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 المنطلق المنهجي للبحث في موضوع الوعد الملزم 1.3
 د. محمد لفريخي

 
 مقدمة:

واملواعدة هلما أمهية كبرية يف املعامالت املصرفية ألن من شأهنما حفظ احلقوق، ودرء العبث واخلسارة الوعد  
 1اليت قد تلحق أحد الطرفني، وحتقيق اجلدية لقوله صلى اهلل عليه وسلم "الضرر والضرار".

يري هو: مفهوم و وإذا ماثبتت هذه األمهية فإن التساؤل الذي ينبغي اجلواب عنه يف شق تصوري وتص     
املواعدة، ومتييزها عن غريها متيزا مفهوميا وفقهيا، قبل احلكم مبعرفة اآلثار املرتتبة على ذلك شرعا؛ ألن 

 احلكم عن الشيء فرع تصوره، وللجواب على اإلشكال الدقيق اقرُتحت احملاور اآلتية:
 لعقد ومدى تأثريها شرعا.احملور األول: الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني ا

 احملور الثاين: الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق والبيع املضاف.
 احملور الثالث: التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرف واحد ولطرفني والفروق بينهما.

 .ااحملور األول: الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني العقد ومدى تأثريها شرع
من الوعد، قال ابن فارس رمحه اهلل تعاىل: "الواو والعني والدال كلمة صحيحة  املواعدة يف اللغة        

 فاملواعدة يف اللغة: ترجية متبادلة بني طرفني. 2تدل على ترجية بقول"
األخري  ا: التزام طرفني بأن يبيع أحدمها لآلخر شيئا مقابل أن يشرتى هذاملواعدة امللزمة يف االصطالحو  

 منه ذلك. وتكون ملزمة مىت علقت على شرط أو سبب أو دخل املوعود يف كلفة أو ُصرح بذلك.
، فقال فيه ابن فارس أيضا: "العني والقاف والدال أصل واحد يدل على َشد وشدة أما العقد لغة   

 3ووثوق..... والعقد يف البيع إجيابه"

                                                           

 رواه اإلمام مالك وصححه احلاكم على شرط مسلم و رواه ابن ماجه والدارقطين. -1 
 معجم املقاييس يف اللغة، باب الواو والعني وما يثلثهما.1
  املرجع السابق، باب العني والقاف وما يثلثهما يف الثالثي3



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
 ومذكرة التفاهم، وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد 
 194 

ومن خالل ذكر هذه األصول اللغوية يظهر الفرق اللغوي واضحا بني املواعدة وبني العقد، فهل هذا    
 الفرق نفسه يوجد يف االصطالح الفقهي؟.

، وملا البسيط( يرادف العقد، ملا يف الوعد من املرونة-التكاد جتد من الفقهاء من يقول بأن الوعد)اجملرد    
ثوق، لكن هل األمر نفسه ينطبق على املواعدة  عندما توصف بأهنا ملزمة؟ أم يف يف العقد من الشدة والو 

 أن اإللزام والشدة والوثوق املوجودة يف العقد يوجد يف املواعدة عندما توصف بكوهنا ملزمة؟
إذا ماسلمنا هذه املساواة بناء على اجلامع املشرتك بينهما وهو الشدة والوثوق، والتعليل الذي أورده     
عض الباحثني واستدل له بقاعدة خاصة بتفسري العقد عند االختالف أو عدم الوضوح وهي:" أن العربة ب

فإنه ميكن أن نقول بأن املواعدة امللزمة عقد؛ حلصول الرتاضي )اإلجياب  1باملعاين ال باأللفاظ واملباين"
القبول من اإلجياب و ىل: العقد: والقبول(، واإللزام  الذي هو جوهر العقد. يقول ابن عرفة رمحه اهلل تعا

إذن فخاصية اإللزام اليت يتميز هبا العقد توجد  2"والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمر من األمور، جانبني
 يف املواعدة امللزمة.

