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S 
إن عقد السلم من العقود اليت اهتم بها الفقه اإلسالمي، وهذا نظرا ألهميته البالغة يف 

هذا العقد ّد ، ويعاليت تنضبط بالوصف التعامالت االقتصادية، وذلك بتمويل خمتلف املعامالت

ة، ولقد انتشر التعامل بهذه الصيغة خاصة من الربويللمعامالت من البدائل الشرعية 

 املصارف اإلسالمية.

وإميانا منا بهذه األهمية ارتأينا إماطة اللثام عن مسائله الفقهية اليت حتتاج إىل توضيح وبيان 

لكي يكون املسلم على بينة من أمره يف حالة تعامله بهذا العقد، معززين ذلك ببيان ما 

ليت ختدم الكثري من اجملاالت احليوية يف حياة الفرد واجملتمع، استجد من صوره املعاصرة ا

كقطاع التجارة والصناعة والزراعة، وهذا ما سوف نوضحه من خالل هذا املقال بإذنه 

 تعاىل.

The act of Forward buying (Salam) and its contemporary 
practices 

 Summary   
 The act of Forward buying "Salam" is one of the contracts that is 
interested in Islamic jurisprudence, because its great importance 
in economic transactions, particularly in the financing, so The act 
of "Salam" is considered as one of the alternative legitimacy 
transactions of usury, 
 and has spread especially by Islamic banks. 

And for this importance, we decided to uncover its doctrinal 
questions, that need to be clarified and explained in the case of 
dealing with this kind of contracts. supported that by the Clarifying 
of his contemporary kinds, which serve many vital areas in the life 
of the individuals and society, like sector of trade industry, and 
agriculture. that what we will clarify through this article if God 
wished. 

 تعريف السلم: ـ أوال

التقديم والتسليم: لغة ـ أ
(1)

فضة يف سلعة  وأ، وهو أن تعطي ذهبا 

معلومة، إىل أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إىل صاحب السلعة، 
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وأسلم الرجل يف الطعام، أي أسلف فيه، وسلمته إليه
(2)

والّسلم لغة: ، 

أهل احلجاز، والّسَلف: لغة أهل العراق
(3). 

 : ـ اصطالحا ب

رح ومنها وردت عدة تعاريف للسلم لدى فقهاء املالكية منها ما حيتاج إىل ش

 ما هو واضح ال حيتاج إىل ذلك نورد بعضها على النحو اآلتي:

: "عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة تعريف ابن عرفة )رمحه اهلل(ـ  1

(4).بغري عني وال منفعة غري متماثل العوضني"
 

 ـ ويف تعريفات أخرى لفقهاء املالكية )رمحهم اهلل تعاىل(:2

بعني حاضرة أو ما هو يف حكمها  "بيع معلوم يف الذمة حمصور بالصفة-

إىل أجل معلوم".
(5)

 

ـ"هو أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف يف الذمة إىل أجل".
(6)

 

(7).ـ "بيع موصوف مؤجل يف الذمة بغري جنسه"
 

السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس  : إّنثانيا ـ حكم السلم

عندك
(8)

اب والسنة بأدلة من الكتمشروعيته واقد استدل الفقهاء على 

 واإلمجاع:

 :أ ـ من الكتاب

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال عز وجل

: أشهد أّن الّسلم قال ابن عباس، [282]سورة البقرة: {مئ

املضمون إىل أجل مسّمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه 

اآلية.
(9)

 

 : ب ـ من السنة النبوية الشريفة

 ا ما يأتي:هناك مرويات كثرية جنتزئ منه

املدينة وهم يسلفون بالتمر  قال: "قدم النيب  ـ عن ابن عباس 1

السنتني والثالث، فقال: من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم 

إىل أجل معلوم".
(10) 
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ـ عن حممد بن أبي اجملالد قال: "بعثين عبد اهلل بن شداد وأبو بردة إىل  2

يف عهده  سله هل كان أصحاب النيب : فقاال  عبد اهلل بن أبي أوفى 

 يسلفون يف احلنطة؟.

