. الثانية عشرة ، لندن ص   4

 31،  24،  23يراجع هذا التقرير وال سيما ص  5

 39ولسون ، املصدر السابق ص  6
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أن الوعد جيوز العدول عنه ما دام الطرف اآلخر مل يبدأ بالعمل، ألن  -كما يقول شـــــييت   -واخلالصـــــة   
 . 1قبول العرض يكتمل باألداء

وأما الوعد بشــيء للجمهور فهو غري ملزم أيضــاً إىل أن يقبله واحد او أكثر بناء على أن االلتزام اإلرادي  
، يقول شييت : )إن العرض جيوز  2عرض، والقبول، واملقابل أو التسجيلال يتم يف القضاء اإلجنليزي إالّ بال

تقدميه للجمهور كافة، ولكن لن يشــــــــنأ العقد حىت يقبله شــــــــخص حمدد بذاته، أو أشــــــــخاص، ومن أمثلة 
العروض العامة اإلعالن املوجه للجمهور مبنح مكافأة ملن يقعل شــــــــــــــيئاً معيناً ، وينشـــــــــــــــأ العقد إذا قبل 

أن يفعل الشـــيء املعلن عنه، وطبعاً مثل هذا العرض ال يتضـــمن مقاباًل، ولذلك ال ينشـــأ الشـــخص املعني 
وقد مّيز الفقه بني العروض العامة القابلة للتنفيذ من أكثر من شــــــــــــــخص واحد  3 العقد حىت يتم التنفيذ(

اإلعالن  فمن أمثلة الثاين –أي مبرة واحدة  –والعروض اليت يقصــــــد هبا أن ينفذها شــــــخص واحد مبفرده 
عن مكافأة ملن يعثر على شــــــــيء مفقود أو من يتقدم مبعلومات فقد قضــــــــت احملكمة أن من يرد الشــــــــيء 

 .4املفقود يستحق املكافأة املعلن عنها، وهذا يراعي فيه أن املكافأة تدفع ملرة واحدة فحسب
يف أن الشركة املدعي  تتلخص وقائعها 5أما املسألة األوىل فهي بتكرر اجلائزة يتحقق املطلوب، ففي قضية 

عليها كانت قد نشرت إعالناً يف الصحف: أهنا تدفع مائة جنيه إسرتليين ألي شخص يصاب باألنفلونزا 
بعد اســـتخدام دواء كانت هي تقوم بصـــنعه، ومع اتباع اإلرشـــادات املرفقة باملســـتحضـــر، وأهنا قد أودعت 

بها ن رفعت املدعية دعوى ضــــد الشــــركة تطالأحد املصــــارف ألف جنيه لزيادة التوثيق واجلدية، مث حدث أ
باملبلغ املذكور، ألهنا اتبعت اإلرشـــادات ، ومع ذلك أصـــابتها األنفلونزا اليت اجتاحت بريطانيا، وأصـــدرت 
احملكمة حكماً لصـــــــاحلها على الشـــــــركة بدفع مائة جنيه، فرفضـــــــت الشـــــــركة إعطاءها حبجة أن العرض ال 

بني العرض العام املمكن والعقد  Bewenهذا الدفع، وميز قاضيها يكون للناس كافة، فلم تقبل احملكمة 
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غري املمكن إذا كان أطرافه الناس كافة قائاًل: )مع أن العرض يقدم للناس كافة فإن العقد يعقد عادة مع 
 .1 عدد حمدود من الناس الذين يقبلون شروط التعاقد ومع نيتهم السليمة يف اإلعالن(

مث إن القضـــــــاء والفقه اإلجنليزي اشـــــــرتط يف اســـــــتحقاق العامل اجلائزة أن يكون قد قام بالعمل بناء على  
علمه بالعرض يقول شــييت : ) يف حالة تأدية العمل أو اخلدمة اليت تســتويف شــروط العرض ولكن من أدى 

دما اء بالعرض عنالعمل أو اخلدمة مل يكن مدركاً بوجود العرض، هل يســــــــــــــتطيع ان يطالب بدفع ما ج
وغالب  3.  وهذا ما عليه الفقه2 تصــل حقيقة العرض إىل علمه؟ يبدو من املقبول القول بأنه ال يســتطيع(

ي جاء الرد فيهما على االســـــتفســـــار باإلجياب ، أ –على حد قول شـــــييت  –القضـــــاء باســـــتثناء قضـــــيتني 
اعتمدت  4العرض ففي إحدامها أوجبتا التعويض على الرغم من جهل من أدى العمل أو اخلدمة بوجود

قضت احملكمة اجلزئية ان ضابط البوليس  5احملكمة على حجية الصيغة اليت كانت حتت نظرها، ويف الثانية
يســــــــــــــتحق املكافأة املعلن عنها حىت ولو كان قد أدى باملعلومات املطلوبة قبل اإلعالن بعرض املكافأة، 

، 6 (ات، ونظر النقاد إىل هذا احلكم باعتباره غري مرضيقول شـــــــــتييت: )ومع األســـــــــف مل يرد بالقرار حيثي
 7وباملقابل فهناك عدة قضايا تؤيد القاعدة العامة يف عدم نشأة التعاقد بينهما من أوضحها قضية أمريكية

م حكمت فيها احملكمة بضــــــــرورة العلم بالعرض، ألنه يف حالة عدم العلم يكون 1868يف نيويورك ســــــــنة 
 .8يتم العقد القبول بدون عرض، فال

ومن هنا خيتلف القانون اإلجنليزي والقانون األمريكي عن القانون األملاين واملصــــــــري والعراقي يف اشــــــــرتاط  
علم العامل بالوعد أثناء عمله ويعود الفرق يف ذلك إىل اخلالف يف التكييف يف كلتا اجملموعتني فبينما ال 
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لزم إالً عن العرض )اإلجياب( الذي حيتاج إىل القبول وال ي خيرج الوعد باجلائزة يف القانون اإلجنلوا أمريكي
به، فيكيف على ضــواء قواعد العقد، اجته الفقه احلديث والتشــريعات احلديثة إىل تكييف ذلك على ضــوء 

 اإلرادة املنفردة.
 
 االلتزام والوعد والمواعدة والتعهد : ( 6)

 . 1أي فرض على نفسه ما مل يكن واجباً عليه، لغة : مصدر التزم ، فيقال : التزم به ، االلتزام
 واملقصود به هنا ال خيرج عن معناه اللغوي .

وااللتزام يف االصـــــطالح القانوين : رابطة قانونية بني شـــــخصـــــني دائن، ومدين يطالب مبقتضـــــاه الدائن من 
 االخر أداًء مالياً.

 . 2شروع، واإلثراء بال سبب، والقانونومصادر االلتزام هي: العقد، واإلرادة املنفردة، والعمل غري امل
 

, فهو تصرف شرعي قويل يتم بإرادة 3)أو الِعَدة( هو اإلخبار عن إنشاء املخرب معروفاً يف املستقبل والوعد
 منفردة. 

ـــــــــــــِكنَّا مُحُِّلَنآ  ُوزَاراً مِّن زِيَنِة أَ والوعد لغة هو التعهد، وكذلك عقًدا، قال تعاىل: )َمآ َأُخَلُفَنا َمُوِعَدَك مبَُلِكَنا َولَـ
اِمرِيذ( َذلـِـَك أَُلَقى الســـــــــــــــَّ ا َفكــَ نــَاهــَ َذفـُ ، حيــث قــال جمــاهــد: املوعــد: العهــد، وكــذلــك قولــه تعــاىل: 4اُلَقُوِم فـَقــَ

 .6قال: عهدي 5)َفَأُخَلُفُتُم مَُّوِعِدي(
الشراء، أو حنو ذلك يف قيام بوالوعد بالبيع ــ أو حنوه ــ هو التعهد بإنشاء البيع ــ مثالً ــ يف املستقبل، أو بال

 املستقبل.
                                                           

  لسان العرب ، والقاموس احمليط ، والعجم الوسيط ، مادة ) لزم ( 1

 (129-1/106اجلزء األول  مصادر االلتزام ) 1952سنهوري : الوسيط يف شرح القانون املدين ط. دار النشر للجامعات املصرية يراجع ملزيد من التفصيل : ال 2

 .153؛ وحترير الكالم يف مسائل االلتزام، ص1/254فتح العلي املالك:  3

 87سورة طه/  اآلية   4

 86سورة طه / اآلية   5

 ( مادة )وعد(6/4872لسان العرب ) 6
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 والوعد باملال: أن يتعهد بدفع املال املتفق عليه يف املستقبل.
 

