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 امللخص
وكل حكم خرج من المصلحة الى ضدها . ومن الرحمة الى ضدها    فالشريعة الغراء شرع هللا تعالى احكامها لمصالح العباد في دنياهم واخراهم ,

ية  فليس من الشريعة , فاحكامها راعت احوال الناس في كافة المجاالت ، فقد جاء االسالم والناس من عاداتهم في المعامالت واالنشطة التجار 
الم بعضا من عاداتهم التي تتفق مع مقاصد الشريعة االسالمية وتحقيق بالذات التبايع , والمبادلة , واالقتراض , والمؤاجرة , والمراباة  فاقر االس

العدل , وهذب البعض االخر بما يتفق ومقاصدها , وابطل البعض االخر لمناقضته لها.والبيوع من اهم هذه االنشطة فبعضها اقره االسالم ,  
املون بها في الجاهلية , فلما جاء االسالم اقر التعامل به وهذب  وعقد السلم من عقود البيع التي كان الناس يتع  وهذب بعضه ، وابطل بعضها

تفصيل  بعض احكامه , وازال الغبن منه ، ولقد اهتم به المسلمون قديما في نشاطاتهم التجارية , لذا تتبع فقهاء المسلمين احكامه بالدراسة وال
من اهم صيغ التمويل في المصارف االسالمية , فبما انه صورة من صور  والضبط والتنظيم.وفي وقتنا الحاضر تجدد االهتمام بهذا البيع لكونه  

دا عن البيع االجل التي يؤجل فيها البيع ويعجل الثمن , فيكون بمقدور الناس االنتفاع من الثمن المعجل لتمويل مشروعاتهم وتيسير امورهم بعي
التأصيل  ل بصورة ربوية . وكان السبب الرئيسي الختياري هذا البحث هو  القروض الربوية التي تقدمها البنوك والمصارف التجارية التي تتعام

توضيح المشاكل في عقد السلم وذكر الحلول السليمة  ، و  الشرعي لعقد السلم وبيان التطبيقات المعاصرة للسلم في مجال المصارف االسالمية
باالضافة الى العمل على تجدد االهتمام الحاضر لدى  د السلم  لها،وذلك من خالل إيجاد ضمانات شرعية تكفل لإلنسان سالمة التعامل بعق

لناس الباحثين في بيع السلم بالرغم من قدم التعامل به قبل االسالم ، وكما اشرت سلفا بانه صورة من صور البيوع المؤجلة ، لما فيه منفعة ل
 تبعدهم عن اللجوء الى المصارف والمؤسسات الربوية المهلكة . 

CONCLUSION 

The glorious Shari’ah, the Most High, legislated its rulings for the interests of the servants in this world 

and in the hereafter, and every ruling departed from the interest to its opposite. From mercy to its opposite, 

it is not from the Sharia, so its rulings took into account the conditions of people in all fields. Islam and 

people came from their habits in transactions and commercial activities in particular, selling, exchanging, 

borrowing, renting, and usury. Others were polite in accordance with its purposes, and others were 

invalidated for contradicting it.Sales are among the most important of these activities, as some of them 

were sanctioned by Islam, some were disciplined, and some were invalidated.The salam contract is one 

of the sales contracts that people used to deal with during the Jahiliyyah, so when Islam came, it approved 

dealing with it, refined some of its provisions, and removed injustice from it.Nowadays, there is renewed 

interest in this sale because it is one of the most important forms of financing in Islamic banks, since it is 

a form of deferred sale in which the sale is postponed and the price is accelerated, so people will be able 

to benefit from the immediate price to finance their projects and facilitate their affairs away from the 

usurious loans offered by banks and commercial banks. that deals in a usurious manner.The main reason 

for choosing this research was the legal rooting of the peace contract and the statement of contemporary 

applications of peace in the field of Islamic banks, and the clarification of the problems in the peace 

contract and the mention of sound solutions to them, by finding legal guarantees that guarantee the safety 

of dealing with the peace contract in addition to working on the renewal of the present interest in The 

researchers in the sale of peace despite the antiquity of dealing with it before Islam, and as I indicated in 

advance that it is a form of deferred sales, because it is a benefit for people that keeps them away from 

resorting to destructive usurious banks and institutions. 

