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  ملزم غري بالوعد املقيد بأنه الوفاء حكم

  ھـ١٨/٧/١٤٣٧كتبه عبدالعزيز الدغيثر في 

  

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه أما بعد:

فهذه ورقة يف أن الواعد إن قيد وعده بأنه غري ملزم، فال يأخذ أحكام الوعد، وال يدخل يف اخلالف 
وسبب حتريرها كثرة استخدام صيغة الوعد يف عقود املراحبة لآلمر بالشراء يف شركات التمويل  الفقهي.

من بنوك وجهات تقسيط، كما أن الوعد يستخدم يف عقود أخرى يف التمويالت اجلماعية والصكوك 
  ).SWAPومنتجات التحوط ومنتجات املبادالت النقدية (

املسألة من اخلالف الفقهي يف الوفاء بالوعد، ومنع الوعود يف فهل تقييد الوعد بكونه غري ملزم خيرج 
  بعض العقود كالصرف.

أسأل اهللا أن يلهمين رشدي وبوفقين للصواب يف حبث هذه املسألة اليت حبثتها بطريق االختصار دون 
التقيد بالطرق األكادميية للبحث من فصول ومباحث ومطالب ومقدمات تعريفية، بل سرد خمتصر 

  يف صلب املوضوع، ومن اهللا أستمد العون. متسلسل

  

  التركيب اللغوي للفظة الوعد

الوعد يف األصل . و )٢(، قال ثعلب: واعدنا من اثنني، ووعدنا من واحد)١(الوعد والعدة مبعىن واحد
   .  )٣(املستقبل يف اخلري بإيصال اإلخبار

  أقسام دخول الوعد في العقود: 

  العقود هي على النحو اآليت:القسمة العقلية لدخول الوعد يف 

                                                            

 .٣/٤١٣مواهب اجلليل للحطاب ) ١(

 .٣/٤٦٢رسم وعد  –لسان العرب ) ٢(

 .٥٠٤) أساس البالغة للزخمشري ص٣(
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أن تكون املواعدة ملزمة قضاًء من الطرفني، مبعىن أن ينص يف العقـد أن وعـد كـل طـرف لآلخـر ملـزم  -١
 له.

أن يعـد أحـد الطــرفني اآلخـر وعــداً ملزمـا، ويكـون وعــد الطـرف اآلخــر غـري ملـزم لــه، ويـنص يف العقــد  -٢
 على ذلك. فهو صورة متوسطة بني سابقتيها.

الطــرفني اآلخــر وعــداً ملزمــا لــه، وال يعــد الطــرف اآلخــر بشــيء، ويظهــر أن هــذه الصــورة أن يعـد أحــد  -٣
 هلا حكم سابقتها.

 أن تكون املواعدة غري ملزمة مبعىن أن ينص يف العقد أن وعد كل طرف لآلخر غري ملزم له. -٤

  أن يعد أحد الطرفني اآلخر وعداً وينص على أنه غري ملزم له. -٥
العقـــد أن الوعـــد غـــري ملـــزم، فوجـــوده كعدمـــه، وال يســـمى وعـــداً يف اللغـــة وال يف ويظهـــر أنـــه إذا نـــص يف 

الشرع، وال يعد إخالفه من عالمات النفاق، بل وال يدخل يف اخلالف الفقهي إذ وجوده كعدمه، فيكون 
  النظر الفقهي يف الوعد امللزم من طرف واحد واملواعدة امللزمة من طرفني.

  

   حكم الوفاء بالوعد 
  حملققون من أهل العلم أن من أخلف الوعد أمث، واختلفوا يف اإللزام به قضاء وبيان ذلك فيما يأيت:ذكر ا

ومل أقـف علـى نـص كالمـه، ، العزيـز عبد بن عمر: أنه يأمث  ويلزم به قضاء، وهو منقول عن التوجه األول
نــه بــذلك، ونقــل وكيــع يف ، ألن املالكيــة نقلــوا قضــية عويظهــر أنــه قضــية عــني يف إلــزام بوعــد يف عقــد تــربع

: فقـال صـحيحه يف البخـاري ذلـك علـى علـقة، و بعـد لـه قضـى اشوع ابنأخبار القضاة أن قاضي الكوفة 
 وقضـى، "اْلَوْعـدِ  َصـاِدقَ  َكـانَ  ِإنـَّهُ  ِإْمسَاِعيـلَ  اْلِكَتابِ  ِيف  َواذُْكرْ " )٤(احلسن وفعله الوعد بإجناز أمر من باب"

