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عقد السمم

وأثره في حل األزمات اإلقتصادية وعالقتو ببيع المعدوم والغرر
م.د.أنس ميدي محمد العران
العموم اإلسالمية-سامراء  /جامعة تكريت
خالصة البحث

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ المرسميف ،كعمى آلو كصحبو
أجمعيف ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،أما بعد:
فباب البيكع فيو تكفير مستمزمات الحياة كبقاء اإلنساف ،كالسمـ ىك عقد بيع فيو
المبيع معدكـ إتفؽ الفقياء عمى جكازه ،لكف جميكر الفقياء قالكا بجكازه خبلؼ
اس عميو ى ييرهي ،
القياس ،مما
ٌ
يضيؽ تطبيقاتو ،ألف ما كاف خبلؼ القياس فبل ييقى ي
كتطبيقاتو تساىـ في حؿ مشكبلت إقتصادية بعقد جائز بديبلن عف الربا .لذلؾ كاف
عنكاف البحث ( :عقد السمم وأثره في حل األزمات اإلقتصادية وعالقتو ببيع المعدوم
والغرر) .قسمت البحث إلى ىذه المقدمة كتمييد كمبحثيف كخاتمة:
المبحث األول :تعريف عقد السمم ودليل مشروعيتو

 ،كفيو مطمباف :المطمب

األكؿ تعرؼ عقد السمـ ،كالمطمب الثاني دليؿ مشركعية السمـ
المبحث الثاني :أركان عقد السمم ،كفيو أربعة مطالب :المطمب األكؿ الصيغة
في عقد السمـ ،كالمطمب الثاني العاقداف في عقد السمـ ،كالمطمب الثالث رأس الماؿ
في عقد السمـ ،كالمطمب الرابع المسمـ فيو في عقد السمـ.
المبحث الثالث :أثر السمم في حل األزمات اإلقتصادية ومميزات تطبيقاتو ،كفيو
مطمباف :المطمب االكؿ أثر عقد السمـ في حؿ األزمات كاإلقتصادية
الثاني مميزات تطبيقات عقد السمـ.
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المبحث الرابع :بيع المعدوم والغرر وعالقتيما بالسمم ،كفيو مطمباف ،المطمب
االكؿ بيع المعدكـ كعبلقتو بعقد السمـ ،كالمطمب الثاني بيع الغرر كعبلقتو بعقد
السمـ.
النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث اآلتي:
أووً /السمم:

ِ
المثمن ٍ
أس ِ
ألجل
ويتأخر
المال
الذمة
موصوف في
عقد عمى
ٌ
ىو ٌ
ُ
يتقدم فيو ر ُ
َ
ُ
ُ
معموم .يينظـ العمؿ بنقؿ الممكية بيف مالؾ لمماؿ بحاجة إلى منتجات ،كمنتًج يممؾ

المنتج ،فيحقؽ فرص عمؿ تساىـ في تمبية
ميارات إنتاجية بحاجة لرأس الماؿ لتكفير ي
متطمبات السكؽ ،عمى كفؽ ضكابط تػتبل ءـ مع الشريعة اإلسبلمية ،ليككف بديبلن عف
القركض الربكية.

ثانياً /مشروعية عقد السمم:

ثبتت مشركعيتو بالكتاب؛ كالسنة؛ كاإلجماع؛ كالقياس؛ كمف العقؿ.
ثالثاً /أركان عقد السمم:

الصيغة؛ العاقداف؛ رأس الماؿ؛ المسمَّـ فيو.

رابعاً /أبرز مجاوت تطبيقات السمم:

يمكف استخداـ عقد السمـ في تمكيؿ النشاط الزراعي؛ الصناعي؛ الحرفييف

كصغار المنتجيف؛ كال سيما تمكيؿ المراحؿ السابقة إلنتاج كتصدير السمع كالمنتجات
الرائجة ،كذلؾ بشرائيا ىسممان كاعادة تسكيقيا بأسعار مجزية.
خامساً /مميزات تطبيقات السمم:

 .1رفع معاناة المنتجيف الذيف ال يممككف تمكيبل يغطي مستمزمات اإلنتاج ،كتكفير

فرصة عمؿ ليـ.
 .2السمـ عقد جائز بديبلن عف الربا المحرـ.

لممنتج فرصة تسكيؽ المنتجات ،كيحميو مف كساد منتجاتيـ.
 .3يكفر ي
 .4فرصة ربح أكبر لصاحب رأس الماؿ لحصكلو عمى منتجات بأسعار مخفضة.
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 .5المساىمة في تحقيؽ االكتفاء لممجتمع ،كالذم يساىـ بشكؿ كبير في االستقرار
االقتصادم ،كالسياسي لؤليمة اإلسبلمية.
سادساً /بيع المعدوم :ثبت النيي عنو ،كذىب الفقياء في حكمو كعبلقتو بالسمـ إلى

قكليف:

القول األول :قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية :كؿ بيع كاف المعقكد عميو معدكـ ا أك

السمىـ عقد يج ًكىز
فيو خطىر العدـ فيك عقد باطؿ ،الف األعياف ال تحتمميا الذمة ،ك َّ
بخبلؼ القياس.