فهي املشاركة يف الوعد من شخصني، وذلك بأن يعلنا عن رغبتهما يف إنشاء عقد يف  – وأما المواعدة
لنكاح يف نها املواعدة على بيع ااملستقبل تعود آثاره عليهما، وقد ذكر الفقهاء املواعدة يف عدة أماكن م

الِعَدة، واملواعدة يف الصرف، واملواعدة على بيع الطعام قبل قبضه، واملواعدة على بيع اإلنسان ما ليس 
 .1عنده وغري ذلك

واملواعدة ختتلف عن العقد الذي هو إنشاء لإللتزام يف احلال، يف حني أن املواعدة عبارة عن وعد بني 
 يف املستقبل.  طرفني بإنشاء العقد

والوعد خيتلف عن الشرط الذي هو إحداث التزام يف العقد مل يكن يدل عليه لواله ، يف حني أن الوعد  
هو إخبار عن أن الواعد يلتزم به يف املستقبل فهو ليس عقدًا وال شرطًا ، ولذلك نرى كثريًا يف الكتيب 

 الفقهية 
، احلكم يف الشرط إذا مل خيرج املذكور فيها خمرج الوعد عند تناوهلا مسألة الشروط تنص على أن حمل هذا

حيث إن الوعد ال يؤثر يف العقد بالفســـــــــــــــاد أو البطالن، فمثاًل يقول ابن جنيم : ) وقيد بإخراج ما ذكر 
خمرج الشـــــرط ألنه لو أخرجه خمرج الوعد مل يفســـــد، كما إذا باع بســـــتاناً على أن يعمر حوائطه ، وأخرجه 

 .2 لو مل ينب البائع مل جيرب، وخيري املشرتي يف الرد كذا يف الذخرية( خمرج الوعد، ولكن
وقد بني ابن جنيم أيضــــــاً كيفية الوصــــــول إىل معرفة الشــــــرط ومتيزه عن العقد، وأجرعها إىل صــــــياغة العقد  

نفســـها والظروف والقرائن اليت تالبســـه، فمثالً تكون صـــياغة الشـــرط بأن يذكر يف العقد لفظ الشـــرط، أو 
لى دون م : )وقيــد بععلى حنو ذلــك يف حني أن زيــادة الواو على )على( تــدل على الوعــد يقول ابن جني

الواو، ألنه لو زاد الواد بأن قال : بعتك هذا بكذا وعلى ان تقرضــين كذا فالبيع جائز، وال يكون شــرطاً ، 
وهو نظري ما لو دفع الرجل أرضـــاً بيضـــاء فيها خنيل فقال : دفعت إليك النخيل معاملة على أن تزرع كان 

 ل : وعلى أن تزرع مل تفســـد املزارعة، ويعرف من هاتنيولو قا –أي تفســـد  –شـــرطاً للمزارعة يف املعاملة 
                                                           

  .8/513؛ واحمللى البن حزم: 5/38؛ وشرح اخلرشي: 3/413يراجع مواهب اجلليل:  1

 (6/94البحر الرائق ) 2
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املســألتني كثرياً من املســائل كذا يف الذخرية، وتبعه يف البزازية( ، ونقل عن الولواجلي صــورة أخرى أخرجت 
 . 1 خمرج الوعد وهي : أن يقول : )اشرت حىت أبين احلوائط(

 فظية أو حالية أم عرضــــــية ، وكذلك األمر عندفاملعيار املنضــــــبط هو االعتماد على القرائن ســــــواء كانت ل
، 2املالكية حيث إن املعيار يف التمييز بينهما هو القرائن ســـــواء كانت الصـــــياغة بلفظ املاضـــــي أو املضـــــارع

ويرى الشــافعية أن الشــرط هو ما كان بصــريح لفظ الشــرط أو ما يؤدي معناه كعلى أن أفل أو تفعل كذا، 
ملة اإلخبارية، واملعيار يف ذلك أن يفهم مما ذكره أنه صــــــــــــــفة وقيد يف وكذلك فعل األمر واملضــــــــــــــارع واجل

، 3التصــــرف، فإذا مل تكن قرينة تدل على االلتزام كان وعداً، مثل إيراده بصــــيغة األمر واملضــــارع دون قرينة
 .4وقد أرجع ابن تيمية املعيار يف ذلك إىل العرف والعادة

 التفرقة يعود إىل القرائن من حيث املبدُا. ومن هذا العرض ميكن القول بان املعيار يف
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السؤال األول : هل يختلف الحكم الشرعي لالتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم إذا كان كلٌّ منها 
 بكلٍّ منا؟ملزماً للعاقدين، حتى لو ُوِجدت بينها فروق قانونية أخرى ال تخل باإللزام 

 الجواب : 
بالنسبة للعقود إذا توافرت فيها أركاهنا ، وشروطها اخلاصة باملعاوضات املالية ، وعينت فيها مجيع  -1

املسائل اجلوهرية للعقد ، وخلت من املوانع واملبطالت واملفسدات فإن العقد صحيح ملزم شرعًا وقانوناً 
 وإالّ ففيها تفاصيل.

 
لربوتوكوالت( املدنية فإن حكمها خيتلف حسب طبيعة بنودها وصياغتها، فإذا أما االتفاقية )أو ا -2

تضمنت عقداً مثل البيع، أو اإلجارة، أو حنومها وتوافرت فيها الشروط والضوابط املطلوبة يف العقد نفسه 
 فإن االتفاقية يف هذه احلالة عقد صحيح شرعاً وقانوناً.

ستقبل على شكل وعود فإهنا تأخذ حكم الوعود يف الشريعة وأما إذا كانت عبارة عن بنود خاصة بامل
 والقانون.

وأما إذا كانت عبارة عن جمرد تفامهات مشرتكة وال حتمل أي التزام حمدد، فهذه ال تكون هلا صفة اإللزام 
 وااللتزام ، وإمنا متهيد للعقد فقط.

 
ا التزاماً  أطراف االتفاق أكثر من كوهنأما مذكرة التفاهم فهي يف الغالب تعّد إيذانًا ببدء العمل بني -3

 قانونياً، ولذلك يعده البعض اتفاقاً أدبياً يعتمد على اجلانب الودي األخالقي ويفتقد اإللزام القانوين.
ولكن قد  –كما ذكرته آنفاً   –والذي يظهر يل من خالل اطالعي على مذكرات التفاهم أهنا يف الغالب  

ينئذ يكون حكمها حكم االتفاقية، ولذلك فالصياغة هي اليت حتكم ألن تتضمن التزامات للطرفني، وح
العربة يف العقود والتصرفات: املقاصد واملعاين ، وليست املصطلحات واملباين، ولكن األصل هو أن تبقى 

د قمذكرة التفاهم على طابعها العام، مث االتفاقية اليت تتضمن جمموعة من االلتزامات والوعود، مث إنشاء الع
 البات.
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 بني شركة )أ( ، وشركة )ب( نموذج لمذكرة تفاهم 
متهيد : حيث إن شركة )أ( متخصصة تعمل يف إطار خدمات إدارية وتدريبية ، وهلا اخلربة ، وحيث إن 
شركة )ب( ترغب بتطوير إدارهتا ، ومواردها البشرية، ومبا أن الطرفني يرغبان يف حتديد إطار التفاهم املشرتك 

 املوضوع، لذلك مت التفاهم بني الطرفني على ما يلي : حول هذا 
 البند األول : يعترب التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذه املذكرة 

 البند الثاين: آفاق التعاون وجماالته ...
 البند الثالث: ما يقدمه الطرف األول ..
 البند الرابع : ما يقدمه الطرف الثاين ...

 املذكرة، حيث يقال : يبدأ العمل هبذه املذكرة يف كذا ، وينتهي يف كذاالبند اخلامس: مدة 
البند السادس: تعديل املذكرة وإهناؤها، ومراجعتها، حيث ميكن تعديل املذكرة، او تنقيحها، أو إهناؤها أو 

 مراجعتها برضا الطرفني من خالل وثيقة مكتوبة معتمدة منهما 
أشهر  تشكل جلنة أو إدارة للمتابعة والتنفيذ،  وتقدم تقارير كل ثالثةالبند السابع: آلية التنفيذ، حيث 

 مثاًل.
 البند الثامن: سرية املعلومات 
 البند التاسع: حقوق امللكية 

 البند العاشر: املراسالت والعناوين 
 البند احلادي عشر : نسخ املذكرة ، مث التوقيع 

  
 
 

 فين" وتخريجها الفقهي وآثارها العملية."المواعدة الملزمة من الطر السؤال الثاني : 
 الجواب: 

 مدى إلزامية الوعد والمواعدة :
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لقد أوىل القرآن الكرمي والســــــنَّة النبوية الشــــــريفة عناية كربى بالوعد وأمهيته، وضــــــرورة احلفاظ عليه، وحرمة 
هذه العناية، ( مرة، تدل على 150إخالفه، حىت تكرر )وعد( ومشــــــــــــــتقاته يف القرآن الكرمي أكثر من )

 وعلى إلزامية الوعد بالنسبة للواعد.
ولذلك فهم األنبياء الكرام من الوعد االلتزام، فقد قال نوح عليه الســــــــــــــالم لربه حينما رأى ابنه قد هلك 

ن اهلل تعاىل ، طلب ذلك أل1بالطوفان: )َربِّ ِإنَّ اُبيِن ِمُن أَُهِلي َوِإنَّ َوُعَدَك احلَُقذ َوَأنَت َأُحَكُم احلَُاِكِمنَي(
ُر َصاِلٍح َفالَ  َتُسأَُلنِـــــــــي  وعده بنجاة أهله، فبني اهلل تعاىل بقوله: )قَاَل يُنوُح ِإنَُّه لَُيَس ِمُن أَُهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـُ

ذين آمنوا ، أي أن املراد بأهلك أتباعك ال2َما لَُيَس َلَك ِبِه ِعُلٌم ِإينِّ أَِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجلَُاِهِلنَي ...(
 وعملوا الصاحلات، أما ابنك فقد خرج منهم بعمله غري الصاحل.

