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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـــديد « السلم وتطبيقاته
إدارة البح��وث » أن تقـــدِّ م
َ
المعاصــرة » جلمهــور القراء من الســادة الباحثــن واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة كتاب ًا خمترص ًا أعده فضيلة الدكتور أمحد بن
عبد العزيز احلداد ،كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء عضو هيئة كبار
العلامء بالدائرة وذلك ملسيس احلاجة إليه ،حيث إنه من املسائل
املعــارصة التي يكثر البحث فيها ،والســؤال عنها ،وقد مجع فيه
متفرقات مباحثه القديمة ،وكثــر ًا من تطبيقاته املعارصة ،فكان
جدير ًا بالنرش لتحصل االستفادة منه أكثر.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمد هلل الذي رشع الدين ،ويــره لعباده املؤمنني ،فأباح
هلم ما فيه نفعهم ،وجعل مصاحلهــم معتربة ،وأحواهلم مقدرة،
السلم لسد احلاجات وحتقيق املصالح املتبادالت ،والصالة
فرشع َّ
والســام عىل خري من باع واشرتى وقىض واقتىض ،سيدنا حممد
الذي كل أحواله يف رضا.
وبعد فإن بيع الســلم من أهم أبواب الفقــه ،ملا فيه من نفع
للمتعاملني ،وســد حلاجة الزارعــن والصانعني ،ونحوهم من
البائعني أو املشــرين ،وهو من املعامالت التي جاءت الرشيعة
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والناس هبا يتعاملون ،ولكن من غري ضوابط حافظة ،وال قواعد
ثابتة ،فرشع له من األحــكام ما حيفظه من اخلالف ،ويقيمه عىل
العدل واإلنصاف ،وقد كان مــن بالغ اهتامم الرشع فيه أن أنزل
فيــه أكرب آية يف القــرآن الكريم ،وحتدث عنــه النبي ﷺ حديث ًا
مستفيضا؛ ليعلم الناس كيف يتعاملون ،وأن الرشيعة اإلسالمية
أولتها بالغ اهتامها.
وقــد ازدادت احلاجــة إىل هذا البيع يف هــذا العرص الذي
توســعت فيه املعامــات ،وكثرت فيه احلاجات ،والســيام يف
املصارف اإلســامية التــي جيب أن يكون مههــا األول التنمية
االقتصادية واالجتامعية ،وعىل كثــرة ما أوجدت املصارف من
منتجات ،وما أســهمت من إســهامات يف نفع الناس ويرست
هلم معاشــهم ،إال أهنا ظلت تراوح مكاهنا يف تفعيل هذا الباب

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

9

الــذي حيقق نفعا كبريا للصناعة والزراعــة والتجارة ،فكان من
األمهيــة بمكان بحثه فقهيا بام حيقق النفع به وييرس تطبيقه يف ظل
رشع اهلل املتني.
وقد وفقت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي يف جعل
هــذا الباب املهم يف حماور منتداها « فقه االقتصاد اإلســامي »
لتفعيل هذا الباب من أبواب املعامالت ليكون حافز ًا للمصارف
اإلســامية للعمل اجلاد يف تطبيقه بام خيدم قطاع املرصفية ويلبي
احلاجة املبارشة للناس.
وقد أســهمت يف هذه الندوة هبذا البحــث املتواضع الذي
حاولت جاهدا أن أبني فيه األحــكام الرشعية التي عرضت يف
حماور بحثه ،وغريها مما متس احلاجة إليه.
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ولعــي أكــون قد وفقــت يف البحــث وحســن العرض،
واهلل أسأل أن ينفعني ومن قرأه بام فيه ،إنه سميع جميب.
وصــى اهلل وســلم وبــارك عــى ســيدنا حممــد وعــى
آله وصحبه.
•

•

•
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تعريف السلم

السلم لغة الســلف وزنا ومعنى ،يقال :أسلمت إليه بمعنى
أسلفت أيضا(((.
الســلف ،كأنه مال
الســلم الذي يسمى َّ
وقال ابن فارسَّ :

ُأسلم ومل يمتنع من إعطائه(((.

وقال القرطبي :الســلم والسلف عبارتان عن معنى واحد،
وقد جاءا يف احلديث ،غري أن االسم اخلاص هبذا الباب « السلم »
ألن السلف يقال عىل القرض(((.
((( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري (.)286 /1
((( مقاييس اللغة (.)90 /3

((( تفسري القرطبي (.)379 /3
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وذكر املاوردي أن الســلف لغة أهل العراق والســلم لغة

أهل احلجاز ،وقيل السلف تقديم رأس املال والسلم تسليمه يف
املجلس ،فالسلف أعم(((.

قال النووي :ويشرتك السلم والقرض يف أن كال منهام إثبات

مال يف الذمة بمبذول يف احلال(((.

ويف الرشع :اسم لعقد يوجب امللك للبائع يف الثمن عاجالً،

وللمشــري يف الثمن آجالً ،فاملبيع يســمى مســل ًام به ،والثمن

يسمى :رأس املال ،والبائع يسمى :مسل ًام إليه .واملشرتي يسمى:

رب السلم.(3)...

وعرفه املالكية بأنه « عقــد معاوضة يوجب عامرة ذمة بغري

عني وال منفعة ،غري متامثل العوضني »(((.
((( فتح الباري )428 / 4( -

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .)41 / 11( -

((( التعريفات (ص.)120 :

((( رشح حدود ابن عرفة (ص.)291 :
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فقوله :عقــد معاوضة « ليدخل حتت البيــع األعم .وقوله

« يوجب عامرة ذمــة » أخرج به املعاوضــة يف املعينات ،و قوله
« بغري عــن » أخرج به بيعة األجل ،و قوله « وال منفعة » أخرج

به الكراء املضمون وما شــاهبه من املنافع يف الذمة ،وقوله « غري

متامثل العوضني » أخرج به السلف(((.

وعرفه القرطبــي تعريفا أدق بقوله :بيــع معلوم يف الذمة،

حمصور بالصفة ،بعني حارضة أو ما هو يف حكمها إىل أجل معلوم.
فتقييده بمعلوم يف الذمة ،يفيــد التحرز من املجهول ،ومن

الســلم يف األعيان املعينة ،مثل الذي كانوا يســتلفون يف املدينة
حني قدم عليهم النبي عليه الســام((( فإهنم كانوا يســتلفون يف

((( رشح حدود ابن عرفة (ص.)291 :

((( يشري إىل حديث عبد اهلل بن سالم عند ابن حبان واحلاكم وقصة رشاء
اليهودي زيد بن ســعنة من النبي ﷺ ســلام ،وفيه « يا حممد هل لك

أن تبيعنــي مترا معلوما من حائط بني فالن إىل أجل كذا وكذا ،فقال:
ال يا هيودي ،ولكن أبيعك مترا معلوما إىل أجل كذا وكذا ،وال أسمي
حائط بني فالن».
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ثامر نخيل بأعياهنا ،فنهاهم عن ذلك ملا فيه من الغرر ،إذ قد تتلف
تلك األشجار فال تثمر شيئا.
وقوهلم « حمصور بالصفة » حترز عن املعلوم عىل اجلملة دون
التفصيل ،كام لو أسلم يف متر أو ثياب أو حيتان ومل يبني نوعها وال
صفتها املعينة.
وقوهلم « بعني حارضة » حترز من الدَّ ْين بالدَّ ْين.
وقوهلــم« أوما هو يف حكمها » حترز مــن اليومني والثالثة
التي جيوز تأخري رأس مال الســلم إليه ،فإنه جيوز تأخريه عندنا
ذلك القدر ،برشط وبغري رشط لقرب ذلك(((.
•

((( تفسري القرطبي (.)378 /3

•

•
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مشروعية بيع السلم

بيع الســلم من البيوع التي أحلها اهلل تعــاىل يف كتابه وعىل
لسان رسوله ﷺ ،وأمجعت عليه األمة واقتضته املصلحة.
أمــا الكتاب ففــي قوله تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ [ ﴾...البقــرة]282 :
فإن هذه اآليــة نزلت يف الســلم كام قال ابــن عباس ريض اهلل
تعاىل عنهام :هذه اآلية نزلت يف الســلم خاصــة .قال القرطبي:
معناه أن سلم أهل املدينة كان ســبب اآلية ،ثم هي تتناول مجيع
املداينات إمجاعا(((.
((( تفسري القرطبي (.)377 /3
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وكان ابــن عبــاس ريض اهلل تعاىل عنهام يقول :أشــهد أن

السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه،

ثم قــرأ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾ [البقرة.(((]282 :

وأما الســنة فام أخرجه الشــيخان((( من حديث ابن عباس

ريض اهلل تعاىل عنهام قال :قدم النبي ﷺ املدينة ،وهم يســلفون

يف الثامر الســنة والسنتني ،فقال « :من أسلف يف متر ،فليسلف يف

كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم ».

ٍ
واحد ،منهم اإلمام الشافعي يف
وأما اإلمجاع فقد حكاه غري
(((
الص َف ِة َو َاأل َج ِل َما ال ْ
الف فِ ِيه
اختِ َ
الســ َل ُ
ف بِ ِّ
األم فقد قالَ « :و َّ
ِعنْدَ َأ َح ٍد ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم ُح ِف َظ ْت َعنْ ُه ».
((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  -كتاب التفسري من سورة البقرة
 -حديث رقم: 062 3وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.

((( البخاري  -كتاب السلم باب السلم يف كيل معلوم  -حديث:2146
و مسلم يف املساقاة باب السلم  -حديث:3095.

((( األم للشافعي  95 /3ط دار املعرفة.
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وقال النووي((( :وقد اختلف العلامء يف جواز الســلم احلال
مع إمجاعهم عىل جواز املؤجل.
وقال القرطبي((( :والسلم بيع من البيوع اجلائزة باالتفاق.
وقال احلافظ ابن حجر((( :واتفق العلامء عىل مرشوعيته إال
ما حكي عن ابن املسيب.
واحلكمــة فيه واضحة ،فــإن الرشيعة اإلســامية جاءت
لتحقيــق مصالح الناس ،وهذا البيع حيقــق مصلحة ُج َّل ألهل
احلاجة ،فقد قال القرطبي رمحه اهلل((( :ملا كان الســلم بيع معلوم
يف الذمة كان بيع غائب تدعو إليه رضورة كل واحد من املتابعني،
فإن صاحب رأس املال حمتاج إىل أن يشــري الثمرة ،وصاحب
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)41 / 11
((( تفسري القرطبي (.)379 /3
((( فتح الباري (.)428 / 4

((( تفسري القرطبي (.)379 /3
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الثمرة حمتاج إىل ثمنها قبل إ َّباهنا لينفقه عليها ،فظهر أن بيع السلم
من املصالح احلاجية ،وقد سامه الفقهاء بيع املحاويج.

فهو إذ ًا مستثنى من هنيه عليه السالم عن بيع ما ليس عندك

كام روى عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل ﷺ قال « :ال حيل سلف

وبيع ،وال رشطان يف بيع ،وال ربح ما مل يضمن ،وال بيع ما ليس
عندك »((( .ومن حديث حكيم بن حزام قال :أتيت رســول اهلل

ﷺ فقلت :يأتيني الرجل يسألني من بيع ما ليس عندي ،أبتاع له

من الســوق ،ثم أبيعه؟ قال « :ال تبع ما ليس عندك »((( .إال أنه
ﷺ أرخص يف السلم(((.

((( أخرجه يف البيوع عن رســول اهلل ﷺ  -باب ما جاء يف كراهية بيع ما
ليس عندك حديث:1191 وقال الرتمذي حسن صحيح.

((( أخرجه الرتمذي يف الباب السابق برقم:1189

((( هكذا يذكره السادة الفقهاء األحناف ،ومل أجده مسندا وال مرسال ،إال
أن الزيلعي يف نصب الراية ( )45 /4قال عنه :ولكن رأيت يف رشح
مســلم للقرطبي ما يدل عىل أنه عثر عىل هــذا احلديث هبذا اللفظ،
فقال :ومما يدل عىل اشرتاط األجل يف السلم احلديث الذي قال فيه:

هنى رسول اهلل ﷺ عن بيع ما ليس عندك ،ورخص يف السلم.
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ويســمى الســلم بيع املفاليس أو بيع املحاويج ،أي الذين
أفلسوا فال مال هلم ،أو من مستهم احلاجة حتى احتاجوا أن يبعوا
حماصيلهم قبل حصوهلا؛ فأجازه الرشع حلاجتهم إىل رأس املال.
قال صاحب االختيــار :ألن أغلب من يعقده من ال يكون
املســلم فيه يف ملكه؛ إذ لو كان يف ملكــه يبيعه بأوفر الثمنني فال
حيتاج إىل السلم(((.
وقال الزيلعي :ألن السلم ملا كان بيع معلوم يف الذمة كان بيع
غائب ،فإن مل يكن فيه أجل كان هو البيع املنهي عنه ،وإنام استثنى
الرشع السلم من بيع ما ليس عندك ،ألنه بيع تدعو الرضورة إليه
لكل واحد من املتبايعني ،فإن صاحــب رأس املال حمتاج إىل أن
يشرتي التمر ،وصاحب التمر حيتاج إىل ثمنه لينفقه عليه ،فظهر
أن صفقة الســلم من املصالح احلاجية ،وقد ســاه الفقهاء :بيع
((( االختيار لتعليل املختار لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي،
جمد الدين أبو الفضل احلنفي (املتوىف683 :هـ).)34 /2( :
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املحاويــج ،فإذا كان حاال بطلت هــذه احلكمة ،وارتفعت هذه
املصلحة ،ومل يكن الستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة(((.
وينعقد بلفظ الســلم ،وهو أن يقول :أسلمت إليك عرشة
َـر حنطة((( ألنه حقيقة فيه ،وبلفظ السلف أيضا ألنه
دراهم يف ك ِّ
بمعناه ،وبلفظ البيع يف رواية احلســن ألنه نــوع بيع ،ويف رواية
املجرد((( :ال ،واألول أصح(((.
ّ
•

•

•

((( نصب الراية.)45/4( :

((( الكر :مكيال كان معروف ًا ســابق ًا لدى أهل العراق ،يسع ستني قفيز ًا،
وهو بالوزن احلايل يساوي  1566كيلوغرام.