 املقدمـة
- الى يوم الدين .اما بعد :  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين ، وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان

فالشريعة الغراء شرع هللا تعالى احكامها لمصالح العباد في دنياهم واخراهم ، وكل حكم خرج من المصلحة الى ضدها ، ومن الرحمة الى  
عامالت واالنشطة ضدها فليس من الشريعة ، فاحكامها راعت احوال الناس في كافة المجاالت ، فقد جاء االسالم والناس من عاداتهم في الم

عة التجارية بالذات التبايع ، والمبادلة ، واالقتراض  والمؤاجرة ، والمراباة  فاقر االسالم بعضا من عاداتهم التي تتفق مع مقاصد الشري
النشطة االسالمية وتحقيق العدل  وهذب البعض االخر بما يتفق ومقاصدها ، وابطل البعض االخر لمناقضته لها.والبيوع من اهم هذه ا

مل فبعضها اقره االسالم ، وهذب بعضه ، وابطل بعضها .وبيع السلم من عقود البيع المتعامل بها في الجاهلية ، فلما جاء االسالم اقر التعا
بالدراسة  به وهذب بعض احكامه ، وازال الغبن منه ، ولقد اهتم به المسلمون قديما في نشاطاتهم التجارية ، لذا تتبع فقهاء المسلمين احكامه  
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والتفصيل والضبط والتنظيم .وفي وقتنا الحاضر تجدد االهتمام بهذا البيع لكونه من اهم صيغ التمويل في المصارف االسالمية ، فبما انه  
صورة من صور البيع االجل التي يؤجل فيها البيع ويعجل الثمن ، فيكون بمقدور الناس االنتفاع من الثمن المعجل لتمويل مشروعاتهم 

الرئيسي  وت السبب  . وكان  تتعامل بصورة ربوية  التي  التجارية  البنوك والمصارف  تقدمها  التي  الربوية  القروض  بعيدا عن  امورهم  يسير 
، والمعوقات التي تواجه هذه   بيان مفهوم بيع السلم وبيان الية التعامل بهذا البيع في بعض المصارف االسالميةالختياري هذا البحث هو  

باالضافة الى العمل على تجدد االهتمام الحاضر لدى الباحثين في بيع السلم بالرغم من قدم    ة معالجة هذه المعوقاتالمصارف وكيفي
التعامل به قبل االسالم ، وكما اشرت سلفا بانه صورة من صور البيوع المؤجلة ، لما فيه منفعة للناس تبعدهم عن اللجوء الى المصارف  

المبحث االول : مفهوم عقد الى المقدمة    باإلضافة-لذا قسمت بحثي المتواضع في ذكر بيع السلم كما ياتي :والمؤسسات الربوية المهلكة . 
المطلب الثالث : اركان وشروط عقد    المطلب الثاني : مشروعية عقد السلم  المطلب االول : تعريف عقد السلم في اللغة واالصطالحالسلم  
المطلب الثاني  المطلب االول مجاالت بيع السلم في المصارف االسالمية  اإلسالميةالمصارف المبحث الثاني : تطبيق السلم في السلم 

لهذا البحث  النتائج  فيها  الختام بينت  المعوقات وطرق معالجتها وفي  الثالث :  المطلب  المصارف االسالمية  السلم في  :  ضوابط بيع 
 الكريم وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . والمصادر واسال هللا تبارك وتعالى ان يكون خالصا لوجهه 

 املبحث االول : مفهوم السلم
 الح السلم نوع من انواع البيوع شرعه االسالم ارفاقا بالعباد وتسهيال عليهم في معامالتهم وسدا لحاجاتهم فما معنى السلم في اللغة واالصط

 املطلب االول : السلم لغة واصطالحا
والسين والالم والميم معظم بابه من الصحة والعافية   (1)م لغة : بمعنى السلف يقال سلفت ، وأسلفت تسليفا، وإسالفا واسلمت بمعنى واحدالسل

  (3) ، واسلم اليه الشيء : دفعه ، وتسلمه مني قبضه ، وسلمت اليه الشيء فتسلمه اي اخذه.(2)، كانه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه
السلم اصطالحا: لفظ السلم لغة اهل الحجاز ، ولفظ السلف لغة اهل العراق ، وسمي سلما لتسليم راس المال في المجلس ، وسلفا لتقديم 