ِتُغَفاُر ِإبـُرَاِهيَم  وكذلك التزم إبراهيم باالســـــــــتغفار ألبيه الكافر ألنه وعده ذلك، فقال تعاىل: )َوَما َكاَن اســـــــــُ
َ َلُه أَنَّ  َ ُه َعُدوٌّ للَِّه تـَبَـرَّأَ ِمنُ ألَبِيِه ِإالَّ َعن مَُّوِعَدٍة َوَعَدَهآ ِإيَّاُه فـََلمَّا تـَبَـنيَّ ُه ِإنَّ ِإبـُرَاِهيَم أَلوَّاٌه َحِليٌم  ِإيَّاُه فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

، كما أن موســـــــى عليه الســـــــالم بنيَّ لقومه أن خمالفة 3َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ للَِّه تـَبَـرَّأَ ِمُنُه ِإنَّ ِإبـُرَاِهيَم أَلوَّاٌه َحِليٌم ...(
َأُخلَ املوعـــد يرتتـــب عليهـــا  ٌب مِّن رَّبُِّكُم فـــَ لَّ َعَلُيُكُم َغضــــــــــــــــَ ُفُتُم العقوبـــات الرادعـــة فقـــال: )أَُم أََردمتذُ َأن حيـــَِ

، وكذلك فهم موســـى وخضـــر اإِللزام حىت يف املواعدة، حيث حينما وعد موســـى بأنه إذا ســـأل 4مَُّوِعِدي(
ـــَذا ِفرَاقُ  بُِّئَك بَِتُأِويِل َما بـَُييِن َوبـَُيِنَك َسأُنَـ  عن شيء بعد ذلك فال يصاحبه خضر، مث سأل، قال خضر: )َهـ

 .5ملَُ َتُسَتِطع عََّلُيِه َصرُباً(
ـــــــــــــــي صلى اهلل عليه وسّلم: )أربع  وكذلك السنة حيث جعلت خمالفة الوعد من خصال النفاق، فقال النبـ

ا، ومن كانت فيه خصـــــلة منهن كانت فيه خصـــــلة من النفاق حىت  دعها: يمن كن فيه كان منافًقا خالصـــــً
 .6إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر(
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 فهذه األدلة وحنوها واضحة يف داللتها على وجوب الوفاء بالوعود والعهود والعقود.
 

 وقد ثار الخالف بين الفقهاء في إلزامية الوعد على عدة آراء: 
 منها رأي اجلمهور القاضي بعدم إلزامية الوعد.  -1
ومنها رأي ابن شربمة وبعض املالكية الذين يقولون بأن الوعد كله الزم، وهو رأي القاضي سعيد بن  -2

أشوع الكويف اهلمذاين، قال البخاري: "وقضى ابن األشوع بالوعد، وذكر ذلك عن مسرة بن جندب" وأن 
 .1ابن راهوية يقول به

ومنها القول املشهور والراجح يف مذهب مالك الذي عزاه القرايف إىل مالك، وابن القاسم، وسحنون  -3
حيث يقولون بأن الوعد ملزم قضاء وديانة إذا كان مرتبطاً بسبب، ودخل املوعود يف السبب، قال سحنون: 

رت احلج وأنا أسلفك، أو اش "الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبين به، أو اخرج إىل
سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، ألنك أخلفته بوعدك يف ذلك، أما جمرد الوعد فال يلزم به، بل الوفاء به 

 .2من مكارم األخالق.. "مث قال القرايف: "بذلك قضى عمر بن عبدالعزيز"
ال يقولون بذلك فقد جعل  بل إن هذا الرأي التجأ إليه متأخرو احلنفية على الرغم من أن قدماءهم

متأخروهم عدة مواعيد الزمة، جاء يف حاشية ابن عابدين يف مطلب الشرط الفاسد: "قلت ويف جامع 
الفصولني: لو ذكر البيع بال شرط، مث ذكر الشرط على وجه الوعد جاز  البيع، ولزم الوفاء بالوعد، إذ 

نفية مث نقل عن  الفتاوى اخلريية للرملي أن علماء احلاملواعيد قد تكون الزمة فيجعل الزماً حلاجة الناس.." 
. 3صرحوا بأن العاقَدين لو ذكرا البيع بال شرط مث ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد

 . 4وأيد ذلك العالمة خالد األتاسي يف شرح اجمللة وعلل ذلك حباجة الناس
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ك، لكن الذي يظهر لنا رجحانه هو القول بإلزامية الوعد ديانة وحنن هنا ال نريد اخلوض يف تفاصيل ذل
مطلقاً إال لعذر مشروع، وبإلزامية الوعد قضاءً أيضاً إذا ارتبط بسبب أو ترتب عليه ضرر، فهذا هو املناسب 
مع مقاصد الشريعة، وأدلتها الكثرية يف الكتاب والسنة القاضية بوجوب الوفاء بالعهود والوعد والعقود، 

ن خمالفة الوعد من عالمات النفاق، ولذلك استشكل احلافظ ابن حجر قول مجاعة من الفقهاء حينما وأ
قالوا: " ال جيب الوفاء بالوعد ديانة وال قضاء، وقول بعضهم: إنه جيب الوفاء بالوعد ديانة ال قضاًء"، 

كن أن ينظر: هل ميوقول بعضهم: "إنه جيب الوفاء حتقيقًا للصدق وعدم اإلخالف" فقال احلافظ: "و 
 أي يف القضاء. 1يقال: حيرم اإلخالف، وال جيب الوفاء، أي يأمث باإلخالف وإن كان ال يلزم بوفاء ذلك"

وقد ترجم البخاري باب : ) من أمر بإجناز الوعد ، وفعله احلسن )َواذُُكُر يف اُلِكَتاِب ِإمُسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن  
ألشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن مسرة بن جندب ، وقال املسور بن خمرمة : وقضى ابن ا 2َصاِدَق اُلَوُعِد (

) مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم وذكر صهراً له ، فقال : )وعدين فوىف يل( قال أبو عبداهلل : ) رأيت 
 اسحاق بن إبراهيم حيتج حبديث ابن أشوع( .

أن والعهود ، كما نقل قول ابن عباس : ) مث ذكر البخاري أربعة أحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعود
 . 3 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قال فعل(

وقد صدرت عدة فتاوى مجاعية هبذا الصدد: منها فتوى املؤمتر األول للمصرف اإلسالمي الذي عقد بديب 
هذا البيع  مهـ مفادها أن وعد عميل املصرف بشراء البضاعة بعد شرائها، ووعد املصرف بإمتا1399عام 

 ملزم للطرفني. 
هـ مفادها "وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً لآلمر، 1403ومنها فتوى املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي عام 

أو املصرف، أو كليهما فإن األخذ باإللزام هو األحفظ ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت، وفيه مراعاة 
باإللزام أمر مقبول شرعاً، وكل مصرف خمريَّ يف أخذ ما يراه يف مسألة  ملصلحة املصرف والعميل، وإن األخذ

 القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه. 
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( بشأن الوفاء بالوعد، واملراحبة لآلمر بالشراء من جممع الفقه 3/5و 2/5)  41 -40وقد صدر قرار رقم 
دورته اخلامسة هذا نصه: )إن جملس جممع الفقهي اإلسالمي اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي يف 

كانون األول   15إىل  10هـ 1409مجادي األوىل  6إىل  1املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 
م، بعد اّطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوعي )الوفاء بالوعد، 1988)ديسمرب( 

 قرر: شراء( واستماعه للمناقشات اليت دارت حوهلما، واملراحبة لآلمر بال
أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور، وحصول القبض  أواًل:

املطلوب شرعاً، هو بيع جائز طاملا كانت تقع على املأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب 
 موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.اخلفي وحنوه من 

الوعد )وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد( يكون ملزماً للواعد ديانة إال لعذر،  ثانياً:
 هوهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر اإللزام يف هذ

 احلالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض على الضرر الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر. 
املواعدة )وهي اليت تصدر من الطرفني( جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين كليهما أو  ثالثاً:

نفسه، حيث  لزمة يف بيع املراحبة تشبه البيعأحدمها، فإذا مل يكن هناك خيار فإهنا ال جتوز، ألن املواعدة امل
يشرتط عندئٍذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حىت ال تكون هناك خمالفة لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 عن بيع اإلنسان ما ليس عنده( .
دويل يف قراره لولكن املواعدة امللزمة فيما حتتاج إليه املعامالت الدولية قد أجازها جممع الفقه اإلسالمي ا 
 ( حيث نص على : 17/6) 157)

 .األصل يف املواعدة من الطرفني أهنا ملزمة ديانة، وليســـــت ملزمة قضاءً  :))أوالً 
وسلف   املواعدة من الطرفني على عقد حتايالً على الربا، مثل املواطأة على العينة أو املواعدة على بيع :ثانياً 

 .ممنوعة شرعاً 
احلاالت اليت ال ميكن فيها إجناز عقد البيع لعدم وجود املبيع يف ملك البائع مع وجود حاجة عامة يف  :ثالثاً 

إللزام كل من الطرفني بإجناز عقد يف املستقبل حبكم القانون أو غريه، أو حبكم األعراف التجارية الدولية،  
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طرفني إما بتقنني املواعدة ملزمة لل كما يف فتح االعتماد املستندي السترياد البضاعات، فإنه جيوز أن جتعل
 .من احلكومة، وإما باتفاق الطرفني على نّص يف االتفاقية جيعل املواعدة ملزمة للطرفني

فال   إن املواعدة امللزمة يف احلالة املذكورة يف البند ثالثًا ال تأخذ حكم البيع املضاف إىل املستقبل، :رابعاً 
تفق عليه ، وال يصري الثمن دينًا عليه، وال ينعقد البيع إال يف املوعد املينتقل هبا ملك املبيع إىل املشرتي

 .بإجياب وقبولً 
قضاًء   إذا ختّلف أحد طريف املواعدة، يف احلاالت املذكورة يف البند ثالثــاً، عما وعَد به، فإنه جُيرب :خامساً 

وعده )دون  لطرف اآلخر بسبب ختلفه عنالذي حلق ا  على إجنـــــاز العقد، أو حتّمل الضرر الفعلي احلقيقي
 الفرصة الضائعة(.

