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آية المنافق ثالث: إذا حدَّث كذب،  »
 .« وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

 
  .متفق عليه



 

 

 

 

 

 

 

 انــرفــر وعــكـش

ىذا  أداء ننا علىااحلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة، وأع
 الواجب، ووفقنا إلجناز ىذا العمل.

 واالمتنان إىل كل من ساعدنا من قريب أو منمث نتوجو جبزيل الشكر 

 بعيد على إجناز ىذا البحث، وتذليل ما واجهنا من صعوبات، وخنص بالذكر 

" الذي مل يبخل علينا فـريـب شـيـق طــوفـمـور تـدكـال"املشرف األستاذ 
 بتوجيهاتو ونصائحو القيمة، واليت كانت عونا لنا على إمتام ىذا البحث.

ن نتقدم بالشكر والثناء جلميع األساتذة األفاضل الذين كما ال يفوتنا أ
 العلوم اإلسالمية جبامعةتكرموا بقبول مناقشة ىذه الرسالة، ولكل أساتذة قسم 

 أدرار.

 .را"ــيــو خــلـم الــزاكــؤالء: "جــل ىــكــول لــقــنــف
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 أهدي ثمرة عملي هذا 

 إلى علة كياني ورفيقة أحزاني 

 الم ربتني وبصدر المشقات حمتني إلى التي على بساط األوجاع ولدتني وبأيدي اآل

 ، رمز العفاف إلى شعار الطهر

 إلى من يفيض قلبها رحمة وحنانا 

 أمي الحبيبة 

 من رحم الظالم  ، وعلمني أن نور الشمس يخرجإلى من غرس في قلبي الطموح

 أبي العزيز 

 إلى إخوتي وأخواتي 

  .إلى كل من يرفع لواء العلم والمعرفة المشيد بالسلف الصالح وبإنتاجه الهادف
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 ةــــدمـقــم

 
بامباركافيو،كماحيبربناويرضى،وأشهدأنالإلوإالاحلمدهللربالعادلني،محداًكثرياًطيّ

الّلهمصلوسلم،وخليلوومنخلقووصفيّلو،وأشهدأنزلمداعبدهورسولواهلل،وحدهالشريك
علىآلووصحبو،ومناقتفىأثرهإىليومالدين.و،عليو

أمابعد:

تعاىلأنشريعةاليتأرادىااهللسبحانووفالشكأنالشريعةاإلسالميةكانتوالتزالتلكال
علىحللمشاكلالناس،وإليتكونادلالذالذيُيالذ اهللاختالفالزمانومرِّ ادلكان،وقدجعلها

منهجاوسراجامنرياًلقيادةالناسإىلاحلياةالسعيدة.

يف الشرعية لتحقيقمقاصدوأىدافاألحكام القانونالوضعييفالسعي حذوىا وقدحذا
لهاالتشريعيُغفومناجلوانباليتال،محايةاجملتمع،وإقامةالعدلوادلساواة،وإيقافالظلمواالستبداد

ادلسائلاليتتناوذلاالفقهاءقددياحبقمنأىمالذييُعدّ،موضوعالوعداإلسالميوالقانونالوضعي
خاصةتطبيقاتواجلديدةيفادلنظومةاالقتصاديةوادلالية،والخيفىعلىكلمتتبعلوأنورلاٌلو،وحديثا

وخصومات نزاعات فيو حيصل ما األفرادكثريًا ،بني كانتوذلك فلذلك بو، الوفاء عدم بسبب
ةعنوانالدراسةاليتجعلناىاموضوعالبحثكالتايل:صياغ

 .ون "ـانـقـة والـعـريـشـن الـيـد بـوعـام الـكـ" أح
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 أوال: إشكالية البحث.

منالفقواإلسالميوالقانونالوضعي؟.ماحقيقةالوعد؟وماىيأحكامويفكل -

وحتتىذهاإلشكاليةالرئيسيةتربزبعضاإلشكالياتالفرعيةأمهها:

.؟مامدىوجوبالوفاءبالوعد-

هللوأحكاموضوابطتتعلقبوف،ىلالوعدمشروعمنالناحيةالقانونيةوالشرعية؟إنكاننعم-
وتنظمو؟وىلتتعددوجوهوصورالوعد،فيكونلبعضهااجلوازولبعضهااحلرمة؟.

بيّنتهاكلمنالشريعةاإلسالميةوالقانونالوضعي،فهلتوافرتىذه لثبوتالعقدأركاناوشروطا-
الشروطواألركانيفالوعد؟.

والقانونالوضعي؟.عاإلسالميتشريمناليفكلماىيآثارالوعد-

 .يار الموضوعتخثانيا: أسباب ا

دوافعوأسباب،موضوعية،وأخرىشخصية.اجىينِت ،"الوعدإندراستنادلوضوع"

 الموضوعية: .1
،ولذلككانتالدراسةمتعلقةبنياألشخاصوخصوماتفيونزاعاتأنورلالكثرياًماحيدث-

هبذااجلانب.
 .إثراءادلكتبةمبوضوعجديد-

 .الشخصية:2
- عنيت اليت الدراسات اجلانبقلة يف وخاصة والتحليل بالتفصيل تناولو وعدم الوعد، مبوضوع

.القانوين
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اإلسالميوالقانونالوضعي.ميولناوشغفناللدراسةادلقارنةبنيالفقو-

 ثالثا: الدراسات السابقة.

دوجدنابعض،فقأحكامالوعديعاجليفمضمونوالبحثيفىذاادلوضوع،ونظرالكونوبعد
ومنذلك:الوعدعنالعناويناليتحتدثت

- مقدمة مذكرة اإلسالمي، الفقو يف وتطبيقاتو الوعد نظرية بورويبة، زلمد شهادةلعلي نيل
اجلزائر جامعة ادلقارن(، )الفقو ختصص اإلسالمية، العلوم يف اجلامعية،1ادلاجستري السنة ،

م(.2113ه،1434)

ادلاجستري،- درجة لنيل مقدمة رسالة الشرعية، ادلعامالت يف وأثره الوعد كتوع، تركي زلمد
م(.2111ه،1431السنةاجلامعية،)جامعةدمشق،

وي،التماسالسعديفالوفاءبالوعد.زلمدبنعبدالرمحنالسخا-

مقدمة- رسالة اإلسالمي، ادلصريف التمويل صيغ يف ادللزم الوعد العموري، أمحد فهد زلمود
اجلامعية، السنة اإلسالمية(، وادلصارف )االقتصاد ختصص ادلاجستري، درجة على للحصول

م(.2114ه،1425)

.نةبنيالشريعةوالقانون(،رسالةصغريةجداًسيفرجبقزامل،الوعدبالتعاقد)دراسةمقار-

وىذهالدراساتملتدرسادلوضوعمنالناحيةالقانونية،وىذاماأضافتوىذهالدراسة.
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 رابعا: أهمية وأهداف الموضوع.

 أهميته: .1

ماالخيفىادلزاياإّنالدراسةادلقارنةادلوجودةبنيالشريعةاإلسالميةوالقانونالوضعيذلامن-
،منهاإظهارالدقةوالعظمةيفالتشريعاإلسالميعندمايعاجلادلسائل.علىباحث

.مكانةبالغةذومنالشريعةاإلسالميةوالقانونالوضعي،يفكلّعموماًإّنموضوعالوعد-

أهدافه: .2

الشريفةوأقوالتأصيلمسألةالوعد،وتدعيمبعضمسائلوباآلياتالقرآنيةواألحاديثالنبوية-
.العلماء

.إبرازاحلكمالشرعيللوعدمعمقارنتوبالقانونالوضعي-

- زلاولة يكتنف عما ادلوضوعالكشف غموضىذا من حول، التفصيل من شيء وإضفاء
.مسائلالوعد

 .في البحث نهج المتبعمخامسا: ال

 أساسيةمت مناىج ثالثة على البحث ىذا إعداد يف البحث،االعتماد طبيعة مع تتناسب
:وتتمثلفيمايلي

تتبعالنصوصالقانونية:المنهج االستقرائي - اعتمدناهيفتتبعاألحكامادلتعلقةبالوعد،وكذا
.ادلتعلقةبو
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وادلواد:المنهج التحليلي - األحكام تلك دراسة أجل من البحث ىذا يف توظيفو مت وقد
.منمعاينادلوضوعوالستخراجواستنباطماتضمنمجعهاالقانونيةبعدتتبعهاو

يف:المنهج المقارن - مقارنةالىذهاعتمدنا خالل من وذلك ادلقارن، ادلنهج على دراسة
.األحكامادلتعلقةبالوعدبنيالفقواإلسالميوالقانونالوضعي

 .سادسا: المنهجية المتبعة في البحث

قوالوغريذلكفهيحاديثواألهبا،يفعزواآلياتواألالتزمناقبادلنهجيةادلتبعةاليتمافيمايتعلأ
كاآليت:

مواضعاآلياتالقرآنيةيفادلصحفالشريفبذكراسمورقماآليةيفادل نبروايةورشعننبنّي-
.نافع

وادلوطأ،يلالصحيحنيوالسننإحاديثالنبويةالشريفةالواردةيفثناياالبحث،بالرجوعختريجاأل-
وغريمهامنكتباحلديث،فإنكاناحلديثيفالصحيحنيأويفأحدمهااكتفينابالعزوإليهما.

يلقائمةادلصادروادلراجع.إنرجئذكرادلعلوماتالكاملةلكتباحلديث-

ملنرتجملؤلعالمالواردةأمساؤىميفالبحث.-

ادلصدر- ذكر ادلرجعألولمرةيفاذلامشنأإذا وو نكتفيإثبتوجبميعادلعلومات، تكررذكره ذا
باسمالكتابومؤلفو.

حاديثوادلوضوعات.وضعنافهارسعلميةيفآخرادلذكرةلآليواأل-
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 سابعا: صعوبات البحث.

إن  وكانوجودصعوباتيفطريقالبحثالعلميأمر منو، منالمفر  اعرتضنا منبنيما
الصعوباتمايلي:

.يفالقانونالوضعيبالتفصيلدروادلراجعاليتتناولتموضوعالوعدشحادلصا-

.كثرةاآلراءوتشعبالفروععندفقهاءاإلسالموصعوبةحصرىا-

 ثامنا: خطة البحث.

تخطةىذاالبحثمقدمةوفصلنيوخادتة،وىيكالتايل:نتضم

مهيتوأوالدراساتالسابقةيفادلوضوع،وياره،تشكاليةالبحث،وأسباباخإهابيانيمقدمة:تناولناف
وادل وأىدافو، انهج يف ادلعتمدة ادلنهجية الدراسة، يف وعدادهإدلتبع اعرتضتأ، اليت الصعوبات ىم

مصارالبحث.

إىلثالثةمتتقسيمووحكمالوفاءبو،حيثمشروعيتوتعريفالوعد،وإىلالفصلاألول:تطرقنافيو
ماادلبحثالثالثفتناولنافيووأ،توالثاينعنمشروعيتعريفالوعد،ولسلصصاولمباحث،فكاناأل

.بوحكمالوفاء

ثالثةمباحث،متتقسيموكذلكإىلوآثاره،حيثنواعوأركانالوعدوأإىلتطرقنافيوالفصلالثاين:
ماادلبحثأأنواعو،وىلبيانإكانو،بينماتطرقنايفادلبحثالثاينرىلبيانأولإفتعرضنايفادلبحثاأل

افيوآثاره.نّالثالثفبي ّ

التوصيات.ننتائجيفىذاالبحث،معذكرىمماتوصلناإليومأاخلادتة:ذكرنافيها
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 ول:األ الفصل

 حكم الوفاء به(. -مشروعيته -الوعد)تعريفه

 : تعريف الوعد.األول المبحث

 الثاني: مشروعية الوعد. المبحث

 .حكم الوفاء بالوعد: الثالثالمبحث 
 



به(.حكم الوفاء  -مشروعيته -الوعد )تعريفهالفصل األول:   

 

 

8 

 

  

 

كعالمة من  ،الشَّريعة اإلسالمية على الوفاء بالوعد، كاعتربتو من مكاـر األخالؽ رٌغبت
ادلنافقُت،  خصاؿمن  خصلةعالمات اإلمياف الصادؽ، كما أكَّدت على أفَّ عدـ الوفاء بالوعد 

 .بوا إذا كاف زلرَّمان فيحـر الوفاء فالوفاء بالوعد شلدكح شرعان ما داـ ادلوعود بو ليس زلرَّمان، أمَّ 

 .األول: تعريف الوعد لغة المطلب

، جاء يف كىعىدى يىًعدي من مسان، يكوناف مصدران كا ةي دى د كالعً عٍ : "الوى "هتذيب اللغة" باب ضىرىبى يىٍضًربي
 .1مع"كالوعد ال غلي  ،اتدى جمع عً فتي  ةدى العً  افأمٌ 

كقالوا  ،كالوعد يف اللغة ييستعمل يف اخلَت كالشر، فيقاؿ: كعدتو خَتان ككعدتو شران، كالعدة الوعد
 .2كيف الشرِّ كعده كعيدان فادلصدر فارؽ بينهما ،كعدان كعدةن  دهي يف اخلَت: كعى 

 ﴿ف يف اخلَت، كمثالو قولو تعاىل: د يكو ر ادلعاين اليت يستعمل فيها الوعكمن أكث

         

          ﴾3 كمثالو ،     

                                                           
هتذيب اللغة، تح: عبد احلليم النجار، راجعو: زلمد علي النجار، الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة،  أبو منصور زلمد، ،األزىرم 1

 .133، ص03دط، دت، ج
ىرة، ىاشم زلمد الشاذيل، دار ادلعارؼ، القا ،ينظر: ابن منظور، لساف العرب، تح: عبد ا علي الكبَت، زلمد أمحد حسب ا 2

، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالـ زلمد ىاركف، دار الفكر، احلسُت أمحد وأب ،بن فارسا. 4871، ص53دط، دت، ج
، 02مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار، ادلكتبة العتيقة، تونس، دط، دت، ج، عياض ،. أيب الفضل125، ص06دط، دت، ج

 .291ص
 [.121سورة النساء، اآلية ] 3

 تعريف الوعد.المبحث األول: 
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        ﴿أيضان: قولو تعاىل: 

            

      ﴾1،  ، كمع ذلك فقد يستعمل الوعد يف الشرِّ

       ﴿كمثالو: قولو تعاىل: 

         ﴾2 كمثالو ،

       ﴿أيضان: 

       ﴾3. 