.وقد عرفه الفقهاء تعريفات متعددة كانت متقاربة في معناها وان اختلفت في االلفاظ ومنها :عرفه الحنفية بانه : ) اسم لعقد    (4) راس المال
.وعرفه المالكية بانه : )اثبات مال في الذمة  (5)الملك في الثمن عاجال وفي المثمن آجال( وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن  يوجب

.وعرفه الشافعية (7).وقال ابن عرفة : ) هو عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين وال منفعة غير متماثل العوضين((6)   مبذول في الحال(
.وعرفه  (9).عرفه الحنابلة : ) عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (    (8)   وصوف في الذمة (: ) بيع م

.ويسمى بيع المفاليس وبيع المحاويج ، النه (10)الجرجاني : ) اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجال ، وللمشتري في المثمن اجال(
 . (11) لشرع لحاجتهم الى راس الما

 املطلب الثاني : مشروعية بيع السلم
 َواَل َيْأَب َكاِتب  َأن َيْكُتَب  ۚ َكاِتب ٍۢ ِبٱْلَعْدلِ يَ ََٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوَْٰٓا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َٰٓ َأَجلٍٍۢ مَُّسمًّى َفٱْكُتُبوُه ۚ َوْلَيْكُتب بَّْيَنُكمْ قال تعالى )اوال: الكتاب :

َواَل َيْبَخْس ِمنْ  ۥ  ا َأْو َضِعيفًٔا َأْو اَل َكَما َعلََّمُه ٱهللَُّ ۚ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل ٱلَِّذى َعَلْيِه ٱْلَحقُّ َوْلَيتَِّق ٱهللََّ َربَُّه ُه َشْيـ ًٔا ۚ َفِإن َكاَن ٱلَِّذى َعَلْيِه ٱْلَحقُّ َسِفيهًٔ
ۥ ِبٱْلَعْدِل ۚ َوٱْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن ِمن رِ َجاِلُكْم ۖ َفِإن لَّْم َيُكونَ َيْسَتِطي  َهَدآَِٰء َأن  ُع َأن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ا َرُجَلْيِن َفَرُجل  َوٱْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن ٱلشُّ

ُهَما ٱْلُ  ُهَما َفُتَذكِ َر ِإْحَدى  َُموَْٰٓا َأن َتْكُتُبوُه َصِغيرًٔا َأْو َكِبيرًٔا ِإَلى َٰٓ أَ َتِضلَّ ِإْحَدى  َهَدآَُٰء ِإَذا َما ُدُعوْا ۚ َواَل َتْسـ  ِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد ٱهللَِّ  ْخَرى  ۚ َواَل َيْأَب ٱلشُّ ۦ ۚ ذَ  َجِلِه
َرةًٔ  َدِة َوَأْدَنى َٰٓ َأالَّ َتْرَتاُبوَْٰٓا ۖ ِإالََّٰٓ َأن َتُكوَن ِتجَ  هَ  اَل ُيَضآَٰرَّ  َحاِضَرةًٔ ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  َأالَّ َتْكُتُبوَها ۗ َوَأْشِهُدوَْٰٓا ِإَذا َتَباَيْعُتْم ۚ وَ َوَأْقَوُم ِللشَّ

 ِبُكْم ۗ َوٱتَُّقوْا ٱهللََّ ۖ َوُيَعلِ ُمُكُم ٱهللَُّ 
ٍۢ
ۥ ُفُسوق  فقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما : .(12)   َوٱهللَُّ ِبُكلِ  َشْىٍء َعِليم  ( َۗكاِتب  َواَل َشِهيد  ۚ َوِإن َتْفَعُلوْا َفِإنَُّه

وله  اشهد ان هللا تعالى أحل السلف المضمون وانزل فيها اطول آية في كتابه، وتال اآلية ومعناه اذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه ، وفائدة ق
والسـلم نوع من انواع البيوع فيـدخل في عمـوم  (14)  ـوله تعـالى ) واحل هللا البيع (.وق(13) مسمى االعالم بان من حق االجل ان يكون معلوما

 . (15)اآليـة
 : (16)استدل الفقهاء على جواز السلم من السنة النبوية باآلتي  ثانيا : السنة النبوية الشريفة

عن عبد هللا بن ابي اوفى وعبد الرحمن بن ابزى قال : )كنا نصيب الغنائم مع رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وكان ياتينا أنباط من   .1
  انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ( وفي رواية اخرى )والزيت( الى اجل مسمى قيل أكان لهم زرع ؟ قاال ما كنا نسالهم عن 