لكن هل املواعدة امللزمة عقد بيع؟ هذا هو بيت القصيدة يف النقاش الفقهي، ألن الباحثني يشبهون      
 امللزمة بعقد البيع ويستدلون بأدلة العقد ال بأدلة عقد البيع، كما أهنم يعتربون أهنا ناقلة للملكيةاملواعدة 

 …3 
ولتبني اإلشكال ينبغي أن نعرض ألهم الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة وبني عقد البيع، بعد ذكر أوجه 

 االتفاق.
 عقد؟ وما تأثريها الشرعي ؟فما هي أهم الفروق بني املواعدة امللزمة وبني ال  

 املطلب األول: الفروق الفقهية بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني العقد.
                                                           

وهذه القاعدة التفسريية تؤكد أن املواعدة ليس بيع الفروق اليت سنبينها فيما بعد،فاملعاين هي ما يقصده الطرفان وهذه املعاين ليس  1 
 االلتزام بانشاء عقد بيعهي عقد بيع وإمنا 

و بشرح حدود ابن عرفة املوسوم باهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية أليب عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع، حتقييق: أ 2 
 بتصرف 236م، ص:1993الطاهر املعموري، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل –األجفان 

نظرية الوعد امللزم يف املعامالت املالية لنزيه محاد، نشر دار القلم دمشق،  .  وانظر  .965و753، ج: ص: 5د: انظر:جملة اجملمع ،عد 3
 م.2010-ه1431والدار الشامية بريوت،ودار البشري جدة،
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 نعرض أوال ألجه االتفاق وبعدها ألوجه االختالف، وذلك من خالل اآليت:
 الفقرة األوىل:أوجه االتفاق بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني عقد البيع

املواعدة امللزمة لطرفني هي عقد من العقود؛ ملا تقدم من وجود عنصر اإللزام الذي هو خاصية        
 العقد، لكن هل هي عقد بيع؟

، فصيغة عقد البيع تنشإ 1يقول ابن السبكي رمحه اهلل تعاىل:"وصيغ العقود إنشاء خالفا للحنفية"      
 ه؟وهكذا، لكن هل صيغة املواعدة امللزمة تنشإ البيع أو غري البيع وتوجده، وصيغة الكراء تنشإ الكراء، 

املواعدة امللزمة عقد وصيغ العقود إنشاء، لكنها التنشإ البيع وإمنا تنشإ حمل املواعدة امللزمة، وهو     
 االلتزام بالبيع والشراء، وعليه فإن بني املواعدة امللزمة وعقد البيع أوجه اتفاق وأوجه اختالف.

 جه االتفاق بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني عقد البيعأوال: أو 
 أوجه االتفاق بينهما هي أوجه االتفاق بني االلتزامات التبادلية وجمملها يف اآليت:   
 االتفاق يف الرتاضي على احملل. -1
ني هو االلتزام بوإن كان حمل الرتاضي يف البيع هو الثمن واملبيع، وحمل الرتاضي يف املواعدة امللزمة جلان   

 بالبيع والشراء. 
 2االتفاق يف األهلية املشرتطة فيهما.-2
 .3االتفاق يف شروط خلو الرتاضي من عيوب اإلرادة وغريها مما هو مناف ملقتضى العقد-3

 ثانيا:أوجه االختالف بني املواعدة امللزمة لطرفني وبني عقد البيع.
 لى أمهها باختصار وهي:أوجه االختالف هذه كثرية جدا سأقتصر ع     

                                                           

 .164-2/163م.1995هـ 1455مجع اجلوامع بشرح احمللي ، دار الفكر بريوت لبنان، طبعة:  -1 
شرح – 5/59حاشية املواق على هامش شرح احلطاب: – 155و  2/172هلية: بداية اجملتهد وهناية املقتصد: انظر بالنسبة لأل -2 

 .2/293البهجة على حتفة ابن عاصم: 
حاشية الدسوقي على الدردير:  – 248وما بعدها وص:  4/373مواهب اجلليل للحطاب: – 2/133انظر:  بداية اجملتهد:  -3 

3/65 
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 ترتب: التزاما متبادال بالبيع والشراء، وليس بيعا، بدليل اللجوء بعد ذلك إىل عقد البيع.  1املواعدة امللزمة-1
للمبيع الذي  2املواعدة امللزمة ترتب التزاما بالبيع والشراء، أما عقد البيع فهو يرتب وجوب التسليم -2

 لكية البائع مبجرد عقد البيع ال مبجرد املواعدة امللزمة.دخل يف ملكية املشرتى وخرج من م
املواعدة امللزمة ال ترتب التزاما يف احلال)أي آثار البيع(، على عكس عقد البيع، فااللتزام الذي ترتبه  -3

البيع  واملواعدة امللزمة هو: االلتزام بالبيع والشراء، وال ترتب آثار البيع إال مآال عند تنفيذ حمل املواعدة وه
 والشراء.

