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 اإلسالمية الشريعة في السلم عقدل االقتصادية اآلثار

 
 المسعودي أسعد أحمد

 طرابلس جامعة/  القانون كلية- الخاص القانون قسم 

 

  مقدمة

 النظري إطاره وتحلٌل عرض خالل من ٌكون موضوع أي لبحث المدخل أن المعروؾ من   

 دراسته تمت قد  السلم بعقد المتعلق بصدده نحن الذي الموضوع نوحٌث إ  .الفكرٌة ومنطلقاته

 ثم السلم لعقد الفقهً التعرٌؾ - تفصٌالا  ولٌس - لا إجما سأذكر فإننً الفقهٌة، جوانبه فً باستفاضة

 أهم إلى بإٌجاز سأتطرق كما.  نووالمعاصر القدامى الفقهاء تناولها التً الشرعٌة جوانبه بعض

 .  اإلسالمٌة الشرٌعة فً السلم عقد لتطبٌق القتصادٌة اآلثار

 التموٌل لتوفٌر وذلك ،المختلفة المشارٌع قٌام فً هام دور له السلم عقد أن نجد األمر بداٌة فً     

 إلى ٌؤدي كله وهذا فٌه، والتوسع الستثمار على المستثمرٌن ٌحفز مما ؛اإلنتاج ولحٌن فائدة بدون

 المال رأس توطٌن ٌعزز مما بالمستقبل والمنتجٌن األعمال لرجال اإلٌجابٌة التوقعات خلق

 .المحلٌة والستثمارات

 وبعٌد اإلسالمً القتصادي النظام فً والفعالة الهامة الستثمار وسائل من السلم أن أٌضاا  ونجد   

 والمؤسسات المصانع أصحاب قبل من استخدامه وٌمكن المسلمٌن، على للتٌسٌر ومصائبه الربا عن

 فً إٌداعها من بدلا  ،مؤسساتهم تتطلبها استثمارات لقٌام والتجار األموال رؤوس وأصحاب

 ذات المشارٌع وتموٌل التوزٌع سوء تكرس مالٌة مؤسسات وخدمات أسواق إلى لتذهب المصارؾ

 والتً اآلخرٌن على تقع التً األضرار إلى اللتفات دون بالربح ٌهتم الذي السًء الجتماعً المردود

 على الٌوم تقؾ اإلسالمٌة المصارؾ نإف المنطلق هذا ومن. اقتصادي مؽزى ذات عمالة تستوعب ل

 المالٌة والمرونة الشرعٌة السالمة ٌحقق شرعً بدٌل إلى ماسة حاجة فــً وهً ،الطرٌق مفترق

 هذه لهم تقدمها التً األموال استخدام فً والسعة التلقائٌة البنوك هذه لعمالء ٌوفر بما المناسبة

 . المصارؾ

 اإلسالمً المجتمع أفراد بٌن انتشارها ودعم الوسٌلة هذه تطبٌق على تشجع أن علٌها ٌجب كما    

 المشارٌع إلى وصولا  األجل قصٌرة القروض لتوفٌر المالٌة السٌاسة أدوات من كأداة منها والستفادة

 .إٌجابٌة اقتصادٌة ثارآ من علٌه ٌترتب وما الحقٌقً اإلنتاج مستوى لرفع الحقٌقٌة الستثمارٌة
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 : البحث مشكلة

 : اآلتٌٌن السؤالٌن عن اإلجابة فً البحث مشكلة تكمن   

  فً السلم لبٌع مجالت التعامل هً وما ؟ اقتصادٌة ر  آثا اإلسالمٌة الشرٌعة فً  السلم لعقد هل

 ؟ اإلسالمٌة المصارؾ

 : البحث منهج

 اقتصادٌة ومراجع ة،أصٌل فقهٌة مصادر بعدة واستعنت ،البحث هذا فً الوصفً المنهج انتهجت  

 تعقبها مباحث تةس إلى بحثً تقسٌم وارتأٌت السلم، عقد موضوع تناولت معاصرة وبحوث حدٌثة،

 : اآلتً النحو على خاتمة

 . واصطالحاا  لؽة السلم عقد تعرٌؾ:  المبحث األول

 .      السلمعقد  مشروعٌة:  الثانً  المبحث

 . وأحكامه السلم عقد أركان: الثالث  المبحث

 . السلم عقدوأشكال  : ضوابطالرابع  المبحث

 . اإلسالمٌة المصارؾ فً السلم بعقد التعامل : مجالت المبحث الخامس

 . السلم عقدل القتصادٌة اآلثار: السادس  المبحث
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 . واصطالحاا  لؽة السلم عقد تعرٌؾ : المبحث األول

 وسلم الشًء فً أسلم:  وٌقال (2) والتسلٌم التقدٌم:  أي، (1) السلؾ بمعنى اللؽة فً السلم    

 أسلمت قد فكأنك، معلوم أمد إلى معلومة سلعة فً فضة وأ ذهباا  تعطً أن وهو ،واحد بمعنى وأسلؾ

 أن هو:  والسلم، (3) فٌه أسلؾ أي :الطعام فً الرجل وأسلم.  إلٌه وسلمته السلعة صاحب إلى الثمن

 هذا وفً، السلؾ عند الموجود السعر فً بزٌادة معلوم أمد إلى معلومة سلعة فً فضة أو ذهبا ٌعطً

 أهل لؽة والسلؾ  الحجاز أهل لؽة والسلم ،ومعنى وزنا السلؾ هو:  أٌضاا  وقٌل ،(4) للمسلؾ منفعة

 أسلفت بمعنى إلٌه وأسلمت المال سأر لتقدٌم:  وسلفا ،المال رأس لتسلٌم ،سلما وٌسمى ،  العراق

(5.) 

 :  الصطالح فً السلم

 عٌن بؽٌر ذمة عمارة ٌوجب معاوضة عقد هو أو ،(6)بعاجل جلآ بٌع:  بأنه السلم فً العلماء قال    

 (8) عاجالا، ٌعطى ببدل الذمة فً موصوؾ على عقد نهإ :وقٌل ،(7) العوضٌن متماثل ؼٌر منفعة ول

 اختالؾ ومع ،(9) جلأ إلى الذمة فً موصوؾ عوض فً حاضرة عٌناا  ٌسلم أن:  آخر وبمعنى

 . معناها فً تتفق أنها نجد الصطالحات

" فٌه المسلم" أي المبٌع تسلٌم فٌه ٌؤجل البٌع من نوع السلم أن لنا ٌتضح التعارٌؾ هذه ومن   

 ،"السلم برب" أو بالمسلم" المال رأس" الثمن قدم الذي الطرؾ وٌسمىبتسلٌم الثمن، وٌعجل 

 بٌع فكل المؤجل، البٌع عكس إذن فالسلم". إلٌه بالمسلم" المؤجلة" المبٌع" السلعة صاحب وٌسمى

 . األسماء اختلفت مهما بعٌنه السلم فهو آجلة المشتراة والسلعة ،عاجالا  الثمن فٌه ٌكون
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  م4991 هـ،4،4141ج ناشرون، لبنان مكتبة: بٌروت خاطر، محمود:  تحقٌق ،  الرازي الدٌن شمسل ،  الصحاح مختار( 4)

 . 99 ص،4ج ، هـ 4141 ، العربً الكتاب دار: بٌروت) يبٌارألا ابراهٌم:  تحقٌق  الجرجانً، الشرٌف، التعرٌفات( 2)

 171-171ص ت،. ب ،  الهٌثم ابن دار:  القاهرة ،الجزٌري،  األربعة المذاهب على الفقه( 1) 

 124 ص،2ج ، ت. ب،  المعرفة دار:  بٌروت ،الخطٌب الدٌن محب:  تحقٌق   العسقالنً، حجر بنال ،الباري فتح( 1)

 . 74 ص،  7ج ت، ،  ب ،2 ط ،الفكر ارد: بٌروت، ( الحنفً) السٌواسً همامال بنال ،القدٌر فتح شرح( 1)

 . 141 ص،1 ج هـ،4994  ،2 ط، الفكر دار:  بٌروت  ،(المالكً)  الرعٌنً الحطاب ، خلٌل مختصر لشرح الجلٌل مواهب( 7)

 . 14 ص، 44 ج ، هـ4992،  2ط، العربً التراث إحٌاء دار بٌروت ، مسلم صحٌح على (الشافعً)  النووي شرح( 4)

 . 444ص، 2 ج ، ت.  ب اإلسالمً، المكتب:  بٌروت ، ةقدام ابن الدٌن موفقل ،حنبل ابن فقه فً الكافً( 9)
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 : السلمعقد  مشروعٌة:  الثانً ا المبحث

ا فٌه هو اسم ٌوجب الملك فً الثمن السلم     والثمن  ،عاجالا وفً الثمن آجالا، فالمبٌع ٌسمى مسلما

 والسنة ولقد ثبت مشروعٌة السلم بالكتاب ،والمشتري رب السلم، والبائع مسلماا إلٌه، رأس مال

لم ٌنكره على  بعثتهبل وقبل  ،- وسلم علٌه هللا صلى - واستخدم السلم فً عهد الرسول ،واإلجماع

 إلى بدٌن تداٌنتم إذا آمنوا الذٌن ٌأٌها)ما روى ابن عباس فً قوله تعالى وما ٌؤكد ذلك ، أهل قرٌش

وقال أشهد أن هللا تعالى أحل السلؾ  ،بأن هذه اآلٌة نزلت فً السلم خاصة (2) (فاكتبوه مسمى أجل

 المضمون إلى أجل وأنزل أطول أٌة فً كتابه وتال هذه اآلٌة .

 .السلم بدٌن عنهما هللا رضً عباس بن هللا عبد فسره وقد وؼٌره السلم دٌن ٌشمل عام هنا والدٌن

 -:منها السلم مشروعٌة تفٌد كثٌرة أحادٌث وردت فقد: السنة أما

 ٌسلفون وهم المدٌنة  -وسلم علٌه هللا صلى -النبً قدم: قال – عنه هللا رضً - البخاري رواه ما -

 أجل إلى معلوم ووزن معلوم كٌل فً فلٌسلؾ شًء فً أسلؾ من): فقال والثالث السنٌن، بالتمر

 ( 3)  (معلوم

 : الجماع وأما

 إلٌه، حاجة بالناس وألن جائز، السلم أن على العلم أهل من عنه نحفظ من كل أجمع: المنذر ابن قال

 حتى ونحوها الزروع على أو أنفسهم على النفقة إلى ٌحتاجون والتجارات والثمار الزروع أرباب ألن

 (.4) للحاجة دفعاا  السلم لهم فجوز تنضج،

 اقتصادٌة، مصلحة تحقٌق من فٌه لما المعدوم، بٌع جواز عدم قاعدة من السلم عقد استثنى وقد

 .(5) علٌهم وتٌسٌراا  للناس، ترخٌصاا 

 الناس  على التٌسٌر:  هً - عنده لٌس لما الشخص بٌع فٌه أن مع - السلم مشروعٌة من والحكمة

 األراضً أصحاب  وكذلك ،واألعمال الصناعات أصحاب ألن وذلك وحوائجهم، أحوالهم ومراعاة

 تهٌئة أو لمنتجاتهم، األولٌة  السلع تأمٌن أجل من النقود إلى ٌحتاجون ما كثٌراا  ونحوهم، واألشجار

 وحفظ أراضٌهم رعاٌة أجل من  للنقود احتاجوا ربما الزراع وكذلك لمصانعهم، واألدوات اآللت

 أن أساس على ٌسلفوا أن لهم الحكٌم الشرع  فٌسر ،أخرى بطرٌقة النقود هؤلء ٌجد ل وقد بساتٌنهم،

 توجد عندما تتم العقد هذا وماهٌة .ذلك نحو أو سلع  أو ثمر أو زرع من منتجاتهم من ذلك ٌسددوا

  .فٌه والمسلم السلم، مال ورأس ،وصٌؽة  ،عاقدان: هً التً األربعة أركانه
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 . 99 ص،4ج، سابق مرجع  الجرجانً، الشرٌف، التعرٌفات( 4)