 1واهلل أعلم. 
 

 مث هل يقاس على هذا القرار غري ما ورد فيه ؟
هو إبقاء املواعدة امللزمة يف دائرة االستثناء، وعدم فتح أبواهبا إالّ بقدرها الوارد الذي يظهر يل رجحانه هو 

وذلك ألن املواعدة إذا قلنا بإلزامها للطرفني تصــــــــــــبح مثل فيها بعض القرارات أو االجتهادات املؤصــــــــــــلة، 
العقد يف اإللزام مع أن صـيغتها ترد على شـكل املسـتقبل، كما أن ضـوابط العقد )كعقد البيع او اإلجارة( 

اخلاص  8فيما لو كانت املواعدة بالبيع، أو اإلجارة غري متوافرة كما ورد بذلك يف املعيار الشــــــــــــــرعي رقم 
 2/5) 41-40وهو منســــجم مع قرار جممع الفقه اإلســــالمي الدويل اخلاص باملراحبة، قرار رقم باملراحبة ، 

( حيــــث أجــــاز الوعــــد امللزم من طرف واحــــد، وأجــــاز املواعــــدة يف بيع املراحبــــة بشــــــــــــــرط اخليــــار 3/5و 
احبــة ر للمتواعــدين، كليهمــا أو أحــدمهــا، ونّص على أنــه : )فــإذا مل يكن هنــاك خيــار فــإهنــا ال جتوز، لن امل

 امللزمة يف بيع املراحبة تشـــبه البيع نفســـه، حيث يشـــرتط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حىت ال تكون
هناك خمالفة لنهي النيب صــــــــــــلى اهلل عليه وســــــــــــلم عن بيع اإلنســــــــــــان ما ليس عنده( مث جاء القرار األخري 

 فاستثىن احلاالت السابقة من املواعدة امللزمة .
 الحظات على هذين القرارين : ولكن يل بعض امل
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 أوالمها: أن املواعدة ليست عقداً، وأن جعل اإللزامية عّلة جامعة حيتاج إىل مزيد من التأصيل، والتفصيل.
فاإللزامية ليســت عّلة جامعة وال مانعة، فهناك عقود غري ملزمة مع أهنا عقود باالمجاع كالوكالة، واملضــاربة 

، وبعده عند اجلمهور ، كما أن هناك التزامات ملزمة مثل التعويضات امللزمة واملشاركة قبل العمل باالمجاع
 مع أهنا ليست عقداً.

ثانيهما : أن أحد الباحثني ذكر أن االعتمادات املســــــــــتندية ، وعقود التوريد هي عقود ملزمة يف القوانني، 
يف البند  14وليســت من املواعدة امللزمة، وكذلك ذكر املعيار الشــرعي اخلاص باالعتمادات املســتندية رقم 

اره رقم لفقه اإلســــــــالمي الدويل يف قر )مرحلة العقد املوثق باالعتماد( قبل االعتماد، بل إن جممع ا 2/2/1
ه عقد التوريد عقد يتعهد مبقتضــــــــــاه طرف أول بأن –( قد مسى التوريد عقداً فقال : )أوالً 1/12) 107)

يســـــــلم ســـــــلعاً معلومة مؤجلة بصـــــــفة دورية خالل فرتة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معني مؤجل كله، أو 
مضــاف  امللزمة على البيع يف بداية العام القادم )مثاًل( بيعبعضــه(، وذهب بعض الباحثني إىل أن املواعدة 

إىل املســــــــــــــتقبل )حكماً( ترتتب عليه آثاره الشــــــــــــــرعية .. إذا كانت العني املبيعة مأمونة اهلالك، وال حُيتمل 
 . 1مصريها على غري الصفة اليت كانت عليها وقت املواعدة عند حلول األجل الذي أضيفت إليه

وهـذا التوســــــــــــــع ال يتفق مع املبـادئ العـامـة والقواعـد احلـاكمـة يف العقود ، حيـث يؤدي إىل جمموعـة من  
 املفاسد منها : 

 أ. إذا اشرتطنا شروط العقد وأركانه وضوابطه يف املواعدة  امللزمة فلم تعد هلا فائدة تذكر.
لعقود من نئذ قمنا بااللتفاف على اب. وإما أن ال نشرتط يف املواعدة شروط العقد وأركانه وضوابطه فحي

 خالل املواعدة، وهي حيلة منبوذة غري مشروعة تؤدي إىل إفراغ االلتزامات الشرعية من حمتواها.
 حىت مع اشـــــــــرتاط –أو حىت ما عدا الصـــــــــرف والســـــــــلم  –إن القول بإجازة املواعدة يف العقود كلها  -ج

املؤدية إىل   Futuresيف عقود املســــــــتقبليات شــــــــروط العقد وأركانه وضــــــــوابطه يف املســــــــتقبل هو داخل 
تأجيل البدلني وهي حمّرمة فيما عدا االســـــــتصـــــــناع خلصـــــــوصـــــــيته ، كما صـــــــدر بذلك قرار من جممع الفقه 

 ( .1/7) 3اإلسالمي الدويل قرار رقم )
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هلا الإذا أجيزت املواعدة امللزمة يف املعاوضـــات املالية احملضـــة ســـيرتتب عليها مفاســـد كربى، منها اســـتغ -د
يف الصـــــكوك واملنتجات اليت ال يبقى بينها وبني الســـــندات واملنتجات الربوية ، والعقود الصـــــورية، كما أنه 
تؤدي إىل منع بعض العقود) مثــل البيع، أو اإلجــارة( من حتقيق مقتضــــــــــــــــاه، وهــذا مثــل اإلجــارة املنتهيــة 

ســـه، مث يؤجرها على الشـــخص نفمن شـــخص مث  -مثالً  –بالتمليك اليت تقوم على شـــراء املؤســـســـة عقاراً 
يتم وعدان متقابالن بأن يَِعَد البائع املستأجر بشراء العقار بعد عشر سنوات ، ويَِعُد املشرتي املؤجر ببيع 
العقار نفســـــــــــــه له يف نفس الزمن، فهذان الواعدان امللزمان يف جوهرمها وحقيقتهما منعا من حيث احلقيقة 

عقار إىل املشرتي األول )املؤسسة( ، ويزيد األمر فساداً فيما لو صكك واملقصد واملآل من انتقال ملكية ال
العقار وبيعت صـــكوكه للجمهور، وبالتايل يســـتحق محلة الصـــكوك األجرة، مث يف هناية املدة يشـــرتي البائع 

 صورية ، كما أن هذا املنتح حتيط به ال1العقار بالقيمة االمسية ، وبالتايل مل يتحقق لعقد البيع نقل امللكية
 

 هل الوعد بالتملك أو التمليك يورث ؟
يف هذا املوضوع ويف مجيع الوعود املتعلقة باملال ، يثور سؤال حول : مدى بقاء الوعد ملزمًا للورثة إذا  

 ؟ليهمكذلك هل يبقى هذا االلتزام عمات الواعد بالتملك ، أو التمليك ، فهل يبقى هذا احلق للورثة ؟ و 
 
 

 لإلجابة عن ذلك أقول : 
إن عقد اإلجارة يعّد حقًا والتزامًا وبالتايل فهو يورث بعد موت املؤجر ، أو املستأجر عند مجهور  -أواًل 

وهذا  2 الفقهاء ) ما عدا احلنفية ، والشعيب ، والثوري ، والليث ، والشافعية يف قول خاص بإجارة الوقف (
تابعني ، فقد روى البخاري أن : ) ابن سريين قال : فيمن استأجر هو الرأي السائد جلمهور الصحابة وال

أرضاً فمات املؤجر : ) ليس له أن خيرجوه إىل متام األجل ( ، وقال احلكم ، واحلسن ، وإياس بن معاوية 
                                                           

 أ.د. نزيه محاد : املرجع السابق نفسه   1

،  4/179( والشرح الصغري )4/32( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري )4/459( والفتاوى اهلندية )2/52( وحاشية ابن عابدين )5/144( وتبيني احلقائق )201-4/200يراجع : بدائع الصنائع ) 2