 وســلم، عليــه اهللا صــلى النَّــيب مسعــت: خمرمــة بــن املســور وقــال مســرة عــن ذلــك وذكــر بالوعــد، األشــوع ابــن
 كــان الكــويف، اهلمــداين أشــوع بــن عمــرو بــن ســعيد هــو"، والقاضــي يل فــوىف وعــدين قــال لــه، صــهراً  وذكــر
هــــ إىل ١٠٥وواليتـــه القضـــاء كانـــت بـــني ســـنيت  العـــراق علـــى القســـري خالـــد إمـــارة زمـــان يف الكوفـــة قاضـــي
  هـ.١٢٠

                                                            

 .٥/٢٩٠قوله : وفعله احلسن أي ألزم بإجناز الوعد. الفتح ) قال ابن حجر: ٤(
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وتبويب البخاري رمحه اهللا واضح أنه عام يف كـل وعـد بـال تفريـق بـني عقـود التربعـات واملعاوضـات، ويـدل 
 قضــى شــربمة بــن اهللا عبــدعليــه اســتدالل ابــن شــربمة باآليــة فيمــا نقلــه العيــين عــن تــاريخ املســتملي وفيــه أن 

  .)٥(" تفعلون ال ما تقولوا أن اهللا عند مقتا كرب ":  تعاىل قوله وتال وحبسه بوعده رجل على

  وأما فقهاء املذاهب فقد رجحه عدد من حمققيهم وممن وقفت عليها من يأيت:

  .)٦(احلنفية من احلسن بن حممد -١
  .)٧(الشافعي ونص كالمه: إذا فهم اجلزم يف الوعد فال بد من الوفاء إال أن يتعذر الغزايلاإلمام  -٢
 جيـب الوعـد أن عنـدي والصـحيح:  القـرآن أحكـام كتابـه يف املـالكي العـريب بـن بكـر أبـومن املالكيـة  -٣

يف حاشـيته علـى  ابـن الشـاط. وصـححه )٩(وبـه قـال بعـض املالكيـة .)٨(لعـذر إال حـال كـل على بـه الوفاء
 ، )١٠(الفروق

 .)١١(والقول بوجوبه مطلقاً وجه يف مذهب أمحد -٤
يريــان عــدم ، وقــد تقــدم أن داود الظــاهري وابــن حــزم )١٢(الظــاهر أهــل بعــض عــن رجــب ابــن وحكــاه -٥

  وجوب الوفاء بالوعد إال فيما هو واجب شرعاً. فينظر فيمن نقل عنهم احلافظ ابن رجب رمحه اهللا.
 يف وجــه وهــو بالوعــد الوفــاء ويلــزم رمحــه اهللا:"ابــن تيميــة  ورجحــه بعــض احملققــني، فقــد قــال اإلمــام -٦

. وقـــال ابـــن )١٣("مبؤجـــل املتلـــف عـــوض عـــن والصـــلح العاريـــة تعجيـــل مـــن عنـــه روايـــة وخيـــرج أمحـــد مـــذهب
 والوعـد . وقـال اإلمـام ابـن تيميـة يف موضـع آخـر:")١٤("شـربمة ابـن الفقهـاء مـن وقالـه متجـه وهـذا مفلح:"
 قــبض إذا الفــور علــى العــوض أداء فيــه يلــزم ممــا وذلــك املعاوضــة جــنس مــن فإنــه عقبــه يلــزم بشــرط املعلــق
{  كقولــه مطلقــا وعــدا هــذا ولــيس ،بدلــه فعلــي البحــر يف متاعــك مــن ألقيــت مــا:  قــال إذا كمــا املعــوض
 منــك آخــذ ال واهللا:  قولــه وبــني مائــة ألعطينــك واهللا:  قولــه بــني يفــرق وهلــذا}.  احلــرام املســجد لتــدخلن