 .  (17) ذلك (



   

         

 بيع السلم وتطبيقاته يف املصارف االسالمية دراسة فقهية                 

  

  

ما روى ابن عباس ) ان النبي )صل هللا عليه وسلم( قدم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثالث فقال : من اسلف في شيء  .2
 . (18)  فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (

دل     (19)  يل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (وفي رواية عن ابن عباس قوله :عليه الصالة والسالم : ) من اسلم منكم فليسلم في ك
 .(20)الحديث على جواز السلم بشروط

 .(22)ونقل هذا االجماع ابن المنذر (21)اجمع الفقهاء على جوازهثالثا : االجماع :
البيع يشتمل على ثمن ومثمن ، فاذا جاز ان يثبت الثمن في الذمة ، جاز ان يثبت المثمن في الذمة ، والن بالناس   النرابعا: القياس :

 حاجة الى جواز السلم الن اصحاب المزارع يحتاجون الى النفقة لتكميل ثمارهم ، لعدم وجود المال بايديهم ، فلو كان السلم فيه في ملكهم
 .(23) يحتاجون الى السلم ، فجوز لهم السلم رفقا بهم ويسمى بيع المفاليسلباعوه باوفر الثمنين فال 

 املطلب الثالث : اركان وشروط بيع السلم
 اركان بيع السلم :

 غير الحنفية على ان اركان عقد السلم ثالثة وهي :  (24) اتفق الفقهاء
 (25) ذلك الصيغة ) االيجاب والقبول ( وتصح بلفظ السلم والسلف والبيع وال خالف في .1
 العاقدان ) المسلم والمسلم له (.  .2
 المحل ) المسلم )الثمن ( والمسلم فيه ) السلعة المبيعة ((. .3

العقد فما يصدر اوال من احد    فركن السلم عندهم الصيغة )االيجاب والقبول ( وهو كل تعبير عن االرادة يستعمل النشاء  (26)اما الحنفية
 العاقدين يعتبر ايجابا وما يصدر ثانيا يعتبر قبوال.

 شروط بيع السلم :
 اوال : شروط تخص كال البدلين ) المسلم )الثمن ( والمسلم فيه ) السلعة المبيعة (. 

مر والخنزير والميته وكل ما ليس له قيمة ان يكون كل واحد منهما ماال متقوما في نظرالشرع ، بحيث يصح تملكه ، وبيعه تحرزا من الخ .1
 . (27)من ناحية شرعية

 اال توجد فيها علة ربا النسيئة ، فال بد ان يكونا مختلفين جنسا بحيث يجوز بيعهما ببعضهما الجل فال يجوز تسليم الذهب والفضة احدهما  .2
 . (28)، وتسليم الطعام بعضه ببعض الن ذلك ربا باالخر

 ثانيا : شروط الثمن ) المسلم ( راس المال  
 ، كم عدده ان كان معدودا او وزنه ان كان موزونا وجنسه ذهبا او فضة دينارا ام درهما .... الخ(29)ان يكون الثمن معلوما قدرا وجنسا .1
عقد ، فلو افترق المتبايعان قبل التسليم بطل العقد ، النه بيع دين بدين ، فالمسلم فيه  تسليم الثمن في مجلس ال  (30)اشترط جمهور الفقهاء .2

) المبيع ( ثبت في ذمة البائع ، والمسلم ) الثمن ( ثبت في ذمة المشتري ، وهذا منهي عنه فقد نهى النبي صل هللا عليه وسلم عن بيع 
 تاجيل الثمن ليومين او ثالثة ايام على االكثر بشرط او بدون شرط وال يجوز الكثر من ذلك . (32)واجاز المالكية (31) الكالىء بالكالىء(

 ثالثا : شروط المسلم فيه ) السلعة المبيوعة ( 
 ان تكون السلعة معلومة ) جنسا ونوعا وصفة وقدرا ( علما نافيا للجهالة والمنازعة بين المتبايعين عند حلول تسليم السلعة وهذا باتفاق .1

