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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمــة:
الحمد هلل رب العاملين ،وصلي اللهم وسلم على خير البرية أجمعين ،سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن من رحمة هللا تبارك وتعالى أن جعل القرآن والسنة هما املصدران األصليان
ّ
للتشريع ،وأرشد النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أن اتباعهما نجاة وفالح للمؤمنين
َ ْ
مسك ُتم بهما :كتاب هللا ،وسنة
في الدنيا واآلخرة( ،تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما
نبيه) ( .)1واستنادا إلى هذين املصدرين اجتهد الصحابة رضوان هللا عليهم فيما
طرأ لهم من نوازل لم ُينص عليها في القرآن أو السنة ،وقد أثمر اجتهادهم عن
أصول وقواعد وضوابط اتبعها املجتهدون من بعدهم وورثها خلف عن سلف.
وقد روعي في األحكام االجتهادية التي ال نص صحيح صريح فيها -وبخاصة في
املعامالت  -تحكيم قواعد الشريعة العامة ،مثل :تحقيق العدل في املعاوضات
املالية ،واإلحسان في التعامل ،وتحريم الظلم والغش ،والتراض ي بين املتعاملين،
واالبتعاد عن الغرر ،والتدليس ،والغبن ،وتحريم الربا ،وغيرها من القواعد
والضوابط التي تحكم املعامالت.
ويأتي دور العرف بعد ذلك ليكون له دور مهم في تشكيل الكثير من صيغ التعامل.
وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية في معرض تحليله الجتهاد الفقهاء ونظرتهم إلى
العقود إلى :أن األمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة واآلثار ،مثل :الولي،
واإلشهاد ،والصداق في عقد النكاح ،والتراض ي في عقود املعاوضات حكمتها بينة،
أما التزام لفظ مخصوص بها فليس فيه أثر وال نظر ( .)2ثم يقرر بأن هذه القاعدة
الجامعة التي ذكرها ،وهي أن العقود تصح بكل ما دل على مقصدها من قول أو
فعل ،هي التي تدل عليها أصول الشريعة .فإن الشارع قد اكتفى بالتراض ي في البيع
) )1جزء من حديث طويل في حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،رواه أبو داود ،وابن ماجة ،ومالك ،وأحمد .واللفظ
ملالك في املوطأ .انظر :سنن أبي داود ،ج ،2ص ،62كتاب املناسك ،باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،حديث .1905
املوطأ لإلمام مالك ،ج ،2ص ،99كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر ،حديث .3سنن ابن ماجة ،ج ،2ص،1025
كتاب املناسك ،باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،حديث  .3047مسند اإلمام أحمد ،ج ،3ص.26
) )2انظر :القواعد النورانية الفقهية ،ص .132-131

220

العياش ي فداد

وجنس املعاوضات ،وبطيب النفس في جنس التبرعات ،ولم يشترط لفظا وال فعال
َ
معينان ،يدالن على التراض ي وعلى طيب النفس ،وهما ُيعلمان بطرق متعددة من
األقوال واألفعال .ثم يقرر أن صيغ البيع ،واإلجارة ،والهبة ونحوها لم يحد الشارع
لها حدا ،ال في كتاب وال سنة ،وال نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه ّ
عين
للعقود صيغة معينة األلفاظ ،أو قال ما يدل على ذلك من أنها ال تنعقد إال
بالصيغ الخاصة ،بل قيل إن هذا القول مما يخالف اإلجماع القديم ،وأنه من
البدع (" .)3والشرط بين الناس ما عدوه شرطا ،كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا،
واإلجارة بينهم ما عدوه إجارة.)4( "...
بل إن القرآن الكريم حث املؤمنين على ما كلفهم به وما التزموا به من عقود
ومواثيق وعاهدوا هللا على أدائها وأشهدوا الخلق على ذلك( ،يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود) ( .)5وقد فسر ابن عباس وغيره العقود بالعهود كما ذكر ذلك
اإلمام البخاري ( ، )6وسواء أكان املراد بالعقود هي التي عقدها هللا على عباده
وألزمهم بها من األحكام؛ أي ما أحل هللا وما حرم ،أم املراد التي يعقدها الناس
بينهم من عقود املعامالت ،فاآلية شاملة لألمرين جميعا ،وال وجه لتخصيص
بعضها دون بعض))7
هذه املقدمة استفتحت بها للتأكيد على أن موضوع محل الدراسة "االيجاب
والقبول" هو من مفردات نظرية العقد ،التي تتناول أركان العقد ،ومنها :الركن
الرئيس :الصيغة .وغالبا ما تتحكم في مسائلها وفرعياتها النصوص العامة،
والقواعد الكلية ،والعرف.
واملسائل الواردة في محاور االستكتاب مسائل اجتهادية تحكمها القواعد السابقة،
وستحاول الورقة في املبحث األول التأسيس ألصل املوضوع ،ثم إيراد املباحث
التالية التي ستناقش املسائل املشار إليها في ورقة االستكتاب بما يوفق هللا عز
وجل ،حامدا هللا على كل حال ،مثنيا على اللجنة العلمية لشركة شورى
) (3انظر :املرجع السابق ،ص .133-132مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج ،29ص.448
) (4مجموع الفتاوى ،ج ،29ص.448،447
) (5سورة املائدة ،اآلية .1
) (6انظر :صحيح البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،الباب األول.
) (7انظر :فتح القدير ،ج ،2ص.4
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لالستشارا ت الشرعية على طرحها الدائم للمسائل املستجدة ،وإعمال االجتهاد
الجماعي فيها للوصول إلى حلول مناسبة متوافقة مع األحكام الشرعية ،وتستجيب
لحاجات الصناعة وللمتعاملين معها.
وهللا املوفق والهادي إلى سواء السبيل.
املبحث األول
اإليجاب والقبول :التعريف واألحكام
اتفق الفقهاء على أن الصيغة "االيجاب والقبول" ركن من أركان العقد (،)8
فالصيغة هي املكون الرئيس للعقد.
وقد عرفوا العقد بما يفيد الربط بين اإليجاب والقبول ،فقالوا في التعريف
الخاص للعقد بأنه :ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله (.)9
أما اإليجاب والقبول فثمة اختالف في تعريفهما بين جمهور الفقهاء من املالكية
والشافعية والحنابلة في مقابل تعريف الحنفية.
تعريف اإليجاب والقبول عند الحنفية:
اإليجاب :ما يصدر من أحد العاقدين أوال ،والقبول :ما يصدر من العاقد اآلخر
بعد اإليجاب من األول مصدقا وموافقا له ( .)10فلو قال البائع بعت ،وقال
املشتري اشتريت .فقول البائع (بعت) إيجاب ،وقول املشتري (اشتريت) يعد قبوال.
أما إذا قال املشتري أوال اشتريت ،وقال البائع بعد ذلك قبلت ،فقول املشتري
(اشتريت) إيجاب ،ووقول البائع (بعت) قبوال.