قال عبد اهلل: كنا نسلف نبيط
(11) 

أهل الشام يف احلنطة والشعري والزيت يف 

كيل معلوم إىل أجل معلوم، قلت: إىل من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا 

نسأهلم عن ذلك ثم بعثاني إىل عبد الرمحن بن أبزى فسألته فقال: كان 

أهلم حرث أم ال".نسأهلم ومل  النيب يسلفون على عهد  لنيب أصحاب ا
(12)

 

 :ـ من اإلمجاع ج

قال اإلمام القرطيب )رمحه اهلل(: "أمجع كل من حيفظ عنه من أهل  

العلم
(13) 

على أن السلم اجلائز أن يسلم الرجل إىل صاحبه يف طعام 

إىل  معلوم موصوف، من طعام أرض عامة ال خيطئ مثلها، بكيل معلوم،

أجل معلوم بدنانري أو دراهم معلومة، يدفع من أسلم فيه قبل أن 

يفرتقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وّسميا املكان الذي يقبض فيه 

الطعام، فإذا فعال ذلك وكان جائز األمر، كان سلما صحيحا ال أعلم أحدا 

من أهل العلم يبطله".
(14)

 

الفقهاء بيع السلم ببيع : مّسى ثالثا ـ احلكمة من مشروعية السلم

ه من املصاحل احلاجية والضرورة تدعو إليه، فصاحب رأس احملاويج، ألّن

، املال حمتاج إىل أن يشرتي السلع سواء أكانت زروعا أو ثيابا أو غري ذلك

وصاحب السلعة حمتاج إىل املال لكي ينفق على السلعة، فمثال إذا كان 

مؤونة احلصاد والسقي واجلين وإذا كان ه حيتاج إىل شراء البذور وفالحا فإّن

صانعا فإنه حيتاج لألموال لشراء املواد األولية ولذا مسي هذا البيع بيع 

وال شك أن يف جوازه مصلحة لكال الطرفني. ،املفاليس
(15) 

 

: رابعا ـ شروط السلم
 

 :ـ الشروط املشرتكة بني رأس املال واملسلم فيه

 وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي: 

ـ أن يكون كل واحد منهما مما يصح متلكه وبيعه، حترزا من اخلمر  1

واخلنزير وغري ذلك من األشياء احملرمة.
(16)
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ـ أن يكونا خمتلفني جنسا جتوز النسيئة بينهما، إذ ال جيوز تسليم الذهب  2

ذلك ربا، وال جيوز كذلك تسليم الطعام  والفضة أحدهما يف اآلخر، ألّن

والعروض واحليوان، الطعام يف الذهب والفضة ليم بعضه يف بعض وجيوز تس

وجيوز تسليم العروض بعضها يف بعض وكذلك تسليم احليوان بعضه يف 

بعض بشرط اختالف األغراض واملنافع فيه.
(17)

 

ـ أن يكون كل واحد منهما معلوم اجلنس والصفة واملقدار 3
(18)

. 

قدا وجيوز أن يسلم يف جملس العقد: أي أن يكون ن :ـ شرط رأس املال

تأخريه يومني أو ثالثة
(19)

، وال جتوز الزيادة على ثالثة أيام وإال أصبح بيع 

دين بدين وذلك حرام حلديث ابن عمر )رضي اهلل عنهما( قال: "نهى النيب 

  ."عن بيع الكالئ بالكالئ
(20)

 

إن فقهاء املالكية جييزون اخليار يف السلم، بشرط أن تكون مدة اخليار 

 ثا فقط.يومني أو ثال

 : ـ شروط املسلم فيه

 هناك شروط عدة حناول إمجاهلا يف اآلتي:

، احرتازا من الّسلم احلال، فقد ذهب ـ أن يكون مؤجال إىل أجل معلوم 1

وأجازه الشافعيةاحلال، السلم أهل العلم إىل عدم جواز اجلمهور 
(21)

، والراجح 

 ال.عدم اجلواز ألن عقد السلم أبيح للحاجة، وال حاجة مع احل

ما ختتلف فيه األسواق كاخلمسة عشر يوما، وال حد ألكثره  التأجيل وأقل

إال ما ينتهي إىل الغرر لطوله، وجيوز أن يكون األجل إىل اجلذاذ أو احلصاد 

وشبههما
(22)

. 