ا  ات عديدة، كىذا كإف دؿَّ رت لفظة الوعد كمرادفاهتا يف كتاب ا عزَّ كجلَّ مرَّ لقد تكرَّ  فإظلَّ
 ا أكسبها أعلية بالغة.على اعتناء القرآف الكرمي هبذه اللفظة يف حدِّ ذاهتا، شلٌ  يدؿ  

 الثاني: تعريف الوعد اصطالحا. المطلب

 .الفرع األول: تعريف الوعد في الفقه اإلسالمي

 يلي: ٌت طلتار منها ماي كإف اختلفت فهي متقاربة يف ادلععيرِّؼ الوعد بتعريفات متعددة، كى

 .4إخبار عن إنشاء ادلخرب مع كفاءو يف ادلستقبل"" :تعريف ابن عرفة -

                                                           
 [.73سورة التوبة، اآلية ] 1
 [.68سورة التوبة، اآلية ] 2
 [.267سورة البقرة، اآلية ] 3
، شرح حدكد ابن عرفة، ادلوسـو باذلداية الكافية لبياف حقائق اإلماـ بن عرفة الوافية، تح: زلمد أبو األجفاف، عبد ا ،الرصاع 4

 .560، ص2ـ، ج1993، 1الطاىر ادلعمورم، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، ط
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 ،جعل الوعد خالفان  اإلخالؼك "اإلخبار بإيصاؿ اخلَت يف ادلستقبل،  :العيٍت تعريف الفقيو احلنفي -
 .1كقيل ىو عدـ الوفاء بو"

 كالنظر يف التعريفُت يتضح ما يلي: بعد التمع نً 

التعريف االصطالحي للوعد على التعريف اللغوم، فقرر الوعد الذم ىو للخَت، كاستبعد  اعتماد -
، فالوعد البدَّ أف يكوف مبعركؼ.  الوعيد الذم ىو للشَّرِّ

 فَّ زمن الوفاء بالوعد ىو ادلستقبل كليس اآلف.إ -

 الوعد يكوف يف التربعات دكف ادلعاكضات. -

 من جانب كاحد. الوعد يف الفقو اإلسالمي تصرؼ يتم -

 .في القانون الوضعيالوعد  تعريف :الفرع الثاني

  العقد بإبراـخر، ىو عقد يلتـز مبقتضاه أحد الطرفُت، أك كل منهما ضلو األ: "الوعد بالتعاقد

  .2"يف ادلستقبل، مىت أظهر ادلوعود لو رغبتو يف التعاقد خالؿ ادلدة ادلتفق عليهابو ادلوعود 

  التعريف يتضح ما يلي:بعد النظر يف 

 الوعد بالتعاقد كسيلة إلبراـ كإنشاء العقود. -

 القانوف الوضعي ينظر إىل الوعد بالتعاقد على أنَّو شكل من أشكاؿ الًتاضي. -

 يف ادلستقبل. إٌف زمن إبراـ الوعد بالتعاقد يكوف -

                                                           
دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، تح: عبد ا زلمود زلمد عمر،  بدر الدين، العيٍت، 1
 .347، ص01ـ، ج2001، 1ط
بلحاج العريب، مشكالت ادلرحلة السابقة على التعاقد يف ضوء القانوف ادلدين اجلزائرم، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف،  2

 .141ـ، ص2011اجلزائر، دط، 
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 الوعد إما أف يكوف ملزمان جلانب كاحد، أك ملزمان للجانبُت. -

 .المقارنة: الثالث المطلب

ك القانوف الفقو اإلسالمي من  كل  ىذا ادلطلب للمقارنة بُت تعريف الوعد يف   خصصسن
  .أكجو االتفاؽ )الفرع األكؿ(، كأكجو االختالؼ)الفرع الثاين( الوضعي، كذلك ببياف

 أوجه االتفاق: الفرع األول

 اإلسالمي مع القانوف الوضعي يف جواز إبراـ كإنشاء الوعد يف عقود التربعات. يتفق الفقو -

  زمن الوفاء بالوعد ىو يف ادلستقبل. فَّ أيتفق الفقو اإلسالمي مع القانوف الوضعي على   -

 اآلف، إبرامو ليس ىو ادلقصود بالتعاقد الوعد ضعي على أفَّ يتفق الفقو اإلسالمي مع القانوف الو  -
 .دتهيدية مرحلة كإظلا ىو

 أوجه االختالف: الفرع الثاني

 عكس القانوف الوضعي. ،عترب الوعد بالتعاقد عقدان الفقو اإلسالمي ال يى  -
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ىذا  خصصسن ،من الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي بعد التطرؽ إىل تعريف الوعد يف كل  
   .يف كل منهما، كذلك يف مطلبُت تومشركعيلبياف  ادلبحث

 األول: مشروعية الوعد في الفقه اإلسالمي. المطلب

 ة النبوية الشريفة.ف الكرمي كالسنَّ ة من القرآالوعد مشركع بأدلٌ 

 .القرآن الكريم منأوال: 

         ﴿قاؿ ا تعاىل: 

  ﴾1. 

  وجه الداللة:

ا يدؿ   على جواز إنشاء  مدح ا تبارؾ كتعاىل سيدنا إمساعيل بصدؽ الوعد، كىذا كإف دؿَّ فإظلَّ
 الوعد.

        ﴿قاؿ ا تعاىل: 

  ﴾2. 

                                                           
 [.54سورة مرمي، اآلية ]  1
 [.10سورة ادلائدة، اآلية ]  2

 مشروعية الوعد.: الثانيالمبحث 
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         ﴿قاؿ ا تعاىل:  -

            ﴾1. 

 وجه الداللة:

أفَّ ا سبحانو كتعاىل قطع على نفسو الوفاء مبا كعد بو عباده، كأفَّ  على ىذه اآليات تدؿ  
 فيو. شكَّ ال كعده حقه 

 .ة النبويةمن السن  ثانيا: 

"آية ادلنافق ثالث: إذا حدَّث كذب، كإذا كعد قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  -
 .2أخلف، كإذا اؤدتن خاف"

 كذبي أفَّ رجالن قاؿ لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: أى  ؛عن صفواف بن سليم رضي ا عنو -
 فقاؿ الرجل يا .خَت يف الكذب" ال"رسوؿ ا؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  امرأيت يا

 .3جناح عليك" فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "ال ؟رسوؿ ا، أعدىا كأقوؿ ذلا

بو فال  فً في بو فلم يى ف يى أوم نٍ كيػى  الرجلي  دى عى : "إذا كى أنو قاؿ يب صلى ا عليو كسلمكركم عن النَّ  -
 .4جناح عليو"

                                                           
 [.19سورة الزمر، اآلية ]  1
 .16، ص01، ج33:احلديثمتفق عليو: ركاه البخارم، كتاب اإلمياف، باب عالمة ادلنافق، رقم   2

 .80، ص01، ج59: احلديثخصاؿ ادلنافق، رقم  افكركاه مسلم، كتاب اإلمياف، باب بين
قاؿ العراقي: "ركاه . 588، ص02، ج2828:احلديثما جاء يف الصدؽ كالكذب، رقم باب أخرجو مالك، كتاب اجلامع،  3

ابن عبد الرب يف التمهيد من ركاية صفواف بن سليم عن عطاء بن يسار مرسال، كىو يف ادلوطأ عن صفواف بن سليم معضال من غَت 
 ذكر عطاء بن يسار".

ىذا حديث كقاؿ: " ،375، ص4، ج2633: احلديثأخرجو الًتمذم، كتاب اإلمياف، باب ما جاء يف عالمة ادلنافق، رقم  4
 . 1447كضعفو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة، رقم احلديث:  ." غريب، كليس إسناده بالقوم
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 وجه الداللة:

 على مشركعية الوعد. النبوية الشريفة ىذه األحاديث تدؿ  

 ادلرءظ ىو أف يتحفَّ  إليوكالتنبيو  رع، كلكن الذم ينبغي اإلشارةإذف فالوعد مباح يف أصل الشَّ 
 ستقبل ال يعلمو إالَّ ا ىل يتحقَّق أـ ال؟ميف إطالؽ الوعود لآلخرين؛ ألفَّ الوعد يكوف يف 

فإفَّ األكىل  ،كىو مباح ،ادلستقبل.ككذلك الوعد بفعل يفعلو يف : "..اجلصاص كيف ىذا يقوؿ
فإفَّ ذلك مباح لو شريطة استثناء مشيئة ا  ، سأفعل كذاإينٌ  :ا قوؿ القائلفأمٌ  ،الوفاء بو مع اإلمكاف

ألفَّ ذلك  ؛ضمَته أف ال يفي بو يف كال جائز لو أف يعدكا ،كأف يكوف يف عقد ضمَته الوفاء بو ،تعاىل
كإف كاف يف عقد ضمَته الوفاء بو كمل يقرنو  ،كمقت فاعلو عليو ،ىو اظور الذم هنى ا عنو

 .1الوفاء بو أـ ال" منو فإفَّ ذلك مكركه ألنَّو ال يدرم ىل يقع، تثناءسباال

      ﴿كا تبارؾ كتعاىل يقوؿ يف كتابو العزيز: 

            

          ﴾2. 

ادلنافقُت، من صفات   ةكيف ىذه الدنيا قد يعجز الشخص عن الوفاء بالوعد، فيوصف بصف
مث النفس رمبا ال تسمح  ،إىل الوعد : "فإفَّ اللساف سبَّاؽه "اإلحياء"لذلك قاؿ اإلماـ الغزايل يف 

  .3كذلك من أمارات النفاؽ" ،فيصَت الوعد خلفان  ،بالوفاء

                                                           
ـ، 1992أحكاـ القرآف، تح: زلمد الصادؽ قمحاكم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، دط، أبو بكر، اجلصاص،  1
 . 334، ص5ج
 [.33سورة لقماف، اآلية ] 2
إحياء علـو الدين، بقلم: بدكم طبانو، مكتبة كمطبعة "كرياطة نوترا"، مساراغ، إندكنيسيا، دط، دت، أبو حامد، الغزايل،  3
 .  129، ص03ج
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 .    ﴾1 ﴿كا تعاىل يقوؿ:

ا يف بع  األحياف اس، كرمبٌ َته إخالؼ الوعد من العداكة كالبغضاء بُت النَّ ثا يىذا فضالن عمٌ 
 ىذه التصرفات.مثل يؤدم إىل القطيعة كاذلجراف كالشَّرع احلنيف هنى عن 

 .الوضعي الثاني: مشروعية الوعد في القانونالمطلب 

سنكتفي ىنا  ،حكاموأألعلية الوعد كمكانتو، قامت رلموعة من الدكؿ بتنظيمو كبياف  نظران 
  ببياف مشركعيتو يف كل من القانوف ادلدين اجلزائرم كالقانوف ادلدين ادلصرم.

 .: القانون المدني الجزائريالفرع األول

من القانوف  17 ك17ادلادتُت  يف لة الوعد بالتعاقد بوجو عاـ، كذلكأن اجلزائرم مسنٌ نظَّم ادلقى 
فقد نصَّت األكىل على أفَّ: "االتفاؽ الذم يعد لو كال ادلتعاقدين أك أحدعلا بإبراـ عقد معُتَّ  ،2ادلدين

يف ادلستقبل ال يكوف لو أثر إالَّ إذا عييِّنت مجيع ادلسائل اجلوىرية للعقد ادلراد إبرامو، كادلدة اليت غلب 
 إبرامو فيها.

كإذا اشًتط القانوف لتماـ العقد استيفاء شكل معُت فهذا الشكل يطبق أيضان على االتفاؽ ادلتضمن 
 الوعد بالتعاقد".

خر طالبان تنفيذ براـ عقد مث نكل كقاضاه ادلتعاقد األإ: "إذا كعد شخص ب17كجاء يف ادلادة 
كل متوافرة، قاـ احلكم مقاـ الوعد، ككانت الشركط الالزمة لتماـ العقد كخاصة ما يتعلق منها بالش

 .العقد"

 
                                                           

 [.01سورة ادلائدة، اآلية] 1
ضمن ـ، يت1975سبتمرب سنة  26ق ادلوافق 1395رمضاف عاـ  20مؤرخ يف  58-75القانوف ادلدين اجلزائرم، أمر رقم 2 

 ـ(.1975سبتمرب  30صادرة بتاريخ:  78/75القانوف ادلدين، معدؿ كمتمم، )ج ر: رقم
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 .: القانون المدني المصريالفرع الثاني

من القانوف  707 ك707كذلك يف ادلادتُت  ،لة الوعد بالتعاقدأن ادلصرم مسنٌ نظَّم ادلقى 
بإبراـ عقد معُت يف  أحدعلاأك ، فقد نصَّت األكىل: "االتفاؽ الذم يعد مبوجبو كال ادلتعاقدين 1ادلدين

ادلستقبل ال ينعقد، إال إذا عيِّنت مجيع ادلسائل اجلوىرية للعقد ادلراد إبرامو، كادلدة اليت غلب إبرامو 
 فيها.

كإذا اشًتط القانوف لتماـ العقد استيفاء شكل معُت، فهذا الشكل جتب مراعاتو أيضان يف 
 االتفاؽ الذم يتضمن الوعد بإبراـ ىذا العقد".

يذ براـ عقد مث نكل كقاضاه ادلتعاقد اآلخر طالبان تنفإ: "إذا كعد شخص ب707يف ادلادة  كجاء
 ها بالشكل متوافرة، قاـ احلكم مىتالوعد، ككانت الشركط الالزمة لتماـ العقد كخباصة ما يتعلق من

 حاز قوة الشيء ادلقضي بو مقاـ العقد".

 جواز إنشائو كتبادلو بُت األفراد.على مشركعية الوعد ك القانونية ىذه ادلواد  تدؿ  

  .الفقو اإلسالمي على مشركعية الوعدمع يتفق  القانوف الوضعي أف يتبٌُت ذكره من خالؿ ما سبق  

 

 

 

 

                                                           

،)ج ر جلمهورية ـ1949. 10.15ـ ادلتضمن القانوف ادلدين السارم ادلفعوؿ بدءا من تاريخ 1948لسنة 131قانوف رقم 1  
 ـ(.1948.7.29مكرر)أ( لتاريخ  108مصر العربية، عدد 
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العلماء قدميا كحديثا مسألة الوعد من حيث حكم اإللزاـ كعدمو، فمنهم من ذىب إىل  تناكؿ
القوؿ بوجوب الوفاء بو مطلقا، كمنهم من ذىب إىل القوؿ باستحبابو، كذىب فريق ثالث إىل القوؿ 

 بوجوبو كلكن على التفصيل.