) (8معلوم الخالف بين الفقهاء حول أركان العقد ،فبينما يرى الجمهور أنها :الصيغة "االيجاب والقبول" ،والعاقدان،
واملحل (املعقود عليه) .خالفا للحنفية الذين يرون بأن العقد له ركن واحد هو الصيغة ،أما بقية األركان األخرى فهي
من مستلزمات الصيغة ،وال بد من وجودها في العقد .انظر :املبسوط للسرخس ي ،ج ،5ص .15تبيين الحقائق للزيلعي،
ج ،2ص .100التاج واإلكليل للمواق ،ج ،6ص .3التوضيح لخليل ابن اسحاق ،ج ،5ص .191الوسيط للغزالي ،ج،3
ص .5املجموع للنووي ،ج ،9ص .149كشاف القناع للبهوتي ،ج ،2ص.149
) (9انظر :العقود والشروط والخيارات إلبراهيم بك ،ص .644املدخل الفقهي العام ،للزرقا ،ج  ،1ص ،291وانظر
كذلك :البحر الرائق البن نجيم ،ج ،3ص ،87حاشية الدسوقي للدسوقي ،ج  ،3ص ،4املهذب للشيرازي ،ج  ،3ص10
 ،11املغني البن قدامة ،ج  ،6ص.5) (10انظر :العقود والشروط ،ص.649
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ُ َ َ َّ ُ
َّ ا
َ
ّ
والق ُبول
أي جانب كان،
جاء في العناية " :واإليجاب هو املتلفظ به أوال من ِّ
جوابه( .)11وجاء في البناية" :واإليجاب :عبارة ّ
عما صدر عن أحد العاقدين أوال،
سمي به؛ ألن اإليجاب نقيض السلب ،وهو اإلثبات ،واملتكلم منهما أوال بقوله :بعت
أو اشتريت يريد إثبات العقد بشرط أن ينضم إليه قبول اآلخر" ( .)12وقال ابن
ا
ّ َّ
ّ
الرضا الواقع َّأوال سواء وقع من البائع
عابدين " :إثبات ِّ
الفعل الخاص والدال على ِّ
ُ
ُ
ْ
أو من املشتري ،كأن يبتدئ املشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف ،والقبول
َّ
الفعل الثاني" ()13
تعريف اإليجاب والقبول عند الجمهور :تدور معاني اإليجاب والقبول عند
جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة على أن اإليجاب :ما صدر من
ُ ّ
اململك سواء أكان صدر منه أوال أم ثانيا ،والقبول :ما كان من اآلخر .فإن قال
البائع بعتك ،وقال :املشتري :قبلت ،فاإليجاب هو قول البائع "بعتك" ،والقبول:
قول املشتري" :قبلت" .وإذا قال املشتري أوال :بعني ،وقال :البائع ثانيا :بعتك.
فاإليجاب هو قول البائع :من له حق التمليك ،وإن صدر منه ثانيا .والقبول :هو
قول املشتري "املتملك" وإن صدر أوال.
ّ
وعبر عنها – أي الصيغة  -الشافعية بقولهم " :ما دل على التمليك  -أو التملك -
داللة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع :كبعتك ،وملكتك ،أو
وهبتك ذا بكذا" .14وجاء في حاشية العدوي للمالكية" :اإل َ
يجاب من البائع،
ِّ
َّ
ُ
ُ
ا
َّ
والقبول من املشتري ،...ومل ـا كان البائع هو املبتدئ في األصل ُعد مثبتا للبيع ،وإن
كان اإلثباتَّ ،إنما يحصل من الجانبين" (.)15
وحيث إن الصيغة أو "االيجاب والقبول" أحد املكونات الرئيسة لتكوين العقد
بصفة عامة ،وعقد البيع على وجه الخصوص الذي يتم دراسة االيجاب والقبول
فيه ،وآثارهما ،فإن رأي الجمهور الذي يعتبر أن االيجاب ما صدر ممن له حق
) (11العناية شرح الهداية للبابرتي ،ج ،3ص.188
) (12البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني ،ج ،8ص.4
) (13رد املحتار على الدر املختار البن عابدين ،4 ،ص.506
) (14إعانة الطالبين للبكري ،ج ،2ص.6
) (15حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ،ج ،2ص .129وانظر عند الشافعية والحنابلة :روضة الطالبين
للنووي ،ج ،3ص ،328الغرر البهية لزكريا األنصاري ،ج ،2ص ,287الفروع وتصحيح الفروع ،للمرداوي ،ج.121 ،6
االنصاف للمرداوي ،ج ،4ص .259شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ،ج ،2ص,5
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التمليك للغير بغض النظر عن الترتيب كونه صدر أوال أو الحقا هو املعول العمل
به إال فيما كان فيه نظر خاص مثل :بعض النوازل أو إيجاد حل إلشكال قائم؛ ألن
من له حق اإلنشاء واإلثبات هو املالك وإن جاء التعبير عن إرادته متأخرا عن
الراغب .كما أن العقد ال يتم وال يحدث آثاره إال حين اكتمال الربط بين اإلرادتين،
الذي يفصح عن الرضا من الطرفين.
اإليجاب املمتد:
من خالل ما سبق يمكن تقديم تعريف لإليجاب املمتد تتضح عناصره ومبرراته
ّ
املمتد وفق ما يتبين من دراسة العناصر
بإيراد املضامين املحددة لفترة اإليجاب
ذات الصلة.
ّ
فيمكن القول بأن اإليجاب املمتد هو :الفترة املمتدة بين إصدار املوجب وقبول
الطرف اآلخر خالل مجلس العقد ،إذا لم يتخلل ذلك إعراض من أحد الطرفين.
كما يمكن التعبير عنه كذلك :بفترة االتصال والربط بين إرادة العاقدين إيجابا
وقبوال.
وتختلف بدايته ونهايته باتحاد املجلس أو تعدده ،فإن اتحد املجلس "العقد بين
حاضرين" فمنذ صدور اإليجاب من املوجب وحتى قبول الطرف اآلخر ،أما إذا لم
يكن هناك اتحاد للمجلس "العقد بين غائبين" فمنذ وصول اإليجاب للطرف اآلخر
"املشتري" وحتى قبوله.
ويحكم هذه الفترة عناصر مهمة في العقد هي محل بيان للفقهاء ،ويمكن عرضها
فيما يلي:
أوال :مفهوم مجلس العقد:
ّ
ربط عدد من الفقهاء مجلس العقد بمكان معين تلتقي فيه إرادة املتعاقدين،
وخاصة إذا كان العاقدان حاضرين في مجلس العقد .وهو ما أشار إليه بعضهم
بقوله "مجلس العقد مكانه" ( ،)16أي املكان الذي يجمع املتعاقدين ،ولكن
التعريف ّ
املعبر عن الواقع والذي يطابق العرف هو ما عرف به بعض فقهاء
َ
العصر مجلس العقد بأنه :الحال "الظرف" التي يكون فيها املتعاقدان مقبل ْين على
) )16العقود والشروط ،إلبراهيم بك ،ص.654
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التفاوض في العقد ،ويبدأ باإليجاب وينتهي بانعقاد العقد ،أو افتراق الطرفين ،أو
اإلعراض(.)17
ومعنى ذلك أن مجلس العقد يتحدد بفترة زمنية ،تبدأ بصدور اإليجاب وتنتهي
باتفاق الطرفين وانعقاد العقد ،أو إعراض أحدهما بالتعبير عن ذلك بأي شكل
يفيد اإلعراض قوال أو فعال أو غير ذلك ( ،)18أو افتراقهما عن املجلس ويأتي بيان
ذلك بحول هللا.
ّ
ويصبح اإليجاب كأن لم يكن إذا انفض املجلس قبل القبول ،وال ينعقد العقد
بالقبول بعد ذلك ،بل يعتبر هذا القبول إيجابا جديدا يبدأ به مجلس جديد"(.)19
ثانيا :اتحاد مجلس العقد :ويعبر عنها بعض الفقهاء باقتران القبول باإليجاب أو
اتصالهما.
األصل أن يكون املتعاقدان في مجلس العقد سواء جمعهما مكان واحد ،كأن يكون
العقد بين حاضرين ،أو زمن واحد كأن يكون إجراء العقد بوسائل االتصال
الحديثة ( .)20وهو ما يعبر عنه الفقهاء باتحاد مجلس العقد .لكن يحدث أن
يكون العقد بين غائبين بحيث ال يجمع املتعاقدين مكان وال زمان واحد ،وال يرى
أو يسمع أحدهما اآلخر سواء كان االتصال بينهما :الكتابة أو الرسالة أو من خالل
رسول بينهما.
لقد أكد الفقهاء على أن التعاقد بين حاضرين يشترط له اتحاد املجلس مثل:
عقود املعاوضات ،وعقود التمليكات مع اختالف بين العلماء في بعضها ،ما عدا
عقد الوصيـة التي ال يشترط فيها اتحاد املجلس باتفاق الفقهاء ،وكذلك عقد
َّ َّ
َ َ
ّ
الع ْق ِّد ف َو ِّاح ٌد َو ُه َو ِّات َح ُاد
"وأما الذي َي ْر ِّج ُع إلى مكان
الوكالة ( .)21جاء في البدائع:
) (17املدخل ،ج ،1ص 432فقرة  .8/31نظرية العقد في الفقه اإلسالمي من خالل عقد البيع ،ملحمد سالمة ،ص.71
العقد في الفقه اإلسالمي ،لعباس حسني محمد ،ج ،1ص .97ضوابط العقود :دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي
وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه ،ص  .129نظرية العقد ،ملحمد نجيب عوضين املغربي ،ص.44
) (18انظر :املدخل ،ج ،1ص 432فقرة .8/31
) (19انظر :املرجع السابق.
) (20أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار ه رقم ) 6/3( 52 :بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة،
في دورة مؤتمره السادس بجدة 1410ه1990 ،م .وقد وضع القرار ضوابط شرعية لكيفية إجراء العقود بهذه الوسائل
الحديثة.
) (21انظر :العقود والشروط ،إلبراهيم بك ،ص.654

