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االيجاب الممتد
مقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فلقد تلقيت دعوة كريمة من شركة شورى لالستشارات الشرعية لكتابة بحث حول موضوع "اليجاب
املمتد وإمكانية استخدامه بديال عن الوعد في التمويالت املصرفية السالمية".
وقد تناولت املوضوع بعد االستعانة باهلل من خالل املحاور التالية:
 -1تعريف العقد في اللغة والشرع.
 -2الرضا أساس املعامالت.
 -3مجلس العقد :تعريفه ،ومذاهب الفقهاء فيه.
 -4املواالة والتراخي بين اليجاب والقبول ،أحكامها وصورها.
 -5التعاقد بين غائبين.
 -6اليجاب املمتد :تعريفه ،وصوره في الحياة.
 -7تطبيقات اليجاب املمتد في املعامالت املصرفية السالمية.
وقد تناولنا في الفقرة األخيرة استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد في املرابحات واالعتماد املستندي
والجارة ،وكذلك استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد بالصرف واملشاركة املتناقصة وكذلك الجارة
املنتهية بالتمليك.
وختمنا البحث بالنتائج وقائمة املراجع.
وفي الختام أتقدم بشكري الجزيل لشركة شورى لالستشارات الشرعية لالستضافة ،وعلى جهودها املستمرة في
تقديم ما هو مفيد للصناعة املصرفية السالمية ،سائال املولى عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد.
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 .1العقد في اللغة:
يطلق العقد في اللغة ويقصد به الجمع بين أطراف الش يء وتقويتها ،يقال :عقد طرفي الحبل إذا وصل
أحدهما باآلخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها .ويطلق على الضمان والعهد ،يقال :عاقدته على كذا،
إذا عاهدته عليه .ويطلق على الوجوب ،يقال :عقد البيع إذا أوجبه ،وجميع هذه املعاني تدور حول
معنى الربط والشد (.)1
 .2العقد في الشرع:
يطلق العقد في الشرع ويقصد به أحد معنيين ،معنى عام ومعنى خاص.
أما املعنى العام فيقصد به كل التزام تعهد النسان بالوفاء به سواء كان في مقابل التزام آخر كالبيع
والشراء ونحوه أم ال ،كالنذر والطالق واليمين ،وسواء كان التز ًاما ًّ
دينيا كأداء الفرائض والواجبات أم
ًّ
دنيويا ،يقول أبو بكر الجصاص" :العقد هو ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو ما يعقد
التز ًاما
ً
على غيره فعله على وجه إلزامه إياه ،فسمي البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا ألن كل واحد
ً
من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به ،وسمي اليمين على املستقبل عقدا ألن الحالف ألزم نفسه الوفاء
بما حلف عليه من الفعل أو الترك ،وكذلك العهد واألمانة ألن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها ،وكذا
كل ما شرط النسان على نفسه في ش يء يفعله في املستقبل فهو عقد ،وكذلك النذور وما جرى مجرى
ذلك" .2

( )1لسان العرب – القاموس احمليط – معجم مقاييس اللغة.
( )2أحكام القرآن

للجصاص.295-294/2 ،
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أما املعنى الخاص للعقد فهو االلتزام الذي ال يتحقق إال من طرفين .وهذا املعنى هو املراد عند إطالق الفقهاء
لفظ العقد ،فهم يعنون به صيغة اليجاب والقبول الصادرة من متعاقدين ،وهذا هو املعنى الشائع في كتب
الفقهاء ،فهو بذلك "ربط أجزاء التصرف باليجاب والقبول"  ،3يقول المام الزركش ي :العقد هو "ارتباط
اليجاب بالقبول االلتزامي"  ،4أي الذي ينشأ عنه التزام .وعرفه ابن عابدين بقوله" :العقد مجموع إيجاب أحد
املتكلمين مع قبول اآلخر" .5
وعرف بعض املعاصرين العقد بأنه " :العقد ارتباط الصيغة القولية أو الفعلية الصادرة من املتعاقدين على
وجه مشروع يظهر أثره في محل العقد" .6

 -2الرضا أساس المعامالت:
شرع هللا سبحانه وتعالى املعامالت بين الناس ،وربط ذلك بعدم أكل أموال الغير بالباطل ،وأن تكون برضا الطرفين ،يقول
ً
اض منكم)  ،7والرضا يقتض ي
الحق عز وجل( :یا أیهـا الـذین آمنـوا ال تـأكلوا أمـوالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تر ٍ

العلم بما هو مرض ي عنه ،وألجل هذا حرمت الشريعة بيوع الغرر ملا تتضمنه من جهالة باملبيع (سواء مقداره أو
نوعه أو صفاته) أو الثمن أو االجل .كما يقتض ي الرضا حرية الرادة للطرفين لجراء التعاقد دون إكراه أو
غصب أو خديعة.

( )3مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،بيروت ،بال سنة طبع .45 /1 ،وانظر العقود والشروط
والخيارات ،أحمد إبراهيم بك ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،السنة الرابعة ،العدد األول ،القاهرة1934 ،م ،ص.644
) )4املنثور في القواعد.397/2 ،

 .5رد املحتار على الدر املختار.1/3 :
6
7

نظرية العقد وتطبيقاتها املعاصرة ،د .باسل محمود عبد هللا الحافي ،ص .19
سورة النساء ،آية .29
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واتفق الفقهاء على أن التعبير عن الرضا يكون باليجاب والقبول.
 1/2اإليجاب:
َُ ُ ُ ُ ً
وج َب ُه هوَ ،وأ َ
لزمَ .وأ َ
وج َبهْ ،
وبا َأي َ
واس َت ْو َج َبه
واليجاب يعني اللزوم ،جاء في لسان العرب"َ :و َج َب الش يء ي ِجب وج
ُ َ ُ ُ ً
ـيع َيج ُب ج َب ًةَ ،وأ ْو َج ْب ُت الب َ
ُ
جوبا إذا َث َب َتَ ،
َأي ْ
َ َ
اس َت َـح َّقه .يقالَ :و َج َ
ـيع ف َو َج َب.
و
ب
ج
ي
يء
الش
ب
ولزم .ووجب الب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ُ ً
واس َت ْو َج َب الش َيءْ :
يجابا؛ ْ
اس َت َـح َّقه.
ـيع ِج َبة ُووجوبا ،وقد أ ْو َج َب لك البـ َيع وأ ْو َج َب ُه هو ِإ
وقال اللـحيانـيَ :و َج َب الب
َ َ
ُ
ُ
الرجل إذا َعم َل َع َم ًال ُ
العذاب؛ َوأ ْو َج َ
ُ
ُ
ُ
وج ُب له ال َـج َّنة أو
ي
ب
وجبة :الكبـيرة من الذنوب التـي ُي ْس َت ْو َج ُب بها
ِ
ِ
والـم ِ
ِ
النار" .8
أما في الشرع فقد عرفه صاحب البحر الرائق من الحنفية بقوله" :اليجاب هو اللفظ الصادر أوال من أحد
الفعل
املتخاطبين مع صالحية اللفظ لذلك رجال كان أو امرأة"  ،9ويقول ابن عابدين :اليجاب هو "إثبات ِ
ً
ُ
ُ
ّ َّ
ّ
الرضا الواقع َّأوال ،سواء وقع من البائع أو من املشتري ،كأن ْيبتدئ املشتري فيقول اشتريت
الخاص والدال على ِ
َّ
منك هذا بألف ،والقبول الفعل الثاني"  ،10يقول الكمال ابن الهمام" :البيع ليس إال اليجاب والقبول ألنهما
ركناه" .11
جازم عن إرادتـه فـي
فاليجاب وفقا للحنفية هو العرض األول الذي یعبـر بـه الشـخص الصـادر منـه على ٍ
وجه ٍ
إبـرام عق ٍـد مع ٍـين.