 األول: حكم الوفاء بالوعد في الفقه اإلسالمي. المطلب

 .األول: وجوب الوفاء بالوعد مطلقا   الفرع

، كالقاضي ابن األشوع الكويف 1رضي ا عنو ذىب إىل ىذا ادلذىب مسرة بن جندب
، كىو كجو يف مذىب 5، كىو قوؿ يف مذىب ادلالكية4، كابن شربمة3كعمر بن عبد العزيز ،2اذلمذاين
                                                                                                                     .                                                                                             6أمحد

أم أفَّ الوعد ملـز  ؛أصحاب ىذا ادلذىب على قوذلم بوجوب الوفاء بالوعد مطلقان  ستدؿاك 
 ديانة كقضاءن بعمـو اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية.

                                                           
 . 341، ص5ـ، ج2001، 1فتح البارم، تح: عبد القادر شيبة احلمد، مكتبة ادللك فهد الوطنية، طأمحد، بن حجر، ا: ينظر 1
 .223، ص13عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج ،: العيٍتينظر 2
ـ، 1997، 1د األبرار، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ادلكرمة، الرياض، طاألذكار من كالـ سيٌ زلي الدين، النوكم،  :ينظر 3
 .376، ص2ج
، ا: ينظر 4  .28، ص8الى، تح: زلمد منَت الدمشقي، إدارة الطباعة ادلنَتية، مصر، دط، دت، جأبو زلمد، بن حـز
-270، ص10عارضة األحوذم بشرح صحيح البخارم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، دط، دت، ج ،ابن العريب ينظر: 5

271. 
، 1كتاب الفركع، تح: عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، طمشس الدين،  بن مفلح، ا: ينظر 6

 .92، ص11ـ، ج2003

 حكم الوفاء بالوعد.: الثالثالمبحث 
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 .من القرآن الكريموال: أ

           ﴿قولو تعاىل:  -

         ﴾1. 

 وجه الداللة:

، أك يقوؿ قوالن ال يفي بو، كذلذا ةن دى عً  دي عً يقوؿ ابن كثَت يف تفسَت ىذه اآلية: "إنكار على من يى 
لف إىل أنَّو غلب الوفاء بالوعد مطلقان، سواء ترتب استدؿ هبذه اآلية الكرمية من ذىب من علماء السَّ 

 .2ـر للموعود أـ ال"عليو غي 

         ﴿قاؿ ا تعاىل:  - 

          

           

        ﴾3. 

 وجه الداللة:

عهده كميثاقو، ا تفسَت ىذه اآلية: "يقوؿ تعاىل: كمن ادلنافقُت من أعطى  يقوؿ ابن كثَت يف
كال صدؽ فيما  ،لئن أغناه من فضلو ليصدَّقنَّ من مالو، كليكونن من الصاحلُت، فما كىف مبا قاؿ

                                                           
 [.3-2سورة الصف، اآلية ] 1
تفسَت القرآف العظيم، تح: مصطفى السيد زلمد، زلمد فضل العجماكم، زلمد السيد رشاد، علي أمحد عماد الدين، بن كثَت، ا 2

 .540، ص13ـ، ج2000، 1ي، حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، طعبد الباق
 [.78-76سورة التوبة، ] 3
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ادعى، فأعقبهم ىذا الصنيع نفاقان سكن يف قلوهبم، إىل يـو يلقوف ا عزَّ كجلَّ يـو القيامة، عياذان 
 .1با من ذلك"

        ﴿قاؿ ا تعاىل:  -

  ﴾2. 

 وجه الداللة:

فيما بينو  ىذا عاـٌ  (إنَّو كاف صادؽ الوعد)يقوؿ ابن اجلوزم يف تفسَت ىذه اآلية: "قولو تعاىل: 
 .3إالَّ كىف لو بو" د ربَّو بوعد قط  عً اس، كقاؿ رلاىد: مل يى كبُت ا، كفيما بينو كبُت النَّ 

 من السن ة الن بوية.ثانيا: 

خلف، كإذا أإذا حدَّث كذب، كإذا كعد  :ا عليو كسلم: "آية ادلنافق ثالث قاؿ النيب صلى -
 .4اؤدتن خاف"

كقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: "أربع من كنَّ فيو كاف منافقان خالصان، كمن كانت فيو  -
، إذا اؤدتن خاف، كإذا حدَّث كذب، كإذا عاىد نفاؽ حىت يدعهاالخصلة منهنَّ كانت فيو خصلة من 

 .5"غدر كإذا خاصم فجر

 .6من نفاؽ حىت يدعها" لَّةه لَّةه منهن كانت فيو خى خى كيف ركاية أخرل: "كمن كانت فيو  -

 
                                                           

 .244، ص7، تفسَت القرآف العظيم، جابن كثَت  1
 [.54سورة مرمي، ]  2
 .240، ص5ـ، ج1983، 3زاد ادلسَت يف علم التفسَت، ادلكتب اإلسالمي، طأبو الفرج، اجلوزم،   3
 .13سبق خترغلو، ص  4
 .16، ص1، ج34: احلديثركاه البخارم، كتاب اإلمياف، باب عالمة ادلنافق، رقم   5
 .79 -78، ص1، ج58: احلديثركاه مسلم، كتاب اإلمياف، باب بياف خصاؿ ادلنافق، رقم   6
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 الداللة: هوج

على كجوب الوفاء بالوعد، كقد عدَّ النيب صلى ا عليو  إفَّ ىذه األحاديث الصحيحة تدؿ  
كذلذا  ،وت طبعان قي ، شلىٍ مـو عرفان ذٍ كمى  شرعان، ـرٌ زليى كسلم إخالؼ الوعد من خصاؿ ادلنافقُت، كالنفاؽ 

 يكوف الوفاء بالوعد كاجبا، كإخالفو يعد  زلرَّمان.

با أيب صلى ا عليو كسلم جاء بر بن عبد ا رضي ا عنو قاؿ: دلا مات النَّ حديث جا -
دينه  ا عليو كسلم يب صلىل العالء بن احلضرمي فقاؿ أبو بكر: من كاف لو على النَّ بى من قً  بكر ماؿه 

ةه فليأتنا، قاؿ جابر: فقلت كعدين رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف يعطيٍت  لوي بى قً  أك كانت لو  ًعدى
مث مخسمائة ، مث مخسمائة يف يدم ىكذا كىكذا كىكذا، فبسط يديو ثالث مرات، قاؿ جابر: فعدٌ 

 .1 مخسمائة

ان لو قاؿ صلى ا عليو كسلم كذكر صهر لنيب مسعت ا"حديث ادلسور بن سلرمة حيث قاؿ:  -
 .2"كعدين فوىف يل

 .3حق كاجب" ادلؤمنً  ٍأمي كيركل أيضان أفَّ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: "كى  -

  وجه الداللة:

 على كجوب الوفاء بالوعد، كحتـر إخالفو. تدؿ   النبوية الشريفة ىذه األحاديث إفٌ 

 

 

                                                           
 .180، ص03، ج2683: احلديثركاه البخارم، كتاب الشهادات، باب من أمر بإصلاز الوعد، رقم   1
 .180، ص03كتاب الشهادات، باب من أمر بإصلاز الوعد، جركاه البخارم،    2
كضعفو األلباين يف  .530، ص519: احلديث، باب يف ادلالىي، رقم عن زيد بن أسلم مرسال أخرجو أبو داكد يف ادلراسيل  3

 .6114ضعيف اجلامع الصغَت كزيادتو، رقم احلديث: 



به(.حكم الوفاء  -مشروعيته -الوعد )تعريفهالفصل األول:   

 

 

21 

 الثاني: الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب. الفرع

 .1كىو رأم مجهور الفقهاء من احلنفية كالشافعية كاحلنابلة كالظاىرية كادلالكية

 صحاب ىذا ادلذىب على قوذلم باستحباب الوفاء بالوعد مبا يلي:أاستدؿ ك 

 .ة النبويةمن السن  أوال: 

 كذبي أفَّ رجالن قاؿ لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: أى  ؛عن صفواف بن سليم رضي ا عنو -
 فقاؿ الرجل: يا .خَت يف الكذب" رسوؿ ا؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "ال امرأيت يا
 .2جناح عليك" أعدىا كأقوؿ ذلا؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "ال ،رسوؿ ا

 وجه الداللة:

على أفَّ النيب صلى ا عليو كسلم منع الرجل من الكذب ادلتعلق بادلستقبل،  ىذا احلديث يدؿ  
 كنفى اجلناح عن الوعد، فإخالؼ الوعد ال يسمى كذبان.

ف يفي بو فلم يف بو أركم عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ: "إذا كعد الرجل كينوم  -
 .3فال جناح عليو"

 

                                                           
، 5ـ، ج1986،  2تيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طبدائع الصنائع يف تر عالء الدين، ينظر: الكاساين،   1
، 4دار ادلعرفة، بَتكت، لبناف، دط، دت، ج ،، كتاب ادلبسوط، تصحيح رلموعة من أىل العلممشس الدين، . السرخسي232ص
 بن رشد،ا. 28، ص8الى، ج ،حـز . ابن366، ص222، ص13. العيٍت، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج132ص

بن ا .337، ص15ـ، ج1988،  2، لبناف، طالبياف كالتحصيل، تح: أمحد احلبايب، دار الغرب اإلسالمي، بَتكتأبو الوليد، 
، 14ـ، ج1993، 1، حلب، القاىرة، طغىأمُت قلعجي، دار الو  االستذكار، تح: عبد ادلعطيأبو عمر يوسف، عبد الرب، 

 .349ص
 .13سبق خترغلو، ص  2
      3 .13و، صسبق خترغل  
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 وجه الداللة:

كعد كمل  نعمٌ مث كادلؤاخذة االعلى أفَّ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قد رفع  ىذا احلديث يدؿ  
 يف، فدؿَّ ذلك على أفَّ الوفاء بالوعد مستحب كليس بفرض.

فإف صدقا كبيَّنا بورؾ ، قاؿ: "البيعاف باخليار مامل يتفرقا أنو عن النيب صلى ا عليو كسلم -
 .1بركة بيعهما"كإف كذبا ككتما زلقت  ،ذلما يف بيعهما

 وجه الداللة: 

حق اخليار، كمل يلزمهما بإدتامو، ككذلك احلاؿ بالنسبة ادلتعاقدين ىذا احلديث يعطي 
 للمتواعدين، ال يصلح إلزامهما.

 من القياس.ثانيا: 

 .2يرل أصحاب ىذا ادلذىب أفَّ الوعد يف معٌت اذلبة، كاذلبة ال تلـز إالَّ بالقب  عند اجلمهور

 ن في وجوب الوفاء بالوعد.و الثالث: المفصل الفرع

فكانوا يف ذلك  ،غلب ذىب فقهاء ادلذىب ادلالكي إىل التفصيل فيما غلب الوفاء بو، كما ال
 على فريقُت:

 

 

                                                           

. 64، ص3، ج2110: رقم احلديثأخرجو البخارم، كتاب البيوع، باب البيعاف باخليار مامل يتفرقا،   1   
التماس السعد يف الوفاء بالوعد، تح: عبد ا بن عبد الواحد اخلميس، مكتبة العبيكاف، الرياض، زلمد،  السخاكم،ينظر:  2
الرياض،  ،براىيم، مكتبة الرشدإالبخارم، تح: أبو دتيم ياسر بن  شرح صحيحأبو احلسُت، بن بطاؿ، ا. 59ـ، ص1997، 1ط

 . 376، ص2، جالنوكم، األذكار .114، ص07دط، دت، ج
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 .أوال: الفريق األول

 ، كعليو ادلدكنة،1كىو القوؿ الراجح ادلشهور يف مذىب اإلماـ مالك، كابن القاسم، كسحنوف

السبب معتمدا على كعد  لو أف الوعد إذا كاف مرتبطا بسبب مث باشر ادلوعودكمفاد رأيهم:  
 الواعد يكوف ملزما بالوفاء بوعده، كيقضى عليو بذلك الوعد. الواعد، فإفٌ 

 ..أخرج إىل احلج كأنا أسلفك. ، أكاىدـ دارؾ كأنا أسلفك :مثاؿ ذلك: أف يقوؿ الرجل للرجل

 و يلـز الواعد بتنفيذ كعده.من ىذه التصرفات، فإنٌ  شيئان لو ل ادلوعود عى فإف فػى 

 .ثانيا: الفريق الثاني

 كمفاد رأيو: أفَّ الوعد يكوف الزمان، كغلب الوفاء بو، كيقضي القاضي بو على  ،2كىو قوؿ أصبغ

 الواعد إذا متَّ الوعد على سبب، كإف مل يدخل ادلوعود لو يف شلارسة شيء من ذلك السبب.

أك أريد أف  فأسلفٍت مائة دينار، أريد أف أشًتم ىذا الشيءأف يقوؿ الرجل آلخر:  :مثاؿ ذلك
فقاؿ فأقرضٍت ألف دينار، ك أريد أف أتزكج من فالنة أسافر غدا إىل مكاف كذا فأعرين سيارتك، أ

 ، مث بدا لو الرجوع قبل أف يشًتم أك يسافر أك يتزكج فإفَّ ذلك يلزمو.الواعد نعم

 هذا المذهب ثالثا: أدلة

 ىم األدلة اليت اعتمد عليها ىذا ادلذىب ما يلي:أ من

 

                                                           
حترير الكالـ يف مسائل االلتزاـ، تح: عبد السالـ زلمد الشريف، دار الغرب اإلسالمي، أبو عبد ا زلمد، بن احلطاب، ا: ينظر 1

  .  157 -156ـ، ص1984، 1ناف، طبَتكت، لب
-47، ص4ـ، ج2003، 1الفركؽ، تح: عمر حسن القيَّاـ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، طشهاب الدين، القرايف،  ينظر: 2
48.  
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 .الجمع بين األدلة .1

مجع أصحاب ىذا ادلذىب بُت أدلة ادلذىب األكؿ القائلُت بوجوب الوفاء بالوعد مطلقان، كأدلة 
 ادلذىب الثاين القائلُت باستحباب الوفاء بالوعد.