 لقوله صل هللا عليه وسلم في الحديث السابق ) من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم (.  (33) لفقهاءا
 .   (34) ان تكون دينا موصوفا في الذمة .2
 ان يكون المبيع ) المسلم فيه ( مؤجال الى اجل معلوم .  .3
 لول االجل ، يغلب وجوده عند البائع وفي االسواق . ان يكون المبيع ) المسلم فيه ( مقدورا على تسليمه وقت ح (35)اشترط الجمهور .4
 ( 36) اشترط ابو حنيفة تعيين مكان التسليم اذا كان المسلم فيه يحتاج الى كلفة في نقله، ولم يشترط هذا الشرط صاحباه  تعيين مكان التسليم ، .5

 اشتراط مكان دفع )المسلم فيه( فان لم يعين في العقد فمكان العقد .  (37)واالحسن عند المالكية
 املبحث الثاني : تطبيق السلم يف املصارف االسالمية
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 خالل السنوات القليلة الماضية، ومع انتشار المصارف اإلسالمية، بدأ االھتمام يعود لعقد السلم، وكذلك بدأت المحاوالت لربطھا بالحياة
المعاصرة، كصيغة استثمار جديدة وھامة؛ العتباره نوعا من أنواع البيوع القائمة على التأجيل فيصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية 

، يقدم للمزارعين لرفع الحرج عنهم باالضافة الى ذلك يسهم في تطوير المجال الصناعي وذلك بتقديم المساعدة للصناعيين للعمل مختلفة
على االنتاج المستمرباالضافة الى المساهمة في تسويق هذا االنتاج  والدفع على تيسير الدعم لصغار المزارعين والمهنيين والصناعيين 

 اد االنتاج على شكل اليات ومعدات ومواد اولية ولوجستية  مقابل الحصول على جزء من انتاجهم وتسويقهم . وذلك بتزويدهم بمو 
على    يحتم  واستغاللهم  الضخمة  االموال  رؤوس  قبل  من  وانتاجيين  مزارعين  من  الصغيرة  المشاريع  باصحاب  االضرار  منع  اجل  ومن 

متها وفق معايير المعاملة الحديثة لمنع وقوع الغبن والضرر على المتعاقدين سواء  المصارف اإلسالمية العمل وفق ضوابط الشريعة وترج
إن المصارف اإلسالمية يمكن لها أن تقوم بدور تنموي وتمويلي  .اكان في عقود السلم او غيرها من العقود للنهوض بالفرد والمجتمع  

 .  (38)نعقد بين الفراد وعلى معظم السلع والخدماتلألفراد والمؤسسات من خالل عقد السلم كأحد أساليب المتاجرة الم
 املطلب االول : جماالت بيع السلم يف املصارف االسالمية

يسهم عقد السلم في المصارف االسالمية مساهمة كبيرة في الحد من المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية    التمويل الخارجي    -اوال :
والتي تنتهي بديون خارجية واموال طائلة  تتزايد مع مرور الوقت وبذلك تتسبب بمشاكل اقتصادية جمه  وال سيما التعامل بقروض الربا  

تواجه تلك البلدان نظرا العتمادها على االستيراد اكثر من التصدير، وللحد من هذه المشاكل وتقنينها بالقدر الممكن يمكن ان يتم عن  
ة  من االنتاجيين او من المؤسسة الحكومية وفق التعاقد بعقد السلم ، ومن ثم اعادة  ترويجها  طريق  الحصول على المواد االساسية و االولي

على دول العالم باثمان اعلى من ثمنها االصلي ،  وبذلك يتم الحصول على االموال اما بالعاجل او او باالجل او تكون رصيدا لما تم 
و عن طريق تشجيع الصناعة وتحويل المواد االساسية واالولية الى مواد مصنوعة  ا. تصديره مقابل الحصول على سلع اخرى من تلك الدول  

، باسعار مرتفعة عند التصدير . ويتم ذلك من خالل صيغ التمويل اإلسالمية المختلفة ، ومنها السلم الذي يدفع بموجبه رأس مال السلم  
 . (39) نهم، تقوم بتصديرها إلى الخارجفي صورة معدات وآالت للمنتجين مقابل الحصول على منتجات صناعية م

فبدل االعتماد على دولة واحدة في االنتاج    ( 1)ثانيا :  التكاتف وتنويع االنتاج بين البلدان العربية  : او ما يسمى تمويل االصول الثابتة  
العربي واالسالمي لما تتمتع بها بلداننا يمكن االستفادة من موارد الدول مجتمعة  ، وهذا التجمع يؤدي الى قفزة نوعية في مجال االقتصاد 

