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 املقدمة

 حممد بن، سيد األنبياء واملرسلنيعىٰل  والصالة والسالم، احلمد هلل رب العاملني 

 .عبد اهلل عليه أفضل الصالة وأتم التسليم

  ،وبعد

 سواء، فام زالت مواضيع االقتصاد اإلسالمي ميدانًا ِخْصبا للباحثني والدارسني

، والصناعة، ئل يف قطاع الزراعةوذلك بسبب التطور اهلا، كانوا رشعيني أم اقتصاديني

 وقد وَضعت أوروبا، وكان مبدأ هذا التطور يف أوروبا، والتجارة وأساليب اإلنتاج فيها

 ضْوء معطيات احلياة التي كانتعىٰل  الترشيعات والقوانني التي تنظم تبادل تلك السلع

س يف االقتصاد، تعيشها  التي َجَحدت رهبا يفوالعلامنية ، حيث سيادة الرأساملية التي ُتقدَّ

 . فجاءت األحكام والترصفات منبثقًة من هاتني الفلسفتني املاديتني، الترشيع

 بكل ما فيها من خري، العامل اإلسالميإىٰل  ثم انتقلت تلك الترشيعات والقوانني

 وجود ثغراتإىٰل  وبدأ املسلمون َيتنبَّهون شيئا فشيئا. دون متييٍز بني الغثِّ والسمني، ورش

 وأن هذا االقتصاد ال ينسجم مع الرشيعة، طرية يف الفكر االقتصادي الوضعي الربويخ

وأدرك ، وال مع طبيعة الشعوب اإلسالمية التي تتميز بعقيدهتا اإلسالمية، اإلسالمية

صياغة متفقة مع الرشيعة السمحة ، املسلمون أنه ال بد من صياغة جديدة لالقتصاد

  .ومبادئها اخلالدة
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 ما متلِكه األمة اإلسالمية من رصيٍد فقهي، ذلكعىٰل  الباحثني املسلمني ومما شجع

 والفقهاء يتداولون، يومنا هذاإىٰل  من عهد الرسالة اخلامتة، امتدَّ ألربعة عرش قرنا من الزمن

 وليستفيد املسلمون. والرشح واالختصار، مسائل الفقه واألحكام باالستنباط والتنقيح

 ،م ظهرت دراسات خمتلفة منها ما ُيعنى بتبويب املسائل وفهرستهامن ذلك املرياث الضخ

 ثـومنها ما يتناول املعامالت املعارصة بالبح، بسهولة ويرس ا الباحثونـليصل إليه

 ويقدم البديل الرشعي األفضل، رهاـالت املرشوعة من غيـز املعامـلَيِمي، والدرس

لك البحوث التي تناولت املسائل وكان هذا البحث أحد ت. للمعامالت غري املرشوعة

 . الفقهية املعارصة

، وتربز أمهية هذا البحث يف أنه حماولة لدراسة بيع السلم دراسة عملية تطبيقية

وكذلك ، فهو يتناول السلم كنشاط اقتصادي له ِميزات، وليست دراسة نظرية جتريدية

 مبينا ما يف الرشيعة، هاويذلل العقبات ويسهل، فهو يربز امليزات ويقدرها، أمامه عقبات

 بيَع السلم مبينا موقعه كام يرِبز. استيعاب املستجداتعىٰل  السمحة من مرونة جتعلها قادرة

 وذلك مفيد يف التمييز بني املعامالت، موازنا بينه وبينها، من املعامالت الرشعية األخرى

  .ه عن البيوع األخرىواستقالليت، فباملوازنة تتضح مالمح هذا البيع وشخصيته، املتشاهبة

 وهو، كام يبني هذا البحث السلَم مع ما يقابله من املعامالت يف القوانني الوضعية

مقابله يف القانون عىٰل  حيث يظهر بذلك تفوق السلم، ما يعرف بالبيع مؤجل التسليم

 . أن حيل حمل ذلك البيع وبكفاءة أكربعىٰل  وأن السلم قادر، الوضعي مبينا عَوره وغرره

*          *          * 
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 الفصل األول

 تعريف عام ببيع السلم
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 الفصل األول

 تعريف عام ببيع السلم

أتناول يف املبحث األول من هذا الفصل بيان احلقائق اللغوية والرشعية يف بيع 

ألي معاملة ، بيان احلقائق اللغوية والرشعيةعىٰل  ال سيام أن الفقهاء قد َدَرُجوا، السلم

عىٰل  وذلك لتكون هذه احلقائق َجليَّة يف أذهان من يطَّلعون؛ عِرضون هلا يف ثنايا كتبهمي

 فإن اخلوض يف بيان؛ اليشء فرع عن تصورهعىٰل  وألن احلكم. وتالميذ، فقههم من علامء

؛ لذا، ُيَعدُّ حديثا عن املجهول، األحكام قبل توضيح حقيقة هذه املفاهيم لغة ورشعا

 . َحْذو هؤالء العلامء يف بيان هذه احلقائق رأيت أن أْحُذو

 ،واإلمجاع، والسنة، ثم أعرض يف املبحث الثاين أدلة مرشوعية السلم من الكتاب

 وأنه رخصة قد استثني من أصل، خالف القياسعىٰل  ثم أعِرض أقوال القائلني بأن السلم

 األدلة الرشعيةعىٰل   ذلكمعتمدا يف، ثم مناقشة هذه األقوال وبيان ما هلا وما عليها، ممنوع

 ثم أحتدث عن احلكمة من مرشوعية، وأقوال األصوليني والفقهاء، من الكتاب والسنة

 . السلم

 : مبحثنيعىٰل  ويشتمل هذا الفصل

 . التعريف ببيع السلم :املبحث األول

 . أدلة مرشوعية بيع السلم :املبحث الثاين
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 املبحث األول

 تعريف ببيع السلم

 وملعرفة معنى، يتألف من ثالث مفردات، أو بيع السلف مركب لفظي، مبيع السل

 وأبدأ أوال ببيان احلقائق. ال بد من بيان املقصود بكل مفردة من مفرداته، أيِّ لفظ مركب

 وقد اخرتت هذا، بيان احلقائق الرشعيةإىٰل  ثم أنتقل بعد ذلك، اللغوية ملفردات هذا البيع

 : الرتتيب ملا ييل

ا العرب قبل ـهذه احلقائق عرفه نإإذ ، إن املعاين اللغوية أسبق تارخيا :األول

ها ، اإلسالم  . مل تكن موجودة يف املعنى اللغوي، زائدة بمعانٍ وملا جاء اإلسالم خصَّ

ن فيه :اينـالث و أيضا ـهو، إن املعنى اللغوي جزء من املعنى الرشعي ومتضمَّ

 بيان املعنىإىٰل  ببيان املعنى اللغوي ثم االنتقالو، األساس الذي يبنى عليه املعنى الرشعي

 وبذلك تتضح العالقة، تتضح لدى القارئ كيفية تكوين املعنى الرشعي ونشوئه، الرشعي

 . بني املعنيني

 ر بعضـوذلك يف ظل تقري، تعريف البيع لغة ورشعاإىٰل  تربز احلاجة :الثالث

 أصلعىٰل  وهو أمر ينعكس، حقاكام سيأيت ال، خالف األصلعىٰل  الفقهاء أن السلم

فإن إثبات كون السلم  م  ثَ  ومن، وبالتايل حمدودية تطبيقه يف الواقع العميل، مرشوعيته

 سيكون له أثره يف، وليس استثناء، يعني أنه أصل من أصول املعامالت، بيعا لغة ورشعا

 . نطاق واسععىٰل  تطبيق السلم
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 : تعريف البيع لغة

، والبيع الرشاء أيضا، البيع ضد الرشاء: »ان العرب بقولهعرف البيع لغة يف لس

ہ ہ ﴿تعاىٰل:  ومن استخدام رَشى بمعنى باع قوله، (0)«وهو من األضداد

قال يف فتح القدير يف ، ]11يوسف: [ ﴾ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے

 وقد فرق يف املفردات، (1)«ورشاه بمعنى باعه، رشاه بمعنى اشرتاه: »تفسري اآلية الكريمة

ن وأخذ الثََّمن: »يب القرآن بينهام بقولهيف غر والرشاء إعطاء الثمن ، البيع إعطاء املثمَّ

ن وذلك بحسب ما ُيتصور من الثمن ، وللرشاء البيع، ويقال للبيع الرشاء، وأخذ املثمَّ

 . (3)«واملثمن

ويتضح الفرق بني الثمن ، مبادلة اليشء باليشءعىٰل  يعني بذلك أن البيع يطلق

 ،حيث يعترب باذل السلعة بائعا، البيع عندما يكون الثمن نقودا واملثمن سلعة واملثمن يف

 كقولنا اشرتيت هذه، ويعرف الثمن عادة بدخول باء املعاوضة عليه، مشرتيا وباذل املال

ن، هبذه األرض، السيارة  . فاألرض ثمن والسيارة مثمَّ

 : تعريف السلم لغة

 وسلَّمت، َتسلَّمه مني قبضه»: فيقال، ى القبضفهو من التسلُّم بمعن، أما السلم لغة

                                           

(، بريوت، دار صادر، بدون 13: 8( ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، )0)

رقم الطبعة وتاريخ النرش؛ وأيضا الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني، تاج العروس من جواهر القاموس 

 م. 0983=  هـ0013م الطبعة، ( الكويت، حكومة الكويت، بدون رق365: 11)

 (،06: 3( الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد، فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري )1)

 م. 0990=  هـ0001، 0بريوت، دار اخلري، ط

 مد خليل(، حتقيق: حم77ص( الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن )3)

 م. 0998=  هـ0008، 0عيتاين، بريوت، دار املعرفة، ط
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ی  ی ی جئ حئ مئ ﴿تعاىٰل:  ومنه قوله، (0)«أي أخذه؛ إليه اليشء فتسلَّمه

 ما»: قال يف تفسري اآلية الكريمة، ]133البقرة: [ ﴾ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب

أي أزال سالمة الدراهم »: أْسَلم اهلمزة فيه للسلب: وقيل، (1)«آتيتم َنْقده أو إعطاءه

 . (3)«مفلس يف مؤجلإىٰل  بالتسليم

 وذلك ألن السلم، كراهة تسمية السلم هبذا االسم د روي عن ابن عمرـوق

ألنه قريب من لفظ ؛ وصيانة للفظ السلم عن التبذل يف األمور الدنيويةتعاىٰل،  اسم اهلل

 لَّمويقال س، نـألن اإلسالم هلل رب العاملي، وروي أنه َكِره أن يقال أسلم، المـاإلس

 املروي عن ابن ملسو هيلع هللا ىلص ويناَقش ذلك بأن الفعل أسلم وارد يف حديث النبي، (0)وأسلف

 فينتفي بذلك املعنى املحظور، وليس أسلم لِ ، حيث يقال أسلم يف، وأنه متعٍد بفي، عباس

 . لفظ السلم من أجلهاهلل عنه رِِضَ  الذي كره ابن عمر

 :تعريف السلف لغة

 : يام ييل بياهناوف، للسلف يف اللغة ثالثة معان
                                           

( مصدر سابق، وأيضا ابن سيدة، أبو احلسن عيل بن إسامعيل، 195: 9( ابن منظور، لسان العرب، )0)

 (، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، بدون رقم الطبعة وتارخيها. 167: 3املخصص )

(، بريوت، دار إحياء 07: 3د األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن )( القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن ألمح1)

 م. 0985 = هـ0015الرتاث العريب، بدون رقم الطبعة، 

(، بدون رقم الطبعة ومكاهنا وتاريخ 009: 7( العيني، أيب حممد حممود بن أمحد، البناية يف رشح اهلداية )3)

 ( مصدر سابق. 106صيف غريب القرآن )النرش والنارش؛ وأيضا الراغب األصفهاين، املفردات 

( الصنعاين، أيب بكر عبد الرزاق بن مهام، املصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يسلف يف اليشء هل يأخذ 0)

 = هـ0391، 0(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، بريوت، املجلس العلمي بكراتيش، ط05: 8غريه، )

ل ـعبد الرمحن، مواهب اجلليل لرشح خمترص خلي م؛ وأيضا احلطاب، أيب عبد اهلل حممد بن0971

ه ـم؛ وأيضا قلعجي، موسوعة فق0978=  هـ0398، 1(، بدون مكان النرش والنارش، ط500: 0)

 ( مصدر سابق. 095صعبد اهلل بن عمر )
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م * ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿تعاىٰل:  ومنه قوله، َأْسَلف بمعنى قدَّ

 . (0)«أي بسبب ما قدمتم من األعامل الصاحلة يف الدنيا»: ومعناه، ]10احلاقة: [ ﴾ۈ

ا سمي ـوإنم»: قال يف معجم املصطلحات الفقهية، السلف بمعنى القرض *

ين يقول، دهركان هذا يف سالف ال، القرض سلفا من قوهلم ان ـك: ألن صاحب الدَّ

 . (1)«يل عند فالن فيام سلف كذا

 :ربـقال يف لسان الع. ما تقدم اإلنسان من آبائه وأجدادهعىٰل  ق السلفـيطل *

 ،(3)«والسلف أيضا ما تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين فوقك يف السن والفضل»

 لك بمعنىوذ، ]56الزخرف: [ ﴾ے  ۓ ۓ ڭ﴿تعاىٰل:  ومنه قوله

 . اليشء الذي تقدم ومىض

 : مها، تنوعها تدور حول معنينيعىٰل  أهنا، تعريفات السلم والسلفعىٰل  يالحظ

 وهذا ما، أي أن هناك شيئا يقدم ويسلم يف احلال، معنى التقديم والتسليم *

النحو الذي سُيبنيَّ يف مبحث عىٰل  حيث ال جيوز تأخريه، السلممال  رأسيشرتط يف 

 . مات السلممقوِّ 

وهذا ، يشعر بأن طريف هذه العالقة دائن ومدين، أن تعريف السلف بالقرض *

                                           

 ( مصدر سابق. 317: 5( الشوكاين، فتح القدير )0)

 (، هريندن، الواليات املتحدة األمريكية،057صقهاء )( محاد، نزيه، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الف1)

م؛ وأيضا الرشبايص، أمحد، املعجم االقتصادي اإلسالمي 0993، 0املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط

 م، بدون رقم الطبعة ومكاهنا؛ وأيضا ابن منظور، لسان العرب0980=  هـ0010(، دار اجليل، 116ص)

 ( مصدر سابق. 058: 9)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن059: 9منظور، لسان العرب )( ابن 3)

 ( مصدر سابق. 100ص)
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ين هو ما، واملدين هو املسَلم إليه، فالدائن هو رب السَلم أو املسلِم، متحقق يف السلم  والدَّ

 وأحيانا يعربون عنه باسم املصدر أي السلم بمعنى اليشء، يطلق عليه الفقهاء املسلم فيه

 . والقراءة بمعنى اليشء املقروء، كام تستخدم الكتابة بمعنى اليشء املكتوب، فيه ماملسل

 : بيع السلم اصطالحا

بيان إىٰل  وأنتقل بعد ذلك، والسلف، والسلم، سبق التعريف اللغوي لكل من البيع

  .ثم لتوضيح العالقة بني املعاين اللغوية والرشعية هلذا البيع، املعنى الرشعي لبيع السلم

 : تعريف البيع رشعا

نعىٰل  ما يدلعىٰل  فإنه يطلق، أما البيع باملعنى الرشعي وهو ما ، مبادلة ثمن بمثمَّ

أو ، أو الرصف، الذي مل يقيَّد بنوع من أنواع البيوع كالسلم؛ أي، يسمى بالبيع املطلق

 إن»: فقال، ىوقد بني ابن اهلامم هذا البيع وموقعه من البيوع املقيَّدة األخر، البيع اآلجل

 وهو، ألنه إما بيع عني بثمن؛ وسلم، ورصف، ومقايضة، بيع مطلقإىٰل  البيع ينقسم

 ومل يشرتط. أو عني بعني فاملقايضة، أو ثمن بثمن فالرصف، أو َقلبُه وهو السلم، املطلق

ط يف اآلخَرْين ويف السلم ، ففي الرصف قبضهام، يف املطلق واملقايضة قبض مقدما ورُشِ

ف البيع املطلق. (0)«مهاقبض أحد  وهو ما ينرصف إليه الذهن عند إطالق، وفيام ييل أعرِّ

 . لفظ البيع

  :تعريف البيع املطلق

، (1)«وجه مفيد خمصوصعىٰل  مبادلة يشء مرغوب بمثله»: البيع بقوهلم عرف احلنفية

                                           

(، بدون مكان النرش، 69: 7( ابن اهلامم، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، رشح فتح القدير، )0)

 م. 0977هـ = 0397، 1دار الفكر، ط

م، 0979=  هـ0399، 1(، دار الفكر، ط511: 0أمني، رد املحتار عىٰل الدر املختار )( ابن عابدين، حممد 1)

 بدون مكان النرش. 
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هذا عىٰل  دوينتق، (0)«مبادلة املال باملال بالرتاِض»: ويعرف احلنفية البيع بمعنى آخر هو

وُينتقد ، ذلك بأنه تعريف للبيع النافذعىٰل  ويردُّ ، التعريف أن بيع املكَره ال يدخل فيه

يميل إليه الطبع ما »: إذ يعرفونه بأنه، تعريف املال عند احلنفيةعىٰل  عليه أيضا ما ينتقد

خر، (1)«ويمكن ادخاره ك ومع ذل ،وهي مما يتسارع إليه الفساد، فاخلرضوات ال ُتدَّ

نا يف البيع ، مما يدخر ألهنا ليست، وكذلك خرجت اإلجارة، تصلح أن تكون ثمنا أو مثمَّ

ف البيع بأنه كلمة مال  عىلٰ  فإن ما ورد، وجه التأبيدعىٰل  معاوضة مملوك بمملوك: ولو ُعرِّ

  .لفظة مملوك يف هذا التعريفعىٰل  يف مفهوم احلنفية يف التعريف السابق ال َيِرد

 :وهو، تعريف باملعنى األعمِّ للبيع: فهناك تعريفان للبيع، ه املالكيأما يف الفق

فيعرفونه ، أما البيع باملعنى األخص، (3)«وال متعة لذة، غري منافععىٰل  عقد معاوضة»

أحد عوضيه غري ذهب وال  (*)مكايسةذو » وهي، التعريف باملعنى األعمِّ عىٰل  بزيادة

ٍ غري الَعنْي فيه، فضة  ،ألنه ال مكايسة فيها، (*)فباملكايسة خرجت هبة الثواب، (0)«ُمَعنيَّ

                                           

(، املطبعة العلمية، 177: 5( ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن حممد بن بكر، البحر الرائق رشح كنز الرقائق )0)

 ، بدون مكان النرش وتارخيه. 0ط

 ( مصدر سابق، وجتدر املالحظة هنا أن احلنفية يفرقون510: 0الدر املختار ) ( ابن عابدين، رد املحتار عىلٰ 1)

 بني املال واملِلك )بكرس امليم( أي اليشء اململوك، فاملِلك هو ما من شأنه أن يترصف فيه بوجه االختصاص،

 املال، وانظر فيشمل املنفعة، واملال من شأنه أن يدخر لالنتفاع به وقت احلاجة، وعىٰل هذا، املِلك أعم من

 م. 0967، 9( بترصف، دمشق، دار الفكر، ط000: 3الزرقاء، مصطفى أمحد، املدخل الفقهي العام )

(، بريوت، املكتبة الثقافية، بدون 019: 1( النفراوي، كامل بن غنيم بن سامل بن مهنا، الفواكه الدواين )3)

 رقم الطبعة وتارخيها. 

(، القاهرة، 708: 2لسلعة، وكايسه يف البيع أي غالبه، املعجم الوسيط)كايسه؛ أي املغالبة يف مساومة ا (*)

  م.3781، 2جممع اللغة العربية، ط

 ( مصدر سابق. 019: 1( كامل بن غنيم، الفواكه الدواين )0)

يقصد هببة الثواب ما جرت به عادة الناس من تبادل اهلدايا يف املناسبات، حيث ينتظر كل منهم أن ُيرد له  (*)

 ري ما قدم.  نظ
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 ،حيث إن املسَلم فيه غري معنيَّ ، وخرج بالقيد األخري عقد السلم، والرصف ألنه نقد بنقد

 . بل ثابت يف الذمة

 ،(0)«التأبيدعىٰل  يفيد ملك عني أو منفعة، عقد معاوضة مالية»: وعرفه الشافعية

اإلجارة  وخرجت، واالرتفاق، كحق املمر، ألعيان واملنافعيدخل بيع ا، هبذا التعريف

 . املعاطاة بعقد خرجتو، وخيرج القرض بقيد املعاوضة، ألهنا متلُّك مؤقت؛ بقيد التأبيد

 وعرفه يف، (1)«مبادلة مال باملال لغرض التملك»: البيع بقوهلم وعرف احلنابلة

هو اإلجياب : وقال بعض أصحابنا ...كامبادلة املال باملال متليكا ومتلُّ »: املغني بقوله

 هو»: ولعل من أحسن تعاريف البيع عند احلنابلة، (3)«والقبول إذا تضمنا َعيْنني للتمليك

 حيث، (0)«التأبيد فيهام بغري ربا وال قرضعىٰل ، مبادلة عني أو منفعة مباحة مطلقا بأحدمها

 ،ودخول املعاطاة، والقرض، لرباخلروج ا، هذا التعريف أنه أَوىف من سابَقيهعىٰل  يالحظ

 . وبيع املنافع

ل بعضها بعضا، اختالفهاعىٰل  التعريفات السابقةعىٰل  إن مما يالحظ إذ ، أهنا تكمِّ

 وما، حيث إن البيع يامرسه الناس مجيعهم؛ يوجد هناك اختالف يف تصور الفقهاء للبيع ال

 عىلٰ   هذه التعريفات ال ينطويوأن االختالف يف، من أحد يف هذه الدنيا إال يبيع ويشرتي

                                           

(، دار الفكر، بدون مكان 1: 1( الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج إىٰل معرفة ألفاظ معاين املنهاج )0)

 النرش ورقم الطبعة وتارخيها. 

 هـ. 0393، 3(، قطر، دولة قطر، ط3: 1( ابن قدامه، موفق الدين بن قدامه املقديس، املقنع )1)

 (، حتقيق حممد رشف الدين خطاب، والسيد حممد100: 5املغني والرشح الكبري، )( ابن قدامه، موفق الدين، 3)

 م. 0996 = هـ0006، 0السيد، القاهرة، دار احلديث، ط

الف ـ( املرداوي، عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن بن أمحد، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخل0)

  م.0997=  هـ0008، 0بريوت، دار الكتب العلمية، ط (، حتقيق: عبد اهلل حممد حسن الشافعي،109: 0)
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إنام هو اختالف يف األلفاظ التي َحدَّ هبا فقهاؤنا األجالء هذه ، خالف يف حقيقة البيع

 . املعاملة

 : رشعا  بيع السلم 

ف بأقرص عبارة  بحيث ال ُيدخل شيئا، إن من مميزات التعريف أن حَيُدَّ اليشء املعرَّ

ف فيه ف شيئا منهكام ال خُيِرج م، من غري املعرَّ ذلك سأبحث عن أقرص وعىٰل  .ن املعرَّ

  .عبارة وَأوَجزها يف تعريف السلم

ف السلم فال بد أن يبحث عن خاصته الفريدة التي ال يشاركه ، ومن أراد أن يعرِّ

 فال بد عندئذ، فإن كان هناك قدر اشرتاك يف هذه اخلاصة مع غريه، فيها غريه من العقود

 لذلك سيالحظ القارئ فيام؛ يتم متييزه عن غريه من البيوعل؛ من البحث عن خاصة أخرى

نحو خمتلف عام تقدم من تعاريف عىٰل  وذلك، ييل تعددا وتباينا يف تعريف السلم رشعا

 . لغوية ورشعية ملفردات البيع

 أن هذا البيع متميز عن البيوع األخرىإىٰل  وهذا التعدد والتباين يف التعاريف يرجع

 م تكن بعض هذهـوملا ل، عضهم بعض رشوط السلم يف التعريففَأدخل ب، برشوطه

 . اختالف احلدود التي حد هبا الفقهاء السلمإىٰل  الرشوط موضع اتفاق بينهم أدى ذلك

 : السلم عند احلنفية

 عقد يثبت به امللك يف الثمن عاجال ويف» :األول: مها، يعرف احلنفية السلم بتعريفني

 : ييل ويمكن مناقشة هذين التعريفني بام. (0)«بيع عاجل بآجل» :والثاين، (0)«املثمن آجال

                                           

، 3(، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط78: 3( نظام الدين ومجاعة من علامء اهلند، الفتاوى اهلندية، )0)

 ( مصدر سابق. 009: 7م؛ وأيضا العيني: البناية عىٰل اهلداية، )0981 = هـ0011
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فال بد ، ألن السلم ال ينعقد بالتعاطي؛ خيرج به التعاطي، تعريف السلم بأنه عقد

 ألن البيع ينعقد؛ وهو أدقُّ من التعريف الثاين الذي عرفه بلفظ بيع، من بيان الرشوط فيه

 وال بد فيه، ألنه بيع مؤجل؛  معاطاة فيه أصالوالسلم ال، وبالتعاطي، باإلجياب والقبول

 إال، وإن كانت املعاطاة قد خرجت باملعنى اإلمجايل يف التعريف الثاين، من بيان الرشوط

 . وهي لفظة عقد، أهنا بالتعريف األول خرجت بلفظة واحدة

ف احلنفية السلم بلفظ آخر هذا عىٰل  وينتقد، (1)«أخذ عاجل بآجل» بأنه، ويعرِّ

 وُردَّ بأن السلعة إذا بيعت بثمن»: قال يف البناية، أنه يدخل فيه البيع بثمن مؤجل، عريفالت

 إذ، (3)«ولو قيل بيع آجل بعاجل الندفع ذلك، مؤجل ُوجد فيه هذا املعنى وليس بسَلم

 فتقول اشرتيت السيارة بعرشة، املثمنعىٰل  الثمن العىٰل  أن الباء يف البيع والرشاء تدخل

 فقوله بآجل يعني أن املؤجل هو الثمن، وبعت السيارة بعرشة آالف درهم، مآالف دره

خالف ما هو عىٰل ، وهذه حقيقة البيع املؤجل الذي تعجل فيه السلعة ويؤجل الثمن

  .معروف يف بيع السلم

 : السلم عند املالكية

 : يعرف املالكية السلم بتعريفات منها

هذا التعريف عىٰل  ويالحظ، (0)«ثمن ألجلبيع يتقدم فيه رأس املال ويتأخر امل»ـ 

ل فيه، أن املؤجل هو املثمن ال الثمنعىٰل  أنه نصَّ   وذلك ليخِرج البيع املؤجل الذي ُيعجَّ

                                           

 ( مصدر سابق. 119: 5 الدر املختار )( ابن عابدين، حاشية رد املحتار عىلٰ 0)

 ( مصدر سابق. 009: 7( العيني، البناية عىٰل اهلداية )1)

 ( مصدر سابق. 009: 7( العيني، البناية عىٰل اهلداية )3)

 (، عيسى البايب095: 3( الدسوقي، شمس الدين الشيخ حممد عرفة، حاشية الدسوقي عىٰل الرشح الكبري )0)

 ون رقم الطبعة ومكاهنا وتاريخ نرشها. احللبي ورشكاه، بد
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ن  ويالحظ أيضا أنه تضمن رشطني من رشوط صحة، ويؤجل الثمن( السلعة) املثمَّ

  .وتأجيل املسلم فيه، تعجيل رأس املال: ومها، السلم

 البيعُ « مؤجل» وخرج بقوله، (0)«مؤجل موصوف يف الذمة بغري جنسهبيع يشء »ـ 

وبيع ما يف ، كوصف الغائب، وبموصوف يف الذمة خرج املوصوف بغري الذمة، احلال  

 . أجل ألنه رباإىٰل  وبغري جنسه من بيع اليشء بمثله، الربنامجعىٰل  (*)الِعْدل

ف أيضا بأنهـ   ،رة ذمٍة بغري عني وال منفعةالسلم عقد معاوضة يوجب ِعام»: ويعرَّ

، وقد خرج بقوله بغري عني بيع املعني ألنه ال جيوز يف السلم، (1)«غري متامثل العوضني

 وخرج الكراء املضمون الذي َيضمن بموجبه املؤجر إحضار عني جديدة إن تلفت العني

 ج القرض ألنهوخر، ألن احلق يف الكراء املضمون يتعلق باملنفعة ال بالعني ذاهتا، املؤجرة

 . بل تربع باالنتفاع باملال املقرَتض لريد مثله، ليس عقد معاوضة

 : السلم عند الشافعية

 : عرف الشافعية السلم بأنه

تسليم عاجل يف عوض ال  ...موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجالعىٰل  عقد»ـ 

 . (3)«جيب تعجيله

                                           

 الدردير، أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد، الرشح الصغري عىٰل أقرب املسالك عىٰل مذهب اإلمام مالك( 0)

 هـ، بدون رقم الطبعة. 0393(، مرص، دار املعارف، 160: 3)

بني للمشرتي صفات املبيع ومكوناته،  ويقصد به ما يباع يف كيس أو وعاء وما شابه ذلك، ويكون البائع قد (*)

ويشبه ذلك إىل حد كبري ما جيري اليوم من كتابة مواصفات املبيع عىل املعلبات وغريها، وهو خمتلف عن 

 بيع الرقم الذي يسجل بموجبه ثمن السلعة عىل البضاعة املعروضة. 

 ( مصدر سابق. 500: 0( احلطاب، مواهب اجلليل )1)

(، بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق: 101: 3ا حييى بن رشف، روضة الطالبني )( النووي، أبو زكري3)

 عادل أمحد عبد املوجود، عيل حممد معوض، بدون رقم الطبعة وتارخيها. 
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 . (0)«بيع موصوف يف الذمة»: ويعرفونه أيضاـ 

أو ما ، بيع معلوم يف الذمة حمصور بالصفة بعني حارضة»: بأنه يف املجموع رفعُ ـ 

 . (1)«أجل معلومإىٰل  هو يف حكمها

تعريفات الشافعية اشرتاكها مع تعريفات مجهور الفقهاء من عىٰل  إن ما يالحظ

ولكنهم مل يضيفوا ، وكون املسلم فيه موصوفا يف الذمة، حيث تعجيل رأس مال السلم

 . كام سيأيت بيانه، ذلك ألهنم مل يعتربوه رشطا خالفا للجمهورو؛ األجل

 : السلم عند احلنابلة

 : (3)كام ييل، عرف احلنابلة السلم بتعاريف خمتلفة

 . موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقدعىٰل  عقد :األول

 . أجلإىٰل  هو أن يسلم عوضا حارضا يف عوض موصوف يف الذمة :الثاين

س ـأجل بثمن مقبوض يف جملإىٰل ، ليس نفعا، ع معدوم خاصـهو بي :ثالثال

 . العقد

                                           

 (، مرص، مصطفى081 :3( أبو العباس، شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، هناية املحتاج إىٰل رشح املنهاج )0)

( مصدر سابق؛ 011: 1رقم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )البايب احللبي، بدون 

(، دار إحياء الرتاث العريب، بدون رقم الطبعة، 116: 3وأيضا حاشية سليامن اجلمل عىٰل رشح املنهج )

 وتارخيها، ومكاهنا. 

 (،97: 03رشح املهذب ) املجموعتكملة حممد نجيب املطيعي،  ( النووي، أبو زكريا حميي الدين بن رشف،1)

 دار الفكر، بدون رقم الطبعة، ومكاهنا، وتارخيها. 

( مصدر 711: 5( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )70: 5( املرداوي، اإلنصاف )3)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين189: 3سابق؛ وأيضا البهويت، كشاف القناع، )

 ،1( بترصف، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط018: 1د اهلل، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل )عب

 م. 0979= هـ 0399
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مقدور عليه عند ، أجل معلومإىٰل  هو بيع عني موصوفة معدومة يف الذمة :الرابع

 . بثمن مقبوض عند العقد، األجل

 ،بثمن مقبوض يف جملس العقد، موصوف يف الذمة مؤجلعىٰل  عقد :اخلامس

أنه بيع : فاألَوىل، ال أنه داخل يف حقيقته، الثمن رشط من رشوطهواعرُتض بأن قبض 

 . أجلإىٰل  موصوف يف الذمة

 وهو يفيد أنه ال جيوز أن يكون رأس، ليس نفعا: زاد التعريف الرابع قيدا جديدا هو

مقدور عليه عند : وزاد أيضا قوله. (0)مال السلم منفعة إال إذا استوفيت وانتهت مدهتا

أجل ال يوجد فيه إىٰل ، فال جيوز أن يسلم يف العنب، ط يف املسلم فيهوهو رش، األجل

  .(1)العنب مثال

كرشٍط من ، التعريف اخلامس أنه َحدَّ السلم بحدٍّ خارج عن ماهيتهعىٰل  اعرُتض

 بيع موصوف: ثم بعد ذلك إذا به يدخل رشطني يف التعريف معرفا السلم بأنه، رشوطه

 ؛وال عجب يف ذلك، يف الذمة واألجل رشطان يف املسلم فيه فالوصف، أجلإىٰل  يف الذمة

وعليه ال يمكن الفصل بني هذه البيوع إال ؛ ألن حقيقة البيع مشرَتكة بني البيوع مجيعها

 . احلقيقةعىٰل  بالرشوط الزائدة

 : من املالحظ أن هذه التعاريف اشرتكت يف ثالثة أمور

 . وجوب تسليم رأس مال السلم يف العقد *

 . أن السلم يكون يف موصوف يف الذمة *

 . اشرتاط حتديد أجل السلم ما عدا الشافعية *

                                           

 ( مصدر سابق. 97: 5( انظر املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )0)

 ( مصدر سابق. 751: 5( ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )1)
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مل  وذلك يعني أن تعريفات الفقهاء، وهذه الثالثة من الرشوط الرشعية يف السلم

هةً  ألن ، كام هو معروف يف صياغة التعاريف، ماهية اليشء الذي يعرفونهإىٰل  تكن ُموجَّ

 ،ألنه نوع من أنواع البيوع، إذ إن ماهيته هي ماهية البيع، مستقلةالسلم ال توجد له ماهية 

وإال لكانت شيئا آخر ال يصلح أن يكون ، وأنواع اليشء الواحد ال ختتلف يف ماهيتها

ف الفقهاء السلم برشوطه وخصائصه، قسيام للبيع  . ال بامهيته، ألجل ذلك عرَّ

 : حماولة لتعريف السلم

 يستطيع القارئ من خالهلا أن يتصور، عبارة سهلةأحاول وضع تعريف للسلم ب

وضبط صفته يف ، بيع ما يمكن تسليمه: ويمكن تعريفه بأنه، السلم بأحكامه املختلفة

 . خمالٍف له يف املنفعة، بثمن عاجل، الذمة

 : حتليل التعريف

من الفصل ، إن هذا التعريف جاء ثمرة مناقشة رشوط السلم يف املبحث الثاين

، ما تم اختياره من أقوال الفقهاءعىٰل  يعني أن هذا التعريف مبني  ، هذا البحث الثاين يف

 : وفيام ييل أعرض للنقاط الرئيسة يف التعريف، عند مناقشة الرشوط املتعلقة بالسلم

 : بيع ما يمكن تسليمه* 

 ولو، اخرتت قول اجلمهور الذي يكتفي بإمكان وجود املسلم فيه عند حمل التسليم

 . (0)أو بني العقد وأجل التسليم خالفا للحنفية، طعا يف احلالكان منق

 : وضبط صفته* 

 ،واختلفوا يف تطبيق هذه القاعدة، أجاز الفقهاء السلم يف كل ما يمكن ضبط صفته

                                           

 . (033ص)البحث ( انظر من هذا 0)
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فأردت ، حيث وسائل الضبط والقياس البدائية، ومثلوا لذلك بأمثلة من واقع حياهتم

حيث يكون أعَلَم ، م يطبقها يف جمال خربته وعملهث، هذه القاعدةعىٰل  أن يطلع القارئ

 . (0)بالسلع التي يتعامل هبا من غريه

 : يف الذمة* 

يعني أن السلم لن ، أي يشرتط أن يكون املسلم فيه يف ذمة املسلم إليه من غري تعيني

 ،بحيث يذهب املسلم إليه ليأيت به من مستودعه، بل مؤجال ولو لوقت قصري، يكون حاال

 وهو جيمع بني قول الشافعية بمنع السلم يف، دون حتديد ألقل األجل، مكان قريب أو من

 ،قليله أو كثريهإىٰل  ومذهب من قال باألجل دون نظر، وعدم اشرتاط األجل، معني

إلحضار ، يلزم منه وجود أجل ولو كان قصريا، وذلك ألن عدم إباحة السلم يف املعني

 . (1)وقد بسطته يف موضعه، وهو ما أختاره، السلعة املوصوفة

 : بثمن عاجل* 

د التعريف التعجيل بقبضه يف جملس العقد حيث ؛ مذهب اجلمهورعىٰل  ومل حيدِّ

 وعدوها من قبيل، ثالثة أيامإىٰل  اخرتت قول املالكية بجواز تأخري رأس مال السلم مطلقا

 وا التأخري ألكثروأباح، ومنعوا تأخري رأس مال السلم عنها مطلقا إن كان نقودا، العاجل

 ،وأختاره ملا فيه من املرونة والتيسري يف املعامالت املعارصة، منها بغري رشط إن كان عَرضا

 وغري ذلك، أو إجراء عملية حتويل، وقت كاف لرصف شيكإىٰل  حيث حيتاج املتعاملون

 . (3)من األعامل املرصفية

                                           

  (.010)ص( انظر من هذا البحث 0)

 (.017)ص البحث هذا من ( انظر1)

 (.89)ص البحث هذا من ( انظر3)
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 : خمالف له يف املنفعة* 

 واختلفوا يف حتديد، تالف اجلنس يف بديَلِّ السلماعتاد الفقهاء أن يشرتطوا اخ

وقد اخرتت من أقوال الفقهاء ضوابط ومعايري ، معايري اختالف األجناس عن بعضها

وهو معيار يستطيع املتعاملون يف ، اختالف املنفعةإىٰل  مردُّها مجيعا، الختالف اجلنس

 معيار سهلإىٰل  وحيتاجون، ال سيام وأهنم من التجار، السلم أن يفهموه ويطبقوه بسهولة

 . (0)يف الفهم والتطبيق

 : ِميزة التعريف

 وأنه يعطي املتعاملني أحكام، وسهولة عبارته، التعريف بساطة ألفاظهعىٰل  يالحظ

كام أنه ، بيان أو تفسريإىٰل  خاٍل من املفاهيم التي حتتاج، السلم الرضورية بشكل خمترص

ومعيارا للفرق بني املؤتلف ، صورا عاما عن الرشوطيعطي الراغبني يف التعامل بالسلم ت

 . مما ييرس عليهم تعامالهتم، واملختلف بني األجناس

  :سبب اشتهار تسمية السلم أكثر من تسمية السلف

 اسرتعى انتباه بعض، إن شيوع تسمية بيع السلم هبذا االسم أكثر من بيع السلف

سوا سبب ذيإىٰل  مما دعاهم، الفقهاء فعزا بعضهم ، وع تلك التسمية دون أختهاأن يتلمَّ

فأراد الناس أن يعربوا عن السلم باملعنى ، أن لفظ السلف أعم من السلمإىٰل  ذلك

قال يف فتح ، حتى ال يلتبس السلم بالقرض الذي يطلق عليه السلف أحيانا، األخص

 ،(1)»والسلم تسليمه يف املجلس فالسلف أعم، وقيل السلف تقديم رأس املال»: الباري

                                           

 (.115)ص البحث هذا من ( انظر0)

  = (، القاهرة، دار الريان511: 0باري برشح صحيح البخاري )( العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، فتح ال1)
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بينام ، فالسلف أعم ألنه يتضمن معنى التقديم ومعنى الدين الثابت يف ذمة املسلم إليه

 . السلم يتضمن معنى التقديم فقط

    *          *          * 

                                           

( مصدر 115: 3م؛ وأيضا حاشية سليامن اجلمل عىٰل رشح املنهج )0986=  هـ0017، 0للرتاث، ط=      

 سابق. 
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 املبحث الثاين

 أدلة مرشوعية بيع السلم 

ان وفيام ييل بي، واملعقول، واإلمجاع، والسنة، ثبتت مرشوعية بيع السلم بالكتاب

 : ذلك

 : مرشوعية بيع السلم بالكتاب: أول  

 وللعلامء يف املقصود بالبيع، ]175البقرة: [ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿تعاىٰل:  قال

 : وفيام ييل بياهنام، يف اآلية الكريمة مذهبان

 : املذهب األول

 تتناول كل بيع جائز إال ما ورد الدليل الرشعي يف النهي، أن اآلية عامة يف كل بيع

 ،القرآن هذا من عموم»: يف اجلامع ألحكام القرآن يف معنى البيع يف اآلية الكريمة قال، عنه

 وإذا ثبت أن البيع عام، إذ مل يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، واأللف والالم للجنس ال للعهد

 وهذا القول هو أرجح، (0)«وغري ذلك مما هُنِي عنه، فهو خمصص فيام ذكرناه من الربا

وهذا هو األظهر من أقوال اإلمام »: قال يف رشح املنهاج، ام الشافعيالقولني عن اإلم

 . والقول الثاين عنه أن اآلية جمملة والسنة مبيِّنة هلا، (1)«ـ رمحه اهلل ـ الشافعي

                                           

 ( مصدر سابق. 356: 3( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن )0)

 ( مصدر سابق. 006: 9ضا النووي، املجموع )( مصدر سابق؛ وأي3: 1( الرشبيني، مغني املحتاج )1)
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: قال يف املجموع، فيدخل يف عموم اآلية الكريمة، والسلم نوع من أنواع البيوع

 عىلٰ  م َيُقم دليلـما ل،  املسائل املختلف فيهاهذه اآلية الكريمة يفـجيوز االستدالل ب»

 هنى عن بيوع كانواملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي، والدليل هلذا القول، وإخراجها من العموم، ختصيصها

أن اآلية الكريمة تناولت إباحة مجيع البيوع إال ما عىٰل  فدل، ومل يبني اجلائز، يعتادوهنا

عىٰل  ما يدلملسو هيلع هللا ىلص  ومل يِرد عن النبي، (0)«السلم املخصوصملسو هيلع هللا ىلص  نيَّ النبيوبَ ، ُخصَّ منها

 . إباحة السلم كام سيأيت بيانهعىٰل  بل إن ما ورد عنه يدل، إخراج هذا البيع من العموم

 : املذهب الثاين

 وأن اإلمجال وقع يف املعنى، ملسو هيلع هللا ىلص أن اآلية جُمَْملة ال يعرف معناها إال ببيان النبي

أن الرشع أضاف له أحكاما ال تعرف و، ألن لفظ البيع معروف معناه يف اللغة؛ الرشعي

 وبالتايل لن يزول هذا اإلمجال، بل ال بد من معرفتها من جهة الرشع نفسه، من جهة اللغة

؛ مرشوعية بيع السلمعىٰل  ال يمكن االحتجاج باآلية، وعليه؛ إال ببيان من الشارع نفسه

، ه السنة املطهرةولكن هذا املجمل بينت، ألن اللفظ املجمل ال يستفاد منه حكم رشعي

ة ـة بالقرآن إمجاال وبالسنـفتكون اإلباحة ثابت، حيث بينت ما حيل وحيرم من البيوع

 . تفصيال

فقد أخرج ، إن آيات الربا من آخر آيات القرآن الكريم نزوال، ويف حقيقة األمر

 رسولهعىٰل  تعاىلٰ آخُر آيٍة َأْنزهلا اهلل »: أنه قالاهلل عنه رِِضَ  عن ابن عباس (1)البخاري

                                           

 ( مصدر سابق. 006: 9( النووي، املجموع رشح املهذب )0)

إال ( أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري إمام أهل احلديث، قال يف كتابه الصحيح: مل أخرج يف الكتاب 1)

 عن ثنتني وستني سنة، هتذيبهـ، 156صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر، تويف ليلة عيد الفطر سنة 

 ( مصدر سابق. 081: 0سري أعالم النبالء )
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با  إِنَّ »: أنه خطب فقالاهلل عنه رِِضَ  عن عمر بن اخلطاب (1)وروى الطربي، (0)«آيُة الرِّ

با  . (3)«ِمن آخِر الُقرآن ُنزوال آية الرِّ

اهلل عنه رِِضَ  عن ابن عباس، املدينةإىٰل  بيع السلم عند قدومهملسو هيلع هللا ىلص  وقد أباح النبي

 عامني: أو قال، س ُيسلفون يف الثمر العاَم والعامنيوالنا، املدينةملسو هيلع هللا ىلص  َقِدم رسوُل اهلل«: قال

، (5)»من َأسَلف فلُيسلف يف َكيل معلوم ووزٍن معلوم: فقال (0)شك إسامعيل، أو ثالثة

 فالتعامل به، ومعلوم أن احلال متزامن مع فِعله، «أجٍل معلومإىٰل » وزاد يف رواية أخرى

 ،تفيد التعقيب« فقال من أسلف: »يف قولهاملدينة وأن الفاء إىٰل  ملسو هيلع هللا ىلص كان حني قدوم النبي

                                           

(، بريوت، دار 06: 3( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب موكل الربا )0)

 م. 0991=  هـ0001، 0الكتب العلمية، ط

متبحرا يف العلوم الرشعية، عاملا بالقراءات ( أبو جعفر، حممد بن جرير الطربي، عاش يف بغداد ومات فيها، كان 1)

هـ، 301والسنن وأقوال الصحابة رِِضَ اهلل عنهم، له كتاب تاريخ األمم وامللوك، وهتذيب اآلثار، تويف سنة 

 (،061ص( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، خمترص طبقات الفقهاء )061: 1البغدادي، تاريخ بغداد، )

 م. 0995 = هـ0006، 0وض، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، طحتقيق عادل عبد املوجود، عيل مع

 = هـ0017(، بريوت، دار اجليل، 75: 3( الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن )3)

 ( مصدر سابق. 760: 1ْه، كتاب التجارات، باب التغليظ يف الربا )م؛ وأيضا ابن ماَج 0987

اهيم بن مقسم األسدي، الكويف ثم البرصي، قال فيه شعبة: ابن علية رحيانة الفقهاء، ( هو إسامعيل بن إبر0)

هـ(، املِزي، مجال الدين أبو احلاج يوسف، هتذيب الكامل يف أسامء 093 -001وسيد املحدثني، )

 م. 0988=  هـ0019، 3(، حتقيق: بشار عواد معروف، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط13: 3الرجال، )

 ( مصدر سابق؛60: 3عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم ) ( متفق5)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الرتمذي،35: 00وأيضا صحيح مسلم برشح النووي، كتاب املساقاة، باب السلم )

 عام والثمرأبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة، سنن الرتمذي كتاب البيوع باب ما جاء يف السلف يف الط

 ( وقال: حديث حسن صحيح حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون611: 3)

 رقم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا الفاريس، عالء الدين عيل بن َبلبان، اإلحسان يف تقريب صحيح بن حبان،

 م. 0990=  هـ0001، 0( بريوت، مؤسسة الرسالة، ط109: 00كتاب البيوع، باب السلم )
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 . املدينةإىٰل  ملسو هيلع هللا ىلص فإباحة السلم كانت عند قدوم النبي

 أم أن األلف والالم، سواء كانت اآلية من قبيل العام أم املجَمل، وخالصة القول

 أو، فإن بيع السلم مشمول باإلباحة بمقتىض العموم الوارد يف اآلية، يف لفظة البيع للعهد

 وهذا كله ِميزة فريدة لعقد البيع، فرسَّ بالبيع املعهود الذي وردت السنة بإباحتهاملجمل امل

 . ربام ال توجد يف املعامالت املالية األخرى، بأنواعه

 : ومناقشته (0)قول لبن حزم

إن السلم »: فقال، بل عقد مستقل بنفسه، أن السلم ليس بيعاإىٰل  ذهب ابن حزم

 وإنام، ملسو هيلع هللا ىلص لسان رسول اهللعىٰل  تعاىلٰ اهلل إىٰل  لديانات ليست إالألن التسمية يف ا؛ ليس بيعا

والبيع جيوز بالدنانري والدراهم ، أو السلم، أو التسليف، السلفملسو هيلع هللا ىلص  سامه رسول اهلل

 أجل مسمى والإىٰل  والسلم ال جيوز إال، امليرسةإىٰل  أجل غري مسمىإىٰل  ويف الذمة، حاال

 وال جيوز السلم إال يف مكيل، ك مل يأت النص بالنهي عن بيعهوالبيع جيوز يف كل متملَّ ، ُبدَّ 

 .وال يف يشء غري ما ذكرناه، وال معدود، وال مذروع، وال جيوز يف حيوان، أو موزون فقط

 والبيع ال جيوز إال يف يشء. والسلم جيوز فيام ليس عندك، والبيع ال جيوز فيام ليس عندك

 . (1)«صالبعينه وال جيوز السلم يف يشء بعينه أ

ال ينعقد إال بلفظ »: فقال، من احلنفية (3)وممن وافق ابن حزم فيام ذهب إليه زفر

                                           

( أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، فاريس األصل، رزق ذكاء مفرطا وذهنا سياال، له 0)

 ( مصدر سابق. 371: 1هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء )056 -380كتب نفيسة يف الفقه واألصول )

(، بريوت، دار اآلفاق 015: 9ىل، )( ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، املح1)

 اجلديدة، بدون رقم الطبعة وتارحيها. 

 ( أبو اهلذيل، زفر بن اهلذيل بن قيس بن مسلم، حدث عن األعمش، وأيب حنيفة، واحلجاج بن أرطأة،3)

وهو من بحور الفقه وأذكياء الوقت، تفقه بأيب حنيفة، له علم باحلديث، وكان ممن جيمع بني العلم 

 ( مصدر سابق. 177: 0هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء )058-001)والعمل 
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 إال، وأنه منهي عنه، ألنه بيع ما ليس عند اإلنسان؛ ألن القياس أن ال ينعقد أصال، السلم

 . (0)«بقوله رخص يف السلم، أن الرشع ورد بجوازه بلفظ السلم

 : مناقشة قول ابن حزم وزفر

 : ن مناقشة قول ابن حزم وزفر بام ييليمك

يا رسول اهلل : لُت فق، ملسو هيلع هللا ىلص سَألت النبي«: قال، اهلل عنهرِِضَ  عن حكيم بن حزام

ال َتبِْع ما : قال، ثم َأبتاعه له من السوق، فَيسأُلني البيَع ليس عندي أبيُعه، يأتيني الرجل

ى النبي، (1)«َليَس عندك وبيع السلم يكون فيام ، بيعابيع ما ليس عند اإلنسان ملسو هيلع هللا ىلص  فقد سمَّ

 حاصلةفإن تسمية السلم بيعا ، وعليه، فيصُدق عليه وصف البيع، ليس عند اإلنسان

 . من جهة الشارع

فقد يؤجل ، حيث إن كليهام مبادلة مال بامل، إن معنى البيع واضح يف السلم

ن وهو املسَلم فيه، الثمن أحيانا كالبيع بالتقسيط اوضة واملبادلة فاملع، وقد يؤجل املثمَّ

ن، وال فرق يف ذلك أن يؤجل الثمن، متحققتان  . أو املثمَّ

                                           

(، بريوت، دار 110: 5( الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )0)

 م. 0981 = هـ0011، 1الكتاب العريب، ط

لبيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ( انظر: النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، السنن الكربى، كتاب ا1)

 (، حتقيق: عبد الغفار سليامن البنداري، وسيد الرسوي حسن، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون39: 0)

( مصدر 183: 3رقم الطبعة وتارحيها؛ وأيضا أبو داود، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده )

 ْه، كتاب التجارات، باب النهيد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماَج ْه، أبو عبد اهلل حممسابق؛ وأيضا ابن ماَج 

 (، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون رقم737: 1عن بيع ما ليس عندك )

 الزيلعي، مجال الدينالطبعة وتاريخ النرش، وفيه عبد اهلل بن عصمة، وهو ضعيف جدا، ووثقه ابن حبان، 

 ( بريوت، مؤسسة الريان،511: 0عبد اهلل بن يوسف، نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية ) أيب حممد

 م. 0997=  هـ0008، 0ط
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 أستطيع من خالله معرفة ما، تعريفا للبيع عند ابن حزمـ  فيام اطلعت عليه ـ مل أجد

د األلفاظ التي ينعقد هبا، إذا كان من املمكن دخول السلم فيه أم ال  ولكنني وجدته حدَّ

أو بلفظ ، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ الرشاء، ع إال بلفظ البيعوال جيوز البي»: البيع فقال

 لكن حالَّني، فإن كان الثمن ذهبا أو فضة غري مقبوضني، يعرب به يف سائر اللغات عن البيع

ْين أو املداينة، أجل مسمى جازإىٰل  أو ومن املمكن مناقشة قول ابن ، (0)«أيضا بلفظ الدَّ

 : حزم بام ييل

يعني أن املرجع يف حتديد ما ، «بلفظ ُيعربَّ به يف سائر اللغات عن البيعأو : »إن قولهـ 

 ،مطلق املبادلةعىٰل  وأنه مشتمل، وقد بينت املعنى اللغوي للبيع، هو بيع من غريه هو اللغة

ت السلم بيعا؛ وعليه، وهي متحققة يف بيع السلم  . فإن اللغة هي التي سمَّ

ْين» :إن قوله بأن البيع ينعقد بلفظيـ  يعني أن السلم داخل يف ، «املداينة» و، «الدَّ

 بل إن هذا هو ما فهمه ترمجان القرآن ابن عباس، ألن املسلم فيه دين يف الذمة؛ البيع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :تعاىلٰ  يف قوله« الدين» أن معنى، اهلل عنهامرِِضَ 

 كلمةوهو أيضا ما اتفقت عليه ، هو املسلم فيه ]181البقرة: [ ﴾ پ پ پ  ڀ

ين» املفرسين يف تفسري  . كام سيأيت بيانه، يف اآلية بدين السلم« الدَّ

 إال ما نقله ابن حزم عن، موافقا البن حزم وزفر يف قوهلام ـ فيام اطلعت عليه ـ مل أر

ي الُقم 
ي وهو من كبار احلنفيني السَلم ليس بيعا»: فقال، (1)  وهناك نصوص، (3)«قال الُقمِّ

                                           

 ( مصدر سابق. 351: 8( ابن حزم، املحىل )0)

( أبو احلسن عيل بن موسى بن يزيد القمي، النيسابوري، شيخ احلنفية بخراسان، كان عامل أهل الرأي يف 1)

 أحكام القرآن، تصدر بنيسابور لإلفادة، وأمىل احلديث وكان صاحب رحلة ومعرفة تويفعرصه، له كتاب 

 ( مصدر سابق. 11: 1هـ، هتذيب سري أعالم النبالء )315سنة 

 ( مصدر سابق. 016: 9( ابن حزم، املحىل، )3)
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 . (0)اء فيها السلم بيعا من البيوعكثرية يُعدُّ الفقه

 ﴾ پ پ پ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :تعاىلٰ  قوله

 : وجه االستدالل من اآلية الكريمة، ]181البقرة: [

 :قال يف فتح القدير يف معنى الدين يف اآلية الكريمة، إن اآلية الكريمة أباحت الدين

 آلخر يف الذمة نسيئة فإنوا، والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقدا»

 ولفظ الدين متحقق يف املسلم، (1)«والدين ما كان غائبا، العني عند العرب ما كان حارضا

وهذا ما فهمه َحرْب األمة ابن عباس من ، فهو دين ثابت بعقد مرشوع، فيه يف بيع السلم

 أشهد أن»: الأنه قـ  اهلل عنهامرِِضَ ـ  فقد أخرج البخاري عن ابن عباس، اآلية الكريمة

 . (3)«وقرأ هذه اآلية، أجل مسمى أن اهلل أَحلَّهإىٰل  السلف املضمون

                                           

 سابق؛ وأيضا( مصدر 86: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع )189: 3البهويت، كشاف القناع )( 0)

 (، بريوت،117: 6( مصدر سابق؛ وأيضا الرسخيس، شمس الدين، املبسوط )078: 3الفتاوى اهلندية )

م؛ وأيضا الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف 0978 = هـ0398، 3بدون النارش، ط

 أبو الوليد حممدم؛ وأيضا ابن رشد، 0983=  هـ0013، 0(، عامل الكتب، ط97صالفريوزبادي، التنبيه )

(، مطبوعة هبامش املدونة الكربى، األصبحي، مالك بن أنس 007: 3بن أمحد، مقدمات ابن رشد )ا

 (018: 1( دار الفكر، بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا، ابن قدامة، الكايف )007: 3األصبحي، املدونة )

 ( مصدر سابق. 015: 03، املجموع )طيعياملمصدر سابق؛ وأيضا 

( مصدر سابق، وانظر الِقنَّْوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن عيل 330: 0( الشوكاين، فتح القدير )1)

 (، حتقيق: رائد صربي بن أيب علفه، الدمام، رمادي103: 0احلسيني، نيل املرام من تفسري آيات األحكام، )

 م. 0997=  هـ0008، 0للنرش، ط

، املستدرك عىٰل الصحيحني، كتاب التفسري، باب تفسري سورة ( احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل3)

م؛ 0991= هـ0000، 0( حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، بريوت دار الكتب العلمية، ط300: 1البقرة، )

، 0( بريوت، دار الكتب العلمية، ط038صالشافعي، حممد بن إدريس، مسند اإلمام الشافعي ) وأيضا

  م.0981 = هـ0011
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مثل  :القول األول: وقد ذكر يف مفاتح الغيب يف معنى الدين يف اآلية ثالثة أقوال

وهو ضعيف ملا بينا أن القرض ال ، أنه القرض :القول الثاين»: ثم قال، قول ابن عباس

 :القول الثالث، والدين املذكور يف اآلية قد اشرتط فيه األجل، ليمكن أن يشرتط فيه األج

 وذلك، بيع الَعني بالَعني :أحدها: أربعة أوجهعىٰل  أن البياعات، وهو قول أكثر املفرسين

 فال يكون داخال حتت هذه اآلية، بيع الدين بالدين وهو باطل :وثانيهام، ليس بمداينة البتة

وبيع الدين بالعني ، وهو ما إذا باع شيئا بثمن مؤجل: الدينبيع العني ب: بقي هنا قسامن

 . (0)«وكالمها داخالن حتت هذه اآلية، املسمى بالسلم

 يتبني القارئ من خالل التفسريات السابقة ما لبيع السلم من ميزة ترشيعية يتميز هبا

 ٹ ٹٹ ﴿ :تعاىلٰ  فهو يشارك البيوع األخرى بإباحتها بقوله، غريه من البيوععىٰل 

 ويشاركه يف اإلباحة، أيضا بآية الدينويزيد عليها بأنه مباح ، ]175البقرة: [ ﴾ڤ ڤ

 الوارد ينن الدَّ القرآن ابن عباس بأ رمجانتَ ولكن شهادة ، يف هذه اآلية البيع بثمن مؤجل

 وفيام. جعلت بيع السلم من البيوع املرشوعة، ملَ الس  فيه يف بيع  ماملسلَ يف اآلية الكريمة هو 

 أنعىٰل  أؤكد هبا اتفاقهم، ر اآلية الكريمةـَأذُكر مجلة من أقوال املفرسين يف تفسي، يلي

ه بالقيمة الترشيعية هلذا البيع، املقصود بالدين يف اآلية الكريمة هو دين السلم  . وهو ما ُينَوِّ

 فعُ ألنه أر، أو قرضا، أو سلام، بيعا كان: فاكتبوه أي الدين بأجله»: قال يف نيل املرام

 إذا تعاملتم، يا من اتصفتم باإليامن»: وجاء يف التفسري املنري، (1)«للنزاع وأقطع للخالف

أن اآلية إىٰل  وذهب يف أحكام القرآن، (3)«بالدين املؤجل يف الذمة بيعا أو سلام أو قرضا

                                           

 (،8: 0رازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن البكري، مفاتح الغيب، أو التفسري الكبري، )( ال0)

 ، بدون تاريخ النرش. 0القاهرة، دار الفكر العريب، ط

 ( مصدر سابق. 103: 0( القنوجي، نيل املرام من تفسري آيات األحكام، )1)

(، بريوت، دار الفكر املعارص، 017: 3ة والرشيعة واملنهج )( الزحييل، وهبة، التفسري املنري يف العقيد3)

 م. 0990= هـ 0000، 0)بريوت(، ودار الفكر )دمشق(، ط
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 . (0)وال تشمل القرض، مداينات البيع فقطعىٰل  مقترصة

 : لرشيفةمرشوعية السلم يف السنة ا: ثانيا  

 : مرشوعية بيع السلم أذكر منها ما ييلعىٰل  وردت أحاديث كثرية تدل

 والناس، املدينةملسو هيلع هللا ىلص  َقِدم رسوُل اهلل): قالـ  اهلل عنهامرِِضَ  ـ عن ابن عباسـ 

من : فقال، (1)شكَّ إسامعيل، عاَمني أو ثالثة: أو قال، ُيسلفون يف الثمر العاَم والعاَمني

  .«أجل معلومإىٰل »: وزاد يف رواية أخرى، (3)(ووزٍن معلوم، ٍل معلومٍ أَسلَف فليُسلف يف َكيْ 

اٍد وأبو بردةَ »: عن أيب املجالِد قالـ   عبِد اهلل بِن أيب َأْوىَف إىٰل  بعثَني عبد اهلل بن َشدَّ

 سلفون يفيُ ملسو هيلع هللا ىلص  يف عهِد النبيملسو هيلع هللا ىلص  َسْله َهْل كان أصحاُب النبيِّ : فقاال، ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ 

يف ، والزيت، والشعري، يف احلنطة أهِل الشام (*)كنا ُنسلِف نبيط: ؟ قال عبد اهللةاحِلنط

                                           

ايس، عامد الدين بن حممد الطربي، أحكام القرآن )0) ( بترصف، حتقيق: موسى حممد 366: 0( الكيا اهلرَّ

قم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا الرشبيني، عيل، وعزت عيل عيد عطية، القاهرة، دار الكتب احلديثة، بدون ر

(، 05: 0حممد اخلطيب، الرساج املنري يف اإلعانة عىٰل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري )

املطبعة اخلريية، بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا؛ وأيضا أيب السعود، حممد بن حممد العامدي، تفسري 

(، بريوت، دار إحياء الرتاث 170 :0السليم إىٰل مزايا القرآن الكريم )أيب السعود املسمى: إرشاد العقل 

 م. 0990=  هـ0000، 0العريب، ط

 . إسامعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي سبق أنه( 1)

 ( مصدر سابق؛60: 3( متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم )3)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا35: 00النووي، كتاب املساقاة، باب السلم )وأيضا صحيح مسلم برشح 

 ( مصدر سابق. 611: 3الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف السلف يف الطعام والثمر )

ألسنتهم، ويقال  وفسدت أنساهبم واختلطت والروم العجم يف دخلوا العرب من قوم »نبيط أهل الشام:( *)

)بفتحتني(، والنَّبِيط)بفتح أوله وكرس ثانيه وزيادة حتتانية، واألنباط قيل سموا بذلك ملعرفتهم هلم النَبَط

  ( مصدر سابق.513: 0)الباري فتح حجر، ابن ،«بإنباط املاء أي استخراجه لكثرة معاجلتهم الفالحة
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 .ما كن ا نسأهلم عن ذلك: َمن كان أصُله عنده؟ قالإىٰل : قلت. أجل معلومإىٰل  كيٍل معلوم

عىٰل  يسلفونملسو هيلع هللا ىلص  كان أصحاُب الن بي: فسألته فقال، عبد الرمحن بن َأْبزىإىٰل  ثم بعثاين

 . (0)«نسأهلم َأهَلُم َحْرث أم الومل ملسو هيلع هللا ىلص  عهده

 ،اهلل عنهام عن السَلم يف النَّْخلرِِضَ  سألت ابن عمرَ : عن أيب الَبْخرُتي قالـ 

 وسألُت ابن عباسٍ . بناِجز اءً َنَس وعن بيع الَوِرق ، هُني عن بيِع النَّخل حتى يصُلح»: فقال

وحتى ، أكل أو يؤكل منهعن بيع النخِل حتى يملسو هيلع هللا ىلص  هنى النبي: فقال، عن السلم يف النخل

 . (1)«وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى حُيَْرز: قلت يوزن

 ِرج تلك السنةفلم خُت ، أن رجال أسلف رجال يف نخل» اهلل عنهرِِضَ  عن ابن عمرـ 

 ال ُتسلفوا: ثم قال، بم تستِحلُّ ماله؟ ارُدد عليه ماله: فقال، ملسو هيلع هللا ىلص النبيإىٰل  فاختصام، شيئا

 . (3)«صالحهيف النخِل حتى يبدو 

وتبني بجالء أن السنة املطهرة مل ، هذه أحاديث صحيحة رصحية يف إباحة السلم

 :تعاىلٰ  مبينة لإلمجال الوارد يف قوله، فجاءت منظِمة ألحكامه، ُتغِفل حاجة الناس للسلم

وعليه فإن ، عند من قال بأن اآلية جمملة، ]175البقرة: [ ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 . ملسو هيلع هللا ىلص ة عن النبيالسلم ثابت بالسنة الصحيح

 : اإلمجاع: ثالثا  

ويعترب اإلمجاع املصدر الثالث من مصادر ، ثبتت مرشوعية السلم باإلمجاع أيضا

                                           

 ( مصدر سابق. 61: 3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إىٰل من ليس عنده أصل )0)

 ( مصدر سابق. 63: 3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم يف النخل )1)

 (176: 3( أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب السلم يف ثمره بعينها )3)

بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا، دار إحياء الرتاث العريب، مراجعة: حممد حمي الدين عبد احلميد، 

 ( مصدر سابق. 530: 0ويف سنده رجل جمهول، وفيه انقطاع، الزيلعي، نصب الراية )
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 يفملسو هيلع هللا ىلص  اتفاق مجيع املجتهدين من أمة حممد»: وُيعنى به يف اصطالح األصوليني، الترشيع

وسبب هذا ، (0)«ملسو هيلع هللا ىلص حكم رشعي اجتهادي بعد وفاة الرسولعىٰل ، عرص من العصور

نحو ال يمكن وقوع عىٰل ، مرشوعية السلمعىٰل  قوة األدلة من الكتاب والسنة، مجاعاإل

 أن السلمعىٰل  وأمجعوا»: فقال، (1)ذكره ابن املنذر، جوازهعىٰل  واإلمجاع، االختالف فيها

 ال خيطئ، من طعام أرٍض عامة، اجلائز أن يسلم الرجل صاحبه يف طعام معلوم موصوف

 يدفع ثمن، أجل معلوم ودنانري ودراهم معلومةإىٰل ، و وزن معلومأ، بكيل معلوم، مثلها

يان املكان الذي يقبض فيه ، ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهام الذي تبايعا فيه ويسمِّ

 . (3)«وكانا جائزي األمر كان صحيحا، فإذا فعال ذلك، الطعام

التابعني التي مل يسلم من بعض الروايات عن الصحابة و، ولكن هذا اإلمجاع

 حيث روى ابن حزم كراهة السلم، (0)وابن املسيب، كام روي عن ابن مسعود، ختالفه

                                           

 (، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، بدون000ص( بدران، بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )0)

( مصدر سابق؛ وأيضا إمام 60: 0لعام )م؛ وأيضا الزرقاء، املدخل الفقهي ا0980رقم الطبعة، سنة 

( حتقيق: عبد 7: 3احلرمني اجلويني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل، كتاب التلخيص يف أصول الفقه )

 م. 0996=  هـ0007، 0اهلل جومل النيبايل، شبري أمحد العمري، بريوت، دار البشائر، ط

 وري الفقيه، نزيل مكة، له كتاب اإلمجاع، واملبسوط، يعد من فقهاء( أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيساب1)

 ( مصدر سابق. 09: 1هـ، هتذيب سري أعالم النبالء )308الشافعية، أثنى عليه النووي، تويف سنة 

 (، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، قطر، رئاسة املحاكم93ص( ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم، اإلمجاع )3)

 مصدر (189: 3م، وانظر البهويت، كشاف القناع )0980=  هـ0010، 0رشعية والشؤون الدينية، طال

 ( مصدر سابق؛ وأيضا صحيح مسلم برشح النووي011: 11سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )

 (011 :7( مصدر سابق؛ وأيضا العيني، البناية )86: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامه، املقنع )35: 00)

 مصدر سابق. 

 ( سعيد بن املسيب بن حْزن بن أيب وْهب، رأى عمر رِِضَ اهلل عنه، وسمع عثامن وعليا وزيد بن ثابت، ومجعا0)

ز يف العلم والعمل، وكان   ـ = رِض اهلل عنهمـ  يفتي والصحابةـ  رمحه اهلل ـ من الصحابة، وكان ممن برَّ
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ينا عن، فطائفة كرهت السلم مجلة»: فقال، عن ابن مسعود بصيغة التمريض  ...كام ُروِّ

  :ومن املمكن مناقشة هذه األقوال بام ييل، (0)«عبد اهلل بن مسعود أنه كان يكره السلم كله

 وممن روينا عنه أن ال بأس»: قال يف املغني، قد روي عن ابن مسعود خالف ذلكأنه 

 ،(1)والشعبي، وسعيد بن املسيب، وابن عمر، وابن عباس، بالسلم يف احليوان ابن مسعود

 . (6)«(5)واألوزاعي، (0)والزهري، (3)وجماهد

                                           

هـ، 090ة ـة عمر رِِضَ اهلل عنه، وتويف سنـوات بِقني من خالفولد لسنتني، وقيل ألربع سن أحياء،=      

 ( مصدر سابق. 003: 0هتذيب سري أعالم النبالء )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا95: 03، املجموع )طيعيامل( مصدر سابق، وانظر 016: 9( ابن حزم، املحىل )0)

 مرص، مصطفى البايب احللبي وأوالده (،081: 3هاية املحتاج إىٰل رشح املنهاج )ـالرميل، بن شهاب الدين، ن

 (391: 5بدون رقم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا املاوردي، أبو احلسني عيل بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري )

  م.0999 = هـ0000، 0حتقيق عيل معوض، عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

هـ، حدث عن سعد بن أيب وقاص، 10ار، من اليمن، ولد سنة ( عامر بن رشاحيل بن عبد اهلل بن ذي كب1)

هـ، عن سبع 015وأيب هريرة، وأيب سعيد، وعائشة، وابن عمر، روى عنه أبو حنيفة، ومحاد، تويف سنة 

 ( مصدر سابق. 008: 0وسبعني سنة، هتذيب سري أعالم النبالء )

أيب هريرة، وعائشة، وعبد اهلل بن عمرو،  ( أبو احلجاج، جماهد بن جرب شيخ القراء واملفرسين، روى عن3)

هـ، هتذيب سري أعالم 011وابن عباس، وعنه أخذ القرآن والتفسري والفقه، تويف وهو ساجد سنة 

 ( مصدر سابق. 058: 0النبالء )

ْهري، نسبة إىٰل بني ُزْهرة، روى عن عبد اهلل بن عمر، وجابر بن 0) ( حممد بن مسلم عبد اهلل بن شهاب الزُّ

 هـ، وقيل:013اهلل، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد، اختلف يف وفاته، قيل: سنة  عبد

 ( مصدر سابق. 316: 5هـ، سري أعالم النبالء للذهبي )010

( أبو عمر عبد الرمحن بن عمرو بن حُيَْمد عامل أهل الشام، حدث عن عطاء بن أيب رباح، وعمرو بن 5)

به،  ، وروى عن الُزْهري، وشعبة، والثوري، قال فيه مالك: األوزاعي إمام يقتدىشعيب، وأيب جعفر الباقر

 ( مصدر سابق. 151: 0هـ( هتذيب سري أعالم النبالء )88-057)

 ( مصدر سابق. 710: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )6)
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 البكري ماالزيد بن خويلدة إىٰل  دفع ابن مسعود» ما روي عن محاد بن أيب سليامن

فلام حانت أخذ ، (*)عرتيس بن عرقوب الشيباين يف قالئصإىٰل  فأسلم زيد، مضاربة

 :فقال عبد اهلل، فأتاه َيْسرَتفِقه، وبلغه أن املال لعبد اهلل، فأْعرَس عرتيس، بعضا وبقي بعض

وخذ رأس ، اردد ما أخذت: فقال عبد اهلل، نعم فأرسل إليه فسأله: َأَفَعل زيد؟ فقال

 . (0)«وال تسلَِمن مالنا يف يشء من احليوان، لكما

فقد وجدت يف املصنَّف ما ينفي عنه ذلك ، أما بالنسبة ملا روي عن ابن املسيب

 ،(*)والكرابيس، ُسئل عن َسَلف احلنطة، عن ابن املسيب»: قال يف املصنف، القول

 ،(1)«أجل معلومىٰل إ واحلنطة بكيل معلوم، أجل معلومإىٰل ، َذْرع معلوم: فقال، والثياب

 ال بأس أن يسلف الرجل يف احليوان: قال، عن ابن املسيب»: وعنه أيضا يف موضع آخر

عىٰل  وأنه باٍق ؛ وهذان النصان عنه يؤكدان أن اإلمجاع مل ينخِرم، (3)«أجل معلومإىٰل 

  .حجيته

                                           

ألثري، جمد الدين أبو السعادات ئص: مجع قلوص، وهي الناقة الشابة، وجتمع عىٰل قالص وقالئص، ابن اقال (*)

(، حتقيق حممد حممود الطناحي، طاهر 300: 4املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )

 م. 3791=  هـ3171، 3أمحد الزاوي، دون مكان النرش، املكتبة اإلسالمية، ط

مصدر سابق، واحلقيقة أن منع ابن ( 10: 8( مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب السلف يف احليوان )0)

مسعود رِِضَ اهلل عنه السلم يف احليوان ألنه كان سلام يف معني، فقد روى عبد الرزاق يف املصنف عن 

ط ألنه اهلل عبد كرهه إنام»الشعبي تعليل منع ابن مسعود رِِضَ اهلل عنه، قال الشعبي:   فالن بني نتاج من رَشَ

( مصدر سابق، 10: 8اق، كتاب البيوع، باب السلف يف احليوان )مصنف عبد الرز، «فالن أيب وفحل

 فام بعدها(، مكة، جامعة 006صوانظر أيضا: قلعجي، حممد رواس، موسوعة فقه عبد اهلل بن مسعود )

 م. 0980 هـ0010، 0القرى، ط أم

 عربية املحيطالكرابيس: مجع كرباس، وهو الثوب اخلشن الغليظ، أديب اللجمي وآخرون، معجم اللغة ال (*)

 م. 3774، 2(، بريوت، املحيط، ط3021: 1)

 ( مصدر سابق. 6: 8( الصنعاين، املصنف، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىٰل أجل معلوم )1)

 ( مصدر سابق. 6: 8( الصنعاين، املصنف، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىٰل أجل معلوم )3)
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 ائلفهو معارض باملس، نظر( نقل كراهة السلم) ويف هذا النقل»: قال أحد الباحثني

ومُجِع بني روايتي املنع ، (0)«يف أحكام السلم( يعني ابن املسيب) العديدة املنقولة عنه

 فتقارهاال، أو قال ببطالن بعض صوره، بأن اإلمام قد قال باملنع ثم رجع عنه، واإلباحة

وال أظن ذلك بعيدا فقد فهم ، (1)ُفهم من كالمه أنه منع السلمفَ ، الرشوط الرشعيةإىٰل 

وهو أن ، مع أنه منَع صورا منه، أنه َمنَع السلم يف احليوانعىٰل  ول ابن مسعودالبعض ق

 . (3)يكون سلام يف نتاج حيوان معني

  : القياس: رابعا  

إحلاق »: وُيعنى به، القياس هو املصدر الرابع من مصادر الترشيع يف اإلسالم

وإن كان املصدر الرابع يف وهو ، (0)«الحتاد بينهام يف العلة؛ أمر بآخر يف احلكم الرشعي

ذلك ألن املصادر السابقة ، إال أنه أكثر هذه املصادر إنتاجا لألحكام الفقهية، الرتتيب

أو مصادر ، كالكتاب والسنة الرشيفني، إما مصادر ذات نصوص متناهية، ترتيبا عليه

 وعدم، خاصة بعد انتشار العلامء الواسع يف أرجاء املعمورة، نادرِة التحقق كاإلمجاع

ل لقاءاهتم  . ويرعى هذا األمر الرعاية الالزمة، وجود ما يسهِّ

 خالف القياس؟عىٰل  هل السلم

، واإلمجاع، والسنة، مرشوعية السلم بالكتابعىٰل  بعد ما تبني اتفاق الفقهاء

، خالف القياسعىٰل  هل هو متفق مع القياس؟ أم، اختلفوا يف أصل مرشوعية السلم

                                           

(، بغداد، رئاسة ديوان األوقاف باجلمهورية 71: 3يد بن املسيب )( هاشم مجيل عبد اهلل، فقه اإلمام سع0)

 م. 0975=  هـ0395، 0العراقية، ط

 ( مصدر سابق. 73: 3( هاشم مجيل، فقه اإلمام سعيد بن املسيب )1)

 (.385)ص( انظر من هذا البحث 3)

 ( مصدر سابق. 67: 0( الزرقاء، املدخل الفقهي العام )0)
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، ثم املناقشة والتحليل، ام ييل أرسد مذاهب العلامء وأدلتهم؟ وفيورشع رخصة للناس

 . ثم االختيار

 : خالف القياسعىٰل  السلم رشع: املذهب األول

 إىلٰ  َيعُزون هذا القول، رأيت بعضا من املعارصين الذين بحثوا يف موضوع السلم

 ،الشافعية وبعض من، واملالكية، وقد قال به احلنفية، (0)مجهور الفقهاء ورجحه بعضهم

، بل وجدهتم يقولون بخالفه، فلم يقولوا بذلك، وغريهم، أما أكثر الشافعية واحلنابلة

 . ويف ما ييل تفصيل ذلك

 : خالف القياسعىٰل  السلم

ألن القياس النهي ؛ القياس خالفعىٰل  أن السلم رُشع، واملالكية، ذهب احلنفية

وقد استدلوا ملذهبهم ، القياس فقوعىٰل  وعندهم قول آخر بأنه، (1)عن بيع املعدوم

 : بأحاديث منها

يا : تـفقل، ملسو هيلع هللا ىلص سألُت الن بي«: قالاهلل عنه رِِضَ  ث حكيم بن حزامـحديـ 

                                           

(، 31صا حممد الفالح، السلم واملضاربة من عوامل التيسري يف الرشيعة اإلسالمية )( انظر القضاة، زكري0)

 ار الرشعي واالقتصاديـم؛ وأيضا عمر، حممد عبد احلليم، اإلط0980، 0ان، دار الفكر، طـعم

 (، جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية،07صواملحاسبي لبيع السلم )

(، 598: 0م؛ وأيضا الزحييل، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته )0990 = هـ0001الطبعة،  دون رقم

م؛ وأيضا محاد، نزيه، عقد السلم يف الرشيعة اإلسالمية 0985=  هـ0015، 1الفكر، طدمشق، دار 

 م، وانظر حامد،0993=  هـ0000، 0بريوت، ط: دار القلم، الدار الشامية: (، دمشق00 -01ص)

 ( جملة الرشيعة103صصبحي، عقد السلم قواعده وضوابطه يف الرشيعة اإلسالمية ) عبد السالم

 م. 1111=  هـ0010( 01الكويت، جامعة الكويت، العدد ) = والدراسات اإلسالمية،

 ( مصدر088: 61الرسخيس، املبسوط ) ( مصدر سابق؛ وأيضا011: 7( العيني، البناية يف رشح اهلداية )1)

 ( مصدر سابق. 003: 1نيم، الفواكه الدواين )ابن غ سابق؛ وأيضا
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جُل  رسوَل اهلل يأتيني وق، فيسألني البيَع ليَس ِعنْدي أبيُعه منه، الرَّ ، ثمَّ َأْبتاُعه له من السُّ

 . (0)»ال تبِْع ما ليَس عنَدك: قال

ال طالَق إال فيام «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبيَّ  اهلل بن عمرو بن العاص وحديث عبدـ 

 . (1)»وال وفاَء َنْذٍر إال فيام مَتْلِك، وال َبيَع إال فيام مَتْلك، وال ِعتق إال فيام مَتْلِك، يملك

 : السلم أصٌل وغريه يقاس عليه

 ،لشافعيةا وبعض، وابن حزم، (0)وتلميذه ابن القيم، (3)وابن تيمية، ذهب احلنابلة

 وفيام ييل أذكر شيئا، (5)بل إن القياس مصدر من مصادره، وفق القياسعىٰل  أن السلمإىٰل 

 : من أقواهلم يف ذلك

                                           

  .(30ص)( مىض خترجيه 0)

 ( مصدر سابق، قال اإلمام النووي:661: 0ْه، كتاب الطالق، باب ال طالق قبل النكاح )( سنن ابن ماَج 1)

( مصدر 163: 9جموعها يرتفع عن كونه حسنا، انظر املجموع )ـله طرق كثرية بأسانيد حسنة، وم

 سابق. 

 قي الدين أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، احلراين الدمشقي احلنبيل، كان له( ت3)

باع طويل يف التفسري والفقه واألصول والعقيدة واللغة، أفتى ودرس وهو دون العرشين، امُتحن 

هـ، 718هـ، وتويف يف سجن القلعة يف دمشق سنة 660مرات عديدة، وُسجن فصرب، ولد سنة 

(، اهلند، جملس دائرة 068: 0أمحد بن عيل ابن حجر، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )العسقالين، 

(، بريوت، 000: 0م؛ وأيضا الزركيل، خري الدين، األعالم )0976 = هـ0396، 1ط املعارف العثامنية،

 م. 0986، 7ط دار العلم للماليني،

بن أيب بكر الدمشقي، الفقيه احلنبيل، الشهري بابن قيم اجلوزية، ولد سنة ( شمس الدين أبو عبد اهلل حممد 0)

تيمية، له بن ا هـ كان عاملا بأصول الدين والفقه واحلديث والعربية، من كبار تالمذة شيخ اإلسالم690

كتاب إعالم املوقعني عن رب العاملني، هتذيب سنن أيب داود، وطريق اهلجرتني وباب السعادتني، 

 ( مصدر سابق. 068: 6هـ، ابن العامد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )750، تويف سنة وغريها

  =( مصدر سابق؛ 018: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، الكايف )081: 3( الرميل، هناية املحتاج )5)
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بل انتقد ، خالف القياسعىٰل  مل يوافق بعض األحناف مذهبه يف اعتبار السلم

 ؛قياسخالف العىٰل  ومنع بعض من نقد اهلداية قوهلم السلم»: قال يف فتح القدير، ذلك

 وأيُّ فرق بني كون، فإنه كاالبتياع بثمن مؤجل، َوْفقهعىٰل  بل هو: قال، ألنه بيع املعدوم

 ةـوفق القياس ومصلحعىٰل  بل هو، وبني اآلخر، ن مؤجال يف الذمةـأحد العوضي

 . (0)«الناس

 حماوالهتم تأويل بيع السلم بأنه خروج، وقد انتقد بعُض الدارسني بعَض الفقهاء

 هو أيضا خروج عن القياس، ويبدو يل أن اإلكثار من حماولة التأويل»: فقال، اسعن القي

م هبا صاحب الرشيعة ، أن السلم رخصةعىٰل  فمتى تم االتفاق، املعهود من الرشع تكرَّ

 وقع، لرفع احلرج عنهم يف التعامل حتى يستمر بينهم سهال وميسورا، عبادهعىٰل  السمحة

 . (1)«ههاالستغناء عن التأويل وِشبْ 

 : وفق القياسعىٰل  أدلة القائلني بأن السلم

إن أدلة أصحاب هذا القول هي األدلة نفسها التي وردت يف أدلة مرشوعيته من 

 : وأما من املعقول فقد احتجوا بام ييل، واإلمجاع، والسنة، الكتاب

 : مرشوعية السلم من املعقولعىٰل  الدليل

 ،من الكتاب والسنة الرشيفني، املنقول مرشوعية السلم منعىٰل  مىض احلديث

 ال، وما كان كذلك فهو أصل ثابت بالرشع، وهو يعني أن السلم ثابت بالنص الرشعي

                                           

ن القيم، رسالتان ابن تيمية واب ( مصدر سابق؛ وأيضا710: 5وأيضا ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )=      

  م.0987=  هـ0017، 0(، حتقيق: عبد الفتاح حممود عمر، عامن، دار الفكر، ط01صيف معنى القياس )

 ( مصدر سابق. 70: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)

(، تونس، مؤسسات 356ص( الرمحوين، حممد رشيف، الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية )1)

 م. 0993، 1عبد اهلل، ط بناعبد الكريم 

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



00 

 : وفيام ييل أذكر دليل مرشوعيته من املعقول، بالقياس الذي هو من عمل املجتهد

 يستفيدحيث ، املال لتمويل نشاطاهتمإىٰل  حيتاجون، والتجار، والزراع، إن الصناعـ 

ل برخص الثمن  ويستفيد املسلم إليه، وتأمني حاجاته من السلع يف الوقت املحدد، املموِّ

 (،يعني السلم) وألن للناس حاجة إليه»: قال يف املغني. من متويل إنتاجه برأس مال السلم

 ،أنفسهم وعليها لتكُملعىٰل  النفقةإىٰل  حيتاجون، والتجارات، والثامر، ألن أرباب الزروع

 . (0)«باالسرتخاص ولريتفق املسلِم، فيجوز هلم السلم لريتِفقوا، وقد تعوزهم النفقة

ن، فكام جاز تأخري الثمن، الثمنعىٰل  قياساً ـ   . جاز تأخري املثمَّ

  :خالفهعىٰل  أو ،وفق القياسعىٰل  أن السلمعىٰل  ثمرة اخلالف التي ُتبنى

خالف عىٰل   الفقهاء أن السلمأن اخلالف بنيإىٰل  ذهب بعض العلامء املعارصين

 ال خيفى أن هذا اخلالف ليس له فائدة» فقال، ليس له فائدة عملية، القياس خالف شكيل

وإنام اخلالف يف ، ال شبهة يف ذلك، أن السلف مباح جائزعىٰل  فالطرفان متفقان، عملية

 . (1)«أم غري خمالف، أنه خمالف للقياس

 بل يف أحكام، يست يف إباحة السلم وعدمهاوجُياب عن ذلك بأن ثمرة اخلالف ل

 الكيفيةعىٰل  فإن إباحته تبقى مقترصة، فإذا ثبت أنه خمالف للقياس، بيع السلم ال يف أصله

وهذا يؤكد أن ، خالف القياس فعليه ال يقاسعىٰل  ألن ما ثبت؛ الرشع هبا التي ورد

اختالف يف اجتهادات  إىلٰ  بل خالفا حقيقيا أدى، اخلالف ليس شكليا أو نظريا بحتا

  .وفيام ييل أعرض بعض أقواهلم التي تؤكد ذلك، الفقهاء

                                           

 ( مصدر سابق. 710: 5( ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )0)

 ،0(، عامن، دار النفائس، ط087: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد السلم، بحوث فقهية يف قضايا معارصة )1)

 . 0998 = هـ0008
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 :فقال، خالف القياسعىٰل  منع زفر من احلنفية انعقاد السلم بغري لفظ السلم ألنه

 ،اإلنسان ألنه بيع ما ليس عند؛ ألن القياس أن ال ينعقد أصال، ال ينعقد إال بلفظ السلم»

 . (0)«السلم بقوله رخص يف، لرشع ورد بجوازه بلفظ السلمإال أن ا، وأنه منهي عنه

 ألن النص الرشعي ورد بإباحة السلم، ومنع بعض الفقهاء السلم يف املذروعات

 فال جيوز قياس املذروعات، خالف القياسعىٰل  وبام أن السلم، يف املكيالت واملوزونات

وهي غري ، جيوز يف املذروعات أن السلمعىٰل  أمجع العلامء»: قال يف فتح القدير، عليها

فال ، خالف القياس عليه ال يقاسعىٰل  وكام هو معروف أن ما ثبت، َمكِيلة وال موزونة

 . (1)«املكيلعىٰل  يصح قياس املذروع

فقد احتاط ، خالف القياسعىٰل  ملا كان السلم ثابتا»: قال أحد الباحثني املعارصين

خشية الوقوع يف احلرام وقد ُعنوا لذلك ببيان ، الفقهاء يف تنظيم أحكامه احتياطا كبريا

ومنعوا البعض ، فأباحوا بعض الترصفات، حدود ما جيوز الترصف فيه يف املسلم فيه

 الذي جاء وفقا، وذلك خالفا لبعض أحكام املبيع يف البيع املطلق. اآلخر ألدلة خاصة

 . (3)«للقياس

 : املناقشة والتحليل

خالف القياس أهنا تدور حول عىٰل  ني بأن السلميالحظ من خالل أقوال القائل

 لذلك البد من، وأنه رخصة من الشارع، خالف القياسعىٰل  أن السلم: أال ومها، نقطتني

 السيام وأن مبحَثي، منهج أصول الفقهعىٰل  َتوفية هاتني النقطتني حقهام من التحقيق

                                           

 ( مصدر سابق. 110: 5( الكاساين، البدائع )0)

 ( بترصف، مصدر سابق. 70: 7تح القدير )( ابن اهلامم، رشح ف1)

 م. 0991=  هـ0001، 0فام بعدها(، دمشق، جامعة دمشق، ط 369قه املعاوضات )ـ( الكردي، أمحد احلجي، ف3)
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 : وفيام ييل حتقيق ذلك، القياس والرخصة من مباحثه

 : خالف القياسعىٰل  حتقيق القول بأن السلم :أول  

 أصل هذا أن تعلم» فقال، بيانإىٰل  أن القياس لفظ جممل وحيتاجإىٰل  نبَّه ابن القيم

 والصحيح هو الذي، يدخل منه القياس الصحيح والفاسد، أن لفظ القياس لفظ جممل

 ،قياس الطرد فاألول، وهو اجلمع بني املتامثلني والفرق بني املختلفني، وردت به الرشيعة

 أن ال يكون بني الصورتني: وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو ...قياس العكس والثاين

الرشيعة  وحيث جاءت، فمثل هذا ال تأيت الرشيعة أيضا بخالفه، فرق مؤثر يف الرشع

فال بد أن خيتص ذلك النوع بوصف ، باختصاص بعض األحكام بحكم يفارق نظائره

لكن الوصف الذي اختص به ذلك ، ويمنع مساواته لغريه، باحلكميوجب اختصاصه 

 . (0)«وقد ال يظهر، النوع قد يظهر لبعض الناس

 يعني يف النوع األخري من أنواع القياس أن ما خصت به الرشيعة معاملة دون نظائرها

 توإنام ُخصَّ ، ال يعني أن هذه املعاملة مستثناة من أصل رشعي، من املعامالت حلكمة ما

 وقد يظهر هذا الوصف، منع مساواهتا مع غريها من املعامالت، لوصف رشعيٍّ فيها

 ث خصـحي، السلمعىٰل  وينطبق هذا القول متاما، لبعض الفقهاء وخيفى عن آخرين

 . ومنع بيع املعدوم بغري رشوط السلم، الشارع إباحته بأحكام ورشوط ألنه بيع معدوم

 الذي هو، القياس اجليَل  : ثالثة أقسامإىٰل  قسمإن القياس يف اصطالح األصوليني ي

بَه :والثاين، إحلاق أمر بآخر يف احلكم الرشعي الحتاد بينهام يف العلة ، (1)وهو قياس الشَّ

                                           

فام  3: 1( ابن قيم اجلوزية، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني )0)

 ل، بدون رقم الطبعة وتارخيها. بعدها(، بريوت، دار اجلي

  = الغزاىل، أبو حامد مصدر سابق؛ وأيضا (135: 3يف كتاب التلخيص للجويني ) ( النوعان: األول والثاين1)
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 أو ما يسمى، القياس اخلفي :ثالثوقياس : وهو إحلاق فرٍع بأصل لشبَه بينهام يف الوصف

 إىلٰ ، عن حكم القياس الظاهر املتبادر فيها أن ُيعَدل باملسألة»: وهو، باالستحسان القيايس

، وأَسدُّ نظرا، ولكنه أقوى حجة، هو أدقُّ وأخفى من األول، حكم مغاير بقياس آخر

 البد من حتديد، هذه األنواع الثالثةعىٰل  وبام أن القياس يكون، (0)«وأصح استنتاجا منه

 «. ف القياسخالعىٰل  السلم: »أي أنواع األقيسة الثالثة املراد بقوهلم

 وأنه مستثنًى من النهي، خالف القياس من النوع األولعىٰل  أما القول بأن السلم

فهو قياس يف غري حمله ألن ، بجامع أن كليهام بيع معدوم، عن بيع ما ليس عند اإلنسان

ى احلكم من أصل رشعي ثابت يف الكتاب أو، هذا القياس حمله ما ال نص فيه  ألن به ُيعدَّ

 ومن باب أوىل أن ال يكون من باب قياس، فرع ال نص فيه لعلة مشرتكة بينهام إىلٰ ، السنة

 ،ولو ثبت بأحدمها، والسنة معا، وبيع السلم ثابت بالكتاب، حيث ال علة فيه أصال، الشبه

  .فكيف وقد ثبت هبام معا، لكان ذلك كافيا أن جيعله أصال من األصول التي يقاس عليها

وهو ، موافق للقياس اخلفي، السلم خمالف للقياس اجليلذهب بعض األصوليني أن 

 ،واالستحسان يكون باألثر»: قال يف كشف األرسار، ما يعرب عنه باالستحسان القيايس

 ولكن َيِرد عليه ما َيِرد، (1)«كالسلم واالستصناع، والقياس اخلفي، والرضورة، واإلمجاع

  .ستحسان إال عدول بأحدمها عن اآلخرفام اال، كليهام قياسانن إإذ ، القياس اجليلعىٰل 

 ألن موضوع؛ مما سبق يتضح أن السلم ليس من القياس اجليل وال اخلفي يف يشء

 ،القياسإىٰل  فال حاجة، والسلم ثابت بالكتاب والسنة، القياس الفروع التي ال نص فيها

                                           

(، حتقيق: محزة زهري حافظ، بدون رقم الطبعة 660: 3بن حممد، املستصفى من علم األصول ) حممد=      

 وتارخيها ومكاهنا. 

 ( مصدر سابق. 77: 0دخل الفقهي العام )( الزرقاء، امل0)

 (، كراتيش )باكستان(، الصدف ببلشز، دون رقم الطبعة وتارخيها. 060: 1( النسفي، كشف األرسار عىٰل املنار )1)
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ل ولكن من قبي، ولكن بعض العلامء رأى أن السلم ليس من قبيل استحسان القياس

 حكم خمالف له ثبت يفإىٰل  عدول عن حكم القياس»: الذي يقصد به، استحسان النص

 : وفيام ييل أذكر أقوال بعض األصوليني يف ذلك، (0)«السنة

إىٰل  وإنام يرجع االستنكار، وهذا مما ال ُينكر»: قال يف مرشوعية استحسان النص

 قال، (1)«من بني سائر األدلةوختصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا ، اللفظ

 فإن القياس، كالسلم مثال لالستحسان باألثر»: يف قمر األقامر يف أصل مرشوعية السلم

 من أسلم: ـ عليه السالمـ  وهو قوله، ولكنا جوزناه باألثر، ألنه بيع املعدوم؛ يأبى جوازه

 . (3)«معلوم أجلإىٰل  أو وزن معلوم، منكم فليسلم يف كيل معلوم

فإن مقتىض ، مثال االستحسان بالنص السلم»: يف أصول الفقه اإلسالمي وقال

 عن ذلك إالملسو هيلع هللا ىلص  وقد هنى رسول اهلل، ألنه بيع ما ليس عند اإلنسان، القياس فيه أال جيوز

 . (0)«ومن أسلف فليسلفملسو هيلع هللا ىلص  وهو قوله، لورود النص بجوازه، أنه استثنى منه

 سواء ذلك من حيث، ه األصويلأن السلم خارَج دائرة القياس بمعنا، يعني ذلك

 فإنه استحسان من، وإن ُعدَّ استحسانا، وداخل  دائرة النص الرشعي، أو املخالفة، املوافقة

، الذي هو من عمل الفقيه، ال من قبيل االستحسان بمعناه األصويل، ِقبَل الشارِع نفسه

 َظها الشارعإن ما ورد به النص منحرفا عن قياس أمثاله ملصلحة حلَ »: قال يف املدخل

                                           

 ( مصدر سابق. 85: 0( الزرقاء، املدخل الفقهي العام )0)

 ( مصدر سابق. 077: 1( الغزاىل، املستصفى )1)

مة حممد عبد احلليم اللكنوي املسامة قمر األقامر عىٰل نور األنوار رشح املنار، مطبوعة ( انظر حاشية العال3)

 ( مصدر سابق. 060: 1هبامش كتاب كشف األرسار عىٰل املنار للنسفي )

 = هـ0016، 0(، دمشق، دار الفكر، ط703: 1(، )715: 0( الزحييل، د. وهبة، أصول الفقه اإلسالمي )0)

 م. 0986
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 وإنام الكالم يف استحسان، إنام هو يف احلقيقة استحسان الشارع وليس الكالم فيه، اآلمر

  .(0)«وفقهاعىٰل  ويستحسن، ويقيس عليها، الذي يطبق نصوص الشارع، الفقيه املستنبِط

 :بعد ما ذكر العديد من املعامالت املباحة استثنيت من أصل ممنوع (1)قال الشاطبي

 اعتبار املآل يف حتصيلعىٰل  فإن حقيقتها ترجح، هذا السبيلعىٰل  ر الرتخصات التيوسائ»

ألنا ، حيث كان الدليل العام يقتيض منع ذلك، اخلصوصعىٰل  املصالح أو درء املفاسد

 فكان، رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من املصلحةإىٰل  ألدى، لو بقينا مع أصل الدليل العام

، العورات يف التداويعىٰل  ومثله االطالع، أقصاهإىٰل  مآلـالمن الواجب َرْعي ذلك 

 . (3)«وأشياء من هذا القبيل كثرية، وإن كان الدليل العام يقتيض املنع، والقراض واملساقاة

أنه من ، خالف القياسعىٰل  أن السلمعىٰل  ال بد من محل قول املالكية، وكذلك

 :جاء يف املوافقات، العمل بأقوى الدليلني أال وهو، قبيل االستحسان الذي قال به مالك

 وعليه، (0)«أقوى الدليلنيإىٰل  االستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو العدول»

ألن كليهام عدول من ، يرادف االستحسان عند املالكية استحسان النص عند األحناف

 السلم بدليلإذ إن إباحة ، فكالمها عمل بالدليل، لوجه يقتيض هذا العدول، نص آلخر

 . الذي منع بيع املعدوم عامة ومنه السلم، خاص أقوى داللة من النص العام

 خالف القواعدعىٰل  خالف القياس أنهعىٰل  إن املقصود بأن السلم: وبقي أن يقال

                                           

 ( مصدر سابق. 86: 0ء، املدخل الفقهي )( الزرقا0)

 ( إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، أصويل حافظ من أهل غرناطة، من أئمة املالكية، له مؤلفات1)

 (75: 0هـ، الزركيل، األعالم )791عديدة يف الفقه والنحو، أشهرها املوافقات يف أصول الفقه، تويف سنة 

 مصدر سابق. 

(، بريوت، دار 117: 0أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي، املوافقات يف أصول الرشيعة ) ( الشاطبي،3)

 املعرفة، بدون رقم الطبعة وتارخيها. 

 ( مصدر سابق. 116: 0( الشاطبي، املوافقات )0)
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وجياب عن ذلك بأنه البد ، خالفهاعىٰل  إذ القاعدة العامة منع بيع املعدوم وهو، العامة

فهل ، ثم بعد ذلك يثبت أن السلم قد استثني منها، قاعدة عامة أن يثبت أوال أن هذه

 . ثبوهتا ما حظي به السلم؟عىٰل  هذه القاعدة حظيت من األدلة الرشعية

ل عليها القائلون هبذه القاعدة  اهللرِِضَ  ما رواه حكيم بن حزام، من األدلة التي عوَّ

 الرجل فيَسأُلني البيْع ليس عندي يأتيني، فقلُت يا رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  سألت النبي«: قال، عنه

وق، أبيُعه  وأيضا ما رواه عبد اهلل بن، (0)»ال تبِع ما ليس عندك: قال، ثم َأبتاُعه له من السُّ

 وال ربُح ما مل، ال حيلُّ بيع ما ليس عندك«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل: قال، عمرو بن العاص

ال تضاهي تلك األدلة التي ، نوال خيفى أن هذه األحاديث املروية يف السن. (1)»ُيْضَمن

 مرشوعيةعىٰل  وذلك كان واضحا عند احلديث، ثبت هبا بيع السلم الذي هو بيع معدوم

 . وهذا يؤكد بأن السلم هو قاعدة بنفسه، واإلمجاع، والسنة، السلم يف الكتاب

 ،«النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان» خالف قاعدةعىٰل  وكيف يقال بأن السلم

 احلديث حكيم بن حزام َي راوحيث إن ، مع أنه هو األسبق يف اإلباحة، نى منهاوأنه مستث

املدينة ملسو هيلع هللا ىلص  وأن إباحة السلم كانت متزامنة مع قدوم النبي، (3)ممن أسلموا يوم فتح مكة

 . فكيف يكون السابق استثناًء من الالحق؟، املنورة

                                           

 . (30ص)( تقدم خترجيه 0)

 ( مصدر سابق؛737: 1عندك )ْه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس ْه، سنن ابن ماَج ( ابن ماَج 1)

( مصدر سابق، قال 39: 0وأيضا النسائي، السنن الكربى، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع )

 ( مصدر سابق. 071: 0الرتمذي: حسن صحيح، الزيلعي نصب الراية )

 د بن عىٰل بن حجر،( مصدر سابق؛ وأيضا العسقالين، أمح071: 7( املزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )3)

(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، القاهرة، دار هنضة مرص، بدون رقم 003: 1اإلصابة يف متييز الصحابة )

 الطبعة وتارخيها. 
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 : حتقيق القول بأن السلم رخصة :ثانيا  

ألن ، فهو ال خيلو من مقال، حتقيقإىٰل  لم رخصة حيتاجوكذلك القول بأن الس

 ،يعني أن السلم جائز بذات الرشوط التي ورد الرشع باشرتاطها، القول بأن السلم رخصة

فإذا ورد جواز السلم يف ، حملهاعىٰل  ألن الرخصة قارصة، جيوز قياس غريها عليها وال

وما ، وجه الرخصةعىٰل  السلم ثبت ألن؛ فال جيوز السلم يف املعدود، املكيل واملوزون

 . أال وهو السلم يف املكيل واملوزون فقط، حملهعىٰل  وجه الرخصة يبقى قارصاعىٰل  ثبت

ع بعض الفقهاء أحكاما مما يؤكد أن هناك ، القول بأن السلم رخصةعىٰل  وقد فرَّ

 وهو حرمة، فالرتخيص يف السلم هو تغيري احلكم األصيل»: قال يف البدائع، خالفا حقيقيا

فحالة الوجود ، لرضورة اإلفالس رٍ ذْ عُ  بعارضِ احِلل  إىٰل  بيع ما ليس عند اإلنسان

 فكانت حرمة، العزيمة األصليةعىٰل  فيبقى احلكم فيها، والقدرة ال تلحقها اسم الرخصة

 كان ينبغي أن ال جيوز السلم من القادر، هذا التقرير مستفادة من النصعىٰل  السلم احلال

بالعاجز فأحلق ، إال أنه صار خمصوصا عن النهي العام، تسليم املسلم فيه للحال عىلٰ 

فهو  ،(0)«اعتبار األصل وإحلاق النادر بالعدم يف أحكام الرشععىٰل  عن التسليم للحال

 كام ال جيوز إسالم القادر، من قال بجواز السلم احلالعىٰل  يرى أن كون السلم رخصة رد

 . أن السلم رخصةعىٰل  بناء، يف احلال تسليم املسلم فيهعىٰل 

نفس الظروف التي أبيح عىٰل  فإن ذلك يعني قرص السلم، وإذا كان األمر كذلك

 ةـشأنه يف ذلك شأن الرخص الرشعي، وأن التعامل به ال يكون إال للمضطر، اـفيه

هذا حتقيق إىٰل  يدعونا، القول بأن السلم رخصةعىٰل  وإن ترتُّب هذه النتائج، األخرى

 وما، أساٍس غري صحيحعىٰل  وذلك خشية أن ُتبنى الفروع الفقهية، القول حتقيقا رصينا

                                           

 ( مصدر سابق. 101: 5( الكاساين، البدائع، )0)
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مبينا وجه احلق ، وفيام ييل أحتقق من صحة هذه العبارة، غري صحيح فهو مثلهعىٰل  ُبني

 . فيها

أعذار عىٰل  بناء، ما رشعه اهلل من األحكام»: يعرف األصوليون الرخصة بأهنا

 أخلصها، أقسام عديدةإىٰل  وتقسم، (0)«تخفيف عليهم يف حاالت خاصةلقصد ال، العباد

 : (1)فيام ييل

 : نوعنيعىٰل  وهي، رخص حقيقية

م واحلرمة * فإن حرمة ، كإجراء كلمة الكفر مكَرهاً ، ما استبيح مع قيام املحرِّ

 . وجوب اإليامن قائمة أبدا كذلكعىٰل  ألن األدلة الدالة، الكفر قائمة أبدا

م دون احلرمةما  * م لإلفطار وهو، كإفطار املسافر، استبيح مع قيام املحرِّ  فإن املحرِّ

لرتخيص اهلل عز وجل ألصحاب ؛ لكن حرمة اإلفطار غري قائمة، شهود الشهر قائم

 . والقضاء يف أيام أَخر، األعذار بالفطر

 : نوعنيعىٰل  وهي كذلك، رخص جمازية

ألهنا مل تبق ؛ األمم السابقةعىٰل  ي كانتما وضع عنا من اإلرْص واألغالل الت *

 . وهو أتم يف املجازيَّة من النوع التايل، مرشوعة يف حقنا

ث ـفهو شبيه بالنوع السابق من حي، ه مرشوعا يف اجلملةـما سقط مع كون *

 . وشبيه بالرخصة احلقيقية من حيث بقاء أصله مرشوعا يف اجلملة، السقوط

                                           

 ( مصدر سابق. 177ص( بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )0)

فام بعدها( بترصف، 017 :1دين مسعود بن عمر، رشح التلويح عىٰل التوضيح، )( التفتازاين، سعد ال1)

 القاهرة، مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح وأوالده، بدون رقم الطبعة وتارخيها، وانظر الرمحوين، الرخص

( مصدر سابق؛ وأيضا بدران أبو العينني، أصول الفقه 001صالفقهية من القرآن والسنة النبوية، )

 ( مصدر سابق. 180-177صمي، )اإلسال
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لذا كان ، نوع واحدعىٰل  يتضح أن الرخص ليست، بعد هذا التلخيص املوَجز

 : القول بأن السلم رخصة ال خيلو من أحد أمرين

عىٰل  األصل يف الكالم أن حيمل نإإذ ، ةـأنه يقصد به الرخصة احلقيقي :األول

 . املجازإىٰل  فعندئذ ُيصار، إال إذا تعذرت احلقيقة، حقيقته

وفيام ييل . من أنواع الرخصة السابقة يراد به ال ُيدرى أي نوع، أنه قول جُمَْمل :الثاين

 ،ثم أزيل إمجاله، ثم أناقشه كقول جممل، أناقش القول بأن السلم رخصة باملعنى األول

 . مؤيدا ذلك بأقوال أئمة األصوليني يف هذا الشأن، وأبني املراد به

 وإن كان، قائال به ـ فيام اطلعت عليهـ  فلم أرَ ، أما القول بأن السلم رخصة حقيقية

 وعدم جواز، ُيفهم ذلك من قول بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز السلم يف املعدود

إال أن هذا الفهم ال ُيَعد كافيا ، خالف القياسوعىٰل  ألن السلم رخصة؛ السلم احلال

 فقد يرجع اإلنسان عن قوله إذا عرف، ألن الزم القول ال ُيَعد قوال؛ إللزامهم هبذا القول

 . لوازمهبعض 

 من حيث قصور، الرخص احلقيقيةعىٰل  هذا القول كل ما يرتتبعىٰل  ويرتتب

 وكذلك ال جيوز يف غري مكيل وال، فال جيوز السلم لغري املضطر إليه، حملهاعىٰل  الرخصة

 وهذان، كاملعدود واملذروع، فيمنع قياس غريمها عليهام، ألن النص ورد هبام فقط؛ موزون

القول بأن السلم عىٰل  مع العلم بأن هذين القولني يتفرعان، ام أحدالقوالن مل يقل هب

 وعدم التزام القائلني. خالف القياس أيضاعىٰل  القول بأن السلمعىٰل  ويتفرعان، رخصة

ضعف هذا عىٰل  دليل، خالف القياسوعىٰل  ،القول بأن السلم رخصةعىٰل  بام يتفرع

  .القول

 ،ن هذا اإلمجال آٍت من جهة تعدد الرخص وتنوعهافإ، أما القول بأن العبارة جمملة

 مل يبق إال أن يقال إنه رخصة، ال يقصد به الرخصة احلقيقية، «السلم رخصة» وبام أن قول
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 قال موضحا كون السلم رخصة، الرخصة احلقيقيةعىٰل  ال يرتتب عليها ما يرتتب، جمازية

 فقد، تسليمه يف احلالعىٰل  ما يقدرالسلم فإن بيع ( يعني الرخص املجازية) ومنها»: جمازا

 بيع ما ليس: اهلل عنهرِِضَ  يف حديث حكيم بن حزامملسو هيلع هللا ىلص  يقال إنه رخصة ألن عموم هنيه

 . (0)«وحاجة املفلس اقتضت الرخصة يف السلم، عنده يوجب خترجيه

 قال يف، وخيالفها من وجه آخر، ه السلم الرخصة احلقيقية من وجهـوقد ُيشب

 كانت، حتى يفسد السلم يف املعنيَّ ، غري مرشوعة يف السلم يةنِ يْ العَ ث إن فمن حي»: التلويح

كان له شبه بحقيقة ، ومن حيث إن العينية مرشوعة يف البيع يف اجلملة، الرخصة جمازا

 . (1)«الرخصة

يعني ذلك أنه ال ُيبتنى عليه ما ، يالحظ مما سبق أن السلم يلحق بالرخص املجازية

 ذلكإىٰل  كام ذهب، وإن كان يشبه الرخصة احلقيقية من وجه، حلقيقيةالرخصة اعىٰل  يبتنى

 بل إن أكثر، فليس هو رخصة حقيقية بحال، فإنه خيالفها من وجه آخر، صاحب التلويح

 الذي هو السهولة، أصل معناها اللغويعىٰل  مل خترج، ما يقال يف ذلك إنه رخصة جمازية

وليس رخصة ، ظاهر يرس اإلسالم وسامحتهوعليه يكون السلم مظهرا من م، والتيسري

 . االصطالحي للرخصة باملعنى

قالوا بأنه من املمكن ، غري أن بعض العلامء الذين قالوا بأن السلم رخصة جمازية

ا أن : عندما قال (3)كالغزايل، يكون السلم خارج نطاق الرخص كلها حقيِقيِّها وجمازِّيِّ

                                           

 ( مصدر سابق. 330: 0( الغزاىل، املستصفى من علم األصول )0)

( مصدر سابق، وانظر الرمحوين، الرخص الفقهية من القرآن 019: 1( التفتازاين، التلويح عىٰل التوضيح )1)

 ( مصدر سابق. 001صوالسنة النبوية )

 الشافعي، الزم إمام احلرمني اجلويني، وبرع يف الفقه ( زين الدين أبو حامد حممد بن حممد الطويس3)

والكالم، كان شديد الذكاء وقوي اإلدراك، له كتاب إحياء علوم الدين، وكتاب األربعني، تويف سنة 

 ( مصدر سابق. 090: 1هـ، وله مخس ومخسون سنة، هتذيب سري أعالم النبالء )515
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وافرتاقهام يف ، فافرتقا، ع دين وذلك بيع عنيفهو بي، السلم عقد آخر: ويمكن أن يقال»

 فقول الراوي هنى عن بيع، فيشبه أن يكون هذا جمازا، الرشط ال يلحق أحدمها بالرخص

 فالغزايل يعترب السلم بيعا، (0)«يف الكالم ز  وُّ جَ ـتَ ما ليس عند اإلنسان وأرخص يف السلم 

 أما بيع األعيان نطاقه، من الديون فهو بيع نطاقه ما يصلح ثبوته يف الذمة، مستقال بنفسه

وكذلك ال يقال إن أحدمها رخصة من ، اآلخرعىٰل  فال يقاس أحدمها، كل مبيع معني

 . اآلخر

وقال بأن السلم من قبيل احلاجات ، وذهب مذهب الغزايل هذا اإلمام الشاطبي

 املساقاةوكذلك »: قال يف املوافقات، التي جاءت الرشيعة بمراعاهتا ال من قبيل الرخص

وإنام ، فال يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع، والقرض والسلم

 واحلاجيات ال تسمى عند العلامء، يكون مثل هذا داخال حتت أصل احلاجيات والكليات

 . (1)«باسم الرخصة

 ،إن القول بأن السلم رخصة باملعنى احلقيقي للرخصة ال َيثبُت، وخالصة ما سبق

 أن هذا القول ليسعىٰل ، ويقصد به الرخصة املجازية عند من قال بأنه رخصة، تقيموال يس

ومما جتدر . زمرة احلاجياتإىٰل  وأخرجه من زمرة الرخص، فهناك من نازع فيه، ُمَسلَّام

أو أنه خارَج نطاق الرَخص ، مالحظته أن اخلالف بني القول أن السلم رخصة جمازا

 ذلك ألن الرخصة احلقيقية هي التي ُتبنى عليها أحكام؛ خالف لفظي ال يتفرع عنه يشء

 . أما الرخصة املجازية فليست أكثر من تعبري آخر عن يرس اإلسالم وسهولته، الرخصة

 : خالف القياسعىٰل  أو ،سبب اختالف الفقهاء يف كون السلم رخصة

 : هي، يمكن أن ُيرجع هذا االختالف ألسباب ثالثة

                                           

 ( مصدر سابق. 330: 0( الغزاىل، املستصفى من علم األصول )0)

 ( مصدر سابق. 311: 0( الشاطبي، املوافقات )1)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



56 

 كام، شئ من استخدام مصطلحات رشعية بمعناها اللغويإن هذا االختالف نا *

 ومحله بعضهم، حيث استخدمه الفقهاء بمعنى التيسري، هو احلال يف مصطلح الرخصة

 ،الرخصة بمعناها األصويلعىٰل  ذلك ما يرتتبعىٰل  ورتَّب، املعنى األصويل للرخصةعىٰل 

ة اخلالفإىٰل  مما أدى  . َسَعة هو 

إىٰل  دون اإلشارة،  ذي معان متعددة يف أحد معانيهاستخدام مصطلح أصويل *

مما يسمح للقارئ بحمل هذا ، كام هو احلال يف استخدام مصطلح القياس، املعنى هذا

 ذلك خالفاتعىٰل  وأيضا يرتتب، املعنى املشهورعىٰل  أو، املعنى الذي يريدعىٰل  املصطلح

د املعنى املراد هبذا املصطل  . ح أو ذاكمل تكن لِتوجد لو ُحدِّ

 ن بعضـعدم وضوح العالقة بيإىٰل ، ع سبب اخلالف أيضاـويمكن أن ُيرجـ 

فظن ، األحاديث القاضية بمنع بيع ما ليس عند اإلنسان تلكو، األحاديث املبيحة للسلم

إىٰل  فلجأ، وأن ظاهرمها التعارض، موضوع واحدعىٰل  الفقهاء أن احلديثني تواردا بعض

مع أن القائل ، خالفهعىٰل  والسلم، يس عند اإلنسان هو األصلالنهي عن بيع ما ل جعل

م أي مربرات بذلك ، جلعل النهي عن بيع املعدوم هو األصل ـ فيام اطلعت عليهـ  مل يقدِّ

م يف األدلة من غري دليل، خالفهعىٰل  والسلم  . فكان ذلك حَمْض حَتَكُّ

ت ما يكفي لدعم هذا لوجدوا من املربرا، ولو أهنم قالوا إن السلم هو األصل

النحو املبنُي  يف أدلة عىٰل ، واملعقول، والسنة، كتوافر أدلة مرشوعيته يف الكتاب، القول

ومل ، وذلك بخالف النهي عن بيع املعدوم الذي ورد منعه يف السنن، مرشوعية السلم

 كان ال بد لرفع هذا اخلالف من توضيح هذه العالقة بني، لذلك، (0)يسَلم من مقال فيه

                                           

 ونقل عن ابن حزم أنه جمهول، فقد روى جداً ( يف بعض طرقه عبد اهلل بن عصمة، زعم عبد احلق أنه ضعيف 0)

  فام بعدها( مصدر سابق. 151: 5عنه ذلك ثالثة، وقد احتج به النسائي، انظر: الشوكاين، نيل األوطار )
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ومراعيا يف ذلك منهج األصوليني يف اجلمع بني ، قطعا لدابر اخلالف، هذه النصوص

 . وإليك بيان ذلك، األدلة التي ظاهرها التعارض

، هو إبراز العالقة بني النص الذي يبيح السلم، إن ما ستدور عليه َحْلقة النقاش

 ييل ُأورد نص وفيام، وحديث حكيم بن حزام الذي ينهى عن بيع ما ليس عند اإلنسان

 : احلديثني

 املدينة والن اسملسو هيلع هللا ىلص  اهللقِدَم رسوُل »: قالـ  اهلل عنهامرِِضَ ـ  عن ابن عباس: األول

من َأْسَلف : فقال، شكَّ إسامعيل، أو قال عامني أو ثالثة ـ ُيسلِفون يف الثمر العاَم والعامني

 . (0)«فلُيسلِف يف كيٍل معلوم ووزٍن معلوم

 يأتيني، فقلُت يا رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص سألُت النبيَّ «: قال، يم بن حزامما رواه حك :الثاين

 ال تبِع ما ليس: قال، ثم أبتاُعه له من السوق، الرجُل فَيسألني البيَع ليس عندي أبيُعه

 ال حيلُّ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل: قال، وأيضا ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص، (1)»عندك

 . (3)»ما مل ُيضَمنوال ربُح ، بيُع ما ليس عندك

 : وذلك النهي يشمل ما ييل، إن حديث حكيم ينهى عن بيع ما ليس عند اإلنسان

والبعري ، كالسيارة املرسوقة، تسليمهعىٰل  ولكن ال يقدر، بيع ما يملكه اإلنسانـ 

وأما قول »: قال يف إعالم املوقعني. وال ُيعتاد رجوعه، والطري املُنَْفلِت يف اهلواء، الشارد

 :أحدمها: معنينيعىٰل  ما ليس عندك فيحملتبع  العنه اهلل رِِضَ  حلكيم بن حزامملسو هيلع هللا ىلص  لنبيا

                                           

 (.19)ص خترجيه ( مىض0)

 . (30ص)( مىض خترجيه 1)

 ( مصدر سابق؛737: 1ْه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك )ْه، سنن ابن ماَج ( ابن ماَج 3)

 ( مصدر سابق. 39: 0وأيضا النسائي، السنن الكربى، كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائع )
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وإن ، تسليمهعىٰل  والثاين أن يريد بيع ما ال يقدر، أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده

 . (0)«فليس عنده حسا وال معنى، وهذا أشبه، كان يف الذمة

أن يشرتيه من عىٰل ، ليس يف ملك اإلنسان، اما ذكره ابن القيم آنفا من بيع معني مـ 

 . ثم يبيعه آلخر، مالكه

 . وهذا هو السلم، أجل معلومإىٰل ، بيع موصوف يف الذمة برشوط معلومةـ 

أن النهي عن بيع ما ليس عند : بذلك تتضح العالقة األوىل بني النصني أال وهي

أفراد عىٰل  ا للداللةلفظ وضع وضعا واحد»: ويقصد بالنص العام، اإلنسان نص عام

 أما إباحة، (1)«سبيل الشمول واالستغراق جلميع ما يصلح لهعىٰل  غري حمصورين كثريين

رصف »: ويقصد بتخصيص العام، السلم فهي ثابتة بنص خصص النص العام السابق

، بعض أفرادهعىٰل  وقرصه، وإخراج بعض ما كان داخال يف العموم، اللفظ عن عمومه

، (3)«احلكم الذي تضمنه لفظ العام إال بام بقي من أفراده بعد ختصيصهبحيث ال يتعلق 

 أخرج من النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده ما كان، يعني ذلك أن حديث إباحة السلم

 . موصوفا يف الذمة برشوط السلم

م إباحة السلم: وأما العالقة الثانية فهي ألن تلك اإلباحة ؛ النهي السابقعىٰل  تقدُّ

أما حديث النهي فقد كان بعد إسالم حكيم بن ، املدينةإىٰل  ملسو هيلع هللا ىلص ت عند َمْقَدم النبيكان

 نصا خاصا، حديث إباحة السلم، ذلك يكونوعىٰل  ،بعد فتح مكة، اهلل عنهرِِضَ  حزام

 وقد يقال إن النهي وارد من غري حديث حكيم بن حزام، نص عام متأخرعىٰل ، متقدما

  :وفيام ييل أناقش هذه االحتامالت مجيعها، يكون التاريخ جمهوال وبالتايل قد، اهلل عنهرِِضَ 

                                           

 ( مصدر سابق. 09: 1( ابن القيم، إعالم املوقعني )0)

 ( مصدر سابق. 371ص( بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )1)

 ( مصدر سابق. 375ص( بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )3)
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 : اخلاصعىٰل  مذاهب العلامء يف بناء العام

ثالثة عىٰل  يف هذه احلاالت، اختلف الفقهاء يف وجوه اجلمع بني العام واخلاص

 : النحو التايلعىٰل ، مذاهب

 . وهم الشافعية، ر أم الُعلِم املتقدم من املتأخ، اخلاصعىٰل  يبنى العام :األول

وهو ، ويعترب املتأخر ناسخا للمتقدم، العامعىٰل  عدم البناء إذا تقدم اخلاص :الثاين

 . مذهب األحناف

 وإليك، من الشافعية (0)وهو ما ذهب إليه ابن العارض، التوقف يف اجلمع :الثالث

 . تفصيل ذلك

 : اخلاصعىٰل  مذهب الشافعية يف بناء العام: أول  

ومن باب أوىل إن ، إن ُعلم تأخر العام، اخلاصعىٰل  بناء العامإىٰل  الشافعية ذهب

 : والعام بعمومه واستدلوا بام ييل، فيعمل باخلاص بخصوصه، مل يعلم التاريخ

 . (1)إذ العام جيوز إطالقه بدون إرادة اخلاص، أن اخلاص أقوى داللةـ 

أعامل العام فهو إبطال وأما ، إن إعامل اخلاص هو إعامل للخاص والعامـ 

 . للخاص

                                           

 السرية، سمع بنيسابور، والعراق، واحلجاز، وُكفَّ يف آخر ِِض رْ مَ  ( ابن العارض: ثقة عفيف حسن الوعظ،0)

 نظر السبكي، تاج الدين أيب نرص عبد الوهاب بن عيل عبد الكايف السبكي،هـ( ا008-373عمره )

( حتقيق: حممود حممد الطناحي، عبد الفتاح حممد احللو، بدون مكان 06: 5طبقات الشافعية الكربى )

 م.0967=  هـ0386، 0نرش، مطبعة عيسى البايب احللبي، ط

 (، دمشق، الرشكة553صبالرأي يف الترشيع اإلسالمي ) ( الدريني، فتحي، املناهج األصولية يف االجتهاد1) 

 م. 0985=  هـ0015، 1املتحدة للتوزيع، ط
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م اخلاصـ   اشرِت كل ما يف السوق: كام لو قال سيد  خلادمه، العامعىٰل  إن العرف يقدِّ

 . (0)ثم قال له بعد ذلك ال تشرِت حلم البقر ُفِهم إخراجه، من اللحم

 علم، اخلاصعىٰل  يف بناء العام (1)مثل ما ذهب إليه الشافعية الشوكاينإىٰل  وذهب

 ،املساقاةعىٰل  إن السلم ينطبق عليه ما ينطبق، واحلق يقال، (3)خر العام عنه أم مل ُيعلمتأ

د ـة تنهى عن بيع ما ليس عنـمن حيث كونه خمصوصا من نصوص عام، والقراض

  .اإلنسان

 : اخلاصعىٰل  مذهب احلنفية يف بناء العام: ثانيا  

 : وحجتهم يف ذلك ما ييل، (0)تقدمفقالوا بنسخ العام املتأخر للخاص امل، أما احلنفية

 . (5)كنا نأخذ باألحدث فاألحدث: قول ابن عباسـ 

م األخريـ   . لفظان تعارضا فقدِّ

ثم يقول ، كأن يقول اقتل زيدا املرشك، ما إذا فصل أحد العمومعىٰل  القياسـ 

                                           

( بترصف، حتقيق: 011-397: 0( األرموي، رساج الدين حممود بن أيب بكر، التحصيل من املحصول )0)

 م. 0988=  هـ0018، 0عبد احلميد عيل أبو زنيد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

يل بن حممد الشوكاين، فقيه جمتهد من كبار علامء اليمن، ولد يف شوكان يف اليمن سنة ( حممد بن ع1)

 نيل األوطار رشح منتقى األخبار، هالُّ َج أَ هـ، ونشأ يف صنعاء وتوىل قضاءها، له كتب كثرية 0073

(، 100: 1هـ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لصاحب الرتمجة نفسه )0151تويف سنة 

 ( مصدر سابق. 198: 6دار املعرفة، بدون رقم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا الزركيل، األعالم ) ريوت،ب

 (، بريوت،063ص( الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد، إرشاد الفحول إىٰل حتقيق احلق من علم األصول )3)

مصدر سابق؛ وأيضا ( 153: 5ار الفكر، بدون رقم الطبعة وتارخيها؛ وأيضا للشوكاين، نيل األوطار )د

 ( مصدر سابق. 117: 0الشاطبي، املوافقات )

 (، مصدر سابق. 557ص( الدريني، املناهج األصولية )0)

  = (179: 0، باب ما جاء يف الصيام يف السفر )يف املوطأ، يف كتاب الصوم ( أخرجه اإلمام مالك عن ابن عباس5)
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ل شخصا وال تقت، أو ال تقتل َعْمرا، فهو بمنزلة قوله ال تقتل زيدا، ال تقتل املرشكني

  .(0)«مرشكا

 مل يقولوا بذلك، ولكن األحناف الذين قالوا بأن العام املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم

وه من استحسان النص، يف حالة السلم النحو الذي بينته عند مناقشة كون عىٰل ، بل َعدُّ

  صلةألنه ال، مناقشة قوهلم بالنسخإىٰل  وبالتايل ال حاجة، خالف القياس أم العىٰل  السلم

أن السلم بيع إىٰل  وقد ذهب زفر، له عندهم بموضوع السلم الذي هو موضوع البحث

 . (1)خمصوص من النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان

 : مذهب ابن العارض: ثالثا  

وأوضح ، اخلاصعىٰل  التوقف يف بناء العامإىٰل  ذهب ابن العارض من الشافعية

أخص يف ، والعام أعم يف األعيان، يف األزمان لكنه أعم، بأن اخلاص أخص يف األعيان

 . (3)وهلذا لزم التوقف، األزمان فاستويا

 : السلم ليس من ختصيص العام بل من تقييد املطلق

 سبيلعىٰل ، رادـأو أف، فرد شائععىٰل  لفظ خاص يدل»: ويقصد باللفظ املطلق

 ،لفظ خاص: واملقيد ...أو طائر، مثل حيوان، دون أن يقيد شيوعه بقيد لفظي، الشيوع

                                           

 فتح يف رمضان، فصام حتى بلغ الَكديد ثم أفطر فأفطر الناس،خرج إىٰل مكة عام الملسو هيلع هللا ىلص بلفظ: أن رسول اهلل =      

 (،179: 0، األصبحي، مالك بن أنس، املوطأ )ملسو هيلع هللا ىلصوكانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهلل 

 م.0993=  هـ0001، 1بريوت، املكتبة الثقافية، ط

 ( بترصف، مصدر سابق. 398: 0( األرموي، التحصيل من املحصول )0)

 ( مصدر سابق. 101، 110: 5كاساين، البدائع )( ال1)

 ( مصدر سابق. 398: 0( انظر األرموي، التحصيل من املحصول )3)
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 واملطلق املقيد هو، (0)«كتاب فقه، مثل رجل قصري، فرد شائع مقيد بقيٍْد لفظيعىٰل  يدل

 فإذا جاء ما، مجيع األفرادعىٰل  ال، فرد شائععىٰل  ألن املطلق يدل؛ من قبيل اللفظ اخلاص

 معنىعىٰل   يدلفال، أصبح املعنى املراد باملطلق واضحا ومقيدا، هذا الفرد الشائععىٰل  يدل

 . غري ما قيد به بعد التقييد

 فرأى أن حديث حكيم ابن حزام، وقد ذهب هذا املذهب يف رشح فتح القدير

 ولكن هذا النهي املطلق بقوله، مطلق يف النهي عن بيع ما ليس عند اإلنساناهلل عنه رِِضَ 

 فيصبح، قـاملطلوحديث السلم تقييد هلذا ، مطلق عن تسمية األجل وضبط الصفة« التبع»

 مقيدا بالرشوط؛ أي، أجل مسمىإىٰل  إال موصوفا مؤجال، املعنى ال تبع ما ليس عندك

 . (1)واألجل، والضبط، من حيث ذكر الَقْدراهلل عنه رِِضَ  الواردة يف حديث ابن عباس

 : كلمة لبد منها

  يفأن هناك اجتاهني، يالحظ من خالل املناقشة السابقة يف أصل مرشوعية السلم

 : مها، أصل املرشوعية

 ،خالف القياسعىٰل  الذين رأوا أن السلم، وهو اجتاه بعض الفقهاء :الجتاه األول

 . خالف األصلعىٰل  وأنه رخصة

وغريه يقاس ، الذين رأوا أن السلم أصل، وهو اجتاه األصوليني :والجتاه الثاين

 . باملعنى احلقيقي ال، وإن قيل بأنه رخصة فهو رخصة باملعنى املجازي، عليه

ألن هذا ؛ إعادة النظر فيهإىٰل  حيتاج، إن االجتاه األول الذي يمثله بعض الفقهاء

 ثبتت مرشوعيتها، إنام هو مع معامالت رشعية أخرى، االجتاه ليس يف بيع السلم وحده

                                           

 ( مصدر سابق. 350ص( بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )0)

 ( مصدر سابق. 73: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )1)
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 وإن التعامل مع املعامالت، مما حتفل به كتب الفقه، وغريها، واإلجارة، كاملضاربة، بالنص

 مواكبةعىٰل  وقدرته، إخراج الفقه اإلسالمي من مرونتهإىٰل  سيؤدي حتام، املالية هبذا املنطق

 . استيعاب التغيريعىٰل  غري قادر، فقه جامدإىٰل  املستجدات

 األصل عدم اجلواز وأجزناه: ثم بعد ذلك ُيردف بعض الفقهاء أحكامهم بقوهلم

 مع أن الرشيعة هي التي أجازته، يس الرشيعةوكأن الفقيه هو الذي جييز ول، حلاجة الناس

 إال ما، كام البد أن يؤخذ بعني االعتبار أن األصل يف معامالت الناس هو اإلباحة، قبال

 بل، ثابتا فكيف إذا كان النص الرشعي، وهذا هو األصل فيام ال نص فيه، ثبتت حرمته

 . ز وأجيز للحاجةثم نقول األصل عدم اجلوا، النصوص الرشعية تشهد له باإلباحة

 عىلٰ  أي جيمعون بني النصوص، فقد عاجلوا املسألة معاجلة نصية، أما األصوليون

لذا بقيت مرشوعية ، منهج علم األصول يف اجلمع بني األدلة التي ظاهرها التعارض

، وبام أن هذه املسألة أصولية فإن قوهلم هو القول، السلم يف دائرة النص ومل خترج عنها

 . (0)احلُْكم وحكَمهم هو

 : احلكمة من مرشوعية السلم

 واحلكمة من مرشوعية السلم تلبية حاجة الصناع واملزارعني والتجار لرأس املال

 ويستفيد رب السلم بتأمني احتياجاته من السلع التي، الالزم لتمويل أنشطتهم املختلفة

 م رأس املال الالزمكونه قد، ُرْخص يف السعرإىٰل  باإلضافة، أسلم فيها يف أوقات حمددة

 . (1)لعملية اإلنتاج

                                           

(، جملة األمة )القطرية(، 13صق عىٰل نظرة جديدة للسلف )( وانظر العامري، عبد القادر بن حممد، تعلي0)

 = هـ0010(، السنة الرابعة، رمضان 05الدوحة، رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية، العدد )

 م. 0980حزيران يونيو 

 ( مصدر سابق. 115: 3( انظر سليامن اجلمل عىٰل رشح املنهج )1)
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 نتائج الفصل األول

 والسلم والسلف، وخيضع للقواعد العامة يف البيع، إن السلم نوع من أنواع البيع *

 . اسامن ملسمى واحد

، ومل يكن اختالفا يف املسمى، اختالف تعاريف الفقهاء للسلم اختالف لفظي *

ف كل منهم السلم بلفظه   .ولكن عر 

فهو ثابت ، ملا له من مكانة يف املعامالت الرشعية، للسلم قيمة ترشيعية عالية *

 . وليس خارجا عن القواعد العامة يف البيع، واإلمجاع، والسنة، بالكتاب

 أم قياس، سواء كان القياس بمعنى قياس العلة، السلم ليس خارجا عن القياس *

 . هلا مجيعا فهو موافق، أم بمعنى القواعد العامة، الشبه

وليس من قبيل ، السلم من قبيل استحسان النص عند من قال باالستحسان *

 . فإباحة السلم بالنص ال باالجتهاد، االستحسان الذي هو عمل للمجتهد

 ،أي بمعنى التسهيل والتيسري واحلاجي، السلم رخصة باملعنى املجازي للرخصة *

 . خالف األصلعىٰل  وليس باملعنى احلقيقي للرخصة التي هي

واهتاممها بتنظيم معامالت ، السلم مظهر من مظاهر يرس الرشيعة اإلسالمية *

 . النحو الذي يدفع احلرج عنهمعىٰل  الناس

فالسلم يلبي ، والغايات النبيلة، األحكام الرشعية ال ختلو من احلكم العظيمة *

 . خيتاروهناالسلع يف األوقات التي وإىٰل  رأس املالإىٰل  حاجة املستثمرين
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 الفصل الثاين

 بيع السلم ورشوطهأركان 
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 الفصل الثاين

 بيع السلم ورشوطه (0)مقومات

 حيث أوضح يف، أتناول يف هذا الفصل دراسة مقومات السلم أركانا ورشوطا

 الفرق بني اصطالح احلنفية واجلمهور يف هذهإىٰل  وأعرض، املبحث األول أركان البيع

غريها من التسميات عىٰل  بيان سبب اختياري تسمية مقومات العقد ومن ثم، األركان

الصيغة من حيث طبيعة ألفاظها : ثم أبني مقومات العقد األربعة بالتفصيل، املعتادة

 ثم، السلم ثم العاقدان وأهليتهام إلنشاء العقود ومنها، اإلنشاءعىٰل  هذه األلفاظ وداللة

 أما الرشوط اخلاصة ببيع، وافرها فيه بصفة عامةحمل العقد والرشوط الرشعية الواجب ت

 ثم ختمت الفصل، السلم واملتعلقة بمحل العقد أفردهتا يف املبحث الثاين من هذا الفصل

 . باحلديث عن موضوع العقد يف بيع السلم

رأس مال : وحتدثت يف املبحث الثاين عن الرشوط اخلاصة بمحل البيع يف السلم

واشرتاط وصفه مع احلضور أو ، مال السلم من حيث قبضه رأسِ ، السلم واملسلم فيه

، وأجله، هـوتسليم، من حيث إمكان ضبطه، والرشوط اخلاصة باملسلم فيه، عدمه

 : مها، مبحثنيعىٰل  وقد جاء هذا الفصل مشتمال .واشرتاط مكان التسليم

 . مقومات بيع السلم :املبحث األول

 . رشوط بيع السلم :املبحث الثاين

                                           

 ( مصدر سابق. 301: 0زرقاء يف كتابه املدخل الفقهي العام )( اقتبست هذه التسمية من الشيخ ال0)
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 املبحث األول

مات بيع السلم  مقوِّ

 وجوده ولكنه جزء منعىٰل  ما يتوقف وجود اليشء» يعرف األصوليون الركن بأنه

 ،يعني ذلك أنه ال بد ألي عقد من العقود من أركان يقوم عليها، (0)«حقيقة ذلك اليشء

قا يف كان من الطبيعي أن يكون متف، وبام أن السلم بيع من البيوع، وبغريها يكون عدما

 وأن اختالفه عن غريه من البيوع كان يف الرشوط الزائدة، جوهره وأركانه مع هذه البيوع

دت مالمح هذا البيع، البيع املطلقعىٰل   وميزته عن البيوع، وأن هذه الرشوط هي التي حدَّ

والعكس ، لذلك فإن احلديث عن أركان السلم هو حديث عن أركان البيع، األخرى

 . أيضا صحيح

 أو، أو إجارة، سواء كانت بيعا، امء اجتاهان يف حتديد أركان العقود بصفة عامةللعل

فمنهم من رأى أن الركن ال بد وأن يكون داخال يف ماهية ، أو غريها من العقود، رهنا

 :ومها، فإن ركني العقد مها ما يفصح به املتعاقدان عن رغبتهام يف التعاقد؛ وعليه، العقد

وهذا هو ، ولكنه من رشوط العقد، ذلك فليس بركنعىٰل  زاد وما، اإلجياب والقبول

 . مذهب األحناف

بغض النظر ، واالجتاه الثاين يرى أن ركن العقد هو ما يتوقف وجود العقد عليه

 بدون أن يكون، فاإلجياب والقبول ال يكفيان إلجياد عقد، عن كونه داخال يف ماهيته أم ال

                                           

 ( مصدر سابق. 191ص( بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )0)
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 جعلوا أركان العقود بصفة عامة ومنها البيع أربعة، الذ؛ هناك ذكر ملحل هذا العقد مثال

 : (0)هي، أركان

 (. والقبول، اإلجياب) الصيغة *

 . العاقدان *

 . املعقود عليه *

 . موضوع السلم *

 : هذا التقسيم لألركانعىٰل  مالحظة

 أن الركن، بأنه خمالف ملا اصطلح عليه األصوليون، هذا التقسيم لألركانعىٰل  ُينتقد

 وال تتوافر، وهذا ال يتوافر إال يف الصيغة، داخال يف ماهيته، ون جزءا من حقيقة اليشءيك

 فالعاقدان واملعقود عليه ليسا جزءا من، واملعقود عليه، هذه اخلاصة يف كل من العاقدين

 كام أن املعقود، فكيف يكونان جزءا منه؟!، ألن العاقدين مها اللذان ينشئان العقد؛ العقد

نفسه؟!  فهل يثبت أثر العقد وحكمه يف العقد، ما يثبت فيه أثر العقد وحكمهعليه هو 

 . إنَّ هذا غري ممكن

ولكن ، ما سبق ال يمكن اعتبار العاقدين واملعقود عليه أركانا للعقدعىٰل  وبناء

 فهل من املمكن أن يكون هناك عقد من غري عاقدين، إذا كان األمر كذلك: لقائل أن يقول

ولكن ال يعني أهنام من أركان ، ذلك أن هذا مستحيلعىٰل  ليه؟ واجلوابوال معقود ع

 (العاقدان واملعقود عليه) فهام، بل مها من لوازمه التي ال يمكن أن يقع بدوهنا عقال، العقد

 . ال من مكوناته، من لوازم وجود العقد

لب العقد ُص إىٰل  بأن احلنفية نظروا، يمكن التوفيق بني احلنفية واجلمهور؛ وعليه

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  301: 0انظر الزرقاء املدخل الفقهي العام )( 0)
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 أركان العقد من دائرةإىٰل  ونظر اجلمهور، فجعلوا الصيغة هي ركن العقد فقط، وماهيته

 لوازم العقد التي يتوقف وجودإىٰل  نظروا، أوسع من الدائرة التي نظر احلنفية من خالهلا

 . الصيغةإىٰل  فجعلوا منها العاقدين واملعقود عليه باإلضافة، وجودهاعىٰل  العقد

 ليكون العنوان شامال، «مقومات بيع السلم» أيت أن ُأَعنْون هلذا املبحثر، لذلك

  :وحيقق املِزيتني التاليتني، وهو القول الذي جيمع بني املذهبني، أركان السلم ولوازم إنشائه

 وهو ما َجَرت عليه كتب املتقدمني واملتأخرين، إن تقسيم اجلمهور هو املشهور *

 . معارصين، يته أيضا يف كتب املحَدثني من حقوقينيوهو ما رأ، من غري احلنفية

وهو أن مبحثا سيتكون من ركن واحد ، وِمزية أخرى تتعلق بشكلية البحث *

مما يسبب َتَقلُّصا شديدا يف املبحث ، والركنان اآلخران سيكونان مع الرشوط، للبيع

 . وتضخام ُمفِرطا يف املبحث الثاين من غري داع، األول

 : صيل هذه األركانوفيام ييل تف

 الصيغة: أول  

 اإلجياب والقبول 

 عىلٰ  الدال، ر أوال من كالم املتعاقدينـما يذك»: اء اإلجياب بأنهـيعرف الفقه

 ت أوـواء كان بعـس، ما يذكر ثانيا من اآلَخر»: ول بأنهـويعرف القب، (0)«راِضـالت

أما القبول ، ليك والبيعالتمعىٰل  ورأى بعضهم أن اإلجياب ما كان داال، (1)«اشرتيت

 فاإلجياب أن يقول البائع بعتك»: قال يف املغني، قبول ذلك التمليكعىٰل  فهو ما يدل

                                           

 ( مصدر سابق. 516: 0ابن عابدين، رد املحتار )( 0)

 ( مصدر سابق. 516: 0حتار )( ابن عابدين، رد امل1)
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 ،(0)«أو ما يف معنامها، والقبول أن يقول املشرتي ابتعت أو قبلت، أو ملكتك أو نحومها

فان معا بأهنام   .(1)«اضينيعبارة عن كل لفظني ينبئان عن معنى التملك والتمليك م»: ويعرَّ

 وملا كانت إرادة، أن اإلجياب والقبول مها ركنا العقدعىٰل  وقد اتفقت كلمة الفقهاء

 وهذه الوسيلة هي ما يفصح، كان البد من وسيلة يعرف هبا هذا الباطن، التعاقد أمرا باطنا

 ةلذلك كان البد أن يتوافر يف صيغ، به املتعاقدان من كالم يوضحان به رغبتهام يف التعاقد

 : هي، العقد أمور أربعة

 . وضوح املعنى وضوحا يعرب عن اإلرادة الباطنة بام ال غموض فيه ـ0

 . توافق اإلرادتني ـ1

 . إنشاء العقد وتنجيزهعىٰل  أن تكون األلفاظ دالة ـ3

 . خلو السلم من رشط اخليار ـ0

 : وفيام ييل أعرض هلذه البنود بالتفصيل

  :وضوح املعنى يف صيغة العقد ـ0

 نوععىٰل  يدالن بجالء، أن يكون لفظا اإلجياب والقبول، ويقصد بوضوح املعنى

 ،فإذا أرادا متليك عني استعمال لفَظي البيع والرشاء، العقد الذي يرغب املتعاقدان بإبرامه

وبالنسبة  ،متليك املنفعة بعوضعىٰل  أو ما يدل، أما متليك املنافع فيستخِدمان لفظ اإلجارة

                                           

 ( مصدر3: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )105: 5( ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )0)

 سابق. 