  .)١٥(" الفور على واجب هذا فإن بدله أعطيتك إال شيئا
                                                            

 ).٨/٢٩( احمللىوانظر ) ٥(

 ).١٢/١٢( القاري عمدة) ٦(

 .٣/١٣٣إحياء علوم الدين ) ٧(
 .١٧٨٨، ص ٤أحكام القرآن ج) ٨(

 ).٨/١٨( والتحصيل البيان) ٩(

 .٤/٢٤الفروق ) ١٠(
 ).١١/١٥٢( اإلنصاف) ١١(

 ).٤٨٦-٢/٤٨٥( واحلكم العلوم جامع) ١٢(

 .٦٢٤) االختيارات ص ١٣(

 .١١/٩٢) الفروع ١٤(

 .١٧/١٩٦جمموع الفتاوى ) ١٥(
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 الـــذي والصـــحيح رمحـــه اهللا:" العثيمـــنيونـــص علـــى ترجيحـــه عـــدد مـــن علمائنـــا فقـــد قـــال الشـــيخ  -٧
 مــن الوعــد إخــالف وألن العهــد، يف داخــل ألنــه بالوعــد؛ الوفــاء جيــب أنــه تيميــة ابــن اإلســالم شــيخ اختــاره

. وقــال يف شــرحه )١٦("املنــافقني بــأخالق يتحلــى أن للمــؤمن جيــوز فــال كــذلك كــان وإذا النفــاق؛ عالمــات
 يف تعينـه إعانـة وعدتـه أو مـاال وعدتـه سـواء بالوعـد الوفـاء جيـب فحـرام الوعـد إخـالف لرياض الصاحلني:"

  .)١٧(" بالوعد تفي أن عليك فيجب وعدت إذا األمور من أمر أي أو شيء
  .)١٨("احملرمة املنافقني صفات من واإلخالف واجب، بالوعد الوفاء رمحه اهللا:" البساموقال الشيخ 

 ســببه يف املوعــود دخــل إذا ســيما ال بالوعــد الوفــاء بلــزوم القــول قــوة لنــا ظهــر :"املنيــعوقــال الشــيخ عبــداهللا 
")١٩(.  

 قــول وهــذا وقضــاء ديانــة بالوعــد الوفــاء وجــوب وأختــاره إليــه أميــل الــذي :"حســام عفانــةورجحــه الــدكتور 
 وعمـر البصـري واحلسـن شـربمة ابـن املعـروف كالفقيه السلف فقهاء من مجاعة منهم العلم أهل من مجاعة
  .)٢٠("وغريهم راهويه بن وإسحاق األشوع بن سعيد والقاضي العزيز عبد بن

وقــد يفهــم صــحة الشــرط، وإلزاميتــه مــن فتــوى الــدكتور عبــداهللا الســلمي إذا مل يرتتــب عليــه حمظــور شــرعي  
كبيـــع اإلنســـان مـــا ال ميلـــك، ونـــص كالمـــه بعـــد ذكـــره ملســـألة الوعـــد امللـــزم يف بيـــع املراحبـــة لآلمـــر بالشـــراء: 

 الشـرط ألن املعاصـرون؛ فيـه تكلـم الـذي اجلزائـي والشـرط امللـزم الوعـد حكـم يف داخـالً  الوعـد هـذا وليس"
  :بأمرين جوازه مشروط امللزم الوعد أو اجلزائي،

 الشـارع، مـن ممنوعـة معاملـة عليـه يرتتـب مـايل أثـر فيـه الـذي امللـزم الوعـد يف الدخول يكون ال أن : األول
  .ميلك ال ما بيع مثل

 األصـلي االلتـزام يكـون الـيت العقود يف مايل أثر فيه الذي امللزم الوعد أو اجلزائي، الشرط يكون أال :الثاني
 األقســاط، ســداد عــن التــأخري يف اجلزائــي الشــرط اشــُرتط إذا فعليــه ، الصــريح الربــا مــن هــذا ألن دينــاً، فيهــا
  .الربا من فهو

                                                            

 .٤/٢٤٠) تفسري سورة البقرة ١٦(

 .٦٩١احلديث رقم  –) شرح رياض الصاحلني ١٧(

 .٢/٢٧) تيسري العالم١٨(

 .١٥١ص  ٣٦ع  –حبث: آراء العلماء يف الوفاء بالوعد للشيخ عبداهللا املنيع  –) جملة البحوث ١٩(

)٢٠ (www.yasaloonak.net 
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 الطــرفني، بــني الــربح نســبة علــى بالشــراء الوعــد اشــتمل ولــو ملــزم، غــري وعــدٌ  والعميــل البنــك بــني مت لــو أمــا
 بعــــض العميــــل مــــن البنــــك إدارة تطلــــب أن أو للســــلعة، الســــعر فيــــه وحيــــدد ومعلوميتهــــا، األقســــاط وعــــدد