  من مواد اولية وفيرة ومن خيرات كثيرة وايدي عاملة ومن ثم العمل على تصنيع هذه المواد االولية للحصول على مبالغ كبيرة مقابل ما يتم 
انع التي يتم انشائها تحتاج الى مبالغ تصديره بحالتها االولية باثمان زاهدة ، وهذا التصنيع يتطلب بناء معامل ومصانع عمالقة وهذه المص

كبيرة ، هنا ياتي دور المصرف االسالمي في تمويل هذه المبالغ الضخمة بواسطة عقود السلم .فمثالًٔ لصاحب مصرف إسالمي سعودي 
ل أن تلتزم يعمل بالسلم أن يشتري للحكومة المصرية معدات وآالت لمصانع تعليب الخضار وتصنيعها وتسويقها كرأس مال سلم مقاب

الحكومة المصرية بتسليم بضاعة معلومة سواء من إنتاج هذه المصانع أو من غيرها في وقت محدد ومعلوم، ثم يقوم المصرف بتسويقها  
بطريقة مجزية، حيث يقوم البنك بتمويل توفير الصول الثابتة الالزمة لقيام المصانع، من بناء للمصنع ومعدات وماكينات وآالت، أو 

ها في المصانع القديمة القائمة، كتجديد اآلالت أو استبدالها بآالت حديثة دون تجديد المبنى، وتقديم هذه الصول كرأس مال سلم  إلحالل
 . (40) على دفعات طبقأً آلجال تسليم مناسبة -أو من غيرها إن أخفقوا في التسليم  –مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع 

تمويل المنتجين :  يجب ان ال يقتصر دور المصارف االسالمية في دعم المشاريع الكبيرة حصرا ، فاصحاب المشاريع الصغيرة    ثالثا :
من المزارعين والصناعيين والحرفيين يجب ان يكونوا محل نظر واهتمام كبير من قبل هذه المصارف االسالمية الن هذه الشريحة تمثل  

ا السيما ان السمة الغالبة في بلداننا العربية هم من االفراد ومن صغار المنتجين، ولهمية هذا المجال فإنه  النسبة االعلى في مجتماعتن
 . (41)يمكن إنشاء بنوك إسالمية للتنمية الزراعية والصناعية، تنتشر فروعها بالمناطق الريفية وتجمعات الحرفيين

 ميةاإلسالاملطلب الثاني : ضوابط بيع السلم يف املصارف 
ومن    ونبذ التعامل بالقروض الربوية والفائدة هنالك عدة ضوابط يجب العمل بها في المصارف االسالمية بما يتالئم مع التشريع االسالمي

 : أهمها
 .(42) ان تكون صيغة العقد واضحة وهي صيغة  اإليجاب والقبول باي لفظ معتبر -1
 . (43)التأكد من صالحية أهلية المتعاقدين -2
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تسمية المسلم فيه تسمية دقيقة وبكل تفاصيلها  من نوعها وجنسها وما يميزها ومقدارها وكميتها وثمنها باإلضافة الى  تعيين وقت محدد  -3
 .معلوم للتسليم 

  تسليم قيمة التمويل "ثمن السلم" عند إبرام العقد وفي مجلسه -4
 .  ال يحق االخالل والفسخ من كال الطرفين  فهو عقد ملزم للطرفين -5
  .(44) تحديد مكان وطريقة تسليم المبيع عند حلول أجله بخاصة إذا كان المبيع ذا مؤنة مكلفة في نقله -6

 اخذ الضمانات الكافية لضمان استرجاع الثمن في حال عدم المقدرة على التسليم في الوقت المحدد للتسليم مسبقا . -7
تتعامل بها تلك المصارف  داخليا وخارجيا . والعمل على المراقبة الدورية    العمل على مراقبة التغيرات التي تطرا في السوق للسلع التي  -8

 للجهات التي حصلت على التمويالت للتاكد من سير عملها ونشاطاتها وقدرتها على االيفاء بالتزاماتها 
اء والسماسرة ، والتي تؤدي الى  مراعاة ضروف صغار المزارعين واالنتاجيين والحرفيين وذلك عن طريق منع التمويالت والتسهيالت للوسط -9