الواعد امللتزم بالشراء ال ميكنه أن يفوت الشيء حمل املواعدة، يف حني أنه يف عقد البيع ميكنه ذلك -4
 مبجرد حصول البيع.

الواعد امللتزم بالبيع الميكنه أن يطالب قضاء بأن عقد البيع منعقد، وإمنا يطالب بتنفيذ االلتزام الذي  -5
 بشأنه.هو إنشاء العقد املتواعد 

الثمن( -األثر املرتتب على عدم تنفيذ عقد البيع هو إجبار املدين منهما على تنفيذ حمل العقد )املبيع - 6
مادام ممكنا، أما األثر املرتتب على عدم تنفيذ عقد املواعدة امللزمة فهو التعويض عن الضرر واخلسارة اليت 

 3مللزمة بالتعاقد ممكنا.قد تكون حلقت أحد األطراف ولو كان تنفيذ املواعدة ا

                                                           

املعاصر ألن الذي يظهر من خالل األمثلة عند السلف أهنا ال يعقبها عقد بالبيع بل تكون هي البيع وال يكون عقد يف شكلها  -1 
قال اُشرَتِ قال اإلمام الشافعي : )وإذا أََرى الرَُّجُل الرَُّجَل السُِّلَعَة ف آخر بالبيع بعدها ، وهذا الذي يفهم من كالم اإلمام الشافعي وغريه

ًعا َوِإُن َشاَء تـَرََكُه، َوَهَكَذا هك فيها َكَذا فَاُشتَـرَاَها الرَُّجُل فَالشِّرَاءُ َجائٌِز، َواَلَِّذي قال أُُرحِبُك فيها بِاخُلَِياِر إُن َشاَء َأُحَدَث فيهذه َوأُُرحِبُ  ا بـَيـُ
 اأُلَوَُّل، َوَيُكوُن هذا ِفيَما أَُعَطى ك فيه، َفُكلذ هذا َسَواٌء جَيُوُز اُلبَـُيعُ إُن قال اُشرَتِ يل َمَتاًعا َوَوَصَفُه له أو َمَتاًعا َأيَّ َمَتاٍع ِشُئت وأنا أُُرحِبُ 

اِر يف اُلبَـُيِع اُلبَـُيُع اأُلَوَُّل َوَيُكونَاِن بِاخُلِيَ  من نـَُفِسِه بِاخُلَِياِر، َوَسَواءٌ يف هذا ما َوَصُفُت إُن كان قال أَبـَُتاُعهُ َوَأُشرَتِيِه ِمُنك بِنَـُقٍد أو َدُيٍن، جَيُوزُ 
َداُه َجاَز، َوِإُن تـََبايـََعا بِِه على أَُن أَُلَزَما أَنـُُفَسُهَما اأُلَُمَر اأُلَوََّل فـَُهَو َمُفسُ  َبِل َشُيئَـنُيِ: َأَحُدمُهَا: أَنَُّه تـََبايـََعاُه قبل أَُن وٌخ من قِ اآُلَخِر، فَِإُن َجدَّ

 .3/39األم  -على خُمَاطََرِة أَنَّك إُن اُشتَـَريـَُتُه على َكَذا أُُرحِبُك فيه َكَذا(. انظر: مَيُِلَكُه اُلَبائُِع، َوالثَّاين: أَنَُّه 
انظر: بقية آثار البيع  بالنسبة للبائع وللمشرتي ) تسليم املبيع، ضمان سالمة املبيع من حقوق الغري والعيوب اخلفية، أداء الثمن  2 

د رتي..( ليتميز لك أكثر عن املواعدة امللزمة:  قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عباستالم املبيع املصاريف الواجبة على املش
وما بعدها  3/98املوطأ بشرح الزرقاين  -  212تبصرة احلكام البن فرحون ص: – 122الفروق للقرايف ص:  – 132السالم: ص: 

. 
   . 13،2/648انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي املناقشات،العدد: -3
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لو كانت املواعدة امللزمة عقد بيع الكتفي بعقدها فقط كما هو األمر يف عقد البيع؛ مما يدل على أهنا  -7
 مرحلة تعاقدية، أو عقد أويل وابتدائي، من أجل إنشاء عقد هنائي هو البيع.