 (  5/431( واملغين البن قدامة )3/84( وشرح احمللى على املنهاج ، مع حاشييت القليويب وعمرية ) 183
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: متضي اإلجارة إىل أجلها ، وقال ابن عمر : أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلك خيرب بالشطر فكان ذلك 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر ، وصدرًا من خالفة عمر ، ومل يذكر أن أبابكر ، وعمر  على عهد

 . 1 جددا اإلجارة مبعدا قبض النيب صلى اهلل عليه وسلم (
وحىت القوانني املدينة تنص على أنه : ) ال ينتهي اإلجيار مبوت املؤجر ، وال مبوت املستأجر ، ومع ذلك  

ز لورثته أن يطلبوا إهناء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد إذا مات املستأجر جا
 .  2 أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح االجيار جماوزاً حدود حاجتهم...(

، ملاليةألن ذلك داخل يف احلقوق ا وبناء على ذلك فإن حق الورثة يبقى بعد موت املؤجر ، أو املستأجر 
 رثة خلف للميت يف أخذ احلقوق ، ويف أداء االلتزامات يف حدود الرتكة .وأن الو 

 
أن الوعد بالتمليك أو التملك حق مايل تابع للمال ، وملزم عند الراجح من املعاصرين الذي عليه  -ثانياً 

به إن   -كسر الالم ب -العمل يف املؤسسات املالية ، وبالتايل فهو حق مايل يورث للورثة وحينئذ يطالبون 
ها به ، وال يسع اجملال للخوض يف تفاصيل هذه املسألة، وإمنا نذكر  -بفتح الالم -كان هلم ، أو يطالبون 

 3 بإجياز شديد ، فقد ذكر الزركشي قاعدة مهمة يف هذا اجملال فقال : ) احلقوق تورث كما يورث املال(
حق ار اجمللس ، وسقوط الرد بالعيب ن و مث ذكر ضابطاً وهو : ) أن ما كان تابعاً للمالك يورث عنه كخي

 .  4 الشفعة..(
غري أن تلك القاعدة دخلت فيها التفصيالت والتفريعات ، وليست بعمومها حمل اتفاق حىت عند الشافعية  

ورمبا جند أن أضيق املذاهب يف  هذا اجملال هو مذهب احلنفية وال سيما أن متقدميهم ال جيعلون احلقوق 

                                                           

 ( 4/462كتاب االجارة )  -مع الفتح  -صحيح البخاري  1

 من القانون املدين املصري  602،  601( وذكر أن القوانني املدنية العربية على مصل ما ذكر يف املادة 875 - 6/868يراجع تفاصيل ذلك يف : د. السنهوري : الوسيط ط. دار النهضة ) 2

 (  365-1/364( ويراجع : األشباه والنظائر البن السبكي ، حتقيق عادل أمحد ط. بريوت ) 57-2/55)املنثور يف القواعد ط. الكويت  3

 املصادر السابقة نفسها  4
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وال ، ومع ذلك قالوا : إن منها ما جيري فيها اإلرث مثل حق الشفعة وخيار الشرط وحد واملنافع من األم
 . 1القذف

 .2 واملالكية أيضاً يقولون : ) من احلقوق ما ينتقل إىل الوارث ومنها ما ال ينتقل(
، رثال يو  ن احملقوق ما يورث، وماوقد فصل ابن رجب احلنبلي هذه املسألة يف املذهب احلنبلي فذكر م 

 .3حيث يتبني أنه أوسع مما هو يف بقية املذاهب
يب صلى ، ويدل على ذلك ما روي عن النلثابت بالوعد امللزم يورث للورثةوبناء على ما سبق فإن احلق ا 

 . 4 اهلل عليه وسلم أنه قال : ) من ترك حقاً أو ماالً فهو لورثته(
 

نكول الملزمة والبيع من حيث اآلثار المترتبة على الالسؤال الثالث: الفروق الفقهية بين المواعدة 
 والفسخ، وأثرها على مشروعية المواعدة الملزمة.

 الجواب: 
املواعدة لغة ، مصدر واعد، وهي الوعد من طرفني، وذلك بأن يعد أحد الطرفني اآلخر بإنشاء عقد، أو 

 .5أي تصرف
در ا مبا ذكرته اجملامع الفقهية ، حيث صوقد سبقت آراء الفقهاء يف حكم الوعد، ولذلك نكتفي هن 

 ( من جممع الفقه اإلسالمي الدويل نص علي : 6/17) 157بشأهنا قرار رقم 
 .األصل يف املواعدة من الطرفني أهنا ملزمة ديانة، وليســـــت ملزمة قضاءً  :)أوالً 
وسلف   بيع العينة أو املواعدة علىاملواعدة من الطرفني على عقد حتايالً على الربا، مثل املواطأة على  :ثانياً 

 .ممنوعة شرعاً 
                                                           

  364تكملة البحر الرائق ص  1

 ( 279-3/275الفروق للقرايف ) 2

  344-341القواعد البن رجب ط. الكليات األزهرية ص  3

يف االرواء بلفظ ) من ترك حقاً فلورثته ( قال  1433صحيح رواه أبو داود ، وهو من حديث أيب هريرة وهو  -من ترك حقاً أو ماالً فهو لورثته  -) حديث  1555/1رقم قال األلباين يف اإلرواء احلديث  4

 الشديد ، ولذلك نقلت نص العالمة األلباين رمحه اهلل .  األلباين : صحيح  . انتهى كالمه . وأقول ، ولكنين مل أجد لفظ ) أو حقاً ( يف املصادر املعتمدة نفسها مع البحث 
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يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إجناز عقد البيع لعدم وجود املبيع يف ملك البائع مع وجود حاجة عامة  :ثالثاً 
إللزام كل من الطرفني بإجناز عقد يف املستقبل حبكم القانون أو غريه، أو حبكم األعراف التجارية الدولية،  

فتح االعتماد املستندي السترياد البضاعات، فإنه جيوز أن جتعل املواعدة ملزمة للطرفني إما بتقنني كما يف 
 .من احلكومة، وإما باتفاق الطرفني على نّص يف االتفاقية جيعل املواعدة ملزمة للطرفني

فال   ملستقبل،املضاف إىل اإن املواعدة امللزمة يف احلالة املذكورة يف البند ثالثًا ال تأخذ حكم البيع  :رابعاً 
 ينتقل هبا ملك املبيع إىل املشرتي، وال يصري الثمن دينًا عليه، وال ينعقد البيع إال يف املوعد املتفق عليه

 .بإجياب وقبولً 
قضاًء   إذا ختّلف أحد طريف املواعدة، يف احلاالت املذكورة يف البند ثالثــاً، عما وعَد به، فإنه جُيرب :خامساً 
ده )دون الذي حلق الطرف اآلخر بسبب ختلفه عن وع  جنـــــاز العقد، أو حتّمل الضرر الفعلي احلقيقيعلى إ

 الفرصة الضائعة(.
 1واهلل أعلم. 

اعة من مج –مع كوهنا غري ملزمة  –وأما املواعدة يف الصرف فقد ذهب إىل جوازها واقرتاهنا بالصرف  
حيث عللوا ذلك بأن املواعدة ليست ببيع ، فقال  2ملالكيةالفقهاء منهم الشافعي ، وابن حزم ، وبعض ا

الشافعي : ) إذا تواعد الرجالن الصرف فال بأس أن يشرتي الرجالن الفضة مث يقرهنا عند أحدمها حىت 
 .3 يتبايعا ، ويصنعا هبا ما شاء(

، ولكن 5ة، يف حني ذهب بعض املالكية إىل أهنا غري جائز 4وذهب مالك إىل أهنا مكروهة يف الصرف 
يظهر من كالمهم أهنما لو استأنفا عقداً جديداً بعد املواعدة فهي جائز، وبالتايل يقرتب كالمهم من كالم 

 الشافعي ، رمحهم اهلل مجيعاً . 
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والراجح هو أن املواعدة جائزة إذا مل تكن ملزمة، ألن اإلشكالية يف كوهنا ملزمة ، وحينئذ تكون مثل  
ا توافر الشروط املطلوبة يف العقد مثل كون املعقود عليه )مثنًا ومقابلة( أو أحدمه العقد )البيع وحنوه( دون

 غري موجود ، أو أنه ال يتحقق القبض يف اجمللس.
أما إذا وجد وعدان غري متقابلني أو غري واردين على حمل واحد فهذا داخل يف حكم الوعد ايل ذكرناه،  

قد نص املعيار الشرعي األول اخلاص باملتاجرة يف العمالت ومن هنا ترد مسألة التحوط يف العمالت، و 
 على ما يأيت : 

 املواعدة يف املتاجرة يف العمالت 2/9)
) أ ( حترم املواعدة يف املتاجرة يف العمالت إذا كانت ملزمة للطرفني ولو كان ذلك ملعاجلة خماطر هبوط 

 العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.
 Parallel Purchaseب( ال جيوز ما يسمى يف اجملاالت املصرفية " الشراء والبيع املوازي للعمالت" ))

and Sale of Currencies:وذلك لوجود أحد أسباب الفساد اآلتية ) 
 عدم تسليم وتسلم العملتني ) املشرتاة واملبيعة (، فيكون حينئذ من بيع العملة باألجل. -1
  عقد صرف آخر.اشرتاط عقد صرف يف -2
 املواعدة امللزمة لطريف عقد الصرف. -3

)ج( ال جيوز أن يقدم أحد طريف املشــــاركة أو املضــــاربة التزاماً للطرف اآلخر حبمايته من خماطر املتاجرة يف 
 العمالت، ولكن جيوز أن يتربع طرف ثالث بذلك من غري أن ينص يف عقدمها على ذلك الضمان.