االجحاف بهذه الطبقة الكادحة والغبن مقابل حصولهم على اموال طائلة على حساب هؤالء ، فمثالًٔ ظهرت فئة من أرباب الموال يقومون 
ر زهيدة جدأً، فاقترن  بإمداد المزارعين والحرفيين بالموال بتمويلهم عن طريق شراء المحاصيل والمنتجات قبل حصادها أو إنتاجها وبأسعا

 .(45) اسم من يتعامل بذلك "بالمرابي" 
 املطلب الثالث : العقبات يف تطبيق عقد السلم واحللول املقرتحه 

والتي ال بد من إيجاد حلول لها حتى يسهل تطبيق هذا العقد   هنالك عقبات تعترض تطبيق عقد السلم في النواحي االقتصادية المختلفة ،
 وفيما يلي عرض لهم هذه العقبات والحلول المقترحة لعالجها.

: وهو عدم مقدرة المسلم له من االيفاء بالتزاماته لعدة عوامل خارجة عن    (46) اوال: عدم المقدرة على تسليم المسلم فيه عند حلول االجل
او الكوارث الطبيعية او الحروب او بمحض ارادته كان يكون محتاال او مماطال في االيفاء بالتزاماته . ويكمن الحل  ارادته  كاالفالس  
 باحدى الطريقتين 

 احترازا من النكران او النسيان    (47) الكتابة واإلشهاد: لقوله تعالى )يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه( -ا
 الكفالة والرهن: وبه اختلف على قولين :   -ب

توثيق الدين بالكفالة، والضمان والكفالة بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين والكفالة للنفس، وهما مشروعان للتوثيق، إذ    اوال:  يجوز
 . (48) ، وبه قال الحنفية  والمالكية والشافعية وفي رواية عن احمد فيه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الصيل على وجه التوثيق

  (49)الحنابلة ثانيا  : عدم الجواز وبه قال 
 )فرهان مقبوضة( لما فيه  من حفظ وحماية لحقوق  المتعاقدين . :والراجح القول بجواز أخذ الرهن والكفيل في بيع السلم لقوله تعالى

: من المتعارف عليه أن بيع السلف هو استالم الثمن بالعاجل مقابل سلعة باالجل ، و هنا تظهر   (50)ثانيا : تحديد الثمن للمسلم فيه
عقبة  تتمثل في المتغيرات التي تطرا على اسعار السوق اليومية ، وكيفية االستيفاء وفق هذه المتغيرات ، هل يكون بنفس مقدار ثمن يوم  

. وعليه يجب ان تحدد االسعار ا يترتب على هذه المتغيرات من اجحاف واضرار حيث الثمنالتعاقد ام يكون بمقدار ثمن يوم التسليم ؟ وم
ويمكن اإلسهام في حل هذه المشكلة من خالل عقد اتفاقية بين البائع والمشتري مفصلة   . في الحال ، اي حال كتابة العقد بين الطرفين  

 ه البائع.في العقد بحيث ال يغبن المسلم إلي
هنالك اسباب مباشرة وغير مباشرة تؤثر على االسواق العالمية من ناحية :    (51)وع في الخسارة بسبب انخفاض قيمة العملةثالثا : الوق 

انخفاظ قيمة العملة وتتحكم بها االوضاع السياسية واالقتصادية والتقلبات بين الحين واالخر ، مما يؤدي الى وقوع الضرر على صيغة 
وال سيما المسلم اليه لما تقع عليه من خسائر فادحة ، ومن اجل تفادي الخسائر يجب ان تكون هنالك دراسة  المتعاقدين في عقود السلم  

حول مؤشرات تقلبات االسواق والمؤثرات الخارجية او الداخلية واالستعانة بالخبراء والمختصين للحصول على المشورة قدر االمكان لتجنب  
 الوقوع  في خسائر فادحة . 