وخالصة األمر أن هناك فروقا متعددة بني املواعدة امللزمة يف شكلها املعاصر وعقد البيع، سواء من        
حيث املفهوم اللغوي واالصطالحي أو من حيث اآلثار اليت يرتبها كل من املواعدة امللزمة وعقد البيع، كما 

ل العقود كة بينهما فهي موجودة يف كأن اآلثار ختتلف يف حالة عدم التنفيذ، أما أوجه االتفاق املشرت 
التبادلية، والفروق بينهما ال ينكرها إال جاحد للتصور والتصوير ومتأول للتصديق بدون تصور والقاعدة:"أن 

وإذا مل يسلم التصور فال يسلم احلكم ألنه متفرع عنه، فهل مع هذه  1احلكم على الشيء فرع تصوره"
 دة امللزمة عقد بيع؟ اللهم إنه قياس مع وجود الفارق.الفروق كلها ميكن أن نعترب املواع

 املطلب الثاين: التأثري الشرعي للفروق السابقة
اعتمادا على التحليل السابق املتعلق بالتصور، يظهر لنا أن هناك فروقا فقهية متعددة ال ميكن إنكارها،    

لبيع كما ل من املواعدة امللزمة وعقد اوأن هذه الفروق ترتتب عليها أحكام شرعية متعددة متعلقة بآثار ك
 سبق بيانه يف الفروق.

أما األثر الشرعي الذي جيمع كل اآلثار السابقة فإنه ال ميكن اعتبار املواعدة امللزمة يف صورهتا املعاصرة      
ميكن  عقد بيع، ونبين عليه أحكاما شرعية أخرى، ألن املقدمة األوىل غري مسلمة )اعتبارها عقد البيع(، وال

أن نبين مقدمة ثانية على هذا، وهي أن يف املواعدة امللزمة بيع اإلنسان ما ليس عنده وما ال ميلكه وغريها 
 من املقدمات، لنخلص إىل نتيجة غري مسلمة وهي: بيع اإلنسان ما ال ميلكه ال جيوز.

 :ذلك كاآليتفهذه النتيجة الشرعية غري مسلمة الفتقادها إىل مقدمات مسلمة وميكن تصوير 
 :       املواعدة امللزمة عقد بيعاملقدمة األوىل
 وكل عقد بالبيع جيب أن يكون فيه البائع مالكا للمبيع       املقدمة الثانية:
 املواعدة امللزمة جيب أن يكون فيه البائع مالكا للمبيع      املقدمة الثالثة:

 ع لشيء غري مملوك للبائع.:       املواعدة امللزمة ال جتوز ألهنا بيالنتيجة
                                                           

قال صاحب السلم: وقدم األول عند الوضع  *** ألنه مقدم بالطبع.    أي أن التصور مقدم على التصديق. شرح أيب عبد اهلل حممد  1 
 .32بن احلسن البناين على منت السلم يف علم املنطق، دار املعرفة بدون تاريخ،ص: 
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وعليه فاعتبار املواعدة امللزمة بيعا يف غاية التكلف ومغاالة يف االحتياط وقياس مع وجود الفروق.   
 واعتبارها بيعا يؤدي إىل القول بأهنا ترتب كافة آثار البيع، وهذا غري مسلم كما سبق بيانه يف اآلثار.

، وعليه فإهنا تقاس على 1لسياق أهنم يقولون: تشبه عقد البيعولذلك غاية مايذكره الفقهاء يف هذا ا    
البيع وليست بيعا، لكن هذا قياس مع وجود فروق جوهرية بني املواعدة امللزمة وعقد البيع كما سبق بيانه، 
وعليه فال ميكن تعدية حكم األصل إىل الفرع ألن العلة يف الفرع غري مسلمة، ومن شروط القياس وجود 

 األصل وكوهنا متعدية وموجودة يف الفرع.العلة يف 
 احملور الثاين:الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق والبيع املضاف

ملعرفة الفرق بني املواعدة امللزمة وبني البيع املعلق والبيع املضاف ينبغي حتديد مفهوم كل واحد من هذه    
 العقود باختصار.