على : )أنه ال جيوز محاية رأس املال من خالل عقود التحوط التقليدية ،  45 ونص املعيار الشـــــــــــرعي رقم
 . "(swaps" " واملباالدت اآلجلةfutures" واملستقبليات "optionsمثل االختيارات "

 وأخرياً  صدر معيار خاص بالوعد واملواعدة نذكره بالكامل كملحق تكميلي هلذه املوضوع .
 

قهية بين المواعدة الملزمة والبيع المضاف للمستقبل أو البيع المعلق، السؤال الرابع: الفروق الف
 وأثرها على مشروعية المواعدة الملزمة.
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 الجواب : 
وعدان متقابالن من طرفني بإنشاء تصرف منهما يف  –كما سبق   –مما ال شك فيه أن املواعدة هي  

 املستقبل يف حمل واحد ، وزمن واحد .
مباح جيب الوفاء هبا ديانة، لكنها )غري الزمة يف القضاء إالّ يف احلاالت اليت ال ميكن وهذه املواعدة بفعل  

فيها إجناز معاملة جتارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة إما حبكم القانون، أو حبكم األعراف التجارية العامة، 
، واملواعدة يف املستندي وليس ألغراض التمويل فقط مثل املواعدة يف التجارة الدولية عن طريق االعتماد

 .1 اتفاقيات التوريد(
وبناء على ذلك فإن املواعدة ختتلف عن البيع أو العقد املضاف إىل املستقبل الذي مينعه اجلمهور ، وجييزه  

حيث نص على أنه : )ىف احلاالت  49من املعيار الشرعي رقم  4/3، وهذا ما صرّح به البند )2البعض
اّلىت تكون فيها املواعدة ملزمًة للطّرفني، فإّن املواعدة ليست عقداً مضافاً إىل املستقبل،  2|4املذكورة ىف 

بادل اإلجياب والقبول. نَجز ىف حينه بتولذا فإّن العقد املوعود ال يتّم تلقائيّا عند حلول املوعد، بل جيب أن يُ 
ومبا أّن املواعدَة ملزمٌة للطرفني، فأّي الفريقني قام باإلجياب، وجب على الفريق اآلخر قبولُه ديانًة وقضاَء. 
فإن ختّلف أحد الفريقني، جاز للفريق اآلخر جربُه على إجناز العقد بطريق القضاء، فإن تعذر اجنازه واحتاج 

ىل إجناز ذلك العقد مع فريٍق ثالث ىف الّسوق، ومل يستطع تغطيَة تكلفته هبذا العقد، فإّن املوعود له إ
 .3 املتخّلف يتحّمل له الّضرر الفعلّي )دون الفرصة الضائعة(

وكذلك خيتلف عن البيع املعلق الذي هو بيع ولكنه مضاف إىل املستقبل ، وهو أيضاً ممنوع عند مجاهري  
 املواعدة ليست عقداً وإمنا وعدان ببيع وينشأ يف املستقبل. يف حني أن  4الفقهاء

 

                                                           

  4/2/2و  4/2/1و  4/2اخلاص بالوعد املواعدة ، بند  49يراجع : املعيار الشرعي رقم  1

 يراجع املراجع واملصادر الفقهية السابقة  2

  4/3وعد واملواعدة ، بند اخلاص بال 49يراجع : املعيار الشرعي رقم  3

  يراجع املراجع واملصادر الفقهية السابقة 4
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السؤال الخامس: الفروق الفقهية بين الوعد الملزم من طرف واحد واإليجاب أو القبول الصادر من 
أحد طرفي العقد، من حيث نشوئه )هل يجوز إنشاء قبول بالشراء أو إيجاب بالبيع على سلعة غير 

 اآلثار المترتبة على النكول.مملوكة للبائع؟( ومن حيث 
 

 الجواب: 
ألمر مستقبل يتم بالفعل املضارع أو الصيغة الدالة على املستقبل، يف حني أن  –كما سبق   –الوعد هو  

االجياب ، أو القبول من باب اإلنشاء ، وبالتايل فهما خيتلفان من حيث الصياغة، كما أن الوعد املنفرد 
 ول، يف حني أن االجياب ال يتم إالّ مع القبول .يتحقق وحده ال حيتاج إىل القب

 وأن اإلجياب والقبول ال يعتد به وليس له أثر إالّ على شيء موجود مملوك لصاحبه إالّ يف حالة السلم.
 

السؤال السادس: "الوعد الملزم والمواعدة الملزمة من الطرفين" نظرة مقاصدية آلثارها، ومآالتها 
 في العقود المستجدة.

 اب : الجو 
النظرة املقاصدية أن املواعدة ليست عقدًا ، وجيب أن تبقى يف دائرة االستثناء ، وإاّل لو توسع فيها  -1

 حلّلت حمل العقود املنضبطة بضوابطها ، وألمكن أن تكون وسيلة للتحايل على آثار العقود.
 واعدات . ة يف الوعود واملفالعقود هي اليت ُضبطت بأركاهنا وشروطها ودرء موانعها ، وهذه غري متوافر 

 إن التوسع فيها سيؤدي إىل اآلثار السيئة والسلبية اليت أدت إليها االختيارات واملستقبليات وحنومها. -2
إن من أهم آثار العقود الربط بينها وبني مقتضياهتا األصلية والتبعية، فلو توسعت الوعود واملواعدة  -3

 تبعية .لقضى على هذه املقتضيات األصلية وال
 لقد أوىل الفقهاء عناية قصوى باآلثار اليت ترتتب على العقد، فآثار العقود هي ما يرتتب عليها وحيصل -4

منها من حقوق وواجبات للمتعاقد ، فكل عقد من العقود له أثره اخلاص ، فإنشاء البيع يرتتب عليه نقل 
نفيذ العقد ، عليه إلزام البائع واملشرتي بت ملكية املبيع إىل املشرتي ، والثمن إىل البائع ، كما يرتتب

ومسؤوليتهما حنو هذا التنفيذ ، وكذل املر يف عقد اإلجياز حيث يرتتب عليه يف حق انتفاع املستأجر بالعني 
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املؤجرة ، وحق املؤجر يف متلك مثن اإلجارة كما يرتتب عليه إلزام كل منهما بتنفيذ هذا التعهد بكل الوسائل 
املر يف النكاح حيث يرتتب عليه حقوق وواجبات للطرفني ، وقد يكون املستفيد أحد  املتاحة وهكذا

العاقدين ، كما يف اهلبة حيث يرتتب عليها انتقال ملكية املوهوب إىل املوهوب له دون مقابل ، وهكذا 
 نفكل عقد ترتتب عليه آثاره اخلاصة حسب طبيعته والغرض الذي أنشإ من أجله ، والفقهاء املسلمو 

صلية ، أو أحكام أام العقد، وهي على قسمني، آثارذكروا لكل عقد آثاره ، ويف الغالب يسموهنا بأحك
اع املستأجر بالعني املؤجرة ، وحق انتفوللبائع يف الثمن بالنسبة للبيع مثل ثبوت امللك للمشرتي يف املبيع

 .ىل املؤجر بالنسبة لإلجارة وهكذاوانتقال ملكية البدل إ
تســــــليم العني وجوب ، و ليم املبيع والثمن بالنســــــبة للبيعوآثار تبعية ) أو أحكام تبعية ( وهي وجوب تســــــ 

 .املؤجرة والبدل هكذا
 –، أو الالزم قد الصـــــــــحيح، أو الباطل أو الفاســـــــــد، أو املوقوفوكذلك ذكر الفقهاء أحكام وآثار الع   

ه ذ، فلنذكر نصـــــوصـــــاً هلم ليتضـــــح لنا تكييفهم الفقهي هل - 1عند من يقول هبذه التقســـــيمات كما ســـــبق
قوف : ) وأما حكم البيع فال ميكن الوقوف عليه إال بعد الو املسألة، وأسلوهبم يف املعاجلة، يقول الكاساين

م ال خيلو إمــا أن احلك: البيع يف حق  -وبــاهلل التوفيق  -على تســــــــــــــميــة البيــاعــات يف حق احلكم فنقول 
، والصـــــحيح ال خيلو أن يكون موقوفا، وإما يكون فاســـــدا، وإما أن يكون باطالإما أن ، و يكون صـــــحيحا

إما أن يكون فيه خيار أو ال خيار فيه أما البيع الصحيح الذي ال خيار فيه فله أحكام لكن بعضها أصل 
  . ، وبعضها من التوابع

   بيان صفته ، ويفأما احلكم األصلي، فالكالم فيه يف موضعني: يف بيان أصل احلكم
ملبيع والثمن ا ، وللبائع يف الثمن للحال فال بد من معرفةللمشرتي يف املبيع : فهو ثبوت امللكاألول أما

