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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمـــد هلل وحـــــده والصــــــالة والســــــــالم على ســـــيدنا حممــــد وعلى آله وصحــــــبه وسلم... أما بعد:

 
 المصطلحات في المعامالت:مقدمة في مصادر التعرف على معاني 

ليست معاجم اللغة ومدونات الفقه هي املصدر الوحيد لتحرير معاين املصطلحات اليت يستخدمها 
الناس يف معامالهتم، ذلك ان الكلمات ختضع ملا يسميه أهل اللغة التغري الداليل، فإن كثرياً من الكلمات 

ًا جديٍد  ول إىل معنتكتسب مع مرور األيام معاٍن جديدة بل ان منها ما يتخلى عن معناه األصلي لتتح
 كلياً، وهذا كثري يف كل لغة ألن اللغة كائن حي يتغري ويتطور بتطور الناطقني هبا. 

انظر إىل عبارة املضاربة، تعرفها كتب الفقه ومعاجم اللغة بأهنا عقد شركة يف الربح بني شريك مباله 
 إذا منا الناس من عامة ومتخصصنيوآخر بالعمل، لكنها يف اللسان املعاصر ال تكاد تذكر هبذا املعىن وإ

قالوا "مضاربة" فإهنم يقصدون اجملازفة واملخاطرة فيقولون فالن يضارب يف األسهم أو يضارب يف العمالت. 
وال ميكن القول بأن املضاربة مبعناها املستجد مناط ألحكام املضاربة الفقهية، ومنها كلمة ختارج فاألصل 

ا، لى اخراج بعضهم عن نصيبه يف املرياث نظري جزء من الرتكة أو من غريهيف معناها اهنا: تصاحل الورثة ع
لكن العبارة تستخدم اليوم يف لغة االستثمار مبعىن "التنضيض" فيقولون سيقوم مدير الصندوق بعملية 

 التخارج ...إخل.
ب توأمثال ذلك كثري. من ذلك كلمة "مكتب" فإن املعىن اللغوي هلا كما يف لسان العرب "املك

موضع تعلم الكتابة" لكنه اكتسب معىن جديداً إذ يقولون مكتب سياحي ومكتب حماماة ومكتب رئيس 
اجلمهورية فاختلفت داللة الكلمة. وكلمة حاجب فقد كانت يف الزمان القدمي تعين رئيس الوزراء، أما اليوم 

م معناً مل يكن قد اكتسبت اليو فمعناها أقل من ذلك بكثري، والباعث على هذه املقدمة هو كلمة: اتفاقية ف
 معهوداً يف القدمي وهو "نص ما اتفق عليه".
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وعلى ذلك ميكن ان نقول ان البحث عن معاين هذه املصطلحات ال جيب ان يتوقف عند معاجم 
اللغة ومدونات الفقهاء بل جيب تتبع هذا التغري الداليل إذ املعول على املعىن املقصود من قبل أطراف 

 يس اجلذور التارخيية للمصطلحات. العالقات ول
 االتفاقية: (1

كلمة "اتفاقية" كلمة عربية صحيحة ترد يف املعاجم العربية القدمية ولكن ليس مبعىن وثيقة التفاق   
جتاري كما اشتهرت اليوم وإمنا وردت مبعىن االتفاق واالجتماع على األمر أو وقوع األمر عرضًا وصدفة، 

ية، كما يقال: أمور اتفاقية، أي عكس األمور االختالفية. ووردت يف كالم فيقال: إن إصابة احلق اتفاق
 املناطقة فقالوا: االتفاقية هي اليت حكم فيها بصدق التايل على تقدير صدق املقدم. 