 (242) اآلٌة البقرة سورة( 2)

 719 ص،2ج م4947هـ،9،4147ط الٌمامة، ودار كثٌر، ابن بٌروت: دار البغا، دٌب مصطفى تحقٌق ،  البخاري صحٌح( 9)

 األولى الطبعة بٌروت، الجٌل، دار ، :رشد بابن الشهٌر ، محمد بن أحمد بن محمد الولٌد ًألب ،المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة( 1)

 .م4949 هـ4149

 لبنان بٌروت – والنشر للطباعة المعرفة دار –:الشافعً إدرٌس بن محمد هللا عبد ًألب ،  األم( 1)
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 التاجر، أو للؽنً مشتركة مصلحة لٌحقق وشارع تعالى، هللا أحلها التً التجارة من البٌع فهذا      

 أو الوحٌد المورد فٌكون كلها الكمٌة ٌأخذ ولعله برخص ٌشتري فألنه الؽنً أما المحتاج، وللفقٌر

 ٌصنع أو فٌزرع الكافٌة السٌولة لنفسه لٌحقق ذلك ٌحتاج فإنه الفقٌر وأما الحصري، الوكالة صاحب

 المفالٌس، أو المحاوٌج بٌع ٌسمى ولذلك كافٌة، سٌولة ٌجد لم إذا ذلك ٌحقق ل ولعله ٌتجر، أو

 وصفه ٌنضبط مما ٌوزن وأ ٌكال ما كل فً السلم وٌصح. والؽنً الفقٌر بٌن مشتركة فالمصلحة

 بٌعا ٌكون أن األخرى السبعة شروطه فراتو بعد فٌه األساس والشرط الجهالة، عنه ٌرفع انضباطا

 لم البٌع فً أساسا المشتراة السلعة تكن ولم بفائدة، للقرض ذرٌعة كان فإذا فٌه، صورٌة ل حقٌقٌا

 هو للسلم، نقٌضه أو ضدٌة تسمٌة وهً  – السلم قرض – ٌسمى مما تطبٌقه ٌجري ما ولعل ٌصح،

 عنه ٌرفع بما وضعه تصحٌح فٌتعٌن به، تعامل من كل ٌعرفه بصلة كما للحقٌقة ٌمت ل صوري بٌع

 وٌكون معلوم أجل إلى الذمة فً موصوؾ شًء بٌع من الشرعً وضعه إلى وإعادته الصورٌة،

 .ذلك نحو أو مزرعة أو بمصنع محصور ؼٌر فٌه، المسلم تسلٌم على قادرا البائع

 بنشاطه للقٌام نفقات إلى ٌحتاج فالمنتج واضح، بشكل السلم فً الئتمانً التموٌلً الجانب ٌظهرف   

 على اإلنتاج على لإلنفاق حالا  الثمن منه وٌتسلم إنتاجه من كمٌة بٌع على الؽٌر مع فٌتعاقد النتاجً

 فقهاء قرره ما وهذا علٌها، ٌتفق سلعة من كمٌة المشترى بتسلٌم منتجاته من الدٌن هذا ٌسدد أن

لم مشروعٌة حكمة بٌان فً ألحدهم جاء حٌث ،القدامى المسلمٌن  أي – إلٌه حاجة بالناس وألن): السَّ

 - لتكتمل وعلٌها أنفسهم على للنفقة ٌحتاجون والصنائع والتجارات والثمار الزرع أرباب ألن -السلم

وز النفقة تعوزهم وقد - إنتاجها ٌكتمل أي  أي – المسلم وٌرتفق ــٌنتفعوا – لٌرتفقوا السلم لهم فجُّ

  (1) (رخٌص بسعر علٌها الحصول أي – بالسترخاص -المشترى

 الثمرة وصاحب الثمرة، ٌشترى أن إلى ٌحتاج - الثمن أي - المال رأس صاحب فإن ): آخر وٌقول

 الحاجٌة، المصالح من السلم بٌع أن فظهر علٌها، لٌنفقه -ظهورها – إبـانها قبـل ثمـنها إلى ٌحـتاج

 .(2)( المحاوٌج بٌع الفقهاء سماه وقد
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 .1/942 -سابق مرجع – قدامة البن الكبٌر والشرح المغنى(  4)

 .49/91 -ٌوسف علً زكرٌا نشر - الثانٌة التكملة -ًعٌالمط نجٌب محمد ،المهذب شرح لمجموعا(  2)
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 : وأحكامه السلمعقد  أركان: الثالث  المبحث

 شروط : من ركن بكل ٌتعلق وما السلم أركان:  أولا 

 من وما ،البٌع أركان من فهو أركان من علٌه ٌشمل ما كلف ،البٌوع أنواع أحد السلم أنب العلم مع   

 اتفق ولقد ،(1) البٌع شروط على زائدة اا شروط للسلم أن إل، للسلم اا شرط كان إل البٌع فً شرط

 . السلم علٌها ٌعقد التً والصٌؽة ، علٌه والمعقود ،  العاقدان:  وهً السلم أركان على الفقهاء

 : شروط من بهما ٌتعلق وما العاقدان:  األولــى الفقرة

 فً ٌشترط ما كل أن فاألصل، المثمن وتأخٌر الثمن تعجٌلب ؼٌره عن تمٌز البٌوع من نوع السلم   

 استثنى حٌث ،عنـده لٌس ما اإلنســان ٌبٌع أن عن النهً من كان ما إل السلم فً ٌشترط فإنه البٌع

 (2) . الحاجـة لموقع ذلك من السـلم

 فً ٌشترط ما لهما فٌشترط ،البائع وهو ، لٌهإ والمسلم .المشتري وهو ،السلم رب:  هما والعاقدان

 . والرشـد والعقـل بالبلوغ تكون التً وهً التصرؾ أهلٌة من عامة بصفة البٌع

 : شروط من به ٌتعلق وما علٌه المعقود:  الثانٌة الفقرة

 ورأس ،المبٌع أي المثمـن وهو:  فٌه المسلم:  وٌشمل ،السلم علٌهما انعقد اللذان البدلن وهما   

 واآلخر ،فٌه المسلم إلى ٌرجع بعضها، السلم بٌع لصحة منها لبد شروط وللسلم .الثمـن وهو:  المال

 . المال رأس إلى ٌرجع

 . شروط من به ٌتعلق وما المثمن وهو فٌه المسلم:  أول

 : ومنها فٌه، مختلؾ وبعضها علٌها، متفق بعضها شروط عدة فٌه المسلم فً ٌشترط

 : بأمرٌـن وذلك ،للمتعاقدٌن تاماا  علماا  همقدار معلوم ٌكون أن -1

 فـــً والعـد ،  ٌوزن فٌما والوزن ،ٌكـال فٌما الكٌــل مقدار ببٌـان وذلك ،مقداره معرفة:  األول

 ضبط أو ،مجهولا  كـان فإن رعتذ أو ،تقـاس التــً األشٌــاء فــً واألمتـار ،تعـد الـتً األشٌــاء

 (3)،  الجملـة فً الفقهاء بٌن اتفاق موضع الشرط وهذا ،فـسد بمجهـول
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:  بٌروت الفقً، حامد محمد:  تحقٌق، يداوالمر،  حنبل بن حمدأ مامإلا مذهب على الخالف من الراجح المعرفة فً صافإلنا( 4)

 . 447 ص ،1ج العربً التراث حٌاءإ دار

دار المجتمع للنشر ، ،المنصورة4ط،  محمد صالح الصاوي ،سالمإلسالمٌة وكٌف عالجها اإلمشكلة االستثمار فً البنوك ا (2) 

 214م، ص4994والتوزٌع 

 921ص سابق مرجع ،ةقدام ابن، الكبٌر والشرح المغنى( 9)
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 هذه بٌان ترك ألن ،الناس عند معروؾ بكٌل ،قفٌـز أو كر أنه ،فٌـه المسلـم قدر إعـالم أن كمـا    

 ٌذهب وكأنه ،ٌوزن فٌما  أي ،  باإلجماع مفسدة وهً المنازعـة إلى مفضٌـة جهالة ٌوجب األشٌاء

 الجواز الشافعٌة عند واألصح، الوجهٌن أحد وهو ،وبالعكس ،مكٌالا  فٌـه ٌسلم ل ٌوزن ما أن إلى

ٌسلم  فٌما الكٌل تعٌٌن اشتراط على واتفقوا .ضابطاا  مثله فً الكٌل ٌعد ما على الحرمٌن إمام وحمله

 (1) . مصر وأردب ،العراق وقفٌز ،  الحجاز كصاع المكٌل من فٌه

، السعر على ٌؤثر اختالفاا  والمنفعـة القٌمة بها تختلؾ التً الصفات كبٌان، الصفـة انضباط:  الثانً 

 فً فالمبٌع.  القٌمـة به تختلؾ ما خصوصاا ، بصفته العلم وكذلك ،فٌه المسلم بقدر العلم ٌجب كما

 ٌتمٌز وجـه على بصفاتـه العلم من إذن فالبد الذمـة فً موصوؾ بٌع  السلم ألن، حاضراا  لٌس السلم

 اشتمل ما ؼٌر شروطاا  للسلم أن واعلم، الجملة فً الشتراط هذا على اإلجماع وقع وقد ،ؼٌره عن هب

 اإلجماع وقع أنه إل علٌه دلٌل ل لما التعرض فً لنا حاجة ول ،الفقه كتب فً مبسوطـة الحدٌث علٌه

 . ؼٌره عن المعرفة بتلك ٌتمٌز وجه على فٌه المسلم الشًء صفة معرفة اشتراط على

 والتً ،بالصفات ٌنضبط ما كل فً السلم جواز على - الظاهرٌة عدا -  (2) الفقهاء اتفق وقد    

 ٌكون أن لبد فٌه والمسلم ،أثمان ألنها والدنانٌر الدراهم عدا ( والموزونات المكٌالت) ظاهرا تختلؾ

 الناس واصطلح ٌسٌراا  تفاوتاا  تتفاوت أو ،آحادها تتفاوت ل التً والمعدودات والمزروعات - مثمناا 

 واختراع ،التكنولوجً التقدم بعد وخاصة ،بصفته ٌضبط أن ٌمكن ما كل من ذلك ونحو ،إهداره على

  . فٌـه للمسلم الصفـة ضبط عدم شرط تنفً التً الوسائل توفر التً المتطورة األجهزة

 ( :  مؤجالا )  الذمة فً دٌناا  ٌكون أن  -2

 مطلقاا  بٌعاا  تباع فأنها المعٌنـة األعٌان أما الذمة، فً شًء لبٌع موضوع فٌه المسلم لفظ ألن ذلك   

 أشٌاء ألنها األرضو كالدور البائع عند معٌناا  شٌئاا  فٌه المسلم ٌكون أن ٌجوز ل ولذلك، سلماا  ولٌس

 ففً ، المعٌنة الشجرة هذه تثمر ل قد ألنه وذلك ،معٌنة شجرة ثمر فً السلم ٌجوز ل وكذلك ،معٌنة

 الٌهودي قال، مسمى تمر فً دنانٌر وسلمه وسلم علٌه هللا ىصل النبً إلى ٌهودي أسلؾ لما الحدٌث

 كٌل ولكن فال، فالن بنً حائط من أما"  : وسلم علٌه هللا ىصل النبً فقال ،فالن بنً حائط تمر من

 " . مسمى أجل إلى مسمى

 : األجل معلوم ٌكون أن  -3

 إلى أفضى مجهولا  األجل كان فـإن ،معلوم ألجل ٌكون أن لبد المؤجل السلم أن على الفقهاء اتفق  

 الذٌن أٌها ٌــا) :  تعالى لقوله معلوماا  األجل كون من ولبد ،فاسدا السلم وكان ،والتنازع الشقاق

 )فً الحدٌث السابق  وسلم علٌه هللا ىصل النبً وقول ،  ( فـاكتبوه مسمى أجمل إلى تداٌنتم إذا آمنوا