((( يف فروع احلنفية للحسن بن زياد اللؤلؤي.

((( االختيار لتعليل املختار لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي،
جمد الدين أبو الفضل احلنفي (املتوىف683 :هـ).)34 /2( :
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شروط عقد السلم

عقد الســلم كســائر عقــود املعاوضات ،يشــرط فيه من
اإلجياب والقبول ،وكون كل من املوجب والقابل أهال للترصف؛
ما يشرتط فيها.
إال أن للســلم أحكاما ورشوطا خاصة من حيث املســ َلم
– الثمن املقدم  -واملسلم فيه – العني املشرتاة – :
فهناك رشوط فيهام مع ًا.
ورشوط لرأس مال السلم – الثمن املقدم .-
ورشوط للعني املسلم فيها.
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أوالً :رشوط مال السلم والعني املسلم فيها:
 -1ذهب الفقهاء((( إىل أنه يشــرط لصحة عقد الســلم أن
يكون كل من رأس املال واملســلم فيه ماال متقوما ،فال جيوز أن
يكــون أحدمها مخر ًا أو خنزير ًا أو غري ذلك مما ال يعد ماالً منتفع ًا
به رشع ًا.
 -2ويشــرط لصحته أال يكون البــدالن مالني يتحقق يف
ســلم أحدمها باآلخر ربا النسيئة ،وذلك بأال جيمع البدالن أحد
وصفي علة ربا الفضل ،حيث إن املسلم فيه مؤجل يف الذمة ،فإذا
مجعه مع رأس املال أحد وصفي علة ربا الفضل ،حتقق ربا النساء
فيه ،وكان فاســد ًا باتفاق الفقهاء؛ ملــا روى عبادة بن الصامت
 ريض اهلل عنه  -أن رســول اهلل ﷺ قــال « :الذهب بالذهب،والفضــة بالفضــة ،والــر بالرب ،والشــعري بالشــعري ،والتمر

ٍ
بســواء ،يــد ًا ٍ
بالتمــر ،وامللــح بامللح ،مث ً
بيد،
ال بمثل ،ســوا ًء
((( انظر املوسوعة الفقهية .200/25

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

23

فــإذا اختلفت هــذه األصنــاف فبيعــوا كيف شــئتم إذا كان
يد ًا بيد »(((.

ثاني ًا :رشوط رأس مال السلم:
أحدمها :أن يكون معلوم ًا إما باملشــاهدة أو الوصف ؛ ألنه
بدل يف عقد معاوضة مالية ،فال بد من كونه معلوما ،كسائر عقود
املعاوضات
الثاين :تســليم رأس املــال يف جملس العقد كــا ذهب إليه
اجلمهور للخروج من النهي عن بيــع الكالئ بالكالئ((( خالفا
((( أخرجه مسلم يف املساقاة برقم:3055.

((( هو النسيئة بالنسيئة ،واحلديث أخرجه الدارقطني يف البيوع من سننه
عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام أن النبي ﷺ « هنى عن بيع الكالئ

بالكالئ حديث: 687 2ومالك يف األصول والثامر من املوطأ تعليقا
وضعفه ابن حجر يف املطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالين -

كتاب البيوع باب ما هنى عنــه من البيوع  -حديث:1446 وقال يف
ــح ُ
اقَ ،وا ْل َب َّز ُار
بلــوغ املرام من أدلة األحكام (ص :)249 :رواه إِ ْس َ
َاد َض ِع ٍ
بِإِسن ٍ
يف.
ْ
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ملالك ،فإنه أجــاز تأخريه اليومني والثــاث ال أكثر من ذلك،
وقالوا :لقاعدة « :ما قارب الــيء ُيعطى حكمه » ،حيث إهنم
اعتربوا هذا التأخري اليســر معفوا عنه؛ ألنه يف حكم التعجيل،
فأشبه التأخري للتشاغل بالقبض ،ومل جيوزوا تأخريه أكثر من ذلك
للحديث السابق(((.
•

•

•

((( انظر املقدمات املمهدات البن رشد ص .516
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شروط املسلم فيه

يشرتط فيه سبعة رشوط نظمها بعضهم بقوله:
مـحـــل ومقــدار ونــوع مؤجــل وتســليم رأس املــال
واجلنس والصفة.
قال يف رشح املهذب ((( « :ال جيوز يف عقد الســلم أن يتفرقا
قبل توفــر رشوطه :أن يكون يف جنس معلــوم ،بصفة معلومة،
ومقدار معلوم ،وأجل معلوم ،وتســليم رأس املال يف املجلس،
وتسمية مكان التسليم ».
األول :أن يكون املسلم فيه دين ًا موصوف ًا يف الذمة ،وهذا مما
((( (.)106 /13
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ال خالف فيه بني الفقهاء؛ ألنه املقصود من بيع السلم ،فإن كان

حارض ًا مل يكن سل ًام بل ناجز ًا بناجز.

الثاين :أن يكون املســلم فيه معلوم ًا ،مبينــ ًا بام يرفع اجلهالة

عنه ،ويســد األبواب إىل املنازعة بني املتعاقدين عند تســليمه،
وهذا مورد النــص فقد روى البخاري ومســلم((( من حديث

ابــن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال :قدم النبي ﷺ املدينة وهم
يسلفون بالتمر الســنتني والثالث ،فقال « :من أسلف يف يشء،

ففي كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم ».

الثالث :أن يكون املسلم فيه مؤجال ،للحديث السابق « :إىل

أجل معلوم ».

فأمر عليه الصالة والسالم باألجل يف السلم ،وأمره يقتيض

الوجوب ،فيكــون األجل من مجلة رشوط صحة الســلم ،فال
يصح بدونه.

((( البخــاري يف كتاب الســلم باب الســلم يف وزن معلوم  -حديث:
2147 ومسلم يف كتاب املساقاة باب السلم  -حديث:3095.
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وألن الســلم ُج ِّو َز رخصــة للرفق ،وال حيصــل الرفق إال

باألجل ،فــإذا انتفى األجــل انتفى الرفق ،وألن الســلم معناه
الســلف ،وهو أن يتقدم رأس املال ويتأخر املســلم فيه ،فوجب
منع ما أخرجه من ذلك.
قال الكاساين رمحه اهلل :ألن السلم حاالًّ يفيض إىل املنازعة؛
ألن الســلم بيع املفاليس ،فالظاهر أن يكون املســلم إليه عاجز ًا
عن تسليم املسلم فيه ،ورب الســلم يطالب بالتسليم فيتنازعان
عىل وجه تقع احلاجة إىل الفسخ ،وفيه إحلاق الرضر برب السلم؛
ألنه ســلم رأس املال إىل املسلم إليه ورصفه يف حاجته فال يصل
إىل املســلم فيه ،وال إىل رأس املال ،فرشط األجل حتى ال يملك
املطالبــة إال بعد حل األجــل ،وعند ذلك يقدر عىل التســليم
ظاهر ًا ،فال يــؤدي إىل املنازعة املفضية إىل الفســخ واإلرضار
برب السلم(((.
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)212 /5
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هذا ما ذهب إليه اجلمهور خالف ًا للشــافعية ،فإهنم أجازوه

يف احلــال بقياس األوىل ،فقد قــال الشــافعي يف األم(((َ « :فإِ َذا

َأ َج َاز َر ُس ُ
ــول اهللِ ﷺ َب ْي َع ال َّط َعا ِم بِ ِص َف ٍة َإل َأ َج ٍل ك َ
َان  -واهلل َت َع َال
ِ ٍ
ــو َز؛ ألَ َّن ُه َل ْي َس ِف ا ْل َب ْي ِع َم ْعنًى
َأ ْع َل ُم َ -ب ْي ُع ال َّط َعا ِم بِص َفة َحاال َأ ْج َ

ُون بِ ِص َف ٍة م ْضمون ًا َع َل ص ِ
إال َأ ْن َيك َ
احبِ ِه َفإِ َذا َض ِم َن ُم َؤ َّخر ًا َض ِم َن
َ
َ ُ

ُم َع َّجــا َوك َ
َان ُم َع َّجال َأ ْع َج َل ِمنْ ُه ُم َؤ َّخــر ًاَ ،واألَ ْع َج ُل ُأ ْخ ِر َج ِم ْن
َم ْعنَى ا ْل َغ َر ِر َو ُه َو ُم َ ِام ٌع َل ُه ِف َأ َّن ُه َم ْض ُم ٌ
ون َل ُه َع َل َب ِائ ِع ِه بِ ِص َف ٍة.

وملــا روي أن النبــي ﷺ اشــرى مجال من أعرايب بوســق
متر ،فأتاه يتقاضاه ،فلام دخل البيت مل جيد التمر ،فاستقرض النبي
ﷺ من خولة بنت حكيم متر ًا ،وأعطــاه إياه ،وقال « :أما إنه قد
كان عندي متر ،ولكنه كان غربا »(((.
((( األم للشافعي  95 /3ط دار املعرفة.

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب البيوع مجاع أبواب السلم
 -باب جواز الســلم احلال من حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل عنها

برقم:10378.
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الرابــع :أن يكون األجل معلوم ًا للحديث الســابق؛ وهذا
مما ال خالف فيه فإنــه « إن كان األجل جمهوال أفىض إىل املنازعة
وذلك مفسد للعقد ،ســواء كانت اجلهالة متفاحشة أو متقاربة ؛
وألن جهالة األجل مفسدة للعقد ،كجهالة القدر»(((.
اخلامس :أن يكون املســلم فيه مقدور التســليم عند حمله ؛
ليقدر عىل تســليمه عند وجوب التسليم ،وهو بالعقد يف السلم
احلال ،وحيــاول األجل يف املؤجل ،فلو أســلم فيام يندر وجوده
كلحم الصيد بموضع العزة أو فيام لو استقىص صفة عز وجودها
كاللؤلــؤ الكبار واليواقيــت وجارية وأختهــا أو ولدها ،أو يف
منقطع عند احللول كالرطب يف الشــتاء ،أو مظنون احللول عنده
لكن بمشــقة شــديدة مل يصح ،فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن
اعتيد نقله للبيع ولو من مسافة بعيدة للقدرة عليه وإال فال(((.
((( بدائع الصنائع للكاساين .213 / 5

((( غاية البيان رشح زبد ابن رسالن للرميل (.)191 / 1
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الســادس :تعيني مكان اإليفاء ،إن كان حلمله مؤنة أو كان
حمل العقد ال يصلح للتسليم ،لئال يفيض إىل النزاع .وفيه تفصيل
بــن املذاهب وهو ال خيــرج عن هذا الذي قررته و مل يشــرطه
احلنابلة وال املالكية ،ولكن استحبه املالكية(((.
•

•

•

((( انظر أســنى املطالب رشح روض الطالــب 128 /2ط دار الكتاب
اإلسالمي و البحر الرائق رشح كنز الدقائق  176 /6ط دار الكتاب
اإلسالمي و القوانني الفقهية البن جزي  232 /1ط دار الفكر ،29
االختيار لتعليل املختار (.)34 /2
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املقصد الشرعي من عقد السلم

رشع عقد السلم لسد حاجة ذوي احلاجة من الزراع والصناع
ونحوهم حينام تتقارص نفقاهتم عن زراعتهم أو صناعتهم ،فأباح
هلم الشــارع أن يعقدوا صفقات بيع ما سيزرعون أو يصنعنون
ليتبلغوا بالثمن العاجل يف تيسري أمورهم.
كــا أنه حيقــق منفعــة مبارشة للمشــري بضــان توريد
املحصول الزراعي أو املنتوج الصناعي بســعر أقل مما لو اشرتاه
مبارشة.
قال يف االختيــار((( « :رشع حلاجتهــم إىل رأس املال ،ألن
((( االختيار لتعليل املختار (.)34 /2
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أغلب من يعقده من ال يكون املسلم فيه يف ملكه؛ ألنه لو كان يف
ملكه يبيعه بأوفر الثمنني فال حيتاج إىل السلم ».
•

•

•
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عالقة السلم باالستصناع

االســتصناع يف اللغة :مصدر اســتصنع اليشء :أي دعا إىل

صنعه ،ويقال :اصطنع فالن بابا :إذا سأل رجال أن يصنع له بابا،

كام يقال :اكتتب ،أي أمر أن يكتب له

ويف االصطــاح هو عىل ما عرفه بعــض احلنفية :عقد عىل

مبيع يف الذمة رشط فيه العمل

(((

و صورة االستصناع هي أن يقول إنسان لصانع  -من خفاف

أو صفار أو غريمها  :-اعمل يل خفا ،أو آنية من أديم أو نحاس،

من عنــدك بثمن كذا ،ويبني نوع ما يعمل وقدره وصفته ،فيقول

الصانع :نعم(((.