يشهد لذلك ما جاء يف الذكر  (1)فالكلمة جارية على القياس اللغوي الصحيح يف اللسان العريب
القياس مثل كلمة "جاهلية" "ورهبانية" ومثل ذلك ورد يف الشعر اجلاهلي احلكيم من كلمات على نفس 

 أيضاً.
فإذا كان االتفاق هو املعىن املصدري فاالتفاقية مبعناها املستجد هو "نص ما اتفق عليه". واستخدام 

ه صاحب  ر الكلمة هبذا املعىن وان كان مل يعرف يف الزمان القدمي إال انه ليس جديداً يف لغة العرب فقد ذك
كتاب "جواهر العقود ومعني القضاة من املوقعني والشهود" شهاب الدين حممد املنهاجي املتوىف سنة 

م( فقال يف املقدمة عن اغراض كتابة وفوائد جواهره: "ويستنري بكواكبها املشرقة كل ذي 1475ه )880
 حاجة حلكم أو عقد أو اتفاقية وفق كتاب اهلل وسنة نبيه".

فقال: "االتفاق هو كل التئام بني مشيئة وأخرى  165للبناين االتفاقية يف املادة عرف القانون ا
 إلنتاج مفاعيل قانونية وإذا كان يرمي إىل إنشاء عالقات إلزامية مسي عقداً".

واألصل يف االتفاقية اهنا غري ملزمة وال تنفذها اجلهات القضائية إال إذا اجتهت إرادة عاقديها إىل 
 تكون قد اكتملت فيها أركان العقد.جعلها ملزمة و 
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 االتفاقية والعقد في ظل القوانين: -1-1
تكاد عبارة االتفاقية ان تكون مرادفاً للعقد وما يكون بينهما من اختالف راجع إىل إرادة طرفيها 

ينسب و  يف جعلها ملزمة أو غري ملزمة ومن القانونيني من قال بان التمييز بني االتفاق والعقد ال أمهية له
هذا القول للسنهوري، وقال أحد الباحثني عن التمييز بني العقد واالتفاقية أن الفقه القانوين احلديث قد 

. واملتأمل يف القوانني يدرك ان التفريق هو بني االتفاقات القابلة (1)هجر هذه التفرقة لعدم أمهيتها العملية
عّول ليس مث ال تكون حمل التنفيذ من احملاكم. فامل للتنفيذ من قبل القضاء وتلك اليت ال تعد ملزمة ومن

.  على االسم بل على املسمىَّ
واحملاكم ال تنفذ إال العقود سواء مسيت عقداً أو اتفاقية واملقصود تلك االتفاقات اليت اكتمل فيها 

ن عليها امتطلبات صحة العقود حبسب النظام القانوين السائد بصرف النظر عن االسم الذي أطلقه املتعاقد
ولذلك ان كانت االتفاقية قد تضمنت أركان العقد وموجبات صحته فال يضريها ان تسمى اتفاقية أو 

 مذكرة تفاهم.
 االتفاقية في  النظر الشرعي المعاصر: -1-2

مع ان االتفاقية والعقد يف مصطلح النشاط التجاري واملايل ال يكاد يتميز أحدمها عن اآلخر، فإن 
يف االستخدام املعاصر يف املعامالت الشرعية )كمثل ما جيري عليه العمل يف املصرفية االتفاقية ليست 

اإلسالمية( مرادفاً للعقد وإمنا هي  دون ذلك، ميكن تعريفها بناء على ما وقع التعارف عليه يف استخدامها 
ل فيه خالل خو بأهنا: "اتفاق بني طرفني أو أكثر على شروط وأحكام ومعطيات عقد أو عقود يزمعون الد

 مدة سريان االتفاقية".
واالتفاقية هبذا املعىن ليست عقداً وإمنا هي إطار للتعامل بني أطرافها ولذا فهي ليست ملزمة ألي 
طرف يف الدخول يف عقد كما اهنا ليست حمل التنفيذ من قبل القضاء ولكن ما ترتب عليها من عقود 

ام. ا ورد يف تلك االتفاقية من نصوص بشأن الشروط واألحكدخل فيه طرفاها بناء عليها يكون حمكوماً مب
فكأن الغرض من االتفاقية التمهيد للدخول يف عقود وتيسري اإلجراءات واختصار وقت املفاوضات عند 

                                                           
.40الرتاضي يف عقود املبادالت املالية، نشأت الدريين، دار الشروق، جدة، ص - 1

 



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 5 

وإذا حد هلا تاريخ  (1)الدخول يف كل عقد أي اهنا إطار للمعاقدة ولذلك تسمى أحيانًا "اتفاقية إطارية"
ين ان العقود املربمة بناء عليها خالل هذا التاريخ تكون حمكومة مبا ورد فيها من صالحية فإن ذلك يع

 شروط واحكام.
فإذا أبرم العقد استقل بنفسه فلم تعد صالحيته أو نفاذه مربوطًا بتلك االتفاقية حىت انه يبقى 

 ساري املفعول بعد انتهاء مدة االتفاقية.
رية قبل إبرام العقود هو ان اعداد الشروط واألحكام ومبعث احلاجة إىل الدخول يف اتفاقية إطا

يستغرق وقتًا وجهدًا من طريف العقد ويكون عادة حمل نظر وتأمل ومشاورات إضافية قبل الدخول يف 
العقود وصريورهتا ملزمة لطرفيها ال سيما إذا كان احملل املزمع التعاقد عليه مبالغ عظيمة أو استثمارات 

يف الزمن، ومن جهة أخرى قد يرغب األطراف يف الدخول يف ترتيبات برنامج  ضخمة أو عالقات ممتدة
يتضمن عدداً من العقود ولذلك يفضلون االنتهاء من االتفاق على األمور املتكررة وعدم اعادة النظر فيها 
 نيف كل مرة وذلك بتأطريها يف اتفاقية واالقتصار عند إبرام كل عقد على الثمن والكمية وحنو ذلك دو 

 احلاجة إىل مفاوضات جديدة.
 

 مقدمات إبرام االتفاقية: (2
االتفاقية إذا قصد هبا ان تكون عقدًا يكون هلا مقدمات ال يلزم األخذ هبا ولكن قد سار عمل 

 الناس على ذلك، ومن أهم هذه املقدمات:
 خطاب النوايا: -/أ1

يرسله أحد طريف   Letter of intentوهو معروف يف العالقات اليت حتكمها القوانني ويسمى  
االتفاقية املزمع الدخول فيها إىل الطرف اآلخر ويستخدم لتأكيد اخلطوات واملكونات األساسية التفاقية 
ينوي الطرفان الدخول فيها من ناحية جدول املفاوضات والتاريخ احملتمل لعقد االتفاقية وفكرة عامة عن 

ىت يصعب حصرها ويرد الطرف اآلخر عليها التكاليف أو األسعار أو حنو ذلك بل ان هلا مواضيع ش
 باملوافقة، وهي بصفة عامة غري ملزمة وليست حمل التنفيذ من قبل احملاكم. 

                                                           
ويرتمجوهنا خطأ باتفاقية رئيسية والرتمجة الصحيحة اهنا اتفاقية إطارية.   Master Agreementوتسمى باإلجنليزية  - 1
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 مذكرة التفاهم: -/ب1
وهي ضمن وثائق العالقات اليت   Memo of understandingأو  MOUاملعروفة باسم  

فاقية نوايا من جهة اإللزام ولكنها دون االتتنشأ بني األطراف يف ظل القوانني وهي أرقى درجة من خطاب ال
والعقد، ويدخل فيها األطراف غالباً قبل توقيع العقد النهائي لرتتيب خطوات الدخول يف االتفاقية. وااللزام 
هبا وتنفيذها من قبل احملاكم يعتمد على حمتواها فإن كانت مستوفية ألركان العقد صارت ملزمة حىت لو 

 ان ينص على اهنا غري ملزمة أو يكون قد فاهتا بعض أركان العقد. ولذلك فهي مسيت مذكرة تفاهم إال
رمبا ال تعدو يف قوهتا خطاب النوايا ورمبا ارتفعت إىل مستوى العقد بناء على حمتواها. وعلى كل حال قد 

ة ويف هذا يتتضمن حمتوى خمتصًا باملرحلة السابقة لالتفاقية مثل االلتزام بالسرية أو حفظ امللكية الفكر 
 اجلانب فهي ملزمة حىت لو مل تتمخض عن اتفاقية.

 رؤوس أقالم االتفاقية: -/ج1
وهي تشبه خطاب النوايا من ناحية اهنا تتضمن العناصر  heads of agreementوتشتهر باسم  

السرية  لاملهمة للعالقة املستقبلية بني أطرافها وإطار للمفاوضات واالتفاق على عناصر مهمة يف العالقة مث
وامللكية الفكرية وحنو ذلك، واألصل اهنا توطئة للدخول يف عقد أو اتفاقية مفصلة ولكن يف كثري من 
األحيان يكتفي األطراف هبا إذ جل ما يرغبون االتفاق عليه هو اطار عام للعالقة بينهما، وهي كشأن 

 ن ما يدل على االلزام هبا.املستندات ما قبل العقد ليس ملزمة وال تنفذها احملاكم إال ان تتضم
 مقدمات االتفاقية ليست أكثر من وعود: -/د1

مجيع ما ذكر من أنواع املقدمات اليت تسبق االتفاقية ميكن تصنيفها ضمن باب الوعود فهي أما وعد مثل 
خطاب النوايا أو مواعدة مثل مذكرة التفاهم وليست اكثر من ذلك. ومع ذلك فإن املعول على األحكام 

روط وليس األمساء فإن أي من هذه الوثائق لو جرى صياغته على صفة عقد واكتملت متطلبات والش
 صحة العقود فيه اعترب كذلك وجرى اإللزام به قانونياً.

 مقدمات إبرام العقود في المعامالت الشرعية: -/ه1
البيع مثالً منذ القدمي فليس وجود مقدمات إلبرام العقود أمراً مستحدثاً بل هو مما درج عليه تعامل الناس 

تسبقه املساومة واملفاوضة والنظر والتأمل حىت يصل إىل مرحلة "الركون" وهي مرحلة تقارب الرضا وسكون 
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النفس إىل االختيار ولكن مل يصل الطرفان بعد إىل مرحلة إبرام العقد، وقد عنيت الشريعة اإلسالمية هبذه 
لم   األحاديث الشريفة املتضمنة هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وساملرحلة ألهنا هي مناط األحكام الواردة يف

الرجل عن البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه واخلطبة على خطبة أخيه إذ كل ذلك ضمن مرحلة 
 املقدمات للتعاقد.

لشارع ا ومن الثابت ان أكثر ما يكون النزاع يف مرحلة خطاب النوايا ومذكرة التفاهم هو هذا الذي خصه
باملنع وهو البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه.  وهذا النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه جار 
على مقصد الشريعة يف أحكام العقود وهي إبعاد الناس عن النزاع واخلصومات والعداوة اليت تنشأ بني 

لم "قاعدة: رية يف افتتاحه باب السالناس وما يرتتب على مثل هذا من حسرة وندامة، قال القرايف يف الذخ
مقصود صاحب الشرع صالح ذات البني وحسم مادة الفنت حىت بالغ يف ذلك بقوله لن تدخلوا اجلنة حىت 

 .(1)حتابوا"
فمنع الشارع ما يفضي إىل اخلصومات أو يكون سببًا يف العداوة والبغضاء والشعور باحلسرة والندامة يف 

ة وع إبرام العقد يدل عليه ان البيع على بيع أخيه املمنوع إمنا متنع يف املرحلهذه املرحلة احلساسة من مشر 
اليت يغلب على الظن انه يرتتب عليها مثل ذلك من اخلصومة والعداوة وفساد ذات البني، وال يكون ذلك 

يا ومذكرة اإال يف املرحلة اليت بدأ يظهر فيها الرضا باملعاقدة ولكنها مل حتصل بعد وهي مرحلة خطاب النو 
التفاهم، أما قبل ذلك فهو من النصيحة املطلوبة وال يؤدي إىل شيء مما ذكر، وبعد ذلك أي بعد إبرام 
العقد ال تأثري له إذ ال ميكنه فسخ العقد، ومعلوم ان استقرار املعامالت واحرتام املواثيق واملعاقدات والوفاء 

 هبا مقصد من مقاصد الشريعة.
 العقد:

ة الربط والشد والضمان والعهد، ويطلق على اجلمع بني أطراف الشيء يقال عقد احلبل إذا العقد يف اللغ
 . (2)مجع احد طرفيه على اآلخر وربط بينهما

                                                           
 .225، ص5القرايف، الذخرية، ج - 1

 املصباح املنري. - 2
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ويف االصطالح للعقد معىن عام هو كل ما يلزم اإلنسان نفسه أو غريه به ولذلك فإن النكاح والبيع وسائر 
قد ألزم نفسه الوفاء مبا التزم به، ولكن املدار على املعىن املعاوضات عقود ألهنا كل طرف من طرفيها 

،  واجلرجاين: "ربط أجزاء التصرف (1)اخلاص وهو كما عرفه الزركشي: "ارتباط اإلجياب بالقبول اإللتزامي"
 باإلجياب والقبول" )التعريفات للجرجاين(. 

اب وقبول ي اإلجياب والقبول وال يتصور إجيوأركانه العاقدان والصيغة واحملل، والواقع ان العقد هو الصيغة أ
 بال عاقدين وحمل.

 االلتزام:
 االلتزام في اللغة: -4-1

يقال يف اللغة: لزم الشيء لزوماً؛ أي ثبت ودام. ولزمه املال: وجب عليه. والتزم فالن كذا؛ أي أوجبه على 
 .(2)نفسه. وألزمته املال والعمل، فالتزمه؛ أي أوجبه، فثبت عليه

 املال وجب عليه ولزمه الطالق وجب حكمه. ولزمه
 

 االلتزام في االصطالح الفقهي: -4-2
ويف االصطالح الفقهي عرفه العالمة مصطفى الزرقا بقوله: "هو كون شخص مكلفاً شرعاً بعمل أو امتناع 

 .(3)عن عمل ملصلحة غريه"
فهو مبعىن  أو معلقًا على شيء وعرفه احلطاب املالكي بأنه إلزام الشخص نفسه شيئًا من املعروف مطلقاً 

العطيه وسبب االلتزام كما يتبني من استخدام الكلمة هو تصرفات اإلنسان االختيارية اليت يوجب هبا حقاً 
على نفسه جتاه شخص أو حق هلل عز وجل وقد عد املشتغلون بالفقه ان مصادر االلتزام يف الشريعة هي 

 ه.كان االلتزام باإلرادة املنفردة مل تشرتط األهلية يف امللتزم لالفعل الضار والفعل النافع والشرع وإذا  
 وهو قسمان:

                                                           
 .397، ص2الزركشي، املنثور، ج - 1

.605، التزام التربعات ألمحد ابراهيم ص 2/669، املصباح املنري 1494القاموس احمليط ص  - 2
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به الشرعي لوجود سب –أحدمها: )االلتزام اجلربي( وهو إجياب اإلنسان على نفسه أمراً بإلزام الشارع إياه 
تزم له، كالقرابة والزوجية وامللالذي ناطه الشارع به، كالتزام الغين بالزكاة الواجبة يف ماله، أو لصلة بني امللتزم 

 .(1)فليزمه، ألن الشرع ألزمه به، امتثاالً وطاعة ألمر الشرع –يف االلتزام بنفقة األقارب 
والثاين: )االلتزام االختياري( وهو إجياب اإلنسان على نفسه أمرًا يتعلق بغريه، باختياره وإرادته من تلقاء 

 .(2)غري ذلك من العقود نفسه، كمعاوضة أو تربع أو توثيق دين أو
وده رابطة وجدت بوج –اختيارياً كان أو جربيًا  –وقال الشيخ أمحد ابراهيم: "ومىت وجد سبب االلتزام 

 .(3)قانونية شرعية بني امللتزم وامللتزم بله، يكون األول مديناً، والثاين دائناً بااللتزام
 و بعمل أو بامتناع عن عمل.وااللتزام يف الفقه اإلسالمي قد يتعلق بدين أو بعني أ

فااللتزام بالدين: يعين االلتزام بأداء مبلغ من النقود أو ما يف حكمه من األشياء املثلية أو املصنوعات اليت 
 تقبل الثبوت يف الذمة.

وب وااللتزام بالعني: يعين االلتزام بتسليم عني معينة بذاهتا، كتسليم املبيع للمشرتي، ورد املغصوب إىل املغص
 منه، وتسليم الوديعة لصاحبها عند طلبها، وإعادة العني املؤجرة إىل املؤجر مىت انقضت مدة اإلجارة.
 وااللتزام بالعمل: كااللتزام بنقل بضاعة أو إصالح آلة، وكالعمل امللتزم به يف ذمة األجري املشرتك.

ها، والتزام عة وال يقصر يف حفظوااللتزام باالمتناع عن العمل: كالتزام الوديع بأن ال يتعدى على الودي
املستأجر بأن ال يتجاوز املعتاد يف استعمال املأجور، والتزام الشريك يف امللك املشرتك بأن ال يستعمل 

 .(4)العني املشرتكة استعماالً مضراً حبق شريكه
ويريدون به  ،وقال الدكتور عبدالرزاق السنهوري: "يستعمل فقهاء الشرع اإلسالمي أحيانًا لفظ )االلتزام(

غالبًا احلاالت اليت يلزم فيها الشخص نفسه بإرادته املنفردة، ونادرًا االلتزامات اليت تنشأ عن العقد. أما 

                                                           
 .23، 21االلتزامات يف الشرع اإلسالمي ألمحد ابراهيم  - 1

 .23، 21رجع السابق ص امل - 2

.23االلتزامات يف الشرع اإلسالمي ص - 3
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االلتزامات اليت تنشأ عن غري العقد، أو اليت تنشأ عن املسؤولية العقدية، أي االلتزامات اليت تنشأ عن 
 .(1)تسمى بالضماناتاملسؤولية بوجه عام، تقصريية كانت أو عقدية، ف

 االلتزام في القانون: -4-3
تعريف االلتزام يف القوانني تتجاذبه مدرستان األوىل: تسمى املدرسة الشخصية وتعرف االلتزام )احلق 
الشخصي( بأنه: "رابطة قانونية بني شخصني احدمها دائن واألخر مدين، ويرتتب مبقتضاها على الطرف 

حق عيين أو القيام بعمل أو االمتناع عن العمل". والثانية: تسمى املدرسة  املدين جتاه الطرف الدائن نقل
املادية وتعرف االلتزام بكونه "وضع قانوين يكون مبقتضاه شخص معني مكلفا بنقل حق عيين أو بالقيام 

 :، من خالل هذين التعريفني يتضح ما يلي "بعمل أو باالمتناع عن عمل
لن  ناك تركيز على الرابطة اليت جتمع طريف االلتزام، مما يعين أن االلتزامأنه يف نطاق املدرسة الشخصية ه

يقوم إال بوجود الطرفني، مما يرتتب عنه استحالة انتقال االلتزام سواء من ناحية املدين عن طريق حوالة 
 .الدين أو من ناحية الدائن عن طريق حوالة احلق
ف املادي كعنصر أساسي يف االلتزام، هذا يعين أن هذا التعريويف نطاق املدرسة املادية هناك أمهية للجانب 

يوافق ما وصل إليه النظام االقتصادي من تطور وسرعة يف حركية األموال، كما أنه ميكن من انتقال االلتزام 
إىل غري طرفيه عن طريق حوالة احلق والدين وكذا اإلنابة القانونية. التعريف املادي لاللتزام يستوعب حالة 

 .يام االلتزام من جانب املدين دون حتديد شخص الدائن الذي يكفي أن يكون موجودا عند مرحلة التنفيذق
 
 
  

 القول بان االلتزام مال تجوز المعاوضة عليه: -4/4
هل االلتزام اجملرد للقيام بعمل غري حمرم يعد مااًل فيجري عليه البيع والبيع كما هو معلوم هو مبادلة مال 

، فمناط املالية هو املنفعة فما ال منفعة فيه (2)يف املقنع "املال ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة"مبال؟ قال 
                                                           

.1/14مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي  - 1
 

 .152املقنع، ص  - 2



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 11 

ليس مبال ولو كان عينًا فإذا كانت هذه املنفعة هلا قيمة معتربة عند الناس فهي مال جتوز املعاوضة عليه 
لعة أو عملة التزامه ببيع س وقد اجتهت بعض اهليئات الشرعية إىل إجازة تقاضي املصرف ألجرة مقابل

طوع لعميله يف تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه عند صدور االلتزام. فيدفع امللتزم له رمساً عبارة عن مبلغ مق
للملتزم ويكون دافع الرسم باخليار إن شاء استفاد من هذا االلتزام وإن شاء اعرض عنه اما قابض الرسم 

 فهو ملزم بالوفاء مبا التزم به. 
يكثر استخدام هذا االلتزام بدياًل عن الصرف املؤجل. معلوم ان الصرف ال جيوز ان يكون مؤجاًل بل و 

جيب ان يكون ناجزاً، لكن التجار حيتاجون إىل العملة األجنبية يف تاريخ مستقبلي ومن مث فإهنم حباجة 
ب العميل ممنوع( يطل إىل احلماية من تقلبات الصرف ولذلك بدالً عن الدخول يف عقد صرف مؤجل )وهو

من البنك ان يلتزم له بصرف العملة يف تاريخ مستقبلي )وهو تاريخ حاجته إليها( بسعر صرف متفق عليه 
اليوم ويرتتب على ذلك ان العميل ال يعود متحماًل ملخاطرة تقلب سعر الصرف، ويدفع العميل للبنك 

زام كما ان العميل باخليار ان شاء استفاد من الت  رمسًا مقابل هذا االلتزام، ومن اجللي انه رسم غري مسرتد
البنك وان شاء أعرض عن ذلك إذا اخنفض سعر الصرف يف السوق يف وقت الوفاء بااللتزام. وقد استند 
اجمليز هلذه الرسوم على حقيقة ان االلتزام تتوافر عليه صفة املالية من جهة ان فيه منفعة مشروعة قام العرف 

 ت املعاوضة على هذا االلتزام.على اعتبارها فجاز 
 
 
 
 
 

 الوعد:
 الوعد في اللغة:  -5-1
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. وال خيرج االستعمال الفقهي للكلمة عن (1)هو اإلخبار عن فعل املرء أمرًا يف املستقبل يتعلق باملوعود
. وعلى ذلك عرف األتاسي )شارح اجمللة العدلية( الوعد (2)معناها اللغوي يف اجلملة عند مجهور الفقهاء

، وقال ابن عقيل: "هو إخبار مبنافع (3)أنه: "انباء اإلنسان غريه بأنه سيفعل أمراً يف املستقبل مرغوبًا له"ب
 .(4)الحقة باملخرب من جهة املخرب يف املستقبل"

 ينقسم الوعد يف االصطالح الفقهي إىل قسمني: جمرد، وملزم.
بإجنازه  –حبسب قرائن األحوال  –صراحة أو داللة فأما الوعد اجملرد: فهو اخلايل عما يفيد تعهد الواعد 

 .(5)وتنفيذه، والسامل من توريط املوعود والتغرير به
وأما الوعد امللزم: فهو املقرتن مبا يفيد تعهد الواعد بإجنازه صراحة أو داللة، أو املتضمن تغريرًا باملوعود، 

د )كبيع وإجارة وسلم واستصناع( أو بعق سواء كان وعداً مبعروف )كقرض وهبة وإعارة( أو بعقد معاوضة
 توثيق )ككفالة ورهن( أو غري ذلك من العقود الشرعية.