ها بعضي مة اليت يقتضي ادلتقدِّ  بُت األدلةً اجلمع  وي جٍ كحينئذو نقوؿ: كى  ".. كيف ىذا يقوؿ القرايف:
، كما قاؿ مالكه دً عٍ ـ بوى زً لٍ مي  لو يف سببو دخى أبو، أنَّو إف  الوفاءً  ها عدـى بو، كبعضي  الوفاءى   كابني  ه، لـز

حينئذو،  على الدفعً  ـً زٍ العى  دً ، لتأك  غي بى صٍ حنوف، أك كعده مقركنان بذكر السبب، كما قالو أى القاسم كسي 
 .1ذلك" على خالؼً  اللزكـً  عدـي  لي مى كػليٍ 

 .القياس .2

 قاس أصحاب ىذا ادلذىب الوعد على ادلعاكضة.

نَّو ال يلـز إ : .فقرف أبو بكر بُت العدة كالدين كمتعلق من قاؿكيف ىذا يقوؿ ابن العريب: ".
 كمتعلق من ناطها ،ال بالقب إكالوعد ىبة فال يلـز  ،الوفاء بو أفَّ أصل اذلبة ال يلـز عنده إال بالقب 

ا معاكضةبالس ك          ،فصارت معاملة أك كادلعاملة ،ا أدخلو فيوو العوض عمٌ ألنَّو التـز ل بب أهنَّ
الصحيح لزـك  الوعد ال سيما لعلمائنا الذين يقولوف أف اذلبة ال تفتقر إىل القب ، فهذا أجدر كخلف 

 .2"كإف قل فإنو معصية ،الوعد كذب كنفاؽ

 الفرع الرابع: الترجيح

ح مذىب القائلُت بوجوب الوفاء بالوعد مطلقان، من خالؿ األدلة اليت ذكرىا كل مذىب يًتجٌ  
 كذلك دلا يلي:

 القوؿ بالوجوب تشهد لو ظواىر اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية. -
                                                           

 .48، ص4القرايف، الفركؽ، ج 1
 .271 -270، ص10عارضة األحوذم، ج ،ابن العريب 2
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 القوؿ باإللزاـ يضبط ادلعامالت ادلختلفة بُت الناس. -

 لقرينة تصرؼ األدلة من الوجوب إىل الندب. ال كجود -

 قاـك األدلة الكثَتة القائلة بوجوب الوفاء بالوعد.قنع يي ال كجود لدليل مي  -

 تصف بصفة من صفات ادلنافقُت.لو مل يكن الوعد كاجبا دلا استحق سللفو أف يى  -

  عن حكم الوفاء بالوعد، ميكن أف نستخلص األحكاـ التالية: كمن خالؿ ما سبق ذكره

  فال ػلل لو الوفاء بشيء من ذلك. قاؿ العلماء: من كعد بشيء منهي عنو شرعان، -

"...كليس كذلك من عاىد أك كعد على معصية أك  :"اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ"جاء يف 
 على قتل مسلم، أك ترؾ الصالة، أك، أك مبعصية، كمن عاىد آخر على الزنا، أك على ىدـ الكعبة

 مل غلب، أك إسقاط ما غلب، أك حترمي ما أحل ا تعاىل، أك إحالؿ  من إغلاب ماقبل على ما ذكرنا 

 .1" ما حرَـّ ا تعاىل، أك كعد بشيء من ذلك، فهذا كلو ىو احلراـ ادلفسوخ ادلردكد

العلماء: من كعد بشيء كاجب شرعان، كأداء حق ثابت مثالن، فإنَّو غلب عليو إصلاز ذلك  قاؿ -
 الوعد.

صلاز الوعد كالعهد إال على من كعد بواجب إكذلك فال يكوف فرضان من  : " "الى" جاء يف
 .2" عليو كإنصاؼ من دين أك أداء حق فقط

فَّ أأف يػيٍنًجزى كعده، حيث  مندكب إليو، فينبغي عليو أكقاؿ العلماء: من كعد بفعل شيء مباح  -
 الوفاء بالوعد من مكاـر األخالؽ، كإخالفو من أمارات النفاؽ.

                                                           
، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، تح: أمحد زلمد شاكر، دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتكت، دط، دت، اجمللد الثاين )ا 1 (، 8-5بن حـز
 .21ص

، الى، ج 2  .29، ص8ابن حـز
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كقاؿ ادلهلب: إصلاز الوعد مندكب إليو، كليس ": "عمدة القارم شرح صحيح البخارم"جاء يف 
بواجب، كالدليل على ذلك اتفاؽ اجلميع على أفَّ من كعد بشيء مل يضرب بو مع الغرماء، كال 

 .1خالؼ أنو مستحسن كمن مكاـر األخالؽ"

 الوفاء بالوعد في القانون الوضعي.الثاني: حكم  المطلب

عا ضً وٍ اليت تكوف بُت األفراد غلوز أف تكوف مى  ذىب فقهاء القانوف إىل أفَّ مجيع ادلعامالت
يف ادلادتُت  لة الوعدكالقانوف ادلدين اجلزائرم ذكر مسأ ،للوعد، فيجوز الوعد بالبيع كاإلغلار كغَت ذلك

 ك أحدعلا بإبراـ عقد أ، فقد نصَّت األكىل على أفَّ: "االتفاؽ الذم يعد لو كال ادلتعاقدين 17 ك17

ة اليت يِّنت مجيع ادلسائل اجلوىرية للعقد ادلراد إبرامو، كادلدَّ ثر إال إذا عي أيف ادلستقبل ال يكوف لو  معُت
 إبرامو فيها.  غلب

االتفاؽ ادلتضمن  كإذا اشًتط القانوف لتماـ العقد استيفاء شكل معُت فهذا الشكل يطبق أيضا على
 ".الوعد بالتعاقد

: "إذا كعد شخص بإبراـ عقد مث نكل كقاضاه ادلتعاقد اآلخر طالبان تنفيذ الوعد 17يف ادلادة  كجاء
 د".ككانت الشركط الالزمة لتماـ العقد كخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قاـ احلكم مقاـ العق

ُت كالوعد ادللـز جانبلنالحظ من خالؿ ادلادتُت أفَّ ادلقنِّن اجلزائرم قد ساكل بُت الوعد ادللـز ل
من حيث األثر الذم ميكن أف  أـجلانب كاحد، سواء من حيث الشركط الواجب توافرىا يف الوعد، 

 الشركط اآلتية: 17كيستخلص من ادلادة  ،ب عن الوعديًتتٌ 

 

  

                                                           
 .223، ص13العيٍت، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج 1
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 .الوعدحصوؿ اتفاؽ على طبيعة  -

 تعيُت ادلسائل اجلوىرية. -

 .اليت غلب فيها إبراـ الوعد ادلدة تعيُت -

  .1ية إذا كاف الشيء ادلوعود بو عقاراالشكل -

ا إذا ختلف شرط سقط يكوف الوعد ملزمان إذا توافرت فيو الشركط السابقة الذكر، أمٌ كبالتايل  
 عد لو أم أثر.الوعد كمل يى 

، فقد نصَّت 752، 701، 27نظَّم مسألة الوعد، كذلك يف ادلواد: 2كالقانوف ادلدين األردين
"صيغة االستقباؿ اليت تكوف مبعٌت الوعد اجملرد ينعقد هبا العقد كعدان ملزمان إذا األكىل على أفَّ: 

  .انصرؼ إليو قصد العاقدين"

: "إذا كعد شخص بإبراـ عقد مث نكل، كقاضاه اآلخر طالبان تنفيذ الوعد، 701كجاء يف ادلادة 
قاـ احلكم مىت حاز قوة القضية ككانت الشركط الالزمة للعقد، كخباصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة 

 .ادلقضية مقاـ العقد"

: "الوعد ىو ما يفرضو الشخص على نفسو لغَته باإلضافة إىل ادلستقبل 752كجاء يف ادلادة 
كيلـز الوعد صاحبو ما مل ميت أك  كقد يقع على عقد أك عمل. ،ال على سبيل اإللزاـ يف ادلاؿ

 يفلس". 

 دين األردين يرل بإلزامية الوعد.ادل أفَّ القانوفذكره كيتضح شلا سبق 

                                                           
عبد الرزاؽ أمحد السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف  .146ينظر: بلحاج العريب، مشكالت ادلرحلة السابقة على التعاقد ، ص  1

 .253 -252، ص1جدط، دت، لبناف،  ،ادلدين اجلديد، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت
مؤرخ يف  2645 األردين،)ج ر عدد ـ يتضمن القانوف ادلدين1976.08.01ـ مؤرخ يف1976لسنة  43القانوف رقم   2

 ـ(.1976.08.01



به(.حكم الوفاء  -مشروعيته -الوعد )تعريفهالفصل األول:   

 

 

28 

 .الثالث: المقارنة المطلب

من الفقو اإلسالمي ك القانوف  سنخصص ىذا ادلطلب للمقارنة بُت حكم الوفاء بالوعد يف كلو 
 الوضعي، كذلك ببياف أكجو االتفاؽ )الفرع األكؿ(، كأكجو االختالؼ)الفرع الثاين(. 

 : أوجه االتفاق.الفرع األول

الوفاء بالوعد إذا توافرت بوجوب  القائلالفقو اإلسالمي  كجو من كجوهيتفق القانوف الوضعي مع  -
 .مجيع الشركطفيو 

مع القانوف الوضعي على ترتيب اجلزاء  - القائل بوجوب الوفاء بالوعد -يتفق الفقو اإلسالمي -
  خلف الوعد.مي لً 

 : أوجه االختالف.الفرع الثاني

 عكس القانوف الوضعي. ،الفقو اإلسالمي حوؿ حكم الوفاء بالوعد كثرة اآلراء يف -

اب يف قيستحق الع - الرأم القائل بوجوب الوفاء بالوعدعلى  -لف الوعد يف الفقو اإلسالميسليٍ  -
 .فيوجبها يف الدنيا فقط عكس القانوف الوضعي ،الدنيا كاآلخرة
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، كىذه من الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي إال بتوافر أركانو يف كل   ال ينعقد الوعد بالتعاقد
كالعاقداف –الصيغة  -األركاف ىي اليت يتطلب كجودىا يف العقد بصفة عامة، كاليت تتمثل يف الرضا

   منهما، كذلك يف ثالثة مطالب. ادلبحث لبياف أركانو يف كل   سنخصص ىذاك  .كاحملل

 : أركان الوعد في الفقو اإلسالمياألول المطلب

 يتكوف الوعد يف الفقو اإلسالمي من ثالثة أركاف كىي: الصيغة، كطرفا الوعد، كاحملل.  

 األول: الصيغة. الفرع

إف كاف العقد التزاما بُت طرفُت، أك صيغة العقد: ىي صورتو اليت يقـو هبا من إجياب كقبوؿ 
 فقط إف كاف التزاما من جانب كاحد. ااجياب

على الًتاضي من كال  قو ىو صدكر ما يدؿ  مدار كجود العقد كربق   اتفقت الشرائع على أف  
عند  ى"بصيغة العقد" كىو ما يسم   التزاـ بينهما. كىذا ىو ما يعرؼ عند العلماءاجلانبُت بإنشاء 

" كيشًتط عند صيغة العقد أف يكوف صدكرىا من ادلتعاقدين بطريق  التعبَت عن اإلرادة القانونيُت "
 .1يعتربه الشارع

ك ماضيُت  نبئاف عن معٌت التملك كالتملي: "كمها عبارة عن كل لفظُت ي  "رد احملتار" جاء يف
ًتيو، أك أحدمها فيقوؿ: أش كمضارعُت مل يقرنا بسوؼ كالسُت كأبيعك  حالُت أك، كبعت كاشًتيت

فإف نول بو اإلجياب للحاؿ صح  ،ة خبالؼ الثاينال حيتاج األكؿ إىل نيك لكن  ،ماض كاآلخر حاؿ

                                           
 . 348، ص4ـ، ج5985، 2كىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، دار الفكر، ط 1

 الوعد.األول: أركان  المبحث
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فكادلاضي ككأبيعك اآلف لتمحضو  ،على األصح، كإال ال، إال إذا استعملوه للحاؿ كأىل خوارـز
مر إذا دخل على احلاؿ كخذه فكاألمر ال يصح أصال، إال األ لالستقباؿللحاؿ، كأما ادلتمحض 

 .1"االقتضاءفقاؿ أخذت أك رضيت صح بطريق  ،بكذا

فادلرجع  ،على العدة على االلتزاـ كما يدؿ   ا الفرؽ على ما يدؿ  : "كأم  "فتح العلي ادلالك" كيف
الكالـ على االلتزاـ ... كال  حبيث دؿ   ،ا ىو إىل ما يفه  من سياؽ الكالـ كقرائن األحواؿفيو إن  

ة ... نع  صيغة ادلاضي دال  يفرؽ بُت العدة كااللتزاـ بصيغة ادلاضي كادلضارع كما قد يتبادر للفه  
 .2"قرينة على االلتزاـ .. أف تدؿ   الوعد إالا كالظاىر من صيغة ادلضارع  ،على االلتزاـ كإنفاذ العطية

 صُت ما يلي:نستنتج من ىذين الن  

الصيغة اليت جيب أف يعمل هبا يف إنشاء الوعد ىي صيغة ادلضارع ادلقًتنة بسوؼ أك السُت  -
الوعد إخبار  على إنشاء الوعد؛ ألف   ا صيغة ادلاضي فهي ال تدؿ  مثل: "سأبيعك، سوؼ أبيعك"، أم  

 عن إنشاء ادلخرب مع كفاء يف ادلستقبل. 

ذلك إىل القرائن ادلوجودة يف سياؽ الكالـ،   يفال تفيد دائما الوعد، بل يرجع كصيغة ادلضارع  -
 كقولك لشخص: "أبيعك ىذا اجلهاز اآلف فيقوؿ قبلت". 

