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 لَـمالس   -3

 هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس السلم :

 العقد.

ل مثمنه، وبيع آجل بعاجل. ل ثمنه، وأُج ِّ  فهو بيع ُعج ِّ

 كأن يعطيه ألف لاير على أن يسلمه مائة كيلو من تمر العجوة بعد سنة.

 ويسمى السلف تارة.. والسلم تارة.

 :أحوال البيع والشراء 

 الثة أحوال:البيع له ث

 : أن يدفع البائع السلعة للمشتري، ويأخذ الثمن، وهو البيع الحال.األولى

 : أن يقدم البائع السلعة، ويؤخر المشتري الثمن، وهو بيع األجل.الثانية

 : أن يقدم المشتري الثمن، ويؤخر البائع السلعة، وهو بيع السلم.الثالثة

ً بالناس، وتيسيراً عليهم وقد أباح هللا عز وجل هذه الصور الثالث ر فقا

 في معامالتهم، البائع والمشتري على حد سواء.

 :حكم السلم 

 السلم عقد جائز، وإذا تم بشروطه لزم البائع والمشتري.

 .[282]البقرة:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى:  -1

ضي  هللاُ ع نو   -2 م  النَّ  :ال  ق   اُهـم  ع نِّ اْبنِّ ع بَّاٍس ر  ي  ق دِّ ين ة  و  الملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ دِّ يُْسلِّفُون   ُهـمْ م 

مْ بِّال ن  تَـّ يْ رِّ السَّ ، ف قال: تـ  الثَّالث  ْن أْسل ف  »نِّ و  يم  ْعلُوٍم،  فِّـيش ْيٍء ف   فِـّ ْيٍل م  ك 
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ْعلُوٍم، إِّ  ْزٍن م  و  ىو  ْعلُومٍ  لـ  ٍل م   .(1)متفق عليه .«أج 

 :حكمة مشروعية السلم 

ناس، وتيسيراً على المحتاجين، فكما يجوز تأجيل أباح هللا السلم رحمة بال

الثمن في البيع، يجوز تأجيل المبيع في السلم، ومتى كان المبيع معلوماً 

ً ومضموناً، وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع  وموصوفا

عند حلول األجل، كان المبيع ديناً من الديون التي يجوز تأجيلها؛ النتفاء 

 هالة.الغرر والج

 :أقسام البيع 

 ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أربعة أقسام:

 : وهو بيع السلع بالدراهم والدنانير ونحوهما.األول: البيع المطلق

: وهو بيع العين بالعين نحو بيع الجمل بالسيارة، وبيع الثاني: بيع المقايضة

 الثوب بالحنطة.

هو بيع الثمن المطلق بالثمن د، ونقبال دنق: وهو بيع الالثالث: بيع الصرف

المطلق، وهو الدراهم والدنانير، والرياالت والدوالرات ونحو ذلك من 

 العمالت المتداولة.

 : وهو بيع الدين بالعين.الرابع: بيع السلم

مفإن الُمسْ  فيه بمثابة المبيع وهو دين، ورأس المال بمثابة الثمن المسلم  لـ 

 فهو عين.

عين األولين، ويشترط القبض في النوعين وال يشترط القبض في النو
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 رين.يخاأل

ففي الصرف يشترط قبض البدلين، وفي السلم يشترط قبض أحد البدلين 

 وهو ثمن السلعة المؤجلة.

 :شروط صحة السلم 

 يشترط في صحة السلم ما يشترط في البيع.

 ويشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع لضبطه، وهي نوعان:

 .. وشروط في المسلم فيه.الثمنشروط في 

 فهي: أما شروط الثمن

 أن يكون معلوم الجنس.. معلوم المقدار.. وأن يسلم في مجلس العقد.

 وأما شروط المسلم فيه فهي:

أن يكون المبيع في الذمة.. وأن تُعلم صفته ومقداره.. وأن يكون األجل 

 معلوماً.

ً للم سلم فيه، بل يراعي وال يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا

 وجوده عند حلول األجل.

ويجوز أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه مع بقاء عقد السلم؛ ألنه عوض 

مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عنه كسائر الديون من قرض 

 وغيره.

 :ما يجوز فيه السلم 

 يجوز السلم في أربعة أشياء:

 ات.روعوالمعدودات.. والمذالمكيالت.. والموزونات.. 
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 : كالحبوب من بر وأرز ونحوهما.فالمكيالت

 هي كل ما يُضبط بالوزن كالثمار والزيوت ونحوها.: والموزونات

هي كل سلعة تضبط بالعدد مع التساوي، كالسيارات، واآلالت، : والمعدودات

 والمصنوعات، والحيوانات، والجوز ونحو ذلك.

 : كاألقمشة، واألراضي ونحو ذلك.روعاتوالمذ

ا نِّ اْبنِّ ع ب اٍس ع   -1 ْنـُهـم  ي  هللاُ ع  ضِّ م  الن  ر  : ق دِّ ي  ق ال  ين ة ، و  الملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ دِّ  ُهـمْ م 

ييُْسلِّفُون   ن   فِـّ الس  ن ة  و  ، الس  ارِّ يْ الث م  : تـ  ْن أْسل ف  »نِّ ف ق ال  يم  مْ  فِـّ يُْسلِّْف لٍر، ف  تـ 

ي ْعلُوٍم، إ فِـّ ْزٍن م  و  ْعلُوٍم، و  ْيٍل م  ىك  ْعلُومٍ  لـ  ٍل م   .(1)متفق عليه  «.أ ج 

يع ْن أ  و   -2 افِّعٍ  بِـّ ْنـهُ ر  ي  هللاُ ع  ضِّ ُسول  ار  ُجٍل ب ْكراً ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أ ن  ر  ْن ر  اْست ْسل ف  مِّ

ْت ع   م  ْيـهِّ ف ق دِّ هُ،  لـ  ُجل  ب ْكر  ي  الر  افِّعٍ أ ْن ي ْقضِّ ب ا ر 
ر  أ  ، ف أ م  د ق ةِّ ْن إِّبِّلِّ الص  إِّبٌِّل مِّ

ع  إِّ  ج  ْيـهِّ ف ر  افِّعٍ  لـ  :  أ بُو ر  مْ ف ق ال  ْد  لـ  يأ جِّ : فِـّ ياً، ف ق ال  ب اعِّ ي اراً ر  ا إِّال  خِّ هِّ »ه  أ ْعطِّ

ي ار  الن اسِّ أ ْحس   اءً  نُـُهـمْ إي اهُ، إن  خِّ  .(2)أخرجه مسلم .«ق ض 

                                                 

 (.1604(, ومسلم برقم )2239أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1600برقم )أخرجه مسلم ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com