 . اختالفاا  الجملة فً باألجل العلم اشتراط فً نعلم ول، ( مسمى أجل إلى

 :  التسلٌم على القدرة -4

 الحصول ٌتعذر شــــًء فً السلم ٌجوز فال، األجــل حلول عند الوجود عام فٌه المسلم ٌكون أي  

 ومما .الفقهاء علٌــه اتفق شرط وهو وقته، ؼٌر فً والعنب الشتاء فً كالرطب ،التسلٌم وقت علٌه

 . المجال هذا فً انقالبــاا  أحدثت قد والتبرٌـد الحفظ أجهزة أن المعاصـر وقتنا فً مالحظته تجدر

 : النسٌئة أو الفضل ربــا المال رأس وبٌن بٌنه ٌجري مما ٌكون ل أن  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 194 ص ،مرجع سابق، الباري فتح( 4)

 949ص ،سابق مرجع، ةقدام بنال،  الكبٌر والشرح المغنى( 2)
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 ؛ العكـس ول الفضـة فً ذهب إسالم ٌجوز فال ،الربا حرمة على اإلجماع من ٌنبثق الشرط وهذا 

 التقابض و التماثل شـرط ألن ؛تمر فً تمر ول بر فً بر إسالم ٌجوز ول ،النسٌئة ربا إلى تؤدي ألنها

 . المثمن وتـأخٌر الثمن تعجـٌل على مبنً السلم ألن ؛السلم فً إلٌـه سبٌل ل

 الربـا بحرمـة القول من ٌنبثق به القول ألن ؛الجملــة فً الشرط هذا على (1) الفقهاء اتفق وقد    

 فً العلـــة تحدٌد فً لختالفهم ،  وصوره ذلك مفردات فً الخالؾ وقع وإنمـا ،علٌـه متفق وهو

 .  الربــــــا

 : شروط من به ٌتعلق وما الثمـن وهو المال رأس:  ثـانٌاا 

 عند المال رأس تعجٌــل ٌشترط حٌث ،المجلس فً التقابض أي:  المال رأس قبض فً التعجٌـل  -1

 التقدٌـم هــو واإلسالؾ التفرق، قبل المجلس فً تسلٌمه ٌتم بحٌث، فوراا  إلٌــه المسلم مع فاقتلا

 ٌصـح فلم سلماا   ٌكن لم تأخر فإذا المال، رأس تقدٌــم من فٌـه لما وسلفا   سلمــاا  ألنه ـ الدفـع فً

 الفقهاء جمهور إلٌـه ذهب ما وهذا ،بطـل قبضـه قبل تفرقا فـإن بدٌن دٌـن بٌع ٌصٌـر وألنه

 كان ولو أٌـام ثالثــة إلىالقبض  تــأخٌر فأجازوا، حكماا  أو حقٌقة قبضـه بجواز المالكٌـة وقالت

 (2)  فسـد أٌــام ثالثة عن زاد فـإذا ،  بشرط ذلك

 فً السمرقندي أورد كما وذلك ،للجهالة النافً بالوصؾ معلوماا  السلم المال رأس ٌكون أن   -2

 . وسطال أو ردٌئـةال أوالجٌدة  حنطةال صفـة بٌان ٌتم بــأن الفقهاء تحفة

  . شروط من بها ٌتعلق وما الصٌؽـة: الثالثــة الفقـــرة

 وبلفظ ،السلم بلفظ انعقاده جواز إلـى الجمهور فذهـب ألفاظ من السلم به ٌنعقد فٌمــا الفقهاء اختلؾ

، الشافعٌـة وبعض منهم نفر عدا والحنفٌـة الحنابلـة وهم األلفاظ من البٌع به ما ٌنعقد وبكــل السلؾ

 وهو اإلنسان عند لٌس ما بٌع ألنه:  الجواز عدم هو األصـل أن ،األول الفرٌق إلٌـه ذهب ما ووجه

 وجد فقد اآلخـر الفرٌـق اما علٌه ٌقتصر أن فوجب السلم بلفظ فٌه رخص الشارع أن إل، عنه منهً

 البٌع به فٌنعقد،  بٌع السلم أن

 بعض إلٌه ذهب وما، المثمن وتـأخٌر الثمن بتعجٌـل تمٌـز أنه إل البٌع أفراد أحد فالسلم

 إرادة اتجاه منها تبٌن إذا ألفـاظ من علٌه ٌدل ما بكـل السلم انعقاد جواز هو المعاصرٌن الباحثٌن

 (3) والمبانـً األلفاظ والمعانً للمقاصد العقود فً العبــرة ألن العقد هذا إلى  المتعاقدٌن
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  21ص، 1ج ،ت د، صادر، دار: بٌروت مالك، ماملإل ، الكبرى المدونة( 4) 

 211ص ،مرجع سابق الصاوي، صالح محمد ، سالمٌةاإل البنوك فً االستثمار مشكلة( 2)

 274ص،  سابق مرجع الصاوي، صالح محمد ،سالمٌةاإل البنوك فً االستثمار مشكلة(3)
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 .السلم عقد وأشكال  ضوابط:  الرابع المبحث

  أولا : الضوابط

 حٌنئذ وٌجوز ،  التعاقد وقت معٌنة سوق بسعر تحدٌده أو ،العقد إبرام عند الثمن  تحدٌد ٌجب -

 سوق بسعر الثمن تحدٌد على التفاق ٌجوز ول ،منه معٌن شًء نقصان أو السعر هذا على الزٌادة

 (1) .( الثانٌة البركة ندوة فتاوى من 1 رقم فتوىال فً جاء كما ) المستقبل فً

 . متفرقة أوقات فً مجزءاا  ٌقبضه أن على محدد واحد شًء فً السلم ٌجوز  -

 منهً وهو ،قبضه قبل الدٌن بٌع ذلك ْلن ؛قبضه قبل فٌه المسلم الشًء بٌع للمشتري ٌجوز ل  -

 أن تقدم كما للمشتري ٌجوز ولكن ،  البائع ذمة فً ثابت دٌن هو فٌه المسلم المبٌعو ،شرعا عنه

 السلم ألن ؛تجارة العمل هذا ٌتخذ أل بشرط ،األول بالسلم ٌربطه أن دون ،جدٌدا موازٌا سلما ٌعقد

 فتاوى من 2 رقم فتوىال فً جاء كما ) المنتجٌن لحاجة العامة األصلٌة القواعد من استثناء أجٌز

 . ( الثانٌة البركة ندوة

 ٌنطبق الكل على ٌنطبق ما ْلن ؛الشراكة بصفة قبضه قبل  فٌه المسلم من جزء بٌع ٌجوز ل وكذلك  

 المذكورة( الفتاوى من 3 رقم الفتوى فً جاء )كما البعض على

 الثمن وكان ،محدداا  التسلٌم موعد كان ذاإ لها، الكامل الوصؾ مع التسلٌم مؤجلة السلع شراء ٌجوز -

 . السادسة( البركة فً 21 رقم الفتوى فً )كما  معجالا  كله

 قبل وهالكها تلفها ٌــؤمن ل ألنه، محدد أجل إلى بعٌنها قائمة موجودة سلعة فً السلم ٌجوز ل  -

 . معٌنــة بصفات موصوفــة موجودة ؼٌــر سلعــة فً جائـز السلم ألن ؛تسلمٌها فٌعتذر، األجـــل

 بٌـان ٌقتضً وصفهـا ألن ؛العقارات من ونحوهــا واألراضـً المبانً فً السلم ٌجوز ل وكذلك  

 .  تعٌنت موضعها ذكـر إذاف ،موضعها

 ،الموضع هذا فً النقطـاع مـأمون كان إذا معلوم موضع إلــى المنسوب المبٌع فً السلم ٌجوز -

 ،بالمتٌقن ملحق الشرع أحكام فً والؽالب ،متوهم انقطاعه ألن ؛محافظـةو كبٌـرة بلدة كحنطة

 . بالعدم ملحق والنادر

"  إلــٌه المسلـم"  البائع وفاء لضمان السلم بدٌن محدد كفٌـل أو معٌن رهن أخذ ٌجوز  -

 . المحدد الوقت فً السلعة تسلٌم من وتمكنه، بالتزاماته

 العظم مع اللحم فً السلم وٌجوز ،فٌها القرض جواز على قٌاسـاا  الحٌـوان أنواع فً السلم ٌجوز  

 التبن وفً ،معٌنة بمواصفات الثٌاب فً وٌصح ،صفاته ضبط بشرط السمك وفً

 قــــرض ٌجوز كما، النـــار ومسته ضبطـه أمكن مما ونحوه الخبـز وفً ،معلوم بمٌزان والحطب -

 .  إلٌــه الناس لحاجــة وعدداا  وزنــاا  الخبز

 حقٌقـة فٌهما القبض لشتراط الصرؾ كبدلً، القبض قبل السلم مال بـرأس الستبدال ٌجوز ل -

 إل تأخذ  ل ):  الحدٌث من المـأخوذة الشرعٌــة للقاعدة ،القبض لبق فٌه المسلم لااستبد ول

 . ( مالك رأس أو سلمك
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 . م4991 الثانً الجزء الشرعٌة، الفتاوى ردنً،األ االسالمً البنك ،هـ4149، المنورة المدٌنة فً المنعقدة البركة ندوة( 4)
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 دولة فً ظبً بأبً التاسع مؤتمره دورة فً المنعقد الدولً اإلسالمً الفقه مجمع كما قرر   -

 م،1995إبرٌل نٌسان 6 – 1 الموافق هـ،1415 القعدة ذي 6 – 1 من المتحدة العربٌة اإلمارات

 (1) (2/9) 85: رقم قرار

 وبعد المعاصرة، وتطبٌقاته السلم موضوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطالعه بعد   

 : ٌلً ما قرر حوله، دارت التً المناقشات إلى استماعه

 :السلم بشأن: أولا 

 فً دٌناا  وٌثبت صفاته ضبط وٌمكن بٌعه ٌجوز ما كل تشمل السلم عقد فٌها ٌجري التً السلع -

 .المصنوعات أم المزروعات أم الخام المواد من أكانت سواء الذمة،

 كان ولو الوقوع، مؤكد بأمر بالربط أو معٌن، بتارٌخ إما معلوم، أجل السلم لعقد ٌحدد أن ٌجب -

 .الحصاد كموسم للتنازع ٌؤدي ل ٌسٌراا  اختالفاا  ٌختلؾ وقوعه مٌعاد

 بشرط، ولو ثالثة أو لٌومٌن تأخٌره وٌجوز العقد، مجلس فً السلم مال رأس قبض تعجٌل األصل -

 .للسلم المحدد األجل عن زائدة أو مساوٌة التأخٌر مدة تكون ل أن على

ْسلِم أخذ من شرعاا  مانع ل -  .البائع إلٌه الماسل م من كفٌالا  أو رهناا ( المشتري) الما

 سواء األجل، حلول بعد – النقد ؼٌر – آخر بشًء فٌه المسلم مبادلة( المشتري)  للمسـلِم ٌجوز -

 وذلك إجماع، ول ثابت نص ذلك منع فً ٌرد لم إنه حٌث ،جنسه بؽٌر أم بجنسه الستبدال كان

 .السلم مال برأس فٌه مسلماا  ٌجعل ألن صالحاا  البدل ٌكون أن بشرط

 بٌن ٌخٌر( المشتري) المسلم فإن األجل حلول عند فٌه المسلم تسلٌم عن إلٌه المسلم عجز إذا -

 إعسار عن عجزه كان وإذا ماله، رأس وأخذ العقد فسخ وأ فٌه المسلم ٌوجد أن إلى النتظار

 .مٌسرة إلى فنظرة

 ٌجوز ول دٌن، عن عبارة ألنه فٌه، المسلم تسلٌم فً التأخٌر عن الجزائً الشرط ٌجوز ل -

 .التأخٌر عند الدٌون فً الزٌادة اشتراط

  .بالدٌن الدٌن بٌع من ألنه ؛للسلم مال رأس الدٌن جعل ٌجوز ل -
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 نٌسان 1 – 4 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً ظبً بأبً التاسع مؤتمره دورة ًف المنعقد الدولً اإلسالمً الفقه المجمع( 4) 

 41: رقم قرار م،4991إبرٌل
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 (1) السلم عقد أشكالثانٌاا :   

 : البسٌط السلم بٌع -

 شامل مصرؾ اإلسالمً المصرؾ أن وبما - ؼٌره من أكثر - الزراعً للمصرؾ ٌصلح السلم عقد نإ

 هو بل، اإلسالمً المصرؾ فً منه اإلفادة ٌمكن السلم عقد فإن ،محدد عمل مجال فً متخصص ؼٌر

 لهم تكون أن ٌتوقع الذٌن المزارعٌن مع ٌتعامل ألنه، المصرؾ معامالت فً الرئٌسٌة العقود من

 مشكلة له تكون لن الزراعً المصرؾ إن ثم - ؼٌرهم محاصٌل أو هممحاصٌل من الموسم فً السلعة

 من النوع ذلك تنتج ل التً المناطق فً لالستهالك أو كتقاوي المحاصٌل هذه بٌع فً ٌقوم كأن

وهو كذلك ٌؤدي خدمات جلٌلة تقوم مقام الوساطة التً اعتاد التجار على استخدامها من  ،الحبوب

وقت المحصول وٌقبض دٌنه محاصٌل أجل ؼبن المزارع ، ألن التاجر ٌقوم بإقراض المزارع إلى 

 عن استثمار محفظة كإنشاء الزراعٌة الصناعات تموٌل فً العقد هذا استخدام وٌمكنبسعر ٌومها . 