االلتزاـ. ىذا ادلثاؿ جاء بصيغة ادلضارع كىو حيتمل احلاؿ كاالستقباؿ، كلكن لفظة اآلف تفيد إنشاء 
 الثاني: طرفا الوعد. الفرع

 د لو.يقـو الوعد على طرفُت اثنُت مها: الواعد كادلوعو 

                                           
احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار، تح: عادؿ أمحد عبد ادلوجود، علي زلمد معوض، دار ، رد مُتزلمد أ ،ابن عابدين 1

 . 24 -23، ص7ـ، ج2003اض، طبعة خاصة، عامل الكتب، الري
 .257، ص5، دار ادلعرفة، بَتكت، لبناف، دط، دت، جادلالك يف الفتول على مذىب مالك فتح العليأبو عبد اهلل، عليش،  2
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 .الواعدأوال: 

، كىو من كاف رشيدا طائعا، فمن أكره على الوعد، فال يصح 1كشرطو أف يكوف أىال للتربع
ن ليس أىال للتربع، كىو الصيب كعده، كلو أف يرجع يف ذلك بعد زكاؿ اإلكراه، كال يصح الوعد شل  

بو، كلو  عليو لسفو، كسوء تصرؼ، فالوعد من ىؤالء باطل، كال يعتد   احملجوركالسكراف، ك  اجملنوفك 
 و زلجور عليه  يف مجيع شلتلكاهت .أجازه الويل، ألن  

إذا أجازه عد بثلث مالو، كما زاد على ذلك، ال يصح إال ا ادلريض مرض ادلوت، فلو أف ي  أم  
 .2ء، فال جيوز لو التربع إال بإذهن الورثة، كالواعد الذم أحاط الدين دبالو زلجور عليو حلق الغرما

 .لو الموعودثانيا: 

، كادلوعود لو قد يكوف شخصا كاحدا، كقد يكوف 3يشًتط يف ادلوعود لو أف يكوف أىال للتملك
 ال يشًتطمجاعة كثَتة، كقد يكوف موجودا، كفالف، أك سيوجد، كمن سيولد من أبناء فالف، ككذلك 

 يف ادلوعود لو أف يكوف مسلما.

 المحل. الثالث: الفرع

يكوف شيئا معنويا، كقد يكوف شيئا كىو ادلوعود بو، كزلل الوعد قد يكوف شيئا ماديا، كقد 
 إجيابيا، كالقياـ بعمل ما، كقد يكوف شيئا سلبيا، كاالمتناع عن القياـ بعمل ما.

                                           
  األىلية إىل قسمُت: أىلية الوجوب، كأىلية األداء. كيقصد بأىلية الوجوب: صالحية ادلكلف لوجوب احلقوؽ ادلشركعة لو تقس 1

سعد الدين كعليو. أما أىلية األداء فادلقصود هبا: صالحية ادلكلف لصدكر الفعل منو على كجو يعتد بو شرعا. ينظر: التفتازاين، 
، 2، دت، ج5جو: زكريا عمَتات، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طالتوضيح، ضبطو كخر  شرح التلويح على مسعود، 

 . 337ص
 .68. احلطاب، ربرير الكالـ يف مسائل االلتزاـ، ص558، ص6ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج 2
 .69احلطاب، ربرير الكالـ يف مسائل االلتزاـ، ص 3
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 :ما يليكيشًتط يف زلل الوعد 

 .1أف يكوف زلل الوعد معلوما .5
 .2مشركعايكوف زلل الوعد  فأ .2
 .3يكوف زلل الوعد ذا قيمة فأ .3
 .4يكوف موجودا كقت إبراـ الوعد فال يشًتط يف زلل الوعد أ .4

 الثاني: أركان الوعد في القانون الوضعي. المطلب

 يتكوف الوعد يف القانوف الوضعي من ثالثة أركاف كىي: الرضا، كطرفا الوعد، كاحملل.

 األول: الرضا. الفرع

أف  فيهايشًتط القانوف  كماركن الًتاضي يف العقود عامة، إذا تطابق اإلجياب مع القبوؿ،   يقـو
 تكوف صادرة من أشخاص أىال لذلك.

 اإليجاب. أوال:
ىو التعبَت البات عن إرادة أحد الطرفُت، صادر من موجهو إىل الطرؼ اآلخر بقصد إبراـ عقد 

، أم مشتمال على العناصر األساسية االزمة كامال  بينهما ال رجعة فيو، كجيب أف يكوف اإلجياب
 .5إبرامو للعقد ادلراد

                                           
 .95ـ، ص5999، 5ظرية االلتزاـ العامة يف الفقو اإلسالمي، دار القل ، دمشق، طمصطفى أمحد الزرقا، ادلدخل إىل ن 1
 .334، ص5اجلصاص، أحكاـ القرآف، ج 2
 .92، صدلدخل إىل نظرية االلتزاـ العامةمصطفى أمحد الزرقا، ا 3
ن آؿ سلماف، أبو عمر أمحد عبد ، إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسعبد اهلل وابن قي  اجلوزية، أب 4

 .207، ص3ق، ج5423، 5اهلل أمحد، دار ابن اجلوزم، ط
 .75ـ، ص2005ينظر: زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين)العقود ادلسماة(، منشورات احلليب احلقوقية، بَتكت، لبناف، دط،  5

 .89ـ، ص2005، 2للنشر كالتوزيع، اجلزائر، ط علي فياليل، االلتزامات)النظرية العامة للعقد(، موف 
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كاإلجياب يف الوعد بالتعاقد ىو ذلك التعبَت الذم يصدر أكال من الواعد، كالذم يتوجو بو إىل 
 شرائو يف مدة معينة.إذا قبل ىذا األخَت  مثال ادلوعود لو بغية بيعو شيئا معينا

 القبول.ثانيا: 
من ن كجو إليو، كالذم يتضمن قبوؿ العرض ادلقدـ البات عن اإلرادة كالصادر شل   ىو التعبَت

 ادلوجب، كيًتتب على اقًتانو باإلجياب تكوين العقد.طرؼ 
 القبول.مع تطابق اإليجاب ثالثا: 

لكي ينعقد الوعد بالتعاقد جيب أف يتطابق اإلجياب الصادر من الواعد بقبوؿ مطابق لو يصدر 
 .1ن كجو إليوشل  

األشياء اليت تدخل ضمن  كل   ادلتواعدين علىرادة إال ينعقد الوعد بالتعاقد إال بتطابق  كمن ث   
عناصر الوعد بالتعاقد، كطبيعة العقد ادلراد إبرامو كعلى الشيء ادلبيع كالثمن كعلى مدة الوعد يف عقد 

 البيع، كالعُت ادلؤجرة كاألجرة كادلدة يف عقد اإلجيار كىكذا.
ف يتبادؿ الطرفاف أ"يت  العقد دبجرد  :من القانوف ادلدين اجلزائرم 59ة ادلاد أك دتو ىذا ماك 

 ."ادلتطابقتُت دكف اإلخالؿ بالنصوص القانونيةالتعبَت عن إرادهتما 
 النعقاده.  زمةالال نأخذ على سبيل ادلثاؿ الوعد بالبيع، كنبُت  الشركط

 .العقدتراضي على طبيعة ـال .1
 ، نوِشآني  س  أف يتفقا أكال على طبيعة العقد الذم  بيعادلتواعدين يف عقد الوعد بالجيب على 

 .2كأف يتطابق اإلجياب كالقبوؿ عليو

 

                                           
 .    97 -96علي فياليل، االلتزامات، ص .74، ص70ينظر: زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص 1
، 4خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانوف ادلدين اجلزائرم، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، ط ينظر: 2

  .49ص دار ىومة، اجلزائر، دط، دت، . سي يوسف زاىية، الواضح يف عقد البيع،25ص، 4ـ، ج2005
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  كمثاؿ ذلك:
ففي ، ئوالطرؼ اآلخر أنا أقبل بشرا ويبجِ أبيعك ىذا ادلنزؿ، في  سخر: أنا آلأف يقوؿ شخص 

ل الطرؼ الثاين على أساس مثن سلتلف أك بِ لو ق  ىذه احلالة يتحقق تطابق اإلجياب مع القبوؿ، كلكن 
 مدة سلتلفة، فهنا مل يتطابق اإلجياب مع القبوؿ، كبالتايل ال ينعقد الوعد بالتعاقد.

 ي على المبيع.ـتراضـال .2

ف يف عقد الوعد، كلذلك جيب أف تتجو إرادة االشيء الذم يتفق عليو ادلتواعد ىو ادلبيع
إىل الشيء الذم جيرم عليو االتفاؽ بالبيع، فإذا كاف ىذا الشيء على سبيل ادلثاؿ عبارة  ادلتواعدين

  عدين على ىذه السيارة دكف غَتىا.عن سيارة كجب أف تتطابق إرادة ادلتوا

يتطابق اإلجياب مع القبوؿ على الشيء ادلبيع تطابقا كامال ال ينعقد  إذا ملفي ىذه احلالة ف
 العقد.

 الثمن. تراضي علىـال .3

مثن ادلبيع كمقداره؛ ألف ذلك من  جيب أف يتفق ادلتواعداف على بيعينعقد الوعد باللكي 
 .1ادلسائل األساسية اليت ال ينعقد العقد إال هبا

 كمثاؿ ذلك: 

ذلك الشيء، بددة، فيقبل ادلوعود لو أف يطلب الواعد يف الشيء ادلبيع مثنا معينا، كيف مدة زل
 ىذه احلالة ال ينعقد العقد أصال، ألف اإلجياب كالقبوؿ مل يتطابقا.كلكن بثمن أقل، ففي 

  

                                           
. سي يوسف زاىية، الوضح يف 26 -25 ص ،4ج ينظر: خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانوف ادلدين اجلزائرم، 1

 .48 -47عقد البيع، ص
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 االتفاق على المدة. .4

ربديد ادلدة من القانوف ادلدين اجلزائرم صلدىا تنص صراحة على ضركرة  75بالرجوع إىل ادلادة 
معُت يف اليت جيب إبراـ العقد فيها: "االتفاؽ الذم يعد لو كال ادلتعاقدين أك أحدمها بإبراـ عقد 

ادلستقبل ال يكوف لو أثر إال إذا عينت مجيع ادلسائل اجلوىرية للعقد ادلراد إبرامو، كادلدة اليت جيب إبرامو 
 فيها".

كأربعة   معينة، دةمكتعيُت ادلدة يف عقد الوعد قد ربدد صراحة، كأف يتفق ادلتواعداف على 
 .1اؿأشهر أك تسعة أشهر، كقد ربدد ضمنا حيث تستخلص من ظركؼ احل

 الثاني: طرفا الوعد. الفرع

ها  باألىلية اليت يشًتطُتعت  م  ت  حا جيب أف يكوف ادلتواعداف م  لكي ينعقد الوعد بالتعاقد صحي
 . 2مها سليماؤ  القانوف، كما جيب أف يكوف رضا

 .الواعد أوال:

يشًتط يف الوعد سواء أكاف من جانب كاحد أك من جانبُت أف يكوف الواعد كامل األىلية، 
إرادة الواعد من عيوب  لو  كالتصرؼ فيها بشرط أف زب   ،كهبذا يسمح لو القانوف بإدارة مجيع شلتلكاتو

 . 3الرضاء عند صدكر الوعد منو

                                           
 .556ينظر: زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص 1
من القانوف ادلدين اجلزائرم كىي على التوايل: الغلط،  95إىل  85ادلشرع اجلزائرم على عيوب اإلرادة يف ادلواد من  نص 2

 .59ص، 4جالتدليس، اإلكراه، االستغالؿ. ينظر: خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانوف ادلدين اجلزائرم، 
. 46ـ، ص2003، 5مة لاللتزاـ، ديواف ادلطبػػػػػوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، طينظر: علي علي سليماف، النظػػػػػػػػرية العا 3
 . 556زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص -
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"كل شخص أىل للتعاقد ما مل يطرأ على  من القانوف اجلزائرم: 78ادلادة  دتوكىذا ما أك  
 القانوف".أىليتو عارض جيعلو ناقص األىلية أك فاقدىا حبك  

 .الموعود لو ثانيا:

ع ادلوعود لو بكامل األىلية إال عند إبداء من جانب كاحد أف يتمت   إذا كاف ال يشًتط يف الوعد
 فر فيو أىلية التعاقد عند صدكر الوعد لو.اكيكفي يف ذلك أف تتو  ،رغبتو يف إبراـ العقد ادلوعود بو

 ادلوعود لو بكامل األىلية على العقد ادلوعودا إذا كاف الوعد من اجلانبُت، فيجب أف يتمتع أم  
 . 1لو رضائو من العيوبعند صدكر الوعد، كأف خي   بو

فيجب أف يكوف رضاء ادلتواعدين يف عقد الوعد بالتعاقد خاليا من كل عيب كما ىو  كمن ث   
 احلاؿ يف بقية العقود.

  .الثالث: المحل الفرع

فر شركط اتو  الوعد بالتعاقدما يشًتط يف زلل العقد بصفة عامة، كيلـز يف زلل شًتط فيو كي  
 كىذه الشركط ىي:  ،من القانوف ادلدين اجلزائرم 95 إىل 92 من معينة تضمنتها ادلواد

 ممكنا غير مستحيل. الوعدأن يكون محل  أوال:

رد عليو احلق أك يتعلق بو العمل موجودا كقت إبراـ العقد، فلو جيب أف يكوف الشيء الذم ي  
طال، كما لو كاف منزال ث أف كاف ادلوعود بو موجودا ث ىلك قبل التعاقد، فإف العقد يقع باحدث 
                          لعقد ينعقد صحيحا، كنكوف بصدد، فإف االوعدادلوعود بو بعد نشوء لكن إذا ىلك  احًتؽ.