  .)٢١("به بأس ال هذا فكل تراها اليت الشرعية الضمانات

  وقد وردت النصوص الشرعية بإمث من خيلف وعده ومدح املوفني بالوعود، وفيما يأيت األدلة على ذلك:

 كــان إنــه ":  بقولــه الســالم عليــه إمساعيــل فامتــدح وعــده صــدق مــن علــى وعــال جــل املــوىل أثــىن -١
  .)٢٢(ذما خالفه ومبا، مدحا به وكفى قال الشنقيطي رمحه اهللا: )، ٥٤/  مرمي سورة( " الوعد صادق

 َتقولـوا َأن اللّـهِ  ِعنـدَ  َمقتـاً  َكبـُـرَ  َتفَعلـون ال مـا تُقولـونَ  ملََ  آَمنـوا الـَّذينَ  أَيها يا( عاتب اهللا املؤمنني بقوله: -٢
 اهللا مـن الكبـري املقـت ألن بالعهد الوفاء يف األدلة أقوى مناهللا: وهو  . قال الشنقيطي رمحه)َتفَعلون ال ما

 .)٢٣(به الوفاء عدم يف الشديد التحرمي على يدل بالقول الوفاء عدم على
 عنهمــا اهللا رضــي عبــاس بــن اهللا عبــدورد يف الســنة األمــر بالوفــاء بالوعــد فقــد روى البخــاري عــن  -٣

 والصدق بالصالة أمركم أنه فزعمت. يأمركم ماذا سألتك: له قال هرقل أن: سفيان أبو أخربين قال أخربه
 .نيب صفة وهذه: قال .األمانة وأداء بالعهد والوفاء والعفاف

 عـامر بن اهللا عبد عن داود، وأبو أمحدُ  اإلمام روىصح يف السنة أن إخالف الوعد كذب، فقد  -٤
 أللعــب، ألخــرج فــذهبت: قــال صــيب وأنــا] بيتنــا يف[ وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول أتانــا: قــال ربيعــة بــن

 أن أردت ومــــا: "وســــلم عليــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول هلــــا فقــــال. أعطــــك تعــــال: اهللا عبــــد يــــا: أمــــي فقالــــت
. ومعلـوم حرمــة الكــذب )٢٤("ِكْذبــة عليـك ُكِتبــت تفعلــي لــم لـو إنــك أمـا: "فقــال. متـرا: قالــت". تُعِطيـه؟

 وصـدق احلـق وعـد وعدكم تعاىل قولهوقبح التخلق به. وقد قيل بأن إخالف الوعد ال يدخل يف الكذب 
 وعــد مــا وجــدمت هــل نشــاء حيــث اجلنــة مــن نتبــوأ األرض وأورثنــا وعــده صــدقنا الــذي هللا احلمــد وعــده اهللا

 .)٢٥(تعاىل اهللا وعد يف الصدق دخول على الدالة النصوص من ذلك غري إىل حقا ربكم
 - هريـرة أيبورد يف عدة أحاديث أن إخالف الوعد من النفاق العملي فقـد روى الشـيخان عـن  -٥

 - اتفقــا مث )٢٦( ثــالث املنــافق آيــة«:  -وســلم عليــه اهللا صــلى- اهللا رســول قــال:  قــال:  - عنــه اهللا رضــي

                                                            

 موقع اإلسالم اليوم.)  ٢١(

 .٣/٤٤٢أضواء البيان ) ٢٢(

 .٣/٤٤٢) أضواء البيان ٢٣(

 .٢/٣٨٤ الصحيحة السلسة ويف، ٣/٩٤٣ داود أيب سنن صحيح يف األلباين الشيخ وحّسنه ).٤٩٩١) وسنن أيب داود برقم (٣/٤٤٧) املسند (٢٤(

 .٤/٥٢) هامش الفروق للقرايف ٢٥(

 ) زاد مسلم : وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم.٢٦(
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 بـن عمـرو بـن اهللا عبـد. وروى الشـيخان عـن )٢٧(»غـدر عاهـد وإذا. أخلف وعد وإذا. كذب حدث إذا
 كـان فيـه كن من أربع«:  -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال:  قال:  - عنهما اهللا رضي - العاص
 ائــتمن إذا:  يــدعها حــىت، النفــاق مــن خصــلة فيــه كانــت مــنهن خصــلة فيــه كانــت ومــن. خالصــا منافقــا
 »خـان اؤمتـن إذا«:  عـوض - روايـة ويف .»فجر خاصم وإذا. غدر عاهد وإذا. كذب حدث وإذا، خان