( مصدر سابق؛ 0: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )501: 0( ابن عابدين، رد املحتار )1)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا اآليب، صالح عبد السميع، جواهر اإلكليل516 :0وأيضا ابن عابدين، رد املحتار )

 م. 0997 = هـ0008، 0(، بريوت، دار الكتب العلمية، ط3: 1رشح خمترص العالمة خليل )
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 ألنه كام سبق وقلنا أنه بيع من؛ ما يفيد متليك العنيعىٰل  د أن يكون اللفظ داالال ب، للسلم

 . (1)فينعقد السلم بام ينعقد به البيع، (0)البيوع

 : انعقاد السلم بلفظ البيع

أن السلم ال ينعقد إال إىٰل ، وزفر من احلنفية، والظاهرية، ذهب بعض الشافعية

 . (3)مها من األلفاظ املستخدمة يف إنشاء البيعوال جيوز بغري، بلفظ السلم والسلف

 ولكن قد يكون تعليلهم، تعليال للشافعية فيام ذهبوا إليهـ  فيام اطلعت عليهـ  ومل أر

 فيبقى مباحا، (0)خالف القياسعىٰل  وهو أن السلم، ذات التعليل الذي بنى عليه زفر قوله

السيام أن ، غريها من ألفاظ البيع إىلٰ  وال جيوز التحول، باأللفاظ التي ورد الرشع هبا

ال جيوز ؛ هـوبناء علي، خالف القياس والبيع موافق للقياسعىٰل ـ  قوهلمعىٰل ـ  السلم

 . استخدام ألفاظ البيع املوافق للقياس بدل ألفاظ السلم املخالف للقياس

  :ومن املمكن مناقشة ذلك بام ييل

وقد بينت عدم صحة ، ف القياسخالعىٰل  أن السلمعىٰل  إن هذا القول مبني  ـ 

 . أصل مرشوعية السلمعىٰل  هذه العبارة عند احلديث

                                           

 (. 31ص( انظر من هذا البحث )0)

( مصدر سابق؛ 007: 3( مصدر سابق؛ وأيضا مقدمات ابن رشد )189: 3( البهويت، كشاف القناع، )1)

 ( مصدر سابق. 078: 3وأيضا الفتاوى اهلندية )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية أيب الضياء نور الدين عيل بن عيل الشربامليس083: 3( الرميل، هناية املحتاج )3)

( مصدر سابق؛ وأيضا سليامن اجلمل، حاشية سليامن اجلمل عىٰل 083: 3هبامش هناية املحتاج للرميل )

 دار إحياء الرتاث العريب، بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا؛ وأيضا الكاساين،(، 116: 3رشح املنهج )

 ( مصدر سابق. 110: 5البدائع )

 . (01)ص انظر من هذا البحث( 0)
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 ال بد أن ينعقد بام ينعقد؛ وعليه، إن فقهاء الشافعية اعتربوا السلم بيعا من البيوعـ 

 قال يف، بل إن اإلمام الشافعي قرر ذلك فيام نقل عنه، وإال فإنه ال يعترب بيعا، به البيع

 فهو نوع خاص، يطلق عليه لفظ البيع، الم الشافعي يف السلم يف كل أنواعهوك»: املجموع

 . (0)«من أنواع البيوع

 : توافق اإلرادتني ـ1

: فلو قال البائع، وبدونه ال يكون هناك عقد، توافق اإلرادتني الزم إلنشاء العقد

 أو قال أشرتِّيا، ادينار نقدمئة  فقال املشرتي اشرتيتها بتسع، هذه السيارة بألف دينار نقدا

 ولكن يمكن أن يعترب القبول، مل ينعقد البيع ملخالفة اإلجياب القبول، بألف دينار مؤجلة

ق ـويتحقق تواف، يصلح ألن يبنى عليه قبول جديد، املخالف لإلجياب إجيابا جديدا

  :مها، اإلرادتني بأمرين

 . اتصال اإلجياب بالقبول *

 . مطابقة اإلجياب للقبول *

 : (1)قق اتصال اإلجياب بالقبول البد مما ييلوليتح

 فقد، حتى يتم التوافق بني اإلرادتني، علم بام صدر منهامعىٰل  أن يكون املتعاقدانـ 

فيمنع ، ولكن ال يعرف كل منهام هلجة اآلخر، يكون كالمهام واضحا يف لغة كل منهام

 . ذلك اتصال اإلجياب بالقبول

فإذا رجع فال عربة عندئذ ، ه قبل صدور القبولأن ال يرجع املوِجب عن إجيابـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 97ص( مصدر سابق؛ وأيضا الشريازي، التنبيه )015: 03، املجموع )طيعيامل (0)

 106: 5( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )515: 0( انظر ابن عابدين، رد املحتار )1)

 فام بعدها( مصدر سابق. 
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وكذلك احلال إذا تشاغل املتعاقدان بعد صدور اإلجياب ، ألنه مل يصادف حمله، بالقبول

 . ألن هذا اإلعراض يعترب إهناء ُحْكميا هلذا اإلجياب، بام يعد إعراضا عن العقد

ل يف جملس فالبد من صدور اإلجياب والقبو، احتاد جملس اإلجياب والقبولـ 

 . قبل اتصال اإلجياب بالقبول مل ينعقد العقد، فإذا تفرق املتبايعان، واحد

 سواء من حيث مقدار، أما مطابقة اإلجياب للقبول فتعني توافقهام من كل وجه

أم ، سواء كان أجال للثمن، وكذلك من حيث األجل، صفتهو، أو مقدار املثمن، الثمن

 ومنها، وهذا يف العقود عامة، فال ينعقد البيع البتة، والقبولفإن مل يتطابق اإلجياب ، املثمن

 وذلك الجتامع كلمة، النظرية العامة يف العقودإىٰل  فهو خيضع يف أحكام صيغته، بيع السلم

بخالف األركان التي اخُتلف يف ، أن صيغة العقد ركن من أركان العقدعىٰل  الفقهاء

  .ركنيتها

 : تنجيزاإلنشاء والعىٰل  الدللة ـ3

نحو ال تردد فيه وال عىٰل ، أن تكون الصيغة جازمة يف إنشاء العقد، وُيعنى بذلك

 فإن ذلك، أو كانت تنبئ بإنشاء العقد يف املستقبل، ألن الصيغة إن كانت مرتددة؛ تسويف

 كإنشاء عقد، رشط يف املستقبلعىٰل  وذلك بخالف العقد املعلق، يعني أن العقد مل ينعقد

 ولكنه ينتج احلقوق، فإنه عقد واقع اآلن، ولكن بداية العقد بعد شهرين مثال ،إجارة اآلن

 . وااللتزامات املرتتبة عليه بعد شهرين من إبرامه

 كسوف، إنشاء العقد يف املستقبلعىٰل  وذلك خمتلف متاما عن تلك الصيغ التي تدل

ومن املمكن . بلأو أشرتي منك كذا مع نية الرشاء يف املستق، أو سأشرتي منك، أبيعك

 : (0)كام ييل، ثالثة أقسامإىٰل  اإلنشاءعىٰل  أن تقسم األلفاظ من حيث داللتها

                                           

  = فام بعدها(، املجمع العلمي العريب 85: 0( السنهوري، عبد الرزاق، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي )0)
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 ،تـكبع، وذلك مثل صيغة املاِض، إنشاء العقدعىٰل  ة رصحيةـما يدل دالل *

 أو، قبلت: أو أن يقول القابل، وسلَّفت، أسلفتو، وأسلمت، وسلمت، واشرتيت

 اإلنشاءعىٰل  وتعترب هذه الصيغة هي األفضل لداللتها، عنىهذا املعىٰل  أو ما يدل، رضيت

 . اجلازم للعقود

، التأخري والتسويفعىٰل  وذلك كاأللفاظ الدالة، ما ال يصلح إلنشاء االلتزام *

فإن هذه األلفاظ ذات ، أو أِعدك بأن أسلم إليك، أو سأسلم إليك، مثل سوف أبيعك

كل حال ال عىٰل  وهو، ت أكثر من وعد بالبيعوليس، داللة رصحية يف عدم إنشاء العقد

 . يعترب ملزما يف نظر الفقهاء

فهي ليست رصحية يف ، نْي ـألفاظ دائرة بني القسمني األولَ ، والقسم األخري *

 ،كأبيعك اآلن، ه احلالـوذلك مثل املضارع مقصودا ب، وال يف عدم اإلنشاء، اإلنشاء

 رـوما يف معنى ذلك من األقوال غي، فيه وبارك اهلل لك، وخذه بكذا، اآلن ريـوأشت

، كالعرف، لذلك كان ال بد من قرينة تتضح هبا إرادة املتعاقدين؛ الرصحية يف اإلنشاء

 بل قد يكون، وال يشرتط يف املوِجب أو القابل أن يكون أصيال عن نفسه. وقرائن احلال

 غريها بالعناية تفوض، فقد يكون هيئة تتكون من مجاعة من األشخاص، وكيال عن غريه

عىٰل  تعمل، واحلكومة كممثل عن الشعب، كالرشكات املسامهة، ومصاحلها بشؤوهنا

 وسائلإىٰل  وقد يلجأ الناس. فتربم الصفقات التجارية نيابة عنه، رعاية شؤونه ومصاحله

                                           

فام  311: 0فقهي العام )الزرقاء، املدخل ال ، دون ذكر رقم الطبعة ومكاهنا؛ وأيضا0950اإلسالمي، =      

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني،  3: 1بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا اآليب، جواهر اإلكليل )

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  3: 1مغني املحتاج )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامه، املغني501: 0( مصدر سابق؛ وأيضا ابن عابدين، رد املحتار )150: 0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  106: 5والرشح الكبري )
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 ،وذلك ألسباب اقتضتها ظروف حياهتم، أخرى غري النطق للتعبري عن إرادهتم يف التعاقد

 . يف بعض العقود (0)والتعاطي، واإلشارة املعهودة من األخرس، كالكتابة

 : أن يكون باتا خاليا من الرشوطـ 0

واحلنابلة يف الرواية املعتمدة عن ، والشافعية، ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

 وال بد؛ أنه ال بد من خلو عقد السلم من أي رشط يعلق عليه تنفيذ السلمإىٰل  اإلمام أمحد

وأجاز املالكية ، لذلك منعوا رشط اخليار يف عقد السلم، ون نافذا بمجرد انعقادهأن يك

 : وفيام ييل عرض ألقوال الفريقني وأدلتهم، ثالثة أيامإىٰل  خيار الرشط

 : مذهب اجلمهور

 وذلك ألن من رشوط صحة، عدم جواز خيار الرشط يف السلمإىٰل  ذهب اجلمهور

رشط مل ُيِفد عىٰل  فإذا كان نفاذ السلم معلقا، ملجلسالسلم تسليم رأس مال السلم يف ا

 أو سلفا، وبقي مرتددا بني كونه ثمنا إن مىض العقد، ملكية رأس مال السلم للمسلم إليه

 . إن وقع الفسخ

 ألن؛ أن يكون العقد عاريا عن رشط اخليار للعاقدين أو ألحدمها»: قال يف البدائع

 ألنه رشط خيالف مقتىض؛ بت معدوال به عن القياسجواز البيع برشط اخليار يف األصل ث

 ومثل هذا، ورشط اخليار يمنع انعقاد العقد يف حق احلكم، بثبوت احلكم للحال، العقد

وألن قبض رأس املال من ؛ إال أنا عرفنا جوازه بالنص، الرشط مفسد للعقد يف األصل

                                           

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا ابن عابدين، رد املحتار  316: 0انظر الزرقاء، املدخل الفقهي العام )( 0)

بق، وقد ذهب ( مصدر سا107: 5( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامه، املغني والرشح الكبري )503: 0)

 إىٰل عدم انعقاد البيع يف التعاطي إال يف خسائس األشياء، كرطل خبز، وحزمةـ  خالفا للجمهورـ  الشافعية

 ( مصدر سابق. 3: 1بقل، انظر الرشبيني، مغني املحتاج )
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 يار الرشط يمنع ثبوتوخ، وال صحة للقبض إال يف امللك، ما نذكرهعىٰل  رشائط الصحة

 . (0)«فيمنع املستحق صحة القبض، امللك

 :جاء يف كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته يف تعليل عدم جواز خيار الرشط يف السلم

 فال يقاس، خالف القياس حلاجة الناس إليهعىٰل  رشط اخليار ثبتعىٰل  ألن جواز البيع»

 والسلم مبني، ن رشعية اخليار لدفع الَغبْنوأل، اخليارإىٰل  إذ ال حاجة يف السلم، عليه غريه

 . (1)«ألنه بيع مفاليس، الَغْبن وَنْقص الثمنعىٰل 

 : مذهب املالكية

 برشط أن ال يقل، ما ال يزيد عن ثالثة أيامإىٰل  جواز خيار الرشطإىٰل  ذهب املالكية

 أو عروضا ولكنهم فرقوا بني كون رأس املال نقودا، أجل املسلم فيه عن مخسة عرش يوما

 : (3)النحو التايلعىٰل 

 ،وال جيوز اشرتاط نقده مع وجود اخليار، جيوز نقد الَعَرض تربعا من غري رشطـ 

ط نقُده فسد السلم وال يكون سلفا ألن ، وذلك ألن اليشء املعني يرد بعينه، وإن رُشِ

 وهي تردد رأس أال، فال تتحقق العلة التي منع اخليار من أجلها، السلف ُيَرد  مثله ال عينه

 . املال بني السلفية والثمنية

                                           

( مصدر سابق؛ 87: 5( مصدر سابق، وانظر املرداوي، اإلنصاف )110: 5( الكاساين، بدائع الصنائع )0)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا اجلصاص، أيب بكر أمحد بن عيل الرازي،108: 3ضا النووي، روضة الطالبني )وأي

، 0(، حتقيق عبد اهلل نذير أمحد، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط09: 3خمترص اختالف العلامء )

 م. 0995= هـ 0006

 . ( مصدر سابق619: 0الزحييل، د. وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته )( 1)

(، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، بدون رقم 113: 5انظر اخلريش، حممد، اخلريش عىٰل خمترص خليل )( 3)

 ( دار الفكر، بدون335: 5الطبعة وتارخيها؛ وأيضا عليش، حممد، رشح منح اجلليل عىٰل خمترص خليل )

 در سابق. ( مص505: 0رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا؛ وأيضا احلطاب، مواهب اجلليل )
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 سواء برشط نقد، فال جيوز تقديمها مع خيار الرشط، أما إذا كان رأس املال نقوداـ 

 . لرتدد رأس املال بني السلفية والثمنية، رأس املال أم بعدمه

 : العاقدان: ثانيا  

،  من أركان العقدأهنامعىٰل  وقد جرى مجهور الفقهاء، السلم عقد يتم بني طرفني

أن عىٰل  اصطالح الفقهاءعىٰل  َجْريا، وقد بينت أن األرجح اعتبارمها من لوازم العقد

، حيث إهنام خارجان عن ماهيته، وليس كذلك العاقدان، الركن داخل يف ماهية اليشء

 أنالبد ، وبام أن العاقدين مها اللذان ينشئان العقد، واحلق أهنام من لوازم وجوده وإنشائه

 وقد رأى الفقهاء أن هذه الصفة، يتمتعا بالصفة الرشعية التي ختوهلام إنشاء العقد وتكوينه

 : (0)مها، تتحقق برشطني

  . أن يتمتعا بأهلية الترصف *

 . أن يتمتع العاقدان بسلطة ختوهلام إنشاء العقد *

 : املعقود عليه: ثالثا  

 وهو املبيع، (1)«العقد وحكمه ما يثبت فيه أثر»: ويعرف بأنه، ويسمى حمل العقد

 ،وبام أن عقد السلم بيع، والوديعة يف عقد الوديعة، واملنفعة يف عقد اإلجارة، يف عقد البيع

 . واملسلم فيه، رأس مال السلم: ومها، اعترب املبيع هو املعقود عليه يف السلم

 : مها، قسمني رئيسنيإىٰل  وتقسم رشوط املعقود عليه

 . املعقود عليه بني مجيع البيوع بأنواعها املختلفةرشوط مشرتكة يف  *

                                           

 ( مصدر سابق؛ وأيضا بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي701: 1الزرقاء، املدخل الفقهي العام )( 0)

 ( مصدر سابق. 071: 1مصدر سابق؛ وأيضا اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج ) (307)ص

 ( مصدر سابق. 300: 0الزرقاء، املدخل الفقهي العام )( 1)
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هبا  وقد آثرت إفرادها بمبحث خاص، رشوط يف املعقود عليه يف السلم خاصة *

 . يف مبحث رشوط السلم

 وذلك، وفيام ييل توضيح الرشوط املشرتكة يف املعقود عليه بني البيوع بصفة عامة

 : (0)النحو التايلعىٰل 

 ،وما له خطر الَعَدم، فال ينعقد بيع املعدوم، و ممكن الوجودأن يكون موجودا أـ 

 . واللبن يف الرضع، واحلمل، كالثمر قبل ظهوره

، واخلنزير، واخلمر، فال جيوز بيع امليتة، مملوكا يف نفسه، أن يكون ماال متقوماـ 

 . وحبة الشعري، وكرسة اخلبز

 كاحلطب، املباحات قبل إحرازها فال جيوز بيع، كون امللك للبائع فيام يبيعه لنفسهـ 

 . واملاء يف النهر، واحلشيش، يف الغابة

 والسمك، كالطري يف اهلواء، إذ ال جيوز بيع معجوز التسليم، كونه مقدور التسليمـ 

 . والبعري الشارد، يف البحر

 . فال يصح بيع شاة من هذا القطيع، أن يكون املبيع معلوماـ 

 . أن يكون الثمن معلوماـ 

 . كبيع درهم بمثله، ال بيع ما ال فائدة فيه، أن يكون مفيداـ 

 : موضوع العقد: رابعا  

 واملقصد األصيل الذي رشع العقد من، الغاية النوعية، ويقصد بموضوع العقد

                                           

فام بعدها(  6: 1( مصدر سابق؛ وأيضا اآليب، جواهر اإلكليل )515: 0، رد املحتار )( انظر ابن عابدين0)

 مصدر سابق. 
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هو : فاملوضوع يف عقد البيع، وتكون هذه الغاية مشرتكة بني أفراد العقد الواحد، أجله

 ويف عقد اهلبة يكون موضوع، البائعإىٰل  ونقل ملكية الثمن، ياملشرتإىٰل  نقل ملكية املبيع

، ويف اإلجارة متليك املنافع بعوض، متليك اهلبة للموهوب له جمانا دون عوض العقد

 . ويف اإلعارة متليك املنافع بال عوض

هو متليك رأس مال السلم للمسلم ، يكون موضوع العقد يف بيع السلم؛ وعليه

 األجل الذي تراىض عليه كلعىٰل  ليك املسلم فيه للمسلم متليكا معلقاومت، إليه يف احلال

 . وجه التأبيدعىٰل  وهذا التمليك يكون، (0)من املتعاقدين يف السلم

*          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ( مصدر سابق. 609: 0( الزحييل، د. وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته )0)
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 املبحث الثاين

 الرشوط يف بيع السلم

 بيع السلم هي ومن الطبيعي أن تكون أركان، مر فيام مىض احلديث عن أركان البيع

وأن هذه األركان مشرتكة بني مجيع أنواع ، ألن السلم بيع يف حقيقته؛ ذاهتا أركان البيع

 ولكن ما يميز هذه البيوع عن بعضها هو تلك، ث إن ماهية البيع واحدةـحي، البيوع

 وإنام خص الفقهاء بعض أنواع البيوع، الرشوط التي خص هبا الشارع هذا البيع أو ذاك

ولضامن بقاء العقد ، للحد من الغرر وتالفيه ما أمكن، البيع املطلقعىٰل  ائدةبرشوط ز

وبذلك يمكن محاية تلك العقود من الفسخ الذي ، أجله إن كان هناك أجلإىٰل  صاحلا

ت  . املتعاقدين املصلحة التي من أجلها أبرما عقدمهاعىٰل  يفوِّ

 ي خص الشارع هبا عقدالت، وسأحتدث يف هذا املبحث عن تلك الرشائط اخلاصة

إنام هي حلاميتهام ، وهذه الرشوط الزائدة ليست لَغلِّ إرادة املتعاقدين وتكبيلها، السلم

 إذ أن تعثر تعامالت، وحلامية العقد الذي أبرماه من التعثر يف املستقبل، من الوقوع يف الغرر

فويت املصالح وت، وإهدار الوقت واجلهد، إرهاق القضاءإىٰل  الناس فيام بينهم يؤدي

 . املحافظة عليهاعىٰل  التي حرص الشارع احلكيم

، كل أمر ُربِط به غريه َعَدما ال وجودا» ويقصد بالرشط يف اصطالح األصوليني

، عدم صحة العقدإىٰل  ذلك يعني أن فقدان الرشط يؤدي، (0)«وهو خارج عن ماهيته

                                           

 ( مصدر سابق. 310: 0الزرقاء، املدخل الفقهي العام )( 0)
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وذلك إذا ، قبل احلاكمويقع ذلك العقد حتت طائلة الفسخ بمجرد االطالع عليه من 

وكذلك ال يلزم من ، كان هذا الرشط من الرشوط التي فرضها الرشع يف ذلك العقد

 كطهارة حمل البيع رشط، ال يلزم من وجوده الوجود نهإإذ ، وجود الرشط وجود املرشوط

 . ولكن ال يلزم من وجود حمل البيع وجود البيع، بدونه ال يصح البيع، لصحة البيع

 : مها، قسمنيإىٰل  وط من حيث مصدرهاوتقسم الرش

 : رشوط مصدرها الشارع *

 وذلك مراعاة حِلَكم، املتعاقدينعىٰل  أي أن الشارع هو الذي فرض هذه الرشوط

 ويرتتب، سأسميها الرشوط الرشعية يف السلم، وبام أن مصدرها الشارع، الحظها الشارع

 ،فقدان األهلية يف أحد املتعاقدينكرشط ، فقدان أحد هذه الرشوط فساد عقد السلمعىٰل 

 ومثلها الرشوط الواجب توافرها، أو فقدان الرشوط الالزم توافرها يف اإلجياب والقبول

يه رأس مال السلم  . واملسلم فيه، يف حمل العقد بِشقَّ

كام ، ثالثة أقسامإىٰل  ويمكن تقسيم هذه الرشوط من حيث تعلقها بمحل العقد

 : (0)ييل

 . ملالرشوط رأس اـ 0

 . رشوط املسلم فيهـ 1

 (. واملسلم فيه، رأس املال) رشوط البدلني معاـ 3

                                           

 وضعه، وقد آثرت أن يفرد رشوط حمل عقد السلم( مىض احلديث عن رشوط ومقومات عقد السلم كل يف م0)

 يف مبحث خاص هبا؛ ألن هبذه الرشوط يتميز السلم عن غريه من البيوع، وألن السلم هو األساس يف هذه

 الدراسة، كان ال بد أن تدرس الرشوط اخلاصة به دراسة وافية. 
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 : رشوط مصدرها إرادة املتعاقدين *

 ولكن يشرتطها املتعاقد، التي مل يفرضها الشارع، وهو ما يسمى بالرشوط اجلَعلية

ومثل هذه  ،فهذه هلا قوة اإللزام كالعقد متاما، يف العقد قاصدا هبا منفعة له أو لغريه

ولكنها ال ، وما يشرتطه العاقد لنفسه من منافع ال يقتضيها العقد، الرشوط اخليارات

 فمنهم، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا النوع من الرشوط يف املعاوضات املالية، تناقضه

ومنهم من ، من أطلق اإلباحة يف الرشوط ما دامت ال ختالف مقتىض العقد كاحلنابلة

 وال جيوز ألحد املتعاقدين أن يشرتط منفعة زائدة ال يقتضيها العقد، ىض العقدمتسك بمقت

 ،وهؤالء هم األحناف واستثنوا من ذلك ثالثة أنواع من الرشوط، ولو مل تناقض مقتضاه

 : (0)هي

 واشرتاط اخليار، كاشرتاط تأجيل ثمن املبيع، الرشط الذي ورد الرشع بجوازه *

وخيار ، ذلك كخيار النقدعىٰل  وما يقاس، مى خيار الرشطاملس وهو، ألحد املتبايعني

بل قد يكون ممنوعا يف بعض العقود ، إطالقهعىٰل  ولكن جواز هذا اخليار ليس، التعيني

 . كالسلم مثال

املشرتي تقديم كفيل أو رهن عىٰل  كاشرتاط البائع، الرشط الذي يالئم العقد *

 . ألنه توثيق له، بالثمن املؤجل

 فإن العرف يصحح الرشوط التي، الذي جيري به العرف املعترب رشعاالرشط  *

فلو تعارف الناس يف بعض األمكنة مثال بيع البضاعة . تعترب يف األصل مفسدة للعقد

 صح، أو برشط قيام البائع بتصليح اآللة املبيعة إذا اْختلَّت، حساب البائععىٰل  برشط محلها

 . ذلك

                                           

 بق. فام بعدها( مصدر سا 077: 0( انظر الزرقاء، املدخل الفقهي العام )0)
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 :  دراسة رشوط السلموقد اخرتت التقسيم التايل يف

ويقع السلم ، الرشوط الرشعية اخلاصة بالسلم وهي الرشوط يف حمل السلمـ 

 وهذه هي الرشوط املقصودة، فاسدا حتت طائلة الفسخ إن مل ُتراَع فيه هذه الرشوط

 : النحو التايلعىٰل  وذلك، بالبحث يف هذه الدراسة

 . رشوط رأس املالـ 0

 . رشوط املسلم فيهـ 1

 (. واملسلم فيه، رأس املال) وط البدلني معارشـ 3

 دون أن يلزمه، وهي ما جيعله العاقد لنفسه من رشوط، الرشوط اجلعلية يف البيعـ 

وتبقى هذه الرشوط ، يقدراهنا حسب مصلحتهام، وهي مرتوكة للعاقدين، الشارع هبا

 . النحو السابق ذكره يف الرشوط اجلعليةعىٰل  مقبولة

 : هذه الرشوط الرشعية يف بيع السلم وفيام ييل تفصيل

 الرشوط الرشعية اخلاصة بالسلم

 رشوط رأس املال: أول  

 وأن يكون، أن يقبض يف جملس العقد: مها، اشرتط الفقهاء يف رأس املال رشطني

 . وأبدأ بالرشط األول، معلوما

 : قبض رأس املال يف جملس العقد: الرشط األول

 اشرتاط قبض رأس مال السلم مجيعه يف جملسإىٰل  كيةذهب مجهور الفقهاء غري املال

 . (0)وال جيوز تأخريه عنه فرارا من بيع الدين بالدين، العقد

                                           

  = ( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى011: 1( مصدر سابق؛ وأيضا مغني املحتاج )93: 1ابن قدامة، املقنع )( 0)
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 : اشرتاط القبض يف املجلسعىٰل  أدلة اجلمهور

 ويف (...من أسَلم فْليُسلِم يف َكيل): أمر بإسالم رأس املال فقالملسو هيلع هللا ىلص  إن النبيـ 

ن يأمران بالتسليم ـفكال احلديثي، (0)...(كيل من أسلف فليسلف يف) ة أخرىـرواي

 . وكالمها َيعنيان التقديم والتعجيل، والتسليف

 ،وهو منهي عنه رشعا، إن عدم قبض رأس مال السلم يعني تأجيل قبض البدلنيـ 

 وهو، (1)(هنى عن بيِع الكايِلء بالكايِلء)ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ ملا رواه ابن عمر

 وزيادة، ألن يف السلم غررا أصال، ويف ذلك مزيد غرر ال حيتمله السلم، ين بالدينبيع الد

ر تسليم رأس املال عن املجلس لكان ذلك»: قال يف رشح الوجيز، غرر عليه تفسده  لو أخَّ

 إن الغرر يف، ألن تأخري التسليم نازل منزلة الَدْينِية يف الرصف؛ معنى بيع الكايلء بالكايلء

 احتُِمل للحاجة َفُحدَّ ذلك بتأكيد الِعَوض الثاين بالتعجيل كي ال يعظم الغرراملسلم فيه 

 . (3)«يف الطرفني

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، 111: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )079: 3اهلندية )=      

 ( مصدر سابق. 7: 3ء )( مصدر سابق، وأيضا اجلصاص، خمترص اختالف العلام93: 1املقنع )

 (.19)ص( انظر من هذا البحث 0)

 ( مصدر سابق، وقال: صحيح عىٰل رشط مسلم، ومل65: 1أخرجه احلاكم يف املستدرك، يف كتاب البيوع )( 1)

 خيرجاه؛ وأيضا أخرجه البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل، يف السنن الكربى، كتاب البيوع، باب النهي عن

د فيه موسى بن 191: 5) بيع الدين بالدين (، بريوت، دار املعرفة، بدون ذكر رقم الطبعة وتارخيها، تفرَّ

بن  عبيدة، قال فيه أمحد: ال حتل عندي الرواية عنه، وال أعرف هذا احلديث من غريه، انظر العسقالين، أمحد

 تبة نزار مصطفى(، الرياض، مك985: 3عيل ابن حجر، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )

 ( مصدر سابق. 857: 3م؛ وأيضا الصنعاين، سبل السالم )0996 = هـ0007، 0الباز، ط

فتح العزيز رشح الوجيز، أليب القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي، مطبوع هبامش املجموع رشح ( 3)

 ( مصدر سابق. 119: 9املهذب )
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 أال وهي تلبية، إن تأجيل رأس املال ال ينسجم مع احلكمة من مرشوعية السلمـ 

فال يستطيع هؤالء أن ، رأس املال الالزم لعملية اإلنتاجإىٰل  حاجات الزراع والصناع

 . التعثر يف عملية اإلنتاجإىٰل  م مما يؤدييقوموا بعمله

 : ثالثة أيامإىٰل  تأخري رأس مال السلم

 ولو كان ذلك، ثالثة أيامإىٰل  ر رأس مال السلمـجواز تأخيإىٰل  ذهب املالكية

 ومنعوا اشرتاط تأجيل رأس مال، سواء كان رأس املال َعَرضا أو نقدا، مرشوطا يف العقد

: وأما التأجيل من غري رشط فقد فرقوا بني حالتني، ة أيام مطلقاالثالثعىٰل  السلم زيادة

 : وفيام ييل تفصيل هاتني احلالتني، بني كون رأس املال نقودا وبني كونه َعَرضا

 : إذا كان رأس املال نقوداـ 

 ال جيوز يف هذه احلالة أن يتأخر رأس املال عن ثالثة أيام سواء برشط أم بغري

 مخسةعىٰل  بل هو جائز إذا كان األجل يزيد، إطالقهعىٰل  قول ليسإال أن هذا ال (0)رشط

 . وهو رشط أقل أجل للمسلم فيه عند املالكية، عرش يوما

وهو ما ، ولكنهم أجازوا يف أحوال استثنائية أن يقل األجل عن مخسة عرش يوما

ما كحد ألن اشرتاطهم اخلمسة عرش يو، بلد آخرإىٰل  إذا كان املسلم فيه سينقل من بلد

ر يف أسواق البالد ـوهذا متواف، أدنى ألجل املسلم فيه لتكون كافية لتحول األسواق

 وبذلك جيوز أن يكون األسبوع، لذا ال عربة باشرتاطها عندئذ؛ األخرى دون تلك املدة

مع وقت قبض رأس ، وبذلك يتقارب أجل املسلم فيه، والعرشة أيام أجال للمسلم فيه

وحمل »: قال يف منح اجلليل، ع احلكمة التي رشع من اجلها التأجيلوهذا يتناىف م، املال

                                           

 ( مصدر سابق. 333: 5انظر عليش، منح اجلليل )( 0)
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 . (0)«اغتفار تأخريه ثالثة إن كان أجل املال نصف شهر فأكثر

 : إذا كان رأس املال َعَرضاـ 

 : مها، عندئذ ال بد من التفريق بني نوعني من العَرض، أما إذا كان رأس املال عَرضا

 واألشياء التي، كالثياب، عينا مما يغاب عليهأن يكون رأس مال السلم عرضا م *

 . فعندئذ جيوز السلم مع الكراهة، ال يطلع عليها الناس عادة

 فيجوز، والعقار، كاحليوان، أن يكون رأس املال عرضا معينا مما ال يغاب عليه *

 . (1)التأخري من غري كراهة

 : أن يكون معلوما: الرشط الثاين

 ،ببيان نوع الدنانري أو الدراهم، ن يبينه بام يرفع جهالتهومما يشرتط يف رأس املال أ

وعدده ، ووزنه، أو كيله، وجنسها، وبيان عددها، سعودية الخ، وحتديد نوعها أردنية

، وقد يكون غائبا، وقد يكون رأس املال حارضا، إن كان مكيال أو موزونا أو معدودا

 : النحو التايلعىٰل  ولكل حالة أحكامها

 : س املال حارضا مشاهداأن يكون رأ

 انـة أقوال فيام يتعلق بوصف رأس مال السلم إن كـثالثعىٰل  اختلف الفقهاء

وفريق من ، من احلنفية (3)وهم الصاحبان، منهم من مل يشرتط ذلك مطلقا، مشاهدا

                                           

 ( مصدر سابق. 333 :5( عليش، رشح منح اجلليل )0)

 (505: 0فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا احلطاب، مواهب اجلليل ) 336: 5انظر عليش، منح اجلليل )( 1)

 مصدر سابق. 

( ومها: أبو يوسف وحممد بن احلسن، أما أبو يوسف فهو: قاِض القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 3)

   اإلمام أيب حنيفة، وسمع عطاء بن السائب، قال حييى بن معني: كان أبو يوسف حيبالكويف، تفقه عىلٰ 

  = من نرش علم أيب حنيفةالقضاة، وأول  من ُدعي بقاِض ويميل إليهم ا. هـ، ويعد أول أصحاب احلديث
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 وهم طائفة، سواء كان مثليا أم قيْميا، ومنهم من رشط وصفه مطلقا، الشافعية واحلنابلة

 فرشط الوصف يف املثيل، شأُن أيب حنيفة، ومنهم من فصل يف ذلك، ية واحلنابلةمن الشافع

 : وفيام ييل تفصيل ذلك، دون الِقيْمي

 : القول األول

 أن حضورإىٰل ، وبعض الشافعية واحلنابلة، والصاحبان من احلنفية، ذهب املالكية

 وفيام ييل أعرض بعض، رؤيته كافية لرفع اجلهالة عنهن إإذ ، رأس املال يغني عن وصفه

 : وأدلتهم مع املناقشة أقواهلم

ألنه ال ؛ وحقيقة األمر ال حيتاج مزيد وصف لرأس مال»: جاء يف الفتاوى اهلندية

وإن ذلك يغني عن ، وأن رؤيته كافية لرفع اجلهالة عنه، بد من تسليمه يف جملس العقد

فال ، أما إن مل يكن مثلياو، (0)«معرفة مقداره عند أيب يوسف وحممد خالفا أليب حنيفة

 أما إذا كان من غري املكيالت»: قال يف البدائع، يشرتط فيه الوصف باتفاق األحناف

وذلك مثل ، فتكفي رؤيته عن بيان قدره باإلمجاع، واملوزونات والعدديات املتفاوتة

 فيفال يشرتط بيان قدرها بل تك، وكذلك املذروعات، العدديات املتفاوتة كقطعان املاشية

 . (3)«(*)وجاز السلم بجزاف»: ويف الرشح الصغري، (1)«فيها الرؤية

                                           

 شيباين، ولد( مصدر سابق. وحممد بن احلسن ال198: 0هـ، شذرات الذهب )081تويف سنة ـ  رمحه اهللـ =      

 بواسط، ونشأ يف الكوفة، وطلب فيها احلديث، قال الشافعي: لو قلت إن القرآن نزل بلغة حممد بن احلسن

 ( مصدر سابق. 310: 0هـ، شذرات الذهب )089لفصاحته لقلت، تويف سنة 

 ق. ( مصدر ساب110: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، بدائع الصنائع )078: 3( الفتاوى اهلندية )0)

 ( مصدر سابق. 111: 5( انظر الكاساين، البدائع )1)

اجلزاف: بيع ما مل يعلم قدره عىٰل التفصيل خرصا بال كيل أو وزن أو ذرع أو عد، نزيه محاد، معجم ( *)

 ( مصدر سابق.339صاملصطلحات االقتصادية )

  = الكاساين؛ ( مصدر سابق،165: 3( الدردير، الرشح الصغري عىٰل أقرب املسالك عىٰل مذهب اإلمام مالك )3)
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 : أدلة القائلني بإغناء احلضور عن الوصف

 مع أنه بني رشوط (0)«...من أسَلف فْليُسلِف»: مل يبني ذلك بقولهملسو هيلع هللا ىلص  إن النبيـ 

يف ملسو هيلع هللا ىلص  إذ أن سكوت النبي، ولو رشط الوصف يف املسلم فيه لذكره، املسلم فيه مجيعها

 . البيان غري ممكنإىٰل  معرض احلاجة

وال فرق بني هذه ، إن حضور املعني ومشاهدته يف بيع العني يغني عن وصفهـ 

 وأن احلضور واملشاهدة أبلغ من، احلالة وبني كون رأس مال السلم حارضا يف بيع السلم

 . وليس كذلك املشاهدة، فقد يقرص الوصف عن واقع احلال أو يزيد، الوصف

 : لثاينالقول ا

قال يف ، القرضعىٰل  وجوب الوصف قياساإىٰل  والشافعية، ذهب بعض احلنابلة

 وألنه عقد ال يمكن؛ ويصف الثمن، ال بد من وصفه لقول أمحد (*)وقال القاِض»: الكايف

فوجب معرفة رأس املال ، وال يؤمن انفساخه، إمتامه وتسليم املعقود عليه يف احلال

فعىل هذا ال جيوز أن يكون رأس املال إال ما ، لقرض يف الرشكةكا، بالصفات لرُيدَّ بدله

 . (1)«ألنه يعترب ضبط صفاته فأشبه املسلم فيه؛ جيوز أن يسَلم فيه

                                           

 ( مصدر757: 5( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )111: 5وأيضا البدائع )=      

املنهج  ( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح087، 080: 3سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج )

 ( مصدر سابق. 119: 3لألنصاري )

 (.19)صرجيه ( تقدم خت0)

هو أبو يعىل الفراء، حممد بن احلسن بن حممد البغدادي، تفقه عىٰل أيب عبد اهلل بن حامد، له تصانيف  (*)

هـ، عن ثامن وسبعني سنة، شذرات الذهب 471جيلونه ويعرتفون بفضله، تويف سنة عديدة، واحلنابلة 

  ( مصدر سابق.109 :1البن العامد )

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا  757: 5( مصدر سابق، وانظر املغني )005 :1ابن قدامة، الكايف )( 1)

 ( مصدر سابق. 010: 1الرشبيني، مغني املحتاج )
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 : أدلة أصحاب هذا القول

ن معلومني للمتبايعيـ  دة ـوقد ال تكفي املشاه، نـالبد أن يكون الثمن واملثم 

 . ع اجلهالة عن املعقود عليهلرف، بل البد من الوصف، حلصول ذلك العلم

 ،عندئذ جيب رد رأس مال السلم إن كان قائام، إذا تم فسخ السلم لسبب أو آلخرـ 

تعذر ، فإن مل يكن موصوفا معروف القْدر، أو قيمته إن كان قيْميا، أو مثله إن كان مثليا

 . ووقع النزاع بني املتبايعني، الرد

 : القول الثالثـ 3

ل اإلمام أ  ألن؛ ةـفرشط بيان القدر دون الصف، (0)ة يف ذلكـبو حنيفوقد فصَّ

وكذلك ، سواء كان رأس املال مثليا أم قيميا، املشاهدة تكفي لرفع الغرر يف الصفات

أما يف املثليات كاملكيالت واملوزونات واملذروعات فإن األمر فيها ، القدر يف القيميات

 : واستدل اإلمام أبو حنيفة بام ييل، افيةواملشاهدة غري ك، فيجب فيها بيان القدر، خمتلف

فإذا ، جهالة ما يقابلها من املسلم فيهإىٰل  إن جهالة قْدر رأس مال السلم تؤديـ 

 قابل كل كغم واحد من السكر دينارا من املسلم، كغم من السكرمئة  دينار يفمئة  أسلم

 عندئذ، أو معيبا، ريكأن ظهر بعض رأس مال السلم مستحقا للغ، فإذا انتَقض القبض، فيه

 أو فسخ، خيري املسلم إليه بفسخ السلم بقدر رأس مال السلم الذي ظهر مستحقا أو معيبا

 وبالتايل فسخ، جهالة املسلم فيهإىٰل  فإن مل يكن رأس املال معلوما أدى ذلك، السلم كله

 . السلم يف مجيع املسلم فيه

 وذلك للفرق، فإنه ال جيوز يف السلم، إن أجيز االكتفاء باملشاهدة يف بيوع األعيانـ 

                                           

 003: 7فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا العيني، البناية يف رشح اهلداية ) 078: 3( انظر الفتاوى اهلندية )0)

 فام بعدها( مصدر سابق. 
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 وعليه إذا ظهر القبض، حيث ال يشرتط القبض يف املجلس يف بيع العني، بني البيعني

وقيمتها إن كانت ، بل للبائع مثلها إن كانت مثلية، ال ينفسخ البيع، معيبا أو مستحقا

 . قيمية

 يف القيميات مرتبطأن القدر ، ِدلَّ للتفريق بني املثليات والقيمياتـوقد استُ ـ 

وذلك بخالف ، جهالة املسلم فيه إذا كانت الصفات معلومةإىٰل  فال يؤدي، بالصفات

 ،فإن ظهر جزء من رأس املال مستحقا أو معيبا، املثليات التي يستقل هبا القدر عن الصفة

 كن إماول، وبالتايل ال جيوز له الفسخ فيام يقابل رأس السلم، ُجِهل ما يقابله من املسلم فيه

 . أو أن يقبل به كله، أن يفسخ السلم كله

 : مناقشة األقوال الثالثة

 : مناقشة القول األول

أن يكون إىٰل  قد يؤدي، إن القول بعدم اشرتاط الوصف مع حضور رأس املال

، وال تعرف مكوناته بمجرد الرؤية واملشاهدة، السيام إذا كان مما يِدق وصفه، جمهوال

 عىلٰ  التي ال تعرف صفاهتا إال بعرضها، ري من املصنوعات يف يومنا هذاكام هو احلال يف كث

 ،والذين بدورهم يتفحصوهنا بأجهزهتم الدقيقة ملعرفة مواصفاهتا، أهل اخلربة املختصني

 . !؟فكيف يكتفى بمعرفة رأس مال السلم بمجرد املشاهدة

 : مناقشة القول الثاين

 ألنه يشرتط يف القرض؛ اس مع الفارقالقرض قيعىٰل  إن قياس رأس مال السلمـ 

 ،املسلم إليه أن يسلم املسلم فيه عند أجلهعىٰل  وليس كذلك السلم الذي جيب، أن يرد مثله

 ،أن رأس مال السلم جيوز أن يكون مثليا وقيمياإىٰل  إضافة، املثلإىٰل  فإن تعذر ذلك يصار

 . أما القرض فال يكون إال يف املثليات
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 ألنه ال ُيمىض العقد دائام إذا ظهر؛  بيوع األعيان والسلم غري سديدإن التفريق بنيـ 

بل قد يفسخ البيع كام لو هلك املبيع ، ويثبت ثمن املثل للبائع، الثمن معيبا أو مستحقا

 فال فرق بني، البائع رد ثمن املثل مع فسخ البيععىٰل  فعندئذ جيب، بيد البائع قبل التسليم

 . لسلم إذا ظهر عيب يف رأس مال السلم غري املوصوفهذه احلالة وحالة فسخ ا

 : مناقشة القول الثالث

 بل قد، إن الفسخ ليس هو االحتامل الوحيد إذا ظهر عيب يف القبض يف املستقبل

 وقد يرده يف جملس، أو ظهور رأس املال مستحقا، جييز املسلم إليه العقد مع وجود العيب

 مثلعىٰل  أن العقود ال ُتبنىإىٰل  باإلضافة، العقد ويستبدله برأس مال جديد ويصح، الرد

 إىلٰ  دون النظر، ولكن يراعى فيها أن تكون مستوفية الرشوط الرشعية، تلك االحتامالت

 . ما قد يطرأ عليها يف املستقبل من عقبات

 : وجهة نظر واختيار

ليه إن من املتفق عليه بني الفقهاء أن من رشوط صحة العقد أن يكون املعقود ع

 ولكن خالفهم يف ذلك، سواء كان ذلك رأس مال سلم أم مسلام فيه، معلوما للمتبايعني

بل هو من قبيل ، فهو خارَج هذه الدائرة قطعا، ليس من قبيل اشرتاط العلم به أو عدمه

 . (0)ما يعرف عند األصوليني بتحقيق املناط

 ر الفقيه عندئذ يففينظ، بمعنى أن الرشع اشرتط أن يكون رأس مال السلم معلوما

                                           

لنظر يف وجود العلة التي ثبتت بأي مسلك من مسالك العلة يف واقعة أخرى غري ا»( حتقيق املناط هو: 0)

 انظر:« التي ورد فيها النص، ألجل أن يتعدى حكم املنصوص إىٰل غري املنصوص إذا ما حتققت العلة فيهام

( مصدر سابق. يعني أن الشارع قد اشرتط العلم 086صبدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي )

 عقود عليه بالوسيلة التي حتقق هذا الغرض سواء بالرؤية أو الوصف أو هبام معا. بامل
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فمنهم من رأى أن املشاهدة ، الوسائل التي يتحقق هبا هذا الرشط يف رأس مال السلم

ومنهم من رأى أن املشاهدة ال تكفي يف حصول ، تغني عن الوصف يف حصول العلم

ورأى أبو حنيفة أن املشاهدة تكفي ، فاشرتط إضافة الوصف، العلم برأس مال السلم

 . املال القيمي ال املثيل حلصول العلم يف رأس

فإن النقاش سيكون خارج نطاق ما استدل به األطراف ، إذا كان األمر كذلك

 فبعضه تكفي، ألن املعقود عليه متنوع وخمتلف بعضه عن بعض؛ الثالثة يف هذا املوضوع

 بل ال بد من الوصف ليحصل، وبعضه ال تكفي فيه املشاهدة، املشاهدة فيه ملعرفة صفاته

لذلك من الصعب أن توضع قاعدة عامة تنتظم املعقود عليه يف ؛ باملعقود عليهالعلم 

ال سيام يف زمن تتطور فيه الصناعة والزراعة ، مجيع العقود مع هذا التباين واالختالف

 فكيف، أهل اخلربة أنفسهمعىٰل  وأن كثريا من الصفات قد ختفى، والتجارة تطورا رسيعا

  ؟بغريهم من الناس

ن أن يقول الذين مل يشرتطوا الوصف إذا مل تكن املشاهدة غري كافية وماذا يمك

أم ُتراهم يشرتطون  ؟هل يقبلون أن يربم العقد مع تلك اجلهالة ؟ملعرفة املعقود عليه

 ! وهذا يؤكد ما اخرتته من أن املشرَتط يف رأس مال؟الوصف الذي مل ُتْغِن املشاهدة عنه

وإال اشرتط الوصف مع ، املشاهدة فبها ونعمت فإن كَفْت ، السلم ما حيصل العلم به

 . املشاهدة

 فهذا، وأنه ليس رشطا يف صحة السلم، وعىل فْرض إغناء املشاهدة عن الوصف

 وكان، فقد يكون الوصف رضوريا يف حالة فسخ السلم، ال يعني أن الوصف ليس مهام

 قد خيتلف املتبايعان يفو، عندئذ جيب أن يرد مثله، رأس مال السلم تالفا يتعذر رده بعينه

 . ورافعا للخالف، فيكون الوصف قاطعا للنزاع، ذلك املِثل
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 : إذا كان رأس املال غائبا

أنه البد من وصف رأس مال السلم إن كان غائبا عن جملس عىٰل  اتفق الفقهاء

كأن يقول ، (0)وصفاته، وقْدره، ونوعه، ويكون الوصف ببيان جنس رأس املال، العقد

 ويبني نوعه بام يميزه عن، أو عرشين طنا من القمح، يك ألف دينار أردينأسلمت إل

ولكن هذا الوصف ال يغني عن ، بحيث يصبح معلوما للعاقد اآلخر، األنواع األخرى

 . بل جيب تعيينه قبل التفرق من جملس العقد، التسليم يف جملس العقد

 : ل بد أن يكون قبض رأس املال حقيقيا

يعني أن يتسلم املسلم إليه رأس ؛ ن يكون قبض رأس املال حقيقيااشرتط الفقهاء أ

 ،لذا منعوا أن يكون رأس مال السلم دينا يف الذمة؛ مال السلم بيده أو بيد من ينوب عنه

 وفيام ييل عرض، ومنعوا احلوالة برأس مال السلم، أو املصاحلة عليه مع بقائه يف الذمة

 : أقواهلم

 : يف الذمةمنع أن يكون رأس املال  *

أسلمت إليك : فقال، ولو كان له يف ذمة رجل دراهم»: قال يف روضة الطالبني

 ه قبلـفإن أسلم مؤجال أو حاال ومل يقبض املسلم في، الدراهم التي يف ذمتك يف كذا

 إن»: يف املقنع، (1)«األصحعىٰل  وكذا إن أحرضه وسلمه يف املجلس، فهو باطل، التفرق

 ،ولو صالح عن رأس املال»، (3)«نار فجعله سلام يف طعام مل يصحكان له يف ذمة رجل دي

                                           

( 005: 03، املجموع )طيعياملفام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا  101: 3( انظر النووي، روضة الطالبني )0)

 (؛753: 5( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني )078: 3مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )

 ( مصدر سابق. 071صوأيضا خليل، خمترص خليل )

 ( مصدر سابق. 103: 3( النووي، روضة الطالبني )1)

 ( مصدر سابق. 90: 1ابن قدامة، املقنع )( 3)
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 . (0)«مل يصح لعدم قبض رأس املال يف املجلس

 : منع احلوالة برأس مال السلم *

 ،ثالث له عليه دينعىٰل  ال جيوز أن حييل املسلم املسلم إليه»: جاء يف هناية املحتاج

ألن املحال ، ال جيوز( لثالث) عليه ولو قبضه من املحال، ليقبض منه رأس مال السلم

 وال جيوز أيضا حتى لو أمر املسلم املحال عليه، عليه يؤدي املال عن نفسه ال عن املسلم

 ،ألن املحال عليه ال يكون وكيال عن غري يف إزالة ملك، املسلم إليهإىٰل  أن يدفع رأس املال

يكون املسلم إليه وكيال عن  ولكن، وبالتايل ال يكون وكيال عن املسلم يف تسليم املال

 . (1)«فيأخذه منه ثم يرده، املسلم يف القبض

 : مدى اعتبار الشيك قبضا

فتعارف ، تغيريات كثرية يف معامالت الناسإىٰل  إن تطور احلياة االقتصادية أدى

 وقد اعترب العديد من الباحثني أن الشيك، وسائل جديدة للقبض منها الشيكعىٰل  الناس

 وذلك ملا توفره الدول عادة، يمكن أن يقبض هبا رأس مال السلم، حقيقيةوسيلة قبض 

ر الشيك، من محاية للشيك  ،الوفاء بام التزم به جتاه الغريعىٰل  كوسيلة للقبض حتمل ُمصدِّ

 وهذه أقوال بعض الباحثني، وأن هذه احلامية مشاهبة ملا تتمتع به الورقة النقدية من احلامية

 : يف ذلك

 عىل، إلمجاع ينعقد بني مجيع من حتدث عن الشيك وخصائصه وأحكامهيكاد ا»ـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 013: 1الرشبيني، مغني املحتاج )( 0)

( 103: 3لبني )، وانظر النووي، روضة الطا( بترصف، مصدر سابق085: 3الرميل، هناية املحتاج )( 1)

( مصدر سابق، وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج 017: 03املجموع )مصدر سابق، واملطيعي، 

 ( مصدر سابق. 756: 5( مصدر سابق، وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )131: 3)
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وإن الضامنات املتاحة حلامية ، إذا كان حمتواه يف ذمة املسحوب عليه، أن قبضه قبض ملحتواه

 املجمع، حق املستفيد من الشيك أبلغ من الضامنات املتاحة حلامية ثمنية الورقة النقدية

 . (0)«راء العام والقابلية املطلقةوجبا لإلب، اعتبارها نقداعىٰل 

 فاملسافر الذي، إصدار شيكات السفر» قال يف تعداد وظائف املصارف اإلسالميةـ 

فيشرتي املسافر ، نقد يسهل تداوله يف البالد التي يسافر إليهاإىٰل  ينتقل بني الدول حيتاج

 ا الصك له قوة النقدهذ(، شيكا) بل يأخذ منه، مقدارا معينا من ذلك النقد ال يقبضه نقدا

 . (1)«يف أي مكان بنفس املبلغ الذي عليه

أو عن ، واألمر بالدفع غري املؤجل، إعطاء شيك واجب الدفع وغري مؤجل»ـ 

 . (3)«وال بأس من ختلل العطل املتعارف عليها، طريق التليفون ذلك يعترب قبضا

 . (0)«الشيك يعترب قبضا حقيقيا»ـ 

ها عند ـه رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب بـلوتسليم الشيك إذا كان »ـ 

 . (5)«استيفائه

                                           

لة البحوث اإلسالمية، عبد اهلل بن سليامن بن منيع، حتديد صيغة القبض وهل قبض الشيكات يعترب قبضا، جم( 0)

 هـ. 0001 = هـ0019(، 16(، الرياض، الرئاسة العامة إلدارة البحوث، العدد )078ص)

 (، بريوت، مؤسسة الرسالة،38صعرت، نور الدين، املعامالت املرصفية والربوية وعالجها يف اإلسالم )( 1)

 م. 0981 = هـ0011، 0ط

(، الكويت، بيت التمويل الكويتي، دون رقم الطبعة، 095: 0)الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية ( 3)

 م. 0987

 ( مصدر سابق. 516: 0( انظر الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )0)

( الدوحة، دار الثقافة، بدون رقم 759: 1السالوس، عيل أمحد، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية )( 5)

 م. 0996=  هـ0006الطبعة، 
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 . (0)«الشيك احلال يعترب قبضا»ـ 

 : اعتبار الشيك قبضاعىٰل  بعض العرتاضات الواردة

 فقد يظهر بعد االستالم أن الشيك ال، إن استالم الشيك ال يعني استالما حمتواهـ 

التي اعتربناها قبضا حقيقيا بال خالف قد  ويناقش ذلك بأن األوراق النقدية، رصيد له

 بخالف الشيك، بل إن تلك األوراق املزورة قد ال يعرف مزورها، يتبني أهنا أوراق مزورة

وجود ضامنات كافية حلمل مصدر إىٰل  باإلضافة، الذي أصدره صاحبه بدون رصيد

  .الوفاء بام التزم به يف عقد السلم وغريهعىٰل  الشيك

 وتتغري قيمة النقود، وهو أن الساحب قد يتأخر يف رصف الشيك، واعرتاض آخرـ 

 وجياب عن ذلك بأن هذا قد حيدث أيضا، ويتعذر قبض الشيك حسب قيمته يوم قبضه

أن رصف الشيك ممكن عند تاريخ إىٰل  باإلضافة، عند قبض النقود الورقية وادخارها

 املتأخروعىٰل  ،يد للشيكواملصارف ال تتأخر يف رصفه يف حالة وجود رص، االستحقاق

ل قابض األوراق النقدية نتيجة ، عند رصف الشيك أن يتحمل نتائج تأخريه كام حتمَّ

  .شكل نقود ورقيةعىٰل  ادخاره ما قبض من مال

 رشوط املسلم فيه: ثانيا  

والغاية من هذه الرشوط حتديد ، اشرتطت الرشيعة رشوطا عديدة يف املسلم فيه

 نتيجة تقصري املتبايعني، ويرفع النزاع الذي قد يظهر يف املستقبل، جهالتهاملسلم فيه بام يرفع 

 : وتتمثل هذه الرشوط فيام ييل، يف وصف املسلم فيه

                                           

 = هـ0005، 1العبادي، عبد اهلل، موقف الرشيعة من املصارف اإلسالمية املعارصة، القاهرة، دار السالم، ط (0)

 م. 0990
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 :أن يكون معلوم القدر والصفات: الرشط األول

 ذلك ألن؛ أن يوصف املسلم فيه وصفا يرفع جهالته للمتبايعنيعىٰل  اتفق الفقهاء

كام هو احلال يف رأس ، وال سبيل ملعرفته باملشاهدة، عند العقداملسلم فيه غري موجود 

 قاطعا لدابر النزاع الذي، لذلك البد أن يكون الوصف وافيا رافعا للجهالة، مال السلم

  :هي، ال بد من بيان أمور ثالثة، وليصبح املسلم فيه معلوما، قد يقع مستقبال بني املتبايعني

 . وغريها مما جيوز فيه السلم، آالت، ثياب، شعري، قمح: جنس املسلم فيه *

وثوب من ، ومتر من نوع كذا، كقوله قمح نوع كذا: نوع املسلم فيه وصفته *

 . وقامش كذا، العالمة التجارية كذا

 . أو الذرع، أو العد، أو الكيل، بالوزن، فيذكر مقداره: مقدار املسلم فيه *

 : وبيان ذلك بالتفصيل كام ييل

 : فيهجنس املسلم  *

 ذلك أن اجلنس هو املقصود أصال، راط بيان اجلنسـمل خيتلف الفقهاء يف اشت

 وأن التفاوت بني األجناس املختلفة، واألغراض املرجوة منه خمتلفة اختالفا بيِّنا، للمسلِم

والشعري غري ، فالقمح غري الشعري، فبمجرد ذكره يتميز عن غريه من األجناس، كبري

ليتميز جنس عن ، لذلك مل تكن هناك حاجة لوصف جنس، ثيابوالتمر غري ال، التمر

 . آخر

 : نوع املسلم فيه وصفته *

 كان البد، وكذلك املنفعة املقصودة منها، بام أن أفراد اجلنس الواحد متقاربة الصفة

النحو الذي يقطع الرشكة بينه وبني األنواع عىٰل ، بعد بيان اجلنس من ذكر النوع وصفته

 محاية املتعاقدينعىٰل  كل ذلك حرصا منهم، صل الفقهاء لذلك أحكاماوقد ف، األخرى
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إىٰل  ويقسم املسلم فيه من حيث وصفه. وحلامية العقود من الفساد، من الوقوع يف الغرر

 : مها، قسمني

 . والثياب وأشباهها، والثامر، كاحلبوب :ما ينضبط بالصفات *

 ،املنازعةإىٰل  ها جهالة مفضيةوهي ما يتبقى بعد وصف :ما ل ينضبط بالصفات *

 كدرجة، فإهنا بعد وصفها تبقى فيها بعض الصفات يصعب ضبطها، كاجلواهر والآللئ

 . وحسن َضْوئها، صفائها

 وقد، وما ليس كذلك، ما يضبط بالوصفعىٰل  وقد مثل الفقهاء من واقعهم أمثلة

 : ملا ينضبط بالوصف بام ييل مثلوا

 تبني األوصاف تبيينا شافيا التي ختتلف هبا األغراض أن»: قال يف الرشح الصغريـ 

 ،ذلكعىٰل  ثم ذكر بعد هذا النص بعض األمثلة، (0)«يف املسلم فيه عادة يف بلد السلم

والصوف ، واحلرير، والقطن، والكتان، واملعز، والضأن، والفول، والشعري، كالقمح

 . وأشباهها

ن ـنضبط بالصفات التي خيتلف الثمأن يكون املسلم فيه مما ي»: قال يف املغنيـ 

، (*)واإلْبَرْيَسم، والثياب، والدقيق، ارـوالثم، فيصح يف احلبوب، راـباختالفها ظاه

، والرصاص، واحلديد، (*)والكاَغد، والشعر، والصوف، (*)والُقنَّب، والكتان ،والقطن

                                           

 ( مصدر سابق. 178: 3( الدردير، الرشح الصغري )0)

 (، القاهرة،1صاإلْبَرْيَسم: كلمة فارسية األصل، ويعنى هبا احلرير، وهو أجود أنواعه، املعجم الوجيز )( *)

 م.3770= هـ 3430، 30مع اللغة العربية، طجم

 الُقنَّب: نبات سنوي من فصيلة القنبيات، يزرع منذ القدم، ينتج ليفا متينا صاحلا لصنع احلبال واخليطان،( *)

 ( مصدر سابق.893: 2املعجم الوسيط )

 معجم اللغة العربية الكاغد: هو القرطاس والصحيفة التي يكتب هبا، يقال: حما كل ما كتبه عىٰل الكاغد،( *)

 ( مصدر سابق.3039: 1املحيط )
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فر والصُّ
 ،واأللبان، وموالشح، واألدهان، واخلُلول، والطِّيب، واألدوية، والنحاس، (*)

ْب ، والزئبق  . (0)«والكحل، والكربيت (*)والشَّ

 ألنه، ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وكل ما أمكن ضبط صفته»: وقال يف البنايةـ 

ال جيوز السلم فيه ألنه ، وال يعرف مقداره، وما ال يضبط صفته، املنازعةإىٰل  ال يفيض

وقد مثل ملا ينضبط ، (1)«املنازعةىٰل إ وبدون الوصف يبقى جمهوال جهالة تفيض، دين

 . (5)والَقَلنسوة، واخلفني، (0)والُقمُقم، (3)بالطَّست

 : وقد مثل الفقهاء ملا ال ينضبط بام ييل

 : الآللئ واجلواهرـ 

عدم جواز السلم يف إىٰل  واحلنابلة، والشافعية، ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

وألن صفاءها وملعاهنا يتعذر ، تي ختتلف هبا القيمةألهنا ال تنضبط بالصفات ال، الآليلء

فإذا ُعقد السلم واحلالة ، وخيتلف هبام الثمن أيضا، ومها مقصودان للمتبايعني، وصفهام

                                           

فر: هي الدنانري الذهبية، الرشبايص، املعجم االقتصادي اإلسالمي )( *)  ( مصدر سابق. 214صالصُّ

ب: ملح متبلور، واسمه الكياموي كربيتات األملونيوم والبوتاسيوم، ويطلق عىٰل أشباه هذا امللح،  (*) الشَّ

 مصدر سابق. (333صاملعجم الوجيز )

( 166: 3( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، روضة الطالبني )710: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  179: 3مصدر سابق؛ وأيضا الدردير، الرشح الصغري )

 ( مصدر سابق. 076: 7( العيني، البناية يف رشح اهلداية )1)

لغسل األيدي، وجتمع عىٰل ُطسوت، وهي فارسية األصل، املعجم الوسيط  الطَّست: إناء من نحاس( 3)

 ( مصدر سابق. 557: 1)

( 001: 0( الُقمُقم: ما يسخن فيه املاء من نحاس وغريه، ويكون ضيق الرأس، النهاية يف غريب احلديث )0)

 مصدر سابق. 

 (501صقالنس وقالنيس، املعجم الوجيز ) ( الَقلَنُْسوة: لباس للرأس خمتلف األنواع واألشكال، وجيمع عىلٰ 5)

 مصدر سابق. 
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 . متنع صحة السلم جلهالة املسلم فيه، كانت يف املسلم فيه جهالة مؤثرة، هذه

 أثامهنا ختتلف اختالفاألن »: قال يف املقنع معلال منع السلم يف اجلواهر الآليلء

 وال يمكن تقديرها، وصفائها، وزيادة ضوئها، وحسن التدوير، متباينا يف الصغر والكرب

 وال فيام لو»: ما ال يصح السلم فيهعىٰل  وقال يف مغني املحتاج عاطفا. (0)«بيشء غري ذلك

 وسبب منعهم السلم يف، (1)«واليواقيت، كالآللئ الكبار، استقيص وصفه عز وجوده

، الوزن لندرة اجتامع الوصف مع، عزة وجودهاإىٰل  أن وصفها يؤدي، اجلواهر الكبرية

 . (3)والصفاء، والشكل

 : احليوان واللحمـ 

 ألنه، عدم جواز السلم يف احليوانإىٰل  ذهب احلنفية واحلنابلة يف إحدى الروايتني

 ومع ذلك، احيث توجد يف احليوان صفات باطنة ال يمكن وصفه، ال ينضبط بالوصف

 فقد خيتلف مجل عن مجل بكثرة اللحم وقلة، ومقصودة للمتبايعني، هي مؤثرة يف الثمن

 وجهالة هذه، وُقدرة بقرة عن أخرى يف العمل واحلرث، وحليب شاة عن أخرى، العظم

أما السلم يف اللحم فقد أجازه ، فساد العقدإىٰل  وبالتايل، النزاعإىٰل  املعاين الباطنة مفضية

 . (0)حبان خالفا أليب حنيفةالصا

 جواز السلم يف اللحمإىٰل  واحلنابلة يف القول الراجح، واملالكية، وذهب الشافعية

                                           

 ( مصدر سابق. 019: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الكايف )87: 1( ابن قدامة، املقنع )0)

 ( مصدر سابق. 001: 1( الرشبيني، مغني املحتاج )1)

املحتاج  هايةـ( مصدر سابق؛ وأيضا الرميل، ن133: 3( انظر اجلمل، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )3)

 ( مصدر سابق. 095: 3)

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع  710: 5ة، املغني والرشح الكبري )ـ( انظر ابن قدام0)

 ( مصدر سابق. 080: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )119: 5)
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أو من َنَعم بني ، والنوع، واللون، والسن، والذكورة، وذلك إذا ذكر األنوثة، واحليوان

 . (0)وحمل ذلك إذا كانوا كثريين بحيث يؤمن انقطاع نتاجهم، فالن ونتاجهم

 : ما مست النارـ 

واللحم املطبوخ ، كاخلبز، عدم جواز السلم يف ما مست النارإىٰل  ذهب الشافعية

 وذهب احلنابلة واملالكية، وألن ملحه يقل ويكثر، ألن تأثري النار فيه ال ينضبط؛ واملشوي

 . (1)ألن تأثري النار فيه معلوم بالعادة والعرف؛ جواز السلم فيهإىٰل 

 وما ال ينضبط من صفات، ا هو من قبيل التمثيل ملا ينضبطإن ما أوردته سابق

 وجوب ضبطعىٰل  ويالحظ القارئ أن الفقهاء اتفقوا، وليس من قبيل احلرص، املسلم فيه

، ولكنهم اختلفوا يف وسائل ذلك الضبط وكيفيته، املسلم فيه ضبطا رافعا للجهالة فيه

 وسائل ضبط املسلم فيه يف إطار منيالحظ أهنم تكلموا يف ، ومن خالل أقواهلم السابقة

 . العرف والوسائل املتاحة يف زماهنم

 ،ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، وألن عمل النار معلوم فيه بالعادة»: قال يف املغني

 ال: فقال القاِض، وأما اللحم املطبوخ والشواء، كاملجفف يف الشمس، فصح السلم فيه

وعادات الناس فيه ، ألن ذلك يتفاوت كثريا؛ وهو مذهب الشافعي، يصح السلم فيه

                                           

 ( مصدر160: 3وضة الطالبني )( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، ر001: 1( انظر الرشبيني، مغني املحتاج )0)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الدردير، الرشح710: 5ر )ـسابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبي

 فام بعدها( مصدر 103: 5فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا اخلريش عىٰل خمترص خليل ) 176: 3الصغري )

 سابق. 

( 713: 5وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )( مصدر سابق؛ 163: 3( النووي، روضة الطالبني )1)

( مصدر 179: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الدردير، الرشح الصغري )87: 1مصدر سابق؛ وأيضا املقنع )

 سابق. 
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يصح السلم فيه ملا ذكرنا يف اخلبز : وقال بعض أصحابنا، فلم يمكن ضبطه، ةـخمتلف

  .(0)«(*)واللبأ

 أن مدار ما قدروه من كيفيات ووسائل لضبط املسلمعىٰل  هذا ما يؤكد به الفقهاء

 فرتاهم يعللون منع السلم يف اليشء ،هو لرفع اجلهالة عن املسلم فيه بأية وسيلة ممكنة، فيه

 ،العرفإىٰل  وتراهم أحيانا يستندون، ضبط صفات ذلك اليشءعىٰل  بعدم القدرة، أحيانا

يف  يعني ذلك أن اخلالف بني الفقهاء؛ كضابط مشتهر بني الناس يف معرفة صفات املسلم فيه

 ند اخلالف يف ضبطالضبط هو من قبيل اخلالف يف حتقيق املناط الذي سبق احلديث عنه ع

  .يمكن أن يقال يف ضبط املسلم فيه، وما قيل يف ضبط رأس مال السلم، رأس مال السلم

ألنه يشرتط ، ولكن الفرق بينهام أن رأس مال السلم من السهولة بمكان معرفته

 ،مما يرفع اجلهالة عن كثري من الصفات التي قد ُيتنازع عليها مستقبال، قبضه يف املجلس

 ،بحيث يرفع اجلهالة عن املعقود عليه، ع ألن الوصف مل يكن من الدقة بمكانوالتي تق

 مما جيعل الوصف هو األساس يف، ألنه مؤجل التسليم، بينام ال يمكن مشاهدة املسلم فيه

 . لذلك فصل الفقهاء يف الصفات التي يعرف هبا املسلم فيه؛ معرفة املسلم فيه

 صواب أن نسحب تلك األمثلة التي مثل هبافإن من غري ال، وإذا كان األمر كذلك

 واقعناعىٰل  ثم ُنسقط تلك األمثلة، ووسائل قد انقضت، الفقهاء من خالل أعراف بادت

 ،وأدوات قياسه الدقيقة، ووسائله املتطورة، الذي أصبحت له أعرافه اخلاصة به، املعارص

                                           

اللبأ: سائل تفرزه غدة الثدي قبيل الوالدة وبعدها أليام معدودة، وجتمع عىٰل ألباء، املعجم الوجيز  (*)

 ( مصدر سابق. 508ص)

 (، مصدر388: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )713: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)

 (166، 019: 03، املجموع )طيعيامل( مصدر سابق؛ وأيضا 119: 5سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )

 مصدر سابق. 
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 وإن.  لبس فيه وال جهالةنحو العىٰل  حقيقة املسلم فيه وصفاتهعىٰل  مما يوقف املتعاقدين

 أعراف منعىٰل  ال، أعراف زماهنمعىٰل  من واجب الفقهاء اليوم أن يقيموا أحكامهم

واحلكم ، ال لزمان غريهم، ألهنم يستنبطون األحكام الرشعية لزماهنم هم، سبقوهم

أما العرف الذي انقىض فال عربة به ، العرف املعمول به بني الناسعىٰل  الرشعي يبنى

 . قامطل

 فال ينبغي التمسك بحرفية األمثلة»: ويؤكد بعض الفقهاء املعارصين ذلك بقوله

دوها، التي أوردها الفقهاء مناسبة لعرصهم وعرفهم ، بل نأخذ القاعدة العامة التي قعَّ

 ونرتك ما يدخل حتتها خاضعا، وهي أن كل ما ال يمكن ضبط صفاته ال جيوز السلم فيه

 وال أظن أن يف عرفنا احلارض. اس التي ختتلف من عرص آلخرلتطور احلياة وأعراف الن

 . (0)«ضبط صفاته املقصودةعىٰل  شيئا يستعيص

 بل يكفي أن يذكر من الصفات، وال يعني ضبط صفات املسلم فيه عدَّ صفاته كلها

أو الصفات املقصودة ، ويؤثر يف قيمة املسلم فيه زيادة ونقصا، ما خيتلف به الثمن غالبا

 ؛كرتاب معدن، ال يصح السلم يف ما ال يمكن وصفه»: قال يف الرشح الصغري، يعنيللمتبا

فام ال يمكن وصفه جمهول ، ملا علمت أنه يشرتط بيان وصفه التي ختتلف هبا األغراض

 بل يكفي أن يذكرا، ال يطالب املتعاقدان بذكر مجيع صفات املسلم فيه؛ وعليه، (1)«حقيقة

 . وما له أثر يف قيمة املسلم فيه، شرتيمن الصفات ما هو مقصود للم

                                           

 ( مصدر سابق. 009ص( القضاة، السلم واملضاربة )0)

 فام بعدها( مصدر 363: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )180: 3رشح الصغري )( الدردير، ال1)

( 000: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن غنيم، الفواكه الدواين )89: 1سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع )

 (079: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )018: 1مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )

 ( مصدر سابق. 117: 5مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )
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 : مقدار املسلم فيه *

 ألن معرفة اجلنس، إن معرفة مقدار املسلم فيه رشط حلصول العلم باملسلم فيه

 ،وبيان املقدار يرفع اجلهالة عن كميته، ترفع اجلهالة عن عني املسلم فيه، والنوع والصفة

 : هي ،ويبني مقدار املسلم فيه بأحد أربعة مقادير

أو ليرت من ، كصاع من التمر، وهي التي يبني فيها مقدار احلجم :املكيالت *

 . وأمثاهلا، أو جالون من الوقود، أو مرت مكعب من املاء، احلليب

 وكيلو غرام، مثل طن من الشعري، وهي ما يبني فيها مقدار الوزن :املوزونات *

 . من القمح

 ،مثل املرت املربع، ها مقدار املساحة أو الطولوهي ما يبني في :الذرعيات املتامثلة *

 . أو الطول، وهي مقاييس تستخدم يف بيان مقدار املساحة، والذراع

 فيقع السلم، واألشياء التي تتامثل آحادها، والبيض، كاجلوز :العدديات املتامثلة *

 . سيارة جديدة من نوع كذا، قلم من نوع كذامئة  مثل، فيها عددا

 : يف حتديد الضابطأمهية العرف 

للفقهاء اجتاهان يف مدى اعتبار العرف يف املقاييس التي يعرف هبا مقدار املسلم 

 : النحو التايلعىٰل  وأوضح هذين االجتاهني، فيه

 : الجتاه األول

يف ما ، أن هذه املقادير ليست تعبدية، واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، يرى احلنفية

 ملسو هيلع هللا ىلص بمعنى أن ما ورد فيه السلم بالصاع يف عهد النبي؛ املسلم فيهاورد ذكره من األشياء 

وما ، إذا كان املقياس اجلديد صاحلا لبيان مقدار املسلم فيه، مقدار غريهإىٰل  جيوز املصري
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هو مما جرت به العادة يف الزمن ، كذكر الكيل والوزن، ورد ذكره يف األحاديث الرشيفة

ْرع، كالعدِّ ، خدام مقاييس أَُخروال يوجد ما يمنع من است، األول  حيصل هبا املقصود، والذَّ

إىٰل  ومتى كان املقياس موصال، أال وهو حصول العلم بمقدار املسلم فيه، من املقياس

 : وفيام ييل أذكر طرفا من أقواهلم وأمثلتهم، جاز القياس به رشعا، املقصود

 (*)وال يف الرطبة ُجُرزا، اوكذا ال جيوز يف احلطب ُحَزم»: قال يف رشح فتح القدير

 فحينئذ، أنه شرب أو ذراع، بأن يبني طول ما يشد به احلزمة، إال إذا عرف ذلك، للتفاوت

 بل ال جيوز هبذا، وليس املعنى أن ال جيوز السلم فيها أصال، جيوز إذا كان ال يتفاوت

 فيجوز، ب الوزنويف ديارنا تعارفوا يف نوع من احلط. ولو قدر بالوزن يف الكل جاز، العقد

ال ، وكون العرف يف يشء من بعض املقدرات، وهو أضبط وأطيب، اإلسالم فيه وزنا

 كام قلنا يف، يصطلحان عليه إال أن يمنع منه مانع رشعي، يمنع أن يتعامل فيه بمقدار آخر

 . (0)«البيض كيال

 : الجتاه الثاين

واستدل ابن حزم ملذهبه  ،يرى ابن حزم أن السلم ال يكون إال يف املكيل واملوزون

بام واستدل أيضا ، ...(ووزن معلوم، من أسَلم فْلُيسلِم يف َكيل معلوم): ملسو هيلع هللا ىلص بقول النبي

 من أسَلف): ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل: قال، ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  عن ابن عباس (1)أخرجه مسلم

                                           

جرزا: بضم اجليم والراء وهي احلزمة من القت وغريه، انظر القاموس املحيط، للفريوزبادي، جمد الدين  (*)

 م. 0990=  هـ0005، 0(، بدون مكان النرش، مؤسسة الرسالة، ط609صحممد بن يعقوب )

 ( مصدر71: 5( مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف )85، 81: 7فتح القدير )( انظر ابن اهلامم، رشح 0)

 (080، 079: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )017: 1سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )

ن ـ( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، روضة الطالبي118: 5مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )

 ( مصدر سابق. 383: 5صدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )( م150: 3)

  = ( أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري صاحب الصحيح، قال يف صحيحه: ما وضعت يف1)
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 ري املكيلوهذا احلديث يمنع السلم يف غ، ...(ووزن معلوم، فال ُيسلِف إال يف كيل معلوم

 ألن، خالف القياسعىٰل  ويعترب قول ابن حزم الزم قول من قال بأن السلم، (0)واملوزون

 ولكن، الكيل والوزنعىٰل  فال جيوز قياس العد والذرع، ما خالف القياس فعليه ال يقاس

، يشءعىٰل  وهذا إن دل، خالف القياس مل يلتزموا بالزم قوهلمعىٰل  من قالوا بأن السلم

 . (1)وهو ما قد بسطه يف موضعه، ضعف ذلك القولعىٰل  يدل فإنام

  :املناقشة والختيار

، إنام خرج خمرج العادة، ملسو هيلع هللا ىلص لسان النبيعىٰل  بأن ما ورد، ويناَقش قول ابن حزم

وغاية ما يف احلديث أنه ، والغالب يف حياة الناس أهنم يقدرون األشياء هبذين املقياسني

 ويكون، وليس حلرص املقادير يف هذين املقياسني، وزن املعلوموال، متثيل للمقدار املعلوم

 ومن أراد أن، فال يسلف إال يف كيل معلوم، من أراد أن يسلف يف مكيل، هذاعىٰل  املعنى

 . فال يسلف إال يف وزن معلوم، يسلف يف موزون

 صـإال ما ورد الن، ا أن من الثابت رشعا أن األصل يف املعامالت اإلباحةـكم

ة ـوتلبي، هو حتقيق مصالح املتعاملني، ألن األساس يف املعامالت، عي بتحريمهالرش

 النقيض من العبادات التي مبناهاعىٰل  وهو، حسب ظروف الزمان واملكانعىٰل ، حاجاهتم

 وإن مل يدرك العقل العلة من هذه العبادة، تعاىلٰ  االستسالم واالمتثال الكامل ألمر اهللعىٰل 

 ال بد من التعامل مع كل فعل للمكلف بحسب جوهر ذلك الفعل لذلك كان؛ أو تلك

 أما، فال جيوز القياس عليها ألهنا غري معقولة املعنى، فإن كان من باب العبادات، وطبيعته

                                           

هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء 160-110هذا املسند يشء إال بحجة، وال أسقط منه شيئا إال بحجة )  =   

 . ( مصدر سابق09: 0)

 ( مصدر سابق. 016: 9( ابن حزم، املحىل )0)

 (.01)ص( انظر من هذا البحث 1)
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 . ألن العقل يدرك علتها؛ فجاز أن يقاس عليها، إن كانت من باب املعامالت

 فإذا ضبط بأي، يف بيع السلمعلة إلباحته معقودا عليه ، وضبط مقدار املسلم فيه

، سواء كان ذلك املقياس كيال، وجاز السلم، حتققت علة اإلباحة، مقياس يبني املقدار

ا، أم ذرعا، أم وزنا  .لضبط مقادير األشياء، أم أي وسيلة يستحدثها الناس مستقبال، أم عد 

  .ا وعدماألن احلكم الرشعي يدور مع علته وجود، مل يصح السلم، وإن مل يمكن الضبط

 : اجتامع املقاييس يف املسلم فيه

وأن ضبطه يكون بام ، أن ضبط املسلم فيه رشط يف صحة السلم، تبني فيام مىض

 وقد ال يكفي مقياس، والذرع وغريها، والعد، والوزن، كالكيل، ورد ذكره من املقاييس

 ليتم العلم بمقدار؛ بل ال بد أن ينضم إليه مقياس آخر، إلزالة جهالة قدر املسلم فيه واحد

اشرتاط بعض الفقهاء أكثر من مقياس يف ضبط عىٰل  وفيام ييل بعض األمثلة. املسلم فيه

 : مقدار املسلم فيه

 وزـال تتفاوت آحاده كاجل، اكتفى الفقهاء بذكر عدد املسلم فيه إن كان مثلياـ 

 ،يف العدديات املتفاوتة أما، أو ال أثر له يف قيمة املسلم فيه، إن كان التفاوت يسريا، والبيض

ألن احلجم مؤثر يف ، الوزنإىٰل  اشرتطوا فيها ذكر احلجم باإلضافة، والرمان، كالبطيخ

 . (0)قيمتها كام أنه مقصود عادة للمتبايعني

 إن كان للوزن أثر يف قيمة املسلم فيه، مل يكتف الفقهاء بذكر الطول يف القامشـ 

 ،العكس من ذلكعىٰل  ومنها ما هو، داد قيمته بخفتهألن من القامش ما تز، زيادة أو نقصا

يشرتط ، وما كان هذا حاله من القامش أو غريه، حيث تزداد قيمته بزيادة كثافته ووزنه

                                           

 ( مصدر سابق. 360: 5( عليش، منح اجلليل )0)
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 . (0)بعد بيان ذرعه وطوله، بيان وزنه وكثافته، فيه السلميف 

 : املقاييس الفاسدة

ألن املقصود منها ؛ الشارع ويقصد باملقاييس الفاسدة تلك املقاييس التي مل يعتربها

 : واملقاييس الفاسدة هي، أو ألن فيها غررا يفسد السلم، يف ضبط املسلم فيه ال يتحقق

 : املقياس املَعنَي * 

 أو ذرع، أنه ال جيوز حتديد مكيال معني جمهول الكيلإىٰل  ذهب احلنفية والشافعية

 ،قد ُيفقد املكيال املجهولف، مزيد من الغررإىٰل  ألن ذلك يؤدي، معني جمهول الذرع

 وال جيوز السلم بمكيال رجل»: قال يف البناية، والذرع املجهول فيتعذر الوفاء باملسلم فيه

يضيع  ألنه يتأخر فيه التسليم فربام، معناه ال يعرف مقداره، وال بذراع رجل بعينه، بعينه

 . (1)«املنازعةإىٰل  فيؤدي

 يصح :األوىل، يال رجل معني أو ميزانهوعن اإلمام أمحد روايتان يف تعيني مك

 ،ورجح يف املغني الصحة مع عدم التعيني، ال يصح العقد :والثانية، ويلغى التعيني، العقد

الصحيح من عىٰل  نـومل يتعي، ه صحـال رجل واحد أو ميزانـن مكيـلو عي»: الـفق

 . (3)«املذهب

                                           

 ( مصدر سابق؛018: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )119: 5( انظر الكاساين، البدائع )0)

 ق. ( مصدر ساب168: 3وأيضا النووي، روضة الطالبني )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا018: 1( مصدر سابق، وانظر الرشبيني، مغني املحتاج، )001: 7( العيني، البناية، )1)

( مصدر سابق؛ وأيضا 117: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )079: 3الفتاوى اهلندية )

 ( مصدر سابق. 7: 3اجلصاص، خمترص اختالف العلامء )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا ابن91: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع، )83: 5) ( املرداوي، اإلنصاف3)

 ( مصدر سابق. 739: 5قدامة، املغني والرشح الكبري )
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كذراع رجل ، س املعنيحيث أجازوا السلم يف املقيا، وللاملكية تفصيل يف ذلك

بل يقدر . ولكن برشط أن ال يقصد مقدار ذلك املعني حتديدا، ووزن حجر معني، بعينه

، وجه التحديدعىٰل  وإن اشرتط املتبايعان أن يكون ذلك املقياس املعني، مقداره تقريبا

 . (0)فسد السلم

 : مها، وجيدر باملالحظة أن املالكية قد فرقوا بني أمرين

 ووزن، مثل ذراع فالن، معلوما للمتعاقدين دون غريمها، املقياس معيناأن يكون  *

 فهذا جائز برشط عدم، مما مل جَيِْر به التعامل بني الناس، ومكيال هذا الوعاء، هذا احلجر

 فال يوجد، وانتفت به اجلهالة عن املعقود عليه، ألن املكيال معلوم للمتبايعني، التحديد

 . إذا تم العلم مقدار املسلم فيه، مما يمنع من صحة هذا السل

 وغري، ومكيال وعاء ال يريانه، كوزن حجر مل يعيناه، أن يكون جمهوال غري معني *

، عندئذ يصبح املسلم فيه جمهوال هلام جلهل املقياس الذي يعرف به قدره، معروف هلام

 . (1)لعدم العلم بمقدار املسلم فيه؛ ال يصح السلم، وعليه

بني الروايتني املنقولتني عن اإلمام  امجع ،املالكية اآلنف الذكر ولعل يف تفصيل

أو أن يكون مرئيا بحيث ال ، املقياس املجهولعىٰل  فتحمل رواية املنعـ  رمحه اهللـ  أمحد

 املعني الذيعىٰل  وحتمل رواية اجلواز، يستطيعان أن حيزرا قدره من كيل أو وزن مشهورين

 . يه يكون املسلم فيه معلوما هلام وبالتايل صحة السلموعل، يستطيعان أن حيزرا قدره

                                           

 (363: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )117: 3( انظر حاشية الدسوقي عىٰل الرشح الكبري )0)

( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية الدسوقي عىٰل 103: 5)مصدر سابق؛ وأيضا اخلريش عىٰل خمترص خليل 

 ( مصدر سابق. 117: 3الرشح الكبري )

 ( مصدر سابق. 103: 5( اخلريش عىٰل خمترص خليل )1)
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 : عدم صالحية املقياس لتقدير املسلم فيه *

فال يعني ، وينبغي أن يالحظ مناسبة املقياس املستخدم يف تقدير كمية املسلم فيه

 ،وأمثل لذلك بالعطور، جواز مقياس ما يف سلعة من السلع أنه جائز يف غريها من السلع

 مئة ،حيث توجد يف عبوات خمتلفة األحجام، التعامل هبا مقاييس األحجامحيث جرى 

مل يتضح يف ذهن املتعاملني كمية ، وإذا ُعرب عنها بالوزن، وغريها، ومئتي ملليرت، ملليرت

 فمن العطور ما تعارف الناس، العكس من ذلك أيضاوعىٰل  ،املسلم فيه من هذه العطور

ولو قدر بالكيل ال ، إذ األصلح ضبطه بالوزن، لعودكلحاء شجر ا، ضبطه بالوزنعىٰل 

 عن مقدار، وعليه ال بد أن يكون املقياس معطيا صورة واضحة للمسلَمنْي ، يعرف مقداره

 : وهذه بعض أمثلة الفقهاء يف ذلك، السلعة التي أسلام فيها

 ،اءـوالقث، والباَذنجان، رط الوزن يف البِطيخـويشت»: هاية املحتاجـقال يف نـ 

 . (0)«لتجافيه يف املكيال، من كل ما ال يضبطه الكيل، ونحوها، والرمان، والسفرجل

مقياس ـ  بفتح الفاء وشد الدال املهملة آخره نون (*)وال يصح ضبطه بفدان»ـ 

 وجوزه، الختالف الزرع باخلفة وضدها، ألنه ال يرفع اجلهل والغرر؛ معلوم للمزارعني

ويقول آخذ منك ، معناه أن يعرض عليه قدرا ما) تََحرِّ أو يضبط املسلم فيه بِ ، (*)أشهب

 . (1)«( قدر هذا كل يوم

                                           

 ( مصدر سابق؛017: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )096: 3( الرميل، هناية املحتاج )0)

 ( مصدر سابق. 135: 3املنهج )وأيضا اجلمل، حاشية اجلمل عىٰل رشح 

( مصدر 060مرت مربع، جتمع عىٰل فدادين، املعجم الوجيز )0111مقدار من األرض الزراعية يساوي  (*)

 سابق. 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم مفتي مرص، يقال إن اسمه مسكني وأشهب لقب له، سمع  (*)

  ( مصدر سابق.306: 0هتذيب سري أعالم النبالء )هـ(، 110-001مالك بن أنس، والليث بن سعد، )

 ( مصدر سابق. 360: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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 فإن كان مما، مثال (*)كالِقصاع، وال بد أن يكون املكيال مما ال ينقبض وال ينبسط»ـ 

نبِيل  ،ال جيوز للمنازعة إال يف قرب املاء للتعامل فيه، (*)واجلراب (*)ينكبس بالكبس كالزِّ

 . (0)«أو بذراع يده، كخشبة ال يعرف مقدارها، ذا كان بَذْرع ال يعلموكذلك احلال إ

 فهذا حكمه حكم ما ليس، واخليار، والقثاء، والسفرجل، وما يتفاوت كالرمان»ـ 

ويضبطه بالصغر ، يسلم فيه عددا :أحدمها: ففيه وجهان، بمعدود من البطيخ والبقول

 ألنه ال، وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي، ال وزناال يسلم فيه إ :الثاين، ألنه يبع هكذا، والكرب

  .(1)«ألنه يتجاىف يف املكيال، ألنه خيتلف كثريا ويتباين جدا وال بالكيل، يمكن تقديره بالعدد

  أن يكون مؤجال: الرشط الثاين

 : مها، قولنيعىٰل  واختلفوا يف السلم احلال، جواز السلم املؤجلعىٰل  اتفق الفقهاء

 أن السلم ال، واحلنابلة، واملالكية، مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيةوهو  :األول

 . (3)ويفسد إن كان حاال، جيوز إال مؤجال

ووافقهم فيام ، إىل أن السلم جيوز أن يكون حاال ومؤجال، ذهب الشافعية :الثاين

                                           

 ( مصدر سابق. 515صالِقصاع: واحدها َقْصعة، وعاء يؤكل فيه، ويتخذ من اخلشب غالبا، املعجم الوجيز ) (*)

نبِيل: الُقفة، وجتمع عىٰل زنابيل، املعجم الوجيز ) (*)  بق. ( مصدر سا193صالزِّ

 ( مصدر سابق. 98صاجلراب: وعاء حيفظ فيه الزاد ونحوه وجتمع عىٰل أْجِربة وُجْرب، املعجم الوجيز ) (*)

 ( مصدر سابق. 118: 5( مصدر سابق، وانظر البدائع )079: 3( الفتاوى اهلندية )0)

در سابق؛ وأيضا ( مص86: 1( مصدر سابق، وانظر املقنع )701: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 ( مصدر سابق. 71: 5( مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف )000: 1الكايف )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الفواكه081: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )90: 1( انظر ابن قدامة املقنع )3)

 بن دقيق العيد، تقي الدين( مصدر سابق؛ وأيضا ا101: 5( مصدر سابق؛ وأيضا البدائع )000: 1الدواين )

(، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون رقم 056: 3أيب الفتح، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )

 الطبعة وتارخيها. 
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 : واستدل اجلمهور ملذهبهم بام ييل. (1)وابن املنذر، (0)ذهبوا إليه أبو ثور

 أجلإىٰل  ووزن معلوم، من أسلم فليُسلِم يف كيل معلوم): ملسو هيلع هللا ىلص لوا بقول النبياستدـ 

 كام أوجب مراعاة القدر، مراعاة األجل يف السلم ملسو هيلع هللا ىلصأوجب »: قال يف البدائع، (معلوم

 . (3)«كونه رشطا فيه كالقْدرعىٰل  فيدل، فيه

: بدائع بقولهوعلل ذلك يف ال، املنازعة بني املتبايعنيإىٰل  إن السلم احلال يؤديـ 

 فالظاهر أن يكون املسلم، ألن السلم بيع املحاويج؛ املنازعةإىٰل  ألن السلم حاال يفيض»

 وجه تقععىٰل  فيتنازعان، ورب السلم يطالب بالتسليم، إليه عاجزا عن تسليم املسلم فيه

 . (0)«الفسخإىٰل  احلاجة

ما ليس عند  ألنه بيع، وهو مستثنى من أصل ممنوع، ةـإن السلم رشع رخصـ 

والرخصة والرتفق الذين رشع السلم من ، ورخص فيه حلاجة الناس غالبا، اإلنسان

وعليه ال يصح ، فإذا انتفيا زال املقصود من السلم، أجلهام ال حيصالن يف السلم احلال

فلامذا ال ، إذ األجل رشط فيها اتفاقا، التي رشعت رفقا باململوك، كالكتابة، السلم

  ؟لسلميكون كذلك يف ا

                                           

( إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضا أبا عبد اهلل، سمع سفيان بن عيينة، أخرج له أبو داود، 0)

 (، هتذيب101-071صائي ثقة مأمون، وقال الذهبي: وهو حجة بال تردد )ْه، وقال فيه النسوابن ماَج 

 ( مصدر سابق. 051: 0سري أعالم النبالء )

( 015: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج، )703: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 مصدر سابق. 

ا ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، األشباه ( مصدر سابق؛ وأيض010: 5( الكاساين، البدائع، )3)

م؛ 0968 = هـ0387(، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، القاهرة، بدون رقم الطبعة، 357والنظائر )

 ( مصدر سابق. 700: 5وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )

 ( مصدر سابق. 101: 5( الكاساين، البدائع )0)
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 ،ال ُنسلِّم عدم الغرر مع احلُلول»: قال يف الفروق، إن الغرر يقع يف السلم احلالـ 

إىٰل  فعدوله، بيعه معينا حاالعىٰل  ألنه إن كان عنده فهو قادر؛ بل احللول يف السلم غرر

  .(0)«واحللول يمنع ذلك، حتصيلهعىٰل  وإن مل يكن عنده فاألجل ُيِعينه، السلم قصد للغرر

أما االسم فألنه يسمى سلام ، إن السلم احلال خيرج السلم عن اسمه ومعناهـ 

ه ـوأما املعنى فألن الشارع أرخص في، لتعجل أحد العوضني وتأخر اآلخر، اـوسلف

  .فإذا كان املبيع حارضا فال حاجة للسلم، للحاجة

 : وقد استدل الشافعية ملذهبهم بام ييل

 ألن املسلم فيه يف السلم املؤجل قد، السلم املؤجلإن السلم احلال أقل غررا من ـ 

فإن االنقطاع فيه ، أما السلم احلال، وبالتايل ال يوثق بتسليمه، ينقطع عند حلول األجل

ويكون تسليم املسلم فيه عندئذ ، بل إن املسلم فيه قد يكون مملوكا للمسلم إليه، مأمون

 . به اً موثوق

 ألن، ه يف احلالـلتأكد من صفات املسلم فيا، إن من املمكن يف السلم احلالـ 

لُقْرب ؛ ال وقوع النزاع بني املتبايعنيـوبالتايل يضعف احتم، التسليم يكون يف احلال

  .التسليم من وقت إنشاء العقد

 ،ليس القصد منها وجوب اشرتاط األجل، إن األدلة التي ورد فيها ذكر األجلـ 

، أجلإىٰل  جواز السلمعىٰل  وهي تدل، (1)لإنام وجوب حتديد األجل إن كان هناك أج

وأنه ال ، وال يقال إن السلم احلال هو بيع معدوم، أنه ال جيوز إال مؤجالعىٰل  وال تدل

                                           

(، بريوت، دار املعرفة، بدون رقم 169: 3اس شهاب الدين الصنهاجي، الفروق )( القرايف، أيب العب0)

 الطبعة وتارخيها. 

 ( مصدر سابق. 056: 3( ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )1)
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 حيث يكون السلم، جياب عنه بأن الصيغة فارقة بينهام، فارق بينه وبني السلم إال األجل

 . أما البيع فإنه يقع بألفاظ البيع، بصيغة أسلم وأسلف

ألن الكتابة ، األجل يف الكتابة قياس مع الفارقعىٰل  إن قياس األجل يف السلم ـ

 . لعدم قدرة اململوك عليها غالبا يف احلال، رُشعت مؤجلة

 ويالحظ، يف وجوب اشرتاط األجل أو عدمه، هذا ما استدل به كل فريق ملذهبه

 ،سهل اختيار قول دون آخروأنه ليس من ال، أهنا من القوة بمكان، املطالع ألدلة الفريقني

 قد اختلفوا، وجوب اشرتاطهعىٰل  خاصة وأن القائلني بوجوب اشرتاط األجل وإن اتفقوا

 . وفيام ييل أعرض اجتهادات الفقهاء يف حتديد أقل األجل، يف كيفية حتديد األجل

 : عند األحناف

 : (0)يام ييلوخلصتها ف، ذكر يف فتح القدير ثالثة أقوال يف أقل األجل عند األحناف

وهي ما إذا ، وهو مأخوذ من مسألة اليمني، أن أقله شهر، وهو قول حممد :األول

فكان ما دون الشهر يف ، فقضاه قبل متام الشهر برَّ يف يمينه، حلف ليقضني دينه عاجال

 . والشهر وما فوقه آجل، حكم العاجل

 ويؤخذ عليه، سلم فيهأقله مقدار ما يمكن حتصيل امل، (1)رواية عن الَكْرخي :الثاين

 مقدار املسلمإىٰل  أنه ينظر، ورواية أخرى عن الكرخي، أنه ال يمكن ضبط املعامالت به

  .الرواية األوىل عنهعىٰل  ويؤخذ عليه أيضا ما أخذ، عرف الناس يف تأجيل مثلهوإىٰل  ،فيه

 . أنه جيوز تقديره بنصف اليوم :الثالث

                                           

در مص (081: 3فام بعدها( بترصف، مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية ) 87: 7( ابن اهلامم، فتح القدير )0)

 ( مصدر سابق. 103: 5سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )

 ( أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني البغدادي الكرخي، انتهت إليه رياسة املذهب احلنفي، كان عابدا زاهدا،1)

 ( مصدر سابق. 001: 1هـ عن ثامنني سنة، هتذيب سري أعالم النبالء )301تويف سنة 

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



009 

 ويؤخذ عليه أن التقدير بالثالث، بمدة خيار الرشط أقله ثالثة أيام استدالال :الرابع

 . (0)أما أدنى خيار الرشط فغري مقدر، هو أقىص مدة خيار الرشط

جاء يف الفتاوى ، وهو أن أقل أجل السلم شهر، واعتمد األحناف القول األول

 تعاىلٰ  عن حممد رمحه اهلل، واختُلف يف أدنى األجل الذي ال جيوز السلم بدونه»: اهلندية

 درهـأنه ق، وروي عن حممد»: وقال يف البدائع، (1)«أنه قدر أدناه بشهر وعليه الفتوى

؛ املسلم إليهعىٰل  ألن األجل إنام رشط يف السلم ترفيها وتيسريا؛ وهو الصحيح، بالشهر

 فيتحقق معنى، والشهر مدة معتربة يمكن فيها االكتساب، ليتمكن من االكتساب يف املدة

 . (3)«ما دونه ففي حد القلة فكان له حكم احللولفأما ، الرتفيه

 : عند املالكية

 ر فيهاـوهي فرتة كافية لتتغي، أن أقل األجل مخسة عرش يوماإىٰل  ذهب املالكية

تتغري فيهام ، وأجازوا أن يكون أقل األجل اليومني والثالثة بني بلد وآخر، األسواق

ال جيوز لرجل أن يبيع ما ليس : القاسم قال ابن»: قال يف التاج واإلكليل، (0)األسواق

، أجل معلومإىٰل  مضمونا عليه، وجه السلفعىٰل  إال أن يكون، عنده بعني وال بعَرض

وأرى اخلمسة عرش يوما أقل ذلك ، ومل حَيُدَّ مالك يف ذلك حدا، تتغري يف مثله األسواق

خر كانت مسافته ثالثة أن يأخذ ببلد آعىٰل  فأما إن أسلم يف بلد واحد، يف البلد الواحد

                                           

( مصدر 081: 3فام بعدها( مصدر سابق، وانظر الفتاوى اهلندية ) 87: 7دير )( ابن اهلامم، رشح فتح الق0)

 ( مصدر سابق. 103: 5سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )

 ( مصدر سابق. 103: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )081: 3( الفتاوى اهلندية )1)

 ( مصدر سابق. 103: 5( الكاساين، البدائع )3)

 اق، أيب عبد اهلل حممد بن يوسف العبدري، التاج واإلكليل، مطبوع هبامش مواهب اجلليل للحطاب( املو0)

( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية الدسوقي 357: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )518: 0)

 ( مصدر سابق. 110: 3عىٰل الرشح الكبري )
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  .(0)«فصار كبُعد األجل يف البلد الواحد، الختالف سعرِّيام، أو يومني :(*)ابن حبيب، أيام

  : عند احلنابلة

وقدروها ، اشرتط احلنابلة أن يكون أقل األجل أن يكون مدة هلا َوْقع يف الثمن

 كالشهر وما، الثمنومن رشط األجل أن يكون مدة هلا وقع يف »: قال يف املغني، بالشهر

 وال حيصل، الذي رشع من أجله السلم (*)ولنا أن األجل إنام اعترب ليتحقق املرفق... قاربه

 أن يشرتط أجال معلوما له وقع»: وقال يف املقنع، (1)«ذلك باملدة التي ال وقع هلا يف الثمن

حوه مل يصح كاليوم ون، أجل قريبإىٰل  أو، فإن أسلم حاال، ، كالشهر ونحوه، يف الثمن

 . (3)«أجل صحإىٰل  أو يف جنس، أجلنيإىٰل  إال أن يسلم يف جنس

 : مناقشة أقوال الفقهاء يف أقل األجل

 : من املمكن أن نناقش أقوال الفقهاء يف أقل األجل بام ييل

 قال يف املغني، اآلخرعىٰل  إن هناك فروقا بني األجل واخليار متنع قياس أحدمهاـ 

واألجل ، وهذا ال جيوز، وذلك ألن اخليار جيوز أن يكون ساعة»: منتقدا هذا القياس

ال يقتيض ، وكوهنا آخر حد القلة، وهم ال جييزون اخليار أكثر من ثالث، يكون أعواما

 . (0)«التقرير هبا

                                           

الصحايب اجلليل عباس بن مرداس السلمي، من علامء  أبو مروان عبد امللك بن حبيب، ينتهي نسبه إىلٰ  (*)

 هـ، كان موصوفا باحلذق، له: فضائل الصحابة، وتفسري املوطأ، ومصابيح اهلدى،071األندلس، ولد سنة 

  ( مصدر سابق. 306: 0هـ، هتذيب سري أعالم النبالء )138تويف سنة 

 ( مصدر سابق. 518: 0لحطاب )( املواق، التاج واإلكليل، مطبوع هبامش مواهب اجلليل ل0)

 بصيغة املفعول، وهو املسلم إليه، واهلل أعلم. « املرَفق»بصيغة املصدر، أو « الرفق»هكذا كتبت، وقد تكون  (*)

 ( مصدر سابق. 708: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 ر سابق. ( مصد001: 1( مصدر سابق؛ وأيضا والكايف )90: 1( ابن قدامة، املقنع، )3)

 ( مصدر سابق. 708: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)
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ثم ، إن حتديد الفقهاء أقل مدة ألَجل السلم باملدة الكافية لتحصيل املسلم فيهـ 

 فقد يستطيع املسلم، ال يصلح يف مجيع السلع، أو بالشهر، ماحتديد ذلك باخلمسة عرش يو

 سلعةعىٰل  بينام ال يستطيع أن حيصل، بعض السلع يف أقل من هذه املدةعىٰل  إليه أن حيصل

وإذا كان هذا ، أخرى يف ضعف تلك املدة التي رشطها الفقهاء كحد أدنى ألجل السلم

 عىلٰ  فكيف ينسحب، لسلع يف وقت واحدمجيع اعىٰل  احلد األدنى ال يصلح ألْن ينسحب

 . !؟مجيع السلع يف مجيع األزمنة واألمكنة

 عقْ وَ واألجل الذي له ، إن ربط أقل أجل السلم بالفرتة التي تتحول فيها األسواقـ 

وقد ال تتحول يف ، فقد تتحول األسواق بني عشية وضحاها، يف الثمن أمر غري منضبط

 ومنع السلم فيام، وحتول األسواق، ط بني أقل األجلثم ال يكاد يظهر وجه للرب، شهور

 فهل تغريُّ مستوى األسعار، وما احلكمة من ربط هذا التغري بأجل السلم، دون هذا األجل

 ومل تتحول، وماذا يمكن أن يكون وقع السلم لثالثة شهور أو أربعة ؟رشط لصحة السلم

ا أن الذين الحظوا تغري ـمك، األسواق؟ هل يفسد السلم؟ مل يقل أحد منهم بالفساد

  .مل جيعلوا ذلك رشطا يف صحة السلم، األسواق عند تقريرهم ألقل األجل

الحظوا أهنا فرتة ، إن فقهاء املالكية عندما قدروا أقل األجل بخمسة عرش يوماـ 

 بمعنى أن األصل يف تقدير أقل، كافية لتتحول فيها األسواق ولتتقلب فيها األسعار

وجدنا أن ، أسواق زمانناعىٰل  وإذا أردنا أن نطبق هذا املبدأ، األسواقاألجل هو حتول 

حيث أصبحت املصافق يف أي بلد من البلدان تتأثر ، األسعار تتقلب يف اليوم الواحد

 التي جعلت من عاملنا اليوم، لتطور وسائل النقل واالتصاالت، بمصافق البلدان األخرى

 . ذات طابع عاملي، قرية صغرية

هو يف مصلحة ، وعدم حتول األسواق، أن استقرار األسعارإىٰل  اإلضافةهذا ب

وحتول السوق يمكن ، ألهنام قد أبرما عقدمها يف َضْوء الواقع الذي يعيشانه، نْي املتبايعَ 
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 يعني إخالال، أما حتول األسواق احلاد وغري املتوقع انخفاضا أو ارتفاعا. توقعه والتنبؤ به

 . ْين حرصت عليهام الرشيعة الغراء بني طريف العقدبالتكافؤ والتوازن اللذَ 

 يالحظ أن غايتهم من تقدير احلد األدنى، من خالل ما سبق من نصوص الفقهاء

؛ ليتمكن من حتصيل املسلم فيه؛ ألَجل السلم إنام هو توفري الوقت الكايف للمسلم إليه

الوجه الذي يتمكن فيه عىٰل ، لذلك البد أن يرتك للمسلم إليه احلرية يف تقدير األجل

وذلك حتى ال يتحول أقل األجل من محاية ، بغض النظر عن أقل األجل، من التسليم

السيام وأنه كلام قلَّ األجل كان ذلك ميزة ، عائق أمامه يف تنفيذ العقدإىٰل ، للمسلم إليه

 ،إليه أو قد يكون موجودا عند املسلم، قد يكون متوافرا يف األسواق ألن املسلم فيه؛ فيه

 فهل ينتظر أقل األجل الذي، وقت لنقله ثم تسليمهإىٰل  ولكنه بحاجة، كأن يكون يف خمازنه

ب ـويبقى املتبايعان عرضة لتقل، متحمال بذلك كلفة يف التخزين ؟شهرإىٰل  قد يصل

 . خماطر أخرى قد تكون سببا يف فسخ السلمإىٰل  باإلضافة، األسعار

وقد حيتاج املسلم السلعة يف ما دون أقل ، اسإن السلم رشع لتلبية حاجات الن

وإذا فرض عليهام ، التسليم يف ما دون أقل األجل أيضاعىٰل  وللملسم إليه القدرة، األجل

ق املتعاملني احلرج واملشقة، مبدأ أقل األجل وفاتت احلاجات واملصالح التي رشع ، حَلِ

 . كمة من مرشوعية السلمفتبني أن مبدأ أقل األجل يتناىف مع احل، السلم من أجلها

يقدرانه وفقا حلاجتهام ، أن يرتك تقدير األجل للمتبايعني ـ واهلل أعلمـ  أرى، لذا

 ومع احلكمة، وهو الذي ينسجم مع مبدأ التيسري الذي جاءت به الرشيعة، ومصلحتهام

 . (0)وللفقهاء يف تأييد ذلك أقوال كثرية، من مرشوعية السلم

                                           

( مصدر سابق؛ 001، 039: 7( مصدر سابق؛ وأيضا العيني، البناية )103: 5( انظر الكاساين، البدائع )0)

( 016: 9( مصدر سابق؛ وأيضا ابن حزم، املحىل )708: 5وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )

(، طنطا، دار 80صبق؛ وأيضا عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفوائد )مصدر سا

 م. 0991=  هـ0003، 0الصحابة للرتاث، ط
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 : د األجلأقوال العلامء يف حتدي

 وأن جهالة األجل، وجوب حتديد األجل إن كان السلم مؤجالعىٰل  اتفق الفقهاء

 : واستدلوا باملنقول واملعقول، يف السلم املؤجل تفسد السلم

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :تعاىلٰ  استدلوا بقولهـ 

 وصف األجل بأنه تعاىلٰ  أن اهلل، وجه االستدالل من اآلية، ]181البقرة: [ ﴾ڀ

 وأجل، ووزن معلوم، من أسَلم منكم فْليُْسلِم يف َكيل معلوم): ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي، سمىم

  .أي البد أن يكون واضحا وحمددا، األجل بأنه معلومملسو هيلع هللا ىلص  وقد وصف النبي، (0))معلوم

ألن كال من املسلم ، املنازعةإىٰل  فهو أن اجلهالة تؤدي، أما دليلهم من املعقولـ 

 ،ألنه ال يوجد أجل حمدد تتحدد فيه املطالبة، يف الوقت الذي يريد واملسلم إليه يريد الوفاء

مما ، فيبقى وقت تنفيذ السلم جمهوال، ولكل منهام أن يعتذر بأنه ال وقت ملحل التسليم

 . الفسخإىٰل  يؤدي

 : حكم التوقيت باألشهر األجنبية

 املهرجانو، وبالنريوز، والروم، للشافعية وجهان يف جواز التوقيت بشهور الفرس

وحمل اجلواز يف ، عدم اجلواز والثاين، وهو األصح ألهنا معلومة حمدودة، اجلواز :األول

أما إن اختص بمعرفة هذه ، الوجه األول أن تكون هذه اآلجال معروفة للمسلمني

 . (1)قوهلمعىٰل  ألن ال اعتامد، اآلجال الكفار فال يصح التوقيت هبا

                                           

 (.19)ص( مىض خترجيه 0)

 ، املجموعطيعياملر ـا بعدها( مصدر سابق، بترصف، وانظـفم 108: 3ن )ـ( النووي، روضة الطالبي1)

 ( مصدر سابق. 090: 3لرميل، هناية املحتاج )مصدر سابق؛ وأيضا ا (038: 03)
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 : كيفية حتديد األجل

 ولكنهم اختلفوا، اشرتاط حتديد األجل يف السلم املؤجلعىٰل  قهاء اتفقوامع أن الف

فمنهم من رأى أن اجلهالة اليسرية يف األجل تفسد السلم ، يف كيفية تطبيق هذا الرشط

 ،وهذا مذهب اجلمهور من الشافعية واحلنابلة واحلنفية، أو الدياس، احلصادإىٰل  كالسلم

 وهو مروي عن، (1)وابن أيب ليىل، وأبو ثور، هب املالكيةوذ. (0)وابن املنذر، وابن عباس

، (3)أن ذلك من قبيل اجلهالة اليسرية التي ال تؤثر يف صحة السلمإىٰل ، اإلمام أمحد أيضا

 : وفيام ييل عرض ألدلة الفريقني ومناقشتها

 : األدلة واملناقشة

 : استدل اجلمهور بام ييل

ياس»: ـ  عنهاماهللرِِضَ  ـ استدلوا بقول ابن عباسـ  ، ال تتبايعوا يف احلصاد والدِّ

 . (0)«شهر معلومإىٰل  وال تتبايعوا إال

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا بن قدامة، 058: 3( انظر ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )0)

فام بعدها(  001: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، الكايف )708 -706: 5املغني والرشح الكبري )

 املجموع املطيعي،( مصدر سابق؛ وأيضا 108: 3طالبني )در سابق؛ وأيضا النووي، روضة الـمص

 ( مصدر سابق. 091: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج )038: 03)

( حممد بن عبد الرمحن مفتي الكوفة وقاضيها، أخذ العلم عن الشعبي، وابن أيب رباح، وحدث عنه شعبة، 1)

فظ، مضطرب احلديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه وسفيان بن عيينة، قال فيه أمحد: كان سيئ احل

 (. 130: 0هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء )71-008)

 رشح ( مصدر سابق؛ وأيضا ابن دقيق العيد، إحكام األحكام706: 5( انظر ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )3)

 فام بعدها( مصدر سابق. 357: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )058: 3عمدة األحكام )

 ( مصدر سابق. 8: 8فه عن قتادة، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىٰل أجل معلوم )ـ( أخرجه عبد الرزاق يف مصن0)
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وقد خيتلف من ، وقدوم احلاج غري حمدد، مثل احلصاد والدياسإىٰل  إن األجلـ 

 . وذلك مفسد للسلم، وعليه يكون ذلك األجل جمهوال، مكان آلخر

 : استدل املالكية بام ييل

 أن ابَعْث ( ِّيوديإىٰل  بعثملسو هيلع هللا ىلص  إن النبي: أهنا قالت ـ اهلل عنها رِِضَ  ـ عن عائشةـ 

 . (0))امليرْسةإىٰل  إيلَّ َثوبني

 . العطاءإىٰل  أنه كان يبتاع ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ فعل ابن عمرـ 

ياسـ  ، يتعلق بوقت من الزمن يعرف يف العادة، إن األجل مثل احلصاد والدِّ

 . والتفاوت فيه قليل ُمْغتَفر

 : ملناقشةا

إىٰل  العطاء والإىٰل  ال تسلف»: ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  أجيب عن قول ابن عباسـ 

 . (1)واجتهاد منهـ  اهلل عنهامرِِضَ ـ  ابن عباسعىٰل  بأنه موقوف« وارضب أجال، احلصاد

 ر حمدد غريـوقدوم احلاج غي، والدياس، مثل احلصادإىٰل  إن القول بأن األجلـ 

 ،وقدوم احلاج معلوم بالتجربة والعادة، والدياس، احلصاد: مثلإىٰل  ألن األجل، صحيح

وإن كانت هناك فرتة ، حيث إن وقت احلصاد معلوم للمتعاملني وكذلك قدوم احلاج

                                           

 ( مصدر سابق، وقال:508: 3( سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الرخصة يف الرشاء إىٰل أجل )0)

وقد طعن فيه ابن املنذر، قال: رواه »قال ابن دقيق العيد: حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح. 

إذ  حرمي بن عامرة، قال أمحد بن حنبل: فيه غفلة وهو صدوق، قال ابن املنذر: فأخاف أن تكون من غفالته

 ( مصدر سابق. 058: 3إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )« مل يتابع عليه

صدر سابق؛ وأيضا ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح ( بترصف، م018: 03، املجموع )املطيعي (1)

 ( مصدر سابق. 058: 3األحكام ) عمدة
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 ويعلم كل من املتعاقدين زمن هذه الفرتة بالتجربة، بداية للموسم وهناية ألهنا فرتة يسرية

 ذروة، بل املعترب هو وقت الذروة فيها، أجل السلم وأن هذه الفرتة ليست مجيعها، والعادة

 . (0)احلصاد أو اجِلذاذ

 أن: ِّيوديإىٰل  بعثملسو هيلع هللا ىلص  إن النبي): أهنا قالت ـ اهلل عنهارِِضَ  ـ أما حديث عائشةـ 

 باإلضافة، وقد ُتكلم يف سند احلديث بام ال تقوم به حجة، (1))امليرسةإىٰل  ثوبنيإىٰل  بعث

 وأن احلديث حيمل، امليرسة ال تصلح أجال يف السلم باالتفاق جلهالتهافإن ، أنه لو صحإىٰل 

 . القرضعىٰل 

 : الختيار

امليرسة إىٰل  السالف الذكر أن الثوبني ـ اهلل عنهارِِضَ  ـ واضح من حديث عائشة

ألنه مل تتوافر فيه رشوط السلم من حيث وصف املسلم ؛ السلمعىٰل  ال يمكن أن حيمل

احلصاد واجلذاذ ال ُيعد إىٰل  ولكن السلم، وحتديد أجل الوفاء، املال وتسليم رأس، فيه

 . القرض ألنه بيععىٰل  ويبعد محله، من قبيل املجهول

 وأن، جتعل ذلك األجل حمدودا هلم، ذلك ألن أعراف الناس وممارساهتم املتكررة

 املتبايعانرِِضَ  فإن، التحديد باليوم ال يتناسب مع طبيعة السلم الزراعي املرتبط باملوسم

، تسليم املسلم فيه خالهلاعىٰل  بأجل احلصاد فإن هناك فرتة من الزمن يقدرها العرف

عىٰل  ويستحق اجلزاء، وإن تأخر املسلم إليه عن التسليم فيها اعترُب متخلفا عن التسليم

 . وعليه يكون السلم حمددا بالعادة والعرف، تأخريه

                                           

 ( مصدر سابق. 358: 5( انظر عليش، منح اجلليل )0)

 (.015)ص( مىض خترجيه 1)
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 الذمة أن يكون دينا يف: الرشط الثالث

، أن املسلم فيه ال بد أن يكون يف الذمة وال جيوز أن يكون معيناعىٰل  اتفق الفقهاء

 : واستدلوا لذلك باملنقول واملعقول

 : الدليل من املنقول *

 من متر حائط: فقال اليهودي، دنانري يف متر مسمىملسو هيلع هللا ىلص  النبيإىٰل  أن ِّيوديا أسلمـ 

ا من حائطِ ): ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي، بني فالن ى، بني فالن فال أم  أجل إىٰل  ولكْن َكيل مَسم 

ى  وجعل املسلم فيه مطلقا يف ذمته، السلم يف ثمر حائط بعينهملسو هيلع هللا ىلص  فلم يقبل النبي، (0))مسم 

 . دون تعيني

 أن رجال أسَلَف رجال يف نخل فلم خُتِرج تلك(ـ  اهلل عنهامرِِضَ  ـ عن ابن عمرـ 

ال : ثم قال، ارُدْد عليه ماله ؟بم َتستِحلُّ ماله: فقال، ملسو هيلع هللا ىلص النبيإىٰل  فاختََصام، السنة شيئا

 . (1))ُتسلِفوا يف النخل حتى َيبُدَو صالُحه

 : الدليل من املعقول *

ذر ـتعإىٰل  مما يؤدي، معرض للتلف واهلالك قبل األجل، نـإن املسلم فيه املعيـ 

                                           

( مصدر سابق، يف سنده 767: 1ْه، كتاب التجارات، باب إذا أسلم يف نخل بعينه مل يطلع )( ابن ماَج 0)

 ( مصدر سابق. 530: 0، وفيه انقطاع، الزيلعي، نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية )رجل جمهول

 (176: 3( أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب السلم يف ثمره بعينها )1)

عة وتارخيها ومكاهنا. دار إحياء الرتاث العريب، مراجعة: حممد حمي الدين عبد احلميد، بدون رقم الطب

 ( مصدر سابق؛ وأيضا767: 1ْه، كتاب التجارات، باب إذا أسلم يف نخل بعينه مل يطلع )وأيضا ابن ماَج 

 = هـ0011، 1(، بريوت، عامل الكتب، ط01: 3الدارقطني، عيل بن عمر، سنن الدارقطني، كتاب البيوع )

هذا ال تقوم به حجة، الشوكاين، نيل  م، قال يف نيل األوطار يف إسناده رجل جمهول، ومثل0983

 (. 306: 5األوطار )
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كن املسلم إليه من ومت، أما لو كان املسلم فيه يف الذمة، فسخ السلمإىٰل  وبالتايل، التسليم

 فسخ السلم ألن املسلم فيهإىٰل  فإن ذلك ال يؤدي، ثم هلك يف يده قبل التسليم، حتصيله

 عىلٰ  وعليه جيب، ال بذلك اليشء املعني الذي تلف قبل التسليم، متعلق بذمة املسلم إليه

ل املسلم فيه  . الصفة املرشوطة مرة ثانيةعىٰل  املسلم إليه أن حُيصِّ

 وهو ممنوع عند مجهور، اليشء املعني وقبض ثمنه يعني جواز السلم احلال إن بيعـ 

 فأجازوا السلم يف املعني، أما الشافعية الذين أجازوا السلم احلال، الفقهاء غري الشافعية

 وال جيوز اعتباره بيعا مطلقا، ومنهم من قال بفساد السلم يف هذه احلالة، أنه بيع مطلقعىٰل 

 واآلخرون، املعنىإىٰل  فالذين جعلوه من باب البيع املطلق نظروا، لكألن الصيغة متنع ذ

 هو أن حمل العقد، يكون الفرق بني البيع املطلق والسلم؛ وعليه، (0)اللفظ واملبنىإىٰل  نظروا

 . أما يف السلم فيكون يف الذمة، يف البيع املطلق يكون معينا

 فهو بيع معني، فيه مملوكا للمسلم قد يكون املسلم، أجلإىٰل  إن السلم يف املعنيـ 

فيكون ، األجلإىٰل  ألنه يضمن ذلك املعني؛ ويزيد املسلم إليه يف الثمن، يتأخر قبضه

فيدخل يف بيع ما ، وقد يكون املعني غري مملوك للمسلم إليه، ضامنا بمقابل وهو ممنوع

م رشط يف صحة وبام أن َنْقَد رأس مال السل، ال يملك وهو مزيد غرر ال حيتمله السلم

 وبني الثمنية إن مل ِّيلك، يرتتب عليه تردُّد رأس املال بني السلفية إن هلك املعني، السلم

 . (1)وتم التسليم

 : ما ل يثبت يف الذمةعىٰل  أمثلة

ينية التي هي ، ما سبق ال جيوز السلم يف املعنيعىٰل  وبناء ألن العينية تناقض الدَّ

                                           

 ( مصدر سابق. 117: 3( انظر اجلمل، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )0)

 ( مصدر سابق. 371: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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، إما أن يكون سلام فاسدا عند اجلمهور، قع سلم يف معنيوأنه إن و، رشط يف املسلم فيه

وفيام ، وال يكون سلام صحيحا بحال، قول عند الشافعيةعىٰل  وإما أن يكون بيعا مطلقا

 : املعني الذي ال يصلح أن يكون يف الذمةعىٰل  ييل أذكر بعض األمثلة

 : العقار *

 هـالذمة حيث ختتلف قيمتألنه ال يصلح أن يثبت يف ؛ ال جيوز السلم يف العقار

وال تعلم إال ، وبعد وصفه تبقى كثري من صفاته غري معلومة، باختالف املوقع واملكان

 ،وإذا حصلت الرؤية كان سلام يف معني وهو ممنوع ملا سبق من األدلة، بالرؤية واملشاهدة

 ألهنا، ومحام، وخان، وحانوت، ودار، ال يصح سلم يف أرض»: قال يف الرشح الصغري

 . (0)«ببيان حملها ووصفها صارت معينة ال يف الذمة

 : السلم يف ثمر قرية بعينها *

 ،وهو غرر مفسد للسلم، الحتامل انقطاع ثمرهتا، منع الفقهاء السلم يف قرية بعينها

 وإن كان مما حيتمل أن ينقطع طعامه فال جيوز السلم فيه كأرض»: جاء يف الفتاوى اهلندية

فيجوز ، أما إذا كانت القرية كبرية بحيث يؤمن انقطاع ثمرهتا، (1)«هابعينها أو قرية بعين

واحلكم يدور مع علته ، ألن علة املنع وهي احتامل االنقطاع قد زالت، السلم عندئذ

  .(3)وجودا وعدما

 : السلم احُلْكمي

بل ، ولكنهم مل يعتربوا هذا السلم سلام حقيقيا، أباح املالكية السلم يف حائط بعينه

                                           

 ( مصدر سابق. 180: 3( الدردير، الرشح الصغري )0)

 ( مصدر سابق. 081: 3( الفتاوى اهلندية )1)

 (035: 03املجموع ) املطيعي، ( بترصف، مصدر سابق؛ وأيضا156: 3ر النووي، روضة الطالبني )( انظ3)

 ( مصدر سابق. 751: 5مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة املغني والرشح الكبري )
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 فهو وإن وافق صورة السلم إال أنه مل يشرتط فيه ما يشرتط يف، روه سلام ُحكمياـتباع

كذلك ال بد من الرشوع يف ، فيجوز تأجيله ولو برشط، مثل تعجيل رأس املال ،السلم

وال جيوز التأخري يف أخذ املسلم فيه بعد ، مثل نصف شهرإىٰل  وجاز التأخري، أخذه فورا

 ؛بعد اإلزهاءإىٰل  وأن ال يؤخر االستالم، لثمرة قبل إبرام السلمويشرتط زهو ا، هذه املدة

وهذه الرشوط ال ، وأن يكون السلم من مالك احلائط ألنه يف معني، ألن فيه زيادة غرر

 . (0)فهو سلم حممول حممل بيع املعني، تشرتط يف السلم احلقيقي

 : الفرق بني السلم احلكمي والسلم احلقيقي

وفرق بني السلم فيها والسلم يف ، ة السلم احلقيقي يف قرية بعينهاقال يف تعليل إباح

 الشتامهلا؛ مضمون يف الذمة( يعني املسلم فيه) ألنه»: وهو السلم احلكمي، حائط بعينه

 فال جيب تعجيل، بخالف السلم يف ثامر حائط معني، فرشاؤه سلم حقيقي، حوائطعىٰل 

 . (1)«وتسميته سلام جماز، ألنه بيع معني؛ ياموجيوز تأخريه أكثر من ثالثة أ، النقد فيه

 : مها، نوعنيعىٰل  وخالصة القول أن ما ال يصلح أن يكون يف الذمة يكون

ض ـه تبقى هناك بعـألنه بعد وصف؛ كالعقار، ما ال يمكن ضبطه بالوصف *

 . ولتفاوت العقار يف القيمة من موقع آلخر، الصفات املؤثرة يف القيمة جمهولة

وبالتايل يصبح السلم حمتِمال ، احتامل انقطاع املسلم فيهإىٰل  دي السلم فيهما يؤ *

عدم ، سبب املنع يف النوع األول، لتعذر وفاء املسلم إليه بالتزامه جتاه املسلم، للفسخ

 . أما النوع الثاين فممنوع الحتامل االنقطاع، ضبط املسلم فيه بالوصفعىٰل  القدرة

                                           

 فام بعدها( بترصف، مصدر سابق.  377: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ( مصدر100: 3ضا حاشية الدسوقي عىٰل الرشح الكبري )( مصدر سابق؛ وأي379: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  758: 5سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني )
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ويفسد السلم بتعيينه ، لم فيه ال يمكن أن يكون معيناوينبغي أن يالحظ أن املس

نه، مطلقا  كالقرى الكبرية التي، ولكن الذي جاز أن يكون معينا ما ُينتِج املسلم فيه ويَكوِّ

مزارع احليوان الكبرية التي يؤمن انقطاع عىٰل  وينسحب اجلواز، يؤمن انقطاع ثمرهتا

  .ذلكوأمثال ، واللحم، والصوف، نتاجها من احلليب

 أن يكون عام الوجود عند حلول األجل: الرشط الرابع

، اشرتط الفقهاء أن يكون املسلم فيه عام الوجود عند األجل املرضوب للسلم

تعذر تسليم إىٰل  وحتى ال يكثر الغرر الذي يؤدي، وذلك حتى يمكن الوفاء باملسلم فيه

 . (0)فساد السلمإىٰل  وبالتايل، املسلم فيه

أما ، أجل يُعمُّ وجود العنب فيه ويكثرإىٰل  عنب مثال ال بد أن يكونفالسلم يف ال

 عندئذ ال جيوز السلم يف، أو يوجد العنب فيه ولكن نادرا، أجل ال عنب فيهإىٰل  إذا كان

ذلك األجل لغو إىٰل  فالسلم يف العنب، ألن التسليم غري ممكن، ذلك األجلإىٰل  العنب

وهو أن يكون املسلم ، وزاد األحناف رشطا آخر،  ممكنألن الوفاء به غري؛ منه ال فائدة

 . وال يكفي وجوده عند املحل، فيه موجودا عند العقد

 : أقسام الندرة

 : مها، قسمنيإىٰل  يمكن أن تقسم الندرة

أجل إىٰل  وثمرة بلد، كالسلم يف صيد بلد ال صيد فيه، ندرة بسب انقطاع اجلنس *

                                           

 فام بعدها( 530: 0( مصدر سابق؛ وأيضا احلطاب، مواهب اجلليل )388: 5( انظر عليش، منح اجلليل )0)

 (91: 1سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع )( مصدر 001: 1مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )

 ( مصدر سابق. 000: 1مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة الكايف )
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 . (0)أو شجرة بعينها ال يؤمن انقطاع ثمرمها، هاأو ثمرة قرية بعين، ال توجد فيه

 ولكن، ويف هذا القسم يكون اجلنس موجودا، ندرة بسبب استقصاء الوصف *

 . (1)حد املفقودإىٰل  حتى خرجا باملسلم فيه من حد املوجود، املتبايعني باَلغا يف الوصف

 : السلم يف املعدوم وقت العقد وفيام ينقطع

 : مذهب اجلمهور

أن وجود املسلم فيه عند العقد ليس رشطا يف إىٰل  جلمهور خالفا للحنفيةذهب ا

 :والرشط السابع»: املحل قال يف منح اجلليلإىٰل  وكذلك استمرار وجوده، صحة السلم

وإن استمر وجوده ، وجوده أي املسلم فيه غالبا عند حلول أجله املرشوط حال عقده

 أو، املسلم فيه قبل حلول األجل املرضوب لهبل وإن انقطع أي مل يوجد ، يف األجل كله

 : واستدلوا لذلك بام ييل، (3)«انقطع عند حلوله نادرا

 ملسو هيلع هللا ىلص قدم رسول اهلل(: قال ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ أخرج البخاري عن ابن عباسـ 

، شك اسامعيلـ  أو قال عامني أو ثالثة، والناس ُيسلِفون يف الثمر العاَم والعامني املدينة

 .(0)(أجل معلومإىٰل ، ووزن معلوم، ففي َكيل معلوم، َأسَلف يف يشء من :فقال

، مل يشرتط أن يكون املسلم فيه موجودا عند العقدملسو هيلع هللا ىلص  وجه االستدالل أن النبي

 وكذلك إقرار، البيانإىٰل  يف معِرض احلاجةملسو هيلع هللا ىلص  إذ ال يسكت النبي، ولو كان رشطا َلبَيَّنه

                                           

( مصدر سابق؛ 030: 03املجموع ) ،املطيعي( مصدر سابق، وانظر 158: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  111: 3الرميل، هناية املحتاج ) وأيضا

 ( مصدر سابق. 155: 3ضة الطالبني )( النووي، رو1)

( مصدر سابق؛ 091: 3( مصدر سابق، انظر الرميل، هناية املحتاج )370: 5( عليش، منح اجلليل )3)

 ( مصدر سابق. 006: 1وأيضا ابن قدامة، الكايف )

 (.19)ص( مىض خترجيه 0)
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مع أن ، ومل ينَهَهم عن ذلك، امر السنتني والثالثةالسلف يف الثعىٰل  أهل املدينةملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 . (0)فكان سكوته بيانا باجلواز، الثمر ينقطع يف مثل هذه الفرتة

 وأن، وهو أن الوفاء باملسلم فيه ال يكون إال عند األجل، أما دليلهم من املعقولـ 

شرتط وجود وال ي»: قال يف املقنع. ألنه ليس وقتا للتسليم؛ وجوده قبل األجل ال يفيد

 وهم يسلفون يف الثامر، قدم املدينةملسو هيلع هللا ىلص  ألنه؛ ال حني العقد وال بعده، املسلم فيه قبل املحل

وألنه ، ويف الثامر ما ينقطع يف أثناء السنة فلو حرم َلبَيَّنه، فلم ينههم عنه، السنة والسنتني

قال ، (1)«كاملوجود يف مجيع املدة، فصلح السلم فيه، يثبت يف الذمة ويوجد عند املحل

 إذا اشرتط، وال بأس أن تسلف يف يشء ليس يف أيدي الناس حني تسلف فيه»: الشافعي

 . (3)«حمله يف وقت يكون موجودا فيه بأيدي الناس

 : مذهب األحناف

 حنيإىٰل  ويستمر وجوده، اشرتط األحناف أن يكون املسلم فيه موجودا عند العقد

جاء يف ، حني األجلإىٰل  وال فيام ينقطع، العقدوال جيوز السلم يف املعدوم عند ، األجل

وقد ، (0)«حني املحلإىٰل  أن يكون املسلم فيه موجودا من حني العقد»: الفتاوى اهلندية

 : استدلوا ملذهبهم بام ييل

 .قال ال ؟قلت لعبداهلل بن عمر ُأسلِم يف نخل قبل أن تطلع»: عن رجل نجراينـ 

 قبل أن تطلعملسو هيلع هللا ىلص   حديقة نخل يف عهد رسول اهللألن رجال أسلم يف: َم؟ قالـقلت لِ 

                                           

 ق. ( مصدر ساب055: 3( ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )0)

 ( مصدر سابق. 006: 1( ابن قدامة، الكايف )1)

 ( مصدر سابق. 003: 03، املجموع )املطيعي (3)

( مصدر سابق؛ وأيضا 100: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )081: 3( الفتاوى اهلندية )0)

 ( مصدر سابق. 9: 3اجلصاص، خمترص اختالف العلامء )
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 :فقال البائع، أؤخرك حتى تطلع: فقال املشرتي، فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام، النخل

 ؟َأَخَذ من نخلك شيئا: فقال للبائع، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللإىٰل  فاختصام، إنام النخل هذه السنة

 تسلموا يف نخل حتى يبدوا وال، اردد عليه ما أخذت ؟بم تستحل ماله: قال. قال ال

اشرتط يف الثمر أن يكون باديا صالحه حتى ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبيعىٰل  وهذا يدل، (0)«صالحه

 . جيوز السلم فيه

التسليم عىٰل  وال قدرة، التسليم البد أن تكون ثابتة يف احلالعىٰل  إن القدرةـ 

 . (1)واملسلم فيه منقطع غري موجود

 حيث يأخذ املسلم إليه املال ليتمكن من حتصيل، بإن السلم بيع حماويج يف الغالـ 

مل يتمكن املسلم إليه ، فإن مل يكن املسلم فيه موجودا بصفة دائمة، املسلم فيه شيئا فشيئا

 . (3)َدفعة واحدةعىٰل  ال، دفعاتعىٰل  ألنه حيصله، من حتصيل املسلم فيه

 كموت، ألحيانأجل دونه يف بعض اإىٰل  قد يتحول السلم من األجل املرضوبـ 

 ،فإن مل يكن املسلم فيه مستمر الوجود، حيث تصبح الديون املؤجلة حالة عليه، املسلم إليه

 . تعذر الوفاء باملسلم فيه

 : مناقشة أدلة احلنفية

ال يستقيم « ...تسلفوا يف النخل حتى يبدو صالحه ال» إن استدالهلم بحديثـ 

 ديث فهو هني عن السلم يف ثمر بستانوإن صح احل، ألنه رواية عن رجل نجراين جمهول

 بيع املعني وأن السلم ال يكون يف املعني قوالعىٰل  أو أنه حممول، وهذا ال نزاع فيه، معني

 . واحدا

                                           

 (.36)ص( مىض خترجيه 0)

 ( مصدر سابق. 100: 5كاساين، البدائع )( ال1)

 ( مصدر سابق. 81: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )3)
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 ،تسليم املسلم فيه إال إذا كان مستمر الوجودعىٰل  إن القول بأن املسلم إليه ال يقدرـ 

 . وتسليمه لرب السلم، للوفاء به ٍف كا ُيرد بأن إمكان وجود املسلم فيه عند األجل

 ال يمكن، أما قوهلم بأن الديون املؤجلة حتِلُّ بموت املسلم إليه ومنها املسلم فيهـ 

 وبعض، أن هذا ليس حمل اتفاقإىٰل  إضافة، ألنه قليل نادر وال عربة به؛ ربط األحكام به

 حنيإىٰل  ؤخر تقسيم الرتكةوي، آجاهلاإىٰل  بل تبقى الديون، الفقهاء ال يوافقوهنم يف ذلك

 . (0)الوفاء هبا

 : الختيار

 يتضح أن اشرتاط أن يكون املسلم فيه موجودا، من خالل مناقشة قول األحناف

فيام اطلعت  ـ ومل أجد، خالفهعىٰل  بل إن األدلة، األجل تعوزه األدلةوإىٰل  عند العقد

 بأن دليلهم من الرصاحة بحيثمع العلم ، أي مناقشة من األحناف ألدلة اجلمهورـ  عليه

 ا أن رشط األحناف يتناىف مع احلكمة منـكم، أي نقاش َيِرد عليهعىٰل  يقطع الطريق

 رأس املال الستثامرهإىٰل  ألن املسلم إليه حيتاج، أال وهي الرفق والتيسري، مرشوعية السلم

 حيث، اع الزراعةكام هو احلال يف قط، الذي ال يكون موجودا غالبا، يف حتصيل املسلم فيه

ين مها األساس يف تكوين املسلم فيه  . حيتاج املزارع للبذر والسامد الذَّ

 : من ليس عنده أصلإىٰل  السلم

وال شجر عنب ، كأن يسلم رجل يف عنب، جيوز السلم ممن ال يملك املسلم فيه

 يكونفإهنم يشرتطون أن ، واحلنفية وإن أجازوا ذلك، أو يف زيت وال زيتون عنده، عنده

جواز سلم من ليس عىٰل  واستدل الفقهاء، املحلوإىٰل  موجودا يف األسواق عند العقد

 : النحو التايلعىٰل  عنده أصل باملنقول واملعقول

                                           

 (.139)ص( انظر من هذا البحث 0)
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 عبد اهلل بن أيب أوىفإىٰل  بعثني عبد اهلل بن شداد وأبو بردة): عن أيب املجالد قالـ 

ُيسلفون يف ملسو هيلع هللا ىلص  يف عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص  النبيَسْله هل كان أصحاب : فقاال، اهلل عنهامرِِضَ 

يف كيل ، والزيت، والشعري، كنا نسلف نبَيط أهل الشام يف احلنطة: قال عبد اهلل ؟احلنطة

. ما كنا نسأهلم عند ذلك: قال ؟من كان أصُله عندهإىٰل : قلت. أجل معلومإىٰل ، معلوم

عىٰل  ُيسلفونملسو هيلع هللا ىلص  النبيكان أصحاب : فسألته فقال، عبد الرمحن بن َأْبزىإىٰل  ثم بعثاين

 ما كانوا يسألون ـ اهلل عنهمرِِضَ  ـ فالصحابة، (0))ومل نسأهلم َأهَلم َحْرث أم ال، ملسو هيلع هللا ىلص عهد

 . املسلم إليهم إن كان املسلم فيه مملوكا هلم أم ال

يستطيع ، ويستدل لذلك باملعقول وهو أن املسلم فيه ثابت يف ذمة املسلم إليهـ 

بخالف بيع املعني الذي ال بد أن يكون مملوكا ، م عند غريهالوفاء به سواء كان عنده أ

 . لبائعه

 تعيني حمل اإليفاء : الرشط اخلامس

 وقد اختلف الفقهاء، يقصد بمكان اإليفاء ذلك املكان الذي يقبض فيه املسلم فيه

 : هي، أربعة أقوالعىٰل  يف اشرتاط تعيني مكان املسلم فيه

 : القول األول

أن تعيني مكان ، والشافعية يف قول، وصاحبا أيب حنيفة، ملالكيةوا، ذهب احلنابلة

ويف حال سكوت املتبايعني عن تعيني ، ليس رشطا من رشوط صحة السلم، املسلم فيه

 : (1)واستدلوا لقوهلم بام ييل، تعني مكان العقد حمال للتسليم، مكان اإليفاء

                                           

 ( مصدر سابق. 61: 3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إىٰل من ليس عنده أصل )0)

در سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري فام بعدها( مص 105: 5( ابن عابدين، رد املحتار )1)

  = ( مصدر سابق؛ وأيضا الدردير، الرشح93: 5املرداوي، اإلنصاف ) ( مصدر سابق؛ وأيضا761: 5)
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  تذكر تعيني مكان اإليفاءإن األحاديث التي وردت بإباحة السلم وبيان رشوطه ملـ 

رطه ـوأن اشرتاط تعيني مكان الوفاء اشرتاط مل يشت، كرشط من رشوط صحة السلم

  .وهذا ال جيوز، الشارع

 كذلك ال يشرتط يف بيع ما ثبت، ال يشرتط تعيني مكان اإليفاء يف بيوع األعيانـ 

 ويِرد؛ يشرتط يف اآلخرفال يشرتط يف أحدمها ما ال ، وكالمها جيب فيه التسليم، يف الذمة

  .بخالف السلم، املنازعةإىٰل  فال يؤدي، ذلك بأن التسليم يف بيوع األعيان يكون حاالعىٰل 

 : القول الثاين

أن تعيني مكان الوفاء رشط إىٰل ، وسفيان الثوري، ذهب اإلمام الشافعي يف قول

فاملسلم ، حة هلامبأن يف تعيني مكان الوفاء فيه مصل، واستدلوا لقوهلم، لصحة السلم

 ،ويدرأ عنه خماطر النقل والطريق، يريد أن يستلم يف املكان الذي يوفر عليه ُمؤنة احلمل

 كذلك، وكام أن األجل يؤثر يف قيمة املسلم فيه، فيؤدي ذلك للنزاع، وكذلك املسلم إليه

 ،ة نفقة احلمللقل؛ ألن ُقْربه أو بعده عن املتبايعني يؤثر يف قيمة املسلم فيه؛ مكان التسليم

 . (0)أو كثرهتا

 : القول الثالثـ 3

وقد ، يرى أصحاب القول الثالث أن مكان التسليم يشرتط يف بعض احلاالت

                                           

 (500: 0( مصدر سابق؛ وأيضا املواق، التاج واإلكليل مطبوع هبامش مواهب اجلليل )183: 3الصغري )=     

 ،املطيعيا بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا ـفم 153: 3وضة الطالبني )مصدر سابق؛ وأيضا النووي، ر

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية  089: 3وأيضا حاشية الشربامليس ) (؛001: 03) املجموع

 ( مصدر سابق. 151: 3اجلمل عىٰل رشح املنهج )

 (151: 3مل عىٰل رشح املنهج )( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية اجل761: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)

 ( مصدر سابق. 108: 3مصدر سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج )
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 : (0)اشرتطوا بيان حمل التسليم يف احلاالت التالية

، كسفينة يف بحر، إذا كان موضع التعاقد غري صالح ألن يكون موضعا للتسليم *

 .  يمكن فيه تسليموغري ذلك مما ال، أو طائرة

 . إذا كان للمسلم فيه مِحْل ومؤنة نقل *

 . إذا اشرتطا أن يعينا التسليم أثناء التعاقد *

 وإذا مل يكن صاحلا، سلمه يف أي موضع يصلح التسليم، أما إذا مل يكن حلمله مؤنة

 فال يشرتط فيه، وأما السلم احلال عند الشافعية، أقرب موضع صالحعىٰل  للتسليم محل

 . ويتعني موضع العقد يف التسليم وجيوز تعيني غريه، التعيني

 : القول الرابعـ 0

من  (1)وأبو اخلطاب، والقاِض، كراهة تعيني مكان الوفاءإىٰل  ذهب األوزاعي

 ألنه خمالف؛ عدم جواز تعيني مكان الوفاء باملسلم فيهإىٰل  وهو رواية عن أمحد، احلنابلة

 بل املكان الذي، وال ما اتفق عليه املتبايعان،  ليس مكان العقدوأن املتَعنيِّ ، ملقتىض العقد

 واستدلوا بأنه قد يتعذر التسليم، واعتربوا تعيني املكان كتعيني املكيال، توجد فيه البضاعة

                                           

 (001: 03املجموع ) ،املطيعيفام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا  153: 3( انظر: النووي، روضة الطالبني )0)

ام بعدها( مصدر سابق؛ ف 089: 3سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج؛ وأيضا حاشية الشربامليس )مصدر 

فام  760: 5(؛ وأيضا ابن قدامة املغني والرشح الكبري )151: 3حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج ) وأيضا

 ( مصدر سابق. 90: 5مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف ) بعدها(

سائل، قال الذهبي: ( حمفوظ بن أمحد بن حسن تلميذ القاِض أيب يعىل الفراء، له كتاب اهلداية، ورؤوس امل1)

ا صادقا حسن اخللق، )  هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء501-031كان أبو اخلطاب من حماسن العلامء، خريِّ

 ( مصدر سابق. 191: 1)
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 . (0)وألنه يتناىف ومقتىض العقد، بذلك املكان لسبب أو آلخر

 : وجهة نظر واختيار

 البد أن يأخذ باالعتبار أمرين، باملسلم فيه إن احلديث عن تعيني مكان الوفاء

 وفيام ييل، والعرف، مقتىض العقد: ومها، هلام دور كبري يف حتديد مكان املسلم فيه، مهمني

 . أناقش دور كل منهام يف حتديد مكان الوفاء

 : مقتىض العقد :أول  

 كان من مقتىضفإن كان حتديد امل، إن ملقتىض العقد أثرا كبريا يف حتديد مكان الوفاء

 وال، قول اإلمام أيب حنيفةعىٰل  تعني املكان الذي توجد فيه البضاعة مكانا للتسليم، العقد

أما إذا كان ال خيالف مقتىض ، ألنه خمالف ملقتىض العقد، جيوز اشرتاط غري ذلك املكان

راء وبالتايل تعدد يف آ، عندئذ يكون لالجتهاد جمال كبري يف تعيني مكان الوفاء، العقد

  .(1)النحو املبني يف القول الثالثعىٰل ، املجتهدين

 : العرف :ثانيا  

فإذا تعارف ، كام هو معروف عند األصوليني أن املعروف عرفا كاملرشوط رشطا

أو بريا ، كأن يكون ميناء بحريا، الوفاء بسلعة ما يف مكان اعتادوا التسليم فيهعىٰل  التجار

 كمصافق، أو املصافق التي ختتص بسلع معينة، سواق احلرةكاأل، أو أسواقا معينة، أو جويا

 فإن التسليم يكون عندئذ يف ذلك املكان الذي جرى العرف، احلبوب أو النفط مثال

  .ألن املعروف عرفا كاملرشوط رشطا، بالتسليم فيه إن سكت املتعاقدان عن تعيني املكان

                                           

 006: 1فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، الكايف ) 761: 5( انظر: ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)

 ( مصدر سابق. 90: 5بق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف )فام بعدها( مصدر سا

 ( مصدر سابق. 761: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



001 

أومل جَيْر عرف ، التسليم فيهوإن كانت البضاعة يف غري املكان الذي اعتاد الناس 

ال خالف يف تعيني ما ـ  ما سبقعىٰل  وبناءـ  عندئذ يكون، بمكان التسليم بني املتبايعني

 كحد، فيتعني مكان العقد، إنام اخلالف حيث ال عرف يعني املكان، جرى العرف بتعيينه

 . وهو األصل الذي يالئم مقتىض العقد، يمكن ضبطه

 املسلم فيه مما يتعني بالتعيني أن يكون: الرشط السادس

 فإن مل، اشرتط األحناف خالفا للجمهور يف املسلم فيه أن يكون مما يتعني بالتعيني

ع عن ذلك عدم جواز السلم عندهم يف شيئني، مل جيز السلم فيه، يقبل التعيني  مها، وتفرَّ

 : وفيام ييل تفصيل ذلك، والسلم يف املنافع، السلم يف النقود

 : لسلم يف النقودا :أول  

ألهنا ، واحلنابلة يف رواية عن اإلمام أمحد أن السلم ال جيوز يف النقود، ذهب احلنفية

نا، وأهنا أثامن لألشياء، ال تقبل التعيني وال يصح أن تكون مثمَّ
 ويعترب ذلك بيعا بثمن، (0)

 بني اجلمهوروينبغي أن يالحظ أن حمل اخلالف ، (1)مؤجل باعتبار املعنى ال باعتبار اللفظ

 ؛فإنه حيرم قطعا عند اجلميع، أما إذا كان نقدا، إذا كان رأس مال السلم عَرضا، واألحناف

 . ألنه رصف مؤجل

أو قطعا ، كأن كانا َمُصوَغني أو ترِْبا، أما إن خرج الذهب والفضة عن كوهنام نقودا

 واحلنابلة، لكيةواملا، وذهب الشافعية، (3)ففي جواز كوهنا مسلام فيها خالف، من الذهب

رشط أن خيالفها ، وابن حزم أنه جيوز السلم يف النقود، يف الرواية الثانية عن اإلمام أمحد

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا ابن 101: 5( مصدر سابق، انظر الكاساين، البدائع )081: 3( الفتاوى اهلندية )0)

 ( مصدر سابق. 013: 7بناية )( مصدر سابق؛ وأيضا العيني، ال71: 7اهلامم، رشح فتح القدير )

 فام بعدها( مصدر سابق.  758: 5( املغني )1)

 ( مصدر سابق. 101: 5( الكاساين، البدائع )3)
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 وأن النقد يصلح أن يكون يف الذمة، ألنه عندئذ ال ربا تفاضل بينهام، رأس املال يف اجلنس

، رعولو كان رشطا رشعيا لنص عليه الشا، كأن يكون مهرا فيصلح أن يكون مسلام فيه

 . (0)ولكن ال نص

 : السلم يف املنافع :ثانيا  

ويمكن أن ، ألهنا ُتعترب أمواال متقومة، جواز السلم يف املنافعإىٰل  ذهب اجلمهور

، ألهنا ال تدخل يف املال عندهم، ومنع احلنفية أيضا السلم يف املنافع، (1)تثبت يف الذمة

 . وال يمكن ادخارها، حرازوغري قابلة لإل، وغري قابلة للتعيني عندهم كالنقود

هي أن السلم فيها من قبيل ، إن احلكمة التي منع الفقهاء من أجلها السلم يف العقار

 واحلقيقة أن، وأن فيه غررا الحتامل هالك العني التي تستوىف منها املنفعة، السلم يف املعني

 باين احلديثة املشيدةخاصة فيام يتعلق بامل، العقار من األعيان التي يؤمن هالكها يف الغالب

ر عرشات السنني، وفق قواعد هندسية علميةعىٰل ، باإلسمنت واحلديد  مما يؤمن، وتعمِّ

وعليه ال غرر وال انقطاع يف السلم يف العقار اإلسمنتي ؛ معه هالكها وانقطاع منفعتها

 . الثابت واهلل أعلم

 : رشوط يف البدلني معا: ثالثا  

 ،كأن يكون متقوما، لواجب توافرها يف املعقود عليهمر فيام مىض الرشوط العامة ا

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا 758: 5( مصدر سابق؛ وأيضا املغني )168: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

 فام بعدها( مصدر سابق؛ 001: 9م، املحىل )( مصدر سابق؛ وأيضا ابن حز77: 5املرداوي، اإلنصاف )

 (77: 5( مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف )397، 388، 371: 5وأيضا عليش، منح اجلليل )

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق؛ وأيضا088: 3( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية الشربامليس )103: 3( الرميل، هناية املحتاج )1)

 ( مصدر سابق. 119: 3نهج )حاشية اجلمل عىٰل رشح امل
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 ،بيع السلم رشط آخرإىٰل  ويضاف، تسليمهعىٰل  مقدورا، جيوز االنتفاع به، معلوما، طاهرا

 وقد اختلف الفقهاء يف حتديد، وهو أن ال جيتمع يف البدلني أحد وصَفي علة ربا الفضل

 :  حتديد تلك العلةوفيام ييل أعرض أقواهلم يف، أقوالعىٰل  تلك العلة

 : العلة يف ربا الفضل

 ،بالفضةة ضوالف، الذهُب بالذهِب (: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي عن عبادة بن الصامت

سواء بسواء يدا ، مثال بمثل. وامللُح بامللح، والتمُر بالتمر، والشعرُي بالشعري، والربُّ بالرب

 هنى النبيفقد ، (0))يدا بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان، فإذا اختلفت هذه األصناف، بيد

 ه متفاضالـفال جيوز بيع اليشء بمثل، عن التفاضل بني األصناف الستة املذكورةملسو هيلع هللا ىلص 

 . وال كذلك األجل، أما إذا اختلف اجلنس فيجوز التفاضل، أجلإىٰل  حاال أو، مطلقا

لذلك نجد للفقهاء اجتاهني يف فهم ، واحلديث الرشيف مل يرصح بعلة التحريم

 وهو من قبيل النص اخلاص الذي، منهم من رأى أن النهي غري ُمَعلَّل، الرشيفاحلديث 

وال ، األصناف الستة املذكورة فقطعىٰل  وعليه يبقى النهي مقصورا، أريد به اخلصوص

وأن ، أن النهي معللإىٰل  وذهب اجلمهور، غريها وهو مذهب أهل الظاهرإىٰل  يتعدى

ولكنهم ، ا يف استنباط علة النهي من النصواجتهدو، ه العمومـالنص خاص أريد ب

  :النحو التايلعىٰل  وذلك، اختلفوا يف العلة مناط احلكم

 : مذهب األحناف :أول  

 عـفإذا اجتم، ق مع اجلنسـأو الوزن املتف، إن علة النهي هي الكيل مع اجلنس

لكن و، ووجود أحدمها يمنع النساء دون التفاضل، الوصفان حرم التفاضل والنَّساء

 أن وزن الدراهم والدنانريعىٰل  األحناف أجازوا بيع الدراهم والدنانري بسائر املوزونات

                                           

 ( مصدر سابق. 00: 3( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر )0)
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وهذا ما يعنونه بقوهلم الوزن ، باملثاقيل وهي ختتلف عن كيفية وزن املوزونات األخرى

 . (0)أي املتفق يف كيفية الوزن، املتفق

 : مذهب املالكية :ثانيا  

 فهام أثامن، ة واجلنسـ الذهب والفضة هي الثمنيأن العلة يفإىٰل  ذهب املالكية

أما بقية ، ال توجد يف غري الذهب والفضة، وهذه العلة قارصة، األشياء وِقيَم املتَلفات

فال ، فإن العلة فيها االقتيات واالدخار مع احتاد اجلنس، األصناف الواردة يف احلديث

 . (1)نقدين باآلخروال بيع أحد ال، أجلإىٰل  جيوز بيع الطعام بالطعام

 : مذهب الشافعية :  ثالثا

 وهي علة قارصة، أن علة النهي هي الثمنية يف الذهب والفضةإىٰل  وذهب الشافعية

 سواء كان، أما يف بقية األصناف فإن العلة هي مطلق الطُّْعم لإلنسان، عليهام ال تتعدامها

ه  بغض النظر عن، عومات يف مثلهافال حيوز إسالم املط، أو التداوي، لالقتيات أو التََفكُّ

ويف املذهب القديم . وكذلك ال جيوز إسالم األثامن يف مثلها، كوهنا مكيلة أو موزونة

 فال ربا فيام ال يكال وال يوزن من، لإلمام الشافعي أن العلة هي الطعم مع الكيل والوزن

 . (3)بخالف اجلديد الذي منع بيع الطعام بمثله مطلقا، الطعام

                                           

 ( مصدر سابق؛05: 3( مصدر سابق؛ وأيضا اجلصاص، خمترص اختالف العلامء )080: 3( الفتاوى اهلندية )0)

فام بعدها( مصدر  150: 3) ( مصدر سابق؛ وأيضا القرايف، الفروق100: 5وأيضا الكاساين، البدائع )

 سابق. 