225

اإليجاب املمتد والقبول الحكمي "التقديري"

ْ ََ َ َْ ْ ُ َ
َْ
امل ْجلس َبأن كان َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ
س ال َي ْن َع ِّقد
س َو ِّاح ٍد ،فإن اختلف املج ِّل
ِّ
َ ِّ
اإليجاب والقبول ِّفي مج ِّل ٍ
ْ َ
َ َْ
َْ ْ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
س ق ْبل الق ُبول أو اش َتغ َل ِّب َع َم ٍل
حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام اآلخر عن املج ِّل ِّ
َ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ ُ َ َ
س ث َّم ق ِّب َل ال َي ْن َع ِّقد" ()22
آخر ي ِّ
وجب اخ ِّتالف املج ِّل ِّ
إضافة إلى بعض األحكام التي اشترطها الفقهاء للعقود التي تقع في مجلس عقد
واحد ومنها :تطابق اإليجاب والقبول في املحل والثمن واألجل ،وعدم صدور ما يدل
َّ َّ
"وأما الذي
على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد .يعبر الكاساني عن هذا بقوله:
ُ
ا
يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول
موافقا لإليجاب ،بأن يقبل املشتري ما
أوجبه البائع وبما أوجبه" (.)23
املبحث الثاني
اتصال اإليجاب والقبول بين املتعاقدين عند اتحاد املجلس
اختلف الفقهاء في وجوب اتصال القبول باإليجاب مباشرة ،والفورية وعدم
التراخي بينهما ،إلى اتجاهين:
أحدهما :لجمهور الفقهاء من الحنفية واملالكية والحنابلة الذين قالوا بعدم
اشتراط الفورية في االتصال بين اإليجاب والقبول على وجه العموم مع وجود
استثناءات خاصة بكل مذهب؛ إذ ليس من الالزم عندهم صدور القبول فور
اإليجاب ،بل البد من فترة للتروي والتأمل طاملا أن مجلس العقد ال يزال منعقدا.
الحنفية :قال الكاساني" :وأما الفور فليس من شرائط االنعقاد عندنا ،وعند
َ ْ ُ ُْ َ ّ ُ َ َ َ
ط ْ َ
اب
اإليج ِّ
الشافعي هو شرط" ( .)24وقال ابن نجيم" :ولم يذكر املص ِّنف شر ِّائ ِّ
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َْ
ّ
َْ
امل ْج ِّل ُ
اضري ِّن ،فلو اختلف
س
َوالق ُبو ِّل ،ف ِّم ْن َهاِّ :ات َح ُاد امل ْج ِّل
س إذا كان الشخصان ح ِّ
ِّ
َ ْ َْ َ ْ ََْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
اب؛ ِّأل َّن
اإليج
لم ينع ِّقد .فلو أوجب أحدهما فقام اآلخر أو اشتغل ِّبعم ٍل آخر بطل ِّ
َ َ
س منْ
س َجام اعا َت ْيس ايراَ ،و َأ َّما ْال َف ْو ُر َف َليْ
َ ُ
َْ ْ
ط اال ْرت َب ّ َ ُ َّ َ
َ
ش ْر ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اط ِّاتحاد الزم ِّان ،فج ِّع َل املج ِّل ُ ِّ
َ
ش ْر ِّطه"(.)25

) (22بدائع الصنائع للكاساني ،ج ،5ص .127وانظر قرار مجمع الفقه الدولي السابق ،رقم .)6/3( ،53
) (23بدائع الصنائع ،ج ،5ص.126
) (24بدائع الصنائع ،2 ،ص .232وج ،5ص137
) (25البحر الرائق ،ج ،3ص.89
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ْ
َ
َْ
َْ
َّ
املالكية :قال القرافي" :ت ْن ِّبيه :مذ َهب الشافعي الق ُبو ُل على الف ْو ِّر وظاهر مذهبنا
َّ
يجوز على الت َر ِّاخي" ( .)26وجاء عند خليل بعد حكاية أقوال بعض أهل املذهب:
إذا تراخى القبول عن اإليجاب في البيع ،املختار جواز تأخير ما تأخر (.)27
َّ
"وصح تراخي أحدهما؛ أي اإليجاب والقبول عن اآلخر،
الحنابلة :قال البهوتي:
ا
والبيعان باملجلس لم يتشاغال بما يقطعه؛ أي البيع عرفا؛ ألن حالة املجلس
كحالة العقد"(.)28
ثانيهما :للشافعية
قالوا بلزوم صدور القبول فور اإليجاب ليكون شرط االتصال بينهما متحققا ،وال
يتحقق ذلك إذا وقع تراخ بين القبول واإليجاب .إال أن يكون الفصل بينهما بزمن
يسير بحسب ما يقتضيه العرف .قال اإلمام الجويني" :العقود التي ينبني انعقادها
على اإليجاب والقبول املتصلين لو تخلل بينهما قاطع ،لقضينا بانقطاع
اإليجاب"( .)29ثم زاد ذلك إيضاحا وبيانا بتأكيده على أنه :إذا كانت الصيغة لعقد
ا
ا
معاوضة ،فتقتض ي جوابا عاجال ،كما يقتضيه اإليجاب في البيع واإلجارة،
ونحوهما من املعاوضات املفتقرة إلى اإليجاب والقبول ،والذي ذكره األصحاب،
ُ
واإلحالة على العرف ،وقد َّ
ُ
تقصيت هذا
االتصال،
كما يقول اإلمام الجويني" ،فيه
ُّ
ُ
ٌ
وأوضحت أن املنتهى املطلوب فيه أن ال يتخلل زمان يشعر تخلله
في البيع،
َ
بإعراض املخاطب عن الجواب؛ فإذا تخلل مثله ،انقطع"( .)30وواضح بأن
الشافعية يجعلون املعول عليه في الزمن اليسير هو إذا كان مصاحبا باإلعراض
من أحد العاقدين وفق ما يقتضيه العرف ،لذلك أشار اإلمام الجويني حينما قال:
ّ
"ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص إن تخلل كالم من القابل بين اإليجاب
والقبول يقطع القبول ،وهذا غير سديد؛ فإنه ال ّ
يدل على اإلعراض"(.)31