 هام في حل هذه المشكلة من خالل اتخاذ إجراءات وقائية تحد من الوقوع في الخسارة وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي: ويمكن اإلس



   

         

 بيع السلم وتطبيقاته يف املصارف االسالمية دراسة فقهية                 

  

  

، وهذا  دراسة شاملة للسلعة و حاجة االسواق لها ، ومتعلقاتها من  اجورالخزن  والنقل  والتوزيع إضافة إلى االجور المتلقة باالمور االدارية   -1
ى جدوى التعامل فيها، فإذا كان المتوقع نجاح التعامل فيها أبرم العقد، أما إذا كان المتوقع العكس فال داعي إلبرام يؤدي إلى معرفة مد

 . (52)العقد
العمل على تقنين  مصاريف  اإلنتاج والمصروفات الشخصية ، فالتهاون في ذلك يؤدي إلى وقوعه في الخسارة، مما يجعله عاجزأً عن   -2

  .(53) ه عند حلول أجل التسليمالوفاء بالمسلم في
استغالل اصحاب االموال للمزارعين الصغار واصحاب المهن االنتاجية الصغيرة من خالل    :  (54) رابعا : الغبن واالستغالل لحاجات الناس

الحصول على انتاجهم بابخس االثمان مستغلين حاجاتهم وظروفهم االقتصادية الصعبة من اجل الحصول على مبالغ طائلة على حساب 
سالمية ، وهذا الغبن يعود بالضرر على تلك البالد قبل وقوعها على تلك  هذه الشريحة التي اشرنا اليها مسبقا بانهم االغلبية في بلداننا اال

وعليه فيجب ان تكون هنالك رقابة صارمة  الشرائح الضعيفة ، ومن اهم اسبابها الجشع وقلة الوعي الديني لدى اصحاب االموال الضخمة ،  
 طنة ودراية لمنع هؤالء من استغاللهم .لمنع هؤالء من استغالل هذه الشريحة ، وعلى هذه الشريحة ان تكون اكثر ف

المؤمنون اخوة( )انما  الحل في توعية اصحاب االموال الضخمة والمستغلين توعية دينية مبنية على  (55)  وعمال  بقوله تعالى  . فيكمن 
ك ينبغي التحذير من استخدام  ، ولذل(56)  االرشاد والتوجيه وتحريم هذا الفعل وعدم استغاللهم لقوله عز وجل )وال تبخسوا الناس أشياءهم(

 .(57) عقد السلم بما يؤدي إلى االستغالل والغبن ، وال بد من وضع قواعد ونظم تكون مستمدة من الشريعة اإلسالمية للحيلولة دون ذلك
 اخلاتـمـة

عقد السلم. فلبيع السلم مكانة مهمة وعظيمة لكونه من اهم صيغ التمويل في المصارف   شرع اإلسالم ابوابا واسعة للتمويل واالستثمار ومنھا
االسالمية ، فبما انه صورة من صور البيع االجل التي يؤجل فيها البيع ويعجل الثمن ، فيكون بمقدور الناس االنتفاع من الثمن المعجل 

التي تقدمها البنوك والمصارف التجارية التي تتعامل بصورة ربوية ، على ان    لتمويل مشروعاتهم وتيسير امورهم بعيدا عن القروض الربوية
 يكون هذا التعامل  وفق ضمانات اقرها التشريع االسالمي من اجل الحفاظ على حقوق الناس  . 

 :التاليةوتوصلت  إلى النتائج 
يكون فيه الثمن عاجال ويكون فيه المبيع اجال  بشروط وضمانات معلومة ، وبيع السلم هو بيع جائز   ،  أن بيع السلم ھو بيع آجل بعاجل-1

 باالتفاق .
ال خالف على مشروعية بيع السلم وقد شرع من اجل الترفق بالمحتاجين من صغار المزارعين والمنتجين واصحاب الحرف لحلجتهم الى  -2

 هم وتخليصهم من ضنك المعيشة واللجوء الى القروض الربوية المهلكة . االموال لسد احتاجاتهم واحتياجات اهلي
 يختلف بيع  السلف عن البيوع المنهي عنها مثل بيع المعدوم ، لجهالة وجوده في المستقبل وهو بخالف بيع السلف المعلوم الوجود .  -3
مويل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي واالقتصادي وفق بمقدور البنوك والمصارف االسالمية العمل على تطوير وتوسيع عملها  في ت  -4

 اليات معينة من استحداث مصارف خاصة لكل من القطاعات المشار اليها انفا من اجل النهوض باالقتصاد لهذه المجتمعات والبلدان. 
ومة التمويل الذي يؤدي بدوره الى سد حاجة  ان العمل بعقود بيع السلف  له اهمية عظيمة في تقوية اقتصاد  الفرد والمجتمع من حيث ديم- 5
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