                                           
 .556، زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص46علي علي سليماف، النظرية العامة لاللتزاـ، صينظر:  1
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           فإف العقد  الدائن،، كبالتايل إذا كانت ىذه االستحالة ليست راجعة إىل فعل دالوعاستحالة تنفيذ 
 ، فيلتـز ىذا األخَت بالتعويض. إليوينفسخ، أما إذا كانت راجعة 

 ،مستحيال الوعد، أم أف ال يكوف زلل ادلوعود بوكيدخل ضمن ىذا الشرط إمكانية كجود 
زلل االلتزاـ مستحيال يف ذاتو أك : "إذا كاف القانوف ادلدين اجلزائرممن  93ة كىذا ما نصت عليو ادلاد

 ."سلالف للنظاـ العاـ أك اآلداب العامة كاف باطال بطالنا مطلقا

كقد تكوف  ،الوعدكاالستحالة قد تكوف مطلقة حيث يعجز كل األشخاص على القياـ دبحل 
، كىذا ما 1شيئا مستقبال الوعدزلل أف يكوف . كما جيوز الدائننسبية، أم بالنظر إىل الشخص 

ل االلتزاـ شيئا أف يكوف زل جيوزمن القانوف ادلدين اجلزائرم: " 92ادلادة  الفقرة األكىل منأكدتو 
     ".مستقبال كزلققا

 أن يكون الموعود بو معينا أو قابال للتعيين.ثانيا: 

على شيء معُت بالذات جيب أف  احمللفإذا كرد كعليو، ينا، جيب أف يكوف الشيء ادلوعود بو مع
كإذا  يعُت موقعها كتاريخ صنعها كلوهنا،  ِقيِمياة، فإذا كانت أشياء هعن غَت  هدييز  على كجو   توربدد ذاتي
ذكر مثال نوعو كصنفو كمقداره، كأف ي  أشياء مثلية فيجب أف تعُت يف عقد الوعد، كذلك بذكر كانت 

 94غ، كإال اعترب العقد باطال، كىذا ما نصت عليو ادلادة كل  50 فواكو، نوعو تفاح، مقدارهمن الأنو 
كوف معينا بنوعو، من القانوف ادلدين اجلزائرم: "إذا مل يكن زلل االلتزاـ معينا بذاتو، كجب أف ي

 كمقداره ك إال كاف العقد باطال.

                                           
، 4، دار اذلدل، عُت مليلة، اجلزائر، ط)العقد كاإلرادة ادلنفردة(ف ادلدينينظر: زلمد صربم السعدم، الواضح يف شرح القانو  1

 كما بعدىا. 87كما بعدىا. سي يوسف زاىية، الواضح يف عقد البيع، ص 205ـ، ص2009
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كإذا مل ما يستطاع بو تعيُت مقداره.  كيكفي أف يكوف احملل معينا بنوعو فقط إذا تضمن العقد
من العرؼ أك من أم ظرؼ يتفق ادلتعاقداف على درجة الشيء، من حيث جودتو كمل ديكن تبُت ذلك 

 ."خر، التـز ادلدين بتسلي  شيء من صنف متوسطأ

من القانوف  95كىذا ما نصت عليو ادلادة  ،مقداره نقودا فيجب تعيُت الوعدأما إذا كاف زلل 
ل االلتزاـ نقودا، التـز ادلدين بقدر عددىا ادلذكور يف العقد دكف اجلزائرم صراحة بقوذلا: "إذا كاف زل

 ."أم تأثَت ءد أك اخنفاضها كقت الوفاأف يكوف الرتفاع قيمة ىذا النقو 

عمال أك امتناع عن عمل، فيجب تعيُت العمل الواجب القياـ بو أك  الوعد زلل كأما إذا كاف
 .1ببناء منزؿ مثال البد من ربديد أكصافو لتزاـفاالاالمتناع عنو، أك أف يكوف قابال للتعيُت، 

 ن يكون الموعود بو مشروعا.أ ثالثا:

كاف   ،ل سلالفا للنظاـ العاـ كاآلداباحملو، فإذا كاف فيا جيوز التعامل جيب أف يكوف ادلوعود بو شل  
  . 2باطال بطالنا مطلقاالوعد عقد 

إذا تبُت  أف الشيء ادلوعود بو موجود ضمن فمثال: ال جيوز التعامل يف الًتكات ادلستقبلية حبيث 
كىو ما نصت عليو الفقرة  .البطالف ىو مصَت عقد الوعد تركة إنساف ما زاؿ على قيد احلياة، فإف  

غَت أف التعامل يف تركة إنساف على قيد احلياة باطل من القانوف ادلدين اجلزائرم: " 92ادة الثانية من ادل
  ". ؿ ادلنصوص عليها يف القانوفكلو كاف برضاه، إال يف األحوا

 

                                           
. سي يوسف زاىية، الواضح يف عقد البيع، 252 -255السعدم، الواضع يف شرح القانوف ادلدين، ص صربم ينظر: زلمد 1

 كما بعدىا .   96ص
 .253ضع يف شرح القانوف ادلدين، صالسعدم، الوا صربم ينظر: زلمد 2
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 .المطلب الثالث: المقارنة

من الفقو اإلسالمي ك القانوف  الوعد يف كل   أركافىذا ادلطلب للمقارنة بُت  سنتطرؽ يف
 الوضعي، كذلك ببياف أكجو االتفاؽ )الفرع األكؿ(، كأكجو االختالؼ)الفرع الثاين(.

 الفرع األول: أوجو االتفاق.

 )كىي: الرضا  -و ركانأبوجود القانوف الوضعي ك من الفقو اإلسالمي  الوعد بالتعاقد يف كل   ينعقد -
  -كاحملل ،كطرفا الوعد (،الصيغة 

أم  -على كجوب توافر أركاف خاصة النعقاد الوعديتفق الفقو اإلسالمي مع القانوف الوضعي  -
 -األشياء اليت ال ينعقد العقد صحيحا إال هبا 

 ني: أوجو االختالف.الفرع الثا

 بإجياب كقبوؿ، عكس الفقو اإلسالمي. ينعقد الوعد بالتعاقد يف القانوف الوضعي -

 ، عكس القانوف الوضعي.الوعد بالتعاقد يف الفقو اإلسالمي ال ينعقد بصيغة ادلاضي -
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من الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي، سنخصص ىذا  بعد التطرؽ إىل أركاف الوعد يف كل  
 منهما، كذلك يف ثالثة مطالب. ادلبحث لبياف أنواعو يف كل  

 األول: أنواع الوعد في الفقو اإلسالمي. المطلب

 يندرج ربت ىذا ادلطلب أربعة فركع كىي:

 : أنواع الوعد من حيث المحل.الفرع األول

 .فعلبوعد  أوال:
و حيصل باألفعاؿ ال "ىو ما كاف مصدره عمال فعليا غَت اللساف، دبعٌت أن   التصرؼ الفعلي:

 . 1باألقواؿ"

مل حيلف مل يلزمو الوفاء بو أك لك ذأك بأف يعينو يف عمل ما حلف لو على  : ""احمللى"يف  جاء
 .2مل يدخلو"بو، كسواء أدخلو بذلك يف نفقة أك كيكره لو ذلك، ككاف األفضل لو كىف 

 لوعد بتصرؼ فعلي:كمن أمثلة ا

 د شخص آخر بأف يساعده يف بناء منزؿ، أك يف حفر بئر، أك يف حرث أرض ..عِ أف ي  

                                           
 .72، ص52ـ، ج5988، 2ادلوسوعة الفقهية، طباعة ذات السالسل، الكويت، ط 1
، احملل 2  .28، ص8، جىابن حـز

 أنواع الوعد. :الثاني المبحث
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 .قولبوعد  ثانيا:
شارة، اإلكىو الذم يكوف منشؤه اللفظ دكف الفعل، كيدخل فيو الكتابة ك " التصرؼ القويل:

 كىو نوعاف:

 .1تصرؼ قويل عقدم، كتصرؼ قويل غَت عقدم"

 .2" بأف يعطيو ماال معينا أك غَت معُت كمن كعد آخر " ":ىاحمللجاء يف "

 كمن أمثلة الوعد بتصرؼ قويل:

 لو مبلغا من ادلاؿ. بأف يبيع لو سيارة، أك يؤجر لو منزال، أك يهب   آخر د شخصعِ أف ي  

 : أنواع الوعد من حيث الجواز والمنع.الفرع الثاني

 .وعد جائزأوال: 

إصلاز الوعد مندكب إليو، كليس  :كقاؿ ادلهلب" البخارم":جاء يف "عمدة القارم شرح صحيح 
اء، كال مكالدليل على ذلك اتفاؽ اجلميع على أف من كعد بشيء مل يضرب بو مع الغر  بواجب،

 .3خالؼ أنو مستحسن كمن مكاـر األخالؽ"

فإف األكىل الوفاء  ،كىو مباح ،.. ككذلك الوعد بفعل يفعلو يف ادلستقبل""أحكاـ القرآف":  كيف
فإف ذلك مباح لو شريطة استثناء مشيئة اهلل  ، سأفعل كذاإين   :فأما قوؿ القائل ،بو مع اإلمكاف

 .4تعاىل"

                                           
 .72، ص52ادلوسوعة الفقهية، ج 1
 .28، ص8، جى، احمللحـزابن  2
 223، ص53العيٍت، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج 3
 .334، ص5اجلصاص، أحكاـ القرآف، ج  4
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الوعد مباح  ألف   نصوص الشرعية،اليكوف الوعد جائزا كمشركعا إذا مل يتعارض مع نص من 
 لوفاء بالوعد من مكاـر األخالؽ.كا إنشاؤه يف أصل الشرع،

 .وعد محرم: ثانيا

ء من ": "... من كعد دبا ال حيل أك عاىد على معصية فال حيل لو الوفاء بشيىلجاء يف "احمل
 .1كعد بزنا، أك خبمر، أك دبا يشبو ذلك"ذلك كمن 

لـز نفسو عبادة أك قربة كأكجب على نفسو عقدا لزمو الوفاء بو أكل من ": "فآكيف "أحكاـ القر 
كىذا فيما مل يكن  ،اهلل فاعل ذلك كقد ذـ ،يكوف قائال ماال يفعلإذا ترؾ الوفاء بو يوجب أف 

كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسل  ال نذر  ،إجياهبا يف القوؿ ال يلزمو الوفاء هبا ا ادلعصية فإف  فأم   ،ةمعصي
  .2ككفارتو كفارة ديُت" ،يف معصية

 الذم حيـر حالال أك حيل، كالوعد يكوف الوعد زلرما إذا تعارض مع نص من النصوص الشرعية
 كمن كعد بزنا أك خبمر أك بقتل مسل  أك دبا يشبو ذلك. حراما،

 من حيث ارتباطو باألسباب وعدمو. أنواع الوعد :الفرع الثالث

 .الوعد المطلق أوال:

  .3ذكر فيو سبب أك غرض عند إنشائوكىو الوعد الذم مل ي  

                                           
، احمللى، ج  1  .29، ص8ابن حـز
 .334، ص5اجلصاص، أحكاـ القرءاف، ج  2
أبو زلمد عبد القَتكاين،  .555صالكالـ يف مسائل االلتزاـ،  ر، احلطاب، ربري58، ج8كالتحصيل، جينظر: ابن رشد، البياف   3

النوادر كالزيادات على ما يف ادلدكنة من غَتىا من األمهات، تح: أمحد اخلطايب، زلمد عبد العزيز الدباغ ، دار الغرب اهلل، 
 .205، ص52ـ، ج5999، 5اإلسالمي، ط
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لو أمر أحد آخر بأداء دينو بقولو: أدِّ "": العدليةرللة األحكاـ من "5555ادلادة  كىذا ما بي نتو
 .1ديٍت الذم مقداره كذا من مالك فوعده بتأديتو، ث امتنع عن األداء ال جيرب على أدائو دبجرد كعده"

 كمن أمثلة الوعد ادلطلق:

سيارتك أك دابتك كال  ينأسلفٍت ألف دينار كال يذكر سببا، أك أعر  :الرجل للرجلأف يقوؿ 
 يذكر سفرا كال حاجة.

 .الوعد المعلق ثانيا:

 .2كىو الوعد الذم اقًتف بسبب أك بغرض عند إنشائو

كعده . حراـ كذا يف أضحية الذخَتة كيف القنيةاخللف يف الوعد "األشباه كالنظائر": " جاء يف
ما يف كفالة البزازية كيف البيع الوفاء كما ا كأف يأتيو فل  يأتو ال يأث كال يلـز الوعد إال إذا كاف معلقن 

  .3ذكره الزيلعي"

 .4: "دلا عل  أف ادلواعيد باكتساء صور التعاليق تكوف الزمة"" الفتاكل البزازية" كيف

 

 

                                           
 .253ىػ، ص5302ادلطبعة األدبية، بَتكت، ط، اجمللة،   1
، احلطاب، ربرير                                  58 -57، ص8، ابن رشد، البياف كالتحصيل، ج205، ص52كالزيادات، ج القَتكاين، النوادر ينظر: 2

 .555 -554الكالـ يف مسائل االلتزاـ، ص
 .344، ص5ـ، ج5983، 5ابن خني ، زين الدين، األشباه كالنظائر،  تح: زلمد مطيع احلافظ، دار الفكر، دمشق، ط 3
الشيخ ِنظ اـ، اذلماـ، الفتاكل اذلندية يف مذىب اإلماـ األعظ  أيب حنيفة النعماف)كهبامشو اجلزء الثالث من الفتاكل البزازية(،  4

 .3، ص6ق، ج5350، 2ادلطبعة اآلمَتية، بوالؽ، مصر، ط
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 كمن أمثلة الوعد ادلعلق:

يعط  فإف ملو ككإف مل يعطك مثنو فأنا أعطي أف يقوؿ الرجل للرجل: بع ىذا احلصاف لفالف،
 على كعده ادلعلق. لـز على الواعد أداء الثمن بناء ادلشًتم الثمن،

 : أنواع الوعد من حيث الوضوح وعدمو.الفرع الرابع

 .فسرالوعد الم   أوال:
 الوعد، كتعيُت مكاف الوعد كزمانو كاحلاجة ذكر فيو بعض األمور اليت تبُت  كىو الوعد الذم ي  

 .1إليو

 كمن أمثلة الوعد ادلفسر:

يقوؿ الرجل للرجل: أعرين سيارتك إىل موضع كذا، فيقوؿ: أنا أعَتؾ السيارة بعد غد، أك  أف
 دين، فأسلفٍت مائيت دينار فيقوؿ: أنا أسلفك غدا. يقوؿ: عليا 

 .الوعد المبهم ثانيا:
كذكر مكاف الوعد كزمانو كاحلاجة    الوعد،ذكر فيو بعض األمور اليت تبُت  كىو الوعد الذم مل ي  

 .2إليو

أف يقوؿ الرجل آلخر: أسلفٍت مائيت دينار كال يذكر سببا، أك يقوؿ  كمن أمثلة الوعد ادلبه :
 كال يذكر سفرا كال حاجة. حصانكأعرين 

                                           
ا، دار الكتب العلمية، بَتكت، ادلنتقى شرح موطأ مالك، تح: زلمد عبد القادر أمحد عطأبو الوليد سليماف، ينظر: الباجي،   1

. احلطاب، ربرير الكالـ يف مسائل 205، ص52القَتكاين، النوادر كالزيادات، ج .453، ص4ـ، ج5999، 5لبناف، ط
 .555 -554االلتزاـ، ص

. ابن رشد، البياف 205، ص52. القَتكاين، النوادر كالزيادات، ج454، ص4ينظر: الباجي، ادلنتقى شرح موطأ مالك، ج  2
 .58 -57، ص8كالتحصيل، ج
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 .الثاني: أنواع الوعد في القانون الوضعي المطلب

حبيث يتميز كل نوع عن اآلخر  ،ديكن أف يتجلى يف عدة أنواع الوعد بالتعاقد بصفة عامة إفا 
 تلف عن األحكاـ ادلطبقة على األنواع األخرل.زبمن التصرؼ خيضع ألحكاـ قد  ذبعليزة معينة دب

 .الوعد الملزم لجانب واحدالفرع األول: 

الوعد  على سبيل ادلثاؿ نأخذك  ،خرطرؼ اآلالحد األطراؼ دكف أىو الوعد الذم يلتـز بو 
 بالبيع، كنبُت  أنواعو.