) (26الذخيرة ،ج ،6ص.228
) (27أنظر :التوضيح ،ج ،4ص.308
) )28شرح منتهى االرادات ،ج ،2ص .6وانظر :مطالب أولي النهى للرحيباني ،ج ،3ص.6
) )29نهاية املطلب ،ج ،11ص.330
) )30نهاية املطلب ،ج ،13ص .371-370وانظر كذلك :البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ،ج ،5ص.15
) )31نهاية املطلب ،ج ،13ص.371
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ومعلوم بأن رأي الشافعية ال ينسجم مع أعراف العقود التي تقتض ي التروي
والتأمل من الطرفين لتفادي املخاطر ،فيكون من العسير والحرج العمل به ،لكن
البد من القول بأنه يمكن تدارك ذلك في املذهب الشافعي من خالل "خيار
املجلس" جاء في نهاية املطلب" :خيار املجلس ٌ
ثابت عند الشافعي ،واملعتمد الخبر
الصحيح ،ومعنى خيار املجلس أن يتخير املتعاقدان ،في الفسخ واإلجازة ،بعد
العقد ما لم يتفرقا" (.)32
واملقصود بالخبر الصحيح حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى هللا عليه وسلم
ُُ ُ ْ
وت ال ِّخ َي ِّار
قال" :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ( .)33قال الحافظ العراقي" :فيه ثب
ْ َ ْ
َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ُ
ُْ
ض ِّاء ال َب ْي ِّع َوف ْس ِّخ ِّه ما داما مصط ِّحبي ِّن ،ف ِّإذا تفرقا
ِّلك ٍ ّل ِّم ْن امل َت َب ِّاي َع ْي ِّن ِّفي إم
َ
َ ْ
ْ َ َ ْ
ْ َّ َ
َ َ ُُْ ُ ْ َ
ف
ور ال ُعل َم ِّاء ِّمن
ِّبأ ْب َد ِّان ِّه َما ان َقط َع َهذا ال ِّخ َي ُارَ ،ول ِّز َم ال َب ْي ُع .وبهذا قال جمه
السل ِّ
َ ْ ََ
ف" (.)34
والخل ِّ
وقد أيد قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رأي الجمهور ،وهو الذي ينبغي التعويل
عليه بالشروط التي ذكرها القرار .ونصه" :التعاقد بين الحاضرين يشترط له
اتحاد املجلس – عدا الوصيـة واإليصاء والوكالة – وتطابق اإليجاب والقبول،
وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،واملواالة بين
اإليجاب والقبول بحسب العرف" (.)35
اتصال اإليجاب والقبول بين املتعاقدين عند عدم اتحاد املجلس "بين غائبين":
ُعرف بأنه التعاقد بين شخصين ال يجمعها مجلس عقد واحد ( ،)36وتكون
بإحدى وسائل االتصال السابقة .مثل :الكتابة ،أو الرسالة ،أو الرسول أو غير
) (32نهاية املطلب ،ج ،5ص .16وانظر :البيان للعمراني ،ج ،5ص.17
) )33الحديث متفق عليه ،صحيح البخاري ،ج ،3ص 58وفي مواطن أخرى من الصحيح .صحيح مسلم ،ج،3
ص.1164
َ َ
) )34طرح التثريب ،ج ،6ص .146وعد الحافظ العراقي من هؤالء السلف والخلف بقولهَ :ع ِّل ُّي ْب ُن أ ِّبي ط ِّال ٍبَ ،و ْاب ُن
ْ
َ َ ُ ْ ُ ُْ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ
ََُ ُ ْ ََُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
ُ َ َ ْ ُ َ َّ
اض يَ ،وال َح َسن
عم َر ،وابن عباس ،وأبو ه َري َرة ،وأبو ب ْرزة األسل ِّم ُّي ،وطاوس ،وس ِّعيد بن املس ِّي ِّب ،وعطاء ،وش َريح الق ِّ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ُ
َ
ْال َب ْ
ص ِّر ُّيَ ،والش ْع ِّب ُّي ،والزه ِّر ُّي ،و ْابن ج َرْيج ،واألوز ِّاع ُّي ،و ْابن أ ِّبي ِّذئب ،والل ْيث ْبن س ْعد ،و ُسف َيان ْب ِّن ع َيينة ،والشا ِّف ِّع ُّي،
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
الر ْح َمن ْب ُن َم ْهد ّيَ ،و ُع َب ْيد اَّلل ْب ُن ال َح َسن ال َعن َبر ُّيَ ،و َس َّو ٌار القاض يَ ،و ُم ْسل ُم ْب ُن خالد َّ
َو َي ْح َيى القطانَ ،و َع ْبد َّ
الزن ِّج ُّي،
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُّي َ َ ُ ْ ُ
ّ
َ
وابن املبارك ،وع ِّلي بن امل ِّد ِّيني ،وأحمد بن حنبل ،وِّإسحاق بن راهوي ِّه ،وأبو ثور ،وأبو عبيد ،والبخ ِّار  ،وسا ِّئر املح ِّد ِّثين
َ َ
َْ
َ ُ َْ
ْ َْ
َ َ
امللك ْب ُن َحبيبَ .و َذ َه َب َمال ٌك َو َأ ُبو َحن َيف َة َو َأ ْ
آخ ُرونَ .و َق َ
ص َح ُاب ُه َما إلى ْإنك ِّار ِّخ َي ِّار امل ْج ِّلس.
و
ِّ
ِّ
ال ِّب ِّه ِّمن امل ِّال ِّك َّي ِّة ع ْبد ِّ ِّ
ِّ ٍ
) (35انظر قرار مجمع الفقه الدولي السابق ،رقم .)6/3( ،53
) )36االلتزامات في القانون املدني ،لعمر سالم محمد ،ص.6
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ذلك .وقد قرر الفقهاء إجماال صحة العقد بمثل هذه الوسائل ( ،)37واختلفوا في
الفترة املمتدة بين اإليجاب والقبول ،أو بداية املجلس وانتهائه .بين من يقول
بمجرد وصول اإليجاب للطرف اآلخر "املشتري" ،وبين من يشترط موافقته ،كما
يلي:
فمذهب الحنفية :اعتبار ابتداء املجلس بوصول الكتاب أو الرسالة أو الرسول
إلى الطرف اآلخر الغائب عن املجلس "املشتري" فوافق في ذات املجلس انعقد
ُْ
العقد .جاء في العنايةَ .." :
فوص َل ْال ِّك َت ُ
اب َإلى ْاملَ ْك ُتوب َإل ْيهَ ،و َأ ْخ َب َر َّ
الر ُسو ُل امل ْر َسل
ِّ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ
َْ ََ
الرسال ِّة اشتريت أو ق ِّبلت تم البيع بينهماِّ .ألن
س بل ِّوغ ال ِّكت ِّ
إليه فقال ِّفي مج ِّل ِّ
اب و ِّ
َ ْ َ
ْ َ َ ْ َْ
ْ ْ َ
اض ِّر" (.)38
اب ِّمن الح ِّ
ال ِّكتاب ِّمن الغا ِّئ ِّب كال ِّخط ِّ
ومذهب الشافعية :كذلك يجعل االبتداء بوصول الكتاب إلى حين موافقة املكتوب
إليه ،فيكون اإليجاب ممتدا إلى حين انقطاع الخيار إما برجوع املوجب ،أوبإعراض
ْ
َُْ َ
املكتوب إليه .قال النووي نقال عن اإلمام الغزالي" :إذا َّ
صححنا ال َب ْي َع ِّباملكات َبة،
ْ
َ َ
ََ
َ َ
َْْ
س ال َق ُبو ِّل.
فك َت َب إل ْيه ،ف َق ِّب َل املك ُتوب إل ْيه ث َب َت له خيار املجلس مادام ِّفي َم ْج ِّل
ِّ
َ
َ
َ
َ ُ َْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْْ ُ
َ ََََ َ
وب إل ْي ِّه َح َّتى ل ْو َع ِّل َم أ َّن ُه َر َج َع
قال :ويتمادى ِّخيار الكا ِّت ِّب إلى أن ينق ِّطع ِّخيار املكت ِّ
وع ُه َو َل ْم َي ْن َعق ْد ْال َب ْي ُع َو َا َّ ُ
َع ْن ْ َ
ص َّح ُر ُج ُ
يجاب َق ْب َل ُم َف َار َقة ْاملَ ْك ُتوب َإل ْيه َم ْجل َس ُه َ
َّلل
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اإل ِّ
ِّ
َ َ
أ ْعلم" (.)39
وسار الحنابلة على ذات املنهج في التعاقد بين غائبين ،من حيث إن اإليجاب يقع
ببلوغ الخبر املشتري الغائب عن املجلس فإذا وافق قبل رجوع املوجب وقع البيع،
َ
ْ
َ َ َ َ
ان غ ِّائبا َعن امل ْجلس فكاتبه أو
وإن أعرض بطل اإليجاب .قال البعلي" :وِّإن ك
َ
َ َّ َ َ
َ
َ َ ََ
ّ
ْ ََ
راسلهِّ :إ ِّني ِّب ْع ُتك أو ِّب ْعت فالنا َداري ِّبكذا فل َّما بلغه الخبر قبل صح ،قاله ِّفي
ْ ْ
اإلق َناع" (.)40
ِّ

) (37بدائع الصنائع للكساني ،ج ،5ص .138شرح مختصر خليل للخرش ي ،ج ،5ص .5حاشية الصاوي ،ج ،3ص.14
املجموع للنووي ،ج .167 ،9العزيز شرح الوجيز "الشرح الكبير" ،للرافعي ،ج ،7ص .495كشف املخدرات للبعلي،
ج ،1ص .360كشاف القناع للبهوتي ،ج ،3ص .148مطالب أولي النهى للرحيباني ،ج ،6ص.405
) )38العناية شرح الهداية للبابرتي ،ج ،6ص .255وانظر :االختيار لتعليل املختار للموصلي ،ج ،2ص.5
) )39املجموع ،ج ،9ص.168
) (40كشف املخدرات ،ج ،1ص.360
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أما املالكية فقياسا على التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد ،وكونهم قالوا
بصحة التعاقد بالكتابة بين غائبين ،وأن تراخي القبول عن اإليجاب ال يفسد
َّ
العقد طاملا أنه في املجلس ،فإن الحكم في تقديري عندهم يطرد في الغائبين،
فيكون اإليجاب بعلم املوجه له الخطاب "املشتري الغائب" ،وبقبوله ينعقد
العقد ،فتحكمه القاعدة عندهم "جواز تأخيره – القبول  -ما تأخر" (.)41
وقد أخذ مجمع الفقه الدولي بالرأي القائل بأن العقد بين غائبين ينعقد بوصول
اإليجاب إلى َّ
املوجه إليه وقبوله) .)42
والقانون املدني استمد من الفقه اإلسالمي نظريات تحديد انعقاد العقد بين
غائبين وأرجعها إلى (:)43
 )1إعالن القبول ،حيث ينعقد العقد عند إعالن القبول.
 )2تصدير القبول ،وينعقد العقد بإرسال القبول بأي طريقة للطرف
اآلخر.
 )3وصول القبول ،وينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف.
 )4العلم بالقبول ،وينعقد العقد عند علم املوجب بالقبول الصادر من
الطرف اآلخر.
املبحث الثالث
املصطلحات ذات العالقة باإليجاب املمتد
مطلق اإليجاب:
مما يستفاد من كالم أهل العلم في مفهوم اإليجاب املطلق أنه :اإليجاب غير
املقرون بقرينة خاصة ،مثل اقترانه بأجل محدد (.)44
واإليجاب املحدد بأجل من املوجب يكون حدا إلصدار القبول ،فيبقى اإليجاب
قائما حتى انقضاء األجل ،ويعد ملزما للموجب خالل ذلك األجل.