القول الثاني :قاؿ الحنابمة ال يصح البيع الذم ثبت فيو رر بنص شرعي ،أما بيع

كشرع السمـ
المعدكـ إذا كاف محقؽ الكجكد في المستقبؿ بحسب العادة جائز بيعوٌ .
كفؽ القياس ،كلـ يستثف مف بيع المعدكـ.
سابعاً /بيع الغرر:

ثبت النيي عف الغرر ،كاتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة البيكع التي كرد نص في

النيي عنيا ،كبيع المعدكـ فيو رر ،كما لـ يرد نيي عنو إف كاف الغرر حقي انر؛ أك
تدعك الحاجة إليو؛ أك ظير جزء منو؛ أك يكصؼ بما يرفع الغرر؛ فيك بيع جائز،

أما إف كاف المبيع معدكمان يجيؿ البائع إمكانية كجكده فيك الغرر المنيي عنو .كعقد

السمـ بيع معدكـ ،كالغرر يتخممو مف إنعداـ المبيع ،كالجيالة بالمبيع تسبب خبلفان عند
التسميـ ،إال أف كصؼ المبيع كصفان دقيقان في الذمة ينتػفي الغرر كيجعؿ العقد

صحيحان.

أخطأت فمف نفسي
كفقت بيا فمف اهلل كأف
ىذا ما تكصمت إليو مف نتائج ،فأف
ي
ي
كمف الشيطاف .كختامان أسأؿ اهللى إف يجعؿ عممي خالصان لكجيو الكريـ ،كيرزقني
السداد في القكؿ كالعمؿ ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كصمى اهلل عمى

نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كمف دعا بدعكتو إلى يكـ الديف 000
الباحث
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المقدمـة:
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ المرسميف ،كعمى آلو كصحبو
أجمعيف ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،أما بعد:
فإف باب البيكع ىك الباب الثاني في الفقو اإلسبلمي بعد باب العبادات ،ألف ىذا
الباب فيو تكفير مستمزمات الحياة كبقاء اإلنساف ،كباب البيكع فيو عقكد متنكعةن

تمبي متطمبات السكؽ مع مراعاة حفظ حقكؽ أطراؼ العقد ،كالسمـ ىك عقد بيع

المبيع فيو معدكـ إتفؽ الفقياء عمى جكازه ،لكف الجميكر قالكا بجكازه خبلؼ القياس،

اس عميو ى ييرهي))(،)1
يضيؽ تطبيقاتو ،ألف ما كاف ((
مما ٌ
خبلؼ القياس فبل ييقى ي
كتطبيقاتو تساىـ في حؿ مشكبلت إقتصادية بعقد جائز بديبلن عف الربا .لذلؾ كاف
عنكاف البحث ( :عقد السمم وأثره في حل األزمات اإلقتصادية وعالقتو ببيع المعدوم
والغرر) .قسمت البحث إلى ىذه المقدمة كتمييد كمبحثيف كخاتمة:
المبحث األول :تعريف عقد السمم ودليل مشروعيتو  ،كفيو مطمباف :المطمب األكؿ
تعرؼ عقد السمـ ،كالمطمب الثاني دليؿ مشركعية السمـ
المبحث الثاني :أركان عقد السمم ،كفيو أربعة مطالب :المطمب األكؿ الصيغة في
عقد السمـ ،كالمطمب الثاني العاقداف في عقد السمـ ،كالمطمب الثالث رأس الماؿ في

عقد السمـ ،كالمطمب الرابع المسمـ فيو في عقد السمـ.
المبحث الثالث :أثر السمم في حل األزمات اإلقتصادية ومميزات تطبيقاتو،

مطمباف :المطمب االكؿ أثر عقد السمـ في حؿ األزمات كاإلقتصادية

كفيو

 ،كالمطمب

الثاني مميزات تطبيقات عقد السمـ.
المبحث الرابع :بيع المعدوم والغرر وعالقتيما بالسمم ،كفيو مطمباف ،المطمب االكؿ
بيع المعدكـ كعبلقتو بعقد السمـ ،كالمطمب الثاني بيع الغرر كعبلقتو بعقد السمـ.
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أرجكا أف أككف قد كفقت في عرض المكضكع كمف اهلل التكفيؽ كالسداد0
التمييد:

إف المرحمة التي نعيشيا ىي مدة زمنية ميمة لنشر المفاىيـ االقتصادية

اإلسبلمية ،إليجاد عكلمة االقتصاد اإلسبلمي ،بعد أف ساد العالـ لقركف نظاماف
إقتصادياف :النظاـ اإلشتراكي الشيكعي كالنظاـ الرأسمالي الغربي ،كشيد العالـ منذ
عقديف مف الزمف انييار النظاـ اإلشتراكي ،كيشيد اليكـ بداية إنييار النظاـ
الرأسمالي ،إذ بدأت تنيار آلياتو بدءا بانييار القطاع المصرفي كقطاع التأميف كىما
أىـ آليات النظاـ الرأسمالي .كباىتزاز النظاميف كتزعزع أركانيما مف القكاعد فحدث
فراغ اقتصادم كبير.
أما المصارؼ اإلسبلمية فقد نفذت خطكة ميمة تمثمت برفع بمكل الربا عف
الجميكر كذلؾ بإستقطاب الجماىير لتتعامؿ في حياتيا اليكمية باالسمكب المالي
الشرعي ،كىذه الخطكة تحتاج إلى خطكات أيخرل تكمؿ المشركع ،نحتاج اإلنتقاؿ إلى
الخطكة الثانية رفع بمكل الربا عف الحككمات ،إذ ال يكفي لتطبيؽ اإلقتصاد اإلسبلمي
تعامؿ الناس باالسمكب الشرعي ،بؿ البد كأف نبحث عف البدائؿ التي تعيف
الحككمات أيضان عمى سد احتياجاتيا التمكيمية باالسمكب المقبكؿ مشرعان ،ليتسنى لنا

ابتداء بعرض
االنتقاؿ إلى الخطكة الثالثة لننطمؽ نحك العالمية في التطبيؽ،
ن
انتياء بتشكيؿ اإلقتصاد العالمي عمى أسس كمبادئ اإلقتصاد
النجاحات ،ك ن
اإلسبلمي .مما يصب بيدؼ كبير ىك إنطبلقة بداية عكلمة إسبلمية ننشر مف