 ، واألحكام املتعلقة هبما.....ملعرفة حكم البيع
 : أنه ال جيوز التصرف يف املبيع املنقول قبل القبض باإلمجاع، ويففمنها وأما بيان ما يتعلق هبما من أحكام

العقار اختالف، وجيوز التصرف يف األمثان قبل القبض إالّ الصرف والسلم .... ومنها أنه ال جيوز بيع ما 
ليس عند البائع إاّل السلم خاصة ... ومنها أن للبائع حق حبس املبيع حىت يقبض الثمن إذا كان الثمن 
                                                           

 م2002هـ = 1423ط. دار البشائر اإلسالمية ببريوت ط. الثانية  –دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي  –: مبدأ الرضا يف العقود  151يراجع فيما يتعلق هبذه األقسام ص  1



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 56 

بيع حاضراً، ألن املبيع إذا كان امل حااًل، وليس للمشرتي ان ميتنع من تسليم الثمن إىل البائع حىت يقبض
البيع عقد معاوضة واملساواة يف املعاوضات مطلوبة للمتعاوضني عادة ، وحق املشرتي يف املبيع قد تعني 

القبض بالتعيني يف العقد، وحق البائع يف الثمن مل يتعني بالعقد ألن الثمن يف الذمة فال يتعني بالتعيني إالّ ب
 تعني فتحقق املساواة ... فيسلم املثمن أوالً لي

وأما بيان صفة احلكم فله صفتان : إحدامها : اللزوم حىت ال ينفرد أحد العاقدين بالفسخ سواء كان بعد  
  –وعند الشـــــــــــــــافعي رمحه اهلل ال يلزم إالّ بعد االفرتاق عن اجمللس  –االفرتاض عن اجمللس، أو قبله عندنا 

ط اخليار ، ألن ،  الف البيع بشــــر امللك يف البدلني يف احلال ثبوت ، والثانية : احللول وهو -كما ســــبق 
د فـإن ثبوت ، و الف البيع الفـاســـــــــــــــاحلكم فيمنع وقوعـه متليكـاً للحـالاخليـار مينع انعقـاد العقـد يف حق 

 امللك فيه موقوف على القبض فيصري متليكاً عنده..... 
وأما األحكام اليت هي من التوابع للحكم األصلي للبيع ، فمنها وجوب تسليم املبيع والثمن ... فتسليم  

ه وإمنـا ، ومعلوم ان امللـك مـا ثبـت لعينـألن العقـد أوجـب امللـك يف البـدلنيالبـدلني واجـب على العـاقـدين 
 شـــرعاً مللك يف البدلنييم فكان إجياب ا، وال يتهيأ االنتفاع به إالّ بالتســـلثبت وســـيلة إىل االنتفاع باململوك

 . حيصل إالّ بالتسليم والقبض ...، ولن معىن البيع الإجياباً لتسليمهما ضرورة
ضـــــييق ، فإن الت، وإما على لى التوســـــع ثبت عقب العقد فال فصـــــلوأما بيان وقت الوجوب فالوجوب ع 

 .. . -الثمن فاملبيع  أي –يه الرتتيب عندنا ، وإن تبايعا عيناً بدين يراعى فتبايعا ديناً بدين، ملا قلنا
 وأما تفسري التسليم والقبض ... هو التخلية والتخلي ، وهو أن خلي البائع بني املبيع وبني املشرتي برفع 

احلائل بينهما على وجه يتمكن املشــــــــرتي من التصــــــــرف فيه .... ، وكذا تســــــــليم الثمن من املشــــــــرتي إىل 
 .2من األحكام التبعية واألصلية على عقد الفاسد وغريهإىل غري ذلك  1البائع....(

                                                           

 (  3248 – 7/3223بدائع الصنائع )  1

 347( واألشباه والنظائر البن جنيم ص 303-5/274( وفتح القدير ) 32403 – 7/3223املرجع السابق )  2
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، وال تبعية أحكام البيع واألصـــــــــــلية وال، والرتتيب املتني بني لنا العالمة الكاســـــــــــاينوهبذا األســـــــــــلوب الرائع 
 –أي البيع  –، بل قال البيضــــاوي : ) واإلمجاع على أنه 1خيتلف األمر كثرياً يف املذاهب الفقهية األخرى

، مث ذكر أن من أحكام البيع لزومه للطرفني ووجوب التســــــليم وأن احملكم فيه 2يف اجلملة ( ســــــبب للملك
، بل ذكر الغزايل والسيوطي قاعدة مفادها أن كل تصرف 3العرف ، فقبض العقار بالتخلية واملنقول بالنقل

كمه ح، وأن الســـــــــبب الصـــــــــحيح هو ما أفاد صـــــــــوده وآثاره فهو باطل ال يعتد بهتقاعد عن حتصـــــــــيل مق
ويف الثمن  ،بيع حصــــــل امللك يف املبيع للمشــــــرتي، ويقول النووي : ) إذا انقضــــــى اخليار ولزم ال4املقصــــــود

 .  5للبائع من غري توقف على القبض بال خوف ، ونقل املتويل وغريه فيه إمجاع املسلمني (
ق تـب عليـه إذا حتق، حيـث ال خالف بينهم يف أن لكـل عقـد أثراً يرت  6وهكـذا األمر عنـد بقيـة املـذاهـب 

لية ، فالنكاح مثالً يرتتب عليه إذا كان صـحيحاً آثاراً أصـن العقود املالية أو غري املاليةالعقد ، سـواء كان م
ة للزوج جوب الطاع، وحل النظر واملس مطلقاً وو وطء إالّ يف احلاالت خاصـــــــــة كاحليضوتبعية مثل حل ال
 .7صاهرة وغريها ، وحرمة املر والنسب، وثبوت املهوالنفقة للزوجة

 التطبيقات المعاصرة للمواعدة الملزمة.
 

 االستفادة من الوعد بالصرف، والمواعدة فيه وفي غيره: -أوالً 
ال خيتلف الوعد )من طرف واحد( بالصرف عن الوعد بالبيع وحنوه، وحينئــــــــــذ ينطبق عليه قــــــــــرار اجملمــــــــــع 

ـــــة، فيجوز أن ـــــرة السابقـ ـــــاه يف الفقـ ـــــر الذي نقلنـ م أو يعد شخص من طرفه بأن يقوم بالصرف بعد يو  املوقـ
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يومني بصــــــــــــرف رياالته بالدوالر أو بنحوه بســــــــــــعر يومه. فهذا الوعد ليس عقًدا حىت حيتاج إىل شــــــــــــروط 
الصـــــرف، ولكنه تعهد من قبله، فإذا حان وقت الصـــــرف ال بد من التقابض يف اجمللس وأن يكون بســـــعر 

 يومه.
الذين منعوها،  1تم يف اجمللس تقابض فمحل خالف بني مجهور الفقهاءوأما املواعدة يف الصــــــــرف إذا مل ي

والظاهرية الذين أجازوها، حيث قال ابن حزم: )والتواعد يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضــــــــــــــة، ويف بيع 
الفضــــــة بالفضــــــة، ويف ســــــائر األصــــــناف األربعة بعضــــــها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك، أو مل يتبايعا، ألن 

 .2يتبايعا(التواعد ليس بيًعا، وكذلك املساومة أيًضا جائزة: تبايعا أو مل 
وقد استدل ابن حزم بأنه مل يأت هني عن املواعدة يف الصرف، ولو كان حمرًما لذكره الكتاب والسنَّة، ألن 
َل  اهلل تعاىل قد فصــــل احملرمات وبينها على لســــان نبيه صــــلى اهلل عليه وســــّلم حيث قال تعاىل: )َوَقُد َفصــــَّ

طُرِ  ا اضــــــــــــــُ ا َحرََّم َعَلُيُكُم ِإالَّ مــَ َأُهَواِئِهم ِبَغرُيِ عِ َلُكُم مــَّ لذوَن بــِ ِه َوِإنَّ َكِثريًا لَُّيضــــــــــــــِ ــُ ُلٍم ِإنَّ َربــََّك ُهَو أَُعَلُم ُرمُتُ إِلَي
، قال ابن حزم: )فكل ما مل يفصــــــل لنا حترميه فهو حالل بنص القرآن، إذ ليس يف الدين إال 3بِاُلُمُعَتِديَن(

ة، والســــنَّة، واحلرام مفصــــل بامسه يف القرآن والســــنَّ  فرض، أو حرام، أو حالل، فالفرض مأمور به يف القرآن
 .4وما عدا هذين فليس فرًضا وال حراًما فهو بالضرورة حالل، إذ ليس هناك قسم رابع(

فرأي اجلمهور هنا هو الراجح، ألن املواعدة يف الصــــــــــــــرف إذا كانت ملزمة فهي مثل العقد فال جتوز دون 
  هذا الباب.تقابض البدلني بنص األحاديث الصحيحة يف

وإن كانت غري ملزمة فال فائدة فيها للطرفني، لكنها قد تتخذ وســــــــــــــيلة للتحايل، بل هي ذريعة للخالف 
والنزاع الشـــــــديدين وال ســـــــيما إذا الحظنا تغري قيمة النقود صـــــــعوًدا أو هبوطًا تغريًا خطريًا، حيث قد تنزل 

اليني بل ن الفرق بني وقت املواعدة، ووقت العقد باملقيمة عملة ما نزوالً خيرجه عن املعيار والثََّمنية، ويكو 
قد يكون باملليارات يف الصــــــفقات الكبرية، حىت يف العمالت الدولية املعتربة، فقد نزلت قيمة الدوالر عام 
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م صـــــــــعود كبري، 1993، وحدث للجنيه اإِلســـــــــرتليين يف صـــــــــيف  40م أمام الني الياباين بنســـــــــبة 1986
ملواعدة يف الصرف خماطرة كربى، واحتماالً للغنب الفاحش، أو الربح الكبري، وهبوط حاد، كل ذلك جيعل ا

 غري أن ابن حزم ال يقول بكوهنا ملزمة، لكن االحتياط يقتضي سد هذا الباب يف باب الصرف.
 