) )41مواهب الجليل للحطاب ،ج ،4ص .239وانظر :التوضيح لخليل ،ج ،5ص.193
) (42أنظر قرار مجمع الفقه الدولي السابق ،رقم .)6/3( ،53
) (43اإللتزامات في القانون املدني ،ص.7
) (44أنظر :بدائع الصنائع ،ج ،6ص.116
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بعكس مطلق اإليجاب الذي يبقى ساريا خالل مجلس العقد ،فيقع القبول أو
اإلعراض عنه.
وقرر جمهور الفقهاء من الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة ،ورواية عند املالكية
( )45بأن املوجب يحق له الرجوع عن إيجابه في أي وقت خالل مجلس العقد.
بخالف املذهب عند املالكية الذين قالوا بأن املوجب ليس له الرجوع عن إيجابه
طاملا أن املجلس ال يزال منعقدا .قال الحطاب" :أن من أوجب البيع لصاحبه من
املتبايعين إن أجابه صاحبه بالقبول في املجلس لم يكن له أن يرجع ومقتض ى ذلك
أنه إن لم يجبه في املجلس أنه ال يلزمه"(.)46
البيع املعلق:
معنى التعليق في االصطالح :عرف بعضهم التعليق في العقود بأنه :ربط حصول
مضمون جملة بحصول مضمون أخرى ( .)47وقال آخرون بأنه :ترتيب أمر لم
يوجد على أمر لم يوجد ْ
بإن أو إحدى أخواتها ( ،)48وعرفه فريق ثالث بأنه :ما
دخل على أصل الفعل فيه بأداته كإن ،وإذا (.)49
َّ
ومحصل هذه التعريفات أن التعليق يعني ( :)50تلك الشروط التي تجعل العقد
مرتبطا بوقوع أمر احتمالي في املستقبل.
َ
مثال ذلك :قول شخص آلخر :أوكلك في بيع داري إن سافرت إلى بلدي .فعقد
الوكالة في هذه الحالة معلق بسفر الوكيل إلى بلد املوكل ،وهو أمر احتمالي
مستقبلي.

) )45أنظر :بدائع الصنائع ،ج ،5ص .134تبيين الحقائق للزيلعي ،ج ،4ص .3املجموع للنووي ،ج ،9ص .169املغني
البن قدامة ،ج ،3ص.483
) )46مواهب الجليل ،ج ،4ص .240وانظر :املقدمات البن رشد ،ج ،2ص.98
) )47األشباه والنظائر البن نجيم ،ص .367حاشية رد املحتار ،ج. 240 ،5
) )48حاشية رد املحتار  ،ج. 240 ،5
) (49األشباه والنظائر للسيوطي ،ص. 376
) )50أنظر في بيان معنى هذه الشروط :املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج . 305،306 ،4؛ هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مسودة مشروع املعيار الشرعي :الشروط في العقود .املدخل الفقهي للزرقا ،ج،1
ص .306نظرية الشرط للشاذلي ،ص .49،50الشروط املقترنة بعقد البيع في الفقه اإلسالمي ،ملحمود مهران،
ص. 10،11
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حكم تعليق العقود في املعوضات املالية:
وقع الخالف بين الفقهاء في تعليق عقود املعاوضات وبخاصة عقد البيع ،ويمكن
حصر ذلك في رأيين:
أولهما :ال يجيز التعليق على الشرط وال يصحح العقد املعلق ( .)51وهو رأي
جمهور الفقهاء ،من :الحنفية ،واملالكية ،والشافعية ،والحنابلة في مشهور
مذهبهم ( .)52ومن هنا قرر الجمهور القاعدة املعروفة :أن البيع يقبل الشرط وال
يقبل التعليق (.)53
الثاني :أنه يجيز التعليق على الشرط ،ويصح العقد عندهم مع التعليق ،فإذا
تحقق ما علق عليه العقد ترتبت آثاره .وهو قول عند الحنابلة ( ،)54اختاره شيخ
اإلسالم 55وتلميذه ابن القيم ( .)56ورجحه طائفة من املعاصرين (.)57

) (51وقد استثنى هذا الرأي التعليق على املشيئة ،والتعليق في بيع العربون بقوله إن تم البيع احتسب العربون من
الثمن وإال فهو لك .أنظر :ابن نجيم ،زين الدين ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق[ ،بيروت :دار املعرفة] ،ج ،6ص.195
إبن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص . 367القرافي ،الفروق ،ج ،1ص . 79إبن قدامة ،املغني ،ج ،7ص. 357 ،357
البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،3ص. 195
) (52أنظر :الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الطبعة الثانية( :مصورة عن
الطبعة األولى) [مصر :املطبعة األميرية الكبرى ببوالق1314 ،هـ] .إبن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص . 368إبن عابدين،
حاشية رد املحتار  ،ج .240 ،5الزركش ي ،بدر الدين بن محمد ،املنثور في القواعد الفقهية ،تحقيق :تيسير فائق
محمود[ ،الكويت :مطبوعات وزارة األوقاف] ،ج ،2ص .241، 240السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص .377القرافي،
الفروق ،ج ،1ص .229البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،3ص.195
) )53أنظر :القرافي ،الفروق ،ج ،1ص .229الزركش ي ،املنثور في القواعد ،ج ،1ص .228السيوطي ،األشباه والنظائر،
ص.377
) (54قال شيخ اإلسالم( :إنه يجوز تعليق العقود بالشروط ،إذا كان في ذلك منفعة للناس ... ،وذكرنا عن أحمد نفسه:
جواز تعليق البيع بشرط ،ولم أجد عنه وال عن قدماء أصحابه نصا بخالف ذلك) .نظرية العقد ،ص .227قال ابن
مفلح( :الثالث :أن يشترط شرطا يعلق البيع ،كقوله بعتك إن جئتني بكذا ،أو إن رض ي فالن .فاملذهب :أنهما ال يصحان؛
ألن مقتض ى البيع نقل امللك حال التبايع ،والشرط هنا يمنعه ،وعنه :صحة عقده ملا تقدم ،وعنه صحتهما) .املبدع
شرح املقنع ،ج .397 ،3وانظر :اإلنصاف للمرداوي ،ج.356 ،4
) (55قال ابن مفلح ( :اختاره الشيخ تقي الدين في كل العقود التي لم تخالف الشرع) .املبدع ،ج ،3ص .397وقال
املرداوي( :قال شيخنا :هو صحيح ،وهو املختار) .اإلنصاف ،ج ،4ص .356وانظر :البعلي ،االختيارات الفقهية من
فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ص .123
) )56أنظر :إعالم املوقعين البن القيم ،ج ،3ص.390-387
) (57ممن وقفت على ترجيحهم لهذا الرأي :الشيخ مصطفى الزرقا ،خالد الحافي ،حسن الشاذلي ،عبد هللا العمار،
صالح عبد هللا اللحيدان .أنظر :املدخل ،ج ،1ص .493نظرية الشرط لحسن الشاذلي ،ص .152اإلجارة املنتهية
بالتمليك ،لخالد الحافي ،ص .168اشتراط اإلجارة في عقد البيع ،لعبد هللا العمار ،ص .19تعليق البيع على الشرط
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وقد قال اإلمام أحمد بجواز تعليق البيع بالشرط في بعض املسائل ،بل إنه رهن
ّ
نعله وقال للمرتهن إن جئتك بالحق إلى كذا وإال فهو لك .وعلق ابن القيم قائال:
فقد فعله اإلمام أحمد وأفتى به ( .)58وقال الحنفية واملالكية والشافعية بجواز
صور شبيهة بشرط التعليق ،وهي التعليق على مشيئة فالن أو مشيئته ،مثل بعتك
بكذا إن شئت أو شاء فالن من الناس (.)59
كما أن بعض الحنفية قالوا بصحة صور من البيع املعلق على الشرط إذا قيد
التعليق فيها بمدة ثالثة أيام ( .)60وللتخفيف من الغرر الذي قد يصحب البيع
املعلق اتجه بعض املعاصرين إلى تحديده بمدة معينة ،كقوله بعتك إن قدم فالن
من السفر خالل مدة شهر ( .)61وهو بهذا يشبه البيع بشرط الخيار املتفق عليه.
وقد رأى بعض الفقهاء أن هذا الشرط يتواءم واإلذن األصلي للعقود والشروط
الذي هو اإلباحة والصحة ،وليس في األدلة الشرعية وال القواعد الفقهية ما يمنع
تعليق البيع على الشرط كما يقول ابن القيم ( .)62واستدل له بالقرآن الكريم،
في معرض كالمه عما ورد من تعليق النكاح بالشرط في تزويج موس ى بابنة صاحب
مدين ،حيث أكد على أنه أصح نكاح على وجه األرض ولم يأت في شريعتنا ما
ينسخه بل جاء ما يقرره (( .)63إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن
تأجرني ثماني حجج).