خبلليا قيـ اإلسبلـ السمحة .لنقتدم بأسبلفنا بنشر العكلمة اإلسبلمية ،كالتي تـ
ممارستيا في القركف األكلى مف تاريخ اإلسبلـ حيث تـ نشر اإلقتصاد كالثقافة
كتكنكلكجيا العصر حيف ذاؾ ،فاتجو العالـ إلى اإلسبلـ ليتخمصكا مف ضنؾ حياتيـ.
عقد السمـ مف العقكد التي كانت متداكلة قبؿ اإلسبلـ ،فأقرىا اإلسبلـ كلكف
مر
كضع لو ضكابط تحمي حقكؽ المتعاقديف .كفرص العمؿ مطمب إقتصادم عمى ٌ
العصكر ،كزيادة فرص العمؿ تساىـ في تمبية متطمبات السكؽ بمنتجات تغطي
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الحاجات اليكمية ،كبذلؾ أصبح عقد السمـ أحد أساليب التعامبلت المالية التي تساعد
عمى حؿ بعض المشكبلت اإلقتصادية ،ككاف جزء مف الحمكؿ المصرفية اإلسبلمية
عمى مستكل الفرد كالحككمة السكدانية ،نحتاج تعميـ ىذه التجربة عمى مستى
الحككمات ،ليككف ىذا العقد جزنء مف العكلمة اإلسبلمية.
تاتي أىمية ىذا العقد اف في كؿ زماف يكجد مف يممؾ الماؿ كلكف بحاجة إلى
المنتجات ،كبالمقابؿ يكجد منتجكف يممككف ميارات إنتاجية ،كبعضيـ يممؾ
المستمزمات األساسية مف مصنع أك أرض زراعية أك نفط ...الخ ،كلكف بحاجة لرأس
الماؿ إلستكماؿ بقية أدكار العممية اإلنتاجية ،كالطرفاف يكمؿ بعضيما اآلخر ،إال أف
العممية اإلقتصادية ال تتـ بدكف عقد يينظـ العمؿ بينيما ،كطبيعة العقد الذم ينظـ
العمؿ ييمقي بظبللو عمى العممية اإلقتصادية نجاحان أك فشبلن.
نجد أف البنكؾ الربكية تعرض حميا بالقرض الربكم ،الذم أكصؿ العالـ اليكـ
إلى ما كصؿ إليو مف أزمة مالية عصفت بدكؿ العالـ ،بينما الشريعة اإلسبلمية
تعرض حميا ليذه المشكمة اإلقتصادية بعقد السَّمـ ،الذم يتيح تمكيبلن نقديان كسعة في
االستخداـ بكمفة معمكمة ،ك عقد السمـ يحمي العميؿ نفسو مف تقمبات أسعار السمعة،

بالدخكؿ في عقد مستقبمي لشراء سمعة بمكاصفات محددة كأجؿ معمكـ لسمعة السمـ .
كلنجاحات العممية اإلقتصادية اإلسبلمية عمى مستكل األفراد كالمؤسسات المالية
تكجيا نجاح المصارؼ اإلسبلمية كتجاكزىا المحف
الصغيرة عبر العصكر ،كالتي َّ
بالر ـ مف عمرىا القصير ،أخذت دكؿ العالـ اليكـ تدرس الحمكؿ المصرفية

اإلسبلمية كامكانية أف تككف بديبلن عف النظاـ المصرفي المعمكؿ بو في مصارفيـ (.)2
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المبحث األول
تعريف عقد السمم ودليل مشروعيتو
المطمب األول
تعرف عقد السمم
أووً /تعريف العقد لغ ًة:

العقد لغة :الربط ،يقاؿ :عقد الحبؿ كالعيد يعقده إذا شده .العقد :العيد ،كالجمع عقكد

كىي أككد العيكد ،كيقاؿ :عيدت إلى فبلف كذا ككذا كتأكيمو ألزمتو ذلؾ ،كالمعاقدة:
المعاىدة ،كعاقده عاىده ،كتعاقد القكـ تعاىدكا ،كالعقد نقيض الحؿ.
كالعقد في البيع :إيجابو .كعقد اليميف :تكثيقيا .كعقدة النكاح :إحكامو كابرامو

( .) 3

فتبيف أف العقد لغةن يطمؽ عمى الشد كالربط كالتكثيؽ كاإلحكاـ في األمكر الحسية كالمعنكية.

ثانياً /تعريف العقد إصطالحاً:

 .1العقد ((:مجمكع إيجاب أحد المتكمميف مع قبكؿ اآلخر أك كبلـ الكاحد القائـ
مقاميما )) (.)4

 .2العقد ((:ربط أجزاء التصرؼ اإليجاب كالقبكؿ )) (.)5
 .3العقد ((:عبارة عف انضماـ كبلـ أحد المتعاقديف إلى اآلخر عمى كجو يظير أثره
في المحؿ شرعا ))( .) 6

ثالثاً /تعريف السمم لغ ًة:

الصمح( ،)7شجرةه مف ً
العضاه ،االستسبلـ( ،)8اإلستعجاؿ ،السمؼ(.)9
ي

ً
بالكصؼ
كالسمـ :السمؼ ( ،)10كىك نكع مف البيكعً يعج يؿ فيو
الثمف كتضبطي الس ٍمعةي
ٍ
()11
و
أسمـ في كذا ككذا أسمؼ فيو بمعنى كاحد ( .)12كيقاؿ:
إلى أجؿ معمكـ  ،كيقاؿ :ى
معمكمة إلى و
و
و
أمد معمكـ (.)13
سمعة
تعطي ثمف في
كىك أف
كسمـ إذا
ى
أسمـ ى
ى
أسمؼ ى
ى
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( )14
ً
السالـ و
لرجؿ ال
كحد اهلل مثموي مث يؿ
لرجؿ  ، أم مف ى
كقاؿ تعالى  :كرجبلن سممان ي
ً
ؾ اهلل ،مث ىؿ صاحب الشركاء المتشاركيف (.)15
أشر ى
يشركوي فيو يره ،كمثؿ الذم ى

((أم :خالصا لرجؿ ،ال يممكو أحد يره  ،ىى ٍؿ ىي ٍستىًكىي ً
اف ىمثىبل  أم :ال يستكم ىذا
كىذا .كذلؾ ال يستكم المشرؾ الذم يعبد آلية مع اهلل ،كالمؤمف المخمص الذم ال
يعبد إال اهلل كحده ال شريؾ لو .فأيف ىذا مف ىذا؟  ،قاؿ ابف عباس كمجاىد ،ك ير
كاحد :ىذه اآلية ضربت مثبل لممشرؾ كالمخمص ،كلما كاف ىذا المث يؿ ظاى ار ىبيِّنا
ًَّ ً
كف 
جميا ،قاؿ  :ا ٍل ىح ٍم يد لمو  أم :عمى إقامة الحجة عمييـ  ،ىب ٍؿ أى ٍكثىيريى ٍـ ال ىي ٍعمى يم ى
أم :فميذا يشرككف باهلل))(.)16

(السمـ) لغة أىؿ الحجاز ،ك(السمؼ) لغة أىؿ العراؽ(.)17

(( ركم عف ابف عمر كراىة تسميتو بالسمـ قاؿ :ألف السمـ اسـ اهلل فكرىو ألف
فيو تياكنا ،قاؿ في المدارؾ ككاف شيخنا يكره تسميتو بالسمـ ،ثـ قاؿ كالصحيح أنو
يجكز أف يسمى بالسمـ انتيى .كقاؿ ابف عبد السبلـ ككره بعض السمؼ لفظة السمـ
في حقيقتو العرفية التي ىي أحد أنكاع البيع ،كرأل أنو إنما يستعمؿ لفظ السمؼ أك
التسميؼ صكنا منو لمفظ السمـ عف التبذؿ في األمكر الدنيكية ،كرأل أنو قريب مف
لفظ اإلسبلـ ،ثـ قاؿ كالصحيح جكازه ال سيما ك الب استعماؿ الفقياء إنما ىك صيغة
الفعؿ مقركنة بحرؼ (في) فيقكؿ :أسمـ في كذا ،فإذا أرادكا االسـ أتكا بمفظة السمـ،

كقؿ ما يستعممكف لفظة اإلسبلـ في ىذا الباب)) (.)18
رابعاً /تعريف السمم إصطالحاً:

 .1عرفوي الحنفية((:ىك بيع و
آجؿ بعاجؿ)) (.)19
ى ي
ً
الذمة يتقدـ فيو رأس ً
المثمف
كيتأخر
الماؿ
مكصكؼ في
عقد
ه
ىك ه
ي
ي
ي
ي
 .2عرفوي المالكية ((:ى
و
ألجؿ معمكـ))(.)20
ً
و
الذمة إلى أجؿ)) (.)21
حاضر في
عكض
يسمـ
ى
ىك أف ى
 .3عرفوي الشافعية ((:ى
ً
و
الذمة إلى و
أجؿ
مكصكؼ في
شيء
عقد عمى
ه
ىك ي
مبيعوي
ي
يصح ى
 .4عرفوي الحنابمة ((:ى

معمكـ))(.)22

ىك ابتياعه كمي مؤج هؿ و
بثمف حاالن)) (.)23
 .5عرفو اإلمامية ((:ى
ه
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بعد أف استعرضنا تعريفات الفقياء لمسمـ يمكف اف نمخصيا اف السمـ عقد بيع،
الثمف يدفع معجؿ ،كالبضاعة مؤجمة مكصكفة بالذمة يمكف تسميميا.

المطمب الثاني
دليل مشروعية عقد السمم

أووً /دليل مشروعيتو من الكتاب:
ًَّ
ىج وؿ ُّيم ىس ًّممى فىا ٍكتييبكهي .)24( ...
آم ينكٍا إً ىذا تى ىد ىاينتيـ بً ىد ٍي وف إًلىى أ ى
قاؿ تعالى  :ام أُّيىييىا الذ ى
يف ى
وجو الدولة:
حرـ اهلل تعالى الربا
لما ٌ
ىذه اآلية مف أطكؿ آيات القرآف العظيـ عمى اإلطبلؽٌ ،
أباح السمـ ،كنزلت ً
ىذه اآلية في السمـ خاصة كىي تناكؿ جميع الديكف عامة
باإلجماع ،أم الديف عاـ يشمؿ ديف السمـ كديف يره ،مما يدؿ عمى عناية اإلسبلـ