  .الوعد بالبيعأوال: 
د و خر )ادلوع)الواعد( الطرؼ اآل يءىذه الصورة من صور الوعد عندما يعد مالك الش حققتت

 ذا رغب ىذا األخَت يف شرائو خالؿ مدة معينة.إمعينا  شيئاعو يلو( أف يب

ما بالنسبة للموعود لو أىو ادللـز كحده بالبيع خالؿ مدة الوعد،  يءففي ىذه احلالة مالك الش
فيت   ،خالؿ تلك ادلدة ادلتفق عليها الشيءبداء رغبتو يف شراء ذلك إ بل حرا بُت ،فال يكوف ملزما

 .1ذلك الوعد بالبيعبعن الشراء فيسقط  عف ديتنأكلو كذلك   ،البيع

بيع كالثمن كمنها االتفاؽ على ادل ،فر يف الوعد بالبيع مجيع العناصر اجلوىرية لقيامواف يتو أكجيب 
يعد االتفاؽ الذم " من القانوف ادلدين اجلزائرم صراحة بقوذلا: 75كىذا ما أكدتو ادلادة  كمدة الوعد،

سائل ادلمجيع  تنذا عيِّ إثر إال ألو  يكوفعقد معُت يف ادلستقبل ال  بإبراـحدمها أك أ ادلتعاقدينال كلو  
 .برامو فيهاإكادلدة اليت جيب  و،برامإاجلوىرية للعقد ادلراد 

االتفاؽ  يضا علىأشكل معُت فهذا الشكل يطبق  اءفتماـ العقد استلذا اشًتط القانوف إك  
 ادلتضمن الوعد بالتعاقد".

                                           
 .554ص ،. زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين65ينظر: سي يوسف زاىية، الواضح يف عقد البيع، ص 1
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 مثلة الوعد بالبيع:أكمن 

 ،قامة الشركة عليهاإك مصنعا كال يستطيع شراء األرض اليت يريد أنشئ شخص شركة ف ي  أك
رغبتو ذا ما أعلن إبيعها لو بف يلتـز صاحبها خالؿ مدة معينة أفيكتفي باستئجار تلك األرض على 

 يف شرائها يف أثناء ىذه ادلدة.

ف يتعهد أكصورهتا  ،يلضتفالانب كاحد ىي الوعد بجلكيوجد صورة خاصة للوعد بالبيع ادللـز 
ال على ادلوعود لو قبل أم شخص أف يعرضو أك  ذا أراد أف يبيع شيئا من أمالكو،إالواعد) البائع( 

 .1للبيع النهائيالعقد فإذا أعلن ادلوعود لو عن رغبتو يف ذلك انعقد  ،خرآ

 كمن أمثلة الوعد بالتفضيل:

بيع ادلنزؿ  ىذا األخَت أرادذا إعلى كعد من البائع)مالك الشيء(  للمنزؿكأف حيصل ادلستأجر 
 .على اآلخرين عرضوقبل أكال أف يعرضو عليو 

 .الوعد بالشراء ثانيا:

ذا ما أعلن البائع إىذه الصورة عندما يعد ادلشًتم البائع بأف يشًتم منو شيئا شللوكا لو  كتتحقق
 رغبتو بالبيع خالؿ مدة معينة.

 )البائع( فال يلتـز بشيء،الشيء أما مالك ،ىو ادللـز كحده بالشراء مادلشًت  ىذه احلالة ففي
كلو  كبذلك ينعقد البيع، ادلتفق عليها،بداء رغبتو يف بيع ذلك الشيء خالؿ تلك ادلدة إفهو حر بُت 

 فيسقط بذلك الوعد بالبيع. كذلك أف يرفض صراحة،

  

                                           
 .42، ص4خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانوف ادلدين اجلزائرم، جينظر:  1
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ما كىذا ، فر فيو مجيع العناصر اجلوىرية لقيامواكالوعد بالشراء كالوعد بالبيع حيث جيب أف تتو 
 .1اجلزائرم ادلدينمن القانوف  75عليو ادلادة نصت

 كمن أمثلة الوعد بالشراء:

ذا ىو أظهر رغبتو يف بيعو لو خالؿ إيستأجر شخص منزال كيتفق مع ادلؤجر بأف يشًتيو منو  أف
 مدة زلددة.

 .لجانبينلالوعد الملزم الفرع الثاني: 

كتتحقق ىذه الصورة عندما يعد ف، ىو الوعد الذم يتواعد فيو الطرفا لجانبُتلالوعد ادللـز 
 ىذا األخَتعد كبادلقابل ي   ذا رغب بشرائو يف مدة معينة،إمالك الشيء ادلشًتل أف يبيع لو شيئا معينا 

يكوف  كبالتايل الؿ ىذه ادلدة،خرغبتو يف البيع  األكؿ ذا أظهرإمنو ذلك الشيء  ميشًت بأف األكؿ 
 ع كالشراء.يبالب متبادالن  الوعد يف ىذه احلالة كعدان 

على كافة العناصر اجلوىرية  ثاره جيب أف يتفق الطرفافآل كمنتجان  كحىت يت  ىذا العقد صحيحان 
 .2الوعدكمدة كالثمن بيع كمنها ربديد ادل للعقد ادلوعود بو،

  :كمن أمثلة الوعد بالبيع كالشراء

 مككذلك يعد ادلشًت  ذا أبدل رغبتو يف مدة معينة،إ مىل ادلشًت إكأف يتعهد البائع ببيع ادلنزؿ 
 خالؿ ىذه ادلدة.خَت رغبتو ادلنزؿ إذا أبدل ىذا األ أف يشًتمالبائع 

 

                                           
 الوجيز يف شرح القانوف ادلدين اجلزائرم، . خليل أمحد حسن قدادة،535 -530زلمد حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص ينظر: 1
 .36ص ،4ج
 .532حسن قاس ، القانوف ادلدين، ص. زلمد 70ينظر: سي يوسف زاىية، الواضح يف عقد البيع، ص 2

 أركان الوعد. :األول المبحث
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 .المطلب الثالث: المقارنة

سنخصص ىذا ادلطلب للمقارنة بُت أنواع الوعد يف كل  من الفقو اإلسالمي ك القانوف 
 الوضعي، كذلك ببياف أكجو االتفاؽ )الفرع األكؿ(، كأكجو االختالؼ)الفرع الثاين(.

 الفرع األول: أوجو االتفاق.

 لوعد بالتعاقد يت  من جانب كاحد.يتفق الفقو اإلسالمي مع القانوف الوضعي على أف ا -

 الفرع الثاني: أوجو االختالف.

الفقو عكس  ،إما أف يكوف ملزما جلانب كاحد، أك ملزما جلانبُتالوعد بالتعاقد يف القانوف الوضعي  -
 .اإلسالمي

 القانوف الوضعي. رة أنواعو، عكسيتميز بكثالوعد بالتعاقد يف الفقو اإلسالمي  -

   

 

 

 

 

 

 

 



 أركان الوعد وأنواعو وآثاره.الفصل الثاني: 
 

 
50 

 

 

 طالب التالية:ادليف ىذا ادلبحث  نتناكؿسوؼ 

 ادلطلب األكؿ: آثار الوعد يف الفقو اإلسالمي.

 ادلطلب الثاين: آثار الوعد يف القانوف الوضعي.

 ادلطلب الثالث: ادلقارنة

 الفقو اإلسالمي. المطلب األول: آثار الوعد في

يرم مجهور الفقهاء أف الوفاء بالوعد مندكب، كأف األحسن الوفاء بو؛ ألف ذلك من مكاـر 
ف الوعد من الصفات القبيحة اليت على ادلؤمن ل  على ادلؤمن أف يتحلى هبا، كأف خ  جيب األخالؽ اليت 

اء ما كعد بو، بل األمر يعود أف يبتعد عنها، كعلى ذلك ال يستطيع ادلوعود لو أف يلـز الواعد على أد
 .1ذلك يرتب أثرا فإف   كاجبأف الوفاء بالوعد  لإليو، كلكن عند من ير 

ب أم أثر قبل حلوؿ ادلدة ادلتفق عليها، كيبقى الواعد زلتفظا بالشيء ادلوعود بو، فالوعد ال يرت  
على إجباره  على ذلك، ، كخَت تعويضكلكن إذا تصرؼ فيو أك تعمد إىالكو فإنو يلـز بالتعويض

 .بوعده الوفاء

، كإال كاف من كىو لزـك الوفاء من الواعد ،ب أثرهادليعاد ادلتفق عليو، فإف الوعد يرت   أما إذا حل  
 حق ادلوعود لو أف يقاضيو طالبا إياه بتنفيذ الوعد.

                                           
. ابن عبد 337، ص55. ابن رشد، البياف كالتحصيل، ج223، ص53ينظر: العيٍت، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج 1

 . 349، ص54الرب، االستذكار، ج

 الوعد.الثالث: آثار  المبحث
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 المطلب الثاني: آثار الوعد في القانون الوضعي.

توافرت فيو مجيع عناصر العقد ادلوعود بإبرامو، كعليو ال يكوف الوعد بالتعاقد صحيحا إال إذا 
أثر قبل حلوؿ ادلدة ادلتفق عليها، كيلتـز الواعد بالبقاء على كعده حىت يبدم  فالوعد ال يرتب أما 

 قبل فوات ادليعاد احملدد للوعد. ، كذلكادلوعود لو رغبتو يف إبراـ العقد

كيظل الواعد مالكا للشيء، فإذا ىلك الشيء ادلوعود بو بقوة قاىرة ربمل الواعد تبعة ىالكو؛ 
 لكا للشيء.اكذلك باعتباره م

ل الواعد حبيث إذا أبدل رغبتو يف ادلدة ادلتفق عليها، فإف ب  قِ  من كللموعود لو حق شخصي
، فإذا رفض ىذا األخَت وعد ينتج أثرهعل  الواعد بذلك، كعلى ىذا فالالتعاقد النهائي يت  دبجرد أف ي  

فللموعود لو أف يلجأ إىل القضاء، تنفيذ الوعد بالتعاقد، ككانت الشركط الالزمة لتماـ العقد متوافرة، 
من القانوف ادلدين  72، كىذا ما نصت عليو ادلادة 1بإلزاـ ادلمتنع تنفيذ كعده يصدر القاضي حكمول

اـ عقد ث نكل كقاضاه ادلتعاقد اآلخر طالبان تنفيذ الوعد، اجلزائرم بقوذلا: "إذا كعد شخص بإبر 
 .ككانت الشركط الالزمة لتماـ العقد كخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قاـ احلك  مقاـ العقد "

 

 

  

 

                                           
ح يف عقد البيع، . سي يوسف زاىية، الواض548 -547، صينظر: بلحاج العريب، مشكالت ادلرحلة السابقة على التعاقد 1

 كما بعدىا. 62ص
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  .الث: المقارنةالمطلب الث

قارنة بُت آثار الوعد يف كل  من الفقو اإلسالمي ك القانوف كجو ادلادلطلب  سنوضح يف ىذا
 الوضعي، كذلك ببياف أكجو االتفاؽ )الفرع األكؿ(، كأكجو االختالؼ)الفرع الثاين(. 

 الفرع األول: أوجو االتفاق.

مع القانوف الوضعي على أف الوعد  -على الرأم القائل بوجوب الوفاء  -يتفق الفقو اإلسالمي -
 ب أم أثر قبل حلوؿ ادلدة ادلتفق عليها.تِّ ر  ال يػ   بالتعاقد

، كىذا زلل اتفاؽ بُت الفقو اإلسالمي وادلتفق عليادليعاد حلوؿ  بعد هب أثر تِّ ر  الوعد بالتعاقد يػ   -
 .كالقانوف الوضعي

إذا رفض الواعد تنفيذ كعده، ككانت الشركط السابقة الذكر موجودة، فللموعود لو أف يلجأ إىل  -
 كىذا زلل اتفاؽ. القضاء،

 

 الفرع الثاني: أوجو االختالف.

فالشرع احلنيف حيرص على ، وف الوضعي يف تأثره دببادئ الدينخيتلف الفقو اإلسالمي عن القان -
 ، أما القانوف الوضعي فليس لو إال غاية نفعية.كاألخالؽ احلميدة رعاية ادلثل العليا
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 .ةـمـــــــــاتـــــــــالخ

بعد دراسة املوضوع ومناقشة جزئياتو، وتتبع إشكالياتو، مت اخلروج مبجموعة من النتائج أمهها 
 مايلي:

 .يف اللغة وعند العلماء ىو اإلخبار عن فعل املرء أمراً يف املستقبل يتعلق بالغري الوعد -

  .اتفق الفقهاء قدديا وحديثا على وقوع الوعد يف التربعات -

 .اتفق العلماء على عدم جواز الوفاء بالوعد احملرم -

 .اتفق العلماء على وجوب الوفاء بالوعد الواجب -

القول بوجوب الوفاء بالوعد حيافظ على استقرار املعامالت بني الناس، وحيقق املصلحة يف  -
 ىذا الزمان.