 مللزمة والبيع املعلق والفرق بينهما املطلب األول:  مفهوم املواعدة ا
 أوال :مفهوم املواعدة امللزمة والبيع املعلق

سبقت اإلشارة إىل مفهوم املواعدة امللزمة والفرق بينها وبني عقد البيع، فاملواعدة امللزمة هي التزام طرفني    
 بأن يبيع أحدمها لآلخر شيئا مقابل أن يشرتى هذا األخري منه ذلك.

يع املعلق هو:"بيع علق لزومه على شرط أو شيء غري موجود لكنه ممكن الوقوع" وعليه فمىت وجد أما الب  
 هذا الشيء لزم، العقد وإذا مل يوجد مل يلزم العقد.

فهو بيع  2ومن البيوع املعلقة بيع خيار، وهو كما عرفه ابن عرفة:"بيع وفق بته أوال على إمضاء يتوقع"    
ن لدن من جعل اخليار ملصلحته،يقول الشيخ خليل رمحه اهلل تعاىل:" إمنا اخليار علق لزومه على إمضائه م

 .3بشرط

                                                           

جملة جممع  -3/147كشاف القناع:   – 1/140جملة األحكام: درر احلكام يف شرح  – 1501انظر: احمللى البن حزم، مسألة-1 
 ..5/2/935الفقه اإلسالمي: 

 .2/248حدود ابن عرفة بشرح الرصاع -2 
 .3/141بالرح الكبري ألمحد الدردير: -3 
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فالبيع املعلق هو بيع صحيح غري الزم وهو استثناء من  القاعدة: "األصل يف العقد اللزوم" واألصل يف 
. وللقاعدة 1"مذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: "إذا بعت أو اشرتيت فقل ال خالبة ولك اخليار ثالثة أيا

 استثناءات أخرى يطول اجملال بذكرها.
 ثانيا: الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق

إلدراك الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق ال بد من اإلشارة إىل أوجه االتفاق قبل احلديث عن     
 الفروق.

 أوجه االتفاق بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق-1
 تتجلى أوجه االتفاق يف اآليت:

 كل منهما عقد.-
 كل منهما عقد ابتدائي ينتظره شيء آخر)عقد أو إمضاء(-
 كل منهما يتوقف على الرتاضي من اجلانبني.-
 كل منهما يتطلب األهلية للتعاقد واخللو من عيوب اإلرادة.-
 أوجه االختالف بني املواعدة امللزمة والبيع املعلق-2
 مة بتنفيذ حملها مبجرد االنعقاد، أما البيع املعلق فال يكون ملزما إال عند حصول املعلق عليه.املواعدة ملز -
املواعدة امللزمة قد تكون يف البيع وغريه من العقود، على عكس البيع املعلق فالتعليق من حيث األصل -

 خاص بالبيع.
ال يرتب صرف الشرعي أما البيع املعلق فاملواعدة امللزمة ترتب احلكم أي األثر اخلاص املرتتب على الت-

 احلكم )األثر اخلاص( إال عند حصول املعلق عليه.
املواعدة امللزمة تتطلب عقدا آخر، وهو عقد البيع مثال بالنسبة للمواعدة امللزمة بالبيع، على عكس البيع -

 املعلق فال يتطلب إال حصول املعلق عليه.
 كاليف(هنائية على عكس املواعدة امللزمة)مثن الشراء باإلضافة إىل التالبيع املعلق الثمن فيه حمدد بصفة -
 هل ميكن أن تعترب املواعدة امللزمة لطرفني بيعا معلقا.-3

                                                           

 رواه البخري يف األوسط وابن حبان واحلاكم والبيهقي والدارقطين وغريه، بطرق وألفاظ خمتلفة. -1 
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على القول بأهنا عقد بيع وهو مرجوح عندنا كما تقدم بيانه، ميكن  اعتبارها بيعا معلقاعلى الشراء،     
 ت عقد بيع، فال ميكن اعتبارها بيعا معلقا، وهذا الذي نراه حسبأما على القول بأن املواعدة امللزمة ليس

 الفروق املتقدمة بني املواعدة امللزمة وعقد البيع من جهة واملواعدة امللزمة والبيع املعلق من جهة ثانية.
 املطلب الثاين: الفرق بني املواعدة امللزمة وبني البيع املضاف.