 ثــالث«:  قــال:  - عنــه اهللا رضـي - مســعود بــن اهللا عبــدوروى النســائي عـن  .)٢٨(»أخلــف وعـد إذا« -
 واحـدة فيـه كانـت فمـن. أخلـف وعد وإذا. خان ائتمن وإذا. كذب حدث إذا: منافق فهو. فيه كن من

  .)٢٩(»يرتكها حىت النفاق من خصلة فيه تزل مل، منهن
 جـاء وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول مات ملا «: قال عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عنثبت  -٦
 وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب علـى لـه كـان مـن:  بكـر أبـو فقـال، احلضـرمي بن العالء قبل من مال بكر أبا
 يعطيــين أن وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول وعــدين فقلــت:  جــابر قــال. فليأتنــا عــدة قبلــه كانــت أو ديــن

 مث مخســــمائة مث مخســــمائة يــــدي يف فعــــد:  جـــابر قــــال مــــرات ثــــالث يديـــه فبســــط وهكــــذا وهكــــذا هكـــذا
 وكان شاب قد أبيض وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت « :جحيفة أيب. ويف حديث )٣٠(» مخسمائة
 أبـو قـام فلما شيئا يعطونا فلم موته فأتانا نقيفها فنبهنا قلوصا عشر بثالثة لنا وأمر يشبهه علي بن احلسن
 ـا لنا فأمر فأخربته إليه فقمت فليجئ عدة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند له كانت من: قال بكر

 النبــي بــه وعــده مــا لجــابر وأنجــز كالــدين العــدة فجعــل: االســتدالل توجيــه يف الشــنقيطي قــال. )٣١(»
   .اهـ .الوجوب على ذلك فدل المال من وسلم عليه اهللا صلى
ـــذا  -٧ ورد يف الســـنة مـــا يـــدل علـــى أنـــه إذا كـــان املـــانع مـــن الوفـــاء بالوعـــد عـــذر فـــال شـــيء عليـــه، و

 عليــه اهللا صــلى- اهللا رســول قــال:  قــال:  - عنــه اهللا رضــي - أرقــم بــن زيــدخيــالف العقــد، ففــي حــديث 
 أيب روايـة ويف .الرتمذي أخرجه. »عليه جناح فال، يف فلم، به يفي أن ونوى، الرجل وعد إذا«: -وسلم
 إمث فــــال، للميعــــاد جيــــئ ومل، لــــه يــــف فلــــم لــــه يفــــي أن:  نيتــــه ومــــن أخــــاه، الرجــــل وعــــد إذا«:  قــــال داود
 عـذر، لـك كـان إذا لكـن قال الشيخ العثيمـني رمحـه اهللا بعـد أن ذكـر وجـوب الوفـاء بالوعـد:" .)٣٢(»عليه
 كان إذا فهنا عذر، يل يكن مل إذا تعاىل اهللا شاء إن آتيك: لصاحبك قلت بأن صرًحيا موعًدا تعط مل أو
 أن مثـل لعـذر، أخلفـت إذا أيًضـا وكـذلك صـرًحيا، موعـًدا تعطـه مل ألنك حل يف أنت بأس، فال عذر لك

                                                            

 ).١/٥٦) ومسلم (٨/٣٠و ٣/٢٣٦و  ٤/٥و  ١/١٥ي () رواه البخار ٢٧(

 ).١/٥٦) ومسلم (٤/١٢٤و  ٣/١٧٢و  ١/١٥) رواه البخاري (٢٨(

 ).٨/١١٧) أخرجه النسائي (٢٩(

 ).٢٣١٤),صحيح مسلم الفضائل (٢٥٣٧صحيح البخاري الشهادات () ٣٠(

 ).٢٨٢٦),سنن الرتمذي األدب (٣٣٥١صحيح البخاري املناقب () ٣١(

، والبيهقي يف ٦/١٢٤، والنسائي ٣/٤٤٧وقال: ليس إسناده بالقوي، وأخرجه : أمحد  ٢٦٣٣) والرتمذي (٤٩٩٥داود () أخرجه أبو ٣٢(
ام موىل عبد اهللا بن عامر. ٤٨٢٢" شعب اإلميان " (   ) وإسناده ضعيف إل
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 فـإن موعـده يف إليـه الوصـول مـن تـتمكن ومل السيارة وتعطلت وخرجت سيارة، إىل حيتاج الوعد متام يكون
 .)٣٣(" به تعذر شك بال عذر هذا