 8لسان العرب.793/1 ،
 9البحر الرائق.87/3 ،
 10رد املحتار على الدر املختار البن عابدين.506/،4 ،
 11أنظر فتح القدير.74/5 :

6

االيجاب الممتد
أما جمهور الفقهاء فال يشترط عندهم أن يكون اليجاب هو الذي يصدر أوال ،وإنما يكون اليجاب ممن يملك
املبيع سواء صدر أوال أو آخرا.
فاليجاب عند الجمهور هو ما صدر من البائع ،واملؤجر  ،أو الزوجة ،أو وليها ،سواء صدر أوال أو آخرا؛ ألنهم
ُ ّ
سي ِملكون املشتري السلعة املبيعة ،واملستأجر منفعة العين ،والزوج العصمة ،وهكذا"  .12جاء في
هم الذين
يجاب من البائع ،والقبول من املُشتري ،...وملَّا كان البائع هو املُبتدئ في األصل ُع َّد ً
حاشية العدوي" :ال َ
مثبتا
ِ
للبيع ،وإن كان الثبات َّإنما يحصل من الجانبين"  .13وفي املغني البن قدامة" :فاليجاب أن يقول بعتك أو ملكتك
أو لفظا يدل عليهما" .14

 2/2القبول:
َ
ُ
في اللغة :هو الرضىا والجابة كما في مختار الصحاح" :من قبل الش يء قبوال وقبوال :أخذه عن طيب خاطر ،
يقال :قبل الهدية ونحوها .وقبلت الخبر :صدقته ،وقبلت الش يء قبوال :إذا رضيته ،وقبل العمل :رضيه .والقبول:
الرضا بالش يء وميل النفس إليه ،وقبل هللا الدعاء :استجابه" .15
واليجاب شطر العقد بحیـث إذا اقتـرن بـه قبـو ٌل مط ٌ
ـابق لـه انعقـد العقـد .و الغالب أن یبدأ أحد املتعاقـدین
ً
بالیجـاب یتلـوه قبـول املتعاقـد اآلخـر ،ولكـن لـیس مـن الضـرور ي أن یأتي الیجاب سابقا على القبول ،فقد یتم
العقد بتالقي تعبيرین متزامنين عن إرادتين متطابقتين.

 -3مجلس العقد تعريفه ومذاهب الفقهاء فيه:

 12املجموع للنووي .165/7 ،املغني البن قدامة.0 561/3 ،
 13حاشية 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 ،6النصاف للمرداوي ،ج ،4ص .259شرح منتهى الرادات للبهوتي ،ج ،2ص.5
المغني البن قدامة،

14.7/6

 15مختار الصحاح.217 ،
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ينعقد العقد بالتقاء اليجاب والقبول الواقعان على محل معين ،ويطلق الفقهاء على الحالة التي يلتقي فيها
اليجاب بالقبول مجلس العقد .وإن كان هناك سؤال يثور في هذا الصدد؛ هل يعني الفقهاء بمجلس العقد
وحدة املكان أم وحدة الزمان ؟.

س بفتح الالم املصدر ،واملجلِس موضع
فاملجلس بالفتح يشير إلى املكان ،جاء في لسان العرب" :واملَ ْجلَ ُ
َ
اجلُلُوس ،وهو من الظروف غري املتَ َع ِدي إِ
الفعل بغري يف" .ويف املعجم الوسيط" :امل ْجلِس :مكان
ليها
ُ
َ
ُ
ِ
وَملِس العموم،
اجلُلُوس .والطائفة من الناس ُُت َّ
َّعبَْ ،
صص للنظر فيما يناط هبا من أعمال .ومنه ََْملس الش ْ
وَملس األعيان ،واجمللس احلِسب".
أما اجمللس يف استخدام الفقهاء فالذي يفهم من بعض أقوالهم أنهم يشيرون بمجلس العقد إلى املكان الذي
يضم املتعاقدين ،وإلى هذا يذهب أغلب الحنفية  ،16أو حالة انعقاد العقد باعتبار ذلك هو األغلب ،جاء في
ْ
ْ
َ ْ ُ ْ
َْ ُ
س ال َب ْي ِع ُه َو ِاال ْج ِت َما ُع ال َوا ِق ُع ِل َع ْق ِد ال َبيع".
امل َّادة ( )181من مجلة األحكام العدلية" :مج ِل
ولعل كثيرا من الفقهاء املعاصرين يميلون إلى تفسير مجلس العقد إلى الحالة التي ينعقد فيها العقد وليس إلى
مكانه فقط ،لذا نجد من ّ
عرف مجلس العقد بأنه" :الحال الذي يكون فيه املتعاقدان مقبلين على التفاوض
في العقد ومنشغلين به"  ،17أي حال اتحاد الكالم في موضوع العقد.
وحيث إن العقد يقوم على اليجاب والقبول من حيث أنهما يعبران عن الرضا الذي هو أساس التبادل؛
فاألصل أن يقترن اليجاب بالقبول دونما فاصل زمني مؤثر  .إال أن الواقع يتطلب أحيانا من املوجب أو من

16

17

حتى أنهم يبطلون العقد إذا تحرك المتعاقدان من مكانهما .أنظر بدائع الصنائع للكاساني.2993/6 ،

المدخل الفقهي العام للشيخ الزرقا .348/1 ،الفقه اإلسالمي وأدلته.106/4 ،
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القابل أن يتروى قبل أن يقبل بالبيع ،ولهذا مال كثير من املعاصرين إلى تعريف مجلس العقد بأنه "الفترة
ً
الزمنية الفاصلة ما بين اليجاب والقبول والتي تتحدد خاللها املدة التي يبقى فيها اليجاب صالحا القترانه
بالقبول" .18
ويذهب جمهور الفقهاء؛ الحنفية والشافعية والحنابلة ،أن للموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر
القبول أو ينفض املجلس ،وخالف املالكية حيث لم يجيزوا للموجب حق الرجوع .19

ويكون للطرف املخاطب باليجاب خيار القبول لحين انفضاض املجلس ،فهو غير ملزم بالقبول.
واليجاب قد يتصل بالقبول في مكان وزمان واحد في حال التعاقد بين حاضرين ،وقد يمتد مجلس العقد بين
الحاضرين فيختلف املكان والزمان ،ولكن طاملا أنهما ظال متالزمين فيمتد مجلس العقد بتالزمهما حتى وإن
اختلف الزمان أو املكان ،كأن يكونا ماشيين في الطريق .وقد يختلف زمان اليجاب عن زمان القبول في حال
التعاقد بين متباعدين .وقد ناقش الفقهاء حاالت اتصال اليجاب بالقبول ،ومتى يكون اليجاب الزما للموجب،
وهذا ما سنناقشه في الفقرة التالية.
 -4المواالة (التراخي) بين اإليجاب والقبول :أحكامها وصورها:
 1/4في حال التعاقد بين حاضرين:

ينظر بعض الفقهاء املعاصرين إلى مجلس العقد باعتباره وحدة زمنية تبدأ من وقت صدور اليجاب وتستمر
طوال املدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد ،دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد،

18

مجلس العقد لمحمد عبدهللا صديق http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1301&id=973&idm=49026

19

فتح القدير البن الهمام ،78/5 :الروضة للنووي ،339/3 ،كشاف القناع البهوتي.147/3 ،
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وتنتهي بالتفرق ،وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد  .20والسؤال هو :ما طول هذه
الفترة ؟ .وهل يضر إذا حدث تراخي بين اليجاب والقبول ؟.
في هذا الصدد نجد أن الفقهاء على مذهبين:
املذهب األول :يشترط الفورية في اتصال اليجاب بالقبول .ويتبنى هذا الرأي املذهب الشافعي وبعض الحنابلة،
يقول النووي في الروضة" :يشترط أال يطول الفصل بين اليجاب والقبول ،وأن ال يتخللهما كالم أجنبي عن
العقد ،فإن طال ،أو تخلل ،لم ينعقد ،سواء تفرقا عن املجلس أم ال ،ولو مات املشتري بين اليجاب والقبول
ً
ُ
حاضر َ
ٌ
فقبل ،فاألصح املنع"  .21وجاء في مغني املحتاج" :ويضر تخلل كالم أجنبي ولو يسيرا بين اليجاب
ووارثه
ً
والقبول ولو لم يتفرقا عن املجلس ،ألن فيه إعراضا عن القبول" .22
املذهب الثاني :مذهب الجمهور من الحنفية واملالكية والحنابلة الذين يجيزون التراخي في القبول كما يقض ي
ُ
مكنه من النظر والتروي ،مما ال يستغنى عنه في إبرام العقود،
العرف ،بإعطاء فرصة للموجه إليه اليجاب ت ِ
وفي هذا يقول الكاساني" :فإن اختلف املجلس ال ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام اآلخر عن املجلس
قبل القبول ،أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختالف املجلس ثم قبل ال ينعقد ،ألن القياس أن ال يتأخر أحد
الشرطين عن اآلخر في املجلس ،ألنه كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده فوجد الثاني واألول
منعدم فال ينتظم الركن ،إال أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع ،فتوقف أحد الشرطين على اآلخر
ً
ً
ً
حكما وجعل املجلس جامعا للشرطين مع تفرقهما للضرورة يصير مفضيا عند اتحاد املجلس فإذا اختلف ال
يتوقف وهذا عندنا...... ،ما ذكرنا أن القياس أن ال يتأخر أحد الشطرين عن اآلخر والتأخر ملكان الضرورة

20

الخيار وأثره في العقود ،د.عبد الستار أبو غدة ،ط ،2ج ،1مطبعة مقهوي ،الكويت1985 ،م ،ص.118

21

روضة الطالبين وعمدة المفتين ،لإلمام النووي ،إشراف زهير الشاويش ،المكتب االسالمي ،الطبعة الثالثة.342/3 ،

22

مغني املحتاج للشربيني .6-5/2 ،وانظر كشاف القناع للبهوتي.148/3 ،
10

االيجاب الممتد
وأن تندفع بالفور( ،ولنا :أي الحنفية) أن في ترك اعتبار الفور ضرورة ،ألن القابل يحتاج إلى التأمل ،ولو
اقتصر على الفور ال يمكنه التأمل ،وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة
في محمل واحد ،فإن خرج اليجاب والقبول منهما متصلين انعقد ،وإن كان بينهما فصل وسكوت  -وإن َّ
قل -
ال ينعقد ،ألن املجلس يتبدل باملش ي والسير"  .23ويلخص الحطاب موقف املذهب املالكي بقوله" :والذي
تحصل عندي من كالم أهل املذهب أنه إذا أجابه في املجلس بما يقتض ي المضاء والقبول من غير فاصل
لزمه البيع اتفاقا ،وإن تراخى القبول عن اليجاب حتى انقض ى املجلس لم يلزمه البيع اتفاقا .وكذا لو حصل
فاصل يقتض ي العراض عما كانا فيه حتى اليكون كالمه جوابا للكالم السابق"  .24ويقول الدسوقي" :ال يضر
في البيع الفصل بين اليجاب والقبول إال أن يخرجا من البيع لغيره عرفا ،وللبائع إلزام املشتري ولو طال
الزمان" .25
وأما فقهاء الحنابلة فهم يتفقون مع املالكية والحنفية في عدم اشتراط الفورية ،ولكنهم "يأخذون في الوقت
نفسه بخيار املجلس على معناه الصحيح املتفق مع ظاهر الحديث الصحيح وهو (البيعان بالخيار مالم
يتفرقا) ،فالحنابلة هم أوسع املذاهب في هذه املسألة ألنهم يسمحون بالتروي قبل إتمام العقد وال يشترطون
ً
فعال فيسمحون
صدور القبول فور صدور اليجاب ،وفي الوقت نفسه يسمحون بالتروي بعد انعقاد العقد
ً
لكل من العاقدين – طبقا للنص – بفسخ العقد ما دام املجلس لم ينفض" .26

 23بدائع الصنائع للكاساني.137/5 ،
24

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ،دار الفكر.241 -240 /4 ،

 25الدسوقي.5/4 ،
26

ً
العقد في الفقه السالمي( ،دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تكشف تفصيال عن تفوق التشريع السالمي ،دكتور عباس حسني محمد .)www.alukah.net
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االيجاب الممتد

ْ
(املَ َّاد ُة  )182من مجلة األحكام العدلية على إثبات الخيار للمتبايعينْ " :املُ َت َباي َعان ب ْالخ َيار َب ْع َد ْ َ
اب
ونصت
ِ
ِ
اليج ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ
َْ
امل ْجلسَ ،م َث ًالَ :ل ْو َأ ْو َج َب َأ َح ُد ْاملُ َت َباي َع ْين ْال َب ْي َع في َم ْ
ال أ ْو اشت َرْيت َول ْم
س البي ِع ِبأن قالِ :بعت هذا امل
ل
ج
ِ
ِ ِ
ِ ِ
إلى ِآخ ِر ِ ِ
ْ ُ ْ
َ ُ ْ ْ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َْ
ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َّ ُ
امل ْ
س َين َع ِقد ال َب ْي ُع َ ِوإن طالت ِتلك املدة".
ل
ج
يقل اآلخر على الفو ِر اشتريت أو ِبعت بل قال ذ ِلك متر ِاخيا قبل ان ِته ِاء
ِ
ِ
.27