لصالح اللحيدان ،ص .7وأشار الشيخ صالح في ورقته (ص )4إلى أن هذا الرأي رجحه كذلك من املعاصرين الشيخ ابن
سعدي ،وتلميذه ابن عثيمين.
) (58إعالم املوقعين ،ج ،3ص. 399
) )59أنظر :املدونة ،ج ،1ص ،470ج ،2ص ،71ج .228 ،3تبيين الحقائق ،ج ،2ص .242البحر الرائق البن نجيم،
ج ،6ص .195مغني املحتاج ،ج ،2ص.6
) (60أنظر :تبيين الحقائق ،ج .131 ،4البحر الرائق ،ج .195 ،6اإلجارة املنتهية بالتمليك للحافي.169 ،
) (61أنظر هذا التقييد باملدة عند الحافي ،اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ص .168وانظر كذلك نقله نفس التقييد عن
الشيخ ابن عثيمين في :الشرح املمتع على زاد املستقنع .وتبعهما في ذلك العمار ،في بحثه :اشتراط اإلجارة في البيع ،ص.9
ورغم أن الشيخ الضرير يرجح رأي الجمهور في عدم جواز البيع املعلق (انظر :الغرر وأثره في العقود ،ص .)159لكنه
استحسن من قيده بمدة معلومة كما جاء في تعليقه على بحث العمار حيث قال( :ولكن الباحث أتى بقيود زائدة على
رأي ابن تيمية تخفف كثيرا من الغرر وهو اجتهاد جيد منه) .أنظر :تعقيب على بحث اشتراط اإلجارة في عقد البيع
للعمار املقدم للملتقى الفقهي الرابع لشركة الراجحي ،ص.4
) )62أنظر :بدائع الفوائد البن القيم ،ج ،4ص .96تعليق البيع بالشرط للحيدان ،ص.4
) (63بدائع الفوائد ،ج ،4ص.96
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وقد ساق الباحثون أدلة كثيرة ومتنوعة من املنقول واملعقول لجمهور الفقهاء
وللمخالفين لهم ،ومال كل واحد من الباحثين إلى أحد الرأيين (.)64
وأرى أن السؤال املهم الذي بإجابته يتحدد هل البيع املعلق فيه غرر؟ وما هو
مقدار ذلك الغرر؟ هو :هل البيع املعلق مجرد تأجيل تسليم املبيع لتحقق الشرط
املعلق عليه العقد؟ .أم هو تأجيل للعقد نفسه وجعل وجوده متوقفا على وجود
األمر املعلق عليه؟ .وكالم شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم واضح في أن العقد
املعلق هو عقد على صفة معينة ،فينطبق عليه وصف مطلق العقد ،وهو إما
مطلق عن الشرط والتقييد ،أو مقيد بهماَ ،
وموجب العقد املقيد ما قيد به ،مثل:
َ
وموجب
العقد املقيد بتأجيل الثمن ،وثبوت خيار الشرط ،والرهن ،والضمين،
العقد ّ
املقيد بهذه األمور هو ما قيد به ،وإن كان موجبه عند إطالقه خالف ذلك،
فموجب العقد املطلق ش يء ،وموجب العقد املقيد ش يء (.)65
ولعله يحسن التفريق  -كما ذهب إليه بعض الباحثين  -بين كون التعليق في البيع
مثال لالنعقاد أو اللزوم ( .)66أما من حيث اللزوم فهو محل اتفاق بين كثير من
الفقهاء وهو كشرط خيار التروي ( ،)67أو يشبه الوعد امللزم .أو املواعدة امللزمة
التي أقرها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي لحاالت خاصة ،وسيرد الحقا .أما كونه
لالنعقاد فإنه مما يظهر من خالل السياق السابق فإن معظم الفقهاء يرون املنع.
وإن كان البعض ( )68دافع عن جواز انعقاد البيع املعلق ألنه لم يرد في منعه نص
شرعي.
ولعل اإلشكال الذي يرد لو قيل برأي القائلين بالجواز هو ما يخص تعليق العقد
على حصول امللك في املستقبل؛ ألن ذلك يعتبر مخالفا في ظاهره للنهي الوارد عن