 ول ،للتصنٌع القابلة الزراعٌة المحاصٌل من وؼٌرها القطن كذاو السكر صناعة لتموٌل السلم طرٌق

 استخدامه ذكرنا فقد ،الصناعً أو التجاري المجال فً استخدامه ٌمكن ل السلم عقد أن هذا ٌعنً

 التموٌل حاجات من كثٌرا وٌؽطً ،الزراعً المجال فً ٌستخدم ما أؼلب كون ،التصنٌعً الزراعً

 .  الزراعً

 : المقسط السلم -

 منها جلأ كل عند متفاوتة، آجال عند ٌقبضها نأ على الحنطة، من مقدار فً ٌسلم أن:  صورته    

 دفعات، أربع على تدفع دٌنار 520222 قدره بثمن القمح من طن 222 إلٌه سلمأ لو كما معٌناا، مقدار

 .  القمح من دفعة  كل ٌتسلم أن قبل دٌنار 120522 المصرؾ ٌدفع

 األظهر فً والشافعٌة المالكٌة من الفقهاء جمهور فذهب، ذلك جواز فً الفقهاء اختلؾ وقد    

 أجلٌن إلى ٌكون أن جاز جلأ إلى الذمة فً ٌكون أن جاز ما كل نأل ؛ذلك ٌصح نهأ إلى والحنابلة

 مؤجل بثمن البٌع على قٌاسا هوأجاز الجمهور نإف وعلٌه األعٌان، بٌوع فً كاألثمان ،كثٌرة وآجال

 قلأ جالأ أبعدهما ٌقابل ما نأل ؛عندهم قول فً الشافعٌة ومنعه ،جوازه على مجمع وهو ، أقساط على

 معامالت فً األول الفقهٌة المستجدات مؤتمر رأى ولقد ،ٌصح فال مجهول وذلك ،اآلخر ٌقابل مما

 بٌن التعاقدي الربط عدم مراعاة مع الموازي والستصناع السلم استعمال )جواز اإلسالمٌة المصارؾ

 ذرٌعة باتخاذهما الصٌؽتٌن استعمال اساءة وعدم والستصناع السلم فً المتوازٌٌن العقدٌن

  . (للمحظور
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 442 ص ، م2444 ،النفائس دار ، األردن - عمان، أرشٌد، محمود. د اإلسالمٌة، المصارف وعملٌات معامالت فً الشامل( 4)  
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 (1) :الموازي السلم   

 ولٌس ،والمواصفات الجنس نفس من بضاعة الثالث الطرؾ إلى المصرؾ ٌبٌع أن:  صورته    

 ،السلم بطرٌق أي مقدما الثمن وٌتسلم مؤجال ،الثانً الطرؾ مع فٌها المسلم البضاعة خصوص

 فً الثالث الطرؾ إلى سلمها البضاعة المصرؾ تسلم فإذا إلٌه، المسلم دور هنا المصرؾ دور فٌكون

 وقد السوق، من الثانً للطرؾ وفرها ٌتسلمها لم وإن ذمته، فً لمن أداءا  بٌنهما المضروب الوقت

 . الموازي بالسلم المعاملة هذه سمٌت

 بسعر كان فإن الحاضر، السعر من أقل السعر فسٌكون سلماا، ٌبٌع أٌضاا  المصرؾ كان ولما    

 أن والؽالب الربح، بعض له حصل أعلى بسعر كان وإن شٌئاا، المصرؾ ٌستفد لم األولى الصفقة

 البضاعة األول العمٌل ٌسلم لم نإ أنه على ،بالموعد المصرؾ بوفاء الثقة زٌادة منشأه ٌكون

 وعلى ،األسواق من تحصٌله بعد الثالث للطرؾ باعه ما تسلٌم المصرؾ فعلى األجل، عند للمصرؾ

 دون فٌه أسلم ما جنس من ٌبٌع أن السلم لرب ٌجوز ولكن ،ٌجوز ل قبضه قبل فٌه المسلم فبٌع هذا

 آخر عقد وهذا ،اآلخر العقد فٌه التزم ما وبٌن ،األول العقد فً فٌه أسلم ما السلم بٌع فً ٌربط أن

 . علٌها جدٌدة صفقات إجراء قبل السلع فٌها وزحٌ مخازن له ٌكون أن اإلسالمً المصرؾ من ٌطلب

 (2):  السلم سندات  -

 المجال ٌفتح بأن سبق ما ؼٌر آخر مجال فً تطبٌقه ٌمكن فإنه السلم لعقد الفقهً التأصٌل بعد  

 فٌمكن . اإلنتاج لتنمٌة استخدامه أحسنت ما إذا الستثمار لتموٌل أخرى أبواب المساهمة لشركات

 السلم أساس على بالشراء وٌقوم سلم سندات طرح له تابعة شركات طرٌق عن اإلسالمً للمصرؾ

 اقتراب عند تدرٌجٌا ترتفع بأسعار مجزأة متالحقة صفقات فً الموازي السلم بطرٌق البٌع ثم بالجملة

 . (السلع) البضاعة واستالم ،التسلٌم موعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    ،  الفقهٌة المستجدات مؤتمر ،األشقر سلٌمان محمد د. ، منها اإلسالمٌة البنوك استفادة إمكانٌة مدى و االستصناع و السلم (4)

 .41ص سابق مصدر، الفقهٌة المستجدات مؤتمر، الزحٌلً محمدد.  ، االستصناع و السلم عقد ، 41ص م4991، عمان

 442 ص ،مرجع سابق  أرشٌد، محمود. د اإلسالمٌة، المصارف وعملٌات معامالت فً الشامل (2)
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 (1)  اإلسالمٌة المصارؾ فً السلم بعقد التعامل : مجالت المبحث الخامس 

 فً ،الحدٌث التعامل واقع إلى السلم بٌع صورة إعادة على تعمل أن اإلسالمٌة المصارؾ على ٌنبؽً  

 .بالمجتمع والرقً للمتعاقدٌن العدل ٌحقق الشرعٌة الضوابط من إطار

 ٌمكن لذا ،الضمان مع الربحٌة إلى ٌمٌل الذي المصرفً العمل أسلوب إلى أقرب السلم أن كما   

 -: تًاآل فً السلم عقد تطبٌق

 :المزارع تموٌل -1

 للمصرؾ ٌلجأ زارعلمفا. سنة عن العادة فً تقل زراعٌة لدورة الزراع ٌمول أن المصرؾ ٌستطٌع   

 فً محصوله من جزءاا  للمصرؾ ٌعطً أن على زراعته مستلزمات لشراء الثمن وٌتعجل اإلسالمً،

 .الزراعٌة التنمٌة سٌحقق وهذا. حصادال عند أو الزراعً العام نهاٌة

 :الصؽٌرة والصناعات الحرفٌٌن تموٌل -2

 فً إلٌها ٌحتاجون التً الخام المواد أو األولٌة والمواد اإلنتاج بمستلزمات إمدادهم خالل من ذلك   

 من أكبر ٌدوٌة ومهارات، خفٌفة معدات على ٌعتمد النشاط وهذا. لهم ثمنها تقدٌم طرٌق عن أعمالهم

 . البطالة حدة تخفٌؾ إلى تؤدي المصارؾ من المساهمة فهذه ،ثقٌلة معدات على اعتمادهم

 من به تتمتع لما بتسوٌقها والقٌام الصناعات هذه منتجات أخذ اإلسالمٌة المصارؾ تستطٌع كما    

 فً اإلسالمٌة المصارؾ تسهم وبذلك ،الصناع وصؽار الحرؾ أصحاب من أكبر وتسوٌقٌة مالٌة قدرة

 فإنه ربوٌة، فائدة بال الالزم التموٌل لهم قدمعندما تف الصؽٌرة، الصناعات وأصحاب الحرفٌٌن، تنمٌة

 أن المعروؾ ومن ،الجمٌع وٌستفٌد ،وتسوق المشروع، سٌنتجها التً المنتجات خفض إلى ٌؤدي

 . اازدهاره إلى أدى كالٌابان الدول بعض فً الصؽٌرة الصناعات تنمٌة

 :الؽارمٌن تموٌل -3

 إلى ٌبٌع أنب ،المستقبل فً انفراجا وٌتوقع حالٌاا، بالتزاماته ٌفً أن ٌستطٌع ل الذي الؽارم  

 قد ٌكون أجلها حل ما فإذا دٌنه، به وٌوفً ثمنها لٌتعجل لدٌه موجودة تكن لم ولو السلعة، المصرؾ

 .بمعرفته فٌها التصرؾ لٌتولى المصرؾ، إلى وتسلٌمها السلعة هذه تحصٌل وتكلؾ علٌه، هللا أوسع

 :الثابتة واألصول التكنولوجٌا تموٌل -4

 وبعض األولٌة المواد إنتاج على ٌقتصر اإلسالمٌة الدول فً لإلنتاج الشائع األسلوب إن    

 المتطرؾ التخصص عن فضالا  التكنولوجً، بالتخلؾ فٌها اإلنتاج ٌتمٌز والتً التجمٌعٌة، الصناعات

 وخروجاا  .إنتاجها من األكبر الكم تمثل فقط سلعتٌن أو سلعة، على العتماد حد إلى منها دولة كل فً

 من بدلا  األولٌة المواد تصنٌع ومحاولة وتحدٌثه اإلنتاج تنوع ٌتطلب األمر فإن التخلؾ هذا من

 واستٌراد مرتفعة وبتكالٌؾ كبٌرة مصانع إنشاء ٌتطلب التحول وهذا. زهٌدة بأسعار بحالتها تصدٌرها

 الالزمة الثابتة األصول لهذه التموٌل بتوافد اإلسالمٌة المصارؾ وتساعد ،التكالٌؾ باهظة تكنولوجٌا

 والتكنولوجٌا األصول هذه وتقدم القائمة القدٌمة المصانع فً إحاللها أو المصانع لقٌام والتكنولوجٌا

 .مناسبة تسلٌم آلجال طبقاا  دفعات على المصانع هذه منتجات من جزء على الحصول مقابل مال كرأس
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 (.11ص)ط   ،  ب ،  زٌد حسن عبدالعزٌز محمد، د. السلم لعقد المعاصر التطبٌق(  4)
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 :الخارجٌة التجارة تموٌل -5

 الستٌراد زٌادة هً اإلسالمٌة البلدان فً الخارجٌة للتجارة الؽالبة السمة أن على خالؾ ٌوجد ل   

 فً أما. وخالفه والشاي والقطن النفط مثل األولٌة المواد على التصدٌر ٌقتصر حٌث ،التصدٌر عن