بالنظـ االقتصادية ،كىك مف القرض الحسف ببل فائدة ( (( ،)25قاؿ ابف عباس رضي
السمىؼ المضمكف كأىنزؿ فييا أىطكؿ و
ىف المَّوى تعالى أ َّ
المَّوي عنيما :أىشيد أ َّ
آية في
ىحؿ َّ
ًَّ
يف إلىى أ ى و
آم ينكا إ ىذا تى ىد ىاي ٍنتي ٍـ بً ًد و
كتابو ،كتبل قكلو تعالى :ىيا أُّيىييىا الذ ى
ىجؿ يم ىس ًّممى فىا ٍكتييبكهي
يف ى
.)26()) 
مشروعيتو من السنة:
ثانياً /دليل
ُ
ً
النبي ً 
ً
السىنتى ً
كف بالتى ً
يف
المد ىينةى ىك يىـ ييسمفي ى
مر ى
ى
 .1عف ابف عباس  قاؿ :قىد ىـ ى ي
و
معمكـ إلى و
شيء ففي و
و
و
معمكـ و
أجؿ
ككزف
كيؿ
ثبلث ،فىقىا ىؿ ((:ىمف أىسمىؼ في
ىكالى ى
و
معمكـ))(.)27
 .2عف محمد بف أبي المجالد قاؿ ((:بعثني عبد اهلل بف شداد كأبك بردة إلى عبد اهلل
بف أبي أكفى رضي اهلل عنيما فقاال  :سمو ىؿ كاف أصحاب النبي
النبي  يسمفكف في الحنطة؟ قاؿ عبد اهلل  :كنا نسمؼ نبيط

()28

 في عيد
أىؿ الشاـ في

الحنطة كالشعير كالزيت في كيؿ معمكـ إلى أجؿ معمكـ .قمت  :إلى مف كاف أصمو
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عنده؟ قاؿ  :ما كنا نسأليـ عف ذلؾ .ثـ بعثاني إلى عبد الرحمف بف أبزل فسألتو

،

فقاؿ :كاف أصحاب النبي  يسمفكف عمى عيد النبي  كلـ نسأليـ أليـ حرث أـ

ال))(.)29

مشروعيتو من اإلجماع:
ثالثاً /دليل
ُ
أجمع الفقياء مف أىؿ العمـ عمى أف عقد السمـ جائز إذا تحققت أركانو كشركطو،
كنقؿ ابف المنذر أجماع كؿ مف يحفظ مف أىؿ العمـ عمى أف السمـ جائز (.)30

إختمؼ الفقياء في قكؿ سعيد بف المسيب في عقد السمـ ،فمف الفقياء مف نقؿ

قكلو بعدـ جكاز عقد السمـ كلـ يذكركا دليمو ( ،)31كمنيـ مف نقؿ قكلو بصحة عقد

السمـ حتى في الحيكاف الذم إختمؼ فيو الفقياء ( ،)32ك (( الذم شذ بو ىؿ ىك عدـ

جكاز السمـ ؟ أك أف جكازه معتبر عمى كجو مخالؼ لما عميو

األئمة ؟ فيو نظر ،

كالظاىر االكؿ فميراجع )) (  .)33كلمجمع بيف القكليف أقكؿ :سعيد بف المسيب قاؿ

بجكاز عقد السمـ ،بدليؿ قكلو بجكاز عقد السمـ في الحيكاف الذم إختمؼ فيو الفقياء،
أما ما ركم عنو القكؿ بعدـ الجكاز ،فأصمو في قكؿ سعيد بالكراىية في مسألة مف
ط ًري ً
ؽ ٍاب ًف
ىما َّ
مسائؿ السمـ (( ،ىكأ َّ
السمى يـ إلىى ىم ٍف لى ٍي ىس ًع ٍن ىدهي ًم ٍنوي ىش ٍي هء  :فى يرِّك ىينا ًم ٍف ى
ً
ًو
ً
اف ٍاب يف
ص ًار ِّ
م ىع ٍف ىناف وع قىا ىؿ :ىك ى
أىبًي ىش ٍيىبةى نا ٍاب يف أىبًي ىزائ ىدةى ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف ىسعيد األ ٍىن ى
ً
ً
ٍسا،
يع ىم ىر إ ىذا يسئً ىؿ ىع ٍف َّ
الر يج ًؿ ىي ٍبتىاعي ىش ٍينئا إلىى أ ى
ىج وؿ ىكلى ٍي ىس ع ٍن ىدهي أ ٍ
ىصميوي ال ىي ىرل بًو ىبأ ن
ط ياك هس ،ىك ٍاب يف ًس ً
يف )) (.)34
س ِّيي ِب ،ىك ًع ٍك ًرىمةي ،ىك ى
ير ى
َو َك ِرَى ُو ْاب ُن ا ْل ُم َ

مشروعيتو من القياس:
رابعاً /دليل
ُ
عقد السمـ مطابؽ لمقتضى الشريعة كمتفؽ مع قكاعدىا كليس فيو مخالفة ،كيجكز

تأجيؿ المبيع –البضاعة -في السمـ قياسان عمى جكاز تأجيؿ الثمف –رأس الماؿ -في
ىف ىي يككف ًفي ِّ
عقد البيع ،دليمو (( بًا ٍل ًقىي ً
الذ َّم ًة ىحاال ىك يم ىؤ َّجبل
اس ىعمىى الثَّ ىم ًف فى ىك ىما ىج ىاز أ ٍ
ى
ؾ ا ٍل يمثى َّم يف))(.)35
فى ىك ىذلً ى
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مشروعيتو من العقل:
خامساً -:دليل
ُ
أباح الشرع عقد السمـ لحاجة الناس ً
إليو ،ألف أرباب الزرك ع كالثمار كالتجارات
يحتاجكف إلى النفقة عمى أنفسيـ أك الزركع كنحكىا حتى تنضج فجكز السمـ دفعان
لمحاجة ،ككذلؾ لتحقيؽ مصمحة األمة ،فالسمـ بيع المفاليس (.)36