((( املوسوعة الفقهية .325/3

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)2 /5
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وهــو نوع من أنواع الســلم ،إذ أن الســلم إمــا أن يكون
بالصناعات أو باملزروعات ،أو غري ذلك.
فاالستصناع يتفق مع السلم بصورة كبرية ،فإن األجل الذي
يف الســلم هو ما وصف يف الذمة ،ومما يؤكــد هذا جعل احلنفية
مبحث االســتصناع ضمن مبحث السلم ،كام يقول املريغيناين:
وال بأس بالسلم يف طســت أو قمقمة أو خفني أو نحو ذلك إذا
كان يعرف« الستجامع رشائط السلم »(((.
وهو ما فعله املالكية والشافعية ،إال أن السلم عام للمصنوع
وغريه ،واالســتصناع خاص بام اشــرط فيه الصنع ،والســلم
يشــرط فيه تعجيل الثمن ،يف حني أن االستصناع التعجيل فيه
 عند أكثر احلنفية  -ليس برشط.•

•

•

((( اهلداية يف رشح بداية املبتدي (.)77 /3
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الفرق بني السلم واالستصناع

الســلم أو الســلف :هو بيع آجل بعاجلُ ،يقدّ م فيه الثمن،
ويؤخر املبيع.
وعقد االستصناع :عقد مع ذي صنعة عىل عمل يشء معني.
وتكون مادة الصنع مــن الصانع كاالتفاق عىل صنع أواين،
أو أحذية ونحومها.
فإن كانت العني من املســتصنع ال مــن الصانع ،فإن العقد
يكون إجارة ال استصناع ًا.
وينعقد االستصناع باإلجياب والقبول بني الطرفني.
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وهو عقد الزم يشــبه الســلم؛ ألنه بيع معدوم ،لكن أجيز
للحاجــة إليه ،ويفرتق عنــه من حيث إنه ال جيــب فيه تعجيل
الثمن ،فيكفي فيه العربون.
والباعث عىل عقد الســلم شــدة حاجة البائــع إىل نقود،
والباعث عىل عقد االستصناع رغبة وحاجة املستصنع.
•

•

•
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التصرف بدين السلم قبل قبضه

من مسائل الســلم التي حتتاج مزيد بحث؛ ملا هلا من أثر يف
تفعيل دور السلم يف تنشيط االقتصاد اإلسالمي مسألة الترصف
بدين الســلم قبل قبضه؛ بيعا أو نحوه ،فإن من اشرتى سلام قد
حيتاج أن يبيع املســلم فيه قبل قبضه؛ ليحقق لنفسه ضامن الربح،
فإنه ما اشــرى سلام يف الغالب إال لذلك ،إال أنه ملا كان من شأن
املبيع أن يكون مملوكا للبائع قادرا عىل الترصف فيه ،واملسلم فيه
قبــل قبضه غري مملوك وال هو قادر عىل الترصف فيه ،فهل يصح
ترصفه فيه؟
حمل خالف بني أهل العلم ،فقد ذهب إىل جواز ذلك السادة
املالكية يف غري الطعام ،ومنعه اجلمهور.
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واألصل يف هذه املســألة ما أخرجه أبوداود((( من حديث
حكيم بن حــزام ريض اهلل تعاىل عنه ،أنه قال لرســول اهلل ﷺ:
يا رسول اهلل ،يأتيني الرجل فرييد مني البيع ليس عندي ،أفأبتاعه
له من السوق؟ فقال « :ال تبع ما ليس عندك ».
فاحلديث واضــح الداللة يف عموم البيعــات أنه ال يصح
ملن اشــراها أن يبيعها قبل أن يقبضها ،ملــا يف ذلك من الغرر،
وألنه مل يتحقق له ملكها ،وإنام يبيع اإلنسان ما يملكه ملكا تاما،
وألنه قد ال يقدر عىل تســليمها ،وهلذا املعنى ذهب مجهور أهل
العلــم ،فلم يروا جواز الترصف بدين الســلم – املســلم فيه –
قبل قبضه.
قال ابن رشد رمحه اهلل تعاىل((( :اختلف العلامء يف بيع املسلم
((( أبواب اإلجارة  -باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده حديث:3057 ،

والرتمذي يف البيوع عن رسول اهلل ﷺ  -باب ما جاء يف كراهية بيع

ما ليس عندك حديث:1189.

((( بداية املجتهد وهناية املقتصد (.)221 /3
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فيه إذا حان األجل من املســلم إليه قبل قبضه  -فمن العلامء من
مل جيز ذلك أصال ،وهــم القائلون بأن كل يشء ال جيوز بيعه قبل
قبضه ،وبه قال أبو حنيفة ،وإسحاق ،ومتسك أمحد ،وإسحاق يف
منع هذا بحديث عطية العويف ،عن أيب ســعيد اخلدري قال :قال
رسول اهلل  -ﷺ « :-من أسلم يف يشء فال يرصفه يف غريه »(((.
وقال السادة احلنفية« :وال جيوز الترصف يف رأس مال السلم
واملســلم فيه قبل القبض« أما األول فلام فيه من تفويت القبض
املســتحق بالعقد .وأما الثاين فألن املسلم فيه مبيع والترصف يف
املبيع قبل القبض ال جيوز»(((.
وقال الكاســاين :ال جيوز اســتبدال املســلم فيه قبل قبضه
بأن يأخذ رب الســلم مكانه من غري جنســه ملا ذكرنا أن املسلم
((( احلديث أخرجه الدارقطني يف كتاب البيوع من ســننه من حديث أيب
سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه برقم:2610.

((( اهلداية يف رشح بداية املبتدي (.)74 /3
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فيــه ،وإن كان دينــا فهو مبيــع وال جيــوز بيع املبيــع املنقول
قبل القبض(((.
وبمثله قال السادة الشافعية.
فقد قال النووي يف املجموع :والسلم ال جيوز أخذ العوض
عنه ،وذلك لقوله ﷺ « من أسلم يف يشء فال يرصفه إىل غريه »(((.
والسادة احلنابلة قالوا نحو ذلك.
فقد ذكر ابــن قدامة رمحه اهلل أن بيع املســلم فيه قبل قبضه
حرام بغري خــاف يعلمه ،فقال :أما بيع املســلم فيه قبل قبضه
فــا نعلم يف حتريمه خالفا ،وقد هنى النبــي ﷺ عن بيع الطعام
قبل قبضه وعن ربح ما مل يضمن ،وألنه مبيع مل يدخل يف ضامنه،
فلم جيز بيعه كالطعام قبل قبضه ،وأمــا الرشكة فيه والتولية فال
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)214 /5
((( املجموع رشح املهذب (.)145 /13
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جتــوز أيضا؛ ألهنام بيع عىل مــا ذكرنا من قبل ،وهبــذا قال أكثر
أهل العلم(((.
ولعله مل ير خالف مالك رمحه اهلل يف جتويزه البيع قبل القبض
يف غري الطعام ،كام سيأيت ،حلمله احلرمة عىل الطعام .كام مل يرش إىل
الروايــة الثانية عن أمحد يف جواز بيعه قبل القبض لعدم اعتبارها
يف املذهب ،لذلك قال املرداوي :هذا املذهب وعليه األصحاب
وقطع به أكثرهم.
ويف املبهج وغريه رواية بأن بيعه يصح ،واختاره الشيخ تقى
الدين رمحه اهلل وقــال :هو قول ابن عباس ريض اهلل عنهام ،لكن
يكون بقدر القيمة فقط؛ لئال يربح فيام مل يضمن ،قال :وكذا ذكره
اإلمام أمحد يف بدل القرض وغريه .اهـ (((.
((( املغني .)201 / 4( -

((( اإلنصاف للمرداوي (.)108 / 5
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وذكر صاحب األسئلة واألجوبة الفقهية ((( روايتني ألمحد
يف هذه املســألة؛ إحدامها :ال جيوز االعتياض عن دين الســلم
بغــره ،كقول الشــافعي وأيب حنيفة؛ ملا روي عنــه  -ﷺ  -أنه
قال« :من أســلم يف يشء فال يرصفه إىل غريه » وهذه الرواية هي
املعروفة عند متأخري أصحــاب اإلمام أمحد ،وهي التي ذكرها
اخلرقي وغريه.
والقول الثاين :جيوز ذلك ،كام جيوز يف غري دين السلم ،ويف
املبيع من األعيان ،وهو مذهب مالك(((.
وأما مالك رمحه اهلل :فإنه منع رشاء املســلم فيه قبل قبضه يف
موضعني فقط:
أحدمها :إذا كان املســلم فيه طعاما ،وذلك بناء عىل مذهبه
((( عبــد العزيز بن حممــد بن عبد الرمحن بن عبد املحســن الســلامن،
توىف1422هـ.

((( (.)341 /4
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يف أن الذي يشــرط يف بيعه القبض هو الطعام عىل ما جاء عليه
النص يف احلديث.
والثاين :إذا مل يكن املســلم فيه طعاما فأخذ عوضه املسلم ما
ال جيوز أن يسلم فيه رأس ماله ،مثل أن يكون املسلم فيه عرضا،
والثمن عرضا خمالفا له فيأخذ املســلم من املســلم إليه إذا حان
األجل شــيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن ،وذلك أن
هذا يدخله إما ســلف وزيادة ،إن كان العرض املأخوذ أكثر من
رأس مال السلم ،وإما ضامن وسلف إن كان مثله أو أقل. ...
فإن كان رأس مال الســلم عينا وأخذ املســلم فيه عينا من
جنســه جاز ما مل يكن أكثر منه ،ومل يتهمــه عىل بيع العني بالعني
نســيئة إذا كان مثله أو أقل ،وإن أخذ دراهــم يف دنانري مل يتهمه
عىل الرصف املتأخر ،وكذلــك إن أخذ فيه دنانري من غري صنف
الدنانري التي هي رأس مال السلم.
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وأما بيع الســلم من غري املســلم إليه :فيجــوز بكل يشء
جيــوز التبايع به ما مل يكــن طعاما « ألنه ال يدخلــه بيع الطعام
قبل قبضه »(((.
هذا ما ذهــب إليه اجلمهــور ،وقد جنح إليــه جممع الفقه
اإلسالمي يف قرار رقم )7/1( 63 :فقال :وكذلك ال جيوز بيع
السلعة املشرتاة سل ًام قبل قبضها.
و أكده يف قراره رقم)8/5( 74 :
وذهبت إليه املعايري الرشعية يف معيار السلم رقم  10ونصه:
ال جيوز للمسلم (املشرتي) أن يبيع املسلم فيه قبل قبضه.

(((

وقد ذكر الصديق الرضير  -عافــاه اهلل تعاىل  -ثالث علل
حلرمة بيع املسلم فيه قبل القبض ،وهي:
((( بداية املجتهد وهناية املقتصد (.)221 /3
((( املعايري الرشعية ص .161
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 -1الربا ،قال :وهذا ما يراه املالكية.
 -2الغرر الناشئ عن عدم القدرة عىل التسليم.
 -3أن املســلم فيه قبل القبض من ضامن البائع ،وال يدخل
يف ضامن املشــري إال بالقبض ،فبيعه قبل قبضه يدخل يف النهي
عن ربح ما مل يضمن(((.
ومع ذلك فاحلاجة لبيعه قبل القبض يمكن أن تغطى بالسلم

املوازي ،وهو أن يعقد ِ
املسلم سلام موازيا مستقال مع طرف ثالث
ليبيع سلعة مواصفاهتا مطابقة يف مواصفاهتا للسلعة التي اشرتاها
بعقد الســلم األول ،فيكون املشرتي يف الســلم األول بائعا يف
السلم الثاين (((.
((( الســلم وتطبيقاته املعارصة جملة جممع الفقه اإلســامي الدويل العدد
التاسع ج.401/1

((( املعايري الرشعية ،معيار السلم والسلم املوازي ص .134
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فهذا بيــع جائز رشعا برشط أن ال يربط عقد الســلم بعقد
ســلم آخر ،بل جيب أن يكون كل واحد منهام مستقال عن اآلخر
يف مجيع حقوقه والتزاماته((( ،وهو حيقق املقصود من بيع السلعة
قبل قبضها.
•

((( كام نص عليه املعيار السابق.