ولعل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح وهو الذي عليه العمل ،وقد رجحه مجمع الفقه السالمي الدولي
في قراره رقم  )6/3(53ونصه" :التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد املجلس – عدا الوصيـة واليصاء
والوكالة – وتطابق اليجاب والقبول ،وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،واملواالة
بين اليجاب والقبول بحسب العرف" .28
ولخصت مجلة األحكام العدلية في املادتين ( )184 – 183خالصة املذهب الحنفي إذ نصت في املادتين على ما
يلي" :لو صدر من أحد العاقدين بعد اليجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على العراض بطل اليجاب ،و
ال عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .مثال :لو قال أحد املتبايعين :بعت و اشتريت واشتغل اآلخر قبل القبول بأمر
آخر أو بكالم أجنبي ال تعلق له بعقد البيع بطل اليجاب وال عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض
املجلس".
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َُْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ل َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
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َْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ًَ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ َ
ُْ ْ َ َ ْ
َ َ
اع ِبكذا َوق ْب َل أ ْن َي ُقو َل املشت ِري ق ِبلت َر َج َع
س ال ينع ِقد البيع .مثال لو قال البا ِئعِ :بعت هذا املت
ذ ِلك ِفي املج ِل ِ
َ َ
ْ
ْ ُ َ ُْ ْ َ
ال َبا ِئ ُع ث َّم ق ِب َل املشت ِري َب ْع َد ذ ِل َك ال َي ْن َع ِق ُد ال َب ْي ُع" .29

27

مجلة األحكام العدلية ،المادة .182

 28قرارات مجمع الفقه السالمي الدولي ،قرار رقم .)6/3( ،53
مجلة األحكام

العدلية29.
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االيجاب الممتد
والذي يفهم من نصوص الفقهاء على اختالفت يسير بينهم أن اليجاب ينتهي في الحاالت اآلتية30 :

أ .إذا عدل املوجب عن إيجابه في مجلس العقد قبل أن يقترن به قبول.
ب .إذا رفض من ُو ّجه إليه اليجاب صراحة أو ضمنا كأن ينشغل بغيره.
ت .إذا كان القبول غير مطابق لإليجاب بأن زاد القابل أو َّ
عدل فيه.
ث .إذا انتهت املدة املحددة لاليجاب دون قبول بأن افترق املوجب والقابل عرفا كما يقول ابن قدامة "واملرجع
في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا ،ألن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه ،فدل أنه
أراد ما يعرفه الناس" .31
 /4اليجاب املمتد:
األصل أن اليجاب ينتهي إما بقبول من ُو ّجه له في مجلس العقد أو برفضه .بيد أن اليجاب قد يكون موجها
لشخص بعيد مكانا ،أو أن املوجب يرغب في امتداد إيجابه زمانا .وفي ضوء هذا املفهوم يمكن تعريف اليجاب
املمتد على النحو التالي:
 1/4اليجاب املمتد :هواليجاب الجازم الصادرمن املوجب واملمتد ملا بعد مجلس العقد واملتعلق بمحل
معين (عين أو منفعة)يملكه املوجب أ و له حق التصرف فيه ،واملوجه الى شخص محدد او الى مجموعة
اشخاص بحيث ينعقد العقد على املحل بمجرد قبول من وجه له االيجاب.
ومن خالل التعريف يشترط في اليجاب املمتد الشروط اآلتية:
ًّ
باتا وغير معلق على شرط أو مضافا إلى املستقبل.
أ .أن يكون اليجاب جازما :أي

30
31

مواهب الجليل .242-240/4 ،روضة الطالبين .339-338/3 ،الهداية.17/3 ،
المعني البن قدامة.12/6 ،
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االيجاب الممتد
ب .أن يتعلق اليجاب بمحل معين :وهذا الشرط قصد به أن اليجاب يجب أن يكون صادرا ممن يملك محال
قابال للبيع أو األجرة.
ت .يشترط تحديد من يوجه له اليجاب سواء كان شخصا بعينه أو فئة من الناس أو لكل الناس.
ث .يشترط أن يكون لإليجاب املمتد أجل ،طويال كان أم قصيرا.
 3/4الفرق بين اليجاب املمتد وبين العقد املعلق والعقد املضاف إلى املستقبل:
َ
ّ
العقد املعلق  32هو العقد الذي يتم "إنشاؤه بصيغة ُت ُ
معل ٍق عليه ،وهو املسمى
ه
وجود
ارتباط
فيد
ِ
ٍ
بأمر آخر ِ
ِ
ٍ
بالشرط الجعلي"  .33والعقد املعلق على شرط نحو قول القائل :أبيعك سيارتي إن اشتري لي والدي سيارة
جديدة ،فهو عقد مكتمل التقى فيه اليجاب بالقبول ولكنه معلق على شرط ،وبذلك فهو يختلف عن اليجاب
املمتد الذي هو شطر العقد وال يكتمل العقد إال بقبول الطرف القابل لإليجاب ،وبذلك فهما يختلفان.
واألمر نفسه ينطبق على البيع املضاف للمستقبل نحو قول القائل :أبيعك سيارتي الشهر القادم.
 4/4الفرق بين اليجاب املمتد والوعد امللزم:
الوعد كما عرفه بعض الفقهاء" :تصرف شرعي قولي يتم بالرادة املنفردة ،قوامه تعهد شخص بلفظ الخبار
ً
ً
بأن يسدي لغيره معروفا مجانا دون مقابل في املستقبل"  .34والوعد في رأي جمهور الفقاء بأنه ملزم ديانة وغير

 32يختلف الفقهاء حول جواز العقد المعلق ،إذ يذهب الجمهور على منعه ألن البيع يقتضي نقل الملكية ،ووجود الشرط يكون مانعا من ذلك ،فضال عن
وجود الغرر -يتضمن التعليق غررا ،ف التصرف المعلق مرتبط في وجوده بالشرط المعلق الذي يمكن أن يقع أو ال يقع ،وهذا معنى الغرر .بينما يذهب
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جوازه .قال ابن القيم( :تعليق العقود والفسوخ والتبرعات وااللتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه
الضرورة أو الحاجة أو المصلحة ،فال يستغني عنه المكلف) ،إعالم الموقعين.399/3 ،
 33المدخل الفقهي العام ،للزرقا.564/1 :
 34الوفاء بالوعد في الفقه االسالمي للدكتور نزيه حماد ،مجلة المجمع.9083/2 ،
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االيجاب الممتد
ملزم قضاء ،بينما ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الوعد بالشراء إن كان على سبب ودخل املوعود ،.....وهو
مارجحه مجمع الفقه السالمي الدولي.
وبهذا يختلف اليجاب املمتد عن الوعد امللزم من حيث أن عدم الوفاء بالوعد يقتض ي التعويض عن الضرر،
بينما في اليجاب املمتد يكون القابل بالخيار ،إن شاء أمض ى العقد وإن شاء رفضه دون أن يترتب عليه جزاء
على رفضه.
-5التعاقد بين غائبين:
إذا كان مجلس العقد هو الفيصل في الحكم على حق املوجب في الرجوع عن إيجابه أم ال ،وهو ما تمت مناقشته
في الفقرة السابقة ،فإن الحياة العملية تشهد العديد من الصور التي يتم من خاللها التعبير عن إرادة التعاقد،
فقد يكون ذلك من خالل اللفظ ،أو الشارة بالنسبة للخرس ،والرسالة والرسول في املاض ي ،ومثل التلفون
والفاكس واليميل وغيرها من وسائل االتصال الحديثة .ومن األهمية بمكان بيان الحكم الشرعي في الحاالت
التي ال يجمع املوجب والقابل مجلس واحد ،كأن يكونا متباعدين ويجري التواصل بينهما بإحدى طرق التواصل
املذكورة أعاله.
 1/2/4التعبيرعن االرادية العقدية:
صیغة تدل عرفا على إنشاء العقد ،س ً
ـواء بــالقول أوالفعـل
بأیة
ٍ
التعبير عن الرادة العقدیة الجازمة یكون ِ
أوبالشـارة أو الكتابــة.
اللفظ :اللفظ هو األداة الطبیعیـة األصـلیة فـي التعبیـر عـن الرادة الخفیـة ،حيث إن الناس عادة يتخاطبون
بالكالم الذي هو أداة التعبير والتخاطب في الحياة مستخدمين في ذلك أداة اللغة املتعارفة بينهم للتعبير عن
رضاهم أو رفضهم للتعاقد.
15

االيجاب الممتد
كما يجوز التعبير عن الرضا بالشارة ملن ال يستطيع الكالم ،يقول ابن قدامة" :وإن خرس أحدهما قامت إشارته
مقام لفظه"  ،35وفي روضة الطالبين" :يصح بيع األخرس بالشارة أو الكتابة"  ،36ويقول الحطاب" :وعلم أيضا
أنه ينعقد بكل قول يدل على الرضا وبالشارة الدالة على ذلك ،وهي أولى من املعاطاة ،ألنها يطلق عليها كالم" .37
ويقول الشيخ مصطفى الزرقا" :إن النطق باللسان ليس ً
ًّ
حتميا لظهور الرادة العقدية بصورة جازمة في
طريقا
النظر الفقهي ،بل النطق هو األصل في البيان ،ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن
ً ً
كامال ً
مفيدا"  .38وينعقد بين الغائبين عند بلوغ اليجاب ملن ُو ّجه له وقبوله
أن يعبر عن الرادة الجازمة تعبيرا
ذلك اليجاب ،ويعد ذلك هو وقت انعقاد العقد ،وال يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم املوجب .39
وقد يتم التعبير عن الرادة عن طريق الوسائل الحديثة والتي تشمل:
أ .الوسائل الحديثة لنقل الصوت كالهاتف والراديو.
ب .الوسائل الحديثة لنقل الكتابة كالبرقية والتلكس والفاكس ورسائل الجوال.
ت .الوسائل الحديثة لنقل الصوت والصورة مباشرة كالنترنت.
وتعاقد األطراف في حالة تفرقهم من حيث الزمان واملكان عن طريق الرسول أو الكتابة أو التلكس وما شابه
ً
يثير تساؤال ما إذا كان مثل هذا التعاقد يعتبر تعاقدا بين غائبين في مجلس عقد حكمي ،ومن ثم تجري عليه
أحكام مجلس العقد؛ أم تطبق عليه أحكام مجلس العقد الحقيقي؟ .وبخاصة في الحاالت التي يكون فيها

35
36
37
38
39

المغني.14/6 ،
روضة الطالبين.343/3 ،
مواهب الجليل.229/4 ،
المدخل الفقهي العام.326/2 ،
حاشية رد المحتار على الدر المختار.14/4 ،
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االيجاب الممتد
املتعاقدان متباعدين من حيث املكان واألبدان؛ حتى وإن كانا متعاصرين من حيث الزمان ،وقد يفصل بين
اليجاب والقبول فاصل زمني ومكاني ،وذلك في الحاالت التي يكون اليجاب فيها مرسال عبر كتاب أو رسول
يحتاج إلى زمن ليصل إلى القابل.
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التعاقد عن طريق الكتابة ،وكما جاء في الفتاوى الهندية" :والكتاب كالخطاب
وكذا الرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة"  .40يقول الكاساني" :وأما الكتابة فهي أن يكتب
الرجل إلى رجل أما بعد فقد بعت عبدي فالنا منك بكذا ،فبلغه الكتاب فقال في مجلسه :اشتريت؛ ألن خطاب
الغائب كتابه ،فكأنه حضر بنفسه ،وخاطب باليجاب ،وقبل اآلخر في املجلس"  ،41ويقول في موطن آخر" :وأما
الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل :أما بعد فقد بعت كذا منك ،فبلغه الكتاب ،فقال في مجلسه :اشتريت –
أي انعقد العقد – ألن خطاب الغائب كتابه ،فكأنه حضر بنفسه وخاطب باليجاب وقبل اآلخر في املجلس" .42
ويقول النووي" :وحكم الكتب على القرطاس والرق واللوح واألرض والنقش على الحجر والخشب واحد ،وال أثر
لرسم األحرف على املاء والهواء .قال بعض األصحاب تفريعا على صحة البيع باملكاتبة :لو قال بعت داري لفالن
وهو غائب؛ فلما بلغه الخبر قال :قبلت ،انعقد البيع .ألن النطق أقوى من الكتب" .43

يقول الدكتور علي القرة داغي" :هذه النصوص لفقهاء األحناف تدل بكل وضوح على أن العقد بالكتابة – ومنها
البرق والتلكس والفاكس  -يتم بمجرد القبول الصادر من الشخص املوجه إليه ،واعتبروا مجلس وصول املكتوب

40

الفتاوى الهندية .نظام ومجموعة من علماء الهند.9/3 ،

عالء الدين الكساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .املصدر السابق ,ج ,5ص.138
 42بدائع الصنائع.2994/6 ،

41

43

المجموع شرح المهذب.197/9 ،
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مجلس العقد ،بل اعتبروا املكتوب نفسه بمثابة حضور املوجب الكاتب نفسه ،فعلى ضوء ذلك فإن الحنفية
يقولون بنظرية إعالن القبول" .44

ویعتبر مجلس وصول الرسول أو الكتاب هو مجلس العقد ،فیلزم أن یقبل به ،فإن قام من املجلس قبل أن یقبل
انتهى مفعول الیجاب ،وكذا األمر في حال الرسالة ،فاملعتبر هو مجلس بلوغ الرسالة أو الكتابة ،ويثبت الفقهاء
للموجب حق الرجوع قبل صدور اليجاب من الطرف املوجه له .يقول" :...ويصح رجوع الكاتب واملرسل عن
اليجاب الذي كتبه وأرسله قبل بلوغ اآلخر وقبوله ،سواء علم اآلخر أو لم يعلم ،حتى لو قبل اآلخر بعد ذلك ال
يتم البيع" .45
وقد صدرت عدة قرارات مجمعية تتعلق بالتعاقد بين املتباعدين ،من ذلك القرار الصادر من ندوة مجمع الفقه
السالمي بالهند في هذا الخصوص ،والذي جاء فيه ما يلي:
ً
أوال :املراد من املجلس الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد ،والقصد من اتحاد املجلس أن يتصل اليجاب
بالقبول في وقت واحد ،ومن اختالف املجلس أن ال يتصل اليجاب بالقبول في وقت واحد.
ً
ثانيا( :أ) يصح اليجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو ،وإذا كان العاقدان على النترنيت في وقت
ً
واحد؛ ُويظهر الطرف اآلخر قبوله بعد اليجاب بالفور انعقد البيع ،ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا.

44
45

حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحديثة للدكتور علي القرة داغي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
فتح القدير.79/5 ،
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ً
(ب) إذا أجاب أحد في البيع على النترنيت ولم يكن الطرف اآلخر متواجدا على النترنيت وقت اليجاب ،وبعد وقت استلم
اليجاب ،فهذه إحدى صور البيع بالكتابة ،وعندما يقرأ اليجاب يلزمه إظهار القبول في حينه" .46
واألمر نفسه ذهب إليه مجمع الفقه السالمي ،إذ نص في الفقرة الثانية من قراره املرقم ( )6|3|54لسنة (1990م) بشأن
إجراء العقد بآالت االتصال الحديثة على أنه -2" :إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين،
ً
وينطبق هذا على الهاتف والالسلكي ،فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة األحكام
األصلية املقررة لدى الفقهاء" .47

 /6صور اليجاب املمتد في الحياة اليومية:
لإليجاب املمتد تطبيقات كثيرة في الحياة اليومية ،ومن أمثلة ذلك:
 عروض السلع في املحالت التجارية والتي يسجل عليها ثمن السلعة ،فذلك إيجاب موجه إلى العموم ،إذ يحق لكل من يدخلاملحل أن يقبل شراء السلعة بثمنها املرقوم فيها.
 عروض السلع على شبكة النترنت ،إذ تنتشر على شبكة النترنت ماليين السلع املعروضة واملحدد ثمنها ،ولكل من يرغبتسديد الثمن واستحقاق السلعة التي ترسل له عن طريق شركات التوصيل.
 ماكينات البيع املباشر التي يوجد بداخلها أصناف من السلع مع تحديد ثمنها ،ويحق ألي شخص إدخال النقود في املكاناملخصص لذلك وتسلم سلعته من املاكينة.

 التخفيضات املوسمية املوجهة للجميع أو لفئة محددة.واألمثلة على ذلك تكاد ال تحص ى.

46

قرارات مجمع الفقه االسالمي بالهند ،قرار رقم.)13/3( 54 :

 47قرارات مجمع الفقه االسالمي الدولي ،قرار رقم .)6|3|54
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 /7استخدام اليجاب املمتد في الصيغ املصرفية االسالمية:
 1/7استخدام االيجاب املمتد بديال عن الوعد بالشراء:

تم تضمين الوعد في عدد من املنتجات املصرفية السالمية منها :املرابحة والجارة واالعتمادات املستندية
باملرابحة كمخرج شرعي لتغطية املخاطر التي يتعرض لها البنك والتي تنشأ في حاالت قيام البنك بشراء السلعة
دون أن يكون هناك التزام تعاقدي على العميل .وبعد الشراء يطلب البنك من العميل التوقيع على عقد البيع أو
على عقد الجارة .وطاملا ال يوجد التزام على العميل فله قبول الشراء مرابحة أو قبول التوقيع على عقد الجارة،
وله االمتناع عن ذلك .وفي حال االمتناع عن التوقيع يتعرض البنك ملا يسمى باملخاطر السعرية .وهي عبارة عن
الخسائر التي تنشأ نتيجة إعادة بيع السلعة في السوق بسعر أقل من تكلفتها.
وفي حال تطبيق الوعد امللزم بالشراء يلتزم العميل بموجب الوعد بتعويض البنك عن الخسائر الفعلية الناشئة
عن عملية إعادة البيع طبقا لقرار مجمع الفقه السالمي الدولي بشأن املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء والذي
ينص على اآلتي:
ً
"ثانيا :الوعد :وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد ،ويكون ملزما للواعد ديانة إال لعذر ،وهو ملزم قضاء
ً
إذا كان معلقا على سبب ودخل املوعود في كلفة نتيجة الوعد .ويتحدد أثر اللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ،وإما
ً
بالتعويض عن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.
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ً
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 البائع
ً
مالكا للمبيع حتى ال تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع النسان ما ليس عنده" .48

ووفقا لتعريف اليجاب املمتد الذي اخترناه في البحث وهو" :االيجاب الجازم الصادر من املوجب واملمتد ملا بعد
مجلس العقد واملتعلق بمحل معين (عين أو منفعة) يملكه املوجب أو له حق التصرف فيه ،واملوجه إلى شخص

محدد أو إلى مجموعة أشخاص بحيث ينعقد العقد على املحل بمجرد قبول من وجه له اليجاب" ،يتبين لنا أن
استخدام اليجاب املمتد غير ممكن من الناحية الشرعية وغير مجد من الناحية العملية ،وذلك لآلتي:
 فمن الناحية الشرعية؛ يشترط أن يكون البنك مالكا للسلعة قبل أن يصدر اليجاب للعميل ،إذ ال يجوزللبنك أن يصدر إيجابا على سلعة ال يملكها حتى ال يقع في النهي عن بيع ما ال يملك.
 أما من الناحية العملية؛ فإن البنك إذا اشترى السلعة أوال ثم أصدر اليجاب املمتد فإنه بذلك يكون عرضةللمخاطر السعرية في حالة عدم قبول العميل اليجاب املوجه له بالبيع أو االيجار .
وهذا التخريج ينطبق على كل الحاالت التي يكون البنك غير مالك للسلعة وإنما يشتریها بناء على طلب العميل
سواء كانت مرابحة شخصية أو تجارية أو اعتمادات مستندية باملرابحة.
 2/ 7استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد بالشراء في الصرف:

تظهر الحاجة للحماية من تقلبات أسعار الصرف بالنسبة للمستوردين الذين يقومون بفتح اعتمادات مستندية
ً
بالعملة األجنبية وذلك الستيراد بضائع معينة ،وكذلك ملديري املحافظ التي تحتوي أصوال بعمالت أجنبية .وتعتبر