: "وانفرد مالك دون الفقهاء باألمصار )رمحه اهلل(القرطيب قال اإلمام 

 رآه معلوما". جبواز البيع إىل اجلذاذ واحلصاد، ألنه

: "وأجل السلم أحب قال اإلمام ابن أبي زيد القريواني )رمحه اهلل(

إلينا أن يكون مخسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر"
(23)

أي إذا ، 

اختلف بلد تسليم املسلم فيه عن مكان قبض رأس املال فال تشرتط 

الب يف هذه املدة وتكون املسافة ما بني البلدين أجل السلم، ألن الغ

اختالف املواضع اختالف األسعار
(24)

. 
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 مسائل متفرقة يف السَّلم:

: األفضل تعيني مكان التسليم، قال املازري: أوال: مكان التسليم

"يستحب تعيني مكان القبض دفعا للنزاع"
(25)

وإذا مل يتفقا على مكان ، 

معني يكون مكان العقد هو مكان التسليم
(26)

،
 

وال يفسد العقد بعدم 

املكان حلديث ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حيث مل يذكر فيه  تعيني

كما بني الكيل  مكان قبض السلم ولو كان من شروطه لبينه، النيب 

(27).والوزن واألجل ومثله حديث ابن أبي أوفى
 

: قد يكون بيع املسلم فيه ـ السلعة ـ ثانيا: بيع املسلم فيه قبل قبضه

يختلف احلكم باختالف الشخص الذي لبائعه وقد يكون لغري بائعه، ف

 يباع له املسلم فيه، وفق احلالتني اآلتيتني:

 : بيع املسلم فيه لبائعه: وهنا نتصور الصورتني اآلتيتني:أ ـ احلالة األوىل

 : إذا كان مبثل الثمن أو أقل جاز ذلك.الصورة األوىل

إطار  : إذا كان بأكثر من الثمن مينع ذلك ألنه يدخل يفالصورة الثانية

 التلبس بالقرض الذي جر منفعة.

: بيع املسلم فيه من غري بائعه: جيوز ذلك بغض النظر ب ـ احلالة الثانية

عن الثمن سواء أكان أكثر أو أقل أو مبثل مثنه بشرط أن يكون ذلك يدا 

(28).بيد، إذ ال جيوز التأخري للغرر، ألنه انتقال من ذمة إىل ذمة
 

: قد يتمكن املسلم إليه ه قبل األجلتعجيل دفع املسلم في: ثالثا

من توفري املسلم فيه قبل األجل، فهل جيوز أن يدفعه إىل رب السلم أم 

البد من انتظار موعد حلول األجل؟ اختلف فقهاء املالكية يف هذه 

 املسألة إىل القولني اآلتيني:

: ال يلزم قبض املسلم فيه قبل حلول موعد األجل وبذلك ـ القول األول

اإلمام مالك )رمحه اهلل(قال 
(29)

خبالف غري املسلم من بيع أو قرض فقد  

(30).اتفق فقهاء املالكية )رمحهم اهلل( على أنه يلزم قبوله قبل أجله
 

: يلزم قبض املسلم فيه قبل األجل بفرتة قصرية كاليوم ـ القول الثاني

(31).واليومني وقد قال بذلك املتأخرون من املالكية
 



(499) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

شخصا أسلم يف سلعـة  لو أّن :ليم يف املوعد احملددتعذر التس: رابعا

معينـة، فلما حل األجل تعذر التسليم، حبيث مل يتمكن املسلم إليه من 

: قال اإلمام ابن رشد )رمحه اهلل(إحضار هذه السلعة فما احلكم يف ذلك؟ 

اختلف العلماء فيمن أسلم يف شيء من الثمر فلما حل األجل تعّذر "

ذلك املسلم فيه وخرج زمانه"تسليمه حتى عدم 
(32)

اختلف فقهاء  

 املالكية يف هذه املسألة إىل اآلراء اآلتية:

: هو باخليار بني الصرب إىل املوعد القادم أو أخذ الثمن، أ ـ الرأي األول

وهذا قول ابن القاسم والرواية املعتمدة عن اإلمام مالك )رمحهما اهلل(. 