  التفصيل، فيجب الوفاء بالوعد ديانة وال يلزم به قضاءالتوجه الثاني: 

، ومل جيـــــــــزم بـــــــــه، فقـــــــــد أجـــــــــاب ابـــــــــن ابـــــــــن حجـــــــــروأول مـــــــــن وجدتـــــــــه ذكـــــــــر هـــــــــذا التفصـــــــــيل احلـــــــــافظ 
ـــــــــــه:" ـــــــــــى القـــــــــــول باالســـــــــــتحباب بقول ـــــــــــن الســـــــــــبكي عل ـــــــــــيت أثارهـــــــــــا اب  حجـــــــــــر عـــــــــــن اإلشـــــــــــكاالت ال

 وإن بــــــــــــاإلخالف يــــــــــــأمث أي الوفــــــــــــاء جيــــــــــــب وال اإلخــــــــــــالف حيــــــــــــرم يقــــــــــــال أن ميكــــــــــــن هــــــــــــل وينظــــــــــــر
 يــــــــــأمث مــــــــــدة مضــــــــــت إذا فإنــــــــــه القريــــــــــب نفقــــــــــة ذلــــــــــك ونظــــــــــري قلــــــــــت ذلــــــــــك، بوفــــــــــاء يلــــــــــزم ال كــــــــــان
 بفـــــــــــروع خمـــــــــــاطبون الكفـــــــــــار بـــــــــــأن القـــــــــــول فايـــــــــــدة يف قـــــــــــوهلم وحنـــــــــــوه بـــــــــــه، يلـــــــــــزم وال الـــــــــــدفع بعـــــــــــدم

ــــــــــــــيهم العــــــــــــــذاب تضــــــــــــــعيف الشــــــــــــــريعة ــــــــــــــزامهم عــــــــــــــدم مــــــــــــــع اآلخــــــــــــــرة يف عل ــــــــــــــان إل  واهللا ــــــــــــــا باإلتي
  .)٣٤(" املستعان

 املسـألة، هـذه يف يل يظهـر الـذي رمحـه اهللا فقـد قـال:" الشنقيطيورجح هذا التوجيه من ابن حجر الشيخ 
 َمْقتــاً  َكبـُــرَ ": يقــول اهللا وألن املنــافقني، عالمــات مــن لكونــه جيــوز، ال الوعــد إخــالف أن: أعلــم تعــاىل واهللا
 إجنـاز مـن امتنـع إذا الواعـد ولكن الوعد إخالف يشمل عمومه وظاهر، "تـَْفَعُلونَ  ال َما تـَُقوُلوا َأنْ  اللَّهِ  ِعْندَ 

 ال أنــه علــى األمــة علمــاء أكثــر ألن. عليــه جيــرب وال بــه يــؤمر بــل. جــرباً  بــه يلــزم وال بــه عليــه حيكــم ال الوعــد
  .)٣٥( "تعاىل اهللا عند والعلم. حمض مبعروف وعد ألنه به الوفاء على جيرب

 مطلوبــا بــه الوفــاء كــان وإن قضــاء صــاحبه يلــزم ال أنــه الوعــد يف األصــل:  الزرقــاء صــطفىوقــال الشــيخ م
 ال آخـــر حقـــوقي عمـــل بـــأي أو بـــإبراء أو بفســـخ أو بـــة أو بيـــع أو بقـــرض آخـــر شـــخص وعـــد فلـــو ديانـــة
. مث قــوى مــذهب املالكيــة، )٣٦(القضــاء بقــوة تنفيــذه علــى جيــربه أن لــه فلــيس للموعــود حقــا بــذلك ينشــئ

  ويأيت نص عبارته، ووجه ترجيحه.

  
ــذا يتبــني أن الواعــد إذا قيــد وعــده بأنــه غــري ملــزم، فهــو خــارج عــن الــذم إن حصــل منــه إخــالف، ألنــه  و

  جعل لنفسه خمرجا عند اإلخالف.
  

                                                            

 .١٥٤٣احلديث رقم  –) شرح رياض الصاحلني ٣٣(
 ) التماس السعد يف الوفاء بالوعد للسخاوي.٣٤(

 .٣/٤٤١أضواء البيان  )٣٥(

 ١٠٢٤ -  ٢/١٠٢٣املدخل) ٣٦(
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  واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد


