
 بعض احكام الصيغة  الثالثة:المحاضرة 

 العقد بالكتابة:أوال: 

وكما ينعقد البيع باإليجاب والقبول لفظًا ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من 
المتعاقدين بعيدًا عن اآلخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس ال يستطيع الكالم، فإن 

ىناك عذر يمنع من الكالم فال ينعقد بالكتابة، ألنو ال كانا في مجمس واحد، وليس 
يعدل عن الكالم، وىو أظير أنواع الدالالت، إلى غيره إال حينما يوجد سبب حقيقي 

 يقتضي العدول عن األلفاظ إلى غيرىا.

 ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليو في مجمس قراءة الخطاب.

 العقد بواسطة رسول:ثانيا: 

قد باأللفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى اآلخر وكما ينعقد الع
 بشرط أن يقبل المرسل إليو عقب اإلخبار.

ومتى حصل القبول في ىاتين الصورتين تم العقد، وال يتوقف عمى عمم الموجب 
 بالقبول.

 العقد باإلشارة : ثالثا: 

ال بد فيو من العبارة، إذا إشارة األخرس معتبرة شرعا، وتقوم مقام عبارة الناطق فيما 
 كانت معيودة في جميع العقود كالبيع، واإلجارة، والرىن، والنكاح .

الصيغة الفعمية وىي )المعاطاة او البيع بالتعاطي( وىو عبارة عن مبادلة فعمية -2
دالة عمى ارتباط اإلرادتين والتراضي دون تمفظ بإيجاب وقبول. كأن يأخذ المشتري 

من لمبائع دون كالم من كال الطرفين أو من أحدىما، أعطيك النقود المبيع ويدفع الث



وتعطيني الكتاب مثاًل أو كآالت المرطبات ونحوىا التي تضع فييا نقودًا وتخرج لك 
 0ما تطمبو منيا 

 وقد اختمف الفقياء في صحة ىذا النوع من البيع عمى ثالثة أقوال :    

ة : واليو ذىب الشافعية في المعتمد من مذىبيم القول األول : ال ينعقد البيع بالمعاطا
 والظاىرية واالمامية.

والحجة ليم : أن غياب اإليجاب والقبول ترافقو الجيالة والجيالة مؤثرة في صحة 
 البيع .

القول الثاني : صحة البيع بالتعاطي في السمع الرخيصة دون النفيسة. وىو مذىب 
 الكرخي من الحنفية . 

جة ىذا القول مبنية عمى حصول الجيالة غير أن ىذه الجيالة في ويظير أن ح     
 السمع الرخيصة يسيرة فيتسامح بيا بخالف النفيسة.

القول الثالث : جواز البيع بالتعاطي في السمع الرخيصة والنفيسة عمى حد سواء. 
 وىو المعتمد عند الحنفية واليو ذىب المالكية ،والحنابمة ،وبعض الشافعية.

يم : أن الناس يتبايعون في أسواقيم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل وحجت   
إنكاره عن أحد، فكان ذلك إجماعًا؛وألنو لم يثبت اشتراط لفظ معين لمبيع، فيرجع فيو 

 الى العرف.

 :شروط الصيغة

يشترط في اإليجاب والقبول ان يكونا مسموعين بمغة يفيميا المتعاقدان، وان يقع      
اإليجاب من غير فصل ،وان يوافق القبول اإليجاب في المعنى والقدر  القبول بعد

 والوصف والنقد والحمول واألجل.



فمو قال البائع بعتك ىذا الشيء بكذا فقال قبمتو ىبة ال ينعقد البيع ؛الختالف    
 االيجاب والقبول في المعنى.

لبيع، وكذلك لو ولو قال بعتك ىذا بألف فقال : اشتريت بخمسمائة،ال ينعقد ا    
 المشتري اشتريت نصفو بخمسمائة ؛ الختالف اإليجاب والقبول في القدر.

ولو قال البائع : بعتك سيارتي بخمسة ماليين فقال المشتري اشتريت أرضك ال     
 ينعقد ؛ الختالف االيجاب والقبول في الوصف.

عقد الختالفيما في ولو قال بعتك ىذا بكذا الى شير فقال قبمت الى سنة ، ال ين     
 األجل.

 :االتيةيبطل اإليجاب باألمور  مبطالت اإليجاب: 

 رجوع الموجب عنو قبل القبول في المجمس، عمى رأي الجميور. - 1

اإليجاب من الطرف اآلخر، إما صراحة كأن يقول: ال أقبل، أو ضمنًا  رفض - 2
كأن يعرض عنو إما بالقيام عن المجمس بعد القعود، أو باالشتغال بعمل آخر كأكل، 

 أو سماع حديث آخر، أو قراءة خبر صحفي ونحوه.

انتياء مجمس العقد، بتفرق العاقدين عرفًا؛ ألن اإليجاب يظل قائمًا في  - 3
 مس، فمما انتيى بطل مفعولو، ألن المجمس يجمع المتفرقات.المج

خروج الموجب عن أىميتو قبل القبول بالموت أو بالجنون أو باإلغماء ونحوه  - 4
وكذا فقد القابل أىميتو بيذه األسباب؛ ألن انعقاد العقد يتوقف عمى توافر األىمية، 

إليجاب، أو لعدم فيم القبول، فإذا فقدت لم ينعقد العقد، الحتمال وجود الرجوع عن ا
 أو لعدم صدور قبول معتبر شرعًا.



ىالك محل العقد قبل القبول، أو تغيره بما يصيره شيئًا آخر، مثل قمع عين  - 5
 حيوان، أو انقالب عصير العنب خمرًا، ونحو ذلك.

 

 