 اعد األخالق.خيتلف الفقو اإلسالمي عن القانون الوضعي يف تأثره بقو  -

 ُيشرتط يف أركان الوعد ما ُيشرتط يف أركان العقد. -

                  وط اليت يشرتطها ف شرط من الشر ال ينعقد الوعد بالتعاقد يف القانون الوضعي إذا ختل   -
 .القانون

فكل  ما كان على صيغة صيغة املاضي للعقود وااللتزامات،  ضاتفق الفقهاء على متح   -
 املاضي ال تقبل فيو دعوى الوعد.

للوعد؛ لداللتو على  "سوف" و "السنيصيغة املضارع احملل ى ب"ح ض الفقهاء على مت اتفق -
 ستقبالاال
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الطرف اآلخر رغبتو يف التعاقد، وأما الوعد  بديينعقد مبجرد أن يُ  ب واحدالوعد امللزم جلان -
 امللزم للجانبني، فينعقد حبلول امليعاد املتفق عليو.

 ات:ـيـوصـتـال

 حو التايل:ختام ىذه الدراسة ندرج جمموعة من التوصيات اليت ختدم ىذا البحث، وىي على الن يف

توسيع آفاق دراسة ىذا املوضوع، حبيث يصلح أن يكون رسالة دكتوراه، وذلك لتشعب  -
 املسائل املتعلقة بو.

 على حده. مسألةتفكيك تناول ىذا املوضوع يف رسائل أكادديية، حبيث تدرس كل  -
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 فهرس األحاديث

 

 الرقم
 

 الصفحة الحديث

 10-02 .إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فال جناح عليه 10

من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ   أربع 11
 كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها..

08 

أنَّ رجالً قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم9 أكذب امرأيت  12
يارسول اهلل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم9 ال خري يف 

 الكذب..

02-10 

حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن  آية ادلنافق ثالث9 إذا 13
 .خان

02-08 

البيعان باخليار مامل يتفرقا فإن صدقا وبيَّنا بورك ذلما يف بيعهما  14
 .وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما

11 

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم وذكر صهراً له قال وعدين فوىف  15
 .يل

11 
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عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل دلا مات النَّيب صلى اهلل  16
العالء بن احلضرمي فقال أبو بكر9 من كان له على النَّيب صلى 

 ..اهلل عليه وسلم ديٌن أو كانت له  قبله ِعَدٌة فليأتنا

11 

 11 .ادلؤمن حق واجب ْأي  وَ  17

 08 .ومن كانت فيه خَّلٌَّة منهن كانت فيه خَّلَّة من نفاق حىت يدعها 18
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 .فهرس المصادر والمراجع

 

 أوال: القرآن الكريم وتفاسيره وعلومو.

 ع.ـافـن نـة ورش عـروايـي بـانـمـثـعـم الـرسـالـم بـريـكـرآن الـقـال

أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحان بن علي بن زلمد اجلوزي، زاد ادلسًن يف علم التفسًن،  -1
 .م1983، 3ادلكتب اإلسالمي، ط

علي الرازي اجلصاص، أحكام القرآن، تح: زلمد الصادؽ قمحاوي، دار  أيب بكر زلمد بن -2
  .م1992إحياء الرتاث العريب، بًنوت، لبنان، دط، 

عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثًن، تفسًن القرآن العظيم، تح: مصطفى السيد زلمد،  -3
قطب،  زلمد فضل العجماوي، زلمد السيد رشاد، علي أمحد عبد الباقي، حسن عباس

 .م2222، 1مؤسسة قرطبة، ط
 

 ثانيا: الحديث النبوي وشروحو وعلومو.
 
عارضة األحوذي بشرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان،  ،ابن العريب -4

 .دط، دت
أيب احلسن علي بن خلف بن عبد ادللك بن بطال، شرح صحيح البخاري، تح: أبو دتيم  -5

 .الرياض، دط، دت ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد
أيب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، ادلنتقى شرح موطأ مالك، تح: زلمد  -6

 .م1999 ،1، بًنوت، لبنان، طعبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية
أيب داود سليمان بن األشعث، كتاب ادلراسيل، تح: عبد اهلل بن ساعد بن خضران الزىراين،  -7

 للنشر والتوزيع، دط، دت.دار الصميعي 
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أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل  -8
 .م2221، 1البخاري، تح: عبد القادر شيبة احلمد، مكتبة ادللك فهد الوطنية، ط

بدر الدين أيب زلمد زلمود بن أمحد العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تح: عبد  -9
 .م2221، 1زلمود زلمد عمر، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، ط اهلل

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن احلّجاج، تح: أبو إسحاؽ  -10
 م.1996، 1احلويين األثري، دار ابن عفان، ط

احلداد،  العراقي، ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، استخراج: أيب عبد اهلل زلمود بن زلمد -11
 م. 1987، 1دار العاصمة، الرياض، ط

مالك بن أنس، ادلوطأ، رواية حيٍن بن حيٍن الليثي األندلسي، تح: بّشار عواد معروؼ، دار  -12
 م.1997، 2الغرب اإلسالمي، ط

زلمد بن إمساعيل البخاري، اجلامع الصحيح، اعتىن بو: زلمد زىًن بن ناصر الناصر، دار  -13
 ه.1422، 1طوؽ النجاة، ط

مد بن عيسى الرتميي، اجلامع الكبًن، تح: بّشار عّواد معروؼ، دار الغرب اإلسالمي، زل -14
 م.1996، 1ط

زلمد ناصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة، مكتبة ادلعارؼ، الرياض،  -15
 م.1988، 2ط

 زلمد ناصر الدين األلباين، ضعيف اجلامع الصغًن وزيادتو، أشرؼ على طبعو: زىًن -16
 الشاويش، ادلكتب اإلسالمي، دط، دت.

د األبرار، مكتبة نزار زلي الدين أيب زكرياء حيي بن شرؼ النووي، األذكار من كالم سيّ  -17
 .م1997، 1مصطفى الباز، مكة ادلكرمة، الرياض، ط

 
 ثالثا: اللغة العربية ومعاجمها.

اهلل بن ىاشم زلمد ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد اهلل علي الكبًن، زلمد أمحد حسب  -18
 الشاذيل، دار ادلعارؼ، القاىرة، دط، دت. 
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أيب احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم زلمد ىارون،  -19
 دار الفكر، دمشق، دط، دت

أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض، مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار، ادلكتبة العتيقة،  -22
 اث، القاىرة، دط، دت.تونس، دار الرت 

أيب منصور زلمد بن أمحد األزىري، هتييب اللغة، تح: عبد احلليم النجار، راجعو: زلمد  -21
 علي النجار، الدار ادلصرية للتأليف والرتمجة، دط، دت.

  
 رابعا: الفقو وأصولو.

 أيب الوليد بن رشد، البيان والتحصيل، تح: أمحد احلبايب، دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، -22
 م. 1988،  2لبنان، ط

، دار  الفتوى على ميىب مالكعبد اهلل الشيخ زلمد أمحد عليش، فتح العلي ادلالك يف يبأ -23
 .ادلعرفة، بًنوت، لبنان، دط، دت

العادلٌن، تح: أبو عبيدة  بن قيم اجلوزية، إعالم ادلوقعٌن عن ربّ  أيب عبد اهلل زلمد بن أيب بكر -24
، 1محد عبد اهلل أمحد، دار ابن اجلوزي، طمشهور بن حسن آل سلمان، أبو عمر أ

 .ه1423
أيب عبد اهلل زلمد بن احلطاب، حترير الكالم يف مسائل االلتزام، تح: عبد السالم زلمد  -25

 م.1984، 1الشريف، دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، لبنان، ط
 عبد ادلعطي أمٌنبن عبد الرب، االستيكار، تح: أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد  -26

  .م1993، 1، حلب، القاىرة، طقلعجي، دار الوغى
زيد القًنواين، النوادر والزيادات على ما يف ادلدونة من زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب أيب  -27

غًنىا من األمهات، تح: أمحد اخلطايب، زلمد عبد العزيز الدباغ ، دار الغرب اإلسالمي، 
  .م1999، 1ط

بن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، تح: أمحد زلمد شاكر، دار أيب زلمد علي بن سعيد  -28
 اآلفاؽ اجلديدة، بًنوت، دط، دت.
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أيب زلمد علي بن سعيد بن حزم، احمللى، تح: زلمد منًن الدمشقي، إدارة الطباعة ادلنًنية،  -29
 مصر، دط، دت.

لكافية لبيان الرصاع عبد اهلل بن زلمد األنصاري، شرح حدود ابن عرفة، ادلوسوم باذلداية ا -32
حقائق اإلمام بن عرفة الوافية، تح: زلمد أبو األجفان، الطاىر ادلعموري، دار الغرب 

 م.1993، 1اإلسالمي، بًنوت، لبنان، ط
، األشباه والنظائر،  تح: زلمد مطيع احلافظ، احلنفي ابن خنيمادلعروؼ ب براىيمإزين الدين بن  -31

 .م1983، 1ط دار الفكر، دمشق،
ود بن عمر التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، ضبطو وخرجو: زكريا سعد الدين مسع -32

 .، دت1بًنوت، لبنان، ط عمًنات، دار الكتب العلمية،
مشس الدين السرخسي، كتاب ادلبسوط، تصحيح رلموعة من أىل العلم دار ادلعرفة، بًنوت،  -33

 لبنان، دط، دت. 
 بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة مشس الدين زلمد بن مفلح، كتاب الفروع، تح: عبد اهلل -34

 م.2223، 1الرسالة، بًنوت، لبنان، ط
شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف، الفروؽ، تح: عمر حسن القيَّام، مؤسسة  -35

 م.2223، 1الرسالة، بًنوت، لبنان، ط
كتب عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار ال -36

 م.1986،  2العلمية، بًنوت، لبنان، ط
  .ىػ 1302، ادلطبعة األدبية، بًنوت، ط، رللة األحكام العدلية -37
ابن عابدين، رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار، تح: عادل ب الشهًن مٌنزلمد أ -38

 .م 2003أمحد عبد ادلوجود، علي زلمد معوض، دار عامل الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 
ن السخاوي، التماس السعد يف الوفاء بالوعد، تح: عبد اهلل بن عبد زلمد بن عبد الرمح -39

 م.1997، 1الواحد اخلميس، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
مصطفى أمحد الزرقا، ادلدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقو اإلسالمي، دار القلم، دمشق،  -40

 . م1999، 1ط
 .م1988، 2ذات السالسل، الكويت، ط ادلوسوعة الفقهية، طباعة -41
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اذلَُمام موالنا الشيخ ِنظَام، الفتاوى اذلندية يف ميىب اإلمام األعظم أيب حنيفة  -24
، 2النعمان)وهبامشو اجلزء الثالث من الفتاوى البزازية(، ادلطبعة اآلمًنية، بوالؽ، مصر، ط

       .              .ه1310

 .م1985، 2لتو، دار الفكر، طوىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي وأد -43
 خامسا: التزكية:

الغزايل، إحياء علوم الدين، بقلم: بدوي طبانو، مكتبة ومطبعة زلمد بن زلمد حامد أيب  -44
 . "كرياطة نوترا"، مساراغ، إندونيسيا، دط، دت

 
 : مراجع القانون.سادسا

دين اجلزائري، ديوان بلحاج العريب، مشكالت ادلرحلة السابقة على التعاقد يف ضوء القانون ادل -45
 .م2011ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، دط، 

خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون ادلدين اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،  -46
 .م2005، 4بن عكنون، اجلزائر، ط

 .بيع، دار ىومة، اجلزائر، دط، دتسي يوسف زاىية، الواضح يف عقد ال -47
رزاؽ أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد، دار إحياء الرتاث العريب، عبد ال -48

 ، دط، دت.لبنان ،بًنوت
علي علي سليمان، النظػػػػػػػػرية العامة لاللتزام، ديوان ادلطبػػػػػوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  -49

 .م2003، 5ط
  .م2005، 2د(، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، طعلي فياليل، االلتزامات)النظرية العامة للعق -50
زلمد حسن قاسم، القانون ادلدين)العقود ادلسماة(، منشورات احلليب احلقوقية، بًنوت، لبنان،  -51

 .م2001دط، 
، 4زلمد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون ادلدين، دار اذلدى، عٌن مليلة، اجلزائر، ط -52

 .م2009
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 .يةالقانون: النصوص سابعا
 26ه ادلوافق 1395رمضان عام  20مؤرخ يف  58-75القانون ادلدين اجلزائري، أمر رقم  -53

صادرة  78/75م، يتضمن القانون ادلدين، معدل ومتمم، )ج ر: رقم1975سبتمرب سنة 
 م(.1975سبتمرب  30بتاريخ: 

م ادلتضمن القانون ادلدين الساري ادلفعول بدءا من تاريخ 1948لسنة 131قانون رقم  -54
مكرر)أ( لتاريخ  108،)ج ر جلمهورية مصر العربية، عدد م1949. 10.15

  م(.1948.7.29
م يتضمن القانون ادلدين 1976.08.01م مؤرخ يف1976لسنة  43القانون رقم  -55

  . م(1976.08.01مؤرخ يف  2645األردين،)ج ر عدد 
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 المحتويات فهرس
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 06........................................املبحث الثالث9 حكم الوفاء بالوعد.........    
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 21.........................................................أركان الوعد9 األولاملبحث     

 21..................................الوعد يف الفقو اإلسالمي... أركانامللطب  األول9        

 21.................................................الفرع األول9الصيةة..........        

 20..................................................الوعد......الفرع الثاين9طرفا         

 21......................................الفرع الثالث9احملل......................        

 22.....................................الوعد يف القانون الوضعي أركانامللطب  الثاين9      

 22..........................................األول9 الرضا.................. الفرع          

 25....................................................الفرع الثاين9 طرفا الوعد...          
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 26......................................................الفرع الثالث9 احملل......          

 31..........................................................امللطب  الثالث9 املقارنة          
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 37..............................................الفرع الثاين9 الوعد املبزم لبجانبني            
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 41........................................................الوعد آثار9 الثالثاملبحث     
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