48

قرارات مجمع الفقه االسالمي الدولي قرار رقم ،)5/2( 40 :بشأن الوفاء بالوعد ،واملرابحة لآلمر بالشراء.
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التغيرات في سعر صرف العمالت من أكثر أنواع املخاطر التي تتعرض لها الشركات واملؤسسات ،وذلك من حيث إن
الشركة التي يكون عليها التزام بعملة أجنبية واجب السداد في أجل الحق تكون في حاجة إلى تثبيت سعر تلك العملة
في يوم السداد ،بحيث تكون قادرة ملعرفة كم هو املبلغ بالعملة املحلية الذي تسدده للوفاء بالتزامها بالعملة األجنبية،

كما يتعرض أصحاب املصانع على سبيل املثال ملخاطر تقلبات تكلفة املواد األولية التي يستخدمونها في
ً
االنتاج ،لهذا يستخدم الوعد بديال لعمليات الشراء املستقبلية التي تدخل فيها املصانع وذلك على النحو
املستخدم في الوعد بالصرف ،حيث يعد البنك بالبيع على العميل السلعة التي يرغب فيها وفق سعر محدد
يتفق عليه الطرفان ،وفي األجل املحدد يكون العميل املوعود بالخيار إن شاء طالب البنك بالتنفيذ وإن شاء
ً
لم يطالبه وذلك طبقا لسعر السلعة يوم التنفيذ.
والسؤال هو :هل يمكن استخدام اليجاب املمتد بديال َعن الوعد بالشراء سواء كان من طرف واحد أو من
طرفين ؟ .والجابة املباشرة على ذلك أنه غير ممكن من الناحية الشرعية والعملية .فاملتبع من الناحية
العملية أن البنك عندما يعد العميل بالصرف في أجل الحق يطلب من العميل تسديد رسم على الوعد
بالصرف إذا كان الوعد من طرف واحد (العميل) ،وهو رسم غير مسترد ،بحيث إذا لم يرغب العميل في
التنفيذ يكون الرسم املسدد عوضا للبنك عما يتعرض له من مخاطر أو أضرار  ،وهو اتجاه أفتت به بعض
الهيئات الشرعية .49
ً
أما إن كان التحوط يجري عن طريق تبادل الوعود بين البنك والعميل؛ فوفقا لهذه الصيغة تتم عملية وعود
ملزمة متبادلة بين البنك والعميل ،بحيث يعد البنك العميل وعدا مستقال بأن يبيع عليه اليورو (عملة )1
بسعر  1يورو مقابل  6رياالت ،في حال كون سعر اليورو في السوق في تاريخ التنفيذ أكثر من  6رياالت ،وفي

49

قرار الهيئة الشرعية بالبنك األهلي التجاري  1/150وتاريخ .1432
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املقابل يعد العميل البنك بأن يبيع عليه الريال السعودي (عملة  )2مقابل اليورو بسعر  1يورو =  6ريال في حال
كان سعر اليورو في تاريخ التنفيذ أقل من  6ريال ،ويكون لكل من البنك والعميل الخيار في تاريخ التنفيذ
(االستحقاق) مطالبة الطرف اآلخر بتنفيذ وعده أو إعفائه منه.
وقد تم إجازة هذه الصيغة باعتبار أنها من قبيل الوعدين املتقابلين الذين ال يقعان على نفس املحل ،ومن ثم
فهي ليست من قبيل املواعدة املنهي عنها في الصرف .50
فهل يصلح اليجاب املمتد في هاتين الصيغتين بديال عن الوعد بالصرف املستخدم عادة في منتجات التحوط؟.
ال يظهر أن هناك مانعا من الناحية الشرعية أن يصدر البنك إيجابا بالبيع لعملة معينة وبسعر معين في حال
كان املصرف يملك تلك العملة التي يصدر اليجاب لها ،ولكن من الناحية العملية تقف في طريق تنفيذها عدة
عقبات منها:
أ .في حال الوعد بالصرف من طرف واحد  -الذي عادة يكون هو البنك – يطلب البنك من العميل رسما غير
مسترد ملقابلة مخاطر عدم تنفيذ الوعد أو مقابل التزام البنك بالبيع على العميل .وفي حال اليجاب املمتد
إذا اشترط البنك على العميل تسديد رسم على اليجاب فإن ذلك الرسم يكون من قبيل العربون .والعربون
يدفع عند العقد املكتمل فيه اليجاب والقبول ،ويكون للمشتري خيار الفسح خالل مدة محددة على أنه
إن أمض ى العقد يتم احتساب العربون جزءا من الثمن .وإن لم يمض العقد فللبائع حق عدم إعادته له.
وهذه الصورة غير جائزة ،ألن عقد الصرف ال يجوز فيه الخيار ،ويجب أن يقع باتا .51
وتأسيسا على ما تقدم فإن الخيار املمتد ال يصلح من الناحية العملية أن يكون بديال عن الوعد في الصرف
سواء ألغراض التحوط أو غيره.
 50المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعيار  .49وانظر قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ،قرار
.3/130
 51أنظر المعيار الشرعي رقم .53
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ب -وهل يصلح اليجاب املمتد بديال عن الوعد من طرفين ؟ .بمعنى أن يصدر البنك إيجابا باتا يبيع فيه
على العميل اليورو (عملة  )1بسعر  1يورو مقابل  5رياالت ،في حال كون سعر اليورو في السوق في تاريخ
التنفيذ أكثر من  5رياالت .وفي املقابل يصدر العميل للبنك إيجابا بأن يبيع على البنك الريال السعودي
(عملة  )2مقابل اليورو بسعر  1يورو =  5ريال في حال كان سعر اليورو في تاريخ التنفيذ أقل من  5ريال.
هذه الصورة أرى أنها جائزة شرعا وممكنة من الناحية العملية في حال أن كال الطرفين يملك العملة التي
يصدر إيجابا ببيعها ،ذلك أن اليجاب من طرف واحد ليس بيعا وإنما هو التزام بالبيع ال يكتمل العقد فيه
إال بالقبول من الطرف القابل .وإذا جاز صدور اليجاب املمتد من طرف واحد فإنه يجوز أن يصدر من
طرفين طاملا أن اليجابين ال يقعان على محل واحد ،وطاملا أن كال الطرفين املصدرين لإليجاب مالك للعين
محل اليجاب.
 3/ 7استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد في املشاركة املتناقصة:

املشاركة املتناقصة عقد يعطي البنك فيها الحق للشريك في الحلول محله في امللكية ،دفعة واحدة أو على
دفعات ،حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها ،وطبيعة العملية ،على أساس إجراء ترتيب منتظم ،وذلك
من خالل تجنيب جزء من الدخل املتحصل كقسط لسداد مبلغ حصة البنك في املشاركة .وعند اكتمال
سداد حصة البنك تؤول العين لصالح العميل.
وفي العادة يعد البنك العميل ببيعه حصته في املشاركة أو جزءا منها بثمن متفق عليه إذا رغب العميل في
ذلك.
واملشاركة املتناقصة ربما تكون من أكثر أنواع صيغ التمويل السالمي التي يمكن أن يستخدم فيها اليجاب
املمتد بديال عن الوعد ،ذلك أن البنك في املشاركة املتناقصة مالك لحصته وله أن يصدر إيجابا ممتدا
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لصالح العميل محددا بمدة أو مفتوحا ،بحيث يكون للعميل فيه حق قبول شراء حصة البنك بالثمن
املحدد خالل التاريخ املحدد أو متى أراد ذلك.
وميزة اليجاب املمتد عن الوعد في هذه الحالة أنه يقلل الجراءات على البنك .فبمجرد قبول العميل للشراء
ينعقد العقد بين الطرفين خالفا للوعد الذي يتطلب من البنك والعميل التوقيع على عقد بيع جديد عند
تنفيذ الوعد ،حيث إن الوعد ليس عقدا.

 4/7استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد في الجارة مع الوعد بالتمليك:
الجارة مع الوعد بالتمليك  -أو املنتهية بالتمليك – هي نوع إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين املؤجرة للمستأجر في نهاية
مدة الجارة أو أثنائها ،ويتم التمليك إما بالهبة املعلقة على شرط سداد األقساط اليجارية أو بالوعد بالبيع بثمن رمزي أو
حقيقي .52

في الجارة مع الوعد بالتمليك يقوم البنك في العادة بحساب تكلفة شراء األصل واألرباح التي يطلبها خالل
مرحلة التمويل ،ويعد البنك العميل بتمليكه العين املؤجرة إذا استوفى العميل شروطا معينة.

52

ينظر المعيار الشرعي رقم  ،9اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك.
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ويمكن في هذه الصيغة أن يضع البنك جدوال يحدد فيه الثمن الذي يبيع به العين على العميل ،بحيث
يكون ذلك الثمن مغطيا للتكلفة زائدا األرباح .ويمكن أن يصدر البنك إيجابا مفتوحا وممتدا يلتزم فيه
البنك ببيع السلعة على العميل وفق الثمن املحدد إذا استوفى العميل شروط الجارة.
وكما هو الحال في املشاركة املتناقصة ،فإن استخدام اليجاب املمتد أفضل  -في نظري  -من استخدام
الوعد بالبيع ،وذلك من حيث اختصار الجراءات ،إذ ال يتطلب نقل امللكية في هذه الحالة توقيع عقد
جديد ،فضال أنه ال توجد مخاطرة على البنك أو العميل.

انتهى بحمد هللا
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الخالصة

 .1اليجاب املمتد هو  :اليجاب الجازم الصادر من املوجب واملمتد ملا بعد مجلس العقد واملتعلق بمحل
معين (عين أو منفعة) يملكه املوجب أو له حق التصرف فيه ،واملوجه إلى شخص محدد أو إلى مجموعة
أشخاص ،بحيث ينعقد العقد على املحل بمجرد قبول من وجه له اليجاب.
 .2يشترط في اليجاب املمتد الشروط التالية:
أ .أن يكون اليجاب جازما :أي غير معلق وال مضاف إلى املستقبل.
ب .أن يتعلق اليجاب بمحل معين.
ت .تحديد من يوجه له اليجاب ،سواء كان شخصا بعينه أو فئة من الناس أو لكل الناس
ث .يشترط أن يكون لإليجاب املمتد أجل ،طويال كان أم قصيرا.
 .3يحق للموجب الرجوع عن إيجايه قبل قبول الطرف القابل.
 .4يختلف اليجاب املمتد عن العقد املعلق والعقد املضاف للمستقبل في أن العقد املعلق عقد مكتمل
التقى فيه اليجاب بالقبول ولكنه معلق على شرط ،واألمر نفسه بالنسبة للعقد املضاف ،بينما
اليجاب املمتد هو شطر العقد ،وال يكتمل العقد إال بقبول الطرف القابل لإليجاب.
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 .5استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد بالشراء سواء في املرابحة أو في االعتمادات املستندية باملرابحة
أو في عقد الجارة وسائر الحاالت التي ال يكون البنك فيها مالكا للسلعة غير جائز من الناحية الشرعية،
جد من الناحية
ألن من شروط اليجاب املمتد أن يصدر على سلعة مملوكة للموجب ،كما أنه غير ُم ٍ
العملية ألنه ال يحمي البنك من املخاطر .
 .6استخدام اليجاب املمتد بديال عن الوعد بالصرف جائز من الناحية الشرعية ،سواء صدر اليجاب
من طرف واحد أو من طرفين ،بشترط أن يكون من صدر منه اليجاب مالكا للعملة محل اليجاب.
 .7استخدام اليجاب املمتد بديال للوعد في املشاركة املتناقصة وفي إنهاء عقد الجارة جائز من الناحية
جد من الناحية العملية من حيث تقليل الجراءات في كال الحالتين.
الشرعية ُوم ٍ

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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المراجع
 .1لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الفريقي املصري ،جمال الدين أبو الفضل ،الناشر :دار صادر – بيروت.
 .2القاموس املحيط (ط.الرسالة) ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين .املحقق :محمد نعيم
العرقسوس ي .الناشر :مؤسسة الرسالة .سنة النشر.2005 – 1426 :
 .3معجم مقاييس اللغة ،املؤلف :أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ،املحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر:
دار الفكر ،سنة النشر.1979 – 1399 :
 .4أحكام القرآن ،املؤلف :أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ،املحقق :محمد صادق قمحاوي .الناشر :دار
إحياء الكتب العربية  -مؤسسة التاريخ العربي ،سنة النشر.1992 – 1412 :
 .5محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،بال سنة طبع ،ص  45وانظر
العقود والشروط.
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 .8رد املحتار على الدر املختار ،محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) ،دار الكتب العلمية ،سنة
النشر1412 :هـ1992/م.
 .9التكييف الفقهي ملجلس العقد وصيغته الشرعية .د .باسل محمود عبد هللا الحافي
.http://fiqh.islammessage.com/
 .10البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم) ،دار الكتاب السالمي ،الطبعة.2
 .11روضة الطالبين وعمدة املفتين ،لإلمام النووي ،إشراف زهير جاويش ،املكتب السالمي ،الطبعة الثالثة.
 .12شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية املبتدي :المام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي ثم
ّ
علق عليه ّ
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرازق غالب املهدي.
السكندري املعروف بـابن الهمام الحنفي،
 .13املجموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي واملطيعي))املؤلف :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
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 .15حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :أبو الحسن ,علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي
املحقق :يوسف الشيخ محمد البقاعي الناشر :دار الفكر  -بيروت الطبعة :بدون طبعة تاريخ النشر1414 :هـ -
1994م
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