المبحث الثاني
أركان عقد السمم
المطمب األول
الصيغة في عقد سمم
الصيغة ركف في عقد السمـ ،كىي اإليجاب كالقبكؿ ،اإليجاب لفظ المسمَّـ إليو
البائع بالرضا بالعقد ،كالقبكؿ قكؿ المسمِّـ المشترم بالرضا بالعقد ،كعند الحنفية

اإليجاب الذم يصدر عف أحد المتعاقديف أكالن سكاء المسمَّـ إليو أك المسمِّـ ،ألف قكؿ

المكجب يثبت خيار القبكؿ لآلخر ،كفيو يريد إثبات العقد فصار بعد التمفظ كاجب
الكجكد لغيره ،ثـ قبكؿ الطرؼ الثاني كرضاه بقكؿ المكجب سكاء كاف مف المسمَّـ إليو

أك المسمِّـ (  .)37كالصيغة قد تككف صريحة كىك المفظ اؿظاىر ،كقد تككف ًؾفايةن،

كتصح بالكتابة كًاشارة األىخرس.

كقاؿ جميكر الفقياء بانعقاد السمـ بمفظ البيع ،إذا كانت الصيغة دالة عمى بيع

السمـ كالشركط الخاصة متحققة ،فالعبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ليس لؤللفاظ

كالمباني ،كقاؿ الشافعية يشترط أف يككف انعقاد السمـ بمفظ السمـ أك السمؼ (.)38
صورتو:

 .1قاؿ البائع :بعتؾ رزا ،زنتو  1000كغـ ،نكع عنبر ،أسممو لؾ بعد ستيف يكمان،

بمميكف دينار حالة.
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يقكؿ المشترم :قبمت ،كيسمٌـ الثمف في مجمس العقد.

 .2قكؿ المشترم :أشترم منؾ رز ،زنتو  1000كغـ ،نكع عنبر ،أستممو منؾ بعد

ستيف يكمان ،بمميكف دينار حالة.

كيقكؿ البائع :بعتؾ.

فيسمٌـ المشترم الثمف في مجمس العقد.

شروط صيغة عقد السمم:
 .1أف يككف العقد ناج انز :

يشترط في بيع السمـ (( أف يككف العقد باتا ليس فيو خيار شرط ليما أك
()39

ألحدىما))

 ،أم (( أف يككف العقد ناج انز ،كال يدخمو خيار شرط) )( ،)40فػ(( البيكع

التى يشترط فييا التقابض في المجمس كالصرؼ كبيع الطعاـ بالطعاـ أك القبض في
أحد العكضيف كالسمـ ال يجكز شرط الخيار فييا ببل خبلؼ مع أف خيار المجمس
()41

يثبت فييا ))

ألف خيار الشرط شرع استثناء في عقد البيع المطمؽ ،كالخيار ىنا

يمنع تحقيؽ تسميـ رأس الماؿ في المجمس أك تسميمو مف ير أف يتممكو البائع،
كيؤدم ذلؾ إلى افتراؽ المتعاقديف قبؿ إتماـ العقد كىنا يصبح الخيار باطبلن ،لذا فيك
ممنكع في السمـ ،ألف في عقد السمـ يشترط تسميـ رأس الماؿ في مجمس العقد

((،يككف العقد ناج از ال يدخمو خيار الشرط ليما كال الحدىما النو ال يحتمؿ التأجيؿ،
كالخيار أعظـ ر ار منو النو مانع مف الممؾ أك مف لزكمو كاحترز بقيد الشرط عف
خيار المجمس فإنو يثبت فيو لعمكـ قكلو  : البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا كالسمـ بيع

مكصكؼ في الذمة كما مر))(.)42

قاؿ المالكية بجكاز خيار الشرط ثبلثة أياـ لمف أخر دفع رأس الماؿ (.)43

 .2موافقة القبول لإليجاب:
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ينعقد بيع السمـ بإيجاب كقبكؿ مف المتعاقديف في مجمس العقد قبؿ إف يتفرقا ،إم

مكافقة اإليجاب لمقبكؿ في المبيع كالثمف األجؿ (.)44

كقول البائع :بعتؾ 10ـ 3خشب ،نكع (زاف) ،بمميكنيف دينار ،أيسممو لؾ بعد

60

يكمان.

فيقول المشتري :قبمت ،كيسمٌـ البائع الثمف في المجمس.
في ىذه الصكرة تحققت مكافقة القبكؿ لئليجاب.

صور عدم موافقة القبول لإليجاب:
إذا قال البائع :بعتؾ 10ـ 3خشب ،نكع (زاف) ،بمميكنيف دينار ،أيسممو لؾ بعد

60

يكمان.
فقال المشتري:
 .1قبمت 12ـ 3خشب ،نكع (زاف) ،بمميكنيف دينار عراقي ،أتسممو منؾ بعد

60

يكمان.

 .2أك قاؿ قبمت 10ـ 3خشب ،نكع (صاج) ،بمميكنيف دينار عراقي  ،أتسممو منؾ

بعد  60يكمان.

 .3أك قاؿ قبمت 10ـ 3خشب ،نكع (زاف) ،بمميكف نصؼ دينار عراقي  ،أتسممو منؾ

بعد  60يكمان.

 .4أك قاؿ قبمت 10ـ 3خشب ،نكع (زاف) ،بمميكنيف دينار عراقي  ،أتسممو منؾ بعد

 30يكمان.