 الذمة وبالتالي فهو باق على ودليلهما أن العقد وقع على موصوف يف

أصله وليس من شرط جوازه أن يكون من مثار هذه السنة، إذا كان 

السلم يف الثمار على سبيل املثال: وإمنا هو شرط وضعه امُلْسِلم فهو يف 

ذلك باخليار بني أن يصرب إىل العام املقبل أو يأخذ الثمن.
(33)

 

شيء موصوف يف الذمة  ولكن يرّد على هذا الدليل بأن العقد وقع على

 وأن األجل حمدد، فيجب احرتامه.

: على رب السلم أن يصرب إىل العام املقبل، وال جيوز له ب ـ الرأي الثاني

 أن يأخذ الثمن، وبذلك قال اإلمام سحنون )رمحه اهلل(.

: يفسخ العقد ضرورة وال جيوز التأخري، وبذلك قال ـ الرأي الثالث ج

(، ودليله أن ذلك يعترب من بيع الدين بالدين وذلك اإلمام أشهب )رمحه اهلل

حمرم، ويرد عليه أن النهي منصب على من يقصد ذلك خبالف من اضطر 

إليه.
(34)

 

يرجح القول األول، وهو اختيار ابن جزيءالرتجيح: 
(35) 

من املالكية 

 فيما يظهر من صنيعه.

:خامسا: التعويض
(36)

إذا أبرم شخص عقد سلم مع آخر، ولكن عند  

حلول األجل مل يستطع أن يوفر املسلم فيه املتفق عليه وتوفرت لديه 

سلعة أخرى، فهل جيوز أن يعطيه تلك السلعة عوضا عن املسلم فيه 

املتفق عليه أم ال؟ لقد فصَّل فقهاء املالكية )رمحهم اهلل( يف هذه املسألة 

 باختالف العرض املسلم فيه. على النحو اآلتي:
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ا كان املسلم فيه طعاما: ال جيوز أن يأخذ عوضا عنه : إذاحلالة األوىل ـ

طعاما من جنس مغاير ألنه من بيع الطعام قبل قبضه وهذا منهي 

عنه. أما إذا كان الطعام املعوض به من نفس اجلنس مع اختالف يف 

الصفة جاز ذلك مثل لوبيا بيضاء واألخرى محراء أو زبيب أبيض واآلخر 

من اآلخر أو أدنى جاز هذا التعويض بعد  أسود. فإذا كان أحدهما أجود

 األجل ال قبله، ألنه من الرفق واملساحمة.

: "وجيوز التعويض عند حلول قال اإلمام ابن عبد الرب )رمحه اهلل(

األجل باألجود من املسلم فيه أو أردأ إذا وقع تراض بني الطرفني، ألن 

ل األدنى يف األجود حسن قضاء، وخري الناس أحسنهم قضاء، ويف قبو

إحسان وتنازل من رب السلم، وجيوز أخذ قمح عوض شعري أو شعري 

عوض قمح ألنهما عند امللكية يعتربان صنفا واحدا، بشرط أن ال يكون 

ذلك قبل حلول األجل".
(37)

 

، ألنه إذا كان العوض ووجهة نظر املالكية يف عدم اجلواز قبل األجل

قبيل ضع وتعجل، وهذه  أقل من املسلم فيه يف اجلودة اعترب ذلك من

قاعدة تعترب أصال من أصول الربا، أما إذا كان أجود، فهو عوض عن 

 الضمان.

: جاز التعويض بأي إذا كان املسلم فيه غري طعام: احلالة الثانية ـ

جنس، إذا مت قبض اجلنس اآلخر مكانه، وال جيوز تأخري القبض لكي ال 

 يصبح من باب بيع الدين بالدين.

قالة يف السلمسادسا: اإل
(38)

: إذا ندم املبتاع يف السلم وقال للبائع: أقلين 

وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فقد منع اإلمام مالك )رمحه اهلل( ذلك، 

قال اإلمام ابن رشد )رمحه اهلل( : "واعتل مالك يف ذلك خمافة أن يكون 

ذلك  املشرتي ملا حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله فكان

من باب بيع الطعام إىل أجل قبل أن يستوفى".
(39)

 

: "فإذا ندم املشرتي، فقال قال اإلمام مالك )رمحه اهلل( يف املوطإ

للبائع: أقلين وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك ال يصلح، وأهل 

العلم ينهون عنه وذلك أنه ملا حل الطعام للمشرتي على البائع، أخر عنه 
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ن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إىل أجل، قبل أن حقه، على أ

يستوفى".
(40)

 

ويرد على املالكية بأن املنع ال دليل عليه، واجلواز يدخل يف إطار املعروف 

: "من أقال واإلحسان الذي أمر به املوىل عز وجل، حيث قال النيب

مسلما أقال اهلل عثرته
(41)

: "من أنظر معسرا أو وضع عنه وقال أيضا، 

اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله". أظله
(42)

 

كما مل جيّوز فقهاء املالكية حالة ما إذا حل األجل، فأخذ املشرتي البعض 

نهى عن بيع  بيعا وسلفا وقد ورد أن النيب ّد وأقال يف الباقي، ألنه يع

وسلف".
(43) 

 ـ التطبيقات املعاصرة لعقد السلم:

ستجابة حلاجات التمويل املختلفة، اإلسالمية متتاز باملرونة واالالشريعة إن 

سواء أكان هذا التمويل قصري املدى أم متوسطا أم طويال، وذلك حسب 

االتفاق بني املتعاقدين، وقدرة كل واحد منهما، مع مراعاة مصلحة 

الطرفني، وذلك باستجابته حلاجيات شرائح خمتلفة ومتعددة من العمالء، 

ني، أم املقاولني، أم من التجار، سواء أكانوا من املزارعني، أم الصناعي

أرباب الزروع والثمار والتجارات حيتاجون إىل النفقة على  وهذا ألّن

أنفسهم وأعماهلم لتكتمل، وقد تعوزهم النفقة يف ذلك، فأجيز هلم السلم 

 ويرتفق املسلِّم باالسرتخاص.لريتفقوا 

ر فإنه ميكن أن يطبق عقد السلم يف إمداد احلرفيني وصغا ؛وعليه

املنتجني الزراعيني والصناعيني مبستلزمات اإلنتاج يف صور خمتلفة على 

شكل معدات وآالت، أو مواد أولية، أو مواد خام كرأس مال سلم مقابل 

 احلصول على بعض منتجاتهم، قصد إعادة تسويقها من جديد.

ولقد ورد يف ذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي يتطرق لعقد السلم 

 والذي ينص على ما يأتي: 8/د 98/2عاصرة حامال للرقم وتطبيقاته امل

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأبي ظيب 

إىل  1املوافق  ه1111ذي القعدة  6إىل  1من العربية املتحدة بدولة اإلمارات 

طالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص ام. بعد 1991أبريل  6
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"السلم وتطبيقاته املعاصرة" وبعد استماعه إىل املناقشات اليت  وعموض

 دارت حوله   

 :ـ قرر أوال بشأن السلم ما يلي

أ ـ السلع اليت جيري فيها عقد السلم تشمل كل ما جيوز بيعه وميكن ضبط 

صفاته ويثبت دينا يف الذمة، سواء أكانت من املواد اخلام، أم من 

 ات.املزروعات، أم من املصنوع

ب ـ جيب أن حيدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معني، أو بالربط 

بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه خيتلف اختالفا يسريا ال يؤدي 

 للتنازع كموسم احلصاد.

ـ األصل تعجيل قبض رأمسال السلم يف جملس العقد وجيوز تأخريه  ج

دة التأخري مساوية، أو ليومني أو ثالثة ولو بشرط، على أن تكون م

 زائدة على األجل احملدد للسلم.

د ـ ال مانع شرعا من أخذ املسلم )املشرتي( رهنا أو كفيال من املسلم 

  .إليه)البائع(

ـ جيوز للمسلم )املشرتي( مبادلة املسلم يف شيء آخر ـ غري النقد ـ بعد  هـ

يث إنه مل حلول األجل، سواء كان االستبدال جبنسه، أم بغري جنسه، ح

يرد يف منع ذلك نص ثابت وال إمجاع، وذلك بشرط أن يكون البدل صاحلا 

 ألن يعجل مسلما فيه برأس مال السلم.

و ـ إذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه عند حلول األجل فإن 

املسلم )املشرتي( خيري بني االنتظار إىل أن يوجد املسلم فيه وفسخ العقد 

 عن إعسار فنظرة إىل ميسرة.عجزه وإذا كان وأخذ رأس ماله، 

ز ـ ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه، ألنه عبارة 

 عن دين وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري.

 قرار بشأن التطبيقات املعاصرة للسَّلم:

 االقتصاد السلم يف عصرنا احلاضر أداة متويل ذات كفاءة عالية يف يعّد

واستجابتها مرونتها ، من حيث اإلسالميةاملصارف نشاطات اإلسالمي ويف 

، سواء أكان متويال قصري األجل، أم متوسطه، أم التمويل املختلفةحلاجات 
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طويله، واستجابتها حلاجات شرائح خمتلفة ومتعددة من العمالء، سواء 

قاولني، أم من أكانوا من املنتجني الزراعيني، أم الصناعيني، أم امل

، التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأمسالية األخرى

 وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي:

أ ـ يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية خمتلفة، حيث بتعامل 

املصرف اإلسالمي مع املزارعني الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة يف 

املوسم من حماصيلهم، أو حماصيل غريهم اليت ميكن أن يشرتوها ويسّلموها 

من حماصيلهم، فُيقدم هلم بهذا التمويل نفعا بالغا التسليم يف أخفقوا إذا 

 ويدفع عنهم مشقة العجز املالي عن حتقيق إنتاجهم.

ب ـ ميكن استخدام عقد السَّلم يف متويل النشاط الزراعي والصناعي ال 

ويل املراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع واملنتجات الرائجة سيما مت

 وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار جمزية.

عقد السلم يف متويل احلرفيني وصغار املنتجني الزراعيني تطبيق ـ ميكن  ج

والصناعيني عن طريق إمدادهم مبستلزمات اإلنتاج يف صورة معدات 

مقابل احلصول على بعض منتجاتهم سلم مال أس كرأولية مواد وآالت، أو 

وإعادة تسويقها.
(44) 

 اخلامتة:

 من خالل ما سبق ميكن أن نستنتج ما يأتي:

أمجع الفقهاء من أهل العلم على أن السلم جائز فاملثمن يف البيع  لقد .1

وألن بالناس  ،أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت يف الذمة كالثمن

والثمار والتجارات حيتاجون إىل النفقة  حاجة إليه ألن أرباب الزروع

وقد تعوزهم النفقة  جعلى أنفسهم أو على الزروع وحنوها، حتى تنض

 . لريتفقوا ويرتفق املسلم باالسرتخاص.للحاجةفجّوز هلم السلم دفعا 
من عقود االستثمارات احلديثة، وهو من الصيغ ّد إن عقد السلم يع .2

 املتعامل بها يف املصارف اإلسالمية.
 عقد السلم من البدائل الشرعية للقروض الربوية.ّد يع .3
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السلم يؤدي إىل تشجيع االستثمار، وتطوير االقتصاد، سواء يف اجملال  .1

 االقتصادي أو الزراعي.
لالستثمار، البطالة وتوفري فرص يساهم عقد السلم يف القضاء على  .1

لك وذلك بتزويد من يريد االستثمار بالعتاد ورأس املال، ويساهم كذ

 يف توفري السلع.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .021( التعريفات للجرجاني 1)

 . 4/021( الفريوزأبادي: القاموس احمليط، دار الكتاب العربي. مادة: "الّسلم"، 2)

 .4/011ي البن حجر العسقالني ( فتح الباري شرح صحيح البخار3)

م. حتقيق د: حممد أبو األجفان، والطاهر املعموري. دار 0111: 0( الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ط4)

، 0/214 بريوت .دار الفكر ، وحاشية البناني على شرح الزرقاني،2/110الغرب اإلسالمي. 