 التً الؽذائٌة والمواد والمالبس الصناعٌة المنتجات خاصة وتتسع السلع نوعتفت الستٌراد مجال

 خالل من التصدٌر ٌتم فإن الخارجٌة التجارة تموٌل عن أما .النامٌة البلدان أسواق كافة تؽزو

 األولٌة المواد أسعار وتناقص تعمل التً الجهات واتفاقٌة الدولٌة والتكتالت العالمٌة الحتكارات

 األسواق فً األولٌة المواد من منتجاتها تبٌع اإلسالمٌة الدول من كثٌراا  أن كما .الواضح الؽبن لدرجة

 .زهٌدة وبأسعار إنتاجها قبل العالمٌة

 ذلك فٌؤدي الواردات كافة تموٌل على الصادرات حصٌلة قدرة لعدم نظراا  فإنه الستٌراد مجال فً أما

 التً المحرمة الربوٌة القروض خالل من الفرق تموٌل إلى وٌؤدي ،المدفوعات مٌزان عجز إلى

 الدٌون أعباء مثل اإلسالمٌة الدول تواجه كبٌرة مشكلة إلى أدى مما ،آخر إلى وقت من تتزاٌد

 للحكومات بالنسبة بالك ماف بالنهار، ومذلة باللٌل هم للفرد بالنسبة والدٌن. تهاخدمو الخارجٌة

 المشكلة هذه من للحد اإلسالمٌة المصارؾ مساهمة فإن لذلك ؟ ٌكون ماذا اإلسالمٌة، والدول

 -:هما منظورٌن من الخارجٌة التجارة تموٌل فً السلم عملٌات تمارس أن ٌمكنها المتفاقمة

 :األول المنظور

 أو. مجزٌة بأسعار عالمٌاا  تسوٌقها وتعٌد سلماا  والدول الحكومات من األولٌة المواد بشراء تقوم أن

 السلع بتسلم العكس أو صناعٌة سلع على مقابلها فً للحصول سلم مال رأس الصادرات هذه اعتبار

 .األولٌة للمواد مقابل مال كرأس سلعاا  الصناعٌة

 :الثانً المنظور

 ترتفع وبذلك مصنوعات، إلى األولٌة المواد لتحوٌل اإلسالمٌة الدول فً صناعات قٌام تشجٌع   

 .مٌةلالعا األسواق فً المنافسة على قادرة تكون حتى التصدٌر عند أسعارها

 واآللت المعدات شراء خالله ٌتم السلم، مال رأس بموجبه ندفع الذي السلم بأسلوب ذلك وٌتم  

 ، ولعقد السلم مٌزاتالخارج إلى بتصدٌرها تقوم منهم صناعٌة منتجات على الحصول مقابل للمنتجٌن

 منها : واستخدامات نذكر

 (1):  استثمار أداة وكونه السلم أولا : مٌزة

 وشهادات للسندات بدٌال تصلح وهً ،األجل القصٌرة الستثمار أدوات من ناجحة أداة السلم   

 اإلنتاج تشمل  وإنما ،معاا  العاقدٌن مصلحة وتحقٌق ،الزراعً اإلنتاج على تقتصر ول، الستثمار

 وقد ،القرٌب المستقبل فً الناس ٌحتاجه ما تقدٌم فً التجاري التعامل وكذلك ، الصناعً المستقبلً

 والصناع الزارع لمصلحة وتحقٌقاا  ،الناس على تٌسٌراا  ،المعدوم بٌع من استثناءا  الشارع شرعه

 ،  الخام المواد لشراء  الكافٌة النقدٌة  السٌولة ٌملكون ل الذٌن والمقاولٌن والتجار والحرفٌٌن

 ثم ،فٌه وٌتصرفون للثمن الفوري التسلٌم من فٌستفٌدون ،والصناعة الزراعة ومستلزمات ،واألجهزة

 ؼٌرهم إنتاج من أو إنتاجهم من سواء ،علٌها المتفق المحددة بالمواصفات المستقبل المبٌع ٌسلمون

 .ؼٌرهم محاصٌل أو الزراعٌة محاصٌلهم ومن

 مراحل تموٌل من المنتج فٌستفٌد ،القتصادي النشاط أنواع مختلؾ فً لتموٌلا أداة السلم عقد وٌكون

 وإعانـة ،والزراعة الصناعة ومتطلبات نجازإلوا التشؽٌل نفقات لتؽطٌـة كاؾ مال برأس اإلنتاج

 السلع بتصدٌـر التاجر وٌستفٌد ،والتجار ،المقاولٌن أو المنتجٌن الناس من ومتنوعـة مختلفة شرائح

 ألرباح محققـة أو مجزٌـة بأسعار تسوٌقها أو بٌعها وإعادة ،سلماا  بشرائها الرائجة والمنتجات

 الحرج ودفع ،  بفائدة القتراض من والتخلص للتموٌل صالحة أداة هو السلم عقد إذن، مناسبة
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 ،اإلسالمٌة للمصارؾ رحب مجال أٌضاا  وهو ،النقدٌـة بالسٌولة واإلمداد ،اإلنتاج لتوفٌر والمشقة

 للبالد مناسبا وٌكون ،الصناعً اإلنتاج أو ،المستقبل فً الزراعً اإلنتاج تموٌل ألصحابها ٌتٌح حٌث

 . السواء على والصناعٌة الزراعٌة

 (1)  السلم عقد استخداماتبعض ثانٌاا : 

 :  التجارة فً السلم -1

 والمنتجات السلع وتصدٌر نتاجإ فً وخاصة والصناعً التجاري النشاط تموٌل فً السلمعقد  ٌسهم  

 عن التجار مع اإلسالمً المصرؾ ٌتعامل ٌة،زمج بأسعار تسوٌقها عادةإ وأ سلما بشرائها ؛الرائجة

 التاجر وٌحصل، إلٌه اا مسلم بصفته التاجر وٌكون الممول، وأ السلم رب بصفته السلم عقد طرٌق

 نأ للتاجر حقٌو، جلآ وقت فً الذمة فً موصوفة سلع بتسلٌم التزامه مقابل عاجال المال على

 فٌه بالمسلم ٌوفً أن على، المطلوبة للسلع األولٌة المواد بشراء تسلمه الذي بالمال ٌتصرؾ

 . ؼٌره أو السلم بمال اشتراه سواء  ،األجل حلول عند وتسلٌمه

  مشارٌعهم لتنفٌذ العاجل المال من باحتٌاجاتهم التجار لتموٌل مصدرا السلم عقد ٌصبح وبهذا

 الذٌن الجملة تجار بٌن العقد تطبٌق وٌمكن، المحرم الربوي القتراض إلى اللجوء من بدل، التجارٌة

 ثم مقدما ثمنها ٌدفعوا أن على به ٌتاجرون ما تنتج التً  والمزارع المصانع أصحاب مع ٌتعاقدون

 التورٌد عقود حالت فً السلم عقد ٌتم أن ٌمكن كما ،الزمن من مدة بعد البضائع هذه ٌستلموا

 شهر كل معٌنة السلع لتورٌد وؼٌرها والفنادق والمستشفٌات الوزارات معها تتعاقد التً (المقاولت)

 . المحددة األوقات فً السلع لشراء السلم الموردون إلى أفٌلج ،سبوعأ وأ

 : الزراعة فً مالسل -2

 تدفع بـأن السلم عقد طرٌق عن الزراعة وتنشٌط الزراعٌة، التنمٌة فً تسهم نأ للمصارؾ ٌمكن

 نتاجإلا لشراء" لٌهمإ المسلم بصفتهم" المشارٌع أصحاب وكذا المزارعٌن صؽار لىإ المال من مبالػ

 للمواصفات موافقاا  فٌه المسلم بتقدٌم وٌلتزم المال سأبر ٌتصرؾ نأ المزارع وٌستطٌع الزراعً،

 اشتراه مما أعلى بسعر المحصول بتسوٌق الممول وأ المصرؾ ٌقوم ثم علٌه، المتفق والشروط

 : مصالح منها عدة تتحقق بذلكو ،ربحاا  لٌحقق

 . المال على الحصول فً المزارع مصلحة -

 . للمصرؾ الحالل الربح -

 .  المجتمع مصلحة وتأمٌن للمواطنٌن الزراعٌة السلع من الذاتً الكتفاء -

 . الصناعة فً السلم عقد  -3   

 صؽاراا  - والحرفٌٌن والعمال الصناع بتموٌل ، وذلكالسلم عقد من المصرؾ ٌستفٌد أن ٌمكن    

 مقابل فً نوٌقومو اإلنتاج، ومستلزمات اآللت وشراء معاملالو المصانع إلقامة والمنتجٌن -وكباراا 

 ثم التعاقد، عند سلفاا  محدد سعر مقابل دورٌة، بصفه أو معٌنة مدة فً سلعاا  المصرؾ بتسلٌم ذلك

 الربح وتحقٌق المتاحة الشرعٌة الطرق بمختلؾ المنتجات لهذه تسوٌق بإعادة المصارؾ تقوم

 . المطلوبة القتصادٌة والتنمٌة
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 اإلسالمً الثقافً المركز مقر فً المنعقد الفقهٌة المستجدات مؤتمر إلى قدم بحث، الزحٌلً د. محمدواالستصناع،  السلم عقد( 4)

 41-41 ص ، هـ 4141 ، االردنٌة بالجامعة االردنً
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 . الخارجٌة التجارة تموٌل فً السلم -4

 لشراءمع التجار  المصرؾ ٌتفق بأن وذلك الخارجٌة، التجارة فً السلم عقد من الستفادة ٌمكن   

 ،والعالمٌة المحلٌة المقاٌٌس بحسب وصفه وتحدٌد ضبطه ٌمكن مما أخرى سلع أو حبوب أو ثٌاب

 باستالم الممول السلم رب وٌقوم، محدد تارٌخ فً ( المبٌع)فٌه  المسلم التاجر ٌسلم نأ على

 التجارة لتموٌل اإلسالمٌة المصارؾ وتلجأ والنفع، الربح وٌحقق منه علىأ بسعر وبٌعها البضاعة،

 . فةوالمعر هبشروط السلم عقد من الستفادة وٌمكن المرابحة عقد طرٌق عن الخارجٌة

 :(1) نجد علٌه مخاطرة كل أثر بٌانل السلم عقد مخاطربعض  عرضنا إذاف

 هنا ومن النقد، والمعجل السلعة فٌه المؤجل بٌعاا  كونه السلم على تؤثر ل السداد عدم مخاطرة -1

 ٌحرمه الذي بفائدة القرض فكرة على السداد عدم مفهوم لعتماد بذلك، ٌتأثر ل السلم بٌع مفهوم فإن

 .اإلسالم

 ممكن نطاق أضٌق فً المخاطر هذه تكون السوق ومخاطر )التضخم(، الشرائٌة القوة مخاطر -2

 :ٌلً ما على اعتماداا  السلم على بتأثٌرها

 بانخفاض التضخم خاطرم تكمن ،حٌث البٌع أو( العملٌة) طرفً بٌن المخاطر ٌوزع السلم بٌع إن

 األسعار لرتفاع لها الشرائٌة القوة تضعؾ والتً آجلة النقود دفعات كون للنقود المستقبلٌة القٌمة

 مما المستقبل فً ٌستلمها سوؾ لسلعة الحالٌة بقٌمتها العقد مجلس فً تسلم النقود فإن السلم، حال

 معدل فً الحاصل الرتفاع هو األولً ربحه وٌكون )المشتري(، المسلم على تضخم وجود ٌنفً

 العالقة كون المخاطر بتجن ٌعنً مما جداا  قصٌرة السلم عقد مدة أن كما التسلٌم، موعد عند التضخم

 .طردٌة التضخم ومخاطرة الزمن بٌن

 البضاعة ثمن على حصل فقد ،علٌه تؤثر ل التضخم مخاطرة فإن )البائع( إلٌه المسلم بخصوص أما