) )64أنظر على سبيل املثال :الغرر ،ص .159نظرية الشرط للشاذلي ،ص  .152اإلجارة املنتهية بالتمليك للحافي،
ص .165إشتراط اإلجارة في عقد البيع للعمار ،ص .10البحوث والتعليقات املقدمة من عدد من العلماء للهيئة
الشرعية لشركة الراجحي .1425
) (65أنظر :نظرية العقد البن تيمية ،ص .228إعالم املوقعين ،ج ،2ص.9
) (66أنظر :الشيخ محمد ولد ددو الشنقيطي ،تعليق على البيع املعلق على شرط ،بحث مقدم للهيئة الشرعية لشركة
الراجحي ،ص.4
) (67أنظر :املرجع السابق.
) (68أنظر :املرجع السابق.
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بيع ما ليس عند اإلنسان ( .)69وقد يندفع ذلك بالقول بأن ما اشترط في هذا
النص وأمثاله هو "النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان" والعندية هي أعم من
امللك ،فهي تفيد لغة الحضور والدنو "القرب"( )70فإذا كان املبيع قريبا من
البائعَّ ،
عام الوجود في السوق يسهل على البائع تحصيله ،فقد ال يدخل في النهي
( )71وهللا أعلم.
بعد هذا العرض يتضح التقارب الكبير بين اإليجاب املمتد خالل مجلس العقد،
وبين العقد املعلق على شرط ،خاصة إذا كان التعليق للزوم وليس لالنعقادّ ،
وقيد
بأجل محدد كما ذهب إلى ذلك بعض املعاصرين من الفقهاء.
املواعدة بين الطرفين:
الوعد في اللغة :يقال وعد يعد وعدا .قال الفراء :يقال وعدته خيرا ووعدته شرا،
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
ْ َْ َْ ْ ُ ْ
والع َد ُة ،وفي َّ
الش ّر ْاإل َ
يع ُاد
ف ِّإذا أسقطوا الخي َر والش َّر قالوا ِّفي الخي ِّر :الوعد ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َْ
َ
َّ َ
َ َْ ُ َ ْ َْ َُ َْ
فَ ،ف َق ُالوا(َ :أ ْو َع َد ُه) ب َّ
الس ْج ِّن َون ْح ِّو ِّه.
والو ِّعيد ف ِّإن أدخلوا الب َاء ِّفي الش ِّّر ج ُاءوا ِّباأل ِّل ِّ
ِّ
ُ َ
ْ َ ْ َ َّ
الَ :و َع َد َو ْع اداُ .ي َق ُ
الش ّرُ ،ي َق ُ
َ ْ َُ َْ ُْ ُ ْ ََْ ُ
الَ :و َع ْدت ُه خ ْي ارا
وال ِّعدة الوعد .ويستعمل ِّفي الخي ِّر و ِّ
ُ َ
َو َو َع ْدت ُه ش ًّرا (.)72
إصطالحا :استعمله الفقهاء وخاصة املالكية بنفس معناه اللغوي .ويقصدون به:
إخبار عن فعل ش يء في املستقبل يتعلق بالغير خيرا كان أم شرا .مثل :الوعد
بإقراض حسن ،أو تمليك عين ،أو منفعة ،أو غير ذلك (.)73
أما العدة :فقد عرفها الحطاب نقال عن ابن عرفة بقوله( :وأما العدة فليس في
ا
إلزام الشخص نفسه شيئا اآلن ،وإنما هي كما قال ابن عرفة :إخبار عن إنشاء
َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َّ
ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ
صلى
اَّلل
) )69في الحديث الذي رواه هش ْي ٌم عن أ ِّبي ِّبش ٍر عن يوسف ب ِّن ماهك عن ح ِّك ِّيم ب ِّن ِّحز ٍام قال أتيت رسول ِّ
َّ َ ْ ْ
َّ ُ َ َ ُ َ ْ
َ
َّ
س ع ْندي َأ ْب َت ُ
َْ
السوق ُث َّم َأب ُ
اع َل ُه م َن ُّ
يع ُه َق َ
ال( :ال َتب ْع َما َل ْي َ
س
اللهم َعل ْي ِّه َو َسل َم ف ُقل ُت َيأ ِّت ِّيني
الرج ُل ي ْسأل ِّني ِّمن ال َب ْي ِّع َما لي َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ْ
ِّعندك) رواه أصحاب السنن واملسانيد .أنظر :الترمذي في سننه ،كتاب البيوع ،حديث  .1153والنسائي في سننه ،كتاب
البيوع حديث  . 4534أبو داود في سننه ،كتاب البيوع ،حديث  . 3040إبن ماجة في سننه ،كتاب التجارات ،حديث
 .2178وقد صححه الشيخ األلباني .أنظر :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ج ،5ص.146
) )70تقول عندي مال فيشمل ما هو بحوزتك وملا غاب عنك .أنظر :املصباح املنير للفيومي ،ص.431
) )71أنظر :الشنقيطي ،البيع بشرط التعليق ،ص.6
) (72أنظر :مختار الصحاح للرازي ،ص ( .342وعد).
) )73أنظر :معجم املصطلحات للدكتور نزيه.473 ،
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ا
املخبر معروفا في املستقبل) ( .)74وجاء في بعض التعريفات بدل املعروف الخير،
ُْ
ْ َ
ْ ْ
(اإلخ َبار بإيصال الخ ْير ِّفي امل ْس َت ْقبل) (.)75
وهما بمعنى واحدِّ :
فالعدة بهذا هي تصرف قولي يتم بإرادة منفردة ،يتعهد فيه شخص بأن يسدي
لغيره معروفا بدون مقابل في املستقبل (.)76
أما املواعدة فهي :كما قال ابن رشد الجد( :مفاعلة من اثنين فال تكون مواعدة إال
منهما جميعا أو منه ومن وليهما ،وذلك يشبه العقد) ( .)77وهي بذلك إخبار
شخصين عن أمر مستقبال .ومن هنا افترق الوعد والعدة عن املواعدة .فالوعد
والعدة يتم اإلعالن عن الرغبة بإرادة منفردة ،أما املواعدة فالبد من اجتماع رغبة
طرفين وإخبارهما عن ذلك (.)78
ُ
ّ ُ
ُ
ُ
ُ
والحفاظ،
العهد :عرفه أهل اللغة بأنه :األمان ،واليمين ،واملوثق ،والذمةِّ ،
ُ
َ ْ ُ
ُ َّ َ ُ
ُ
الة.
والوصية .يقال :ع ِّهدت إليه ،أي أوصيته .ومنه اشتق الع ْهد الذي يكتب للو ِّ
َّ
وتقولَّ :
ألفعلن كذا.
علي َع ْه ُد هللا
َ
ْ
وفرق صاحب الفروق بين الوعد والعهد بأن ْال َع ْهد َما َك َ
ان من ال َو ْعد َم ْق ُرونا
َ َ َ
َ َ
َ
ُ
فعلت َك َذاَ ،و َما دمت على َذ ِّلك َف َأنا َع َل ْي ِّهَ .ق َ
ال
فعلت كذا
ِّبش ْرط .ن ْحو ق ْولكِّ :إن
َْ ُ
َت َع َالى(َ :و َل َقد عهدنا إ َلى آدم) َأي أعلمناه َأ َّنك َال تخرج من ْال َّ
جنة َما لم تأكل من َه ِّذه
ِّ
َّ
الش َج َرة. )79(.
حكم الوعد:
 )1الوعد بما ال يحل كالوعد باملعصية فال يجوز إنفاذ الوعد في ذلك.
 )2الوعد بأمر واجب شرعا فإنه يجب الوفاء ،والوعد هنا تأكيد ألمر
الشارع بالوجوب.

) (74تحرير الكالم ،ص .160وانظر نفس التعريف في :منح الجليل لعليش ،ج ،5ص .436وج ،8ص .222وفتح العلي
املالك لعليش ،ج،1ص .254البهجة في شرح التحفة للتسولي ،ج ،2ص .393املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج،6
ص ،146ج ،30ص .199ج ،31ص .34ج ،39ص ،313ج ،44ص.95
) (75عمدة القاري للعيني ،ج ،1ص .220املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،44ص.72
) (76أنظر :دراسات فقهية للدكتور نزيه حماد ،ص.138
) (77أنظر :املقدمات املمهدات ،ج ،3ص.267
) (78أنظر :دراسات فقهية ،ص.139
) (79أنظر :الفروق للعسكري ،ج ،1ص.57
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 )3الوعد بفعل مباح فاألصل فيه الوفاء .لكن اختلفوا في حكم إنجاز
الوعد في هذه الحالة على أقوال متعددة لخصها الدكتور نزيه في خمسة
أقوال هي(:)80
 إنجاز الوعد واجب ،وبه قال عمر بن عبد العزيز .وحكي عن ابن شبرمة املالكي،
والسبكي من الشافعية ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية من الحنابلة .قال ابن
َّ َ َ َ
َ َُ
ْ َ َْ
َ َ ْ ََ
َ ْ ََ
ف ِّإلى أ َّن ُه َي ِّج ُب
كثير( :وِّل َهذا استد َّل ِّب َه ِّذ ِّه اآلي ِّة الك ِّر َيم ِّة من ذه َب ِّمن عل َم ِّاء السل ِّ
َْْ ُ َ َ
ََْ َْ ْ
ود أ ْم ال) ( .)81وجاء في جامع
الوف ُاء ِّبالوع ِّد مطلقا ،سواء ترتب عليه عزم ِّللموع ِّ
َ
ْ َ ْ
َ
َ َ ْ ََ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ
وب ال َوف ِّاء ِّبال َو ْع ِّد ،ف ِّم ْن ُه ْم َم ْن أ ْو َج َب ُه
العلوم والحكم( :وق ِّد اختلف العلم َاء ِّفي وج َ ِّ
ْ
ْ َ
َ َ َ
َ
ُ ْ َ ا َ َ َ ْ ُ َ ُّ
يح ِّه" أ َّن ْاب َن أش َو َع ق َض ى ِّبال َو ْع ِّدَ ،و ُه َو ق ْو ُل طا ِّئف ٍة
مطلقا ،وذك َر البخ ِّاري ِّفي "ص ِّح ِّ
ْ َْ َ َْ َ
َ َْ َ َ ْ
ْ َْ
ْ
َّ َ َ ْ
ْ ُ
ود،
ِّمن أه ِّل الظ ِّاه ِّر وغي ِّر ِّه ْمِّ ،من ُه ْم َمن أوج َب الوف َاء ِّب ِّه ِّإذا اقتض ى تغ ِّر ايما ِّلل َم ْوع ِّ
َ َْ
ََ ٌ َ ََُْ َ ُ
َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ
وج ُبون ُه ُمطل اقا) ()82
وهو املح ِّك ُّي عن م ِّال ٍك ،وك ِّثير ِّمن الفقه ِّاء ال ي ِّ

 إنجاز الوعد واجب إال لعذر ،وهو رأي ابن العربي املالكي ،ومال إليه أبو حامد
الغزالي من الشافعية.
 أن الوفاء بالوعد مستحب ،ومن تركه فاته الفضل ولكنه ال يأثم .وهو رأي جمهور
العلماء من الشافعية والحنابلة والظاهرية.
 الوفاء أفضل من عدمه إذا لم يكن هناك مانع ،وهو رأي أبي بكر الجصاص.