•

•
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السلم بسعر السوق يوم التسليم

صورة املسألة :أن يشرتي الســلعة من املزروع أو املصنوع
بثمن يتفقان عليه يســلم يف املجلس أو يف حــدود ثالثة أيام كام
مىض تقريره ،وحتدد السلعة بصفاهتا النافية للجهالة ،إال أنه يرتك
حتديد الكمية إىل سعر الســوق يوم التسليم ،كام لو أسلم ألفا يف
قمح ذات صفات حمددة ،وترك حتديد كميته لســعر السوق يوم
الوفاء ،ناقصا  %5مثال .فهل جيوز مثل هذا العقد؟
وقد اشتهر عن ابن تيمية رمحه اهلل القول بجواز السلم بسعر
الســوق يوم التوفية ،وهو ما نص عليــه يف اختياراته الفقهية
((( ص  114وجمموع الفتاوى.393/5

(((
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فقد قال « :ولو أســلم مقدارا معلومــا إىل أجل معلوم يف يشء
بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يســاوي بقدر معلوم صح،
كالبيع بالسعر» .اهـ.
ويف هذا القول فســحة للعاقدين لو صح خترجيه؛ ملا فيه من
رفع الغبن عن البائع أو املشرتي أحيانا.
إال أنــه يصادم النص الصحيح الرصيح « من أســلف يف
يشء ،ففــي كيل معلــوم ،ووزن معلوم ،إىل أجــل معلوم »

(((

فإنــه يــدل بوضوح عىل عدم جواز الســلم بســعر الســوق؛
الشــراطه الكيل املعلــوم ،أي الوحدات املســلم فيهــا عَدّ ًا
وحــدّ ًا ،بحيث يكون علمهــا نافي ًا للجهالة التــي قد تكون يف
َ
رشاء الغائب.
وجعل املسلم فيه أو رأس مال السلم مضاف ًا إىل السوق يوم
((( سبق خترجيه (ص .)26
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الوفاء جيعله جمهوالً غري معلوم ،ويوقع الناس يف أتون اخلالف،
ولذلك مل يرتضه مجهور العلامء.
وقد ورد عن أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه ،قال:
«الســلم بام يقوم به الســعر ربا ،ولكن أسلف يف كيل معلوم إىل
أجل معلوم »(((.
كام أن جتويز ذلك يعنى الغرر املنهي عنه ،فقد روى مســلم
من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال « :هنى رســول اهلل
ﷺ عن بيع احلصاة ،وعن بيع الغرر »(((.
ولــو كانت هذه الصورة جائزة ملــا كان لقوله ﷺ « يف كيل
معلوم ووزن معلوم » فائدة.
((( عزاه احلافظ يف فتح الباري  )435 / 4( -إىل عبد الرزاق يف املصنف.

((( صحيح مســلم  -كتاب البيوع باب بطــان بيع احلصاة  -حديث:
2862.
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وهو أيضــا يتناىف مع العلة الترشيعيــة التي أبيح من أجلها
الســلم مع أن األصل عدمه ،وهي الرفق بالبائع واملشرتي ،فإن
البائــع قد حيقق مصلحة هبذا البيع ،فباإلضافة إىل متويله لزراعته
أو صناعته ،فإن الســعر قد يكون رخيصا وقت التســليم لكثرة
العــرض ،فيترضر كثريا .كــا قد يترضر املشــري أيضا الذي
حرص عىل الرشاء سلام ليحقق لنفسه ربحا متوقعا ،فإذا علم أن
املسلم إليه سيحاسبه عىل سعر املثل مل ينشط للرشاء لعدم فائدته
له ،فهو إنام قدم ماله ليحقق ربحا يوازي مدة حبس املال أو أكثر،
فــإذا مل جيده فإنه يكون قد خاطر بامله مــن غري فائدة ،وليس يف
ذلك كياسة جتارية؛ ألن للزمن حصة يف الثمن.
و ينقــل الباحثون عن اإلمــام ابن تيمية رمحــه اهلل جتويزه
لذلــك بام ذكره يف كتاب العقود ((( ،عن أمحد أنه « جيوز أن يأخذ
((( ص.165 -164
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بالســعر من الفامي((( وغريه ،فيجوز الرشاء بالعوض املعروف
واالســتئجار بالعوض املعــروف ،وكذلك التــزوج بالعوض
املعروف ،ثم قال :فإذا كان الشــارع جيوز النكاح بال تقدير ،فهو
بجــواز البيع واإلجارة بال تقدير ثمــن وأجرة ،بل بالرجوع إىل
الســعر املعلوم ،والعرف الثابت أوىل وأحرى ،وعىل هذا عمل
املسلمني دائ ًام ،ال يزالون يأخذون من اخلباز اخلبز ،ومن اللحام
اللحم ،ومن الفامي الطعم ،ومن الفاكهي الفاكهة ،وال يقدرون
الثمن ،بل يرتاضيان بالسعر املعروف ،ويرىض املشرتي بام يبيع به
البائع لغريه من الناس وهذا هو املسرتسل ،وهو الذي ال يامكس،
بل يرىض بام يبتاع به غريه ،وإن مل يعرف قدر الثمن فبيعه جائز إذا
أنصفه ،فإن غبنه فله اخليار .اهـ (((.
((( قال يف املغرب يف ترتيب املعرب (ص )368 :بتشــديد الياء السكري
وهو الذي يسميه العوام البياع.

((( قــال يف الرشح الكبري عــى متن املقنع ( :)79 /4املسرتســل الذي
ال حيسن أن يام كس ،ويف ٍ
لفظ :الذي ال يامكس ،فكأنه اسرتسل إىل =
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والناظر يف هذه العبارة التي يرى فيها املجوزون السلم بسعر
السوق ،ال جيد فيها النص عىل املبت َغى عن اإلمام أمحد رمحه اهلل،
فإنه يف البيع العادي ،ومنه بيع املسرتسل ويسمى بيع االستجرار
الذي جيري العمل به يف األمصار يف حمقرات األمور غالبا ،والتي
ال يرتتــب عليها خــاف يف اجلملة ،بخالف بيع الســلم الذي
ينفــرد عن البيوع األخرى برشوط ،ولــه وضع خاص يف الفقه
اإلســامي نظر ًا لكونه عىل خالف القياس كام يراه مجهور أهل
العلم ،كام أنه قد يكون يف نفائس األموال وبمبالغ طائلة ،والذي
يؤدي االختالف فيه إىل فساد ذات البني ،فالغرر فيه واضح ِّبي،
ناهيك عن خمالفته للنص الرصيح الصحيح.
= البائــع فأخذ ما أعطاه من غري مما كســة وال معرفة بغبنه ،قال ابن
قدامة ( :)498 /3فأما غري املسرتسل ،فإنه دخل عىل بصرية بالغبن،

فهو كالعامل بالعيب ،وكذا لو اســتعجل ،فجهــل ما لو تثبت لعلمه،

مل يكن له خيــار؛ ألنه انبنى عىل تقصريه وتفريطه .واملسرتســل هو
اجلاهل بقيمة السلعة ،وال حيسن املبايعة.

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

53

ولذلك ذهب مجهور أهل العلم ومنهم الســادة احلنابلة إىل
عدم جواز السلم بسعر السوق ،أو بام ينقطع به السعر ،أو بام يبيع
الناس ،أو بام بعتها به ،أو بام باعها أو اشرتاها فالن ،أو بام يعطى
فيها ،أو بقيمتهــا ،أو برقمها ،إذا مل يكن معروفا هلام ،وذلك ألن
الثمن يف كل هــذه احلاالت جمهول وقت العقد ،وهذا من الغرر
الذي يمنع صحة العقد(((.
قال ابن قدامة:
فصل :ومتى باعاه الســلعة برقمهــا ،وال يعلامنه أو جهال
رأس املــال يف املرابحــة ،أو املواضعة أو التوليــة أو جهل ذلك
أحدمها أو جهــل قدر الربــح أو قدر الوضيعــة فالبيع باطل؛
ألن العلــم بالثمن رشط لصحــة البيع ،فال يثبــت بدونه .ولو
((( الغرر للرضير ص.277
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باعــه بامئة ذهبا وفضة مل يصح البيع .وهبذا قال الشــافعي وقال
أبو حنيفة :يصح ويكون نصفني؛ ألن اإلطالق يقتيض التسوية،
كاإلقرار(((.
•

•

((( املغني البن قدامة (.)144 /4

•
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الفرق بني بيع السلم وبيع املعدوم

املعدوم هــو بيع ما ليس عنــد اإلنســان((( .ومن رشوط
صحة العقــد أن يكون املعقود عليه موجــود ًا حني العقد( ،أي
غــر معدوم) وهوال حيتمــل البيع أص ً
ال النعــدام املنفعة حالة
العقد ،لذلــك اتفق الفقهاء عىل أنه ال يصــح بيع املعدوم كبيع
حل َب َلة للنص؛
ما مل خيلق ،وبيــع املضامني ،وبيع املالقيحَ ،
وح َبل ا َ

وألجل اجلهالة(((.

قــال اإلمام النــووي رمحه اهلل تعــاىل :بيع املعــدوم باطل
باإلمجاع ،ونقل ابن املنذر وغريه إمجاع املســلمني عىل بطالن بيع
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)214 /6
((( املوسوعة الفقهية . 172/16
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الثمرة ســنتني ونحو ذلك((( ،وذلك ملا روى أبو هريرة ريض اهلل
عنــه أن النبي ﷺ « هنى عن بيع الغرر »((( والغرر ما انطوى عنه
أمره ،وخفي عليه عاقبته.
إال أن ابــن تيمية رمحــه اهلل تعاىل نــازع يف دعوى اإلمجاع
فقال :ليس يف كتاب اهلل وال ســنة رســوله  -ﷺ -بل وال عن
أحــد من الصحابة  -ريض اهلل تعــاىل عنهم  -أن بيع املعدوم ال
جيوز ال لفظ عام وال معنى عام ،وإنــا فيه النهي عن بيع بعض
األشــياء التي هي معدومة ،كام فيه النهي عن بيع بعض األشياء
التي هي موجودة ،وليســت العلة يف املنع ال الوجود وال العدم،
ٍ
الغرر.
بــل الذي ثبت يف الصحيح عن النبي ﷺ أنه هنى عن بيع
والغرر ما ال يقدر عىل تسليمه ســواء كان موجود ًا أو معدوم ًا،
كالعبد اآلبق ،والبعري الشــارد ،ونحو ذلــك مما قد ال يقدر عىل
((( املجموع رشح املهذب (.)258 /9

((( أخرجه مسلم يف البيوع باب بطالن بيع احلصاة برقم:2862.
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تســليمه ،بل قد حيصل وقد ال حيصل ،هو غرر ال جيوز بيعه وإن
كان موجود ًا ،فإن موجب البيع تسليم املبيع والبائع عاجز عنه،
واملشــري إنام يشــريه خماطرة ومقامرة ،فإن أمكنه أخذه كان
مر
مر البائع .وإن مل يمكنه أخــذه كان البائع قد َق َ
املشــري قد َق َ
املشــري .وهكذا املعدوم الذي هو غرر ،هنــى عن بيعه لكونه
غررا ال لكونه معدوما(((.
وابــن تيمية رمحــه اهلل ال ينازع يف بطالن بيــوع الغرر التي
وردت يف احلديث ،وإنام ينازع يف جعل بيع املعدوم باط ً
ال كقاعدة
كلية مطردة ،بدليل ما ذكره من أن الشارع صحح بيع املعدوم يف
بعض املواضع ،فإنه ثبت عنه من غري وجه « أنه هنى عن بيع الثمر
حتى يبدو صالحه » و« هنى عن بيع احلب حتى يشتد » وهذا من
أصح احلديث ،وهو يف الصحيــح عن غري واحد من الصحابة،
((( جمموع الفتاوى (.)542 /20
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قد فــرق بني ظهــور الصالح وعــدم ظهوره فأحــل أحدمها
وحرم اآلخر(((.
ومثل هذا االستثناء هو حمل اتفاق بني أهل العلم ،فإن السلم
هو من بيع املعدوم إال أنه مستثنى ،قال الرسخيس رمحه اهلل تعاىل:
ألن جواز الســلم بخالف القياس فإنه بيع املعدوم ،وإنام جعل
املسلم فيه كاملوجود حك ًام حلاجة املسلم إليه(((.
ولذلك قسم ابن القيم رمحه اهلل تعاىل املعدوم ثالثة أقسام:
 -1معدوم موصوف يف الذمة ،فهذا جيوز بيعه اتفاقا.
 -2معدوم تبع للموجــود ،وإن كان أكثر منه وهو نوعان:
نوع متفــق عليه ،ونوع خمتلف فيه ،فاملتفــق عليه بيع الثامر بعد
بدو صالح ثمرة واحــدة منها ،والنوع املختلف فيه كبيع املقاثئ
((( جمموع الفتاوى (.)544 /20