 تكلفة بقٌمة أولٌاا  ربحاا  حقق وكذلك حٌنه، فً اإلنتاج لمستلزمات بها وتصرؾ العقد مجلس فً

 .الدارج الفائدة بسعر تقاس ما عادة التً البدٌلة الفرصة

 بنقد سلعة بٌع فهو اا معدوم ٌكن لم إن األدنى حده فً السلم بٌع فً ٌكون التضخم فإن اآللٌة وبهذه   

 إلى وٌؤدي ،األقل على الفائدة سعر بقٌمة اإلنتاج تكالٌؾ ٌخفض مما فائدة بدون تموٌلٌة وصورة

 على الربوٌة المصارؾ قدرة من الحد وكذلك الموارد، واستؽالل الطلب فً والتوسع األسعار انخفاض

 .التضخم ٌخلق الذي فٌه، والتوسع النقود خلق

 )المشتري( المسلم كون ،صورها من صورة أدنى فً تكون  - وجدت إن - السوق مخاطرة إن -3

 )السوق( المستهلكٌن طلب على بناء كان السلعة وشراء السلم عقد مع التعامل على أقدم حٌن

 ووقت المواصفات هذهعلى   العقد نص وقد ٌعرفها مواصفات وضمن خارجٌاا  أو داخلٌاا  كان

 تكون أن إلى تفضً ودراٌة وخبرة معرفة على مبنً كله وهذا المناسب السعر ضمن استالمها

 ،العقد محل السلع هذه ألسعار زمنٌة لسلسلة تارٌخٌة دراسة على واعتماداا ،  له خطط مما قرٌبة

 على لعتماده ؛تقدٌراا  حٌنها فً سلعته بثمن الخبرة لدٌه( إلٌه المسلم أو) البائع فإن وكذلك

 .الضمنٌة التكالٌؾ فً وخبرته الصرٌحة تكالٌفه
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الوضعً، د. ولٌد شاوٌش، دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة سالمً والفكر االقتصادي إلبٌع السلم بٌن الفقه ا (4)

 بتصرف . 497ص ،  2441،األولى
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 وكذلك الموجودة، المخاطر( إلٌه المسلم) والبائع( المسلم) المشتري ٌتقاسم أن على ٌعمل كله وهذا

 المخاطر اقتصار لعدم وذلك ،صفر العائد معدل حول الحتمالٌة الحركة محصلة بأن نجد حٌث األرباح

 لحساب المقترض اتجاه فً المخاطر ٌرتب الذي القرض فً الحال هو كما السلم طرفً أحد على

 . المقرض

 ٌكون أن ٌمكن ولكن خاسر، وآخر رابح طرؾ ٌكون أن بالضرورة لٌس أنه إلى التنوٌه ٌجب أنه إل

 .تماماا  تنتفً الجتماعٌة المخاطر أن إلى باإلضافة السلم بٌع فً رابحٌن انالطرف

 السلعة استالم وفترة المبلػ دفع فترة بٌن الحاصل التضخم فرق من أكثر المشتري ٌخسر فلن    

 المسلم أو) للبائع بالنسبة اأم .التضخم  من لألفراد ملجأ أساساا  هو حقٌقٌاا  أصالا  ٌملك وأنه العقد محل

 لم إن اإلنتاج عدم أو استثماره، بها ٌمول سوؾ كان التً الفائدة سعر من أكثر ٌخسر فلن( إلٌه

 .التموٌل هذا مثل ٌتوفر

 والتً نصوصه فً جاء ما تنفٌذ وٌحمً األطراؾ كافة حقوق ٌثبت اا عقد هناك أن ورد كما وطبعاا 

 مما ،والسعر واألجل والوزن والكٌل الوصؾ حٌث من السلعة صفات وضبط معرفة على بداٌة ترتكز

 .المتعاقدٌن بٌن الختالؾ أو النزاع لحدوث مجال ٌترك ل
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  السلم عقدل القتصادٌة اآلثار: المبحث السادس

 رأس بٌن للتعاون اا رائعاا نموذج فقدمت ،اا قرن عشر أربعة من أكثر منذ السلم صٌؽة طبقت لقد      

 وكذلك بها، العاملٌنو  األموال، أصحاب مصلحة تحقٌق فً كبٌر   أثر   له كان مما ،والعمل المال

 . واحد آن فً المجتمع

 اا ومناسب اا مالئم اا استثمارٌ اا أسلوب األموال ألصحاب الصٌؽة هذه أتاحت األفراد مستوى فعلى   

 ٌمكنهم اا تموٌلٌ اا أسلوب والمٌزات الكفاءات ألصحاب أتاحت كما تنمٌتها، على والعمل أموالهم لتوظٌؾ

 . مماطلٌن ٌظلوا ل حتى بها والعمل األموال على الحصول من

 فً ساهمت حٌث القتصادٌة، اآلثار من العدٌد السلم صٌؽة لتطبٌق كان المجتمع مستوى وعلى  

 على وعملت البطالة، مشكلة محاربة فً وساهمت لالكتناز، توجٌهها وعدم األموال، من الستفادة

 :  اآلثار من المزٌد وهناك بها، والعاملٌن األموال أصحاب بٌن للدخل العادل التوزٌع تحقٌق

 العلم ساهم ما بعد سلماا  فٌها التعامل ٌمكن التً والخدمات السلع لتنوع نظراا   : النطاق اتساع  -1    

 إلـى ٌمتد  أن ٌمكن السلم فً التعامل نطاق نبأ القول إلى حد، السلع ضبط إمكانٌة توسٌع فً الحدٌث

 واسع نطاق على وممارستها منها الستفادة ٌمكن وبالتالً ،المجتمع فً القتصادٌة األنشطة معظم

 .  اإلسالمٌة المصارؾ فً

 السلع إنتاج على التركٌز إلى ههاوتوجٌ القتصادٌة، للموارد الكؾء الستخدام السلم عقد وٌكفل  

 ( 1) للمجتمع النافعة المفٌدة

 : اآلتً فً القدرة تظهر حٌث ،للسلم التموٌلٌة القدرة زٌادة - 2

 . السنة عن تقل زراعٌة لدورة الزراعٌة كالمنتجات األجل، قصٌرة العملٌات لتموٌل السلم صالحٌة -

 األعلى الحد أنب العلم مع الثابتة األصول تموٌل مثل األجل، طوٌلة العملٌات لتموٌل السلم صالحٌة -

 . سنوات عشر إلى ٌمتد السلم ألجل

 فً البنك ٌسلم أن طرٌق عن مباشرة ؼٌر بطرٌقة جلهاأ حلول قبل السلم عملٌات تصفٌة إمكانٌة -

 . منه سلمأ ما جنس

 عند السعر من قلأ بسعر الشراء على تقوم السلم عقد طبٌعة نإ حٌث ،مناسبة ربحٌة تحقٌق -

 (2). التسلٌم

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29ص حسنٌن، صبري اإلسالمٌة، المصارف فً ةقالمطب للعقود االقتصادٌة الوظائف(  4) 

 المعهد ،  عمر الحلٌم عبد محمد د. ،للتنمٌة االسالمً البنك المعاصر التطبٌق ضوء فً السلم لبٌع واالقتصادي الشرعً اإلطار( 2)

 74ص جدة م،  2441 ، 9ط ، فهد الملك مكتبة –41 رقم تحلٌلً بحث والتدرٌب للبحوث االسالمً
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 : التموٌلً العبء مناسبة  -3

 األخٌر، عن كثٌراا  ٌقل أنه نجد بالقروض التموٌل حالة فً بنظٌره للسلم التموٌلً العبء بمقارنة   

 القرض، أصل من مسبقاا  ىتستوف مسبقاا  محددة فوائد وجود إلى القروض فً العبء هذا ٌمتد حٌث

 فترة خالل الؽٌر من القتراض عدم اشتراط فً ممثلة ةتدخلٌ بشروط القروض هذه اقتران إلى إضافة

 مصدر من القرض بمبلػ الشراء أو أصول إحالل فً القرض استخدام عدم أو األول القرض سرٌان

 حق وكذلك السداد، عن التخلؾ على المقترض تجبر التً الطارئة الظروؾ مراعاة عدم مع معٌن،

 أو مستمرا الفائدة عبء فسٌبقى المقترض إمهال قرر إذا فإنه الضمانات، تصفٌة فً المقترض

 . التأخٌر بفوائد متزاٌدا

 فً اا ٌجابٌإ إسهاما ٌسهم اإلسالمً المصرؾ فً السلم عقد تطبٌق أن اآلخر الجانب على ونالحظ

 فإن وأٌضاا  ،الستثمار نحو الدخار توجٌه ضرورة إلى ٌؤدي الكتناز تحرٌم وكذلك الدخار، تشجٌع

 تأكلها ل حتى الستثمار نحو دفعها ضرورة إلى ٌؤدي األموال بعض مع مالً كعبء الزكاة فرض

 (1) الصدقة

 :  التوزٌع عدالة   -4

 الطرفٌن ألحد ٌكون نأ دون تراض فً حقوقه على العقد فً طرؾ كل حصول على العدالة هذه تقوم

 ذلك وتوضٌح األحوال، كل فً األداء مضمون العقد من ثابت حق باشتراك اآلخر الطرؾ على تسلط

 طرفً حدأ فٌها ٌحصل التً بالقروض التموٌل مع بالمقارنة أتًٌ تموٌل كوسٌلة السلم حالة فً

 اآلخر الطرؾ عائد ٌبقى بٌنما( الفائدة)سلفاا  محدد مضمون ثابت عائد على( المقرض) المعاملة

 . القرض أموال  استخدام من عائد من ٌتحقق بما مرهوناا ( المقترض)

 ،إلٌه المسلم هو بل العملٌة، طرفً ألحد سلفاا  محدد عائد هناك فلٌس  السلم عقد حالة فً أما     

، السلعة على الحصول وتكالٌؾ السلم المال رأس بٌن الفرق فً المتمثل الربح عن عبارة وهو

 كلتا فً ٌتوقؾ وهو ،السلم المال رأس وبٌن استالمه عند السلم بٌع ثمن بٌن الفرق وللمسلم

 لألول بالنسبة التكالٌؾ بترشٌد ٌتعلق فٌما هذا منهما، بكل الخاص القرار اتخاذ سالمة على الحالتٌن

 . للثانً بالنسبة البٌع قرار وسالمة

 المتعاقد السلع من الزراعً جتالنا تقلٌل إلى تؤدي التً اآلفات ،مثل العادٌة رؼٌ الظروؾ ظل وفً 

 زٌادة حالة فً  أما.  أكثر( المشتري) السلم وٌربح السعر وٌزٌد لها العرض ٌقل فإنه ،سلماا  علٌها

 وهً المخاطرة فً تدخل أمور فهذه. المسلم ربح وٌنتقص ٌقل السعر فإن العرض وزٌادة المحصول

 كما آخر على طرؾ تسلط عدم تعنى التً العدالة، بقاعدة تخل ل ولكنها للربح، المحددة العوامل حدأ

 . اا آنف إلٌها أشرت

 :  التضخم آثار تقلٌل -5

 ٌحصل حٌث به، للمتعاملٌن بالنسبة التضخم على ٌقضً نهأ نجد السلم بعقد التموٌل فً تأملنا إذا     

 لن وبالتالً ،التضخم ظل فً ترتفع سوؾ وأسعارها ،أمواله مقابل سلع على( المسلم وهو) الممول

 الربح فً ٌتمثل عائد على فضالا  هذا، للنقود الشرائٌة القوة انخفاض مقابل أمواله من اا جزء ٌخسر

 آثار من اآلخر هو ٌعانً لن إلٌه المسلم نإف آخر جانب ومن .الشراء وسعر البٌع سعر بٌن الحاصل

 أسعارها ترتفع مستلزمات بشراء اإلنتاج فً -اا نقود كان نإ - السلم مال رأس ٌستخدم ألنه ،التضخم

 . التضخم ظل فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21ص مرجع سابق، حسنٌن، صبري د. ،  اإلسالمٌة المصارف فً ةقالمطب للعقود االقتصادٌة الوظائف (4)
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 (1) : اإلنتاج زٌادة علً العمل -6