م. 0112هـ/0402: 1، طواحلطاب: مواهب اجلليل 1/2وعليش: شرح منح اجلليل، دار صابر 

 .4/004دار الفكر. 

 .171-4/173. دار الكتاب العربي. بريوت. 2( القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ط5)

 .21/01( ابن عبد الرب: االستذكار، دار حلب. القاهرة. ودار قتيبة. دمشق.6)

 .211م. دار قتيبة. بريوت.  0131هـ/ 0411: 0( الدرقاش: فقه الرسالة، ط 7)
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 .2/017لبنان. 
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 سعيد ابن منصور، ورواه احلاكم وصححه الشافعي والطرباني.

. كتاب السلم، باب: "السلم يف كيل معلوم" وباب: "السلم يف وزن 2241اري، حديث رقم: ( البخ10)

 .4/421معلوم" بالفتح، 
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(313) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
م. حتقيق وتصحيح: حممد سامل حميسن، وشعبان حممد  0131هـ/ 0412: 2رشد: بداية اجملتهد، ط

 .2/223إمساعيل. مكتبة الكليات األزهرية. 

، االستذكار، 0/242م. دار الغرب اإلسالمي.0114: 0( املصادر السابقة، والقرايف: الذخرية، ط 18)

 000. الثمر الداني، 4/171، واجلامـع ألحكـام القـرآن، 2/110، والكايف، 21/01

، 2/223، وبداية اجملتهد، 1/011، وابن رشد: املقدمات، دار الفكر 2/017( الفواكه الدواني، 19)

 .2/100، وأسهل املـدارك، 0/231 ، واإلشـراف،2/110، والكـايف، 4/1وشرح منح اجلليل 

 .0/221رواه الدار قطين بسنده عن ابن عمر رضي اهلل عنه وهو ضعيف، اإلرواء،  (20)

 .01/011، والنووي: اجملموع 211/  2ابن رشد: بداية اجملتهد  (21)

مد م. حتقيق وتقديم الدكتور: حم0131/ه 0411: 2، وابن عبد الرب: الكايف، ط 21/01( االستذكار، 22)

، واجلامع ألحكام 2/112حممد أحيد ولد ماريك املوريتاني. مكتبة الرياض احلديثة. البطحاء. 

، والقوانني 001، والثمر الداني، 111، وفقه الرسالة، 1/01، شرح منح اجلليل،4/171القرآن،

، والقاضي عبد الوهاب: اإلشراف، 2/100، وأسهل املدارك، 2/131، واملعونة، 211الفقهية، 

 .0/231طبعة اإلرادة. م

 .007-001( الثمر الداني، 23)

 ( املصدر السابق.24)

 .0/211( الذخرية، 25)

 .4/130، واجلامع ألحكام القرآن، 210( القوانني، 26)

 .4/130( اجلامع ألحكام القرآن، 27)

 210( القوانني الفقهية، 28)

 .2/211( بداية اجملتهد، 29)

 .2/211، والكايف، 210-211( القوانني، 30)

 .211( القوانني، 31)

 .2/210( بداية اجملتهد، 32)

 ( املصدر السابق.33)

 .117 – 2/111( املصدر السابق، والكايف، 34)

 .211( القوانني الفقهية، 35)

 .211، والقوانني الفقهية، 2/212، وبداية اجملتهد، 2/102( أسهل املدارك، 36)

 .110 – 2/114( الكايف، 37)

 .711-2/712، والكايف، 2/211( بداية اجملتهد، 38)

 .2/211( بداية اجملتهد، 39)

 .440( املوطأ، كتاب البيوع، باب: "الّسلفة يف الطعام"، 40)

 .2/011( أبو داود، كتاب البيوع، باب: "يف فضل اإلقالة"، 41)

، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق باب: 2/111( الدارمي، كتاب البيوع باب: "فيمن أنظر معسرا"، 42)

 .4/2112جابر الطويل وقصة أبي اليسر"، "حديث 

 .400( املوطأ كتاب البيوع، باب: "السلف وبيع العروض بعضهما ببعض"، 43)

 110-0/111 ( جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد التاسع، ج44)