((( املبسوط للرسخيس (.)97 /21
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واملباطــخ إذا طابت ،فهذا فيه قوالن ،أحدمهــا :أنه جيوز بيعها
مجلة ،ويأخذها املشــري شــيئا بعد يشء ،كام جرت به العادة،
وجيري جمرى بيــع الثمرة بعد بدو صالحها ،وهذا هو الصحيح
من القولني الذي اســتقر عليه عمل األمــة ،وال غنى هلم عنه،
ومل يأت باملنع منه كتاب وال ســنة وال إمجاع ،وال أثر وال قياس
صحيح ،وهو مذهــب مالك وأهل املدينــة ،وأحد القولني يف
مذهب أمحد ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.
 -3معــدوم ال يدرى حيصل أو ال حيصــل ،وال ثقة لبائعه
بحصولــه ،بل يكون املشــري منه عىل خطر ،فهــذا الذي منع
الشارع بيعه ال لكونه معدوما ،بل لكونه غررا(((.
وهذا التقســيم دقيق حيقق التوافق بني ما ورد عن الشــارع
احلكيــم إباحته وما ورد عنه منعه ،وهــو الذي يتفق مع ما قرره
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)716 /5
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العلامء من االســتثناءات لبيع املعدوم ،فإهنم يرصحون بجواز
بعــض الصور فيقولون :يعترب موجــودا حكام لذلك يصح بيعا
ال عدة((( ،وقد جيوز بيع املعدوم للحاجة(((.
وهو ما رصح بــه اإلمام النووي رمحــه اهلل تعاىل فإنه قال:
األصل أن بيع الغرر باطل هلذا احلديث  -يعني حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ هنى عن بيع الغرر -واملراد ما كان فيه
غــرر ظاهر يمكن االحرتاز عنه( ،فأما) ما تدعو إليه احلاجة وال
يمكن االحرتاز عنه؛ كأساس الدار ورشاء احلامل مع احتامل أن
احلمل واحد أو أكثر وذكر ،أو أنثى ،وكامل األعضاء أو ناقصها
وكرشاء الشــاة يف رضعها لبــن ،ونحو ذلك فهــذا يصح بيعه
باإلمجاع ،ونقل العلامء اإلمجاع أيض ًا يف أشياء غررها حقري(((.
((( اهلداية يف رشح بداية املبتدي (.)77 /3

((( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)124 /4
((( املجموع رشح املهذب (.)258 /9
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وبناء عليه فإن السلم مستثنى من بيع املعدوم باتفاق؛ لسببني:
األول :أن النص وارد فيه فال يصح قياسه عىل بيع املعدوم،
قال الرسخيس رمحــه اهلل تعاىل :القياس يأبى جــوازه؛ ألنه بيع
املعــدوم ،وبيــع ما هو موجود غــر مملوك للعاقــد باطل فبيع
املعــدوم أوىل بالبطالن ،ولكنا تركنا القياس بالكتاب والســنة،
أما الكتــاب فقوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [البقــرة ،]282 :وقال ابن عباس:
أشهد أن الســلم املؤجل يف كتاب اهلل  -تعاىل  -أنزل فيه أطول
آية وتال هذه اآلية ،والســنة ما روي أن النبي  -ﷺ  « -هنى عن
بيع ما ليس عند اإلنســان ورخص يف السلم »((( .ففي هذا دليل
أنه جوزه للحاجة مع قيام الســبب املعجز له عن التسليم ،وهو
عدم وجوده يف ملكه ،ولكن بطريق إقامة األجل مقام الوجود يف
((( تقدمت اإلشارة إىل ما يف هذا احلديث من كالم.
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ملكه رخصة؛ ألن بالوجود يف ملكه يقدر عىل التسليم وباألجل
كذلك ،فإنه يقدر عىل التسليم إما بالتكسب يف املدة أو جميء أوان
احلصاد يف الطعام.ثم ذكــر حديث ابن عباس  -ريض اهلل تعاىل
عنه – املتقدم أن النبي  -ﷺ  -دخل املدينة فوجدهم يســلفون
يف الثامر السنة والسنتني فقال  -صلوات اهلل تعاىل عليه  « :-من
أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم » فقد
قررهم عىل أصل العقد(((.
الثاين :أن وصفه بصفاته الرافعة للجهالة جتعله كأنه مشاهد،
فلم يكن فيه ذلك الغرر الذي يوقع اخلالف.
•

•

((( املبسوط للرسخيس (.)124 /12

•
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تطبيقات السلم املعاصرة

عقد الســلم من أهم العقود التي يمكــن أن تفيد املرصفية
اإلســامية ك ّ ًَم ونوع ًا؛ إذ يتحقق به تنشيط حركة االقتصاد ،من
خالل العقــود التي جيرهيا الزراع والصناع مع املصارف لتمويل
مزارعهم ومصانعهم ،فيوفرون ســيولة يستطيعون هبا اإلنتاجية
الربحية ،كام تســتفيد املصارف فائــدة كربى من خالل توظيف
املال الذي تعج به خزائنها وال تســتطيع تنميته بالوســائل التي
حتقق نوعا مــن احلامية والربحيــة ،فهي تعاين كثــر ًا من إدارة
االســتثامر ،كام تعاين البنوك التقليدية من إدارة الســيولة بسبب
الوفرة املالية الكبرية لدهيا.
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فإذا ف َّعلت هذا الباب اســتطاعت حتريك كثري من املصانع

املتعثرة ،واملزارع الداثرة واخلارسة.

قال العالمة الدكتور صديق الرضير حفظه اهلل :عقد السلم
يمكن أن يطبق يف جماالت عديدة ،ويكون بديال رشعيا للتمويل
بالقــرض بفائدة يف كل املجاالت التي حيتــاج فيها إىل التمويل؛
املجال الزراعي والصناعــي والتجاري ،وحيقق مصلحة املمول
– املسلم إليه – واملمول – املســلم – يف احلصول عىل املنتجات
الزراعية والصناعية والتجارية بأثامن رخيصة ومرشوعة ،متكن
واملمول حتقيق
املمــول
من الربح احلــال ،ويف حتقيق مصلحة
ِّ
َّ
مصلحة املجتمع بتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة التي تعود

عىل النــاس مجيعا بالنفع ،وختليص املجتمــع من األرضار التي
تصيبه من التعامل بالربا ،وسد حاجة الناس مجيعا هلذا التعامل.
وذكر العالمة الدكتور نزيه محاد حفظه اهلل أن الســلم يعترب
أداة متويل (ائتامن) ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي ،ويف
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نشاط املصارف اإلسالمية من حيث مرونتها واستجابتها حلاجة
التمويل املختلفة ،ســواء كان متويال قصري األجل أو متوســطه
أو طويله ،واســتجابتها حلاجات رشائح خمتلفــة ومتعددة من
العمالء ،ســواء كانت من املنتجــن الزراعيني أو الصناعيني أو
املقاولني ،أم من التجار ،واســتجابتها لتمويل نفقات التشغيل
والنفقات الرأس مالية األخــرى ،وذكر صور ًا تطبيقي ًة كثرية يف
فصل كامل.
وقد ذكر جممع الفقه اإلســامي يف قراره اخلاص بالســلم
الصادر يف دورته التاسعة ،وكان مما أشار إليه من تطبيقات السلم
يف األبواب التالية:
أ -يصلــح عقد الســلم لتمويل عمليــات زراعية خمتلفة،
حيث يتعامل املرصف اإلســامي مع املزارعني الذين يتوقع أن
توجد لدهيم السلعة يف املوسم من حماصيلهم أو حماصيل غريهم
التي يمكن أن يشــروها ويســ ّلموها إذا أخفقوا يف التسليم من
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حماصيلهمَ ،ف ُي َقدِّ ُم هلم هبذا التمويل نفع ًا بالغ ًا ويدفع عنهم مشقة

العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم.

ب -يمكن استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي
والصناعي ،والســيام متويل املراحل الســابقة إلنتاج وتصدير
السلع واملنتجات الرائجة ،وذلك برشائها َسل ًام وإعادة تسويقها

بأسعار جمزية.

جـــ -يمكن تطبيق عقد الســلم يف متويل احلرفيني وصغار
املنتجني الزراعيني والصناعيني عن طريق إمدادهم بمستلزمات
اإلنتاج يف صورة معدات وآالت أو مواد أولية ،كرأس مال سلم
مقابل احلصول عىل بعض منتجاهتم وإعادة تسويقها.
ويمكن كذلك أن يســتفاد منــه يف مجيع الســلع واملعادن
واحليوان والبضائع ،وحتى املنافع عند مجاعة من الفقهاء،كام أنه
يمكن جتزئة تسليم املســلم فيه عىل أوقات متفرقة معلومة ،وأن
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يكون سلام حاال أو مؤجال ،وأن يكون رأس مال السلم نقدا أو
سلع ًة ،أو طعام ًا أو حيوان ًا.
ويمكن أيضا اللجوء إليه يف متويــل األصول الثابتة كبديل
للتأجري التموييل ،حيث يقوم املــرف بتمويل األصول الثابتة
الالزمــة لقيام املصانع احلديثة أو إلحالهلــا يف املصانع القديمة
القائمة وتقديم تلك األصول كرأس مال ســلم مقابل احلصول
عىل جزء مــن منتجات تلك املصانع عىل دفعــات وفق ًا آلجال
تسليم مناسبة.
ومن التطبيقات احلديثة الواســعة العمل لبيع السلم؛ املنتج
الــذي يقدمه بعض البنوك اإلســامية – املشــهور بني الناس
بقرض الســلم  -واملختار من صيغ مخس قدمت لتكون بديال
عن التورق املنظم ،بضوابط اعتمدهتا اهليئة الرشعية ،وهي:
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 -1جيب أن تراعى يف مجيع صيغ وتطبيقات عقد الســلم،
فيام مل يرد يف هذه الفتــوى ،الضوابط الواردة يف املعايري الرشعية
هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وخاصة
معيار السلم والسلم املوازي رقم  10ومعيار اجلمع بني العقود
رقم  25ومعيار القبض رقم 18
 -2جيب أن تكون مجيــع عمليات البيع حقيقية ال صورية،
تنقل امللك والضامن من البائع إىل املشرتي.
 -3جيب أال تتــم عمليات البيع قبل متلــك البائع وقبضه
للمبيع قبضا رشعيا ناقال للضامن ،سواء كان حسيا أو حكميا.
 -4إذا كان البنــك وكيال عن املســلم إليه ىف رشاء بضاعة
الســلم فليس له رشاؤها بأكثر من ثمــن املثل دون إذن املوكل،
وأمــا إذا كان أصيال فله أن يبيع البضاعــة بالثمن املوعود به أو
بأقل منه.

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

69

 -5جيب أال يؤول عقد السلم إىل حصول املتعامل (املسلم
إليه) من البنك (املسلم) عىل نقد عاجل مقابل نقد آجل أكثر منه
مضمون للبنك عىل املتعامل ،كأن يكــون حتديد كمية البضاعة
املباعة سلام عىل أساس مبلغ حمدد.
وقد جعل هذا املنتج املرصيف قارصا عىل الســلم يف ســلعة
معينة ،وهي ســلعة الســكر الذي تنتجه رشكة اخلليج للسكر،
وفق اتفاقيات وعقود بينه وبني الرشكة ،وبينه وبني املستفيدين.
و عــى اهليئة الرشعيــة يف البنك وعــى املدققني الرشعيني
عبء تطبيق هذه الضوابط املهمة ،فإن الواقع العميل هلذا العقد
ال يمثل هذه الضوابط(((.
والنامذج كثرية عىل تفعيل بيع السلم يف املصارف اإلسالمية،
ال سيام البنوك يف بعض الدول فقد نشطت  -كثري ًا  -الزراعة بسببه،
((( انظر امللحق التايل :توضيحات حول منتج السلم.
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وحققت توازنا بني ســعر التكلفة والربح مــع تكاثر املحصول
وتضخم العملة ،وفعله بعض البنوك اإلسالمية وال يزال يتعامل
به أحيانا لتنمية بعض الدول األعضاء ،ويفعله أحيانا بعض البنوك
اإلسالمية األخرى يف بعض الصناعات النفطية واألولية وحيقق
نتائج جيدة.
وينبغي تنشــيط هذا العقد وتوسيع جماالته زراعيا وصناعيا
وتوريدا حتى حيقق أكرب فائدة ونفع يف التنمية االقتصادية املحلية
وال سيام بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والسوق
اإلسالمية املشرتكة.
ويمكــن التحوط له بعقود ســلم موازيــة وذلك برشوط
وضوابط الســلم احلقيقــي ،وقد بحثت املعايــر الرشعية هليئة
املحاســبة واملراجعــة املاليــة « األيــويف » وأصــدرت املعيار
رقم  10للســلم والســلم املــوازي ،وجاء يف الســلم املوازي
الضوابط التالية:
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السلم املوازي:
 1/6جيوز للمســلم إليه أن يعقد سل ًام موازي ًا مستق ً
ال مع
طرف ثالث للحصول عىل ســلعة مواصفاهتا مطابقة للســلعة
املتعاقد عىل تسليمها يف السلم األول ليتمكن من الوفاء بالتزامه
فيــه ،ويف هذه احلالة يكون البائع يف الســلم األول مشــري ًا يف
السلم الثاين.
 2/6جيوز للمسلم أن يعقد سل ًام موازي ًا مستق ً
ال مع طرف
ثالث لبيع سلعة مطابقة يف مواصفاهتا للسلعة التي اشرتاها بعقد
الســلم األول .ويف هذه احلالة يكون املشــري يف السلم األول
بائع ًا يف السلم الثاين.
 3/6يف كلتــا احلالتني املذكورتني يف البندين  1/6و2/6
ال جيوز ربط عقد ســلم بعقد ســلم آخر ،بل جيب أن يكون كل
واحد منهام مستق ً
ال عن اآلخر يف مجيع حقوقه والتزاماته ،وعليه
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فــإن أخل أحد الطرفــن يف عقد الســلم األول بالتزامه ال حيق
للطرف اآلخر (املترضر باإلخالل) أن حييل ذلك الرضر إىل من
عقد معه سل ًام موازي ًا ،سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ.
 4/6تنطبق مجيع أحكام السلم املبينة يف البنود  5 – 1عىل
السلم املوازي.
وهذا حيقق الربح ومحاية رأس مال البنك بقدر كبري.
واهلل ويل التوفيق وهو نعم املوىل ونعم النصري
وصــى اهلل وســلم وبــارك عىل ســيدنا حممد وعــى آله
وصحبه وسلم.
•