 فسوؾ السلع لهذه اا منتج كان إذا فإنه سلعاا  مال رأس مقابل ٌسدد أن إلٌه المسلم على كان لما    

 .للسداد الالزم القدر إلنتاج بوسعه ما كل ٌعمل

 دوافع لدٌه لٌست وبالتالً ،القرض مبلػ سداد منه المطلوب فإن بالقروض تموٌله حاله فً أما

 لسداد آخر بقرض كان ولو حتى آخر مصدر أي من ٌسدد أن ٌمكنه ثحٌ اإلنتاج فً القرض لستخدام

 . األول القرض

 : اإلنتاجٌة الوحدات تكوٌن تشجٌع  -7

 علً للحصول الالزم التموٌل توافر لعدم الؽٌر لدي العمل ٌقبلون الذٌن الحرفٌٌن من الكثٌر هنالك   

 ضمانات تتطلب التً القروض بواسطة ذلك علً الحصول ولصعوبة اإلنتاج ومستلزمات معدات

 إلى ٌتحولون وبذلك ،منتجاتهم منهم الكثٌر لدى تتوافر ل قد خاصة أعمال ةوسابق وممتلكات ةعٌنٌ

 بطاقة ةعاد نفسه لحساب ٌعمل اإلنسان ألن القومً القتصاد ةقدر إلى تضاؾ مستقلة ةإنتاجٌ وحدات

 . الؽٌر لدى العمل من أكبر

 .  اإلنتــــاج انتظام  -8

 الالزمة المواد ىعل للحصول التموٌل نقص من تعانً التً القائمة المشارٌع من الكثٌر هنالك   

 السلم بعقد التعامل لهم ٌمكن هنا ومن، ةربوٌ بفوائد القتراض أو بالمشاركة لدٌهم ةرؼب وللإلنتاج، 

 .إنتاجهم من جزء مقابل اإلنتاج لنتظام  الالزم بالتموٌل إمدادهم طرٌق عن

 . اإلنتاج تكالٌؾ ترشٌد   -9

 محدودا ٌكون البٌع ثمن فإن سلما البٌع حاله وفً والتكالٌؾ، البٌع ثمن بٌن بالفرق الربح ٌحدد   

 ترشٌد سوى بدٌل  أمامه لٌسو ،مناسباا  ربحاا  إلٌه المسلم ٌحقق لكً وبالتالً ،اإلنتاج قبل سلفا

 . والتالؾ  الفاقد وتقلٌل الموارد استخدام حسن من علٌه ٌنطوي بما التكالٌؾ
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 79-74ص ،  عمر، مرجع سابق الحلٌم عبد د. محمد والمحاسبً، واالقتصادي الشرعً اإلطار (4)
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 (1):  السلع سوق تنشٌط  -12

 ىعل ٌعمل بما – الموسمٌة خاصة – للسلع مستمرة سوق إٌجاد ىعل ٌعمل بالسلم التعامل إن   

 الحصاد موعد حلول حتى بها النتظار دون لالستثمار المدخرات وتوجٌه ،ألسعارها النسبً الستقرار

 الستهالك زٌادة ىعل المدخرات إنفاق أو الصناعٌة للسلع الفعلً والحتٌاج الزراعٌة، للسلع بالنسبة

. 

 الستخدام وقت قبل الشراء مخاطر المشتري ٌجنب سلماا  اإلنتاج مستلزمات شراء ىعل اإلنفاق إن    

 وبالنسبة ،والتخزٌن الحفظ تكالٌؾ وزٌادة للتلؾ السلع تعرض ةاحتمالٌ فً المخاطر وتتمثل الفعلً،

 من تمكنه، منتجاته ىعل مسبق طلب وإٌجاد ،المبٌعات تنشٌط ىعل ٌعمل السلم فإن إلٌه للمسلم

 حرٌة تضمن التً واألخالقٌة العقدٌة الضوابط من السلم فً لما وذلك ،ةمٌسل ةبطرٌق اإلنتاج تخطٌط

 السوق فً نصٌباا  بائع كل ٌضمن حتى للسلع المستمر والتحسٌن اإلتقان  محاولة إلى وتؤدي ،السوق

 استقرار ىعل تعمل التً والقتصادٌة الجتماعٌة الضوابط مراعاة وكذلك ،السائدة األسعار ظل فً

  (2) .القتصادٌة التنمٌة ةعجل ودفع السوق

 – الثمن وهو – فٌها البدلٌن أحد حقٌقة، صفقات ىعل ٌتم السلم سوق فً التعامل أن ونالحظ   

 األمر ولٌس التعامل ٌتولٌان اللذان هما لبدلٌهما المحتاجان الصفقة وطرفا العقد حال ومدفوع موجود

 ،األولى بالدرجة والسماسرة الوسطاء ولصالح البدلٌن وجود دون فٌها الصفقات تتم التً كالبورصات

 والمستهلك المنتج ضررها ٌتحمل التً المشكالت من فٌها الضرر وٌزٌد السلع أسعار من ٌرفع مما

 .األمر نهاٌة فً

 : عمل فرص وإٌجاد البطالة ةمشكل ةمعالج -11

 السلع تكالٌؾ رفع هو( الربا) المصرفٌة بالفائدة التعامل عن الناتجة القتصادٌة اآلثار أهم من  

 التً البطالة فتظهر ،واألعمال اإلنتاج مستوٌات تخفٌض إلى ٌؤدي مما المقدمة، الخدمات أو ةالمنتج

 . والدخار الستهالك معدل انخفاض نتٌجة الكساد ظهور فً رئٌسا سبباا  تعد

 المساهمة ىعل المصرؾ ةقدر من ٌعزز القتصادٌة الجدوى ذات المشروعات فً الستثمار إن    

 الحد فً مباشر أثر لها جدٌدة عمل فرص توفٌر إلى من ٌؤدي وهذا ،القتصادي النمو فً ةبفاعلٌ

 وهو المال، ورأس العمل بٌن المزاوجة على السلم عقد ٌعمل حٌث ،القتصادٌة ثارهاآو البطالة من

 عن البطالة لمشكله المباشرة ؼٌر المعالجة ىعل ٌعمل وكذلك البطالة من حدال على مباشرة ٌعمل

 تكون المشروعات وهذه ،المجتمع فً الضرورٌة السلع تنتج التً للمشروعات إنشائه طرٌق

 ألفراد متزاٌدة عمل فرص تولٌد فً فعالا  إسهاماا  ومساهمتها العمل لستخدام كثٌفة بطبٌعتها

 .والتنمٌة القتصاد عجلة تدور وهكذا المجتمع،
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  71-ص مرجع سابق، عمر، الحلٌم عبد محمد ، د.والمحاسبً واالقتصادي الشرعً اإلطار( 4) 

 21ص ،  مرجع سابق، حسنٌن صبري اإلسالمٌة، المصارف فً المطبعة للعقود االقتصادٌة الوظائف (2) 
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 اآلثار هذه سٌعكس نهفإ اإلسالمٌة، المصارؾ فً الوجود حٌز إلى السلم عقد تطبٌق خرج ما فإذا   

 النشاط وتطور التنمٌة ةعملٌ دفع ىعل بدورها ستعمل والتً المجتمع فً المختلفة القتصادٌة

 (1)  القتصادي

 التخزٌن مصروفات تقلٌل  -12

 أقر اإلسالمً الفقه نإ حٌث عامة، اقتصادٌة مصالح ٌحققهو و فرٌدة تموٌلٌة مٌزة السلم لعقد نإ

 المصلحة لهذه تلبٌة ؛الجتهادات باتفاق السلم استثنىو (المعدوم بٌع جواز عدم) قاعدة مبدئٌاا 

 به ٌستعٌنل المال رأس إلى والتاجر والصانع المنتج حاجة كذلك السلم عقد وٌلبً العامة، القتصادٌة

 محددة بضاعة لتحصٌل المشتري رؼبة اآلخر الجانب فً كذلك وٌحقق القتصادي، نشاطه على

 عقد فً المشتري منها ٌستفٌد أخرى ومٌزة ،ثمنها تسلٌؾ بسبب عادة أرخص بثمن والوصؾ الكمٌة

 من فٌقلل اإلنتاجٌة، حاجاته ٌالئم بما السلم بضاعة فٌه ٌستلم الذي الوقت تحدٌد بإمكانه أن هً السلم

 مصنعة نصؾ مواد أو أولٌة مواد شراء إلى ٌحتاج منتجاا  المشتري ٌكون فقد التخزٌن، مصروفات

 .(2) صناعاته فً ٌستخدمها

 اا ساطع اا ضوء ألقٌت أننً حسبً ولكن ،الموضوع جوانب بجمٌع أحطت أننً أدعً ل النهاٌة وفً   

 . به قمت فٌما وفقت قد  أكون أن هللا من وأرجو ،السلم لعقد القتصادٌة اآلثاربعض  على

                                    

 

 التوفٌق،،،، ولً وهللا
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 – الٌرموك  جامعة،  م2442 واالستثماري، المالً المناخ مؤتمر، محٌسن فواد والتنمٌة، اراالستثم فً اإلسالمٌة المصارف دور( 4)

 األردن

 واالقتصاد المالٌة وزارة ، أحمد القادر عبد التجانً ،(واستثمارٌة مالٌة نظرة) المعاصر المصرفً للتموٌل شرعً بدٌل السلم( 2)

 22-44 ص السداد، دار: الخرطوم،  م2441 األولً، الطبعة،  الثانٌة اإلصدارة الحكومٌة، للصكوك العلٌا االستشارٌة اللجنة  الوطنً
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 النتائج همأ

 لتطبٌق القتصادٌة اآلثار أهم أنها الباحث ٌرى التً الدراسة، إلٌها توصلت التً النتائج ٌلً فٌما   

 : اإلسالمٌة الشرٌعة فً السلم عقد

 نتٌجة التضخم قٌمة إلى باإلضافة حقٌقٌة سلعة ثمن هو الذي األصلً المبلػ على المحافظة -

 الشرائٌة القوة فإن وبالتالً النقد، ولٌس السلعة هو فالمؤجل ،األسعار لمعدل المحتملة الرتفاعات

 .  السلم عقد فً تتأثر لن المستثمرة للنقود

 لستثماره، فٌه ٌحتاجها الذي الوقت فً للمنتج السٌولة توفر فهً المالئمة، السٌولة عامل تحقق -

 لتكون انتقلت وبالتالً العقد، مجلس فً سلمت أو قدمت قد كونها المسلم المستثمر ٌحتاجها ل كما

 . التسلٌم موعد فً اا ثمن

 ،مسبقاا  لها خطط سلعة بٌع نتٌجة ربحاا  له تحقق حٌث للمسلم المناسب الدخل ٌوفر السلم عقد إن -

 لنفسه ووفر السائد الفائدة سعر بقٌمة إنتاجه تكالٌؾ خفض كونه إلٌه للمسلم ربحاا  تحقق وكذلك

 .مسبقة وبصورة ربحاا  له ٌحقق تموٌالا 

 ،المجتمع أفراد بٌن التكافل زٌادة منها ،عامة واجتماعٌة اقتصادٌة مبادئ عدة السلم عقدٌحقق  -

 اإلنتاج مدخالت ستخدمٌو العرض من زٌدٌو اإلنتاج تكالٌؾ من قللٌو ،بٌنهم المحبة رصأوا وزٌادة

 اا محرك كونه إلى إضافة. الموسمٌة البطالة وتقلٌل التوظٌؾ إدامة على عملٌو المحلٌة وخصوصاا 

 حقٌقٌة سلع شراء خالل من جٌدة بصورة األموال استؽالل على ٌعمل فهو ،اإلنتاجٌة الحٌاة لمجمل

 .الربح وكذلك األمان ٌوفر والذي

 .التوزٌع وإعادة المختلفة مدخالته لطلب اإلنتاج وإدامة جٌدة، بصورة الموارد استؽالل على تعمل كما

 والخدمات السلع على طلبه ٌزداد فٌه المسلم من بدلا  المال رأس على حصوله حال إلٌه المسلم -