 ( مصدر سابق؛ وأيضا300: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )389: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  155: 3القرايف، الفروق )

ام بعدها( ف 150: 3فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا القرايف، الفروق ) 11: 1( الرشبيني، مغني املحتاج )3)

 مصدر سابق. 

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



000 

 :مذهب احلنابلة :رابعا  

 : وهي، (0)للحنابلة ثالثة أقوال يف علة النهي

 . وهي املعتمدة يف املذهب، مثل قول األحناف :األوىل

 . مثل قول الشافعي يف اجلديد :الثانية

 . مثل قول الشافعي يف القديم :الثالثة

*          *          * 

                                           

 (، حتقيق: حممد عبد الرمحن عوض،169ص( البهويت، منصور بن يونس، الروض املربع برشح زاد املستقنع )0)

 فام 150: 3م؛ وأيضا القرايف، الفروق )0996= هـ 0007، 0دون مكان النرش، دار الكتاب العريب، ط

 بعدها( مصدر سابق. 
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 نتائج الفصل الثاين

 . ألنه نوع من البيوع، لبيع نفسهإن أركان السلم هي أركان ا *

ما زاد عن اإلجياب والقبول أدق من عىٰل  ة مقومات العقدـإن إطالق تسمي *

 . ألهنا غري داخلة يف ماهية العقد، تسميتها أركانا

 أو الوسائل املستخدمة، أو الكتابة، سواء باللفظ، ينعقد السلم بام ينعقد به البيع *

 . واهلاتف وغريها(، الفاكس) اقكالرَبَّ ، حاليا هلذا الغرض

 . الشرتاط بيان أوصاف املسلم فيه، ال ينعقد السلم بالتعاطي *

وهي خصائصه التي حتفظ شكله ، السلم خمتلف عن غريه من البيوع يف رشوطه *

 . ونوعه

 واخليار يؤدي، ألن رأس ماله واجب القبض، عدم صحة اخليارات يف السلم *

 . السلفية والثمنيةتردد رأس املال بني إىٰل 

، حيث ال يفيد اإلبراء، اشرتاط القبض احلقيقي لرأس املالعىٰل  اتفق الفقهاء *

 . مذهب اجلمهور غري املالكيةعىٰل  والصلح إن مل يكن هناك قبض يف املجلس ،واحلوالة

إلباحة املالكية تأخري القبض عن املجلس بالرشوط املبينة يف موطنه أمهية كبرية  *

  .حيث يتيح للمتعاملني وقتا كافيا لتحويل رأس مال السلم وتسليمه، بيق املعارصيف التط

 سواء كان ذلك، هـال بد من معرفة رأس املال معرفة كافية لرفع اجلهالة عن *
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هذا إىٰل  ذلك من طرق املعرفة التي تؤديإىٰل  وما، أو االختبار والفحص، بالوصف

 . الغرض

 وللعرف، وأمكن تسليمه، وضبط مقداره، وصفهجيوز السلم يف كل ما يمكن  *

عىٰل  من حيث توافر اإلمكانات واآلالت القادرة، جمال كبري يف تقدير ما يمكن وصفه

 . ذلك

 االهتامم بأمثلة الفقهاء السابقني يف فهم النصوص الرشعية والقواعد التي *

 الذي مثَّل له فقهاؤناعن الواقع واقع خمتلف متاما عىٰل  ال لتطبيق تلك األمثلة، قعدوها

 . ـ رمحهم اهللـ 

 جواز السلم يف منافع العقار اإلسمنتي الثابت واألرض املعينة ألمن االنقطاع *

 . والتلف

ذلك عىٰل  وإال ترتب، رضورة مالحظة انتفاء علة ربا الفضل بني بديل السلم *

 . فساد السلم

*          *          * 
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 الفصل الثالث

 لسلم وخماطرهمزايا بيع ا
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 الفصل الثالث

 مزايا بيع السلم وخماطره

وسأتناول هذه ، واجتامعية، وسياسية، واقتصادية، رشعية: للسلم مزايا عديدة

 وعىلٰ ، موضحا ما هلذا البيع من ميزات جتعله تاجا للبيوع مجيعها، املزايا بالبحث والدرس

 كمسلمني، ا املعارصـقا من واقعنحيث ُأبني هذه املزايا انطال، األخص يف زماننا هذا

 عىلٰ  التي تربهن عمليا، ويقدمون نموذجا من املعامالت الرشعية، دينهمعىٰل  حريصني

 . الوفاء بحاجاهتم يف كل زمان ومكانعىٰل  وقدرته، سعة الترشيع اإلسالمي ومرونته

حيث ثبتت ، حتدثت يف املبحث األول من هذا الفصل عن مزايا السلم الرشعية

 وأنه أصل من األصول يف، وخلوه من الربا، واإلمجاع، والسنة، وعيته بالكتابمرش

 وتكلمت عن املزايا االقتصادية، وإمكان انعقاده بوسائل االتصال احلديثة، املعامالت

 وحتقيق، ودوره يف تنمية قطاعات االقتصاد املختلفة، كوسيلة متويل عالية الكفاءة، للسلم

 وحتدثت، وفاعلية استخدامه يف السياسة النقدية، ل مشكلة البطالةوح، العدالة يف التوزيع

 باإلضافة، من خالل حتقيق األمن الغذائي والقوة االقتصادية، عن مزايا السلم السياسية

 التي ال متلك رأس املال، مزاياه االجتامعية بتوفري سبل العيش الكريم للكفاءات الفنيةإىٰل 

 . ناسبة هلمعن طريق توفري فرص العمل امل

، بل هو كغريه من املعامالت، وال يعني ذلك أن السلم كله مزايا وال خماطر فيه

هذه إىٰل  وقد تعرضت، كام أن طريق التعامل فيه ال ختلو من عقبات، ال خيلو من مزايا
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وذلك كأن يظهر رأس مال السلم َمعيبا بعد ، العقبات يف املبحث الثاين من هذا الفصل

 واختالف، وكيفية ختزين السلع، ليم املسلم فيه عند حلول األجلوعدم تس، هـقبض

هذا ما ، وقد عرضت احللول املناسبة هلذه العقبات، املتبايعني يف أجل التسليم ومكانه

 : مها، مبحثنيعىٰل  وقد جاء هذا الفصل مشتمال، سأتناوله بالدراسة يف هذا الفصل

 . مزايا بيع السلم :املبحث األول

 . خماطر بيع السلم :ثايناملبحث ال

*          *          * 
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 املبحث األول

 مزايا بيع السلم

 : كام ييل، أربعة أقسامإىٰل  ويمكن تقسيم هذه املزايا، للسلم مزايا عديدة

 . مزايا السلم الرشعية :أول  

 . مزايا السلم االقتصادية :ثانيا  

 . مزايا السلم السياسية :ثالثا  

 . اجتامعيةمزايا  :رابعا  

 : مزايا السلم الرشعية: أول  

والرشوط ، ويقصد هبا تلك املزايا التي ثبتت للسلم من خالل أدلة مرشوعيته

وخلوه من الشبهات التي قد تعرتي املعامالت املختَلف يف ، الرشعية التي حتكم السلم

 وفيام ييل أعرض. ومرونة تطبيقه يف الواقع املعارص، خلوه من الرباإىٰل  باإلضافة، رشعيتها

 : بالتفصيل للمزايا الرشعية للسلم

 : مرشوعيتهعىٰل  اإلمجاع *

، والسنة، وذلك لتضافر األدلة من الكتاب؛ مرشوعية السلمعىٰل  أمجع الفقهاء

وبام أن ، العمل به من غري نكريعىٰل  ومن بعدهمـ  رِض اهلل عنهمـ  وإمجاع الصحابة

مرشوعية عىٰل  دلة مرشوعية البيع من كتاب وسنة تدلفإن مجيع أ، السلم بيع من البيوع
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 األحاديث النبوية الرشيفة التي بينت األحكام الرشعية التي خيتصإىٰل  باإلضافة، السلم

 . (0)وال داعي لذكرها مرة أخرى، هبا السلم

 : خالف القياسعىٰل  وليس، بيع السلم أصل من أصول املعامالت *

 ضعف هذا، خالف القياسعىٰل  القائلني بأن السلمتبني من خالل مناقشة أقوال 

بَه، خالف القياس الذي هو قياس العلةعىٰل  سواء ُعني به أن السلم، القول  ،أم قياس الشَّ

وبينت أن السلم أصل وغريه ، أم أن املعني بخالف القياس هو خمالفة القواعد العامة

 ،النهي عن بيع املعدوم مطلقا وال مستنبطة يف، ألنه ال توجد علة منصوصة، يقاس عليه

 ،فليست إباحة السلم حمل اجتهاد ألهنا ثابتة بالكتاب والسنة، فْرض أهنا موجودةوعىٰل 

 وبيع، والرخصة، وقد وضحت ذلك بالتفصيل عند احلديث عن عالقة السلم بالقياس

 . (1)فلرُيجع إليه هنالك، املعدوم

 : خلوه من الربا* 

ال يقع ، فربا النسيئة الذي يقع يف عقد القرض، با بنوعيهإن بيع السلم خاٍل من الر

 وهو عقد، بينام السلم بيع، ألنه ال يكون إال يف القروض، يف بيع السلم بوجه من الوجوه

 فال يقع، أما ربا الفضل وهو ما يعرف بربا البيوع أيضا، مستقل بنفسه عن عقد القرض

، ملسلم فيه أن يكونا جنسني خمتلفنيألن من رشوط رأس مال السلم وا، يف بيع السلم

 وقد وضع الفقهاء من، وإن وقع يف السلم فإن السلم ُيفسخ، خاليني من علة ربا الفضل

 ،وحيمي بيع السلم من الفسخ هلذه األسباب، الضوابط ما يمنع وقوع مثل هذه املخالفات

خشية وقوع ، وقد بينت الضوابط واملعايري الرشعية التي متيز األجناس بعضها من بعض

                                           

 (.35)ص ( انظر من هذا البحث0)

 (.01)ص ( انظر من هذا البحث1)
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 . (0)املتعاملني بالسلم من الوقوع يف الربا املحرم

وذلك ملا يتمتع به من مزايا ، كام أن السلم يصلح أن يكون بديال رشعيا للربا املحرم

 يمكن من خالل استخدامها، حيث يمكن استخدامه كوسيلة متويل مرشوعة، اقتصادية

بدعوى أن الربا ، تعاطي الرباعىٰل  تهالكنياملعىٰل  وهذا يسدُّ الطريق، جتنب أخطار الربا

 ال لذة وال منفعة: قال بعض العلامء»: قال يف مفاتح الغيب، حاجة اقتصادية ال غنى عنها

لتحصيل مثل تلك اللذة ـ  سبحانه وتعاىلـ  إال وضع اهلل، يوصل إليها بالطريق احلرام

 . (1)«وسبيال مرشوعا، طريقا حالال

 : لتطبيقمرونة يف الترشيع وا *

 أعني، وقواعد كلية، يرى أهنا رشوط عامة، الرشوط الرشعية للسلمعىٰل  إن املطَّلِع

 أو أن ما ورد الرشع به مكيال يبقى، أو وحدة وزن معينة، أن الرشع مل يشرتط مكياال معينا

 وال جيوز التعامل بمقاييس غري املقاييس التي ورد، وما ورد به موزونا يبقى موزونا، مكيال

 ،بل اعترب الرشع عرف الناس وعاداهتم فيام يستخدمون من مكاييل وأوزان، الرشع هبا

وتبعا ملسرية ، أو تتغري تبعا لظروف الزمان واملكان، ومقاييس أخرى يمكن أن تستِجد

 ،سواء ملعرفة املقدار، ومقاييس دقيقة، فيام ُيستحدث من معايري جديدة، التطور اإلنساين

 . م فيهأم لضبط صفات املسل

 ،فحسب نوع املسلم فيه أو يف، أو املقاييس، كام أن هذه املرونة ليست يف الضوابط

 كأن يستخدم، أال وهو آلية استخدام بيع السلم نفسه، ما هو أهم من ذلكإىٰل  بل تتعدى

 ثـحي، أو ملصلحة عامة، ملصلحة خاصة لتوفري املال الالزم من أجل عملية اإلنتاج

                                           

 (.115)ص( انظر من هذا البحث 0)

 ( مصدر سابق. 7: 0( الرازي، مفاتح الغيب )1)
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وغري ، أو التجارة، أو الصناعة، كالزراعة، وسيلة لدعم قطاع معنيك، تستخدمه الدولة

 كام يظهر ذلك جلِيًا يف تطبيقات بيع، حتقيقهاعىٰل  ذلك من األهداف التي حترص الدولة

 . (0)السلم

 : السلم املقسط *

حيث يمكن االستفادة منه يف ، بيع السلمإىٰل  إن السلم املقسط يضفي مرونة كبرية

كميات حمددة من املسلم فيه إىٰل  التي حتتاج، واملطاعم، واملخابز، املصانع تلبية حاجات

 حيث تلقي بعبء توفري ما حتتاج من مواد، وبمقادير حمددة، بصفة دورية يف أوقات معينة

 . (1)مما يوفر عليها الوقت واجلهد واملال، أناٍس خمتصني بتجارة تلك السلعإىٰل 

 : ل احلديثةانعقاد البيع بوسائل التصا *

اق ، إن السلم كغريه من العقود يمكن أن ينعقد بوسائل االتصال احلديثة كالرَب 

 وذلك رشط أن ترسل حوالة مالية مبارشة عن، والربيد الرسيع، واالنرتنت، والتلكس

 ؛أو شيك مصدق برأس مال السلم، أو أية مؤسسة مالية تقوم هبذا الدور، طريق مرصف

 . لسلمألن تأخر القبض مفسد ل

 وإىلٰ  ،ثالثة أيام إذا كان رأس املال نقوداإىٰل  بجواز تأخر القبض، إن يف رأي املالكية

 حيث يمكن خالل هذه األيام الثالث حتُقق ما، سعًة ويرسا، أكثر من ذلك إن كان َعَرضا

 : ييل

أم ، سواء كان هذا اإلجياب صادرا من املسلِم، وصول الرسالة املتضمنة اإلجيابـ 

ليتمكن املسلم بعد ذلك من ؛ وهي فرتة رضورية الطالع القابل عليها، ملسلم إليهمن ا

                                           

 (.339)ص( انظر من هذا البحث 0)

 ( مصدر سابق. 150: 3( النووي، روضة الطالبني )1)
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 . إرسال رأس مال السلم بالوسائل املتاحة

 والتحقق من أن، يتم خالل هذه الفرتة التأكد من وجود رصيد كاف للشيكـ 

من  ،وال يِرُد عليه ما استشكله بعض الفقهاء، مال السلم قد تم قبضه قبضا حقيقيا رأس

: قال، لتعذر قبض رأس املال يف املجلس، جواز السلم بوسائل االتصال احلديثة عدم

 ،والرصف، واستثني السلم لوجوب القبض، إباحة العقود بوسائل االتصال احلديثة...»

 . (0)«وشاشات احلاسب اآليل، والتلكس، كالفاكس، للزوم اإلشهاد والنكاح

 لـخلف يف وسائل النقـا زال يعاين من تد من البالد اإلسالمية مـإن العديـ 

 فيمكن للمتعاملني بالسلم، التي يتعذر معها إبرام السلم بالوسائل احلديثة، واالتصال

 ويستفيدون، رْشَط أن يكونا جنسني خمتلفني، يف تلك البالد من إسالم َعَرض يف َعَرض

ان َعَرضًا ال نقودا بغري تأخري رأس املال إن ك ـ رمحه اهلل ـ بذلك من إجازة اإلمام مالك

 وهذه، وأن ال يكون التأخري مشرتطا يف العقد، رشط أن ال َيقُرب من أجل املسلم فيه، َحد  

ون ـبل قد يستفيد منها التجار الذين يرغب، تلك البالد فقطعىٰل  امليزة ليست قارصة

 ،النقلوقت يف إىٰل  وحتتاج هذه السلع، بترصيف بضائعهم كرؤوس أموال يف عقود سلم

  .وذلك نظرا لغالء النقل اجلوي، إن كانت تنقل يف الغالب برا أو بحرا

خاصة إذا كان اإلجياب ، يتم خالل هذه الفرتة دراسة اإلجياب دراسة متأنيةـ 

، يشء من الوقتإىٰل  حتتاج، إجراءات إدارية معينةإىٰل  حتتاج، مؤسسة جتاريةإىٰل  موجها

ساً   . ة وافية وسليمةدراسعىٰل  ليكون الرد مؤسَّ

 : مناقشة جملس العقد يف حالة السلم باملراسلة

 ويعترب جملس، يشرتط يف انعقاد السلم باملراسلة أن يكون اإلجياب مكتوبا ال شفهيا

                                           

 ( مصدر سابق. 761: 1( السالوس، عيل، االقتصاد اإلسالمي )0)
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أما إن تراخى ، فإذا قبل القابل انعقد السلم، العقد يف هذه احلالة جملس وصول الرسالة

، انحل جملس العقد، اإلعراضعىٰل  بام يدلأو اقرتن ، قبوله عن جملس وصول الرسالة

 . (0)إجياب جديد برسالة جديدة من أحدمهاإىٰل  وأصبح حمتاجا

 فلو قال بعت فالنا الغائب فبلغه»: قال ابن عابدين يف حتديد جملس العقد باملراسلة

إذا ؛ وعليه، (1)«فيعترب جملس بلوغها، مل ينعقد اتفاقا إال إذا كان بكتابة أو رسالة، فقبل

 عىلٰ  ما يدلإىٰل  فإن خيار املجلس يثبت من ابتداء صدور اإلجياب، اتضح جملس االنعقاد

هذا يتخرج وعىٰل  ،وبعد ذلك يصبح العقد ملزما هلام، أو إعراضه، موافقة املرسل إليه

 أما، أي بعد موافقة املرسل إليه بثالثة أيام، ثالثة أيامإىٰل  قول املالكية بجواز خيار الرشط

 . مهور فال خيار رشٍط عندهم يف السلماجل

 : النسجام بني الترشيع اإلسالمي وأهدافه

إن اشرتاط قبض رأس املال كرشط صحة يف عقد السلم ُيظهر االنسجام التام بني 

وبني الترشيع ، املال كرضورة من رضورات احلياةعىٰل  املحافظةعىٰل  حرص اإلسالم

 فإنه يؤدي وظيفة، ألن املال وإن كان مملوكا للفرد، الذي هو أسلوب حلامية املال والنفس

ماله بام ال يتعارض مع مصلحة عىٰل  فالفرد يامرس سلطته، اجتامعية للجامعة املسلمة

 . اجلامعة

 الذين استخدموا املالعىٰل  إن اهنيار املصافق التجارية والكساد االقتصادي ال يؤثر

 خاصة وقد أصبح االقتصاد، أفراد املجتمعمجيع إىٰل  بل يمتد، استخداما خاطئا فحسب

، ليحققوا كسبا غري مرشوع، السلع والبضائععىٰل  يضاربون، ُدْولة بني قلة من األفراد

 . سمحت به تلك القوانني الوضعية

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  501: 0حتار )( ابن عابدين، رد امل0)

 ( مصدر سابق. 080: 9( مصدر سابق، وانظر النووي، املجموع )501: 0( ابن عابدين، رد املحتار )1)
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 : املزايا القتصادية: ثانيا  

، إن بيع السلم أصبح حاجة اقتصادية ال يستغني عنه التاجر واملزارع والصانع

بعيدا عن الوسائل غري ، املال الذي يمكنهم من متويل مشاريعهمإىٰل  حيتاجونالذين 

 : وفيام ييل عرض  ألهم املزايا االقتصادية للسلم، املرشوعة كالربا

 : الضامن يف السلم *

مقارنة ، تعترب أدواٍت متويلية عالية الكفاءة، إن بيع السلم ومثله البيوع اآلجلة

حيث ال ، كالقرض احلسن الذي هو من التربعات، ألخرىبأدوات التمويل الرشعية ا

 ،ويف التجارة التي يقصد منها الربح، نطاق واسعوعىٰل  يمكن استخدامه يف نطاق العمل

كام أنه أفضل من املضاربة التي ال يضمن فيها العامل رأس املال يف حالة اخلسارة ال 

 . إن مل يكن هناك تعدٍّ أو تقصري، قدر اهلل

ومثله إن كان مثليا ، ترب املسلم إليه ضامنا لرأس املال عينا إن كانت عينه باقيةبينام يع

جيوز »: جاء يف دليل الفتاوى الرشعية، يف حالة فسخ السلم لسبب يقتيض ذلك الفسخ

 وال جيوز له أن يطلب ضامنا له، للبنك أن يطلب ضامنا يضمن تعدي أو تقصري املشارك

 . (0)«ال تقصري من الرشيكما يضيع من غري تعدٍّ وعىٰل 

 كالرهن، ا أن لرب السلم أن يأخذ الضامنات الكافية السرتداد رأس مالهـكم

 ألن هالك املال، وكل ما من شأنه أن يضمن حقه بينام ال جيوز ذلك يف املضاربة، والكفيل

ألن ، وال جيوز أخذ الضامنات من الرشيك يف حالة املشاركة، رب املالعىٰل  وخسارته

                                           

(، املرصف اإلسالمي الدويل لالستثامر والتنمية، 50ص( دليل الفتاوى الرشعية يف األعامل املرصفية )0)

 م، بدون رقم الطبعة ومكاهنا. 0989
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 كوسيلة متويل ُيضمن فيها املسلم، وهذا كله يعزز دور السلم. بح هلام واخلسارة عليهامالر

 . فيه من املسلم إليه وكفيله

إىٰل  فال حيتاج، عاتق رب السلمعىٰل  وذلك يقلل بدوره األعباء اإلدارية امللقاة

بينام ذلك ، ألن املسلم فيه مضمون؛ ورقابة أمانته من عدمها، متابعة املسلم إليه إداريا

خاصة يف وقت فسدت فيه ، أو املضاربة، باملشاركة (0)يعد رضوريا يف حالة التمويل

  .وضُعف فيه الوازع الديني لدى كثري من الناس، الذمم

 وال حاجة لتطبيق حكم اجلائحة إذا فسدت الثامر حمل السلم»: قال أحد الباحثني

وبقدر ما يفي البائع منها ، الوزن أو األجلألن الثامر املبيعة حمدودة بالكيل أو ب، بسببها

 وهذا ميزة لبيع السلم، (1)«بخالف بيع الثامر، يثبت له احلق يف الثمن الذي قبضه معجال

 بل هو، ال جيوز أن يكون حمله ثمرة بعينها نهإإذ ، بعدم فساد البيع إذا هلك الثمر بحائحة

، فهذا يفيده يف حساباته هو، جه مزرعتهما تنتعىٰل  فإن كان املزارع عاَقد، ثابت يف الذمة

 . ظروفهإىٰل  وراجع

 : أمهية معيار الضامن يف املصارف اإلسالمية

ذلك ، إن املصارف اإلسالمية تعاملت بصيغتي املشاركة واملضاربة بحذر شديد

لذلك نجد تلك املصارف تتعامل باملضاربة ، ألهنا تطلب قدرا كبريا من األمانة والثقة

لقد جربت املصارف اإلسالمية بحذر »: قال أحد الباحثني، نطاق ضيقعىٰل  واملشاركة

 فليس هناك من قانون يف بالد، ة املضاربة فلم جتد األمني من الناس إال ما َنَدرـصيغ

                                           

( يقصد بالتمويل: تدبري االحتياجات املالية الالزمة للنشاط االقتصادي، هندي، عادل إبراهيم، املعارف 0)

 م. 0993(، القاهرة، مكتبة عني شمس، بدون رقم الطبعة، 98صالرئيسية لعلم االقتصاد الزراعي )

اإلسالمية، غزة، اجلامعة (، جملة اجلامعة 310ص( مصطفى عياد، أثر اجلائحة )هالك الزرع( عىٰل العقد )1)

 م، جملة نصف سنوية. 0998هـ، يونيه 0009اإلسالمية، املجلد السادس، العدد الثاين، صفر 

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



059 

 ومل يعد هناك رأي عام خيشى معه املضارب، املسلمني حيدد عالقة رب املال باملضارب

وأصبحت رضيبة الدخل يف البالد ، ألف طريق حرامسمعته إذا أكل املال احلالل بعىٰل 

 وكانت النتيجة املؤسفة التي توصلت ...حجة لعدم الترصيح بحقيقة األرباحاإلسالمية 

 . (0)«إليها املصارف اإلسالمية تتمثل يف تقليص استعامل هذه الصيغة التمويلية الرائعة

 : (1)أداة فاعلة من أدوات السياسة النقدية *

 : ياسة النقديةمفهوم الس

 اإلجراءات واألساليب املتعددة التي تتخذها السلطات»: يقصد بالسياسة النقدية

وتنظيم السيولة الالزمة لالقتصاد ، واالئتامن، النقدية يف الدولة يف إدارة كل من النقود

 ،(3)«ةـواملالي، والسياسية، واالجتامعية، لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية، الوطني

 حتقيق العديد منإىٰل  التي هتدف، اسة النقدية جزء  من السياسة االقتصادية العامةوالسي

 : (0)ويف مقدمتها األهداف التالية، األهداف

 . والقومية، واإلقليمية، كافة املستويات القطاعيةعىٰل  حتقيق التنمية االقتصادية *

                                           

( ضمن أبحاث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف 110ص( سامي حسن محود، صيغ التمويل اإلسالمي )0)

 عبد اهلل كامل لألبحاث والدراساتاالقتصاد املعارص التي نظمتها جامعة األزهر يف القاهرة )مركز صالح 

 م، واشنطن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 0988سبتمرب  9-6التجارية واإلسالمية( يف الفرتة 

(، واملنعقد يف الشارقة 96: 0( انظر: مؤمتر دور املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف االستثامر والتنمية )1)

عنوان عالقة املرصف املركزي باملصارف اإلسالمية، م، جامعة الشارقة، بحث ب1111=  هـ0013

 للطالب نفسه. 

 ( مصدر سابق؛ وأيضا سامي191ص( الكفراوي، عوف حممود، النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي )3)

 م. 0981، 0(، الكويت، رشكة كاظمة، ط709خليل، النقود والبنوك )

، 0(، دمشق، دار املكتبي، ط076ة ملاذا وكيف )( قلعاوي، غسان، املصارف اإلسالمية رضورة عرصي0)

 م. 0998
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 . التوظيف الكامل للموارد االقتصادية املادية والبرشية *

 . ال سيام يف الفرتة القصرية، حتقيق االستقرار السعري *

 ولكن هذه السياسة هلا خصوصيتها، هذه هي األهداف العامة للسياسة االقتصادية

 قاعدة عريضةعىٰل  ففي املجتمع اإلسالمي ال بد أن تقوم هذه السياسة، يف املجتمع املسلم

من مبدأ أن اإلنسان هو حجر الزاوية  انطالقا، من التنمية البرشية والعدالة االجتامعية

 ومراعاة، ال بد من تشجيع االدخار واالستثامر، ولتحقيق هذه األهداف، يف عامرة الكون

 . وحتقيق العدالة بكافة جوانبها، التوزيع العادل للدخول والثروات

 استخدامإىٰل  ويف سبيل حتقيق هذه األهداف للسياسة االقتصادية تلجأ احلكومات

 والتي يتعني أن تكون، ة واسعة من الوسائل وأدوات السياسة االقتصادية العامةجمموع

 : (0)متسقة مع بعضها البعض ومن أهم هذه الوسائل التالية

، ةـوالسياسة الرضائبي، وتتضمن السياسة اإلنفاقية، أدوات السياسة املالية *

 . وسياسة اإلقراض العامة

 . واخلارجيةأدوات السياسة التجارية املحلية  *

 . أدوات السياسة النقدية واالئتامنية *

 : أهداف السياسة النقدية يف املجتمع اإلسالمي

، تنفيذهاعىٰل  ويرشف، السياسة النقدية واالئتامنية عادة ما يضع املرصف املركزي

وبالتايل يقع عليه إدارة النظام ، مراعيا يف ذلك األهداف العامة للسياسة االقتصادية

لتحقيق معدل مقبول ، لتوليد التدفقات النقدية واالئتامنية،  يف البالد ومراقبتهاملرصيف

                                           

 (، اإلسكندرية، منشأة املعارف، بدون061ص( احلمزاوي، حممد كامل خليل، اقتصاديات االئتامن املرصيف )0)

 م. 0997رقم الطبعة، 
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 وحتقيق توزيع عادل، االستقرار النقدي واالقتصاديعىٰل  مع املحافظة، للنمو االقتصادي

والتأكد من أن اجلهاز املرصيف يقع يف متناول مجيع قطاعات ، لكل من الدخل والثروة

 . أن تستخدم التمويل املرصيف استخداما منتجا وكُفؤاالتي تستطيع ، املجتمع

 : أمهية النسجام بني السياسة النقدية والسياسات األخرى

ال يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن حتقق األهداف االقتصادية واالجتامعية 

 ،إال إذا عملت السياسات احلكومية األخرى عملها يف االجتاه نفسه، للمجتمع اإلسالمي

أن آثار السياسة النقدية غالبا ما تلغيها سياسة مالية توسعية ال ، ن التجارب الشائعةفم

 وال، يتسبب يف الظلم االجتامعي وانتشار البؤس، حدوث تضخمإىٰل  مما يؤدي، مربر هلا

 ويف قوله، سلب الناس قيمة مكتسباهتم ومدخراهتمإىٰل  شك أن التضخم ُيفيض حقيقة

ڑ ڑ ک ک ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ﴿ :تعاىلٰ 

األعراف: [ ﴾ک ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 ،الدولة اإلسالمية أن تؤمن استقرارا معقوال يف قيمة النقودعىٰل  يصبح واجبا حمتوما، ]85

 . (0)فضال عن أهنا مستودع للقيمة، التي هي مقياس لقيمة السلع واخلدمات األخرى

 روض النقدييتضح أن الغرض من السياسة النقدية هو التحكم يف املع؛ إذن

وتتحكم الدولة ممثَّلة يف مرصفها املركزي ، حتقيقهاإىٰل  ألهداف اقتصادية تسعى الدولة

وتقسم ، تسمى بأدوات السياسة النقدية، يف املعروض النقدي من خالل أدوات حمددة

وواقعه يف ، اـوفيام ييل أبني طبيعة كل منهم، وكيفية، كمية، قسمنيإىٰل  هذه األدوات

  :ثم أحتدث عن دور السلم يف السياسة النقدية، التطبيق

                                           

 لنرش(، جدة، مركز ا305ص( مركز دراسات أبحاث االقتصاد اإلسالمي، قراءات يف االقتصاد اإلسالمي )0)

 م. 0987=  هـ0017العلمي بجامعة امللك عبد العزيز، دون رقم الطبعة، 
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 : السياسة الكمية *

ه للتأثري» ويقصد هبا  احلجم الكيل لالئتامن يف النظامعىٰل  تلك الوسائل التي توجَّ

 يعني ذلك أن هذه، (0)«نوع االئتامنعىٰل  دون االهتامم أو الرتكيز بصفة خاصة، املرصيف

 : ويكون ذلك بالوسائل التالية، االئتامن التأثري يف حجمإىٰل  السياسة هتدف

 : سياسة السوق املفتوحةـ 

بيع ورشاء الدولة لألوراق املالية يف »: يعرف االقتصاديون السوق املفتوحة بأهنا

 ويقوم املرصف املركزي، (1)«السيولة يف أيدي اجلمهورعىٰل  للتأثري، سوق األوراق املالية

  .وأذون خزانة ورشائها، وسندات، املالية من أسهم بمقتىض هذه الوسيلة ببيع األوراق

 فإذا أراد املرصف املركزي أن حَيُد  من املعروض النقدي يقوم ببيع ما لديه من

 ويفعل العكس إن أراد زيادة، وامتص بذلك الفائض النقدي، أوراق مالية حسب احلاجة

ألوراق املالية من حيث يقوم بزيادة املعروض النقدي برشاء ا، حجم املعروض النقدي

وبالتايل زيادة حجم ، منح االئتامنعىٰل  الذي يزيد من قدرة املؤسسات املالية، السوق

 ويعني، االئتامن منحعىٰل  وإن قلَّ املعروض النقدي قلَّت قدرة تلك املؤسسات، االئتامن

 . ذلك زيادة معدل الفائدة الربوية

 فإن، بيع ورشاء األوراق املاليةعىٰل  ا أن عمليات السوق املفتوحة تعتمدـوبم

عىٰل  فإن كانت قائمة، نوع األوراق املالية التي يتم التعامل هباعىٰل  مرشوعيتها تعتمد

 ،فهي حرام ألهنا قروض بالربا املحرم، وأذون اخلزانة، أساس التعامل بالربا كالسندات

                                           

 ( مصدر سابق. 585ص( سامي خليل، النقود والبنوك )0)

 = هـ0000، 0(، دار الصابوين ودار اهلداية، ط193ص( يوسف كامل حممد، فقه االقتصاد النقدي )1)

 م، دون مكان النرش. 0993
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 : (0)أما بالنسبة لألسهم فيجوز التعامل هبا بالرشوط التالية

م ـفال جيوز التعامل بأسه، يكون نشاط الرشكة املصدرة للسهم مرشوعا أنـ 

 . وإنشاء املصارف الربوية، كإنتاج اخلمر، الرشكات التي متارس أنشطة حمرمة

 فال جيوز التعامل، أن تكون الرشكة معلومة للناس بحيث تتضح سالمة تعاملهاـ 

 . هذه الرشكاتدون أن يعرف مشرتي األسهم حقيقة ، بأسهم سل ة رشكات

 وأكل أموال، واجلهالة، كالغرر، التعامل هبا أي حمظور رشعيعىٰل  أن ال يرتتبـ 

 سواء ربحت الرشكة أن، ربح ثابتعىٰل  كأن يكون للسهم حق احلصول، الناس بالباطل

 . خرست

 (: القطع)( 1)سعر احلسمـ 

 اء األوراقهو السعر املحدد من قبل املرصف املركزي لرش»: ويقصد بسعر احلسم

 هو السعر الذي وفقا له يقوم البنك املركزي بخصم الكمبياالت تنفيذا» أو، (3)«التجارية

 . (0)«لوظيفته كملجأ أخري لإلقراض

                                           

 ،0فام بعدها(، عامن، دار النفائس، ط 067عامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي )( شبري، حممد عثامن، امل0)

 م؛ وأيضا جستنية، درويش صديق، صديقي، حممد نجاة اهلل، القري، حممد بن عيل،0996=  هـ0006

 دراسة تطبيقية الساعايت، عبد الرحيم، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية،

 م. 0998=  هـ0009، 0(، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، ط030صعىٰل النظام املرصيف الباكستاين )

 ( احلسم أصله القطع، ومنه قوهلم حسمت األمر عن فالن قطعته، وهو خري من كلمة خصم الشائعة والتي هي1)

 ( بريوت، دار الكتاب157: 1يب احلديث، )من اخلصومة والنزاع، اهلروي، أبو عبيد القاسم بن سال م، غر

 ( مصدر سابق. 055صم، الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن )0976=  هـ0396العريب، 

 ( مصدر سابق. 193ص( يوسف كامل، فقه االقتصاد النقدي )3)

 ( مصدر سابق. 587ص( سامي خليل، النقود والبنوك )0)
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 التي أجازها بعض الفقهاء كابن عباس، وليست هذه املسألة من قبيل ضع وتعجل

قيض املدين دينه يف وصورهتا أن الدائن يسقط جزءا من دينه املؤجل مقابل أن ي، وزفر

 ولكن يتعاقب، ألن املدين يف صورة اخلصم الذي تعمل به املصارف يبقى مدينا، احلال

 ،ودـأن العوضني يف عملية اخلصم من النقإىٰل  ةـهذا باإلضاف، الدائنعىٰل  الدائنون

ربا الفضل والنساء عند احتاد جنس النقود ، وباخلصم وعدم التقابض يقع الربا بنوعيه

 . (0)والنَّساء عند اختالف جنس النقود، تأجيلوال

ويؤثر املرصف املركزي يف املعروض النقدي عن طريق تغيري سعر احلسم زيادة 

فإذا أراد أن حُيدَّ من حجم االئتامن رَفَع سعر حسم األوراق املالية املقدمة إليه ، ونقصا

 بالتايل ُتضطر هذه املؤسساتو، من قِبَل املؤسسات املالية واملرصفية كونه املقرض األخري

 أما إذا أراد املرصف تشجيع. تضييق حجم االئتامن ومن ثم، رفع سعر فائدهتا الربويةإىٰل 

لتخفض املصارف سعر ، فإنه خيفض سعر احلسم، االئتامن لظروف اقتصادية مستجدة

 : احلسمسعر عىٰل  وفيام ييل أهم االنتقادات، (1)ومن ثم دعم االئتامن، الفائدة هي أيضا

 قال يف النقود، سعر احلسم أنه غري جُمٍْد مع املؤسسات املليئة مالياعىٰل  يؤخذ *

له ، كوسيلة لزيادة حجم االئتامن وتقييده، سعر القطعإىٰل  إن جلوء الدولة»: واملصارف

 مصادرإىٰل  ا وأن املؤسسات املالية واملرصفية الكبرية ال تلجأـال سيم، معايب عديدة

 عىلٰ  وحيرص املستثمرون عادة، الكتفائها بمواردها اخلاصة، مويل استثامراهتاخارجية لت

                                           

 (، املنصورة، دار الوفاء،069صكلة االستثامر وكيف عاجلها اإلسالم )( الصاوي، حممد صالح حممد، مش0)

 م. 0991=  هـ0001، 0ط

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الكفراوي، عوف، النقود واملصارف503ص( انظر سامي خليل، النقود والبنوك )1)

 ( مصدر سابق. 199صيف النظام اإلسالمي )
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قرارات عىٰل  مما جيعل تأثري سعر القطع حمدوَد التأثري، تغطية استثامراهتم يف فرتة وجيزة

 . (0)«االستثامر

وهو ، الفائدة الربويةعىٰل  أنه يعتمد يف أساسه، سعر احلسم أيضاعىٰل  مما يؤخذ *

مما قد يؤدي هبا يف ، التي حيُرم عليها التعامل بالفائدة، يفيد املصارف اإلسالمية أمر ال

خاصة يف حاالت السحب املفاجئ ألي ، حافة اإلفالسعىٰل  الوقوفإىٰل  بعض األحيان

، حيث تدخلت احلكومة، م0980كام حدث لبيت التمويل الكويتي سنة ، كان سبب

بأن سمحت للمرصف املركزي ، ملالية إلنقاذهوليس املرصف املركزي ممثلة بوزارة ا

 . (1)مليون دينار كويتي011بكشف حساب بيت التمويل الكويتي بأكثر من 

 ر يف مستوىـليؤث؛ عـمستوى مرتفإىٰل  ر احلسم إال إذا وصلـال يؤثر سع *

 ،املستوى املسموح به ألسعار الفائدةعىٰل  وهو ما يصطدم بالقيود الصارمة، االستثامرات

لون الزيادة يف تكلفة ، ام أنه يدعم املحتكرين الذين يتمتعون باملالءة املاليةك الذين حيوِّ

 . (3)يف شكل زيادة يف أسعار املنتجات، املستهلكنيإىٰل  االئتامن

 : البديل الرشعي لسعر احلسم

 كسوق مايل منظم وعايل، إن إلغاء سعر احلسم ويف ظل عدم وجود بدائل مناسبة

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا احلمزاوي، حممد كامل، 330ص( انظر الكفراوي، عوف، النقود واملصارف )0)

 ( مصدر سابق. 066صاقتصاديات االئتامن املرصيف )

(، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد 067ص( حميسن، إبراهيم عبد احلليم، تقييم جتربة البنوك اإلسالمية )1)

 م. 0989 = هـ0019والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، 

(، ترمجة: نبيل الرويب، مراجعة: 03صسياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي ال ربوي )( عارف، حممد، ال3)

حسني عمر، جدة، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، بدون رقم 

 م. 0981=  هـ0011الطبعة، 
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 وبام أن سعر احلسم وغريه من، إجياد بدائل مناسبة تؤدي الغرض نفسهإىٰل  ويدع، األداء

 فإن املتغري الذي يمكن من، أدوات السياسة النقدية ُيقصد منه التحكم يف عرض النقود

كام أوىص به أحد ، خالله تنفيذ السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي هو الكتلة النقدية

هو ، ألن اهلدف املبارش للسياسة النقدية، الت الفائدةوليس مستوى معد، (0)الباحثني

مع ، املوازنة بني عرض النقود وحاجة االقتصاد إليها عند مستوى التوظيف الكامل

كيفية استخدام إىٰل  وبعد قليل سأشري، األسعار والنمو االقتصادي املتزنعىٰل  املحافظة

 . سندات السلم يف التحكم يف املعروض النقدي

 : رصف الدولة الباكستاينجتربة م

 والـمرصف الدولة تقديم أم اعتاد، ال املرصفية الالربويةـقبل تطبيق األعم

وكان املعدل ، أساس الفائدةعىٰل  للمصارف لسدِّ النقص املؤقت يف السيولة النقدية

 ام املرصيفـولكنه مع بدء تطبيق النظ، املركزي هلذا الغرض يسمى معدل املرصف

وال ـم سيتم تقديم األم0985ربوي أعلن أنه اعتبارا من أول يناير المي الالـاإلس

  .للمصارف بدون فوائد

يكون الربح الذي ، وأعلن أنه يف حالة املصارف ومؤسسة متويل التنمية الوطنية

 مساويا ملعدل العائد الذي، نظري ما يوفره هلا من مساعدات مؤقتة، يدفع ملرصف الدولة

 وإذ مل يكن، الودائع االدخارية التي لديهعىٰل  التمويلعىٰل  لسيدفعه املرصف الذي حص

 يكون معدل، لدى املرصف املتلقي ملساعدة مرصف الدولة الباكستاين أية ودائع ادخارية

الربح الذي يدفعه ملرصف الدولة مقابل مساعدته نفَس معدل العائد الذي يدفعه هذا 

 ةـحتقيق املرصف خلسارة خالل السنويف حالة . ة شهورـالودائع لستعىٰل  املرصف

                                           

 لة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،( جم17ص( شابرا، حممد عمر، النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي )0)

 م0980=  هـ0010(، املجلد األول، 1جدة، جامعة امللك عبد العزيز، العدد )
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 ويتقاسم اخلسارة، يعاد الربح الذي تلقاه منه مرصف الدولة خالل تلك الفرتة، املحاسبية

 . (0)كل  حسب حصته يف التمويل، مجيع املمولني

 : اآلثار القتصادية املتوقعة إللغاء سعر احلسم

إىٰل  رصيف سوف يؤدياعتقد بعض االقتصاديني أن إلغاء الفائدة من النظام امل

وأداة ، وهي أداة سعر احلسم، سلب املرصف املركزي أهم أدوات التحكم يف السيولة

وكنتيجة . وأداة عمليات السوق املفتوحة، احلد األدنى واألعىل لسعر الفائدة السوقي

 : (1)لذلك سوف حيدث التايل

ع حجم االئتامن املحيل *  القدرة االستيعابيةوالطلب الكيل بمقداٍر أعىل من ، توسُّ

 . (3)ارتفاع نسبة التضخمإىٰل  وهذا سوف يؤدي، لالقتصاد

عدم إىٰل  التحكم يف سعر الفائدة مما يؤديعىٰل  عدم مقدرة املرصف املركزي *

 . القطاعات ذات األولويةإىٰل  توجيه االئتامنعىٰل  قدرته

 . التحكم يف نسبة نمو عرض النقودعىٰل  عدم القدرة *

                                           

( 031، 30ص( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية )0)

 مصدر سابق. 

( 069صيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية )( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرش1)

 مصدر سابق. 

 ( إن هذا االرتفاع متوقع يف االقتصاد الربوي القائم عىٰل اإلقراض، حيث إن العرض الزائد من النقود بصورة3)

كبرية ال يقابله زيادة يف عرض السلع واخلدمات بنفس النسبة، وبذلك حيدث االختالل، فيصبح الطلب 

لع واخلدمات أكثر من القدر املعروض منها، فرتتفع األسعار، وتزداد حدة التضخم، وذلك ناتج عىٰل الس

عن إحداث االئتامن، أو توليد النقود الذي ينتج عن أسلوب التمويل باإلقراض، دون أن يرتبط بعمليات 

 إنتاج حقيقية. 
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ار ـدل االستثمـومع، الدخل القوميعىٰل  رـة سوف تؤثـوامل السابقإن الع

 . واالستهالك يف االقتصاد

إن تلك التوقعات يمكن أن تكون صحيحة لو مل يكن هناك بدائل رشعية تؤدي 

ولكن سعر احلسم ليس هو الطريق الوحيد للتحكم ، دورا مهام يف التحكم يف االئتامن

 تطاع مرصف الدولة الباكستاين من خالل نظام توزيع االئتامنإذ اس، يف االئتامن والسيولة

، والتي استمرت يف وسائل التمويل بأسلوب املشاركة، وفق سياسة السقوف االئتامنية

ل  عوائدعىٰل  أن يزيل القيود املفروضة، أساليب املشاركة يف الربح واخلسارةإىٰل  والتحوُّ

 عىلٰ  وقد أصبحت تكاليف احلصول، الفائدةاالستثامر التي كانت مفروضة يف نظام سعر 

 وأزيلت احلدود العليا لعوائد االستثامر التي، االئتامن تتغري بتغري العرض والطلب عليها

 . كانت مفروضة يف نظام الفائدة

 السيولة يف االقتصادعىٰل  كام جتلت مقدرة مرصف احلكومة الباكستانية يف السيطرة

 إذ شهدت معدالت التضخم تناقصا ملحوظا، ت التضخمواحلدِّ من معدال، الباكستاين

 يف حني، م0986عام  %1إىٰل  م0981% عام 00والتي انخفضت من ، م0981بعد عام 

التي ، مثل دولة بنغالدش، استمرت معدالت التضخم يف االرتفاع يف الدول األخرى

 عت إىلٰ % وارتف01 م نحو0981إذ بلغت عام ، هلا نفس ظروف الباكستان االقتصادية

 . (0)م0985 % عام07,8

 : تغيري نسبة الحتياطيـ 

وهي نسبة من الودائع لدى املصارف التجارية ُيلزم املرصف املركزي هذه »

                                           

( 071صعىٰل األعامل املرصفية ) ( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية0)

 مصدر سابق. 
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 حيث يقوم املرصف املركزي يف هذه األداة بإلزام، (0)«املصارف باالحتفاظ هبا سائلة لديه

عىٰل  لص من قدرة تلك املصارفليق، املؤسسات املالية بإيداع مبالغ نقدية كوديعة لديه

 فكلام زادت تلك النسبة، وُتغريَّ نسبة االحتياطي زيادًة ونقصا حسب احلاجة، اإلقراض

 زادت السيولة لدى، وإذا قلَّت تلك النسبة، اإلقراضعىٰل  كلام قلَّت قدرة املصارف

األفضل  وتعد هذه األداة هي األداة. اإلقراضعىٰل  وبالتايل زيادة قدرهتا، املصارف

 . (1)وأسواق األوراق املالية، للبلدان اإلسالمية التي تتصف بضيق أسواق اخلصم

 : (3)وَرْغم فاعلية هذه األداة إال أهنا يوجه إليها االنتقادات التالية

وأن هذه املصارف سوف حتتفظ ، أهنا ال تفرق بني املصارف الكبرية والصغريةـ 

بغض النظر عن املوقف اخلاص ، حجم األصولأو ختفيض ، بقدر من السيولة النقدية

 . ِحدةعىٰل  بكل مرصف

 ومن ثم ال، ال تؤثر هذه النسبة لدى املصارف التي تتمتع بقدر عاٍل من السيولةـ 

 . تتأثر مقدرهتا االئتامنية برفع هذه النسبة أو ختفيضها

 تسييل حمو آثار رفع هذه النسبة عن طريقإىٰل  قد تلجأ بعض املصارف التجاريةـ 

أن األثر النفيس لدى املستثمرين قد يلغي أثر هذه إىٰل  باإلضافة، ما لدِّيا من سندات

 . النسبة

، إن هذه النسبة ال تفرق بني املصارف اإلسالمية واملصارف التجارية التقليديةـ 

فهي تشارك ، مع أن طبيعة الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية ليست مضمونة

                                           

 ( هذا التعريف جاء يف سياق مالحظات فضيلة الدكتور املرشف، مع الشكر اجلزيل له. 0)

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا الكفراوي، عوف، النقود  501ص( سامي خليل، النقود والبنوك )1)

 ( مصدر سابق. 199صواملصارف )

 ( مصدر سابق. 070صل، اقتصاديات االئتامن املرصيف )( احلمزاوي، حممد كام3)
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 ،بخالف الودائع لدى املصارف التجارية التي ُتعترب قروضا مضمونة، واخلسارةيف الربح 

 ذلك أنه يمكن للمرصف املركزي أن يستثمر االحتياطي النقدي لديه بام يغطيإىٰل  أضف

، ويعوض املصارف التجارية عن تكلفة تعبئة االحتياطي النظامي، به جزءا من نفقاته

 . (0)إلسالميةوهو أمر ال تستفيد منه املصارف ا

 طريقة يقوم بموجبها املرصف املركزي بتعويض (1)رح باحث آخرـوقد اقت

 املصارف اإلسالمية عن طريق استثامر أرصدة املصارف اإلسالمية لدى واحد أو أكثر

 ثم يوزع املرصف املركزي العائد بني الطرفني بنسبة، من املصارف اإلسالمية يف اخلارج

 ،رباح املتحصلة للمصارف اإلسالمية املحلية كل  حسب أرصدتهثم ُتدفع باقي األ، معينة

 وحيقق األثر، ألنه جيمع بني توظيف األموال واستثامرها؛ وأرى أنه اقرتاح جدير باالهتامم

 مع مراعاة جانب العدالة مع املصارف، بامتصاص الزائد من املعروض النقدي املقصود

 . اإلسالمية

 ستخدام االحتياطي القانوين بإقراضه للمؤسساتا (3)وقد اقرتح بعض الباحثني

ولكن هذا ، أو إعادة استثامره لدى املصارف األعضاء، ذات النفع العام قرضا حسنا

إذ ال فائدة ، االقرتاح يبقى مرهونا برغبة املرصف املركزي باحلد من املعروض النقدي

                                           

 (، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،11ص( شابرا، حممد عمر، النظام النقدي واملرصيف يف نظام إسالمي )0)

 = هـ0010(، املجلد األول، 1املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، العدد )

، بحث غري 0993(، 06صا الرحيان، بكر، الرقابة املركزية واملصارف اإلسالمية )م؛ وأيض0980

منشور، البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامر؛ وأيضا أبو زيد، حممد عبد املنعم، الدور 

(، القاهرة، املعهد العاملي للفكر 80صاالقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق )

 م. 0996=  هـ0007، 0ط اإلسالمي،

 ( مصدر سابق. 51ص( الرحيان، بكر، الرقابة املركزية واملصارف اإلسالمية )1)

 ( مصدر سابق. 081ص( قلعاوي، غسان، املصارف اإلسالمية رضورة عرصية )3)
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ه مرة أخرى، من اقتطاعه من املصارف  . لقرض احلسنالسوق َعرْب اإىٰل  ثم ضخِّ

 : جتربة مرصف الدولة الباكستاين

 السياسة أداتني مهمتني من أدوات َرْغم أن مرصف الدولة الباكستاين قد ختىل عن

إال ، وعمليات السوق املفتوحة(، سعر إعادة احلسم) النقدية املتمثلة يف معدل املرصف

 مثل االختالف، النقديةأنه استطاع أن يستخدم مجيع األدوات التقليدية األخرى للرقابة 

 بل مل يكن هناك إحساس، ويف متطلبات السيولة النقدية، يف متطلبات االحتياطي النقدي

حيث كان احلد ، برضورة تغيري هذا املطلب منذ البدء يف أْسَلمة النظام املايل واملرصيف

نحو وعىٰل  ،% من إمجايل الطلب واخلصوم ألجل5األدنى ملطلب االحتياطي النقدي 

النقدية عند احلد الذي كانت عليه عشيَّة البدء يف أسلمة  (0)مشابه بقيت نسبة السيولة

 . (1)%35النظام املايل وهي 

 بل إن املصارف التجارية قد استطاعت خالل الفرتة التي تم فيها التحول أن حتقق

 ،م0986-81% للفرتة بني 17فكان معدل النمو يف أرباحها ، معدال أعىل من األرباح

 وزيادة يف معدل نمو رأس، م0981إىٰل  م0977% خالل الفرتة 7مقابل ما ال يزيد عن 

حتقيق خسارة بسبب إىٰل  ومل يؤد تبنيها للصيغ اإلسالمية، وتراكام يف االحتياطات، املال

 بل إن من املرصفيني الباكستانيني من يعتقد أن التحول اإلسالمي، ارتفاع معدل املخاطرة

                                           

ومة عىٰل ( نسبة السيولة: هي عبارة عن قيم االستثامر + األوراق املالية املمكنة البيع + القيم املتاحة مقس0)

الديون قصرية األجل، ويمكن التعبري عن هذه العالقة عىٰل نحو أبسط بأهنا حاصل املال املتاح عىٰل املال 

املستحق، انظر فريد باز، مكرم صادر جورج أيب صالح، معجم املصطلحات املرصفية ومصطلحات 

 م. 0985، 0ية، ط(، بريوت، احتاد املصارف العرب03صالبورصة والتأمني والتجارة الدولية )

 ( مصدر035ص( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية )1)

 سابق. 
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النظام عىٰل  اية املصارف من خسائر كانت متوقعة لو أن العمل استمرمحإىٰل  قد أدى

  .(0)القديم

 : السياسات الكيفية *

احلجم إىٰل  وليس، استخدام معني لالئتامنإىٰل  تلك الوسائل التي توجه»: وهي

 ،معينة قطاعات اقتصاديةإىٰل  توجيه االئتامنإىٰل  وهتدف هذه السياسة، (1)«الكيل لالئتامن

 ،وذلك يعني أن هذه السياسة ال تؤثر يف جمموع االئتامن، دف دعم هذا القطاع أو ذاكهب

 ويمكن أن يؤدي السلم، (3)وإنام تدعم االئتامن يف قطاع ما أو تقلص االئتامن يف قطاع آخر

التي يستطيع املرصف ، وذلك من خالل سندات السلم، دورا جيدا يف هذه السياسة

إىٰل  وال السلمـعن طريق توجيه رؤوس أم، انـجيه االئتماملركزي استخدامها يف تو

  .وفيام ييل تفصيل ذلك، القطاعات التي َيَود دعمها

 : سندات السلم بديل رشعي لسندات القروض

وجود تعامل واسع عىٰل  إن أدوات السياسة النقدية املختلفة تعتمد يف فاعليتها

وهو ما تفتقر إليه كثري ، لية متطورةوكذلك وجود أسواق ما، النطاق باألوراق املالية

 ولكن السؤال الذي، مما يشكل عائقا أمام استخدام هذه السندات، من البالد اإلسالمية

 يطرح نفسه كيف تستطيع احلكومة توفري حاجاهتا من رأس املال لدعم مشاريعها اإلنامئية

                                           

 ( مصدر111ص( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية )0)

 سابق. 

 ( مصدر سابق. 585ص)( سامي خليل، النقود والبنوك 1)

 فام بعدها( مصدر سابق، احلمزاوي، حممد كامل، اقتصاديات 199ص( الكفراوي، عوف، النقود واملصارف )3)

 ( مصدر سابق. 067صاالئتامن املرصيف )
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ل يتمثل يف استخدام هذا السؤاعىٰل  إن اجلواب ؟يف ظل حتريم التعامل بالفائدة الربوية

 . سندات السلم كبديل رشعي مناسب

 : كيفية استخدام السلم كبديل لسندات التنمية

تستطيع الدولة توفري رؤوس األموال الالزمة ملشاريعها اإلنامئية بطرح سندات 

ألن الدولة ؛ وأقرتح أن نسمي هذه السندات بسندات السلم املمتاز، سلم يف سلعة ما

 وتصدر هذه السندات. غريهاعىٰل  الوفاء ما جيعلها متميزةعىٰل  من القدرةوهلا ، مدين ملئ

ويمكن عن طريق ترتيب إصدارات ، لتمويل مشاريع حيوية وذات جدوى اقتصادية

 سندات السلم املرتبطةعىٰل  إجياد سوق للعرض والطلب، السلم األول ثم السلم املوازي

حيث يمكن تنظيم ، ةـالمي ذي العالقـم عنارص اإلنتاج القومي يف البلد اإلسـبأه

  :(0)النحو التايلعىٰل  إصدارات خمصصة هلا

 . سندات إعامر املمتلكات الوقفية وإحيائها *

 . إلنشاء املدارس والكليات، سندات املباين املدرسية *

، ةـة املحليـإلنشاء املشاريع ذات الصبغ، سندات املحافظات أو الواليات *

 . واملدن الصناعية، كاألسواق التجارية

مثل مؤسسة ، ن وتطوير املؤسسات اخلدميةـلتحسي، سندات املرافق العامة *

 . والكهرباء واملياه، واملوانئ واملطارات، املواصالت السلكية والالسلكية

 . واجلسور ذات الرسوم، سندات إعامر الطرق *

                                           

( محود، سامي، الوسائل االستثامرية للبنوك اإلسالمية يف حارضها واإلمكانيات املحتملة لتطويرها 0)

 ( املصارف اإلسالمية، بريوت، احتاد املصارف العربية،070صا وبني الوسائل االستثامرية )واملقارنة بينه

 م. 0989بدون رقم الطبعة، 
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 واملواطنني، وكل هذه السندات الصادرة للمشاريع املخصصة تعفي الدولة أوال

كام أن ختصيص ، بالنتيجة من دفع الفوائد لسندات التنمية الصادرة بطريق الدين العام

ويكشف اخللل الذي قد ، حسن التخطيطعىٰل  السندات باملشاريع الصادرة هلا يساعد

  .نظرا لوجود املستفيدين من محلة السندات املختصة بإيراد املرشوع، يواجه املرشوع املعني

 ال بد أن تكون هذه السندات اسمية؛ أن احلوالة باملسلم فيه غري جائزة ألهنا بيع وبام

 أال، وهناك سبب آخر جلعل هذه السندات اسمية، يد غري املسلم إليهمإىٰل  ال جيوز انتقاهلا

 وذلك ال يمنع أن، وهو حرمان املضاربني من فرص التالعب باألسعار واملقامرة عليها

 بأن يلتزم أصحاب هذه السندات آلخرين بام التزمت الدولة به، ازٍ يكون هناك سلم  مو

 وال بد للدولة عند األخذ بسندات السلم املخصص يف سلعة، ألصحاب تلك السندات

 : ما أن تأخذ يف االعتبار ما ييل

حيث يكون ، وذلك دعام لالقتصاد الوطني، حمليا ةً جمنتَ أن تكون هذه السلع ـ 

 أو، ةـكتقديم القروض احلسن، تاج هذه السلع بوسائل أخرىبإمكان الدولة دعم إن

املنتجني الذين أسلَمت يف سلعهم سلام عىٰل  وختفيف الرضائب، أو املضاربة، باملشاركة

 . التسليم يف املستقبلعىٰل  مما حيد من خماطر عدم القدرة، موازيا مع آخرين

 إما ألهنا ذات حاجة، والرعاية أن ختتار من السلع املحلية السلع األَْوىل باحلاميةـ 

 أو ملصلحة عامة، أو ألهنا صناعات وطنية ناشئة، كالسلع األساسية، اجتامعية عامة

 ؛أو مصنع بعينه، أن ال يكون هناك تعيني ملزرعة بعينهاعىٰل ، مراعاهتاعىٰل  حترص الدولة

 . ألن السلم يف املعني ممنوع إال إذا ُأِمن االنقطاع

ولعل أهم ، الدولة أن تدرس السلم دراسة مستوفاةعىٰل  ظة هنا أنوجيدر باملالحـ 

 ،والصفة، من حيث القدر، بنود هذه الدراسة ما يتعلق بالسلع املسلم فيها سلام خمصصا
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طرح تلك السندات إال إذا كانت واثقة من الوفاء بام التزمت عىٰل  وال ُتْقِدم، واألجل

 . به يف سندات السلم املخصص

 : سندات السلم كأداة من أدوات السياسة النقدية إىلٰ  احلاجة

تعترب األدوات النقدية اإلسالمية حاجًة ملحًة بالنسبة للمصارف اإلسالمية التي 

ال تستطيع من خالهلا ممارسة أنشطتها ، كثريا ما جتد نفسها غريبة يف بيئة مرصفية ربوية

 : (0)النحو التايلعىٰل  رفوتتضح معاناة هذه املصا، الوجه املرغوبعىٰل  املرصفية

قة ألعامل املصارف اإلسالمية *  خاصة فيام يتعلق، البيئة والقوانني الوضعية املَعوِّ

بعالقاهتا باملصارف املركزية حيث تساوي بينها وبني املصارف الربوية يف االحتياطي 

 امليزاتدون أن تستفيد هذه املصارف من ، والسقوف االئتامنية، ونسبة السيولة، النقدي

أو التعامل باألوراق املالية التي هلا عالقة ، التي يقدمها املرصف املركزي كسعر احلسم

 . بالفائدة الربوية

 وقصور قوانينها عن إمداد املصارف اإلسالمية، تعليامت املصارف املركزية *

 . بالسيولة عند احلاجة بتشجيع االستثامر والتصدير وإعادة اخلصم

والتي ،  حاجة هذه املصارف من السيولة عند احلاجة إليهاعدم إمكان توفري *

 . عن طريق سعر احلسم، يوفرها املرصف املركزي بأساليب ربوية

 ،نقص األدوات االستثامرية التي يمكن االستثامر بواستطها عند ورود الودائع *

                                           

 ( املصارف اإلسالمية،08ص( انظر شحادة، موسى عبد العزيز، فلسفة ومنهجية العمل املرصيف اإلسالمي، )0)

 ( مصدر سابق؛065صربة البنوك اإلسالمية )مصدر سابق؛ وأيضا حميسن، إبراهيم عبد احلليم، تقييم جت

(، رسالة ماجستري، 008صوأيضا العاميدة، حممد عودة، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية )

م، أبو زيد، حممد عبد املنعم، 0990كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك، األردن، 

 فام بعدها( مصدر سابق.  81صلنظرية والتطبيق )الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني ا

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



076 

 . وعدم إمكان تسييل هذه األدوات برسعة عند احلاجة

 : إىلٰ  عند ختطيطه ملوارده واستخداماهتا اضطرار املرصف اإلسالمي *

 . جعل مدد التمويل قصرية األجل ومتوسطةـ 

  العائد. ويقلل، مما يعيق االستثامر، االحتفاظ بسيولة مرتفعة ملواجهة الطوارئـ 

  وحسن استخدامه لتدفقات االستثامرات، تدفق الودائععىٰل  اعتامد املرصفـ 

 . امراتهعند وضع خطة توزيع وتنويع استث

 واستغالل املنافسني لبعض الناس تروجيا، الذهنية السائدة يف بعض املجتمعات *

 . ضد املصارف اإلسالمية

 ،األمور الرشعية بدقةعىٰل  عدم توفُّر األجهزة واملوظفني املدربني واملطلعني *

 . أعامل املصارف اإلسالمية بشكل كاٍف  وعىلٰ 

 : دى املصارف اإلسالميةل سندات السلم ومشكلة فائض السيولة

ب ـة نسبيا حتسبا للطلـاالحتفاظ بسيولة مرتفعإىٰل  تضطر املصارف اإلسالمية

استثامر فائض السيولة باملتاجرة إىٰل  مما أدى، وضيق القنوات االستثامرية لدِّيا، املفاجئ

 ىلٰ إ ونمو حجم األموال املستثَمرة هبذا األسلوب، بالسلع الدولية بأسلوب البيع اآلجل

عداك عن األسواق األخرى يف ، عدة مليارات من الدوالرات يف سوق لندن وحدها

هت للمصارف اإلسالمية والتقليدية أيضا انتقادات الذعة، أوروبا وأمريكا ، وقد ُوجِّ

 ،حساب األسواق التي أفرزت هذه األموالعىٰل  باهتامها بتنشيط األسواق األوروبية

وهو وإن ، ل اإلسالمية األخرى املتعطشة هلذه األموالحساب االستثامر يف الدووعىٰل 

العمل إىٰل  إال أنه ال يسهم يف حركة التحول، اتفق شكال مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

 بل الغالب أن عوائد املصارف اإلسالمية من وراء هذه االستثامرات، املرصيف اإلسالمي
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 . (0)تقل عن أسعار الفوائد العاملية للفرتات املشاهبة

 : (1)بينام يمكن للمصارف التقليدية أن حُتلَّ هذه املشكلة بعدة وسائل

 . مقابل الفائدة املحددة مسبقا، تبادل الودائع بني املصارف *

 . ربط األموال الفائضة يف ودائع ملدد حمددة لدى املصارف األجنبية *

 ،ابلة للتداولوسندات الديون الق، االستثامر يف أدوات الديون القصرية األجل *

 . وشهادات الودائع

مع العلم أن أغلب ، أو سندات الدين العام، االستثامر يف سندات اخلزينة *

املصارف املركزية ال حتتسب االستثامر يف األوراق املالية ضمن نسبة االئتامن املسموح 

  .(3)مما جيعل املصارف اإلسالمية يف وضع غري تنافيسٍّ مع املصارف الربوية، هبا

 . االستثامر يف أسهم الرشكات املحلية يف األسواق املالية *

 . استخدام جزء من السيولة يف املتاجرة بالرصف األجنبي *

                                           

( املصارف اإلسالمية، مصدر سابق، 150ص( قاسم، حممد قاسم، نامذج من جتارب البنوك اإلسالمية، )0)

 (، التحديات178صنصيف، عبد اإلله، دور املصارف اإلسالمية يف ظل املتغريات االقتصادية اإلقليمية )

مواجهة التكتالت الدولية، باريس، مركز الدراسات العريب األورويب، االقتصادية للعامل العريب يف 

 م. 0995، 0ط

 (، املصارف اإلسالمية، مصدر سابق. 153( قاسم، حممد قاسم، نامذج من جتارب البنوك اإلسالمية، )1)

برفع ( وقد أحسن املرصف املركزي األردين الذي راعى ظروف املصارف اإلسالمية يف هذه الناحية فقام 3)

% بالنسبة للبنوك 71% بالنسبة للبنك اإلسالمي األردين، مقارنة مع 75نسبة التمويل واالستثامر من 

التجارية األخرى، كام استثنى من نسبة االئتامن التمويل الذي يمنحه البنك اإلسالمي إىٰل القطاعات 

املسامهة العامة من عنارص  اإلنتاجية، باإلضافة إىٰل اعتبار قيمة مسامهة املرصف يف أسهم الرشكات

 ( مصدر سابق، حميسن،006صالسيولة، العاميدة، حممد عودة، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية )

 ( مصدر سابق. 068صإبراهيم عبد احلليم، تقييم جتربة البنوك اإلسالمية )
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وأخريا التحكم يف حجم األموال التي تِرُد هلذه املصارف عن طريق التحكم  *

 . بأسعار الفوائد التي تدفعها للمودعني

 تلكإىٰل  سالمية ال تستطيع أن تلجأأن املصارف اإل، ويتضح من كل ما تقدم

 نظرا التصاهلا املبارش بالفوائد كام أن بعض هذه املصارف حُيظر عليه االستثامر، الوسائل

ر املبارش ـنظرا الرتباطها غي، يف أسهم الرشكات املحلية ولو كانت مرشوعة الغرض

  .أي أن هذه الرشكات تتعامل مع النظام املرصيف التقليدي، بالفائدة

 : كيفية استخدام سندات السلم يف السياسة النقدية

والتحكم فيه ، سبق احلديث عن هدف السياسة النقدية املتمثل يف توجيه االئتامن

 وإن معدل، عن طريق التحكم يف حجم املعروض النقدي بواسطة جمموعة من األدوات

 الذي يؤديه يف األوراقالنحو عىٰل ، الفائدة لن يكون له أي دور يف التعامل هبذه السندات

 أن يكون (0)وقد اقرتح أحد الباحثني، املالية يف األسواق املفتوحة التي يتعامل فيها بالفائدة

 عن، توفُّر األموالعىٰل  التحكم يف السوق املفتوحة عن طريق إِحكام الرقابة غري املبارشة

م املؤسسات املالية التي تلتز، طريق تغيري نسبة االحتياطي القانوين من تلك السندات

وهو ما أحاول أن أطبِّقه يف ما يتعلق بالتحكم يف املعروض ، واملرصفية باالحتفاظ هبا

 . النقدي عن طريق سندات السلم

 وقبل احلديث، وفيام ييل توضيح آلية استخدام سندات بيع السلم يف توجيه االئتامن

وبالتايل ال ، لٍم أو مسلام إليهاال بد من بيان أن املصارف قد تكون رب س، عن هذه اآللية

 . باعتبار كون املرصف رب سلم أو مسلم إليه، بد من حتديد نوع سند السلم

وإن كان املرصف مسلام ، اعتربنا نوع السلم موجبا، فإذا كان املرصف رب السلم

                                           

 ابق. ( مصدر س17ص( عارف، حممد، السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي ال ربوي )0)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



079 

 وسبب هذه التسمية أن رب السلم هو الذي يكون إجيابيا ويقدم رأس، إليه سميناه سالبا

م ما التزم به بعد، املال أية حال فإن وعىٰل  ،فسميته سلام سلبيا، أما املسلم إليه فلم يقدِّ

 وبني كونه، فهو سلم موجب، األمر اصطالح للتفريق بني حالة كون املرصف رب سلم

 . فهو سلم سالب، مسلام إليه

 : استخدام سندات السلم لتقليص املعروض النقدي

 فإنه يأمر املصارف بزيادة، من املعروض النقديإذا رغب املرصف املركزي باحلد 

 يعني ذلك أن املرصف سوف، حمفظتها من األوراق املالية من سندات السلم السالبة

 ومن ثم التقليل من، ويمتص الفائض النقدي، يستقبل رؤوس أموال سلم من اجلمهور

مفيدا  ويكون ذلك، ويصبح املرصف مسلام إليه واجلمهور رب سلم، فرص االستثامر

 . عند رغبة الدولة يف ضبط االستثامر زيادة ونقصا

 فيأمر املصارف، وحيدث العكس إذا أراد املرصف املركزي زيادة املعروض النقدي

الذي تقدم املصارف بمقتضاه ، بزيادة حجم تلك املحفظة من سندات السلم املوجب

 عـوبالتايل تشجي، مما يعني زيادة املعروض النقدي، وال السلم للجمهورـرؤوس أم

ويف هذه احلالة ال يقيِّد املرصف املركزي تلك املصارف بإبرام عقود سلم يف ، االستثامر

 أن تكون باملقدارعىٰل ، وإنام يرتك تقدير ذلك للمصارف، أو يف سلعة بعينها، قطاع بعينه

 . الذي حدده املرصف املركزي هلا

 حتى ال، لسلبي واإلجيايبة النسبة بني نوَعي السلم اـومن الرضوري مالحظ

 يعني أن ما، رؤوس أموال سلم إجيايبإىٰل  تتحول رؤوس األموال املستقبَلة من اجلمهور

 فإذا كان هناك رغبة، السوق مرة أخرىإىٰل  تم ضخه، تم امتصاصه من الفائض النقدي

 حدد املرصف املركزي زيادة يف قيمة سندات السلم السلبي، بامتصاص الفائض النقدي

 حدد زيادة يف قيمة السلم، وإذا رغب يف تنشيط االستثامر، سندات السلم اإلجيايبإىٰل  سبةن
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 وحتدد تلك النسبة وفق ما يراه املرصف املركزي مناسبا، السلم السلبيإىٰل  اإلجيايب نسبة

 . االستقرار النقديعىٰل  للمحافظة

 : سندات السلم يف السياسة الكيفية

 حيث يمكن من خالل، كبرية يف السياسة النقدية الكيفية إن لسندات السلم فاعلية

وذلك ، أو صناعي، زراعي، قطاع اقتصادي معنيإىٰل  هذه السندات توجيه االستثامر

املرصف وعىٰل  ،أو دعم إنتاج سلعة بعينها، حسب رغبة الدولة يف تنشيط قطاع بعينه

بام حيقق ، القتصادية املختلفةاملركزي أن يأخذ باالعتبار عدالة التوزيع بني القطاعات ا

ويتم ذلك بأن يأمر املرصف املركزي املصارف ، (0)التوزيع العادل للثروة بني املسلمني

 فإذا رغب، ةـاظ بسندات سلم إجيايب يف سلعة ما حسب ما تقتضيه املصلحـباالحتف

ع طلب من املصارف أن ُتْسلِم يف هذا القطا، املرصف املركزي بتنشيط قطاع الزراعة

 أو دعم، والسكر وغريها، كالقمح واألرز، أو دعم السلع األساسية، ضمن سقف معني

 . القطاع الصناعي

 ،سواء بأدوات السياسة الكمية، إن من اجلدير بالذكر أن استخدام سندات السلم

 والتي غالبا، ضغوط تضخميةإىٰل  ال يؤدي، أم الكيفية يف احلقيقة نشاط استثامري حقيقي

 أو حتديد نسبة، اختاذ تدابري محائية َعرْب االحتياطي القانوينإىٰل  ملصارف املركزيةما ُتلجئ ا

 قدم املساواةعىٰل  املصارف املركزية أن ال تضع املصارف اإلسالميةعىٰل  لذا فإن، السيولة

 ر السيولةـتوفيعىٰل  ا وأن قدرة املصارف التقليديةـال سيم، مع املصارف التقليدية

                                           

% من السكان يف 11( يالحظ أن كافة الدول اإلسالمية تشرتك يف عدم عدالة التوزيع، حيث يتحكم 0)

يف  % من الدخل، مما يؤثر سلبا عىٰل األمن واالقتصاد، انظر كامل، عمر عبد اهلل، الركود وسبل معاجلته81

 يب يف مواجهة التكتالت الدولية،( التحديات االقتصادية للعامل العر063صاالقتصاد العريب اإلسالمي )

 مصدر سابق. 
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وأن األدوات النوعية هي خري وسيلة يمكن أن ، فضل بكثري كام مرَّ آنفاواستخدامها أ

 ،السيام وأن اخليارات متعددة، يتعامل هبا املرصف املركزي مع املصارف اإلسالمية

  :وهي كام ييل، وتلبي مطالب عديدة يرغب املرصف املركزي بتحقيقها، والوسائل متنوعة

 . (0)وسقوف االئتامن القطاعية، من خالل سقوف االئتامن اإلمجاليةـ 

ل ، حتديد اآلجال الزمنية القصوى ألجل السلمـ  التي ُيسمح للمصارف أن متوِّ

وقصرية ، فتكون سندات طويلة األجل يف املنازل والسلع املعمرة، أساسهاعىٰل  بالسلم

 . األجل كام هو احلال يف السلم الزراعي غالبا

فإن حتديد نسبة الدفعة النقدية ، م حاالبام أن رأس مال السلم واجب التسليـ 

 ولكن يمكن، وبالتايل ال بد من دفع رأس مال السلم كامال، املعجلة أمر غري مقبول رشعا

 آخذا يف االعتبار نوع، أن حيدد املرصف املركزي حدودا عليا ودنيا لرأس مال السلم

  .قتضيه احلاجةوذلك حسب ما ت، أو طويل األجل أو قصريه، أو صناعي، السلم زراعي

 وحتديد نسبة الربح الدنيا، نسب املشاركة يف الربحعىٰل  يعتمد (1)ثمة اقرتاحـ 

 وجه يؤثر يف ختصيصعىٰل ، حسب األنواع املختلفة ألوجه النشاط االقتصادي، والعليا

وطبقا لألولويات النسبية ملختلف ، املوارد بام يتناسب مع أهداف السياسة الوطنية

 . اد الوطنيقطاعات االقتص

ومن املمكن تطبيق هذا االقرتاح يف بيع السلم عن طريق إنشاء صندوق خاص 

وتكون سندات املشاركة ، برأس مال السلم يف املصارف التجارية التي متول بالسلم

                                           

 ( جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،19ص( شابرا، حممد عمر، النظام النقدي واملرصيف يف نظام إسالمي )0)

 م0980=  هـ0010(، املجلد األول، 1العدد )

 صدر سابق. (، م316ص( مركز دراسات أبحاث االقتصاد اإلسالمي، قراءات يف االقتصاد اإلسالمي )1)
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حسب ما يراه األخري مفيدا يف ، برأس مال السلم خاضعة لتعليامت املرصف املركزي

أو حتديد نسبة ، طريق حتديد نَِسب املشاركة يف الربحسواء عن ، التحكم بكمية النقود

 . أما اخلسائر يف هذه السندات فيتحملها املشاركون فيها، الربح الدنيا والعليا

، نـأو اخلاصة بمرصف معي، إصدار التوجيهات االئتامنية العامة للمصارفـ 

وبني ، جهة ويشمل ذلك حتديد حدود دنيا وعليا لنسب توزيع الربح بني املصارف من

 . سندات السلم من جهة أخرى الراغبني لدِّيا باالستثامر يف

 وسيلة اإلقناع األديب التي تبقى من مجلة األدوات يف يد املرصفإىٰل  هذا باإلضافة

، وهكذا نرى أن أدوات السياسة النقدية يف ظل نظام ال ربوي كثرية ومتنوعة، املركزي

خاصة فيام يتعلق ، سيولة بمثابة العالج األخريوجتعل من االحتياطي النقدي ونسبة ال

 . وحتسبا حلاالت السحب املفاجئ، حقوق املودعنيعىٰل  باحلفاظ

 : (0)جتربة مرصف الدولة الباكستاين يف السياسة الكيفية

مل يكن ، يف معرض قيام مرصف الدولة الباكستاين بإدارة وتنفيذ سياسته النقدية

وإنام كان مهتام أيضا بكيفية ، الئتامن يف االقتصاد فحسبمهتام بالتوسع العام يف حجم ا

 م ومرصف الدولة عاكف0971ومنذ عام . القطاعات املختلفةعىٰل  توزيع هذا االئتامن

 هدفها األسايس حتديد اجتاه وحجم التدفقات االئتامنية، صياغة خطة سنوية لالئتامنعىٰل 

 ،االستقرار النقدي من جهةعىٰل  ةبحيث تكون متمشية مع هدف املحافظ، يف االقتصاد

 . ومع األولويات واألهداف املرسومة يف خطة التنمية السنوية للبالد من جهة ثانية

ولصغار ، ولضامن توفري مبلغ حمدد مسبقا من املعونة املالية للزراعة بصورة عامة

                                           

( جستنية وآخرون، تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية عىٰل األعامل املرصفية، دراسة تطبيقية 0)

 ( مصدر سابق. 033صعىٰل النظام املرصيف الباكستاين )
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 كستاينفقد حدد مرصف الدولة البا، ولألعامل التجارية والصناعية الصغرية، املزارعني

 مع األخذ، أهدافا ائتامنية إلزامية خلدمة هذه األغراض يتم توزيعها بني املصارف املختلفة

 . والعوامل األخرى ذات العالقة، بعني االعتبار املركز املايل لكل منها

 فإنه يكون، وإذا أخفق مرصف من املصارف يف حتقيق األهداف االئتامنية املرسومة

يقوم هذا املرصف بإيداعه لدى ، يف صورة قرض ال ربويُعرضة لفرض عقوبة عليه 

 ويكون مساويا يف قيمته للمبلغ الذي نقص من إمجايل االئتامن الذي، مرصف الدولة

 التأثريإىٰل  إن هذا األسلوب الرقايب اهلادف. ُفرض عليه تقديمه للقطاعات املذكورة آنفا

مستخدما قبل تنفيذ النظام املرصيف القطاعات املختلفة قد كان عىٰل  يف توزيع االئتامن

 . واستمر استخدامه كذلك بعد تنفيذ النظام املرصيف الالربوي، الالربوي

 االستخدام السائد لسقوف االئتامن واألهداف االئتامنية اإللزاميةإىٰل  وإذا ما نظرنا

عىٰل  التوسع العام حلجم االئتامن وتوزيعهعىٰل  كوسيلتني من وسائل الرقابة الرضورية

استخدام أدوات أو إىٰل  يتضح لنا أنه مل يكن هناك شعور باحلاجة، القطاعات املختلفة

 ،دل املرصف كسالحـفإن عدم وجود مع، لذا؛ حد كبريإىٰل  ل أخرى للرقابةـوسائ

أية إىٰل  وأسلوب عمليات السوق املفتوحة بعد تطبيق النظام املرصيف الالربوي مل يؤديا

 استبدل بمعدل املرصف، فبموجب النظام اجلديد. السياسة النقدية مشكلة يف طريق تنفيذ

ة واملؤسسات ـام يقيض بقيام مرصف الدولة بتقديم التمويل للمصارف التجاريـنظ

أساس عىٰل  لسد العجز املؤقت يف السيولة النقدية املتوفرة لدِّيا، االئتامنية املتخصصة

 . هذا اإلجراء أية مشكالت يف التطبيقومل ينشأ عن . املشاركة يف األرباح واخلسائر

 : السلم يتميز بفاعلية متويلية عالية* 

وهي معيار التوافق مع ، تتميز الفاعلية التمويلية للسلم من خالل ثالثة معايري

فيام ييل أعرض هلذه املعايري يف ، تعبئة املوارد ومن ثم توظيفهاعىٰل  ومعيار القدرة، البيئة
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، ثم أناقش مدى توافر هذه املعايري يف السلم، قتصاد اإلسالمياالقتصاد الوضعي واال

 : النحو التايلعىٰل  وذلك

 : معيار التوافق مع البيئة

وأهدافها مع ، وأدواهتا، وُيعنى هبذا املعيار مدى توافق صيغة التمويل وأسسها

راكيب وت، بام فيها من قيم وسلوك، طبيعة البيئة االقتصادية والفكرية التي تطبق فيها

، بحيث يتقبل املجتمع مضمون هذه الصيغة التمويلية، واجتامعية، ونفسية، اقتصادية

 واستثامر، ومن ثم تتمكن هذه الصيغة من تعبئة املوارد وتوظيفها، حتقيقهاعىٰل  ويتعاون

أن أسلوب التمويل ال بد أن يكون نابعا من البيئة عىٰل  مما يؤكد، ةـاملال بصورة منتج

 تتناقض سلوكيا وفكريا مع البيئة، ال مستوَردا من بيئة أخرى، والفكرية نفسهااالقتصادية 

ويظهر ذلك جليا من خالل اختالف الضوابط التي ، التي تستخدم فيها صيغة التمويل

 . وضوابط التمويل يف االقتصاد الوضعي، يعتمدها االقتصاد اإلسالمي يف التمويل

  :ضوابط التمويل يف القتصاد اإلسالمي

 ،التمويل نشاط إنساين يتم فيه إنفاق مال ُبغية حتقيق أهداف اجتامعية واقتصادية

وبالتايل ، وال يمكن فصل أفعال اإلنسان وأنشطته عن فكره وتصوره للحياة والكون

 وأن الترصف فيه، املال ملك هلل عز وجل نإملسلم أن يلتزم باإلسالم من حيث اعىٰل  فإن

 أو الغاية التي يستخدم من، سواء يف كيفية استخدامه، المجيب أن خيضع ألحكام اإلس

 ومعنى ذلك أنه ال بد من وجود ضوابط رشعية، وما يرتتب عليه حرام فهو حرام، أجلها

 ،أو معنوي سواء كانت يف صورة عائد مادي، ليحقق مصلحة مرشوعة، لعملية التمويل

 : (0)لضوابطوفيام ييل أهم تلك ا، لفرد أو جلامعة، دنيوي أو أخروي

                                           

فام بعدها(، بريوت، مؤسسة الرسالة، 081( دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )0)

 م. 0980، 0ط
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 : ل متويل ملحرم *

أو من ، فال جيوز أن يقدم الشخص ماال أو خربة لتمويل سلع أو خدمات حمرمة

 :تعاىلٰ  مصداقا لقوله، ر ذلكـواالحتكار وغي، الغش: مثل، يستخدم أساليب حمرمة

 وبذلك فإن موارد، ]1املائدة: [ ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ﴿

د  . وتضيع يف متويل أشياء ضارة ومدمرة ،وطاقات اجلامعة ال َتتبد 

 : ل متويل بمحرم *

 فال يتم برشوط جمحفة، ومعنى ذلك أنه جيب أن يتحقق التمويل بأسلوب حالل

 أو زيادة الثمن زيادة، مثل تدين الثمن يف التمويل بالسلم، وضارة بمن يقدم له التمويل

وغري ، التمويل بالقرضعىٰل  ةومن ذلك اشرتاط فائد، جمحفة يف التمويل ببيع املرابحة

 . ذلك من األساليب الضارة

 : مراعاة املصالح الروحية والجتامعية *

 فهناك من، ا حيقق له ربحا ماديا فقطـومعنى ذلك أال حيرص املسلم متويله فيم

 ،الفرد أن يمول غريه يف بعض احلاالت دون انتظار عائدعىٰل  املصالح الروحية ما توجب

ة والربحية القليلة، ذلك ومن، اقتصادي ، متويل املشاريع االجتامعية ذات احلاجة امللِحَّ

ويكون العائد عندئذ عائدا ؛ سبيل الصدقةعىٰل  أو، أو إعطاء املحتاجني قروضا حسنة

ڤ   ڤ ڤ ڤ ﴿ ،يف اآلخرة تعاىلٰ  ثم جيده عند اهلل، معنويا يرى فاعله أثره يف حياة الناس

 .]1املائدة: [ ﴾  ڃ   ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ   *ڦ ڦ

الدولة عىٰل  واالقتصادية العامة فيجب، مراعاة اآلثار االجتامعية وينبغي كذلك

 ،يام حيقق الكفاية لألفراد واألرس، أن تراعي مبدأ األولويات يف التمويل العام واخلاص
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 وعليه فإن اإلسالم يوجب التزاما اجتامعيا، وال خيتلف األمر كثريا يف التمويل اخلاص

 وذلك يف تلبية حاجات اإلنسان األساسية التي ال تستقر حياته، ألغنياء جتاه الفقراءاعىٰل 

 . إال هبا

 : ضوابط التمويل يف القتصاد الوضعي

 هو العائد، إن األساس الذي تدور حوله العملية التمويلية يف االقتصاد الوضعي

 ،م عملية التمويلدون وجود ضوابط ترشيعية حتك، املمولعىٰل  االقتصادي الذي يعود

فاالقتصاد ، النحو الذي مر ذكره يف الترشيع اإلسالميعىٰل  أو حتدد أهدافها وأولوياهتا

، أو االدخار، سواء حرية اإلنفاق، الوضعي يطلق ألفراده احلرية االقتصادية الكاملة

فاملمول يقوم يالتمويل ما ، وال يوجد ضابط للتمويل سوى ضابط الربح، أو االستثامر

 ومن، فإن جهاز السوق يعرتف به، وأي متويل حيقق الربح، م حيقق له ذلك عائدا جمزيادا

ة ، ذلك إرضار باملجتمع يف أخالقهعىٰل  وإن ترتَّب، ثم فله قيمة اقتصادية أو تعميق اهلوَّ

 . بني األغنياء والفقراء

 متوازنا إال أنه ينبغي أن يكون هذا الربح، وإن كان الربح هدفا مرشوعا يف اإلسالم

التي ، ومع القيم السامية واألحكام الرشعية يف اإلسالم، مع املصلحة العامة للمجتمع

 وحتقيق، وحتقيق اخلالفة يف األرض، جتعل من اإلنسان حجر الزاوية يف بناء املجتمع

ويرى ، رضورياته وحاجياته يف ظل من العدالة االجتامعية التي حرص اإلسالم عليها

 . (0)ذلك هو ما تعتمد عليه نظرية التنمية اإلسالمية احلقيقيةبعض الباحثني أن 

                                           

(، التحديات 066ص( انظر: كامل، عمر عبد اهلل، الركود وسبل معاجلته يف االقتصاد العريب اإلسالمي )0)

االقتصادية للعامل العريب يف مواجهة التكتالت الدولية، مصدر سابق؛ وأيضا عبده، مجال حممد، دور 

، 0مؤسسة الرسالة، ط: الفرقان، بريوتدار : (، عامن93صاملنهج اإلسالمي يف تنمية املوارد البرشية )

 م. 0980=  هـ0010
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 : مناقشة مدى توافق السلم مع البيئة اإلسالمية

، من الواضح أن التمويل بالسلم يف االقتصاد اإلسالمي يتميز بضوابط رشعية

، كام هو واضح عند احلديث عن مزاياه التي سبق احلديث عنها، واقتصادية، واجتامعية

وإن اتفق االقتصادان يف بعض الضوابط ، زايا ال تتوافر يف االقتصاد الوضعيوهي م

 إال أنه، (0)كام هو احلال يف البيع مؤجل التسليم، واجلزئيات يف معامالت مشاهبة للسلم

ويتجىل ذلك الفرق يف ، يبقى هنالك فرق أسايس جيعل ذلك االتفاق هامشيا ال قيمة له

ع تلك الضوابط يف ال فهو ، سلم وغريه من املعامالت الرشعية هو اهلل عز وجلأن مرشِّ

 ،مما يشعر املمولني باالطمئنان، وهو أمر مهم يف استقرار الترشيع وثباته، املحلل واملحرم

 كام هو يف احلال القوانني والنظم، وعدم اخلوف من صدور ترشيع ِّيدم الترشيع السابق

 . السلطةعىٰل  أهواء القائمنيالتي رسعان ما تتغري وتتبدل بتغري ، الوضعية

كالبيع مؤجل التسليم ، الربا والغررعىٰل  صيغ التمويل القائمةإىٰل  وإذا نظرنا

نرى أهنا ، من الصيغ املطبقة يف العامل اإلسالمي يف ضوء معيار التوافق مع البيئة، وغريه

، ظرته للاملون، قامت يف بيئة مادية بحتة ترى أن االقتصاد علم ال عالقة له باألخالق

من ، وإلنفاقه تتناقض متاما مع الضوابط اإلسالمية التي سبق اإلشارة إليها، ومللكيته

 األنانيةعىٰل  بخالف االقتصاد الرأساميل القائم، حيث اجلمع بني حرية الفرد وحق اجلامعة

التي جتمع ، وهي نظرة ال تتفق ونظرة اإلسالم للتمويل واالستثامر، والفردية املتطرفة

 . بني دور كل من الدول والفرد يف عمليات االدخار واالستثامر

، وإذ كانت تلك األساليب التمويلية قد نجحت اقتصاديا عند التطبيق يف بيئاهتا

                                           

( ليست البيوع اآلجلة التي جتري يف األسواق املالية من قبيل السلم؛ ألن الثمن يؤجل إىٰل موعد التصفية 0)

وانظر حممد، يوسف كامل، املرصفية اإلسالمية األزمة واملخرج  (301)صوبيع املبيع قبل قبضه، انظر 

  م.0996= هـ 0006دون مكان النرش ورقم الطبعة، دار النرش للجامعات املرصية  ( بترصف،135ص)
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 أن نجاحها اقتصادياإىٰل  هذا باإلضافة، ها لِقَيت ظروفا اقتصادية مناسبةـفذلك ألن

بل مل خيُل ذلك النجاح ، جتامعيةال يعني أهنا قد نجحت من الناحية اال، نسبي وبشكل

 ،وما يصلح هنا»: قال يف متويل التنمية يف أمهية البيئة االقتصادية، من آثار اجتامعية سيئة

ذاتية وخارجية ، فوق ذلك فقد استجمعت هناك رشوطا موائمة، قد ال يصلح هناك

 ولذا، نها خاصةهي غري متاحة اآلن للدول النامية عامة واإلسالمية م، مكنتها من النجاح

أو التجربة ، فقد آمن مجهرة االقتصاديني املعارصين بتعذر حماكاة التجربة الرأساملية

 . (0)«االشرتاكية يف نطاق الدول النامية

 : تعبئة املواردعىٰل  معيار القدرة

 ،إن ما يتضمنه بيع السلم من مزايا رشعية من حيث إباحته برشوطه الرشعية

وتوفري ، باالستفادة من ُرْخص الثمن، التي حيققها ألرباب السلمواملزايا االقتصادية 

 قادر، مع إمكان توفري الضامنات الكافية للوفاء، الصفة يف آجاهلا املناسبةعىٰل  السلع

 أنه يعترب صيغة استثامرية مهمةإىٰل  باإلضافة، جذب األموال كرؤوس أموال سلمعىٰل 

وهو ، خرى التي تشاركه يف مهمة تعبئة املواردجانب الصيغ األخرى اإلسالمية األإىٰل 

 إىلٰ  أمهية خاصة يف ظل مشكلة التمويل يف الدول اإلسالمية التي ترجع ما ُيكسب السلم

 . عدم تعبئة ما لدِّيا من فوائض كامنة

عىٰل  إن تعبئة املوارد تربز كحاجة ملحة بسبب اعتامد العديد من البالد اإلسالمية

 التمويل اخلارجي تباطؤ معدل االدخارعىٰل  االعتامدعىٰل  ترتب فقد، التمويل اخلارجي

 التمويلعىٰل  االعتناء بتنمية مصادر الفائض الداخيل اعتامداعىٰل  كام أثر تأثريا سلبيا، املحيل

ذلك أن رشاء أساليب التقنية األجنبية قد ترتب عليه إمهال وتدمري إىٰل  يضاف، اخلارجي

                                           

 ( مصدر سابق. 61ص( دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )0)
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من  ،ونزوح الفائض للخارج يف صورة أرباح وغريها، ليةلوسائل وأساليب تقنية حم

 . (0)الدول املتقدمةإىٰل  الدول النامية

 : توظيف املواردعىٰل  معيار املقدرة

 إن تعبئة املوارد هي اخلطوة التمويلية األوىل تليها خطوة أخرى أال وهي توظيف

 والسلم، وشتى وجوه اإلنفاق واالستفادة منها يف إقامة االستثامرات املتنوعة، تلك املوارد

 كرؤوس، كصيغة متويلية له دور يف توظيف تلك املوارد يف القطاعات االقتصادية املختلفة

ذلك دور السلم املرجو عند احلديث عن عىٰل  ومثال، أموال سلم متول إنتاج املسلم فيه

 . عالج فوائض السيولة خاصة لدى املصارف اإلسالمية

 سيةاملزايا السيا: ثالثا  

 : كام ييل، حيقق السلم مزايا سياسية عديدة

 : حتقيق األمن الغذائي *

 يدفع باإلنتاج، إن ميزات السلم كصيغ متويل عالية الكفاءة خاصة يف جمال الزراعة

زراعتها عىٰل  واستغالل األراِض التي ال يقدر أصحاهبا، الزيادة والوفرةإىٰل  الزراعي

 يل فإن تطوير قطاع الزراعة يعني اكتفاء األمة يف احتياجاهتاوبالتا، رأس املالإىٰل  حلاجتهم

 ،وحتقيق االستقرار السيايس الداخيل، وتوفري احلاجات األساسية للشعب، الغذائية ذاتيا

مما ِّيدد متاسك األمة ، بدال من أن تثور الفتن الداخلية بسبب نقص تلك احلاجات

 . (1)ووحدهتا

                                           

 ( مصدر سابق. 60ص( دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )0)

 (.380)ص( انظر من هذا البحث 1)
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 : يسيساهم يف حترير القرار السيا *

 جتعله يلعب دورا مهام يف تطوير، إن امليزات االقتصادية التي يتمتع هبا السلم

 ،وصناعة، زراعة، قوة األمة اقتصادياإىٰل  ومن َثم يؤدي، القطاعات االقتصادية املختلفة

 الذي حياول استغالل حاجتها من املواد، وخروجها من دائرة الضغط األجنبي، (0)وجتارة

 بل تتحول من أمة مستجيبة، ليوجهها الوجهة السياسية التي يريدها، يةالغذائية األساس

 . هلا قوهتا ومكانتها، أمة ضاغطةإىٰل  للضغوط

 : املزايا الجتامعية: رابعا  

يؤدي يف ، إن توفري رأس املال الالزم لتمويل إنتاج احلرفيني واملزارعني وغريهم

ص العمل املناسبة لكثري من العاطلني عن وتوفري فر، البطالةعىٰل  القضاءإىٰل  النهاية

مما حيول دون ، األقلعىٰل  وسيوفر ألرسهم كفايتهم من حاجاهتم األساسية، العمل

  .بسبب عدم توفر أسباب العيش الكريم هلم، انحراف أفراد تلك األرس

الذين يتعهد البنك ، باستطاعة البنك متويل صغار احلرفيني»: قال أحد الباحثني

 وهذا يؤكد مدى قدرة السلم، مقابل ما يدفع من متويل سابق، اجهم وتسويقهبأخذ إنت

مع االستجابة جلميع ، حتقيق النامء االقتصادي يف خمتلف املجاالت والنشاطاتعىٰل 

 . (1)«حاجات املجتمع

 : مفهوم البطالة

مزاولة عمل عىٰل  يعرف الشخص املتعطل عن العمل بأنه ذلك الشخص القادر

                                           

 (.518)صنظر من هذا البحث ( ا0)

 (، عامن، دار املسرية،151ص( الرسطاوي، فؤاد عبد اللطيف، التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص )1)

 م. 0999=  هـ0011، 0ط
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 . (0)ولكنه ال جيده، احلصول عليهإىٰل  ويسعى، تصادية واجتامعيةله قيمة اق

، وفرتة التوزيع العمري، وتتزايد البطالة يف البالد العربية بسبب النمو السكاين

وأصبحت حماوالت اهلجرة للعمل خارج املنطقة سمة هيكلية ، والركود االقتصادي

 أوروبا وأمريكاإىٰل  املهاجرين ومن املتوقع أن تبلغ نسبة خرجيي اجلامعات، للتشغيل

-0985رة من ـج جامعي عريب يف الفتـني خريـ% من العرشة مالي51راليا ـوأست

 مل يعد القطاع العام وال القطاع اخلاص قادَرْين، ومنذ منتصف الثامنينات. (1)م1111

وتعامل بيانات البطالة بحذر ، توفري فرص العمل للخرجيني والعاطلني عن العملعىٰل 

 . كام أهنا ال تتوفر بشكل كامل ودقيق، شديد ألسباب سياسية يف بعض األحيان

ويقدر ، 0993% عام 01أن البطالة ختط ت إىٰل  ويف مرص يشري مسح قوة العمل

وبأن غالبية العاطلني هم من ، % يف السنوات التالية03نحو إىٰل  أن هذه النسبة ارتفعت

. عرب عن عدم املواءمة بني التعليم وحاجة السوقي، وهو عائد سلبي للتعليم، املتعلمني

 ،% يف العراق33و، % يف اجلزائر10وقدرت معدالت البطالة يف بداية التسعينات بحوايل 

 05ويقدر مستوى البطالة يف الدول العربية ككل بنسبة ترتاوح بني ، % يف األردن09و

مليون  31إجياد حوايل  إىلٰ  حاجة الدول العربية جمتمعةإىٰل  وتشري التقديرات، %11و

 . (3)م1115فرصة عمل من اآلن وحتى عام 

                                           

 ( التنمية من منظور005ص( احلموري، قاسم، التضخم والبطالة يف إطار التكيف االقتصادي اإلسالمي )0)

 م. 0990لكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، بدون رقم الطبعة، إسالمي، عامن، املجمع امل

(، عامن، منتدى الفكر 70ص( زحالن، أنطوان، احتياجات الوطن العريب املستقبلية من القوى البرشية )1)

 م. 0991، 0العريب، ط

 ، جملة بحوث(98ص( الزقلعي، عبد احلفيظ حمفوظ، متويل املرشوعات الصغرية آلية ملكافحة الفقر والبطالة )3)

 .م1111(، القاهرة، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، السنة التاسعة، 09اقتصادية عربية العدد )
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 وتضع البالد، وال شك أن األرقام السابقة تشكل حتديا كبريا لالقتصاديات العربية

العربية أمام مشكلة قد تكون هلا أبعادها اخلطرية اجتامعيا وسياسيا إن مل يتم تداركها يف 

 اءـمشجٍع يف وقت حتاول فيه الدول ختفيض أعبويبدو األمر غرَي . ت املناسبـالوق

وتطبيق إجراءات أساسية لإلصالح ، ورفع الدعم، ومعاجلة عجزها، املوازنات العامة

 . (0)الفئات حمدودة الدخل والفقريةعىٰل  وانعكاساهتا السلبية، االقتصادي هلا تكلفتها

 : أنواع البطالة

 ك فإن تأثريها السلبي خيتلف باختالفونتيجة لذل، إن البطالة تأخذ أشكاال خمتلفة

والبطالة ، ومن هذه األشكال البطالة االختيارية التي حتدث بإرادة العامل، أشكاهلا

 للوقوف، وفيام ييل تفصيل هذين النوعني وأسباهبام. اإلجبارية التي حتدث من غري إرادته

 . السلم يف معاجلة البطالة بأنواعها كيفية مسامهةعىٰل 

 : (1)ة الختياريةالبطال *

وذلك نتيجة للتحليل االقتصادي الذي ، تظهر هذه البطالة بمحض إرادة العامل

 (3)فإذا ظهر أن املنفعة احلدية. ومعدل األجر احلقيقي، يقارن بني معدل اإلنتاجية للعامل

 وهذا ما يأخذ، فإن العامل خيرج من ميدان العمل، للفراغ أعىل من املنفعة احلدية لألجر

                                           

(، جملة 98( الزقلعي، عبد احلفيظ حمفوظ، متويل املرشوعات الصغرية آلية ملكافحة الفقر والبطالة )0)

 ر سابق. م، مصد1111(، السنة التاسعة، 09بحوث اقتصادية عربية العدد )

(، التنمية من منظور 006( احلموري، قاسم، التضخم والبطالة يف إطار التكيف االقتصادي اإلسالمي )1)

 إسالمي مصدر سابق. 

 ا يستهلك من سلعة ما بوحدة واحدة( املنفعة احلدية: هي الزيادة يف املنفعة الكلية التي ترتتب عىٰل زيادة م3)

 ( بريوت، دار516صوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية )فقط، هيكل، عبد العزيز فهمي، موس

 م. 0981النهضة العربية، دون رقم الطبعة، 
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ولكن » رة اإلرضابات العاملية وخروجها عن العمل خاصة يف االقتصاد الرأساميلصو

 وال حيدث بصفة، وبقصد حتسني ظروف العمل وأجره، رات مؤقتةـهذا حيدث لفت

 وذلك ألن سوق، وقليال ما حيدث ذلك يف املجتمع اإلسالمي، (0)«مستمرة لنفس العامل

 لـاملسلم من أجعىٰل  إن العمل واجب وفوق ذلك، العمل اإلسالمية هلا ما يضبطها

 ويرتبط بالدخل الناتج من العمل، من تلزم به النفقةعىٰل  الذي منه ينفق، اكتساب الدخل

 . اإلحسان والتصدقعىٰل  القدرة

 : (1)البطالة اإلجبارية *

 وتظهر بأشكال خمتلفة، فهي مفروضة عليه، هذه البطالة ال دور للفرد العامل فيها

 : منها

 : البطالة الفنية *

تتمثل يف ، وإدخال أساليب إنتاج جديدة، تظهر بسبب تطور أساليب اإلنتاج

بحيث يظهر فائض األيدي العاملة ، حساب العاملعىٰل  استخدام وسائل تقنية جديدة

 ة التيـوهذا ما حدث بعد الثورة الصناعي، الذي يسعى أرباب العمل للتخلص منه

 . وج من العملأجربت كثريا من العامل للخر

 إىلٰ  ويعالج السلم هذا النوع من البطالة بأن يقدم رب السلم رأس مال السلم

 ةـأو بعثات علمي، شكل رسوم دوراتعىٰل  ن عن العملـاملسلم إليهم من املتعطلي

شكل عىٰل  أو، أيدي األساتذة املاهرينعىٰل  كالتدريب، شكل منافععىٰل  أو، للمتدربني

                                           

 ( جاءت هذه اإلضافة يف سياق مالحظات فضيلة الدكتور املرشف. 0)

 فام بعدها(، التنمية007ص( احلموري، قاسم، التضخم والبطالة يف إطار التكيف االقتصادي اإلسالمي )1)

 إسالمي، مصدر سابق.  من منظور
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 أن يسلِم املسلم إليهم املهارات واخلربات التي اكتسبوهاعىٰل ، (0)يبأجهزة وأدوات للتدر

 . أجلها مسبقاعىٰل  قد تم االتفاق، كسلم يف املنافع، شكل مسلم فيهعىٰل 

 : البطالة املوسمية *

حيث ، تظهر غالبا يف املجتمعات ذات النمط اإلنتاجي البدائي وخاصة الزراعي

 ويعالج السلم. س املزارعون ينتظرون موسم القطفثم جيل، تزرع األرض يف فصل معني

 هذا النوع من البطالة بتقديم التمويل الالزم للمزارعني من أجل التوسع الرأيس واألفقي

سواء عن طريق تقديم ، واالستفادة منهم يف استصالح األرض الزراعية، يف زراعتهم

ويكون السلم يف إنتاج ، أو متليكهم إياها باملسلم فيه، األرض يف صورة رأس مال سلم

 . (1)تلك األرض أو غريها

 (: املقنَعة) البطالة املسترتة *

وتظهر غالبا يف قطاع ، وتظهر عندما يكون أداء الشخص دون مستوى مؤهالته

 وقصور التنمية عن، وسبب ذلك زيادة يف عرض قوة العمل املثقفة، الوظائف واخلدمات

كن معاجلة هذا النوع من البطالة بتوفري التمويل ويم، استيعاهبم يف مرشوعات إنتاجية

رات ـاخلبإىٰل  وحاجتها، ةـها العاليـالالزم للمرشوعات الكربى والتي تتسم بتقنيات

املصارف وعىٰل  ،رأس أولويات التمويل بالسلمعىٰل  وجعل هذه املشاريع، املتخصصة

للتمويل بالسلم للمشاريع  وأن تعطى األولوية، اإلسالمية أن تقوم بدورها يف هذا املجال

 والتي غالبا ما تتميز، إحالل اخلربات املسلمة حمل اخلربات األجنبيةعىٰل  التي تعمل

ر يف توفري تلك ـالدولة املسلمة عبء  كبيعىٰل  ويقع، ب وامتيازات مبالٍغ فيهاـبروات

  .املشاريع ودعمها ماديا ومعنويا

                                           

 (.078)ص( انظر من هذا البحث 0)

 (.031)ص( انظر من هذا البحث صفحة 1)
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 : البطالة الطبيعية *

، أو الكوارث الطبيعية، أو كرب السن، أو العجز، ملرضوتظهر بسبب ظروف ا

 التعاىٰل  وهذه ظواهر طبيعية جيرِّيا اهلل، وانحباس األمطار، واألعاصري، الزالزل: مثل

 واملريض والعاجز وكبري السن بمقدورهم أن يستفيدوا من عقد السلم. يد لإلنسان فيها

وليس بالرضورة أن ُيعدوا املسلم فيه  ،الوفاءعىٰل  بإبرام عقد السلم متى كانوا قادرين

 . ولكن بإمكاهنم االستعانة بالغري، بأنفسهم

 بتقديم، فالسلم يصبح رضوريا يف إعادة بناء ما هتدم، أما البطالة بسبب الكوارث

وعامال مهرة وغري ، منافع كاخلربات اهلندسية واالستشارية، التمويل بأشكاله املتعددة

وكل هذه األشكال من التمويل ، أو نقدا، بناء واإلنشاءاتأو سلعا كمواد ال، رةـمه

  .البطالةعىٰل  والقضاء، وخاصة إن كانت يف شكل منافع هلا دورها يف توفري فرص العمل

 : البطالة اهليكلية *

ع أو ـا حيدث عند حتويل املصانـكم، تنتج عن التغري اجلغرايف ألدوات اإلنتاج

وزيادة يف الطلب يف ، يحدث ركود يف املنطقة األوىلف، أخرىإىٰل  املشاريع من منطقة

، وانتقال مصنع من مكان آلخر أمر طبيعي، وتبقى هذه البطالة مؤقتة، املنطقة اجلديدة

 تعاىٰل.  والرضب يف األرض لطلب الرزق طاعة هلل

 : البطالة الدورية *

ة أو تتدخل دول جديد، تنتج عن األزمات االقتصادية عندما تقل الصادرات

حتقيق التكامل والتعاون االقتصادي بني إىٰل  وهنا تربز احلاجة املاسة، يف ميدان اإلنتاج

 ،ال بد من إزالة العوائق، وحتى يتمكن السلم من أداء دوره املطلوب، البالد اإلسالمية

 وإن السلم من خالل دوره، واملسلم فيه يف صورمها املختلفة، أمام انتقال رأس مال السلم
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ة ـمعاجلعىٰل  وسيعمل، ر التمويل للمشاريع املختلفة سيزيد من الصادراتـيف توفي

 . االختالالت اهليكلية يف اإلنتاج

 ادـمية البعد اإلنساين يف التمويل يف االقتصـأهإىٰل  وقد أشار بعض الباحثني

 وجعله خطا فاصال بينه وبني االقتصاد الرأساميل الذي جيعل التمويل عملية، اإلسالمي

، استخدام مصطلح التمويلعىٰل  ويتحفظ االقتصاد اإلسالمي»: فقال، ية بحتةماد

، ومرجع ذلك أن هذا املصطلح يؤخذ من مادته أن العملية عملية مالية بداية وهناية

 فقد تبني لنا أن االستثامر يتوقف، ويف ذلك حط  لدور اإلنسان وطاقته يف تلك العملية

وقد يكون لالقتصاد الوضعي ، مالية وطاقات برشيةموارد : نوعني من املرتكزاتعىٰل 

 . (0)«ما هو سائد من الصورة النقدية للتمويلإىٰل  عذره يف استخدام هذا التعبري نظرا

*          *          * 

                                           

 ( مصدر سابق. 077ص( دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )0)
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 املبحث الثاين

 خماطر بيع السلم 

ا فال بد أن يكون الربح نظري م، إن أي معاملة من املعامالت ال ختلو من املخاطرة

 حيث هنى النبي، ومواجهة لعدم التأكد، وما يتحمله من خماطرة، يقدم اإلنسان من جهد

 وحرص الرشع أن يكون هناك، كام أنه هنى عن الغرر واملقامرة، عن ربح ما مل يضمنملسو هيلع هللا ىلص 

 . فال إذعان وال استغالل، يشء من التكافؤ بني طريف العقد

 ،وتسليم املسلم فيه يف املستقبل، راوبام أن السلم بيع يتم فيه تسليم رأس املال فو

 ،كان ال بد من تاليف ذلك الغرر، ومزيد غرر عن البيع املنجز، كان فيه يشء من املخاطرة

 ،وتوفر األمان الكايف للمتعاملني، وذلك بتوفري الضامنات الكافية التي تدرأ تلك املخاطر

 : وسبل تالفيها واحلد منها، وفيام ييل عرض لتلك املخاطر

 : ظهور رأس املال معيبا بعد قبضه: ول  أ

 كأن، أو مستحق للغري، ثم يتبني بعد ذلك أنه معيب، قد يتم قبض رأس مال السلم

 ذلكعىٰل  ألنه مل يطلع، عندئذ يصبح قبول املسلم إليه َمُشوبا، يكون مرهونا أو مبيعا آلخر

 وال بد عندئذ من، لعيبولو اطلع عليه قبل إبرام السلم مل يقبل به لوجود ذلك ا، العيب

 : مها، التفريق بني أمرين

 : إذا كان رأس املال معينا *

 إجازة املستحق أوعىٰل  ويتوقف السلم، وعليه يتعلق حق املسلم إليه بتلك العني
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ألن حق املسلم إليه متعلق بعني ، وإال فسخ السلم، فإن أجاز مىض العقد، املسلم إليه

 . (0)وال يمكن إقامة غريه مقامه، باولكنه ظهر معي، رأس مال السلم

ولكن ينبغي أن يالحظ أن إجازة املستحق واملسلم إليه ُتقبالن إذا تبني أن رأس 

 أما إذا كان خمتلفا يف جنسه عن رأس املال املتفق، مال السلم معيب بنقص صفة من صفاته

هذا إذا ، (1)ألن التفرق حصل عن غري قبض، فعندئذ يفسخ السلم وال خيار هلام، عليه

 . كان مجيع رأس املال معيبا أو مستحقا

قال يف ، فعندئذ يصح السلم يف غري املعيب، أما إذا وجد بعضه معيبا دون بعض

 أو، أو معيبا، هذا الذي ذكرناه إذا وجد املسلم إليه كل رأس املال مستحقا»: البدائع

 ِجزـستحقاق إذا مل يُ ففي اال، فأما إذا وجد بعضه دون بعض، (*)أو ستوقا، (*)زيوفا

 ألن؛ سواء كان رأس املال عينا أو دينا بال خالف، ينقض العقد بقدر املستحق، املستحق

فبطل العقد بقدره قليال كان ، وكذا يف الستوق والرصاص، القبض انتقض فيه بقدره

 . (3)«أو كثريا باإلمجاع

 : موصوفا  إذا كان رأس املال * 

 فيجوز استبداله إن، ومما جيوز أن يكون يف الذمة، اأما إذا كان رأس املال موصوف

 ولكنه خالفه، أن يكون رأس املال املقبوض موافقا للمتفق عليه يف اجلنسعىٰل ، كان معيبا

                                           

 ( مصدر سابق. 110: 5( الكاساين، البدائع )0)

 ( مصدر سابق. 115: 5( انظر: الكاساين، البدائع )1)

زيوفا: يقال زافت عليه درامهه؛ أي صارت مردودة لغش فيها، وزاف الدرهم؛ أي ردؤ، ابن منظور،  (*)

 .( مصدر سابق001: 9لسان العرب )

 ستوق: بضم السني وفتحها، لفظة معربة، وتعني الدراهم املزيفة التي ال خري فيها، ابن منظور، لسان العرب (*)

 ( مصدر سابق. 051: 01)

 ( مصدر سابق. 110: 5البدائع ) ( الكاساين،3)
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فالعقد صحيح سواء كانت إجازته قبل ، به املسلم إليهرِِضَ  فإن، يف صفة من صفاته

با، السلم موصوفا كاملسلم فيه وقد رشط احلنابلة أن يكون رأس مال، التفرق أم بعده  حتسُّ

 . (0)ملثل هذه املخاطر

 : استبدال رأس مال السلم املعيب

 بعد انقضاء جملس، إن تبني أن رأس املال املقبوض خمالف للمتفق عليه يف الصفة

 وإن مل يستبدل، جاز العقد عند أيب يوسف وحممد، فإن استبدله يف جملس الرد بآخر، السلم

 . وذلك ألن العيب ال يمنع صحة القبض، بطل العقد اتفاقا، نفسهيف جملس الرد 

 ،ألنه أسقط حقه؛ برأس املال املعيبرِِضَ  إذا، وعند أيب حنيفة وزفر يصح العقد

 ؛وتبني أنه مل يقبض حقه، ألنه إن مل يرَض به؛ فال جيوز له االستبدال، أما إذا مل يسقط حقه

 أن االفرتاق حصل بدون قبض رأس مال فتبني، ألن حقه يف األصل والوصف مجيعا

 وال يمكن إقامة غريه ُمقامه يف القبض، وأما إذا كان السلم معينا فال جيوز استبداله، السلم

 . (1)ألنه معني

 عىلٰ ، ثالثة أيامإىٰل  وأجازوا تأخريه، ومل يشرتط املالكية تسليم البدل يف جملس الرد

 أما إن بقي أقل من، ملسلم فيه أكثر من ثالثة أيامأهنا يف حكم املعجل وهذا إن بقي ألجل ا

 . (3)برشط وبدون رشط، فيجوز تأخري البدل أكثر من ثالثة أيام، ثالثة أيام

 : حالت تعذر الستبدال

 . إذا كان رأس مال السلم معينا *

                                           

 ( مصدر سابق. 005: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  110: 5( انظر الكاساين، بدائع الصنائع )1)

 ( بترصف، مصدر سابق. 338: 5( عليش، منح اجلليل )3)
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 كأن تظهر العملة، إذا كان خمتلفا يف جنسه عن رأس املال املتفق عليه وتم التفرق *

، ألن العمالت أجناس يف النقود؛ أو أن القبض قد تم بغري العملة املتفق عليها، ةمزور

 . وهو مفسد للسلم، ألن التفرق كان عن غري قبض

 ولـقعىٰل  فعندئذ ال جيوز، وانقىض جملس السلم، إذا كان النقص يف الصفة *

 بأن، الفومن املمكن اخلروج من هذا اخل، خالفا أليب يوسف وحممد، أيب حنيفة وزفر

 . وينشئان سلام جديدا بمثل االتفاق األول، يتقايل املتبايعان يف السلم السابق

 : يمكن تاليف الفسخ بام ييل

 . أن جييز املسلم إليه العيب يف رأس املال إن كان يف الصفة* 

 ،أن يستبدل رأس املال املستحق أو املعيب بآخر مطابق للوصف يف جملس الرد *

 . الإن جاز االستبد

 . إن كان رأس املال مستحقا له، أن جييز صاحب احلق *

 : ويتعني فسخ السلم لعيب يف رأس املال يف احلالت التالية

أو ظهر مستحقا ، إذا كان موصوفا وظهر رأس املال معيبا يف إحدى صفاته *

 . وتعذر االستبدال، أومل يقبل به املسلم إليه، ومل جيز صاحب احلق، للغري

ولكن إما أن جييز صاحب احلق ، ا كان معينا فإن االستبدال غري ممكنأما إذ *

 . أو املسلم إليه أو يفسخ السلم، كالشخص املستحق

 : موازنة بني رأس املال املوصوف واملعني

 السلم يفعىٰل  ميزة، من الواضح أن للسلم فيام يمكن أن يوصف ويثبت يف الذمة

 سواء، اإلجازةعىٰل  يف رأس املال املوصوف تتوقفحيث أن إمكانية تاليف الفسخ ، املعني
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 بينام، جواز االستبدال عند عدم تعذرهإىٰل  باإلضافة، من صاحب احلق أو من املسلم إليه

 ولكنهام يتساويان يف وجوب الفسخ عندما، ال يمكن ذلك يف السلم املعني إال باإلجازة

 ألن القبض الذي، ل اإلجازةألنه ال يقب، يكون عيب رأس املال بسبب اختالف اجلنس

 . هو رشط يف صحة السلم مل يقع صحيحا

 : آثار فسخ السلم بسبب رأس املال املعيب

 املتبايعني وخاصةعىٰل  إن فسخ السلم ألي سبب من األسباب يتضمن آثارا سيئة

فإذا تم ، رب السلم الذي سلم ماله منتظرا ما حيتاج إليه من سلعة ُمسلَّمة يف املستقبل

 وقد يتأخر رد رأس املال ألسباب تتعلق بظروف املسلم، سخ فال حق له يف املسلم فيهالف

 . وذلك بالوسائل التي تم بياهنا فيام سبق، لذلك ال بد من تاليف الفسخ ما أمكن، إليه

ح هبا ترصف املتبايعني، ولكن إن وقع الفسخ  فعندئذ، ومل تكن ثمة وسيلة يصحَّ

 ،وإن كان هالكا فعليه قيمته يوم قبضه، ني رأس املال إن كان قائامأن يرد ع، املسلم إليهعىٰل 

كطعام ، أو موزونا، أما إن كان مكيال، ولو كان موجودا بيده، إن كان َعَرضا أو حيوانا

 . (0)وغريه فعليه مثله

كتلف العقار ، وإذا كان رأس املال منفعة وتلفت العني التي تستوىف منها املنفعة

 فسخ، أو موت األجري الذي قدم خدمته ومنافعه رأس مال سلم، املنفعة الذي تستوىف منه

 ،أما ما استوفيت منفعته قبل فوات العني، لتعذر القبض، السلم فيام تبقى من املسلم فيه

 . (1)فيبقى بحسابه من قيمة املسلم فيه

                                           

 ( مصدر100: 3الطالبني )فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، روضة  339: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 سابق. 

 ( مصدر سابق. 119: 3( حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )1)
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 : عدم التسليم عند حلول األجل: ثانيا  

 لذلك نرى الشارع، وذلك يتضمن نوع غرر، لمسلَّم يف املستقبعىٰل  إن السلم عقد

، ليس ذلك إال ليُحدَّ من ذلك الغرر، قد خصه برشوط مل يشرتطها يف غريه من العقود

 ومع ذلك االحتياط فإن األمر ال خيلو من عقبات تظهر يف املستقبل، ويقلل منه ما أمكن

 حماوال، العقبات هذه وفيام ييل أعرض بعض، الوجه املرشوععىٰل  أمام تسليم املسلم فيه

 : تالفيها وتذليلها ما أمكن

 : سبب املامطلة

 وحماولته التهرب، بسبب مماطلة املسلم إليه بالتسليم، قد يتعذر تسليم املسلم فيه

 حيث أنه قد عطل جزءا من رأس ماله، وذلك إرضارا به، من قضاء ما التزم به جتاه املسلم

 من املمكن أن يكون رب السلم قد أبرم هو اآلخرو، ثمنا ملا سيتسلمه يف األجل املحدد

 حدث، فإن مل يتم السلم يف األجل املحدد، عقود سلم رجاء أن يفي املسلم إليه بالتزامه

 لذلك كان ال بد من أخذ الضامنات الكافية ملنع املسلم إليه من التهرب، إرباك لرب السلم

 : وهذه الضامنات هي، من الوفاء بام التزم به

 : هنالر *

ورواية عن ، والشافعية، واملالكية، جواز أخذ الرهن والكفيل احلنفيةإىٰل  ذهب

 ة عن اإلمامـورويت الكراه، (1)وعمرو بن دينار، وجماهد، (0)وعطاء، ام أمحدـاإلم

                                           

( عطاء بن أيب رباح، ولد أثناء خالفة عثامن، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأيب هريرة، وابن 0)

ذيب سري أعالم هـ(، هت005-000عباس، قال عيل بن املديني: كان ثقة فقيها عاملا، اختلف يف وفاته )

 ( مصدر سابق. 075: 0النبالء )

  = ( أبو حممد اجلمحي، عمرو بن دينار، من كبار التابعني، سمع من ابن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وأنس1)
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 ،واألوزاعي (0)وسعيد بن جبري، ـ اهلل عنهمرِِضَ  ـ وابن عمر وابن عباس، عيل

  .(1)والكفالة يف السلم يف الرواية املعتمدة عن اإلمام أمحدمنع الرهن إىٰل  وذهب احلنابلة

 : أدلة اجلمهور

 ،واملعقول، والسنة، استدل القائلون بجواز أخذ الرهن يف السلم بأدلة من الكتاب

 : وفيام ييل عرض أدلتهم

 ﴾ پ پ پ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿تعاىٰل:  قالـ 

وابن  ـ وي عن ابن عمروقد ر، ]183-181البقرة: [ ﴾پ ڀ﴿إىل قوله تعاىل: 

 . (3)أن املراد به السلم وألن اللفظ عام فيدخل السلم يف عمومه، ـ اهلل عنهامرِِضَ  عباس

طعاما من ِّيودي ملسو هيلع هللا ىلص  اشرتى رسول اهلل»: قالت ـ اهلل عنهارِِضَ ـ  عن عائشةـ 

 . (0)«ورهنه درعا له من حديد، بنسيئة

بخبز شعري ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللىٰل إ أنه مشى»: اهلل عنهرِِضَ  عن أنس بن مالكـ 

  .(0)«ولقد رهن درعه عند ِّيودي باملدينة فأخذ منه شعريا ألهله: قال (*)َسنَِخه (*)وإهالة

                                           

( 096: 0هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء )016-06وقيل 05بن مالك، أخرج له البخاري يف الصحيح )=      ا

 مصدر سابق. 

حممد سعيد بن جبري بن هشام، روى عن عائشة، وابن عباس، وأيب هريرة، وأيب موسى األشعري، ( أبو 0)

 ( مصدر سابق. 008: 0قتله احلجاج، هتذيب سري أعالم النبالء )

( مصدر سابق؛ وأيضا اجلصاص، خمترص اختالف العلامء 771: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 ( مصدر سابق. 10: 3)

 ( مصدر سابق. 773: 5ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )( 3)

 ( مصدر سابق. 63: 3( صحيح البخاري، كتاب السلم، باب الكفيل يف السلم، )0)

 م. 0973=  هـ0393، 1( مرص، ط30: 0اإلهالة: الشحم والزيت، وكل ما يؤتدم به، املعجم الوسيط ) (*)
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 فكام جاز أن يؤخذ الرهن، واستدلوا باملعقول وهو أن السلم نوع من أنواع البيوعـ 

أنه أحد »: قدامة قال ابن، جاز أن يؤخذا بام يف الذمة يف السلم، والكفيل يف تلك البيوع

 . (1)«كبيوع األعيان، فجاز أخذ الرهن بام يف الذمة فيه، نوعي البيع

 : أدلة عدم جواز أخذ الرهن يف السلم

وذلك أن ، استدل احلنابلة لقوهلم بعدم جواز أخذ الرهن يف السلم باملعقولـ 

 فقد، ل السلمفإن كان الرهن برأسام، أو باملسلم فيه، الرهن إما أن يكون برأسامل السلم

، وإن أخذ الرهن باملسلم فيه، ألنه أصبح مملوكا للمسلم إليه، أخذ بام ليس بواجب

واملسلم فيه ال يمكن استيفاؤه ، فالرهن إنام جيوز بيشء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن

 رـفيصي، ألنه ال يؤمن هالك الرهن يف يده بعدوان، وال من ذمة الضامن، من الرهن

إىٰل  من أسلم يف يشء فال يرصفه»: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي، من غري املسلم فيه مستوفيا حلقه

 . (3)«غريه

، اعترب احلنابلة استيفاء رب السلم حقه من املرهون بيعا للمسلم فيه قبل قبضهـ 

 فلم جيز كبيعه، وألن أخذ العوض عن املسلم فيه بيع»: قال يف املغني، وهو ممنوع يف السلم

                                           

  ( مصدر سابق.053: 0خ، والسناخة الريح املنتنة، املعجم الوسيط )َسنَِخه: سنخ الدهن والطعام َسنَخا زن (*)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا عن أنس، سنن38: 0( النسائي، السنن الكربى، كتاب البيوع، باب الرهن يف احلرض )0)

 ( مصدر سابق، وقال: حديث059: 3الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الرخصة يف الرشاء إىٰل أجل )

(، انظر: األلباين، حممد نارص الدين، 5: 1حيح، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )حسن ص

 م. 0988=  هـ0018، 0صحيح سنن الرتمذي، الرياض، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ط

 ( مصدر سابق. 773: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 ْه، كتاب( مصدر سابق؛ وأيضا سنن ابن ماَج 176: 1لف ال حيول )( سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب الس3)

 ( مصدر سابق، قال فيه الرتمذي، ال أعرفه766: 1التجارات، باب من أسلم يف يشء فال يرصفه إىٰل غريه )

 ( مصدر سابق. 539: 0مرفوعا إال من هذا الوجه، وهو حديث حسن، انظر الزيلعي، نصب الراية )
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 ألن، عطاه من جنس ما أسلف فيه خريا منه أو دونه يف الصفات جازفأما إن أ، من غريه

 . (0)«إنام هو قضاء للحق مع تفضل من أحدمها، ذلك ليس ببيع

 : الختيار

 قوة أدلة القائلني بجواز أخذ الرهن لضامن الوفاء، يتضح من خالل عرض األدلة

 أدلة من الكتابعىٰل  هوأن هذا القول قد اعتمد فيام ذهب إلي، يف السلم وهم اجلمهور

، وأن تعليالت املانعني من أخذ الرهن قد كانت حمض اجتهاد يف مورد النص، والسنة

 : ومع ذلك فإنه يمكن مناقشة تعليلهم من املعقول بام ييل

 ألنه أصبح مملوكا للمسلم، إن القول بأن الرهن إن كان برأس مال السلم ال جيوز

 ليضمن رب السلم جدية املسلم إليه، الستيثاق ابتداءبأن الرهن جعل ل هليعجياب ، إليه

املسلم عىٰل  وجب، فإن تعذر الوفاء لسبب من األسباب، يف الوفاء بام التزم به جتاه املسلم

 ويف، أو مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان هالكا، إليه أن يرد رأس املال املعني إن كان قائام

 الذي وجب رده، لسلم ضامنا لرب السلم برأس مالههذه احلالة يكون املرهون بيد رب ا

 . إليه ال باملسلم فيه

 وأن استيفاء، أما قوهلم إن الرهن البد أن يكون مما جيوز أن يستوىف منه املسلم فيه

 ذاـجياب عنه بأن ه، املسلم فيه من املرهون هو بيع للمسلم فيه قبل قبضه وهو ممنوع

 بل رأس املال، ن ما يستويف من الرهن ليس املسلم فيهأل؛ االستيفاء ليس بيعا للمسلم فيه

بيع املرهون بالثمن العادل وليس ، فإذا مل يمكن رد رأس املال، الذي قبضه املسلم إليه

 وما نقص فهو، ثم استوىف رب السلم ما له يف ذمة املسلم إليه وما زاد فهو له، باملسلم فيه

 . عليه

                                           

 ( مصدر سابق. 765: 5غني والرشح الكبري )( ابن قدامة، امل0)
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 : انفكاك الرهن يف السلم

 ،أو فسخ السلم، أو إذا تقايل املتبايعان، رهن إذا وىف  املسلم إليه باملسلم فيهُيفك ال

 ثم، فإن أخذ رهنا أو ضمينا باملسلم فيه»: قال ابن قدامة، أن يرد رأس املال يف احلالعىٰل 

 وبريء، بطل الرهن لزوال الدين الذي به الرهن، أو فسخ العقد لعذر املسلم فيه، تقايال

؛ املسلم إليه رد رأس مال السلم يف احلال وال يشرتط قبضه يف املجلس وعىلٰ  ،الضامن

 . (0)«ألنه ليس بعوض

 : الكفالة *

وهل »: قال يف املقنع، وللحنابلة روايتان، مرشوعية الكفالةإىٰل  ذهب اجلمهور

 واستدلوا لذلك باألدلة نفسها التي، (1)«روايتنيعىٰل  ؟جيوز الرهن والكفيل باملسلم فيه

 وبالتايل جياب عليها باألجوبة نفسها التي أجيب هبا عن، تدلوا هبا ملنع الرهن يف السلماس

 . فال داعي لتكرارها، هي حاالت فك الرهن نفسها، وحاالت فك الكفالة، الرهن

 : ميزات خاصة بالكفالة

، وال استبداله بغري جنسه، من املعلوم رشعا أنه ال جيوز بيع املسلم فيه قبل قبضه

 أن يسلِّم رب السلم عوض املسلم فيه، ولكن جيوز للكفيل يف السلم، ه بيع يف احلقيقةألن

 قال يف هناية، ال دين سلم، وذلك ألنه دين ضامن، سواء كان من جنسه أم من غري جنسه

 ،وأراد املسلم االعتياض منه غري جنسه أو نوعه، فلو ضمن شخص دين السلم»: املحتاج

                                           

 ( مصدر سابق. 773: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)

 واختلفت الرواية يف الرهن والضمني يف السلم،»( مصدر سابق، قال ابن قدامة: 98: 1( ابن قدامة، املقنع )1)

 انظر: املغني والرشح« رقي وأبو بكرفروى املروذي، وابن القاسم، وأبو طالب منع ذلك، وهو اختيار اخل

 ( مصدر سابق. 771: 5الكبري )
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 ال دين سلم والثابت يف الذمة، ألنه دين ضامن، واملعتمد اجلواز، تردد ؟فهل جيوز أو ال

 . (0)«نظريه ال عينه

 وميزة أخرى للكفالة أهنا جتيز لرب السلم مطالبة كل من الكفيل واملكفول برأس

 فإذا أفلس املسلم إليه طالب، وهذا يعطيه ضامنا أكرب لرأس ماله، املال أو املسلم فيه

 قال، مما قد يفقده جزءا من رأس ماله، غرماء يف مال املسلم إليهوال يدخل قسمة ، الكفيل

 وأِّيام، فلصاحب احلق مطالبة من شاء منهام، وإذا حكمنا بصحة ضامن السلم»: يف املغني

 . (1)«قضاه برئت ذمتهام منه

 : القضاءإىٰل  اللجوء* 

 عىلٰ  قدرته وماطل رب السلم مع، إذا أَخل  املسلم إليه بالتزاماته جتاه رب السلم

 ،الوفاء بالتزاماته بقوة القانونعىٰل  حلمل املسلم إليه؛ القضاءإىٰل  جلأ رب السلم، التسليم

 وحبسه ومنعه، واألرضار املادية الواقعة بسبب مماطلته، مع تغريمه كافة النفقات القضائية

 ،هـاط عدالتكإسق، تأديبه معنوياإىٰل  ذلك باإلضافة، أن يفي بالتزاماتهإىٰل ، من السفر

 . استقرار التعاملعىٰل  وحفاظا، ردعا له وللمامطلني أمثاله، وإدراجه بالقائمة السوداء

 : الرشط اجلزائي *

 الوفاء باشرتاط ما يعرف اآلن بالرشطعىٰل  يستطيع رب السلم أن حيمل املسلم إليه

دائن إذا مل ينفذ اتفاق يقدر فيه املتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه ال» وهو، اجلزائي

حيث يشرتط هذا الرشط مقدرا قيمته يف ضوء ، (3)«املدين التزامه أو إذا تأخر يف تنفيذه

                                           

 ( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج100: 3( الرميل، هناية املحتاج، حاشية الشربا مليس )0)

 ( مصدر سابق. 108: 3)

 ( مصدر سابق. 770: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )1)

 هـ. 0001، 0(، الرياض، مكتبة ابن خزيمة، ط013: 0ار العلامء )( أبحاث هيئة كب3)
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وتكمن فائدته يف إعفاء الدائن من ، الظروف اخلسائر التي قد تنجم عن التأخري يف السداد

بت يث أو، إما أن ينفي الرضر، املدينعىٰل  عبء إثبات الرضر وإلقاء مسؤولية اإلثبات

 . (0)املبالغة يف الرشط اجلزائي

 فإن مل، أن رجال قال لَكِريِّه أْدُخل ركابك»: (1)ويستدل لذلك بام رواه ابن سريين

 نفسهعىٰل  من رشط: فقال رشيح، درهم فلم خيرجمئة  فلك، أرحل معك يوم كذا أو كذا

إن مل  :وقال، أن رجال باع طعاما: وقال أيوب عن ابن سريين، فهو عليه همكرَ طائعا غري 

للمشرتي أنت أخلفت : فقال رشيح، فلم جيئ، فليس بيني وبينك بيع، آتك األربعاء

وأنقل هنا نص جلنة الفتوى ملا يتضمنه من أحكام تتعلق بالرشط اجلزائي ، (3)«فقىض عليه

 : ييلفيام 

إن املجلس يقرر باإلمجاع أن الرشط »: جاء يف أبحاث هيئة كبار العلامء ما نصه

جيب األخذ به ما مل يكن ، ائي الذي جيري اشرتاطه يف العقود رشط صحيح معترباجلز

فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى ، هناك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب له رشعا

 . يزول

                                           

 ( القاهرة، مكتبة50ص( البعيل، عبد احلميد حممود، أساسيات العمل املرصيف اإلسالمي الواقع واملمكن )0)

 م 09991= هـ 0001، 0وهبة، ط

، سمع مجعا ملسو هيلع هللا ىلصم رسول اهلل ( أبو بكر حممد بن سريين، تابعي ثقة، موىل أنس بن مالك رِِضَ اهلل عنه خاد1)

من الصحابة، منهم عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن الزبري، وعمران بن حصني، وأنس بن مالك، أدرك 

ثالثني من الصحابة، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر رِِضَ اهلل عنه تويف وعمره ثامنني سنة، وقيل ثامنية 

 ( مصدر سابق. 616: 0ابق، سري أعالم النبالء )( مصدر س330: 5وسبعون، اخلطيب، تاريخ بغداد )

 باب ما جيوز من االشرتاط والثنيا( ذكره البخاري يف صحيحه تعليقا، عن ابن سريين يف كتاب الرشوط، 3)

 (، وترمجة البخاري للحديث تدل عىٰل أنه يرى105: 0يف اإلقرار والرشوط التي يتعارفها الناس بينهم )

 إذا أخل أحد العاقدين بام التزم به، وواضح أن حمل العقد يف ما ذكره البخاري عملاإللزام بالرشط اجلزائي 

 وليس دينا. 
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 ويكون بعيدا عن، بحيث يراد به التهديد املايل، وإذا كان الرشط اجلزائي كثريا عرفا

حسب ما عىٰل ، العدل واإلنصافإىٰل  فيجب الرجوع يف ذلك، مقتىض القواعد الفقهية

ة  ،احلاكم الرشعيإىٰل  وُيرجع تقدير ذلك عند االختالف، فات من منفعة أو حلق من مرضَّ

 . (0)«عن طريق أهل اخلربة والنظر

عىٰل  بل يبقى قارصا، ورأى أحد الباحثني أن الرشط اجلزائي ال يكون يف الديون

 وقال إن الفتوى، ند تأخر املقاول يف تنفيذ ما التزم به يف املدة املحددةع، أعامل املقاوالت

 ورأى بعض، (1)الديونإىٰل  وال تتعدى، ذلكعىٰل  الصادرة عن هيئة كبار العلامء قارصة

 فقال بإباحة الرشط اجلزائي يف حالة، الباحثني التفريق بني التخلف يف التنفيذ والتأخر فيه

 . (3)العربون أما يف حالة التأخري فال جيوز التخلف وأنه يأخذ حكم

 : تغريم املدين املامطل *

 ضامن منافع اليشء املغصوبعىٰل  تغريم املدين املامطل قياسا (0)أباح الشيخ الزرقاء

                                           

( مصدر سابق، ذهب إىٰل إباحة الرشط اجلزائي الشيخ عبد احلميد 100: 0( أبحاث هيئة كبار العلامء )0) 

هـ، انظر: جملة 0015ام املستشار الرشعي للبنك اإلسالمي األردين، والصديق الرضير يف فتواه ع السائح

 ، ديب، بنك ديب اإلسالمي، السنة السابعة عرشة،(53، 51ص) 096االقتصاد اإلسالمي، العدد: 

 م. 0997=  هـ0007

 ( حممد رساج، الغرامة التهديدية، جملة منار اإلسالم، أبوظبي، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،1)

 م. 0997=  هـ0007، ذي احلجة 11، السنة: 01العدد: 

، ديب، بنك ديب (37ص)، 098( رفيق املرصي، غرامات الـتأخري، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد: 3)

 م. 0997=  هـ0007اإلسالمي، السنة السابعة عرشة، 

( وافق الشيخ فيام ذهب إليه كل من الصديق الرضير، والشيخ عبد اهلل بن سليامن بن منيع عضو هيئة كبار 0)

 ، ديب، بنك ديب اإلسالمي،(50، 51ص) 096ء بالسعودية، انظر جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد: العلام

 م. 0997=  هـ0007السنة السابعة عرشة، 
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م منافعه وأن مقدار التعويض ، يف ذلك متعدٍ ألنه ، ويضمن الغاصب قيمتها، حيث ُتقوَّ

 ولكن الشيخ حذر من اختاذ، جلنة خرباء حملفنييكون بتقدير من املحكمة عن طريق 

وأباحت هيئة ، (0)احلكم املنطقي العادل واملتمثل يف تغريم املدين املامطل ستارا للربا

 ،(1)الرقابة الرشعية لبيت التمويل الكويتي تغريم املدين املامطل من قبيل التعزير بأخذ املال

 . (3)يأخذ املرصف شيئا منهاوال ، ورأت أن ينفق ذلك املال يف وجوه اخلري

 : (0)وفيام ييل أهم النقاط التي يدور حوهلا تغريم املدين املامطل

بل ، أن التعويض مرشوط بأن ال يكون للمدين معذرة رشعية يف هذا التأخري *

 . يستحق الوصف بأنه ظامل كالغاصب، يكون مليئا مماطال

القضاء يف إىٰل  يعود، الدائن وتقدير رضر، مرجع تقدير معذرة املدين من عدمها *

 حتديد رضر الدائن منعىٰل  بني الدائن واملدين، وال جيوز االتفاق مسبقا، مجيع األحوال

 . تأخري الوفاء

 والتعويض عنه بام فات الدائن من ربح معتاد يف، حتدد املحكمة مقدار الرضر *

 واستثمره بالطرق، موعده بأدنى حدوده العادية لو أنه قبض دينه يف، طرق التجارة العامة

                                           

فام بعدها( جملة أبحاث  93( الزرقاء، هل يقبل رشعا احلكم عىٰل املدين املامطل بالتعويض عىٰل الدائن )0)

ف، جملة نصف سنوية، جدة، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، ( بترص1االقتصاد اإلسالمي العدد )

 م. 0985=  هـ0015جامعة امللك عبد العزبز، 

( ومن املصارف اإلسالمية التي أخذت بمبدأ تغريم املدين املامطل: املرصف اإلسالمي الدويل لالستثامر 1)

ومؤسسة فيصل للتمويل )مرص(، مرصف فيصل اإلسالمي يف مرص والبحرين، بنك الربكة )أمريكا(، 

 (. 61ص)تركيا(، انظر املرصي، املصارف اإلسالمية دراسة رشعية لعدد منها )

 ( مصدر سابق. 511ص( دليل الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )3)

 ( جملة أبحاث االقتصاد97ص( الزرقاء، هل يقبل رشعا احلكم عىٰل املدين املامطل بالتعويض عىٰل الدائن )0)

 ( مصدر سابق. 039ص( بترصف، دليل الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )1إلسالمي العدد )ا
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وال عربة لسعر الفوائد ، واملزارعة ونحومها، كاملضاربة، املرشوعة احلالل يف اإلسالم

 . وتعتمد املحكمة يف هذا التقدير رأي أهل اخلربة يف هذا الشأن، املرصفية

 : القائلون بعدم جواز التعويض

 هـوأن، ربا املحرمر من قبيل الـأن التعويض عن التأخي (0)رأى بعض الباحثني

 واستدلوا، استبدال للمؤيدات الرشعية بالتعويض الربوي املستَقى من الرأساملية املادية

 : ييل لقوهلم بام

 . أن التعويض التأخريي ربا نسيئة وهو حمرم رشعا *

 إقصاء املؤيدات الرشعية حلمل املدينإىٰل  إن العمل بالتعويض التأخريي يؤدي *

 . وبيع أمواله، والتعزير، كاحلبس، ادالسدعىٰل  املامطل

 . إباحة الربا املحرمإىٰل  أنه ذريعة *

 : الفرق بني غرامة التأخري وفوائد التأخري

 الذيالنحو عىٰل  الذي اختلف فيه الفقهاء، بني جزاء التأخري اً يالحظ أن ثمة فروق

من  ا حلق املترضرأبرزها أن جزاء التأخري حمدود بمقدار م، وفوائد التأخري، سبق بيانه

فوائد بينام ال يكون ذلك يف حالة ، الوفاءعىٰل  وأنه يكون نتيجة تفريط من قادر، رضر

مقابل  وواضح أن التأخري فيها مقابل األجل ال، التأخري التي تفرض بمجرد التأخري

وهو  ،فإن أساس تقدير الفائدة مبلغ الدين واألجل، وإن كان الرضر حمتَمال، الرضر

 . بخالف جزاء التأخري املقيَّد يف حدود الرضر، ملحرمالربا ا

                                           

( وهم: زكي الدين شعبان، نزيه محاد، حممد عثامن شبري، رفيق املرصي، انظر: جملة االقتصاد اإلسالمي، 0)

= هـ 0007عرشة، ، ديب، بنك ديب اإلسالمي، السنة السابعة (36: 098(، )55، 50: 096)العددان: 

 م. 0997
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 ر عن الوفاء وعقوبة املدين الغنيـشتان بني فوائد التأخي»: قال أحد الباحثني

 فاألوىل يكفي الستحقاقها جمرد التأخري يف الوفاء، التي تأخذ شكل غرامة مالية، املامطل

والرضر ، ومماطلته، ت يسار املدينوالثانية يشرتط الستحقاقها إثبا، بااللتزام النقدي

 . (0)«الذي حلق الدائن من جراء مماطلة املدين

 : الختيار

التأخر يف سداد عىٰل  إن جزاء التأخري يف قول املجيزين له سواء كان غرامة مالية

وإن هذا التحديد ، يتطلب حتديد نوع الرضر وحجمه، أم جزاء تأخرٍي نظري عمل، دين

 وإنام، يعني أن التحديد ال يكون لرضر وقع، ني من قِبَل جلنة اخلربةخيضع للتوقع والتخم

فإذا تأخر ، أساس أنه لو تم الوفاء يف موعده لربح املترضر كذا وكذاعىٰل ، متوقع لرضر

 عىلٰ  أن املبنى قد نفذ يف وقته وضاععىٰل  حيتسب اجلزاء، املقاول يف تنفيذ مبنى شهرين مثال

 . ن املبني قد ال يؤجر شهورا بعد تنفيذهمع أ، املالك أجرة شهرين

 املامطل انه لو العىٰل  ملاذا يقدر، وكذلك احلال يف جزاء التأخر يف سداد الدين

 ؟ملاذا ال يقدر أنه قد خرس ؟تأخريه يف سداد الدين لربح صاحب الدين الربح املعتاد

التأخري عىٰل  ملايلفإن األساس الذي ُيبنى عليه اجلزاء ا؛ وعليه، والتجارة ربح وخسارة

خالف ما هو عىٰل  أساس فوات الربح فقط للمترضرعىٰل  وأن حتديده، متوقَّع ال واقع

ون ـواحلكم يف أموال الناس ال يك، معروف يف التجارة والعمل من الربح واخلسارة

  .بل باحلقيقة الثابتة، بالتوقع

 الف الواقع يف جزاءإن يف املؤيدات الرشعية ما يغني املسلمني من الدخول يف اخل

 والعقابية، والكفالة، كالرهن، البدائل الرشعية الوقائيةإىٰل  حيث يمكن اللجوء، التأخري

                                           

، 0(، القاهرة، مكتبة وهبة، ط001ص( البعيل، عبد احلميد حممود، أساسيات العمل املرصيف اإلسالمي )0)

 م. 0991=  هـ0001
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 وغري ذلك مما حيمل املامطلني، وحظر التعامل معه، وبيع أموال املدين وتعزيره، كاحلبس

 . الوفاءعىٰل 

 : بسبب اجلحود

 وعندئذ، أو رأس مال السلم، صفاتهأو ، قد جيحد املسلم إليه شيئا من املسلم فيه

لذا البد من ، هذا إن مل يكن لدى رب السلم بينة، يكون القول قوله مع يمينه ألنه منكر

وقد ندب الرشع إليهام يف حالة أْمِن املتبايعني أحدمها ، توثيق السلم بالكتابة واإلشهاد

 ،ابة الدقة يف الوصفويراعى يف الكت، فمن باب أوىل يف حالة اخلوف من اجلحود، اآلخر

د ـيكون مرجعا رشعيا عن، ل أن يصحب الكتابة نموذج للمسلم فيهـومن األفض

  .االختالف

 : بسبب اإلعسار

 تعاىٰل: لقوله؛ امليرسةإىٰل  يستحب لرب السلم أن ينظره، إذا أعرس املسلم إليه

 وذلك ]181البقرة: [ ﴾ ى ائ   ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ې ى﴿

 أن يؤخذ باالعتبار حالة املعرس يف تقديرعىٰل ، يف جدول زمني جديد بتقسيط املسلم فيه

ً وأجال بأن يأخذ رهنا أو كفيال ، وأن حيتاط رب السلم ملثل هذه احلالة، تلك األقساط كام 

 . وأخريا الفسخ، واإلعانة من أموال الزكاة إن كان املعرس أحد مصارفها، مليئا

 : موت املسلم إليه أو غيابه: ثالثا  

 واختلف الفقهاء يف حلول املسلم فيه، إذا مات املسلم إليه تعلق دين السلم برتكته

 األول مالك والشافعيإىٰل  ذهب، ل املرضوبـاألجإىٰل  ه أم يبقىـبموت املسلم إلي

وال جيوز أن يثبت ، ورواية عن اإلمام أمحد وذلك خلراب ذمة امليت بوفاته، والشعبي

 ،وألن صاحب الدين مل يرض بذممهم؛ لزام هلم بيشء مل يلتزموهألنه إ، الدين بذمة الورثة

ألنه رضر بامليت ألن ، وكذلك ال جيوز تأجيل استيفائه من الرتكة، وهي خمتلفة متباينة
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ألنه قد تتلف العني ، ورضر بأصحاب الدين أيضا، امليت مرهتن بدينه حتى يقىض عنه

ال نفع للورثة فيه ألهنم ال يستطيعون و، التي يستوىف منها الدين بتأجيل قضاء ديوهنم

 . (0)االنتفاع بالرتكة قبل قضاء ديون الدائنني

عىٰل  وبقاء األجل املرضوب، عدم حلول الديون باملوتإىٰل  وذهب بعض الفقهاء

 وتتعلق حقوق الدائنني بامله تعلق، وأن حال امليت يف هذه احلالة حال املفلس، حاله

 ةـويستطيع الورث، وأن املوت ال يبطل احلقوق، جر عليهالغرماء بامل املفلس عند احل

أما الديون املؤجلة ال جيوز قضاؤها إال ، إذا قَضوا ديون امليت احلالة، الترصف بالرتكة

ليسوغ ، أو أن يقدموا للدائن ضامنات يرىض هبا من رْهٍن أو كفيل ميلء، الغرماء برىض

 . (1)هلم االنتفاع بالرتكة

  : وجهة نظر

قد يكون مفيدا إذا كان الدين ، ول اجلمهور بحلول الديون املؤجلة باملوتإن ق

ولكن إن كان الدين عَرضا يف الغالب كام هو ، نقودا بحيث يستوفيها الدائن من الرتكة

منها حاجة املسلم هلذه ، فإن ارتباطه باألجل يكون العتبارات عدة، احلال يف السلم

 قد ال توجد عند موت، أن السلعة املسلم فيهاإىٰل  ةباإلضاف، السلعة يف األجل املرضوب

 وقتإىٰل  أو بحاجة، كام هو احلال يف السلع الزراعية، بل توجد يف موسم معني، املسلم إليه

وبالتايل يضعف ، كام هو احلال يف السلم الصناعي، كاف لتتم عملية إنتاجه وتصنيعه

مع أن احتامل الوفاء عند ، فسخ السلموبالتايل ، لعدم وجود املسلم فيه؛ احتامل الوفاء

                                           

 فام بعدها(، مؤسسة الرسالة، بريوت، 77ص( درادكة، ياسني أمحد إبراهيم، املرياث يف الرشيعة اإلسالمية )0)

 م. 0986=  هـ0017، 3ط

 = هـ0011، 1(، عامن، مكتبة األقىص، ط38ص( احلرصي، أمحد، الرتكات والوصايا يف الفقه اإلسالمي )1)

 ( مصدر سابق. 78صم، درادكة، املرياث يف الرشيعة اإلسالمية )0981
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أو لتامم عملية اإلنتاج يف ، لتوافر السلعة يف موسمها؛ األجل املرضوب سهل وميسور

 . السلم الصناعي

 ونـحللول الدي، إن وضع املتعاملني بالسلم بني خيار الوفاء احلال باملسلم فيه

مع السلم كسبب من أسباب يتنافيان ، خياران حِرجان، أو الفسخ، امليتعىٰل  املؤجلة

 فلامذا، ألن الفقهاء اشرتطوا أن يكون األجل كافيا لتحصيل املسلم فيه؛ اليرس ورفع احلرج

 السيام وأن ؟الذين َحلُّوا حمل مورثهم يف الوفاء بالتزاماته جتاه اآلخرين، حيرم منه الورثة

والفسخ ، سلم فيهوللمسلم يف ما أ، للورثة يف ربح السلم، الوفاء يف مصلحة الطرفني

ألن الفسخ ، وذلك تفويت للغاية من الفسخ، عندئذ ليس من مصلحة أحدمها يف يشء

 ال إهدارا هلا عند إمكان، احلقوق عند تعذر الوفاءعىٰل  أو حفاظا، يكون ملخالفة رشعية

 . حتقيقها

 ،لذلك يمكن أن يكون الفقه احلنفي فيام يتعلق بدين السلم هو األصلح للتعامل

 وأن يف ختيري املتعاملني، والطاقات واجلهود من اإلهدار ما أمكن، ية السلم من الفسخحلام

 لضامن الوفاء عند األجل؛ انات الكافيةـأو أخذ الضم، ن الوفاء باحلال إن أمكنـبي

َضوء ظروف عىٰل  يرتك اخليار للمتعاملني فرصة ألن خيتاروا األصلح هلم، املرضوب

 . زماهنم ومكاهنم

 ،الحظوا افرتاق السلم عن غريه من الديون، ن قالوا بحلول الدين املؤجلإن الذي

ولو حل األجل بموت املسلم إليه يف »: (0)قال النووي، ومل جُيروه جمرى الديون األخرى

وأظهرمها ال بل . ينفسخ العقد: يعني) واملسلم فيه معدوم جرى القوالن، املدة أثناء

                                           

 أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي، إمام عرصه علام وعبادة، صاحب التصانيف القيمة، له رشح(  0)

 هـ. السيوطي676ذهب، وهتذيب األسامء واللغات، تويف سنة ه، واملجموع يف رشح املصحيح مسلم

دمة صحيح مسلم (، رسالة مطبوعة بمق5: 0جالل الدين، املنهج السوي يف ترمجة اإلمام النووي )

 م.0995هـ = 0005برشح النووي، بريوت، دار الفكر، بدون رقم الطبعة، 
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وتأخر التسليم لغيبة أحد املتعاقدين ثم ، ا عند املحلوكذا لو كان موجود( املسلميتخري 

 . (0)«وقد انقطع ،حرض

رضب للمسلِم ، إن كان عليه ديون»: وقال يف منح اجلليل يف املسلم إليه املتوىَف 

 ويوقف ما يصري، ما يكون يف الغالب من غالء أو رخصعىٰل ، بقيمة املسلم فيه يف وقته

فإن نقص عنه اتبع بباقيه ذمة ، فيشرتي له ما أسلم فيه، نحتى يأيت اإلب ا، إليه باملحاصة

 من يستحقها منإىٰل  وترد البقية، وإن زاد فال يشرتي له إال قدر حقه، امليت إن طرأ له مال

ألن له نامءه ، فضامنه من املسلم إليه، ولو هلك ما وقف له حال وقفه، وارث أو غريم

ق، (*)فعليه تواه  . (1)«أو غالب الوجود عند حلوله، فيجوز السلم يف حمقَّ

ورثته عىٰل  ووجب، حالهعىٰل  فيبقى األجل، أما إذا مات رب السلم قبل األجل

 ويرثون حق مورثهم يف الرد، ليطالبوا بحقهم يف املسلم فيه، األجل املرضوبإىٰل  االنتظار

ن هذه احلقوق أل، (3)»مْن ترك حقًا أو ماال فلَِوَرثته«: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي، بالعيب واإلقالة

ث أن هذه إىٰل  وقد ذهب احلنفية خالفا للاملكية والشافعية واحلنابلة، متصلة بامل املورِّ

 . ألهنا متعلقة بشخص املورث ومشيئته، اخليارات ال تورث

 ،أما إذا غاب املسلِم، (0)الوفاءإىٰل  إن تعذر الوصول، وغياب املسلم إليه مثل موته

                                           

 ( مصدر سابق. 151: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

تواه: التَّْوه يف اللغة هو التيه، وهو اهلالك، وتاه بمعنى هلك، وأصل الياء يف التيه هو الواو، ألنه يقال ما  (*)

 .( مصدر سابق081: 03أتوهه، ابن منظور، لسان العرب )

 ( مصدر سابق. 370: 5( عليش، منح اجلليل )1)

، «من ترك ماال فلورثته»( بلفظ: 80: 3الكفالة، باب الدين ) ( أخرجه البخاري عن أيب هريرة، يف كتاب3)

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق. 090: 3( الرميل، هناية املحتاج )0)
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 من ينوب عنإىٰل  أو، وكيل املسلمإىٰل  إليه أن يسلم املسلم فيهفللمسلم ، وحلَّ أجل السلم

 . (0)كالقاِض ومن يقوم مقامه، الوكيل اخلاص

 : انقطاع املسلم فيه: رابعا  

، ويتعذر التسليم لعدم وجود املسلم فيه، قد ينقطع املسلم فيه عند حلول األجل

 الضوابط واملعايريعىٰل  الوقوفال بد من ، ولكن قبل اخلوض يف نتائج انقطاع املسلم فيه

وفيام ييل بعض املعايري والضوابط التي ذكرها ، التي جتب مراعاهتا عند حتديد االنقطاع

 : الفقهاء لتقدير االنقطاع

 : مها، (1)قسمنيإىٰل  قسم اإلمام النووي االنقطاع

 : النقطاع احلقيقي: األول

 صابته جائحة يف بلده التي ينبتكأن يكون قد أ، وهو أن ال يوجد املسلم فيه أصال

عندئذ ال ، أو يبقى جزء منه ولكنه ال يكفي للوفاء بالكمية املتفق عليها، فيها فتستأصله

 ولزم قبول صفته املسلم طعاما كان»: قال يف منح اجلليل، ورب السلم باخليار، يلزم قبوله

أتاه ببعضه فال يلزمه فإن ، إن أتاه بجميعه ـ أي األجل واملحل ـ أو غريه بعد بلوغهام

 . (3)«قبوله

 : النقطاع احلكمي: الثاين

 : ولكن تعذر التسليم لألسباب التالية، ويكون املسلم فيه موجودا حقيقة

                                           

 ( مصدر سابق. 390: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ( بترصف، مصدر سابق. 153: 3( النووي، روضة الطالبني )1)

 (، مصدر سابق. 390: 5( عليش، منح اجلليل )3)
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 : مكان التسليم بسبب فساده بالنقلإىٰل  تعذر نقله *

، ويكون ذلك يف البالد التي ال توجد فيها وسائل ختزين خاصة ببعض السلع

 ض الدولـأن هناك بععىٰل  عالوة، عدم وجود وسائل النقل املتطورة إىلٰ  ةـباإلضاف

 شبكة من الطرق احلديثةإىٰل  وتفتقر، وسائل نقل بدائيةعىٰل  اإلسالمية التي مازالت تعتمد

 . التي تسهل االنتقال بني أطرافها

 : امتناع مالكيه من بيعه *

فهذا ، ولة خروج سلعة منهاومن املمكن أن يعترب يف مثل هذه الصورة إذا منعت د

أما إن كان يباع بذلك البلد بسعر غال دون منع من ، ر منقطع حكام يف بلد آخرـيعتب

  .وكذلك احلال إذا كان قريبا يمكن نقله، وال يعد ذلك انقطاعا، تصديره وجب حتصيله

 : بعد املسافة بني مكان التسليم ومكان وجود املسلم فيه *

 : (0)للفقهاء فيام يعتربونه قريبا من غريه ثالثة أقوالوقد ذكر النووي ضوابط 

 . وصححه النووي، أن املعترب يف ذلك مسافة القرصـ 

 . والرجوع قبل الليل، ويضبط بإمكان اخلروج ُبكرة، أن املعترب قرب املكانـ 

فإن أمكن النقل بعرس فاألصح أنه ال ، ة القرصـال اعتبار ملساف: وقال بعضهم

 . ينفسخ قطعا

 :فقال، إقليمإىٰل  وهو النقل من إقليم، ذكر يف رشح فتح القدير حدا آخر للمسافةـ 

 ألنه ال؛ ال يصح السلم يف اإلقليم الذي ال يوجد فيه، لو انقطع يف إقليم دون إقليم»

                                           

 (، الرميل130: 3( مصدر سابق، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )153: 3( انظر: النووي، روضة الطالبني )0)

 ( مصدر سابق. 093: 3مصدر سابق، هناية املحتاج )
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 ال، (*)حتى لو أسلم يف الرطب ببخارى، فيعجز عند التسليم، يتحصل إال بمشقة عظيمة

 . (0)«(*)جيوز وإن كان بسجستان

 : وجهة نظر

 كان نتيجة ظروف النقل، إن ما سبق ذكره من ضوابط لالنقطاع بسبب بعد املسافة

 والسفن البدائية، واملواصالت البدائية كالدواب يف الرب، رمحهم اهلل ـ التي عهدها الفقهاء

 ال أصبحت أمرا هينا يسريا، مسافة القرص يف عرف وسائل النقل احلديثة نإإذ ، يف البحر

وتعود يف املساء مثل تلك ، ما هو ضعف تلك املسافةإىٰل  فقد خترج أرسة يف نزهة، يذكر

 وأن مسافة القرص بالنسبة هلم، ويف املقابل نجد يف بعض البالد عدم إمكانية ذلك، املسافة

 . شاقة وصعبة لظروف النقل واملواصالت البدائية التي مازالوا يتعاملون هبا

 تضبط فيها املسافة الصاحلة العتبار االنقطاع، معايري جديدة لذلك ال بد من وضع

 الختالف ظروف الزمان، حدةعىٰل  َضوء الظروف اخلاصة بكل بلدعىٰل  وذلك، من عدمه

 ،واملعيار السليم لتحديد االنقطاع، ويرتك لفقهاء كل بلد أن يضعوا الضابط املناسب، واملكان

 : الضابط التي يمكن أن ُيبنى عليها ذلك، اراتوفيام ييل اقرتاح لبعض األسس واالعتب

 . تصل أقاليم البلد الواحد ببعضها، عدم وجود شبكة طرق حديثة *

                                           

بخارى: من مدن ما وراء هنر جيحون، تشتهر بكثرة بساتينها، فتحها عبيد اهلل بن زياد، وايل معاوية عىٰل  (*)

 إمام أهل احلديث حممد بن إسامعيل البخاري، ياقوت احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهللخراسان، منها 

 (، حتقيق: عبد العزيز اجلندي، بريوت، دار الكتب العلمية،009: 0ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان )

 م. 0991= هـ0001، 0ط

هواز يف العراق، تشتهر بكثرة نخلها، ِسِجستان، بكرس أوله وثانيه، إحدى بلدان املرشق، قريبة من األ (*)

 ( مصدر سابق. 100: 3منه اإلمام أبو داود السجستاين صاحب السنن، ياقوت، معجم البلدان )

 ( مصدر سابق. 81: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)
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 . تصلح لنقل املسلم فيه دون تلف، عدم توفر وسائل نقل حديثة *

 . عدم وجود شبكة اتصاالت تتيح لكل من املتبايعني االتصال فيام بينهام *

 مكانإىٰل  بحيث يتعذر وصول املسلم فيه سليام، شيوع الفوىض واالضطراب *

 . التسليم

أو ، مكان التسليمإىٰل  وجود قرارات سياسية متنع إخراج املسلم فيه من مكانه *

 . مكان التسليمإىٰل  دخولهمتنع 

، كالزالزل، ة يف مكان املسلم فيه أو مكان التسليمـوع كوارث طبيعيـوق *

 . بحيث تؤثر سلبا يف تنفيذ العقد، اح املدمرةوالري، والفيضانات، والرباكني

 أسس من العدالةعىٰل ، األسس املقرتحة يمكن حتديد الضابط املناسبعىٰل  وبناء

 ال ظامل، ال رضر وال رضار، ومراعاة ملبدأ التكافؤ يف االلتزامات بني املتبايعني، واإلنصاف

حتديد من الصعب وضع  نهإذ إ، واضعني يف االعتبار ظروف الزمان واملكان، وال مظلوم

 بناء، لذا من األفضل أن يرتك حتديد ذلك الضابط للقضاء، ضابط عام يف ظروف خمتلفة

فإذا رأى بالنقل إجحافا باملسلم إليه ، وما قد يستجد من أسس، األسس املقرتحةعىٰل 

 . وإال أمضاه مراعيا بذلك مبدأ العدل واإلنصاف الذي أمرت به الرشيعة، فسخ العقد

 : النقطاع من السوق *

وإن كان ، ضبط احلنفية االنقطاع بانقطاع املسلم فيه من سوقه الذي يباع فيه

 . (0)موجودا يف مكان آخر

 : النقطاع قبل املحل *

ألنه قد يوجد ، وال خيري املسلِم قبل حلول األجل، ال عربة باالنقطاع قبل املحل

                                           

 ( مصدر سابق. 81: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)
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 فال خيار، لو علم قبل املحل انقطاعه عنده»: اجقال يف هناية املحت، املسلم فيه عند األجل

، ألنه مل يدخل وقت وجوب التسليم؛ وال ينفسخ بنفسه حينئذ يف األصح فيهام، قبله

ومن اجلدير بالذكر أن احلنفية الذين اشرتطوا ، (0)«نعم لتحقق العجز يف احلال: والثاين

صحة السلم مع عىٰل  أبَقوا، املحلإىٰل  واستمرار وجوده، وجود املسلم فيه عند العقد

ع ـوأن رب السلم باخليار بني الفسخ واالنتظار ألن السلم وق، االنقطاع قبل األجل

  .(1)صحيحا

 ا أكثر قبوال من الناحيةـاملحل يعترب حكمإىٰل  إن القول بتأخري حكم االنقطاع

من مقدار ولكن قد تقلل ، من النادر أن تصيب آفة حماصيل بلد بأكمله نهإإذ ؛ العملية

 يكون املسلمون يف، ويف حال قلة املعروض من املحصول الذي أصابته اآلفة، املحصول

  .ذلك املحصول بمنأى عن التعرض لالرتفاع الشديد يف أسعار تلك املحاصيل املصابة

وقلة املعروض يف ، هذا االرتفاع الذي ال مربر له سوى مصائب حلَّت بآخرين

 دون أن، وهذا بال شك محاية ألرباب السلم، لها املنتجونال تكاليف زائدة حتمَّ ، السوق

قد يكون ذلك سببا يف ، أما إذا كان االنقطاع عاما، حساب املسلم إليهعىٰل  يكون ذلك

وبالتايل يستطيع املسلم إليه الوفاء باملسلم فيه ألنه ، استرياد املسلم فيه من أماكن أخرى

 . يف الذمة

 : طاعآثار فسخ السلم بسبب النق

 ختيري رب السلم بني الصربإىٰل  ذهب مجهور الفقهاء يف حالة انقطاع املسلم فيه

 واستلم رب، أما إذا كان املسلم فيه مقسطا، وبني فسخ السلم، حني وجود املسلم فيهإىٰل 

                                           

 ( مصدر سابق. 151: 3صدر سابق، النووي، روضة الطالبني )( م090: 3( الرميل، هناية املحتاج )0)

 ( مصدر سابق. 100: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )081: 3( الفتاوى اهلندية )1)
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 ،فليس لرب السلم الفسخ، وكان يرجى وجوده بعد األجل املرضوب، السلم شيئا منه

 . (0)الفسخ واملحاسبةعىٰل  إال إذا تراىض واملسلم إليه، فيه وعليه أن ينتظر املسلم

 : احلكمة من ختيري رب السلم بسبب النقطاع

 الحظ الفقهاء فيها ما قد، إن يف ختيري رب السلم بني الصرب والفسخ حكمة جليلة

 وأن الفسخ، يلحق املسلم من رضر نتيجة تعطيل رأس ماله انتظارا ملا يتسلمه يف املستقبل

 . النعدام ذلك يف حقه، يف حني مل يمنح هذا احلق للمسلم إليه، يعني ضياع مقصوده

 ةـهو حكم، رجيحـوسند هذا الت»: ن يف احلكمة من التخيريـقال أحد الباحثي

والذي يقدر بقاء االسرتباح ، والتي هي ارتفاق املشرتي باالسرتباح، مرشوعية السلم

 املبيععىٰل  واحلصول، العقدعىٰل  مصلحته يف اإلبقاءفإن رأى ، هو املشرتي ذاته، من عدمه

 . فله ذلك، املسلم فيه

وجب متكينه منه دفعا ، والرجوع برأس املال، وإن رأى مصلحته يف فسخ العقد

 فقد تكون، كام قرره االجتاهان اآلخران، أحد األمرينعىٰل  ألن إجباره، للرضر عن نفسه

 وهذا، حتقيق عكس مقصود الشارعإىٰل  بنا األمر وينتهي، مصلحته يف غري ما أجرب عليه

 ال يمنع من مطالبة، أن فسخه للعقد ورجوعه بالثمن، ويف رأيي. ماال ينبغي املصري إليه

 . (1)«خطأ هذا األخريإىٰل  بالتعويض متى كان عدم التسليم راجعا( املسلم إليه) البائع

                                           

( مصدر 090ص( مصدر سابق، وانظر خليل بن اسحق، خمترص خليل )381: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ،000: 03، املجموع )املطيعيفام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا  009: 1سابق؛ وأيضا ابن قدامة، الكايف )

( مصدر سابق؛ وأيضا 151: 3( مصدر سابق؛ وأيضا النووي، روضة الطالبني )059، 058، 031

 فام بعدها( بترصف، مصدر سابق.  81: 7ابن اهلامم، رشح فتح القدير )

 ( مصدر سابق. 85ص( عاشور، البديل اإلسالمي للفوائد )1)
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 : اعدم مطابقة املسلم فيه الصفة املتفق عليه: خامسا  

عىٰل  وجب، أو كان أجود، إذا أحرض املسلم إليه املسلم فيه مطابقا للصفة املرشوطة

 وإن تعذر استالمه استلمه احلاكم أو من ينوب عنه، ذلكعىٰل  وجيرب، رب السلم استالمه

وجب ، وإن أحرضه بصفته»: قال يف الكايف، وإبراًء لذمته، دفعا للرضر عن املسلم إليه

احلاكم إىٰل  فإن امتنع دفعه، ألنه حقه فوجب قبوله كالوديعة؛ راقبوله وإن تضمن رض

 . (0)«ألنه زاده خريا؛ لزم قبوله، فإن كان أجود من حقه يف الصفة، وبريء لذلك

 قال، ألن الزيادة هبة، جواز قبوله إن كان أجود وال يلزم القبولإىٰل  وذهب املالكية

 أي قبول املسلم، دة وحسنا من املسلم فيهأي أزيد جو؛ أجود يشء جاز»: يف منح اجلليل

 وهي ال يلزم، ألهنا هبة؛ وال يلزم املسلم قبوله، ألنه حسن قضاء من املسلم إليه، بعدمها

 . (1)«قبوهلا

 إىلٰ  قد يؤدي، ومسلَّم يف املستقبل، يشء موصوف يف الذمةعىٰل  بام أن السلم عقد

 وقد، للرشوط املنصوص عليها يف عقد السلملعدم مطابقة املسلم فيه ؛ نزاع بني املتبايعني

 فيأيت املسلم إليه، كأن يكون السلم يف قمح، يكون عدم التطابق بسبب اختالف اجلنس

، ولكن خيالفه يف النوع والصفة، أو أن يتفق مع املسلم فيه يف اجلنس، أو ذرة، بشعري

قمح بلدي من  أو، فيأتيه بقمح مستورد، كأن يسلم يف قمح بلدي من النوع املمتاز

 : وفيام ييل تفصيل أقوال الفقهاء يف هاتني املسألتني، النوع الرديء

 : النزاع بسبب اختالف اجلنس ـ0

عدم جواز الوفاء يف السلم من جنس غري إىٰل ، ذهب مجهور الفقهاء غري املالكية

                                           

 ( مصدر سابق؛ وأيضا006: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق؛ وأيضا 007: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

 ( مصدر سابق. 080: 3( مصدر سابق؛ أيضا الفتاوى اهلندية )005: 1الرشبيني، مغني املحتاج )

 ( مصدر سابق. 390: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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 ذلك وألن، (0)»غريهإىٰل  من أسلم يف يشء فال يرصفه«: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي؛ جنس املسلم فيه

بمعنى أن رب السلم باع ما له يف ذمة املسلم إليه بثمن ، ُيعد بيعا للمسلم فيه قبل قبضه

 . (1)مأخوذ بدل املسلم فيه، خمالف له يف اجلنس

 : مذهب املالكية

 : هي، (3)أجاز املالكية قضاء املسلم فيه من غري جنسه برشوط ثالثة

 . كالعروض من غري الطعام ،أن يكون املسلم فيه مما جيوز بيعه قبل قبضه *

 . أن يكون املأخوذ مما يباع باملسلم فيه يدا بيد *

 . أن خيالف رأس مال السلم يف اجلنس *

 : ضوابط اختالف اجلنس

وقد مثلوا تلك ، األشياء خمتلفة اجلنسعىٰل  جرت عادة الفقهاء أن يذكروا أمثلة

 األمثلة يف أغلب األحيان خترج ومل تكن تلك، األمثلة من خالل واقعهم وبيئتهم املحيطة

 . وبعض املصنوعات البسيطة، واحليوان، واللحم، والشعري، كالقمح، عن املزروعات

 ذكر معايري وضوابطإىٰل  دون التطرق، وكانت عادهتم يف أكثر األحيان رسد األمثلة

كيفية الفصل بني األجناس عىٰل  نستطيع من خالل تطبيقاهتم إياها التعرف، موضوعية

، وازدهرت فيه الزراعة، ولنفيد من ذلك يف زماننا الذي تعقدت فيه الصناعة، املتقاربة

وظهرت العالمات التجارية ، والنوع الواحد أنواع، حيث أصبح فيه اجلنس أجناس

                                           

 (.110)ص( مىض خترجيه 0)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا الرميل،89: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع )086: 3ندية )( الفتاوى اهل1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  100: 3هناية املحتاج )

 ( مصدر سابق. 117: 5( اخلريش عىٰل خليل )3)
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  .لتطور وسائل النقل واالتصاالت؛ وتقاربت األسواق كثريا، املسجلة

 ،يفصلون هبا بني األجناس املتقاربةولكن هذا ال يعني أنه مل يكن للفقهاء ضوابط 

 وكانوا، بل كانت لدِّيم تلك الضوابط، أو أن فصلهم بني األجناس املختلفة كان عشوائيا

بل ظهرت متناثرة ، شكل عناوين بارزةعىٰل  ولكنها مل تكن تظهر، يامرسوهنا ويطبقوهنا

 . املناسب ويضعها حتت عنواهنا، من ِّيذهبا ويرتبهاإىٰل  وهي بحاجة، هنا وهناك

 : تقرير هذه الضوابطإىٰل  احلاجة

 : وذلك ملا ييل، تقرير هذه الضوابط يف الوقت احلارضإىٰل  مَتسُّ احلاجة

 كوهنا أمثلةعىٰل  فضال، إن أمثلة الفقهاء السابقني ال يمكن استقصاؤها وحرصهاـ 

 . ارتبطت بظروف معينة، وقتية

 ن التجار الذين ال يستطيعون االستفادةإن املتعاملني بالسلم يف أغلب األحيان مـ 

 من يعطيهم الضابط ليطبقوه بأنفسهم يف كلإىٰل  وبالتايل هم بحاجة، من الكتب الفقهية

 . وقت يربمون فيه بيع السلم

 وبالتايل ليست واردة يف أمثلة، إن كثريا من السلع احلالية وليدة عرصنا احلارضـ 

 . الفقهاء السابقني

، اـلقواعد يوضح األصول التي كان الفقهاء ينطلقون منهإن استخراج هذه ا

ن الدارس للمسائل املعارصة من املحافظة، وبالتايل يتم ربط الفرع باألصل عىٰل  ويمكِّ

ر، تطبيق األصل والعمل به  وفيام ييل يشء، الفرع وِّيمل األصلعىٰل  بدال من أن يتحجَّ

 . تنوعهاعىٰل  جلنس الواحدمما استخلصته من تلك القواعد التي تضبط أفراد ا

 : احتاد األفراد يف حقيقة واحدة حتت اسم خاص واحد *

: ذكر يف مغني املحتاج إحدى تلك القواعد فقال يف ضبط أنواع اجلنس الواحد
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 يشرتكان يف ذلك االسم، ا يف الرباـمن أول دخوهلم، كل شيئني مجعهام اسم خاص»

، مثال قمح بلدي، م خاص عن االسم العامواحرتز بقوله اس، (0)«باالشرتاك املعنوي

 بخالف، وبالتايل يقع بينهام ربا الفضل، فإن القمح اسم خاص مجع بينهام، وقمح سعودي

ن ـفال يقع الربا بي، اختالف أجناسهاعىٰل  احلب فهو اسم عام جيمع احلبوب مجيعها

 . عاموهو اسم ، اختالف أجناسها ألهنا مندرجة حتت اسم احلبوبعىٰل  احلبوب

حيث يعترب دقيق القمح ، أخرج الدقيق بأنواعه، وبقوله من أول دخوهلام الربا

؛ ولكن يعتربان جنسني، مع أنه جيمعهام اسم خاص، ودقيق الشعري جنس آخر، جنس

 واشرتط أيضا أن يكون االسم مشرتكا معنويا لقدر، ألن أصليهام ال جَيْر بينهام ربا الفضل

فحقيقتهام ، ومتر العراق، مثل متر املدينة، حلقيقة واحدة موضوعان، مشرتك بني شيئني

 مثل، ال أن يكون من قبيل املشرتك اللفظي، فهام جنس واحد، وإن اختلف النوع، واحدة

 ومن قبيل املشرتك، املختلف يف حقيقته عن كل أنواع التمر املعروفة، متر املدينة ومتر هندي

 . وجوز اهلند، اجلوز، اللفظي أيضا

 : تالف املنفعة ولو احتد اجلنسان يف السم اخلاصاخ *

إن اختلفت منافع تلك ، جواز السلم يف أنواع اجلنس الواحدإىٰل  ذهب املالكية

فيجوز سلم أحدمها يف ، وكاجلنسني»: قال يف منح اجلليل ممثال الختالف املنافع، األنواع

 كرقيق ثياب القطن، املراد منهام بل ولو تقاربت املنفعة، إن تباعدت منفعتهام اتفاقا، اآلخر

ويف موضع ، (1)«فيجوز سلم أحدمها يف اآلخر الختالف اجلنس، ورقيق ثياب الكتان

 وختتلف منفعة، وجيوز أن يسلم محار يراد للحمل يف محار يراد للركوب والرسج»: آخر

                                           

( 161: 3( مصدر سابق؛ وأيضا ابن الشيخ حسني، هتذيب الفروق )13: 1( الرشبيني، مغني املحتاج )0)

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق. 351: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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 ،ة اللبنوالغنم بكثر، والبقر بكثرة احلرث والعمل، بقوة احلمل (*)واألجل، اخليل بالسبق

 . (0)«والقطن والكتان واحلرير والصوف بالرقة والغلظ، والرقيق بالصغر والكرب

وأن ، االسم فيام يتعلق بالفصل بني األجناسإىٰل  وأبان يف الفروق أنه ال التفات

إن معنى اجلنس »: قال، وإن اتفق االسم أحيانا، مدار الفصل بينها هو اختالف املنفعة

 فإذا اختلف الشيئان، ما انفرد باملنفعة املقصودة منه ـ أي باب البيع ـ عندنا يف هذا الباب

 وإذا اتفقا يف املنفعة، كانا جنسني خمتلفني وإن سميا باسم واحد، يف املنفعة املقصودة منهام

أهنام ، واحلمري، فالذي يقتضيه قول ابن القاسم يف البغال، املقصودة وافرتقا يف االسم

أي ـ  والذي يقتضيه قول ابن حبيب أهنام، بار باختالف األسامءإذ ال اعت، جنس واحد

 . (1)«جنسان أن ال اعتبار باألسامءـ  البغال واحلمري

وإنام الفقهاء أرادوا باحتاد اجلنس بني شيئني احتاد األغراض » قال أحد الباحثني

 ر يف ذلكفاملعيا، بينهام وتقارهبام وباختالف اجلنس بينهام اختالف األغراض وتفاوهتا

 ذاتية الشيئنيإىٰل  دون النظر، آلخرإىٰل  خيتلف من يشء، معيار موضوعي مرن ـ يف نظريـ 

 . (3)«وأصلهام

 : احتاد الشيئني يف األصل ل يمنع السلم فيهام إن اختلفت املنفعة *

برشط ، وجيوز السلم بني رأس مال السلم واملسلم فيه وإن كان أصلهام واحدا

والشيئان املصنوعان من جنس واحد »: قال يف منح اجلليل، منهاماختالف منفعة كل 

                                           

 ، واهلل أعلم. «اإلبل»هكذا، وهو خطأ مطبعي، ولعل الصحيح  (*)

 ( مصدر سابق. 305: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ( مصدر سابق. 160: 3( ابن الشيخ حسني، هتذيب الفروق )1)

(، القاهرة، دار االعتصام، 51صوالقيمي يف الفقه اإلسالمي ) ( القرة داغي، عيل حمي الدين، قاعدة املثيل3)

 م. 0993=  هـ0003، 0ط
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أي يمكن عودمها  ـ ا يعودانـيسلم أحدمها يف اآلخر حال كوهنم، كنحاس أو كتان

 ،ينظر بضم التحتية وسكون النون وفتح الظاء املعجمة للمنفعة املقصودة منهام، ألصلهام

وإن ، أو صحن يف طاسة منه ُمنع، كإبريق من نحاس يف مثله، فإن احتدت أو تقاربت

 ال خري يف سيف( يعني املدونة) وفيها، تباعدت كإبريق يف َطست كالمها من نحاس جاز

 . (0)«لتقارب منفعتهام إال أن يبعد ما بينهام يف اجلودة والقطع؛ يف سيفني دونه

 : العرف أصل رشعي يف تقدير اختالف املنفعة *

 بط اختالف املنفعة الذي يعترب مبيحا للسلمالبد أن يكون هناك مستند رشعي يض

 حيث إن طبيعة اليشء وخصائصه هلام دور كبري يف استعامل، يف األشياء من اجلنس نفسه

 لكنها ال حتمل تلك، وقد توجد أنواع أخرى تنضوي معه حتت ذلك اجلنس، ذلك اليشء

تتميز بصفات  استخدامها يف جمال آخر ألهناعىٰل  مما محل الناس، اخلصائص والصفات

 فاملزارع التي ُتعنى بإنتاج احلليب تسعى، ُأَخر تناسب االستخدام يف ذلك املجال اآلخر

 البقر كثريعىٰل  احلصولإىٰل  بينام يسعى القصابون، القتناء األبقار التي تتميز بكثرة احلليب

 . ألنه هو املقصود هلم؛ اللحم

 لذلك يعترب، كيفية استعامهلا وبالتايل فإن اختالف األشياء يف خصائصها حيدد

قال يف منح ، تباعد املنفعة واختالفهاعىٰل  العرف يف كيفية االستفادة من األشياء عالمة

ها بالعرف كأصل رشعي يف تقدير اختالف املنفعة وإذا اختلفت املنافع يف »: اجلليل ُمنَوِّ

فقه اجليل الذي هذا هو ال، جاز أن يسلم بعضه يف بعض اتفق منه أو اختلف، احليوان

 ماعىٰل  وال حيمل أهل بلد، عرف أهلهإىٰل  فينظر يف كل بلد، يعتمد عليه املفتي والقاِض

 . (1)«العرفعىٰل  عرف ترك فيام يبنىإىٰل  ُسطِّر قديام بالنسبة

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  390: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  307: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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 : تأثري الصنعة *

حيث حتول اجلنس ، إن للصنعة دورا كبريا يف التفريق بني أفراد اجلنس الواحد

 حيث يصبح الناتج اجلديد خمتلفا، جناس إن كانت ذات أثر واضح يف املصنوعالواحد أ

 . يف خصائصه وصفاته عن املادة األولية التي صنع منها

مل ، وتنقص املقدار بغري إضافة يشء، وإن كان تغري الصفة بنار»: جاء يف الفروق

 رـيف التمومنه جتف، كيش اللحم وجتفيفه وطبخه من غري مرقه، تصري اليشء جنسني

والطبخ ، كتجفيف اللحم باألبزار، أو بإضافة يشء إليه صريته النار جنسني، والزبيب

وإن كانت ، وإن كانت النار ال تنقص املقدار صريته جنسني كقيل القمح واخلبز، باملرقة

 وإن، وخل الزبيب، املشهور تأثريها كخل التمر: وطال الزمان فقوالن، الصناعة بغري نار

 . (0)«الزمان فاملشهور عدم التأثريمل يُطل 

إىٰل  أو إضافة أشياء، من اشرتاط طول الزمن، إن ما أشار إليه صاحب الفروق

 ،يعترب عالمات حلدوث تغيري يف املصنوع، أو أن ال ينقص مقداره بتأثري النار فيه، املصنوع

 الرشوط قـال حتق، اختالف املنفعةإىٰل  ر يف الصفات املؤديـفاألساس حدوث التغي

م يرافقها تغري يف صفات املصنوع ـر إن لـحيث إن هذه الرشوط ال تعتب، ورةـاملذك

ل اجلنس ـ إن جاز التعبري ـ بل قد تكون هذه الرشوط، وخصائصه  إىلٰ  أسبابا يمكن حتوُّ

 . وقد ال يتحول، آخر عندها

 فإن، اراتبغض النظر عن هذه االعتب، اليشء املصنوعإىٰل  البد أن يتجه النظر، لذا

اعترب ذلك من قبيل ، استخدام جديد يف املصنوعإىٰل  يؤدي، كان ثمة تغري يف الصفات

املصنوع زمن عىٰل  أما إن قلت الصنعة ومىض، اختالف اجلنس الختالف املنفعة عندئذ

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 160: 3( القرايف، الفروق )0)
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الصنعة »: قال يف هتذيب الفروق، طويل فقد اعترب بعض العلامء ذلك تغريا يف اجلنس

 مل، وإن قلت وقرب الزمان، صريت اجلنس الواحد جنسني، لزمانإذا كثرت أو بعد ا

 . (0)«تصريه

 : عدم الستحالة* 

 ألنه؛ املسلم فيه أو العكسإىٰل  ويقصد باالستحالة إمكانية حتول رأس مال السلم

وقد علل يف هتذيب الفروق ، وإن كانا متفاوتني فهو الربا، إن كانا متامثلني فهو قرض

 ،لتقارب منفعتها وإن اختلفت عينها؛ جنسا واحدا يف الزكاة (*)لك الَقَطنيةاعتبار اإلمام ما

 واملشهور من مذهب مالك أهنا»: فقال، ولكنه اعتربها يف البيع أجناسا لعدم استحالتها

وعدم استحالة ، ومنافعها، وأسامئها اخلاصة هبا، الختالف صورها... أجناس متباينة

رف ـوهي يف الع، العرفإىٰل  يف اختالف األجناسوألن املرجع ، بعضإىٰل  اـبعضه

  .(1)«أجناس

 : عدم املشاهبة بالقرض: معيار *

 أن ال يقع سلم يشء يف جنسه، إن القصد مما سبق بيانه من معايري الختالف اجلنس

 فإن متاثال يف املقدار، فإن وقع السلم بني شيئني متفقني يف املنفعة من جنس واحد؛ بزيادة

 قال يف هتذيب، فهو قرض جر نفعا وهو الربا بعينه، وإن كانت ثمة زيادة، ضاكان ذلك قر

وأجزناه يف اجلنسني ، إنام منعنا التفاضل يف اجلنس الواحد للزيادة يف السلف»: الفروق

ْيِه من ذلك ألن من طلب الزيادة يف ؛ فوجب أن تراعى املنفعة املقصودة من العني، لتََعرِّ

                                           

 ( مصدر سابق. 163: 3الفروق )( ابن الشيخ حسني، هتذيب 0)

 القطنية: هي العدس، واللوبيا، واحلمص، والفول، والرتمس، واجللبان، والبسلة، انظر: ابن الشيخ حسني، (*)

 ( مصدر سابق. 161: 3هتذيب الفروق )

 ( مصدر سابق. 161: 3( ابن الشيخ حسني، هتذيب الفروق )1)
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 فإذا اسرتجع، وبقاء تلك املنفعة املقصودة له، اسرتجاع ما سلف السلف فإنام يطلبها مع

 . (0)«مل حتصل له الزيادة يف السلف، ما فيه منفعة أخرى بغري منفعة العني التي سلف

 : فروع اجلنس أجناس* 

فإن ، فكل فرع يلحق بأصله، ا أن اخلارج من األجناس يعترب أجناسا خمتلفةـكم

 قال، لسلم بني فروعها وإن اتفقت تلك الفروع يف أسامئهاكانت األجناس خمتلفة جاز ا

ألن ؛ وُخلولٍ ، وأدهانٍ ، وأخبازٍ ، كأِدقَّةٍ ، وفروع األجناس أجناس»: يف هتذيب الفروق

 كانت هذه أجناسا إحلاقا للفروع، ا كانت أصول هذه أجناساـفلم، الفرع يتبع أصله

 وخبزه، دقيق الشعري جنسو، وخبزه جنس، فعىل هذا دقيق احلنطة جنس، بأصوهلا

وخل العنب ، وخل التمر جنس، ودهن الزيتون جنس، ودهن السمسم جنس، جنس

 . (1)«جنس

فال يسلم يشء يف آخر رديء ، أما اجلودة والرداءة فال خيرجان اليشء عن جنسه

ف وال يقصد إال ؛ ويلغى تفاوت اجلودة والرداءة»: قال القرايف، من جنسه ألنه الرَسَ

 فلذلك تساوت ...ارهـلكان ذلك دليل اعتب، و رتب الرشع عليه أحكامهفل، للرتف

ها االغتذاء، األلوان من األطعمة يف اجلنسية ها اإلدام وتساوت األخباز ألن مِهمَّ  ألن مِهمَّ

 . (3)«هذه القاعدة بنى العلامء احتاد األجناس واختالفها وإن كثرتوعىٰل 

 : النزاع بسب اختالف النوع والصفةـ 1

وكان اخلالف يف النوع ، أما إذا اتفق ما أتى به املسلم إليه مع املسلم فيه يف اجلنس

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  160: 3( ابن الشيخ حسني، هتذيب الفروق )0)

 ( مصدر سابق. 169: 3( ابن الشيخ حسني، هتذيب الفروق )1)

 ( مصدر سابق. 160: 3( القرايف، الفروق )3)
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 ،إذا أتى به أقل جودة مما هو متفق عليه يف العقد، فيجوز استبداله باملسلم فيه، الصفةأو 

 عدم جواز االستبدال إن كانإىٰل  واحلنفية يف قول، واملالكية، واحلنابلة، وذهب الشافعية

 . ف يف النوعاالختال

فإن أسلم يف نوع من جنس فجاءه بنوع آخر من ذلك اجلنس »: قال يف املجموع

ال : قال أبو إسحق. ففيه وجهان، (*)عن املروي (*)واهلروي، (*)عن الربين (*)كاملعُقيل

وقال ، كالزبيب عن التمر، فلم جيز أخذه عنه، ألنه غري الصنف الذي أسلم فيه؛ جيوز

هلذا ؛ جيوز ألن النوعني من جنس واحد بمنزلة النوع الواحد: (*)ريرةأبو عيل ابن أيب ه

اآلخر يف إكامل النصاب يف إىٰل  ويضم أحدمها، حيرم التفاضل يف بيع أحدمها باآلخر

  .(0)«الزكاة

                                           

 معُقيل: نسبة إىٰل معُقل، اسم مكان يف بلد يسمى الدهناء يقع قرب البرصة، سميت كذلك ألهنا تعقل املاء؛ (*)

( مصدر سابق؛ وأيضا احلموي، معجم البلدان 065: 00العرب )أي متسكه وحتتفظ به، ابن منظور، لسان 

  ( مصدر سابق.561: 1)

 الربين: بفتح الباء رضب من التمر مرشب بصفرة، كثري اللحاء، عذب احلالوة، ابن منظور، لسان العرب (*)

 ( مصدر سابق. 51: 03)

 ( مصدر سابق. 031: 5، معجم البلدان )هـ، احلموي608اهلروي نسبة إىٰل هراة بخراسان، دمرها الترت سنة  (*)

( مصدر سابق، وليس 561: 1مروي: نسبة إىٰل مرو إحدى مدن خراسان، احلموي، معجم البلدان ) (*)

بالرضورة أن يكون التمر اهلروي مقابال للمروي، وال املعقيل مقابال للربين، بل هي يف سياق ذكر أنواع 

 خمتلفة من جنس واحد هو التمر. 

عيل احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، البغدادي، من أصحاب الوجوه يف املذهب الشافعي، تفقه بابن  أبو( *)

 ( مصدر سابق. 003: 1هـ، هتذيب سري أعالم النبالء )305رسيج، وايب إسحق املروزي، تويف سنة 

مصدر سابق؛ ( 005: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )006: 03، املجموع )املطيعي (0)

 ( مصدر008: 1فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة، الكايف ) 100: 3وأيضا الرميل، هناية املحتاج )

( مصدر سابق؛ 086: 3( مصدر سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية )89: 1سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املقنع )

 ( مصدر سابق. 390: 5وأيضا عليش، منح اجلليل )
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 : اخلالف يف حتديد الصفاتـ 3

رة هلام وقد يكون لكل منهام ، البد أن تكون الصفات معلومة للمتبايعني ومتصوَّ

 قد خيتلف املتبايعان يف، وبام أن السلم ال يقع يف املعني، تصور خاص عن صفة املسلم فيه

فقد يكون اجليد يف ذهن أحدمها رديء ، حقيقة تلك الصفة بعد أن اتفقا عليها يف العقد

 ،فام من جيد إال وهناك أجود منه، وكذلك تتفاوت السلع اجليدة فيام بينها، يف ذهن اآلخر

وما املعيار الذي يفصل بني اجليد  ؟سلم إليه بأقىص أنواع اجليد أم بأدناهافهل يلزم امل

ا؟ وفيام ييل ـالوفاء منهعىٰل  والرديء؟ وحيدد أي درجات اجليد التي جيرب املسلم إليه

  :أعرض بعض هذه املحددات

  : العرف *

بني وكذلك الفصل ، إن للعرف دوره يف حتديد درجة اجلودة التي جيب الوفاء هبا

 ما تصوره هو من اجلودةعىٰل  ليس ألحد املتبايعني أن جيرب اآلخرو، د والرديءـاجلي

 فيحمل، إذا اشرتط اجلودة أو الرداءة»: قال يف منح اجلليل، والرداءة وغريمها من الصفات

وما ، ألنه ما من جيد إال وهناك أجود منه؛ وال يلزمه أقىص اجلودة، الغالب يف اجلودةعىٰل 

أو الرديء األكثر ، فيويف املسلم من اجليد األكثر وجودا، ء إال وهناك أردأ منهمن ردي

 . (0)«الوسط من اجليد أو الرديءإىٰل  يصار، وإن مل يكن هناك األكثر وجودا، وجودا

الصفة املتفق عىٰل  املسلم إليه الوفاء باملسلم فيهعىٰل  أنإىٰل  وذهب بعض الفقهاء

 أقل ما وصفعىٰل ، جيب تسليم السلم عند املحل»: ابن قدامةقال ، عليها بأقل درجاهتا

أقل عىٰل  ينزل الوصف يف كل يشء»: وقال النووي، (1)«سليام من العيوب والغش، به

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 369: 5اجلليل )( عليش، منح 0)

 ( مصدر سابق. 007: 1( ابن قدامة، الكايف )1)
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تب ؛ كفى ووجب قبوله، اسم الوصف املرشوطعىٰل  فإذا أتى بام يقع، درجاته ألن الرُّ

 . (0)«ال هناية هلا

 بل إن العرف، عتبار العرف يف حتديد درجة الصفةعىل أن هذا القول ال يعني عدم ا

أن ، ولكن الفرق بينه وبني القول األول، وهو الذي حيدد أقل درجات الصفة، معترب

وهو اجليد األكثر ، أنه جيدعىٰل  األول أوجب الوفاء من اجليد الذي يتعامل فيه الناس

 بينام، أو الثالثة مثال، ثانيةأو ال، وجودا يف السوق فقد يكون من اجليد من الدرجة األوىل

 بغض النظر عن كون التعامل هبا أكثر أم، يوجب القول الثاين الوفاء من الدرجة األدنى

وإن كان ، وليس من شك يف أن عرف املتعاملني هو الذي حيدد درجات الصفة، أقل

  .التعامل يغلب يف درجة من الدرجات دون غريها

 : أهل اخلربة *

 ورا كبريا يف التحقق من مدى مطابقة املسلم فيه للرشوط املتفقإن ألهل اخلربة د

 وتزداد، وإنتاجه وتصنيعه، من حيث صفاته، وذلك بوصفهم عاملنِي باملسلم فيه، عليها

 ودقة املواصفات، لتعقد الصناعات، ة إليهم يف زمننا هذا أكثر من ذي قبلـاحلاج

أو اجلس ، أو الشم، كالنظر، البدائيةالتي ال يمكن التحقق منها بالوسائل ، واملقاييس

 وغري ذلك من وجوه، بل ال بد من أجهزة خاصة لفحص جودهتا كيامويا وفيزيائيا، باليد

 ومل ُيغفل فقهاؤنا األجالء هذا الدور اهلام ألهل اخلربة يف عهد الوسائل، الفحص الفني

 . فمن باب أوىل أن نأخذ بقوهلم يف عرصنا، الفنية البدائية

تفسري أهل اخلربة إىٰل ( يعني الصفات) وُيرجع فيام ال يعلم منها»:  الكايفقال يف

                                           

( مصدر سابق؛ 005: 1( مصدر سابق، وانظر الرشبيني، مغني املحتاج )169: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

صدر ( م005: 1( مصدر سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )008: 03، املجموع )املطيعيوأيضا 

 ( مصدر سابق. 151: 3سابق؛ وأيضا القرايف، الفروق )
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 ،فإن وصل إليه كان نادرا، ألنه يتعذر عليه الوصول إليه؛ فإن رشط األجود منها مل يصح

 ألنه يمكنه تسليم؛ يصح والثاين، ال يصح لذلك أحدمها :ففيه وجهان، وإن رشط األردأ

 وإن استقىص صفات السلم بحيث ...فيلزم املسلم قبوله، هاملسلم فيه أو خريا من جنس

 . (0)«ألنه َعز  تسليمه؛ يتعذر وجوده مل يصح

 : النموذجعىٰل  البيع *

لو قال أسلمت إليك يف »: فقال، ذكر النووي يف الروضة قوالن يف بيع النموذج

 كمسألة، حال يص: العراقيون: قال، كهذه احلنطة، صاع حنطةمئة  أو، ثوب كهذا الثوب

يصح ويقوم مقام : وقال يف التهذيب، ألن هذه احلنطة والثوب قد يتلفان؛ وزـالك

وال ببيع األنموذج بأن يريه »: وقال يف الفروع يف بعض البيوع املمنوعة، (1)«الوصف

ربة، صاعا ويف ، (3)«وقيل ضبط األنموذج كذكر الصفات، أهنا من جنسهعىٰل  ويبيعه الصُّ

 . (0)«ة األنموذج كرؤية اجلميعفرؤي»: االختيار

 وبالتايل يكون، يفهم من قول اإلمام النووي أن القول باملنع الحتامل تلف النموذج

النموذج عىٰل  فإنه يبيح البيع، أما القول الثاين، حكم النموذج هو حكم املكيال املعني

 كذكر، ويفهم من قول بعض الفقهاء أن النموذج معترب رشعا، وإن مل يكن هناك وصف

 . الصفات

                                           

( مصدر سابق؛ 000: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق؛ وأيضا 005، 000: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

 ( مصدر سابق. 369: 5وأيضا عليش، منح اجلليل )

 ( مصدر سابق. 156: 3( النووي، روضة الطالبني )1)

، 0م الكتب، طـ(، بريوت، عال10: 0اهلل شمس الدين املقديس، كتاب الفروع ) ( ابن مفلح، أبو عبد3)

 م0985= هـ 0015

(، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون رقم 5: 1( عبد اهلل بن حممود بن مودود، االختيار لتعليل املختار )0)

 الطبعة وتارخيها. 
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 : وجهة نظر

 املتبايعنيوعىٰل  ،النموذجعىٰل  والبيع، إن من األفضل اجلمع بني الوصف يف العقد

 حيث إنه قد يلزم يف املستقبل وسيلة، أن يوثقا النموذج املتفق عليه بوسائل مناسبة لتوثيقة

 : وهذا القول جيمع بني املزايا التالية، لإلثبات عند التنازع

املسلم فيه وصفا دقيقا حيمي العقد من الفسخ يف حالة فقدان النموذج وصف ـ 

وبالتايل فسخ السلم لتعذر معرفة الصفات يف حالة نزاع ، الذي يبني صفات املسلم فيه

 . املتبايعني

 بام ال ُيبقي جماال الحتامالت، إن وجود النموذج يوضح صفات املسلم فيه بجالءـ 

 أو، أو رداءة، العرف لتحديد درجة الصفة من جودةإىٰل  وءوال حاجة عندئذ للج، النزاع

 . لون وغريها

إما ألنه ليس ، غري علم بالعرفعىٰل  ويفيد ذلك يف حالة كون املتبايعني أو أحدمهاـ 

ال دراية له ، أو هو من جتارها ولكن كان سلمه يف إنتاج بلد آخر، من جتار تلك السلعة

 وال، فيه  يكون النموذج يف حكم النص يف صفات املسَلموبالتايل، وال بقوانينه، بأعرافه

 . بد من املطابقة بينهام

دون ذكر ، النموذج وحدهعىٰل  اخلروج من اخلالف الفقهي الذي يمنع السلمـ 

 أو صاع، ولو أسلم إليه يف ثوب كهذا»: ذلك فقالإىٰل  الصفات وقد أشار يف هناية املحتاج

 جاز إن كانا، ثم أسلم يف ثوب آخر بتلك الصفة، ووصَفه أو يف ثوب، مل يصح، ُبر  كهذا

مل تعتمد ( يعني النموذج) العنيإىٰل  وفارق ما قبله بأن اإلشارة، ذاكَرين لتلك الصفات

 . (0)«يف الوصف

                                           

 ( مصدر سابق. 098: 3( الرميل، هناية املحتاج )0)
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 : فقدان اإلنسان احلواس التي يتصور هبا املسلم فيهـ 0

أنه إذا صح عىٰل  واتفقوا، استشكل بعض فقهاء الشافعية صحة السلم من األعمى

هو  سلم األعمىعىٰل  واإلشكال الوارد، سلمه فإنه ال يصح قبضه بل قد يتعني توكيله

ولو  ويمنع هذا اإلشكال بأن املراد بمعرفتها تصورها، اشرتاط معرفة املتعاقدين الصفات

 وينبغي وجود َعدلني بمحل التسليم لتعذر، واألعمى يتصورها، بوجه من وجوه التصور

 . (0)وجيب توكيل غريه باالستالم نيابة عنه، الم من األعمىاالست

 : التعويض عن نقص الصفات

 فيطالب رب السلم، ه املسلم فيه دون الصفة املتفق عليهاـقد حيرض املسلم إلي

عدم جواز إىٰل  وقد ذهب مجهور الفقهاء، بالتعويض عن النقص يف صفات املسلم فيه

 كأن يطلب املسلم إليه، لتعويض عن زيادة اجلودةكا، التعويض عن النقص يف الصفات

كأن يطالب رب السلم ، أو التعويض عن النقص يف الصفة، تعويضا عن تلك الزيادة

وعلل الفقهاء عدم اجلواز بأنه بيع ، بتعويضه عن نقص الصفات احلاصل يف املسلم فيه

 وهي َتبَع للعني، بيعكام أن الصفات ال تفرد بال، وهو ممنوع رشعا، للمسلم فيه قبل قبضه

 . (1)وعليه يكون بيعها ممنوعا كبيع تلك العني، املوصوفة

 : الزيادة يف الصفاتعىٰل  اإلجارة بديل الرشعي لعدم القدرة

ألنه بيع للمسلم فيه ، من خالل ما سبق يتضح أن التعويض عن الصفات ال جيوز

                                           

 ( مصدر سابق، حاشية96: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق، وانظر 103: 3ميل، هناية املحتاج )( الر0)

 ( مصدر سابق. 138: 3اجلمل عىٰل رشح املنهج )

 ( مصدر سابق؛ وأيضا006: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق؛ وأيضا 007: 1( ابن قدامة، الكايف )1)

 صدر سابق. ( م005: 1الرشبيني، مغني املحتاج )
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 تغيري يف بعضإىٰل  لون يف السلموقد حيتاج املتعام، وأن الصفات ال تفرد بالبيع، قبل قبضه

 خاصة، تلك الصفاتعىٰل  وذلك نتيجة لتغري الطلب، أو زيادة كميته، صفات املسلم فيه

 فريى رب السلم أنه ال، السوق سلع بمواصفات أفضل بعد إبرام السلمعىٰل  إذا طرأت

 الفقهاء لقد علل، املسلم فيه حتى يتمكن من املنافسةعىٰل  بد من إدخال مواصفات أفضل

 : هي، منعهم الزيادة يف الصفات ألسباب ثالثة

 . عدم جواز بيع املسلم فيه قبل قبضه* 

 . أن الصفات ال تفرد بالبيع ألهنا تبع للعني* 

 . عدم جواز فسخ الدين بالدين *

وهو ، بل هي قائمة بغريها، ال بد أن يفرق بني الصفة التي ال تقوم بذاهتا، وعليه

 فبالنسبة، ذلك املحظورات الثالثة السابقةعىٰل  رتبـألنه يت؛ ق عليهاملسلم فيه املتف

للمحظور األول يقع بأن جعل املتعاقدان املسلم فيه األول الذي مل يقبض رأس مال 

 ومل تتحقق يف املسلم فيه األول الرشوط الرشعية ليكون، للمسلم فيه بالصفات اجلديدة

 طيرَشْ ، رأس تلك الرشوط املفقودةوعىٰل  ،رأس مال للمسلم فيه باملواصفات اجلديدة

 ويرتتب، وأن ال يكون دينا يف ذمة املسلم إليه، قبض رأس املال: ومها، رأس مال السلم

 ،ذلك أن التغيري يف مواصفات املسلم فيه فسخ للمسلم فيه األول باملسلم فيه الثاينعىٰل 

 . وهو فسخ الدين بالدين املنهي عنه رشعا

، كزيادة يف الطول، ال قائمة باملسلم فيه األول، صفة قائمة بذاهتاأما إن كانت ال

فإن هذه الزيادة ال يرتتب ، أو إضافة أجزاء فنية جديدة للمسلم فيه، والعدد، والعرض

 هو نظري، ألن ما يدفعه رب السلم من زيادة يف املال، عليها شئ من املحظورات السابقة

 . فهو سلم جديد يف سلعة جديدة، األولمسلم فيه جديد مستقل عن املسلم فيه 
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أن عىٰل  ثم أكد، وقد اعترب يف منح اجلليل ذلك من باب اإلجارة ال من باب السلم

 ثم زدته دراهم وغزال، لو دفعت إليه غزال ينسجه ثوبا ستة يف ثالثة»: فقال، اإلجارة بيع

وهي بيع من ، ةوهذه إجار، أن يزيدك يف طول أو عرض فال بأس به ومها صفقتانعىٰل 

 وإنام، فمسألة الغزل الذي ينسج ليست من مسائل السلم. البيوع يفسدها ما يفسد البيع

 ألهنا؛ أن يزيده يف العرضعىٰل  ولذا فيها أن يزيده غزال ودراهم، هي من مسائل اإلجارة

 كنولكن الزيادة يف العرض إنام مت، ألنه إنام يزيده من غزله، ال يدخلها فسخ الدين بالدين

 . (0)«إذا كان ذلك قبل نسج يشء واهلل أعلم

 : ختزين السلع املشرتاة سلام: سادسا  

ذلك ، نطاق واسععىٰل  يعترب التخزين من العقبات التي تواجه املتعاملني بالسلم

 ،كاألدوية، تطلب كل سلعة منها ظروف ختزين خاصة، ألهنم يسلمون يف سلع متنوعة

وال يستطيع متعامل بمفرده سواء كان ، واألخشاب وغريها، واملواد الكياموية املختلفة

 ،واإلدارة، رأس املالإىٰل  حيث إهنا حتتاج، فردا أو رشكة أن جيهز مستودعات خاصة به

إىٰل  باإلضافة، وغري ذلك ملتابعة تلك املخازن للتأكد من أهنا تسري يف مسارها الصحيح

 . بأن نسبة إشغاهلا قد ال تكون يف املستوى املطلو

ن بإعداد خمازن متعددة األغراض لنفسه من ـفإن قيام أحد املتعاملي، وبالتايل

 : هذه العقبة أقرتح احللول التاليةعىٰل  وللتغلب، الصعوبة بمكان

 : الستعانة بمخازن املتعاملني مقابل أجر *

 غالبا ما يكون املتعاملون بالسلعة املسلم فيها لدِّيم وسائل لتخزين للسلعة التي

 وبالتايل ُيضطر منتجوها، حيث أن السلع ُتنتج عادة قبل موعد تسليمها، يتعاملون هبا سلام

                                           

 ( مصدر سابق. 398: 5( عليش، منح اجلليل )0)
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ويستطيع رب السلم االستفادة من تلك املخازن املعدة ، حفظها يف ظروف مناسبةإىٰل 

 . مشرٍت جديدإىٰل  سلفا مقابل أجر ريثام يتم ترصيف املسلم فيه ونقله

 : السلم املتخصص *

 يستطيع أن يعد هلا ظروف، تعامل بالسلم يف السلم يف سلعة معينةأن يتخصص امل

حيث يصبح هذا املتعامل خبريا ، وال شك أن هلذه التخصص فوائده، التخزين املناسبة

 ة ذاتـال سيام يف السلع الصناعي، بشؤون تلك السلعة من حيث تصنيعها وتسويقها

 ،ن للكشف عنهاـاملتخصصيإىٰل  والتي التي حتتاج، ةـاملقاييس واملواصفات الدقيق

 إن العمل، خرباء التسويق الذين هم أدرى بمجاالت تسويق تلك السلعةإىٰل  باإلضافة

وتقديم االستشارات ، بالسلم املتخصص سيكون مفيدا جدا يف جمال إعداد الدراسات

 . الفنية للمتعاملني بالسلم

 : إنشاء هيئة خاصة بالتخزين *

ار ـيستفيد منها التج، وخمازن عامة، مة رشكات ختزينتوجد يف البلدان املتقد

 حتى إن شهادات املخازن جيري تداوهلا وبيعها ورشاؤها واالقرتاض، واملستوردون بأجر

، حتديد احتياجاهتم من املخازن كام  عىٰل  ومن األفضل أن يتفق املتعاملون بالسلم، (0)عليها

 تؤجر تلك املستودعات، رة ورأس املالويؤسسون هيئة مستقلة يف اإلدا، ومكانا، ونوعا

تلبية حاجات املؤسسني لتلك إىٰل  وهتدف هذه اهليئة، سواء للمؤسسني وغريهم، بأجر

 تلك املستودعات منإىٰل  وتلبية حاجات األسواق، وحتقيق الربح هلم من جهة، املخازن

 . (1)جهة أخرى

                                           

  لبابيدي.حممد ال: ( جاءت هذه العبارات يف سياق مالحظات فضيلة الدكتور املرشف0)

 = حتقق احليازة أوال قبل البيع، خروجا من بيع املبيع قبل قبضه، وعزل املبيع يف مكان  من مالحظة ( ال بد1)
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 : الختالف يف مكان التسليم: سابعا  

وسبق ، م ذلك املكان الذي حدده العقد لتسليم املسلم فيهيقصد بمكان التسلي

 وموجب، اختالف الفقهاء يف اشرتاط ذلك بني مانع من ذلك (0)أن بينت يف الفصل الثاين

بل بكيفية حتديد ذلك املكان إن ، وما سأبحثه هنا ال يتعلق باشرتاط املكان، وجميز، له

 بينام، خمازنهإىٰل  لم بالتسليم يف مكان أقربحيث يرغب املس، املنازعةإىٰل  كان كبريا يؤدي

يرغب املسلم إليه بتوفري نفقة النقل باالكتفاء بالتسليم يف أول املكان الذي تم االتفاق 

 . عليه

 : حتديد مكان التسليم *

 وال يلزم، املجموع أن التسليم يف أول البلد جيزيء إن مل يكن البلد واسعايف  جاء

قال ، التسليم فيهعىٰل  أي مكان آخر داخل املكان الذي تم االتفاق إىلٰ  املسلم إليه بنقله

 وهلذا قالوا لو قال، ال خصويص حمله فيهام، املراد بمحل العقد هنا حملته»: يف املجموع

أو يف ، وإن بعد عن منزله، وهي غري كبرية كفى إحضاره يف أوهلا، تسلمه يل يف بلد كذا

 . (1)«صح ما مل يتسع، أي حمل شئت منه

دون أن ، أو مرص، أو األردن، كأن يكون يف السعودية، أما إن كان املحل متسعا

أو مدينة ، أو بري، أو جوي، كميناء بحري، يكون هناك عرف حيدد مكانا معينا فيها

املنازعة إىٰل  ويفيض، فإن مكان التسليم يعد جمهوال جهالة تؤثر يف صحة العقد، معينة

                                           

عد حيازة، أما إن كانت هنالك شهادات خمازن معتمدة، فإن منحها وتظهريها يعترب ما من املستودع يُ =      

 (. 095، 81: 0حيازة، انظر الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )

 (.050)ص( انظر من هذا البحث 0)

در ( مص130: 3( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )003: 03، املجموع )املطيعي (1)

 سابق. 
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 . فإن اجلهالة تبقى يسرية ومغتفرة، لو كانت البلدة صغرية بخالف ما، لكثرة اجلهالة

ومن املمكن أن يكون ، البد من حتديد مكان التسليم حتديدا يرفع اجلهالة، وعليه

وبني ، هناك معيار يكون حدا بني املكان الواسع الذي ال يصح حتديده مكانا للتسليم

 ألن املعروف؛ إشكال يف ذلك فإن كان ثمة عرف فال، املكان الذي يصح أن يكون كذلك

 ،وإال فال بد من ضابط يفصل بني ما هو واسع ال جيوز اشرتاطه، عرفا كاملرشوط رشطا

 . وبني ما جيوز اشرتاطه

 أو سوق السلعة، وأقرتح أن يكون التسليم ضمن احلدود اإلدارية ملكان التسليم

 زين املسلم فيه الذيخاصة إن كانت جمهزة لتخ، أو مستودعات رب السلم، املسلم فيها

 . ال رضر وال رضار، مع مراعاة مبدأ العدالة واإلنصاف، يتطلب ظروف ختزين خاصة

 : أخذ العوض عن مكان الوفاء *

 أما، جاز، غري موضع التسليم فقبل رب السلمإىٰل  إن أحرض املسلم إليه املسلم فيه

 :قال يف الكايف، لك ال جيوزتغيري موضع التسليم مقابل نقص أو زيادة يف رأس املال فإن ذ

 وإن أعطاه عوضا، أخذه جازعىٰل  فاتفقا، أو يف غري مكان الوفاء، فإن أحرضه قبل حمله»

 . (0)«مل جيز ألنه بيع األجل واحلَْمل، أو نقصه من السلم، عن ذلك

 : وجهة نظر

 كصفاته من، ال بد من التفريق بني ما يعترب جزءا من املسلم فيه ال ينفصل عنه

 وبني ما ال يعد من قبيل، وغري ذلك من الصفات التي ال تنفك عنه، يث اجلودة والرداءةح

                                           

( مصدر سابق، وانظر 393: 5( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل )008: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

فام بعدها( مصدر سابق، وحاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج  006: 1اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج )

 فام بعدها( مصدر سابق.  151: 3)
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 ذلك ألن بيع هذه األشياء يعترب عقدا جديدا، أو النقل، أو الكم، كزيادة يف العدد، ذلك

 . يشء جديد غري املسلم فيهعىٰل 

فام ، فة من صفاتهتغيري يف عينه أو صعىٰل  ال، نقل املسلم فيهعىٰل  والنقل عقد وارد

مكان آخر غري املتفق إىٰل  الضري يف أن يدفع املشرتي زيادة من املال للبائع ليتوىل نقلها

 وعليه، إسقاط قيمة بدل النقل التي أدرجت كجزء من رأس املالعىٰل  ! أو أن يتفقا؟عليه

 ابل يشء منال مق، هو يف احلقيقة مقابل النقل، فإن ما متت زيادته للمسلم إليه أو إسقاطه

توضح فيه أجرة ، وأقرتح أن ُيفرد أجر النقل ببند خاص به يف وثيقة العقد، املسلم فيه

 يشءعىٰل  ليكون واضحا أن الزيادة أو النقص كانا؛ مكان كذاوإىٰل  ،النقل من مكان كذا

 . واهلل أعلم، غري املسلم فيه

األجل ال جيوز أن  نإ إذ، أما القول بأن املحل بمنزلة األجل فهو قياس مع الفارق

 بخالف الزيادة أو النقصان مقابل تغيري مكان، وال عمل للمتبايعني فيه، يفرد بالبيع

 أو إعادة تكلفة، له تكلفة مالية زائدة عليه، فهام نظري عمل زائد يقوم به املسلم إليه، التسليم

 عىلٰ  التسليموعليه ال يصلح قياس مكان ، النقل التي قد استلمها ضمن رأس مال السلم

 . األجل ملا سبق بيانه من الفوارق بينهام

 : غري موضع التسليمإىٰل  إحضار املسلم إليه املسلم فيه *

فعندئذ يفرق بني ما له ، غري موضع التسليمإىٰل  إذا أحرض املسلم إليه املسلم فيه

 : (0)التفصيل التايلعىٰل ، وما ليس كذلك، محل وُمؤنة

                                           

فام بعدها( بترصف مصدر سابق، وانظر حاشية اجلمل  006: 1( اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج )0)

 ( مصدر5: 3فام بعدها( مصدر سابق، اجلصاص، خمترص اختالف العلامء ) 151: 3عىٰل رشح املنهج )

 سابق. 
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 وكان املسلم يف غري حمل التسليم فعندئذ، املسلمإىٰل  ه املسلم فيهإذا أحرض املسلم إلي

 : هناك حالتان

وال جيوز ، القبولعىٰل  فعندئذ ال جيرب، أنه يكون املسلم فيه حلمله مؤنة :األوىل

 ألنه يشبه االعتياض عن بعض املسلم، مكان التسليمإىٰل  للمسلم أن َيعتاض بدل النقل

 . فيه

وكذلك احلال بالنسبة . القبولعىٰل  كون حلمله مؤنة فيجرب املسلمأن ال ي :الثانية

وما ، إن كان يف غري حمل التسليم، نقل ماال مؤنة حلمله للمسلمعىٰل  جيرب، للمسلم إليه

 . نقلهعىٰل  حلمله مؤنة ال جيرب

 وال فرق، أما املالكية فال يلزم التسليم عندهم بغري مكان الوفاء املتفق عليه يف العقد

 لو ظفر»: قال يف منح اجلليل، يف ذلك بني ماله محل ومؤنة وغريه يف القول املشهور عندهم

 وطلب املشرتي من البائع، ما تقدمعىٰل  املشرتي بالبائع يف غري البلد الذي جيب القضاء فيه

 وإن، فال يلزم البائع ما طلبه منه املشرتي، فإن كان له محل ومؤنة، أن يدفع له املسلم فيه

 . (0)«واملشهور أنه مثل األول، مل يكن له محل فقوالن

 وهو عدم اإللزام بالتسليم يف غري، والذي أختاره يف هذه املسألة قول املالكية

ألن العقد رشيعة ، وال فرق يف ذلك بني ما َله مؤنة وما ليس كذلك، املكان املتفق عليه

ژ ژ ڑ ڑ ﴿تعاىٰل:  الق، أمر بالوفاء بالعقودتعاىٰل  وأن اهلل، املتعاقدين

 يعلم، وألن رب السلم عندما أبرم عقد السلم واشرتط ذلك املكان، ]0املائدة: [ ﴾ک

 وحاجة، ولكنه اشرتط ذلك الرشط ملصلحة رآها، أن املسلم فيه ال مِحل له وال مؤنة

رها  ةوبالتايل فإن إلزامه باالستالم يف غري موضع التسليم بحجة أن املسلم فيه ال مؤن، قدَّ

                                           

 ( مصدر سابق. 399: 5( عليش، منح اجلليل )0)
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وإسقاط ، واجتهاد يف مورد النص اآلمر بالوفاء بالعقود، تفويت حلاجته ومصلحته، له

 . لرشط مرشوع يف العقد من غري موِجب رشعي

 : خروج حمل التسليم عن صالحية التسليم *

خلراب فيه أو ؛ بحيث أصبح ال يصلح للتسليم، مكان التسليم تغريعىٰل  إذا طرأ

 وال أجرة، الح للتسليم ولو أبعد من املكان املتفق عليهتعني أقرب مكان إليه ص، خوف

 وال خيار للمسلم وال للمسلم، فهو من تتمة التسليم الواجب، زائدة له القتضاء العقد له

 عىلٰ  فال يعود املسلم، وكذلك لو كان املكان أقرب، إليه بالفسخ ولو لفك ضامن أو رهن

ق بني عدم صالحية التسليم خلراب فيه وهناك تفصيل آخر بالتفري، املسلم إليه بيشء

املسلم عىٰل  وإن كان خلوف فال جيب، النحو السابقعىٰل  عندئذ جيب التسليم يف املكان

 . (0)فيتخري املسلم، املسلم إليه النقلعىٰل  وال، القبول

 ،إن القول بوجوب التسليم ولو بمكان أبعد من املكان الذي مل يُعد صاحلا للتسليم

 ألن ذلك من مقتضيات التسليم الواجب بالعقد حيتاج، يدفعه رب السلم ودون مقابل

 ،ألن يف ذلك حتميال غري مربر للمسلم إليه يف أمر ليس بيد أحد من طريف العقد، نظرإىٰل 

 . ؟فلِم يتحمل املسلم إليه نتيجة ليس له يد يف حصوهلا

 تـإن كان، اويإن من األفضل أن تقسم النفقات الزائدة بني املتعاقدين بالتس

 ومبدأ، مراعاة ملبدأ العدل واإلنصاف، وال جتِحف بأحد طريف العقد، نفقات النقل يسرية

وتصحيحا للعقود والترصفات ما ، التكافؤ بني طريف العقد الذي أقرته الرشيعة الغراء

 فعندئذ خيري كل منهام يف الفسخ الختالل رشط، أما إن كانت النفقات جمحفة هبام، أمكن

 وال فرق بني أن خيرج املكان عن صالحيته للتسليم، وتعذر الوفاء به، رشوط العقدمن 

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 130: 3( حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )0)
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 . ألن علة عدم التنفيذ واحدة يف كال احلالتني، أو بسبب عدم األمن فيه، بسبب خرابه

 : الختالف يف األجل: ثامنا  

 : اإلطالق يف األجل *

 دودا بام يرفع عنهوأنه ال بد أن يكون حم، بينت فيام مىض حكم اشرتاط األجل

كأن ، تقييدإىٰل  ولكن قد يشرتط املتبايعان أجال مطلقا حيتاج، اجلهالة املفسدة للسلم

 ،تقييدإىٰل  حتتاج، فهذه آجال مطلقة، أو كانون، أو مجادى، ربيعإىٰل  يؤجل املتبايعان سلمهام

، مقيدة ولكنها جمهولة من حيث أهنا ليست، إذ هي معلومة من حيث إهنا شهور حمددة

 ،أن الشهر معلومإىٰل  بني جميز نظر، لذا كان من الطبيعي أن ختتلف يف ذلك كلمة الفقهاء

وال ُيدرى أي الشهرين هو ، أن القيد جمهولإىٰل  ومنهم من نظر، األولإىٰل  حيث رصفه

 . وبالتايل عدم اجلواز، ذلك جهالة األجلعىٰل  ورتب، املراد األول أم الثاين

كأن ، فقد يقع اإلطالق يف التوقيت بالعيد، جل له أمثلة كثريةواإلطالق يف األ

شهر كذا دون أن حيددا يوما إىٰل  أو، دون أن حيددا عيد الفطر أو األضحى، العيدإىٰل  يسلام

دون أن حيدداها ، سنةإىٰل  أو يؤجال ؟أم بآخره ؟أم بوسطه ؟فهل جيب الوفاء بأوله، منه

  .(0)للفقهاء يف ذلك آراء كثرية، دون أن حيددا جزءا منه، فالصيإىٰل  أو، هجرية أم ميالدية

 : كيفية تقييد األجل املطلق

 رفـفإن جرى الع، واحلق أن للعرف دورا كبريا يف تقييد ما أطلقه املتعاقدان

 فعندئذ ُيقي د ما أطلقه املتعاقدان من، ن امليالدية أو الشهور امليالديةـبالتعامل بالسني

                                           

( مصدر 038: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق؛ وأيضا 151، 109: 3ووي، روضة الطالبني )( الن0)

 ،38: 5فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل ) 091: 3سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج )

 ( مصدر سابق. 361
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 وكذلك احلال إذا كان التعامل، ألهنا هي املعلومة للمتعاقدين؛ هباالشهور والسنني 

ولكن ينبغي أن يالحظ هنا أنه قد يكون التاريخ اهلجري هو املقدم ، اهلجري بالتقويم

، «باملوافق» ويعرب عنه، والتقويم امليالدي هو التقويم الثاين، رسميا يف الكتب الرسمية

 . و التقويم امليالديولكن املعمول به بني الناس فعال ه

وال ، أصبح بالنسبة هلم رضبا من املجهول ـ مع األسفي ـ بل إن التاريخ اهلجر

إذ هو حتميل إلرادة ، يمكن يف هذه احلالة تقييد ما أطلقه املتعاقدان بالتقويم اهلجري

هبا جلريان العمل ، ولذلك قيد الفقهاء السنني املطلقة باهلاللية، املتعاقدين ما ال حتتمله

 . مع األسف ـ كام جرى العمل بالسنني الشمسية يف حياتنا، يف حياهتم

 : التعويض مقابل األجل *

ألن ذلك التعويض هو ، سبق وأن بينت جواز التعويض عن تغيري مكان التسليم

إذ ، وذلك بخالف األجل، وهو يشء مستقل عن املسلم فيه ومنفصل عنه، أجرة النقل

وهو ممنوع ، وأن الزيادة أو النقص ستكون مقابل األجل، انهال يد للمتعاملني يف جري

 فقال ُأنقص من الدين، وإن سأله املسلم أن يقدمه قبل املحل»: جاء يف املجموع، رشعا

 وألن هذا يف معنى ربا؛ واألجل ال ُيفرد بالبيع، مل جيز ألنه بيع أجل، حتى أقدمه ففعل

  .(0)«َأِزْدك يف الدين، ليه الدين ِزْدين يف األجلفإنه كان يف اجلاهلية يقول من ع، اجلاهلية

 ،أخذه جازعىٰل  فإن أحرضه قبل حمله أو يف غري مكان الوفاء فاتفقا»: قال يف الكايف

 وقال، (1)«مل جيز ألنه بيع األجل واحلمل، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم

 عىلٰ  فزدته بعد األجل دراهم ،رجل يف ثوب موصوفإىٰل  وإن أسلمت»: يف منح اجلليل

                                           

 ( مصدر سابق. 051، 006: 03، املجموع )املطيعي (0)

 ( مصدر سابق. 008: 1الكايف ) ( ابن قدامة،1)
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 . (0)«جاز إذا تعجلت ذلك، أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غري صنفه

 : زيادة الصفات ونقصها متنع التسليم قبل حلول األجل

 ،ةـالصفعىٰل  أنه إذا كان املسلم فيهإىٰل  ذهب املالكية يف القول املشهور عندهم

 ألنه يف حالة قبول األكثر؛ غري الصفة فال جيوزعىٰل  ا كانأما إذ، فيجوز تقديمه قبل األجل

األجل املرضوب مقابل الزيادة يف إىٰل  حيط املسلم عن املسلم إليه الضامن، قبل األجل

 وذلك سواء كانت الزيادة، ضع وتعجلعىٰل  وإذا كان أقل من الصفة يكون، املسلم فيه

 . عاموال فرق يف ذلك بني العَرض والط، صفة أم قدرا

 أهنم اعتربوا املسلم فيه املعجل عوضا، وسبب آخر لعدم جواز تعجيل املسلم فيه

وقال ، فكأنه باع املسلم فيه املؤجل قبل قبضه، فإذا سلمه للمسلم قبل األجل، عن املؤجل

 غريعىٰل  بجواز قبول املسلم فيه قبل قبضه جواز القبول قبل األجل وإن كان (*)سحنون

 . (1)«ملسلم فيه طعاما أم عرضاالصفة سواء كان ا

 كان ذلك، وذلك ألنه إن كان املسلم فيه أجود، إن قول سحنون هو األكثر عملية

 ،مـكان حسن اقتضاء من رب السل، وإن كان أقل صفة، حسن قضاء من املسلم إليه

 وذلك بخالف اشرتاط العوض مقابل، العفو والتسامحعىٰل  فالتسليم يف هذه احلالة مبني

 فإن املمنوع هو املعاوضة، أو الزيادة والنقص يف صفات املسلم فيه، جيل أو التأخريالتع

ثت عليهام ـال عن العفو واملساحمة اللذين ح، عن األجل والصفات التي ال تفرد بالبيع

 . الرشيعة

                                           

 ( مصدر سابق. 397: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 أبو سعيد عبد السالم بن حبيب التنوخي املالكي، قاِض الَقريوان، وصاحب املدونة، سحنون لقبه، تويف (*)

  .(009: 0هـ وله ثامنون سنة. هتذيب سري أعالم النبالء )101سنة 

 فام بعدها( بترصف، مصدر سابق.  391: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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 : إحضار املسلم فيه قبل األجل *

سواء كان ، القبولىٰل ع إذا أحرض املسلم إليه املسلم فيه بعد األجل أجرب رب السلم

 فإن جاء املسلم»: جاء يف املجموع، فإن أبى برئت ذمة املسلم إليه، له غرض صحيح أم ال

: قال له احلاكم، فامتنع املسلم من قبضه، صفتهعىٰل  إليه باملسلم فيه بعد حلول الدين

 ال غرض وسواء كان للمسلم غرض يف االمتناع أو، إما أن تقبضه أو يربأ املسلم إليه منه

 فإن، وقد حل احلق، وهو أن يربأ مما عليه من احلق، ألن للمسلم إليه غرضا يف الدفع، له

 ،ألن احلاكم ينوب عن املمتنع؛ وبريء املسلم إليه، قبضه احلاكم عنه، مل يفعل املسلم ذلك

 . (0)«ألنه ال نظر للمسلم يف اإلبراء عنه؛ وال يملك احلاكم اإلبراء

 إذ هو إبراء للمسلم، نظرإىٰل  ملسلم إليه لِتعنُّت رب السلم حيتاجإن احلكم برباءة ا

 فإن أرص»: جاء يف حاشية اجلمل، فبأي يشء يستحل مال رب السلم، إليه يف مال يف ذمته

 وإن مل يستلمه استلمه، استالمهعىٰل  أجربه احلاكم، عدم قبول املسلم فيهعىٰل  املسلم

 . (1)«أ املسلم إليهويكون أمانة عنده ويرب، احلاكم عنه

أن يدفع رب عىٰل ، إن العدل واإلنصاف أن يبقى املسلم فيه أمانة لدى املحكمة

ويصان املسلم ، وتربأ بذلك ذمة املسلم إليه، السلم أجرة محاية املسلم فيه واملحافظة عليه

رفضه االستالم بام سيدفع من أجرة حلفظ املسلم عىٰل  ويعاقب رب السلم املتعنت، فيه

 . فإن مل يدفع استوفيت األجرة من املسلم فيه نفسه، فيه

 ،ومتسك باألجل، ومل يقبل رب السلم بذلك، أما إذا أحرض املسلم فيه قبل أجله

وإن مل يكن له ، عندئذ ينظر إن كان له غرض صحيح يف رفض االستالم مل جيرب عليه

                                           

 ( مصدر سابق. 051: 03، املجموع )املطيعي (0)

 ( بترصف، مصدر سابق. 109: 3( حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )1)
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 ُأجرِب رب، التسليموقدم املسلم إليه مربرات مقبولة لتعجيل ، غرض صحيح يف الرفض

 : ما يعترب غرضا صحيحاعىٰل  وفيام ييل أذكر أمثلة، االستالمعىٰل  السلم

 : الستالمعىٰل  أغراض صحيحة لإلجبار

 ؤدي غرضـوإن كان للم»: فقال، مجلة من هذه األغراض اء يف املجموعـج

 ،جلأو كان خياف انقطاع اجلنس عند حلول األ... أو براءة ضامن، كفك رهن، صحيح

أو ، أو كان يريد إحلاق رضر باملؤدي، أو كان املسلم ليس له غرض صحيح يف االمتناع

 ويف حالة إرادة جمرد، أجرب املسلم ألن امتناعه حينئذ للتعنت، كان يريد جمرد إبراء الذمة

 . (0)«والثاين ال جيرب للِمن ة، إبراء الذمة فام قررناه فيها هو أظهر القولني

 : الستالمعىٰل  دم اإلجبارأغراض صحيحة لع

فأبى أخذه ، وإن عرضه عليه»: فقال، ذكر يف الكايف شيئا من هذه األغراض

، أو خياف تلفه، أو عليه مشقة، أو محله، أن تلزمه مؤنة حلفظه: مثل، لغرض صحيح

فإن ، لزمه ألنه زاده خريا، وإن أباه لغري غرض صحيح، مل يلزمه أخذه، أْخَذه منه أو

 . (1)«احلاكم ليأخذهإىٰل  األمر امتنع رفع

أي ء ـ بكرس احلاه ـ ه املسلم فيه قبل حملإذا أحرض املسلم إلي»: وقال يف املجموع

 كأن كان حيوانا حيتاج ملؤنة، فامتنع املسلم من قبوله لغرض صحيح، وقت حلول األجل

 وقت إغارة أو، أو كان يرتقب زيادة سعره عند املحل فيام يظهر، حلول األجلإىٰل  ونفقة

 وكان املؤدي يف، إن كان يف حلم ونحوه، أو كان يريد أكله طريا يف حمله، ولو َقبِلها هلكت

                                           

فام بعدها( مصدر  107: 3( مصدر سابق، وانظر: الرميل، هناية املحتاج )001: 03، املجموع )املطيعي (0)

 ( مصدر سابق. 106: 1ي )سابق، مغني املحتاج للرشبين

 ( مصدر سابق. 008: 1( ابن قدامة، الكايف )1)
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 . (0)«قبولهعىٰل  مل جيرب، أو يلحق به رضرا، املسلم مصلحةعىٰل  ذلك كله يريد أن يفوت

 وإجبار رب السلم، إن ما ذكره الفقهاء من مربرات لتقديم التسليم قبل األجل

ال سيام أن اإلجبار يكون بعد التأكد من عدم ، له وجه كبري من املصلحة، ستالماالعىٰل 

إذ إن بتعجيل التسليم ، رب السلم بسبب االستالم املبكر للمسلم فيهعىٰل  وجود رضر

 وغري ذلك مما حيمله، أو التغري يف احلالة األمنية، أمان من التقلبات املستقبلية يف األسعار

 . تعذر التسليمإىٰل  ه من متغريات قد تؤدياملستقبل يف ثنايا

 : استالم املسلم فيه معيبا وحدوث عيب فيه بعد الستالم *

 وله، فلرب السلم أن يرده، ثم تبني بعد ذلك أن املسلم فيه معيب، إذا تم التسليم

 هثم أصاب، أما إن استلم املسلم فيه معيبا، أن يطالب املسلم إليه بمسلم فيه سليم من العيب

 العيب قبل (*)املسلم إليه بأرشعىٰل  فعندئذ يرجع رب السلم، عيب آخر عند رب السلم

 . التسليم

ألن إطالق ، فله أن يرده، ووجد به عيبا، إذا قبض املسلم فيه»: جاء يف املجموع

 ألنه؛ فإن رده ثبت له املطالبة بالسليم، فال يلزمه قبول املعيب، العقد يقتيض مبيعا سليام

وإن حدث عنده عيب رجع ، ماله يف الذمةإىٰل  فإذا رده رجع، عيب عام يف الذمةأخذ امل

 بـأخذه مع العيعىٰل  وال يمكن إجباره، ألنه ال يمكنه رده ناقصا عام أخذ؛ باألرش

                                           

فام بعدها(  107: 3فام بعدها( مصدر سابق، انظر: الرميل، هناية املحتاج ) 039: 03، املجموع )املطيعي (0)

 ( مصدر سابق. 151: 3مصدر سابق، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )

 ي من البائع إذا اطَّلع عىٰل عيب يف املبيع، وسمي أرشا ألنه من أسباباألرش: هو الذي يأخذه املشرت (*)

زاع  شت بني القوم إذا أوقعت بينهم، النهاية يف غريب احلديث البن األثري )النِـّ ( 39: 0)اخلصومة(، يقال أرَّ

 سابق. مصدر
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 ويغرم قيمة العيب الذي حدث بعد، وقول آخر يرد املسلم فيه، (0)«فوجب األرش

م ما نقصه العيب، دث عنده عيب فله الردوإن ح»: قال يف منح اجلليل، االستالم  ،وغرِّ

 . (1)«ويرجع بمثل موصوف الصفة التي أسلم فيها

 ألن العقد يقتيض؛ فله رده وطلب حقه، وإذا قبضه فوجده معيبا»: وقال يف الكايف

 ويف منح، (3)«ما يف الذمةإىٰل  رجع، وقد أخذ املعيب عام يف الذمة فإذا رده، ةـالسالم

 ،فال ينقض السلم بحال سواء كان يف عبد، ظهر عيب يف املسلم فيه بعد قبضه إذا»: اجلليل

 ،والرجوع بمثله يف ذمة املسلم إليه، وللمسلم رد املعيب، أو موزون، أو مكيل، أو ثوب

 . (0)«ولو بعد حوالة سوق ألهنا ُتفيت الرد بالعيب

 : عدم وجود قانون معامالت رشعي: تاسعا  

 ولكنها تشمل مجيع املعامالت الرشعية، اصة ببيع السلمإن هذه العقبة ليست خ

وذلك كأن يعلق سعر ، إذ أن هذه القوانني تبيح ما حترمه الرشيعة يف السلم، األخرى

 إىلٰ  وهي جهاالت مفضية، أو حسب سعره يف يوم ما، سعره يوم التسليمعىٰل  املسلم فيه

 الرشوط الرشعية يف صلب عقدوللخروج من هذا اخلالف ال بد من إدراج ، فساد العقد

 . إللزام الغري بالعقد ورشوطه الرشعية بمقتىض ذلك القانون، السلم

 : اإلقالة يف السلم

 رفع البيع القابل للفسخعىٰل  توافق املتبايعني»: هاـرف الفقهاء اإلقالة بأنـيع

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 057: 03، املجموع )املطيعي (0) 

 ( مصدر سابق. 338 :5( عليش، منح اجلليل )1)

 ( مصدر سابق. 010: 1( ابن قدامة، الكايف )3)

 ( مصدر سابق. 338: 5( عليش، منح اجلليل )0)
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 ،عقد الزواجك، أي أن اإلقالة ال تكون يف العقود التي ال تقبل الفسخ باخليار، (0)«بخيار

 من أقال مسلام: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ملا رواه أبو هريرة، وهي مندوبة يف العقد الصحيح

 ورشعت لدفع ندم، وأركاهنا ورشوطها كأركان البيع ورشوطه، (1)بيعته أقال اهلل عثرته

 . أحد املتعاقدين

 ،لم فيه دينوذلك ألن املس، وقد أباح الفقهاء اإلقالة يف املسلم فيه مجيعه أو بعضه

 ،جيوز اإلقالة يف السلم كله إمجاعا»: قال يف الكايف، والدين يقبل اإلبراء يف كله أو بعضه

وعنه ال ، كاإلبراء، ألن اإلقالة معروف جاز يف الكل فجاز يف البعض، وجتوز يف بعضه

 . (3)«واألول أصح ألن باقي الثمن يستحق باقي العوض، جيوز ملا ذكرناه يف الفسخ

 وهي جائزة سواء بعد األجل أو قبل حلوله للحاجة إليها»: قه املعاوضاتويف ف

 وسواء، من أقال مسلام بيعته أقال اهلل عثرته: يف احلالني وإلطالق النص املبيح وهو قوله

لة هناك واإلقا، ألنه بمثابة الثمن يف البيع املطلق؛ يف ذلك أكان رأس املال قائام أم هالكا

 رده بذاته إن كان، ثم إذا صحت اإلقالة وكان رأس املال قائام ...الكهجائزة مع قيامه أو ه

 ،(0)«وإال رد قيمته، وإن كان هالكا رد مثله إن كان مثليا. وإال رد مثله، مما يتعني بالتعيني

 ،يعني أن يأخذ رب السلم ماال أكثر من رأس ماله مقابل اإلقالة، وال جتوز اإلقالة بمقابل

 جنس آخرإىٰل  وإن أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل منه»: جاء يف املجموع ،ألن اإلقالة تربع

 . (5)«مل تصح اإلقالة

                                           

 ( مصدر سابق. 375ص( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 (010: 00( الفاريس، اإلحسان يف تقريب صحيح بن حبان، كتاب البيوع، باب اإلقالة، وصححه ابن حبان )1)

 صدر سابق. م

 ( مصدر سابق. 011: 1( ابن قدامة، الكايف )3)

 ( مصدر سابق. 370ص( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 ( مصدر سابق. 061: 03، املجموع )املطيعي (5)
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 فأباحوا، وقد فرق مجهور الفقهاء يف االستبدال بني دين رأس املال ودين املسلم فيه

ولو فسخ السلم »: قال النووي، االستبدال برأس املال دون املسلم فيه خالفا لألحناف

 إذا»: ويف موضع آخر، (0)«سلم فيه كان للمسلم بيع رأس املال قبل اسرتدادهالنقطاع امل

 ،فليس له إال مثله، وأراد املسلم أن يأخذ شيئا من جنس رأس ماله، فسخ السلم باإلقالة

فيجوز عندئذ التفاضل برشط ، أما إذا أراد أن يأخذ من غري جنسه، ال أقل منه وال أكثر

 أما إذا، هذا إذا كان رأس املال والعوض من األموال الربوية ،التقابض يف جملس اإلقالة

رق ـراط القبض قبل التفـففي اشت، والدواب، كان من غري األموال الربوية كالثياب

  .(1)«وجهان

 بل ولو، وهلام الرضا بالفسخ واملحاسبة إن كان رأس املال مثليا»: ويف منح اجلليل

 «ولو»بـغري رأس املال وأشار عىٰل  جلواز اإلقالة؛ كان رأس املال مقوما كعروض وحيوان

 قول سحنون ال جيوز إال إذا كان مثليا ليأمناإىٰل ( يعني إن صاحب املتن أشار بقوله ولو)

 وقال القاِض جيوز أخذ العوض عنه ألنه عوض»: ويف الكايف. (3)«من خطأ التقويم

وأجاز ذلك ، (0)«لقرضفعىل هذا يكون حكمه حكم ا، مستقر يف الذمة فأشبه القرض

 وأما استبدال رأس مال السلم بجنس آخر»: جاء يف البدائع، زفر خالفا جلمهور األحناف

 . (5)«فال جيوز عندنا خالفا لزفر، بعد اإلقالة أو بعد انفساخ السلم العارض

يمكن اعتبار رأس مال السلم ثمنا ملبيع يف عقد جديد يتناسب مع ، وبناء عليه

                                           

 ( مصدر سابق. 166: 9( النووي، املجموع )0)

 ( بترصف، مصدر سابق. 060: 03، املجموع )املطيعي (1)

 ( مصدر سابق. 381: 5نح اجلليل )( عليش، م3)

 ( مصدر سابق. 011: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

 ( مصدر سابق. 113: 5( الكاساين، البدائع )5)
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 حيث يستطيع صاحب رأس املال توظيف رأس ماله يف صفقة، إليه سابقا إمكانات املسلم

ع ـوكذلك يستفيد البائ، بدال من أن يبقى دينا يف ذمة البائع دون عائد، ه ربحاـُتِدر ل

 . بخالف الدين الذي جيب أن يؤديه يف احلال، باالرتفاق باألجل لتحصيل املسلم فيه

 ،فيه وأخذ الرهن باملسلم، والكفالة، والةجيوز قبول احل»: قال يف فقه املعاوضات

 فإذا أحال املسلم إليه، واحلوالة والكفالة والرهن بالدين جائزة، ذلك أن املسلم فيه دين

 وطالب رب السلم املحال، رجل آخر برئت ذمة املسلم إليهعىٰل  رب السلم يف املسلم فيه

إذ ، املسلم إليه عند ذلكعىٰل  مفريجع رب السل، إال أن يعجز املحال عليه، عليه ال غري

ة ـوالنقل يقتيض تفريغ ذم، ذمة املحال إليهإىٰل  إن احلوالة نقل الدين من ذمة املحيل

  .(0)«املحيل

 : احلوالة باملسلم فيه

 والسلم يعرض، دين مستقرعىٰل  ألن احلوالة إنام جتوز، وأما احلوالة به فغري جائزة

 غري وجه الفسخ فلم جيز البيععىٰل  ملك يف املسلم فيهوألنه نقل لل، للفسخ فليس بمستقر

 ومعنى احلوالة به أن يكون لرجل طعام من سلم وعليه مثله من قرض أو سلم آخر أو بيع

 وإن أحال املسلم إليه املسلم، الذي له عنده السلم فال جيوزعىٰل  فيحيل بام عليه من طعام

 . (1)«باملسلم فيه قبل قبضه فلم جيز البيعبالطعام الذي عليه مل يصح أيضا ألنه معاوضة 

*          *          * 

                                           

 ( مصدر سابق. 371ص( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 ( مصدر سابق. 760: 5( ابن قدامة، املعني والرشح الكبري )1)
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 نتائج الفصل الثالث 

عىٰل  ها عن غريه من املعامالت لإلمجاعـيتميز ب، للسلم مزايا ترشيعية كبرية* 

 . وخلوه من الربا، مرشوعيته

 املمكن من، من حيث كونه قواعد كلية، للسلم مرونة عالية يف التطبيق املعارص* 

 . أن تتناسب وظروف الزمان واملكان

، وغريهم من فئات املجتمع، والتجار، والصناع، السلم يلبي حاجات املزارعني *

 . سواء كانت هذه احلاجة متمثلة يف رأس مال نقدي أو سلع

إمكان انعقاد السلم بوسائل االتصال احلديثة يوسع من انتشار هذه املعاملة  *

 . نطاق دويلعىٰل  يمكن استخدامه كوسيلة تبادل جتاري حيث، جغرافيا وكميا

 ،كاملرابحة، للسلم درجة ضامن عالية تفوق صيغ املعامالت الرشعية األخرى *

 . واملضاربة، واملشاركة

يمكن استخدام السلم بفاعلية كبرية كأداة من أدوات السياسة النقدية الكيفية  *

 . منها والكمية

لم كأداة من أدوات التنمية االقتصادية بواسطة السلم يمكن االستفادة من الس *

 . املخصص

 ،كتعذر التسليم لسبب من األسباب التي بينتها، توجد يف السلم خماطر عديدة *

 . وعندئذ يتخذ اإلجراء الرشعي املناسب حسب سبب تعذر التسليم
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 ر بسببيمكن اختاذ إجراءات وقائية للحد من اآلثار السيئة التي يمكن أن تظه *

 . والرشط اجلزائي، والتوثيق، والرهن، كالكفالة، عدم التسليم

 ،أموالهعىٰل  كاحلجز، الوفاءعىٰل  هناك إجراءات رشعية أخرى حلمل املسلم إليه* 

 . وفرض غرامة التأخري عليه برشوطها، وحبسه

ن ـآخذي، ا يتعلق بتقدير حد انقطاع املسلم فيهـرضورة األخذ بالعرف فيم *

 . تبار الظروف االقتصادية والسياسيةباالع

بتحديد ، اختاذ تدابري وقائية ملنع اخلالف بني املتعاملني بالسلم يف املستقبل *

 . أمكن ووصف السلعة وصفا بيِّنا مع النموذج ما، ومكان التسليم، األجل وعدم إطالقه

املسلم فيه  غري الصفة برشط أن يكون متفقا مععىٰل  جيوز قبول املسلم فيه إن كان *

 . أردأ وال يرض اختالف النوع سواء كان أجود أو، املنصوص عليه يف العقد يف اجلنس

ال جيوز التعويض عن نقص الصفات أو زيادهتا إن كانت ال تنفك عن املسلم  *

ض عن ـالتعوي وكذلك، وال جيوز بيع املسلم فيه قبل قبضه، ألهنا ال ُتفرد بالبيع؛ فيه

  .األجل

ألهنا منفصلة عن ؛ عويض عن ما ينفصل عن املسلم فيه زيادة ونقصاجيوز الت *

 . وعليه ال تعترب بيعا للمسلم فيه قبل قبضه، فيه املسلم

والنقل ، ألنه عندئذ بدل أجرة نقل؛ جيوز التعويض عن مكان املسلم فيه *

 . فيمكن إفراده بدفع بدل عنه، منفصل عن املسلم فيه

 مستفيدين يف ذلك، بمعايري موضوعية، تالف اجلنسال بد من حتديد معايري اخ *
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 وال نسحب تلك األمثلة، من أمثلة الفقهاء السابقني يف حتديد تلك املعايري واستنباطها

 . ظروف غري ظروفهاإىٰل 

واألسواق املالية ، سندات السلم إثراء جديد للمحفظة االستثامرية اإلسالمية *

 . يف البالد اإلسالمية

*          *          * 
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 الفصل الرابع

 مقارنة بيع السلم مع املعامالت املامثلة

 يف الفقه اإلسالمي والفكر الوضعي
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 الفصل الرابع

 بيع السلم مع املعامالت املامثلة

 يف الفقه اإلسالمي والفكر الوضعي

 سيامال ، أتناول يف هذا الفصل واقع بيع السلم بالدراسة والتحليل يف عرصنا احلايل

ومع حاجة ، أن واقعنا املعارص مل يستفد من السلم كمعاملة رشعية هلا ميزاهتا الكثرية

 إال أنه مل يلق، مثل هذا اللون من البيوع كصيغة متويلية بديلة عن الربا املحرمإىٰل  املسلمني

 . االهتامم الكايف من ناحية الدراسة والبحث والتطبيق يف عرصنا احلايل

 ،أوضح الواقع املعارص هلذا البيع يف القانون واملصارف اإلسالميةويف هذا الفصل 

أما واقع الدراسات الرشعية واالقتصادية التي تناولت هذا البيع فقد تناولته يف مقدمة 

 . البحث ضمن إطار الدراسات السابقة

حمددا ، ثم أبني يف املبحث الثاين موقع السلم بني املعامالت الرشعية املشاهبة له

 ويتمثل ذلك املعيار بإجراء املوازنة بني طبيعة البدلني يف، يارا موضوعيا لتلك املشاهبةمع

 وبيع، سواء كانت تلك املعامالت من البيوع كالبيع بالتقسيط، السلم واملعامالت املشاهبة

 ،واإلجارة، كالقرض، أم من املعامالت األخرى غري البيع، واملقايضة وغريها، الغائب

 . مذهب احلنفية الذين يرون أنه عقد مستقل غري السلمىٰل ع واالسصناع

كمعاملة مشاهبة ، دراسة البيع مؤجل التسليمإىٰل  ثم عَرضت يف املبحث الثالث

 وبينت صور التعامل هبذا اللون من البيع يف املصافق، يف الفكر االقتصادي الوضعي
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 لـراق بني السلم والبيع مؤجـنقاط االتفاق واالفتإىٰل  منبها، التجارية وأسواق املال

 : وكانت نقاط االفرتاق تتمثل فيام ييل، التسليم

 . أجل يف املستقبلعىٰل  تعليق حتديد الثمن *

 . التعويض مقابل األجل *

 . جواز بيع مؤجل التسليم قبل قبضه مطلقا *

 . واملضاعفة، واملركبة، واملتمثل يف العمليات الرشطية البسيطة، خيار الرشط فيه *

 من، حيث وازنت بني السلم والبيع مؤجل التسليم كام جيري يف املصافق التجارية

وقد جاء هذا ، حيث قبول بعض املامرسات للبيع مؤجل التسليم رشعا أو عدم قبوهلا

 : هي، مباحث ثالثةعىٰل  الفصل مشتمال

 . الواقع املعارص لبيع السلم :املبحث األول

 . بيع السلم واملعامالت املشاهبة يف الفقه اإلسالمياملوازنة بني  :املبحث الثاين

االقتصادي  م واملعامالت املشاهبة يف الفكراملوازنة بني بيع السل :املبحث الثالث

 . الوضعي

*          *          * 
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 املبحث األول

 الواقع املعارص لبيع السلم

املكانة اجلديرة به يف واقع إال أنه مل حيظ ب، مع امليزات العديدة التي متيز هبا السلم

 مستوىعىٰل  أم، مستوى القوانني التي حتكم عقود البيععىٰل  سواءً ، التطبيق املعارص

 الوجه املرشوع يف القواننيعىٰل  إذ أن عدم تنظيم السلم، التطبيق االقتصادي تبعا لذلك

ال ، معاملة ما ألن الناس إذا أرادوا أن يربموا؛ جعل منه عقدا يف حكم املعدوم، املدنية

وسبب آخر وهو جهل الناس ، أن حقوقهم مكفولة بحكم القانونإىٰل  بد أن يطمئنوا

 . جتاهلها عند املامرسة والتطبيقإىٰل  أدى هبم، بالرشوط الرشعية هلذا البيع

التجارية يف البيع مؤجل  (0)وقد أجازت القوانني الوضعية التعامل يف املصافق

بيع السلم يف رشوط عديدة بينتها يف املبحث الثالث من هذا التسليم والذي خيتلف عن 

                                           

وفرنسية(، وال تعرب نجليزية إ)من بورصة، ذلك ألن بورصة كلمة أجنبية  بدالً  ( استخدمت كلمة مصفق0)

 عام جيري فيها من معامالت، إذ هي يف األصل اسم ألحد األثرياء يف بلجيكا يف القرن السادس دقيقاً  تعبرياً 

عرش، كان كبار التجار جيتمعون يف قرصه ويبيعون ويشرتون هنالك، فارتبطت تسمية بورصة تارخييا 

 باسم ذلك الرجل، دون أن يكون هلا ارتباط بنوع املامرسات واألعامل اجلارية يف املصافق، بخالف كلمة

 مصفق يف العربية، من الفعل صفق البيع بمعنى أمضاه، ومصفق اسم للمكان الذي جترى فيه الصفقات،

رة، دار النهضة ( القاه9صانظر اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة يف الرشيعة اإلسالمية )

 ( مصدر سابق، معجم اللغة366صم، واملعجم الوجيز )0988=  هـ0019العربية، بدون رقم الطبعة، 

 ( مصدر سابق. 0057: 3العربية املحيط، أديب اللجمي وآخرون )
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 . وفيام ييل أتعرض للواقع القانوين لبيع السلم، (0)الفصل

 : السلم يف القانون اللبناين

 إال أن، نظم قانون املوجبات والعقود اللبناين بعض األحكام اخلاصة ببيع السلم

حيث اشرتط ، فيا رشوطه الرشعيةالسلم الذي نظمه ذلك القانون مل يكن سلام مستو

جاء ، ثم جتاوز الرشوط الرشعية األخرى واشرتط توثيقه كتابيا، القانون تعجيل الثمن

 ،وقد أورد تقنني املوجبات والعقود اللبناين نصوصا خاصة ببيع السلم»: يف الوسيط

 هـفإن إال قيد تعجيل الثمن، ختطى فيها القيود التي أسلفنا ذكرها يف الفقه اإلسالمي

 النصابعىٰل  وأضاف إليه أن يكون إثبات عقد السلم بالكتابة ولو مل ترد قيمته، استبقاه

م يشرتطها القانون ـأهم الرشوط التي لإىٰل  وفيام ييل أشري، (1)«املقرر للبينة والقرائن

  :(3)اللبناين

 حيث، ئالآلل، والرمان، والبطيخ، كاحليوان، أجاز السلم يف العدديات املتفاوتة *

 . ومفضية للمنازعة، يبقى بعد وصفها جهالة فاحشة

 . كالدراهم والدنانري، أجاز السلم يف ما ال يتعني بالتعيني *

 . ووافق الشافعية يف ذلك، أجاز السلم يف احلال خالفا ملا عليه مجهور الفقهاء *

 . أجاز السلم يف املعدوم وقت العقد خالفا لألحناف *

                                           

 (.301)ص( انظر من هذا البحث 0)

(، القاهرة، دار النهضة، 110 ،110: 0( السنهوري، عبد الرزاق أمحد، الوسيط يف رشح القانون املدين )1)

 دون رقم الطبعة وتارخيها. 

 ( مصدر سابق110: 0( السنهوري، الوسيط )3)
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 : املرصيالسلم يف القانون 

 النحوعىٰل  ال يوجد يف القانون املدين املرصي أي نص ينظم السلم ويبني أحكامه

 نحو خيتلف كثريا عن بيععىٰل  وإنام أباح بيع اليشء املستقبل، املوجود يف القانون اللبناين

 قال، فأباح بيع اليشء املستقبل ومل يشرتط الرشوط الرشعية يف السلم، السلم وأحكامه

 وليس التقنني يف، ومل يرد نص خاص ببيع السلم يف التقنني املدين املرصي»: يطيف الوس

 فيجوز. فقد رأينا أن بيع اليشء املستقبل فيه جائز ما دام حمتمل الوجود، ذلكإىٰل  حاجة

ة ـوالعدديات املتقارب، واملوزونات، وبيع املكيالت، ع املحصوالت املستقبلةـإذن بي

م توجد يف احلال ما دامت توجد يف ـوغري ذلك حتى لو ل، تواملذروعا، ةـواملتفاوت

 . (0)«املستقبل

 : عبارة ومالحظة عليها

ه ـفلو أن السلم يف الفق»: قال يف الوسيط يف رشوط السلم يف الفقه اإلسالمي

ومل ، وقت تسليم املبيعإىٰل  وأمكن تأجيل دفع الثمن، اإلسالمي حتلل من هذه القيود

 حتى جيوز بيع حمصول، وقت حلول األجلإىٰل  املبيع من وقت البيعيشرتط عدم انقطاع 

 جواز بيع املعدوم يف احلال يفإىٰل  ألمكن القول إن السلم هو الطريق الذي يؤدي، بالذات

 . ما دام أنه حمقق الوجود يف املآل، الفقه اإلسالمي

و هذه شوطا يف حم، وقد سارت املذاهب األخرى غري املذهب احلنفي كام رأينا

 فعند مالك ال يشرتط قبض رأس املال يف جملس العقد إذا كان رأس املال عينا ال، القيود

                                           

 ( أي أن السلم خيضع للقواعد العامة يف البيع، فال يشرتط يف املسلم فيه أن يكون موجودا وقت العقد، وال3)

( 111: 0نظر السنهوري، الوسيط )قبض الثمن يف املجلس، وال أن يكون مثليا، كالعدديات املتقاربة، ا

 مصدر سابق. 
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وقت إىٰل  وال يشرتط عند مالك والشافعي عدم انقطاع املسلم فيه من وقت العقد، دينا

 ومع. الظن وجوده وقت الوفاءعىٰل  بل يصح السلم يف املعدوم إذا غلب، حلول األجل

 هو رشط تعجيل الثمن إذا كان، يف خمتلف املذاهب، ال يزال مستعصيا ذلك فالقيد الذي

 . (0)«ويضاف إليه أن األجل يسقط بموت البائع، دينا

 : هذه العبارة باملالحظات التاليةإىٰل  ومن املمكن أن ُيَتوجه

 إن القول بأن السلم لو حتلل من بعض القيود ألدى ذلك به أن يبيح بيع املعدومـ 

 أن يسلمه يف املستقبلعىٰل ، يعني أن يبيع شيئا معدوما اآلن، برشط حتققه يف املآليف احلال 

 ،وذلك ال يمكن أن يتحقق إال بالرشوط الرشعية كوجود األجل، ما دام ممكن الوجود

ويبقى اشرتاط قبض ، ويتفق القانون مع الرشيعة يف ذلك، وإمكان التحقق يف املستقبل

 . الثمن حمل خالف

 كبيع، اء قد أباحوا بيع املعدوم دون اشرتاط قبض الثمنـأن الفقهجياب عنه 

 وتأخري، عند املالكية( الرشاء من دائم العمل) والسلم احلُْكمي، االستجرار عند األحناف

 ،رطـر شـض الثمن يف السلم احلقيقي عند املالكية إن كان رأس املال عَرضا بغيـقب

 ية السلم احلال مع أن السلم يف احلقيقة بيعوأباح الشافع، واالستصناع عند األحناف

 . (1)وقد بينت املقصود باملعدوم املنهي عن بيعه يف موضعه فلرُيجع إليه، معدوم

 شوطا يف، كام رأينا، وقد سارت املذاهب األخرى غري املذهب احلنفي) إن قولهـ 

 واملذاهب مل تتفق، وديشء موجعىٰل  ألن املحو َيِرد، إعادة نظرإىٰل  حيتاج( حمو هذه القيود

يعني ذلك أن تلك الرشوط مل ، اشرتاط بعض الرشوط نظرا الختالف األدلةعىٰل  أصال

                                           

 ( مصدر سابق. 38: 3( السنهوري، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي )0)

 (.017)ص( انظر من هذا البحث 1)
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 . ـ رمحه اهللل ـ حد عبارة القائعىٰل  تثبت لدى تلك املذاهب أصال حتى ُتلغيها باملحو

 إن الصيغة التي وردت هبا تلك العبارات تكلمت عن الرشوط الرشعية وكأهناـ 

 حول التخلص من ـ رمحه اهللف ـ ومن هنا َدنَدن املؤل، لَّت هبا إرادة املتعاقدينأغالل غُ 

 حيث إن، بل ويصف اشرتاط قبض الثمن يف السلم بأنه رشط مستعصٍ ، تلك الرشوط

 مع أن يف اشرتاط، اشرتاطه مع اختالفها يف رشوط أخرىعىٰل  املذاهب املختلفة قد اتفقت

متكني إىٰل  باإلضافة، الفسخ بسبب عدم الوفاء بالثمنالقبض محاية للعقد من الغرر و

، ولضامن اجلدية يف تنفيذ البيع، املسلم إليه من رأس املال الرضوري لتوفري املسلم فيه

 . فروق األسعارعىٰل  وعدم املقامرة

 أي البيع) والبيع»: فقال، مزية الرشوط الرشعية بنفسهعىٰل  بل إن املؤلف أكد

 فال يشرتط فيه، هذا النحو خيضع للقواعد العامةعىٰل ( لقانون املرصيمؤجل التسليم يف ا

 كذلك ال يشرتط أن يكون، قبض الثمن يف املجلس كام يشرتط ذلك يف الفقه اإلسالمي

 وذلك ألن قواعد القانون املرصي، وال أن يكون من العدديات املتقاربة، غري منقطع النوع

 . (0)«الفقه اإلسالميحتتمل من الغرر ما ال حتتمله مبادئ 

 فهو بذلك يشهد للرشوط الرشعية بقيمتها الكبرية يف محاية العقود من الغرر الذي

 مما، املستقبلعىٰل  التي كثرت فيها املقامرة واملراهنة، هو يف النهاية آفة العقود يف هذا الزمن

  .مى منه العقودنظرا للغرر الزائد الذي جيب أن حُت ، إخفاق الكثري من املعامالتإىٰل  أدى

 : يف القانون املدين األردين

أقرت بعض القوانني املدنية العربية مبدأ محاية املزارع من استغالل رب السلم 

 إبرام سلم بثمنإىٰل  وقد يلجأ لذلك، متويل إنتاجهإىٰل  وذلك حلاجة املزارع غالبا، له

                                           

 ( مصدر سابق. 111: 0( السنهوري، الوسيط )0)
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 (املسلم إليه) للمزارع وأعطت هذه القوانني احلق، أو برشوط جمحفة إجحافا بينا، بخس

 ا يتناسب ومستوىـأو الرشوط املجحفة بم، برفع دعوى يطلب فيها تعديل السعر

 وأعطت احلق، مع األخذ بعني االعتبار ظروف الزمان واملكان يف الوقت نفسه، األسعار

 أنه يقع باطال كلعىٰل  ونصت تلك القوانني، لرب السلم بفسخ العقد إن مل يقبل التعديل

 . (0)سقوط حق املزارع يف طلب تعديل السلم ذي الرشوط املجحفةعىٰل  ينصرشط 

 تلك القوانني أهنا مل تتحدث عن االستغالل إال ضمن إطار السلمعىٰل  وانُتقد

ولسنا »: قال يف االجتاهات العامة، ومل تتحدث عنه كنظرية عامة يف مجيع العقود، فقط

بل نرى بسطه يف ، هذا النحوعىٰل  غاللنجد مسوغا لقرص احلق يف عالج حالة االست

ونرى بالتايل إدراج أحكام االستغالل ، العقود كافة أسوة باملدونات العربية األخرى

 . (1)«ال بني أحكام السلم يف عقد البيع، يف صورة نظرية عامة يف باب عيوب اإلرادة

 : السلم يف القانون املدين اإلمارايت

د ـوق، ون املدين اإلمارايتـ األصل التارخيي للقانر القانون املدين األردينـيعتب

نحو أفضل مما جاء يف قانون املوجبات اللبناين الذي وافق عىٰل  تنظيم السلم فيه جاء

حيث راعى القانون ، املرشوع يف رشط تعجيل الثمن وخالفه فيام دون ذلكالسلم 

من املذاهب وكانت مواده عبارة عن اختيارات ، رشوط السلم الرشعي املذكور

 ثالثة أيام يف املادةإىٰل  اختار مذهب املالكية يف جواز تأخري رأس املال حيث، (3)الفقهية

                                           

 بعدها( بترصف، بدون فام 097ص( سوار، حممد وحيد الدين، االجتاهات العامة يف القانون املدين األردين )0)

( سوداين، 110( مدين أردين، )538م. وأحال عىٰل املواد: املادة: )0996، 0مكان نرش، دار الثقافة، ط

 ( يف مرشوع القانون املدين العريب املوحد. 511( إمارايت، )570)

 ( مصدر سابق. 111ص( سوار، حممد وحيد الدين، االجتاهات العامة )1)

 ية لقانون املعامالت املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الصادر بالقانون االحتادي( املذكرة اإليضاح3)

 م. 0985( لسنة 5رقم )
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 خري رب السلم يف فسخ السلم ملوت املسلم إليه أو االنتظار( 573) ويف املادة(، 571)

ن ومنع أ، أو يقدم الورثة كفيال مليئا بدين السلم، ما يفي من الرتكة مع حجز، أجلإىٰل 

 (. 578) واملسلم فيه نقدين أو طعامني يف املادة يكون رأس مال السلم

وخالف القانون املذكور املذاهب الفقهية مجيعها فيام يتعلق ببيع املسلم فيه قبل 

 رغم(، 570) إطالقه دون ختصيص بطعام أو غريه يف املادةعىٰل  حيث أباح بيعه، قبضه

 . رسميا هلاأن الدولة تتخذ املذهب املالكي مذهبا 

 : بيع السلم يف جملة األحكام العدلية العثامنية

وقد جاءت (، 387إىٰل  381) ت املجلة املذكورة أحكام السلم يف املوادـنظم

 حيث اعتربت السلم بيعا ينعقد، (0)أحكام السلم فيها منسجمة متاما مع املذهب احلنفي

وقبض رأس ، أجلهإىٰل  العقد واشرتطت وجود املسلم فيه من وقت، بام ينعقد به البيع

 والترصف برأس املال واملسلم فيه قبل، ومنعت السلم يف احليوان، املال يف جملس العقد

د ـالنحو املعروف عنعىٰل  واعتربت االستصناع عقدا مستقال غري السلم، اـقبضهم

  .(1)احلنفية

مى جملة ذكر صاحب كتاب الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية أن جملة تس

 م قد اعتربت السلم من0916/ ديسمرب/ 05الصادرة يف ـ  االلتزامات والعقود التونسية

وفصلت أحكامه يف فصل ، العقود املسامة وفصلت أحكامه يف باب بعض أنواع البيوع

 ثم ذكر أن الفصول التي، «يف البيع املؤجل بثمن معجل وهو السلم» خاص حتت عنوان

                                           

 هـ، بدون0315(، بريوت، دار الكتب العلمية، 109 -106: 0( اللبناين، سليم باز رستم، رشح املجلة )0)

 رقم الطبعة. 

 ( مصدر سابق. 111: 0رستم، رشح املجلة ) باز ( اللبناين، سليم1)
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قد وقع نسخها بعد االستقالل بالقانون ، الفقه اإلسالميعىٰل  اوقع االعتامد يف تقنينه

 . (0)م0958سنة ( 0) رقم

 : واقع تطبيق السلم يف املصارف اإلسالمية

خالفا ، أساس استبعاد الربا املحرم من املعامالتعىٰل  تقوم املصارف اإلسالمية

اض بالفائدة الربوية أساس اإلقراض واالقرتعىٰل  التي تقوم، ملا عليه املصارف الربوية

 ،أساس االلتزام بالصيغ الرشعية يف االستثامرعىٰل  بينام تقوم املصارف اإلسالمية، املحرمة

وتقدم هذه . والسلم الذي هو موضوع هذه الدراسة، واملرابحة، واملضاربة، كاملشاركة

ل هم التمويل الالزم بالوسائـتوفر ل، نـاملصارف خدمات اقتصادية جليلة للمسلمي

  .املسلمني بالنفعوعىٰل  كام توظف أمواهلم بام يعود عليهم، الرشعية

وقد كانت أوىل جتارب املصارف اإلسالمية يف منطقة َميْت َغْمر بدلتا مرص سنة 

وأدجمت ، م0967ثم أوقفت هذه التجربة عام ، م حتت اسم بنوك االدخار املحلية0963

وُيعد بنك نارص ، (1)تيجة لتدخل احلكومةبنوك االدخار املحلية مع املصارف الربوية ن

 ووثيقة إنشائه أول وثيقة، االجتامعي يف مرص أول مرصف إسالمي من الناحية التارخيية

تقرر فيها منع التعامل بالفائدة أخذا ، رسمية تصدر عن حكومة يف البالد اإلسالمية

 . 0970لسنة  66 بقانون رقم، وذلك ضمن املذكرة التفسريية للقرار اجلمهوري، وإعطاء

 ثم توالت املصارف اإلسالمية يف التأسيس عقب توقيع الدول اإلسالمية اتفاقية

 /11املوافق ، هـ0395/شوال/05الذي افتتح رسميا يف ، البنك اإلسالمي للتنمية

                                           

 فام بعدها( بترصف، مصدر سابق.  357ص( الرمحوين، حممد رشيف، الرخص الفقهية )0)

 (؛ وأيضا احلطاب، العالقات العملية والنظرية بني017ص( النجار، أمحد السيد، حركة البنوك اإلسالمية )1)

( بترصف، 130صالمية )االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، جملة الرشيعة والدراسات اإلس

 م. 1110=  هـ0010(، 00الكويت، جملس النرش العلمي )جامعة الكويت(، العدد )
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، ثم كان بنك ديب اإلسالمي أول املصارف املحلية تبعا لذلك، م0975ترشين أول/

 ،م0977فيصل اإلسالمي املرصي والسوداين يف سنة  ثم مرصيف، م0975تأسس سنة 

 . (0)م0978ثم البنك اإلسالمي األردين سنة 

ومتركزت يف ، ويف مطلع الثامنينيات بدأت املصارف اإلسالمية تنترش يف أوروبا

 وأدت سويرسا وقربص دورا هاما يف استقرار، وبريطانيا، والدنامرك، سويرسا: كل من

 فقد احتضنت سويرسا أهم رشكة مالية، هذا اجلزء من العاملاملصارف اإلسالمية يف 

 وظهرت رشكات، م17/7/0980وهي دار املال اإلسالمي التي أنشئت يف ، إسالمية

وليس يف صورة مصارف إسالمية ، التمويل اإلسالمية أحيانا يف شكل رشكات جتارية

 ويف اهلند سنة، م0985مثل مؤسسة األمني للتمويل واالستثامر املحدودة يف الصني سنة 

 . (1)م0986

 وعموما حققت الودائع يف املصارف اإلسالمية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته

 وهي أعىل نسبة زيادة عرفتها، %11انينات ـخالل السنوات األربع األخرية من الثم

 أن السبب الذي مكن هذه املصارف من زيادة، ويرى أحد الباحثني. املصارف اإلسالمية

هو اإلحساس اجلديد بدور الدين ، % يف السنة11و %05بمعدل تراوح بني ، اودائعه

إذ ، لدى العديد من املسلمني، اإلسالمي يف احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية

لتطوير نوع من التسويق االجتامعي ، هذه الصحوةعىٰل  اعتمد املمولون واملستثمرون

 وهناك عامل آخر هو املردودية املرتفعة، عامل معهاالتعىٰل  واحلث، لفكرة هذه املصارف

                                           

 ( مصدر سابق. 310، 307، 157ص( النجار، أمحد السيد، حركة البنوك اإلسالمية )0)

 وت، املركز( بري80ص( املالقي، عائشة الرشقاوي، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق )1)

( 09صم؛ وأيضا معاذ، سهى شوكت، البنوك اإلسالمية حول العامل )1111، 0الثقايف العريب، ط

 م. 0996=  هـ0006، 0بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ط
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 عىلٰ  مما حفز الناس، املتعاملني معهاعىٰل  يف بداية حياهتا، التي وزعتها املصارف اإلسالمية

 . (0)تقديم ودائعهم هلا طمعا يف هذه املردودية

أما بالنسبة لواقع السلم يف املصارف اإلسالمية فلم يكن أوفر حظا من واقعه يف 

 وإن اعتامد تلك القوانني البيع مؤجل التسليم كمعاملة بديلة للسلم، (1)لقوانني الوضعيةا

 ألن نشأة تلك املصارف كانت، مستوى املصارفعىٰل  املرشوع قلص من التعامل بالسلم

 وأخذت، أن بدأت املصارف اإلسالمية بالظهورإىٰل ، مرتبطة بالفكر االقتصادي الربوي

 وبدأ االقتصاد يتعاىف من قيود، ث عن طرق الكسب املرشوعتلك املصارف يف البح

وينطلق نحو االستثامر بالطرق الرشعية اخلالية ، اإلقراضعىٰل  االقتصاد الربوي القائم

 . وجاء دور السلم متأخرا يف التطبيق، واملضاربة، كاملشاركة، من الربا

 صورة بيع، م0979ولقد حدد مؤمتر املصارف اإلسالمية الذي انعقد بديب سنة 

 يف قيام املرصف برشاء، السلم التي يمكن استخدامها من طرف املصارف اإلسالمية

 أو يبيع بضاعة بتسلُّم ثمنها، ويتسلمها بعد مرور أجل معني، بضاعة يسدد ثمنها يف احلال

 يف متديد استخدام بيع، وفسح املؤمتر املجال أمام هذه املصارف، ويسلمها ألجل، حاال

الذي يعد ، خمتلف األنشطة الصناعية والتجارية باإلضافة للقطاع الفالحيإىٰل ، السلم

 . (3)أهم قطاع يستفيد من التمويل ببيع السلم

                                           

 فام بعدها( نفس150ص( املالقي، عائشة الرشقاوي، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانوين والتطبيق )0)

 بق. املصدر السا

 ( مصدر سابق؛195ص( املالقي، عائشة الرشقاوي، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق )1)

(، مكة املكرمة، االحتاد الدويل للبنك اإلسالمية، 61: 5وأيضا املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )

 م. 0981 = هـ0011، 0ط

( 096 -095اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق )( املالقي، عائشة الرشقاوي، البنوك 3)

 مصدر سابق. 
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 حيث استغله البعض وسيلة، ولكن البست ظروف تطبيق السلم خمالفات رشعية

 يوقد ذكرت إحدى املجالت املتخصصة يف جمال االقتصاد اإلسالم، البتزاز املزارعني

، مارسته الرشكات األجنبية واملحلية يف بنجالدش، صورة شنيعة يف تطبيق بيع السلم

% من قيمته وقت  15إىٰل  حيث كانت تشرتي إنتاج املزارعني من الشاي بسعر يصل

  .(0)احلصاد أو أقل

 ليعرف القارئ مدى تطبيق السلم يف الواقع، وأذكر فيام ييل أقوال بعض الباحثني

 : املعارص

 وبالتايل مل تكن هناك، اإلسالمية إن عقد السلم مل يسبق تطبيقه يف املصارف»ـ 

 وربام يكون، ولذلك حاولنا قدر املستطاع تصور قضايا معينة، قضايا أفرزها الواقع العميل

 . (1)«غريها هناك

 دـوقد قام أح، ما زال العمل بصيغة السلم حمدودا يف املصارف اإلسالمية»ـ 

 ومل جيد أي، راسة ميدانية للمصارف اإلسالمية يف مجهورية مرص العربيةالباحثني بعمل د

 كام قام بدراسة مستنديه من وقائع، مرصف يطبق عقد السلم كصيغة من صيغ التمويل

لعدد يقرب من (، التقارير السنوية، عقد التأسيس، النظام األسايس) األساسيةالوثائق 

 وإن كان ينص يف بعض األنظمة األساسية. بقةمرصفا إسالميا مل جيد صيغة السلم مط 51

عدم إىٰل  وذلك قد يرجع بالدرجة األوىل. املصارف أن السلم إحدى صيغ االستثامر هلذه

وعدم توافر الكوادر الفنية املتخصصة ، االستثامر يف هذه املصارفعىٰل  القائمني تغيري

                                           

 (63( جملة البنوك اإلسالمية العدد )55ص( محود، سامي حسن، صيغ التمويل اإلسالمي مزايا وعقبات )0)

 م. 0988هـ، نوفمرب 0019ربيع األول 

 ( مصدر سابق. 87صلبيع السلم ) ( عمر، حممد عبد احلليم، اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي1)
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 . (0)«ةيف هذا النشاط وعدم وجود اإلدارة التسويقية الناجح للدخول

وهي صيغة مل تتطور بعد يف »: يقول الباحث سامي محود يف صيغة عقد السلمـ 

 يف علمـ  ومل تسهم البنوك اإلسالمية ...التطبيق مع أهنا من صيغ التمويل اإلسالمي

 . (1)« أسس من العدل اإلسالميعىٰل  إلحياء مثل هذا التعاملـ  الباحث

 وعرض صيغ التمويل، ة املصارف اإلسالميةتقييم جتربإىٰل  تعرض أحد الباحثنيـ 

دون أي ذكر لصيغة ، واملرابحة، واملشاركة، كاملضاربة، املعمول هبا يف تلك املصارف

 . (3)السلم كصيغة متويل رشعية ذات كفاءة عالية

 ت أول جتربة تطبيقية للسلم يف معامالت البنك الزراعي يف السودان يفـوكان

 ،حيث اعرتضت التجربة يف بدايتها عقبات، (0)م0991-0990املوسم الزراعي لسنة 

 حيث، املزارعني وكان من تلك العقبات املامرسات السابقة التي كان يامرسها التجار مع

هذه املشكلة عن عىٰل  وقد استطاع املرصف التغلب، كانت تتسم باستغالل املزارعني

 . وبث الوعي املرصيف، طريق إقامة الندوات العلمية

 نت هذه التجربة ثمرة من ثامر حمفظة املصارف التجارية املنبثقة عن اجتامعوقد كا

                                           

( مل حيدد املؤلف تفاصيل الدراسة وتارخيها، واكتفى بذكر خالصتها، انظر زيد، حممد عبد العزيز حسن، 0)

=  هـ0007، 0(، القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط58صالتطبيق املعارص لعقد السلم )

  م.0996

 (63( جملة البنوك اإلسالمية العدد )06صسالمي مزايا وعقبات )( محود، سامي حسن، صيغ التمويل اإل1)

 م. 0988هـ، نوفمرب 0019ربيع األول 

 ( جملة املسلم املعارص، القاهرة، مؤسسة املسلم76ص( محدي، عبد الرحيم حممود، جتربة البنوك اإلسالمية، )3)

 م. 0983 = هـ0013(، 36املعارص، العدد )

(، ضمن ندوة صيغ التمويل 3صبيق الصيغ اإلسالمية يف جمال التمويل الزراعي )( أمحد عيل عبد اهلل، تط0)

 م. 0993/يناير/11 - 08اإلسالمي للقطاع التنموي، اخلرطوم، 
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 وتوجيه، مديري املصارف التجارية بدعوة من رئيس احتاد املصارف العاملة يف السودان

 عاتقها متويل املزارعني بصيغعىٰل  والتي أخذت، م0991من وزير املالية يف أغسطس سنة 

 تلك اهليئة اهتاماتإىٰل  وقد وجهت، م إحدى تلك الصيغوكان السل، التمويل اإلسالمية

 : (0)كام ييل

 وأجيب عن ذلك بأن السعر، وأن فيه إجحافا باملزارعني، إن املحفظة حتدد السعرـ 

، واحتادات املزارعني كممثل عن املزارعني، واحلكومة، حيدد بعد تشاور بني املحفظة

 ونسبة ربح للمزارع، إليه إمجايل التكاليفحيث تتم دراسة إنتاج الفدان الواحد ويضاف 

 . %33يف حدود 

ألن السلم تم ، وذلك عاٍر عن الصحة، أموال املزارعنيعىٰل  إن املحفظة تستويلـ 

 . أحد منهامعىٰل  وال إجبار، برضا البائع واملشرتي

، وليس حرا فيام يزرع، اعترب بعضهم أن املزارع أجري يف أرضه وليس مالكا هلاـ 

كام أن اشرتاط زراعة ، بأن رهن األرض ال يرفع ملكية صاحبها عنها، هذاعىٰل  ويرد

  .يتم بموافقة املسلم إليه، حمصول معني

عىٰل  ويمكن القول أنه ال بد من التفريق بني اشرتاط زرع األرض حمصوال معينا

يؤدي  وحيق للمزارع يف الوقت نفسه أن، الوفاء يف املستقبلعىٰل  أن يكون ذلك ُمِعينا

وبني أن يكون السلم فيام تنتجه ، الصفة ولو من غري تلك األرضعىٰل  املسلم فيه

 . وهو سلم يف معني منهي عنه رشعا للغرر، األرض

حيث يسمح بتعويض ، كانت تلك اهليئة قد وضعت بندا أسمته بند اإلحسانـ 

                                           

 فام بعدها(، بنك اخلرطوم، 10ص( بيع السلم أحكامه وضوابطه الرشعية واملحاسبية يف املصارف اإلسالمية )0)

 م، بدون رقم الطبعة. 0993أكتوبر  = هـ0000ربيع الثاين 
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 جيب عنه بأنوأ، وأن ذلك ملزم للمتبايعني، املترضر يف السلم بسبب انحراف األسعار

 . بند اإلحسان اختياري للطرفني وليس ملزما ألحد منهام

وعدم توافر ، يتضح من خالل تلك التجربة أن عدم الوعي باألحكام الرشعية

يشكل عثرة أمام ، الوعي املرصيف الالزم بام تقوم به املصارف اإلسالمية من معامالت

، ق الندواتـاملرصيف عن طريوعليه ال بد من بث الوعي ، ةـق الصيغ الرشعيـتطبي

 . والصحف وغريها، وحلقات الدروس يف املساجد، والنرشات

*          *          * 
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 املبحث الثاين

 املوازنة بني بيع السلم واملعامالت املشاهبة

 يف الفقه اإلسالمي 

وإن اتفقت هذه البيوع يف األركان إال أهنا اختلفت يف ، إن السلم بيع من البيوع

 ابـكاإلجي، ض الرشوط املتعلقة بالبدلني أما الرشوط املتعلقة باألركان األخرىبع

وبالتايل لن تكون حمل نقاش عند املوازنة بني ، والقبول فهي مشرتكة بني البيوع مجيعها

 وفيام ييل، أو بني السلم واملعامالت الرشعية األخرى غري البيوع، السلم والبيوع األخرى

 ثم أوازن بني السلم وغريه من، رأس مال السلم واملسلم فيه: يف السلمأوازن بني البدلني 

 . ثم أوازن بني السلم واملعامالت الرشعية األخرى، البيوع

 : الفرق بني رأس املال واملسلم فيه :ول  أ 

ذلك ألن رأس املال ، مل يشرتط الفقهاء يف رأس املال ما اشرتطوه يف املسلم فيه

 وغري ذلك من الوسائل، إذ باإلمكان رؤيته وإحصاؤه ومسه، لمتحقق وموجود يف احلا

 وإن كان ال، أما املسلم فيه فال بد من وصفه وصفا دقيقا، التي يتبني هبا صفاته ومقداره

 يعرف بالوصف فال جيوز السلم فيه إن كان يبقى بعد الوصف جهالة يف املوصوف تفيض

 ،فإنه يبقى بعد الوصف جهالة مؤثرة، والثمينة كبيع الآللئ واجلواهر النادرة، املنازعةإىٰل 

 . ذلكإىٰل  كاختالفها يف حسن َضوئها وشدة ملعاهنا وما
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 ،وفرق آخر وهو أن رأس املال جيوز أن يكون يف األشياء النادرة التي َيِعزُّ وجودها

 وال يرض ذلك يف، الوفاءعىٰل  وجوده عدم القدرة وذلك ألن علة منع السلم يف ما َيِعزُّ 

 . ألنه حارض أصال ومسلَّم يف املجلس، رأس مال السلم

 ،للسلم جيوز أن تكون اجلواهر الثمينة والنادرة رأس مال»: جاء يف روضة الطالبني

 ،بخالف كوهنا مسلام فيها فهي عزيرة الوجود، وذلك ألهنا موجودة ومعاينة عند العقد

 ألنه حارض ومسلم؛ مال السلم وهذا السبب غري متوفر يف رأس، واحتامل انقطاعها وارد

وفرق آخر أن ، (0)«وجيوز االستبدال عن رأس املال بخالف املسلم فيه، يف جملس العقد

 مذهب الشافعية فيجوز أن يكونعىٰل  أما، مذهب اجلمهورعىٰل  املسلم فيه واجب التأجيل

 . أما رأس املال فالبد أن يكون معجال، حاال ومؤجال

 : بيع السلم والبيوع األخرىاملوازنة بني  :ثانيا  

 البد قبل الرشوع يف املوازنة بني السلم والبيوع األخرى من اختيار األساس الذي

 يصلح أن يكون معيارا للتشابه بني السلم وغريه من البيوع واملعامالت الرشعية األخرى

توافر فقد يقسم من حيث ، إذ أن البيع له تقسيامت عديدة باعتبارات خمتلفة، غري البيع

وغري الزم كام هو احلال يف ، وموقوف، فاسدو، صحيح الزمإىٰل  الرشوط من عدمها

  .وأمانة، بيع مساومةإىٰل  أو من حيث ذكر رأس املال أو عدمه، اخليارات

 وقد، وبيع مطلق، وسلم، ورصف، مقايضةإىٰل  يقسم، ومن حيث طبيعة البدلني

 إذ أن العقود تشرتك فيام بينها يف، من عدمه اختذت املعيار األخري أساسا لتحديد التشابه

 : وفيام ييل عرض للموازنة من حيث طبيعة البدلني، املعايري األخرى

                                           

 ( مصدر سابق بترصف، وانظر هناية املحتاج للرميل، حاشية الشربامليس105: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

 ( مصدر سابق. 105: 3)
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 : املقايضة ـ0

أو هي بيع عني ، مبادلة ما يتعني بالتعيني بام يتعني بالتعيني»: وتعرف رشعا بأهنا

 فإذا مل يكن معينا مل يكن، وذلك كبيع ثوب قيمي بقفيز حنطة معني، أو مبيع بمبيع، بعني

، ويتضح من خالل التعريف أن كال البدلني يف املقايضة سلعة من السلع، (0)«مقايضة

 ويمكن أن يكون أحد، إذ أن النقود ال تتعني بالتعيني، وال تكون يف بيع أحد بدليه نقودا

 . البدلني معجال واآلخر مؤجال

 وقد يكون، ضا مما يقبل التعينيأما يف السلم فيجوز أن يكون رأس مال السلم عرَ 

أو األوراق النقدية وهو األغلب ، كالنقود الذهبية والفضية قديام، مما ال يتعني بالتعيني

أما األجل فهو رشط لصحة السلم عند اجلمهور خالفا للشافعية الذين ، يف أيامنا هذه

 :ال يف رشوط السلمق، ولكنهم اشرتطوا أن يكون املسلم فيه دينا، (1)أباحوا السلم احلال

 فقال أسلمت إليك، فلو استعمل لفظ السلم يف العني، كون املسلم فيه دينا: الرشط الثاين»

 الختالل، أظهرمها ال: ويف انعقاده بيعا قوالن، هذا الثوب يف هذا العبد فليس هذا سلام

 يشرتط قال بعد ما ذكر ما، وعينوا موضع العقد مكانا للتسليم إن كان صاحلا، (3)«لفظه

 أما احلال فيتعني فيه موضع العقد للتسليم أي إذا»: يف موضع التسليم يف السلم املؤجل

 وحينئذ فقد افرتق احلال واملؤجل من بعض، كان صاحلا وإال اشرتط بام فيه من التفصيل

 . (0)«الوجوه

 وبام أنه، ولكن جواز السلم احلال مع اشرتاط أن يكون املسلم فيه دينا ال يلتقيان

                                           

 ( مصدر سابق. 309ص( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 (.017)ص( انظر من هذا البحث 1)

 ( مصدر سابق. 106: 3( النووي، روضة الطالبني )3)

 ( مصدر سابق. 003: 03، املجموع )املطيعي (0)
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السوق فقد إىٰل  فينطلق املسلم إليه، بد وأن يؤجل تسليمه عن وقت إبرام العقد دين ال

، فال بد وأن يكون هناك وقت بني العقد وتسليم املسلم فيه، جيد السلعة بعد ساعة أو أقل

 هذا النحوعىٰل  ولعل قرص األجل، فمعنى قوهلم دين هو تسليم باألجل ولو كان قصريا

 . اله وعدم اعتبارهإمهإىٰل  أدى هبم

كام أن عدم اشرتاط األجل يف املقايضة أباح بيع األموال التي تشرتك فيام بينها يف 

بينام ال جيوز ، علة ربا الفضل متفاضلة عند اختالف اجلنس برشط التقابض يف املجلس

 لذلك منع الفقهاء بيع تلك األجناس املختلفة اتفق، ذلك يف السلم الشرتاط األجل فيه

ألن األجل رشط رشعي من ، وذلك المتناع التقابض يف املجلس، ارها أم اختلفمقد

ل عنعىٰل ، َفْقده فساد السلمعىٰل  يرتتب، رشوط السلم د الكالم يف ـالنحو الذي ُفصِّ

  .(0)األجل

 السلم أن يسلم عوضا»: يف املجموع جاء أنه إال ،ومع أن السلم بيع عند الشافعية

 ويعترب، وهو نوع من البيع ينعقد به البيع ...أجلإىٰل  الذمة حارضا يف عوض موصوف يف

جاء يف حاشية ، ولكنهم فرقوا بني البيع والسلم، (1)«فيه من الرشوط ما يعترب يف البيع

 وكذلك ال يشرتط فيه قبض الثمن يف املجلس، إن البيع تصح احلوالة به وعليه»: اجلمل

 ،بخالف السلم، ويدخله خيار الرشط، ال عنهويصح االستبد، وإن كان يشرتط تعيينه فيه

 وال يدخله، وال يصح استبدال املسلم فيه بغريه، فإنه يشرتط فيه قبض الثمن يف املجلس

 . (3)«خيار الرشط

ولو »: وهي قوهلم، وعرضت هلم إشكالية أخرى يف التفريق بني البيع والسلم

                                           

 (.017)ص( انظر من هذا البحث 0)

 ( مصدر سابق. 90: 03، املجموع )املطيعي (1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  116: 3( حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )3)
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 بعتك: فقال، ذا هبذه الدراهمأو ثوبا صفته ك، فقال اشرتيت طعاما، أسلم بلفظ الرشاء

 أصحهام الثاين فعىل، وجهان ؟أم بيع اعتبارا بلفظه، وهل هو سلم اعتبارا باملعنى. انعقد

 يالحظ بذلك أن إباحة الشافعية للسلم احلال، (0)«هذا ال جيب تسليم الدراهم يف املجلس

 دىـغياب إحوذلك ل، ن البيع احلال والسلم احلالـأوقعتهم يف إشكالية التفريق بي

 وعليه البد من اعتبار وجوب اشرتاط األجل يف السلم؛ خصائص السلم أال وهي األجل

 . عالمة فارقة بينه وبني املقايضة التي ال يشرتط فيها تأجيل أحد البدلني

 ؟كيف يفرق بني السلم والبيع عند الشافعية

فإن ، ل سوى الصيغةمل جيد الشافعية وسيلة يفرقون هبا بني البيع احلال والسلم احلا

 وإن كان بلفظ السلم ألزموا املتبايعني، كان العقد بصيغة البيع رتبوا عليه أحكام البيع عامة

 . بأحكام السلم

، املعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ»: جاء يف حاشية اجلمل

االعتياض عنه  ويصح، فال يشرتط قبض ثمنه يف املجلس، واألحكام فيه تابعة للفظ

فإن ظهر من ، اعتبار املعنى إن قويإىٰل  ومنهم من ذهب ...وتكفي احلوالة به وعليه

 ،كأن يشرِتطا ما يشرتط يف السلم، ترصفات املتبايعني أهنام يريدان السلم كان العقد سلام

 لموال جيوز يف الس، وظهر فيه ما جيوز يف البيع، أما إن خال العقد من ما يشرتط يف السلم

 . (1)«كان العقد بيعا

وبني تلك ، التوفيق بني قوهلم إن السلم بيعإىٰل  واحتاج الشافعية بعد قوهلم هذا

هو بيع يشء موصوف يف ذمة »: قال يف السلم، الفروق التي فرقوا هبا بني السلم والبيع

                                           

 ( مصدر سابق. 106: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

 ( مصدر سابق بترصف. 116: 3مل عىٰل رشح املنهج )( حاشية اجل1)
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 يهلكن نقل األسنوي ف، ما صححه الشيخانعىٰل  ال سلم، ألنه بلفظ البيع بيع؛ بلفظ سلم

واختاره السبكي ، وعزاه للنص وغريه، ترجيح أنه سلمعىٰل  الفتوى: وقال، اضطرابا

 والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم ونظرا للمعنى فال منافاة بني النص وغريه لكن، وغريه

 ويتفق السلم مع البيع يف عدم جواز االستبدال، (0)«األحكام تابعة للمعنى املوافق للنص

 وال يصح االعتياض عن املبيع»: جاء يف حاشية اجلمل، سلم فيه قبل قبضهعن املبيع أو امل

 وما يف املنهج هنا من االضطراب والرتجيح مما خيالف ما ذكر، يف الذمة ولو غري مسلم فيه

 . (1)«غري معتمد

، هـلو عني للكيل ما ال يعتاد الكيل ب»: فقال، وذكر يف الروضة بعض الفروق

عىٰل  بعتك ملء هذا الكوز من هذه الُصربة جاز: و قال يف البيعول، كالكوز بطل السلم

 ،األصحعىٰل  ولو عني يف البيع أو السلم مكياال معتادا مل يفسخ العقد، األصح لعدم الغرر

 وهذا احلال متفق عليه يف السلم، بل يلغوا تعيينه كسائر الرشوط التي ال غرض فيها

 ،وجه باجلواز كالبيع: وجهان عند الشافعية ؟الالسلم احلعىٰل  ولكن هل ينطبق، املؤجل

 لو أصدقها ملء ـ رمحه اهللـ  قول الشافعيعىٰل  وقياسا، وآخر بعدم اجلواز كالسلم احلال

 . (3)«فكذا هنا، فال يمكن التسليم، قد تنكرس ألهنا؛ هذه اجلرة خال مل يصح

 : بيع الغائب ـ1

 ،وقد تكون معروفة للمشرتي، عقدعني موجودة وقت العىٰل  إن بيع الغائب ينعقد

والسيارة يف هذه احلالة غائبة عن ، كمن يشرتي اليوم سيارة رآها باألمس وعلم صفاهتا

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا ابن دقيق العيد، إحكام 116: 3( هامش حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )0)

 ( مصدر سابق. 058: 3األحكام رشح عمدة األحكام )

 ( مصدر سابق. 116: 3( اجلمل، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  155: 3لطالبني )( النووي، روضة ا3)
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 وللمشرتي خيار الرؤية فيام اشرتاه، وال يعد ذلك سلام ألنه ال سلم يف املعني، جملس العقد

كان  للمشرتي إن أما يف السلم فال خيار رؤية، ألنه اشرتى معينا ال يكفي فيه الوصف

 . املسلم فيه مطابقا للوصف

 : الرصف ـ3

واملراد بالثمن هنا ، بيع الثمن بالثمن»: قال يف فقه املعاوضات مبينا معنى الرصف

 ويفرتق الرصف، (0)«أو َمُصوغا، الثمن املطلق وهو الذهب والفضة مرضوبا كان أو تربا

 كذلك، ط األجل يف السلمرـفكام يشت، عن السلم من حيث األجل افرتاق الضدين

وإال فسد ، اـوذلك قبل أن يتفرق املتصارفان بأبداهنم، يشرتط التقابض يف الرصف

  .لفقده رشطا من رشوطه الرشعية؛ الرصف

 بينام ال يكون ذلك يف، أن البدلني يف الرصف من األثامن: وُيضاف فرق آخر وهو

 وأما السلم فال بد، وط الرصفوذلك يتناىف مع رش، السلم ألن أحد البدلني مؤجل فيه

أي من ـ  والغالب أن رأس املال يكون ثمنا، أن يكون أحد البدلني ثمنا واآلخر مثمنا

 وأجاز بعض الفقهاء أن يكون املسلم فيه ثمنا برشط أن يكون، واملسلم فيه مثمناـ  النقود

 . رأس املال مثمنا

 : البيع بالتقسيط ـ0

 ،احلال بيع السلعة بثمن مؤجل أعىل من الثمن» :يقصد بالبيع بالتقسيط اصطالحا

 ،(1)«معلومة حمددة (*)أجزاء معينة وتؤدى يف أزمةإىٰل  أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقاعىٰل 

                                           

 ( مصدر سابق. 351( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 هكذا، ولعله خطأ مطبعي، والصحيح أزمنة.  (*)

 (، عامن، مكتبة الرسالة احلديثة،03ص( اإلبراهيم، حممد عقلة، حكم البيع بالتقسيط يف الرشيعة والقانون )1)

 م. 0987=  هـ0018، 0ط
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 يالحظ أنه ال فرق بني رأس املال يف السلم وبني السلعة املبيعة يف البيع بالتقسيط من حيث

 واقع يف املسلم فيه حيث أنه من النقود يف البيعولكن الفرق ، كوهنام مسلَّامن يف جملس البيع

 يف بيع السلم»: ومثمنا يف السلم قال أحد الباحثني مفرقا بني السلم والبيع نسيئة، بالتقسيط

 . (0)«بالنسيئة بخالف املبيع، ويؤجل املبيع، الثمن( يسلف) يعجل

 : البيع املطلق ـ5

 ،بالتعيني يتعني بالتعيني بام ال يتعنيأو بيع ما ، بيع العني بالدين»: ويقصد به رشعا

 ،(1)«فإذا كان معينا كان مقايضة، أو قلم بصاع قمح غري معني، كبيع كتاب بخمسة دراهم

 وعـكالبي، إضافة أو تقييدإىٰل  وال حيتاج، ذا البيع هو الذي يقصد عند اإلطالقـوه

 شكيل البيع املطلق وفيام ييل تفصيل الفرق بني، وهو أكثر أنواع البيع ذيوعا، األخرى

 : والسلم

 : بيع العني بالدينـ 

سواء كان ذلك ، أو أرض بدين، أو بيت، كسيارة، وهو بيع يشء معني بالذات

أو العدديات املتقاربة ، الدين يتعني بالتعيني كاألشياء املثلية من املكيالت واملوزونات

 واألوراق، ب والفضة قديامكالنقود من الذه، أو ما ال يقبل التعيني، من اجلوز والبيض

 . النقدية يف زمننا هذا

 مع السلم يف جواز كون املبيع املعني ورأس، وتتفق هذه الصورة من البيع املطلق

ولكن يف السلم يشرتط ، وما شاهبهام ُمَعي نات بالذات، والبيت، كالسيارة، مال السلم

                                           

 ، الدوحة، رئاسة املحاكم(39)(، جملة األمة )القطرية(، العدد: 00ص( رفيق املرصي، نظرة جديدة للسلف )0)

 م. 0993هـ، كانون أول ديسمرب 0010ربيع األول:  1الرشعية والشؤون الدينية، السنة الرابعة، 

 ( مصدر سابق. 371ص( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )1)
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 . (0)بغري رشطوعند املالكية جيوز تأخريه ، قبضها يف املجلس عند اجلمهور

فهو أن يف بيع األعيان يتعني مكان ، أما الفرق بني السلم وهذا الشكل من البيع

 وهناك فروق، (1)وال جيوز تعيني غريه ألن تسليمه ال حيتِمل التأجيل، العقد مكانا للتسليم

 ،أخرى أوضحتها عند احلديث عن الفروق بني السلم والبيع عند الشافعية يف بيع املقايضة

 .  معنى لتكرارهافال

 : بيع ما يتعني بالتعيني بام ل يتعني بالتعينيـ 

 التـواملكي، كاملثليات من العدديات املتقاربة، وذلك كبيع يشء يقبل التعيني

ويتفق املبيع يف هذا البيع مع السلم يف رشوط . بام ال يقبل التعيني كالنقود، واملوزونات

 حيث أن املسلم فيه، ولكنهام خيتلفان يف األجل، رأس املال وأنه مقبوض يف جملس البيع

 بينام جيوز، وال جيوز أن يكون نقودا عند بعض الفقهاء ألهنا أثامن ِخلقة، واجب التأجيل

 كام أن النقود فيه مل خترج، ألنه بيع حال ال أجل فيه؛ ذلك يف هذا الشكل من البيع املطلق

 . عن كوهنا ثمنا للمبيع يف عقد البيع

 : الستجرار بيعـ 6

 ،واجلزار، الرشاء من دائم العمل كاخلبازعىٰل  ويقوم، هو نوع من أنواع البيوع

 وهو ما يعرف بعقود التوريد، ونحوها شيئا معلوم املقدار والثمن، والدكاكني، واملطاعم

 دفعات معلوما إال أن الكمية املطلوب رشاؤهاعىٰل  ومع أن ما يورد من املبيع، يف يومنا هذا

 ولكنهم، لذلك رأى الفقهاء أن االستجرار ممنوع يف األصل جلهالة مقدار املبيع، هولةجم

ه اإلنسان من البياع إذا حاسبه»: قال يف رد املحتار، أباحوه استحسانا أثامهنا عىٰل  ما يستَِجرُّ

                                           

 (.89)صن هذا البحث ( انظر م0)

 ( بترصف، مصدر سابق. 150: 3( النووي، روضة الطالبني )1)
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 أصلعىٰل  ختريج االستجرارإىٰل  وذهب بعض الفقهاء، (0)«بعد استهالكها جاز استحسانا

 : وفيام ييل أعرض بعضا من تلك األصول، عتمدرشعي م

 : (1)التكييفات الرشعية لبيع الستجرار عند األحناف

 : ضامن املتلفاتـ 

ودفعا ، إن االستجرار من باب ضامن املتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيال لألمر

، اءويعرتض عليه أن الضامن باإلذن مما ال يعرف يف كالم الفقه، للحرج كام هو العادة

وواضح ، والقيميات بالقيمة ال بالثمن، أيضا أن ضامن املثليات باملثل ال بالقيمة وفيه

 املشرتي أن يدفع ثمن املبيع املسمىعىٰل  وأن، يف االستجرار أن االستهالك كان بإذن البائع

 . ال قيمة املبيع أو مثله كام هو معروف يف ضامن املتلفات، يف العقد

 : ضامهنا باملثل استحساناقرض األعيان ويكون ـ 

، ةـاع يف األشياء القيميـوحل االنتف، رار من باب قرض األعيانـإن االستج

 أما، وإنام يكون يف املثليات، هذا التخريج أن القرض ال يكون يف القيمياتعىٰل  ويعرتض

 وذلك خالف ما جيري، وليس بالثمن املسمى، فإن ضامهنا يكون باملثل، إن جاز إقراضها

 . االستجرار حيث يؤدي املشرتي للبائع الثمن املتفق عليه يف

 : البيع بالتعاطيـ 

 ألنه معلوم ويعرتض عليه بأن؛ بيان الثمنإىٰل  ألن بالبيع بالتعاطي ال حيتاج يف مثله

بل كلام أخذ ، وعليه ال يكون االستجرار بيع معدوم؛ املنازعةإىٰل  األثامن ختتلف فيفيض

 رغيفمئة  اشرتيت منك: وقال له، وإذا دفع املال للخباز مثال، علومشيئا انعقد بثمنه امل

                                           

 ( مصدر سابق. 506: 0( ابن عابدين، رد املحتار )0)

 ( مصدر سابق. 506: 0( ابن عابدين، رد املحتار )1)
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 هـألن؛ وما أكل فهو مكروه، فإن البيع فاسد، وجعل يأخذ كل يوم مخسة أرغفة، خبز

وجعل يأخذ منه ، ولو أعطاه الدراهم، فكان املبيع جمهوال، اشرتى خبزا غري مشار إليه

وإن كانت ، وهذا حالل، اشرتيت منه جيوز ومل يقل يف االبتداء، كل يوم مخسة أرغفة

وإنام ينعقد البيع ، ألن البيع ال ينعقد بمجرد النية، بالرشاء حصلت عند دفع الدراهم

 . واآلن املبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا، اآلن بالتعاطي

 ألن؛ القرضعىٰل  وخيرج ذلك، أما إذا كان املبيع جمهول الثمن فإن البيع ال ينعقد

وإذا كان ما باعه ، فيشبه القرض املضمون بمثله أو بقيمته، ال ينعقد بمجرد النيةالبيع 

ولكن جاز ذلك استحسانا ، ألن القيميات ال جيوز إقراضها؛ فإنه ال يصح، شيئا قيميا

 املقبوضعىٰل  أو، اهلبة برشط العوضعىٰل  ويمكن خترجيه أيضا، كقرض اخلبز واخلمرية

 . (0)«سوم الرشاءعىٰل 

 : َسْوم الرشاءعىٰل  ملقبوضاـ 

 وجه الرشاء أوعىٰل  وهو أن يسمي البائع ثمن سلعة فيأخذها املشرتي برضا البائع

 فيأخذه برضا، مبلغ كذاعىٰل  كأن يقول املشرتي للبائع اشرتيت منك هذا الثوب، العكس

إىٰل  هوهذا بخالف ما لو أخذه لينظر فيه ويفحصه أو لريي. وجه الرشاء أيضاعىٰل  البائع

 سوم الرشاءعىٰل  ولكن البيع يف املقبوض، (1)سوم النظرعىٰل  غريه فهذا األخري مقبوض

 . بخالف الكمية املجهولة يف بيع االستجرار، سلعة معينة املقدارعىٰل  وارد

 : وجهة نظر

 ،يالحظ القارئ أن األحناف هم الذين توسعوا يف تكييف بيع االستجرار وخترجيه

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 506: 0( ابن عابدين، رد املحتار )0)

 فام بعدها( بترصف، مصدرسابق.  573: 0( ابن عابدين، رد املحتار )1)
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 وأن، وجريان العرف بالتعامل به، حوه من باب االستحسان للحاجة إليهويف النهاية أبا

 مل يكن إال نتيجة إغالقهم، ثم القول باالستحسان، دخوهلم يف تلك التخرجيات العديدة

ولو كان ممكن التحقق عند األجل خالفا ، باب التعامل بالسلم يف املنقطع عند العقد

فلم تكن ، وراحوا يبحثون عن باب مغلق ليفتحوه ،فأغلقوا بابا مفتوحا، جلمهور الفقهاء

فلجأوا لالستحسان الذي هو من األدلة التبعية املختلف ، خترجياهتم لتفتح ذلك الباب

وذلك كمخرج رشعي لتلبية حاجات ، ما هو معروف عند األصولينيعىٰل  يف اعتامدها

وليس من شك يف  ،إذن لوجدوه واسعا، ذلك الباب املفتوحإىٰل  وليتهم جلأوا، الناس

أن إباحة اجلمهور للسلم يف املنقطع أقوى من تلك التخرجيات التي تفضل هبا السادة 

 . األحناف

 وقد أوضحت عند احلديث عن األجل إمكان تعدد األقساط يف السلم إن علمت

أو من ، كأن كان املبيع من مصنع بعينه، أما إن مل تتوافر رشوط السلم احلقيقي، املقادير

أو أن ، ولكن يفرد كل قسط ببيع مستقل، أجلإىٰل  كان بمثابة بيع معني، بعينها مزرعة

دة ثم تقسط حسب احلاجة وتنتفي بذلك جهالة الكمية  وتكون تلك، حتدد الكمية املور 

 . األقساط مجيعها يف بيع واحد

 أو جنسني يف أجل، وقد ال حظ الفقهاء احلاجة للسلم املقسط يف جنس واحد

فإن ، كالشهر ونحوه، أن يشرتط أجال معلوما له وقع يف الثمن»: يف املقنعقال ، واحد

 أجلني أوإىٰل  إال أن يسلم يف جنس، أجل قريب كاليوم ونحوه مل يصحإىٰل  أسلم حاال أو

والحظوا أيضا أن تعذر كون البيع سلام ال يمنع أن يكونا ، (0)«أجل صحإىٰل  يف جنسني

 لـوالرشاء من دائم العم»: قال يف املخترص، الرشعيةبيعا حاال أو مؤجال برشوطهام 

                                           

 ( مصدر سابق. 90: 1( ابن قدامة، املقنع، )0)
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 . (0)«وإن مل يدم فهو سلم، كاخلباز وهو بيع

 كأن يأخذ كل يوم، الرشاء من دائم العمل ـ رمحه اهللـ  وقد أباح اإلمام مالك

 وهو ما يشبه فعل كثري من الناس، برشط دفع الثمن من العطاء، أرطاال معلومة كل يوم

 دون أن يكون هناك حتديد لكمية معلومة من، الراتبإىٰل  ن حمالت البقالةالذي يبتاعون م

 ،وال موصوف، ألنه رشاء ما ليس يف الذمة؛ وعليه يكون ذلك بيعا ال سلام، سلعة معينة

 . لذلك ال يعترب سلام، وال قدر معلوم

ى اتباعا ملا جر ـ اهلل عنهمرِِضَ ـ  وأجازها مالك وأصحابه» قال يف منح اجلليل

 فليس سلام، وكون أصله عند املسلم إليه، الرشوع يف أخذ املسلم فيه: به العمل برشطني

ولذا جاز أن يتأخر ، ولذا جاز تأخري رأس املال إليه وال رشاء يشء بعينه حقيقة، حمضا

 . (1)«قبض مجيعه إذا أرشع يف قبض أوله

بأن ، يقة وال حكاموإن مل يدم عمله حق»: أما إن مل يدم عمله فهو سلم حقيقي قال

 ـ أي العقدـ  فهو، وليس حرفته واشرتى منه هبذه احلالة، كان يعمل مرة ويرتك أخرى

 . (3)«ال بيع فيشرتط فيه رشوط السلم، سلم حقيقي

 : اخلالصة

 : ومها، ال بد من التفريق بني حالتني

 : احلالة األوىل

علومة الصفة واملقدار توريد مادة معىٰل  وجود اتفاق مسبق بني البائع واملشرتي

                                           

 ( مصدر سابق. 095ص( خليل، خمترص خليل )0)

 ( مصدر سابق. 385: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 ( مصدر سابق. 385: 5( عليش، منح اجلليل )3)
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 ويقبض البائع الثمن قبل عملية، وحتدد مدة التوريد يوميا أو أسبوعيا مثال، والثمن

مع مالحظة جريان اختالف الفقهاء يف مدة األجل بني ، فإن ذلك يعد سلام، التوريد

 يف مذهب الشافعية الذين أباحوا السلم احلال سعةو، قبض رأس املال وتسليم املسلم فيه

 . ذلك ملن أراد التعامل هبذا اللون من البيع يف

وقد سبق أن بينت أن اشرتاط الفقهاء حدا أدنى لألجل بغض النظر عن مقداره 

مراعني بذلك إعطاء املسلم إليه فرصة كافية لتحصيل ، كان اجتهادا من أولئك الفقهاء

 . يريانه مناسبا ومها يقررانه حسب ما، فاملرجع يف ذلك مصلحة املتعاقدين، املسلم إليه

والذي ، أال وهو التفريق بني السلم من دائم العمل، وأمر جدير باملالحظة هنا

ألن السلم من ، وبني السلم من تاجر يتاجر يف سلعة ما، اعتربه الفقهاء سلام يف معني

 ويبطل السلم، كاخلبز واللحم من صنع أجري معني، دائم العمل تعينت فيه السلعة املباعة

 أما التاجر الذي يتاجر يف سلعة ما فإنه ال صنعة، نوع بتعيني العامل يف السلم للغرريف املص

وقد ، كاجلزار واخلباز، دائم العملعىٰل  فال يقاس تاجر سلعة ما، له فيام يبيع ويشرتي

وعليه يمكن . (0)أوضحت جواز السلم بتعيني املصنع أو املزرعة برشط أمن االنقطاع

 . من قبيل السلم بالرشوط اآلنف ذكرها اعتبار أعامل التوريد

 : احلالة الثانية

 صفة املبيع ومقداره وأجلعىٰل  دم وجود اتفاق مسبق بني البائع واملشرتيـع

 ففي هذه احلالة ال يمكن اعتبار هذا البيع من قبيل السلم يف يشء لفقدان، هـتسليم

ي خرجها األحناف لبيع وجتري عليه التخرجيات الت، أجلإىٰل  وهو بيع معني، الرشوط

 . والسلم احلكمي عند املالكية، االستجرار

                                           

 (.001)( انظر من هذا البحث 0)
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 : املوازنة بني السلم واملعامالت الرشعية األخرى ج ـ

، إن التفريق بني السلم والبيوع املشاهبة كان تفريقا بني أشكال خمتلفة لعقد البيع

 د يف شكل وتفقدفقد توج، الرشوط املتعلقة بالبدلنيعىٰل  يعني أن االختالف كان منصبا

وهو نقل ملكية الثمن للبائع واملثمن ، ولكن موضوع العقد واحد يف مجيعها، يف آخر

وال بد أن خيتلف موضوع العقد وغايته ، والتوقيت يفسده، وجه التأبيدعىٰل  للمشرتي

ويف عقد ، ففي اهلبة مثال متليك العني املوهوبة جمانا بال عوض، النوعية من عقد آلخر

ويف اإلعارة متليك املنافع من ، ويشرتط فيها التوقيت، متليك املنافع بعوضاإلجارة 

 . (0)غري عوض

 : السلم يف املنافع والفرق بينه وبني اإلجارةـ 0

 أو، ةـمنفعة مباحة معلومة من عني معينعىٰل  عقد»: ارة رشعاـويقصد باإلج

وبذلك ختتلف  ،(1)«أو عمل معلوم بعوض معلوم، ة يف الذمة مدة معلومةـموصوف

، كالبيت، اإلجارة عن السلم من حيث حمل العقد يف اإلجارة هو منافع العني املؤجرة

 . والعامل، والسيارة واملعلم

 أما السلم فيجوز أن يكون رأس ماله منافع أو أعيانا متلك يف جملس العقد للمسلم

، وال تكون إال مؤقتةبينام ال يكون ذلك يف اإلجارة ألن حملها منافع األعيان فقط ، إليه

لتعذر استيفاء املنافع حمل ؛ ويفسخ السلم واإلجارة بتلفها، مالكهاإىٰل  ما تلبث أن تعود

 فال يفسخ السلم ألن، أما عندما يكون رأس مال السلم عينا، العقد بسبب فوات العني

                                           

( 370ص( مصدر سابق؛ وأيضا ابن نجيم، األشباه والنظائر )300: 0لعام )( الزرقاء، املدخل الفقهي ا0)

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق. 308ص( البهويت، الروض املربع برشح زاد املستقنع )1)
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 ملالألن رأس ا؛ وال يؤثر يف سالمة العقد، رأس ماله يكون قد دخل يف ملك املسلم إليه

 . ودخل يف ضامن املسلم إليه، قبض قبضا صحيحا

 ويشرتط يف إجارة»: فقال، ووازن يف حاشية اجلمل بني السلم يف املنافع واإلجارة

 ألهنا؛ الذمة إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم تسليم األجرة يف املجلس كرأس مال السلم

 واإلبراء، واحلوالة هبا وعليها، واالستبدال عنها، سلم يف املنافع فيمتنع فيها تأجيل األجرة

ما يف الذمة عىٰل  ومل يشرتطوه يف العقد، وإنام رشطوا ذلك يف العقد بلفظ اإلجارة، منها

ذر ـوتع، معدومعىٰل  بلفظ البيع مع أنه سلم يف املعنى أيضا لضعف اإلجارة بورودها

 ،رتاط قبض األجرةفجربوا ضعفها باش، وال كذلك بيع ما يف الذمة فيهام، استيفائها دفعة

 . (0)«وكذا عن املنفعة قبل تسليم الدابة ـ أي عن األجرة ـ ويمتنع فيها االستبدال

 : الفرق بني السلم والقرض ـ1

وبام أن الواجب يف القرض ، (1)«أن يرد بدلهعىٰل  متليك اليشء» والقرض رشعا

 وذلك ال يكون، مثلهكان البد أن يكون القرض فيام يمكن أن يرد ، رد مثل املال املقرتض

 وال يمكن رد، ألهنا ال تثبت يف الذمة، أما القيميات فال جيوز القرض فيها، إال يف املثليات

يعني ذلك الرد البد أن يكون ، واملال املقرتض مستهلك بمقتىض عقد القرض، مثلها

 . خالف ذلكعىٰل  واحلال يف السلم، مثليا

 أما املسلم فيه، قيْمياً أو أن يكون رأس املال  ،فيجوز يف بديَل السلم أن يكونا مثليني

لذا نجد أن السلم خيتلف عن ، ليكون صاحلا ألن يثبت يف الذمة، فال بد أن يكون مثليا

                                           

 ( مصدر سابق. 117: 3( اجلمل، حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )0)

( 111: 3ة الدسوقي عىٰل الرشح الكبري )( مصدر سابق، انظر حاشي007: 1( الرشبيني، مغني املحتاج )1)

 ( مصدر سابق. 119: 5مصدر سابق؛ وأيضا اخلريش عىٰل خليل )
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 وال يكون يف القرض، وقيمياً  مثلياً القرض من حيث جواز أن يكون رأس املال يف السلم 

 . إال مثليا

 ولكن التساوي، رتض البد أن يكونا مثلينيويتفقان يف أن املسلم فيه وبدل املال املق

بخالف السلم ألنه بيع فيجوز أن ، ألنه منفعة للمقرتض، بني البدلني رشط يف القرض

ن  لذلك يعد البيع من، وال يتعني رد املثل كام هو احلال يف القرض، يتفاضل الثمن واملثمَّ

ان من حيث أهنام ال ويتطابق، بينام يعد القرض من عقود التربعات، عقود املعاوضات

 . (0)جيوزان إن كان البدالن جير بينهام ربا الفضل

 : الستصناع ـ3

 ،أن االستصناع سلمإىٰل  واحلنابلة، والشافعية، ذهب مجهور الفقهاء وهم املالكية

: وجه السلمعىٰل  قال مؤكدا جواز االستصناع، وعليه يشرتط فيه ما يشرتط يف السلم

 ،ورضب األجل، فيجوز برشوط السلم من وصف العمل، كاستصناع سيف أو رسج»

وفسد يف نحو عمل السيف ، وكون املعمول منه والعمل يف الذمة، وتعجيل رأس املال

 وأوىل بتعينهام معا لشدة، أو تعيني الشخص العامل، بتعيني اليشء املعمول منه كاحلديد

  .ط له ما يشرتط للسلمويشرت، يعني ذلك أن االستصناع سلم من مجيع الوجوه، (1)«غرره

 : الستصناع عند األحناف

وقد صاغ ، وفرقوا بينه وبني السلم، مستقالً  عقداً جعل األحناف االستصناع 

 أن يطلب إنسان من آخر شيئا»: فقال، بعض الباحثني تعريفا لالستصناع عند األحناف

                                           

 ( مصدر سابق. 86: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)

( مصدر 179ص( مصدر سابق، وانظر البهويت، الروض املربع )386، 385: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  018: 1املحتاج )سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني 
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 ،بل عوض حمددمقا، ليُصنع له طبق مواصفات حمددة بمواد من عند الصانع، مل يصنع بعد

 ومل يشرتط، (1)«طلب العمل من الصانع يف يشء خمصوص»: أو، (0)«ويقبل الصانع ذلك

  .وفرقوا بينه وبني السلم يف أصل املرشوعية، األحناف يف االستصناع ما يشرتط يف السلم

ج، الف القياس كالسلمـخعىٰل  د رأى األحناف أن االستصناعـوق  واـوخرَّ

جلريان تعامل الناس ، كاالستحسان باإلمجاع، رشعية خمتلفةأصول عىٰل  االستصناع

وذكر يف فقه . (3)ورأى بعضهم أنه بيع، أو أنه وعد بالبيع غري ملزم، به من غري نكري

وهو خمالف للقياس »: فقال، املعاوضات وجوها أخرى ملخالفة االستصناع للقياس

مع رشط أن تكون ، الصنعةعىٰل  وألنه استئجار، ذلك أنه إجارة فاسدة، من وجه آخر

، أو هو عقدان يف عقد، وهو رشط مفسد هلا، املادة التي يصنع منها من حساب الصانع

 . (0)«وهو ممنوع أيضا، عقد بيع للامدة وعقد إجيار للصنعة

 وفيام ييل عرض لبعض تلك، وتوجد بعض الصور تشبه االستصناع وليست منه

 : (5)الصور

 . ثم يعرضها للبيع، اب نفسهأن يصنع الصانع أشياء حلس* 

 ،بأن يبيعه شيئا موصوفا يف الذمة، أن يتعاقد الصانع مع املشرتي بطريق السلم *

 . ويقبض الثمن معجال، ويرضب للتسليم أجال، دون أن يشرتط كونه من صنعته

                                           

( بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، 115، 111: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )0)

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق. 387: 0( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )1)

 ( مصدر سابق. 119: 5( الكاساين، البدائع )3)

 فام بعدها( مصدر سابق.  387: 0محد احلجي، فقه املعاوضات )( الكردي، أ0)

 ( بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، مصدر سابق. 111 :0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )5)
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 . ويطلب تصنيعها، أن يقدم املحتاج للصنعة املواد اخلام *

 : الفرق بني السلم والستصناع

 ن إفراد األحناف االستصناع بأحكام خاصة ختتلف يف العديد منها عن السلم عندإ

فال يمكن اعتباره سلام ، اجلمهور برشوطه املعروفة جعل منه عقدا مستقال عن السلم

وذلك ألن ثالثة من ، ال ألن ذلك يعني فساده سواء عند األحناف أم اجلمهورـبح

  :كام ييل، االستصناعالرشوط الرشعية يف السلم ال تشرتط يف 

 : األجل

ولكنهم جعلوه ، وبدون األجل يفسد السلم، اشرتط األحناف األجل يف السلم

 ال لتسليم اليشءـفإن رضب املتعامالن أج، ن السلم واالستصناعـة فارقة بيـعالم

، (0)وإن مل يرضبا أجال كانت معاملتهام استصناعا، صارت معاملتهام سلام، املستصنَع

 ،أن األجل يمكن أن يكون يف االستصناع خاصة يف زمننا هذاإىٰل  الفقهاء وذهب بعض

كان هذا يف عهدهم حني كان االستصناع ال يدخل إال : لكن نقول»: وعلل ذلك بقوله

واخلالف يف األجل بني الصانع . والرسج، واحلذاء، نحو الطست، يف األشياء اليسرية

 . ليلةواملستصنِع قد حُيَل  بأن ينتظر أياما ق

أما يف عرصنا احلارض فقد دخل االستصناع يف مصنوعات ضخمة هائلة باهظة 

 ولذا ذهب، سننيإىٰل  مما قد حيتاج إنشاؤه، والعامرات، والبواخر، كالطائرات، التكاليف

أنه جيوز ذكر األجل بل جيب حسام إىٰل ، وجممع الفقه اإلسالمي، مجهور فقهاء العرص

 وليس أكثر، ذي جيوز رضبه هو ما حيتاج إليه إلمتام صناعة اليشءأن األجل العىٰل . للنزاع

                                           

(؛ 060: 1( النسفي، كشف األرسار عىٰل املنار، حاشية حممد عبد احلليم اللكنوري، املسامة قمر األقامر )0)

 ( مصدر سابق. 111: 0، )389ا اللبناين، سليم باز رستم، رشح املجلة، املادة: وأيض
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 فإن رضب أجال طويال لقصد أن ينتفع الصانع باملال يف ذلك األجل فهو سلم. من ذلك

 . (0)«بال امرتاء

ولكن يفرق بني ، وعىل ذلك ال يكون األجل عالمة فارقة بني االستصناع والسلم

إمكان استفادة الصانع إىٰل  باإلضافة، طول غالباالسلم واالستصناع بأن أجل السلم أ

ولكن من الصعب اعتبار هذين املعيارين للتفريق بني السلم ، من رأس املال املدفوع

 : واالستصناع لألسباب التالية

 ،حتديد يفصل بني الطويل والقصريإىٰل  إن معيار طول األجل وقرصه أمر حيتاج *

 وبالتايل ال، طول أجله وقد يقرص عن أجل االستصناعأن السلم أيضا قد يإىٰل  باإلضافة

 . يمكن أن يكون األجل عالمة فارقة إال إذا تم اشرتاطه يف السلم دون االستصناع

ألن ذلك ؛ إن معيار االستفادة من رأس املال املدفوع أمر يعرس حتديده أيضا *

 االستفادة من رأس عىلٰ  ككفاءة الصانع أو املسلم إليه وقدرته، تتدخل فيه عوامل شتى

 فقد يكون األجل طويال ولكن عملية التصنيع تستغرق، املال قبل البدء بعملية التصنيع

بينام قد يكون األجل قصريا ومن املمكن إنجاز املصنوع يف نصف تلك ، ذلك األجل

 وهو ما مل، ويستفيد الصانع من رأس املال نصف األجل األول قبل البدء بالتصنيع، املدة

 . به األجل األطوليسمح 

 كالرواج، عوامل سوقيةإىٰل  ما سبق ختضع االستفادة من رأس املالإىٰل  باإلضافة* 

 مع األخذ بعني االعتبار أن استثامر املال يف اإلسالم ال، واملناخ العام لالستثامر، والكساد

 ،أكلهاوأن األرباح تتحقق بعد أن تؤيت تلك املشاريع ، بد وأن يكون يف مشاريع حقيقية

 وهو ما جيعل من الصعب استخدام املال، فرتة زمنية كافية وطويلة نسبياإىٰل  وذلك حيتاج

                                           

 ( بحوث فقهية يف قضايا معارصة، مصدر سابق. 131: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )0)
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 . املدفوع يف غري عملية التصنيع وإعداد املسلم فيه

وإن ، ال يوجد فرق بني االستصناع ألجل وبني السلم من حيث األجل، وعليه

من الرضوري أن يكون فليس ، اشرتط األجل يف االستصناع للحاجة ودفعا للخالف

رط يف األجل يف االستصناع ما ـفيشت، هناك فرق بني أجل االستصناع وأجل السلم

  .وإمكان إنجاز املصنوع عنده، يشرتط يف األجل يف السلم من حيث كونه معلوما

 : تعجيل رأس املال

حيث اتفق ، ال يشرتط يف االستصناع تعجيل رأس املال كام هو احلال يف السلم

 أما االستصناع، وقبضه يف جملس البيع قبضا حقيقيا، اشرتاط تعجيله يف السلمعىٰل  اءالفقه

د ـال جيب يف عق»: قال يف االستصناع، أو تقسيطه، ره عن جملس العقدـفيجوز تأخي

، وقت القبض أو بعدهإىٰل  وجيوز تأخريه، بل جيوز تعجيله، االستصناع تعجيل الثمن

 ،فيجوز فيه تعجيل الثمن أو بعضه، خالف عقد السلم عىلٰ  وهو يف ذلك، وجيوز تقسيطه

 . أجل حمدود أو غري حمدودإىٰل ، أو تأخري كل الثمن

واجلواب . وهو ممنوع رشعا، وقد يقال إنه إذا أجل يكون من بيع الدين بالدين

أن العمل يف إىٰل  نظرا، لكن العلامء استثنوه منه، أنه فعال يكون من بيع الدين بالدين

 واإلجارة جيوز فيها تأجيل، وذلك جيعله شبيها باإلجارة، تصناع جزء مهم من املبيعاالس

 . (0)«األجرة وتعجيلها

                                           

( بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، مصدر 131: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )0)

( مصدر سابق؛ وأيضا رشح املجلة، 387: 0وأيضا الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات ) سابق؛

 اللطيف، التمويل اإلسالمي عبد ( مصدر سابق؛ وأيضا، الرسطاوي، فؤاد111: 0) 390، 391املادتان: 

 ( مصدر سابق. 189ص)
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 : تعيني الصانع أو املصنوع

ذلك ألنه ، أو مصنع بعينه، أنه ال جيوز السلم يف مزرعة بعينهاعىٰل  اتفق الفقهاء

 ،بب ضعف إنتاج تلك املزرعةالحتامل االنقطاع بس؛ غرر غري حمتمل يف السلمإىٰل  يؤدي

 حيث، أما االستصناع فال يرضه ذلك، أو توقف ذلك املصنع عن اإلنتاج لسبب أو آلخر

 السلم أال وهو جريانعىٰل  ولكن اشرتطوا رشطا زائدا، جيوز فيه تعيني الصانع أو املصنوع

اجة فال وأبيح للح، خالف القياسعىٰل  العرف باملصانعة يف تلك املادة ألن االستصناع

 . (0)جيوز التوسع يف إباحته إال بقدر تلك احلاجة

حيث ، نحو خمتلف عام هو عليه عند األحنافعىٰل  وقد أباح املالكية االستصناع

 ثم يستأجر طالب، اشرتطوا دخول املادة حمل التصنيع يف ملك طالب الصنعة بعقد البيع

 وعليه ال يكون ذلك عقد استصناع ،صنع املادة اخلام املراد تصنيعهاعىٰل  الصنعة الصانع

املادة املراد عىٰل  عقد بيع :األول، بل مها عقدان متتاليان، باملعنى املحدد عند األحناف

 وليس األمر، فإن هلكت فعليه، حيث تكون قد دخلت يف ضامن طالب الصنعة، تصنيعها

تم تسليمه أن يإىٰل  حيث يبقى اليشء املستصنع يف ضامن الصانع، كذلك عند األحناف

 فال بد أن، عقد إجارة يتم بمقتضاه عملية التصنيع للامدة اخلام :والثاين، للمستصنِع

 . الرشوط اخلاصة بالسلمإىٰل  دون التفات، يستويف البيع املطلق واإلجارة أحكامهام

 ،والنحاس، وإن اشرتى شخص اليشء املعمول منه كاحلديد»: قال يف منح اجلليل

 ،(*)أو تورا، عمله سيفاعىٰل  البائعـ  أي املشرتي ـ انع واستأجرهواجللد ونحوها من ص

                                           

ييل، الفقه اإلسالمي ( مصدر سابق؛ وأيضا الزح389: 0( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )0)

 ( مصدر سابق. 635: 0وأدلته )

 ( القاهرة، جممع اللغة العربية )القاهرة(،91: 0تورا: إناء يرشب فيه، وجيمع عىٰل أتوار، املعجم الوسيط ) (*)

 م. 0973 = هـ0393، 1ط
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إن ، املشهور من جواز اجلمع بني البيع واإلجارة يف عقد واحدعىٰل  أو رسجا مثال جاز

 وسواء عني املشرتي عامله أم ال، رشع البائع يف العمل ولو حكام بتأخريه ثالثة أيام

دم جواز اشرتاط تعيني املصنوع أو الصانع يف أي ع) وفارقت هذه املسألة الني قبلها

 وهذه دخل يف ملكه ثم، بأن التي قبلها مل يدخل فيها املبيع يف ملك املشرتي أوال( السلم

عىٰل  املصنوععىٰل  أن العقد فيام قبلها وقع: الفرق بني هذه والتي قبلها. عملهعىٰل  أجره

املبيع عىٰل  وهذه وقع العقد فيها، ومل يدخل املعمول منه يف ملك املشرتي، وجه السلم

 . (0)«عملهعىٰل  ثم استأجره بالرشط يف العقد، وملكه املشرتي، املعمول منه

 ومن خالل تلك املوازنة يتضح أن عقد االستصناع عند األحناف هو األسهل يف

ويكثر تعامل الناس به يف أيامنا هذه حيث يقدم املستصنِع جزءا من ، املامرسة والتطبيق

 ما بعدإىٰل  قد يمتد أجلها، أقساط خمتلفةعىٰل  أس املال املطلوب ثم تسدد بقية رأس املالر

 . (1)رشوط أخر ال يقبلها السلمإىٰل  باإلضافة، تسليم املصنوع أحيانا

 ولكن ينبغي أن يالحظ أيضا أن االستصناع وإن كان هو األسهل يف التطبيق

 فقد يتعذر إمتام عملية التصنيع بسبب توقف ،إال أنه أكثر غررا من السلم، واملامرسة

إىٰل  باإلضافة، ويتعذر الوفاء لذلك، املستصنع عن متويل الصانع لسبب من األسباب

أن االستصناع وعد عىٰل  بناء، أن االستصناع عقد غري ملزم يف حق الصانع واملستصنع

بذلك ، م االتفاق عليهال يستطيع كل منهام إلزام اآلخر بالوفاء بام ت؛ وعليه، (3)بالبيع

يف  وجيعل الصانع، املستصنع إبرام أي بيع يسلم فيه ذلك املصنوع يف وقت حمددعىٰل  يتعذر

                                           

 ( مصدر سابق. 386: 5( عليش، منح اجلليل )0)

( بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، مصدر 119: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )1)

 ( مصدر سابق. 189صاللطيف، التمويل اإلسالمي ) عبد سابق؛ وأيضا، الرسطاوي، فؤاد

 ( مصدر سابق. 391: 0( الكردي، أمحد احلجي، فقه املعاوضات )3)
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 . إذ بإمكان املستصنع أن يلغي العقد باخليار املرسوم له، وضع غري مطمئن

ذلك غرر آخر أال وهو أن للمستصنع خيار الرؤية ألن االستصناع بيع إىٰل  وينضم

 واسرتداد ما دفع، أن تتم عملية التصنيع يكون من حق املستصنع رد املصنوع فبعد، غائب

الصانع تسويق ذلك املصنوع ألن عىٰل  وقد يتعذر، ويبقى املصنوع للصانع، من النقود

 األشياء املصنعة غالبا ما تكون ذات مواصفات خاصة قد ال تناسب اآلخرين مما يؤدي

، الصفة املطلوبةعىٰل  لسلم املتبايعني إن كان املسلم فيهبينام يلزم ا، خسارة املستصنعإىٰل 

 . وليس للمسلم إليه اخليار

أن االستصناع إىٰل  وذهبت جملة األحكام العدلية التي صدرت يف العهد العثامين

 وعليه فليس ألحدمها الرجوع فيه إال؛ حتى التسليم النهائي، ملزم للطرفني منذ انعقاده

ون ـوفق األوصاف املطلوبة فيكعىٰل  إن مل جييء املصنوع لكن، برىض الطرف اآلخر

  .(0)املستصنع خمريا

ويتفق السلم واالستصناع يف أن كليهام مبيع موصوف يف الذمة ليسا موجودين 

ويشرتط يف اليشء املستصنع أو املسلم فيه أن يكون ممكن ، يف ملك البائع وقت العقد

ال يشرتط أن » وكذلك، أن يوصف يف الذمةوأن يكونا مما يمكن ، الوجود عند األجل

فلو كان ما جاء به قد كان مصنوعا عنده ، يكون ما يأيت به الصانع مما صنعه بعد التعاقد

بل ال يلزم أن يكون ما يأيت ، املواصفات املرشوطةعىٰل  إذا كان مشتمال، قبل ذلك كفى

كفى ، صاف املطلوبةاألوعىٰل  مشتمال، فلو جاء بيشء صنعه غريه، به من صناعته هو

 . (1)«كذلك

                                           

 در سابق. ( مص111: 0، )390، 391( اللبناين، سليم باز رستم، رشح املجلة، املادتان: 0)

 ( بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، مصدر سابق. 131: 0( األشقر، حممد سليامن، عقد االستصناع )1)
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 املبحث الثالث

 املوازنة بني بيع السلم واملعامالت املشاهبة

 (0)القتصادي الوضعي يف الفكر

وفق ما جاءت به القوانني عىٰل  إن القوانني العربية الوضعية نظمت أحكام البيع

 ل اعتربت الرشيعةب، ومل تتخذ الرشيعة الغراء املصدر األسايس والوحيد للترشيع، الغربية

، فقد تكون املصادر األخرى األعراف والتقاليد الفاسدة، مصدرا من مصادر أخرى

والتي ، أو القوانني األوروبية التي رشعها األوروبيون لتنظم واقع املعامالت يف أوروبا

التي أطلقت يد األفراد يف ، انبثقت من فلسفة الغرب االقتصادية املتمثلة يف الرأساملية

 إىلٰ  رتـونظ، مصلحة اجلامعةعىٰل  وقدمت الفرد ومصلحته، عامالت كام يشاءونامل

، فاملنتج الرشيد هو األكثر ربحا، وأنه علم ال عالقة له باألخالق، االقتصاد نظرة املادة

 واملستهلك، أو أنتج ما يؤذي الناس يف أخالقهم وقيمهم، أو باع مخرا، ولو تعامل بالربا

 . زواته كيفام شاء حالال وحراماالرشيد هو من يشبع ن

                                           

( تناولت يف هذه الدراسة ما يقابل بيع السلم يف الفكر االقتصادي الوضعي، وهو البيع مؤجل التسليم، 0)

 الفقه االقتصادي اإلسالمي، وما يقابلها متجاوزا احلديث عن املبادئ العامة، والتصورات الفكرية يف

 يف الفكر االقتصادي الوضعي، رغبة يف االقتصار عىٰل ما له عالقة مبارشة بالتطبيق، ومن أجل االستزادة

فيام يتعلق بالناحية النظرية، أحيل القارئ إىٰل كتاب: لسان احلق، أمحد، الوسيط يف االقتصاد السيايس 

 م، بدون ذكر النارش. 0993، 0ط اإلسالمي، الدار البيضاء،

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



310 

وكان من ، بالد املسلمنيإىٰل  ثم انتقلت تلك املعامالت مع قوانينها املنظمة هلا

 ،وأطرحه هنا كبيع يدفع فيه الثمن ويؤجل املثمن، تلك املعامالت البيع مؤجل التسليم

السلم  حيث ختتل فيه رشوط، ولكنه يف واقع العمل واملامرسة خمتلف متاما عن السلم

 . الرشعية التي ال يصح السلم بدوهنا

نوع تباع فيه األوراق : وجيري يف املصافق نوعان من أنواع البيع مؤجل التسليم

 ها هذا النوع من التعاملـوتسمى األسواق التي جيري ب، ة من أسهم وسنداتـاملالي

 ،بمصافق العقودونوع آخر تباع فيه السلع وتسمى سوقها عندئذ ، بمصافق األوراق املالية

 وسواء كان املبيع سلعة أم أوراقا مالية ال بد أن تتوافر األركان والرشوط الرشعية يف عقد

وأن خيلو من ، وأن يكون املبيع والثمن معلومني، من حيث وجود املبيع وقبضه، البيع

 . والربا الغرر

 م فهيأما األسه، فال جيوز بيعها وال رشاؤها، وبام أن السندات قروض ربوية

وحكم بيعه ورشائه خيضع لنوع النشاط واملعامالت التي ، عبارة عن نصيب يف الرشكة

رة هلا فإن كانت تتعامل بالربا أو االجتار باملحرمات فيحرم التعامل ، تزاوهلا اجلهة املصدِّ

 . وإن كان نشاطها مباحا أبيح التعامل بأسهمها، بأسهمها

بد  وال، ع بني السلم والبيع مؤجل التسليمإن األجل هو السمة املشرتكة التي جتم

 ولكن السلم خيتلف يف أحكامه عن، من حتديد األجل رشعا وقانونا بام ينفي عنه اجلهالة

 وسأتناول فيام ييل املوازنة بني السلم والبيع مؤجل التسليم من، البيع مؤجل التسليم

  :كام ييل، والقبض، طوخيار الرش، والتعويض عن األجل، خالل معلومية الثمن واملثمن

 : معلومية الثمن واملثمن أول :

 فال بد أن، سبق وأن بينت أن حتديد الثمن رشط من رشوط صحة السلم الرشعية
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بينام نجد أن القوانني الوضعية ، يكون حمددا صفة ومقدارا بام يقطع النزاع بني املتبايعني

 : (0)ايلالنحو التعىٰل  تركت األمر للمتعاملني حيددون السعر

وحيدث ذلك غالبا ، أن حيدد سعر الوحدة من إنتاج قطعة أرض معلومة املساحة أ ـ

 . وخاصة القطن دون حتديد الكمية، يف املحاصيل الزراعية

 حيدد سعر املبيع من إنتاج تلك األرض مجلة بغض النظر عن ما ستكون عليه ب ـ

 . املستقبل ويشرتط إمكان حتقق ذلك املبيع يف، كمية املبيع حقيقة

 تشرتك هذه الصورة مع الصور السابقة يف أن الثمن حيدد بصفة إمجالية ملا ج ـ

وختتلف عن الصورة السابقة أن ، ستخرجه األرض بغض النظر عن الكمية احلقيقية

 وبيع الصياد، وذلك كبيع أوراق اليانصيب، املشرتي يلتزم بالثمن حتى لو مل يتحقق املبيع

 . رضبة شبكته

 ،سعر يوم ما يف املستقبلعىٰل  أن يعلق الثمنعىٰل  أباحت تلك القوانني البيعو د ـ

 . (1)ما هو معروف يف املصافق التجاريةعىٰل  وقد يكون يف أغلب األحيان يوم التصفية

 نذكر منها باإلضافة» تطبيقات البيع مؤجل التسليم فقالعىٰل  وذكر أمثلة أخرى

 ،أو قبل ما بدأ يف تأليفه، مؤلف ببيع مؤلفاته قبل أن يبدأهاما سبقت اإلشارة إليه قيام إىٰل 

وقيام أحد الصناع ببيع بعض منتجاته ، وبيع مقاول حلقه يف مقاولة مل تْرُس عليه بعد

 . (3)«اجلاري تصنيعها

                                           

 فام بعدها( الكويت، جامعة الكويت، 03ص( دسوقي، إبراهيم، البيع بالتقسيط والبيوع االئتامنية األخرى )0)

 ( مدين كويتي. 068( مدين مرصي، واملادة )030م، وأحال يف ذلك عىٰل املادة )0980، 0ط

 فام بعدها(، مصدر سابق.  013ص( اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة )1)

 ( مصدر سابق. 05ص( دسوقي، إبراهيم، البيع بالتقسيط )3)
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 نجد أن ذلك خيتلف عن السلم، من خالل العرض السابق لكيفيات حتديد السعر

 : فيام ييل

 وهو ال جيوز رشعا يف السلم إال إذا كان ذلك، ج األرض املعينةإباحة بيع إنتاـ أ 

 أو يف حالة كون األرض كبرية، (0)سبيل السلم احلُكمي عند املالكية برشوط خاصةعىٰل 

 . يؤمن انقطاع نتاجها

 وبغض النظر عن الكمية التي ستخرجها، إباحة بيع ما تنتجه األرض مجلةـ ب 

، يشرتط يف هذه احلالة إمكان حتقق شئ من اإلنتاجولكن ، قليلة أو كثرية، األرض

 . فضال عن كونه سلام يف أرض معينة، وهو أمر ممنوع يف السلم جلهالة املسلم فيه

 ألن املشرتي ملزم بالرشاء ولو، أما احلالة الثالثة وهي أشد تلك الصور غرراـ ج 

عىٰل  صورة الثالثة غررالغرر ليصبح يف الإىٰل  وهكذا ينضم الغرر، مل تنتج األرض شيئا

حتقيق العدل والتكافؤ بني عىٰل  ألهنا حترص؛ وهو أمر متنعه الرشيعة السمحاء، غرر

 . طريف العقد

 يومعىٰل  من قال بإباحة تعليق السعرـ  فيام اطلعت عليه ـ ثم احلالة الرابعة مل أرـ د 

 تيمية وتلميذه ابن القيموما فهمه بعض الباحثني من إباحة ابن ، معني من الفقهاء السابقني

 . كام سيأيت، إعادة نظرإىٰل  ذلك حيتاج

عىٰل  وقد اختارت املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية إباحة البيع بثمن معلق

جت ذلك، أجل ويف »: جاء فيها، قول اإلمامني ابن تيمية وتلميذه ابن القيمعىٰل  وخرَّ

أو يف خالل فرتة ، سوق يف يوم حمددتباع السلع احلارضة بثمن ال، بعض صور البورصة

                                           

 (.003)ص( انظر من هذا البحث 0)
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 الذي هو، يشبه ما رضيناه من اجتهاد ابن القيم وشيخه ابن تيمية، فرتة التصفية ـ حمددة

 . منصوص اإلمام أمحد بن حنبل كام ذكر

 ،رشاء منتجاهتمعىٰل  فلو أن تاجرا اتفق مع جمموعة من املنتجني بسلعة من السلع

 أو يف الفرتة، عر بسعر البورصة هلذه السلعة يف يوم كذاأساس أن السعىٰل  وأخذها بالفعل

هذا الرأي ألن هذا مما جتري به عىٰل  يصح خترجيا، يوم كذا من شهر كذاإىٰل  من يوم كذا

وما كان ، وهو رضا فيام ال خيالف نصا وال إمجاعا وال قياسا صحيحا، مصالح الناس

 . (0)«كذلك ينبغي إباحته

 سعر البورصة يف وقت معني فإنهعىٰل  بالنسبة للسعر املعلق أما»: قال أحد الباحثني

 برشط أن يتحقق العلم، ويف رأي غريهم من الفقهاء، جائز يف رأي ابن تيمية وابن القيم

هذا القول عىٰل  ويالحظ، (1)«املنازعةإىٰل  وأن ال يفيض الثمن املؤجل، بالثمن واألجل

 وكيف يكون معلوما وقد، معلوما للمتبايعني أجلعىٰل  أنه يشرتط أن يكون الثمن املعلق

أن يعلام بثمن املبيع عند عىٰل  فضال، أجل ال يدري املتبايعان أيعيشان إليه أم الإىٰل  علق

 . ذلك األجل

 : أجلإىٰل  مناقشة إباحة تعليق السعر

 : ما ييلإىٰل  من خالل عرض قول املوسوعة يتضح أهنا استندت

 انـأو االستثم، ذه ابن القيم بيع ما ينقطع به السعرة ابن تيمية وتلميـإباحـ 

اسم فاعل من اسرتسل إذا اطمأن واستأنس »: ويعرف املسرتسل بأنه(، االسرتسال)

وعرف أيضا  ...كذا نقل عن اإلمام أمحد، واملراد به هنا الذي ال حيسن أن يامكس، ووثق

                                           

 ( مصدر سابق. 011: 5( املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )0)

 ( مصدر سابق. 001ص( اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة )1)
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أو ، أيضا اجلاهل بقيمة املبيعوهو »، (0)«وال حيسن املبايعة، بأنه اجلاهل بقيمة السلعة

 . (1)«يقول بعني كام تبيع الناس

 . يباح من قبيل املصلحةـ 

 . إن املتبايعني قد تراضيا بام ال خيالف نصا رشعياـ 

 : وفيام ييل أناقش ما استندت إليه املوسوعة

 :م املوقعنيعالأأما قول ابن القيم الذي استدلت به املوسوعة فهو قوله يف  أ ـ

، لف الفقهاء يف جواز البيع بام ينقطع به السعر من غري تقدير الثمن وقت العقداخت»

يأخذ منه كل يوم ، أو غريهم، أو سامن، أو حلام، وصورة هذا البيع ممن يعامله من خباز

ه ـفمنع، اجلميع ويعطيه ثمنهعىٰل  ه عند رأس الشهر أو السنةـشيئا معلوما ثم حياسب

  .وهو قبض بعقد فاسد، غري ناقل للملك األكثرون وجعلوا القبض به

 وال جيد منه بدا وهو يفتي ببطالنه، نفسه يفعل ذلكعىٰل  هذا وكلهم إال من شدد

 وهو عمل الناس يف، وهو الصواب املقطوع به: والقول الثاين... وأنه باق يف ملك البائع

 ،املساومةوسمعته يقول هو أطيب لقلب املشرتي من ، واختاره شيخنا، كل عرص ومرص

 . (3)«آخذ بام يأخذ غريي، يل أسوة بالناس: يقول

إن ما استندت إليه املوسوعة يف جواز تعليق الثمن عند أجل معني مع أن النص مل 

إىٰل  ويرتك التحديد يف ذلك، ُيِفد أكثر من كون إباحة الرشاء بدون املساومة لتحديد الثمن

                                           

(، حتقيق نارص بن عبد اهلل 600: 1وضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح )( الشويكي، أمحد بن حممد، الت0)

 م. 0997، 0امليامت، مكة، املكتبة املكية، ط

 ( مصدر سابق. 361، 199: 19( ابن تيمية، جمموع الفتاوى )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  5: 0( ابن القيم، إعالم املوقعني )3)
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 ،أمن املشرتي أو البائع من الغبن يف السعرحتى ي، ما جرى به تعامل الناس من ثمن املثل

 : ذلك ما ييلعىٰل  ويدل

يقول يل أسوة ، وسمعته يقول هو أطيب لقلب املشرتي من املساومة: )إن قولهـ 

 ألنه اشرتى بام، إن ذلك البيع يكون أطيب لقلب املشرتي(، بالناس آخذ بام يأخذ غريي

 شرتي وهو ال يعلم الثمن الذي ُعلقوكيف يكون ذلك أطيب لقلب امل، اشرتى به الناس

 . ؟املستقبل املجهول له وللبائع أيضاعىٰل 

 ،أن تقييد الثمن بام يأخذ به الناس يلجأ إليه املسرتسل ليحدد الثمنإىٰل  باإلضافةـ 

 ال، وإال ملا قال املسرتسل بام يشرتي به الناس، أجل ما يف املستقبلإىٰل  التحديد ال ليرتك

 وهو يتناىف مع التحديد الذي يرغب، ه الناس غري معلوم ومرتوك لألجلأن ما يشرتي ب

ه ـفال جيوز أن يباع املسرتسل إال بالسعر الذي يباع ب»: قال يف الفتاوى، به املسرتسل

 وال يكون ذلك التحديد، وواضح أن قوله يقصد به حتديد جمهول للمسرتسل، (0)«غريه

 . أجلعىٰل  املقصود يف ثمن معلق

أو ، بيع ما ينقطع به السعرعىٰل  أجل يف املستقبلعىٰل  ن قياس ثمن البيع املعلقإ ب ـ

 ذلك ألن حتديد الثمن أو املهر ال، ومهر املثل قياس مع الفارق، أو ثمن املثل، االستثامن

 فالسعر، ما جيري اآلن من بيع ورشاءعىٰل  بل يتوقف، الغيب املجهول للناسعىٰل  يتوقف

 نـولك، لوم للبائع يف أغلب األحيان بوصفه تاجرا لتلك السلعةوم للناس ومعـمعل

كام هو احلال يف ، البائع أن يبيعه كام يبيع الناسعىٰل  وقد يشرتط، املشرتي ال يعلم ذلك

 . االستثامن خشية أن ُيْغبن يف السعر

وما ينقطع به السعر يمكن ، وثمن املثل يف بيع االستثامن، كام أن مهر املثل ج ـ

 ألن املهر يف واقع احلال حمدد؛ يده حتديدا موضوعيا لو أراد املتعاقدان حتديده فيام بعدحتد

                                           

 ( مصدر سابق. 361 ،199: 19( ابن تيمية، الفتاوى )0)
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 ،حتديده عند وقوع اخلالفعىٰل  وأن جهة اخلربة قادرة، عند العقد وإن مل يعلم به املتعاقدان

بحيث يرفع جهالة املتعاقدين ، مهر قريبات الزوجة من أخوات وبنات عمإىٰل  بالنظر

 يعني أننا يف حتديد مهر املثل وثمن املثل نكشف، بام باع به ذلك التاجر للناس، ربذلك امله

 . عن سعر موجود

عىٰل  وهذا خمتلف متاما عام جيري يف املصافق التجارية التي تؤجل حتديد السعر

 ذلك يعني أن السعر وقت التعاقد غري معلوم، املستقبل املجهول للمتبايعني وقت األجل

 حتديد ذلك السعر ألنه ارتبط بيوم غيب اهلل علم ماعىٰل  ونحن غري قادرين، وغري موجود

 . فيه عن خلقه

 أن البيع بثمن جمهولعىٰل  واتفق الفقهاء، أجل ثمن جمهولعىٰل  إن الثمن املعلق* 

 . بيع فاسد

 ألن املصلحة ال تكون يف، أما القول بأن يف ذلك مصلحة فهو قول تعوزه الدقة* 

ة ـويتناىف مع مبدأ العدال،  يدري أحدمها كم سيدفع وال كم سيقبضال، ثمن جمهول

 . والتكافؤ يف العقود الذي تقره الرشيعة

أما تراِض املتبايعني فإنه قد وقع خمالفا ألحكام الرشيعة التي اعتربت العلم * 

 . وبدونه يكون البيع فاسدا، بالثمن رشطا رشعيا لصحة البيع

 يعني أن، الغيبعىٰل  وأنه معلق، دد عمال وال عرفاوبام أن ذلك السعر غري حم

وقد يكون العكس وهو الغرر بعينه ، فقد يطرأ ارتفاع حاد يف األسعار، السعر جمهول

 لذلك يمكن القول أن الرأي الذي أشارت به املوسوعة آنفا رأي تعوزه، بعينها واملقامرة

 وهو بيع ما ينقطع به السعر، اكهذا فضال عن أن األصل الذي بنوا عليه قياسهم ذ، الدقة

 . (0)ليس حمل اتفاق كام ذكرت املوسوعة نفسها، أو االستثامن

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  007: 5( املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )0)
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 : التعويض عن األجل* 

 جيوز يف البيع، إذا حل موعد الوفاء وتعذر الوفاء بااللتزام يف البيع مؤجل التسليم

 أو يدفع، التأجيل مؤجل التسليم عندئذ أن يزيد أحد املتبايعني اآلخر مبلغا من املال مقابل

 . ثالث يموله ليَفَي بالتزامه الذي تعهد بالوفاء بهإىٰل 

إن ما جيري يف املصافق عند وقت التصفية من تعويض مقابل تأجيل التسليم فهو 

 وقد حيدث أحيانا، واألجل ال يفرد بالبيع، إذ إن العوض يف هذه احلال مقابل األجل، ربا

فيقوم الراغب بالتأجيل بتمويل الصفقة من ثالث ، أجيلأن ال يقبل أحد املتبايعني بالت

 ،مقابل أن يدفع لذلك الثالث الذي يقوم بدور التمويل عوضا ماليا ليقوم بدور التمويل

 . وال خيرج ذلك العوض عن كونه فائدة ربوية مقابل التمويل املقدم من الثالث

 : اخليارات :ا  ثاني

 : ثالثة أقسامإىٰل  عليقها بخيار الرشطتقسم عمليات املصافق اآلجلة من حيث ت

 : عمليات آجلة رشطية بسيطةـ 0

 ،بمقتضاها ُيعطى للبائع حق فسخ البيع عند التصفية إذا أحس بأن السعر ال يناسبه

 وقد. مقابل أن يدفع للمشرتي مبلغا من املال متفقا عليه يف العقد عوض ذلك احلق

 أساس أن خيار الرشط جائز قلَّت مدته أوعىٰل  اختارت املوسوعة هذا النوع من املعاملة

 . (0)أن ذلك رأي احلنابلة وصاحبي أيب حنيفةعىٰل ، كثرت

 : عمليات آجلة رشطية مركبةـ 1

أو أن يظل ، أو أن يفسخ العقد، مشرتإىٰل  حيث حيق للبائع بمقتضاها أن يتحول

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا اجلندي، حممد الشحات، 013: 5( انظر املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )0)

 ( مصدر سابق. 031صمعامالت البورصة )
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 احلق بمقابل أكرب من وعادة ما يكون هذا، بائعا حسب ما يرتاءى له بعد اتضاح األسعار

 ولنفس األسباب التي اختارت املوسوعة إباحة، العوض يف العمليات الرشطية البسيطة

 . (0)العمليات الرشطية البسيطة أباحت العمليات الرشطية املركبة

 : العمليات املضاعفةـ 3

بمقتىض هذا النوع من العمليات يشرتط البائع أو املشرتي أن يضاعف الكمية 

 وختتلف قيمة هذا احلق حسب كمية الزيادة وموضوع، ة عند اتضاح األسعارـاملبيع

واختارت املوسوعة إباحة هذا النوع من العمليات برشط أن تكون الكمية ، املخزون

 . (1)املضاعفة املرغوب زيادهتا معلومة وحمددة

 اور أهلليش، أو ثالثة مثال، أو يومني، قد يشرتط املشرتي أو البائع اخليار مدة يوم

والبائع قد يشاور من وكله ، أو ليشاور الذي اشرتى له تلك السلعة، اخلربة فيام اشرتاه

 وقد أباحت املوسوعة وصاحب كتاب معامالت البورصة تلك، يف بيع السلعة التي باعها

 ،ألن خيار الرشط مباح رشعا حسب املدة التي يتفق عليها املتبايعان، العمليات اآلجلة

 : اقش إباحة العمليات الرشطية اآلجلة كام ييلويمكن أن تن

 كانت مناقشة ملرشوعية، خيار الرشطعىٰل  إن مناقشة املجيزين للعمليات اآلجلةـ 

 ولكن املوضوع، خيار الرشط وهو أمر أباحه الفقهاء وإن كانوا قد اختلفوا يف مدة اإلباحة

 يار الرشط يف السلم أم ال؟إنام هل جيوز خ، هنا ليس موضوع إباحة خيار الرشط أو منعه

وجعلوه أمرا مقبوال ، السلمعىٰل  فقد سحب املجيزون للعمليات اآلجلة خيار الرشط

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا اجلندي، حممد الشحات، 015: 5إلسالمية )( انظر املوسوعة العلمية للبنوك ا0)

 ( مصدر سابق. 031صمعامالت البورصة )

( مصدر سابق؛ وأيضا اجلندي، حممد الشحات، 015: 5( انظر املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )1)

 ( مصدر سابق. 030صمعامالت البورصة )
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 . اختالف مشارهبا منعت خيار الرشط يف السلمعىٰل  مع أن املذاهب الفقهية

هذا النحو أهنم عىٰل  إن سبب اهتامم املتعاملني بالعمليات اآلجلة بخيار الرشط

 أجل معنيإىٰل  أال وهي عدم معلومية الثمن الذي تركوا حتديده، لفة رشعيةوقعوا يف خما

 فكان خيار الرشط أسلوبا يتخلص به املشرِتط من الوفاء بالبيع، يكون غالبا وقت التصفية

 . املستقبل املجهول قد دارت عليهعىٰل  أن املقامرةو، إن تبني أن السعر يف غري صاحله

أجل التصفية قد ارتفع فإن له إىٰل  لتي اشرتاها مؤجلةوإن تبني أن سعر السلعة ا

عىٰل  ألنه ربح يف مقامرته؛ احلق بمقتىض العمليات املضاعفة أن يشرتط زيادة الكمية

القول بإباحة هذه العمليات البد أن تكون الكمية املضاعفة حمددة عىٰل  ولكن، السعر

ن أحدا ال يستطيع أن حيدد جزما ما وهي مقامرة حقا أل، املقاِمر فيهاعىٰل  لتكون حالال

 وإن مل يكن هذا، وإن الربح ألحدمها يعني خسارة لآلخر، سيكون عليه السعر يف يوم ما

 . فام القامر إذن؟!، هو القامر

وهو من البيوع التي ، (0)تتضمن بيعتني يف بيعة، إن العمليات املضاعفة بأنواعهاـ 

  يفهنى عن بيَْعتنْي ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبيَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيفقد روى أبو هريرة ع، ملسو هيلع هللا ىلص هنى عنها النبي

 . (1)»عةيْ بَ 

النحو املعمول به يف املصافق يتناىف مع مقتىض عقد البيع يف عىٰل  إن خيار الرشطـ 

 وهذا ال يتفق مع طبيعة اإللزام، رغبة املشرتيعىٰل  حيث تبقى امللكية معلقة، نقل امللكية

إنه حيول دون ترتيب اآلثار »: الرشط يف املصافق قال أحد الباحثني يف خيار، يف العقود

                                           

(، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 101صاملالية ) ( الرشيف، حممد عبد الغفار، أحكام السوق0)

 م. 0991=  هـ0001( السنة الثامنة، 08الكويت، جملس النرش العلمي )جامعة الكويت(، العدد )

( مصدر سابق، وقال 533: 3( سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف النهي عن بعتني يف بيعة )1)

 حسن صحيح، والعمل عىٰل هذا عند أهل العلم.  الرتمذي: حديث أيب هريرة حديث
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 . (0)«وهي متليك املبيع للمشرتي والثمن للبائع، التي رتبها الشارع

 ناقش أحد الباحثني املبيحني للبيع مؤجل التسليم يف العمليات اآلجلة تقديم رأس

 ،أو بعضه، وقال بإباحة تأجيل رأس مال السلم كله، أو الثمن يف ذلك البيع، املال للسلم

 : (1)واستدل لقوله بام ييل

هنى ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ النبيَّ «إن احلديث الوارد يف الباب أال وهو حديث عبد اهلل بن عمر ـ 

ويناقش ذلك بأن األحاديث الصحيحة ، حديث ضعيف، (3)»عن َبيْع الكالِئ بالكالِئ

 . القاضية بوجوب تعجيل رأس مال كافية لتحريم بيع الكالئ بالكالئ

 وأن، وإنام من قبيل اتفاق الفقهاء، مجاع الفقهاء ليس من قبيل الدليل القطعيإن إـ 

فقد يعجل جزء من رأس مال السلم فتنتفي ، احلديث ينهى عن بيع ما كان دينا بدين

ض الترصف كالئا بكالئ ينية الكاملة فلم يتمحَّ الدَّ
 ثم أخرج السلم الفاسد بتأجيل ولو، (0)

 من الثمن من صورة ال
ٍ
بل يصلح أن نسميه ، وقال ليس هو من باب السلم، سلمجزء

 . ِشبَه السلم

 : مناقشة هذا القول

م ـإن بيع السلم أو السلف يتضمن يف معنييه اللغوي والرشعي معنى التسليـ 

                                           

(، القاهرة، املعهد العاملي للفكر 369ص( رضوان، سمري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية )0)

 م. 0996، 0اإلسالمي، ط

 ( بترصف، مصدر سابق. 505-539: 0( جمد الدين عزام، الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )1)

 (.88)صخترجيه  ( مىض3)

( أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشرتي الرجل شيئا إىٰل أجل، فإذا حل األجل مل جيد ما يقيض به، فيقول: 0)

( 090: 0بعنيه بأجل آخر بزيادة يشء، فيبيعه منه وال جيري بينهام تقابض، النهاية يف غريب احلديث )

 مصدر سابق. 
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ته به اللغة والشارع، والتقديم   .وبغري تسليم رأس مال السلم يفتقد السلم جوهره الذي سم 

 من أسلف فليسلف«: ملسو هيلع هللا ىلص رصيح يف اشرتاطهام بقولهواحلديث الرشيف صحيح ـ 

 فعدم، (0)ملسو هيلع هللا ىلص واضح فيه اشرتاط التقديم وهو حديث صحيح ثابت عن رسول اهلل «...يف

سلم إىٰل  اشرتاط التسليم والتسليف يف بيع السلم يعني إخراجه من السلم الصحيح

  .فاسد

 اءـفقهة فهو خالف ما جرى عليه الـول بأن اإلمجاع ليس بحجـأما القـ 

إمجاع »: قال يف التبرصة، ال سيام وأن اإلمجاع يكون ناشئا من قوة الدليل، واألصوليون

 فالنص الرشيف السابق ذكره عن، (1)«حكم احلادثة حجة مقطوع هباعىٰل  اءـالعلم

  .ذلك بأفعاهلم وأقواهلم ـ اهلل عنهمرِِضَ  ـ وأكد الصحابة، اشرتط التسليمملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

 ،فام هو الدليل إذن، دليالملسو هيلع هللا ىلص  حديث رسول اهللإىٰل  إمجاع األمة املستنِدوإن مل يكن 

إىٰل  قول فردي مل يستندإىٰل ، النص الصحيحإىٰل  أِمَن العلم أن ُيرتك إمجاع األمة املستند

 . ؟نص وال إمجاع

ْينِيةـ   من رأس مال السلم ال ينفي الدَّ
ٍ
بل تتحقق الدينية ولو بقي ، إن دفع جزء

 ويفسخ فيام بقي، وعليه يصح السلم فيام يقابله من املسلم فيه،  من رأس املالجزء يسري

 . ألن بقية رأس املال مل ُتنَقد يف جملس السلم

فهو ، أما تسمية السلم بغري اسمه إلباحة تأجيل قبض رأس مال السلم أو بعضهـ 

يات ال باأل، نظرإىٰل  أمر حيتاج  فتسمية األشياء، سامءألن األحكام الرشعية تتعلق باملسمَّ

                                           

 (.19)ص( مىض خترجيه 0)

 (، حتقيق: حممد حسن309صأبو إسحق إبراهيم بن عيل بن يوسف، التبرصة يف أصول الفقه )( الشريازي، 1)

م بدون رقم الطبعة. وأيضا اجلويني، كتاب التلخيص 0981=  هـ0011هيتو، دمشق، دار الفكر، 

 ( مصدر سابق. 37: 3)
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وهو أمر ، والفرار من تطبيقها، هو حماولة للتخلص من األحكام الرشعية، بغري أسامئها

 . غري مقبول

إن أكثر املعامالت التي تعقد يف البورصة ال يقصد »: قال يف معامالت البورصة

وقال ، (0)«االستفادة من فروق األسعارإىٰل  إنام تسعى، منها استالم أو تسليم البضاعة

إهنا ليست : وأقول»: أحد الباحثني الرشعيني يف البيع مؤجل التسليم كام جتريه املصافق

 ،وال بيع وال رشاء، فإنه ال تسلُّم وال تسليم، إال إذا اعتربنا القامر نوعا من التجارة، متاجرة

 . (1)«أي يقامره، الصعود أو اهلبوطعىٰل  وإنام كل واحد يضارب اآلخر

يف خيار الرشط وعدم جواز الزيادة والنقص يف املبيع أو املعاوضة عن  وقال أيضا

 ومل ينفسخ البيع فإن البيع تام كام، وخيار الرشط يعني أن املدة إذا انقضت»: رشط السلم

إذا جاء املشرتي يف مدة اخليار وفسخ البيع أخذ ، ال زيادة وال نقصان وال تعويض، هو

 ـ خيار الرشطـ  إذا جاء البائع وكان له حق اخليار، منالبائع سلعته وأخذ املشرتي الث

 ،وعليه فإن هذا البيع خمالف للرشيعة متاما، (3)«وأراد أن يسرِتدَّ سلعته أخذها ورد الثمن

 . حتى تتوافر فيه رشوط السلم، وليس منها يف يشء

 : القبض :ا  ثالث

عىٰل  ه بام يسمى البيعجيوز للمتعاملني يف البيع مؤجل التسليم بيع املبيع قبل قبض

                                           

 مد عبد الغفار،( مصدر سابق؛ وأيضا الرشيف، حم031ص( اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة )0)

(، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، الكويت، جملس النرش العلمي 130صأحكام السوق املالية، )

 م. 0991=  هـ0001(، السنة الثامنة، 08)جامعة الكويت(، العدد )

الح، (، مكتبة الف103ص( السالوس، عيل أمحد، املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي )1)

 م. 0986=  هـ0016، 0الكويت، ط

 ( مصدر سابق. 101ص( السالوس، عيل أمحد، املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي )3)
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  :األقوال التاليةعىٰل  ولكن الفقهاء اختلفوا يف جواز بيع املسلم فيه قبل قبضه، (0)املكشوف

كام أن األحاديث ، كالعقار ألنه مأمون اهلالك، أجازه األحناف يف غري املنقولـ 

 وفيام، ارالناهية عن البيع قبل القبض ُتتصور فيام يكون فيه قبض حقيقي وال كذلك العق

  .(1)والصلح عن دم العمد ألنه ال غرر فيه، وبدل اخللع، كاملهر، ال ينفسخ العقد هبالكه

 ه من ضامنـألن، (3)وما بيع جزافا، أجازه املالكية واألوزاعي يف غري الطعامـ 

، وما بيع جزافا خارج إطار موضوع البيع مؤجل التسليم ألنه مسلم يف احلال، املشرتي

 أي املسلم فيه إن جاز؛ قضاء املسلم فيه قبل حلول أجله وبعده بغري جنسهوجاز »: قال

 وإن جاز، بأن مل يكن طعاما، أي املسلم فيه قبل قبضه أي املسلم فيه من املسلم إليه؛ بيعه

 أي مقابضة بال تأخري بأن مل يكن أحدمها حلام واآلخر؛ بيعه أي املأخوذ باملسلم فيه مناجزة

 . (0)«حيوانا من جنسه

 إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فال بد من حيازهتا»: جاء يف الفتاوى الرشعية

 وترى اهليئة األخذ برأي اإلمام مالك تيسريا ...ة قبل الترصف وهذا أمر جممع عليهالفعلي

 . (5)«الناسعىٰل 

                                           

 ( مصدر سابق. 006ص( اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة )0)

 (19: 3خمترص اختالف العلامء )( مصدر سابق؛ وأيضا اجلصاص، 8: 1( املوصيل، االختيار لتعليل املختار )1)

 مصدر سابق. 

(، حتقيق ماجد احلموي، 0091: 3( ابن رشد، أيب الوليد حممد بن أمحد، بداية املجتهد وهناية املقتصد )3)

 ؛ وأيضا العراقي، زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن0995= هـ 0006، 0بريوت، دار ابن حزم، ط

(، دار الفكر العريب، بدون رقم 001: 5ثريب يف رشح التقريب )احلسني وولده أبوُزرعة، طرح الت

 الطبعة ومكاهنا وتاريخ نرشها. 

 ( مصدر سابق. 396: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ( مصدر سابق. 050: 0( الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )5)
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 مامورواية عن اإل، وحممد من احلنفية، وابن املسيب يف قول، منعه الشافعية مطلقاـ 

عىٰل  ألن امللك مل يستقر؛ وجابر بن عبد اهلل، وسفيان الثوري، ، وعبد اهلل بن عباس، أمحد

رجل له عىٰل  فإن أحاله»: قال يف املجموع، (0)«تسليمهعىٰل  وغري مقدور، ما مل يقبض

وقد بينا يف كتاب البيوع أنه ال جيوز بيع املسلم فيه ، ألن احلوالة بيع، عليه طعام مل يصح

 . (1)«ل القبضقب

 جاء، واختارت املوسوعة منع بيع ما مل يقبض منعا مطلقا سواء كان طعاما أم غريه

 فإنه ال جيوز، ورأي الشافعية وحممد وزفر من األحناف هو الرأي الذي نميل إليه»: فيها

 وملا يف ذلك من غرر احلصول وعدم، بيع ما اشرتاه اإلنسان قبل قبضه لضعف ملكيته له

عىٰل  وإيقاع البائعني، ال احتكار املنتجني للسلعـوبخاصة وأن احتم، ليهاحلصول ع

  .(3)«املكشوف يف حرج احتامل أقوى

 ويف املكيل واملوزون، يف غري املكيل واملوزون، أباحه احلنابلة وابن املسيب يف قولـ 

عن  هنىملسو هيلع هللا ىلص  ألن النبي؛ وال جيوز بيع السلم قبل قبضه»: ويف الكايف، (0)إن بيع جزافا

 ،وال جتوز التولية فيه وال الرشكة وال احلوالة، وعن بيع ما مل يضمن، بيع الطعام قبل قبضه

 . (5)«ألنه إنام جتوز بدين مستقر

                                           

هاشم، مجيل، فقه اإلمام سعيد بن (، 8: 1(، املوصيل، االختيار لتعليل املختار )110: 5( املاوردي )0)

( 003: 5فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا أبو ُزرعة، طرح التثريب يف رشح التقريب ) 00: 3املسيب )

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق. 053: 03، املجموع )املطيعي (1)

 ( مصدر سابق. 006: 5( املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )3)

 00 :3( مصدر سابق، هاشم مجيل؛ وأيضا فقه اإلمام سعيد بن املسيب )166صربع )( البهويت، الروض امل0)

 ( مصدر سابق. 003: 5فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا أبو ُزرعة، طرح التثريب يف رشح التقريب )

 ( مصدر سابق بترصف. 011: 1( ابن قدامة، الكايف )5)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



309 

 : بيع املسلم فيه قبل قبضه

 : األدلة ذات العالقة باملوضوع

قلُت يا رسول اهلل إين رجل  أْبتاع هذه «: قالاهلل عنه رِِضَ  عن حكيم بن حزامـ 

 . (0)»قال ال تبيَعنَّ شيئا حتى تقبَِضه ؟فام حيلُّ يل منها وما حَيُْرم، البُيوع وأبيُعها

من اْبتاع «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهلل ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ ما رواه عبد اهلل بن عمرـ 

 وأحسب كل: قال ابن عباس، (3)ويف رواية حتى يستوفيه، (1)»طعاما فال يبِْعُه حتى َيقبَِضه

جيوز قضاء املسلم فيه من ، جواز بيع غري الطعام قبل قبضهعىٰل  وبناء، ثل الطعاميشء م

 . غري جنسه إن كان من غري الطعام

لقيَني ، ابتعُت زيتا بالسوق فلام اْستَوجبتُه»: قال، اهلل عنهامرِِضَ  عن ابن عمرـ 

 ِمن َخْلفيَذ رجُل ـفأخ، يدهعىٰل  فأعطاين به ربحًا حسنًا فأردُت أن أرِضب، رجل  

إىٰل  ال تبِعه حيث اْبتَعتَه حتى حتوَزه: فقال، فالتفتُّ إَليِْه فإذا زيد  بن ثابٍت ، بذراِعي

إىٰل  ارـهى أن ُتباع السَلع حيث ُتبتاع حتى حيوَزها التُّجـنملسو هيلع هللا ىلص  فإنَّ رسوَل اهلل، ِملك

  .(0)«ِرحاهلم

                                           

 (.30)ص( مىض خترجيه 0)

( مصدر 701: 1اب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض )ْه يف كت( أخرجه ابن ماَج 1)

( مصدر سابق، والدارمي يف سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع 165: 0سابق، والبزار يف مسنده )

 ( مصدر سابق. 319: 1الطعام قبل القبض )

 القبض يف املنقوالتاألخرى، و الرواية عليه دلت كام القبض هو االستيفاء فإن»( قال يف معنى االستيفاء: 3)

 ُزرعة، طرح أبو، «يكون بالنقل، واملراد بالنقل حتويله إىٰل مكان ال خيتص بالبائع أو خيتص بالبائع بإذنه

 ( مصدر سابق. 001: 5) التقريب رشح يف التثريب

  = رنؤوط، بريوت،األ( حتقيق، شعيب 091: 8أبو جعفر أمحد بن حممد، رشح مشكل اآلثار ) ( الطحاوي،0)
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ملسو هيلع هللا ىلص  يف عهِد رسوِل اهللرأيُت الناس : قالاهلل عنه رِِضَ  وعن عبد اهلل ابن عمرـ 

  .(0)رحاهلمإىٰل  فرُضبوا أن َيبيعوه يف مكاهِنم حتى ُيْؤووهُ  ـ يعني الطعام ـ يتباَيعون ُجزافا

 ،هَنى يف الطَّعام أن ُيباَع َقبْل أن ُيقبَض ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسوَل اهللِ«: اهلل عنهرِِضَ  عن جابرـ 

 . (1)»وأْحِسب كلَّ يشء بَِمنزَلة الطَّعام: قال ابن عباسٍ 

هَنى أن ُتباع السَلع حيث ُتباع حتى ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبيَّ «: اهلل عنهرِِضَ  عن زيد بن ثابتـ 

 . (3)»ِرحاهلمإىٰل  حيوَزها التجارُ 

َهَهم عن بيِع ما مل ـانْ «: مكة قال لهإىٰل  (0)ملا بعث عت اب بن أَسيْدملسو هيلع هللا ىلص  أن النبيـ 

 . (5)»وِربِح ما مل َيْضَمنوا، يقبِضوا

                                           

إسناده صحيح »م، قال شعيب األرنؤوط يف سند احلديث 0990=  هـ0005، 0مؤسسة الرسالة،، ط=      

 «. عىٰل رشط الشيخني

( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشرتى طعاما جزافا أن ال يبيعه حتى يؤويه إىٰل رحله 0)

( مصدر 180: 3اب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوىف )( مصدر سابق، سنن أيب داود، كت33: 3)

( مصدر سابق؛ وأيضا الفاريس، اإلحسان يف 07: 05سابق، الفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد )

 ( مصدر سابق. 363: 00تقريب صحيح ابن حبان )

( مصدر 31: 3عندك، )( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 1)

( مصدر سابق، سنن الرتمذي، 181: 3سابق، أبو داود كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوىف )

 ( مصدر سابق، مسند اإلمام أمحد586: 3كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه )

 ( مصدر سابق. 06: 5)

 ( مصدر سابق. 318: 1ب بيع الطعام قبل أن يستوىف )( سنن أيب داود، كتاب البيوع، با3)

 عليها عند خمرجهملسو هيلع هللا ىلص واستعمله النبي  يوم فتح مكة، أيب العيص، أسلم ( أبو عبد الرمحن، عتاب بن أسيد،0)

( 099: 0هـ، األعالم للزركيل )13هـ، وله من العمر إحدى وعرشين سنة، تويف سنة 8إىٰل حنني، سنة 

 مصدر سابق. 

 ( مصدر سابق.736: 1كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان ) ْه،ن ماَج ( سنن اب5)

  = عـر: منقطع ألن عطاء بن أيب رباح مل يدرك عتاب بن أسيد، ابن كثري، إسامعيل، جامـقال ابن كثي
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 ،وال رشطان يف بيعٍ ، ال حيلُّ سلف  وبيعُ «: ن عمرو بن العاص رفعهعن عبد اهلل بـ 

 وربح ما مل يضمن»: قال يف سبل السالم، (0)»وال بيُع ما ليس عندك، وال ربُح ما مل ُيضَمن

ان ـألن السلعة قبل قبضها ليست يف ضم، وقيل ما مل يقبض، معناه ما مل يملك: قيل

  .(1)«بائعفإذا تلفت تلفت من مال ال، املشرتي

وإال ، أجل فإن أخذت ما أسلفت فيهإىٰل  إذا أسلمت يف يشء»: عن ابن عباسـ 

 . (3)«وال تربح مرتني، فخذ عوضا أنقص منه

امن«: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ـ اهلل عنهارِِضَ  ـ عن عائشةـ  يريد ، (0)»اخلراُج بالضَّ

، وأخذ الثمن، عني املبيعةفللمشرتي أن يُرد  ال، باخلراج ما حيصل من غلة العني املبتاعة

عىٰل  ومل يكن له، ألن املبيع لو تلف يف يده لكان من ضامنه، ويكون للمشرتي ما استغله

 ؛اخلراج مستحق بالضامن: والباء يف قوله بالضامن متعلق بمحذوف تقديره، البائع يشء

 . (5)أي بسببه

                                           

 م. 0990=  هـ0005، 0(، بريوت، دار الكتب العلمية، ط536: 8والسنن ) املسانيد=     

( مصدر سابق؛ وأيضا مثله عن حكيم بن حزام أليب داود يف كتاب 00، 39: 8مصنف عبد الرزاق )( 0)

( مصدر سابق، قال الرتمذي: حسن صحيح، الزيلعي 183: 3البيوع، باب الرجل يبيع ماليس عنده )

 ( مصدر سابق. 071: 0نصب الراية )

(، حتقيق إبراهيم عرص، القاهرة، 801:  3ام )( الصنعاين، حممد بن إسامعيل، سبل السالم رشح بلوغ املر1)

 م. 0991، 7دار احلديث، ط

 ( مصدر سابق. 06: 8( مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها يف دينار )3)

 اخلرب هذا العلامء تلقى»(. قال الطحاوي: 00: 0( أخرجه النسائي يف كتاب البيوع، باب اخلراج بالضامن )0)

 (، حتقيق حممد َزهري11: 0) اآلثار معاين الطحاوي، رشح سالمة بن حممد بن جعفر، أمحد أبو، «بالقبول

 م. 0990=  هـ0000، 0النجار، حممد سيد جاد احلق، بريوت، عامل الكتب، ط

 ( مصدر سابق؛ وأيضا ابن نجيم، األشباه والنظائر019ص( الرشبايص، املعجم االقتصادي اإلسالمي، )5)

 ( مصدر سابق. 37: 3غريب احلديث أليب عبيد ) (؛ وأيضا050ص)
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 ألن، رب السلم إن بيع رب السلم املسلم فيه قبل قبضه هو بيع ملا ال يضمنهـ 

، وقد هنى النبي عن ربح ما مل يضمن، املسلم فيه قبل قبضه مازال يف ضامن املسلم إليه

 . وعليه ال جيوز لرب السلم أن يترصف باملسلم حتى يقبضه

استدالال بدليل اخلطاب ، الطعام فقطعىٰل  وقرص املالكية منع البيع قبل القبض

 ذلك منععىٰل  وبنوا، ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ ابن عمرأو ما يعرف بمفهوم املخالفة يف حديث 

بيع عىٰل  وأن املنع وارد، االستبدال باملسلم فيه إن كان من غري جنسه يف الطعام ألنه بيع

 . (0)الطعام مطلقا ولو كان الثمن من غري جنسه

 وقد اعترب الشافعية ذكر الطعام من قبيل داللة التنبيه التي تعني عدم توقف النهي

 إن دليل»: قال يف احلاوي، الطعام فقط بل كل يشء بيع ومل يقبض كان طعاما أو غريهىٰل ع

 ل اخلطاب يفـيف أربعني شاة زكاة وأما دليملسو هيلع هللا ىلص  كقوله، اخلطاب صحيح يف الصفات

 . (1)«األسامء وهو هنا الطعام فإن الشافعية ال يقولون به

 تقيض بمنع بيع اإلنسانوالتي ، ملسو هيلع هللا ىلص كام أن ذلك معاَرض بالعمومات الواردة عنه

 وهو، وهو داخل ضمن ربح ما مل يضمن، ألنه ال يضمن هالكه لعدم القبض، ما مل يقبضه

 وربح ما مل يضمن، وأن داللة األحاديث املانعة من بيع املبيع قبل قبضه، منهي عنه أيضا

 فهومداللة املعىٰل  وداللة املنطوق مقدمة، وحديث ابن عمر داللة مفهوم، داللة منطوق

 . كام هو معروف يف علم األصول

 ،منع بيع الطعام قبل قبضهعىٰل  وقول احلنابلة بمنع بيع املسلم فيه قبل قبضه فرع

 ألن، الطعامعىٰل  كاملذروع واملعدود، فقد قاسوا كل مكيل وموزون ومن هو يف حكمهام

                                           

 فام بعدها( بترصف، مصدر سابق.  396: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 ( مصدر سابق. 111ص( مصدر سابق؛ وأيضا الشريازي، التبرصة )111: 5( املاوردي، احلاوي )1)
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حكمهام  فيكون كل مكيل وموزون وما هو يف، الغالب يف الطعام بيعه مكيال وموزونا

أما مذهب احلنفية فإنه منعه لعدم وجود ، وال جيوز بيعه قبل قبضه، (0)يف حكم الطعام

 . (1)كام هو احلال فيام يؤمن تلفه كالعقار، قبض حقيقي

 النهي عن بيع الطعام قبل وبني روايته ،اجلمع بني بيع ابن عمر زيتا قبل قبضه

 : قبضه

أنه قد حيتمل أن يكون ابن »: فقالذكر الطحاوي وجها للجمع بني الروايتني 

وكان ، إذا كان حكمه االئتدام به ال األكل له، م يكن يرى الزيت من الطعامـل، عمر

، فلم ير ببيعه لذلك قبل قبضه بأسا، بيع ما اشرتى قبل قبضه من غري الطعام ِحلُّ  مذهبه

كاألشياء املبيعة  ال، فعلم به أنه كالطعام املأكول املشرتى، زيد بام حدثه به حتى حدثه

 . (3)«ما حدثه به زيد فيهإىٰل  فانتهى، سوى ذلك

 : (0)واستدل بام ييل، جواز بيع املسلم فيه قبل قبضه مطلقاإىٰل  ذهب بعض الباحثني

وأن األدلة التي وردت بمنع بيع املبيع ، إن األصل يف املعامالت الرشعية اإلباحةـ 

 . عارضة أصل اإلباحة يف املعامالتمعىٰل  ال َتْقوى، قبل قبضه أدلة ظنية

 ،ربا حمقق املعنىعىٰل  وال يشتمل، إن بيع املبيع قبل قبضه ال يصادم دليال قطعياـ 

 . كام أن ال رضر فيه

إن منَْع الفقهاء بيع املسلم فيه قبل قبضه كان اجتهادا منهم يف التطبيق بام يدفع ـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 166ص( البهويت، الروض املربع )0)

 فام بعدها( مصدر سابق.  01: 0ثار )( الطحاوي، رشح معاين اآل1)

 ( مصدر سابق. 091: 8( الطحاوي، رشح مشكل اآلثار )3)

 ( بترصف، مصدر سابق. 538-517: 0( جمد الدين عزام، الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )0)
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ال يصلح أن ، اآلن إبطال ملصلحة عامليةوأن يف املنع ، الرضر وحيقق املصلحة يف زماهنم

 . ُتعارض بتلك األدلة الظنية وتلك االجتهادات

وقال بأن ، منع بيع املسلم فيه قبل قبضهعىٰل  وقد انتقد نْقَل ابن قدامة اإلمجاعـ 

ألن اإلمام مالك أجاز بيعه إن كان ، ومل يتحقق اإلمجاع، الفقهاء قد اختلفوا يف ذلك

 . جزافا

إثقال كاهل املستهلك إىٰل  يؤدي، ل بأن إباحة بيع املسلم فيه قبل قبضهإن القوـ 

ألن البيع يتم بسعر ، السعر غري صحيحعىٰل  نتيجة املضاربة، باألرباح املرتاكمة للتجار

 . السوق

ل ابن عباسـتإىٰل  إن االستنادـ  يعد من قبيل فهم ، املنعإىٰل  اهلل عنهرِِضَ  حوُّ

 . وهو ليس حجة، الصحايب

أما يف املصافق فإن التسليم ممكن ، إىل أن املنع ألنه بيع معدوم (0)ذهب بعضهمـ 

، فانتفت بذلك علة املنع وهي الغرر يف التسليم، ملا تتميز به هذه السوق بأهنا مستمرة

 . وهو بيع ما مل يقبض، وبذلك ينتفي املمنوع

 : إن هذه األقوال يمكن أن تناَقش بام ييل

 األصل حيث مل يأت نص من الشارععىٰل  وتبقى، صل يف املعامالتإن اإلباحة أـ 

م  ولكنهم اختلفوا، ومل خيتلف الفقهاء يف املنع، واألدلة الرشعية واضحة يف مبدأ املنع، حيرِّ

 وعليه فإن أصل اإلباحة قد انتََقض بالنصوص الرشعية، كام بينته سابقا، يف اليشء املمنوع

 وإن اإلمجاع الذي تدعمه، ال يف املنع ذاته، ا وراء املنعـوبقي اخلالف فيم، واإلمجاع

                                           

 ( مصدر سابق. 017ص( اجلندي، حممد الشحات، معامالت البورصة )0)
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 ال سيام وأن اإلمجاع ال يتصور»، النصوص الرشعية كاٍف يف إخراج اإلباحة عن أصلها

 . (0)«وجوده إال عن اخلرب الثابت

 ألن األحكام؛ إن القول بإباحة بيع ما مل يقبض ألنه ال يصادم قطعيا موضَع نظرـ 

 وأن هذا القول، وأن األدلة القطعية الثبوت يف السنة قليلة جدا، ة الظنيةتثبت رشعا باألدل

 .رد العمل بالسنة ضمنا إن قلنا بعدم األخذ باحلديث إال إن كان قطعيَّ الثبوتإىٰل  يدعونا

م الوحيد يف ، أما القول بأنه جيوز ألنه خال من الربا جياب عنه أن الربا ليس هو املحرَّ

 . املعامالت

ويف »: وجوب العمل باألحاديث الصحيحة يف املنعإىٰل  حد الباحثني منبهاقال أ

 وقد أثبت، رأينا بأن فتوى الدكتور حممد سعاد جالل تصطدم مع أحاديث صحيحة

 فإننا نرى بأنه ال جيوز بيع اليشء قبل، هذه األحاديثإىٰل  واستنادا ...صحتها العلامء

 . (1)«قبضه

، مزيد بيانإىٰل  فقهاء كانت يف إطار املصلحة حيتاجإن القول بأن اجتهادات الـ 

هل هي املصلحة املعتربة ، وعليه أن حيدد أي نوع من املصالح التي اجتهد فيها الفقهاء

 أم سكت ؟أم ألغاها وأبطلها كالربا ؟التي شهد الشارع هلا باالعتبار كإباحة البيع والوصية

 . ؟عنها وترك للفقهاء تقديرها

 يتبني أنه إن كان يف بيع املسلم، لة املانعة لبيع املسلم فيه قبل قبضهومن خالل األد

فإن كان فيها مصلحة من جهة فإن ، شأهنا شأن الربا، فيه قبل قبضه مصلحة فهي ملغاة

وعليه فإن اجتهاد الفقهاء كان يف فهم النصوص املانعة ، فيها مفاسد من جهات أخرى

                                           

 ( مصدر سابق. 95: 3لخيص )( اجلويني، كتاب الت0)

(، االحتاد الدويل للبنوك 301ص( أبو عويمر، جهاد عبد اهلل حسني، الرتشيد الرشعي للبنوك القائمة )1)

 م، بدون مكان النرش ورقم الطبعة. 0986اإلسالمية، 
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 كام يكون ذلك يف املصالح املسكوت، من عدمهاال يف تقدير وجود املصلحة ، وتطبيقها

 . التي مل يشهد الشارع هلا باإللغاء وال االعتبار، عنها

فإن املصالح العاملية ليست مصدرا من ، أما القول بأن اإلباحة مصلحة عامليةـ 

 وإن كان اإلسالم يطلب من املسلمني حتقيق مصاحلهم فإنام، مصادر الترشيع يف اإلسالم

التي يفتك هبا ، ال يف إطار املصالح العاملية، منهم يف إطار املصلحة الرشعية يطلب ذلك

 ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋتعاىٰل: ﴿قال ، وحتطمها املقامرة أيَّام حتطيم، الربا أيَّام فتك

 .]006األنعام: [ ﴾  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې   ې ې ې  ى ى ائ ائ

 ألهنم؛ يف املنع ال يصح ابن قدامة نْقَله اإلمجاع مع اختالف الفقهاءعىٰل  إن انتقادهـ 

أهو ، ولكن اختلفت اجتهاداهتم يف حتديد املمنوع، فهم مسلِّمون به، مل خيتلفوا يف املنع

كام أن اإلمجاع نَقله ابن قدامة ، اخلالف السابق بيانهعىٰل  ...أم كل ما ينقل الخ، الطعام

 . (0)وغريه

بات التي يسمح هبا ولكن املضار، صحيح أن البيع للمستهلك يتم بسعر السوقـ 

 نتيجة تراكم أرباح، رفع سعر السوقإىٰل  هي التي تؤدي، بيع مؤجل التسليم قبل قبضه

، وهو ما يثقل كاهل املستهلك، تكلفة ضمن سعر السلعةإىٰل  التي تتحول، املضاربني

 . ليس إال لرغبة املتبايعني يف االستفادة من فروق أسعار السلع التي يضاربون عليها

بأنه اجتهاد منه ، االستدالل بأن فهم ابن عباس بجعل كل يشء مثل الطعام أماـ 

                                           

 عبد ابن لالبتي، قا عثامن قال( مطلقا قبضه قبل املبيع بيع جواز يعني) وهبذا»( قال يف طرح التثريب: 0)

 ال هذا احلديث، ومثل يبلغه مل فقط، وأظنه الطعامعىٰل  املجمعة واحلجة بالسنة مردود قول هذا: الرب

ن، بل نقلوا اإلمجاع عىٰل األكثرو حيكه ومل عياض والقاِض املازري وحكاه: النووي إليه، وقال يلتفت

 أبوُزرعة، طرح، «سواه، فهو شاذ مرتوكبطالن بيع الطعام املبيع قبل قبضه، قالوا: وإنام اخلالف فيام 

 ( مصدر سابق. 000: 5) التقريب رشح يف التثريب
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ولكن له قيمة ، ال شك أن قول الصحايب وإن اختلف الفقهاء يف حجيته، وليس حجة

، ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ ال سيام إن كان من فقهاء الصحابة كَحرْب األمة ابن عباس، ترشيعية

 كيف وهم الذين، واحلق ال خيرج من بينهم، هذه األمة أعلم ـ رِض اهلل عنهمـ  والصحابة

وهم أعلم هذه ، وفُقهوا منه ما مل يفقه غريهم، السنني الطويلةملسو هيلع هللا ىلص  صحبوا رسول اهلل

 . األمة باحلالل واحلرام

 ألنني أكدت، ولكن ليس معنى االختالف يف احلجية إباحة بيع ما مل يقبض مطلقا

 كابن عمر وابن عباس والفقهاء الالحقني مل يكن يف غري موضع أن اخلالف بني الصحابة

 . إنام يف ما جيري فيه املنع، يف مبدأ املنع

إن ذلك : جياب عنه، وال غرر يف املصافق، أما القول بأن املنع للغرر يف التسليمـ 

 فقد يؤمن الغرر للسبب الذي، وقد يكون علة من علل أخرى، قد يكون حكمة من املنع

 لذا ال بد من، فيه هتديد ألقوات البرش، األسعار من اخلطرعىٰل  يؤمنولكن قد ال ، ذكر

 . محاية األسواق من أرضار املضاربات

وتعثُّر بيع واحد يف التسليم ، كام وأن السلعة الواحدة قد يتتابع عليها بيوع كثرية

هذا ذلك أن إىٰل  ويضاف، فسخها مجيعاإىٰل  تعثر بيوع عديدة وراءه مما يؤديإىٰل  يؤدي

 ةـما يف أيدِّيم من السلع ووسيلإىٰل  يتناىف مع احلكمة من البيع بتلبية حاجات الناس

 وهو يتناىف مع، وغري مقصود للمتبايعني، وأن التبادل يف البيع مؤجل غري متحقق، للتبادل

 . البيع كوسيلة للتبادل

 ،بيع السلمال يقابل ( يعني البيع مؤجل التسليم) ولكن هذا البيع»: قال يف الوسيط

 ففي الصفقات اآلجلة يغلب، أما بيع السلم فقد رأينا أنه بيع املفاليس، فهو بيع مضاربة

إىٰل  فتنتهي الصفقة ال، الفرق يف األسعارعىٰل  أن يكون كل من البائع واملشرتي مضاربا
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 وإن نزل فالفرق، فإن ارتفع السعر دفع البائع الفرق، دفع الفرقإىٰل  بل، التسليم عينا

 . (0)«يدفعه املشرتي

 : الختيار

 : وهي، يمكن القول إنه البد من توضيح أمور عديدة قبل االختيار

واملبيع قبل ، إن حديث النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان عام يشمل السلمـ 

 وبيع السلم، وقد خصصت السنة السلم من عموم النهي، القبض ألنه ليس عند مشرِتْيه

 فبقي األخريان داخالن دائرة منع بيع ما ليس، وال ما ال يمكن تسليمه ،ال جيوز يف املعني

 . وخص بيع السلم برشوطه الرشعية باإلباحة، اإلنسان عند

 فكالمها، إن النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان أعم من بيع اإلنسان ما مل يقبضـ 

ي أن النهي عن بيع ما يعن، ولكن املبيع قبل القبض ورد عليه عقد بيع، ليسا عند بائعهام

وتأكد النهي عن بيع ما ، مل يقبض مشمول يف عموم النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان

 . مل يقبض بأحاديث أخرى

 أو اعتبار كل، ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  الطعام يف اجتهاد ابن عمرعىٰل  إن قرص النهيـ 

 أو قياس املكيل واملوزون، ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  يشء يف منزلة الطعام يف فقه ابن عباس

 كلها مل ختالف، أو إخراج العقار من النهي يف فقه األحناف، ونحومها يف فقه اإلمام أمحد

، وإنام اجتهدت يف حتديد املمنوع، ألهنا مل تناقش مبدأ املنع الثابت، نصا رشعيا رصحيا

 عي وال يدورالذي يدور مع النص الرش، وهي كلها من َقبيل االختالف السائغ املقبول

 . عليه

 فاالعتياض يكون، البد من مالحظة الفرق بني االعتياض عن املسلم فيه وبيعهـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 110: 0( السنهوري، الوسيط )0)
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 وذلك جائز، وال جيوز أن يربح يف االعتياض عن املسلم فيه، بأداء املسلم فيه أو مثله

إذا أسلم يف »: قال ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  ذلك ما ثبت عن ابن عباسعىٰل  والدليل، رشعا

  .(0)«أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإال فخذ عوضا انقص منه وال تربح مرتنيإىٰل  يشء

 ،وليتصدق بالربح، فليأخذ بقدر دين السلم من تلك األعواض»: قال يف الفتاوى

 ،والزيادة ربح ما مل يضمن، فإنه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر حقه من ذلك املال

 هؤالء الذين قرأوا»: قال أحد الباحثني، (1)«ن أصحاهباوهي ال حتل له فليتصدق هبا ع

مل يفرقوا  ...(أنه اعتياضعىٰل  يعني إباحة بيع املبيع قبل قبضه) هذا القول، البن تيمية

 أن يأخذوا بمثل السلعة: أما االعتياض فمعناه، فالبيع للربح، بني كلمتي بيع واعتياض

 . (3)«فال جيوز الربح، أو بأقل

 فأما، كبيعه من غريه، زألن أخذ العوض عن املسلم فيه بيع فلم جَيُ »: غنيوقال يف امل

ألن ذلك ليس ببيع إنام ؛ إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خريا أو دونه يف الصفات جاز

 . (0)«هو قضاء للحق مع تفضل من أحدمها

 وهو قول»: قال يف التكييف الرشعي إلباحة االعتياض عن املسلم فيه بغري جنسه

وذلك ألن دين السلم دين ، وال يعرف له يف الصحابة خمالف، اهلل عنهرِِضَ  ابن عباس

وألنه أحد العوضني يف . وكالثمن يف املبيع، كبدل القرض، ثابت فجاز االعتياض عنه

وإن صح ، وأما احلديث ففي إسناده نظر، البيع فجاز االعتياض عنه كالعوض اآلخر

                                           

 (.310)( مىض خترجيه 0)

 فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا السالوس، عيل أمحد، 501، 519، 510: 19( ابن تيمية، جمموع الفتاوى )1)

 ( مصدر سابق. 115صاملعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي ) املعامالت املالية

 ( مصدر سابق. 115ص( السالوس، عيل أمحد، املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي )3)

 ( مصدر سابق. 765: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )0)
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 غريه أي الإىٰل  وهلذا قال فال يرصفه؛ لسلم سلفا يف يشء آخرفاملراد به أنه ال جيعل دين ا

 . (0)«وهذا ال جيوز ألنه يتضمن ربح ما مل يضمن، سلف آخرإىٰل  يرصفه

 وذلك ال يتعارض مع، ومن الواضح أن األدلة عامة يف النهي عن بيع ما مل يقبض

 وإن كان مفهوم، قبضهحيث أنه هني عن بيع الطعام قبل ؛ اهلل عنهامرِِضَ  حديث ابن عمر

 اهلل عنهام يوحي بجواز بيع ما مل يقبض إن كان من غريرِِضَ  املخالفة يف حديث ابن عمر

 هـولكنه يتعارض مع داللة أقوى أال وهي داللة النص العام الذي استدل ب، الطعام

ا هو معروف عند ـكم، داللة املفهومعىٰل  وهي مقدمة، اجلمهور وهي داللة منطوق

  .ينياألصول

ال يفرق بني أن يكون املبيع ، عن ربح ما مل يضمنملسو هيلع هللا ىلص  كام ال خيفى أن هني النبي

 فإن، وبام أن اخلالف سائغ ومقبول، وعليه أختار ما ذهب إليه اجلمهور، طعاما أو غريه

ولويل األمر أن خيتار ، للمتعاملني أن خيتاروا ما تطمئن إليه نفوسهم من أقوال الفقهاء

 بيع ماعىٰل  ومن ذلك كله يتضح أن التعاقد»: قال، املسلمني وحاجاهتمما متليه مصلحة 

فال يكون املسلم ، وأنه إذا وجد اخلالف املعترب يف املسألة، مل يقبض هو مسألة خالفية

 ،وأكثر حتقيقا للمصلحة، وإنام هو رشع اهلل خيتار منه ما هو أيرس، ملَزما باتباع الرأي األشد

 . (1)«األمةواختالف األئمة رمحه ب

 : البديل الرشعي

 ال يعني النهي عن بيع املبيع قبل قبضه أن املشرتي ال يستطيع أن يستفيد مما أبرمه

ولكنه يستطيع أن يرتب التزاماته مع آخرين يف عقود سلم يكون فيها مسَلام ، من بيوع

                                           

 ( مصدر سابق. 509: 19( ابن تيمية، جمموع الفتاوى )0)

 ( مصدر سابق. 515: 0( سامي محود، الفتاوىل الرشعية يف املسائل االقتصادية )1)
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قييد رْشَط أن تبقى تلك العقود مطلقة عن الت، إليه يف ضوء عقود يكون فيها رب سلم

 فال جيوز أن يقبض رأس مال سلم عوضا عن مسلم فيه يستحقه من فالن وقت، ببعضها

 . ألنه عندئذ يكون بيعا للمسلم فيه قبل قبضه، كذا

 ،فلكل تاجر أن يرتب عقوده والتزاماته برتتيب زمني»: جاء يف الفتاوى الرشعية

 وهذا أساس يف دوران ،ما سوف يأخذ بآجال متقاربةعىٰل  حيسب فيه ما سوف يعطي بناء

 . (0)«فلذا حيسن هذا التنبيه واإليضاح، دوالب التجارة

 : ما يتم به القبض

 يتم القبض بصور عديدة ختتلف باختالف املبيع وعرض يف الروض املْربِع صورا

 : (1)النحو التايلعىٰل  من القبض

 :اهلل عنه رِِضَ  لعثامنملسو هيلع هللا ىلص  وبالوزن بوزنه لقوله، يكون قبض ما بيع بالكيل بكيلهـ 

ه، (3)»وإذا بِْعَت فكِل، إذا ابتَْعَت فاْكتَْل «  برشط حضور، وباملذروع بذرعه، وباملعدود بَعدِّ

 . املستِحق أو نائبه

 . ما بيع جزافا يقبض بنقله إن كان ينقلـ 

 . واجلواهر واألثامن بالتناولـ 

 . الشجر بالتخليةعىٰل  والثمر، يف غري املنقول كالعقارـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 509: 0( الزرقاء، الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )0)

 ( مصدر سابق؛801: 3فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا الصنعاين، ) 167ص( البهويت، الروض املربع )1)

يف  ( مصدر سابق؛ وأيضا أبو ُزرعة، طرح التثريب008: 0ة، الفقه اإلسالمي وأدلته )وأيضا الزحييل، د. وهب

 ( مصدر سابق. 001: 5رشح التقريب )

( حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، دمشق، مكتبة 33: 1( البزار، أيب بكر أمحد بن عمرو، العتكي، املسند )3)

 م. 0988 = هـ0019، 0العلوم واحلكم، ط

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



331 

 : من القبض يف الوقت احلارضصور 

 أهناعىٰل  نشأت نتيجة تعارف الناس، حتدث الباحثون عن صور قبض معارصة

 ،والعرف مصدر من مصادر األحكام الرشعية ما دام ال خيالف نصا رشعيا، وسيلة قبض

 بل ترك ذلك للمتعاملني حيددونه وفقا لظروف، والرشع مل حيدد طرق القبض وكيفياته

أطلق ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي( يعني حقيقة القبض) وأصل هذا»: قال يف احلاوي، انالزمان واملك

 ةـواإلحراز يف الرسق، واإلحياء يف املوات، ا أطلق التفرق يف البيعـكم، ذكر القبض

وإذا كان كذلك فالقبض خيتلف بحسب ، را فيهاـوأن للناس عرفا معتب، الختالفها

  .(0)«اختالف املبيع

 لكنه عرب بام، القبض( يعني نقل املبيع) الظاهر أن املراد بهو»: قال يف سبل السالم 

 وأما نقله من مكان، املكان الذي خيتص بهإىٰل  ذكر ملا كان غالب قبض املشرتي حيازة

 . (1)«مكان فال خيتص بهإىٰل 

 : وفيام ييل بعض صور القبض املعارصة

 : شهادات املخازنـ 0

 ملوثقة لشخص ما بأن له يف تلك املخازنحيث تعترب شهادات املخازن املعتمدة وا

 صاحبعىٰل  هلكـوما هلك يف تلك املخازن ي، بضاعة حمددة الوصف قبضا رشعيا

 ،وُيعترب ذلك التظهري قبضا من ذلك للغري، كام له أن يظهر تلك الشهادة للغري، الشهادة

 . وبراءة الذمة، القبض من تبِعة اهلالكعىٰل  يرتتب عليه ما يرتتب

وبعد النظر والتدقيق يف شهادات املخازن العمومية »:  الفتاوى الرشعيةجاء يف

                                           

 ( مصدر سابق. 116: 5ي، احلاوي )( املاورد0)

 ( مصدر سابق. 801: 3( الصنعاين، سبل السالم )1)
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ترى اهليئة أن وجود السلع يف تلك ، واملوثقة من قبل اجلهات املختصة، املعتمدة عامليا

 وأن تظهري الشهادة للاملك اجلديد هو بمثابة، ومنح الشهادات هبا تعترب حيازة، املخازن

رت له هذه الشهادة أخريا عىلٰ  وتقع تبعه اهلالك، القبض  . (0)«من ُظهِّ

 : التسجيل يف الدوائر احلكومية املختصةـ 1

أنه ال يكتفى يف بيع العقار هذه األيام بالتخلية  (1)رأى الشيخ مصطفى الزرقاء

 بل البد من التسجيل يف دوائر التسجيل، ما كان جاريا فيام مىضعىٰل  بني املبيع واملشرتي

 ويقطع عالقة البائع به حتى ولو كان، السجل يغني عن التسليم الفعيلالعقاري ألن قيد 

 حتى إن التوثيق لدى كاتب العدل ال يعد قبضا صحيحا بل، يشغله بأمتعته وأشيائه

 ال تعرتف، ألن التسجيل يف العقار يعترب ركنا شكليا، وقوع البيععىٰل  يصلح أن يكون بيِّنه

 . (3)الدولة بالبيع إال بوجوده

 املشرتي رشاءهرِِضَ  كأن يكون مؤجرا إذا، وز تسليم املبيع ولو بدون التخليةوجي

 ويدخل يف، جيب فيه تسليم املبيع خاليا غري مشغول بحق لغري املشرتي»: قال، حالهعىٰل 

                                           

 ( مصدر سابق. 095: 0( الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )0)

م، وتلقى فيها تعليمه االبتدائي 0910( أستاذ القانون املدين والرشيعة بجامعة دمشق، ولد يف حلب سنة 1)

 م، ثم حصل عىٰل دبلوم الرشيعة0930حلقوق من كلية احلقوق يف جامعة دمشق سنة والثانوي، أجيز يف ا

م 0966م عني مدرسا يف كلية احلقوق بدمشق، ثم اختري سنة 0933من القاهرة، اشتغل باملحاماة سنة 

 خبريا إلنشاء املوسوعة الفقهية يف الكويت، ثم استدعته اجلامعة األردنية ليدرس يف كلية الرشيعة سنة

 م يف الرياض عن عمر يناهز3/7/0999يف  ـ رمحه اهلل ـ لفرتة طويلة، تويف فيها م، حيث درس0970

 (، جملة التقوى،08صمخسة وتسعني عاما، انظر القرضاوي، يوسف، العالمة الدكتور مصطفى الزرقا )

دار  م؛ وأيضا عبد القادر عياش، معجم املؤلفني السوريني، دمشق،0999 = هـ0011(، 85العدد )

 م. 0985=  هـ0015، 0الفكر، ط

 ( مصدر سابق. 300، 178: 0( انظر الزرقاء، املدخل الفقهي العام )3)
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ما لو كانت الدار املبيعة ، َشْغل املبيع بحق الغري املانع من صحة التسليم يف نظر الفقهاء

 إال إذا اشرتاها ...ندئذ حتت سلطة املستأجر صاحب اليد املرشوعة عليهاألهنا ع، مأجورة

 . (0)«حاهلاعىٰل  املشرتي

*          *          * 

                                           

(، دار املعرفة، دمشق، 006ص( الفرفور، حممد عبد اللطيف صالح، أبحاث يف االقتصاد املعارص )0)

 م. 0990=  هـ0001
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 نتائج الفصل الرابع

 وأن القوانني التي سمت، إن القوانني الوضعية أمهلت السلم كعقد بيع مرشوع *

 . ة الواجب توافرها يف السلممل تراع فيه الرشوط الرشعي، بيع مؤجل التسليم سلام

 يتميز السلم عن البيع مؤجل التسليم بخلوه من الربا املتمثل يف التعويض عن *

 وبيع املبيع، أجل يف املستقبلعىٰل  وتعليق السعر، والغرر فيام يتعلق بخيار الرشط، األجل

 . قبل قبضه

ف الفقهاء يف للمتعاملني بالسلم أن خيتاروا ما تطمئن إليه نفوسهم من اختال *

 ما حيقق، ولويل األمر أن خيتار من أقوال الفقهاء، بيع املسلم فيه قبل قبضه باستثناء الطعام

 . املصلحة العامة للمسلمني

وذلك ، واستخدام الوسائل املتاحة هلذا الغرض، االهتامم ببث الوعي املرصيف* 

 ال سيام وأهنم، ارف اإلسالميةإلقناع مجاهري املسلمني برشعية املعامالت املرصفية يف املص

 . قد يكونون ضحية إعالم يعادي التجربة املرصفية اإلسالمية

، وتظهر األحكام اخلاصة به، باملوازنة بني السلم والبيوع األخرى تتبني ِسامته *

 . ولكن ضمن دائرة البيوع نفسها

ن تتضح خصائصه ضم، باملوازنة بني السلم واملعامالت األخرى غري البيع *

  . العقود التي خيتلف موضوعها عن عقد البيع
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 الفصل اخلامس

 التطبيقات املعارصة لبيع السلم
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 الفصل اخلامس

 التطبيقات املعارصة لبيع السلم

 حيث، أتناول يف هذا الفصل كيفية تطبيق السلم يف األنشطة االقتصادية املختلفة 

 وما جيوز، القتصادية لتطبيق السلم يف الزراعةأتناول يف املبحث األول اجلوانب الفقهية وا

 وعرض أقوال الفقهاء، والسلم يف اللحم واحليوان، فيه السلم من املزروعات وما ال جيوز

 وكيفية، وواقعه يف العامل ومعوقاته، وأمهيته، مع التعرض ملفهوم اإلنتاج الزراعي، يف ذلك

 . الزراعي بالسلم هذه املعوقات من خالل متويل اإلنتاجعىٰل  التغلب

 وآراء، وأتناول يف املبحث الثاين اجلوانب الفقهية التي ختتص بالسلم يف الصناعة

 وأشكال تقديم رأس املال سواء، ومدى اإلباحة واملنع فيها، الفقهاء يف األخالط املختلفة

 ورشط انتفاء علة، مع من مناقشة أقواهلم يف منع السلم يف مصنع بعينه، أم سلعا، نقدا

اجلوانب االقتصادية للسلم إىٰل  ومن ثم أتعرض. يف البدلني عندما يكونان سلعا الربا

وأهم الصناعات يف العامل ، وأهدافه، وأمهيته، وخصائصه، من حيث مفهومه، الصناعي

 والضوابط الرضورية، ودور الدولة يف توفري اجلو املالئم لنمو قطاع الصناعة، اإلسالمي

وواقع ، مستوى املنشأة املسلم إليهاعىٰل  أم، مستوى السوقعىٰل  للتمويل بالسلم سواء

 وأوجه متويل، وما يتميز به التمويل الصناعي، التمويل الصناعي يف املصارف اإلسالمية

 . الصناعة بواسطة السلم

ومناقشة ، وتناولت يف املبحث الثالث السلم يف التجارة ومناقشة منع السلم فيها
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 وحتدثت يف املبحث الرابع عن. لم املختلفة يف املصارف اإلسالميةسبل متويل أنواع الس

ورضورة التكامل ، وقيمة هذه اآلثار من الناحية االقتصادية، اآلثار االقتصادية للسلم

 وقد. العقبات االقتصادية التي تواجههاعىٰل  للتغلب، االقتصادي بني البلدان اإلسالمية

 : كام ييل، باحثأربعة معىٰل  جاء هذا الفصل مشتمال

 . تطبيق بيع السلم يف التمويل الزراعي :املبحث األول

 . تطبيق بيع السلم يف التمويل الصناعي :املبحث الثاين

 . تطبيق بيع السلم يف التمويل التجاري :املبحث الثالث

 . اآلثار االقتصادية لبيع السلم :املبحث الرابع

    *          *          * 
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 األولاملبحث 

 تطبيق بيع السلم يف التمويل الزراعي

 ذلك، يعترب السلم يف املزروعات من أكثر أنواع السلم ذيوعا يف البالد اإلسالمية

 ،والتجارة، يف خطوات مبكرة يف القطاعات االقتصادية األخرى كالصناعةأنه ما زال 

 وال، الفقهاء السابقنيأن هذا النوع من السلم قد نال حظا وافرا من اهتامم إىٰل  باإلضافة

 حيث كانت الصناعة تقترص، ألن البيئة التي كانوا يعيشون فيها بيئة زراعية، غرابة يف ذلك

 . حد بعيدإىٰل  وهي بدائية، سلع حمددةعىٰل 

 والسواد األعظم من الناس هم من، األثرياءعىٰل  أما التجارة فقد كانت مقصورة

 سأناقش يف هذا املبحث التمويل الزراعي منو، الفالحني الذين يعملون يف الزراعة

 ثم أتعرض بعد، أم يف جمال اإلنتاج احليواين، سواء يف جمال اإلنتاج النبايت، جوانبه الفقهية

وذلك بعرض مفهوم اإلنتاج ، اجلوانب االقتصادية لتمويل الزراعة بالسلمإىٰل  ذلك

 وحماولة تذليلها، التي تعرتضه واملعوقات، وأمهيته وواقعه يف العامل اإلسالمي، الزراعي

 . بواسطة التمويل بالسلم ما أمكن

 : اجلوانب الفقهية لتمويل اإلنتاج الزراعي بالسلم: أول  

وكان ، سبق وأن حتدثت عن اجلوانب الفقهية يف الفصل الثاين من هذا البحث

 زراعيوقد كثرت فيه األمثلة الزراعية لغلبة النشاط ال، احلديث عن السلع بشكل عام

 إال أن هذا ال يمنع أن تكون هناك بعض اخلصوصية لإلنتاج، غريه من األنشطةعىٰل 
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 خاصة فيام، جتعل من الرضوري أن تراَعى هذه اخلصوصية من الناحية الفقهية، الزراعي

 . وفيام ييل أعرض بعض هذه األحكام، يتعلق بالسلم يف احليوان وحلمه

 : التمويل يف جمال اإلنتاج النبايت

 والقاعدة التي، املنتجات الزراعية التي يباح السلم فيهاعىٰل  أكثَر الفقهاء من األمثلة

ومنعوا ، أن السلم جيوز يف كل ما يمكن ضبط صفته ومقداره، تستخلص من أمثلتهم

 ،لتعذر ضبط الصفة واملقدار، والرمان والسفرجل، كالبطيخ، السلم يف بعض املزروعات

 . ت له ظروفه وبيئتهوبينت أن ذلك املنع كان

بيئة ختتلف متاما عن تلك البيئة التي كانت تعتمد عىٰل  إن ذلك املنع ال ينسحب

 حيث تطورت يف وقتنا احلارض تلك الوسائل تطورا، وسائل بدائية يف الوصف والقياس

 يعني ذلك، وبتطور وسائل القياس تتسع دائرة السلع الزراعية التي جيوز السلم فيها، كبريا

 : التمويل بام ييلإىٰل  ويمكن تلبية احلاجة، التمويل بواسطة السلمإىٰل  ياد احلاجةازد

 : التمويل النقدي

 ويمكن األخذ بام ذهب، وتسلم يف جملس العقد، وذلك بتقديم رأس املال نقودا

 ليتمكن املمول، ثالثة أيام ولو برشطإىٰل  إليه االجتهاد املالكي يف جواز تأخري رأس املال

 أو للتحقق من ُمؤنة الشيك، أو سحبه من املرصف، من حتصيل رأس املال( السلم رب)

حيث تعترب هذه الفرتة فرصة زمنية رضورية لرب ، إن قدم رأس املال بموجب شيك

 ألنه مل حيمل نقودا يف جيبه، وال تفوته فرصة إبرام السلم، السلم لتوفري رأس املال الالزم

 . السلم وقت إبرام

 : لَعينيالتمويل ا

شكل سلع ومواد عينية عىٰل  هبذا النوع من التمويل يقدم رب السلم رأس املال

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



303 

 ومن املمكن أن، ويشرتط أن ال يشرتك رأس املال مع املسلم فيه يف علة الربا، للمسلم إليه

 : يقدم رأس املال باألشكال التالية

 قال يف البديل، اتواملبيد، واألدوية، والبذور، عىل شكل مواد زراعية كاألسمدةـ 

، جيوز ملؤسسات التمويل اإلسالمية أن تدفع للمنتجني الزارعيني»: اإلسالمي للفوائد

غري أنه ، وآالت للري وغري ذلك، ومواد كياموية، وأسمدة، نقودا، مال للسلم كرأس

 اعأي يصح أن يب، يشرتط أن تكون تلك املواد املسلم هبا واملسلم فيه مما يصح النَّساء بينهام

 . (0)«أحدمها باآلخر نسيئة حتى ال نقع يف ربا الفضل

، اهـوآالت ضخ املي، وأدوات الرش، كاجلرارات، عىل شكل أدوات زراعيةـ 

 بحيث يضاف إليها خدمة، وقد يتعدى األمر تقديمها أدوات جمردة، وأنابيب الري

واستخدامها هذه اآلالت عىٰل  وهو القيام باإلرشاف، يقدمها رب السلم للمسلم إليه

ألن ، وليست هذه املنافع نظري ما ستنتجه األرض، حسب االتفاق املربم بني املتعاقدين

 وهو معلوم وثابت، ولكن نظري ما يف ذمة املسلم إليه، ذلك منهي عنه رشعا بسبب الغرر

 . ولومل تنتج األرض شيئا

 ،تسميدهاو، لتكون صاحلة للزراعة كحرثها، تقديم رأس املال يف إعداد األرضـ 

 وقد، وغري ذلك من األعامل التي يستطيع رب السلم تقديمها للمسلم إليه، وحفر بئر فيها

 يناَقش هذا القول بأن ذلك خالف ما هو معروف يف السلم حيث جيب تسليم رأس املال

 ولكن يمكن أن يعتمد، وقد يمتد هذا اإلعداد فرتة زمنية قد تطول أو تقرص، يف املجلس

حيث أباح تأخري رأس املال إن كان عَرضا بال حد ، يف ذلك ما ذهب إليه االجتهاد املالكي

 ،وال شك أن ما يقدم من أدوات وسلع ُيعد من قبيل الَعَرض اجلائز تأخريه، وبغري رشط

                                           

 ( مصدر سابق. 80صائد )( عاشور، عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفو0)
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 وجعلوا حضور األجري الذي يقدم تلك، وأباح الفقهاء أن يكون رأس مال السلم منفعة

 . لعمل قبضامكان اإىٰل  املنفعة

أو يف ، ولكن ينبغي مالحظة إن كان رأس املال عرضا أن ال ُيسَلم شئ يف مثله

ال ، إذ العربة باملعاين، ألن سلم اليشء يف جنسه ُيعد قرضا وإن كان بلفظ السلم، جنسه

وكذلك احلال يف سلم اليشء ، وعليه ال بد أن ُيردَّ مثله وإال كان ربا، باأللفاظ واملباين

 وقد سبق احلديث، أو يف غري جنسه إذا كان جيمع بينهام أحد وصَفي علة الربا، يف جنسه

 . (0)عن ذلك يف موضعه

 : التمويل يف جمال اإلنتاج احليواين

ح ـال بد من توضي، ل البدء باحلديث عن التمويل يف جمال اإلنتاج احليواينـقب

 أم مذبوحا كام، تسليمه حيا عىلٰ  االتفاق سواء كان، اختالف الفقهاء يف السلم يف احليوان

وفيام ، والسلم يف إنتاج مزرعة بعينها، هو احلال يف خالف الفقهاء يف السلم يف اللحم

 : ييل تفصيل ذلك

 : السلم يف احليوان حيا

، افـه األحنـور ومنعـحيث أباحه اجلمه، ال بد من تفصيل قول الفقهاء فيه

 ،(3)وسعيد بن جبري، وابن مسعود، روروي ذلك عن عم، وأصحاب الرأي، (1)والثوري

 . وفيام ييل أعرض أقوال الفريقني وأدلتهم ثم االختيار، ولكل قوم دليلهم

                                           

 (.051)ص( انظر من هذا البحث 0)

( سفيان بن سعيد الثوري، قال غري واحد من العلامء: هو أمري املؤمنني يف احلديث، كان حافظا للحديث، 1)

 ( مصدر سابق. 158: 0هـ(، هتذيب سري أعالم النبالء )060-98زاهدا يف الدنيا )

 ( مصدر سابق. 710: 5، )( ابن قدامة املغني والرشح الكبري3)
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 : مذهب األحناف

ولكن أبا يوسف أباح السلم يف ، ع السلم يف احليوانـمنإىٰل  ب األحنافـذه

 ام تتفاوتوإن تفاوتت فإن، وذلك ألهنا ال تتفاوت آحادها، وهي من احليوان، العصافري

 فأباحوه من جهة أنه سلم، واختلف األحناف يف إباحة السلم يف السمك، (0)شيئا يسريا

 هو مِلَ خيتلف، والسؤال الذي يطرح نفسه، ومنعوه من جهة أنه سلم يف احليوان، يف اللحم

 مع أهنم اعتمدوا النصوص الرشعية التي قضت بمنع السلم، األحناف هذا االختالف

 . ؟يف احليوان

 إن املانعني للسلم يف احليوان مطلقا وهم مجهور احلنفية استدلوا بعني النصوص

، واعتربوا عني النص ولفظه، التي منعت السلم يف احليوان دون البحث يف علة النهي

ين يوحي هبام النص الرشعيعىٰل  وقدمومها وليس من شك يف أن ، املعنى واحلكمة الذَّ

وال يمكن القول بأن من أباح السلم يف احليوان ، إطارهالقولني يقعان يف دائرة النص و

بل هو فهم آخر لذلك النص من خالل احلكمة ، من األحناف قد أمهل النص الرشعي

، خاصة وأن األحكام الرشعية يف ميدان املعامالت معقولة املعنى، والعلة الرشعيتني

 . حتقيق مصالح العباد يف أمور معاشهمعىٰل  ومبنية

ور ـن أيب يوسف ومجهـح القدير موضحا حقيقة اخلالف بيـح فتقال يف رش

 جيوز السلم فيها، وقد روي عن أيب يوسف أن ما ال تتفاوت آحاده كالعصافري»: األحناف

 ال، ألنا إن عللناه بعدم الضبط فالعربة لعني النص؛ الدليلعىٰل  وهو مشكل، ويف حلومها

فإن قيل فالسمك الطري خمصوص من ، وزوإن اعتربنا عمومه وجب أال جي، ملعنى النص

 قلنا إنام يتم لو رشط، الثياب بقلة التفاوتعىٰل  فجاز يف العصافري قياسا، عموم احليوان

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا 101: 5( مصدر سابق؛ وأيضا الكاساين، البدائع )081: 3( الفتاوى اهلندية، )0)

 ( مصدر سابق. 03، 00: 3اجلصاص، خمترص اختالف العلامء )

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



306 

 حتى لو رشط ذلك كان، بل كيفام كان، حياة السمك الطري يف املسلم فيه وليس كذلك

  .نع السلم يف احليوانوفيام ييل عرض ألدلة األحناف يف م، (0)«لنا أن نمنع صحة السلم فيه

 : عدم جواز السلم يف احليوانعىٰل  أدلة احلنفية

 وال، احليَوان اثنني بواحد ال َيصُلح َنساء«: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قالاهلل عنه رِِضَ  عن جابرـ 

 . (1)«بأَس به يدًا بيد

هنى عن بيع احليواِن ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسوَل اهللِ»: اهلل عنهرِِضَ  عن سُمرة بن ُجنُدبـ 

 . (3)»نسيئةباحليواِن 

 ،ال تبيعوا الديناَر بالدينارين(: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي: اهلل عنهام قالرِِضَ  وعن ابن عمرـ 

 ،أرأيت الرجل يبيع الفرَس باألفراس، يا رسول اهلل: فقال رجل، وال الدرهَم بالدرمهني

                                           

 ( مصدر سابق. 79: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)

( 539: 3، باب ما جاء يف كراهية بيع احليوان باحليوان نسيئة، )( أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب البيوع1)

مصدر سابق، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه احلجاج بن أرطأة، وثقه أمحد والثوري، وقال ابن 

معني فيه: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ال حيتج به، انظر الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد، ميزان 

( حتقيق: عيل حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار 097: 1ل، )االعتدال يف نقد الرجا

 م. 0995=  هـ0006، 0الكتب العلمية، ط

( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب البيوع، باب ما جاء يف النهي عن بيع احليوان باحليوان نسيئة، 3)

 (151: 3لبيوع، باب احليوان باحليوان نسيئة )( مصدر سابق؛ وأيضا أبو داود يف سننه، يف كتاب ا188: 5)

( مصدر 330: 1مصدر سابق؛ وأيضا الدارمي يف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع احليوان باحليوان، )

سابق، وقال: إن احلسن راوي احلديث عن سمرة نيس هذا احلديث، ومن رواه عن احلسن مل يقل ذلك، 

( مصدر سابق، ومثله مرسال 00: 0يع احليوان باحليوان نسيئة )وأخرجه النسائي يف كتاب البيوع، باب ب

عن عكرمة عن ابن عباس رِِضَ اهلل عنه. قال يف نصب الراية: وأكثر احلفاظ ال يثبتون سامع احلسن عن 

سمرة يف غري حديث العقيقة، الزيلعي، مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف، نصب الراية يف ختريج 

  م.0997=  هـ0008، 0(، بريوت، مؤسسة الريان، ط08: 0ة )أحاديث اهلداي
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 . (0))قال ال بأس إذا كان يدا بيد ؟باإلبل (*)والنَّجيبة

 فأسلم، زيد بن خويلد البكري ماال مضاربةإىٰل  دفعنه اهلل عرِِضَ  أن ابن مسعودـ 

 ،فلام حانت أخذ بعضا وبقي بعض، عرتيس بن عرقوب الشيباين يف قالئصإىٰل  زيد

 :فقال ؟َأَفَعل زيد، فقال عبد اهلل، فأتاه يسرتفقه، وبلغه أن املال لعبد اهلل، فأعرس عرتيس

وال تسلمن ، وخذ رأس مالك، ما أخذتاْرُدد : فقال عبد اهلل، فأرسل إليه فسأله، نعم

ورواية أخر عنه ، وهذه إحدى الروايتني عن ابن مسعود، (1)مالنا يف يشء من احليوان

 . كام سيأيت الحقا، جواز السلم يف احليوان

 منها السلم، إن من الربا أبوابا ال ختفى»: أنه قالاهلل عنه رِِضَ  ما روي عن عمرـ 

 . (3)«(*)يف السن

 فال يمكن ضبطه، وا ملذهبهم باملعقول إذ أن احليوان خيتلف اختالفا متبايناواستدلـ 

 . وإن استُقِصيت صفاته التي خيتلف هبا الثمن

 : مذهب اجلمهور

جواز السلم إىٰل  واحلنابلة وغريهم، والشافعية، ذهب مجهور الفقهاء من املالكية

                                           

( مصدر 910: 1النجيبة: مؤنث نجيب، وجتمع عىٰل نجائب، ونجائب اإلبل خيارها، املعجم الوسيط ) (*)

 سابق. 

 ( مصدر سابق، وفيه أبو َجناب، وهو ثقة ولكنه مدلس، انظر البنا، أمحد019: 1( ابن حنبل، أمحد، املسند )0)

(، بريوت، دار إحياء الرتاث، 70: 05لرمحن، الفتح الرباين برتتيب مسند أمحد بن حنبل الشيباين )عبد ا

 . 0971، 1العريب ط

 (.39)ص( مىض خترجيه 1)

السن: يعنى هبا احليوان من ذوات السن، ثم استعريت للعمر استدالال هبا عىٰل طول عمر احليوان أو  (*)

 ( مصدر سابق. 001: 1بن األثري )قرصه، النهاية يف غريب احلديث ال

 ( مصدر سابق. 16: 8( مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلف يف احليوان )3)
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 بالسلم يف احليوان ابن مسعود وممن روينا عنه أن ال بأس»: قال يف املغني، يف احليوان

، والشعبي، بـوسعيد بن املسي، وابن عمر، وابن عباس(، وهي الرواية الثانية عنه)

  .جواز السلم يف احليوانإىٰل  (0)«واألوزاعي، والزهري، وجماهد

 : أدلة اجلمهور

 مل ِسن  منـجملسو هيلع هللا ىلص  النبيعىٰل  كان لرجل«: قالاهلل عنه رِِضَ  عن أيب هريرةـ 

: فقال، فلم جيدوا له إال ِسن ا فوَقها، فطلبوا ِسنَّه، أعطوه: فجاءه يتقاضاه فقال، (*)اإلبل

 . (1)»إن ِخياَركم أحسنُكم قضاء: ملسو هيلع هللا ىلص قال، َأْوَفيْتَني َأْوىَف اهلل بك: فقال، أعُطوه

 أن أبتاع البعريملسو هيلع هللا ىلص  َأَمَرين رسول اهلل»: روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قالـ 

 . (3)»جميء الصدقةإىٰل  ألْبِعَرةبالبعريين وبا

                                           

 ( مصدر سابق؛001: 1( مصدر سابق؛ وأيضا ابن قدامة الكايف )710: 5( ابن قدامة، املغني والرشح الكبري، )0)

 (،161: 3أيضا النووي، روضة الطالبني )( مصدر سابق؛ و001: 1وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج )

 ( مصدر سابق. 71: 5مصدر سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف )

 سن من اإلبل؛ أي ذوات السن منها، ثم استعريت للعمر استدالال هبا عىٰل طوله وقرصه، النهاية يف غريب (*)

 ( مصدر سابق. 001: 1احلديث )

( 33: 00قاة، باب جواز بيع احليوان باحليوان من جنسه متفاضال )( صحيح مسلم برشح النووي، كتاب املسا1)

مصدر سابق؛ وأيضا الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف استقراض البعري أو اليشء 

 ( مصدر سابق، وقال حديث حسن صحيح. وصححه األلباين يف صحيح617: 3من احليوان أو السن )

سابق، صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب  ( مصدر33: 1سنن الرتمذي )

 ( مصدر سابق. 87: 3جائزة )

( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب الرخصة يف ذلك )يعني بيع احليوان باحليوان نسيئة(، 3)

جمهول ( مصدر سابق. قال يف نصب الراية مضطرب اإلسناد، وفيه مسلم بن جبري، وهو 151: 3)

 ( مصدر سابق، وقال يف سبل السالم موازنا بني سند هذا احلديث وحديث سمرة الذي ينهى عن07: 0)

  = وقد علمت ما قيل فيه، واألقرب من باب الرتجيح أن حديث ابن عمرو أرجح»السلف يف احليوان: 
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 . (0)«(*)اقرَتض َبكرا ملسو هيلع هللا ىلص أنه«: اهلل عنهرِِضَ  واستدلوا بام رواه ابن عمرـ 

 أنه كان ال يرى بأسا أن يسلف الرجل يف احليوان» ـ اهلل عنهامرِِضَ ـ  أن ابن عمرـ 

 . (1)«أجل معلومإىٰل 

ه اشرتى راحلة بأربعة أبعرة أن»: ـ اـاهلل عنهمرِِضَ  ـ وعن عبد اهلل بن عمرـ 

َبذةمضمون ة عليه يوفيها صاحبها بالرَّ
(*)»(3) . 

 وال، أال ال يصف الرجل الرجل بني يدي امرأته حتى كأهنا تنظر إليه»: ملسو هيلع هللا ىلص وقالـ 

  .فقد جعل املوصوف كاملرئي، (0)»تصف املرأة املرأة بني يدي زوجها حتى كأنه ينظر إليها

                                           

الم ـلصنعاين، سبل السوقرض احليوان باحليوان قد صح عنه رِِضَ اهلل عنه، ا... من حيث اإلسناد=      

 ( مصدر سابق. 856:  3)

َبكرا: الفتي من اإلبل، وهو بمنزلة الغالم من الناس، ويقال لألنثى َبكرة، النهاية يف غريب احلديث  (*)

 ( مصدر سابق. 009: 0)

افية، ( بريوت، املكتبة الثق589: 1( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب البيوع، باب ما جيوز السلف )0)

م، وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وابن 0993=  هـ0001، 1ط

( مصدر سابق، 57: 3سريين، وابن املسيب كتاب البيوع، باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة )

حسن  ( مصدر سابق، وقال حديث617: 3الرتمذي يف سننه، كتاب البيوع، باب استقراض البعري )

 ( مصدر سابق. 001صصحيح؛ وأيضا مسند اإلمام الشافعي )

 ( مصدر سابق. 15: 8( مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىٰل أجل معلوم )1)

َبذة: من قرى املدينة املنورة، قريبة من ذات عرق، دفن فيها الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري رِِضَ اهلل  (*) الرَّ

 ( مصدر سابق. 17: 3ت، معجم البلدان )عنه، ياقو

 (. 651: 1( مالك، املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جيوز من بيع احليوان بعضه ببعض والسلف فيه )3)

 ( مصدر سابق، وأخرجه091: 6( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال تبارش املرأة املرأة فتنعتها لزوجها )0)

ال تبارش املرأة املرأة حتى ملسو هيلع هللا ىلص سعود رِِضَ اهلل عنه بلفظ: قال رسول اهلل اإلمام أمحد يف املسند عن ابن م

 ( مصدر سابق. 061، 381: 0تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها )
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 . (0)أجلإىٰل  باع مجال له يدعى عصيفري بعرشين بعريااهلل عنه رِِضَ  أن علياـ 

 عىلٰ  فالدية التي فرضت، استدل املجيزون للسلم يف احليوان بجواز ثبوته يف الذمةـ 

 وكذلك املهر إذا كان من، عاقلة القاتل خطأ بأسنان معلومة هي يف احلقيقة ثابتة يف الذمة

 . وكان مؤجال، احليوان

 ذلك أنعىٰل  وردوا، البقرة لبني إرسائيل فعلموها بالوصفوصف تعاىٰل  إن اهللـ 

فيقل ، منوال واحدعىٰل  بخالف الثوبني إذا نسجا، التفاوت بعد الوصف يبقى فاحشا

 . التفاوت بينهام

 . وأثبت مهرا يف الذمة، ومائة من اإلبل دية يف الذمة، (1)أثبت الرشع الغرةـ 

 مع أن رشط الدعوى والشهادة، دة بهصحة الدعوى باحليوان املوصوف والشهاـ 

 . كون املدعي واملشهود به معلوما

 بأن مبنى املهر، وقد ناقش األحناف جواز أن يكون املهر من احليوان دينا يف الذمة

 ألنه يتحمل؛ واالعتبار بالنكاح غري سديد»: بل يصح العقد من غري ذكره، التسامحعىٰل 

وببدل جمهول وهو مهر ، ه يصح من غري ذكر البدلأال ترى أن، جهالة ال يتحملها البيع

 وناقشوا وصف البقرة، (3)«فال يستقيم االستدالل، وال يصح البيع إال ببدل معلوم، املثل

أما وصف الرجل أو املرأة ، وليس السلم كذلك، بأنه وصف لغائب موجود ومعني

 . (0)ال لكامل الوصف، فلَِخْشية الفتنة

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا مسند 11: 8( مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب بيع احليوان باحليوان )0)

 ( مصدر سابق. 000صاإلمام الشافعي )

 ( مصدر سابق. 353: 3ة: ويعنى هبا العبد واألمة، النهاية يف غريب احلديث البن األثري )( الُغرَّ 1)

 ( مصدر سابق. 119: 5( الكاساين، البدائع )3)

 ( مصدر سابق. 79: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)
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 : الختيار

 ،ل عرض أدلة اجلمهور أن السلم يف احليوان ثابت بالسنة الرشيفةيتضح من خال

وأن اعرتاض األحناف بأن تسليم ، كام أن احليوان املوصوف يصلح أن يثبت يف الذمة

 دـلتحديد صفات املثل الواجب الرد يف عق كاٍف احليوان املقرَتض يف جملس القرض 

وذلك من ، متعاملني هبا جيداال فرق بينه وبني أن يوصف بصفات معروفة لل، القرض

 وال مانع من حتديد نموذج للمسلم فيه من، الل واقع التعامل والتجربة والعرفـخ

فيصبح الوصف معروفا بالدقة التي ، أو هذه البقرة، بأن يقال مثل هذا اجلمل، احليوان

 . قبل هبا األحناف قرض احليوان

لم يف احليوان واألدلة املانعة وقد مجع يف سبل السالم بني األحاديث املبيحة للس

 ،(0)وهو بيع كالئ بكالئ، بيع احليوان باحليوان نسيئة من الطرفنيعىٰل  بأن املنع وارد، منه

أن أحاديث منع السلم يف احليوان ناسخة لألدلة املبيحة وإن مل يكن إىٰل  وذهب احلنفية

معرفة إىٰل  بالنسخ حيتاجويناَقش هذان القوالن بأن القول ، (1)البيع نسيئة من الطرفني

 واجلمع، النسخ إال إذا تعذر اجلمعإىٰل  أنه ال يصارإىٰل  باإلضافة، املتأخر من تلك األدلة

واألحاديث ، السلف يف احليوان نسيئة من الطرفنيعىٰل  ممكن بحمل أحاديث النهي

 . ومنها تعجيل رأس املال، السلم برشوطهعىٰل  املبيحة

 : رشوط السلم يف احليوان

 إن اجلمهور أباحوا السلم يف احليوان بالرشوط الرشعية الواجب توافرها يف املسلم

 ةـوكيفي، ولكن البد من توضيح تلك الرشوط من خالل عرض أمثلة الفقهاء، فيه

                                           

 ( مصدر سابق. 850: 3( الصنعاين، سبل السالم )0)

 ( مصدر سابق. 60: 0( الطحاوي، رشح معاين اآلثار )1)
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 ولعل اشرتاط أن ال جيمع بني البدلني علة ربا الفضل هو أجدر، تطبيقهم تلك الرشوط

 كان كاِل البدَلني من احليوان يتقارب يف نأ اصةخ، تلك الرشوط بالبيان والتوضيح

يعد فارقا ُمهام يف الفصل بني ، ه أن اختالف املنفعةـوكام سبق بيان، اجلنس مع اآلخر

  .اختالف املنافع يف احليوانعىٰل  وفيام ييل أعرض شيئا من أمثلة الفقهاء، األجناس

 : التعليم والتدريب* 

وتوصيل كتاب من مكان ، كالصيد، رشعية صنعة معلَّمٍ فيجوز إسالم حيوان 

 ،وكذلك احليوانات التي تستخدم يف عرض رياضات معينة أمام مجهور من الناس، آلخر

 . (0)ولكنها غري معلَّمة، يف حيوانات أَخَر مثلها

َغر والكرَِب *   : الصِّ

ولكن ينبغي أن يالحظ يف األجل أن ، حيث جيوز إسالم صغري احليوان يف كبريه

 ويصبح السلم، وهو إقراض الصغري لريجع كبريا عند األجل، حمظورإىٰل  دي ذلكال يؤ

 . (1)أو أن يسلم كبريا يف صغري خيرج منه، وذريعة للربا، ساترا لقرض جر نفعا

 : نوع اإلنتاج* 

اختالف أفراد اجلنس الواحد من احليوان يف نوع اإلنتاج يعد من قبيل اختالف 

 . (3)أو كثرة اللحم، أو قوة احلمل، رة اللبنومن أمثلة ذلك كث، املنفعة

، ومنعوه يف موضع آخر، يالحظ مما سبق أن املالكية أباحوا سلم الصغري يف الكبري

، املنفعة أن اختالف السن عالمة من عالمات اختالف، ومن املمكن أن جيمع بني القولني

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  350: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 فام بعدها(، مصدر سابق.  308: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 ( مصدر سابق. 308: 5( عليش، منح اجلليل )3)
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 يقل كثريا، الصوف أو الشعرإنتاج احليوان الصغري سواء يف العمل أم إنتاج اللبن أو ن إإذ 

أما إن تقارب السن وتقاربت ، هذا يباح سلم الصغري يف الكبريوعىٰل  عن إنتاج الكبري

 . عندئذ يمنع سلم الصغري والكبري لتقارب املنفعة، املنفعة يف العمل واإلنتاج

 فيعترب»: قال يف منح اجلليل، ومنع املالكية سلم دجاجة َبيوض يف دجاجتني دوهنا

 ...دجاجة بيوض يف دجاجتني دوهنا فيهفال جيوز سلم ، تالف الطري بالتعلم ال بالبيضاخ

 وال، فال جيوز سلم ديك يف دجاجتني، وال يعترب اختالف الطري بالذكورة واألنوثة

 أنه كاملعز من :األول: ويف الضأن قوالن»: وقال يف السلم بني الضأن واملعز، (0)«عكسه

 أن اختالف منفعة الضأن بكثرة اللبن وقلته ال عربة والثاين، لبنحيث اختالف املنفعة بال

 . (1)«وغالبا ما تراد منها منفعة الصوف، وذلك ألن لبنها قليل عادة، هبا

 ر منـأقوى بكثي، إن اختالف املنفعة بني الدجاج الالحم والدجاج البياض

حيث أبيح ، الصوف من حيث إنتاج اللبن أو، االختالف يف املنفعة بني الضأن واملعز

 ،لذا كان من األوىل أن يباح السلم يف ما هو أقوى اختالفا يف املنفعة، السلم بعضهام ببعض

فمنها ما ، السيام أن واقع التعامل اآلن يصنف الطيور أصنافا عديدة العتبارات خمتلفة

فاوتا بل الدواجن ختتلف فيام بينها يف وفرة اإلنتاج ت، أو اللحم، قد يقصد منه البيض

 ويمنع يف، فلامذا يباح السلم يف بعض احليوان يف مثله لوفرة اإلنتاج كاملعز والبقر، كبريا

عىٰل  ةـإن من األقرب للصواب أن تنسحب قاعدة اختالف املنفع ؟ر كالدجاجـآخ

  .طاملا كان اختالف املنفعة متحققا وواضحا، احليوانات مجيعها

وأوجبوا وصف احليوان بكل ، الصفات ومنع الفقهاء السلم يف احليوان جمهول

َمن، والذكورة، ويف احليوان وسنه»: ما خيتلف به الثمن قال يف املخترص ِّيام، والسِّ  وضدَّ

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  350: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 صدر سابق. ( بترصف، م308: 5( عليش، منح اجلليل )1)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



350 

 . (0)«أو معلوفا، وراعيا، وَخِصي ا، ويف اللحم

 ال جيوز السلم يف النحل»: قال يف املجموع، ومنع الشافعية السلم يف النحل جلهالته

كام منع بعضهم ، (1)«وال كيل، وال وزن، ألنه ال يمكن حرصه بعدد؛ وإن جوزنا بيعه

: قوالن ويف السلم يف شاة لبون»: وهو موضع نظر، السلم يف شاة لبون جلهالة اللبن

 جيوز ألن اجلهل باللبن ال حكم :والثاين، ألنه سلم يف شاة ولبن جمهول، ال جيوز :أحدمها

 . (3)«له مع الشاة كام نقول يف بيع شاة لبون

 ،صفة الشاة أهنا لبونعىٰل  ذلك أن السلم جارٍ ، الصوابإىٰل  والقول الثاين أقرب

 وتبني أهنا ليست لبونا حق، حتى لو كان رضعها مليئا لبنا، لبنها الذي يف رضعهاعىٰل  ال

اة، للمشرتي الرد بالعيب ، وحيق للمشرتي الرد بالعيب، كام هو احلال يف الشاة املرَُص 

 ما يف رضعها قليال أوإىٰل  فإذا كان السلم يف شاة لبون ال يلتفت، ة الوصفوعدم مطابق

 ،بخالف رْشِط كوهنا لبونا منتجة للبن، وذلك أنه رْشُط شاة مع لبن واللبن جمهول، كثريا

 وذلك ملعرفة كيفية، وهذه بعض األمثلة فيام يتعلق بالسلم يف احليوان، فإن السلم صحيح

 . وخاصة فيام يتعلق ببَديَلِّ السلم، العامة يف السلمتطبيق الفقهاء للرشوط 

 : السلم يف اللحم* 

 ولكنهم اختلفوا يف، منع السلم يف احليوانإىٰل  ذهب األحناف غري أيب يوسف

 ،وقال بجوازه الصاحبان برشوط، جواز السلم يف اللحم فمنعه أبو حنيفة للجهالة

بأن حمل املنع ، بني قول اإلمام والصاحبني ومن احلنفية من مجع، (0)قوهلامعىٰل  والفتوى

                                           

 ( مصدر سابق. 090ص( خليل، خمترص خليل )0)

 ( مصدر سابق. 018: 03، املجموع )املطيعي (1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  017: 03، املجموع )املطيعي (3)

 ( مصدر سابق. 80: 7( مصدر سابق؛ وأيضا ابن اهلامم، رشح فتح القدير )080: 3( الفتاوى اهلندية، )0)
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 وذلك بتحديد موضع اللحم من، عند اإلمام إن مل يكن اللحم موصوفا بام يرفع جهالته

 هذا ال خالف بني الصاحبني واإلمام يف إباحة السلموعىٰل  ،أو الساق، أو الظهر، الكتف

 نع ذلك لتعذر استقصاءوذلك ألن اإلمام م، ولكن هذا اجلمع أمر مستبعد، (0)يف اللحم

 . (1)الوصف إذ يبقى بعد الوصف جهالة مؤثرة

َمن واهلزال وكثرة العظم وقلته  فيجوز السلم فيه اتفاقا لعدم، أما ما ال خيتلف بالسِّ

وألنه ال ختتلف بالسمن ، والشحم، وجيوز السلم يف األَْليَة»: قال يف البدائع، (3)اجلهالة

 واملهزول وغري، حم فإن التفاوت بني غري السمني والسمنيبخالف الل، واهلزال إال يسريا

 . (0)«املهزول تفاوت فاحش

وذلك من ، ويتأكد أن قول أيب حنيفة هو منع السلم يف اللحم ولو كان موصوفا

جمهول لتفاوت عىٰل  السلم يف اللحم يقعن إإذ ، خالل إباحة اإلمام السلم يف السمك

معلوم ، حلم السمك فإن مضمونه من العظم قليلبخالف ، اللحم بقلة العظم وكثرته

 . لذلك فرق بني حلم السمك وغريه؛ إهداره بني الناس

 ،واملشاهد يف بيع اللحم حاال بعظمه جريان املكايسة بني البائع واملشرتي يف العظم

فكيف يف املؤجل ، وكثريا ما يقع النزاع بني اجلزار واملشرتي يف بيع اللحم بعظمه حاال

أن اللحم خيتلف  :الثاين. وعليه جيوز عنده تسلم اللحم املنزوع العظم؛ التسليم املؤخر

 فقد يكون انتهاء األجل يف فصل، فلو أسلم يف حلم سمني، بحسب الفصول ِسَمنا وهزاال

 . وهو ال جيوز، ذلك يكون سلام يف املنقطعوعىٰل  ؛اهلزال

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 80: 7رشح فتح القدير ) ( ابن اهلامم،0)

 ( مصدر سابق. 101: 5( الكاساين، البدائع )1)

 ( مصدر سابق. 605: 0( الزحييل، د. وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته )3)

 ( مصدر سابق. 100: 5( الكاساين، البدائع )0)
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 سلم يف الصغار دون الكبارفأبيح ال، وقد وقع اخلالف يف إباحة السلم يف السمك

 ووافق الصاحبان اجلمهور يف إباحة. (0)لذات األسباب التي منع اإلمام السلم يف اللحم

حيث جيب وصفه بام يرفع ، وذلك ضمن الرشوط الرشعية يف السلم، السلم يف اللحم

  جيوزمن أسلف يف حلم فال»: قال يف املجموع، وبام يقطع النزاع بني املتعاملني، اجلهالة به

أو َذَكر َثنِي  ، حلم ماعز َخيِص  ، حتى يصفه
 وإن رشط موضعا من ...أو جدي رضيع، (*)

كام يتميز ، ألن العظم ال يتميز من اللحم؛ ذلك املوضع بام فيه من العظم نُوز، اللحم

 . (1)«التمرعىٰل  وقاسه، التبن واملدر واحلجارة من احلنطة

أو غنم ، كلحم بقر، يف اللحم بيان جنسهومن الصفات الواجب بياهنا يف السلم 

 نحوعىٰل ، وراعية أو معلوفة، وسنه صغريا أو كبريا، ذكر أو أنثى، ونوعه كضأن أو ماعز

ويشرتط يف السلم يف حلم الطري ، ومن الفخذ أو من الكتف أو اجلنب، يؤثر يف حلمها

، كالكتف،  اللحمومنع املالكية أن حيدد مكانا معينا عند السلم يف، (3)الرشوط نفسها

 ال: قال، قيل البن القاسم أحُيتاج لِذْكر كونه من جنب أو يد»، واجلنب والصدر وغريمها

 . (0)«وهو باطل، إنام يقوله أهل العراق

: جاء يف الروضة، ومنع الشافعية السلم يف الرؤوس واألكارع لعدم انضباطها

                                           

( مصدر 35: 3اختالف العلامء )( مصدر سابق؛ وأيضا اجلصاص، خمترص 100: 5( الكاساين، البدائع )0)

 سابق. 

 الثنية من الغنم والبقر ما دخل يف السنة الثالثة، ومن اإلبل ما دخل يف السادسة، النهاية يف غريب احلديث (*)

 ( مصدر سابق. 116: 0)

 ( مصدر سابق. 003: 03، املجموع )املطيعي (1)

فام  117: 3أيضا الرميل، هناية املحتاج )( بترصف مصدر سابق؛ و161: 3( النووي، روضة الطالبني )3)

 فام بعدها( مصدر سابق.  105: 3بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج )

 ( مصدر سابق. 368: 5( عليش، منح اجلليل )0)
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 وهو األظهر ألهنا، قولعىٰل  سواألكارع مثل الرؤو، ال جيوز السلم يف رؤوس احليوان»

 والقول، وألن معظمهام العظم وهو غري مقصود، واملشافر، أجناس غري منضبطة كاملناخر

 وأن، اجلواز برشط أن تكون منقاة من الشعر والصوف وأن تكون نيئة غري مطبوخة :الثاين

 . (0)«فإن ُفِقد أحد هذه مل جيز السلم، السلم فيها وزنا

 : طيورالسلم يف حلم ال

لعدم ، فمنعوا السلم يف حلمها، واختلف الفقهاء يف جواز السلم يف حلوم الطيور

وألهنا يف حكم املنقطع حيث أهنا ، ضبط أوصافها من حيث السن واحلجمعىٰل  القدرة

 ألنه ال يضبط؛ وال جيوز السلم يف الطري»: جاء يف املجموع، ، ال تقتنى وال حتبس للتوالد

 ربَ وكِ ، والصغر، وللنووي قول بجوازه إذا ذكر النوع، دره بالذرعوال يعرف ق، بالسن

 هذا يف حلوم طيور ال: وقيل، وال جيوز يف حلوم الطيور»: ويف الفتاوى اهلندية، (1)«اجلثة

 فقيل ال جيوز، فأما ما تقتنى وحتبس للتوالد، وال حتبس للتوالد فهي بمعنى املنقطع، تقتنى

 . (3)«وقيل جيوز باالتفاق وهو األصح، خالفا هلام ـ تعاىلٰ  رمحه اهللة ـ عند أيب حنيف

 : الفرق بني السلم يف احليوان والسلم يف أجزائه

 ن النص الوارد فيه ال ملعنىـعدم جواز السلم يف احليوان لعيإىٰل  ذهب احلنفية

وبنَوا ، ألهنا عددي متفاوت؛ واألكارع، كالرؤوس، ومنعه بعضهم يف أطرافه، النص

 وأباح بعضهم السلم، حيث أحلقوا أبعاض احليوان به، منع السلم يف احليوانعىٰل  نعهذا امل

                                           

 (فام بعدها 013، 010: 03، املجموع )املطيعي( مصدر سابق؛ وأيضا 160: 3( النووي، روضة الطالبني )0)

( مصدر سابق؛ وأيضا ابن اهلامم، رشح فتح القدير 101: 3مصدر سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج )

 ( مصدر سابق. 81: 7)

 (، مصدر سابق. 017: 03، املجموع )املطيعي (1)

 ( مصدر سابق. 85، 79: 7( مصدر سابق؛ وأيضا ابن اهلامم، رشح فتح القدير )080: 3( الفتاوى اهلندية )3)
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وذلك ألن النهي عن السلم يف احليوان إما أن يكون متعبَّدا به ، يف األطراف واألكارع

ال يصُدق عليها ، ورأسه، وَأْليَته، وعليه فإن أجزاء احليوان كلحمه؛ ال يقاس عليه غريه

 . ليه ال يدخل السلم يف حلم احليوان دائرة النهيوع، وصف احليوان

فيلحق به ما هو يف ، وإما أن يقصد به النهي عن السلف يف احليوان وما يف معناه

وهذا غري متوفر ، وما ال يمكن ضبطه، معناه من حيث التفاوت اخلفي املؤثر يف املالية

مع أنه من ، أثناء احلياة ألن هذا التفاوت الفاحش اخلفي يكون؛ يف أجزاء احليوان أيضا

، والنوع، والعرض، أو بذكر الطول، املتفق عليه عندهم جواز السلم يف اجللود وزنا

 لذلك رجح يف رشح فتح؛ وال جيوز السلم يف اجللود عددا لعدم وضوح القدر، واجلودة

 . (0)وباقي الرشوط، القدير السلم يف الرؤوس واألكارع وزنا بعد ذكر النوع

  :الختيار

 إذ، وهو جواز السلم يف اللحم، ن من احلنفيةـأختار رأي اجلمهور والصاحبي

 وحتديد، وكوهنا معلوفة أو راعية، باإلمكان وصفه وصفا يرفع جهالته ببيان نوع احليوان

ه معلوما ـويصبح املسلم في، أو الظهر، أو اجلنب، وموضع القطع من الفخذ، سنها

وال يمنع السلم يف اللحم جلهالة ، عامالت اإلباحةحيث إن األصل يف امل، للمتبايعني

 مثل التمرة، وقدر حسب نوع احليوان وصفته، ألنه معلوم باملامرسة والعمل، العظم فيه

 . لقلة عظمه بالنسبة للحم؛ واإلباحة يف السمك من باب أوىل، ونواهتا

بل من ، رصوْليُعلم أن رشوط املسلم فيه سواء كان حلام أو غريه ليست من باب احل

 فإن قيم هذه األشياء واألغراض منها، قبيل توضيح ما ختتلف به القيم وأغراض الناس

وبالتايل ال بد من وصف املسلم فيه بكل ما خيتلف به ، ختتلف باختالف األمكنة واألزمنة

                                           

 ( بترصف، مصدر سابق. 81: 7( ابن اهلامم، رشح فتح القدير )0)
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النحو الذي ينفي اجلهالة عن املسلم فيه بحيث ال عىٰل ، السعر والغرض بني املتبايعني

 مما يدخل، وبالتايل فسخ العقد جلهالة املسلم فيه، ا يف املستقبلـنزاع بينهم إىلٰ  يؤدي

 ال سيام وأن االستبدال باملسلم فيه أمر ال يْسَلم، املتعاقدين يف مشكلة دين متعثر السداد

 وفيام ييل أوجه متويل اإلنتاج، وحتى ال ندخل يف متاهة الديون املتعثرة، من عدم اجلواز

 . احليواين

 : لتمويل النقديا

 ثم يتوىل املسلم، بالتمويل النقدي يدفع رب السلم رأس املال نقودا للمسلم إليه

 ويعطي التمويل النقدي، إليه متويل إنتاج املسلم فيه بالوسائل واألدوات التي يراها مناسبة

 ادةوبوصفه خبريا يف امل، للمسلم إليه حرية البحث عن املواد الرضورية إلنتاج املسلم فيه

 . يستطيع أن يتحقق من صفات تلك املواد وخصائصها، املسلم فيها

وفرة يف تكلفة إىٰل  مما يؤدي، معرفته بأسعارها وأماكن توافرهاإىٰل  باإلضافة

، وكالمها مصلحة للمتعاملني بالسلم، أو نقصان يف السعر، ومزيد من الربح، اإلنتاج

 وكذلك، إليه اخلبري بالسلعة املسلم فيهاألجل ذلك ُيعد التمويل النقدي أفضل للمسلم 

 . ألرباب السلم الذين ال خربة هلم يف إنتاج املسلم فيه وإعداده

 : التمويل العيني

 ،شكل سلع خمتلفةعىٰل  وذلك، هبذا التمويل يقدم رب السلم رأس مال السلم عينا

 يف سلم حيوانوال يكون ذلك إال ، وينبغي أن يالحظ ُخُلو  البدلني من علة ربا الفضل

 وأن اختالف املنفعة يف، وقد أوضحت آنفا ما يعد جنسا واحدا وما ليس كذلك، بمثله

 إن كان، وَمْعز وَمْعز، وإبل وإبل، حتى ولو بني بقر وبقر، احليوان يعد اختالفا يف اجلنس

 إىلٰ  برشط أن ال يؤدي ذلك، وقوة العمل واحلمل، ككثرة اللبن، اختالف املنافع واضحا
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 أو، فتكون قرضا جرَّ نفعا، ثم يعيدها كبرية، كأن يسلم شاة صغري ة يف كبرية، (0)زابنةامل

  :ويمكن تقديم التمويل العيني بالوسائل التالية، أن يسلم كبريا يف صغريين خيرجان منه

 . وأدوية بيطرية، شكل أعالف للحيوانعىٰل  تقديم رأس املالـ 

 ،سواء باإلرشاف اإلداري أم الفني، افيةشكل خدمة إرشعىٰل  تقديم رأس املالـ 

 وبرشط املبارشة يف تقديم هذه اخلدمة عن طريق، وهو من قبيل تقديم رأس املال منفعة

 . توفري العاملني املختصني يف تلك املزرعة

 وبذلك ال بد من مالحظة اختالف املنفعة بني رأس، تقديم رأس املال حيواناتـ 

 . املال واملسلم فيه

حتتاجها ، شكل أدوات وآالتعىٰل  ه الصورة يقدم رب السلم رأس املالوهبذـ 

 واملخابر التي حتتاجها، واآلليات اخلاصة بتصنيع العلف، كاملحالب اآللية، مزارع احليوان

 . املزارع لفحص جودة اإلنتاج

 ،يف شكل أدوات صيد، ويقدم رأس املال للذين يعملون يف جمال صيد السمكـ 

 . ريثام يتم تسويق ذلك الصيد، وخمازن مناسبة لتخزين صيدهم ،وزوارق مائية

 : ميزات السلم يف اللحم واحليوان

إن إلباحة السلم يف اللحم واحليوان أثر مهم يف تنمية ثروات جديدة يف بالد ـ 

 التي يتمتع العامل اإلسالمي بنصيب، سواء فيام يتعلق بالثروات البحرية أو الربية، املسلمني

فإن هذا النوع من السلم يشكل دعام قويا للعاملني يف جمال العناية باحليوان ، هاوافر من

                                           

ْبن، وهو الدفع، كأن كل واحد من املتبايعني( 0)  املزابنة: بيع الرطب عىٰل رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّ

 حلديثيزُبن صاحبه عن حقه فيام يزداد منه، أو بيع ما ال يعلم كيله بيشء معلوم من جنسه، النهاية يف غريب ا

 ( مصدر سابق. 105ص( مصدر سابق؛ وأيضا نزيه محاد، معجم املصطلحات االقتصادية )190: 1)
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الثروة احليوانية التي تترضر أو تكسد أحيانا لعدم وجود متويل عىٰل  وحيافظ، وتربيته

 . التسويق يف بعض األحيانعىٰل  أو عدم وجود قدرة، كاف

 وذلك يف حالة، يوان وإنتاجهفيام يتعلق برتبية احل، تطور كيفي وكميإىٰل  يؤديـ 

 بتوفري، شكل إرشاف إداريعىٰل  ما إذا قدم رب السلم إن كان من أهل اخلربة رأس ماله

 مما حيافظ، واإلرشاف الفني املناسب بواسطة األطباء البيطريني املهرة، اإلدارات الُكُفؤة

 . ر تلك اخلرباتالتي هتلك يف كثري من األحيان بسبب عدم توف، ثروتنا احليوانيةعىٰل 

إضافة خربات جديدة لدى املزارعني الذين مازالت خربهتم يف جمال إىٰل  يؤديـ 

وذلك عندما يكون قريبا من املسلم إليه صاحب اخلربة يف ، تربية احليوان خربة بدائية

 مما يفرض عليه أن، وذلك بوصفه هو املسؤول عن تسليم املسلم إليه، تربية احليوانجمال 

 . رأس مزرعته ريثام تتم عملية التسليم عىلٰ  يبقى

 وهو مسؤول، أما املرشف الفني واإلداري فيبقى مسؤوال يف حدود إرشافه وإدارته

ألن ذلك سيوقعه يف عقبة عدم تسلم ؛ وهو مترضر أيضا إن تعثر اإلنتاج، عن خطئه

 بالرشوط املتفقرب السلم توفري املسلم فيه عىٰل  إذ قد يتعذر، املسلم فيه يف الوقت املحدد

ولذا سيحرص ، وبقاء رأس املال دينا يف ذمة املسلم إليه، وبالتايل فسخ السلم، عليها

  .إنجاح اإلنتاجعىٰل  اجلميع

 قال يف البديل، ه حترير لقطاع اقتصادي مهم من هيمنة االقتصاد الربويـفيـ 

ألهنا اآلن ؛ للذبح جيوز السلم يف اللحوم واحليوانات احلية املعدة»: اإلسالمي للفوائد

فيصح أن تسلم مؤسسة التمويل اإلسالمية يف كذا طن من ، ينضبط مقدارها بالوزن

حيث يضبط مقدارها ، (0)وجيوز كذلك يف أبقار اللبن أو اإليالد، األبقار أو العجول

                                           

اإليالد: من الفعل أولد، أي األبقار أو احليوان التي يقصد من تربيتها ما تلده من احليوان، انظر املعجم ( 0)

 ( مصدر سابق. 680صالوجيز )
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عىٰل  ألن العرف جرى، وعمر كذا، بقرة سويرسي من فصيلة كذامئة  :بالعدد فيقال

 . ذلك

وهذا حمل اتفاق بني ، وكذا يف اللبن ومنتجاته، والطيور، لم يف الدواجنوجيوز الس

فيمكن ملرشوعات التمويل اإلسالمية أن متول نشاط مزارع ، األئمة األربعة وغريهم

 أمر هذه األنشطةعىٰل  بدال من جلوء القائمني، الدواجن ومزارع األسامك بطريقة السلم

 . (0)«االقرتاض بفائدةإىٰل 

 :  منتجات مزرعة بعينهاالسلم يف

وأباحه فقهاء املالكية برشوط ، مر فيام مىض عدم جواز السلم يف مزرعة بعينها

وأن ال يتأخر ، كأن يكون السلم من مالك املزرعة، وجه السلم احلُْكميعىٰل  خمصوصة

 ورـأي ظه؛ وأن يكون ذلك بعد اإلزهاء، رب السلم يف األخذ عن مخسة عرش يوما

 ،وهو سلم حكمي ال حقيقي(، املزرعة)  احلائطوكذلك كرَِب ، من العاهةحه وأمنه صال

أما إذا كان قليال فال ، وللاملكية قوالن يف السلم يف نسل احليوان املعني إن كان كثريا

ه ليس حمققا وال غالب ـوألن؛ ردد رأس املال بني السلفية والثمينةـوذلك لت، جوزـي

  .(1)الوجود

 الحتامل تردد رأس املال بني، ع السلم يف مزرعة صغرية بعينهاإن تعليل املالكية من

 دليل قوي بصحة قوهلم الثاين املبيح للسلم يف إنتاج، السلفية والثمنية الحتامل االنقطاع

 وهو منطبق متام االنطباق، ألمن انقطاع إنتاجها يف أغلب األحوال، مزرعة كبرية بعينها

نظرا لكرب حجمها ، أصبحت حتظى بثقة اجلمهور والتي، مزارع احليوان الكبريةعىٰل 

                                           

 ( مصدر سابق. 81صل اإلسالمي للفوائد )( عاشور، عبد اجلواد عبد احلميد، البدي0)

 ( بترصف مصدر سابق. 375: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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حيث مل تكن ، وقد أباح املالكية السلم يف املعني إن كان كثريا يف عرفهم، ووفرة إنتاجها

 والتي أصبح إنتاجها يتعدى حدود دوهلا، النحو املوجود اآلنعىٰل  هنالك املزارع الكربى

 . زارع أحق وأوىلفإن إباحة السلم يف هذه امل، دول أخرىإىٰل  السياسية

 : اجلوانب القتصادية لتمويل اإلنتاج الزراعي بالسلم: ثانيا  

 : همفهوم اإلنتاج الزراعي وأمهيت

والغالت الالزمة ، يقصد بالزراعة استغالل ظاهر األرض يف إنتاج املحاصيل

وقد . وتتميز الزراعة بأهنا املصدر الرئيس لقوت اإلنسان. (0)لطعام اإلنسان ومنافعه

  :(1)وتتلخص أمهية الزراعة بام ييل. هذه األرضعىٰل  مارس اإلنسان الزراعة منذ وجوده

 أن نسبة كبرية من السكان يفعىٰل  إذ تدل اإلحصائيات، توفري فرص العملـ 

 %51أن إىٰل  وتشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة، الدول النامية يشتغلون بالزراعة

 وتزيد هذه النسبة لتصل، لزراعة والنشاطات املرتبطة هبامن سكان العامل يشتغلون با

 . % يف بعض الدول اإلفريقية91أكثر من إىٰل 

 ،ةـإذ يتوفر الغذاء من املنتجات الزراعي، واملسكن، والكساء، توفري الطعامـ 

 ،كام يتوفر الكساء من منتجات القطن، واملنتجات احليوانية، والفاكهة، كاحلبوب واخلرض

أو عن طريق مقايضة ، ويتوفر السكن من منتجات الغابات واألشجار، واحلرير، والكتان

                                           

(، املنصورة، 391ص( بسيوين، سعيد أبو الفتوح حممد، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية )0)

 م. 0988 = هـ0018، 0دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، ط 

اش، حممد ررشاش مصطفى، سامي الصناع، زهري عبد اهلل، أمحد محيدة، التمويل الزراعي ( حترير: ررش1)

 (، عامن، املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية9ص)

رقم الطبعة، لغرب آسيا، االحتاد اإلقليمي لالئتامن الزراعي يف الرشق األدنى وشامل إفريقيا، بدون 

 م. 0995
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وبتحقيق توفري الطعام يتحقق األمن ، الفائض يف القطاع الزراعي باملنتجات الصناعية

 . وتوفري العمالت الصعبة، كام ينجم عنه تقليل استرياد السلع الزراعية، الغذائي

مالت الصعبة التي يمكن أن تستعمل يف رشاء لتوفري الع، حتقيق فائض للتصديرـ 

أو يف حتسني ميزان املدفوعات لصالح ، ووسائل التقنية احلديثة، املدخالت الزراعية

  .االقتصاد الوطني

 واملواد، وذلك من فائض العاملة الزراعية، توفري املوارد لتنمية القطاعات األخرىـ 

 أو ما يطلق عليه أحيانا الفائض، الزراعيةوالفائض من رؤوس األموال ، األولية الزراعية

 . الزراعي الذي يستثمر خارج القطاع الزراعي

واستهالكها داخل ، ر لرتويج منتجات القطاعات األخرىـتوفري سوق كبيـ 

 . تنمية تلك القطاعاتعىٰل  مما يساعد، القطاع الزراعي

 : واقع اإلنتاج الزراعي يف العامل العريب واإلسالمي

خاصة وأن ، ن اإلنتاج الزراعي يؤدي دورا أساسيا يف التنمية االقتصاديةال شك أ

وأن مشكلة الغذاء مل تبق مشكلة ، من وظائفه تزويد أفراد املجتمع بحاجتهم من الغذاء

وأصبحت ، بل أصبحت مشكلة هلا أبعادها السياسية واألمنية أيضا، اقتصادية فحسب

الدول التي عىٰل  ول التي تتمتع بالوفرة الغذائيةالغذاء وسيلة تضغط هبا الدإىٰل  احلاجة

 . تعاين من نقص يف الغذاء

 رةـففي فت، إن العامل العريب مع موارده الغنية ما زال يعاين من نقص الغذاء فيه

 حيث أظهرت إحدى الدراسات أن معدل، الثامنينات شهد استفحاال يف العجز الغذائي

 قد( 0995-0981) عربية خالل اخلمسة عرش عاماالنمو احلقيقي يف اقتصادات الدول ال
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 وبلغت نسبة، (0)%1.9بينام بلغ متوسط معدل نمو السكان للفرتة نفسها هو ، %0بلغ 

 حيث، مليار دوالر أمريكي 01.0م حوايل 0997الفجوة الغذائية يف العامل العريب سنة 

 تراوحت بني، م يف بعض السلع الغذائية0996ازدادت نسبة الفجوة مقارنة بالعام 

وتتلقى العديد من الدول . (1)% لكل من األرز والشعري 00.5، % يف الفاكهة1.1

مع العلم بأن هذه ، (3)اإلسالمية معونات غذائية أمريكية مقرتنة غالبا برشوط تدخلية

املساعدات ال تساوي إال شيئا يسريا من فوائد األموال اإلسالمية يف مصارف أوروبا 

 . (0)وأمريكا

غم أمهية قطاع الزراعة إال أن معدالت اإلنتاجية يف هذا القطاع ال تزال ور

، العديد من املعوقاتإىٰل  ويعزى ذلك، منخفضة كثريا باملقارنة مع املعدالت العاملية

                                           

(، جملة 99ص( الزقلعي، عبد احلفيظ حمفوظ، متويل املرشوعات الصغرية آلية ملكافحة الفقر والبطالة )0)

 م. 1111(، السنة التاسعة، 09بحوث اقتصادية عربية العدد )

 ، الصندوق العريب(، أبوظبي، األمانة العامة جلامعة الدول العربية01ص( التقرير االقتصادي العريب املوحد )1)

  م.0999لإلنامء االقتصادي واالجتامعي، صندوق النقد العريب، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، 

( إن النقص اخلطري يف الغذاء يف العامل العريب ال يقل خطرا عن التهديد العسكري األجنبي، حيث تستغل 3)

وطة حيث تفرض رشوطها إلدارة االقتصاد، وحتوير الدول االستعامرية هذه احلاجة بتقديم معونات مرش

السياسات االقتصادية وأنامط التنمية وتوجهاهتا، والتخيل عن بعض األهداف االجتامعية، وتقليص دور 

القطاع العام. وعىٰل املستوى الداخيل فإن االعتامد عىٰل العون اخلارجي يشيع االسرتخاء واالتكالية وحيبط 

يني ويزيد من الكلفة االجتامعية، ويعمل عىٰل توزيع الدخول لصالح طبقات اجتامعية جهود املنتجني املحل

معينة ويعمل عىٰل زيادة الضغوط والتدخالت، وكثريا ما ساهم العون األجنبي يف عرقلة عمليات 

 ( بريوت،36صالتكامل القومي، انظر زلزلة، عبد احلسن، العمل العريب املشرتك واالعتامد عىٰل الذات )

 م. 0987، 0دار الشباب، ط

(، 510 :0( انظر الريموين، عيسى، بحث بعنوان: قضايا التنمية واألمن الغذائي يف العامل اإلسالمي )0)

 التنمية من منظور إسالمي، مصدر سابق. 
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 واالعتامد، والتي تبلغ ثلث األراِض الصاحلة للزراعة، منها ضآلة رقعة األراِض املزروعة

 وضعف حجم، وسائل اإلنتاج احلديثةإىٰل  واالفتقار الكبري، يةالزراعة املطرعىٰل  الكبري

 . (0)شح املوارد املائية املتجددةإىٰل  باإلضافة، االستثامرات املوجهة لقطاع الزراعة

إن حجم االستثامر يف الزراعة ال يتناسب مع األمهية احلقيقية لقطاع الزراعة من 

 يف العامل العريب (1)شكل السكان الزراعيونحيث ي، حيث األمهية النسبية لوزهنا السكاين

وبلغت نسبة العاملني ، (3)م0991% من السكان وفقا إلحصاءات 35.6مثال حوايل 

 ضـا بلغت يف بعـبينم، % من إمجايل القوى البرشية العاملة36.5ة حوايل ـبالزراع

وأيضا ؛ (5)م0985% من قوة العمل سنة 51ويف العامل العريب ، تقريبا (0)%81البلدان

 حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي، ال يتناسب مع مسامهته يف نسبة الناتج املحيل اإلمجايل

، %03، م0998، م0997، م0996، م0995الناتج املحيل اإلمجايل يف السنوات إىٰل 

 وتزويد، وال مع دوره يف حتقيق األمن الغذائي، التوايلعىٰل  03.6%، 01.6%، 01.9%

                                           

 م، مصدر سابق. 0999(، 18ص( التقرير االقتصادي العريب املوحد )0)

ذين يعتمدون يف معيشتهم عىٰل النشاط الزراعي، فيشمل العاملني ( السكان الزراعيون يف دولة ما هم ال1)

بالزراعة وأرسهم، ومالك األرض الزراعية وأرسهم، وإن كانوا ال يعتمدون عىٰل الزراعة. انظر هيكل، 

 ( مصدر سابق. 305صعبد العزيز فهمي، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية )

(، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 006صالعربية الواقع واملمكن )( وزان، صالح، تنمية الزراعة 3)

 م. 0998، 0ط

م يف 0980%، وبلغت سنة 83%، ويف أوغندا 88%، ويف النيجر 81م يف كل من: جامبيا 0986( بلغت سنة 0)

%، انظر حسني، وجدي حممود، 81.0%، وتشاد 78.9%، والكامريون 81.0كل من: بنجالدش 

(، منشأة املعارف، بدون مكان النرش ورقم الطبعة 88صالعامل اإلسالمي بني الواقع واملرجتى )اقتصاديات 

وتارخيها، وهو ما يؤكد عىٰل رضورة االهتامم هبذا القطاع، من منطلق أن تنمية اإلنسان وتلبية حاجاته مها 

  أساس التنمية من املنظور اإلسالمي.

 ( مصدر سابق. 60صعريب املستقبلية من القوى البرشية )( زحالن، أنطوان، احتياجات الوطن ال5)
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 . (0)وكذلك دوره يف التجارة الداخلية واخلارجية، مواردها األوليةالصناعة املحلية ب

رغبة الدول النامية ومنها إىٰل  إن هذا اإلمهال لإلنتاج الزراعي يمكن أن يعزى

متجاهلة قطاع الزراعة الذي يرتبط ، التصنيع الرسيعإىٰل  الدول اإلسالمية يف التوجه

 فليست، كون أي منهام بديال عن اآلخرحيث ال يمكن أن ي، بالصناعة ارتباطا وثيقا

 وكيفية، بل هي قضية تنمية اإلنسان نفسيا وماديا، القضية قضية تنمية صناعية أو زراعية

 . (1)حتقيق رفاهيته

 : أهم املعوقات أمام الزراعة يف العامل العريب واإلسالمي

النظر إليه املسلمني عىٰل  إن اإلنتاج الزراعي يف العامل العريب واإلسالمي حيتم

وكنشاط اقتصادي له دور رئيس يف ، كعامل أسايس من عوامل االستقالل السيايس

لذلك ال بد من دراسة ، وحتقيق األمن الغذائي للعامل اإلسالمي، التنمية االقتصادية

 حتقيق الرقيعىٰل  والعمل، املعوقات التي تعرتض قطاع الزراعة والتغلب عليها ما أمكن

وفيام ييل أعرض أهم املعوقات التي تعرتض قطاع الزراعة يف . ملطلوباملستوى اإىٰل  به

 . العامل العريب

 : املعوقات الطبيعية* 

 حيث تزداد الرتبة ملوحة بسبب، واملراعي، واألمطار، واملياه، واملتمثلة يف الرتبة

وخروجها عن نطاق االستثامر ، مما يعرضها للتعرية، سوء استغالل األراِض وإدارهتا

                                           

 ( بترصف مصدر سابق. 006ص( وزان، صالح، تنمية الزراعة العربية الواقع واملمكن )0)

( انظر شابرا، حممد عمر، اإلسالم والتحدي االقتصادي، دون مكان نرش، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1)

م؛ وأيضا صقر، حممد فتحي، تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 0996=  هـ0006دون رقم الطبعة، 

فام بعدها(، دون مكان النرش، املرصف اإلسالمي الدويل لالستثامر  50صيف إطار االقتصاد اإلسالمي )

 م. 0988=  هـ0018والتنمية، دون رقم الطبعة، 
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 ارـمياه األمطعىٰل  % من األراِض تعتمد 81أما بالنسبة للمياه فإن حوايل . لزراعيا

أما املراعي والتي تبلغ . مما يعرض اإلنتاج الزراعي للتقلبات احلادة، كمصدر رئييس

% من مراعي العامل فهي تقع يف مناطق صحراوية يقل سقوط األمطار فيها  8.8حوايل 

 . (0)ملم سنويا 011عن 

امتداد مساحات كبرية من الصحاري يف البالد اإلسالمية التي إىٰل  باإلضافة هذا

 ويتطلب، مما يصيب هذه املساحة باجلفاف، ها مدار الرسطان يف آسيا وإفريقياـيمر ب

 انتشار اآلفات الزراعية يفإىٰل  باإلضافة، مرشوعات ري تستلزم استثامرات ضخمة

، اجلراد الذي ِّياجم الزراعة يف كل من احلبشةالعديد من البلدان اإلسالمية وخاصة 

ودودة ، وكذا عنكبوت النخيل، وجنويب اجلزيرة العربية والصحراء الكربى، والسودان

 . (1)القطن

 : املعوقات التقنية* 

، كاألسمدة الكياموية، وتتمثل يف نقص مستلزمات اإلنتاج الزراعي املحسنة

 . ات الزراعية ذات التقنية العاليةواملخترب، واآلالت الزراعية، واملبيدات

 : النقص يف الكوادر الفنية املدربة* 

 ،بسبب اهلجرة من الريف للمدينة، حيث تتناقص أعداد األيدي العاملة يف الزراعة

واألساليب ، عدم توفر األيدي املاهرة يف استخدام وصيانة املكائن الزراعيةإىٰل  باإلضافة

 . الفنية يف الزراعة احلديثة

                                           

بترصف، بغداد، معهد البحوث  فام بعدها( 70ص( القدو، بديع مجيل، مالمح من اقتصاديات الزراعة )0)

 م. 0985= هـ 0015والدراسات العربية، دون رقم الطبعة، 

 ( مصدر سابق. 91ص( حسني، وجدي حممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى )1)
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 : ضعف التصنيع الغذائي* 

 واحلفاظ، إن التصنيع الغذائي له دور كبري يف امتصاص الفائض الزراعي وختزينه

وال شك أن ضعف ، وتوفري فرص تسويقية أكرب أمام اإلنتاج الزراعي، صالحيتهعىٰل 

وتتمثل مظاهر ضعف التصنيع . اإلنتاج الزراعيعىٰل  الصناعة الغذائية له دور سلبي

 : (0)بام ييلالغذائي 

 . وال سيام يف وقت الذروة، عدم استطاعة املصانع امتصاص فائض اإلنتاجـ 

 وبالتايل نسبة الفاقد، مما يزيد األمحاض الدهنية، عدم كفاءة ختزين البذور الزيتيةـ 

 . من الزيت اخلام أثناء عملية التكرير

 اللـدم االستغوع، ةـت التقليدية ذات الكفاءة املتدنيـانتشار معارص الزيـ 

 ُبعد املعارص عن مناطقإىٰل  باإلضافة، االقتصادي لطاقة العرص املتاحة يف املعارص احلديثة

 . إنتاج البذور الزيتية

ال تعمل بكامل ، معظم تلك املصانع وخاصة مصانع السكر والغزل والنسيجـ 

ف العربية يف عدم االشرتاك الفعيل من قبل األطراإىٰل  ويعود ذلك، طاقتها التصميمية

 . وضع املواصفات الفنية للمصنع

إىٰل  مما يؤدي، عدم إجراء الصيانة الالزمة لألجهزة واملعدات قبل بدء املوسمـ 

 وينجم عن ذلك إرباك يف، توقف املصنع عن العمل إلجراء الصيانة التي مل جَتْر يف حينها

 . عمليات استالم املحصول

فيجد ، وغريها والقطن، كالشمندر السكري: معدم انتظام استرياد املواد اخلاـ 

                                           

(، الكويت، دار سعاد 101ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب هل يوقف نزيف االسترياد )0)

 م. 0999، 0اح، طالصب
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أو أنه يعمل بأقىص طاقة ، التوقف لتجميع كميات أكربإىٰل  املعمل نفسه أحيانا مضطرا

 . وهذا يؤثر تأثريا سلبيا يف كفاءة اآلالت واملعدات، له

عىٰل  وإطالعهم، مكتبات علمية لتوسيع مدارك العاملإىٰل  تفتقر كثري من املصانعـ 

 . لبحوث والتقنياتأحدث ا

 إلعداد الكادر الفني املتخصص، مراكز التدريب ودورات التدريبإىٰل  االفتقارـ 

 . وتبادل اخلربات بني املصانع املختلفة، وزيادة خربة العامل، يف خمتلف الصناعات

 ألن، وال يوجد قطع تبديل هلا، تعاين بعض الدول من وجود مصانع قديمة فيهاـ 

 آالتإىٰل  جني توقفوا عن إنتاج بعض اآلالت القديمة التي جرى تطويرهاالكثري من املنت

 . وال تتالءم مع النامذج القديمة، أكثر كفاءة

 : املعوقات التسويقية واألسعار* 

 اجـر نظام التسويق وحتديد األسعار من العوامل احلاسمة يف جمال اإلنتـيعتب

 وأسعار، بتسويق املنتجات بسهولة يسمح، فام مل يتوفر نظام تسويقي جيد، الزراعي

وعدم مباالة ، ضعف اإلنتاج الزراعيإىٰل  فإن من املؤكد أن ذلك سيؤدي، ةـمشجع

وتواجه الوطن العريب كجزء مهم من العامل اإلسالمي بعض الصعوبات . الفالحني به

 : ونستطيع حرصها بام ييل، واملعوقات يف هذا النظام

 ر حرا دون تدخل اهليئات الرسمية يف بعض الدوليرتك التسويق وحتديد األسعاـ 

 املحاصيل خوفا من حتكم زراعة بعضعىٰل  عدم تشجيع الفالحنيإىٰل  مما يؤدي، العربية

 . وبالتايل تدين القيمة املادية ملحاصيلهم، التجار باألسعار

 . واستغالهلم املنتجني، عمليات التسويقعىٰل  سيطرة الوسطاءـ 
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وكرب الفرق بني السعر الذي يتلقاه املنتج والسعر ، ت التسويقيةاختناق القنواـ 

-06فنصيب املنتِج بالنسبة ملحاصيله اخلرضية ال يتجاوز ، الذي يدفعه املستهلك املحيل

ويعترب هذا ، (0)% من سعر املستهلك61-51ويف الفاكهة ، % من سعر املستهلك01

قل الفرق بني السعرين كلام كان ذلك وكلام ، مقياسا ملدى كفاية العائد للمنتجالفرق 

 . التوسع األفقي والرأيس يف زراعتهعىٰل  حافزا للمنتج

التوازن بني عرض املنتجات إىٰل  عدم كفاءة أداء اخلدمات التسويقية املؤديةـ 

 . الزراعية والطلب عليها

 إىلٰ  التي غالبا ما تتسم بالتحيز، القصور يف ختطيط سياسات األسعار الزراعيةـ 

 . (1)حساب قطاعات اإلنتاجوعىٰل  صالح قطاعات االستهالك

اج ـوعدم كفاية طاقة املصانع واملخازن الستيعاب اإلنت، ة التسويقـصعوبـ 

 . وخاصة يف جمال الفواكه واخلضار، الزراعي

 عدم وجود مؤسسات تسويقية متكاملة ُتعنى بتسويق اإلنتاج الزراعي منـ 

إىٰل  ومن ثم إخراجه، أو تربيده وخزنه، وتصنيعه، وتوضيبه، كالقيام بفرزه، الفالحني

 . األسواق املحلية واخلارجية

 ،وصعوبة التزام عقود خارجية مسبقة، عدم توازن التسويق الداخيل واخلارجيـ 

 . (3)لعدم استقرار اإلنتاج الزراعي السنوي

                                           

(، بدون: مكان النرش، والنارش، والطبعة، 310ص( حبيب، إبراهيم حممد، املرشوعات الزراعية املتكاملة )0)

 وتارخيها. 

، 0(، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط011ص( النجفي، سامل توفيق، إشكالية الزراعة العربية )1)

  ( مصدر سابق.01صزراعي )م؛ وأيضا ررشاش وآخرون، التمويل ال0993

 فام بعدها( مصدر سابق.  103ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )3)
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 : السياسات السعرية الزراعية يف البلدان العربية* 

 يمكننا إبراز، أن البلدان العربية تتبع سياسات سعرية زراعية خمتلفة عىل الرغم من

 . (0)والتي تتلخص فيام ييل، بعض النقاط املشرتكة هلذه السياسات

 وإنام تستهدف فقط، مجيع األسعار الزراعيةعىٰل  إن هذه السياسات ال تشتملـ 

ذائية التي تسوقها واملنتوجات الغ، كتلك املخصصة للتصدير، أسعار بعض املنتوجات

، واملغرب، والسودان، ومرص، كام هو احلال يف سورية، زة الدولة والتعاونياتـأجه

 ،أما أسعار ما تبقى من منتوجات، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة

  .فهي خاضعة لقاعدة العرض والطلب يف السوق، واإلنتاج احليواين، واخلضار، كالفاكهة

 ،إن السياسة السعرية ليست نفسها لكل املنتوجات الزراعية املخصصة للتصديرـ 

بل ختتلف من ، أو املنتوجات الزراعية الغذائية التي تسوقها أجهزة الدولة والتعاونيات

 . آخرإىٰل  حمصول

يبدو دخل املزارعني الذين حتدد الدولة ، بسبب هذه السياسة املتنوعة لألسعارـ 

 ة بدخل املزارعني الذين تبقي أسعارـوذلك مقارن، هم متدنية نسبياـتأسعار منتوجا

 انخفاض املساحات املزروعة باملحاصيل املخصصةإىٰل  مما يؤدي، هم حرةـمنتوجات

ملصلحة املساحات املزروعة ، أو التي تسوقها أجهزة الدولة أو التعاونيات، للتصدير

  .لألسعارباملحاصيل غري اخلاضعة لسياسة حتديد الدولة 

 حيصل فرق واسع بني، بام أن هذه السياسات هي غالبا سياسات ضبط األسعارـ 

                                           

(، بريوت، مركز دراسات الوحدة 156ص( انظر رمحة، منى، السياسات الزراعية يف البلدان الغربية )0)

 ام بعدها(. ف93صم، النجفي، سامل توفيق، إشكالية الزراعة العربية )1111، 0العربية، ط
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وغالبا ، واألسعار العاملية هلذه املنتوجات، أسعار املنتوجات املحددة واملثبتة من الدولة

 . ما تكون يف صالح املستهلك

  ما خيصيف، إن بعض السياسات السعرية ال تأخذ يف االعتبار حتى أسعار الكلفةـ 

 . تثبيت األسعار

 هذه السياسة تفيد أوال الدولة التي تصدر وتستفيد من الفرق بني األسعار العامليةـ 

 ولكن، كام أن هذه السياسة تفيد أيضا املستهلكني، واألسعار الداخلية التي حتددها بنفسها

  .السياسة حساب دخول املزارعني املحددة أسعار سلعهم هبذهعىٰل  هذه االستفادة تكون

، وسياسة األسعار الزراعية، ال توجد أي عالقة بني السياسة العامة لألسعارـ 

  .دخول املزارعنيعىٰل  القضاءإىٰل  مما يؤدي، وسياسة األسعار اخلاصة بمستلزمات اإلنتاج

 ،ال يعلن عن السعر املدعوم من الدولة إال قبل أيام من احلصاد، يف بعض البلدانـ 

فإذا ، كام هي احلال يف العراق يف ما خيص القمح والشعري، قبل البذار هعنبدل اإلعالن 

وهكذا ال ، إذا كان احلصاد سيئا فيام يزاد الدعم، كان احلصاد جيدا خيفض سعر الدعم

يكون لسعر الدعم أي تأثري يف توجيه االستثامرات يف اجتاه أنواع اإلنتاج التي حتبذها 

  .الدولة

 تتحمل موازنة احلكومة الفرق بني سعر، لسعودية واإلماراتيف بعض البلدان كاـ 

 الفارق يدفعن إإذ ، والسعر العاملي، املبيع املنخفض الذي حتدده هي ملصلحة املستهلك

ولكنها مكلفة جدا ، هذه السياسة تفيد املنتج واملستهلك، اإلنتاجعىٰل  للمنتجني حلثهم

 . ملوازنة الدولة يف بعض األحيان

ع ـن من خالل بيـتضمن الدولة دخل املزارعي، ن أخرى كالسودانيف بلداـ 

 . املنتوجات باملزاد العلني بعد حتديدها احلد األدنى لسعر الرشاء
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 ،ومبيدات، إن معظم البلدان العربية تدعم أسعار مستلزمات اإلنتاج من أسمدة

أو بسعر ، جة حملياوالتي تبيعها أجهزة الدولة بسعر الكلفة إذا كانت منت، وبذار وغريها

ولكن ، أدنى من السعر العاملي إذا كانت مستوردة رشط أن تتحمل الدولة فرق السعر

 عىلٰ  ال يستطيع املزارعون احلصول، بام أن هذه املستلزمات توزعها الدولة أو التعاونيات

 نياملزارععىٰل  توزع مستلزمات اإلنتاج: ففي اإلمارات مثال، الكمية التي حيتاجون إليها

 . % من حاجة املزارعني15ولكن الكمية املوزعة ال متثل سوى ، بنصف السعر

 األفراد بأسعارعىٰل  يف املغرب توزع مستلزمات اإلنتاج التي تدعم الدولة أسعارها

هبدف تشجيع التعاون ، أكثر ارتفاعا من التي تسلم لتعاونيات أو مجعيات املزارعني

 زمات بني منطقة وأخرى بسبب اختالف املسافاتوختتلف أسعار هذه املستل، الزراعي

، ويف بعض البلدان، فارق يف كلفة النقلإىٰل  مما يؤدي، التي تفصلها عن مركز التوزيع

 حتدد الدولة أسعار مستلزمات اإلنتاج وتكون نفسها يف مجيع، وسورية، كمرص والعراق

 . املناطق

 : املعوقات التمويلية* 

معوقات إىٰل  ومنها العامل اإلسالمي، الدول النامية يتعرض التمويل الزراعي يف

 : وفيام ييل أبرز هذه املعوقات، عديدة فيام يتعلق بالتمويل

 ضعف املوارد املادية واملالية التي يتطلبها العمل اإلرشادي يف كثري من الدولـ 

ن األجهزة اإلرشادية ومؤسسات التمويل ـوضعف التعاون والتنسيق بي، ةـالعربي

  .(0)لتسويقوا

 وانخفاض، ارات املوجهة للزراعةـاالستثمعىٰل  انخفاض معدالت العائدـ 

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  100ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )0)
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 وتدين متوسط نصيب الفرد، اإلنتاجية الزراعية النباتية واحليوانية مقارنة بمثيلها العاملي

العجز الواضح يف اخلدمات إىٰل  باإلضافة، ني من الناتج املحيلـمن السكان الزراعي

  .(0)ة املقدمة لسكان األريافالصحية والثقافي

انخفاض األمهية النسبية لالستثامرات الزراعية العربية من إمجايل االستثامرات ـ 

 . (1)العربية

 االزدياد النسبي ملصادر التمويل األجنبية يف توفري االعتامدات املالية لالستثامراتـ 

 نتيجة لتوجه، تنمية الزراعيةبسبب عدم كفاية االستثامرات الزراعية الالزمة لل، الزراعية

 إىلٰ  األمر الذي يؤدي، واملضاربات، والتجارة، قطاعات أخرى كالبناءإىٰل  االستثامرات

 ،لرتاكم الديون اخلارجية وفوائدها الربوية، تدهور معدالت اإلنجاز يف اخلطط اإلنامئية

 . (3)النمو واالستقرار االقتصادي واالجتامعيعىٰل  مما ينعكس سلبا

 ويف معظم، متنح القروض وفق سياسة متويليه عامة تنتهجها مؤسسات التمويلـ 

 وبني الزراعة املطرية، ن كبار املزارعني وصغارهمـاحلاالت ال تفرق هذه السياسة بي

 وقد، مما جعل القروض ترتكز يف جمال الزراعة املروية لتوفر الضامنات املطلوبة، واملروية

 إذ يتعذر عليه؛ ناطق األمطار غري املضمونة يف حلقة مفرغةترك هذا الوضع املزارع يف م

 احلصولعىٰل  وبالتايل تقل مقدرته، فيقل إنتاجه، مدخالت اإلنتاج الالزمةعىٰل  احلصول

                                           

(، مصدر سابق؛ وأيضا 73ص( القدو، بديع مجيل، مالمح من اقتصاديات الزراعة يف الوطن العريب )0)

 ( مصدر سابق. 01صررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )

فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا القدو، بديع  107صالعريب ) ( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي1)

 فام بعدها(، مصدر سابق.  70صمجيل، مالمح من اقتصاديات الزراعة )

فام بعدها( مصدر سابق، وزان، صالح، تنمية  107ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )3)

 ( مصدر سابق. 005صالزراعة العربية الواقع واملمكن )
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 يزيد، إال بحصول موسم ممتاز قةلْ احلَ  وال تنكرس، مدخالت اإلنتاج للموسم القادمعىٰل 

 . (0)السنني التي يفشل فيها املحصوليف حني تتفاقم املشكلة عقب ، فيه اإلنتاج

بسبب ضعف االدخار يف ، السيولة الكافيةإىٰل  تفتقر كثري من املصارف الربويةـ 

حتى للقروض التجارية وللقطاعات ، ارتفاع كبري لفوائدهاإىٰل  مما يؤدي، هذه البلدان

جازفة فكيف باألحرى للقروض الزراعية التي هي أكثر ارتفاعا يف نسبة امل، األخرى

 . يف هذا القطاع

فهي ؛ وألمد قصري، أن هذه القروض تقدم للزراعة برشوط تعسفيةإىٰل  باإلضافة

 ومبيدات، كاألسمدة، إذا قروض ال تصلح إال لتمويل رشاء بعض املستلزمات الزراعية

 وال تتوافر، % من كلفة اإلنتاج31وثبت أن هذه القروض ال تغطي أكثر من . احلرشات

 ،قروض املتوسطة والطويلة األمد الرضورية لرشاء اآلالت الزراعية والتجهيزاتبالتايل ال

ألنه  ؛نادرفهو ، أما التمويل الذايت. أو الستصالح األراِض وحفر اآلبار االرتوازية

 . (1)كبار املالكني عندما جيدون منه فائدةعىٰل  يقترص

 ةـالب طموححيث كانت اخلطط الزراعية يف الغ، قصور أساليب التخطيطـ 

عدم توفر دراسات إىٰل  باإلضافة، لدرجة أهنا تفوق القدرات املتاحة ومل تكن شاملة

 . (3)اجلدوى الفنية واالقتصادية هلا

 ،وخاصة السعرية، وتتمثل يف السياسات احلكومية، معوقات تنظيمية ومؤسسيةـ 

 . (0)وإدارة املزارع، واحليازة، والتسويقية

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق.  107ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )0)

 ( مصدر سابق. 099ص( رمحة، منى، السياسات الزراعية يف البلدان الغربية )1)

 ( مصدر سابق. 70ص( القدو، بديع مجيل، مالمح من اقتصاديات الزراعة )3)

 ( مصدر سابق. 70صة )( القدو، بديع مجيل، مالمح من اقتصاديات الزراع0)
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مع صعوبة جتميع ، وحدات صغرية غري اقتصاديةإىٰل  اعيةتفتت امللكيات الزرـ 

وإلدخال ، ر لتستفيد من اقتصاديات احلجمـهذه امللكيات يف وحدات إنتاجية أكب

  .(0)وخاصة يف جمال امليكنة الزراعية، األساليب التقنية احلديثة

دية لعدم استقرار السياسات االقتصا، انعدام توافر املناخ االستثامري الزراعيـ 

 وتضارب بعض منها خاصة وأن االستثامرات الزراعية تتطلب، يف بعض األقطار العربية

 الذي يؤدي، آجاال طويلة تتسم بتنبؤات ذات ثقة عالية باستقرار السياسات االقتصادية

 وغياب املتغريات املتعلقة بالسياسات، سيادة مناخ مالئم لفاعلية االستثامرات الزراعيةإىٰل 

 حتفيز االستثامرات الزراعيةإىٰل  واملؤدية، واإلدارية املرافقة لالستثامرات الزراعيةالترشيعية 

 . (1)يف األقطار العربية وتنشيطها

 ،واتسم العديد من األقطار العربية بضعف شبكة التمويل واإلقراض الزراعيـ 

 ني املتعاملنيوعدد املزارع، خدمتهاعىٰل  املساحة التي تقومإىٰل  من حيث كثافتها بالنسبة

 وخاصة بالنسبة، ذلك ارتفاع تكاليف القروض الزراعيةعىٰل  وترتب، مع هذه املؤسسات

القروض العينية والتي يتطلب أن تكون أكثر شيوعا يف النشاط الزراعي يف الدول إىٰل 

 حمدودية السيولة النقدية للمؤسسات اإلقراضية مما حيدد توسعهاإىٰل  هذا باإلضافة، النامية

 كام تتسم العديد من تلك املؤسسات بعدم،  منح القروض املتوسطة والطويلة األجليف

، تعقيد رشوط اإلقراض وارتفاع فائدته الربويةإىٰل  وأدى هذا، كفاءة اإلدارة املرصفية

حمدودية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة التمويلية إىٰل  وتشري تلك العوامل جمتمعة

 . (3)العربية يف التنمية الزراعية

                                           

 ( مصدر سابق. 9ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )0)

 ( مصدر سابق. 011ص( النجفي، سامل توفيق، إشكالية الزراعة العربية )1)

 ( مصدر سابق؛ وأيضا القدو، بديع مجيل، مالمح من98ص( النجفي، سامل توفيق، إشكالية الزراعة العربية )3)

 ( مصدر سابق. 70صاقتصاديات الزراعة )
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 ةـال يتم إعطاء القروض يف معظم املؤسسات وفق أسس الكفاءة االقتصاديـ 

 وإنام تعطى هذه القروض يف كثري من األحيان وفق قرارات سياسية وإدارية تكون، واملالية

 والتوزيع، دراسات اجلدوى املالية واالقتصاديةعىٰل  بعيدة عن أسس التقييم العلمي املبني

 . (0)لموارداألمثل ل

ال تراعي دائام ، تستغل معظم الدول هذه املصارف لتحقيق أغراض سياسيةـ 

فقد تتدخل احلكومات يف ، أسس الكفاءة االقتصادية املطلوبة يف مثل هذه املؤسسات

وقد ، دون اعتبار لألولويات، وفئات املقرتضني أو مناطقهم، حتديد أسس اإلقراض

 إلعفاء املقرتضني من بعض أو كل القروض والفوائد تتدخل الدولة بني احلني واآلخر

 . (1)ودون مربرات كافية ملثل هذا اهلدر للموارد، دون استثناء، املستحقة عليهم

 يالحظ يف معظم املصارف الزراعية أن نسب اسرتداد أو حتصيل القروض متدنيةـ 

، ويلة األجلوخاصة فيام يتعلق بالقروض املتوسطة األجل والط، للنظرتة الفبصورة 

 قد يكون بعضها متعلقا بضعف األسلوب املعمول به يف تقييم، ويعود ذلك لعدة عوامل

أو نتيجة تدخل الدولة باإلعفاء املتكرر للمزارعني من ديوهنم أو ، وإصدار القروض

 املشاكل التي يعاين منها القطاعإىٰل  وقد يعود البعض اآلخر، ا سبق ذكرهـبعضها كم

 وقصور السياسات، وتفتت امللكية، من حيث تدين اإلنتاجية، عامةالزراعي بصورة 

وغريها عن توفري الدخل املجزي ، وسياسات التصدير واالسترياد، السعرية واملالية

 . (3)للعمل الزراعي

حيث ، ضعف الدور الذي تؤديه املصارف اإلسالمية يف دعم قطاع الزراعةـ 

                                           

 ( مصدر سابق. 00ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )0)

 ( مصدر سابق. 00ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )1)

 فام بعدها( مصدر سابق.  01ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )3)
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-81صارف اإلسالمية خالل الفرتة من جمموعة من املعىٰل  أشارت بعض الدراسات

ة ـمن جمموع( البحرين) م أن التمويل الزراعي مل يوجد إال يف مرصف فيصل0991

 ةـوبالنسبة ملجموع، (0)%1.9وبنسبة ضئيلة وهي، ة يف اخلليجـاملصارف اإلسالمي

 وبلغت يف بنك، (1)م0991-80% يف الفرتة من7املصارف اإلسالمية السودانية بلغت 

 ويف املرصف اإلسالمي الدويل يف، %3م 0988-80يف الفرتة من ( املرصي) فيصل

 ويف البنك اإلسالمي األردين ضمن بند الزراعة، %3م 0985-81القاهرة يف الفرتة من 

 . (3)%01م 0989- 85مع أغراض أخرى يف الفرتة من

تعاين مؤسسات اإلقراض الزراعي يف كثري من البلدان من ضعف يف مواردها ـ 

توفري التمويل الكايف هلذه املؤسسات بصورة عىٰل  بسبب عدم مقدرة الدولة، ةـملاليا

 أموال كافية ملواجهة الطلب املتزايدعىٰل  مما حيرم هذه املؤسسات من احلصول، مستمرة

 ةـتنميعىٰل  ومن ضمن األسباب التي جتعل هذه املؤسسات غري قادرة. قروضهاعىٰل 

 انخفاض الفوائدإىٰل  باإلضافة، اد قروضها كام سبق ذكرهأمواهلا هو ضعف نسبة اسرتد

 إىلٰ  إذ من النادر أن تصل نسبة فوائد هذه املؤسسات، مستويات متدنيةإىٰل  القروضعىٰل 

 . التي تسمح هلا بتكوين رؤوس أموال كافية، النسبة التجارية املربحة

 أي أن الفائدة؛ يةويف واقع احلال ُتقرض بعض هذه املؤسسات أمواهلا بفائدة سلب

                                           

المي، إعداد جلنة من ( هذه املصارف هي بنك ديب اإلسالمي، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين اإلس0)

األساتذة اخلرباء االقتصاديني والرشعيني واملرصفيني، تقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية 

 م. 0996 = هـ0007، 0(، القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط038ص)

ي، بنك التنمية ( هذه املجموعة تتضمن بنك الربكة، البنك اإلسالمي السوداين، بنك فيصل اإلسالم1)

 التعاوين، بنك غرب السودان، بنك التضامن، انظر جلنة من اخلرباء، تقويم الدور االقتصادي للمصارف

 ( مصدر سابق. 83صاإلسالمية )

 فام بعدها( مصدر سابق.  01ص( جلنة من اخلرباء، تقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية )3)
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 إضعاف القدراتإىٰل  مما أدى، تقل عن كلفة اإلقراض والتضخم املايل املرتفع يف بلداهنا

ألهنا ، استقطاب الودائع من املزارعنيعىٰل  عدم مقدرهتاوإىٰل  ،املالية هلذه املؤسسات

ري منها عزوف الكثوإىٰل  ،منافسة القطاع التجاري الذي يدفع فوائد أعىلعىٰل  غري قادرة

 . الذي يشكل مصدرا مهام لرفد هذه املؤسسات باألموال، عن الدخول يف هذا املضامر

 عىلٰ  من املشاكل واملعوقات األخرى لإلقراض الزراعي ضعف إقبال املزارعنيـ 

 فمن النادر أن تزيد نسبة املقرتضني، وخاصة صغارهم الذين يشكلون األغلبية، القروض

 ،من جمموع املزارعني يف معظم املصارف الزراعية (0)%11إىٰل  05من القطاع الزراعي من 

وتعرضها ، أمهها ضعف اإلنتاجية والربحية من الزراعة، عدة عواملإىٰل  وهذا يعود

 مما جيعل املزارع الصغري حُيِْجم عن حتمل خماطر أخرى تتعلق بتسديد القرض، للمخاطر

 التي، وقواعد عمل هذه املؤسسات كام أن بعض هذه املعوقات ناتج عن أسس، وفوائده

أو وجود متطلبات إدارية ، املزارع العادي توفريهاعىٰل  تتطلب توفري ضامنات يصعب

عدم قبول بعض إىٰل  وقد يعود السبب أيضا، ة ال يتمكن املزارع من اإليفاء هباـومالي

 . قروضهاعىٰل  املزارعني التعامل مع مؤسسات تتعاطى فوائد ربوية

 : يف مواجهة العقبات التي تعرتض الزراعة دور السلم

 إن معاجلة العقبات السابق ذكرها يكون عن طريق توفري التمويل املناسب لقطاع

 عىلٰ  بل يمكن من خالله التغلب، الذي ال يعالج عقبات التمويل فقط كام يتوقع، الزراعة

كام يقلل من ، كاستصالح األراِض الزراعية ومتويل مشاريع الري، املعوقات الطبيعية

 بتوفري رأس املال اخلاص الذي يقلل من آثار تلك، تأثري السياسات الزراعية السلبية

 ويتضح ذلك من خالل أوجه التمويل، العديد من املعوقاتعىٰل  والتغلب، السياسات

 . بالسلم

                                           

 ( مصدر سابق. 01صي )( ررشاش وآخرون، التمويل الزراع0)
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 : أوجه متويل الزراعة ببيع السلم

بعني االعتبار واقع الزراعة إن متويل الزراعة بواسطة عقد السلم ال بد أن يأخذ 

عىٰل  عقبات التمويلعىٰل  يف عاملنا اإلسالمي اآلنف الذكر خاصة فيام يتعلق بالتغلب

 واألمهية املتميزة لقطاع، ويف ضوء العقبات السابقة. اعتبار أن السلم أحد وسائل التمويل

بل ، ارية بحتةأسس جتعىٰل  التمويل الزراعيإىٰل  الزراعة فإنه ليس من احلكمة أن ينظر

لذلك أرى أن توجه السياسة ، ال بد أن ينظر إليه كقطاع له أمهيته السياسية واالجتامعية

 الزراعة عند إلزام املصارف باالحتفاظ بسندات السلم اعـقطإىٰل  ة عنايتهاـالنقدي

 وفيام ييل، املصارف من هذا النوع من السنداتعىٰل  وترفع النسبة املفروضة، (0)اإلجيايب

 . أوجه متويل الزراعة بواسطة السلمإىٰل  أتعرض

 : دعم املكننة الزراعية* 

مما حيول دون استفادة قطاع الزراعة من ، تواجه املكننة الزراعية عوائق خمتلفة

 واختصار، حد كبري يف مضاعفة اإلنتاج وجودتهإىٰل  التي تسهم، التقنيات الزراعية احلديثة

 : (1)عاين التقنيات الزراعية من العقبات التاليةوغالبا ما ت، اجلهد والتكلفة

 . تفاوت درجات املكننة الزراعية يف البلدان العربية *

 . تدين حجم استخدام املكننة الزراعية يف اإلنتاج الزراعي *

 بسبب النقص الواضح، تعطل الكثري من اجلرارات واملعدات الزراعية األخرى *

 أسسعىٰل  األنواع املستوردة دون سياسة مرسومةوذلك بسبب كثرة ، يف قطع الغيار

 . الذين تنقصهم اخلربة والكفاءة، إذ غالبا ما يستوردها التجار، علمية

                                           

 (.081)ص( انظر من هذا البحث 0)

 ( مصدر سابق. 115ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )1)
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 . نقص الكوادر الفنية املؤهلة للعمل يف جمال املكننة الزراعية *

، ويمكن دعم املكننة الزراعية بواسطة السلم مقابل جزء من اإلنتاج الزراعي

 : نحو التايلالعىٰل  وذلك

 : رأسامل سلم نقديـ 

 ومدى، أن تتوفر الدراسات الفنية حول كفاءة هذه اآلالتعىٰل  لرشاء هذه اآلالت

م ـوتعطى األولوية يف التمويل لآلالت املصنعة يف العال، تلبيتها حاجات املزارعني

 يف البلد واآلالت التي يمكن توفري قطع الغيار هلا بواسطة الصناعات املحلية، اإلسالمي

 إىلٰ  هذا باإلضافة، أو يف العامل اإلسالمي بشكل عام، اإلسالمي املستورد بشكل خاص

 . تقديم رأس املال لتمويل رشاء هذه القطع

 : رأسامل سلم سلعيـ 

 أو املواد، أو قطع الغيار الرضورية، بتقديم رأس مال السلم سلعا كاآلالت نفسها

 . الالزمة للتشغيل

 : نافعرأس مال سلم مـ 

ومن ، وتعيني املوظفني األكفاء يف استخدامها وصيانتها، وذلك برشاء هذه اآلالت

 أو تدريب، مقابل جزء من اإلنتاج أو غريه، املزارعني فرتات معينةإىٰل  ثم تقديم منافعها

 . الوجه املطلوبعىٰل  وصيانتها، استخدام هذه اآلالت بكفاءةعىٰل  املزارعني

 : غذائيةمتويل الصناعات ال* 

 وال بد عند إجراء، (0)سبق احلديث عن العقبات التي تعرتض الصناعات الغذائية

                                           

 (.369)ص( انظر من هذا البحث 0)
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سواء ، عقود السلم األخذ باالعتبار تقديم احللول لتلك العقبات من خالل عقود السلم

 وادـأو عينا من مدخالت اإلنتاج من امل، بتقديم رأس مال السلم نقدا لتلك املصانع

أن يكون املسلم فيه بنفس مواصفات ما عىٰل ، ا يف عملية التصنيعالزراعية التي حتتاجه

ويمكن أن يستفيد املصنع من رأس مال . دون حتديد منتج املصنع بعينه، ينتجه املصنع

 أشكال أخرىإىٰل  باإلضافة، السلم بالشكل الذي طرح سابقا يف متويل اآلالت الزراعية

 : لتايلالنحو اعىٰل ، (0)ذكرهتا يف متويل الصناعة

 ،وال سيام يف وقت الذروة، رفع قدرة املصنع اإلنتاجية المتصاص فائض اإلنتاجـ 

ة ـوزيادة عددها بام يتناسب مع الظروف االقتصادي، وذلك عن طريق حتديث آالته

  .املحيطة

 ظروف ختزينإىٰل  التي حتتاج، رفع كفاءته يف ختزين مدخالت اإلنتاج وخمرجاتهـ 

 . أم املخازن املشرتكة مع الغري، لك املخازن خاصة بهسواء أكانت ت، خاصة

دا ـليكون مستع، إجراء الصيانة الالزمة لألجهزة واملعدات قبل بدء املوسمـ 

 . الستالم املحاصيل الزراعية يف موسمها

جد املصنع نفسه مضطرا ـحتى ال ي، توفري مدخالت اإلنتاج بشكل مستمرـ 

 . ؤثر سلبا يف كفاءة املصنع اإلنتاجيةمما ي، للتوقف لتجميع كميات أكرب

 ادر الفنيـر مراكز التدريب والدورات التدريبية املختلفة إلعداد الكـتوفيـ 

 ال وتبادل اخلربات بني املصانعـوزيادة خربة العم، املتخصص يف خمتلف الصناعات

وث أحدث البحعىٰل  وتوفري مكتبات علمية لتوسيع مدارك العامل واطالعهم، املختلفة

 . والتقنيات

                                           

 (.019)ص( انظر من هذا البحث 0)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



380 

 : متويل األيدي العاملة بالزراعة* 

 ،وإن صالح اإلنسان، إن اإلنسان هو حجر األساس الذي تبنى عليه عملية التنمية

 ،مر األزمنة والعصورعىٰل  وطاعته لربه هو مفتاح التنمية احلقيقية التي ينشدها الناس مجيعا

 ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ٱ  ٻ ٻ ٻ﴿ تعاىٰل: قال

ی ﴿ تعاىٰل: وقال، ]96: عرافاأل[ ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ

 پ پ پ پ ڀ *ٱ   ٻ ٻ ٻ    *حئ   ی  ی ی      جئ

االعتبار تنمية إن أي عملية تنمية ال تأخذ بعني . ]01-01نوح: [ ﴾  ٺ ڀ ڀ ڀ

يصنع التنمية  ألن الذي يريدون منه أن، اإلنسان روحيا وماديا سيكون مصريها الفشل

 . راف ال يولد إال االنحرافواالنح، منحرف عن جادة الصواب

 بد من بل ال، كام أن التنمية اإليامنية وحدها ال تكفي وإن كانت هي األساس

 وذلك عن، التنمية البرشية برفع كفاءة اإلنسان العلمية والعملية من أجل حتقيق التنمية

 األمانة فال بد من اجتامع، النحو الذي حيقق النتائج املرجوةعىٰل  طريق التوعية والتدريب

 وذلك، والقوة العلمية والبدنية التي متثل العنرص املادي، التي متثل العنرص الروحي

ۓ ۓ ڭ  ھ ھھ ے  ے ہ ھ﴿ تعاىٰل: هـمصداقا لقول

 . ]16القصص: [ ﴾ڭ

، إن األيدي العاملة يف الزراعة يف العامل العريب مازالت تعاين من سلبيات عديدة

 التايل فإن أي عملية تنمية زراعية ال جيوز هلا أن تتجاهلوب، تؤثر سلبا يف اإلنتاج الزراعي

 ،وفيام ييل أعرض ألهم هذه السلبيات، اإلعداد الالزم للكوادر الفنية العاملة يف الزراعة

 . ومن ثم دور السلم يف عالجها
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 : (0)سلبيات األيدي العاملة يف الزراعة

 حرمان الريف من السواعدإىٰل  مما يؤدي، املدنإىٰل  اهلجرة الكثيفة من األرياف *

 . القيام بالعمل الزراعيعىٰل  القوية القادرة

، كالصناعة: قلة أجور العامل الزراعيني مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى *

 والبحث عن فرص، ترك العمل الزراعيإىٰل  وهذا ما يدفع العامل الزراعيني، والتجارة

 . عمل أفضل

كزراعة األشجار ، كوادر فنية مدربة تدريبيا جيداىٰل إ حتتاج بعض الزراعات *

 . وهذا األمر ال يتحقق يف كثري من مناطق الزراعة العربية، املثمرة وغريها

 . قلة الكوادر الفنية املتخصصة يف جماالت البحث العلمي املختلفة *

 : دور السلم يف عالج هذه السلبيات

 : لسلبيات باألشكال التاليةيمكن تقديم رأس مال السلم يف عالج هذه ا

 : رأس مال سلم نقدي *

 أو رسوم، ن يف الزراعةـشكل رسوم دورات فنية للمتدربيعىٰل  بتقديم النقود

 ومتويل طالب الدراسات العليا والبحوث، أو متويل البعثات الدراسية للخارج، جامعية

 والتزام املتمولني، ك البحوثأن يكون املسلم فيه هو ملكية نتائج تلعىٰل ، املتعلقة بالزراعة

أن يكون ذلك بموجب عىٰل ، بالسلم جتاه أرباب السلم باملنافع التي يقدموهنا لرب السلم

  .حتى ال تكون املنفعة جمهولة، اتفاق مربم بني الطرفني مع مالحظة حتديد مدة تلك املنفعة

                                           

 ( مصدر سابق. 105ص( ملحم، آصف غازي، التكامل الزراعي العريب )0)
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 : رأس مال سلم سلعي *

واملزارع سواء كانت نباتية ، اتلواملش، وقاعات التدريب، تقديم مراكز البحث

ن ـواملواد الالزمة إلجراء األبحاث والتجارب للباحثي، راتـواملختب، ةـأم حيواني

 . املدربني املتخصصنيإىٰل  باإلضافة، واملتدربني

 : رأس مال سلم منافع *

 كمنافع هتم املزارع، يمكن أن يقدم املمول ببيع السلم رأس مال السلم أو جزءا منه

 أم يف إنتاج منتجات، تسليمه يف املوعد املحددعىٰل  ء فيام يتعلق بإنتاج املسلم فيه املتفقسوا

 لتمكينه من الوفاء بام التزم به ولو من جهات، زراعية أخرى تقوي من مركز املزارع املايل

  :النحو التايلعىٰل  وقد تقدم هذه املنافع، أخرى يف حالة تعذر إنتاج املسلم فيه من مزرعته

، عىل شكل إرشاد زراعي بمتابعة املزرعة يف مراحل إنتاجها املختلفة ميدانياـ 

 . وتقديم االستشارة الفنية واملالية للمزارع

 التعامل مع اآلفاتعىٰل  عقد دورات تدريبية مكثفة للمزارعني يف تطوير قدراهتمـ 

لزراعة الرأسية وكيفية استغالل األرض يف ا، الزراعية ورفع كفاءة األرض اإلنتاجية

 . واألفقية مما يوفر فرص عمل أخرى ملزارعني آخرين مل تتوفر هلم فرصة عمل

 ولدِّيم اخلربة، دعم اخلربات الزراعية بتقديم رأس املال ملن ال يملكون األرضـ 

ال توجد لدِّيم فرصة ، الكافية ليستثمروا رأس مال السلم يف مزارع آلخرين الزراعية

 . وبالتايل استغالل أفضل لألراِض الصاحلة للزراعة، مزارع استثامر ما لدِّيم من

يها الروحي واملاديـ   رأس األولويات عند املفاضلةعىٰل  اعتبار التنمية البرشية بشقَّ

 التي، للرقي بمستوى كفاءة املزارع الفنية ومالءته املالية، بني خيارات التمويل املطروحة
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مع توفري كافة سبل الدعم له يف حال ، درجة كبريةإىٰل  النفسعىٰل  متكنه من االعتامد

  .احلاجة إليها

 : استصالح األرض للزراعة* 

أنه رضوري لزيادة اإلنتاج من عىٰل  استصالح األرض الزراعيةإىٰل  ال بد من النظر

 ،وال بد للدولة أن تؤدي يف ذلك دورا بارزا. أجل تلبية حاجة العامل اإلسالمي من الغذاء

وتزداد هذه احلاجة إذا أخذنا باالعتبار النقاط . (0)رأس أولوياهتاعىٰل  ذلكوأن تعترب 

 : (1)التالية

دون ، التزايد الكبري يف عدد السكان يف الريف نتيجة حتسن اخلدمات الصحيةـ 

 . وتوفري فرص العمل لألعداد املتزايدة من السكان، أن يواكب ذلك زيادة يف اإلنتاجية

ولعدم توفر ، نتيجة ملوسمية العمل الزراعي، مية أو املقنعةتفيش البطالة املوسـ 

 . وظائف أخرى تقوم هبا العاملة الزراعية بعد انقضاء مواسم العمل الزراعي

ضآلة مساحة األراِض القابلة للزراعة يف بعض من الدول النامية مقارنة بعدد ـ 

بسبب قلة مياه ، ألمطارمياه اعىٰل  كام أن معظم هذه األراِض تعتمد يف رِّيا، السكان

 . أو لعدم توفر مشاريع الري الدائم، األهنار

 كمصدر وحيد ُيعتمد عليه إلعاشة، انخفاض الدخل املزرعيإىٰل  أدى هذا كلهـ 

عىٰل  واالعتامد بصورة رئيسية، ضعف الصادرات الزراعيةإىٰل  كام أدى، األرسة الريفية

 . استرياد الغذاء من اخلارج

                                           

( مصدر 60صخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف إطار االقتصاد اإلسالمي )( صقر، حممد فتحي، تد0)

 سابق. 

 ( مصدر سابق. 01ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )1)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



388 

 إىلٰ  فباإلضافة، دة من بيع السلم يف استصالح األرض الزراعيةيمكن االستفا

يمكن تقديم رأس مال السلم عن طريق توزيع األرض ، الكيفيات التي سبق ذكرها

 أو تقديم، أو البيع بأسعار مدروسة، املزارعني بطريق التمليكعىٰل  القابلة لالستصالح

 ،عتبار طبيعة األرض اإلنتاجيةمع األخذ باال، وذلك كرأس مال السلم، منافع األرض

 ،كبذور وأسمدة، أو تقديم رأس مال السلم عينا، وكميات اإلنتاج املتوقعة، ومساحتها

والتأكد من أن رأس مال ، أن تتوىل الدولة اإلرشاف الفنيعىٰل ، أو كليهام معا، أو نقدا

 يد أجل السلموأن يؤخذ يف االعتبار عند حتد، السلم مستَغل  فعال يف األرض املستصلحة

وكلفة ، وكميات الناتج املتوقعة، مرحلة اإلنتاجإىٰل  الفرتة الزمنية الالزمة للوصول

 . اإلنتاج مع إبقاء هامش ربح مناسب للمزارعني

 : طرق مواجهة أخطار السلم الزراعي

يواجه السلم الزراعي كأداة متويل املعوقات التمويلية ذاهتا التي سبقت اإلشارة 

 وفيام ييل، تاليف األخطار ما أمكنعىٰل  والعمل، ال بد من تذليل تلك املعوقاتلذا ، إليها

 : أعرض بعض احللول املمكنة ملواجهة هذه املعوقات واألخطار

ن من بناء، التمويالت املقدمةعىٰل  رفع هامش الربح*   من أجل حتقيق أرباح مُتكِّ

 ليهم بالتزاماهتم يف اآلجال املتفقنتيجة عدم وفاء املسلم إ، احتياطات ملواجهة أي خسائر

سبيل االختيار وعىٰل  يقوم رب السلم، ويف حالة زوال اخلطر بوفاء املسلم إليه، عليها

 ،ةـوعيني، شكل مساعدات نقديةعىٰل  ه تلك األرباح لدعم صغار املزارعنيـبتوجي

، املايلألهنم غالبا ما تتميز عقود السلم معهم باملخاطرة لضعف مركزهم ، وإرشادية

 فال، َمزيدة من أجل املخاطرة وقد زالتـفهم األوىل بنسبة الربح ال، فإذا ما تم الوفاء

 . مربر لالحتفاظ هبا

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



389 

 ملواجهة، والضامنات اإلضافية املالئمة والكافية، الضامنات املاديةعىٰل  احلصول* 

وأجل ، وختتلف الضامنات قوة وضعفا حسب مركز املزارع املايل، خماطر عدم الوفاء

 . والتقلبات املتوقعة يف املوسم الزراعي، السلم وكمية املسلم فيه

 ال بد من األخذ بعني االعتبار أن املسلم فيه هو الضامنة األوىل للوفاء بعقد* 

وأن التشدد يف طلب الضامنات يكون يف ، وأن الضامنات هي خط األمان الثاين، السلم

، ومالءته املالية، وشخص املسلم إليه، سميةتتعلق بشدة التقلبات املو، ظروف خاصة

ورفع ، عندئذ يمكن التشدد يف تقدير قيمة الضامنات العقارية املقدمة من املسلم إليهم

 % من القيمة املقدرة81هامش األمان فبدال من أن جيعل احلد األعىل لرأس مال السلم 

% من 61إىٰل  متويله مساويافإنه قد جيعل احلد األعىل إلمكانية ، للضامنات املادية مثال

أن تكون الكفاءة عىٰل ، %01إىٰل  %11أي أنه يرفع هامش األمان من ، قيمة الضامنات

 . خالفا ملا عليه املؤسسات الربوية، اإلنتاجية للمسلم إليه هي األساس

ال بد من اتباع أساليب مشددة يف مراقبة ، عند رصف رأس مال السلم عينا* 

للتأكد من أن رأس مال السلم قد استخدم فعال ، منوحة للمزارعالترصف باألعيان امل

 . بحيث يتمكن املزارع من الوفاء بالتزاماته، يف حتقيق اإلنتاج

 ة ارتفاعاـوما يطرأ عليها من تقلبات موسمي، ة األسواق واألسعارـدراس* 

 ،جهة أخرى وأسعار اإلنتاج من، مما يؤثر يف أسعار الضامنات املقدمة من جهة، وانخفاضا

 عىلٰ  وربط حجم التمويل بحجم الطلب، وذلك لتوخي الدقة يف إعادة تقدير الضامنات

ومن ، وبالتايل ُتضمن األسعار من جهة استقرار أسعار السوق، السلع الزراعية املمولة

بخالف القروض التي يكون التسويق ، ثمنها مسبقاعىٰل  جهة عقد السلم يف سلع متفق

 . دون أدنى حتمل جتاه تقلب األسعار، السدادعىٰل  امل القدرةفيها عامال من عو
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بام يتفق ومواسم ، وضع نظام مدروس ودقيق لتحديد آجال السلم املناسبة* 

ه من ـواستالم، ووضع اإلجراءات السليمة لتحصيل املسلم فيه، اإلنتاج وتسويقه

  .املزارعني

 ومدى، ال السلم املقدميمكن مواجهة خماطر السلم بالربط بني حجم رأس م* 

 : وهو ما حيقق امليزات التالية، املنتجات الزراعية املسلم فيهاإىٰل  حاجة األسواق

 يوفر الربط بني التمويل بالسلم والتسويق ضامنة للمتعاملني بالسلم من الوفاء ـ

 وأن، وذلك نتيجة توفر املسلم فيه بالسعر العادل لطريف السلم عند األجل، بالتزاماهتم

 نوعإىٰل  وجود عقد مسبق يتضمن حتديد سعر املسلم فيه وفق دراسات سوقية دقيقة يؤدي

 . من التوازن يف حتمل الربح أو اخلسارة بني املتعاملني بالسلم يف حال تقلبات األسعار

 الذي يلتزم فيه املقرتض برد ما اقرتضه، بينام خيتلف األمر يف حال القرض الربوي

 حيث، دون أن يكون للمقِرض أي مسؤولية جتاه التقلبات السعرية ،مع الفائدة الربوية

 حسابعىٰل  وهو ترجيح لكفة املقِرضني، إن دراسة املقِرض للسوق ضامنة ثانوية للقرض

ألن طريف ، خالفا للتمويل بالسلم الذي جيعل الدراسات السوقية أكثر جدية، املنتجني

وهو ما يتيح فرصة أكرب ، ربح أو خسارة العقد يف السلم يتحمالن نتيجة دراساهتام من

 وصغار املزارعني الذين ال، ةـألولئك املستأجرين لألرض الزراعي للتمويل بالسلم

عىٰل  انات العقارية الكافية للحصولـألهنم ال يملكون الضم، يستطيعون االقرتاض

  .الذي يصبح متاحا هلم بضامنة تسويق حماصيلهم، التمويل

التخطيط الحتياجاته التمويلية ما دام واثقا من وجود عىٰل  درجتعل املزارع أقـ 

تقييم عىٰل  كام جتعل املمول أقدر، جهة تتوىل رشاء أو تسويق املحاصيل التي سينتجها

، مما يمكنه من حتقيق نسبة أمان أعىل يف اسرتداد رأس ماله، الوفاءعىٰل  مقدرة املتمولني

  .حتقيق هامش ربح مناسبإىٰل  باإلضافة
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نظرا ، بيع حماصيله بأسعار متدنيةعىٰل  جتعل املزارع يف وضع أفضل وغري جمرَب ـ 

 ،متويل مقابل بيع حماصيله وتأجيل بيعهاعىٰل  ملا يتيحه له نظام الربط من فرص احلصول

 ألن املسلم، أنه يستطيع إقناع املمول بتأجيل موعد الوفاء نظرا لتأخر املوسمإىٰل  باإلضافة

 . قطفه بعد فيه مل حين

 التي تزود املمولني بالسلم، أن يتضمن طلب التمويل بالسلم البيانات الكافية *

 : كام ييل، بالبيانات الالزمة والكافية الختاذ قرار استثامري سليم ومدروس

 . ومهنته، ومستوى دراسته، وعمره، وعنوانه، اسم طالب التمويلـ 

 . ملزارع اململوكة واملستأجرةاملساحة اإلمجالية لألرض التي يديرها اـ 

 طاقته اإلنتاجية بالنسبة ملزارع األبقارو، نوع املرشوع املطلوب متويله بالسلمـ 

 . والصناعات الزراعية إن وجدت، والثروة احليوانية املتوفرة لديه، والدواجن

 والكلفة التقديرية لكل مرحلة من مراحل، تفاصيل استعامالت رأس مال السلمـ 

 . وتاريخ احلاجة إليها، اإلنتاج

 . وأجال، وكمية، صفة، خطة الوفاء باملسلم فيهـ 

 بحيث يقسط رأس مال، عدة عقود حسب مراحل اإلنتاجإىٰل  جتزئة عقد السلم* 

، مع أن مجيع املسلم فيه يسلم يف وقت واحد، نسب متساوية مع املسلم فيهإىٰل  السلم

 : التايل النحوعىٰل  وذلك، وذلك حسب رغبة رب السلم

 متويلعىٰل ، مع املسلم إليه حممد، ة اتفق رب السلم خالدـبعد إعداد الدراس

أن يتم التسليم يف عىٰل ، طنا من القمح 61مقابل ، ألف درهم 011 مزرعته سلام بمبلغ

 : ثالثة مراحل كام ييلعىٰل  وكان إنتاج القمح يتم، هـ0/6/0013

 وتستغرق شهرا يقدم فيها، نتاج والبذرمرحلة إعداد األرض لإل :املرحلة األوىل
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 . هـ0/6/0013طنا من القمح يف  11أن يتسلم عىٰل ، ألف درهم 01رب السلم 

ألف درهم 01وتبلغ ، مرحلة خدمة املزرعة أثناء عملية اإلنتاج :املرحلة الثانية

 لمطنا من القمح تس 11مقابل ، برشط أن يتجاوز املسلم إليه املرحلة األوىل من اإلنتاج

 . هـ0/6/0013لرب السلم يف 

 01وتبلغ ، وتعبئته وإعداده لالستهالك، مرحلة قطف املسلم فيه :املرحلة الثالثة

 . هـ0/6/0013طنا من القمح يف 11أن يتم تسليم عىٰل  ألف درهم

 أن يغطي رأسعىٰل ، ثالثة عقود منفصلةإىٰل  يمكن تقسيم السلم، ما سبقعىٰل  بناء

 وهو ما حيقق، مرحلة من مراحل اإلنتاج بنسبة مناسبة من املسلم فيهمال السلم فيها كل 

 : املزايا التالية

فيام لو تم ، وتسليم املسلم فيه نسبيا، اختصار املدة الزمنية بني رأس مال السلمـ 

 . أجل واحدإىٰل ، دمج العقود الثالثة السابقة يف عقد واحد

 يهم يف إبرام عقود السلم يف املراحلتعطي حرية كافية ألرباب السلم واملسلم إلـ 

 . بأسعار جديدة يف ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، التالية

 رةـطول فتعىٰل  بحيث ال حيجز رأس املال كامال، الل أفضل للسيولةـاستغـ 

 بحيث يستفيد رب السلم، بل يقسط يف عقود حسب احلاجة إليه يف كل مرحلة، اإلنتاج

 ويستفيد املسلم إليه يف سعر أفضل نتيجة، له أرباحا يف أعامل أخرى من رأس ماله بام حيقق

 . قرص املدة الزمنية التي قدم فيها رب السلم رأس ماله

 ،قلة اخلطر يف اسرتداد رأس املال يف العقود املفرقة يف حالة ظهور اآلفات الزراعيةـ 

 وذلك نتيجة، دم إنتاج املسلم فيهأو تبذير املسلم فيه بام ال خي، أو وفاته، أو تعثر املسلم إليه

 . مقارنة مع تسليم رأس املال مجيعه يف عقد واحد، مراحلعىٰل  جتزئة رأس املال
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ن املسلم إليه من إبرام عقود سلم جديدة مع آخرينـ  وذلك يف حالة توفر ، ُيمكِّ

 ،أو قد تتوافر للمزارع مصادر متويل ذاتية أخرى، وبأسعار أجدى، فرص متويل أفضل

 . ختترص عليه تكلفة التمويل من الغري

 ،مراقبة مراحل اإلنتاج وأهنا تسري يف اجتاهها الصحيح، املمول بالسلمعىٰل  تسهلـ 

 استالم املسلم فيها يف أجلهعىٰل  مطمئنا، التعاقد بعقود السلم املوازيعىٰل  مما جيعله ُيقبل

 . املعلوم

رب السلم أكثر منها يف جانب  وهي يف جانب، إال أن هذه املزايا ليست مطلقة

الحتامل انقطاع ، سري مزرعته بانتظامعىٰل  ألن األخري ال يكون مطمئنا، هـاملسلم إلي

 . والتوقف عن اإلنتاج، الوراءإىٰل  التمويل يف وقت ال يمكنه العودة

وملواجهة املخاطر هناك بعض البيانات والدراسات التي ال بد أن تكون مقرتنة 

 : وتتلخص هذه الدراسات والبيانات بام ييل، بطلب التمويل

 والتي يظهر فيها الوضع املايل للمسلم، أو احلساب اخلتامي، امليزانية العمومية* 

 . إليه يف هناية السنة املالية

أو حساب األرباح واخلسائر خالل مدة معلومة من ، حساب دخل املزرعة* 

 . العمل املزرعي

 والتي، املزرعي خالل الفرتة التي تلزم إلنتاج املسلم فيهاملوازنة التقديرية للعمل * 

عىٰل  ومدى قدرته، رأس املال العيني والنقديإىٰل  يتحدد من خالهلا احتياجات املزارع

 . الوفاء باملسلم فيه حسب اآلجال املحددة

 . التي ستقدم كضامن للوفاء، والكفاالت، والتعهدات، وصف لنوع الضامنات* 
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عىٰل  أو متويالت أخرى قد تؤثر سلبا يف قدرته، ط املزارع بأية عقودمدى ارتبا* 

 . الوفاء هبذه العقود وااللتزامات

 . مصادر دخل املسلم إليه من خارج املزرعة* 

أو ، سلعة زراعية معينةعىٰل  بحيث ال يقترص، تنويع املزروعات املسلم فيها* 

 : وهو ما حيقق املزايا التالية، بعينهأو حرص االستثامر يف موسم ، حدود جغرافية معينة

خاصة عند ضعف االرتباط بني ، تقليل اخلسائر الناجتة من املخاطر املختلفةـ 

 ألن الرتكيز، حيث تقل احتامالت انخفاض الدخل الصايف للمزارع، املشاريع املوجودة

 . لك السلعةأسعار ت اهنيار ال سيام عند، إنتاج سلعة ما يزيد من احتامالت اخلسارةعىٰل 

 من شأنه، وأكثر من مزرعة يف أكثر من إقليم، إن متويل أكثر من سلعة زراعيةـ 

 . األخرى واملخاطر، واجلفاف، التقليل من خماطر اإلصابة باألمراض واآلفات الزراعية

 مكاسب إضافية نتيجة االستخدام األمثل للموارد املتوفرة يفعىٰل  احلصولـ 

 . زارع واملحاصيل املتنوعةوامل، األقاليم املختلفة

 محاية املؤمن عليه من اخلسائرإىٰل  وِّيدف التأمني بصورة عامة :(0)التأمني الزراعي

 جتميع عدد كبري من املخاطر الصغرية التي ال يمكنعىٰل  وتنطوي فلسفة التأمني، املحتملة

وتكون ، ئيابحيث يمكن التنبؤ باخلسائر السنوية للمجموعة بأكملها إحصا، التنبؤ هبا

 ويقوم املؤمن، املخاطرة قابلة للتأمني كلام كان التنبؤ باحتامل حدوثها وتقدير كلفتها ممكنا

 . عليه بدفع قسط معني للرشكة املؤمنة للتأمني ضد املخاطر التي يود التأمني ضدها

إن التأمني الزراعي يمكن أن يتم من خالل التأمني التعاوين الذي أقرته الرشيعة 

                                           

 ( مصدر سابق. 058ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )0)
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 ويرتبون، تشكيل مجعية تعاونيةعىٰل  وذلك بأن يتفق جمموعة من املزارعني، (0)ميةاإلسال

 سبيل التربع واملؤازرة للذين تتعرضعىٰل  وذلك، كل عضو دْفَع مبلغ معني من املالعىٰل 

ويف حالة تعرض ، دون أن يقصدوا من وراء ذلك التجارة والكسب، حماصيلهم للمخاطر

 يمكن تعويض املترضرين عن اخلسائر التي أصابتهم من، خاطراملإىٰل  حمصوهلم الزراعي

 . األموال التي تم مجعها هلذا الغرض

*          *          * 

                                           

املذكور يف املتن، بينام اختلفوا يف  ( وقد اتفق الفقهاء عىٰل جواز التأمني التعاوين القائم عىٰل التربع عىٰل النحو0)

جواز التأمني التجاري الذي يقصد منه الربح، ويمكن األخذ به كأسلوب للتخفيف من خماطر الزراعة 

أخذا باالجتهاد األيرس واألصلح للتطبيق، انظر العطار، عبد النارص توفيق، حكم التأمني يف الرشيعة 

م؛ 0983رش، مكتبة النهضة املرصية، دون رقم الطبعة، فام بعدها(، دون مكان الن11صاإلسالمية )

 (، القاهرة، مكتبة وهبة،68صوأيضا حسني، عباس، عقد التأمني يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن )

 م0978دون رقم الطبعة، 
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 املبحث الثاين

 تطبيق بيع السلم يف التمويل الصناعي

وآراء ، أناقش يف هذا املبحث اجلوانب الفقهية التي ختتص بالسلم يف الصناعة

 وأشكال تقديم رأس املال سواء، ومدى اإلباحة واملنع فيها، ختلفةالفقهاء يف األخالط امل

 ورشط انتفاء علة الربا يف، مع مناقشة أقواهلم يف منع السلم يف مصنع بعينه، أم سلعا، نقدا

 ،اجلوانب االقتصادية للسلم الصناعيإىٰل  ومن ثم أتعرض. البدلني عندما يكونان سلعا

 ،وأهم الصناعات يف العامل اإلسالمي، وأهدافه، تهوأمهي، وخصائصه، من حيث مفهومه

والضوابط الرضورية للتمويل ، ودور الدولة يف توفري اجلو املالئم لنمو قطاع الصناعة

وواقع التمويل ، مستوى املنشأة املسلم إليهاعىٰل  أم، مستوى السوقعىٰل  بالسلم سواء

 وأوجه متويل الصناعة، الصناعي وما يتميز به التمويل، الصناعي يف املصارف اإلسالمية

 . بواسطة السلم

 : اجلوانب الفقهية لتمويل اإلنتاج الصناعي بالسلم: أول  

، مر فيام مىض بيان مذهب اجلمهور باعتبار االستصناع شكال من أشكال السلم

 وعدم، واإللزام، واألجل، من وجوب تقديم رأس املال، ويشرتط له ما يشرتط يف السلم

وهو خالف مذهب األحناف الذين رأوا أنه عقد مستقل أبيح جلريان ، ر فيهجواز اخليا

 ،وبام أن مصدر رشعيته العرف، أي أن مصدر إباحته هو العرف، عرف الناس بالتعامل به

وأعَطوا اخليار ، حيث أباحوا تأخري رأس املال، أجيز بالشكل الذي تعارف عليه الناس
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 ألن االستصناع؛ ورأوا عدم اإللزام لكال املتبايعني، وخيار الرؤية للمستصنِع، للمتبايعني

 . والوعد غري ملزم، وعد بالبيع

، السلم وأناقش يف هذا املبحث تطبيقات السلم يف التمويل الصناعي برشوط

 ولعل أهم رشط من رشوط السلم يف، مذهب األحنافعىٰل  وليس برشوط االستصناع

 نَّع بالرشوط الواردة يف عقد السلم املربم بنيهو إمكان ضبط املسلم فيه املص، الصناعات

 : وأعرض فيام ييل تقسيم الفقهاء للسلم يف املصنوعات، املتبايعني

 : أقسام األخالط عند الفقهاء

 : (0)النحو التايلعىٰل  قسمني رئيسنيإىٰل  تقسم األخالط عند الفقهاء

 ،والنوى، والتمر، لوالعس، مثل الشمع: خمتلِط ِخلقة دون تدخل ليد البرش فيه* 

 . ويصح السلم فيها

 : ثالثة أنواععىٰل  وهو، خمتلط صناعة* 

 ،كاهلريسة، وال تنضبط أقدار أخالطها وأوصافها، انـخمتلط مقصود األركـ 

 ،والعنرب، والعود، كاملسك: واألشياء النفيسة، وسائر املعجونات، واحللوى، واملَرق

 . وهذا ال جيوز السلم فيه لعدم ضبطه، لنعالوا، واخِلفاف، (*)والكافور والِقيِس  

نة، باإلمكان ضبط مقاديره وأوصافه، خمتلط مقصود األركانـ  من  كاألثواب املكوَّ

                                           

 111: 3سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج ) ( بترصف، مصدر158: 3( انظر النووي، روضة الطالبني )0)

 سابق؛ وأيضا فام بعدها( مصدر 139: 3سابق؛ وأيضا حاشية اجلمل عىٰل رشح املنهج ) فام بعدها( مصدر

( 019: 1سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج ) ( مصدر711: 5ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )

 سابق.  ( مصدر085: 3سابق؛ وأيضا الفتاوى اهلندية ) مصدر

وهي آلة عىٰل هيئة هالل ترمى هبا السهام، وجتمع أيضا عىٰل أقواس، املعجم الوجيز قيس: مجع قوس،  (*)

 ( مصدر سابق. 509ص)
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وإال تعترب ، فيه فإن ضبط مكونات املسلم فيه وصفته جاز السلم، والكتان وغريه، القطن

 . مثل النوع األول

 ،والسمك اململح، (*)واألقط، بنخمتلط ال يقصد منه إال اخلليط الواحد كاجلـ 

 أما إذا عرض هلذا املختلط صناعة بحيث يصبح. فيجوز السلم فيه حلقارة هذه األخالط

  .فإنه عند شيِّه بالنار يصعب حتديد مقدار مسه بالنار، غري منضبط الصفات كاخلبز فيه امللح

أمكن ضبط إن مدار أقوال الفقهاء السابقني أن السلم يف املصنوعات جائز إن 

 فيعلِّلون اإلباحة، وذلك واضح من خالل تعليالهتم يف املنع واإلباحة، الصفات فيه بدقة

، وهذه القاعدة يف إباحة السلم يف املصنوعات، (0)واملنع بعدم إمكانه، بإمكان الضبط

 ة جمال السلم يفـا يعني سعـمم، ذاـاملصنوعات يف عرصنا هعىٰل  ردة وتنسحبـمط

 ويف الوقت»: نـقال أحد الباحثي، را لتطور وسائل القياس والضبطنظ، املصنوعات

ويمكن ، إن متييز مكونات السلعة أصبح أمرا سهال ومتعارفا عليه: احلارض يمكن القول

 أغلفة املنتَج مكوناته تفصيالعىٰل  ويكتب، بل إنه تصدر به نرشات، ألهل الصنعة ضبطه

 . (1)«وبالتايل فإن السلم فيها جائز، وبكل دقة

 : متويل السلم الصناعي

أو عن طريق ، ويمكن متويل السلم يف الصناعات عن طريق التمويل النقدي

 : التمويل العيني كام ييل

                                           

ض، جيمد حتى يستْحِجر، ثم يطبخ أو يطبخ به، املعجم الوجيز ) (*)  سابق.  ( مصدر10صاألقط: لبن حُممَّ

 (713: 5مة، املغني والرشح الكبري )سابق؛ وأيضا ابن قدا فام بعدها( مصدر 019: 1( ابن قدامة، الكايف )0)

وع ـ، املجماملطيعي سابق؛ وأيضا ( مصدر019: 1سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج ) مصدر

 سابق.  ( مصدر111: 3سابق؛ وأيضا الرميل، هناية املحتاج ) ( مصدر017، 015 :03)

 ( مصدر سابق. 58صيع السلم )( عمر، حممد عبد احلليم، اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لب1)
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 : التمويل النقدي

 ثم يتوىل، املسلم إليهإىٰل  يقدم رب السلم يف هذه احلالة رأس مال السلم نقودا

 وهذا اللون من التمويل، ملية التصنيعاملسلم إليه توفري املواد اخلام الرضورية يف ع

ويكون ذلك يف حاالت ، يتناسب مع أرباب السلم الذين ال خربة هلم بإنتاج املسلم فيه

 ،كصناعة الطائرات، قدر كبري من اخلربة والتخصصإىٰل  السلم يف املصنوعات التي حتتاج

 ه فرصة االستفادةحيث يعطي، وهو مفيد أيضا للمسلم إليه، واألسلحة وأمثاهلا، والسفن

 بينام، ألن رأس املال يدفع مجلة واحدة، وكان األجل طويال، من رأس املال إن كان كبريا

 . األجل املرضوبإىٰل  يتأخر تسليم املصنوع

 : التمويل العيني

 ويف هذا النوع من التمويل ال، وبه يتم تقديم رأس مال السلم سلعا للمسلم إليه

وانتفاء ، ومها تعيني الصانع واملصنوع يف السلم،  بالبحثبد من بيان مسألتني جديرتني

 . علة ربا الفضل بني البدلني

 : تعيني الصانع واملصنوع* 

حيث إن املسلم ، إىل فساد السلم بتعيني الصانع واملصنوع (0)ذهب مجهور الفقهاء

 امل هالكوذلك الحت، وذلك ألنه مزيد غرر ال حيتمله السلم، فيه ال بد أن يكون يف الذمة

وأباح بعض ، فساد السلمإىٰل  مما يؤدي، أو موت الصانع، املصنوع قبل عملية التصنيع

ثم ، حيث يشرتي املعني، وجه البيع مع اإلجارةعىٰل  الفقهاء تعيني املصنوع والصانع

 إىلٰ  ألنه ال جيوز بيع معني، ويشرتط الرشوع يف التصنيع، هـتصنيععىٰل  يستأجر معينا

                                           

 ( مصدر187: 3سابق، الدردير؛ وأيضا الرشح الصغري ) ( مصدر539: 0( احلطاب، مواهب اجلليل )0)

سابق؛ وأيضا املرداوي، اإلنصاف  ( مصدر751: 5سابق؛ وأيضا ابن قدامة، املغني والرشح الكبري )

 سابق. ( مصدر010: 1سابق؛ وأيضا الرشبيني، مغني املحتاج ) ( مصدر93: 5)
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 قال يف منح اجلليل، از أشهب من املالكية تعيني املعمول والعامل يف السلموأج، (0)أجل

 مذهب أشهبعىٰل  لكن، فيصح كونه من السلم»: مسألة تقديم مَعني لتصنيعهعىٰل  معلقا

 .(1)«وهذه منعها ابن القاسم ...املجوز تعيني املصنوع منه والصانع

 : الختيار

أال وهو شدة الغرر بتعيني الصانع ،  املعنيإن ما ختوف منه املانعون يف السلم يف

 هاـال يوجد يف املصانع التي تتعهد بتصنيع املسلم فيه كمؤسسة صناعية ل، واملصنوع

أقل إىٰل  منفصلة عن شخصية العاملني فيها ابتداء من جملس إدارهتا، شخصية ُحكمية

 ؟فأين الغرر يف ذلك، تنياملائة سنة واملائإىٰل  بل قد يمتد عمر تلك املؤسسات، عامل فيها

 . بل إن الغرر فيها أقل من الغرر يف التزام املسلم إليه شخصيا بالوفاء باملسلم فيه

ألن األغلب يف األشياء أن ، أما الغرر بتعيني اليشء املصنوع فهو أيضا حمل نظر

ن أما إ، يعني أن بإمكان رب السلم اإلتيان بمثلها إذا تلفت، تكون مثلية قبل تصنيعها

عندئذ يفسخ السلم ، وهو نادر يف جمال الصناعة، كانت قيمية يصعب اإلتيان بمثلها

  .القليل النادرعىٰل  ال، الكثري الغالبعىٰل  واحلكم الرشعي يبنى، بتلفها

 : (3)وقد قيد أحد الباحثني السلم يف إنتاج مصنع بعينه بالرشوط التالية

 التي ال يتوقف اإلنتاج، ة والصغريةمنتجات املصانع الكبريعىٰل  أن ذلك ينطبقـ 

 . عامل بعينهعىٰل  فيها

وكافة املواصفات ، والسعة، والطاقة، والنموذج، مراعاة حتديد املنتَج باملاركةـ 

 . وسنته، بلد اإلنتاج: املميزة األخرى مثل

                                           

 سابق.  ( مصدر383: 5سابق؛ وأيضا عليش، منح اجلليل ) ( مصدر110: 5 عىٰل خليل )ريشاخلِ ( 0)

 سابق.  فام بعدها(، مصدر 383: 5( عليش، منح اجلليل )1)

 سابق.  ( مصدر51صحسن، التطبيق املعارص للسلم ) العزيز عبد ( زيد، حممد3)
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ألن بعض الرشكات توقف إنتاج النامذج ، نموذج موجودعىٰل  أن يتم السلمـ 

 . ايل ينقطع وجودهوبالت، تباعا

 : أل جيتمع يف البدلني علة ربا الفضل* 

 يشرتط يف السلم يف املصنوعات إن كان رأس مال السلم عينا أن ال يشرتك البدالن

 وقد بينت اختالفاهتم يف، وقد ناقش الفقهاء ذلك يف باب ربا الفضل، يف علة ربا الفضل

كسلم قطن ، ة سلم مصنوع يف أصلهوقد بحث فقهاء املالكي، (0)حتديد علة ربا الفضل

حيث ، وقد بحثوا ذلك بشكل مستقل يف بيع السلم، أو حديد يف آلة حديدية، يف ثياب

ولعل املعيار الذي اختذوه حدا لإلباحة ، وضعوا معايري مهمة إلباحة املصنوع يف أصله

  :وقد تفرع عن هذه القاعدة الفروع التالية، واملنع هو درجة الصنعة قوة وضعفا

 دون دخول خامات أخرى، تقديم املواد اخلام كرأس مال سلم يف مصنوع منهاـ 

، والنحاس يف أدوات نحاسية، كاحلديد لتصنيعه آالت من احلديد، يف عملية التصنيع

سواء يف ذلك قويت الصنعة أم هانت ، ويمنع السلم يف هذه احلالة، والقطن يف املالبس

 وهي، نعة بام َيْفُضل من تلك املواد الداخلة يف التصنيعالصعىٰل  ألن ذلك إجارة، للمزابنة

. وقد ال يفضل شئ ويكون عمله جمانا، فقد يفضل القليل أو الكثري، إجارة بمجهول

با أجال للتسليم ال يمكن فيه استعامل املواد اخلام ، وأجازوا السلم يف هذه احلالة إذا رَضَ

 . (1)يف تصنيع املسلم فيه من رأس مال السلم

 ،فيجوز السلم عندئذ، أن يسلم املصنوع كرأس مال سلم يف اخلامة التي صنع منها

أو ، فيجوز كسلم ثوب قطن يف غزله، وذلك برشط أن تنقله الصنعة عن أصله نقال بيِّنا

                                           

 (.051)ص( انظر من هذا البحث 0)

 سابق.  ( بترصف، مصدر391: 5عليش، منح اجلليل ) (1)
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وأما »: قال يف منح اجلليل. لبعدها عن أصلها بالصنعة القوية، ملبس صوف يف صوف

 إذ يبعد أن يفسد املصنوع ويزيد، ى الشرتاط األجل فيهإذا قدم املصنوع يف غريه فال معن

بأن يكون املصنوع قليل ، صورة نادرةعىٰل  إال أن حيمل، من عنده ثم يدفعه للمسلم

 . (0)«فإذا زالت صنعته ظهرت له صورة وفيه ُبْعد، الثمن لِقَدمه أو لغريه

 املنفعة اختالفا وال خترج املصنوع عن أصله بحيث ختتلف، إذا كانت الصنعة هيِّنة

سواء كان رأس املال مصنوعا يف أصله كمغزول القطن يف ، فال جيوز السلم مطلقا، بيِّنا

 بحيث، كحديد يف قطع حديدية ال يظهر فيه أثر للصنعة، أو خامة يف مصنوعها، القطن

 . (1)ختتلف املنافع اختالفا واضحا

 : وجهة نظر

 ف كثريا عام كانت عليه الصناعة منإن السلم يف املصنوعات يف وقتنا هذا خيتل

 اتـأو الكيفي، سواء من حيث آالت التصنيع، ةـة بدائيـحيث كانت الصناع، لـقب

، بخالف الصناعة يف زماننا هذا الذي تطورت فيه الصناعة تطورا كبريا، واألساليب

لية بل تتعدد املواد األولية الداخلة يف عم، حيث مل تعد مادة واحدة تدخل يف التصنيع

ثم ، وقد يتطلب ذلك ظروفا تصنيعية خاصة، وختلط فيام بينها بمقادير حمددة، التصنيع

 مما جيعل، شكل آخر خمتلف متاما عام كانت عليه تلك املواد األوليةعىٰل  خترج املادة املصنعة

 لقوة الصنعة واختالف املنافع، من الناتج مادة خمتلفة متاما عن املواد األولية قلبا وقالبا

 . السلم الصناعي العيني واسعا مما جيعل نطاق، اختالفا جوهريا

عت من نطاق ، لذا فإن من املمكن القول إن أساليب التصنيع املتطورة اليوم وسَّ

                                           

 سابق.  ( مصدر390: 5( عليش، منح اجلليل )0)

 سابق.  ( مصدر390: 5( عليش، منح اجلليل )1)
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حيث يستفيد ، السيام إن كان رأس املال املقدم يف السلم سلعة، السلم يف املصنوعات

وهو مفيد يف ، ل رؤوس أموال سلمشكعىٰل  املواد األولية من تسويق منتجاهتم منتجو

 فيقدم، منتَج مصنع من مواد أولية ذات مواصفات عاليةإىٰل  حالة كون رب السلم حيتاج

بدال ، جودة املواد األوليةإىٰل  ويطمئن بذلك، املواد األولية من عنده ملعرفته اجليدة هبا

 . ادة األوليةاملسلم إليه الذي قد ييسء اختيار املإىٰل  من أن يكون ذلك موكوال

 : اجلوانب القتصادية لتمويل اإلنتاج الصناعي بالسلم: ثانيا  

 : مفهوم الصناعة

هي عملية حتويل شكل املواد املوجودة يف الطبيعة : الصناعة كنشاط اقتصادي

 ال فرق، بغية جعلها قابلة إلشباع حاجة معينة، ومضموهنا وباستخدام أدوات مناسبة

 وقد تستخدم بمعنى آخر مرادف، احلاجة هنائية أم وسيطة يف ذلك سواء أكانت هذه

حول شكل املواد ـهذا املعنى تكون جمموع املشاريع التي تـوهي ب، للقطاع الصناعي

 ،(0)منتوجات أو خدمات قابلة لسداد حاجات اجتامعيةإىٰل  املستخدمة ومضموهنا

 : أمهها، ويتميز اإلنتاج الصناعي بخصائص عديدة

 : اإلنتاج الصناعياستمرارية * 

كام أنه يستمر طوال ، وال يتأثر بتقلبات األحوال اجلوية، فهو مستمر طوال العام

 وهو ما، واألساليب الفنية املستخدمة، وذلك بسبب طبيعة املنتجات، اليوم دون توقف

 . يندر حدوثه يف القطاعات األخرى

                                           

=  هـ0000( احلميص، عبدو حممد، اقتصاد وختطيط الصناعة، دمشق، جامعة دمشق، بدون رقم الطبعة، 0)

، 0(، دون مكان النرش والنارش، ط005صيف التمويل )م؛ وأيضا غنيم، حسني عطا، دراسات 0991

 م. 0999
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 : قرص مدة دورة اإلنتاج* 

أو نصف ، ةـرتة الالزمة لتصنيع املواد األولياج تلك الفـويقصد بدورة اإلنت

 كام ختتلف. مرحلة املنتَج النهائي هلذه الصناعةإىٰل  والدخول هبا، املصنوعة يف صناعة معينة

، وتتأثر هذه الدورة بمدى تقدم التقنيات املستخدمة، الدورة من صناعة ألخرىهذه 

وبالتايل رفع ربحية املرشوع ، الترسيع دورة رأس املإىٰل  تقسيم العمل مما يؤدي وتعميق

  .الصناعي

 : التقدم التقني أساس النمو الصناعي* 

كضخامة رؤوس األموال ، التقدم التقني زيادة نتائج بالغة األمهيةعىٰل  ويرتتب

 إال أن هذا التقدم قد يرتتب عليه آثار سلبية، وضخامة املرشوعات، املستثمرة يف الصناعة

إىٰل  باإلضافة، اإلنتاجعىٰل  وقادرة، التي ال تزال بحالة فنية جيدةاآلالت القديمة وعىٰل 

خاصة وأن ، ضعف املوقف التنافيس هلذه الصناعات مع الصناعات يف الدول املتقدمة

 . االبتكار واالخرتاع يكاد يكون مفقودا

 : آفاق التطور الصناعي غري حمدودة* 

، اجات اإلنسانية التي تلبيهاإن قطاعات اإلنتاج املختلفة تتسم بمحدودية احل

وكذلك األمر ما حيتاجه اإلنسان ، فكمية الغذاء التي حيتاجها اإلنسان يمكن تقديرها

أما القطاع ، وإن ارتفاع النوعية املطلوبة تنتج عن تطور الصناعة، من قطاع مواد البناء

 . ويلبي حاجات موجودة يف املجتمع، الصناعي فهو يوفر كل يوم سلعة جديدة

 : ارتفاع مستوى اإلنتاجية والعمل* 

، اجـوقرص دورة اإلنت، ة الستخدام التقنيةـوذلك بسبب اإلمكانات الواسع
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ق ـبخالف الزراعة التي تتعل، إمكان استمرارية اإلنتاج طوال العامإىٰل  باإلضافة

  .بظروف مناخية وموسمية معينة

 : أمهية الصناعة يف اإلسالم

وألهنا متثل مظهرا من ، عة ملا فيها من منافع مجة لإلنسانلقد اهتم اإلسالم بالصنا

 حتقيق مبدأعىٰل  صنع سلعه وأدواته التي تعينهعىٰل  وقدرة اإلنسان، مظاهر الرقي اإلنساين

يف تعاىٰل  والصناعة هي حلقة الوصل بني اخلامات التي أودعها اهلل، اخلالفة يف األرض

 وهو ما حيقق مبدأ التسخري وفقا لقوله، اخلامات انتفاع هبذهعىٰل  األرض وقدرة اإلنسان

 ﴾حت ختمت ىت     يت جث مث ىث يث حب خب مب ىب يب  جت يئ جب﴿ تعاىٰل:

 . ]03اجلاثية: [

ألهنا توفر القوة املادية والعسكرية التي حتمي ؛ وتكتسب الصناعة أمهية خاصة

 ،وطمع الطامعني، واألرض واملقدسات من اعتداء املعتدين، اإلنسان من ظلم الظاملني

 ۇ ۆ ۆ ۈ﴿تعاىٰل:  بل إن هذا اإلعداد واجب من واجبات الرشيعة لقوله

ى  ۉ ې ې ې ې ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 ﴾ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ

أال وهي األمهية االقتصادية ، األمهية الرشعية أمهية أخرىإىٰل  ويضاف، ]61األنفال: [

  .قيقهاحتإىٰل  لقطاع الصناعة من خالل األهداف التي يسعى

 : (0)أهم أهداف التنمية الصناعية

 وحتقيق التوازن بني القطاعات اإلنتاجية املختلفة يف توليد، تنويع مصادر الدخلـ 

يلعىٰل  لتجنب سلبيات االعتامد؛ الناتج  . القطاع األَو 

                                           

 سابق.  ( مصدر017صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) ( حسني، وجدي0)
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وتعزيز الطاقات اإلنتاجية الوطنية من أجل تطوير ، االرتفاع بإنتاجية العملـ 

 مع، وجتارهتا إلنتاج السلع املصنوعة؛ تصادي يف مواجهة االحتكارات الغربيةالتحرر االق

 . وخاصة يف بعض السلع االسرتاتيجية، حتقيق درجة من االكتفاء الذايت

 . من استغالل املوارد املحلية (0)رفع القيمة املضافةـ 

ل التي تتطور بشك، ومهارات القوى العاملة، النهوض بمستوى فنون اإلنتاجـ 

 . أرسع يف جمال القطاع الصناعي عنها يف القطاع األويل

 استيعاب القوى العاملة الزائدة عن حاجة القطاع الزراعي وغريه من القطاعاتـ 

 . التقليدية والتي متثل حالة بطالة ظاهرة أو مقنعة

للوفاء ؛ أساس انتقائيعىٰل ، حتقيق االكتفاء الذايت بإقامة الصناعات املحليةـ 

 . بات االستهالك النهائيبمتطل

 : أهم الصناعات يف العامل اإلسالمي

 : الصناعات الستخراجية

 ةـوأمهها صناع، استخراج املعادن والكنوز املدفونة يف األرضعىٰل  وتقوم

 ثم تناقصت، م0981% سنة 01حيث بلغت نسبتها من هذه الصناعات ، استخراج النفط

ة األخرى ـالصناعات االستخراجيإىٰل  إلضافةهذا با، %33إىٰل  يف العام الذي يليه

  .والقصدير، والكروم، والزئبق، كالفوسفات

                                           

( هي قيمة ما يضاف إىٰل املستخدمات اإلنتاجية نتيجة العمليات اإلنتاجية؛ أي أن القيمة املضافة = قيمة 0)

ستخدمات اإلنتاجية. هيكل، عبد العزيز فهمي، موسوعة املصطلحات االقتصادية قيمة املـ  اإلنتاج

 ( مصدر سابق. 839صواإلحصائية )
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 : (0)الصناعات التحويلية

وزيادة القيمة املضافة ، حتتل هذه الصناعة أمهية خاصة يف تنويع هيكل اإلنتاج

 ورفع، واستيعاب فائض األيدي العاملة، من استخدام املوارد املتاحة بالبلدان اإلسالمية

 : وفيام ييل أهم الصناعات التحويلية يف العامل اإلسالمي، مستوى إنتاجية عنرص العمل

 : صناعات األغذية واملرشوبات والتبغ* 

وقد بلغت القيمة املضافة ، ويعد هذا الفرع باكورة النشاط الصناعي التحوييل

 عام، جلزائروا، وبنجالدش، واألردن، وسوريا، مرص: للصناعات التحويلية يف كل من

ومن الصناعة التحويلية . (1)%11، %13، %11، %31، %30: التوايل هيعىٰل  م0989

إال أن هذه الصناعات يف ، م0981سنة  (3)%11العربية بلغت الصناعات الغذائية 

فغالبا ما تتعلق بمواد خام من حيث التجهيز والطحن ، غالبيتها بسيطة اخلربة واملهارة

 إنتاج املوادإىٰل  وبالتايل تكون قيمتها املضافة متواضعة نسبة، التعليبوالتعبئة والتغليف و

 . (0)اخلام واملوارد املستخدمة فيها

 : صناعات الغزل والنسيج* 

 العتامدها، وتتوافر مقومات هذه الصناعة بشكل جيد يف بعض البلدان اإلسالمية

                                           

 ( هي صناعات ينطوي نشاطها عىٰل حتويل املواد األولية إىٰل منتجات هنائية، أو منتجات وسيطة، كالصناعات0)

املصطلحات االقتصادية واإلحصائية  الغذائية والنسيج واملالبس، هيكل، عبد العزيز فهمي، موسوعة

 سابق.  ( مصدر500ص)

سابق، زلزلـة،  ( مصدر000صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) ( حسني، وجدي1)

 سابق.  ( مصدر01صاحلسن، العمل العريب املشرتك واالعتامد عىٰل الذات ) عبد

 سابق.  ( مصدر01صواالعتامد عىٰل الذات )احلسن، العمل العريب املشرتك  ( زلزلة، عبد3)

 سابق.  ( مصدر00صاحلسن، العمل العريب املشرتك واالعتامد عىٰل الذات ) ( زلزلة، عبد0)
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 كالقطن، هاـر مدخالتوتوفُّ ، األيدي العاملة الرخيصة يف الدول كثيفة السكانعىٰل 

 ،باكستان: ومن الدول اإلسالمية املتميزة هبذه الصناعة كل من، واحلرير، والصوف

% 08.7، %05.5: م0991 ومرص حيث بلغ إنتاج كل منها من الغزل والنسيج عام، وتركيا

تعوق هذه ولكن ، (1)%00م 0981يف العامل العريب بلغت سنة و، (0)التوايلعىٰل  01.0%

 . وإجراء ات احلامية من قبل الدول الصناعية املتقدمة، عة قوة املنافسة األجنبيةالصنا

 : صناعة الكيامويات* 

 وغالبا ما ترتبط هذه الصناعة بالدول، والكربيت، والصابون، كصناعة األسمدة

 ،ومرص، وباكستان، وتركيا، بنجالدش: فهي، أما الدول املتميزة هبذه الصناعة. النفطية

حيث بلغ نصيب تلك الصناعة من القيمة املضافة عام ، وماليزيا، وتونس، واألردن

 . (3)التوايلعىٰل  %00، %9، %00، %8، %06، %00، %08: م0989

 : صناعة اآللت ومعدات النقل* 

ورغم أمهية هذا الفرع من الصناعات التحويلية إال أنه ال يزال حمدودا يف توليد 

 حيث مل تتجاوز نسبته من الصناعات التحويلية، لتحويليةالقيمة املضافة من الصناعات ا

 إال أن هناك بعض الدول قد حققت، يف الغالبية من الدول اإلسالمية، %5م 0989عام 

أما ، (0)وماليزيا، وإيران، واجلزائر، كرتكيا، تقدما يف هذا الفرع من الصناعة التحويلية

 . (5)%01م 0981بالنسبة للعامل العريب فقد بلغت سنة 

                                           

 سابق.  ( مصدر006صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) ( حسني، وجدي0)

 ( مصدر سابق. 01صعىٰل الذات ) احلسن، العمل العريب املشرتك واالعتامد ( زلزلة، عبد1)

 ( مصدر سابق. 006صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) ( حسني، وجدي3)

 ( مصدر سابق. 007صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) ( حسني، وجدي0)

 ( مصدر سابق. 01صذات )احلسن، العمل العريب املشرتك واالعتامد عىٰل ال ( زلزلة، عبد5)
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 : الختالل السلعي يف صناعة العامل اإلسالمي

 يظهر االختالل السلعي من حيث التكوين السلعي لصادرات الدول اإلسالمية

 رأسها النفط واملعادن حتتل املرتبةوعىٰل  حيث ال تزال املنتجات الزراعية واالستخراجية

 ،وع الصادرات% من جمم01.1م 0991األوىل يف قائمة الصادرات حيث شكلت عام 

 بينام، % أي حوايل ثالثة أرباع الصادرات30.0كام بلغت املنتجات الزراعية واحليوانية 

 % آليات31.5جممل الواردات منها إىٰل  %67بلغت نسبة الواردات من السلع املصنوعة 

 . (0)%سلع مصنوعة أخرى كاملنسوجات واملنتجات الكياموية36.8ومعدات نقل و

النحو الذي عىٰل   التكوين السلعي للصادرات والوارداتال شك أن اخللل يف

االستفادة من عىٰل  ذكرته آنفا له سلبيات عديدة تتمثل يف عدم قدرة الدول اإلسالمية

 باإلضافة، أسعارهاعىٰل  وبالتايل، سلعهاعىٰل  نتيجة تقلبات الطلب، جتارهتا اخلارجية

 عىلٰ  وهو ما ينعكس، ب املتقدم تقنياصعوبات تعرتض متويل وارداهتا من دول الغرإىٰل 

 وفيام ييل أعرض أهم أسباب تلك الصورة املختلة. أسعار السلع ذات التقنيات املرتفعة

 : (1)للتكوين السلعي لصادرات وواردات البلدان اإلسالمية

 وغالبا ما تكون، اختالل أبنيتها اإلنتاجية بانحيازها لقطاعات إنتاج املواد األوليةـ 

 النقد األجنبي من أجل متويلعىٰل  للحصول؛ أو زراعية، املنتجة استخراجية عـالسل

 نتيجة الطلب، مما يقلل من مستوى رفاهية السكان، وتنفيذ املشاريع التنموية، الواردات

 . هذه السلععىٰل  غري املستقر

                                           

(، املدينة املنورة، 09ص( الشنقيطي، حممد األمني مصطفى، التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية )0)

حممود، اقتصاديات العامل  ؛ وأيضا حسني، وجدي0980مكتبة العلوم واحلكم، بدون رقم الطبعة، 

 سابق.  ( مصدر013، 011صاإلسالمي )

سابق،  ( مصدر06صمني مصطفى، التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية )( الشنقيطي، حممد األ1)

 سابق.  ( مصدر015صحممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى ) حسني، وجدي
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نتيجة ضغوط ، وخرباهتا الفنية باإلنتاج الصناعي، ضعف قدراهتا الصناعيةـ 

 ومكاسب مؤسساهتا، موقعها املتفوقعىٰل  للحفاظ؛ ت الدول الصناعية املتقدمةوخمططا

 . االحتكارية متعددة اجلنسية يف إنتاج وتسويق السلع املصنوعة

 ،إغفال الدول اإلسالمية لفرتة طويلة ألمهية تنويع مصادر الدخل والناتج فيهاـ 

 . ألويلوسلوكها الطريق األقرص الستغالل مواردها يف اإلنتاج ا

 : دور الدولة يف اإلنتاج الصناعي

املواد يف  وتتطور أسعار هذه، املواد األوليةعىٰل  إن الصناعة يف أي اقتصاد تعتمد

مما يسبب رضرا بالغا ، األسواق الدولية يف املدى البعيد لغري صالح البلدان املصدرة هلا

 ،واد تلحق هبا أرضارا كربىبل إن التقلبات القصرية األجل يف أسعار هذه امل، القتصادها

خطط تلك عىٰل  ويؤثر بالتايل، نتيجة عدم استقرار تدفقات مواردها من النقد األجنبي

 : (0)وتكمن وراء ذلك عدة عوامل، الدول يف تطوير صناعاهتا الوطنية

، أسواق االستهالكعىٰل  النشاطات االحتكارية للرشكات الكربى التي هتيمنـ 

 . أسواق اإلنتاج يف أغلب الدول املنتجة للمواد األوليةعىٰل  بعد أن كانت مهيمنة

 حيث تشكل مصدرها، الدول الرأسامليةإىٰل  الصادراتعىٰل  اعتامد البلدان الناميةـ 

 . الرئييس من النقد األجنبي

حمدود بسلعة رئيسية وعدد حمدود يف ، إن تركيب الصادرات يف البلدان الناميةـ 

 لذلك تعترب شبه تابعة القتصاد الدول الرأساملية املستوردة الرئيسية وهي، السلع الثانوية

  .من خالل اتفاقات جتارية واقتصادية ومالية طويلة األجل، تصديرا واستريادا، لسلعها

                                           

 م. 0991، 0( بنغازي )ليبيا(، جامعة قاريونس، ط083ص( األسدي، عيل، مقدمة يف اقتصاديات الصناعة )0)
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 سواء، إن معاجلة هذه العوامل يتطلب من الدولة جهدا خاصا لتاليف هذه العقبات

اخلارجية وما يتعلق هبا من شؤون مالية لصالح كتنظيم التجارة ، الصعيد اخلارجيعىٰل 

 واردـالصعيد الداخيل بالكشف عن املعىٰل  أو، حتفيز االستثامر يف األنشطة الصناعية

 إذ تعترب املوارد املعدنية عنرصا أساسيا ماديا يف نمو، الطبيعية ويف مقدمتها املوارد املعدنية

وتعبئة ، ستخراجية منها والتحويليةوتشجيع الصناعات اال، غالبية الفروع الصناعية

 ووضعها، ة واإلجراءاتـواستصدار الترشيعات واألنظم، املوارد لتمويل الصناعة

ويمكن للدولة ، لتوفري الظروف الرضورية للصناعة، موضع التطبيق ومتابعة تنفيذها

 : (0)أن ختتار السياسة االقتصادية التي تناسبها كام ييل

 : لواسعسياسة التدخل احلكومي ا

النشاط املتعدد األوجه يف إىٰل  فتنرصف، أما سياسات التدخل احلكومي الواسع

والتحكم يف نشاط ، بحيث تستطيع التأثري يف جهاز الثمن، خمتلف املجاالت اإلنتاجية

حد استبدال نظام التخطيط الشامل بنظام إىٰل  وقد يتسع دورها، القطاع اخلاص

وحلول الدولة حمل النشاط االقتصادي ، ة املركزيةالذي يتضمن السيطر، السوق كليا

 . اخلاص

 : سياسة التدخل احلكومي املحدود

فتشرتط حرص تدخل الدولة يف أضيق ، أما سياسة التدخل احلكومي املحدود

نظام السوق وجهاز عىٰل  وأن يبقي، كأن يكون التخطيط حمدودا وال مركزيا، حدوده

 . أن متارس سياسة مالية ونقدية مناسبةو، الثمن والنشاط االقتصادي اخلاص

، إن سياسة التدخل احلكومي املحدود مناسبة يف اقتصاديات الصناعة املتطورة

                                           

 سابق.  ( مصدر091صمقدمة يف اقتصاديات الصناعة ) ( األسدي، عيل،0)
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 وهو، وتقنيات التصنيع العالية، والتسويق، والتي توفرت هلا ميزات منافسة يف التمويل

  من نقصبخالف صناعات البالد اإلسالمية التي تعاين، ما تتميز به الصناعات الغربية

ة ـمما جيعلها عرض، ونقص يف التقنيات العلمية، يف اإلنتاج واختالالت، يف التمويل

 السيام يف ظل النظام العاملي اجلديد الذي يطلق، من قبل الصناعات الغربية (0)لإلغراق

 قد أعطت للدول «اجلات»ورغم أن اتفاقية . العنان جلهاز السوق يف تنظيم عملية التبادل

إال أن بعض ، عرش سنوات لتطوير قدراهتا للتمكن من املنافسة يف العامل اجلديدالنامية 

خاصة يف ظل عدم وجود أي تنسيق بني اقتصادات ، الباحثني يرى أهنا فرتة غري كافية

وض ـة رضوري للنهـويف ضوء ما سبق يتضح أن دور الدول، (1)الدول اإلسالمية

 ،ما يتناسب مع ظروفها االقتصادية  املذكورتنيوللدولة أن ختتار من السياستني، بالصناعة

وبيع السلم كأداة متويلية يف دعم ، وفيام ييل أتعرض لدور الدولة يف متويل الصناعة

  .الصناعة

  :توفري املوارد املالية التي حتتاجها الصناعة

يعد نقص رأس املال من العقبات التي حتول دون قيام صناعة متقدمة يف العامل 

أما رأس املال املتاح للصناعة فغالبا ما يتجه نحو الصناعات الصغرية التي ، ياإلسالم

                                           

 ( اإلغراق: جمموعة املامرسات واإلجراءات الرامية إىٰل خفض أسعار السلع املصدرة، بحيث تصبح قادرة عىلٰ 0)

 أن تنافس بفعالية بقية السلع املامثلة املعروضة يف سوق أو عدة أسواق أجنبية، جمموعة من املؤلفني، معجم

 ( مصدر سابق. 03صاملرصفية ومصطلحات البورصة والتأمني والتجارة الدولية )املصطلحات 

 ( مهدي، خليل سامي عيل، توظيف إمكانات العامل اإلسالمي يف ضوء القانون الدويل االقتصادي املعارص1)

 م؛ وأيضا نصيف،0999=  هـ0011(، القاهرة، مركز صالح عبد اهلل كامل، بدون رقم الطبعة، 91ص)

(، التحديات 170صإلله، دور املصارف اإلسالمية يف ظل املتغريات االقتصادية اإلقليمية )عبد ا

سابق؛ وأيضا صقر، حممد فتحي، تدخل  االقتصادية للعامل العريب يف مواجهة التكتالت الدولية، مصدر

 سابق.  ( مصدر65، 58صالدولة يف النشاط االقتصادي يف إطار االقتصاد اإلسالمي )

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



003 

 ،كالصناعات الغذائية، وحتقيق معدل ربح مقبول، تتسم بدورة رسيعة لرأس املال

وتزداد املشكلة تعقيدا عندما ، حساب املصالح العلياعىٰل  ولو كان ذلك، والنسيجية

إىٰل  مع ما له من آثار سلبية من نزوح لألرباح، الاسترياد رأس املإىٰل  تلجأ هذه الدول

 . خارج األسواق التي ول دت هذه األرباح

 ،والسلم وغريها، واملرابحة، واملشاركة، كاملضاربة، إن صيغ التمويل اإلسالمية

 وبام أن بيع السلم يقوم أساسا، يقع عليها العبء األكرب يف تعبئة املوارد ومن ثم توظيفها

وبغري ، يصبح االدخار عامال مهام لتوفري رأس مال السلم، رأس املال نقدا تقديمعىٰل 

 ويربز توفري رؤوس األموال يف قطاع الصناعة حاجة. ذلك لن يؤدي السلم دوره املرجو

 متويالت طويلةإىٰل  نظرا لطبيعة التمويل الصناعي املتميز باحلاجة؛ ملحة أكثر من غريها

طبيعة رأس مال السلم عىٰل  ا ينعكس بالرضورةمم، ورؤوس أموال ضخمة، لـاألج

 ،تدخل من قبل الدولةإىٰل  وال شك أن هذا عمل كبري حيتاج، املستخدم يف متويل الصناعة

وذلك عن طريق تشجيع ادخار واستثامر ، وتستطيع الدولة أن تقوم بدورها املطلوب

 : (0)حو التايلالنعىٰل  وذلك، األموال يف املرشوعات حسب األولويات اإلسالمية

انطالقا من ، القصد يف اإلنفاقعىٰل  وتشجيع الناس، إتاحة الفرصة لالدخارـ 

 ﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿تعاىٰل:  قوله

نتيجة انخفاض معدل ، وذلك ملعاجلة انخفاض معدل التكوين الرأساميل، ]19اإلرساء: [

                                           

 (، القاهرة، دار الفكر19صيوسف، حسني يوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) ، حسني( داود0)

ان، تنمية الزراعة العربية الوقع واملمكن )0998=  هـ0008، 0العريب، ط  ( مصدر016صم؛ وأيضا وز 

يب اإلسالمي سابق؛ وأيضا كامل، عمر عبد اهلل، مقال بعنوان: الركود وسبل معاجلته يف االقتصاد العر

 سابق؛ وأيضا عفر، (، التحديات االقتصادية للعامل العريب يف مواجهة التكتالت الدولية، مصدر063ص)

 (، مكة املكرمة، جامعة115صحممد عبد املنعم، السياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الرشيعة اإلسالمية )

 هـ. 0005أم القرى، دون رقم الطبعة، 
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وتوفري حوافز ، عي وسلوك ادخاريوتطوير و، (0)وارتفاع امليل لالستهالك، االدخار

  .وغري املفيد، واإلنفاق غري املربر، والتبديد، والتصدي لظاهرة اهلْدر، ادخارية آمنة ومشجعة

 االدخار واالستثامرإىٰل  توفري األمن واالطمئنان لرأس املال حيث إنه دائام يتجهـ 

 . واالعتداء، والنهب، والضياع، والتأميم، يف األماكن التي يأمن فيها من املصادرة

والتصدي لالستهالك السفيه ، ترشيد االستهالك يف القطاعني العام واخلاصـ 

 . ووقف الدعايات والدعوات له، واملفِرط

ب الفئات الثرية وـ   وظاهرة هتريب، من دفع الرضائبفيلية الطُّ معاجلة ظاهرة هترُّ

 قوانني حتد من خروج األموال يف حالة وجود، اخلارجإىٰل  وترسيب األموال غري املرشوع

 . وذلك باتباع أساليب احلفز والردع يف آن معا، اخلارجإىٰل 

التي حققت ، وضع حد لظاهرة انتشار وازدهار املضاربات املالية والعقاريةـ 

ار ـحساب إرهاق وإفقعىٰل  وذلك، وحتقق أرباحا فاحشة لفئة حمدودة من املضاربني

إىٰل  وذلك بمنع بيع العمالت بعضها ببعض، حدودرشائح واسعة من ذوي الدخل امل

  .األسعارعىٰل  لضامن صفقات حقيقية خالية من املضاربة، ومنع بيع املبيع قبل قبضه، أجل

 : الدولة بعد أن وفرت رؤوس األموال الكافية أن تقوم بام ما ييلعىٰل  إن

 : (1)زيادة القدرة الستيعابية* 

 حتى ال تبقى هذه املوارد، ثامر لتلك املواردوذلك من أجل توفري فرص االست

                                           

(، التحديات 063ص، الركود وسبل معاجلته يف االقتصاد العريب اإلسالمي )( كامل، عمر عبد اهلل0)

 سابق.  االقتصادية للعامل العريب يف مواجهة التكتالت الدولية، مصدر

( يقصد بالقدرة االستيعابية: جمموع قيمة الفرص االستثامرية التي يمكن استغالهلا بنجاح يف اقتصاد بلد 1)

ويقرتح البعض أن تكون ما بني ثالث سنوات ومخس سنوات، الشنقيطي،  ما خالل فرتة زمنية معينة،

 سابق.  ( مصدر106صحممد األمني مصطفى، التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية )
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والتي تعود ، خاصة مع ضعف القدرة االستيعابية القتصاد الدول اإلسالمية، معطلة

وعدم مرونة عرض عنارص ، نقص خدمات رأس املال االجتامعيإىٰل  بصورة رئيسية

تدريب  عىلٰ  والعمل، ونقص رأس املال االجتامعي، اإلنتاج املكملة لعنرص رأس املال

 أو، ةـوهو ما يمكن إحداثه يف فرتة زمنية معين، ل الكفاءات البرشية املتوفرةـوتأهي

 . االستعاضة املؤقتة بفئات معينة من الكفاءات األجنبية ريثام يتم تأهيل أعداد كافية

 : تطوير األسواق املالية* 

 واحلصول، وذلك ألجل توفري جو مالئم ومستقر لرشاء أو بيع األوراق املالية

وإن ضعف هذه السوق أو اضطراهبا سيبقي أموال املستثمرين ، التمويل لالستثامرعىٰل 

 ،بعيدا عن املجازفة يف سوق مضطربة أو ضعيفة، يف بحث دائم عن أسواق مالية خارجية

 وإن قصور العرض يف هذه األسواق عن استيعاب، ال تغري املستثمرين بالتعامل معها

 حتول هذهإىٰل  سيؤدي، الرتفاع العائدات النفطية والدخول الفردية فوائض األموال نتيجة

، استيعاب هذه الفوائضعىٰل  التي تتميز بالقدرة، األسواق املالية الغربيةإىٰل  األموال

 . (0)واستخدامها يف متويل بعض الدول اإلسالمية ذات العجز يف ميزان املدفوعات

 : توفري املرشوعات* 

 هـلتوجي، ذات جدوى اقتصادية مدروسة، مرشوعات حمددةفال بد من توفري 

وتوفري ، شبكة من املعلومات تبني مراكز االستثامرإىٰل  باإلضافة، رؤوس األموال إليها

 . مستوى العامل اإلسالميعىٰل  مؤسسات لدراسة اجلدوى

 : ضوابط متويل السلم الصناعي

 نتجات التي تلبي حاجاتإن تقديم رأس مال السلم ال بد أن يكون يف تصنيع امل

                                           

 سابق.  ( مصدر100ص( الشنقيطي، حممد األمني مصطفى، التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية )0)
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 لذا ال بد من رسم القنوات التي توجه رأس مال السلم نحو حتقيق؛ املجتمع اإلسالمي

 : وتتمثل هذه الضوابط فيام ييل، أهداف التنمية االقتصادية للمجتمع املسلم

 : مراعاة الرشوط الرشعية* 

 ،قق األركانوذلك من حيث حت، مراعاة اجلوانب الفقهية التي سبق احلديث عنها

 . ومالحظة انتفاء علة الربا بني البدلني إن كانا سلعا، والرشوط الرشعية

 : متويل صناعة الطيبات* 

إن متويل تصنيع الطيبات رضوري لتوفري حاجات اإلنسان من السلع التي تلبي 

وعليه ال متويل ، وتيرس عليه العيش الكريم يف الدنيا، وتشبع رغباته املرشوعة، حاجاته

 ،واملسلسالت، واألفالم، كصناعة اخلمر، لصناعات التي تعبث بحياة اإلنسان وأخالقهل

 . التي هتدد أخالق املسلمني وعقيدهتم، والصحف

 : مراعاة األولويات الرشعية* 

عند اختيار املرشوعات الصناعية من األفضل أن ترتب حسب األولويات التي 

 : (0)يتوالتي تتمثل يف اآل، وضعها فقهاء اإلسالم

، وهي الصناعات املتعلقة بصيانة الرضورات الرشعية اخلمس :الرضورياتـ 

 ،واملالبس، والبيوت، ، كصناعة الدواء، واملال، والنسل، والعقل، والنفس، الدين: وهي

، واجلسور، كالطرق، واملرافق العامة الرضورية، وتوفري مياه الرشب النقية، والسالح

 التي توفر، ويف ختام ذلك كله صناعة السالح، والتعليم ،والرصف الصحي، والكهرباء

 . األمن لكل الرضورات السابقة

إىٰل  بمعنى أن فقداهنا ال يؤدي، وهي أقل مرتبة من الرضوريات :احلاجياتـ 

                                           

 سابق.  ( مصدر130صسياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الرشيعة اإلسالمية )( عفر، حممد عبد املنعم، ال0)
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 هذه احلاجيات للتوسعة ورفعإىٰل  وحُيتاج، اإلرضار بالرضورات اخلمس السابق ذكرها

 . وبناء املساكن، والسيارات، زة الكهربائية املنزليةكصناعة األجه، احلرج عن الناس

 توفرها سهولةعىٰل  ويرتتب، وتأيت يف املرتبة الثالثة بعد احلاجيات :التحسينياتـ 

، وأدوات الزينة، كصناعة العطور، الناس يف تركهاعىٰل  ولكن ال حرج، احلياة وحتسنها

 . والسيارات احلديثة، واملسكن الواسع اجلميل

 : يار الصناعات التي متتص أكرب قدر ممكن من العاملةاخت* 

لتوفري ؛ وذلك بتوفري التمويل الالزم للصناعات ذات الكثافة العاملية الكبرية

 لـومحاية هلم من الترسيح من العمل بسبب تعط، العيش الكريم للعاملني وأرسهم

 الذي قد خيلِّف مشاكل ذلك الترسيح، االستمرار يف املنافسةعىٰل  أو عدم قدرته، اإلنتاج

 . املجتمععىٰل  اجتامعية ذات تأثري سيئ

 : مراعاة التوازن الصناعي* 

 ةـمن أسس التنمية الصناعية حتقيق مبدأ الوسطية واالعتدال يف صناعة األم

 وتوزيع الصناعات، وللدولة دور كبري يف حتقيق هذا التوازن عند ختطيط املدن، اإلسالمية

 وذلك مصداقا لقوله، افية التي حتقق مزايا اجتامعية واقتصادية نسبيةاملناطق اجلغرعىٰل 

 ومن أهم صور التوازن الصناعي، ]003البقرة: [ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تعاىٰل: 

 : (0)ما ييل

 لتوفري رضوريات، التوازن الصناعي بني املرشوعات القصرية واملتوسطة األجلـ 

لتوفري ، ثقيلة طويلة األجلن مرشوعات الصناعة الـوبي، وحاجيات اجليل احلارض

 .رضوريات وحاجيات األجيال املقبلة

                                           

 سابق.  ( مصدر30صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) ( داود، حسني0)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



008 

 التوازن الصناعي بني الصناعات اهلامة التي حتتاجها األمة اإلسالمية يف جهادهاـ 

 . وبني صناعة الدواء وأدوات اإلنتاج، والذخرية، كصناعة األسلحة، ضد أعدائها

 وبني، وقطع الغيار، اآلالت: ثلم، التوازن الصناعي بني صناعة السلع اإلنتاجيةـ 

 . واملنسوجات، الصناعات الغذائية: مثل، صناعة السلع االستهالكية

 ةـالتوازن الصناعي يف إمكانات وفرص الصناعة بني املرشوعات الصناعيـ 

وبني املرشوعات الصناعية التي تقيمها ، ورشكات القطاع اخلاص، واحلرفيني، لألفراد

 . الدولة

بل ، فال تركز الصناعات يف بلد معني، صناعي بني البالد اإلسالميةالتوازن الـ 

 . يراعى التوازن بحيث توجد يف كل بلد الصناعات التي تناسبه

ا ـالتوازن الصناعي بني األجيال يف استغالل املوارد الطبيعية التي تقوم عليهـ 

 . ل أخرىحساب أجياعىٰل  وال يستغلها جيل، فال يرسف يف استخدامها، الصناعة

 التوازن الصناعي بني استرياد املنتجات واألساليب التقنية الصناعية التي حتتاجهاـ 

وبني تصدير املنتجات ، حسب ما يالئم ظروفها ومنهجها يف التنمية، األمة اإلسالمية

 . ويمكن االستغناء عنها، الصناعية واملواد اخلام الصناعية التي تزيد عن حاجتها

 : البيئة عىلٰ  املحافظة* 

املناسبة  وتوفري البيئة، إن اهلدف من الصناعة هو توفري العيش الكريم لإلنسان

 ولن تكون هذه البيئة مناسبة إذا كانت مليئة بمخلفات الصناعة التي تؤذي، هلذا العيش

 وما تقذفه املصانع، واإلشعاعي، واحلراري، كالتلوث الكياموي، وهتدد حياته، اإلنسان

 ،والبحار، والبحريات، اهلواء ومياه األهنارإىٰل  ونفايات، وغازات، ارةوحر، من إشعاع

 وإن كان ال، تاليف تلوث البيئة املحيطة باإلنسانعىٰل  فال بد من العمل، وتربة األرض
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 تقليص هذهعىٰل  فعندئذ يكون من الرضوري العمل، بد من الصناعات التي هتدد البيئة

 . احلد األدنىإىٰل  األرضار

 : لنهوض باألمةا* 

 عند تقديم التمويل ال بد من األخذ بعني االعتبار تذليل العقبات التي تواجه

 ،الذاتعىٰل  واالعتامد، وذلك من خالل معاجلة االختالل يف هيكل إنتاج السلع، الصناعة

 . وحتقيق تفوق األمة اإلسالمية الذي يضمن هلا الكرامة والعزة، ومتويل التقنية

 : وف القتصادية لتمويل الصناعةمراعاة الظر* 

 ،ويمكن مراعاُة هذه الظروف عن طريق تقييم الظروف السوقية للصناعة من جهة

وفيام ييل ، والظروف االقتصادية اخلاصة باملنشأة املنتجة للمسلم فيه من جهة أخرى

  :تفصيل هذه الظروف

 : الظروف القتصادية السوقية

ألن املدخالت الالزمة ، ية املحيطة باملنشأةال بد من مراعاة الظروف االقتصاد

عوامل سوقية ال بد من دراستها قبل إبرام عقد إىٰل  إلنتاج املسلم فيه وتسويقه ختضع

 : وفيام ييل أهم هذه الظروف، السلم

 : دخول منتجني جدد* 

مما قد ، وزيادة املنافسة يف السوق، يعني زيادة يف اإلنتاج، إن دخول منتجني جدد

 وبالتايل تصبح السلعة الصناعية املسلم فيها غري قادرة، عليه انخفاض األسعار يرتتب

 عىلٰ  ويتوقف دخول املنتجني اجلدد، مما يرتتب عليه خسارة ألرباب السلم، املنافسةعىٰل 

 إىلٰ  أو حاجتها، كاحلواجز القانونية، حجم احلواجز املوجودة أمامهم وصعوبة اخرتاقها

 . متناول يد اآلخرين تقنيات عالية ليست يف
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 : مدى إمكانية إنتاج سلع وخدمات بديلة للمسلم فيه* 

 يعترب هتديدا حقيقيا، إن طرح الرشكات الصناعية منتجات بديلة للمسلم فيه

، وكيفا، كام  ، إن كانت تلك السلع متميزة بشكل أفضل من املسلم فيه، ألرباب السلم

لذا ال بد ؛ السلع البديلة للمسلم فيهعىٰل  قبالاإلإىٰل  مما يؤدي، وتكلفة إنتاج، وسعرا

 . من األخذ بعني االعتبار هذه النقطة عند التمويل بالسلم

 : استقرار أسعار مدخالت الصناعة* 

إن اهتامم املمولني بالسلم بأسعار مدخالت الصناعة واستقرارها يعد أسلوبا 

 تي يمكن أن تواجه املسلم إليهتلك املخاطر ال، من أساليب درء خماطر االستثامر بالسلم

 مما قد ينجم عنه دخول، تعثر اإلنتاج بسبب عدم اجلدوى بالنسبة إليهإىٰل  وبالتايل تؤدي

 . أرباب السلم يف نزاعات قضائية

  :ضامن التسويق* 

عىٰل  وذلك بأن حتول الدولة دون وجود قوى منافسة ضاغطة عندها قدرة كبرية

 ،واخلدمات، واإلعالن، بام متتلكه من وسائل الدعاية، ورفعا، األسعار خفضاعىٰل  التأثري

 ويرى بعض االقتصاديني االستئناس بحركة سوق األوراق املالية عند الرغبة. والضامن

 إذ بإمكاهنا توقع، حيث تعترب هذه األسواق مرآة تعكس املوقف االقتصادي، يف االستثامر

 . (0)األحداث واالجتاهات يف املستقبل

 : ويل الصناعة يف املصارف اإلسالميةواقع مت

 رضورة الصناعة وعنارص حتليلهاإىٰل  أشارت املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية

                                           

 سابق.  ( مصدر008ص( غنيم، حسني عطا، دراسات يف التمويل )0)
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 ورغم أن السلم، ومع ذلك مل حيَظ قطاع الصناعة باالهتامم الالزم، (0)يف نطاق االستثامر

إال أنه مل حيظ ، ورد ضمن الصيغ االستثامرية الرشعية يف موسوعة املصارف اإلسالمية

 من الرعاية والتطبيق ما حظِيت به الصيغ الرشعية األخرى كاملشاركة وبيع املرابحة لآلمر

 وقد بلغت نسبة، ومها الصيغتان اللتان غلب استخدامهام يف التمويل الصناعي، بالرشاء

 . (1)% يف بعض األحيان71استخدام املرابحة أكثر من 

 فد بلغ متوسطها، يل يف املصارف اإلسالميةأما نصيب قطاع الصناعة من التمو

 ويف املرصف، م0988-80رة ـ% يف الفت05( املرصي) الميـيف بنك فيصل اإلس

ويف جمموعة املصارف اإلسالمية ، 0985- 81% يف الفرتة 8الدويل بالقاهرة  اإلسالمي

-85رة ـ% يف الفت31المي األردينـويف البنك اإلس، م0986% سنة 6يف السودان 

 ويف مرصف فيصل، م0980-81 يف الفرتة 9.1ويف بنك ديب اإلسالمي ، م0989

وقد كان لتجربة متويل الصناعة يف ، (3)م91-81% يف الفرتة 7 (البحرين) اإلسالمي

 : أخلصها بام ييل، إجيابيات وسلبياتبعض املصارف اإلسالمية 

 : (0)من أهم املعوقات والسلبيات يف التجربة ما ييلأ ـ 

فغالبا ما متارس املصارف ، جود املظلة القانونية الكافية حلامية التجربةعدم وـ 

                                           

 ق. (، مصدر ساب170: 6( املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )0)

 سابق.  (، مصدر65، 51صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) يوسف، حسني ( داود، حسني1)

 ( مصدر037، 036، 83، 00، 01ص( جلنة من اخلرباء، تقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية )3)

 سابق. 

 رصية منذ تأسيسهاربة بنوك االدخار امل( هذه اإلجيابيات والسلبيات هي نتيجة دراسة متويل الصناعة يف: جت0)

 إلسالمي السوداين بناء دراسة قامم أي إىٰل إدماجها يف البنوك الربوية، وجتربة بنك فيصل ا0967 -0963

 م، وبنك فيصل اإلسالمي املرصي وذلك حسب آخر بيانات متاحة عن البنك سنة0986هبا املرصف سنة 

، 37صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) يوسف، حسني هـ، انظر: داود، حسني0001

 سابق. ( مصدر95، 79، 75، 67، 65، 60
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إلغاء إىٰل  وأدى ذلك يف بعض األحيان، اإلسالمية أنشطتها يف ظل قوانني غري رشعية

 حيث أدجمت مع، ا حدث لتجربة بنوك االدخار املحلية املرصيةـكم، التجربة برمتها

صيغة السلم وغريها من الصيغ الرشعية ليست أن إىٰل  باإلضافة، املصارف التجارية

 . منظمة برشوطها الرشعية

فلم تزد يف بنك فيصل ، ضآلة إمجايل نسبة مسامهة ومتويل الرشكات الصناعيةـ 

وغلبة أسلوب املرابحة يف ، من إمجايل االستخدامات، %1اإلسالمي املرصي مثال عن 

 . التمويل

 ةــوقصور رقاب، اذ قرارات املسامهةعدم الدقة يف دراسات اجلدوى قبل اختـ 

 حتمل املرصفإىٰل  مما أدى، الرشكات التي تم متويلها برأس املالعىٰل  املرصف رب السلم

 . نتائج تعثرها

الرغم من موافقة عىٰل ، مثل صعوبة توفري الضامن، صعوبة بعض اإلجراءاتـ 

 ،مبلغ مخسون ألف جنيهالضامن الشخيص للعمليات التي ال تتجاوز قيمتها عىٰل  املرصف

 وأيضا يطلب من العميل عند بدء تنفيذ، وإذا زادت عن هذا احلد يطلب الضامن العقاري

 بعضعىٰل  وقد يتعذر، % من قيمة العملية اإلمجالية 15عملية املرابحة دفع قسط أول يبلغ 

 هذا وإن كان يمكن تفادي، احلرفيني وصغار الصناع تدبري هذه النسبة عند بدء التعامل

 وعدم الرتكيز، واملضاربة، املشاركة: مثل، الرشط باتباع صيغ التمويل اإلسالمية األخرى

 . بام قد يصاحبها أيضا من أخطاء يف التطبيق، عمليات املرابحةعىٰل 

يلتزم بنك فيصل اإلسالمي السوداين بالسقف االئتامين املحدد بمعرفة البنك ـ 

ومنها ، توسع يف متويل القطاعات االقتصادية املختلفةاحلد من الإىٰل  مما يؤدي، املركزي

 . قطاع احلرفيني والصناعات الصغرية
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 بالسعر الرسمي، بطء إجراءات التصديق باسترياد املعدات واآلالت من اخلارجـ 

 . بجانب ارتفاع الرسوم اجلمركية، مقابل الدوالر يف السودان، للجنيه السوداين

 وعدم اقتناع كثري من احلرفيني وصغار الصناع، السلع عىلٰ  ارتفاع أقساط التأمنيـ 

 ولكن، الرغم من أن التأمني ال يتم طرف رشكات التأمني التقليديةعىٰل ، بجدوى التأمني

ومن األفضل أن يقترص ، يتم طرف رشكة التأمني اإلسالمية التابعة لتلك املصارف

 .  عليهابعض السلع التي يكون من الرضوري التأمنيعىٰل  التأمني

لدى احلرفيني وصغار ، ضعف الدعاية واإلعالم والوعي املرصيف بصفة عامةـ 

كام اتضح من ، التعامل مع املؤسسات التمويليةعىٰل  قلة إقباهلمعىٰل  مما ساعد، الصناع

 . متويل خارجيعىٰل  فقط من وحدات الدراسة حصلت %6الدراسة أن 

نتج عنه عدم إقبال احلرفيني ، ملستوردةندرة وارتفاع ثمن بعض املواد اخلام اـ 

 ،هذه اخلاماتعىٰل  التي تعتمد يف تشغيلها، رشاء اآلالت واملعداتعىٰل  وصغار الصناع

 مما أدى، أن بعض اآلالت واملعدات مل يكن يتوافر قطع الغيار الالزمة هلاإىٰل  باإلضافة

 وتوفري قطع الغيار، السلبيةوقد تم بعد ذلك معاجلة هذه ، رشائهاعىٰل  ضعف اإلقبالإىٰل 

 . الالزمة

فإن ما تم إنجازه ، عىل الرغم من املجهودات املبذولة يف دعم قطاع احلرفينيـ 

حيث نجد أن عمليات متويل ، من مسامهة حقيقية يف جمال تنمية قطاع احلرفيني حمدود

صل % من إمجايل عمليات االستثامر يف بنك في07حيث مثلت ، قطاع احلرفيني ضئيلة

 . اإلسالمي يف السودان

 فمثال نجد، توظيف جزء كبري من املوارد خارج البلد الذي ينتمي إليه املرصفـ 

 يف ميزانية مرصف فيصل اإلسالمي السوداين أن نسبة االستثامرات خارج السودان تبلغ

األقل عىٰل  وكان يمكن توجيه هذه املبالغ أو، هـ0018من إمجايل االستثامرات سنة  50%
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 ويف التنمية الصناعية بصفة، زء كبري منها يف املسامهة يف التنمية االقتصادية بصفة عامةج

 . خاصة

 : (0)إجيابيات التجربةب ـ 

 حيث استفادت، نجاح التجربة يف إثبات املعامالت اإلسالمية بالتطبيق العميلـ 

احلرفيني  ولقد قام فرع، وأفادت من التعامل مع العديد من احلرفيني وصغار الصناع

 . بالدور األكرب يف ذلك مما يثبت نجاح فكرة ختصيص فرع للنشاط احِلْريف

كان هلا دور بارز يف استثامر ، سامهت هذه املصارف يف إنشاء رشكات صناعيةـ 

ة ـوحتقيق التنمي، وسد جزء من احتياجات السوق املحيل، ف معظم املواردـوتوظي

  .واكتساب اخلربة الصناعية، الصناعية

والفنيني ، مع توفري الصيانة، توفري قطع الغيار ملا استورده من معدات وآالتـ 

 . الالزمني للتشغيل والصيانة عن طريق تدريبهم بالداخل واخلارج

 باإلضافة، زيادة إنتاج ومبيعات وأرباح وحدات احلرفيني والصناعات الصغريةـ 

 وتقليل، ملنتجات بالسوق املحيلتوفري بعض اإىٰل  مما أدى، حتسن جودة منتجاهتاإىٰل 

ويف حتسني ميزان ، مما ساهم يف زيادة الدخل القومي، بل وتصدير بعضها، االسترياد

 . املدفوعات

 وإدخال تقنية جديدة لقطاع احلرفيني والصناعات، توفري معدات وآالت حديثةـ 

ة ـهم الفنيـوارتفاع خربات، تدريب وتأهيل احلرفيني والصناعإىٰل  مما أدى، الصغرية

 . مما يؤهلهم للعمل يف مرشوعات صناعية كبرية، وكفاءهتم

                                           

 سابق.  ( مصدر97، 76، 68صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) ( داود، حسني0)
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 أنإىٰل  باإلضافة، حتسني الدخل ومستوى املعيشة للحرفيني وصغار الصناعـ 

 واحلد من اهلجرة، تطوير احلرف والصناعات الريفيةعىٰل  التمويل يف املناطق الريفية ساعد

 وبصفة عامة تم إجياد فرص عمل جديدة، اءوتعمري املجتمعات اجلديدة والصحر، للمدن

 مما ساهم فعال يف حل مشكلة، وأيضا باملناطق الريفية، للحرفيني وصغار الصناع باملدن

 . البطالة

 اعرتاف واهتامم سلطات البنكإىٰل  أدى، نجاح جتربة املرصف يف هذا املجالـ 

، عدات أو املواد اخلامسواء للم، املركزي بأحقية احلرفيني وصغار الصناع يف التمويل

 . باعتبار ذلك متويل تنموي حسب السياسة االئتامنية املعمول هبا

هلم املرصفـ  قد ، دلت التجربة العملية أن احلرفيني وصغار الصناع الذين موَّ

سبيل عىٰل  وقد بلغت نسبة السداد يف بنوك االدخار املحلية، سددوا التزاماهتم كاملة

  .وعجزوا عن الوفاء بالتزامهم، عثُِّر كثرٍي ممن اقرتضوا بالفائدةعكس تعىٰل ، %011املثال

إن ما سبق ذكره من إجيابيات وسلبيات جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند متويل 

 وال تعزز من، ةـألن أية مسرية ال تستفيد من أخطائها السابق، املرشوعات الصناعية

 لتتواصل، وإثراء اإلجيابيات، دي السلبياتفال بد من تفا، إجيابياهتا ستبقى تراوح مكاهنا

 . وال تتعثر تلك العثرات التي وقعت فيها من قبل، مسرية التقدم

لذلك ال بد من االستفادة من التجارب السابقة عند إجراء عمليات التمويل 

 وإن متويل، مع مالحظة طبيعة متويل الصناعة وخصائصه، بالسلم للصناعات املختلفة

مع مالحظة أن أغلب السلبيات الواردة ، م سوف يتأثر هبذه اخلصائصالصناعة بالسل

ذه ـهعىٰل  لذا ال بد من التأكيد؛ أعاله ناجتة عن عدم التقيد بضوابط التمويل بالسلم

 . وعدم إغفاهلا عند تقييم املشاريع الصناعية ودراستها، الضوابط
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 : خصائص التمويل الصناعي

عىٰل  ل الصناعي أن هذه اخلصائص تنسحبتربز أمهية دراسة خصائص التموي

مع مالحظة وجود بعض الفوارق ، سوى ما يتعلق بالفائدة املحرمة، التمويل بالسلم

والتي ، التي ختصص التمويل بالسلم عن التمويل الربوي يف الرشوط الرشعية للسلم

التمويل  أنإىٰل  باإلضافة، جيب أن ُيتقيد هبا بغض النظر عن القطاع الذي يموله السلم

إىٰل  بل يتعداه، كام هو احلال يف التمويل الربوي، التمويل النقديعىٰل  بالسلم ال يقترص

، كتقديم اخلربة: أو التمويل باملنافع، واآلالت، كمدخالت اإلنتاج: التمويل بالسلع

ا ييل عرض خلصائص التمويل ـوفيم، أو كليهام معا، ة والتسويقيةـواالستشارة الفني

  :(0)صفة عامةالصناعي ب

 : ارتفاع احلجم* 

 نتيجة الرتفاع احلجم، يتطلب إنشاء املرشوعات الصناعية احلديثة عادة إنفاقا كبريا

ونتيجة لتزايد الكثافة الرأساملية لألساليب ، االقتصادي للوحدات اإلنتاجية من جهة

 ة سيكونوعليه فإن رأس مال السلم الذي يمول الصناع؛ التقنية احلديثة من جهة أخرى

 وحيتاج توفري، بل إن بعض الصناعات قد ال يستطيع أن يموهلا مرصف واحد، كبريا نسبيا

جمموعة من املصارف التي تقدم رأس مال السلم للصناعات الكبرية إىٰل  ذلك التمويل

 . خاصة

 : انخفاض العائد يف األجل القصري* 

 وقد متر بضعة سنوات، ابضعة سنوات إلنشائهإىٰل  حتتاج املرشوعات الكبرية عادة

 . وتبدأ يف حتقيق أرباح مشجعة، كامل طاقتها اإلنتاجيةإىٰل  أخرى قبل أن تصل

                                           

 ويت،(، الك058ص( الشيشيني، نادية مصطفى، التصنيع وتكوين القواعد التكنولوجية يف الدول العربية )0)

 م. 0986، 0جامعة الكويت، ط
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 : التنوع* 

أنواع متعددة من التمويل وذلك من حيث إىٰل  حتتاج املرشوعات الصناعية عادة

 فاملرشوعات الصناعية تفضل عادة، ومن حيث مدته، هذا التمويلعىٰل  احلقوق املرتتبة

 واجلزء اآلخر، شكل مسامهة يف رأس املالعىٰل  يكون جزء منه، متويل خمتلطعىٰل  احلصول

 مع اختالف نسبة كل نوع من التمويل، كام جيري يف املصارف الربوية، شكل قروضعىٰل 

 حتتاج املرشوعات الصناعية، وبالنسبة للقروض. من مرشوع آلخر وفق ظروفه وتوقعاته

ألجل ملواجهة احتياجات متويل رأس املال العامل فضال عن قروض قصرية اإىٰل  عادة

ات ـقروض طويلة األجل ملواجهة النفقإىٰل  وحتتاج، احتياجات التشغيل املوسمية

 . الرأساملية

 : ارتفاع درجة املخاطرة* 

 ةـيتضمن االستثامر يف الصناعات خماطرة أكرب نسبيا من االستثامر يف األنشط

 ولصعوبة التكهن، لك الرتفاع حجم التمويل املطلوب من جهةوذ، االقتصادية األخرى

 . من جهة أخرى، بكافة الظروف املحيطة باالستثامر يف األجل الطويل

 : أهم الصناعات التي يمكن توجيه رأس مال السلم إليها

 بعض الصناعات املهمة التي يمكن متويلها بواسطةإىٰل  إن من الرضوري اإلشارة

 فإن من الصعب، حجم رأس املال املطلوب لبعض هذه الصناعات السلم ونظرا لكرب

 وصناعة، وصناعات التعدين، كالصناعات احلربية، مرصف إسالمي متويلها وحدهعىٰل 

وفتح ، إنشاء رشكة مسامهة لكل مصنع بمفرده (0)الطائرات فقد اقرتح أحد الباحثني

 . املجال ملسامهة املصارف واحلكومة واألفراد القادرين

                                           

 سابق.  ( مصدر000صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) ( داود، حسني0)
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 كأسلوب من، ويمكن إذا لزم األمر مرحليا قبول اشرتاك رشكة أجنبية متخصصة

االستفادة عىٰل  مع رضورة الرتكيز، وتوطينها يف األمة اإلسالمية، أساليب نقل التقانة

 ،وأيضا االستعانة باجلامعات، من العقول العلمية املسلمة املتخصصة بالداخل واخلارج

 وفيام ييل أهم هذه، اخلربة املوجودة باألمة اإلسالميةوبيوت ، وُدور البحث العلمي

 : الصناعات التي ال بد أن حتظى بحظ أوفر من التمويل بالسلم

 . ومواد البناء، صناعة مستلزمات اإلسكانـ 

 . الصناعات احلربيةـ 

 . صناعة توليد الطاقةـ 

 . الصناعات الغذائية والزراعيةـ 

 صناعة قاطرات السكك احلديدية ـ 

 . صناعة املعدات واآلالتـ 

 . واحلاسوب، صناعة اإللكرتونياتـ 

 . واجلوية، والبحرية، صناعة وسائل النقل الربيةـ 

 . والصناعات النفطية، صناعة التعدينـ 

 : وجوه متويل الصناعة بالسلم

أو ، فقد يكون رأس مال نقدي، إن تقديم رأس مال السلم يأخذ أشكاال عديدة

 ،ولكن السلع واملنافع ختتلف وتتنوع حسب املجال الذي يموله السلم ،أو منافع، سلعي

أما ، وختتلف هذه السلع واملنافع باختالف نوع النشاط الصناعي الذي يموله السلم

بالنسبة للمسلم فيه فقد يكون يف الغالب من ناتج املصنع الذي يستفيد من رأس مال 
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م لتمويل إنتاج املسلم فيه  وجوه التمويل بالسلم بيشءإىٰل  يام ييل أتعرضوف، السلم املقدَّ

 : من التفصيل

 : متويل قطع الغيار والصيانة* 

إن توفري رأس مال السلم لتمويل قطع الغيار والصيانة حيقق ميزات عديدة 

 : (0)أمهها

 األجهزة واآلالتعىٰل  واملعرفة التقنية عن طريق التعرف، توفري اخلربة الالزمةـ 

 . طريق اإلنتاج الصناعيعىٰل  تكون هذه املعرفة اخلطوة األوىل بحيث، املختلفة

 ،اـحيث إن تشغيله، إزالة الرهبة والشعور بالعجز جتاه الصناعات األجنبيةـ 

 والتعرف، وكيفية تشغيلها يتيح الفرصة للتأمل فيها، أجزائهاعىٰل  والتعرف، وصيانتها

 . نيوكيفية عملها والتعلم التق، أرسار صناعتهاعىٰل 

 وتوفري العمالت الصعبة بسبب املحافظة، تقليل استرياد قطع الغيارإىٰل  تؤديـ 

وحتقيق االكتفاء ما أمكن من قطع ، املنتجات الصناعية املوجودة بالصيانة املستمرةعىٰل 

 . الغيار

 . التحرر من الدول األجنبية واحلاجة إليها يف توفري قطع الغيار وصيانتهاـ 

 : ع الغيار والصيانة بواسطة السلمكيفية متويل قط

قطع الغيار والصيانة إىٰل  املصانع التي حتتاجإىٰل  يمكن تقديم رأس مال السلم

 : مقابل جزء من إنتاجها بطرق كثرية منها

 ويتوىل املصنع توجيه هذه النقود بالطريقة التي تناسبه يف تغطية :رأس مال نقديـ 

                                           

 سابق.  ( مصدر017صيوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية ) ( داود، حسني0)
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 برشط عدم، ومتويل استرياد قطع الغيار الرضورية ،احتياجاته من قطع الغيار وصيانتها

 . وجود إنتاج حميل هلا

 وتوفري املراجع، وتدريسها، بإنشاء مراكز التدريب والصيانة :رأس مال سْلعيـ 

وإمداد املصانع التي تنتج قطع ، العلمية التي ترشح طريقة التشغيل وأسلوب الصيانة

 . عداتوم، وأدوات، الغيار بام حتتاجه من خامات

 ويف هذه احلالة، واالستشارات اهلندسية، بتقديم اخلربات الفنية :رأس مال منافعـ 

د الطالب املجيدين واملبدعني يف  ل للممولني وخاصة املصارف اإلسالمية تعهُّ ُيفضَّ

أن يقدموا عىٰل ، وتقديم رأس مال نقدي هلم كرسوم دراسة ونفقات بحث، اجلامعات

 تقدم هذه املصارف منافع هؤالء الطالب بعد خترجهم كرأس ثم، منافعهم كمسلم فيها

 . مال سلم لتلك املصانع التي حتتاج ملثل هذه املنافع

 : متويل اآللت واملواد األولية* 

وبالتايل ، غالبا ما يتم استرياد اآلالت واملعدات يف العامل اإلسالمي من اخلارج

ويف العادة يتم التمييز ضد ، ل اآلالتيصبح توفر النقد األجنبي مشكلة بالنسبة لتموي

 رةـلذلك ال بد من األخذ بعني االعتبار وضع املنشآت الصغي، (0)املنشآت الصغرية

 ،مقارنة بينها وبني املنشآت الكبرية، توفري التمويل الالزم إلنتاجهاعىٰل  وحمدودية قدرهتا

 مما يدعو، رشوعات الصغريةال سيام وأن التمويل عقبة كبرية أمام اإلنتاج الصناعي يف امل

 . أخذ هذه العقبة بعني االعتبارإىٰل 

                                           

ت التي تقوم باإلنتاج عىٰل ( يمكن أن تعرف الصناعات الصغرية يف هذه احلالة عىٰل أهنا جمموعة املرشوعا0)

 نطاق صغري، وتستخدم رؤوس أموال صغرية وتوظف عددا حمدودا من األيدي العاملة، وتتبع أسلوب

اإلنتاج احلديث أي يغلب عىٰل نشاطها اآللية وتطبق مبدأ تقسيم العمل، إسامعيل، حممد حمروس، 

 م. 0991، 1اجلامعة، ط(، اإلسكندرية، مؤسسة شباب 100صاقتصاديات الصناعة والتصنيع )

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



030 

 : واقع متويل املشاريع الصغرية

 تعزف معظم املصارف التجارية عن متويل املرشوعات الصغرية يف الدول العربية

وصغر ، وكثرة عددهم، وبسبب انتشار املقرتضني جغرافيا، لتكلفته اإلدارية املرتفعة

وتقدر ، وكذلك قلة الضامنات املادية أو عدم وجودها، من كل منهم املبالغ املقرتضة

 التمويلعىٰل  % من الطلب املحتمل95إحدى الدراسات التي أجريت يف هذا الشأن بأن 

 . (0)من املشاريع صغرية احلجم ال يتم تلبيتها

ويعترب التمويل أهم املشكالت التي تواجه الصناعات الصغرية خاصة يف ظل 

 لتمويل إقامة مبناه ورشاء آالته ومواده، االقرتاضإىٰل  فاملصنع حيتاج، بالفائدةاإلقراض 

 وحتى، وينُدر أن توجد املؤسسات املالية املتخصصة يف التعامل مع هؤالء األفراد، اخلام

فضال عن أهنا ، فعادة ما تكون حمدودة اإلمكانيات، إذا وجدت مثل هذه املؤسسات

 كطلب ضامن عيني ذي نسبة، بالنسبة للمصانع الصغريةتضع رشوطا لالقرتاض صعبة 

املرابني إىٰل  فيلجأ، وهو ما ال يتوافر للصانع الصغري، حجم القرض املطلوبإىٰل  كبرية

 . وبأسعار فائدة مرتفعة، لالقرتاض منهم ،والوسطاء

 روقد يلجأ لرشاء مواده األولية من التجار والوسطاء الذين يبيعونه املواد اخلام بسع

إىٰل  وتذهب هذه الفروق يف البيع والرشاء، ويشرتون منتجاته بسعر منخفض، مرتفع

 . أمواله التي يقرضها للصانع الصغريعىٰل  يف شكل عموالت وفوائد، التاجر الوسيط

 وتستطيع أن تقرتض، حاجتها من النقد األجنبيعىٰل  بينام حتصل املنشآت الكبرية

وعند استرياد املواد ، حتتاجه من اآلالت واألدواتمن املؤسسات األجنبية لرشاء ما 

                                           

(، جملة 000ص( الزقلعي، عبد احلفيظ حمفوظ، متويل املرشوعات الصغرية آلية ملكافحة الفقر والبطالة )0)

 م، مصدر سابق. 1111(، السنة التاسعة، 09بحوث اقتصادية عربية، العدد )
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بينام ال يتبقى ، األولية من اخلارج فإن املؤسسات الكبرية تعطى أولوية عند توزيع املواد

 ذلك أن املؤسسات الصغرية ال حتصلإىٰل  يضاف، للمؤسسات الصغرية غري النزر القليل

ها تشرتي بكميات ـاعتبار أن عىلٰ  وذلك، أي خصم عند رشائها للمواد األوليةعىٰل 

  .(0)قليلة

 لذلك ال بد من مراعاة ضوابط التمويل التي سبق ذكرها من حيث مراعاة التوازن

وأن يراعى اجلانب االجتامعي ، يف التمويل بالسلم بني املرشوعات الصغرية والكبرية

 يف تاليف واالستفادة من جتارب املصارف اإلسالمية السابقة، يف متويل هذه املرشوعات

. وأن تكون دراسة اجلدوى هي الضامن األسايس للوفاء باملسلم فيه، السلبيات السابقة

 كالبنوك، واملصارف اإلسالمية ال تتحيز ضد املرشوعات الصغرية»: قال أحد الباحثني

بخالف ، وآجال قصرية، وبرشوط صعبة، التي تفرض عليها أسعارا مرتفعة، التقليدية

الً  املصارف اإلسالمية  . (1)«التي هتمها اجلدوى أوَّ

 : مكان مالئم إلقامة املصنععىٰل  احلصول* 

إن توفري األرض والبناء يستهلكان يف الغالب جزءا كبريا من رأس املال الذي 

دا يف األرض والبناء  ال، ال سيام وأن كثريا من الدول النامية ومنها اإلسالمية، يصبح جممَّ

 حني إنتاج املسلم فيه يوفرإىٰل  وإن توفريمها، املباين الصناعيةتوفر الدعم الكايف ألراِض 

 ويمكن أن، ويعطي فرصة استخدامه يف وجوه متويل أخرى، ذلك اجلزء من رأس املال

 : يقدم رأس املال بأحد األشكال التالية

                                           

 ( مصدر سابق. 111ص( إسامعيل، حممد حمروس، اقتصاديات الصناعة والتصنيع )0)

 (،178ص( انظر نصيف، عبد اإلله، دور املصارف اإلسالمية يف ظل املتغريات االقتصادية اإلقليمية )1)

 سابق.  التحديات االقتصادية للعامل العريب يف مواجهة التكتالت الدولية، مصدر
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ويقوم املصنع برشاء األرض ، املصنعإىٰل  يقدم رأس املال :رأس مال نقديـ 

 . واملكاتب التي حيتاجها املصنع، واألثاث، مواد البناء الالزمةأو ، املناسبة

، ازنـواملخ، بـواملكات، ومواد البناء، يتمثل باألرض :رأس مال سلعيـ 

 . وغريها، والسيارات

، واإلرشاف، والتخطيط، كتقديم اخلربة يف جمال الصناعة :رأس مال منافعـ 

توقع من املصارف اإلسالمية أن تكون ويُ ، وتقديم االستشارات اهلندسية والتسويقية

 واخلربة الواسعة يف ممارسة، نتيجة تراكم اخلربات لدِّيا، صاحبة دور رائد يف هذا املضامر

 . السلم الصناعي

 : تدريب اليد العاملة* 

والتوزيع غري العادل للعامل ، تعاين البالد النامية من ندرة األيدي العاملة املدربة

، املصانع الكبريةإىٰل  حيث تنتقل العاملة املاهرة، ت الصغرية والكبريةاملهرة بني الصناعا

 وإن توفري التدريب، والفرص األكرب للرتقي، التي تتميز باألجور األعىل واملزايا األفضل

أي عن طريق السلم يف ؛ أن يكون السلم يف منافعهم يف املستقبلعىٰل  ألولئك العامل

 ،املصانع الكربىإىٰل  تلك املنافع لضامن عدم انتقاهلموحتديد سنوات تسليم ، املنافع

بة للمصانع الكبرية، األمام يف دعم املصانع الصغريةإىٰل  سيكون خطوة  وتوفري اليد املدرَّ

 : ويمكن تقديم رأس مال السلم بالصور التالية، أيضا

 ومـاجلهات التي تقإىٰل  وذلك بدفع تكاليف الدورات :رأس مال نقديـ 

 ،وتوفري املسكن املالئم هلم، تكاليف املعيشة والتنقل للمتدربنيإىٰل  باإلضافة، يببالتدر

 . حد متويل البعثات الدراسية يف الداخل واخلارجوإىٰل 
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 ،ومستلزماهتا من املواد اخلام، وأدواهتا، توفري أجهزة التدريب :رأس مال سلعيـ 

 . والكتب، واملشاغل، والقاعات

واخلربات الرضورية يف جمال ، ر األساتذة واملدربنيـوفيبت :رأس مال منافعـ 

 . التدريب

 : دعم املعرفة الفنية* 

رت احلكومات العربية نظم التعليم بشكل أسايس ملواجهة الطل ب ـلقد سخَّ

 دون مراعاة ملتطلبات تكوين املهارات واخلربات الالزمة لتحقيق تنمية، االجتامعي عليه

 زالت األنشطة االقتصادية األخرى بشكل عام تعاين من وما. صناعية وتقنية رسيعة

 استيعاب وتشغيل وتطوير التقنياتعىٰل  رات الوطنية القادرةـنقص املهارات واخلب

ة ـويف نفس الوقت عانت أسواق العمل يف الدول العربية من ظاهرة بطال، ةـاحلديث

  .(0)طلب عليهانتيجة لتخريج أعداد كبرية من ختصصات ال يتوفر ال، املتعلمني

 لذلك ال بد من توفري تعليم صناعي تقني يوفر للصناعة حاجتها من املعرفة التقنية

وما يقال من استرياد التقنيات ، التي ما زالت أمتنا اإلسالمية تعاين من نقص حادٍّ فيها

ة ـدون أن يكون للمسلمني أي معرف، احلديثة ليس يف احلقيقة سوى استرياد لآلالت

 واجلامعات، وعليه ال بد من توفري املعاهد؛ وصيانتها، وتشغيلها، كيفية تصنيعهاحقيقية ل

، وتوفري التمويل املايل هلا سواء عن طريق سياسة اإلنفاق احلكومي، التقنية املتخصصة

م جزء من ، أو التمويل اخلاص الذي يستثمر يف حتقيق التقنية وتطويرها ويمكن أن ُيقدَّ

                                           

 ( مصدر333ص( الشيشيني، نادية مصطفى، التصنيع وتكوين القواعد التكنولوجية يف الدول العربية )0)

 سابق. 
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 وبراءات االخرتاع، كالبحوث: أن يكون املسلم فيه منافععىٰل  لمذلك التمويل بصيغة الس

 : ويمكن أن يقدم رأس مال السلم بالصور التالية، حقا لرب السلم

وذلك بتوفري التمويل الالزم لألقسام العلمية يف اجلامعات  :رأس مال نقديـ 

ومدخالت ، ن فيهاـوأجور العاملي، ر املختربات وحمطات التجاربـلتوفي، التقنية

 وتبني البحوث التي يقوم هبا طالب الدراسات العليا والتي تكون غالبا فوق، التجارب

 . قدرهتم املالية

ومستلزماهتا من ، وأدواهتا، توفري أجهزة البحث والتدريب :رأس مال سلعيـ 

 . والكتب، واملشاغل، والقاعات، املواد اخلام

واخلربات الرضورية يف جمال ، بنير األساتذة واملدرِّ ـبتوفي :رأس مال منافعـ 

  .التدريب

*          *          * 
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 املبحث الثالث

 تطبيق بيع السلم يف التمويل التجاري

سواء يف جانبيه ، أناقش يف هذا املبحث كيفية تطبيق السلم يف التمويل التجاري

 ،إلسالميةوجه التحديد تطبيق ذلك التمويل يف املصارف اوعىٰل  ،الفقهي واالقتصادي

نفسها االلتزام بتطبيق الضوابط الرشعية فيام يتعلق عىٰل  كمؤسسة اقتصادية أخذت

 ،تنميتهاعىٰل  والعوامل املساعدة، وأبني خالل ذلك مفهوم التجارة وأمهيتها، باملعامالت

والتمويل التجاري ، وواقعها يف العامل اإلسالمي، وأمهية النشاط التجاري يف اإلسالم

، واملخاطر التي تعرتض السلم التجاري وطرق مواجهتها، صناعة والزراعةلقطاعي ال

رق ـوط، ومعاجلة السلم حماسبيا، والضوابط التي جتب مراعاهتا عن التمويل بالسلم

 . مواجهة حاالت السلم املتعثرة

 : اجلوانب الفقهية للسلم يف التجارة

 شة قول من أباح السلممناق، وإنه من األفضل قبل احلديث عن السلم يف التجارة

 : (0)وقد استدل املانعون بام ييل، يف الزراعة والصناعة ومنعه يف التجارة

ألن حكيم ، السلم يف التجارةعىٰل  عن بيع ما ليس عند اإلنسان حيململسو هيلع هللا ىلص  هنيهـ 

                                           

فام بعدها( مصدر  79ص( عاشور، عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفوائد املرصفية الربوية )0)

 ، السنة(39)(، جملة األمة )القطرية(، العدد: 06صسابق. وانظر رفيق املرصي، نظرة جديدة للسلف )

 م. 0993كانون أول )ديسمرب(،  = هـ0010الرابعة، ربيع األول 
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 فهو»: اهلل عنهرِِضَ  قال يف سؤال حكيم، بن حزام مل يسأل عن سلم زراعة وال صناعةا

وهبذا ، فلم جيز، إنام يسأله بيع سلم يف جتارة، لم يف زراعة وال يف صناعةال يسأله بيع س

بل املرجح ، ومل يفرق بني مبيع يوصف ومبيع ال يوصف، فإن احلديث خيتص بالتجارة

 ،ومل يصفه للبائع قوال، ألن املشرتي ال ُيعقل أن يلتزم برشاء يشء مل يره، أنه مبيع موصوف

 . (0)«أما أحاديث السلم فتختص بالزراعة والصناعة. منه أو إراءة ألنموذج، أو كتابة

 ألن املسلم إليه فيهام يملك، إن إباحة السلم يف الزراعة والصناعة دون التجارةـ 

 :قال يف البديل اإلسالمي، أدوات إنتاج املسلم فيه من مواد خام وآالت وأرض زراعية

 معناه أن الرشيعة، للبائع وقت العقد وإباحة السلم رغم كون املبيع فيه غري مملوك حقيقة»

 بمعنى أن يكون البائع مالكا ملادة املبيع، (*)ر من امللكية هو امللكية احلكيمةتعرف نوعا آخ

 بعبارة، أو تكون مهنته األساسية هي إنتاج هذا املبيع أو صناعته، أو آلته أو وسيلة إنتاجه

 ففي، ع وقت العقد إما حقيقة أو حكامأخرى تشرتط الرشيعة أن يكون املبيع مملوكا للبائ

 فاعتربه، وحرفته هي الزراعة، األرض وآالت الزراعة( البائع) السلم يملك املسلم إليه

 ذلك يكونوعىٰل  ...الشارع مالكا للمبيع املسلم فيه حكام وإن مل يكن يملكه وقت العقد

الصناعة والزراعة  يف( السلف) ملا ذهب إليه البعض من جواز السلم اً مؤيدرأيي هبذا 

 . (1)«دون التجارة

 وال أدوات إنتاجه، ثم أكد منع السلف يف التجارة ألن البائع ال يملك املسلم فيه

، وأن الرشيعة أباحته مع أنه بيع معدوم ألن الصانع يملك املادة األولية، باالستصناع

                                           

، السنة الرابعة، (39)( جملة األمة )القطرية(، العدد 05 -00صفيق املرصي، نظرة جديدة للسلف، )( ر0)

 م. 0993هـ، كانون أول )ديسمرب( 0010ربيع األول 

 لعله خطأ مطبعي، والصحيح احلكمية.  (*)

 در سابق. ( مص79ص( عاشور، عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفوائد املرصفية الربوية )1)
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 ،مل أر أحدا قال به اجتهاد متواضع، ورأيي هذا»: ثم قال، وآالت اإلنتاج الالزمة للتصنيع

وال هو ، والتي يفرق فيها بني ما ال يملكه الشخص ـ ولعل يف عبارة ابن القيم السابقة

 ،ما قلت بهإىٰل  إيامءة من طرف خفي ـ تسليمهعىٰل  وبني ما هو مقدور يف العادة، مقدور له

يف ( السلف) ذلك يكون رأيي هذا مؤيدا ملا ذهب إليه البعض من جواز السلموعىٰل 

 . (0)«الصناعة والزراعة دون التجارة

 قال بإمكان إباحته من باب، إن من منع السلم يف التجارة من حيث األصلـ 

فقد حيرم السلم يف التجارة »: قال، احلاجة واالستحسان كام أباح األحناف االستصناع

 ةـكالعرف واحلاج، وجيوز يف ضوء بعض االعتبارات، من حيث األصل والقياس

 وهذا يعني أن احلكم الرشعي ...كام فعل احلنفية يف االستصناع، استحسانا، لحةواملص

وال بد من أن يكون الدليل ، لكن تعليله يف نظري مهم، يف النتيجة قد يكون واحدا

 البلبلة والتشويش واالضطراب يف االستداللإىٰل  والتساهل به يدعو، دقيقا ومقنعا

 واجلائز بدليل رشعي أصيل أقوى، اجلائز بالقياس فاجلائز بالنص أقوى من. واالجتهاد

واجلائز يف األصل والقياس أقوى من اجلائز لرضورة أو ، من اجلائز بدليل رشعي تبعي

 . (1)«وهكذا، وأدوم منه، حاجة أو مصلحة أو عرف

عدم جواز السلم يف التجارة أنني استقريت السلع عىٰل  ومن األدلة كذلكـ 

 . وصناعية بالدرجة الثانية، جدهتا سلعا زراعية بالدرجة األوىلالواردة يف احلديث فو

 ومن األدلة كذلك أن البائع قد جيد السلعة املبيعة يف السوق أو ال جيدها بخالفـ 

 ،ان أول لوجود السلعة هو أن البائع منتجهاـففيه ضم، السلم يف الزراعة والصناعة

                                           

 ( مصدر سابق. 79ص( عاشور، عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفوائد املرصفية الربوية )0)

(، السنة الرابعة، ربيع 39(، جملة األمة )القطرية(، العدد )06ص( رفيق املرصي، نظرة جديدة للسلف )1)

 م. 0993كانون أول ديسمرب =  هـ0010األول 
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ثم إن البائع إذا وجد السلعة يف السوق  .والضامن الثاين توفرها يف السوق عند التسليم

بل ربام كان ثمنها أغىل من الثمن الذي باعها به بخالف ، فقد ال جيدها بالثمن املقدر

، فإن هامش األرباح يف الصناعة والزراعة أكرب عادة من هامش الربح التجاري، السلم

 أعني أنه انتفع، ضه معجالال سيام وأنه قب، الثمن وهذا ما يعطي البائع نوعا من املرونة يف

 حقه يف تاريخ قبض البدل الذي يعودعىٰل  فكل حصل، به قبل أن ينتفع املشرتي بالسلعة

 . إليه

 الوساطةعىٰل  من شأنه القضاء، ثم إن هذا النهي النبوي الكريم فيه توجيه عظيمـ 

لذي باعه ما ربح اإىٰل  يضيف ربحه، ألن الذي يبيع ما ليس عنده، الطفيلية غري املنتجة

عىٰل  وهي، كام أن البائع يوهم املشرتي بأن السلعة عنده يف خمازنه ومستودعاته، عنده

 . وتسليف الثمن للتاجر خالف ذلك

بخالف ، ألن األجل يكون قريبا، لو أبيح السلم التجاري ال فائدة معتربة منهـ 

إىٰل  وربام، ء يف احلديثكام جا، السنة والسنتنيإىٰل  فقد يمتد، السلم الزراعي والصناعي

 . (0)كام يف روايات أخرى، الثالث

 : املناقشة

 : يمكن مناقشة أدلة مانعي السلم يف التجارة بام ييل

، إن حماولة اجلمع بني حديث حكيم الذي ينهى عن بيع ما ليس عند اإلنسانـ 

 عروف يف اجلمعمل يلتزم باملنهج األصويل امل، النحو الوارد آنفاعىٰل  وحديث إباحة السلم

 . (1)وقد أوضحت ذلك يف موطنه فال داعي لتكراره، بني األدلة التي ظاهرها التعارض

                                           

(، السنة 39( بترصف، جملة األمة )القطرية(، العدد )05 -00صظرة جديدة للسلف )( رفيق املرصي، ن0)

 م. 0993كانون أول )ديسمرب( =  هـ0010الرابعة، ربيع األول 

 .فام بعدها( 56)ص( انظر من هذا البحث 1)
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 ألن اإلباحة ثابتة، إن حديث حكيم مل يتعارض أصال مع حديث إباحة السلمـ 

 بعثني عبد اهلل بن»: فعن أيب املجالد قال، من ال يملك األصلإىٰل  عن الصحابة يف السلم

اد وأبو   َسْله هل كان أصحاُب : فقاال، ـ اهلل عنهامرِِضَ  ـ عبد اهلل بن أيب َأْوىَف إىٰل  ُبْردةشدَّ

كنا نسلف َنبِيط أهِل الشام : قال عبد اهلل ؟يسلفون يف احلنطةملسو هيلع هللا ىلص  يف عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص  النبي

من كان َأْصله إىٰل : قلت. أجل معلومإىٰل  يف كيل معلوم، والزيت، والشعري، يف احلنطة

: فسألته فقال، عبد الرمحن بن َأْبزىإىٰل  ثم بعثاين. ما كنا نسأهلم عند ذلك: لقا ؟عنده

إن ذلك . (0)«ومل نسأهلم أهََلُم َحْرث أم الملسو هيلع هللا ىلص  عهدعىٰل  ُيسلِفونملسو هيلع هللا ىلص  كان أصحاُب النبيِّ 

  .وأنه قيد غري معترب رشعا، يدل بوضوح سقوط القيد الذي قيَّد املانعون به حديث حكيم

املنع وارد حيث ال يملك املسلم إليه املسلم فيه حقيقة وال حكام إن القول بأن ـ 

 وإنام هو حمض اجتهاد قوبل به النص الرشعي الذي أباح السلم، ختصيص بال خمصص

وقد رشط مجاعة من »: قال يف رشح عمدة األحكام، مع من ال يملك أصل املسلم فيه

 . (1)«من كتاب أو سنةمل يدل عليها دليل ، أهل العلم رشوطا كثرية يف السلم

ألن احلديث ، وهو خمتلف يف وجوب األخذ به، وال يقال إن هذا قول صحايب

، ملسو هيلع هللا ىلص أي من فعل الصحابة رضوان اهلل عليهم من غري نكري من النبي( كنا) وارد بلفظ

 نطاق عام بحيث يبعدعىٰل  ويامرس، ومتس إليه حاجة املسلمني، وهي مما تُعمُّ به البلوى

 فهل غاب عن، مل يطلع عليهملسو هيلع هللا ىلص  فرض أن النبيوعىٰل  ،عليهملسو هيلع هللا ىلص  ع النبيجدا عدم اطال

 قال يف سبل. !؟الصحابة رضوان اهلل عليهم أن يسألوه يف شأن عام من شؤون املسلمني

 وترك»: السالم يف عدم سؤال الصحابة من أسلموا إليهم إن كان املسلم فيه لدِّيم أم ال

                                           

  ( مصدر سابق.61: 3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إىٰل من ليس عنده أصل )0)

 ( مصدر سابق. 059: 3( ابن دقيق العيد، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )1)
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 . (0)«ة العموم من املقالينزل منزل، االستفصال يف مقام االحتامل

أساس أن عىٰل  إن القول بإباحة السلم يف الزراعة والصناعة فقط دون التجارةـ 

، الزارع والصانع مها اللذان يملكان أدوات إنتاج املسلم فيه تعميم خاطئ تعوزه الدقة

لكا ألنه ليس ما؛ تعليالهتم ال جيوز لصانع املالبس أن يسلم يف األحذيةعىٰل  ألنه بناء

كام ال جيوز ملن عنده مزارع الربتقال أن يسلم يف ، لوسائل إنتاجها حقيقة وال حكام

 ألن احلكم الرشعي يدور؛ إن هذا من مقتضيات قوهلم ومستلزماته، التفاح ألنه ال ينتجه

 . مع علته وجودا وعدما

 نانقوهلم جيوز السلم يف التجارة إذا كان لدى تاجر القمح مئات األطعىٰل  وبناءا

والتزم جتاه أرباب السلم باملسلم فيه الذي ، التي متأل خمازنه ألنه يملك املسلم فيه فعال

 . الوفاءعىٰل  مادام املسلم إليه قادرا، وعليه يصح السلم يف التجارة، يملكه

ألن القياس ، االستصناع فهو خمالف لبَدهيات القياسعىٰل  أما قياس السلم* 

، فكيف يقاس األصل الذي هو السلم الثابت بالكتاب، لاألصعىٰل  حيمل فيه الفرع

مذهٍب من عىٰل  وأجيز، غري القياسعىٰل  عقد ثابتعىٰل ، والقياس، واإلمجاع، والسنة

 لكان من اخلطأ، ولو مل يثبت للسلم دليل واحد من الكتاب أو السنة، قبيل االستحسان

عىٰل  وما ثبت، خالف القياسعىٰل  ألنه بشهادة جميزيه ثابت؛ االستصناععىٰل  قياسه

 . خالف القياس فعليه ال يقاس

إن االستدالل بأن السلع الواردة يف احلديث هي سلع زراعية بالدرجة األوىل ـ 

                                           

( مصدر سابق؛ وأيضا السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل، 867: 3( الصنعاين، سبل السالم )0)

( حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، عيل معوض، بريوت، دار الكتب العلمية، 037: 1األشباه والنظائر )

 م. 0990=  هـ0000 ،0ط
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 وهي داللة ضعيفة، ألن ذلك داللة إشارة، استدالل ضعيف، وصناعية بالدرجة الثانية

 . ال يبنى عليها حكم رشعي

، نعي السلم يف التجارة مفرقا بني السلم والبيعقول ما (0)ناقش أحد الباحثنيـ 

، حيث جيوز بيع ما ليس عند اإلنسان يف السلم، وقال إن كليهام عقد مستقل عن اآلخر

 وقد بينت أن السلم، ألن حديث حكيم يف البيع وليس يف السلم؛ وال جيوز يف البيع

 وأن اجلمع بني األدلة، والسلم هو فصل بني اليشء وجزئه وأن الفصل بني البيع، (1)بيع

 إنام بالتزام القواعد األصولية يف اجلمع بني األدلة، ال يكون بتغيري األسامء والتحكم فيها

 . التي ظاهرها التعارض

 الوساطة الطفيلية فهوعىٰل  أما القول بأن منْع السلم يف التجارة من شأنه القضاءـ 

 ،يف سلعة ليست عنده بائع وليس وسيطاألن التاجر الذي يسلم ، إعادة نظرإىٰل  قول حيتاج

 عىلٰ  كام أن السلم يف رشوطه الرشعية حيول دون تلك الوساطات العابثة التي تقامر

 وال جيوز بيع السلم قبل، حيث يشرتط قبض رأس املال، رضوريات الناس وحاجياهتم

 . مما يضمن جدية العقد، قبضه

، تصادي مهم من ميزات السلمإن منع السلم يف التجارة يعني حرمان قطاع اقـ 

 رـوقص، منع التجار من االستفادة من السلم كإحدى صيغ التمويلإىٰل  ه يؤديـألن

 خاصة يف الوقت الذي حتتاج فيه املصارف اإلسالمية، املنتجني فقطعىٰل  االستفادة من

 ،اق واسعنطعىٰل  ويزداد االنتقاد عليها حدة بتكرارها املرابحة، تعدد يف صيغ التمويلإىٰل 

                                           

، (01)فام بعدها(، جملة األمة )القطرية( العدد:  00ص( العبادي، عبد اهلل، نظرية جديدة حول السلم )0)

 فام بعدها(، 300ص، وانظر الشباين، حممد عبد اهلل إبراهيم، بنوك جتارية بدون ربا )0980= هـ 0010

 م. 0987=  هـ0017، 0الرياض عامل الكتب، ط

 (.17)صن هذا البحث ( انظر م1)
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 بحجة أن الصيغتني األخريتني، كاملضاربة واملشاركة، بخالف الصيغ الرشعية األخرى

 . أمانة املشارك واملضارب يف وقت ضعف فيه الوازع الديني لدى الناسعىٰل  مبنامها

 الذي أرجو أن، أما السلم يف املصارف اإلسالمية بصفة عامة فهو الغائب املنتظر

 إذ أن، واملضاربة ب للتمويل ذي ضامن عال بالنسبة للمشاركةتعتمده املصارف كأسلو

، وليس األمر كذلك يف املشاركة واملضاربة، بالسلم يلتزم املسلم إليه بمسلم فيه حمدد

 . ألن الرشيك واملضارب مؤمتَنان يف أقواهلام ودفاترمها

 ومن ما جرى عليه الصحابةعىٰل  وخالصة القول إن السلم يف التجارة مباح رشعا

، من قال باملنع الدليلوعىٰل  ،وأن األصل يف املعامالت اإلباحة، بعدهم من الفقهاء

 ال يصلح، وأن ما ثبت بالدليل الرشعي من الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم

، أن يعارض بالتخمينات والتوقعات بأن األجل يف السلم التجاري يكون قريبا عادة

أما أن ، ضوء مصاحلهام وظروفهامعىٰل  يقررانه، ملني رشعامع أن األجل من حق املتعا

فإن املشرتي ال ِّيمه أين يكون املسلم ، التاجر يوهم املشرتي بأن املسلم فيه يف خمازنه

 . الصفة املتفق عليها يف املوعد املحددعىٰل  بل ِّيمه أن يستلمه، فيه

 : مفهوم النشاط التجاري وأمهيته

 ،ه من السلعـته البدائية ينتج لنفسه وأرسته ما حيتاجكان اإلنسان يف َطور حيا

 البحث عنإىٰل  أـفلج، وحدود قدراته الذاتية، ة ذلكـوبمرور الوقت أدرك صعوب

فكانت تلك بداية ، أن يتبادهلا مع اآلخرينعىٰل ، التخصص يف إنتاج سلع دون غريها

رف باملقايضة أو التبادل وهو ما يع، بمعناها البدائي وهي مبادلة سلعة بسلعة، التجارة

وقد ، ثم بدأ مبادلة السلع باستخدام النقود وهو ما يعرف بالتبادل غري املبارش، املبارش

وتشمل ، وتسمى عندئذ جتارة خارجية، تكون التجارة بني املقيمني بني دولة وأخرى

وتسمى جتارة ، وقد تكون داخل حدود الدولة الواحدة، عمليات االسترياد والتصدير
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 . ويدخل يف نطاقها جتارة اجلملة والتجزئة، اخليةد

وبعد أن كانت عملية التبادل تتم بني املنتج واملستهلك مبارشة ظهرت فئة من 

حيث كانت ، وكانت هذه بداية التجارة، األفراد تقوم بدور الوسيط يف عملية التبادل

لسوق بسعر أعىل من رشاء السلعة من املنتجني ثم بيعها يف اعىٰل  مهمة الوسطاء تقترص

 الربح عن طريق التبادلإىٰل  الذي ِّيدف، وتشكل بذلك رأس املال التجاري، سعر الرشاء

 الذي يقوم، ظهور رأس املال الربويإىٰل  كام أدى التوسع يف استخدام النقد، يف السوق

 . (0)إقراض وتسليف النقد بفائدةعىٰل 

فهي ، عن مفهوم التجارة يف السابقأما التجارة بمعناها املعارص فقد تطور كثريا 

 العملياتعىٰل  وأصبحت تشتمل، (1)وسيلة لترصيف الفائض من اإلنتاج والتخلص منه

 أي هي كل تبادل للبضائع يف مقابل؛ واخلدمات التي تضع السلعة حتت ترصف املستهلك

وهي تشمل جمموع العمليات واخلدمات حتت ترصف ، هاـالقيمة النقدية املوازية ل

  .(3)ستهلكنيامل

 : العوامل املساعدة يف نمو التجارة

وبالتايل نمو النشاط ، هناك عوامل عديدة تساعد يف نمو التجارة وازدهارها

 : (0)وفيام ييل أخلص أهم هذه العوامل، وزيادة اإلنتاج، االقتصادي

                                           

 م. 0990=  هـ0005، 1(، دمشق، جامعة دمشق، ط3ص( النابليس، سعيد، اقتصاديات التجارة الداخلية )0)

(، القاهرة، 5ص( يوسف، عبد النبي حسن، صادق، عادل عيل، طوبار، حممود سمري، املجال التجاري )1)

 م. 0981بدون ذكر النارش ورقم الطبعة، 

(، لندن، رياض الريس 005صرون، قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية )( سامي ذبيان وآخ3)

 م. 0991، 0للكتب والنرش، ط

 ( مصدر سابق. 7ص( يوسف وآخرون، املجال التجاري )0)
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 : إمكانية التخزين* 

إىٰل  ختزينها حلفظهاىٰل إ ولكنها حتتاج، إن كثريا من السلع املنتجة ال تسوق حلظيا

وتسهيل انتقاهلا من املنتج ، ومنع تأثرها بالتقلبات السعرية يف حالة حدوثها، وقت احلاجة

 ،فقد تأخذ صورة الصوامع للحبوب، وتتنوع طريقة التخزين بتنوع السلع. للمستهلك

 . والثالجات للفواكه واخلضار

 : تسهيالت النقل* 

 وحيتاج وصول، واملزارع باألرياف، طن املواد اخلامغالبا ما ترتبط الصناعات بموا

 وإن سهولة وسائل النقل، وسائط نقل هذه املنتجات للمستهلكإىٰل  السلع املنتجة

 سواء، هلا دور مهم يف تسهيل تبادل السلع، أم بحرية، أم جوية، سواء كانت برية، املختلفة

 . مستوى التجارة اخلارجية أم الداخليةعىٰل 

 : فاملصار* 

وتقديم ، لرشاء السلع وسداد أثامهنا، متويل لتجارتهإىٰل  ادة ما حيتاج التاجرـع

 . الكفاالت املطلوبة واالستشارات االقتصادية عند احلاجة

 : اإلعالن* 

لتذكري املستهلك بوجود سلعة ما يف ، حيتاج التاجر لرتويج سلعته عملية إعالن

 . تهلتحقيق نمو يف مبيعا، السوق وتعريفه هبا

 : أمهية النشاط التجاري يف اإلسالم

نظم اإلسالم التجارة ووضع أساسها الرئيس هو الرتاِض بني املتبادلني فقال عز 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ٹ ڤ﴿: وجل
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وإن ، ]19النساء: [ ﴾ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ

ٹ ٹ ﴿ :املسلمني إليها فقال عز وجلتعاىٰل  التجارة من العبادات التي ندب اهلل

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ

 . ]01اجلمعة: [

 فقد ذكر صاحب، وقد كان علامء املسلمني سباقني يف اهتاممهم بالنشاط التجاري

 القـكاالستقامة والسامحة واألخ، حماسن التجارة ركائز التجارةإىٰل  كتاب اإلشارة

 ،صول مهنة التجارةوغريها من أ، وتكلم عن العروض التجارية وأسامء السلع، الكريمة

بل إن حمقق الكتاب رأى ، وسبل تكوين رأس املال، كام حتدث عن مبدأ تقسيم العمل

 . (0)«اإلشارة: »أن الكتاب أكرب من عنوانه الذي عنون له صاحبه بقوله

 : واقع التجارة يف العامل العريب واإلسالمي

فام ، والصناعة إن واقع التجارة ليس بأفضل حاال من واقعه يف قطاعي الزراعة

 ا يتعلق بنموهاـفيم، م اإلسالمي تعاين من مظاهر ضعف عديدةـزالت بلدان العال

 وتتضح، وترزح حتت عبء ثقيل من الديون اخلارجية، وميزاهنا التجاري، االقتصادي

 : النحو التايلعىٰل  مظاهر هذا الضعف

 : معدلت نمو الناتج املحيل اإلمجايل* 

 املحيل اإلمجايل للدول األعضاء جمتمعة قد واصل انخفاضهيالحظ أن نمو الناتج 

 ،%0.0إىل  %5.9م من 0996حيث اهنار معدل النمو يف عام ، م0997الذي بدأ عام 

 ،%1.3عىٰل  بحيث ال يزيد، م0998وكان من املتوقع أن يصبح معدل النمو سلبيا يف عام 

                                           

(، حتقيق البرشي الشوربجي، 9ص( الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن عيل، اإلشارة إىٰل حماسن التجارة )0)

 م. 0977=  هـ0397ليات األزهرية، ، مكتبة الك0القاهرة، ط
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 تصاد عدد من الدول األعضاءمعدالت النمو السلبية يف اقإىٰل  ويرجع ذلك بشكل أسايس

الصعود يف إىٰل  ولكن يتوقع أن يعود معدل النمو، م0998الرئيسية يف املرصف يف عام 

 . (0)%0.0م ليبلغ 0999عام 

حيث إن ، معدالت نمو أقل (1)وقد حققت جمموعة الدول األعضاء األقل نموا

 % يف عام0.9 إىلٰ  م0997% يف عام 5.6 معدل النمو االقتصادي فيها قد انخفض من

الرغم وعىٰل  ،%0.7م ليبلغ 0999ويتوقع أن يستمر يف التدهور خالل عام ، م0998

 إال أن جمموعة الدول األعضاء األقل نموا قد سجلت أداء اقتصاديا، من هذا االنحدار

 . (3)مستوى الدول األعضاء ككلعىٰل  أفضل بكثري من نظريه

 : (0)امليزان التجاري ووضع احلساب اجلاري* 

غري أن هذه ، ظلت الدول اإلسالمية كمجموعة حتقق فائضا يف أوضاعها التجارية

                                           

 م( جدة، مصدر سابق. 0999-0998هـ، )0009(، 00ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )0)

( الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي األقل نموا هي: أفغانستان، أوغندا، بنغالدش، بنني، بوركينافاسو، 1)

، الصومال، غينيا، غينيا بيساو، مجهورية القمر، املالديف، تشاد، جامبيا، جيبويت، السودان، سرياليون

 مايل، موريتانيا، النيجر، اليمن، السنغال. 

 م(، مصدر سابق. 0999-0998هـ، )0009(، 05ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )3)

 نة والدول األخرى واملؤسسات( ميزان املدفوعات: جدولة أو تبويب للمبادالت الدائنة واملدينة بني دولة معي0)

الدولية، وذلك عن مدة سنة، وامليزان التجاري: هو جزء من ميزان املدفوعات يبني صادرات الدولة 

بقيمتها؛ أي قيمة البضاعة زائدا مجيع النفقات التي تنفق عليها حتى تصل إىٰل ظهر السفينة وتكون مستعدة 

اب اجلاري: جزء من ميزان املدفوعات الذي يصور لإلبحار ووارداهتا من اخلارج بقيمتها، واحلس

املبادالت اجلارية غري الرأس مالية بني الدولة واخلارج، ويتكون من التجارة املنظورة وتشمل الصادرات 

وإعادة التصدير يف اجلانب الدائن والسلع املستوردة يف اجلانب املدين، والتجارة غري املنظورة، وتشمل 

ارج من اخلدمات، ومدفوعاهتا إىٰل اخلارج عن اخلدمات أيضا، هيكل، عبد العزيز إيرادات الدولة من اخل

  ( مصدر سابق.090، 60، 50صفهمي، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية )
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 م0997بليون دوالر أمريكي عام 10.6فقد تضاءل هذا الفائض من ، األوضاع ساءت

 ة الدولـأما امليزان التجاري ملجموع. م0998بليون دوالر أمريكي عام  7.0إىٰل 

 حيث، م0998والذي ازداد سوءا يف عام ، حلادفقد واصل عجزه ا، األعضاء األقل نموا

، بليون دوالر أمريكي يف العام السابق 6.0بليون دوالر أمريكي يف مقابل  7.0بلغ 

 . بليون دوالر 8.5م ليبلغ 0999ويتوقع أن يواصل هذا العجز ارتفاعه يف عام 

 ،مياـانخفاض أسعار السلع عالإىٰل  وقد يعزى سوء وضع امليزان التجاري

 وبالفعل فقد. نخفاض نمو الصادرات وركودها يف مواجهة نمو الواردات املطردوا

ويتوقع ، م0998% عام 7.5إىٰل  م0997% عام 1.7ارتفع معدل نمو الواردات من 

 بينام انخفض معدل نمو الصادرات من نسبة، م0999% يف عام 7.8إىٰل  أن يرتفع

قع أن يبلغ هذا املعدل يف ويتو، م0998% عام 0.5نحو إىٰل  م0997% عام 01.0

 . (0)%0.6م 0999عام 

 : الديون اخلارجية* 

فقد ارتفع حجم ، ما زال العديد من البلدان اإلسالمية ترزح حتط وطأة الديون

 وتبلغ نسبته، م0997بليون دوالر أمريكي يف عام  586الديون اخلارجية هلا جمتمعه من 

أو ، بليون دوالر أمريكي 609.0إىٰل  ،% من إمجايل الناتج املحيل هلذه الدول39.7

إىٰل  م0999ويتوقع أن يرتفع يف عام ، م0998% من إمجايل الناتج املحيل يف عام 05.5

، % من إمجايل الناتج املحيل هلذه الدول01.0بليون دوالر أمريكي أو ما يعادل  631

 لة الدول األعضاءإمجايل املديونية اخلارجية يف حاإىٰل  وثمة اجتاه مماثل حيدث بالنسبة

 بليون دوالر أمريكي يف عام91.9إذ ارتفع إمجايل ديوهنا اخلارجية من ، األقل نموا

مستوى إىٰل  ويتوقع أن يصل، م0998بليون دوالر أمريكي يف عام 97.1إىٰل  م0997

                                           

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009(، 06ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )0)
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 . (0)م0999بليون دوالر أمريكي عام 011.0

 ورة مشكلة املديونيةخطإىٰل ، الصادراتإىٰل  ر نسبة الديون اخلارجيةـوتشي

 % عام011.9حيث ارتفعت هذه النسبة يف حالة الدول األعضاء جمتمعة من ، اخلارجية

 ومن املتوقع أن تسجل انخفاضا طفيفا يف عام، م0998% عام 037.9إىٰل  م0997

ويالحظ هذا االنخفاض كذلك يف حالة الدول األعضاء ، %037.6إىٰل  م لتصل0999

 % عام065.1إىٰل  م0997% عام 065.6ة من ـعت النسبل نموا حيث تراجـاألق

جمموعة الدول واهليئات عىٰل  وال يزال يتعني، م0999% عام 001.8إىٰل  م ثم0998

 ووفاء الديون لصالح الدول، املانحة بذل مزيد من اجلهود يف جمال ختفيف عبء املديونية

إىٰل  بة مديونيتها اخلارجيةإذ أن نس، بام فيها الدول األعضاء يف املرصف، األقل نموا

 . (1)صادراهتا عالية جدا

 : أوجه الستفادة من السلم يف التجارة

 ا ييل أوجه االستفادة من السلم كصيغة متويل جتاري يف املصارفـأعرض فيم

 وأن السلم بحسب طبيعة السلعة املسلم فيها إما أن يكون سلام يف سلع زراعية، اإلسالمية

 وأبدأ أول ذي، ا أن يكون سلام يف سلع صناعية فهو سلم صناعيوإم، فهو سلم زراعي

 ثم احلديث عن السلم، ثم احلديث عن السلم الزراعي، بدء باحلديث عن السلم الصناعي

 . التجاري

 : السلم الصناعي: أول  

مع مراعاة ، يتم من خالل هذا التمويل تزويد الصناع برأس املال الالزم لإلنتاج

                                           

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009(، 07صسالمي للتنمية )( التقرير السنوي للبنك اإل0)

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009(، 07ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )1)
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 إما أن يكون، ويمكن أن يكون ذلك بإحدى طريقني، نظيمية هلذا السلمبعض اجلوانب الت

وأقرتح أن ، عن طريق اإلعالن للجمهور برغبة املصارف بإبرام عقود سلم يف سلعة ما

إىٰل  أو أن يكون ذلك عن طريق تقدم املتعاملني بالسلم، يسمى هذا السلم بالسلم العام

 . يكون السلم خاصاوحينئذ ، إدارة املرصف بإبرام سلم معهم

 : السلم الصناعي اإلجيايب العام

 ،كرب سلم يف سلع معينة، يتم هذا السلم بإعالن املرصف عن رغبته بالتعاقد سلام

 : وهذه بعض اخلطوات التي من األفضل اتباعها يف إجراء هذا النوع من السلم

 ة واألسعارإجراء الدراسة الوافية حلاجات السوق ومتطلباته من السلع الصناعي* 

 : وذلك يف ضوء االعتبارات التالية، املتوقعة عند التسليم

 ،ةـراد املتوقع من تلك السلعـوحجم االستي، دراسة حجم اإلنتاج املحيلـ 

 باإلضافة، أجلإىٰل  وسعرها املتوقع عند البيع نقدا أو، وتكاليف إنتاجها واإلدارة والتوزيع

مال السلم الحظة تناسب تلك األرباح مع رأس مع م، هامش الربح املمكن حتقيقهإىٰل 

 . املصنعة ويفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع منتجي السلع، واألجل املرضوب للتسليم

ه املرصف املركزي املصارفـ   اظـاالحتفإىٰل  تعطى األولوية للسلع التي وجَّ

 وبذلك، عينةخدمة صناعات مإىٰل  رغبة منه يف توجيه االئتامن، بسندات سلم إجيايب فيها

مع حتقيق هامش ، يتمكن املرصف اإلسالمي من تنفيذ التزاماته جتاه املرصف املركزي

 . ربح مقبول

والصناعات ، السلع التي متس إليها احلاجة االجتامعيةإىٰل  كام تعطى األولويةـ 

 تيوذلك انطالقا من املبادئ ال، وذلك مجعا بني حتقيق الربح واخلدمة االجتامعية، املحلية

عىٰل  بل والعمل، الربح فقطإىٰل  من حيث كوهنا ال تسعى، أعلنتها املصارف اإلسالمية
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وهي هبذا اجلمع بني حتقيق الربح املقبول ، التنمية االجتامعية للمجتمعات اإلسالمية

 : والتنمية االجتامعية حتقق مزايا البد من اإلشارة إليها

وأن ممارستها تنسجم متاما ، العملإن املصارف اإلسالمية بذلك تدعم القول بـ 

وليست ممن يقولون ، نفسها السري عليهاعىٰل  واملبادئ التي أخذت، مع مواثيق إنشائها

 ۀ   ۀ* ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ﴿ تعاىٰل: قال، ما ال يفعلون

 . ]3-1الصف: [ ﴾  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 معاتر لدى املجتـإن هذا اجلمع يعطي املصارف اإلسالمية مصداقية أكبـ 

 وهذا يدعو تلك املجتمعات أن تضاعف من والئها لتلك املصارف والتعامل، اإلسالمية

 ومزيد من احلسابات اجلارية التي، ومزيد من الودائع، وبالتايل مزيد من املتعاملني، معها

حيث من املعلوم أن نسبة ، من املمكن أن يستخدم جزء منها يف االستثامرات املختلفة

ومن ترك شيئا هلل ، ة بإمجايل املوجودات يف احلسابات اجلاريةـارنالسحب ضئيلة مق

 . عوضه اهلل خريا منه

 ،وكونه وسيلة خلدمة اإلنسان، تقديم نموذج عميل عن نظرة اإلسالم للاملـ 

التوازن والعدل يف االقتصاد عىٰل  وإعطاء مثال، وقضاء حاجاته من السلع واخلدمات

وطمعهم الذي وجدوا له مرتعا خصبا يف ، املرابني وذلك يف مقابلة جشع، اإلسالمي

الذي حيتضن الفرد ويرضب بمصلحة اجلامعة عرض احلائط هذا من ، النظام الرأساميل

 ،وجعله سنا يف دوالب املجتمع، ومن جهة النظام االشرتاكي الذي ألغى مبدأ الفرد، جهة

  .ائل اإلنتاج ملكية عامةوجعل ملكية وس، فألغى امللكية الفردية إال يف نطاق ضيق جدا

 يقوم املرصف، بعد حتديد املصنوعات التي يرغب املرصف بإجراء السلم فيها* 

باإلعالن عنها يف الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة يدعو الصانعني الراغبني يف إبرام 

 ومن األفضل أن ال تكون هذه، زيارة املرصف للتفاوض بشأن األسعارإىٰل  ذلك السلم
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 ليبقى هنالك جمال للتفاوض بشأهنا حسب متغريات، ر هنائية عند اإلعالن عنهااألسعا

 . السوق ومستجداته

 أو، أن تكون السلع مما يمكن أن يستفيد منها املرصف كرؤوس أموال سلم* 

 بمعنى أن املرصف يستطيع أن يقدم املسلم فيه يف سلم، كمسلم فيه يف عقود سلم أخرى

 بحيث ينسق، أن يقدمها رأس مال سلم يف سلم زراعيعىٰل ، صناعي وليكن أنابيب ري

 ليوفر، تلك األنابيبإىٰل  مع وقت حاجة املزارع، أجل استالم األنابيب من املصنع أو غريه

 . نفسه تكاليف احلفظ والتخزين ما أمكنعىٰل  بذلك

يعني يف وقت ، ويالحظ أن املرصف قد أسلم يف تلك األنابيب يف غري موسمها

حيث أنه قدم رأس ، واستفاد توفريا آخر، مما يعني انخفاض سعرها، اجة إليهاعدم احل

ثم يقدم هذه األنابيب رؤوس أموال ، فيستفيد يف توفري تكلفة اإلنتاج، املال يف اإلنتاج

ثم يقدمها رأس مال سلم ، مما يعني ارتفاع قيمتها، وقت ارتفاع الطلب عليها للموسم

ل إنتاجهايف مزروعات يستلمها عند األ يعني ، جل بأقل من سعر مثلها عادة كونه َموَّ

 مما يمكن املرصف، وهوامش ربح جيدة عند البيع، ذلك وفورات عديدة يف تكلفة اإلنتاج

 . من املنافسة بشكل واضح يف جتارة املسلم فيه

 : السلم الصناعي اإلجيايب اخلاص

 ب لتمويلـف بطلدم املتعاملون مع املرصـبمقتىض هذا اللون من السلم يتق

تتضمن ، والبد أن يقدم املتعامل يف هذه احلالة دراسة للجدوى، (0)مصنوعاهتم سلام

عىٰل  من حيث الطلب الكيل، احليثيات التي حتدثت عنها يف حالة السلم اإلجيايب العام

 والوصف الدقيق، وأسعارها نقدا وعند أجل التسليم، السلع التي سيُسلم املرصف فيها

                                           

 ( يف امللحق. 1( انظر يف هذا البحث النموذج رقم )0)
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 ثم تتوىل اللجنة الفنية دراسة الطلب، مع أنموذج يعتمده الطرفان مع الوصف، للسلعة

وبناء عليه تستطيع اللجنة أن تقدر السعر ، املقدم وفق املعطيات االقتصادية والرشعية

 اتفاق حيقق املصلحةإىٰل  ثم تفاوض املسلم إليه للوصول، واألجل الذي يناسب املرصف

 . الطلب وإال استَبْعَدت ذلك، للطرفني

 : السلم الصناعي السلبي اخلاص

يقدمون فيها رأس ، املرصف بعروض سلمإىٰل  يتقدم الراغبون يف رشاء سلع معينة

، املال نظري أن يلتزم املرصف بالوفاء باملسلم فيه املوصوف يف ذمته عند األجل املحدد

 ةـاستتضمن هذه الدر، دم هؤالء الراغبون دراسة عن جدوى السلم املعروضـويق

 ذهـويستطيع املرصف االستفادة من ه، توقعات أسعار املسلم فيه عند أجل التسليم

املوازنة بني هذه األسعار واألسعار إىٰل  باإلضافة، الدراسات مزيدا من اخلربة بالسوق

 اكتشاف ثغرة ما يف حساباتإىٰل  فقد تؤدي هذه الدراسات، التي قررها يف تعامالته

يام وأن الراغبني يف التعامل سلام مع املرصف يف تلك السلعة الس، املرصف ودراساته

 . غالبا ما يكونون من ذوي اخلربة يف التعامل هبا

 : السلم الصناعي السلبي العام

يف هذا النوع من السلم يعلن املرصف للجمهور عن رغبته يف إبرام عقود سلم 

 من يربم معهمإىٰل  وصوفةويتعهد املرصف بموجبه أن يسلم سلعا صناعية م، كمسلم إليه

 ويمكن القول، وهبذا السلم يمكن للمرصف تسويق السلع التي أسلم فيها، تلك العقود

 . إن هذا السلم هو سلم مواز للسلم اإلجيايب بنوعيه العام واخلاص

للسلع  إن الدراسة التي حتدثت عنها يف السلم اإلجيايب تتناول سعر البيع املتوقع

يعني ، هو سعر بيع السلع يف السلم السلبي، هذا السعر يف احلقيقةو، التي أسلمت فيها
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لمني مرتبطان ببعضهام  وعند دراسة سعر الرشاء ال بد من معرفة سعر البيع، ذلك أن السَّ

 أربابإىٰل  مع األخذ بعني االعتبار اآلجال التي سيسلم فيها املرصف السلع املبيعة، املتوقع

 . السلم

 السلمني اإلجيايب والسلبي بحيث يتقارب موعد تسلم السلعإن تناسق اآلجال يف 

أرباب السلم يف السلم إىٰل  مع موعد تسليم السلع، من املسلم إليهم يف السلم اإلجيايب

املرصف كثريا من عىٰل  كام أنه يوفر، رضوري لضامن وفاء املرصف بالتزاماته، السلبي

  .األعباء اإلدارية املتعلقة بالتسويق والتخزين

 : السلم الزراعي: ثانيا  

 تتم من خالهلا دراسة السلع املسلم فيها سواء كانت ال فرق كبري يف احليثيات التي

من ، لذلك تعتمد احليثيات ذاهتا التي اعتمدت يف السلم الصناعي، زراعية أم صناعية

 ملتعاملوإن كان هناك فرق فهو يف نوع السلع ا، سلبيا أو إجيابيا، حيث كونه عاما أو خاصا

 بعض النقاط التي يتميز هبا السلم يف املزروعات عن السلمإىٰل  ولكن جتدر اإلشارة، هبا

 : يف املصنوعات

 كاجلمعيات، من املمكن االستعانة بذوي اخلربة والشأن يف السلم الزراعيـ 

 ويراعى يف حتديد السلع الزراعية إمكانية حتقق، ومؤسسات التمويل الزراعي، الزراعية

 اد إحدى تلك اجلمعيات أوـوال مانع من اعتم، بي الربحية واخلدمة االجتامعيةجان

 وتكلَّف تلك اهليئات بإعداد، املؤسسات كمستشار اقتصادي فيام يتعلق بالسلم الزراعي

طلب من عىٰل  بناء، دراسات اقتصادية ملوضوعات حمددة من قبل املرصف اإلسالمي

ا يستجد أمام إدارة السلم من عقبات تتطلب وذلك حسب م، إدارة السلم يف املرصف

 . حلوال اقتصادية هلا
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 وكذلك، فالفواكه هلا وقتها، نوع اإلنتاج من السلع الزراعية يكون موسميا عادةـ 

وال ، السلعة املسلم فيهاعىٰل  لذا البد من مالحظة األجل بناء، واخلرضوات، احلبوب

 وإن كان هناك طلب، نتاجها ممكن يف كل حنيفإن إ، كذلك األمر بالنسبة للسلع الصناعية

ات يف ـواملكيف، املدافئ يف الشتاءعىٰل  كالطلب، بعض السلع الصناعيةعىٰل  موسمي

  .الصيف إال أن إنتاجها ممكن يف كل حني

 يصعب تقدير حجم اإلنتاج يف املزروعات تقديرا دقيقا خاصة يف كثري من البالدـ 

 واإلنتاج الزراعي، مياه األمطار بشكل كبريعىٰل  عتهاة التي تعتمد يف زراـاإلسالمي

 طروء اآلفاتإىٰل  باإلضافة، ا لتذبذب كميات األمطار من حني آلخرـمتذبذب تبع

 . مما جيعل من العسري توقع حجم اإلنتاج بشكل دقيق، واجلوائح الزراعية

 الزراعةألن ، إن جانب اخلدمة االجتامعية يف السلم الزراعي يظهر بشكل واضحـ 

 وهي احلرفة األساسية لرشحية كبرية يف املجتمعات، تعد مصدر الغذاء األسايس لإلنسان

 مما يعني أن دعم السلم الزراعي هو حتسني لظروف عيش تلك الفئة من، اإلسالمية غالبا

لذا ال ؛ تلبية احتياجات من السلع الغذائية األساسية للمجتمعإىٰل  باإلضافة، املجتمع

 عاة جانب اخلدمة االجتامعية يف السلم الزراعي بدرجة أفضل من السلمبد من مرا

 . الصناعي

 من الصعب نإإذ ، البد من إعطاء فرتة مناسبة كفرتة احتياط لتأخر نضوج الثمرةـ 

 بل يفضل أن يكون، حتديد وقت النضوج يف بداية موسم النضوج باليوم األول منه

 ،هـحيث يكثر املسلم في، اعية املسلم فيهااألجل حمددا بمنتصف موسم السلعة الزر

 أما السلم الصناعي فإن باإلمكان حتديد موعد اإلنتاج بشكل، وإمكانية الوفاء تكون أكرب

 . أفضل
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 فال بد أن تكون األقساط املتعددة، إذا أراد املرصف أن جيري سلام زراعيا مقسطاـ 

يكون أحد أقساط املسلم فيه  فال جيوز أن، ضمن موسم السلعة الزراعية املسلم فيها

 وليس كذلك األمر بالنسبة للسلع، خارج املوسم الذي غالبا ما يكون حمدودا بفرتة حمددة

 وبالتايل تقسيط املسلم فيه يف فرتة زمنية أطول، الصناعية حيث يمكن إنتاجها يف كل وقت

 . نسبيا

 : بيع السلم ومتويل الغارمني

 و التجارية حتت وطأة ديون حالة ال تستطيعقد تقع بعض املؤسسات الصناعية أ

 أو ديون نشأت بسبب رشائها معدات أو مواد خام، كرواتب املوظفني والعامل، تأجيلها

 خطر اإلفالس مع أهنا قادرةإىٰل  ومن ثم قد تتعرض هذه املؤسسات، حتتاجها يف عملها

 . ن هلا يف املستقبلأو حلول ديو، السداد يف املستقبل بعد اكتامل عملية اإلنتاجعىٰل 

وفحص ما ، عندئذ يقوم املرصف اإلسالمي بدراسة املركز املايل هلذه املؤسسات

 وما لدِّيا من موجودات يستطيع املرصف أن يقرر، لدِّيا من مستندات دائنة ومدينة

 : إمكان إبرام عقد سلم مع تلك املؤسسة يف ضوء االعتبارات التالية

 . مباحأن تكون املؤسسة غرمت بسبب ـ 

 . أن متارس نشاطا مرشوعاـ 

 . أن ال تكون ذات عالقة باملؤسسات الربويةـ 

 . أن ال يكون الغرم بسبب سوء اإلدارةـ 

 . أمهية النشاط الذي تزاوله من الناحية االجتامعيةـ 

حيث تعطى األولوية للمؤسسات ، كرَِب حجم املؤسسة وعدد العاملني فيهاـ 

 . عدد العاملني واألكثر يف، حجام الكبرية
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ها بأداء فريضة الزكاةـ   . مدى التزام املؤسسة خالل فرتة ُيرْسِ

 . تعامالت املؤسسة السابقة مع املرصف اإلسالميـ 

 : اللجنة الفنية

تقوم بدراسة ، توجد يف املصارف اإلسالمية وحدات فنية اقتصادية متخصصة

وأود أن أشري ، (0)دية حمددةجدوى املشاريع املتقدمة بطلب التمويل وفق أسس اقتصا

ألن لكل قطاع طبيعته ، أسس فنية ختتص بكل قطاع بعينه كام سيأيتإىٰل  يف هذا البحث

 وال بد أن يتمتع العاملون هبذه اللجنة، اخلاصة التي ال بد من مراعاهتا عند تقديم التمويل

رفة اقتصادية وال بد لداريس طلبات التمويل من أن تكون لدِّيم مع، باخلربات الكافية

، بام يمكنهم من اختاذ قرار استثامري سليم، والتجارة، والصناعة، وفنية بفروع الزراعة

 : النحو التايلعىٰل  وذلك

 : الوحدة الفنية الزراعية يف املصارف اإلسالمية :أول  

، من املهم أن تتميز هذه الوحدة بخلفية جيدة يف العلوم الزراعية بجميع فروعها

 : (1)يلوتشمل ما ي

 واملشاكل البيئية والفنية اخلاصة هبا، أنواع املحاصيل الزراعية وأساليب زراعتها *

 . ومتطلبات زراعتها

وأنواع ، أصول تربية الدواجن واألبقار واألغنام من حيث أصنافها وإنتاجها *

 ومواصفات بيوهتا واألدوات واملواد العلفية، األمراض التي تتعرض هلا وطرق معاجلتها

 . الالزمة هلا

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق. 000: 5( املوسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية )0)

 ( مصدر سابق. 60ص( ررشاش وآخرون، التمويل الزراعي )1)
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 ،ومواصفاهتا، يف األسواقوجد تملعدات الزراعية املختلفة التي اآلالت وا *

 . وجماالت استعامهلا

 ومواصفات املياه والرتبة املالئمة، االحتياجات املائية للمحاصيل املختلفة* 

 . واألنواع املختلفة من األسمدة الكياموية والطبيعية، لإلنتاج

 وتقييم، ةـالت املزرعـرع من حيث أساليب تنظيم سجأصول إدارة املزا *

 . واختاذ القرارات، السجالت

 ،األسواق الزراعية واملشاكل التسويقية التي تعرتض تسويق املنتجات الزراعية* 

 . والتمويل الزراعي بكل جوانبه

 وخاصة تلك التي تتعلق بمرونة العرض، إملام كاف بالنظريات االقتصادية *

 . نظريات اإلنتاج وأساليب حتليل اجلدوى وتقييم املرشوعات املختلفةوب، والطلب

 . وأساليب إعداد وحتليل القوائم املالية، معرفة كافية بأصول املحاسبة *

 . إملام كاف بأصول وأساليب اإلرشاد الزراعي *

 : الوحدة الفنية الصناعية :ثانيا  

 ة باإلنتاج الصناعي بمختلفمن املهم أن تتميز هذه الوحدة بمعرفة جيدة وكافي

 : وتشمل ما ييل، أنواعه

واملشاكل البيئية والفنية اخلاصة ، أنواع املنتجات الصناعية وأساليب صناعتها *

 . ومتطلبات إنتاجها، هبا

، هاـومواصفات، دات الصناعية املختلفة املتوفرة يف األسواقـاآلالت واملع *

 . وجماالت استعامهلا
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إىٰل  باإلضافة، ومواصفاهتا املالئمة لإلنتاج، د اخلام املختلفةاحتياجات املوا *

 . املدخالت األخرى للصناعات املختلفة

واختاذ ، وتقييمها، أصول إدارة املصانع من حيث أساليب تنظيم السجالت *

 . القرارات

والتمويل ، أسواق املنتجات الصناعية واملشاكل التسويقية التي تعرتض تسويقها *

 . بكل جوانبه الصناعي

وخاصة تلك التي تتعلق بمرونة العرض ، إملام كاف بالنظريات االقتصادية *

وتقييم ، اج وأساليب حتليل اجلدوىـوبنظريات اإلنت، ةـب للسلع الصناعيـوالطل

 . املرشوعات الصناعية املختلفة

 . وأساليب إعداد وحتليل القوائم املالية، معرفة كافية بأصول املحاسبة *

 : جنة القتصاديةالل

وتتوىل هذه اللجنة مراجعة الدراسات املرفوعة إليها من قبل الوحدتني الفنيتني 

 : النحو التايلعىٰل ، السابقتني

 والتأكد من توفر املعايري، مراجعة عقد السلم وفقا للمعايري الرشعية واالقتصاديةـ 

 عىلٰ  بناء، مع اجلمهور اـوالنقاط األساسية التي رسمتها إدارة املرصف للتعاقد سلم

 . دراسات وجتارب سابقة

 املراقب الرشعيإىٰل  إحالة العقد بعد دراسته من الناحية املحاسبية واالقتصاديةـ 

 . الذي يقوم بفحص العقد من الناحية الرشعية

 ال، إذا كانت السلعة موضوع السلم مما وضع املرصف سقفا معينا لإلسالم فيهاـ 
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 . جتاوز ذلك السقفإىٰل  ن السلم فيها ال يؤديبد عندئذ من أن يكو

 ،اـالتأكد من املواصفات واملقاييس التي طرحها املرصف للسلع املسلم فيهـ 

 ومن األفضل أن يكون هناك نموذج معتمد يوثقه، والتأكد من إطالع املسلم إليه عليها

 وختتم، ج تصنيفا دقيقاوذلك بأن تصنف هذه النامذ، املتعامالن بام يطابق السلع املسلم فيها

 الوصف الذيإىٰل  تكون مرجعا إضافيا، ثم حتفظ يف خزائن خاصة، وتعتمد من اجلانبني

 . البد أن يكون مدونا يف عقد السلم

 البد من، يف حالة عدم وجود إعالن مسبق من املرصف يف سلع معينة للسلم فيهاـ 

، وسعرها، ى السلم فيهادراسة الطلبات املقدمة للمرصف ليسلم فيها من حيث جدو

 ،والتأكد من مقدار الربح املتوقع، وكيفية ختزينها، وتاريخ تسليمها، وإمكانية إعادة بيعها

 . بحيث يتناسب مع التكاليف واألجل املرضوب

 بينام نجد الوحدة الفنية ليست يف حاجة لدراسة هذه احليثيات يف السلم العام

 ومل، د استوفيت دراستها قبل اإلعالن للجمهورألن هذه احليثيات ق، واملعلن للجمهور

 بينام يف حالة السلم اخلاص، اللجنة الفنية سوى التأكد من حتقق الرشوط يف العقدعىٰل  يبق

 . تدرس السلم املعروض عليها كدراسة السلم العام قبل إعالنه

 ن األفضلوم، تتوىل هذه الوحدة متابعة املسلم إليهم من أجل الوفاء بام التزموا بهـ 

وتقوم الوحدة بالتحقق من مطابقة ، تذكريهم بموعد الوفاء قبل األجل بوقت مناسب

 ومن ثم استالمه وتسليمه إلدارة املخازن التي تتوىل حفظه بوسائل، املسلم فيه للوصف

ن املرصف من ، ويمكن االستفادة من خمازن املسلم إليه، التخزين املناسبة بحيث يمكِّ

وعليه يتحمل ، ويكون ذلك يف حكم القبض، ه يف الوقت الذي يريداستالم املسلم في

 وجيوز للمرصف»: جاء يف الفتاوى الرشعية، ـ ال قدر اهللـ املرصف تبعة هالك املسلم فيه 
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ولكن َتبَِعة ، سواء بأجر أو بدون أجر، البائع أن تبقى البضاعة يف خمازنهعىٰل  يشرتط أن

 . (0)«املرصفعىٰل  تكون اهلالك

ويفضل االستعانة بخربة ، الوحدة اخلاصة بالتسويق بتسويق املسلم فيه تتوىل ـ

 ،وذلك إما وفق نظام املشاركة بنسبة معينة من الربح، املسلم إليه يف جمال تسويق السلعة

 أو أن، وما زاد فهو له، بأن يبيع بسعر حمدد من قبل املرصف، أو عن طريق الوكالة بأجر

ولكن ذلك ال يكون إال ، س مال جديد يف عقود سلم جديدةيستخدم املسلم فيه كرأ

وامتناع بيع املسلم ، الشرتاط قبض رأس مال السلم يف املجلس، بعد قبض املسلم فيه

 . فيه قبل قبضه

 : دور املراقب الرشعي

ل بدورها عقد السلم  املراقبإىٰل  بعد انتهاء الوحدة الفنية من دراسة السلم فنيا حتوِّ

 الوجه املطلوبعىٰل  يدرس السلم من حيث توافر األركان والرشوط الرشعي الذي

ومن الرضوري أن يكون بني يدي ذلك املراقب ما أعدته هيئة الرقابة الرشعية ، رشعا

 حتى ال يكون هناك تضارب يف، واختيارات فقهية، وقرارات، يف املرصف من دراسات

وعدم أخذ اآلخر ، أحدهم اجتهادا ما اآلراء بني املراقبني يف فرع املرصف نتيجة اختيار

 وما، َضوء األدلة الرشعيةعىٰل  لذلك البد أن يتم اختيار الرأي األنسب، بذلك االجتهاد

 . يتناسب مع واقع العمل والتطبيق

فقد ، فحص بيع السلم من الناحية الرشعيةعىٰل  وال يقترص دور املراقب الرشعي

 أكد من انسجام ذلك مع أهداف املرصفولكن البد من الت، ون السلم مرشوعاـيك

فال يعقل أن يسلم املرصف يف سلع ثانوية ال ، وتوجهاته يف خدمة املجتمع اإلسالمي

                                           

 ( مصدر سابق. 017: 0( انظر الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية )0)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



061 

ويرتك الساحة خالية ، وِّيمل حاجات املجتمع من السلع األساسية، متس احلاجة إليها

 . للمرابني واملضاربني يتحكمون يف رضوريات الناس

 عية ومصالح املسلمني العامة البد أن يكونا ُنْصب أعنيإن اعتبار اخلدمة االجتام

 بل إن معيار الربح، وال يعني ذلك إمهال معيار الربح، كل عامل يف املرصف اإلسالمي

 مع اخلدمة، فمستوى الربح املعقول واملعتدل، جنبإىٰل  واخلدمة االجتامعية يسريان جنبا

مع إمهال حاجيات املسلمني ، كثريخري من الربح ال، اعية للمجتمع املسلمـاالجتم

  .ورضورياهتم

 : خالصة يف تقسيامت السلم

 يتضح أنه يمكن تقسيم السلم باعتبارات، عىل ضوء املناقشات السابقة عن السلم

 : ُأوجزها فيام ييل، عدة

 فيكون السلم، قد يكون رأس املال نقودا، باعتبار رأس املال، سلم نقدي وسلعيـ 

 . فهو سلم ِسْلعي، يكون سلعاوقد ، عندئذ نقديا

فهو ، فقد يكون يف سلع زراعية: باعتبار املسلم فيه، وجتاري، وصناعي، زراعيـ 

وإن كان يشرتى ويقصد بيعه ، وقد يكون يف سلع صناعية فهو سلم صناعي، سلم زراعي

 . للربح فهو سلم جتاري

 ،من جهة رب السلم فهو سلم إجيايب، باعتبار املتبايعني، وسلم سلبي، سلم إجيايبـ 

 . وسلبي من جهة املسلم إليه

 فهو عام، باعتبار الطريقة التي يعرض فيها السلم، السلم العام والسلم اخلاصـ 

 . وخاص إن تم طرحه بشكل فردي غري علني، اجلمهورعىٰل  إن عرض التعامل به

 يمكن أن يقسم، وذلك باعتبار األجل، وطويله، وقصريه، سلم قريب األجلـ 
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أقل وقت يمكن أن حتصل فيه السلعة مهام قل إىٰل ، قريب األجل ثالثة أشهر فامدونىٰل إ

ة ـوطويل األجل سن، ما دون السنةإىٰل  وقصري األجل من ثالثة شهور، ذلك الوقت

  .فصاعدا

 أو املصارف، كاحلكومة، باعتبار األمان وقوة الكفيل يف التسليم :السلم املمتازـ 

 . باملسلم فيه التي تلتزم بالوفاء

بحيث ، إذا ختصص شخص ما بالتعامل سلام يف سلعة ما :السلم املتخصصـ 

 . أصبح من ذوي اخلربة يف التعامل هبا سلام

 . (0)عدة عقود سلم مستقلةإىٰل  وهو عبارة عن تقسيم السلم :السلم املقَسمـ 

 : السلم التجاري وطرق مواجهتها (1)خماطر

والصيغة التي تتم ، طبيعة عملية التمويل ذاهتاإىٰل  جعتر، للتمويل خماطر متنوعة

 : وفيام ييل أعرض هلذه املخاطر، والظروف البيئية التي تتم فيها، هبا

 : أهم خماطر التمويل الناشئة عن صيغته ما ييل :أول  

 أو، إدارة إنتاج املسلم فيهإىٰل  نجد أن يف صيغة عقد السلم ال حيتاج املمول هبا

أو ، فال تعني أنه مسؤول عن حتصيل املسلم فيه، وإن كان هناك أي متابعة، يامتابعته فن

أن عىٰل  فهو ملزيد من االطمئنانـ  إن وجد ـ ألن دوره اإلرشايف، يتحمل تعثر اإلنتاج

                                           

 (.391)ص( انظر من هذا البحث 0)

( تعرف املخاطر االئتامنية: بأهنا احتامل عدم قيام الطرف مقابل املرصف بالوفاء بالتزاماته يف حدود الرشوط 1)

ملتفق عليها. السييس، صالح الدين حسن، اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل املرصيف ا

م. ولكن ينبغي 0997=  هـ0008، 0(، بريوت، دار الوسام للطباعة والنرش، ط099صاملعارص )

املسلم فيه مالحظة الفرق بني طبيعة االلتزامات املرتتبة وفق صيغ التمويل الرشعية كالسلم، حيث يكون 

 سلعة أو منفعة، وبني طبيعة االلتزام يف القرض الربوي وهي النقود = )رأس املال + الفائدة الربوية(. 
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كام أن املسلم إليه ليس ملزما بالتسليم من مزرعة ، املسلم فيه سيسلم يف أجله املحدد

  .الصفةعىٰل  ما دام املسلم فيه، السلم أم ال سواء أرشف عليها رب، معينة

وفقا للصيغة التي أقرها ، أو الرشيك يف املشاركة، يف املضاربة بينام نرى أن للممول

ألن طريف املضاربة أو ، َقْدرا كبريا من التحكم يف العملية التجارية أو اإلنتاجية، اإلسالم

 . واملشاركة من ربح وخسارة املشاركة كالمها يتحمالن نتائج عمليات املضاربة

 : أهم خماطر التمويل املتعلقة بالبيئة :ثانيا  

 رضـال ختتلف املخاطر البيئية التي تعرتض السلم كثريا عن املخاطر التي تعت

وإن كان ، ألهنا مجيعها تتم يف بيئة استثامرية مشرتكة؛ الصيغ التمويلية الرشعية األخرى

 وفيام ييل أعرض ألهم، آنفا أهنا تتفاوت يف صيغتهافهو ما ذكرته ، ثمة تفاوت بينها

 : (0)املخاطر البيئية التي تعرتض السلم

 ،ةـواملرابح، عدم تفهم بعض العمالء لصيغ التمويل الرشعية كاملضاربةـ 

نحو قد عىٰل ، وضعف مستوى االلتزام اخللقي لدى البعض منهم، والسلم، واملشاركة

 . يعرض عمليات التمويل للخطر

 مما حدد نوعية ومدد الودائع التي يودعوهنا لدى، العادات الربوية لدى املودعني ـ

 يف حني أن االستثامر الطويل األجل يتطلب مصادر، املصارف اإلسالمية باألجل القصري

 . أموال طويلة األجل

                                           

(، جملة 51ص( إعداد مركز البحوث املالية واملرصفية، التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية، )0)

لوم املالية واملرصفية، املجلد الثامن، العدد الدراسات املالية واملرصفية، تصدرها األكاديمية العربية للع

( 60صم؛ وأيضا دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )1111=  هـ0011األول، 

فام بعدها(، 151صمصدر سابق، وأيضا قاسم، حممد قاسم؛ نامذج من جتارب البنوك اإلسالمية )

 املصارف اإلسالمية، مصدر سابق. 
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 إىلٰ  ةـمما حدا باملصارف اإلسالمي، حب املكسب وكره اخلسارة لدى املودعـ 

 والتي تتأخر، حساب االستثامرات الطويلة األجلعىٰل  ائل الربح الرسيعالبحث عن وس

 . وقت طويلإىٰل  عوائدها

كام يف بعض دول ، استيعاب املشاريععىٰل  وعدم قدرته، ضيق السوق املحيلـ 

 . اخلليج

 ،ةيبيوالرض، مثل القيود النقدية، االستثامر خارج النطاق املحيلعىٰل  القيودـ 

 والتي غالبا ما تتسم بعدم، ومشاكل موازين املدفوعات، الرصف وتقلبات أسعار

املتعاملني بالسلم التخطيط وإعداد الدراسات عىٰل  وهذا جيعل من الصعب، االستقرار

 . املتعلقة بالسلم كعقد ينفذ يف املستقبل

 مما أدى، تسارع التقدم يف عامل االستثامر واألعامل ـ أحياناـ  عدم مواكبة الباحثنيـ 

 . واملتمثل بكثرة القيود االحرتازية، وضع املصارف اإلسالمية يف عنق زجاجةإىٰل 

 تباطؤ معدل االدخار اعتامداإىٰل  مما أدى، مصادر التمويل اخلارجيعىٰل  االعتامدـ 

وبالتايل نزوح الفائض يف صورة ، وسيطرة التمويل األجنبي، ما يقدم من اخلارجعىٰل 

 . أرباح

 : خاطر الذاتيةأهم امل :   ثالثا

 األمر، وتتمثل يف عدم إملام العاملني يف املصارف اإلسالمية باملعامالت اإلسالمية

عىٰل  وقد يلجأ املرصف يف استثامر أمواله، الذي قد يعرض عمليات التمويل للمخاطر

مما ، وحتقيق عائد ُمْرٍض للمسامهني، نحو يوفر التمويل املطلوب ألكرب عدد من العمالء

وهو ما يستتبع غالبا ترخيصا يف الضامنات التي ، التمويلعىٰل   حصول العمالءُييرسِّ 

 . مما يعرض استثامراته للخطر، يطلبها املرصف عادة
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 ويمكن احلد من خماطر عمليات التمويل بسلسة من اإلجراءات والواجبات يقوم

وضامن حتقيق ، اكدراسة عمليات التمويل فنيا واقتصاديا ورشعيا قبل قبوهل، هبا املرصف

قبل اعتامدها من ، أو صناعية، زراعية: اللجان الفنيةإىٰل  ذلك يتم بإسناد عمليات الدراسة

أن تراعى األسس االقتصادية السليمة يف عىٰل ، واملراقب الرشعي، الوحدة االقتصادية

 : واألشخاص املسلم إليهم كام ييل، انتقائها لصفقات السلم

 : ليات التمويل بالسلممعايري انتقاء عم: أول  

ومعايري انتقاء ، وال تقل عملية اختيار أوجه االستثامر أمهية عن اختيار الرشكاء

 وأولويات، وبظروف بيئية، وبمؤرش الربحية، عمليات االستثامر تتعلق بنواحي إسالمية

 : النحو التايلعىٰل  تنموية

 : الضوابط الرشعية* 

 : أو هيئة الرقابة الرشعية مما ييل، ة الرشعيةويف هذا املقام جيب أن تتحقق اللجن

وذلك بأن يكون غرض العملية ووسائلها ومنتجاهتا ، ضابط احلالل واحلرامـ 

 فروع املعامالت اإلسالمية متويل أي نشاط أو سلعة حمرمةعىٰل  حيث يمتنع، حالال

ي التعامل وأن ال يكون التمويل لنشاط أو سلعة ينطو، أو تشوهبا شبهة التحريم، رشعا

، أو احتكار للسلع، أو استغالل حلاجات اإلنسان، أو تزوير، أو غش، أخذ فائدةعىٰل  فيها

 . (0)وما شاكل ذلك

إال بموافقة هيئة الرقابة ، وعدم جتاوزها أو تعديلها، االلتزام بالصيغ املعدة للسلمـ 

 . الرشعية

                                           

 (، املصارف اإلسالمية،195صعبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية ) ( سليامن،0)

 مصدر سابق. 
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 االقتصادي للمجتمعرضورة حتقيق االستقالل عىٰل  ويقوم، تنوع االستثامراتـ 

 . وعدم تبعيته لغريه، اإلسالمي

، ةـوذلك حسب مراتبها من مصالح رضوري، أفضلية ترتيب االستثامراتـ 

 . (0)وحتسينه، وحاجيه

 : ضابط الربحية املناسبة* 

اللجان الفنية أن تراعي يف عملها وقبوهلا للمرشوعات تلك التي حتقق عىٰل  وينبغي

 ويقوم املرصف برتتيب املرشوعات، لك التي حتقق خسائروترفض ت، أرباحا مناسبة

 عىلٰ  واملقصود بالربحية تلك املحسوبة، حسب درجة ربحيتها ويتم انتقاء األعىل ربحا

 : (1)ومستوى الربحية املطلوب ينبغي أن حيقق األهداف التالية، أساس أسعار السوق

 . تغطية املرصوفات الفعليةـ 

 . أو املسامهني يف صندوق السلم، فإدرار عائد معقول للمرصـ 

 . مواجهة خماطر املستقبل املحتملة عن طريق تكوين احتياطياتـ 

 : ضابط خدمة البيئة املحلية* 

ومن ضوابط اختيار املرشوعات مراعاة أن توظف أموال املرصف داخل البيئة 

 أن يكون وأن يراعي دائام، بمعنى أن يكون التمويل ملرشوعات داخل البالد، املحلية

                                           

 فام بعدها( مصدر سابق؛ وأيضا بسيوين،97ص( دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي )0)

  فام بعدها( مصدر سابق. 057صالتنمية )سعيد أبو الفتوح حممد، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف 

(، جملة االقتصاد اإلسالمي، 81ص( التجاين، عبد القادر أمحد، السلم بديل رشعي للتمويل املرصيف املعارص )1)

م؛ وأيضا سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك 1111=  هـ0011، 01املجلد 

 سالمية، مصدر سابق. (، املصارف اإل190صالتجارية )
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لتحقيق خربة متخصصة يف دراسة ، التمويل أيضا ضمن النطاق اجلغرايف لفرع املرصف

 عىلٰ  وقدرة أكرب، العمالء اجليدينعىٰل  والوقوف، العمليات يف النطاق اجلغرايف للفرع

، سهولة متابعة االستثامرإىٰل  هذا باإلضافة، اكتشاف فرص االستثامر املتاحة وفق املنطقة

 . (0)ومن قبل املودعني أنفسهم، ورقابتها من قبل املرصف، عليها واإلرشاف

 : ضابط مراعاة أولوية خطة التنمية القتصادية* 

 ويفضل أن يراعي املرصف يف متويله للمرشوعات والعمليات املختلفة األولويات

إنجاح املسامهة يف إىٰل  وهذا الضابط فضال عن أنه يؤدي، التي حتددها خطة التنمية للدولة

االستفادة من إىٰل  كام يؤدي، فإنه يتيح فرص تسويقية أفضل، خطة الدولة االقتصادية

 . (1)التسهيالت واملزايا التي متنحها الدولة لتلك العمليات

 : ضابط الضامن* 

 ار يمكنـوضامنات االستثم. الضامنات الكافيةعىٰل  وذلك بمراعاة احلصول

 : (3)النحو التايلىٰل ع نوعني من الضامناتإىٰل  تقسيمها

 : وتتمثل هذه الضامنات فيام ييل، ضامنات غري مبارشة* 

 وخاصة فيام يتعلق بالسلم الزراعي الذي، التوزيع اجلغرايف لعمليات التمويلـ 0

                                           

(، املصارف اإلسالمية، 195ص( سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )0)

 مصدر سابق. 