•

•
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مـالحـــق
آلية السلم يف بعض البنوك اإلسالمية:
عرض لبعــض صيغ وتطبيقات عقد الســلم الذي ترغب
بعض البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يف استخدامه لتوفري
الســيولة لعمالئها مقدم للجنة التنســيق الرشعي للمؤسسات
املالية اإلسالمية:
أوال :الضوابط العامة:
 -1جيب أن تراعى يف مجيع صيغ وتطبيقات عقد الســلم،
فيام مل يرد يف هذه الفتــوى ،الضوابط الواردة يف املعايري الرشعية
هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وخاصة
معيار السلم والسلم املوازي رقم  10ومعيار اجلمع بني العقود
رقم  25ومعيار القبض رقم .18
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 -2جيب أن تكون مجيــع عمليات البيع حقيقية ال صورية،
تنقل امللك والضامن من البائع إىل املشرتي.
 -3جيب أال تتــم عمليات البيع قبل متلــك البائع وقبضه
للمبيع قبضا رشعيا ناقال للضامن ،سواء كان حسيا أو حكميا.
 -4إذا كان البنــك وكيال عن املســلم إليه ىف رشاء بضاعة
الســلم فليس له رشاؤها بأكثر من ثمــن املثل دون إذن املوكل،
وأمــا إذا كان أصيال فله أن يبيع البضاعــة بالثمن املوعود به أو
بأقل منه.
 -5جيب أال يئول عقد الســلم إىل حصول املتعامل (املسلم
إليه) من البنك (املسلم) عىل نقد عاجل مقابل نقد آجل أكثر منه
مضمون للبنك عىل املتعامل ،كأن يكــون حتديد كمية البضاعة
املباعة سلام عىل أساس مبلغ حمدد.
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ثانيا :صيغ الســلم التطبيقيــة التي تتوافر فيهــا الضوابط

الرشعية:

الصيغة األوىل:
 -1يشرتي البنك كمية من بضاعة السلم من املتعامل تسلم
عىل دفعــات يف تواريخ حمددة ،ويتفقان عــى حتديد ثمن وقدر
وصفة البضاعة وموعد تســليمها ،ثم يسلمه الثمن عند التعاقد
أو خالل ثالثة أيام عىل األكثر.
 -2وحتــى يتحوط املتعامل البائع ســلام للوفــاء بالتزامه
بتســليم بضاعة السلم إىل البنك يف موعد التســليم املتفق عليه
حيصــل املتعامل عىل وعــد ملزم من طرف ثالــث ببيع بضاعة
بصفة بضاعة الســلم إىل املتعامل بثمن معني يف موعد تســليم
بضاعة السلم.
 -3عند حلول موعد تسليم البضاعة يوكل املتعامل (املسلم
إليه) البنك (املســلم) يف رشاء بضاعة الســلم من الواعد ببيعها
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للمتعامــل وقبضها نيابة عنه ثم قبضها لنفســه ،بــأن يقول له:
وكلتك يف رشاء بضاعة بصفة بضاعة الســلم من الواعد ببيعها
فاقبضها يل ثم اقبضها لنفسك.
 -4إذا متلــك البنــك البضاعة بعقد الســلم ثم قبضها من
املتعامل يقوم ببيعها لطرف ثالث واعد برشائها منه ،ويسلمها له
عن طريق خصمها من حسابه وقيدها يف حساب املشرتي.
سند الصيغة:
القول بجواز توكيل املســلم إليه للمســلم يف رشاء بضاعة
السلم وقبضها للمســلم إليه ثم قبضها لنفسه ،أو توكيل املسلم
إليه للمســلم يف قبض بضاعة الســلم بعد رشاء املسلم إليه هلا
بنفســه ،هو الصحيح من مذهب احلنابلة كام جاء يف اإلنصاف،
بل هو النص يف املذهب كام جاء يف كشاف القناع عن متن اإلقناع
والرشح الكبري واملغني البن قدامة ،وهو مذهب املالكية ىف غري
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الطعام ،وهو وجه عند الشافعية كام جاء يف اإلقناع يف حل الفاظ
أيب شجاع والرشح الكبري للرافعي ،وهو مذهب احلنفية كام جاء
ىف رشح فتح القدير ،إذا قبض املســلم بضاعة الســلم مرة عن
املسلم إليه ومرة أخرى عن نفسه ،بأن كال أو وزن أو عد بضاعة
السلم مرتني.
احلنـابلـة:
جاء يف كشاف القناع عن متن اإلقناع (:)481 / 9
الســ َل َم ِ
(وإِ ْن َق َ
((ل ُث َّم ا ْقبِ ْض ُه
َ
الر ُج ُل (ا ْقبِ ْضــ ُه) َأ ْيَّ :
ــال) َّ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
اس َتنَا َب ُه ِف َق ْب ِض ِه
لنَ ْفس َك) َو َف َع َل َ
(ص َّح) ا ْل َق ْب ُض لك ٍُّل من ُْه َم ؛ لَ َّن ُه ْ
َله فإ َذا َقب َضه ُلِوك ِِّل ِه ج َاز َأ ْن ي ْقبِ َضه لِنَ ْف ِس ِ
ــه ،ك ََم َل ْو ك َ
َان َل ُه َو ِدي َع ٌة
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ َ

ِعنْدَ َم ْن َل ُه َع َل ْي ِه َد ْي ٌن َو َأ ِذ َن ُه ِف َق ْب ِض َها َع ْن َد ْينِ ِه ( َف َي ِص ُّح َق ْب ُض َو ِك ٍ
يل

َان ِم ْن َغ ْ ِي ِجن ِ
ِم ْن َن ْف ِس ِه لِنَ ْف ِس ِه ن َّص ًاَّ ،إل َما ك َ
ْس َمالِ ِه) َأ ْيَ :د ْينِ ِه َف َل

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
او َض ٌة َل ْ َي ْأ َذ ْن فِ َيها).
َيص ُّح َق ْب ُض ُه م ْن َن ْفسه لنَ ْفسه لَ َّنَا ُم َع َ
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وجاء يف اإلنصاف (:)92/5
(قال يف الرعاية :وإن قال :اشــره (أي بضاعة الســلم) يل
ثم اقبضه لنفســك صح الرشاء ،ثم إن قال :اقبضه لنفســك مل
يصح قبضه لنفســه .و إن قال :اقبضه يل ثم اقبضه لك صح عىل
الصحيح من املذهب ،وعنه ال يصح).
وجاء يف الرشح الكبري البن قدامة (:)346 / 4
وإن قال :اشرت يل هبا (أي بالدراهم) طعاما ثم اقبضه لنفسك
ففعل صح الرشاء ومل يصح القبض لنفســه عىل ما تقدم يف مثل
هذه الصورة ،وإن قال :اقبضه يل ثم اقبضه لنفسك ففعل صح،
نص عليه ،وقال أصحاب الشــافعي :ال يصح؛ ألنه ال جيوز أن
يكون قابضا من نفســه لنفسه ،ولنا :أنه جيوز أن يشرتي من مال
ولده ويبيعه ويقبض لنفسه من نفسه ولولده من نفسه ،وكذلك
لو وهب ولده الصغري شــيئ ًا جاز أن يقبل له من نفسه ،ويقبض
منها ،فكذا ههنا).
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وجــاء يف املغني يف فقــه اإلمام أمحــد بن حنبل الشــيباين

(:)209 / 8

ــالْ :اش َ ِ
(وإِ ْن َق َ
ــر ِل ِ َبا (أي الدراهم) َط َعامــ ًاُ ،ث َّم َأ ْقبِ ْض ُه
َ

ِ ِ
الشا ُءَ ،و َل ْ َي ِص َّح ا ْل َق ْب ُض لِنَ ْف ِس ِهَ ،ع َل َما
لنَ ْفســكَ ،ف َف َع َلَ ،ص َّح ِّ َ
ِ ِ
ِ
ور ِةَ ،وإِ ْن َق َال :ثم ا ْقبِ ْض ُه لِنَ ْف ِســك َف َف َع َل،
َت َقدَّ َم ِف م ْث ِل َهذه ُّ
الص َ

ــك ،وهك ََذا َجِيع ا َْلس ِ
ِ ِ
ــائ ِل ا َّلتِي
َص َأ ْحَــدُ َع َل نَظ ِري َذل َ َ َ
َج َاز .ن َّ
ُ َ
ــت ،إ َذا َح َص َل ال َّط َعا ُم ِف َي ِد َع ْم ٍرو لِ َز ْي ٍدَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه َأ ْن َي ْقبِ َض
َت َقدَّ َم ْ
ِم ْن َن ْف ِس ِه.

ِ
و َق َال َأصحاب َّ ِ ِ
ِ
وز َأ ْن َيك َ
ُون
ي ُ
ْ َ ُ
َ
الشــافع ِّيَ :ل َيص ُّح؛ لَ َّن ُه َل َ ُ

َقابِض ًا لِنَ ْف ِس ِه ِم ْن َن ْف ِس ِه.

ــري لِنَ ْف ِس ِ
ــه ِم ْن م ِ
ــال َو َل ِد ِهَ ،و َي ْقبِ َض
ي ُ
وز َأ ْن َي ْش َ ِ َ
َو َلنَاَ :أ َّن ُه َ ُ
َ

ــه ِمن َن ْف ِس ِه ،وك ََذلِ َك َلو وه ِ ِ ِ
لِنَ ْف ِس ِ
الص ِغ ِري َش ْيئ ًاَ ،ج َاز َأ ْن
ب ل َو َلده َّ
ْ َ َ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اهنَا).
َي ْق َب َل َل ُه م ْن َن ْفسهَ ،و َي ْقبِ َض من َْهاَ ،فك ََذا َه ُ
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املالكية:
جاء ىف منح اجلليل رشح خمترص خليل (:)74/11
(و أما ما وكّل عىل رشائه فباعه لنفسه فقد قبضه الوكيل قبل
بيعه لنفسه ،ويده كيد موكله).
الشافعية:
وجاء يف اإلقناع يف حل ألفاظ أبى شجاع (:)466 / 1
(ولو كان عليــه طعام أو غريه من ســلم أو غريه فدفع إىل
عيل واقبضه
املســتحق دراهم ،وقال :اشــر هبا مثل ما تستحقه َّ
يل ثم اقبضه لنفســك ففعل صح الرشاء والقبض للموكل ،وال
يصح قبضه لنفســه الحتــاد القابض واملقبــض ،والمتناع كونه
ال لغريه يف حق نفسه ،ويف ٍ
وكي ً
وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه،

وإنام يمتنع قبضه من نفسه لغريه).