 فٌوفر ،الستثمار من وٌزٌد القتصادٌة الحركة تنشٌط على ٌعمل مما ؛وإنتاجه لستهالكه األساسٌة

 الذي الوقت فً معٌنة بمواصفات المستقبل فً ٌحتاجها سلع شراء فً أمواله لستثمار فرصة للمسلم

 مباح . استثماري وبأسلوب بربح بٌعها أو لتصنٌعها السلعة هذه توفر له ٌضمن مما تحدد

 هذه أسعار ترفع فقد ،إلٌه والمسلم المسلم بٌن مناصفة لكونها لها نسبة أقل فً المخاطرة نإ  -

 من بدلا  حقٌقٌة قٌمة فً أمواله وضع قد المسلم بأن علماا  ،تنخفض وقد التسلٌم وقت فً السلعة

 من تخلص أٌضاا  وبذلك فٌه، الموضوع النقد نوع عن النظر بؽض السائلة النقدٌة بصورتها تركها

 .أرباحه زٌادة ٌعنً مما التضخمٌة واآلثار الصرؾ أسعار تؽٌٌر مخاطرة

 المشارٌع عن بعٌد إنتاجً اقتصادي مدلول ذات حقٌقٌة مشارٌع لترفد تذهب  السلمعقد  أموال نإ  -

 المسلم ألن الوهمٌة، المهن أو التطفل طرٌق عن الكسب أو حقٌقٌة اقتصادٌة وظٌفة تقابل ل التً

 مما ؛التنفٌذ على تجبره التً السلطة لوجود ذكرت التً بالمواصفات السلعة بتوفٌر ٌهتم سوؾ إلٌه

 هذا فً الستثمارات فإن وبذلك اإلنتاج، ووسائل والعمل المال لرأس اإلنتاجٌة الكفاءة من ٌرفع

 مدار على الستثمار استمرارٌة على وتعمل للضٌاع الستثمارات هذه أموال تعرض من تحد الجانب

 .  السلم بها الجائز األموال فً العالقة ذات الصناعٌة للمؤسسات السنة

 حدٌ مما ،الصؽٌرة اإلنتاج ووحدات المؤسسات تحتاجه الذي األجل قصٌر التموٌل السلم عقدٌحقق   -

 رفع فً المالٌة الفوائض وٌستؽل اإلنتاجٌة الوحدات أو المؤسسات تلك فً الموسمٌة البطالة من

 .اإلنتاج إمكانٌة منحنى

 وإعطاء المؤسسات من الكثٌر إفالس من ٌحد بحٌث ،اجدا كبٌر إلٌه المسلم على السلمعقد  أثر إن -

 الفرصة ٌعطً مما ،البضاعة تصرٌؾ ضمان مع والستثمار اإلنتاج فً لالستمرار تموٌلً مصدر
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 سعر وجود لعدم تكالٌفهم وتخفٌض أرباحهم وزٌادة السوق فً البقاء فً اإلنتاجٌة الوحدات ألصحاب

 .بالربا تتعامل التً األسواق مع مقارنة ٌتلقونها التً القروض على فائدة

 والتوسع الستثمار على المستثمرٌن ٌحفز مما اإلنتاج ولحٌن فائدة بدون التموٌل السلم عقد ٌوفر -

 ٌعزز مما ،بالمستقبل والمنتجٌن األعمال لرجال اإلٌجابٌة التوقعات خلق إلى ٌؤدي كله وهذا فٌه،

 .المحلٌة والستثمارات المال رأس توطٌن

 ،النافع الحقٌقً اإلنتاج نحو الستثمارات توجٌه خالل من التضخم من الحد على السلمعقد  ٌعمل -

 استثماراا  تعد التً العقارات شراء فً أو الخدمات أو المالٌة األوراق فً الفوائض استثمار من بدلا 

 أو العٌن تتؽٌر أن دون السعر مطاردة أو الؽش على لعتماده الحقٌقً بالمعنى منتج ؼٌر عقٌماا 

 .إضافة بأي المالً األصل

 دخول من ٌرفع مما الحقٌقٌة المنتجة األعمال وجود خالل من العمالة زٌادة على السلمعقد  ٌعمل  -

 فً الستثمار زٌادة إلى ٌؤدي الذي واستهالكهم الستثمارات ترفد التً مدخراتهم فتزداد األفراد

 عن تنتج الذي القتصادي الركود لمعالجة الطرق أحد فهو وبذلك ،لها الستهالك زاد التً السلع

 .المنخفض الستهالك

 على طلبهم فٌزداد لألفراد الحقٌقٌة الدخول من ٌزٌد مما األسعار خفض على السلمعقد  ٌعمل  -

 فً العام الرفاه فٌزداد ،اإلنتاج وحفز الدخارات لتوفٌر الستثمارات فتزداد ،والخدمات السلع

 .المجتمع

 عن وبعٌد اإلسالمً القتصادي النظام فً والفعالة الهامة الستثمار وسائل من السلمعقد  ٌعد  -

 حقه وضمان الحالل، الربح له ٌكفل الذي المسلم ولمصلحة المسلمٌن على للتٌسٌر. ومصائبه الربا

 به سد فائدة بدون قرضاا  منح إلٌه المسلم أن كما( شروطهم على والمسلمون) بعقود توثٌقه خالل من

 .حرفته به وأحٌا حاجته

 والتجار األموال رؤوس وأصحاب والمؤسسات المصانع أصحاب قبل من السلم عقد استخدام ٌمكن -

 والخدمات أسواق إلى لتذهب المصارؾ فً إٌداعها من بدلا  مؤسساتهم تتطلبها استثمارات لقٌام

 السًء الجتماعً المردود ذات المشارٌع وتموٌل التوزٌع سوء تكرس التً الخدمٌة والمؤسسات

 وإنشاء اللهو ودور كالمالهً ،اآلخرٌن على تقع التً األضرار إلى اللتفات دون بالربح ٌهتم الذي

 .اقتصادي مؽزى ذات عمالة تستوعب ل التً الفنادق

 إلى األجل قصٌرة القروض لتوفٌر المالٌة السٌاسة أدوات من كأداة السلم عقد من الستفادة -

 المستوردات بدل بإحالل المدفوعات مٌزان تصلٌح على ٌعمل مما ،الحقٌقٌة الستثمارٌة المشارٌع

 الخارجٌة القروض من لٌقلل التنمٌة، عملٌات فً ٌساعد الذي الداخلً التموٌل وحفز قٌامها وتشجٌع

 .إٌجابٌة اقتصادٌة ثارآ من علٌه ٌترتب وما ،الحقٌقً اإلنتاج مستوى وٌرفع
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 المراجع

 .ط  ، ب ،  بٌروت ،  والنشر للطباعة المعرفة دار الشافعً، إدرٌس بن محمد هللا عبد بًأل ،األم  -

 دار: رشد بابن الشهٌر ،محمد بن أحمد بن محمد الولٌد بًأل ،المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة  -

 .م1989 هـ1429 األولى الطبعة بٌروت، الجٌل،

القتصادي الوضعً د. ولٌد شاوٌش، دار الفتح للدراسات بٌع السلم بٌن الفقه السالمً والفكر   -

 م . 2214والنشر، الطبعة األولى، 

هـ  1425 ،  العربً الكتاب دار: بٌروت بٌاري،األ ابراهٌم:  تحقٌق الجرجانً، الشرٌؾ، التعرٌفات -

. 

 ط   ،ب ، زٌد حسن عبدالعزٌز السلم، د. محمد لعقد المعاصر التطبٌق  -

 المالً المناخ مؤتمر ،محٌسن فواد والتنمٌة، الستثمار فً اإلسالمٌة المصارؾ دور  -

 م .2222األردن، ،  الٌرموك  جامعة والستثماري،

 ،األشقر سلٌمان د. محمد ،منها اإلسالمٌة البنوك استفادة إمكانٌة مدى و الستصناع و السلم  -

 .م1994 ،عمان ،الفقهٌة المستجدات مؤتمر

 ،أحمد القادر عبد التجانً ،(واستثمارٌة مالٌة نظرة) المعاصر المصرفً للتموٌل شرعً بدٌل السلم -

 ،الثانٌة اإلصدارة الحكومٌة، للصكوك العلٌا الستشارٌة اللجنة الوطنً  والقتصاد المالٌة وزارة

 م2226 السداد. دار: األولً، الخرطوم الطبعة

 دار، األردن ، عمان   أرشٌد، محمود اإلسالمٌة، د. المصارؾ وعملٌات معامالت فً الشامل -    

 . م2221 ،النفائس

 .ت ،ب ،  الفكر دار: بٌروت، 2 ط ،(الحنفً) السٌواسً همامال ابن القدٌر، فتح شرح  - 

 . هـ1392 ،العربً التراث إحٌاء دار ،بٌروت:2ط ،(الشافعً)  مسلم صحٌح على النووي شرح  -

 دار كثٌر، ابن بٌروت: دار ، 3ط البؽا، دٌب مصطفى تحقٌق البخاري صحٌح -

 . م1987هـ،1427الٌمامة،

 د.، للتنمٌة السالمً البنك المعاصر التطبٌق ضوء فً السلم لبٌع والقتصادي الشرعً اإلطار -

 ،فهد الملك مكتبة –15 رقم تحلٌلً بحث ،والتدرٌب للبحوث سالمًاإل المعهد ،عمر الحلٌم عبد محمد

 . م  2224 ،3ط ،  جدة

أحمد سفر، بٌروت: اتحاد المصارؾ  صوله وصٌؽته وتحدٌاته، د.أ العمل المصرفً السالمً، -

 م .2224العربٌة، 

 فً المنعقد الفقهٌة المستجدات مؤتمر إلى قدم بحث ،الزحٌلً والستصناع، د. محمد السلم عقد  - 

 هـ . 1414  - عمان – األردنً اإلسالمً الثقافً المركز مقر

 ت . . ب ،الهٌثم ابن دار:  القاهرة الجزٌري،،  األربعة المذاهب على الفقه  -

 . ت. ب،  المعرفة دار:  بٌروت ،الخطٌب الدٌن محب:  تحقٌق العسقالنً، حجر لبن الباري، فتح  -

 .ت.  ب اإلسالمً، المكتب:  بٌروت ،ةقدام ابن الدٌن لموفق حنبل، ابن فقه فً الكافً  -
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 ناشرون، لبنان مكتبة: بٌروت خاطر، محمود:  تحقٌق الرازي، الدٌن لشمس ،  الصحاح مختار -  

  م1995 هـ،1415

 ،الفكر دار:  بٌروت ،  2 ط ،(المالكً)  الرعٌنً الحطاب ،خلٌل مختصر لشرح الجلٌل مواهب  -

 . هـ1398

 ٌوسؾ . علً زكرٌا نشر - الثانٌة التكملة -ًعٌالمط نجٌب المهذب، محمد شرح المجموع  -

،  مشكلة الستثمار فً البنوك السالمٌة وكٌؾ عالجها السالم، محمد صالح الصاوي -

 م.1992دار المجتمع للنشر والتوزٌع  ،،المنصورة1ط

 ت. ب، صادر، دار: بٌروت،  مالك ماماإل ،الكبرى المدونة -

 اإلمارات دولة فً ظبً بأبً التاسع مؤتمره دورة فً المنعقد الدولً اإلسالمً الفقه مجمعال -

 . 85: رقم قرار م،1995إبرٌل نٌسان 6 – 1 المتحدة العربٌة

 الفتاوى الردنً، السالمً البنك،  هـ1423، المنورة المدٌنة فً المنعقدة البركة ندوة - 

 . م1994الشرعٌة،

:  تحقٌق ،يوادالمر،  حنبل بن أحمد المام مذهب على الخالؾ من الراجح المعرفة فً النصاؾ -

 . العربً التراث احٌاء دار:  بٌروت الفقً، حامد محمد

 ت. ب .حسنٌن صبري اإلسالمٌة، المصارؾ فً المطبقة للعقود القتصادٌة الوظائؾ  -

   

 

 