 فام بعدها( 039ص( احلموري، قاسم، التضخم والبطالة يف إطار التكيف االقتصادي من منظور إسالمي، )1)

ابق؛ وأيضا سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية التنمية من منظور إسالمي، مصدر س

 (، املصارف اإلسالمية، مصدر سابق. 198-196صللبنوك التجارية، )

فام بعدها(، املصارف اإلسالمية، 191( انظر قاسم، حممد قاسم، نامذج من جتارب البنوك اإلسالمية، )3)

 مصدر سابق. 
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تذبذب يف عملية إىٰل  مما يؤدي، وتعرضه لآلفات، يتأثر كثريا بأحوال املناخ والطقس

بينام تقل هذه املخاطر نسبيا يف ، الوفاءعىٰل  املسلم إليهم قدرةعىٰل  مما قد يؤثر، اإلنتاج

 . (0)السلم الصناعي

أو قطاع دون ، سلعة معينةعىٰل  التوزيع النوعي يف املسلم فيه بأن ال يقترص فيه ـ1

تقلل خماطر ، السلع التي تتميز بخصائص تسويقيةعىٰل  حد كبريإىٰل  وأن يعتمد، غريه

 : التسويق كام ييل

 . حساسية املسلم فيه للتقلبات يف الذوق العام للمستهلك مدىـ 

 . املسلم فيهعىٰل  مدى استمرارية الطلبـ 

 . مدى شيوع استعامل املسلم فيه وسهولة الترصف فيهـ 

  بمعنى درجة تقلب العرض؛ املسلم فيه حمل االهتامم مستوى استقرار أسعارـ 

 . والطلب

 أو جمموعة معينة ، وال ختص صناعة بذاهتا، أن يكون املسلم فيه سلعة نمطيةـ 

 . أو سوقا إقليمية معينة، من املستهلكني

والتحقق من أهنم يستخدمون رأس ، املتابعة واإلرشاف املستمر للمسلم إليهم ـ3

  .الوجه الذي يؤمن التسليم يف موعده املحددعىٰل  مال السلم

 . حتقيق معدل أعىل من الربحية ـ0

                                           

لقدرة عىٰل التحكم يف عملية اإلنتاج زيادة ونقصا، فالفرتة الزمنية يف الصناعة ( اإلنتاج الصناعي يتمتع با0)

نستطيع تقصريها عن طريق العمل اإلضايف، أو عن طريق استخدام الطاقة املعطلة، أو زيادة تشغيل 

 اآلالت والعامل، أما الطبيعة املوسمية للزراعة فإهنا تأبى ذلك، وبذلك تستطيع الصناعة التحكم إىلٰ 

حد كبري مع تقلبات السوق بخالف الزراعة، هندي، عادل إبراهيم، املعارف الرئيسية لعلم االقتصاد 

 فام بعدها( مصدر سابق.  011صالزراعي )
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 . صندوق الزكاة لدعم الغارمني وجود أموال يف ـ5

وذلك بحجز نسبة من الربح ملخاطر ، االحتياطات املخصصة ملخاطر السلمـ 6

 وهو أساس التأمني التعاوين، وهو أمر جائز رشعا متى طبق بطريقة تكافلية، عدم الوفاء

 . (0)الذي أقره اإلسالم

 : وتتمثل فيام ييل :(1)ضامنات مبارشة* 

وكذلك أن ، أوضحت مرشوعية الضامن يف السلم بالرهنوقد : رهن عقاريـ 0

بحيث يمكن االستيفاء ، يكون املرهون متناسبا مع حجم رأس مال السلم واملسلم فيه

 . منه إن مل يف املسلم إليه بالتزامه

 يف حالة عدم، يستطيع أن يفي بالتزامه جتاه املرصف من األسواق، كفيل ميلء ـ1

 . املسلم فيهقدرة املسلم إليه الوفاء ب

 . رهن أصول املصنع من املعدات واآلالت ـ3

صادر من مرصف ، اب ضامن مرصيف برأس مال السلم غري مرشوطـخطـ 0

 . وساري املفعول بعد هناية العملية املضمونة بشهر، إسالمي ألمر املرصف املمول

 . وثيقة تأمني باسم املرصف صادرة من رشكة تأمني إسالمية ـ5

وبمبالغ ال تقل عن ، عمالء ممتازينعىٰل  ياالت للتحصيل مسحوبةإيداع كمب ـ6

 . قيمة التمويل املضمون

                                           

(، املصارف اإلسالمية 191ص( سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )0)

 مصدر سابق. 

(، املصارف اإلسالمية 191صتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )( سليامن، عبد الف1)

  مصدر سابق.
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 . ودائع العميل لدى املرصف يف حسابات االستثامر ـ7

 . إيداع أسهم لدى املرصف ـ8

فإن بعض املرصفيني يويص بأن ال تقل الضامنات اخلاصة بأي عملية ، وبصفة عامة

 % يف حالة العمليات غري املستقرة011وعن ، ستقرة نسبيا% يف حالة العملية امل81عن 

 . (0)وذات املخاطر العالية

أن يغطي رأس مال السلم فيها كل عىٰل ، عدة عقود منفصلةإىٰل  تقسيم السلم ـ9

عىٰل  وهو ما حيقق املزيد من املزايا، مرحلة من مراحل اإلنتاج بنسبة مناسبة من املسلم فيه

 . (1)ه يف السلم الزراعيالنحو الذي سبق بيان

 وهو أمر ال تألفه، اإلرشاف والرقابة واملتابعة املستمرة ألعامل املسلم إليهم ـ01

، وتفرضه طبيعة عمليات التمويل وصيغ التمويل الرشعية ذاهتا، املصارف التجارية عادة

ذا ويتعني ختصيص موظفني أمناء وأْكفاء للقيام هب، ال سيام يف املضاربات واملشاركات

 . العمل

 يف مرصوفات العملية موضوع التمويل بالسلم أمر ال جتيزه التحكم إن ـ00

، (3)ألن رأس مال السلم ال بد أن يقدم كامال يف جملس العقد كام ُبنيِّ يف موضعه، الرشيعة

 إال أن ذلك ال يعني أن، واملشاركة، واملرابحة، بينام نجد أن ذلك ممكن يف املضاربة

 عىلٰ  فللمرصف أن يشرتط، ك أي طريق ملراقبة حساب عملية السلماملرصف ال يمل

 ويمكن عن طريق ذلك احلساب االطمئنان، املسلم إليه حسابا ملؤسسته يف فرع املرصف

                                           

 (، املصارف اإلسالمية191ص( سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )0)

 مصدر سابق. 

 (.391)ص( انظر من هذا البحث 1)

 .(87)ص( انظر من هذا البحث 3)
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، (0)حتديد رشوط السحبإىٰل  باإلضافة، أن صفقة السلم تسري يف طريقها املرسومعىٰل 

كونه حيد من خماطر إىٰل  باإلضافة، وهو أمر حيقق استفادة املرصف القصوى من أمواله

  .التمويل

 . صفقات السلم لدى إحدى رشكات التأمني اإلسالميةعىٰل  التأمني ـ01

وحق التدخل يف مسار العمليات ، اشرتاط املرصف حق املشاركة يف اإلدارة ـ03

ور وتوفري بيانات دورية كل ثالثة شه، موضوع التمويل بالسلم ضامنا للوفاء باملسلم فيه

 نحو ال يعرقل املسلم إليه يف إدارتهعىٰل  وذلك، مثال عن نشاط الرشكة ونتائج هذا النشاط

 . (1)للعمل

 : معايري انتقاء العمالء: ثانيا  

ذلك أن عمليات ، من األمهية أن تدقق املصارف اإلسالمية يف اختيار عمالئها

قدرة العميل طالب عىٰل  حد كبريإىٰل  يتوقف نجاحها، التمويل التي يقوم هبا املرصف

 . أمانته وإخالصهوعىٰل  ،إدارة العملعىٰل  التمويل

 : ومن األسس التي يمكن االعتامد عليها عند اختيار العمالء ما ييل

 : اجلوانب املتعلقة بالعميل

 : كام ييل، واإلدارية والفنية، وكفاءته املالية، وتشمل هذه اجلوانب شخصية العميل

                                           

( إن األصل يف العقود رضا املتعاقدين، والوفاء بام أوجباه عىٰل نفسيهام بالتعاقد، طاملا أهنام مل حُياِل برشوطهام 0)

حراما أو حيرما حالال، وهو ما ذهب إليه االجتهاد احلنبيل الذي توسع يف باب الرشوط، عىٰل أن ال 

ذا هو األصلح يف زماننا هذا واهلل أعلم، السيام تتناقض مع املصالح التي قصدهتا الرشيعة من العقود، وه

 ( مصدر سابق. 085: 0وأن احلاجات املعارصة تقتضيه وتدعو إليه. انظر الزرقاء، املدخل الفقهي العام )

 مصدر سابق.  ،(097ص( حممد، إسامعيل حسن حممد، مستقبل املصارف اإلسالمية واملستجدات )1)
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 : شخصية املتعامل* 

أموال عىٰل  رغبته يف املحافظة، أمانته، سمعته، واملقصود بذلك أخالقيات العميل

ذلك من خالل عىٰل  ويتم التعرف. وردها يف املواعيد وبالرشوط املتفق عليها، املرصف

وذلك من ، ما يتعلق باملعامالت منها األخصوعىٰل  مدى التزام املتعامل بأحكام الرشيعة

ومدى ، وخلو معامالته من الربا، واجتناب االجتار باملحرمات، حيث القيام بالفرائض

، ودفع فريضة الزكاة، إسهام مؤسسته يف األعامل اخلريية التي تعود بالنفع للمسلمني

 ه من سدادـوموقف، ويمكن استطالع ذلك من ماِض العميل وسلوكياته السابقة

 ه يفـوسمعته يف جمال عمل، سواء كانت ملصارف أو لدائنني عاديني، مديونيات الغري

 . ومدى دقة نظام العمل هبا، ومدى حسن إدارة رشكاته، وثقافته، املجتمع

مجعيات إسالمية خريية إىٰل  كام يمكن أن يتقدم املتعامل بوصوالت تثبت دفع زكاته

وقد ذكر أحد الباحثني معايري ، صندوق الزكاة يف املرصف اإلسالميإىٰل  أو، تعنى بذلك

شهادات من اجلهات احلكومية التي يتعامل معها كمصلحة عىٰل  ا احلصولأَُخر منه

أنه مل يتأخر بالوفاء عىٰل  وسجل األحكام، أو الصناعية، وكذا الغرفة التجارية، الرضائب

 . (0)فحص دفاتره وحساباتهإىٰل  باإلضافة، بالتزاماته

 : الكفاءة املالية* 

 ويمكن، الثقة يف العميلعىٰل  ا قوياإن سالمة املركز املايل للعميل تعطي مؤرش

 اب األرباحـوحس، د من سالمة هذا املركز من خالل حتليل امليزانية العموميةـالتأك

وآخر ، بيان بممتلكات العميلعىٰل  واالطالع، واخلسائر عن السنوات الثالث السابقة

                                           

( بترصف، مصدر 73صر الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم )( عمر، حممد عبد احلليم، اإلطا0)

 سابق. 
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هم املرصف يف كام يمكن اختيار العمالء من صفوة من تعامل مع، بالتزاماته جتاه الغري

 ة منـوبتزكي، وذلك باالستعالم عنه من الفروع التي يودعون هبا حساباهتم، السابق

 وحجم، ويمكن من خالل هذا املعيار التحقق من مالءة املسلم إليه ماليا. اإلدارة العامة

إذ ال يمكن إبرام سلم بمبالغ كبرية مع مسلم إليه يزاول أنشطة ، األنشطة التي يزاوهلا

 . (0)ية وصناعية برءوس أموال بسيطةجتار

 : الكفاءة اإلدارية والفنية* 

وفحص ، أو املصنع، كحجم املزرعة، وهي كثريا ما تعزز ثقة املرصف باملسلم إليه

ومدى خربهتم يف ، وأوراق العاملني يف املصنع من إداريني وفنيني، الشهادات والوثائق

وكذلك من خالل فحص ، املسلم فيه والتعامل بهوالنواحي الفنية املتعلقة بتوفري ، اإلدارة

مع مالحظة أن السلم لن يكون يف إنتاج ، حلظة طلب التمويلإىٰل  سري املصنع منذ إنشائه

سواء كان من ، الصفةعىٰل  وللمسلم إليه أن يأيت باملسلم فيه، تلك املزرعة أو ذلك املصنع

حقق من أسلوب املسلم إليه يف ولكن ذلك ليس أكثر من الت، تلك املزرعة أم من غريها

 . عدم تعثره يف املستقبلعىٰل  لالطمئنان، توفري املسلم فيه

مدى خربة ودراية طالب التمويل بالسلم من عىٰل  ويمكن للمرصف أن يتعرف

 : (1)خالل ما يأيت

 ،ومناقشة خاصة بطلب العميل، املقابلة الشخصية التي جيري فيها مناقشة عامةـ 

                                           

 (، املصارف اإلسالمية،193ص( سليامن، عبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )0)

 مصدر سابق. 

 وأيضا سليامن،( مصدر سابق؛ 113، 095ص( احلمزاوي، حممد كامل خليل، اقتصاديات االئتامن املرصيف )1)

(، املصارف اإلسالمية، مصدر 190صعبد الفتاح، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية )

  سابق.
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 . النتائج التي يريدهاعىٰل  للحصول، وظف املرصفوالتي يديرها م

 . زيارة مركز نشاط العميلـ 

 . شهادات التخرج واملؤهالت التي حصل عليها العميلـ 

 . بيان مكتوب يقدمه العميل بسابق خربتهـ 

 وأسباب تركه، االستعالم اخلارجي من األعامل واملناصب التي شغلها العميلـ 

 . ت التجارية التي مارسهاوالعمليا، هلا واألعامل

 . أو أوامر توريد سابقة، صورة عقودـ 

 نهإ إذ»: يقول أحد الباحثني يف ترتيب األولوية بني قسمي الكفاءة السالفي الذكر

فإنه يلزم توافر ممتلكات للعميل ، التشغيلعىٰل  يف حالة عدم تأثري اخلربة الفنية تأثريا كبريا

فإن التأكد من ، اخلربةعىٰل  شغيل يقوم بالدرجة األوىلوأما لو كان الت، كضامن للسداد

 . (0)«وجود هذه اخلربة لدى العميل يغني عن قيمة املمتلكات التي لديه

ولكن تعوزه ، وتعترب الضامنات مفيدة إذا كان املسلم إليه خبريا بتصنيع املسلم فيه

ليحول املرصف بني ، لذلك ليس من العدالة منع قبول هذه الضامنات؛ الكفاءة املالية

ليس ألي شئ ، استفادة املجتمع املسلم من خربات مهمة ورضورية لبناء املجتمع املسلم

 . إال ألهنم ال يملكون رأس املال

*          *          * 

                                           

 ( مصدر سابق. 78ص( عمر، حممد عبد احلليم، اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم )0)
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 املبحث الرابع

 اآلثار القتصادية لعقد السلم

 : للسلم آثار اقتصادية عديدة تتلخص فيام ييل

 : جيوز السلم فيهاجمال السلع التي * 

أنه جيوز يف مجيع السلع ، تبني من خالل احلديث عن السلع التي جيوز السلم فيها

 ما ينضبطعىٰل  وقد مثل الفقهاء السابقون من واقعهم، التي يمكن أن تضبط مقدارا وصفة

، ومل تكن تلك األمثلة خترج عن السلع التقليدية يف زماهنم، وماال ينضبط من الصفات

ويمثلون أيضا ، وبعض السلع الزراعية األخرى، يمثلون بالقمح والشعري فنجدهم

كالسلم يف ، السلم يف املصنوعات البدائيةإىٰل  باإلضافة، واحليوان، بالسلم يف الصيد

ومنعوا السلم ، وعللوا منع السلم يف بعضها بعدم انضباط مقاديرها، األخالط املختلفة

 . وغري ذلك من األمثلة، نار فيهلتعذر ضبط أثر ال، فيام مست النار

كان سببا يف انحسار ، إن عدم توفر وسائل الضبط الكافية واملناسبة لدى الفقهاء

عىٰل  واألجهزة القادرة، ولكن وبعد تطور املقاييس، جمال السلع التي جيوز فيها السلم

 وبالتايل، انرى اتساعا يف جمال السلع التي جيوز السلم فيه، وضبط اجلودة، حتليل الصفات

 . أو الصناعة، أو التجارة، سواء يف نطاق الزراعة، نرى نطاقا أوسع للتعامل يف السلم

 : للسلم درجة متويل عالية* 

رأس املال إىٰل  الذين حيتاجون، يتميز السلم بأنه يصلح وسيلة لتمويل املنتجني
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ترشيد تكاليف  مما يمكنهم من، بمعرفة مسبقة لسعر السلعة املنتجة، لتمويل إنتاجهم

ثم يقومون بإنتاج املسلم فيه متجاوزين ، ضوء مواصفات السلعة املسلم فيهاعىٰل  اإلنتاج

مما يدرأ ، وبسعر معلوم لدِّيم قبل عملية اإلنتاج، سلعتهم مبيعة نإ حيث، عقبة التسويق

إىٰل  وهذا يؤدي بدوره، عنهم خماطر تقلب األسعار وكساد السلع التي يقومون بإنتاجها

 . وترسيع وترية اإلنتاج، تنشيط سوق السلع

؛ تعترب وسائل متويل ممتازة، إن البيوع اآلجلة وهي التي يؤجل فيها الثمن أو املثمن

، اليشء الذي التزم بتسليمهعىٰل  حيث يستثمر املسلم إليه رأس مال السلم يف احلصول

 ،ق التمويل غري املرشوعةطرإىٰل  التمويل عن اللجوءإىٰل  وهذا بدوره يغني الذي حيتاجون

إىٰل  باإلضافة. الذي غالبا ما تزيد كلفة اقرتاضه عن الربح يف بيع السلم، كالقرض الربوي

 أو الرشاء، كعدم االقرتاض من الغري، أنه كثريا ما يقرتن برشوط تدخلية يف أمور املقرتض

د الربوية يف حالة مضاعفة الفوائإىٰل  باإلضافة، بمبلغ القرض سلعا معينة يبيعها املقرض

 وهو ما ختلو منه البيوع املرشوعة التي يمكن أن تؤدي الوظيفة، التخلف عن السداد

 . مع تاليف تلك املخاطر التي يتعرض هلا املقرتضون بالفوائد الربوية، التمويلية نفسها

 : حتقيق العدل وحماربة الستغالل* 

 ن والصناع من استغاللـيإن يف اشرتاط قبض رأس املال محاية لصغار املزارع

الذين يف العادة حياولون أن يتقاضوا من املدينني سلعا من ، دائنيهم من أرباب األموال

لتمكن أرباب ، ولو أجيز أن يقبض رأس مال السلم قبضا حكميا. إنتاجهم بثمن بخس

غالبا ما تكون هذه ، بإبرام صفقات سلم معهم، املال من مدينيهم من الزراع والصناع

 بل إن ذلك، فيبيعون نتاجهم بثمن بخس، صفقات جمحفة يف حق هؤالء املديننيال

أشد وطأة  حتى يدخلوا يف دين، فال يكادون خيرجون من َدين، سيثقلهم بديون جديدة

 . الذي قبلهين من الدَّ 
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س الثروة يف أيدي فئة من الناس ولكن . وحرمان آخرين منها، إن هذا يعني تكدُّ

االلتزام بأي سلم مل يقبض عىٰل  حيث ال جُيربون، اية للزراع والصناعالقبض احلقيقي مح

وهذا يضمن ، ألنه سلم فاسد يفسخ بمجرد اطالع احلاكم عليه، رأس ماله قبضا حقيقيا

مما يقوي نشاطهم ، يعطيهم فرصة بيع إنتاجهم بسعر عادل، هلم إبرام عقد سلم متكافئ

أساس من عىٰل  ضة املسلمني وتقدمهم املبنيومن ثم هن، الزراعي والصناعي يف املستقبل

 . االلتزام برشيعة احلق سبحانه وتعاىل

 : حماربة البطالة* 

 : مها، وذلك بأسلوبني، يمكن أن يستخدم السلم كوسيلة حلل مشكلة البطالة

 ،الذين يتمتعون بكفاءة يف اإلدارة، توفري رأس املال الكايف لكثري من الفنيني املَهرةـ 

فإذا ما توفرت لدِّيم السيولة ، العمل لدى الغريإىٰل  أهتم ظروفهم املالية السيئةولكن أجل

 ،يستطيعون تكوين وحدات إنتاجية خاصة هبم، الكافية بإبرام عقود السلم مع الغري

 وإفساح فرص عمل لفنيني، يستطيعون من خالهلا االستقالل بالعمل عن اآلخرين

 ،يف وحدات العمل التي كانوا يعملون هبا، خاصة هبم إدارة أعاملعىٰل  آخرين غري قادرين

زيادة إىٰل  وزيادهتا يؤدي، كام أن تعدد هذه الوحدات، أو توظيفهم يف وحداهتم اجلديدة

 . وقلة كلفته، ونوعيته، التنافس فيام بينها يف جودة اإلنتاج

نها ميزة خاصة يمكن أن يستفاد م، إن يف جواز أن يكون رأس مال السلم منفعةـ 

أن عىٰل ، وفنيني مهرة، وأساتذة جامعيني، كمعلمني، يف حل مشكلة املتعطلني عن العمل

إىٰل  ويكون تسليم رأس املال يف هذه احلالة بأن حيرض املسلم، تكون املنفعة حمددة ومعلومة

 . مكان العمل ويبارش بإنجاز العمل الذي وكل إليه

 عن طريق دعم البنيان اإلنتاجي، طالةإن التمويل بالسلم يقدم العالج املناسب للب
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وذلك لتكوين جهاز ، وتوجيهه الوجهة االقتصادية املرغوبة، بتوفري رأس املال الالزم

وإجياد فرص جديدة ، اليد العاملة الفائضة يف بعض القطاعاتلتشغيل  كافإنتاجي 

: ة العاملية فقالمراكز الكثافإىٰل  أمهية توجيه التمويلإىٰل  وأشار أحد الباحثني، للتشغيل

عن طريق املشاريع التي ختلق فرصا جديدة للعمل ، ويأيت ذلك بالنسبة للدول اإلسالمية»

 ،ذلك زيادة تشغيل العنارص اإلنتاجية األخرىعىٰل  مما يرتتب، يف مراكز الكثافات العاملية

 . (0)«عنرص العملإىٰل  باإلضافة

 : حتقيق الستقرار القتصادي* 

ثالثة أيام كحد إىٰل  أو تأخريه، رأس مال السلم يف جملس العقد إن اشرتاط قبض

محاية لألسواق من الصفقات الومهية واملضاربات ، أقىص كام هو احلال يف الفقه املالكي

ارتفاع عىٰل  بل املراهنة واملقامرة، وال املثمن، التي ال يقصد املتبايعون فيها الثمن، املفتعلة

ومن الواجب رشعا ، وهو غرر كبري يف تلك الصفقات ،وانخفاض أخرى، أسعار سلع

 . فسخها

اشرتط كذلك قبض املسلم فيه قبل ، وكام اشرتط الرشع احلنيف قبض رأس املال

 أال وهي محاية طعام الناس وأقواهتم أن تصبح، ويف هذا املنع مصلحة عامة، (1)بيعه

عىٰل  واملراهنة، ق األسعارفروعىٰل  الذين ال همَّ هلم إال املضاربة، مرسحا للمضاربني

 . أقوات الناس ومعايشهم

، ذلك من مدى استفادة املضاربني يف املصافق العاملية للعمالتعىٰل  وليس أوضح

 فقد بلغ حجم جتارة العمالت مخسني ضعفا، حيث جيني هؤالء املضاربني أرباحا هائلة

أي ، م0997يار سنة التي بلغت حوايل عرشة آالف مل، من احلجم السنوي لتجارة السلع

                                           

 ( مصدر سابق. 53صالدول اإلسالمية ) ( الشنقيطي، حممد األمني مصطفى، التعاون االقتصادي بني0)

 (.309)ص( انظر من هذا البحث 1)
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مما يعني أن النقود خرجت ، (0)ألف مليار دوالر 511أن جتارة هذه العمالت تزيد عن 

 . ليس له أي دور إنتاجي، نشاط مستغل وطفييلإىٰل ، عن وظيفتها كوسيط للتبادل

، يعني ذلك أن هناك صفقات حقيقية، فال حيدث يشء من هذا، أما يف بيع السلم

أسس واقعية عىٰل  وهو بدوره يقوم، يتجه نحو اإلنتاج والعمل ،ونشاط جتاري حقيقي

فال يرتك حتديد السعر ، أساس املستقبل املجهولعىٰل  وليس، سليمة لتحديد الثمن والربح

كام جيري يف املصافق واألسواق ، ما ستكون عليه األسعار بعد شهر أو شهرينعىٰل  بناء

نجد يف السوق اإلسالمية املقامرة والغرر  لذلك ال؛ التي ال تلتزم بالضوابط الرشعية

والتي تنذر ، وغري املتوقعة يف أسعار السلع والبضائع، اللذين مها سبب للتقلبات احلادة

 . وإهدار أموال شعوب، يف كثري من األحيان باهنيار اقتصادات دول

وحجج ال ، بدعاوى ال تستقيم، كل هذا ألهنم ختلَّْوا عن كتاب رهبم وسنة نبيهم

يف أن ، ال تتناسب مع إطالق حرية الفرد، ودعوى أن يف الرشيعة قيودا وحدودا، تثبت

بل هي ، إن الرشوط الرشعية ليست أغالال تكبل هبا اإلرادة. يبيع ويشرتي كيفام شاء

والطاقات واجلهود من ، واحلصن القوي الذي حيمي األموال من اإلهدار، السياج املنيع

 . الضياع

 : (1)التضخماحلد من آثار * 

 : ويتضح دور السلم يف تقليص التضخم وعالجه بالوسائل التالية

                                           

 ( مهدي، خليل سامي عيل، توظيف إمكانات العامل اإلسالمي يف ضوء القانون الدويل االقتصادي املعارص0)

 ( مصدر سابق. 000ص)

لقوة الرشائية للنقود، هو االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار، ويرتتب عليه تدهور االتضخم: ( 1)

املرصي، رفيق يونس، آثار التضخم عىٰل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية والوسائل املرشوعة 

 م. 0999=  هـ0011، 0( دمشق، دار املكتبي، ط7صللحامية )
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 : ربط النقود بالسلعـ 

إن التمويل باإلقراض ال حيقق العدالة املنشودة بني طريف العالقة يف عقد القرض 

ففي حالة التمويل باإلقراض يقبض ، خاصة يف ظل التضخم املتفيش يف العامل، الربوي

أن يردها يف موعد االستحقاق عىٰل ، ومعلومة يف احلال، د بقوة رشائية معينةاملدين النقو

، ولكن تناقص قيمة النقود بفعل التضخم، مبلغ الفائدة الربوية املتفق عليهاإىٰل  باإلضافة

وهذا النقص ال ، يبخس املقِرض شيئا من ماله عندما يعود إليه مثله يوم القرض ال قيمته

ألن معدالت التضخم قد تفوق تلك ؛ دة الربوية املتفق عليهايمكن أن تعوضه الفائ

 . الفائدة

أن عدم االستقرار السيايس يف كثري من البالد يعصف بقيمة العملة إىٰل  باإلضافة

عىٰل  وتصبح تلك العملة تباع اآلالف منها، أن تكون هباء منثوراإىٰل  عصفا قد يوصلها

 كام أن، ما حتفظ به اجلواهر واألحجار الكريمةأرصفة الشوارع بعد أن كانت حتفظ بمثل 

، حيث اعتادت كثري من الدول ربط عملتها بسلة من العمالت، التضخم ظاهرة عاملية

وهذا الذي حدا ، العمالت األخرىإىٰل  فإذا أصاب إحدى تلك العمالت تضخم رسى

 . (0)بالبعض أن ينادي بالربط القيايس للقروض بأسعار السلع واخلدمات

                                           

ا يف فرتة ( الرقم القيايس عبارة عن رقم واحد بني متوسط قيم عدة عنارص، كنسبة مئوية من متوسط قيمته0)

معينة تسمى فرتة األساس، حيث تكون بني هذه العنارص عالقة مشرتكة، كأن تكون سلعا زراعية أو 

صناعية، أو سلعا أساسية، أو نقودا مع سلع كام هو احلال يف املثال يف املتن، فإذا قلنا إن الرقم القيايس 

%، فإن ذلك يعني أن متوسط 001م هو 0965م عىٰل أساس سنة 0975ألسعار احلاصالت الزراعية سنة 

%، والربط بني القروض وأسعار 01م بنسبة 0965أسعار هذه احلاصالت قد ارتفع عن متوسطها سنة 

السلع يبني التغريات التي طرأت عىٰل تكاليف السلع والنقود، وجيعل هذه النسبة ثابتة حتى ال تتآكل النقود 

زال موضع نظر،  الربط يف األجور، أما يف القروض فام نتيجة التضخم، وقد أباح الفقهاء املعارصون هذا

  = ( مصدر سابق، عمر،11صاملرصي، آثار التضخم عىٰل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية )
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إىٰل  وإذا نظرنا»: فقال، قد أوضح أحد الباحثني دور السلم يف احلد من التضخمو

وبالتايل ، مبارشة( يعني الربط القيايس باألسعار) التمويل بالسلم نجد أنه حيقق الربط

ل، آثار التضخم بالنسبة للمتعاملني بهعىٰل  يقيض عىٰل ( وهو املسلِم) حيث حيصل املموِّ

وبالتايل لن خيرس جزءا من ، سعارها سوف ترتفع يف ظل التضخموأ، سلع مقابل أمواله

عائد يتمثل يف عىٰل  هذا فضال عن حصوله، أمواله مقابل انخفاض القوة الرشائية للنقود

 ومن جانب آخر فإن املسلم إليه لن يعاين هو، الربح احلاصل بني سعر البيع والرشاء

يف اإلنتاج برشاء  ـ إن كان نقودا ـ لسلمألنه يستخدم رأس مال ا، اآلخر من آثار التضخم

 . (0)«مستلزمات ترتفع أسعارها يف ظل التضخم

 : السياسة النقدية *

 ،(1)ويربز دور السلم يف احلد من التضخم من خالل استخدامه يف السياسة النقدية

وإن كان بعض علامء »: قال أحد الباحثني منوها بدور السياسة النقدية يف عالج التضخم

 بل يرونه وسيلة مفيدة يف متويل، التضخم حالعىٰل  قتصاد الوضعي ال يرون يف القضاءاال

االكتناز إال أن مجيع رجال عىٰل  عجز امليزانية والتنمية االقتصادية يف حدود معينة والقضاء

أو التخفيف من ، التضخمعىٰل  االقتصاد اإلسالمي يرون أن احلل األمثل هو القضاء

وحتقيق قدر ، واتباع سياسة نقدية ومالية مالئمة، بتقوية اقتصاد البلد، معدله ما أمكن

 . (3)«النقدي أكرب من الرقابة واالستقاللية يف جمال اإلصدار

                                           

م، 0979=  هـ0339، 3(، جدة، دار الرشوق، ط009صحسني، موسوعة املصطلحات االقتصادية )=     

 ( مصدر سابق. 398صصطلحات االقتصادية واإلحصائية )هيكل، عبد العزيز فهمي، معجم امل

 ( مصدر سابق. 71( عمر، حممد عبد احلليم، اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم )0)

 (.059)ص( انظر من هذا البحث 1)

 ق. ( مصدر ساب10ص( املرصي، رفيق، آثار التضخم عىٰل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية )3)

نسخة مجانية دعام للطالب الفقري



083 

 : (0)حماربة الحتكار* 

، وبالكميات املتفق عليها، إن التزام جتار السلع املسلم فيها بسعر حمدد عند األجل

ذلك ألهنم ملَزمون بالتسليم وفق ، ممارسات احتكارية القيام بأيةعىٰل  حيد من قدرهتم

ت بعد إبرام ، السعر والقدر املحددين وإن حماوالهتم لرفع األسعار نتيجة ظروف َجدَّ

 وأن التاجر سيبيع املسلم، يعني أن ارتفاع السعر سيكون يف صالح رب السلم، عقد السلم

أم ، كرين سواء يف رفع األسعاروذلك يشكل عقبة أمام املحت، فيه بأقل من سعر السوق

 . يف حتديد املعروض من السلع للمستهلكني

 : املسامهة يف ختليص األمة اإلسالمية من ختلفها القتصادي* 

 ها مازالت تعاين منـإال أن، رغم ما تتميز به األمة اإلسالمية من سمو روحي

األعداء خلريات  وهو ختلف رهيب نتج عنه استنزاف، التخلف املادي التقني احلضاري

استخدام  فإذا ما تم، واحتكار استخراجها، األمة اإلسالمية من موارد طبيعية ومواد خام

 ،زيادة علامء الصناعةإىٰل  فإن ذلك سيؤدي، السلم يف متويل التدريب والتعليم والتصنيع

                                           

( دارت تعريفات الفقهاء السابقني لالحتكار أنه حبس األقوات تربصا للغالء، إال أن الفقهاء املعارصين 0)

يرون أن هذا التعريف يتناسب مع البيئة االقتصادية البسيطة التي عاشها أولئك الفقهاء، وال يتناسب والبيئة 

هوم أوسع يف عرصنا احلايل، فهو حبس مال، أو االقتصادية املعارصة، فرأى كثري منهم أن االحتكار له مف

منفعة، أو عمل، واالمتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غالء فاحشا غري معتاد، بسبب قلته أو عدم 

: 1وجوده، يف مظانه، مع شدة احلاجة إليه. انظر: أبو رخية، ماجد حممد، االحتكار دراسة فقهية مقارنة )

قتصادية معارصة، مصدر سابق. أما من الناحية االقتصادية فيقصد ( بحوث فقهية يف قضايا ا061

باالحتكار أنه حتكم مؤسسة أو قلة من املؤسسات يف سلعة معينة، بيعا أو إنتاجا، ويرى البعض أن املؤسسة 

% من مبيعات سلعة ما، هيكل، عبد العزيز فهمي، 33تعترب حمتكرة إذا كانت مسؤولة عن أكثر من 

( مصدر سابق، دنيا، شوقي أمحد، متويل التنمية 566صات االقتصادية واإلحصائية )موسوعة املصطلح

 ( مصدر سابق. 563صيف االقتصاد اإلسالمي )
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لتقانة اعىٰل  وعدم االعتامد يف احلصول، والفنيني املهرة، والعامل املدربني، واملخرتعني

 تلبية حاجاتإىٰل  يونوالفن بل سيلجأ هؤالء العلامء، باسترياد اآلالت والعدد الصناعية

 . األمة من هذه اآلالت واألدوات

 سيقلص، نفسها يف تلبية حاجتها من اآلالت والتقنيات احلديثةعىٰل  إن اعتامد األمة

تقنيات العالية قال أحد احتكارها للعىٰل  والقضاء، من دور الرشكات املتعددة اجلنسيات

 وهي تستخدم كافة الوسائل لترصيف منتجاهتا»: الباحثني يف وصف هذه الرشكات

وقد متكن علامء هذه الرشكات ، وانتهاء بالتجسس وتقديم الرشاوي، ابتداء باملضاربات

وامتالك مفاتيح ، % من جمموع الصادرات يف الدول النامية01م من ترصيف0970عام 

كام تلعب دورا هاما يف ظاهرة ، هو السالح األسايس يف يد هذه الرشكات، يالتقدم التقن

وإنام جمرد نقل ، كام أن هذه الرشكات ال تنقل تقانة حديثة، هجرة عقول العامل الثالث

بدون نقل حقيقي ألرسار العلوم ، أو نقل السلع الرأساملية، لآلالت أو استخدامها

 . (0)«واملهارات الصناعية املنتجة لآلالت

 : زيادة القدرة الستيعابية يف البالد اإلسالمية* 

 زيادة القدرةعىٰل  يعمل، إن السلم كصيغة متويل لقطاعات االقتصاد املختلفة

حيث تزيد يف الفرص االستثامرية التي إذا أمكن استغالهلا ، االستيعابية للدول اإلسالمية

 ومرونة يف عرض عنارص اإلنتاج، بنجاح حتقق زيادة يف خدمة رأس املال االجتامعي

 مـوتدريب وتأهيل الكفاءات البرشية املوجودة يف العال، املكملة لعنرص رأس املال

 عاتقها النهوضعىٰل  التي يقع، وتوفري دعم مايل لقطاعات االقتصاد املختلفة، اإلسالمي

 . باألمة اقتصاديا وحضاريا

                                           

 ( مصدر سابق. 001ص( داود، حسني يوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية )0)
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  :زيادة التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية* 

 ،ويؤدي دوره يف تبادل السلع، دةـيتعدى تطبيق السلم حدود الدولة الواح

وال شك أن الدول اإلسالمية متثل فيام بينها كتلة ، ورؤوس األموال بني الدول املختلفة

 واملصالح، واملصري الواحد، عقيدة اإلسالمإىٰل  وذلك بانتامئها، اقتصادية هلا خصوصيتها

 وقد اخرتت مثاال، تطبيق السلم بني بلدان العامل اإلسالميإىٰل  ضوفيام ييل أعر. املشرتكة

 ب العاملـأال وهو العامل العريب الذي يشكل قل، ة مهمة من ذلك العاملـذلك بفئعىٰل 

قطاعات االقتصاد عىٰل  واخرتت قطاع الزراعة كونه القطاع الغالب، اإلسالمي ونواته

 . األخرى

 : ن العامل اإلسالميواقع التجارة البينية بني بلدا

 (0)خالل بضع سنوات ماضية، بلغ حجم التجارة البينية بني بلدان العامل اإلسالمي

 بينام، %7بينام بلغت حصتها من التجارة العاملية نحو ، % من إمجايل حجم جتارهتا01نحو 

 ،(1)%7.5م حوايل 0989-81فقد بلغت مابني، كانت بني الدول العربية أقل من ذلك

 وقد يتدهور أكثر يف إطار النظام التجاري متعدد، ر مشجع للغايةـلوضع غيوهذا ا

إثر حدة املنافسة يف عىٰل  وذلك، الذي خيضع لتحكم منظمة التجارة الدولية، األطراف

                                           

(، سنة 50صسالمي للتنمية )( مل يذكر التقرير هذه السنوات بالتحديد، التقرير السنوي للبنك اإل0)

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009

(، ندوة 136ص( زروق، مجال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها )1)

 19-17بعنوان: سياسات التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربية )كتاب مطبوع(، واملنعقدة يف أبوظبي 

م، حترير: سعيد النجار، القاهرة، صندوق النقد العريب، بدون رقم الطبعة، 0991ر )كانون الثاين(، يناي

 م(0999 -0998) = هـ0009(، سنة 50صم؛ وأيضا التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )0991

 مصدر سابق. 
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مضاعفة اجلهود لتعزيز التجارة البينية بني بلدان إىٰل  وهذا بدوره يدعو، املجال التجاري

ها الواحدة ـهلا عقيدت، مع العامل ككتلة اقتصادية متكاملةوالتعامل ، العامل اإلسالمي

 . ومصاحلها املشرتكة

وال بد أن يكون للمصارف اإلسالمية دور رائد يف تعزيز االستقرار االقتصادي 

ومما يؤيد هذا الرأي بقوة ما لوحظ بأن ، واملايل وتطويره بني بلدان العامل اإلسالمي

وقد عزت بعض ، ت نسبيا أقل تأثرا باألزمة املالية هناككان، املصارف اإلسالمية يف آسيا

وال يسمح ، أن هذه املصارف ال تتعامل إال مع القطاعات احلقيقيةإىٰل  ذلك (0)الدراسات

إىٰل  ال بد من دفع اجلهود الرامية؛ وعليه، األسعارعىٰل  هلا بالدخول يف أنشطة املضاربة

 عمل بالصيغ اإلسالمية يف جمال التمويلوتطوير ال، تطوير العمل املرصيف اإلسالمي

املستوى القطري واملستوى املتعدد األطراف يف الدول األعضاء يف عىٰل  ومنها السلم

كام أوصت هذه الدراسة برضورة استحداث طائفة من األدوات التي تتفق مع ، املرصف

 . لتلبية متطلبات االقتصاد اآلخذ يف النمو، مبادئ الرشيعة اإلسالمية

من املتوقع أن يقوم السلم بدور مهم يف نقل رؤوس األموال الفائضة يف الدول  إن

الدول اإلسالمية األخرى التي تتمتع بمزايا نسبية يف قطاعي إىٰل ، اإلسالمية النفطية

، ولكن تربز هنا أمهية سوق إسالمية واسعة لألوراق املالية، اإلنتاج الزراعي والصناعي

بقاء فوائض أموال املسلمني يف مصارف إىٰل  يؤدي، اهباوإن ضعف هذه السوق واضطر

 761م حوايل 0990فقد بلغ حجم األموال العربية يف مصارف الغرب عام ، الغرب

 بعيدا عن املجازفة يف سوق، وهي يف بحث دائم عن أسواق مالية خارجية، (1)مليار دوالر

 بل وإضعاف، الغرب وأصبحت مصدر قوة لغري املسلمني يف أسواق، مضطربة أو ضعيفة

                                           

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009(، سنة 53ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )0)

( تيم، عبد اجلابر، اخلطيب، إبراهيم، أبو مغيل سمري، عودة حممد عبد اهلل، حسن، فائق، مستقبل التنمية يف 1)

 م. 0998(، عامن، دار اليازوري العلمية، بدون رقم الطبعة، 15صالوطن العريب )
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 هلا أسوأ، شكل قروض ربويةعىٰل  للمسلمني يف عودة تلك الفوائض من أموال املسلمني

 . األثر يف حياة املسلمني

، وال شك أن السلم إحدى األدوات التمويلية األصيلة يف االقتصاد اإلسالمي

 تمويالتايل لصايف الـال سيام يف ظل انخفاض املستوى اإلمج، وسيكون له دور بارز

بليون دوالر أمريكي يف عام  70.1بام فيها املساعدات اإلنامئية الرسمية من ، اإلنامئية

بليون دوالر 68.0وإىٰل  ،م0996بليون دوالر أمريكي يف عام  69.5وإىٰل  ،م0995

 تطبيق السلم بني البلدانعىٰل  ا ييل أعرض مثاالـوفيم، (0)م0997أمريكي يف عام 

 . اإلسالمية

 : سلم يف زيادة التبادل التجاري بني الدول اإلسالميةأثر ال

 : تربز آثار السلم يف زيادة التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية فيام ييل

 فـومن ثم توظيفها التوظي، سبق وحتدثت عن مزايا السلم يف تعبئة املواردـ 

 املستوىعىٰل  اءسو، وال شك أن هلذه امليزة دورها املهم يف تنشيط التجارة، لـاألمث

 التجارة البينية بني البلدانعىٰل  وهذا بدوره ينعكس، املستوى اخلارجيعىٰل  أم، الداخيل

 . اإلسالمية

 ،بالضوابط الرشعية واالقتصادية، إن توظيف السلم يف متويل الصناعة والزراعةـ 

اهليكلية يف  االختالالتعىٰل  والقضاء، سيكون له األثر الكبري يف زيادة التكوين السلعي

التكامل  وحتقيق، وهو أمر رضوري يف زيادة التبادل بني بلدان العامل اإلسالمي، اإلنتاج

 . االقتصادي الذي طاملا تطلع إليه املسلمون

عن طريق دعم البحوث العلمية ، إثراء قطاعات االقتصاد املختلفة فنيا وإدارياـ 

                                           

 م( مصدر سابق. 0999-0998) = هـ0009(، لسنة 56ص( التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية )0)
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، واخلربات بني دول العامل اإلسالمي وتبادل هذه البحوث، إدارية وتقنية بواسطة السلم

متويل بحوث ، حيث تستطيع البلدان اإلسالمية ذات رأس املال الفائض كالدول النفطية

عن ، والعراق، ومرص، كالباكستان، ودراسات يف الدول التي تتميز بكفاءاهتا العلمية

كحقوق  شكل منافععىٰل  مقابل مسلم فيه، وعينا، طريق تقديم رأس مال السلم نقدا

 . وقطع الغيار، كاملصانع، أو سلعا ذات تقنيات عالية، االخرتاع

 : مثال تطبيقي لبيع السلم بني البلدان اإلسالمية

وقد اخرتت جمموعة ، تطبيق السلم بني الدول اإلسالميةعىٰل  أوضح فيام ييل مثاال

ثم ، كتفاءوأعرض فيام ييل جدوال بمحاصيل الفوائض واال، الدول العربية كمثال لذلك

 :اجلدول السابق يتضح ما ييلعىٰل  من خالل إلقاء نظرة

 :(3)حماصيل الفوائض واالكتفاء لألقطار العربية

 الكتفاء الفوائض الدولة

 ة،ـة، وآزوتيـاتيـدة فوسفـأسم األردن

 بندورة، وبوتاسية، زيت الزيتون،

اء، ـار، قثـام، خيـبطيخ، وشم

رتقال، واليوسفي، ـالليمون، الب

  بيضاء. حلوم

 صناعة املبيدات، وخمتربات حتليلها،

بطاطا، فاصولياء خرضاء، العنب، 

 .املوز، البيض

 مصادر رأس املال، أسمدة آزوتية، اإلمارات

 الطاقة )نفط + غاز(.

 صناعة املبيدات، وخمتربات حتليلها،

 .زيت السمسم، التبغ
 

                                           

 ( مصدر سابق.133ص( ملحم، آصف، التكامل الزراعي العريب)3)
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 الكتفاء الفوائض الدولة 

ر طاقة )نفط(، رأس املال، مصاد البحرين

 دةـة، أسمـاليد العامل السمك،

 ل علمي وفنيـة، تأهيـفوسفاتي

 ر،ـزراعي، زيت الزيتون، التم

الربتقال، اليوسفي، حلوم بيضاء، 

 السمك.

خمتربات حتليل للمبيدات، التمور، 

ة املبيدات ـة، صناعـأسمدة آزوتي

رات حتليلها، الفول اجلاف، ـوخمتب

ولياء ام، فاصـبندورة، بطيخ وشم

 خرضاء، العنب، التفاح، بيض.

ع ـة، أراض للتوسـاليد العامل اجلزائر

مدة آزوتية وفوسفاتية، ي، أاألفق

 لـث علمي )حيواين(، تأهيـبح

ادر ـمي وفني زراعي، مصـعل

 طاقة ) نفط + غاز(، التمر.

 صناعة اآلالت واملعدات الزراعية،

 صناعة املبيدات وخمتربات حتليلها،

 ون،ـف، زيت الزيتاـجـالفول ال

 بندورة، بطيخ وشامم، بصل، خيار

فاصولياء خرضاء، العنب، وقثاء، 

 حلوم بيضاء، بيض.

 حلوم محراء.  جيبويت

 ال، تأهيل علمي وفنيـرأس امل السعودية

 زراعي، بحث علمي ) غابات +

 ،ةـراع (، مصادر الطاقـإدارة م

 )نفط + غاز( قمح، متر، بيض.

ت الزراعية، صناعة اآلالت واملعدا

صناعة املبيدات وخمتربات حتليلها، 

 قثاء. ،خيار

 عـة، أراض للتوسـد العاملـالي السودان

  يـل علمي وفنـاألفقي، تأهي

 خمتربات حتليل للمبيدات، الذرة

  خـة، محص، بندورة، بطيـالشامي
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 الكتفاء الفوائض الدولة 

 زراعي، بحث علمي )حيواين + 

 تـة، زيـعذرة الرفيـايت( الـنب

 السمسم، زيت الفول السوداين،

التمر، املانجو، القطن، السكر، 

 اخلام، حلوم محراء.

 وشامم، بصل، املوز، حلوم بيضاء،

 بيض، السمك.

اليد العاملة، تأهيل علمي وفني  سوريا

 ث علمي )نبايت +ـزراعي، بح

 ة )نفط(ـحيواين( مصادر الطاق

 ر، الفول اجلاف، العدس،ـشعي

 ،ون، بندورةـالزيت محص، زيت

 بطاطا، بطيخ وشامم، بصل، خيار

 وقثاء، فاصولياء خرضاء، العنب،

ال واليوسفي، ـرتقـاح، البـالتف

 القطن التبغ.

 أسمدة آزوتية وفوسفاتية، صناعة

 اآلالت واملعدات الزراعية، صناعة

وخمتربات حتليلها، قمح،  املبيدات

 الذرة الرفيعة، زيت الفول السوداين،

 حلوم بيضاء، بيض، شعري. ن،األلبا

ع ـة، أراض للتوسـد العاملـالي الصومال

راء، ـموز، حلوم محـاألفقي، ال

 السمك.

الذرة الرفيعة، زيت السمسم، زيت 

الفول السوداين، القطن، األلبان، 

 حلوم بيضاء، بيض.

 عـة، أراض للتوسـد العاملـالي العراق

  األفقي، أسمدة آزوتية وفوسفاتية،

 اآلالت واملعدات الزراعية،صناعة 

  صناعة املبيدات وخمتربات حتليلها،
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 الكتفاء الفوائض الدولة 

تأهيل علمي وفني زراعي، بحث  

حيواين(، مصادر علمي )نبايت + 

ة )نفط(، العدس، زيت ـللطاق

 .السمسم، التمر

اف، ـول اجلـة، الفـالذرة الرفيع

 ول السوداين،ـمص، زيت الفـح

يار وقثاء، العنب، بطيخ وشامم، خ

 .التفاح، القطن، السمك

ث ـة ) نفط(، بحـمصادر للطاق ُعامن

ر، املوز، ـعلمي )حيواين(، التم

 السمك.

الذرة  خمتربات حتليل للمبيدات، 

 الرفيعة.

ة، ـدة آزوتيـال، أسمـرأس امل قطر

 مصادر الطاقة )نفط + غاز(.

 خمتربات حتليل للمبيدات، التمر.

ث بح ،ال، أسمدة آزوتيةرأس امل الكويت

 (علمي يف جمال )املوارد املائية

 مصادر للطاقة )نفط + غاز(.

 .صناعة املبيدات وخمتربات حتليلها

 أسمدة فوسفايت، العدس، العنب، لبنان

ال ـرتقـون، البـاح، الليمـالتف

 واليوسفي.

 تـة، محص، زيـذرة الرفيعـال

 ون، خيار وقثاء، فاصولياءـالزيت

 ، السمك.خرضاء، بيض

 عـال، أراض للتوسـمـرأس ال ليبيا

 ة، تأهيلـاألفقي، أسمدة آزوتي

ث ـي، بحـني زراعـمي وفـعل

  علمي )حيواين + نبايت(، مصادر

خمتربات حتليل للمبيدات، الذرة 

 الرفيعة، الفول اجلاف، زيت الفول

 ام، بصل،ـالسوداين، بطيخ وشم

  اء، فاصولياء خرضاء،ـخيار وقث
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 الكتفاء فوائضال الدولة

ة )نفط(، زيت الزيتون، ـللطاق 

 بندورة.

التمر، العنب، حلوم محراء، حلوم 

 بيضاء، بيض.

  ةـة، مصادر الطاقـد العاملـالي مرص

)نفط(، بحث علمي )حيواين + 

 نبايت(، تأهيل علمي وفني زراعي،

 أسمدة آزوتية وفوسفاتية، أراض

األفقي، األرز، محص،  للتوسع

 لسوداين، بندورة،الفول ا زيت

 ام، بصل،ـا، بطيخ وشمـبطاط

 و،ـراء، املانجـاء خضـفاصولي

رتقال واليوسفي، ـالليمون، الب

 القطن، العسل الطبيعي.

 صناعة اآلالت واملعدات الزراعية،

صناعة املبيدات وخمتربات حتليل 

ون، خيار ـللمبيدات، زيت الزيت

 وقثاء، التمر، العنب، حلوم بيضاء،

 بيض.

ع ـة، أراض للتوسـد العاملـالي رباملغ

 األفقي، أسمدة آزوتية وفوسفاتية،

 تأهيل علمي وفني زراعي، بحث

علمي )حيواين( مصادر للطاقة 

 ا، بطيخـبندورة، بطاط )نفط(.

وشامم، بصل، فاصولياء خرضاء، 

 الربتقال واليوسفي، السمك.

 صناعة اآلالت واملعدات الزراعية،

حتليل وخمتربات  صناعة املبيدات

األرز،  للمبيدات، الذرة الرفيعة،

الفول اجلاف، محص، زيت الفول 

 ر،ـاء، التمـار وقثـالسوداين، خي

العنب، التفاح، املوز، حلوم محراء، 

 حلوم بيضاء، بيض.
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 الكتفاء الفوائض الدولة

 شعري، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، السمك. اليد العاملة، موريتانيا

امم، التمر، حلوم األرز، بطيخ وش

 محراء، حلوم بيضاء، بيض.

 عـة، أراض للتوسـاليد العامل اليمن

 مي وفنيـل علـقي، تأهيـاألف

 زراعي، العدس، القطن، السمك.

خمتربات حتليل للمبيدات، شعري، 

 اف،ـة، الفول اجلـذرة الرفيعـال

 ام،ـا، بطيخ وشمـبندورة، بطاط

بصل، خيار وقثاء، العنب، التفاح، 

 وز، املانجو، حلوم محراء.امل

 من خالل إلقاء نظرة عىل اجلدول السابق يتضح ما ييل:

نالحظ من اجلدول السابق عدم وجود دولة عربية ال متلك فائضا يف جزء من ـ 

، ما عدا جيبويت التي حتقق اكتفاء ذاتيا يف جمال اللحوم احلمراء، أجزاء العملية الزراعية

إذا ال ، بسبب الوضع السيايس فيها، إمكاناهتا بدقةإىٰل  تعرفوفلسطني التي مل يتح لنا ال

 . توجد دولة عربية ال متلك اختصاصا يدعم مكانتها يف التكامل الزراعي العريب

أي أن هناك توزعا ، ختتلف الدول العربية يف حيازهتا أجزاء العملية الزراعيةـ 

لمة أخرى إذا أخذنا جزءا من أجزاء وبك، ألجزاء العملية الزراعية بني الدول العربية كافة

حتقق فائضا ( تزيد أو تنقص حسب اجلزء املعترب) العملية الزراعية نجد أن هناك عدة دول

 كام ال حتقق الدول العربية، وباقي الدول العربية إما مكتفية ذاتيا أو تعاين عجزا فيه، فيه

 عي يف كفاءة الدول العربيةوبالتايل فهناك اختالف نو. فائضا يف جزء واحد فقط، جمتمعة

 . يف امتالكها متطلبات العملية الزراعية ومستلزماهتا
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وبالتايل فإن مجيع ، ال يوجد دول عربية مكتفية ذاتيا يف مجيع املنتجات الزراعيةـ 

  .لتحقيق االكتفاء الذايت يف هذا املجال، الدول العربية بحاجة للتكامل بعضها مع بعض

يف العالقات بني هذه الدول كصيغة يتم هبا تبادل فوائض إن دور السلم سيظهر 

 وفيام ييل أحاول أن أشكل جدوال أوضح، هذه الفوائضإىٰل  اإلنتاج مع الدول التي حتتاج

 والدول التي تكون مسلام إليها من خالل السلع، فيه الدول التي يمكن أن تكون رب سلم

مال السلم من فوائضها حسب اجلدول تاركا احلرية لكل دولة أن ختتار رأس ، الفائضة

 : وذلك كام ييل، أعاله

أو ، أو بحوث علمية، أو أيدي عاملة، كاالستشارة الفنية: شكل منافععىٰل  إماـ 

 . إدارة

 . عىل شكل سلع من الفوائض التي مر ذكرهاـ 

 . عىل شكل رأس مال نقديـ 

 الدولة رب السلم الدولة املسلم إليها املسلم فيه

 .مجيع الدول العربية ما عدا سوريا السعودية. القمح

سوريا، العراق، لبنان،  العدس

 اليمن.

 ،رـس، اجلزائـارات، تونـاألردن، اإلم

 جيبويت، السعودية، السودان، الصومال،

 عامن، قطر، الكويت، ليبيا، مرص، املغرب،

 موريتانيا.

ر، ـئس، اجلزاـارات، تونـاألردن، اإلم السودان. الذرة الرفيعة

 جيبويت، السعودية، قطر، الكويت مرص.
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 رب السلملدولة ا الدولة املسلم إليها املسلم فيه

األردن، تونس، سوريا،  زيت الزيتون

 ليبيا.

 اإلمارات، البحرين، جيبويت، السعودية،

السودان، الصومال، العراق، عامن، قطر، 

 الكويت، املغرب، موريتانيا، اليمن.

سوريا، ليبيا،  األردن، البندورة

 مرص، املغرب.

 اإلمارات، البحرين، جيبويت، السعودية،

 الصومال، العراق، عامن، قطر، الكويت،

 قطر، الكويت، لبنان، موريتانيا.لبنان، 

ة، ـجزائر، السعوديـال التمور

 السودان، العراق، عامن.

وريا، ـويت، سـاألردن، اإلمارات، جيب

 الكويت، اليمن.

 ويت،ـجيباإلمارات، البحرين، اجلزائر،  لبنان.سوريا،  التفاح

ة، السودان، الصومال، عامن، ـالسعودي

 قطر، الكويت، ليبيا، مرص، موريتانيا.

 السودان، سوريا، مرص، القطن

 اليمن.

 ن، تونس،ـاألردن، اإلمارات، البحري

 اجلزائر، جيبويت، السعودية، عامن، قطر،

 .انياليبيا، املغرب موريت ،الكويت، لبنان

 عامن،البحرين، تونس،  األسامك

رب، ـاملغ ال،ـالصوم

 موريتانيا، اليمن.

 ويت،ـاألردن، اإلمارات، اجلزائر، جيب

السعودية، سوريا، قطر، الكويت، ليبيا، 

 مرص.

اللحوم 

 البيضاء

 اإلمارات، البحرين، جيبويت، السعودية، األردن، تونس.

 ن.العراق، عامن، قطر، الكويت، لبنان، اليم
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القيام بدور حيوي وهام عىٰل  تضح بذلك دور السلم كصيغة اقتصادية هلا القدرةي

إمكانية توفري إمكانات عىٰل  كمثال تطبيقي، يف تبادل السلع واخلدمات بني الدول العربية

 . التكامل الزراعي بني الدول اإلسالمية والعربية

 : العقبات أمام تطبيق السلم بني البلدان العربية

تتمثل يف ، النحو الذي مر ذكره آنفا تعرتضه عقبات عديدةعىٰل  ن تطبيق السلمإ

  :النحو التايلعىٰل  وتفصيل هذا العقبات، احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية يف هذه البلدان

 : احلواجز اجلمركية* 

 إىلٰ  وتصل، حيث تكون ُمبالغا فيها يف بعض األحيان، تتفاوت التعرفة اجلمركية

أهنا إىٰل  باإلضافة، % يف مرص وهو تفاوت كبري011و، كام هو احلال يف السودان 151%

سبيل املثال تبلغ عىٰل  ففي السلع الغذائية املصنعة، متفاوتة جدا يف فئات السلع املختلفة

 % يف111إىٰل  %11ن ـوبي، % يف اليمن011% و51راوح بني ـوتت، % يف البحرين5

، أسواق الدول الصناعيةإىٰل  توجيه املصدرين العربىٰل إ وهذا يؤدي بدوره، السودان

 . (0)التي تفرض محاية أقل نسبيا من الدول العربية

 : احلواجز غري اجلمركية* 

 : وتتمثل هذه احلواجز فيام ييل

 : (1)إجازات السترياد واحلصصـ 

                                           

فام بعدها(،  111ص( زروق، مجال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها )0)

 سياسات التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربية، مصدر سابق. 

(، سياسات 115صال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها )( زروق، مج1)

 التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربية، مصدر سابق. 
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 ويمنح، راد جلميع الوارداتـرخص استي (0)تطلب العديد من الدول العربية

وبعض هذه ، (1)خيص االسترياد أحيانا وفقا لقوائم سلعية حتددها السلطات املعنيةتر

 . كالسعودية وقطر، الدول حيدد هذه السلع لغايات إحصائية

 : (3)احتكار احلكومة للوارداتـ 

 ،ةـكاملشتقات النفطي، راد السلع األساسيةـتتوىل بعض الدول احتكار استي

 كاجلزائر وسوريا، %95إىٰل  %75األحيان بني  وقد كانت تصل يف بعض، واحلبوب

 . التنافسعىٰل  حتد من قدرة املصدرين العرب، وتعترب هذه السياسة تقييدية، والعراق

 : (0)التدابري النقدية يف البالد العربيةـ 

 بحيث، إيداع مبالغ نقدية مقدما للحد من الواردات (5)تشرتط أكثر البالد العربية

 التجارة البينية بشكلعىٰل  مما يؤثر، % من قيمة السلع املستوردة011ىٰل إ %01ترتاوح بني 

 . واضح بني هذه الدول

 : (6)القيود شبه اجلمركية* 

 ،وهلا أثر مماثل للتعرفة، الواردات أو الصادراتعىٰل  وهي رسوم إضافية تفرض

                                           

 ( وهي: األردن، اجلزائر، السودان، سورية، الصومال، العراق، عامن، ليبيا، موريتانيا. 0)

 ة، قطر، الكويت، لبنان، مرص، املغرب. ( وهي: البحرين، تونس، السعودي1)

(، سياسات 116ص( زروق، مجال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها )3)

 التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربية، مصدر سابق. 

(، سياسات 116صوإمكانات تنميتها ) ( زروق، مجال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها0)

 التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربية، مصدر سابق. 

 ( ما عدا عامن، قطر، الكويت. 5)

(، سياسات 131ص( زروق، مجال الدين، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها )6)

 ة، مصدر سابق. التجارة اخلارجية والبينية للبالد العربي
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 عادة كنسبة وهي تفرض، وتشجيع إحالهلا، الوارداتعىٰل  ويقصد هبا غالبا تقييد الطلب

ضعف نسبة إىٰل  وقد تصل هذه النسبة أحيانا، أو من قيمة السلع، من القيمة اجلمركية

 . التعريفة اجلمركية

ال يكون إال بتضافر اجلهود بني بلدان العامل ، إن مواجهة هذه العقبات وغريها

 ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ﴿تعاىٰل:  امتثاال لقوله، اإلسالمي

وإن التكامل االقتصادي بني بلدان العامل ، ] 1املائدة: [ ﴾ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی

 . سيذلل هذه العقبات، اإلسالمي

 : (0)املفهوم اإلسالمي للتكامل القتصادي

 إن اهلدف األسايس من التكامل االقتصادي يف الغرب هو إنعاش التبادل التجاري

 طبيعة النظام وهو هدف يدور ضمن، ن البلدان األطراف يف عملية التبادل هذهـبي

وضمن ظروف اقتصادية مواتية من النضج والتقدم يف ، الرأساميل الذي يعظم األرباح

 التكامل بنيعىٰل  وذكر أحد الباحثني حيثيات عديدة تضفي خصوصية، النشاط اإلنتاجي

 : (1)وهي كام ييل، البلدان اإلسالمية

 . عامل اإلسالميعدم توافر النضج االقتصادي واإلنتاجي الكايف لبلدان الـ 

                                           

( التكامل االقتصادي عبارة عن عملية اقتصادية اجتامعية، تزال بمقتضاها احلواجز بني الوحدات 0)

 االقتصادية، هبدف كفالة الفرص املتكافئة بني عنارص اإلنتاج يف حركتها عىٰل املستوى القومي والدويل، وهو

بري وسياسات معينة إلنعاش التبادل التجاري، أو أعم من التعاون االقتصادي، الذي يقترص عىٰل اختاذ تدا

لتسهيل انتقال عنارص اإلنتاج، حسني، وجدي حممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى 

 ( مصدر سابق. 051ص)

 ( مصدر سابق. 050ص( حسني، وجدي حممود، اقتصاديات العامل اإلسالمي الواقع واملرجتى )1)
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وغالبا ما ، ضعف التجارة البينية بني بلدان العامل النامي ومنه العامل اإلسالميـ 

 . دول الغرب الصناعي املتقدمإىٰل  تتجه جتارته

 إن حمور التكامل االقتصادي بني بلدان العامل اإلسالمي ينبغي أن يكون للنهوضـ 

 . إنعاش التجارةعىٰل  أن يقومقبل ، وتصحيح اختالالهتا، بطاقته اإلنتاجية

عدم فكاك الدول اإلسالمية من آثار أوضاع التبعية االقتصادية لدول الغرب ـ 

 . الرأساميل

 لـمية متويل اإلنتاج كأساس رضوري للتكامـما سبق تتضح أهعىٰل  اءـوبن

 هاأدوات التمويل اإلسالمية ومنعىٰل  ورضورة الرتكيز، االقتصادي بني الدول اإلسالمية

 برشط أن يكون قبل ذلك دعم، السلم يف متويل التجارة البينية بني بلدان العامل اإلسالمي

 . ومتويل كافيني لقطاعات اإلنتاج من زراعة وصناعة

 : (0)فوائد التكامل القتصادي بني الدول اإلسالمية

 وحتسني، تعزيز قوة املساومة والتفاوض مع الدول والكتل االقتصادية األخرىـ 

 حيث، سواء يف جمال االسترياد والتصدير، وط التجارة الدولية للدول اإلسالميةرش

 ومصالح مشرتكة، وضمن سياسة وأهداف واحدة، تتعامل الدول األخرى ككتلة واحدة

 . واحدة

مواجهة اآلثار الضارة التي قد تتعرض هلا نتيجة عىٰل  يساعد الدول اإلسالميةـ 

 . ربىوجود التكتالت االقتصادية الك

                                           

(، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، بدون 68صعيل، السوق اإلسالمية املشرتكة )( العقال، حممد بن 0)

م؛ وأيضا مهدي، خليل سامي عيل، توظيف إمكانات العامل اإلسالمي يف ضوء القانون 1111رقم الطبعة، 

 (. 009صالدويل االقتصادي املعارص )
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 والكلفة العالية النامجني عن حماولة كل دولة إقامة، تفادي إهدار الطاقات اهلائلةـ 

وتكرار هذه الصناعات يف باقي الدول ، نطاق واسع من الصناعات الصغرية احلجم

  .اإلسالمية

 والتحالف العسكري، طريق الوحدة السياسيةعىٰل  التكامل االقتصادي خطوةـ 

 .ملحدقة باألمةملواجهة األخطار ا

*          *          * 
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 نتائج الفصل اخلامس

 النبايت: جيوز استخدام التمويل بموجب عقد السلم يف التمويل الزراعي بشقيه *

 . وذلك يف كل ما ينضبط مقدارا وصفة، واحليواين

 ،ال بد من مالحظة اختالف األجناس عند متويل املزروعات يف السلم السلعي *

 . تلف أجناسها وفق املعايري املقررةبحيث خت

بجعل رأس مال السلم منفعة ، عقد السلم يسهم يف تطوير قطاع الزراعة فنيا *

 . الزراعيني والفنيني املختصني بواسطة اخلرباء

 زيادة رقعة األرض املزروعة التي الإىٰل  التمويل الزراعي بواسطة السلم يؤدي *

 . خلربة واملاليستطيع أصحاهبا استثامرها لنقص ا

 . جيوز السلم يف اللحم واحليوان إذا ضبطت الصفات مقدارا وكيفا *

واملنفعة تصلح ، ال بد من مراعاة اختالف اجلنس عند سلم احليوان يف احليوان *

وقد بينت بعضا من تلك املنافع عند احلديث عن السلم يف ، أن تكون معيارا لذلك

 . احليوان

 . أمكن ضبط صفته ومقداره يصح السلم يف كل مصنوع *

 . جيوز تعيني الصانع إذا أمن انقطاع تصنيعه *

 . ال بد من مراعاة اختالف اجلنس عندما يكون رأس املال يف السلم سلعة *

 . ترجيح جواز السلم يف التجارة *
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 . أمهية إعداد الدراسات السوقية لتطبيق السلم يف املصارف اإلسالمية *

 حد كبري يف إثراء اخلربة املرصفيةإىٰل  صارف اإلسالمية يسهمتطبيق السلم يف امل *

 اإلسالمية 

ويف حالة التعثر ، أمهية الضامنات يف مواجهة خطر التعثر يف تسليم املسلم فيه *

 . هناك طرق رشعية أخرى لعالج ذلك التعثر واحلد منه

 وذلك من، وتطوير التقنيات احلديثة، أمهية السلم يف النهوض بالبحث العلمي *

 . أو تقديم رأس مال السلم منافع، خالل السلم يف املنافع

 عن طريق، للسلم دور مهم يف النهوض بالتجارة البينية بني البلدان اإلسالمية *

 . وعالج االختالالت اهليكلية يف اإلنتاج، تنمية اإلنتاج الزراعي والصناعي

 يف تذليل العقبات أمام التبادل أمهية التكامل االقتصادي بني البلدان اإلسالمية *

 عىلٰ ، ورضورة إزالة العوائق أمام تدفق عنارص اإلنتاج، التجاري بني البلدان اإلسالمية

 . الوجه الذي حيقق مصالح املسلمني

 يمكن، تطبيق السلم يف املصارف اإلسالمية يضيف إليها صيغا متويلية جديدة *

 . من خالهلا ترصيف فائض السيولة

 ملا هلام من دور، وتقديم الدعم هلام، االهتامم بقطاعي الزراعة والصناعةرضورة  *

 .والسيايس لبلدان العامل اإلسالمي، مهم يف توفري األمن الغذائي

*          *          * 
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 اخلامتة

 :أهم النتئائج والتوصيات

 . والقياس، واإلمجاع، والسنة، السلم ثابت بالكتاب *

 . رس الرشيعة اإلسالميةالسلم من مظاهر يُ  *

 . أمهية القواعد األصولية يف حترير اخلالفات الفقهية *

 . والغايات النبيلة، األحكام الرشعية ال ختلو من احلكم اجلليلة *

 . يتميز برشوطه اخلاصة به، السلم بيع من البيوع *

 . املسلمنيعىٰل  فيه تيسري، وتعدد اجتهاداهتا، سعة املذاهب الفقهية *

 عىلٰ  ال ينسحب، العرف واملصلحةعىٰل  ما قرره الفقهاء السابقون من أحكام بناء *

 . وانقضت تلك املصلحة، زمن زال منه ذلك العرف

 . واجتامعية عالية، وسياسية، واقتصادية، للسلم مزايا رشعية *

 الوجهعىٰل  لضامن تنفيذ السلم، وتدابري عقابية، نظمت الرشيعة أساليب وقائية *

 . وعاملرش

 . الغرر واملقامرةعىٰل  الذي ينطوي، البيع مؤجل التسليمعىٰل  السلم يتفوق *

 . والتجارة، والصناعة، السلم جائز يف الزراعة *

 . رضورة االهتامم ببث الوعي املرصيف بتعامالت املصارف اإلسالمية *
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 للرشيعة تنظيم قوانني املعامالت وفقاعىٰل  رضورة أن تعمل اهليئات الترشيعية *

 . اإلسالمية

 . كصيغة استثامرية عالية الكفاءة، رضورة اهتامم املصارف اإلسالمية ببيع السلم *

 . االهتامم بالدراسات الرشعية ذات العالقة باالقتصاد اإلسالمي *

 ليتمكن، أمهية وجود مكتبة شاملة للدراسات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي *

 . ليبدؤوا من حيث انتهى غريهم، ل جديد يف هذا املجالكعىٰل  الباحثون من االطالع

 . أمهية التكامل االقتصادي بني البالد اإلسالمية *

 . تطبيق السلم له آثار اقتصادية مهمة *

*          *          * 
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 قائمة املراجع

 مراجع التفسري واللغة: أول  

 . م0990، 1ط، بريوت ،معجم اللغة العربية املحيط، أديب اللجمي وآخرونـ 0

عبد العزيز  :حتقيق، معجم البلدان، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، ياقوت، احلمويـ 1

 . م0991 = هـ0001، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلندي

، ريالكب أو التفسري، مفاتح الغيب، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن البكري، الرازيـ 3

 . بدون تاريخ النرش، 0ط، دار الفكر العريب، القاهرة

خليل حممد : حتقيق، املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد، الراغب األصفهاينـ 0

 . م0998 = هـ0008، 0ط، دار املعرفة، بريوت، عيتاين

، الكويت حكومة، كويتال، تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتىض احلسيني، الزبيديـ 5

 . م0983 =هـ 0013، بدون رقم الطبعة

، دار الفكر املعارص، بريوت، التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، وهبة الزحييل، الزحييلـ 6

 . م0990 = هـ0000، 0ط(، دمشق) ودار الفكر(، بريوت)

القرآن مزايا إىٰل  إرشاد العقل السليم: سمىتفسري أيب السعود امل، حممد بن حممد العامدي، أيب السعودـ 7

 . م0990 =هـ 0000، 0ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الكريم

الطبعة  بدون رقم، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، املخصص، أبو احلسن عيل بن إسامعيل، ابن سيدةـ 8

 . وتارخيها

، اخلبري معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيمىٰل ع الرساج املنري يف اإلعانة، حممد اخلطيب، الرشبينيـ 9

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا، املطبعة اخلريية
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، فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عيل بن حممد، الشوكاينـ 01

 . م0990 =هـ 0001، 0ط، دار اخلري، بريوت

 =هـ 0017، دار اجليل، بريوت، جامع البيان يف تفسري القرآن، بن جرير أبو جعفر حممد، الطربيـ 00

 . م0987

دار إحياء الرتاث ، بريوت، اجلامع ألحكام القرآن، أيب عبد اهلل حممد بن ألمحد األنصاري، القرطبيـ 01

 . م0985 = هـ0015، بدون رقم الطبعة، العريب

: حتقيق، نيل املرام من تفسري آيات األحكام،  احلسينيأبو الطيب صديق بن حسن بن عيل، الِقنَّْوجيـ 03

 . م0997 =هـ 0008، 0ط، رمادي للنرش، الدمام، رائد صربي بن أيب علفه

ايسـ 00 وعزت  ،موسى حممد عيل: حتقيق، أحكام القرآن، عامد الدين بن حممد الطربي، الكيا اهلرَّ

 . الطبعة وتارخيها بدون رقم، دار الكتب احلديثة، القاهرة، عيل عيد عطية

 . م0991 = هـ0001، 01ط، جممع اللغة العربية، القاهرة، املعجم الوجيزـ 05

 . م0973 = هـ0393، 1ط(، القاهرة) جممع اللغة العربية، القاهرة، املعجم الوسيطـ 06

رقم بدون ، دار صادر، بريوت، لسان العرب، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ابن منظورـ 07

 . الطبعة وتاريخ النرش

 =هـ 0396، دار الكتاب العريب، بريوت، غريب احلديث، أبو عبيد القاسم بن سال م، اهلرويـ 08

  .م0976

 املراجع احلديثية والرتاجم: ثانيا  

 ،النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثريـ  0

، 0ط، ةـاملكتبة اإلسالمي، ان النرشـدون مك، طاهر أمحد الزاوي، مود الطناحيحتقيق حممد حم

ـ 0383  . م0963 =ه

، اخلليج مكتب الرتبية العريب لدول، الرياض، صحيح سنن الرتمذي، حممد نارص الدين، األلباينـ 1

 . م0988 = هـ0018، 0ط
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 = هـ0001، 0ط، لكتب العلميةدار ا، بريوت، صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل، البخاريـ 3

 . م0991

مكتبة العلوم ، دمشق، حمفوظ الرمحن زين اهلل: حتقيق، املسند، العتكي، أيب بكر أمحد بن عمرو، البزارـ 0

 . م0988 = هـ0019، 0ط، واحلكم

 رش بدون رقم الطبعة وتاريخ الن، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، تاريخ بغداد، اخلطيب، البغداديـ 5

دار إحياء ، بريوت، الفتح الرباين برتتيب مسند أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد عبد الرمحن، البناـ 6

 . م0971، 1العريب ط، الرتاث

بدون ذكر رقم الطبعة ، دار املعرفة، بريوت، يف السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل، البيهقيـ 7

 . وتارخيها

، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، سنن الرتمذي، عيسى بن َسْورةأبو عيسى حممد بن ، الرتمذيـ 8

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، دار الكتب العلمية ،بريوت

 حممد رواس، عيل حممود فاخوري: حتقيق، صفة الصفوة، مجال الدين أيب الفرج، ابن اجلوزيـ 9

 . م0979 = هـ0399، 1ط، دار املعرفة، بريوت، قلعجي

 ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، الصحيحنيعىٰل  املستدرك، بو عبد اهلل حممد بن عبد اهللأ، احلاكمـ 01

 . م0991 =هـ 0000، 0ط، بريوت دار الكتب العلمية

 = هـ0001، 0ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، هتذيب سري أعالم النبالء، أمحد فايز، احلميصـ 00

 . م0990

 . م0983 =هـ 0011، 1ط، عامل الكتب، بريوت، طنيسنن الدارق، عيل بن عمر، الدارقطنيـ 01

 :مراجعة، دار إحياء الرتاث العريب، سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، أبو داودـ 03

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا، حممد حمي الدين عبد احلميد

 ،عيل حممد معوض: حتقيق، رجالميزان االعتدال يف نقد ال، شمس الدين حممد بن أمحد، الذهبيـ 00

 . م0995=  هـ0006، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، عادل أمحد عبد املوجود

، حتقيق شعيب األرنؤوط، سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن، الذهبيـ 05

 . م0980 =هـ 0010، 0ط، مؤسسة الرسالة، بريوت
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 . م0986، 7ط، دار العلم للماليني، بريوت، ماألعال، خري الدين، الزركيلـ 06

، بريوت ،نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية، مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف، الزيلعيـ 07

 . م0997 =هـ 0008، 0ط، مؤسسة الريان

، كربىال طبقات الشافعية، تاج الدين أيب نرص عبد الوهاب بن عيل عبد الكايف السبكي، السبكيـ 08

مطبعة عيسى البايب ، بدون مكان نرش، عبد الفتاح حممد احللو، حممود حممد الطناحي: حتقيق

 م0967 =هـ 0386، 0ط، احللبي

عيل  ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل، السبكيـ 09

 . م0990 =هـ 0000، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، معوض

 رسالة مطبوعة بمقدمة صحيح، املنهج السوي يف ترمجة اإلمام النووي، السيوطي جالل الدينـ 11

 . م0995 =هـ 0005، بدون رقم الطبعة، الفكر دار، بريوت، مسلم برشح النووي

 = هـ0011، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، مسند اإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، الشافعيـ 10

 م 0981

 دار، بريوت، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل بن حممد، الشوكاينـ 11

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، املعرفة

 ،بريوت، حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق، املصنف، أيب بكر عبد الرزاق بن مهام، الصنعاينـ 13

 . م0971 = هـ0391، 0ط، املجلس العلمي بكراتيش

دار ، القاهرة، حتقيق إبراهيم عرص، سبل السالم رشح بلوغ املرام، حممد بن إسامعيل، الصنعاينـ 10

 . م0991، 7ط، احلديث

، حتقيق حممد َزهري النجار، رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة، أبو جعفر، الطحاويـ 15

 . م0990 =هـ 0000، 0ط، عامل الكتب، بريوت، حممد سيد جاد احلق

 ،بريوت، شعيب األرنؤوط: حتقيق، رشح مشكل اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد، الطحاويـ 16

 . م0990 =هـ 0005، 0ط، مؤسسة الرسالة

 . م0985 =هـ 0015، 0ط، دار الفكر، دمشق، معجم املؤلفني السوريني، عبد القادر عياشـ 17
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رشح طرح التثريب يف ، ولده أبوُزرعةزين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني و، العراقيـ 18

 . بدون رقم الطبعة ومكاهنا وتاريخ نرشها، دار الفكر العريب، التقريب

 ،الرياض، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عيل ابن حجر، العسقالينـ 19

 . م0996 = هـ0007، 0ط، مكتبة نزار مصطفى الباز

 جملس دائرة املعارف، اهلند، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، عيل ابن حجر أمحد بن، العسقالينـ 31

 . م0976 = هـ0396، 1ط، العثامنية

 ،القاهرة، عيل حممد البجاوي: حتقيق، اإلصابة يف متييز الصحابة، بن حجرعىٰل  أمحد بن، العسقالينـ 30

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، دار هنضة مرص

 دار الريان، القاهرة، فتح الباري برشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر، قالينالعسـ 31

 . م0986=  هـ0017، 0ط، للرتاث

، 1ط ،دار املسرية، بريوت، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفالح عبد احلي، ابن العامدـ 33

 . م0979 = هـ0399

 مؤسسة، بريوت، سان يف تقريب صحيح بن حباناإلح، عالء الدين عيل بن َبلبان، الفاريسـ 30

 . م0990 =هـ 0001، 0ط، الرسالة

 =هـ 0016، 0ط، دار النفائس، بريوت، موسوعة فقه عبد اهلل بن عمر، حممد رواس، قلعجيـ 35

 . م0986

 =هـ 0010، 0ط، جامعة أم القرى، مكة، موسوعة فقه عبد اهلل بن مسعود، حممد رواس، قلعجيـ 36

 . م0980

 =هـ 0005، 0ط، ةـدار الكتب العلمي، بريوت، جامع املسانيد والسنن، إسامعيل، ابن كثريـ 37

 . م0990

 ،حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، هْ ماَج  سنن ابن، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، هْ ماَج  ابنـ 38

 . بدون رقم الطبعة وتاريخ النرش، دار الكتب العلمية، بريوت

 . م0993 =هـ 0001، 1ط، املكتبة الثقافية، بريوت، املوطأ، ن أنسمالك بـ 39
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، معروف بشار عواد: حتقيق، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، مجال الدين أبو احلاج يوسف، املِزيـ 01

 . م0988 =هـ 0019، 3ط، مؤسسة الرسالة، بريوت

 ،عبد الغفار سليامن البنداري: يقحتق، السنن الكربى، النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيبـ 00

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، دار الكتب العلمية، بريوت، سيد الرسوي حسنو

عيل ، حتقيق عادل عبد املوجود، خمترص طبقات الفقهاء، أبو زكريا حميي الدين بن رشف، النوويـ 01

 . م0995= هـ 0006، 0ط، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، معوض

رئاسة ديوان األوقاف باجلمهورية ، بغداد، فقه اإلمام سعيد بن املسيب، مجيل عبد اهلل هاشمـ 03

 . م0975=  هـ0395، 0ط، العراقية

  املراجع الفقهية:   ثالثا

 ،دار الكتب العلمية، بريوت، جواهر اإلكليل رشح خمترص العالمة خليل، صالح عبد السميع، اآليبـ 0

 . م0997 = هـ0008، 0ط

 ،عبد احلميد عيل أبو زنيد: حتقيق، التحصيل من املحصول، رساج الدين حممود بن أيب بكر، موياألرـ 1

 م0988 =هـ 0018، 0ط، مؤسسة الرسالة، بريوت

، حممد عبد الرمحن عوض: حتقيق، الروض املربع برشح زاد املستقنع، منصور بن يونس، البهويتـ 3

 . م0996 = هـ0007، 0ط، دار الكتاب العريب، دون مكان النرش

مكتبة ومطبعة حممد ، القاهرة، التوضيحعىٰل  رشح التلويح، سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاينـ 0

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، عيل صبيح وأوالده

 ،دار الفكر، عامن، عبد الفتاح حممود عمر: حتقيق، رسالتان يف معنى القياس، ابن تيمية وابن القيمـ 5

 . م0987 = هـ0017، 0ط

، بريوت، أمحد حتقيق عبد اهلل نذير، خمترص اختالف العلامء، أيب بكر أمحد بن عيل الرازي، اجلصاصـ 6

ـ 0006، 0ط، دار البشائر اإلسالمية  . م0995= ه

 ،بدون رقم الطبعة، دار إحياء الرتاث العريب، رشح املنهجعىٰل  حاشية سليامن اجلمل، سليامن، اجلملـ 7

 . مكاهناو، وتارخيها
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جومل  عبد اهلل: حتقيق، كتاب التلخيص يف أصول الفقه، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل، اجلوينيـ 8

 . م0996 =هـ 0007، 0ط، دار البشائر، بريوت، شبري أمحد العمري، النيبايل

مطبوعة ، املنار نور األنوار رشحعىٰل  حاشية العالمة حممد عبد احلليم اللكنوي املسامة قمر األقامرـ 9

 . املنار للنسفيعىٰل  هبامش كتاب كشف األرسار

، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، املحىل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، ابن حزمـ 01

 . بدون رقم الطبعة وتارحيها

 بدون مكان النرش، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أيب عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن، احلطابـ 00

 . م0978 = هـ0398، 1ط، والنارش

بدون رقم الطبعة ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، خمترص خليلعىٰل  اخلريش، حممد، اخلريشـ 01

 . وتارخيها

عيسى البايب ، الرشح الكبريعىٰل  حاشية الدسوقي، شمس الدين الشيخ حممد عرفة، الدسوقيـ 03

 . طبعة ومكاهنا وتاريخ نرشهابدون رقم ال، احللبي ورشكاه

 دار الكتب، بريوت، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، تقي الدين أيب الفتح، ابن دقيق العيدـ 00

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، العلمية

 مطبوع هبامش املجموع رشح، فتح العزيز رشح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن حممد، الرافعيـ 05

 . وياملهذب للنو

، بريوت، حتقيق ماجد احلموي، بداية املجتهد وهناية املقتصد، أيب الوليد حممد بن أمحد، ابن رشدـ 06

 . م0995 = هـ0006، 0ط، دار ابن حزم

 ،األصبحي، مطبوعة هبامش املدونة الكربى، مقدمات ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد، ابن رشدـ 07

 . ومكاهنا بدون رقم الطبعة وتارخيها، ار الفكرد، املدونة، مالك بن أنس األصبحي

 ،مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، رشح املنهاجإىٰل  هاية املحتاجـن، بن شهاب الدين، الرميلـ 08

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها

 . م0978 = هـ0398، 3ط، بدون النارش، بريوت، املبسوط، شمس الدين، الرسخيسـ 09
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 دار، بريوت، املوافقات يف أصول الرشيعة، و إسحق إبراهيم بن موسى اللخميأب، الشاطبيـ 11

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، املعرفة

بدون مكان ، دار الفكر، معرفة ألفاظ معاين املنهاجإىٰل  مغني املحتاج، حممد اخلطيب، الرشبينيـ 10

 . النرش ورقم الطبعة وتارخيها

 دار، بريوت، حتقيق احلق من علم األصولإىٰل  إرشاد الفحول، حممدحممد بن عيل بن ، الشوكاينـ 11

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، الفكر

 ،0ط، عامل الكتب، التنبيه، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزبادي، رازيـالشيـ 13

 0983 =هـ 0013

 حممد حسن: حتقيق، ل الفقهالتبرصة يف أصو، أبو إسحق إبراهيم بن عيل بن يوسف، الشريازيـ 10

 . م0981 =هـ 0011، دار الفكر، دمشق، هيتو

 ،م0979 =هـ 0399، 1ط، دار الفكر، الدر املختارعىٰل  رد املحتار، حممد أمني، ابن عابدينـ 15

 . بدون مكان النرش

صطفى م، مرص، رشح املنهاجإىٰل  هناية املحتاج، شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، أبو العباسـ 16

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، البايب احللبي

 بدون رقم، دار الكتب العلمية، بريوت، االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودودـ 17

 . الطبعة وتارخيها

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا، دار الفكر، خمترص خليلعىٰل  رشح منح اجلليل، حممد، عليشـ 18

بدون رقم الطبعة ومكاهنا وتاريخ النرش ، البناية يف رشح اهلداية، أيب حممد حممود بن أمحد، لعينياـ 19

 . والنارش

 بدون، محزة زهري حافظ: حتقيق، املستصفى من علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد، الغزاىلـ 31

 . رقم الطبعة وتارخيها ومكاهنا

، بريوت، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، بد اهللأبو حممد موفق الدين ع، ابن قدامةـ 30

 . م0979= هـ 0399، 1ط، املكتب اإلسالمي
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 والسيد حممد، حتقيق حممد رشف الدين خطاب، املغني والرشح الكبري، موفق الدين، ابن قدامهـ 31

 . م0996 = هـ0006، 0ط، دار احلديث، القاهرة، السيد

 . هـ0393، 3ط، دولة قطر، قطر، املقنع، دين بن قدامه املقديسموفق ال، ابن قدامهـ 33

 بدون رقم الطبعة، دار املعرفة، بريوت، الفروق، أيب العباس شهاب الدين الصنهاجي، القرايفـ 30

 . وتارخيها

 ،إعالم املوقعني عن رب العاملني، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزيةـ 35

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، دار اجليل ،بريوت

 دار الكتاب، بريوت، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أيب بكر بن مسعود، الكاساينـ 36

 . م0981 = هـ0011، 1ط، العريب

 عادل أمحد، حتقيق عيل معوض، احلاوي الكبري، أبو احلسني عيل بن حممد بن حبيب، املاورديـ 37

 . م0999 = هـ0000، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، جودعبد املو

 ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن بن أمحد، املرداويـ 38

  .م0997 =هـ 0008، 0ط، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد اهلل حممد حسن الشافعي: حتقيق

 ،0ط، ، م الكتبـعال، بريوت، كتاب الفروع، الدين املقديس أبو عبد اهلل شمس، ابن مفلحـ 39

ـ 0015  . م0985= ه

 رئاسة املحاكم، قطر، فؤاد عبد املنعم أمحد: حتقيق، اإلمجاع، أبو بكر حممد بن إبراهيم، ابن املنذرـ 01

 . م0980 =هـ 0010، 0ط، الرشعية والشؤون الدينية

 مطبوع هبامش مواهب اجلليل، التاج واإلكليل، عبدريأيب عبد اهلل حممد بن يوسف ال، املواقـ 00

 . للحطاب

 ،القاهرة، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، األشباه والنظائر، زين العابدين بن إبراهيم، ابن نجيمـ 01

 . م0968 = هـ0387، بدون رقم الطبعة

 ،املطبعة العلمية، قائقالبحر الرائق رشح كنز الر، زين بن إبراهيم بن حممد بن بكر، ابن نجيمـ 03

 . بدون مكان النرش وتارخيه، 0ط
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 . دون رقم الطبعة وتارخيها، الصدف ببلشز(، باكستان) كراتيش، املنارعىٰل  كشف األرسار، النسفيـ 00

 ،3ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الفتاوى اهلندية، نظام الدين ومجاعة من علامء اهلندـ 05

 . م0981 = هـ0011

 رقم بدون، املكتبة الثقافية، بريوت، الفواكه الدواين، كامل بن غنيم بن سامل بن مهنا، النفراويـ 06

 . الطبعة وتارخيها

، بدون رقم الطبعة، دار الفكر، املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين بن رشف، النوويـ 07

 . وتارخيها، ومكاهنا

 عادل: حتقيق، دار الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني ،أبو زكريا حييى بن رشف، النوويـ 08

 . بدون رقم الطبعة وتارخيها، عيل حممد معوض، أمحد عبد املوجود

دار ، بدون مكان النرش، رشح فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، ابن اهلاممـ 09

 . م0977 = 0397، 1ط، الفكر

 والقتصادية املعارصة املراجع الفقهية:   رابعا

 . هـ0001، 0ط، مكتبة ابن خزيمة، الرياض، أبحاث هيئة كبار العلامءـ 0

، مكتبة الرسالة احلديثة، عامن، حكم البيع بالتقسيط يف الرشيعة والقانون، حممد عقلة، اإلبراهيمـ 1

 . م0987 = هـ0018، 0ط

 ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، وك القائمةالرتشيد الرشعي للبن، جهاد عبد اهلل حسني، أبو عويمرـ 3

 . بدون مكان النرش ورقم الطبعة، م0986

 ضمن ندوة صيغ التمويل، تطبيق الصيغ اإلسالمية يف جمال التمويل الزراعي، أمحد عيل عبد اهللـ 0

 . م0993/يناير/11-08، اخلرطوم، اإلسالمي للقطاع التنموي

 . م0991، 0ط، جامعة قاريونس(، ليبيا) بنغازي، ديات الصناعةمقدمة يف اقتصا، عيل، األسدي ـ5

 ،1ط، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، اقتصاديات الصناعة والتصنيع، حممد حمروس، إسامعيلـ 6

 . م0991
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، 0ط، دار النفائس، عامن، بحوث فقهية يف قضايا معارصة، عقد السلم، حممد سليامن، األشقرـ 7

 . 0998 = هـ0008

 جملة الدراسات، التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية، إعداد مركز البحوث املالية واملرصفيةـ 8

، العدد األول، املجلد الثامن، تصدرها األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية، املالية واملرصفية

ـ 0011  م 1111 =ه

رقم  بدون، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، أصول الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينني، بدرانـ 9

 . م0980سنة ، الطبعة

 دار، املنصورة، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية، سعيد أبو الفتوح حممد، بسيوينـ 01

 . م0988 = هـ0018، 0ط ، الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع

 ،0ط، مكتبة وهبة، القاهرة، املرصيف اإلسالمي أساسيات العمل، عبد احلميد حممود، البعيلـ 00

 . م0991 =هـ 0001

 مكتبة، القاهرة، أساسيات العمل املرصيف اإلسالمي الواقع واملمكن، عبد احلميد حممود، البعيلـ 01

  م09991= هـ 0001، 0ط، وهبة

 ربيع، رطومبنك اخل، بيع السلم أحكامه وضوابطه الرشعية واملحاسبية يف املصارف اإلسالميةـ 03

 . بدون رقم الطبعة، م0993أكتوبر  = هـ0000الثاين 

 مستقبل، حسن فائق، عودة حممد عبد اهلل، أبو مغيل سمري، إبراهيم، اخلطيب، عبد اجلابر، تيمـ 00

 . م0998، بدون رقم الطبعة، دار اليازوري العلمية، عامن، التنمية يف الوطن العريب

 ،عبد الرحيم، الساعايت، حممد بن عيل، القري، حممد نجاة اهلل، يصديق، درويش صديق، جستنيةـ 05

 النظامعىٰل  دراسة تطبيقية، األعامل املرصفيةعىٰل  تطبيق القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية

 . م0998=  هـ0009، 0ط، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، املرصيف الباكستاين

، دار النهضة العربية، القاهرة، ت البورصة يف الرشيعة اإلسالميةمعامال، حممد الشحات، اجلنديـ 06

 . م0988 =هـ 0019، بدون رقم الطبعة

 ،والطبعة، والنارش، مكان النرش: بدون، املرشوعات الزراعية املتكاملة، إبراهيم حممد، حبيبـ 07

 . وتارخيها
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 دون، مكتبة وهبة، القاهرة، ارنعقد التأمني يف الفقه اإلسالمي والقانون املق، عباس، حسنيـ 08

 . م0978، رقم الطبعة

بدون ، منشأة املعارف، اقتصاديات العامل اإلسالمي بني الواقع واملرجتى، وجدي حممود، حسنيـ 09

 . مكان النرش ورقم الطبعة وتارخيها

 = هـ0011، 1ط، مكتبة األقىص، انـعم، الرتكات والوصايا يف الفقه اإلسالمي، أمحد، احلرصيـ 11

 . م0981

 ،0ط، بريوت :الدار الشامية، دار القلم :دمشق، عقد السلم يف الرشيعة اإلسالمية، نزيه، محادـ 10

 . م0993 =هـ 0000

 ،الواليات املتحدة األمريكية، هريندن، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه، محادـ 11

  .م0993، 0ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

بدون ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، اقتصاديات االئتامن املرصيف، حممد كامل خليل، احلمزاويـ 13

 . م0997، رقم الطبعة

 ،بدون رقم الطبعة، جامعة دمشق، دمشق، اقتصاد وختطيط الصناعة، عبدو حممد، احلميصـ 10

ـ 0000  . م0991 =ه

من منظور التنمية ، كيف االقتصادي اإلسالميالتضخم والبطالة يف إطار الت، قاسم، احلموريـ 15

 . م0990، بدون رقم الطبعة، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن، إسالمي

الفكر  دار، القاهرة، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية، حسني يوسف، يوسف حسني، داودـ 16

 . م0998=  هـ0008، 0ط، العريب

 ،3ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، املرياث يف الرشيعة اإلسالمية، د إبراهيمياسني أمح، درادكةـ 17

 . م0986=  هـ0017

الرشكة ، دمشق، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمي، فتحي، الدرينيـ 18

 . م0985=  هـ0015، 1ط، املتحدة للتوزيع

 ،0ط، جامعة الكويت، الكويت، الئتامنية األخرىالبيع بالتقسيط والبيوع ا، إبراهيم، دسوقيـ 19

 . م0980
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، ار والتنميةـاملرصف اإلسالمي الدويل لالستثم، دليل الفتاوى الرشعية يف األعامل املرصفيةـ 31

 . بدون رقم الطبعة ومكاهنا، م0989

 ،شوربجيق البرشي الـحتقي، حماسن التجارةإىٰل  اإلشارة، أبو الفضل جعفر بن عيل، الدمشقيـ 30

 . م0977=  هـ0397، مكتبة الكليات األزهرية، 0ط، القاهرة

 . م0980، 0ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، شوقي أمحد، دنياـ 31

للعامل العريب التحديات االقتصادية ، دور املصارف اإلسالمية يف ظل املتغريات االقتصادية اإلقليميةـ 33

 . م0995، 0ط، مركز الدراسات العريب األورويب، باريس، اجهة التكتالت الدوليةيف مو

 ،0ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، السياسات الزراعية يف البلدان الغربية، منى، رمحةـ 30

 . م1111

 لكريممؤسسات عبد ا، تونس، الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية، حممد رشيف، الرمحوينـ 35

 . م0993، 1ط، بن عبد اهللا

، الزراعيالتمويل ، أمحد محيدة، عبد اهلل زهري، سامي الصناع، حممد ررشاش مصطفى، ررشاشـ 36

اللجنة االقتصادية واالجتامعية ، املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، عامن

رقم  بدون، الرشق األدنى وشامل إفريقيا االحتاد اإلقليمي لالئتامن الزراعي يف، لغرب آسيا

 . م0995، الطبعة

ر ـاملعهد العاملي للفك، القاهرة، أسواق األوراق املالية، ر عبد احلميد رضوانـسمي، رضوانـ 37

 . م0996، 0ط، اإلسالمي

 البنك اإلسالمي، بحث غري منشور، 0993، الرقابة املركزية واملصارف اإلسالمية، بكر، الرحيانـ 38

 . األردين للتمويل واالستثامر

 منتدى الفكر، عامن، احتياجات الوطن العريب املستقبلية من القوى البرشية، أنطوان، زحالنـ 39

 . م0991، 0ط، العريب

 . م0986 = هـ0016، 0ط، دار الفكر، دمشق، أصول الفقه اإلسالمي، وهبة. د، الزحييلـ 01

ـ 0015، 1ط، دار الفكر، دمشق، تهالفقه اإلسالمي وأدل، وهبة، الزحييلـ 00  . م0985 =ه
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 . م0967، 9ط، دار الفكر، دمشق، املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد، الزرقاءـ 01

: ندوة بعنوان، التجارة العربية البينية العوامل املؤثرة فيها وإمكانات تنميتها، مجال الدين، زروقـ 03

 19-17واملنعقدة يف أبوظبي (، كتاب مطبوع) العربيةسياسات التجارة اخلارجية والبينية للبالد 

 بدون رقم، صندوق النقد العريب، القاهرة، سعيد النجار: حترير، م0991(، كانون الثاين) يناير

 . م0991 ،الطبعة

 ،0ط، دار الشباب، بريوت، الذاتعىٰل  العمل العريب املشرتك واالعتامد، عبد احلسن، زلزلةـ 00

 . م0987

، القاهرة، الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، حممد عبد املنعم، يدأبو زـ 05

ـ 0007، 0ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  . م0996 =ه

ر ـد العاملي للفكـاملعه، القاهرة، ق املعارص لعقد السلمـالتطبي، حممد عبد العزيز حسن، زيدـ 06

 . م0996 = هـ0007، 0ط، اإلسالمي

 بدون رقم، دار الثقافة، الدوحة، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية، عيل أمحد، السالوسـ 07

 . م0996=  هـ0006، الطبعة

، الكويت، مكتبة الفالح، املعامالت املالية املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي، عيل أمحد، السالوسـ 08

 . م0986 =هـ 0016، 0ط

 يغ التمويل اإلسالمي ضمن أبحاث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يفص، سامي حسن محودـ 09

لألبحاث  مركز صالح عبد اهلل كامل) االقتصاد املعارص التي نظمتها جامعة األزهر يف القاهرة

املعهد العاملي ، واشنطن، م0988سبتمرب  9-6 يف الفرتة( والدراسات التجارية واإلسالمية

 . للفكر اإلسالمي

 . م0981، 0ط، رشكة كاظمة، الكويت، النقود والبنوك، لسامي خليـ 51

رياض الريس للكتب ، لندن، قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية، سامي ذبيان وآخرونـ 50

 . م0991، 0ط، والنرش

 ،دار املسرية، عامن، التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص، فؤاد عبد اللطيف، الرسطاويـ 51

 . م0999 =هـ 0011، 0ط
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دون رقم ، دار النهضة، القاهرة، الوسيط يف رشح القانون املدين، عبد الرزاق أمحد، السنهوريـ 53

 . الطبعة وتارخيها

 ،املجمع العلمي العريب اإلسالمي، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، عبد الرزاق أمحد، السنهوريـ 50

 . دون ذكر رقم الطبعة ومكاهنا، 0950

دار ، بدون مكان نرش، االجتاهات العامة يف القانون املدين األردين، وحيد الدين حممد، سوارـ 55

 . م0996، 0ط ،الثقافة

 ،اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل املرصيف املعارص، صالح الدين حسن، السييسـ 56

 . م0997=  هـ0008، 0ط، دار الوسام للطباعة والنرش، بريوت

ر ـاملعهد العاملي للفك، دون مكان نرش، دي االقتصاديـاإلسالم والتح، رـمد عمحم، شابراـ 57

 . م0996 =هـ 0006، دون رقم الطبعة، اإلسالمي

=  هـ0017، 0ط، الرياض عامل الكتب، بنوك جتارية بدون ربا، حممد عبد اهلل إبراهيم، الشباينـ 58

 . م0987

 ،0ط، دار النفائس، عامن، عارصة يف الفقه اإلسالمياملعامالت املالية امل، حممد عثامن، شبريـ 59

 . م0996=  هـ0006

 بدون رقم، م0980 =هـ 0010، دار اجليل، املعجم االقتصادي اإلسالمي، أمحد، الرشبايصـ 61

 . الطبعة ومكاهنا

، املدينة املنورة، التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، حممد األمني مصطفى، الشنقيطيـ 60

 . 0980، بدون رقم الطبعة، كتبة العلوم واحلكمم

، حتقيق نارص بن عبد اهلل امليامت، التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح، أمحد بن حممد، الشويكيـ 61

 . م0997، 0ط، املكتبة املكية، مكة

 ،كويتال، التصنيع وتكوين القواعد التكنولوجية يف الدول العربية، نادية مصطفى، الشيشينيـ 63

 . م0986، 0ط، جامعة الكويت

 ،دار الوفاء، املنصورة، مشكلة االستثامر وكيف عاجلها اإلسالم، حممد صالح حممد، الصاويـ 60

 . م0991=  هـ0001، 0ط
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دون مكان ، تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف إطار االقتصاد اإلسالمي، حممد فتحي، صقرـ 65

 . م0988=  هـ0018، دون رقم الطبعة، يل لالستثامر والتنميةاملرصف اإلسالمي الدو، النرش

حسني : مراجعة، نبيل الرويب: ترمجة، السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي ال ربوي، حممد، عارفـ 66

 بدون رقم، جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، عمر

 . م0981=  هـ0011، الطبعة

 ،0ط، دار الصحابة للرتاث، طنطا، البديل اإلسالمي للفوائد، عاشور عبد اجلواد عبد احلميدـ 67

ـ 0003  . م0991 =ه

، 1ط، دار السالم، القاهرة، موقف الرشيعة من املصارف اإلسالمية املعارصة، عبد اهلل، العباديـ 68

 . م0990=  هـ0005

 :بريوت، دار الفرقان :عامن،  تنمية املوارد البرشيةدور املنهج اإلسالمي يف، مجال حممد، عبدهـ 69

 . م0980=  هـ0010، 0ط، مؤسسة الرسالة

 ،مؤسسة الرسالة، بريوت، املعامالت املرصفية والربوية وعالجها يف اإلسالم، نور الدين، عرتـ 71

 . م0981 = هـ0011، 0ط

مكتبة النهضة ، دون مكان النرش، ميةحكم التأمني يف الرشيعة اإلسال، عبد النارص توفيق، العطارـ 70

 . م0983، دون رقم الطبعة، املرصية

 ،مكة املكرمة، السياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد عبد املنعم، عفرـ 71

 . هـ0005، دون رقم الطبعة، جامعة أم القرى

بدون ، مؤسسة شباب اجلامعة، ندريةاإلسك، السوق اإلسالمية املشرتكة، حممد بن عيل، العقالـ 73

 . م1111، رقم الطبعة

 كلية الرشيعة، رسالة ماجستري، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية، حممد عودة، العاميدةـ 70

 . م0990، األردن، جامعة الريموك، والدراسات اإلسالمية

 م 0979=  هـ0339، 3ط ،دار الرشوق، جدة، موسوعة املصطلحات االقتصادية، حسني، عمرـ 75

 دـاملعه، جدة، اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم، حممد عبد احلليم، عمرـ 76

  .م0990 = هـ0001، دون رقم الطبعة، البنك اإلسالمي للتنمية، اإلسالمي للبحوث والتدريب
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 . م0999، 0ط، دون مكان النرش والنارش، دراسات يف التمويل، حسني عطا، غنيمـ 77

 ،دون رقم الطبعة، بيت التمويل الكويتي، الكويت، الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصاديةـ 78

 . م0987

=  هـ0001، دمشق، دار املعرفة، أبحاث يف االقتصاد املعارص، حممد عبد اللطيف صالح، الفرفورـ 79

 . م0990

ت املرصفية ومصطلحات البورصة معجم املصطلحا، مكرم صادر جورج أيب صالح، فريد بازـ 81

 . م0985، 0ط، احتاد املصارف العربية، بريوت، والتأمني والتجارة الدولية

 ،معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، مالمح من اقتصاديات الزراعة، بديع مجيل، القدوـ 80

 . م0985= هـ 0015، دون رقم الطبعة

 ،دار االعتصام، القاهرة، ملثيل والقيمي يف الفقه اإلسالميقاعدة ا، عيل حمي الدين، القرة داغيـ 81

 . م0993 = هـ0003، 0ط

دار ، عامن، السلم واملضاربة من عوامل التيسري يف الرشيعة اإلسالمية، زكريا حممد الفالح، القضاةـ 83

 . م0980، 0ط، الفكر

 ،0ط، دار املكتبي، دمشق، املصارف اإلسالمية رضورة عرصية ملاذا وكيف، غسان، قلعاويـ 80

 . م0998

 . م0991 =هـ 0001، 0ط، جامعة دمشق، دمشق، فقه املعاوضات، أمحد احلجي، الكرديـ 85

 . بدون رقم الطبعة، هـ0315، دار الكتب العلمية، بريوت، رشح املجلة، سليم باز رستم، اللبناينـ 86

 تقويم الدور االقتصادي للمصارف، ينيجلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني والرشعيني واملرصفـ 87

 . م0996 = هـ0007، 0ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، اإلسالمية

 املركز، بريوت، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق، عائشة الرشقاوي، املالقيـ 88

 . م1111، 0ط، الثقايف العريب

 دار، دون مكان النرش ورقم الطبعة، رصفية اإلسالمية األزمة واملخرجامل، يوسف كامل، حممدـ 89

ـ 0006النرش للجامعات املرصية   . م0996= ه
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كلية االقتصاد والعلوم ، رسالة ماجستري، تقييم جتربة البنوك اإلسالمية، إبراهيم عبد احلليم، حميسنـ 91

 . م0989 = هـ0019، اجلامعة األردنية، اإلدارية

 الصادر بالقانون، كرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدةاملذـ 90

 . م0985لسنة ( 5) االحتادي رقم

 مركز النرش، جدة، قراءات يف االقتصاد اإلسالمي، مركز دراسات أبحاث االقتصاد اإلسالميـ 91

 . م0987 =هـ 0017، دون رقم الطبعة، العلمي بجامعة امللك عبد العزيز

 . م0989، بدون رقم الطبعة، احتاد املصارف العربية، بريوت، املصارف اإلسالميةـ 93

 العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية والوسائلعىٰل  آثار التضخم، رفيق يونس، املرصيـ 90

 . م0999 =هـ 0011، 0ط، دار املكتبي، دمشق املرشوعة للحامية

 =هـ 0006، 0ط، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، البنوك اإلسالمية حول العامل، سهى شوكت، معاذـ 95

 . م0996

 دار سعاد، الكويت، التكامل الزراعي العريب هل يوقف نزيف االسترياد، آصف غازي، ملحمـ 96

 . م0999، 0ط، الصباح

 ويل االقتصاديتوظيف إمكانات العامل اإلسالمي يف ضوء القانون الد، خليل سامي عيل، مهديـ 97

 . م0999 =هـ 0011، بدون رقم الطبعة، مركز صالح عبد اهلل كامل، القاهرة، املعارص

 ،0ط، االحتاد الدويل للبنك اإلسالمية، مكة املكرمة، ة العلمية للبنوك اإلسالميةـاملوسوعـ 98

 . م0981 = هـ0011

 = هـ0005، 1ط، ة دمشقـجامع، دمشق، اقتصاديات التجارة الداخلية، دـسعي، النابليسـ 99

 . م0990

 ،0ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، إشكالية الزراعة العربية، سامل توفيق، النجفيـ 011

 .م0993

 ،مكتبة عني شمس، القاهرة، املعارف الرئيسية لعلم االقتصاد الزراعي، عادل إبراهيم، هنديـ 010

 . م0993، بدون رقم الطبعة
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 دار النهضة، بريوت، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية، العزيز فهميعبد ، هيكلـ 011

 . م0981، دون رقم الطبعة، العربية

 ،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، تنمية الزراعة العربية الواقع واملمكن، صالح، وزانـ 013

 . م0998، 0ط

 ،القاهرة، املجال التجاري، مود سمريحم، طوبار، عادل عيل، صادق، عبد النبي حسن، يوسفـ 010

 . م0981، بدون ذكر النارش ورقم الطبعة

 = هـ0000، 0ط، دار الصابوين ودار اهلداية، فقه االقتصاد النقدي، ال حممدـيوسف كمـ 015

 . دون مكان النرش، م0993

 النرشات والدوريات:   خامسا

 . جدة( م0999-0998)، هـ0009، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنميةـ 0

العريب  الصندوق، األمانة العامة جلامعة الدول العربية، أبوظبي، التقرير االقتصادي العريب املوحدـ 1

 ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، صندوق النقد العريب، لإلنامء االقتصادي واالجتامعي

 . م0999

واملجلد الثاين ، م0985 = هـ0015، ملجلد األولا(، 1) جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي العددـ 3

 جامعة، اإلسالمي مركز أبحاث االقتصاد، جدة، جملة نصف سنوية، م1111 = هـ0011عرش 

 . امللك عبد العزيز

 السنة( 39) األعداد، رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية، الدوحة(، القطرية) جملة األمةـ 0

 . م0980= هـ 0010(، 05، 01) عددانوال. م0983 = هـ0010(، 05)

، السنة السابعة عرشة، بنك ديب اإلسالمي، ديب(، 098، 096: )العددان، جملة االقتصاد اإلسالميـ 5

ـ 0007  . م0997 =ه

 هـ/0019(، 16) العدد، الرئاسة العامة إلدارة البحوث، الرياض، جملة البحوث اإلسالميةـ 6

 . هـ0001

 . م0988 = هـ0019، احتاد البنوك اإلسالمية، القاهرة(، 63) العدد، يةجملة البنوك اإلسالمـ 7
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 . ؛ م0999 = هـ0011، طرابلس(، 85) العدد، جملة التقوىـ 8

 = هـ0009، املجلد السادس، ةـاجلامعة اإلسالمي، غزة، العدد الثاين، جملة اجلامعة اإلسالميةـ 9

 . جملة نصف سنوية، م0998

 األكاديمية العربية للعلوم املالية، عامن(، 8) املجلد(، 0) العدد، الية واملرصفيةجملة الدراسات املـ 01

 . م1111 = هـ0011، واملرصفية

 السنة( 08) العدد: األعداد، جامعة الكويت، الكويت، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالميةـ 00

 = هـ0010، (00) العدد، م1111=  هـ0010( 01) والعدد، م0991 = هـ0001، الثامنة

  .م1110

 . م0983 = هـ0013(، 36) العدد، مؤسسة املسلم املعارص، القاهرة، جملة املسلم املعارصـ 01

 ، م1111، السنة التاسعة(، 09) العدد، جملة بحوث اقتصادية عربيةـ 03

 سنةال، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة(، 09) جملة بحوث اقتصادية عربية العددـ 00

 م1111، التاسعة

 :السنة، 01: العدد، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، أبوظبي، جملة منار اإلسالمـ 05

 . م0997 =هـ 0007ذي احلجة ، 11

*          *          * 
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 نامذج خاصة ببيع السلم

 (0) نموذج رقم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِذيَن آمنوا أْوفوا بالعُ   قوديأِّيا الَّ

 اإلسالمي .................مرصف 

 إعالن

 سلم صناعي إجيايب عام

 اإلسالمي عن رغبته يف إبرام عقود سلم صناعي ............. يعلن مرصف

 فعىل من جيد يف نفسه القدرة، إجيايب عام يف السلع الصناعية املبينة حسب اجلدول أدناه

 . قابلة قسم السلم بإدارة التمويلمراجعة أي فرع من فروع املرصف مل، الوفاءعىٰل 

 األجل السعر/ الوحدة العدد الوصف السلعة

 أنابيب

 بالستيكية َرْي 

 إنش 0/0مقياس /

 حملية الصنع.

  
 م31/0/1111

 م31/6/1111

سمامد عضوي 

 معاَلج

 اتـدد املواصفـحت

 من قبل.

  
 م0/01/1111

 م0/6/1111

ة ـد العالمـحديـت ِمضخات املياه

 ة،ـالسعو التجارية

 والقوة، وبلد املنشأ.

  
 م31/0/1111

 م31/6/1111

 . تعترب مستندا رشعيا يف الوصف، توجد نامذج معتمدة من قبل املرصف: مالحظة
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 : تعطى األولوية يف التعاقد للمؤسسات التالية

ة ـأو املصارف اإلسالمي، ة حسابات الزكاة يف املرصفـاملؤسسات صاحبـ 

 . األخرى

أو املصارف ، ود سلم مع املرصفـت عقـق وأن أبرمـلتي سباملؤسسات اـ 

 . اإلسالمية األخرى

 . املؤسسات التي يتمن ميثاقها األسايس عدم التعامل مع الرباـ 

 . املؤسسات التي تقدم ضامنات كافيةـ 

*          *          * 
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 (1) نموذج رقم

 طلب متويل

 . طلب متويل سلم إجيايب خاص: املوضوع

 . اإلسالمي املحرتمني .......................دة / إدارة مرصف السا

براس ، سعادتكم راجيا من حرضتكم متويل مؤسستنا املذكورة بأدناهإىٰل  أتقدم

 ،وذلك لتمويل إنتاج املصنوعات التالية، درمها إماراتيا ................ مال سلم مقداره

وارفق مع العرض عينة ، صفات واملقاييسلدى دائرة املوا، حسب املواصفات املعتمدة

 :كام ييل، تسليم املسلم فيهعىٰل  وأؤكد أن مؤسستنا قادرة، معتمدة من الدائرة املذكورة آنفا

 السعر األجل الوحدة الكمية السلعة الرقم

0 
   

  م11--/--/--

1 
   

  م11--/--/--

3 
   

  م11--/--/--

0 
   

  م11--/--/--

 : املرفقات

 . سة اجلدوىدراـ 

 . بيان املركز املايل للمؤسسةـ 

 . شهادة باشرتاك املؤسسة يف صندوق الزكاةـ 

 . واملؤسسة مستعدة لتقديم الضامنات التي يراها املرصف كافيةـ 
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 مقدم الطلب

 ....................: التوقيع .................... :اسم املؤسسة

 . م1 1--/  --/  --: بتاريخ.. ................: اليوم

 اخلاتم الرسمي للمؤسسة

*          *          * 
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 ( 3) نموذج رقم

  عقد بيع سلم

 . م11--/ --/ --: التاريخ

 : فقد تم االتفاق بني كل منتعاىٰل  بعون اهلل ................: رقم العقد

 ..................................................... :الطرف األول

  ........................ فرع .........................: الطرف الثاين

 حسب الرشوط، الطرف الثاينإىٰل  باع الطرف األول السلع املبينة أدناه بيع سلم 

 : التالية

، ا ييلـاشرتى املرصف بموجب بيع السلم من الطرف الثاين السلع املبينة فيم

 : يلالنحو التاعىٰل  وبالوصف الرشعي

 ...................................: اسم السلعة

  ........................................: الكمية

  .................................. مكان التسليم

 .............العالمة التجارية  ...............النوع ................. اجلنس

 : مواصفات أخرى

 . ----------------------------------------- ـ0

 . ----------------------------------------- ـ1

تسلم املسلم إليه رأس مال السلم كامال يف جملس العقد مبلغا وقدره ـ 1

عىٰل  مسحوب. .......................نقدا / بشيك رقم ........................ 

 . م11--/ --/-- بتاريخ....................  مرصف
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 : اآلجال التاليةإىٰل  يلتزم املسلم إليه بتسليم املسلم فيه كامال / مقسطاـ  3

 التاريخ الكمية ثمنال اسم السلعة

   
 م11--/--/--

   
 م11--/--/--

   
 م11--/--/--

   
 م11--/--/--

 ،عالهويف حالة تأخر الطرف األول عن تسليم البضاعة يف اآلجال املذكورة أ ـ0

 ،فإن للمرصف احلق أن يستويف املسلم فيه بإلزام البائع وكفيله بموجب الضامنات املقدمة

 أو من قيمة الرهن الذي، التأخريعىٰل  وإلزامهام بالتعويض عن الرضار املرتتبة، وبإلزامهام

 . التزامه بالوفاءعىٰل  قدمه املسلم إليه ضامنا

 . أو كفيل ضامن يقبله املرصف، يتعهد املسلم إليه بتقديم رهن عيني ـ5

وتسلم ، ووقع الطرفان املتعاقدان عليها، نسخة ........ حرر هذا العقد من ـ6

 . كل واحد منهم نسخة منه

 . م11--/--/--: وذلك بتاريخ

  .................. توقيعه ..................... :الطرف األول

 ................... هتوقيع ..................... :ثاينالطرف ال

 ................... توقيعه ........................... :كفيلال

 ................... توقيعه .................... :شاهد األولال

 ................... توقيعه ..................... :شاهد الثاينال
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 ( 0) نموذج رقم

د بالتسليم  تعهُّ

السلم  وبموجب عقد ........................................ يهاسم املسلم إل

أتعهد بموجب هذا السند بتسليم ، م11--/ --/--واملؤرخ بتاريخ  ......... رقم

وأنا مسؤول ، م11 --/ --/ --السلع التي أسلمت فيها عند أجل التسليم بتاريخ 

م السلع املذكورة يف بسبب التأخر عن تسلي، عن تعويض رب السلم عن أية أرضار

 : أن يتم تسليم السلع حسب املواصفات والكميات التاليةعىٰل ، وقت االستحقاق

  .................... :الكمية ................ اسم السلعة

 : النحو التايلعىٰل  املواصفات

 ـ ..............................................................0

 .......................................................ـ .......1

 ـ ..............................................................3

 ـ ..............................................................0

 ـ ..............................................................5

 .............................................................. ـ6

 ............................... يف مكان، أن يتم تسليم هذه السلعةعىٰل 

 . .................: اسم املسلم إليه

 ......................: التوقيع

  ................. :التوقيع ............... :اسم الكفيل
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 فهرس املحتويات

 الصفحة املوضوع
 

 1115       .............................................................................  املقدمة

 1119       ..............................................  تعريف عام ببيع السلم: لفصل األولا

 1100       ..............................................  : تعريف ببيع السلماملبحث األول

 1101       ............................................................  تعريف البيع لغة

 1101       ..........................................................  لغةتعريف السلم 

 1103       .........................................................  تعريف السلف لغة

 1105       ........................................................  بيع السلم اصطالحا

 1105       .........................................................  تعريف البيع رشعا

 1108       ............................................................  بيع السلم رشعا

 1113       .......................................................  حماولة لتعريف السلم

 1117       .........................................  املبحث الثاين: أدلة مرشوعية بيع السلم

 1117       .........................................  بالكتاب مرشوعية بيع السلم :أوالً 
 1135       ...................................... مرشوعية السلم يف السنة الرشيفة  :ثانياً 

 1136       ...............................................................   : اإلمجاعثالثاً 

 1101       ..............................................................   : القياسرابعاً 

 1101       .............................................  خالف القياس؟ هل السلم عىلٰ 

 1150       ..............................................  حتقيق القول بأن السلم رخصة

 1163       ................................................  احلكمة من مرشوعية السلم
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 الصفحة املوضوع

 1169       .........................................  مقومات بيع السلم ورشوطه الفصل الثاين:

 1170       ..............................................  املبحث األول: مقومات بيع السلم

 1173       ...............................................................  : الصيغةأوالً 

 1180       ..............................................................  : العاقدانثانياً 

 1180       ..........................................................  : املعقود عليهثالثاً 

 1181       .......................................................  : موضوع العقدرابعاً 

 1180       ............................................  الرشوط يف بيع السلم البحث الثاين:

 1187       .....................................................  : رشوط رأس املالأوالً 

 1187       ..............................  الرشط األول: قبض رأس املال يف جملس العقد

 1191       .............................................  الرشط الثاين: أن يكون معلوما

 1198       ...................................................  مدى اعتبار الشيك قبضا

 1011       .....................................................  : رشوط املسلم فيهثانياً 

 1010       ............................................  أن يكون معلوم القدر والصفات

 1005       ............................................................  أن يكون مؤجال

 1017       ......................................................  أن يكون دينا يف الذمة

 1030       ....................................  أن يكون عام الوجود عند حلول األجل

 1036       ...........................................................  تعيني حمل اإليفاء

 1001       ........................................  يتعني بالتعيني أن يكون املسلم فيه مما

 1000       ...............................................  : رشوط يف الالبدلني معا  ثالثا

 1009       ............................................  الفصل الثالث: مزايا بيع السلم وخماطره

 1050       ..................................................  املبحث األول: مزايا بيع السلم
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 الصفحة املوضوع

 1050       ..................................................  الرشعية: مزايا السلم أوالً 

 1057       ......................................................  : املزايا االقتصاديةثانياً 

 1089       ........................................................  : املزايا السياسيةثالثاً 

 1091       .....................................................  : املزايا االجتامعيةرابعاً 

 1097      ...................................................  املبحث الثاين: خماطر بيع السلم

 1097       ......................................  : ظهور رأس املال معيبا بعد قبضهأوالً 

 1111       .......................................  ألجل: عدم التسليم عند حلول اثانياً 

 1103       ..............................................  : موت املسلم إليه أو غيابهثالثاً 

 1107       ..................................................... : انقطاع املسلم فيهرابعاً 

 1113       .......................... : عدم مطابقة املسلم فيه الصفة املتفق عليها خامساً 

 1139       .......................................... : ختزين السلع املشرتاة سلام سادساً 

 1100       .........................................  : االختالف يف مكان التسليمسابعاً 

 1106       ..................................................  : االختالف يف األجلاً ثامن

 1151       ..................................  : عدم وجود قانون معامالت رشعيتاسعاً 

 1163        الوضعي الفصل الرابع: مقارنة بيع السلم مع املعامالت املامثلة يف الفقه اإلسالمي والفكر

 1165       ..........................................  املبحث األول: الواقع املعارص لبيع السلم

 1166       ....................................................  السلم يف القانون اللبناين

 1167       ...................................................  السلم يف القانون املرصي

 1169       ...................................................  يف القانون  املدين األردين

 1171       ............................................  السلم يف القانون املدين اإلمارايت

 1170       ..................................  بيع السلم يف جملة األحكام العدلية العثامنية

 1171       ...................................  واقع تطبيق السلم يف املصارف اإلسالمية
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 1179       ...........  املبحث الثاين: املوازنة بني بيع السلم واملعامالت املشاهبة يف الفقه اإلسالمي

 1179       ............................................  الفرق بني رأس املال واملسلم فيه

 1181       ......................................  املوازنة بني بيع السلم والبيوع األخرى

 1193       .............................  املوازنة بني السلم واملعامالت الرشعية األخرى

 1313        يف الفكر القتصادي الوضعي وازنة بني بيع السلم لواملعمالت املشاهبةاملبحث الثالث: امل

 1310       ......................................................  معلومية الثمن واملثمن

 1300       .......................................................  التعويض عن األجل

 1300       ...................................................................  اخليارات

 1306       .....................................................................  القبض

 1309       ....................................................  بيع املسلم فيه قبل قبضه

 1331       .........................................  صور من القبض يف الوقت احلارض

 1339       ....................................  الفصل اخلامس: التطبيقات املعارصة لبيع السلم

 1300       ............................  املبحث الول: تطبيق بيع السلم يف التمويل الزراعي

 1300       ......................  الزراعي بالسلم : اجلوانب الفقهية لتمويل اإلنتاجأوالً 

 1301       ..............................................  التمويل يف جمال اإلنتاج النبايت

 1300       ............................................ يواين التمويل يف جمال اإلنتاج احل

 1363       ...................  : اجلوانب االقتصادية لتمويل اإلنتاج الزراعي بالسلمثانياً 

 1363       .............................................  مفهوم اإلنتاج الزراعي وأمهيته

 1360       .............  واقع اإلنتاج الزراعي يف مواجهة العقبات التي تعرتض الزراعة

 1380       .............................................  أوجه متويل الزراعة ببيع السلم

 1388       ........................................  ر السلم الزراعيطرق مواجهة أخطا
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 1396       ............................  املبحث الثاين: تطبيق بيع السلم يف التمويل الصناعي

 1396       .....................  : اجلوانب الفقهية لتمويل اإلنتاج الصناعي بالسلمأوالً 

 1398       ......................................................  متويل السلم الصناعي

 1013       ..................  سلم: اجلوانب االقتصادية لتمويل اإلنتاج الصناعي بالثانياً 

 1016       ............................................  أهم الصناعات يف العامل اإلسالمي

 1019       ................................  االختالل السلعي يف صناعة العامل اإلسالمي

 1001       .............................................  دور الدولة يف اإلنتاج الصناعي

 1005       ..............................................  ضوابط متويل السلم الصناعي

 1011       .................................  واقع متويل الصناعة يف املصارف اإلسالمية

 1018       ................................................  الصناعة بالسلموجوه متويل 

 1030       ...............................................  واقع متويل املشاريع الصغرية

 1036       ...........................  تطبيق بيع السلم يف التمويل التجاري املبحث الثالث:

 1036       ..........................................  اجلوانب الفقهية للسلم يف التجارة

 1003       .............................................  مفهوم النشاط التجاري وأمهيته

 1006       ....................................  واقع التجارة يف العامل العريب واإلسالمي

 1009       .......................................  أوجه االستفادة من السلم يف التجارة

 1009       ......................................................  : السلم الصناعيأوالً 

 1050       ........................................................ : السلم الزراعيثانياً 

 1056       .................................................  بيع السلم ومتويل الغارمني

 1063       ..................................... خماطر السلم التجاري وطرق مواجهتها 

 1076       ....................................  اآلثار القتصادية لعقد السلماملبحث الرابع: 
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 1076       ............................................  جمال السلع التي جيوز السلم فيها

 1076       ....................................................  للسلم درجة متويل عالية

 1077       ............................................  حتقيق العدل وحماربة االستغالل

 1078       ...............................................................  حماربة البطالة

 1079       ................................................  حتقيق االستقرار االقتصادي

 1081       .......................................................  احلد من آثار التضخم

 1081       ............................................................  يةالسياسة النقد

 1083       ............................................................  حماربة االحتكار

 1083       ...................  سامهة يف ختليص األمة اإلسالمية من ختلفها االقتصاديامل

 1080       ................................... زيادة القدرة االستيعابية يف البالد اإلسالمية 

 1085       .................................  زيادة التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية

 1088       ..............................  إلسالميةمثال تطبيقي لبيع السلم بني البلدان ا

 1096       ...............................  العقبات أمام تطبيق السلم بني البلدان العربية

 1515       ....................................................................... قائمة املراجع

 1515       ............................................................  نامذج خاصة ببيع السلم

 1515       ......................................................................  إعالن

 1515       .....................................................  سلم صناعي إجيايب عام

 1517       ................................................................  طلب متويل

 1519       ...............................................................  عقد بيع سلم

د بالتسليم  1530       ..............................................................  تعهُّ

 1533       ..................................................................  حتوياتفهرس امل
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