لـ ينعقد البيع لعدـ مكافقة القبكؿ لئليجاب ،ففي الصكرة االكلى لـ تتـ المكافقة

في مقدار الخشب ،كفي الثانية لـ يكافؽ المشترم عمى نكع الخشب فكافؽ عمى نكع
ير الذم أكجبو البائع ،كفي الصكرة الثالثة لـ تحصؿ المكافقة عمى مقدار المبمغ،
كفي الرابعة المشترم لـ يكافؽ البائع عمى المدة.
 .3إتصال القبول باإليجاب وبصوت مسموع:
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يشترط أف ال يطكؿ الفصؿ بيف اإليجاب كالقبكؿ بما يشعر عرفان باإلعراض،

كالفصؿ بتغير النية كبالسككت كلك بزماف قصير أك أف يتخمميا كبلـ أجنبي عف

العقد سكاء تفرقا المجمس أـ ال ،فالكبلـ األجنبي إذا طاؿ ييخرج المفظ الثاني عف أف
يككف قبكالن كجكابان لئليجاب ،ألف السككت الطكيؿ الكبلـ األجنبي الكثير يشعر

باألعراض عف القبكؿ ( .)45كالبد مف لفظ يسمعوي مف يقربوي كىـ الشيكد فأنو يكفي
سماعيـ بحيث لك أنكر أحدىما السماع لـ يصدؽ نحك:
قاؿ البائع :أسمفتؾ ً
ىذه السمعة بكذا.
كقاؿ المشترم :قبمت.

ثـ تفرقا فأدعى البائع أك أحدىما أنوي لـ يسمع القبكؿ أك الثمف مثبلن فأف دعكاىما
ال تسمع إال بالشيكد ،كيصح بيع األخرس كشراؤه باإلشارة كالكتابة إما إذا مات
المشترم بيف اإليجاب كالقبكؿ ككارثوي حاضر ،فقبؿ فاألصح المنع (.)46
المطمب الثاني
العاقدان في عقد السمم
العاقداف ركف في عقد السمـ ،يشمؿ البائع كالمشترم.
البائع :المسمَّـ ً
إليو.

المشترم :رب السمـ ،أك المسمَّـ.
فالمسمَّـ ً
إليو :كىك البائع يستمؼ الماؿ ليقدـ السمعة بمقابمو فيما بعد.
ي ى
()47
المسمِّـ :كىك المشترم الذم يسمؼ مالوي مقابؿ السمعة التي ير ب بيا .
ك ي
شروط العاقدين:
 .1أىمية المتعاقدين:

أف يككف البائع كالمشترم مكمفان عاقبلن بالغان ير محجكر عميو ،فبل ينعقد بيع

الصبي كالمجنكف كالسفيو ال ألنفسو ا ،كال لغيرىما سكاء كاف الصبي ممي انز أك ير

مميز ،باشر بأذف الكلي أك بغير إذنو (0)48

73

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011
 .2اإلختيار:

إذا كاف أحد العاقديف مكرىان ببل حؽ فبل يصح عقد السمـ ،كيستدؿ بقكلو تعالى:
َّ
كف تً ىج ىارةن ىعف تىىر و
اض َّمن يك ٍـ .)49( 
إال أف تى يك ى
اما إذا أكره بحؽ بأف تكجو عميو بيع مالو لكفاء ديف أك شراء ماؿ اسمـ فيو
فأكرىو الحاكـ ً
عميو ،صح بيعوي كشراؤه ،ألف العاقد ال يريد إعطاء الحؽ الذم عميو
ي
فاكره بحؽ ،كرضا اهلل تعالى حؿ محؿ رضا العاقد (.)50
 .3التوكيل في القبض لممسمِّيم األعمى:

يصح إبراـ عقد السمـ مف األعمى ،ألف السمـ مكصكؼ كاألعمى يفيـ الكصؼ

كينزؿ عندهي منزلة الرؤية ،كذلؾ مف خبلؿ معرفة صفاتو بالسماع ،كال يصح قبض
األعمى بنفسو ألف مشاىدة المسمَّـ فيو شرط في القبض ،لذا يشترط تككؿ مف يقكـ
بذلؾ عند القبض ليتحقؽ مف كجكد الصفات المشركطة في العقد (.)51
المطمب الثالث
رأس المال في عقد السمم
رأس الماؿ ركف في عقد السمـ ،كىك الثمف الذم يدفعوي المشترم سمفان لمبائع في

مجمس العقد مقابؿ البضاعة(.)52
شروط رأس المال:

 .1أن يكون المال معموم الجنس والقدر:
يشترط عمـ العاقديف برأس الماؿ ،كرأس الماؿ قد يككف دينان

– نقدان -أك عينان

 -بضاعة ،-كلحصكؿ العمـ البد أف يككف رأس الماؿ مما يمكف تحديده ،باإلتفاؽ

عمى جنسو كنكعو كقدره ،كالقدر كيبلن أك كزنان أك عددان أك ذرعان ،عمى أف يككف العمـ

في مجمس العقد.

كاف كاف رأس الماؿ مشاىدان ،كأف يسمفو ككمة مف الحنطة في سمعة ما ،أك ىذه
الدراىـ ،فالرؤية يحصؿ بيا العمـ ،فإذا رأل المسمَّـ إليو رأس الماؿ فالرؤية تغني عف

ذكر الصفة كالجنس كالنكع كالقدر(.)53
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إذا أطمؽ الثمف في البيع كلـ يحدد جنسو كاف عمى األ مب نقد البمد ،ألف
المعمكـ بالعرؼ كالمعمكـ بالنص .كاذا كاف في البمد نقكد مختمفة كمتساكية في
الركاج ،فالمشترم يعطي البائع مف أييا ألنيا لـ تختمؼ كتساكت ركاجان .كاذا اختمفت
النقكد ككاف الكؿ في الركاج سكاء كفي المالية مختمفة كلـ يحدد أحدىا في العقد

فالبيع فاسد ،ألف ىذه جيالة مفضية إلى المنازعة فيفسد العقد إال أف ترفع بالبياف
فإف كاف الركاج مختمفان ينصرؼ إلى الغالب نقد البمد حتى يصبح العقد صحيحان مف