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

81

وجاء يف الرشح الكبري للرافعي (:)455 / 8
(ولو كان عليــه طعام أو غريه من ســلم أو غريه فدفع إىل
املســتحق دراهم ،وقال :اشرت هبا مثل ما تستحقه واقبضه يل ،ثم
اقبضه لنفســك ،ففعل صح الرشاء والقبض للموكل ،ومل يصح
قبضه لنفســه الحتاد القابض واملقبض وامتناع كونه وكيال لغريه
يف حق نفسه هذا هو املشهور ،وحكى املسعودي وجها أنه يصح
قبضه لنفسه ،وإنام املمتنع أن يقبض من نفسه لغريه).
فاملشهور عند الشافعية عدم جواز توكيل املسلم إليه للمسلم
يف رشاء بضاعة السلم وقبضها للمســلم إليه ثم لنفسه ،وهناك
وجه ضعيف عندهم بجواز ذلك ،ويقوي هذا الوجه الضعيف
أنه إذا صح توكيل املســلم إليه للمســلم يف رشاء بضاعة السلم
وقبضها نيابة عن املســلم إليه ،فقد صارت البضاعة عنده أمانة
ألنه وكيل ،فإذ ًا جاز له أن يعرض عىل املوكل (املسلم إليه) رشاء
هذه البضاعة إذا وافق املوكل ،ويصري قابضا هلا حكام ،ألن ما بيد
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الشــخص مقبوض له حكام ،وال يلزم أن يــرد الوكيل البضاعة
التي اشــراها من املوكل إىل املوكل أوال ثم يقبضها منه ثانيا ،إذا
جــاز ذلك جاز أن يأذن املوكل للوكيــل يف قبض البضاعة التي
اشرتاها وقبضها للموكل لنفسه من املوكل.
احلـنـفـيـة:
جاء يف رشح فتح القدير (:)103 / 7

ُـــر ِحنطة فلام حل األجل اشرتى املسلم
ومن أســلم يف ك ِّ

ُـــر ًا وأمر رب السلم أن يقبضه قضاء عن املسلم
إليه من رجل ك ّ

فيه فاقتضاه رب الســلم بحقه ،بأن اكتاله مرة وحازه إليه مل يكن
مقتضيا حقه حتى لو هلك بعد ذلك هيلك من مال املســلم إليه

ويطالبه رب الســلم بحقه ،وإن أمره أن يقبضه له ،أي للمسلم
إليه ثم يقبضه لنفســه ،فاكتاله له أي رب السلم للمسلم إليه ،ثم
اكتاله مرة أخرى لنفســه صار مقتضي ًا مستوفي ًا حقه ،وهذا ألنه
اجتمعــت صفقتان برشط الكيل فال بد مــن الكيل مرتني لنهي
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رســول اهلل ﷺ عن بيع الطعام حتى جيري فيــه صاعان؛ صاع
البائع وصاع املشــري ،وقد أخذوا يف صحة األمر أن يقبضه له

ثم يقبضه لنفســه ،وعندي ليس هذا برشط بل الرشط أن يكيله

مرتني ،حتى لو قال له اقبض الك ُِّر الذي اشــريته من فالن عن
حقك فذهــب فاكتاله ثم أعاد كيله صــار قابضا؛ ألن الفرض

أنه ال يصري قابضا لنفســه بالكيل األول بــل بالثاين فلام قال له
اقبضه عن حقك واملخاطب يعلم طريق صريورته قابضا لنفسه

أن يكيلــه مرة للقبض عن اآلمر وثانيا ليصري هو قابضا لنفســه
ففعل ذلك صار قابضا حقه كأنه قال له اذهب فافعل ما تصري به

قابضــا ،ولفظ اجلامع يفيد ما قلنا فإنه مل يزد فيه عىل قوله فاكتاله

ثم اكتاله لنفسه جاز).

هذا ويغني عن الكيل مرتني ،قيده يف حســاب املســلم إليه

أوال فيكون قابضا للمســلم إليه ،ثم خصمه من حساب املسلم

إليه وقيده يف حسابه ثانية فيكون قابضا لنفسه ،والقيد يف احلساب

قبض حكمي فيغني عن القبض احليس كام تقدم.
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الصيغة الثانية:
 -1يشــري البنك (املســلم) كمية من بضاعة السلم من
املتعامل (املسلم إليه) تسلم عىل دفعات يف تواريخ حمددة ويتفقان
عىل حتديد ثمن وقدر وصفة البضاعة وموعد تسليمها ثم يسلمه
الثمن عند التعاقد.
 -2وحتــى يتحوط املتعامل البائع ســلام للوفــاء بالتزامه
بتســليم بضاعة السلم إىل البنك يف موعد التســليم املتفق عليه
حيصــل املتعامل عىل وعــد ملزم من طرف ثالــث ببيع بضاعة
بصفة بضاعة الســلم إىل املتعامل بثمن معني يف موعد تســليم
بضاعة السلم.
 -3عند حلول موعد تسليم البضاعة يقوم املتعامل (املسلم
إليه) برشاء البضاعة بنفســه من الواعد ببيعهــا ثم يوكل البنك
(املســلم) يف قبضها من بائعها نيابة عن املتعامل (املسلم إليه) ثم
قبضها لنفسه.
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 -4إذا متلــك البنــك البضاعة بعقد الســلم ثم قبضها من
املتعامل يقوم ببيعها لطرف ثالث واعد برشائها منه ويسلمها له
عن طريق خصمها من حسابه وقيدها يف حساب املشرتي.
سند الصيغة:
نفس األدلة التي وردت حتت الصيغة األوىل ،ومنها:
ما جاء يف كشاف القناع عن متن اإلقناع (:)481 / 9
الســ َل َم ِ
(وإِ ْن َق َ
ــم ا ْقبِ ْض ُه
َ
(ل ُث َّ
الر ُج ُل (ا ْقبِ ْض ُه) َأ ْيَّ :
ــال) َّ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
اس َتنَا َب ُه ِف َق ْب ِض ِه
لنَ ْفس َك) َو َف َع َل َ
(ص َّح) ا ْل َق ْب ُض لك ٍُّل من ُْه َم ؛ لَ َّن ُه ْ
َله فإ َذا َقب َضه ُلِوك ِِّل ِه ج َاز َأ ْن ي ْقبِ َضه لِنَ ْف ِس ِ
ــه ،ك ََم َل ْو ك َ
َان َل ُه َو ِدي َع ٌة
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ َ

ِعنْدَ َم ْن َل ُه َع َل ْي ِه َد ْي ٌن َو َأ ِذ َن ُه ِف َق ْب ِض َها َع ْن َد ْينِ ِه ( َف َي ِص ُّح َق ْب ُض َو ِك ٍ
يل

َان ِم ْن َغ ْ ِي ِجن ِ
ِم ْن َن ْف ِس ِه لِنَ ْف ِس ِه ن َّص ًاَّ ،إل َما ك َ
ْس َمالِ ِه) َأ ْيَ :د ْينِ ِه َف َل
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
او َض ٌة َل ْ َي ْأ َذ ْن فِ َيها).
َيص ُّح َق ْب ُض ُه م ْن َن ْفسه لنَ ْفسه لَ َّنَا ُم َع َ
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الصيغة الثالثة:
 -1يشــري البنك كمية من بضاعة الســلم مــن املتعامل

(املســلم إليه) تســلم عىل دفعات يف تواريخ حمددة ويتفقان عىل
حتديد ثمن وقدر وصفة البضاعة وموعد تســليمها ثم يســلمه

الثمن عند التعاقد.

 -2وحتــى يتحوط املتعامل البائع ســلام للوفــاء بالتزامه

بتســليم بضاعة السلم إىل البنك يف موعد التســليم املتفق عليه

حيصــل املتعامل عىل وعــد ملزم من طرف ثالــث ببيع بضاعة
بصفة بضاعة الســلم إىل املتعامل بثمن معني يف موعد تســليم

بضاعة السلم.

 -3عند حلول موعد تســليم البضاعة يقوم املتعامل برشاء

البضاعة بنفســه من الواعــد ببيعها وقبضها بنفســه عن طريق
قيدها يف حسابه ،ثم يطلب قيدها يف حساب البنك بخصمها من

حسابه وإضافتها إىل حساب البنك ،ومن ثم يتحقق قبض البنك

احلكمي لبضاعة السلم دون وكالة.

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

87

 -4إذا متلــك البنــك البضاعة بعقد الســلم ثم قبضها من

املتعامل يقوم ببيعها لطرف ثالث واعد برشائها منه ويسلمها له
عن طريق خصمها من حسابه وقيدها يف حساب املشرتي.
الصيغة الرابعة:
 -1يشرتي البنك كمية من بضاعة السلم من املتعامل تسلم

عــى دفعات يف تواريــخ حمددة ويتفقان عــى حتديد ثمن وقدر
وصفة البضاعة وموعد تسليمها ثم يسلمه الثمن عند التعاقد.

 -2وحتــى يتحوط املتعامل البائع ســلام للوفــاء بالتزامه

بتســليم بضاعة السلم إىل البنك يف موعد التســليم املتفق عليه

حيصــل املتعامل عىل وعــد ملزم من طرف ثالــث ببيع بضاعة
بصفة بضاعة الســلم إىل املتعامل بثمن معني يف موعد تســليم

بضاعة السلم.

 -3يوكل البنك (املشرتي لبضاعة السلم) املتعامل (البائع

ســلام) يف قبض بضاعة الســلم بأن يقيدها يف حســابه لديه أو
لدى غريه.
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ثــم قبضها من
 -4إذا متلــك البنك البضاعة بعقد الســلم َّ

املتعامل يقوم ببيعها لطرف ثالث واعد برشائها منه ويسلمها له
عن طريق خصمها من حسابه وقيدها يف حساب املشرتي.
سند الصيغة:
أوالً :توكيــل البنك (املشــري لبضاعة الســلم) املتعامل

(البائع سلام) يف قبض بضاعة السلم بأن يقيدها يف حسابه لديه أو
لدى غريه فيتحقق القبض احلكمي للبنك ،جيوز قياسا عىل ما لو

أعطى املشرتي البائع كيسا ليضع فيه املبيع فإن ذلك يعترب قبضا
ضمنيا من املشــري ،وقد علل احلنفية جواز ذلك بقوهلم « :أن
املشــري أصبح مالكا للبضاعة بالرشاء فأمره يكون مضافا إىل

ملكه فيصح ويصبح قابضا ،ألنه وإن كان البائع ال يكون وكيال

للمشــري قصدا يف قبض املبيع إال أنه يكون وكيال ضمنا وتبعا

للظرف أو الوعاء ،وهذا املثال هو للقبض تبعا وضمنا .فاحلنفية
يرون إن إصدار أمر من املشــري املالك إىل البائع بعد عقد البيع

بالترصف يف املبيــع ترصفا ماديا ،كطحن القمح ،وكوضع املبيع
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يف وعــاء أو خمزن معني أو قيده يف حســابه ،يعــد قبضا حكميا
ينتقل به الضامن ،و ُيعطي املشــري سلطات مطلقة يف الترصف

يف بضاعة السلم.

ثاني ًا :وإذا اعترب املشــري قابضا لبضاعة الســلم من البائع

يقيدها يف حسابه بناء عىل أمره ،فإن له أن يبيعها بنفسه من طرف

ثالث ،وله أن يوكل البائع نفســه يف بيعها وتســليمها للمشرتي

وقبض الثمن منه نيابة عنه.
مذهب الشافعية:

جاء يف اإلقناع ( « )465:1لو قال املشرتي للبائع وكل من

يقبض يل منك املبيع ففعل جاز ،ويكون وكيال للمشرتي ،وكذا

لو وكل البائع بأن يأمر من يشرتي منه للموكل ».

وعىل هذا األســاس فإن للبنك املشــري بضاعة سلام من

العميــل أن يوكل العميــل يف توكيل طرف ثالــث ليقبض منه
بضاعة السلم نيابة عن البنك املشرتي سلام.
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وال مانع رشعا من أن يوكل ُ
املســلم إليه يف أن يوكل
البنك
َ

الواعد برشاء بضاعة بصفة بضاعة السلم من البنك ،فإذا قبضها

من املتعامل عن طريق الوكيل الذي عينه البائع سلام كان للبنك

أن يبيع منه نفس البضاعة وهي عنده أمانة فيكون قابضا هلا حكام
ألن ما بيد الشــخص مقبوض له حكام ،دون حاجة إىل ردها إىل

املوكل ثم قبضها منه.

الصيغة اخلامسة:
 -1يشرتي البنك كمية من بضاعة السلم من املتعامل تسلم

عــى دفعات يف تواريــخ حمددة ويتفقان عــى حتديد ثمن وقدر
وصفة البضاعة وموعد تسليمها ثم يسلمه الثمن عند التعاقد.

 -2وحتــى يتحوط املتعامل البائع ســلام للوفــاء بالتزامه

بتســليم بضاعة السلم إىل البنك يف موعد التســليم املتفق عليه

حيصــل املتعامل عىل وعــد ملزم من طرف ثالــث ببيع بضاعة
بصفة بضاعة الســلم إىل املتعامل بثمن معني يف موعد تســليم

بضاعة السلم.
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 -3يبيع البنك بضاعة الســلم (غري الطعام) لغري املســلم
إليه (ويمكــن أن يكون هــو للواعد بالرشاء منــه) قبل موعد
التســليم أو عنده بالثمن الذى يتم االتفاق عليه ويلتزم املســلم
إليه يف هذه احلالة بتسليم بضاعة السلم إىل مشرتهيا من البنك ىف
موعد التسليم.
سند الصيغة:
سند الفتوى بجواز بيع بضاعة السلم قبل قبضها ،إذا مل تكن
طعاما ،لغري املســلم إليه بالثمن الذي يرتاىض عليه العاقدان مع
قبض ثمن املبيع هو مذهب املالكية.
فقد جاء ىف الكايف ىف فقه أهل املدينة (:)342 /1
(وأما بيع ما ســلمت فيه من العروض كلها من غري بائعها
فال بأس بذلك قبل قبضه عند أجله أو قبل أجله ،بام شــئت من
الثمن كلــه بمثل نقدك أو أكثر وزنا أو أجــود عينا أو أقل وزنا

92

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

أو أدنى عينا أو بام شــئت من العــروض كلها وهذا كله فيام عدا
املأكول واملرشوب).