 المواعدة في غير باب الصرف: -ثانياً 
أن عند اســـتكمال شـــيء معني، بفاملواعدة هي التعهد الصـــادر من طرفني بإمتام عقد ما يف زمن حمدد، أو 

يقول البائع أبيع لك داري يف شهر كذا، أو عندما أشرتي داراً أخرى، أو حنو ذلك، فيوافق عليه املشرتي، 
 أو يكون التعهد أوالً من املشرتي ويوافق عليه البائع.

ا أن يبيع مهويســـــــــــــميه القانونيون: الوعد املتبادل، حيث يرتبط الطرفان على ســـــــــــــبيل التبادل، إذ يعد أحد
لآلخر شـــيًئا معيًنا إذا أظهر األخري رغبته خالل مدة معينة، كما يعد هذا األخري أن يشـــرتي الشـــيء ذاته 

 .1بالثمن املعني إذا أظهر البائع رغبته خالل هذه املدة، وحينئذ يلتزم الطرفان قانونًا مبا التزما به
ه ينص على أن )املواعدة 1409ه اخلامســـة عام وقد صـــدر قرار من جممع الفقه اإِلســـالمي املوقر يف دورت

)وهي اليت تصــــدر من الطرفني( جتوز يف بيع املراحبة بشــــرط اخليار للمتواعدين كليهما، أو أحدمها، فإذا مل 
يكن هناك خيار فإهنا ال جتوز، ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشــبه البيع نفســه، حيث يشــرتط عندئذ 

ًكا للمبيع حىت ال تكون هناك خمالفة لنهي النبـــــــــــــــــــــــي صــــــــلى اهلل عليه وســــــــّلم عن بيع أن يكون البائع مال
 اإِلنسان ما ليس عنده(.

والقرار خيص املراحبة، لكنه إشـــــــارة إىل أن املواعدة ميكن أن تكون ملزمة يف البيع إذا توافرت شـــــــروط البيع 
كون البائع نفســـــــه، حيث يشـــــــرتط عندئذ أن يحيث قال:)ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشـــــــبه البيع 

 مالًكا للمبيع حىت ال تكون خمالفة لنهي النبـي صلى اهلل عليه وسّلم عن بيع اإِلنسان ما ليس عنده(.
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 الخالصة ، وأهم النتائج والتوصيات:
 يتكون البحث من:

 التمهيد يف بيان أمهية حترير االتفاقية 
التعريف باملصـــــطلحات املذكورة يف الورقة املرســـــلة من أيويف ، باإلضـــــافة إىل أننا أضـــــفنا  املبحث األول يف

 إليها ثالثة مصطلحات أخرى ، وهي "الوثيقة" و "اإلرادة املنفردة" و "االلتزام" .
 املبحث الثاين يف اإلجابة عن األسئلة الستة املرسلة ، مع بيان التطبيقات املعاصرة .
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 إىل ما يأيت :وقد توصل البحث 

إن مبىن العقود يف الشـــريعة اإلســـالمية ، ويف القوانني املعاصـــرة يقوم على الرضـــا واإلرادة والقصـــود،  –أوالً 
ولكن اإلرادة يف حقيقتها قصد مستور يعرب عنها بإحدى وسائل التعبري من القول، والكتابة وحنوها، وهنا 

 تظهر اإلشكالية عند تعارض الظاهر للباطن .
 قوة العقد، او االتفاقية تعود إىل نوعية الصياغة والتحرير، وهنا متكن أمهية حترير العقود. ولكن
 –الغالب املتبع  يف –عرّفنا باملصـــــــطلحات الواردة يف العنوان ، فوجدنا أن مذكرة التفاهم ال حتمل  -ثانياً 

 .يف طياهتا بنوداً إلزامية ، وغنما متهيد لالتفاقيات أو العقود امللزمة 
 وأما االتفاقية فقد حتمل يف طياهتا بنوداً إلزامية وهذا هو األصل، وقد تصاغ على شكل مذكرة التفاهم.

وأما العقد ففي الفقه اإلسالمي يشمل اإلرادة املنفردة، واإلرادتني املرتبطتني، يف حني أن العقد يف القانون 
انون قوة فر فيــه العنــاصــــــــــــــر اليت يعطيهــا القــال يطلق فيــه إاّل على اتفــاق مكون من االجيــاب والقبول تتوا

 التنفيذ.
وأما اإلرادة املنفردة فلم يكن هلا ســـــــــــلطان يف القوانني الرومانية ، وال يف القوانني اإلجنليزية ، واألوروبية إالّ 
يف القرون األخرية، حيث أخذ هبا القانون األملاين منذ القرن الثامن عشــــــــــــــر امليالدي، مث أخذت هبا بقية 

وانني األوروبيـــة، وهي مثـــل الوعـــد بـــاجلـــائزة املوجـــه إىل اجلمهور، واالجيـــاب امللزم ، وقـــد ســــــــــــــبق الفقـــه الق
 اإلسالمي هذه القوانني بأكثر من اثين عشر قرناً يف القبول باإلرادة املنفردة .

أن تبقى  بوأما الوعد امللزم فهو حمل خالف كبري بني الفقهاء وأنه ليس عقداً ، كما أن إلزاميته قضــاء جي
 يف دائرة االستثناء، وقد فرّقنا بينه وبني الشروط املقرتة بالعقد.

وأما املواعدة امللزمة فاألصـــل فيها عدم القبول والصـــحة ، ولكنها تصـــّح يف بعض التصـــرفات على تفصـــيل 
 مت بيانه يف البحث .

ل أو املعلق، وبينها  املستقبالفروق بني املواعدة، والبيع ، والبيع املضاف إىل –يف البحث  –وقد أوضحنا 
وبني الوعد امللزم، كما تطرقنا إىل النظرة املقاصـــــــــدية للمواعدة من حيث مآالهتا بشـــــــــيء من التفصـــــــــيل ، 

 وذكرنا بعض التطبيقات املعاصرة للوعد، واملواعدة .
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 التوصيات : 

 ونوصي مبا يأيت : 
يع جوانبها أكرب بتحرير العقود فقهيـاً وقـانونيـاً يف مجأن تويل هيئـة املعـايري الشــــــــــــــرعيـة املوقرة عنـايـة  –أواًل 

املتعلقة بالصــــــــياغة ، واإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة، وبآثار العقود، ومقتضــــــــى العقد األصــــــــلي والتبعي، 
والفروق احلقيقية بني العقد واإلرادة املنفردة، والوعد، واملواعدة ، واالتفاق، ومذكرة التفاهم ، وغري ذلك 

 الدراسات العلمية والعملية ...من 
 أن توضع ملا ذكر يف البند السابق أو لبعضه معايري شرعية مستقلة لضبط العقود وحتريرها. -ثانياً 

فقد وضـــــــــع معيار خاص للوعد واملواعدة ، وهذا أمر طيب ، ولكن األمر حيتاج إىل وضـــــــــع معايري أخرى 
 هلذه املسائل السابقة .

 
 د هلل رّب العاملنيهذا وآخر دعوانا أن احلم

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
           

 
 

 الطبيعة القانونية لالتفاقات التمهيدية
 التي تسبق إبرام العقود النهائية
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 - دراسة مقارنة1-
 

 الدكتور عبد القادر العرعاري
 أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط

 
 مقدمة:

 نفس التمهيدية اليت تسبق إبرام العقود النهائية من املوضوعات الشيقة والشاقة يفيعترب موضوع االتفاقات 
الوقت فهي بقدر ما تغري املختصني واملمارسني لتقنيات حترير العقود بالبحث يف أصوهلا القانونية وأسسها 

ة اليت تتداخل يالفلسفية بقدر ما تشكل مصدر إزعاج هلم أثناء حماولة فهمها أو تفسري مضامينها القانون
 فيما بينها األمر الذي يعقد مهمة القاضي والفقيه على حد سواء.

ومما زاد يف تعقيد هذه املهام أن معظم التشريعات املدنية التقليدية كالقانون املدين األملاين والقانون املدين 
برام العقود النهائية الفرنسي مل تفصل بشكل واضح بني خمتلف مظاهر هذه االتفاقات األولية اليت متهد إل

إذ اقتصر اهتمامها على مرحلة املفاوضات التمهيدية والدعوة للتعاقد وبعض مظاهر الوعد واملواعدة بالعقد 
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