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Abstract
Aliabad is selling a
consensual contract-based
Alrdhaomahl reason, the
legislature has dealt with
the Iraqi civil law in force
in Article (91
In this paper we discussed
the meaning of the modest
promise of sale, the
difference between him and
some of the implications of
the promise to sell
and the types of promise to
sell and the position of
Islamic law from it
Shows that the position of
Islamic Shania law is
different from the position
it was explained that in the
research. We hope that we
have been successful in
covering the topic in all its
aspects
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