د مة والبيع املضاف البد من تعريفهما وإذا كان تعريف املواعدة امللزمة قلبيان الفرق بني املواعدة امللز     
 سبق، فإن األمر سيقتصر على تعريف البيع املضاف واستجالء الفرق بينه وبني املواعدة امللزمة.

 أوال: تعريف البيع املضاف.
يه القبول، وأضيف ف البيع املضاف هو: ماأضيف فيه اإلجياب إىل زمن مستقبلي معني. فهو بيع حصل    

فيه اإلجياب إىل زمن مستقبلي معني، وذلك كأن يقول شخص آلخر: بعتك داري أو سياريت الشهر املقبل 
 أو األسبوع املقبل أو يوم كذا ملا يستقبل من الزمن املعني.

سلعة لوقد منعه أغلب الفقهاء ملا فيه من الغرر بسبب ما حيدث من تغري يف: ظروف أطراف العقد، أو ا   
 حمل العقد، أو األسواق.

لكن هذه املخاوف كلها هي يف البيع املؤجل الثمن، أكرب منها يف البيع املضاف، كما أن األمر يكون 
 أخف مىت تعلق األمر بالعقار ملا يتميز به من الثبات عكس بعض املنقوالت واهلل أعلم.

 ثانيا: الفرق بني املواعدة امللزمة والبيع املضاف
ق كل من املواعدة امللزمة والبيع املضاف يف ارتباط آثارمها بزمن مستقبلي معني، لكن بينهما فروق يتف    

 جوهرية متعددة ومن أمهها يأيت:
*املواعدة امللزمة عقد منعقد يف احلال، أما البيع املضاف فهو غري منعقد إال يف الزمن الذي أضيف إليه 

  يف الزمن الذي أضيف إليه اإلجياب.اإلجياب، وبالتايل ال تشرتط األهلية إال
 *املواعدة امللزمة ليس فيها تأجيل لإلجياب على عكس البيع املضاف.

 *املواعدة امللزمة حملها التزام بالبيع والشراء، أما البيع املضاف فمحله مثن ومبيع.
 ينهمافروق باحملور الثالث: التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرف واحد وامللزم لطرفني       وال

 قبل  معرفة الفروق بينها من هذه اجلهة ينبغي  اقرتاج التخريج الفقهي املاناسب لكل منهما 
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 املطلب األول: التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرف واحد وامللزم لطرفني.
خيتلف الوعد امللزم لطرفني عن الوعد امللزم لطرف واحد من حيث املفهوم واآلثار؛ مما يرتتب عليه  

 االختالف يف التخريج الفقهي لكل منها.
 أوال: التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرف واحد

أو بالشراء.  عالوعد امللزم لطرف واحد هو: الذي يصدر من البائع أو املشرتي ويتضمن وعدا ملزما بالبي  
ما تقدمفي ك  ويكون ملزما مىت صرح بذلك يف العقد أو دخل الطرف املوعود يف كلفة نتيجة هذا الوعد

 .تعريف املواعدة امللزمة
وإذا تعلق الوعد امللزم لطرف بالبيع فيمكن خترجيه على أنه يئول إىل بيع خيار الشرط أو الرتوي، وعليه   

 مال املوعود خلياره.فيكون بيعا معلقا على شرط استع
فهو بيع منعقد غري الزم بالنسبة ملن له حق اخليار، وال يصبح الزما له إال عند استعمال حقه يف إمضاء  

البيع مىت تعلق األمر  يار الرتوي أو الشرط، أو بتحقق الشرط الذي وقف وعلق عليه اللزوم. ففي املذهب 
ن يف رواية يف املذهب احلنفي: أن التزامات العقد تكو املالكي واحلنفي، وقول يف املذهب الشافعي، و 
 1متأخرة، ومؤجلة التنفيذ إىل أن تنتهي مدة اخليار..

فبالنسبة للواعد، فوعده ملزم اىل حني انقضاء أجل اخليار بالنسبة لبيع اخليار وهذا األجل هو ثالثة أيام 
، أو اىل حني حتقق الشرط الذي 2رمحه اهللبالنسبة للمنقول و شهر بالنسبة للعقار كما ذكره الشيخ خليل 

 وقف وعلق عليه االنعقاد.
وإذا حل األجل أو حتقق الشرط ومل يقرر من جعل اخليار ملصلحته إمضاء العقد فإن الواعد يتحلل من 

 وعده ويعود للحالة األصلية قبل الوعد.
 ثانيا:التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرفني

                                                           

 2510عقد البيع وخياراته، مرجع سابق: انظر: لزوم-1 
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لك بني املواعدة امللزمة أو الوعد امللزم لطرفني و بني عقد البيع، و خلصنا يف ذسبق لنا احلديث عن الفرق 
إىل أن املواعدة امللزمة هي عقد لكنها ليست عقد بيع،لكن هناك من يرى أهنا تشبه عقد البيع وعلى هذا 

 فإن التخريج الفقهي للوعد امللزم لطرفني خيتلف حسب االعتبارين السابقني:
 الفقهي للوعد امللزم لطرفني باعتباره عقدا وليس عقد بيعالتخريج  1
إذا ما سلمنا بأن الوعد امللزم لطرفني عقدا وليس عقد بيع وأن حمله باألصاة ليس هم حمل البيع، فإننا يف  

هذه احلالة ال حنتاج إىل خترجيه على أي أصل وال عقد من العقود،على أساس أنه سيكون عقدا مستقال 
يؤدي إىل بيع اإلنسان ما ال ميلك، ويظهر من اآلراء الفقهية واألدلة الشرعية أن الوعد امللزم، بذاته، وال 

 ملزم، وإمنا االختالف يف الوعد  اجملرد أو املطلق كما يظهر من خالل املناقشات الفقهية.
 التخريج الفقهي امللزم لطرفني على أنه عقد بيع. 2

لشبه بالنسبة للمواعدة امللزمة:  أهنا تشبه عقد البيع، وإن كان هذا ا أقصى ما قاله بعض الفقهاء املعاصرين
تضعفه الفوارق بني الوعد امللزم وعقد البيع كما بيناه سابقا، وعلى التسليم جدال أنه يشبه عقد البيع، 

 فيمكن خترجيه على عدة عقود أمهها :
 الوعد امللزم لطرفني مبنزلة البيع املعلق  -أ

بيع معلق على شرط متلك املصرف للسلعة، كما هو األمر يف بيع املراحبة مثال، لكن هذا فالوعد امللزم 
 التخريج قد يتعارض مع قاعدة :"بيع اإلنسان ما ال ميلك ال جيوز"

لكن نتساءل هنا، هل التعليق إجناز وإنشاء لعقد البيع أو أنه تعليق هلذا اإلجناز اىل حصول املعلق عليه 
 نعقد غري الزم كما قدمنا يف البيع املعلق.وبالتايل فالعقد م

 1وجيد هذا أصله يف تطبيقات القياس املركب األصل كما ذكره ابن السبكي:"
وعليه فالبيع املعلق ليس فيه إجناز للبيع، وإمنا تعليق لزومه على شرط، فمىت حتقق الشرط، وهو ملكية 

دة":بيع لزوم البيع، وبالتايل اليتعارض مع قاع البنك للسلعة، كما هو األمر يف عقد املراحبة مثال، حصل
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اإلنسان ما الميلك: واهلل تعاىل أعلم. وقد مساه بعض الباحثني بيعا مؤجال إىل ما بعد شراء املصرف السلعة 
 1ومتلكه هلا.

 ختريج الوعد امللزم لطرفني على عقد االستصناع-ب
د عوضي، االستصناع، جبامع أن كال منهما عق فالوعد امللزم لطرفني على القول بأنه بيع يقاس على عقد

فعقد االستصناع استحسن جوازه مع أن فيه بيع اإلنسان ما ال ميلك، فكذلك الوعد امللزم لطرفني يف عقد 
 املراحبة مثال.

والقاعدة يف القياس أنه يشرط يف الفرع وحكمه، مساواته لألصل وحكمه، فيما يقصد من عني أو جنس،  
يقول ابن السبكي رمحه اهلل يف شروط الفروع " وليساو األصل وحكُمه حكم األصل فيما يقصد من عني 

 2أو جنس"
 وهذا متحقق. فاملطلوب هو أن يساوي الفرع األصل يف عني العلة ونوعها أو يف جنسها. 