 الوفاء بالوعد: -5-2
الوعد بشيٍء حمّرم ال جيوز الوفاء به إمجاعاً. والوعد بشيٍء واجب على الواعد جيب عليه الوفاء به إمجاعاً. 

 والوعد بأمٍر مباح ال خالف أنه يستحّب الوفاء به.
 واختلفوا يف وجوب الوفاء به وهل يلزم الواعد بذلك القضاء. 

 إختلف أهل العلم يف حكم الوفاء بالوعد ـ باملعروف. ديانًة على قولني: 

                                                           
، بصائر ذوي 504، أساس البالغة ص 875، املفردات للراغب ص 2/291، مشارق األنوار 5/206النهاية الين األثري  - 1

 .5/237التمييز 
خالفاً للمالكية الذين درجوا على استعمال كلمة "الوعد" و "العدة" يف الغالب مبعىن أخص،وهو "االعن عن رغبة الواعد يف  - 2

، اهلداية الكافية الشافية 153بل يعود بالنفع والفائدة على املوعود". )انظر حترير الكالم للحطاب ص إنشاء معروف يف املستق
 .2/560للرصاع 

 .1/338شرح اجمللة لألتاسي  - 3
 .1/106الواضح البن عقيل  - 4
 .28-21انظر كتاب نظرية الوعد امللزم يف املعامالت املالية ، للدكتور نزيه محاد ص  - 5



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
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: أن الوفاء بالوعد مستحّب وليس بواجب ديانًة، وهو قول احلنفّية، والشافعّية، واحلنابلة، القول األول
 ان الوعد جمرداً(.والظاهريّة، واملالكّية)فيما إذا ك

: أن الوفاء بالوعد واجب حبيث حيرم إخالفه بال عذر ، وهو وجٌه عند احلنابلة، واختاره والقول الثاني
 شيخ اإلسالم ابن تيمّية.

 أما اإللزام بالوعد قضاًء إذا كان وعداً مبعروف)أي تربعاً ال معاوضة( فقد اختلفوا على أربعة أقوال:
 لك قضاًء بإطالق، وهو قوٌل عند املالكّية.: اإللزام بذالقول األول

واستدلوا: مبا سبق االستدالل به من األدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد ديانًة؛ إذ األصل أن ما وجب 
 ديانًة وجب على احلاكم اإللزام به قضاًء لكونه مأموراً بإقامة شرع اهلل.

 ة.ند املالكية، ومذهب الشافعّية، واحلنابلة، والظاهريّ : إنه ال يُلزم به قضاًء، وهو قوٌل عالقول الثاني
: إن الوعد إذا كان معّلقاً على شرط فيكون الزماً حبيث يُقضى به على الواعد، وهو مذهب القول الثالث

 احلنفّية.
: أن الوعد إذا وقع على سبب ودخل املوعود يف شيٍء بناًء على هذا الوعد فإنه يُلزم الواعد القول الرابع

 بتنفيذه قضاًء، وهو املشهور عند املالكّية.
وقد استقر النظر الفقهي املعاصر بشأن االلزام بالوعد مبا صدر عن اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل يف 

 م. بشأن الوعد ونصه: 1988ديسمرب 41-40قراره رقم 
ذر لزمًا للواعد ديانة إال لع"ثانياً: الوعد وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد يكون م

وهو ملزم قضاًء إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر اإللزام يف هذه 
 احلالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض من الضرر الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر".

ت املصرفية اإلسالمية كان له أعظم األثر يف تطور العمل وال ريب ان ادخال فكرة الوعد ضمن إجراءا
املصريف اإلسالمي ألنه قلل من خماطر الدخول يف عمليات بيع وشراء حقيقية إىل احلد الذي أصبحت 

 خماطر املراحبات وحنوها خماطر صاحلة لعمل املصارف.
 

 الوعد والمواعدة: -5-3