 التفريق بين الوعد املجرد ،فهو غير واجب مطلقا ،والوعد املعلق على شرط فإنه
الزم الوفاء به وهو رأي الحنابلة
وفرق مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بين الوعد امللزم واملواعدة امللزمة في الحكم
فجاء نصه:
ا
"ثانيا :الوعد :وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد ،ويكون ملزما
ا
للواعد ديانة إال لعذر ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل املوعود في
كلفة نتيجة الوعد .ويتحدد أثر اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ،وإما
ا
بالتعويض عن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.
) )80أنظر :دراسات فقهية ،ص.143-142
) (81تفسير ابن كثير ،ج ،8ص.132
) )82جامع العلوم والحكم البن رجب السالمي  ،ج ،2ص285-284
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ا
ثالثا :املواعدة :وهي التي تصدر من الطرفين ،وتجوز في بيع املرابحة بشرط الخيار
للمتواعدين ،كليهما أو أحدهما ،فإذا لم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز ،ألن
املواعدة امللزمة في بيع املرابحة تشبه البيع نفسه ،حيث يشترط عندئذ أن يكون
ا
البائع مالكا للمبيع حتى ال تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن
بيع اإلنسان ما ليس عنده"(.)83
وقد استثنى املجمع حاالت خاصة أجاز فيها املواعدة امللزمة ملقتضيات محددة
ذكرها في القرار الذي نصه (:)84
ا
أوال :األصل في املواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة ،وليسـ ــت ملزمة قضاء.ا
"
ا
ا
ثانيا :املواعدة من الطرفين على عقد تحايال على الربا ،مثل املواطأة على العينة أو
ا
املواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعا.
ا
ثالثا :في الحاالت التي ال يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود املبيع في ملك البائع
مع وجود حاجة عامة إللزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في املستقبل بحكم
القانون أو غيره ،أو بحكم األعراف التجارية الدولية ،كما في فتح االعتماد
املستندي الستيراد البضاعات ،فإنه يجوز أن تجعل املواعدة ملزمة للطرفين إما
بتقنين من الحكومة ،وإما باتفاق الطرفين على ّ
نص في االتفاقية يجعل املواعدة
ملزمة للطرفين.
ا
ا
رابعا :إن املواعدة امللزمة في الحالة املذكورة في البند ثالثا ال تأخذ حكم البيع
ا
املضاف إلى املستقبل ،فال ينتقل بها ملك املبيع إلى املشتري ،وال يصير الثمن دينا
عليه ،وال ينعقد البيع إال في املوعد املتفق عليه بإيجاب وقبو ال.
ّ
ا
ا
خامسا :إذا تخلف أحد طرفي املواعدة ،في الحاالت املذكورة في البند ثالثــا ،عما
َ
قضاء على إنجـ ــاز العقد ،أو ّ
ا
تحمل الضرر الفعلي الحقيقي
وعد به ،فإنه ُيجبر
الذي لحق الطرف اآلخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة).
وواضح أن ثمة فرق وبون شاسع بين اإليجاب املمتد الذي ال يأخذ صفة العقد إال
بصدور القبول من الطرف اآلخر ،وأن املوجب طاملا أنه في مجلس العقد يحق له
الرجوع عن إيجابه املطلق ،وبين املواعدة امللزمة للطرفين منذ إنشائها.
) )83القرار رقم ،)5/2( 40 :بشأن الوفاء بالوعد ،واملرابحة لآلمر بالشراء.
) (84قرار رقم  )17/6( 157بشأن املواعدة واملواطأة في العقود.
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أمثلة التطبيقات املصرفية الواردة في رسالة االستكتاب
 )1صدور اإليجاب قبل اكتمال شروط البيع ثم يقع القبول بعد
اكتمالها:
بناء على قول الجمهور بعدم الفورية في القبول وإنما يكون ذلك على التراخي ،فإنه
من حيث املبدأ يمكن أن يصدر االيجاب من املوجب ويكون إيجابا مقيدا
بالوصف ،ثم يأتي القبول مطابقا لإليجاب في تفاصيله حتى يكون اإليجاب
والقبول صحيحا محدثا ألثره.
لكن عمليا قد ال يكون مفيدا كما في صورة إيجاب اآلمر بالشراء ثم عند تملك
املصرف للسلعة يصدر قبوال مطابقا لذلك اإليجاب؛ ألن اإليجاب في هذه الحالة
غير ملزم للموجب عند عامة الفقهاء وله حق الرجوع عنه إال ما جاء عند بعض
املالكية.
ثم إن الجمهور يجعلون املوجب هو الذي بيده التمليك ،اململك ملحل العقد خالفا
للحنفية كما هو في صور اإليجاب في عميل املرابحة.
وبناء على ذلك فتخريج املسألة قد يتم بالتلفيق بين أقوال الفقهاء في اعتبار أن
اإليجاب ما صدر أوال من أحد املتعاقدين على رأي الحنفية ،والتراخي في مدة
القبول وعدم الفورية في اقتران القبول باإليجاب على رأي جمهور الفقهاء ،وإلزام
املوجب بما أوجبه وعدم الرجوع عنه خالل فترة انعقاد املجلس وحتى صدور
القبول من الطرف املوجه إليه اإليجاب على رأي املالكية.
ومثل هذا التخريج من وجهة نظري القاصرة قد يتعرض مع مقاصد العقد
ومبادئه التي تحكم أطراف املعاملة برمتها داخل كل مذهب .لذلك جاء من ضوابط
التلفيق املمنوع في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي" )85( :إذا أدى إلى حالة
مركبة ال يقرها أحد من املجتهدين" .وفي تقديري قد يكون هذا التخريج متعارضا
مع هذا الضابط ،وهللا أعلم.
 )2اإليجاب املمتد ألغراض التحوط في صرف العمالت:
ما تم إيراده في املسألة السابقة يرد هنا ،لكن يضاف إليه في هذه املسألة ما يلي:
) (85انظر :قرار رقم  )8/1( 70بشأن األخذ بالرخصة وحكمه.
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 أن الصرف من العقود التي ال يجوز فيها التأجيل ،وإنما ال بد من التقابض فياملجلس ،وهي من املسائل املجمع عليها بين الفقهاء قديما وحديثا.
 بناء على ما سبق ،ونظرا لخصوصية الصرف ،وأنه من أبواب الربا الكبيرة،فينبغي أن يكون التقابض في املجلس ،وال مانع في تقديري من األخذ برأي الجمهور
الذين اشترطوا عدم الفورية في اقتران القبول باإليجاب؛ ألن كال العاقدين
مخيرين ،فاملوجب له حق الرجوع ،والقابل له حق الرفض خالل مجلس العقد.
 أما إذا انتهى مجلس العقد دون تقابض فهذا يعد تأجيال للقبض ومخالفا ألحكامالصرف.
 هذا حتى لو أخذنا بالرأي القائل بإلزام املوجب ولو كان عقد صرف ،فسيظلاإلشكال من الناحية العملية قائما؛ ألنه ال يوجد رأي للفقهاء يقول بإلزام القابل
فيما اطلعت عليه ،وإنما يجوز له اإلعراض عن اإليجاب في أي وقت خالل مجلس
العقد فال يقع العقد وال يتحقق املراد من الناحية العملية.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الدولي واملعايير الشرعية فيصال في املوضوع ،حيث
نص قرار املجمع على أنه" :ال يجوز شرعا البيع اآلجل للعمالت ،وال تجوز املواعدة
على الصرف فيها .وهذا بداللة الكتاب والسنة وإجماع األمة" ( .)86وجاء في معيار
املتاجرة )2/2(" :يحرم التعامل في سوق الصرف اآلجل سواء أتم بتبادل حواالت
آجلة أم بإبـرام عقود مؤجلة ال يتحقق فيها قبض البدلين كليهما )3/2( .يحرم
ا
الصرف اآلجل أيضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع
انخفاض قيمتها" (.)87
الخاتمة:
هذا ما تيسر لي جمعه من كتب الفقه ،ولم شتات املوضوع ومسائله املتفرقة في
مظانها املتعددة واملتنوعة ،لتكون أساسا ملحاولة اإلجابة عن بعض االستفسارات
الواردة في ورقة توصيف املوضوع.
ّ
وصل اللهم وبارك على املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله
والحمد هلل أوال وآخراِّ ،
وصحبه أجمعين.
) )86أنظر :قرار رقم ،)11/5(102 :بشأن االتجار في العمالت.
) (87أنظر :املعيار الشرعي رقم  ،1املتاجرة بالعمالت.
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