 ختريج الوعد امللزم لطرفني على بيع السلم-ج
فبيع السلم عقد أجل فيه املبيع ومع ذلك أجازه الشرع حلاجة الناس إليه، واألمر نفسه يقال بالنسبة للوعد 
امللزم لطرفني يف عقد املراحبة مثال مؤجل بعض أقساط الثمن أيضا، فيكون مركبا من بيع السلم والبيع 

 لثمن.املؤجل ا
ومعلوم أنه يف أصول الفقه أن احلاجة قد تغين عن القياس وتعترب دليال، وعلى القول بعدم اعتبارها وهو   

رأي مرجوح أصوال فإننا نعمد إىل قياس الوعد امللزم لطرفني على عقد السلم جبامع أن كال منهما عقد 
ة وهي علة يشرتط فيها أن تكون مطردمعاوضة، وأن ما يدعيه البعض من الفروق بينهما غري مؤثر ألن ال

املعاوضة كما أن املشرتط هو مساواة الفرع لألصل يف نوع العلة أو جنسها كما تقدم واملساواة هبذا االعتبار 
 حاصلة بني العقدين.

 ختريج الوعد امللزم لطرفني على حسب العقد الذي تعلق به الوعد.-د

                                                           
 وما بعدها. 86التطبيقات املصرفية لعطية فياض ص: – 433انظر: تطوير األعمال املصرفية لسامي محود ص:  -1
 2/226مرجع سابق: -2 
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لق على ر بالشراء مثال هو بيع مراحبة مع تأجيل الثمن، لكنه معفالوعد امللزم لطرفني يف عقد املراحبة األم
شرط واقف وهو حصول البنك و متلكه  للسلعة فهو بيع منعقد غري الزم إال حبصول الشرط املعلق عليه 

 م.و بالتايل فهو تعليق للبيع وليس تنجيزا له وعليه فال تنطبق عليه قاعدة املنع هبذا االعتبار و اهلل اعل
 قد مركب من بيع املراحبة و البيع مؤجل الثمن لكن هذا التأجيل على أقساط.   فهو ع

 املطلب الثاين: الفرق بني الوعد امللزم لطرف واحد وامللزم لطرفني. 
 تتلخص هذه الفروق بناء على ماسبق يف اآليت:    

 أوال: من حيث املفهوم
 ثانيا: من حث آثار كل منها
 قهي لكل منهاثالثا: من حيث التخريج الف

 وهذه الفروق واضحة مما تقدم.
 نرجو اهلل التوفيق والسالمة والسداد.                                         

  



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة، 
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 النظرات الفقهية األولية للمواعدة الملزمة: 1.4
 ؛المواعدة الملزمة في السلم -
 ؛المواعدة الملزمة في االستصناع -
 الموصوف في الذمة.المواعدة الملزمة في إجارة  -

 الدكتور محمد والسو
مبا أن األحكام من قبيل التصديقات، فالبد من التعرض للتصورات قبل الشروع يف التصديقات ولو 

 باختصار شديد فنقول:
 متقاربة ال بدمن التمييز بينها باختصار، ومها: الوعد؛ وااللتزام؛ والعقد. 1لدينا هنا مصطلحات
 عد واملواعدة. ويف الوعد منيز بني الوعد اجملرد والوعد امللزم.ويف األول منيز بني الو 

 مث منيز بني الوعد وااللتزام، مث بني هذه كلها وبني العقد، وكل ذلك باختصار قدر اإلمكان.
 املبحث األول الوعد وحكم الوفاء به:

 املطلب األول: تعريف الوعد والفرق بينه وبني االلتزام:
 الوعد: املسألة األوىل: تعريف

 الوعد يكون من طرف واحد، واملواعدة: أن يعد كل من الطرفني اآلخر.
وقد عّرف ابن عرفة املالكي الوعد بقوله يف خمتصره الفقهي: "العدة: إخبار عن إنشاء املخرب معروًفا 

 2يف املستقبل، فيدخل الوعد باحلمالة وغريها، الوفاء هبا مطلوب اتفاقًا."
ليه التعريف وعد من طرف واحد ملوعود مبا وعد به الواعد، وهنا يؤخذ من والوعد هنا كما يشري إ

 التعريف ما يلي:
 _ أن الوعد إخبار عن إنشاء وليس بإنشاء. 1

                                                           
هناك مصطلحات أخرى كالعهد واالتفاق واتفاقية اإلطار، واالتفاق التمهيدي... لكن مبا أن االختصار مطلوب طلبا جازما  تركتها  1

 واكتفيت مبا البد منه يف نظري.
 42,43/ 9املختصر الفقهي البن عرفة   2