وجاء ىف بداية املجتهد (:)342/ 2
(وأما بيع الســلم من غري املسلم إليه فيجوز بكل يشء جيوز

التبايع به ما مل يكن طعاما؛ ألنه ال يدخله بيع الطعام قبل قبضه).
 -1سند أن القيد يف احلساب قبض حكمي:

وأما اعتبار القيد يف احلســاب قبضا حكميــا فدليله قياس

القيد يف احلســاب يف أسواق الســلع الدولية املنظمة عىل القيد

يف احلســاب يف أســواق األســهم ويف املصــارف ،وقد صدر

يف اعتبــار القيــد يف احلســاب يف املصارف قبضــا حكميا عدة
قرارات منها:

أ ) قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،فقد جاء فيه:
(إن جملس جممع الفقه اإلســامي املنعقــد يف دورة مؤمتره

السادس بجدة يف اململكة العربية السعودية من  23 -17شعبان
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 1410هـ املوافق  20-14آذار (مارس)1990م .بعد اطالعه

عىل البحوث الــواردة إىل املجمع بخصوص موضوع :القبض:

صوره وبخاصة املستجدة منها وأحكامها،واستامعه للمناقشات

التي دارت حوله ،قرر):

أوالً :قبض األموال كام يكون حسي ًا يف حالة األخذ باليد ،أو

الكيل أو الوزن يف الطعام ،أو النقل والتحويل إىل حوزة القابض،
يتحقق اعتبار ًا وحكــ ًا بالتخلية مع التمكني من الترصف ولو مل

يوجد القبض حس ًا ،وختتلف كيفية قبض األشياء بحسب حاهلا
واختالف األعراف فيام يكون قبض ًا هلا.

ثاني ًا :أن من صور القبض احلكمي املعتربة رشع ًا وعرف ًا:
 -1القيــد املرصيف ملبلغ مــن املال يف حســاب العميل يف

احلاالت التالية:

أ  -إذا أودع يف حســاب العميل مبلغ مــن املال مبارشة أو

بحوالة مرصفية.
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ب  -إذا عقــد العميل عقد رصف ناجز بينه وبني املرصف

يف حال رشاء عملة بعملة أخرى حلســاب العميــل ،إذا اقتطع

املــرف  -بأمر العميل  -مبلغ ًا من حســاب له إىل حســاب
آخر بعملة أخرى ،يف املرصف نفســه أو غــره ،لصالح العميل
أو ملســتفيد آخر .وعىل املصارف مراعاة قواعد عقد الرصف يف

الرشيعة اإلسالمية.

ويغتفر تأخري القيد املرصيف بالصورة التي يتمكن املســتفيد

هبــا من التســلم الفعــي ،للمدد املتعــارف عليها يف أســواق
التعامــل .عىل أنــه ال جيوز للمســتفيد أن يتــرف يف العملة

خالل املدة املغتفرة إال بعــد أن حيصل أثر القيد املرصيف بإمكان

التسلم الفعيل.

ب ) مــا جاء يف املعايري الرشعيــة (املعيار الرشعي رقم 18

 3/5ىف القبض):

يعــد من القبض احلكمي إيداع شــخص مبلغ ًا من املال ىف

تم نقد ًا أم بحوالة
احلساب املرصيف للدائن بطلبه أو رضاه ،سواء ّ
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مرصفية أم بشيك مضمون الســداد من البنك املحسوب عليه،
وتربأ ذمة املودع إذا كان مدينا بذلك املبلغ.

جـ) ما جاء يف املعايري الرشعيــة (املعيار الرشعي رقم  1ىف

املتاجرة ىف العمالت):

 3/6/2يتحقــق القبــض بحصوله حقيقــة أو حكام،

وختتلف كيفية قبض األشــياء بحسب حاهلا واختالف األعراف

فيام يكون قبضا هلا.

 4/6/2يتحقق القبض احلقيقي باملناولة باأليدي.
 5/6/2يتحقق القبض احلكمي اعتبارا وحكام بالتخلية مع

التمكني من الترصف ولو مل يوجد القبض حسا(.وذكر من صور

القبض احلكمي املعتربة رشعا وعرفا القيد املرصيف ملبلغ من املال

يف حساب العميل).

 -2التعامل يف سوق الســلع جائز برشوطه مع أن القبض

يف هذه الســوق يكون بالقيد يف احلساب وليس بالقبض احليس
للسلع حمل التداول.
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جاء يف املعايري الرشعية (املعيــار الرشعي رقم  20ىف بيوع
السلع ىف األسواق املنظمة):
 1/3العقود احلالة.
جيوز إبرام العقود احلالة يف سوق السلع بالرشوط اآلتية:
 أن يكون املبيع موجودا ومملوكا للبائع. أن يكون املبيع معينا تعيينا يميزه عن غريه.ويكفي يف إثبات حتقق الرشطني السابقني الوثائق التي تثبت
وجود السلع وملكيتها ومتيزها عن غريها بأرقامها أو نحوها.
 أال يتضمن العقد رشطا يمنع املشــري من تســلم املبيعويلزمها باملقاصة بقيمته.
 أن يكون الثمن حاال.أما التأخر دون اشرتاط التأجيل يفتسليم املبيع املوجود املعني ،أو التأخر يف تسلم الثمن احلال ،فال
يؤثر عىل صحة العقد.
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 -2التواطؤ السابق عىل منظومة عقدية جائز برشوطه:
ذكرنا أن استخدام البنوك اإلسالمية لعقد السلم ينطوي عىل
عدة عقود ووعــود ليس بعضها رشطا يف البعض اآلخر ،فهناك
عقد ســلم بني البنك املشرتي سلام ،والعميل البائع سلام وهناك
وعد بالبيع صادر من طرف أجنبي لصالح املتعامل ،وهناك وعد
بالرشاء صادر من طرف أجنبي آخر لصالح البنك وهناك وكالة
يف الرشاء ويف القبض من املتعامل (املســلم إليه) للبنك املســلم
ومن البنك املسلم للمتعامل ،وهذه تعد منظومة عقدية استوفت
الرشوط الرشعية جلوازها وإلزامها.
جاء يف املعايري الرشعية( ،املعيــار الرشعي رقم  25اجلمع
بني العقود).
 1/7من أبرز صور املعامــات املالية املعارصة املنظومات
العقدية التي ينضوي حتت كل منها جمموعة عقود ووعود جيري
التواطؤ السابق بني طرفيها عىل إجرائها عىل نسق حمدد ،متالحق
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املراحل ،هيــدف إىل حتقيق املصلحة أو الغــرض الذي اجتهت
إرادة العاقدين إىل حتقيقه ،مثل املرابحة لآلمر بالرشاء ،واإلجارة
املنتهية بالتمليك ،واملشاركة املتناقصة.
 2/7تعترب املواطــأة املتقدمة يف اجلمع بــن العقود واجبة
املراعــاة ،وملزمة للطرفني ،تطبيقا للعــرف التجاري واملرصيف
املعارص املعترب رشعا ،إذا نص العقد عىل أهنا جزء منه.
 3/7تعترب الوعود التي تتضمنها املنظومات العقدية ملزمة
ملن أصدرها.
•

•

•
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 -1االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل

البلدحي ،جمد الدين أبو الفضل احلنفي ،مطبعة احللبي  -القاهرة.

 -2أســنى املطالب يف رشح روض الطالــب ،زكريا بن حممد بن

زكريا األنصاري ، ،ط دار الكتاب اإلسالمي.

 -3األم ،حممــد بــن إدريس الشــافعي ،دار املعرفــة  -بريوت،

1410هـ 1990-م.

 -4اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلالف ،عــاء الدين

أبو احلسن عيل بن ســليامن املرداوي الدمشــقي الصاحلي احلنبيل ،دار
إحياء الرتاث العريب.

 -5البحر الرائــق رشح كنز الدقائق ،زين الديــن بن إبراهيم بن

حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي ،ط دار الكتاب اإلسالمي.

 -6بدايــة املجتهــد وهناية املقتصد ،أبو الوليــد حممد بن أمحد بن

حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد.

 -7بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع ،عــاء الديــن،

أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ،دار الكتب العلمية ،ط،2
1406هـ 1986 -م.
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 -8تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشــية ِّ
الشــ ْلبِ ِّي ،عثامن بن

عيل بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي ،و احلاشية :شهاب
الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إســاعيل بن يونس ِّ
الش ْلبِ ُّي،
املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.

 -9التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،دار الكتاب العريب

 -بريوت ،ط 1405 ،1هـ.

 -10اجلامع الصحيح (صحيح مســلم) ،مســلم بن احلجاج بن

مسلم القشريي النيسابوري ،دار اجليل بريوت.

 -11اجلامــع الصحيح املخترص (صحيح البخــاري) ،حممد بن

إســاعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق د .مصطفى ديب البغا،
دار ابن كثري  ،الياممة  -بريوت ،ط1407 ،3هـ 1987 -م.

 -12اجلامع ألحــكام القرآن (تفســر القرطبــي) ،أبو عبد اهلل

حممد بن أمحد بــن أيب بكر بن فرح األنصــاري القرطبي ،حتقيق :أمحد
الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتب املرصيــة  -القاهرة ،ط،2

1384هـ  1964 -م.

 -13زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن

قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1415 ،27هـ 1994 -م.

 -14الســلم وتطبيقاته املعارصة ،بحــث للدكتور الصديق حممد

األمني الرضير ،جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،العدد التاسع.
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 -15ســنن الدارقطنــي ،عيل بن عمــر أبو احلســن الدارقطني

البغدادي ،حتقيق السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين ،دار املعرفة  -بريوت،

1386هـ 1966 -م .

 -16الســنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلســن بن عيل البيهقي،

جملــس دائرة املعــارف النظامية الكائنــة يف اهلند  -حيــدر آباد ،ط،1

1344هـ .

 -17الــرح الكبري عىل متــن املقنع ،عبد الرمحــن بن حممد بن

أمحد بن قدامة املقديس ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.

 -18غايــة البيان رشح زبد ابن رســان ،حممد بــن أمحد الرميل

األنصاري ،دار املعرفة  -بريوت.

 -19فتح البــاري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر

أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت 1379 ،هـ.
 -20فروع احلنفية للحسن بن زياد اللؤلؤي.

 -21القوانني الفقهية ،أبو القاســم ،حممد بــن أمحد بن حممد بن

عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي الغرناطي ،ط دار الفكر.

 -22املبسوط ،شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس،

حتقيــق خليل حمي الدين امليس  ،دار الفكــر للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ 2000م .

102

الـسـلـم وتطبيقـاته املعـاصرة

 -23جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن

تيمية احلراين ،دار الوفاء ،ط 1426 ،3هـ  2005 /م.

 -24املجموع رشح املهذب ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف

النووي ،دار الفكر.

 -25املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن

حممد بن محدويه احلاكم النيســابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1411 ،1هـ 1990 -م.

 -26املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن عيل

الفيومي ،املكتبة العلمية  -بريوت.

 -27املعايري الرشعية معيار السلم والسلم املوازي.
 -28املغــرب يف ترتيــب املعرب ،أبــو الفتح نــارص الدين بن

عبد الســيد بن عيل بن املطرز ،مكتبة أســامة بن زيــد  -حلب ،ط،1

1979م.

 -29املغني ،أبو حممــد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ابن

قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.

 -30مقاييس اللغة ،أيب احلســن أمحد بن ِ
فارس بن زك َِر ّيا ،حتقيق

السالم حممد َه ُارون ،احتاد الكتاب العرب 1423 ،هـ 2002 -م .
عبد َّ
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 -31املقدمــات املمهدات ،أبــو الوليد حممد بن أمحد بن رشــد

القرطبي ،حتقيق الدكتور حممد حجي ،دار الغرب اإلســامي ،بريوت
 -لبنان ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

 -32املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج (رشح النووي عىل

صحيح مســلم) ،أبو زكريا حييى بن رشف النووي ،دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت ،ط 1392 ،2هـ.

 -33املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،وزارة األوقاف والشــئون

اإلسالمية  -الكويت.

 -34نصــب الرايــة ألحاديث اهلدايــة ،مجال الديــن أبو حممد

عبد اهلل بن يوســف بن حممــد الزيلعي ،حتقيق حممد عوامة ،مؤسســة
الريان للطباعة والنرش  -بريوت  -لبنان ،ط1418 ،1هـ 1997 -م.

 -35اهلدايــة الكافية الشــافية لبيــان حقائق اإلمــام ابن عرفة

الوافية( .رشح حدود ابن عرفة للرصاع) ،حممد بن قاســم األنصاري،
أبو عبد اهلل ،الرصــاع التونيس املالكي ،املكتبة العلمية  -بريوت ،ط،1
1350هـ.

 -36اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،أيب احلســن عيل بن أيب بكر بن

عبد اجلليل الرشداين املرغياين ،املكتبة اإلسالمية.
•

•

•
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