خبلؿ معرفة شركط رأس الماؿ(.)54

 .2تسميم رأس المال في مجمس العقد:
سمي العقد سممان لتسميـ رأس الماؿ في المجمس ،كسمي سمفان لتقديـ المشترم

ً ((: مف

رأس الماؿ سمفان لمبائع ،كالبد أف يدفع المسمؼ ثمف ما سمؼ ،لقكؿ النبي
ػيسمؼ))( ،)55أم أف يعطيو ما سمفوي قبؿ أف يفارؽ مف سمفو (.)56
مؼ ىفمً ى
أس ى
ى
كقبض البائع لرأس الماؿ في مجمس العقد قبؿ أف يفترؽ العاقداف بأبدانيـ شرطا
لصحة بيع السمـ ،كال يصح تسميـ رأس الماؿ بعد المجمس ،ألف المسمَّـ فيو دينان

كبعدـ دفع رأس الماؿ في مجمس العقد سيككف دينان كذلؾ ،فيصبح بيع ديف بديف -
بيع الكاليء بالكاليء -منيي عنو(.)57

كال يجكز التصرؼ في رأس الماؿ قبؿ قبضو لما فيو مف تفكيت القبض
المستحؽ بالعقد فيجب قبضو لمحاؿ ،فمك سمٌـ بعض رأس الماؿ كأخر البعض اآلخر

بطؿ فيما لـ يقبض ،كفيما يقابموي مف المسمـ فيو كصح الباقي بقسطو ،قياسان عمى
شراء شيئيف فبتمؼ أحدىما قبؿ القبض فيؤخذ منو ثبكت الخيار ،فالمعتبر مف رأس
الماؿ ىك القبض الحقيقي ،فمك أحاؿ المسمِّـ برأس الماؿ كقبضو المحتاؿ -المسمـ
فت ًفي ىش و
يء فىبل تى ً
صرفوي إلىى
إليو -لـ يكؼ ،لقكؿ رسكؿ اهلل
((: إ ىذا أىسمى ى
()58
َّ ً
ىً
يره))  ،لكف إذا كاف المسمـ إليو قد أذف لممسمِّـ في الدفع إلى المحتاؿ فدفع لوي
في المجمس صح العقد ككاف المحتاؿ ككيبلن عنوي في القبض (.)59
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كتصح اإلقالة في عقد السمـ بكؿ رأس الماؿ أك بعضو ،فإذا أقالوي في بعضو بقي
البعض الباقي مف الثمف كبمنفعتو ،كما لك اشترط ذلؾ في ابتداء العقد ،كخرج عميو

اإلبراء كاالنظار ألنو ال يتعمؽ بو شيء مف ذلؾ (.)60
 .3أن يكون العقد منج ازً:

إشترط جميكر الفقياء دفع رأس الماؿ حاالن في مجمس عقد السمـ كأف يخمك مف

خيار الشرط ،ألف خيار الشرط شرع استثناء في عقد البيع المطمؽ ،كخيار الشرط

يمنع ثبكت الممؾ لممسمـ إليو في الثمف ،فيككف قبضو صكرة ،كيؤدم ذلؾ إلى افتراؽ

العاقديف قبؿ تماـ العقد فيككف العقد باطبلن(.)61

كأجاز المالكية خيار الشرط إف لـ ينقد المشترم الثمف في مجمس لعمكـ دليؿ

خيار الشرط ،أما إف نقدهي الثمف فالخيار مفسد لمعقد ،عمى أف ال يزيد تأخير دفع
الثمف في السمـ عف يكميف أك ثبلثة (.)62

المطمب الرابع
المسمَّم فيو في عقد السمم
المسمَّـ فيو ركف في عقد السمـ ،ىك المبيع الذم تعيد البائع في محؿ العقد
بتسميمو إلى المشترم بعد مجمس العقد بكقت معمكـ ،مقابؿ رأس الماؿ الذم إستممو

البائع في مجمس العقد( ،)63كىذا الركف ىك الذم يميز السمـ عف عقد البيع.
شروط المسمم فيو:

 .1أن يكون المسمم فيو مما ينضبط بالوصف:
المسمَّـ فيو –المبيع -ير مكجكد في مجمس عقد السمـ ،سكاء كاف معدكمان أك

مكجكدان لكنو ير جاىز لمتسميـ ،فعدـ كجكد المبيع يجعؿ في العقد جيالة ،كبذكر
أكصاؼ المسمَّـ فيو يحصؿ العمـ بو كتنفي الجيالة ،لذا اشترط النبي  في صحة
معمكـ ،إلى و
عقد السمـ (( ففي و
و
و
و
معمكـ ،و
معمكـ))
أجؿ
ككزف
كيؿ
76

( ،)64فقاؿ الفقياء

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

يشترط أف يككف المسمَّـ فيو مما يمكف ضبطو بالكصؼ .البضائع عادة يمكف

كصفيا ،كلكف ليس كؿ كصؼ يزيؿ جيالة العاقديف أك أحدىما بتفاصيؿ المسمَّـ فيو،
فإذا كانت البضاعة مف المثميات كالمكيؿ كالمكزكف كالمذركع كالمعدكد يمكف كصفيا
كصفان دقيقان فيي بضاعة يصح التعاقد عميو بعقد السمـ ،كاف كانت البضاعة يمكف
ذكر بعض أكصافيا فقط ،كال يمكف كصفيا بصكرة كاضحة ،كال يستطيع العاقداف

تحديد كؿ الصفات تحدد رض العاقديف مما يسمح بنشكب خبلؼ بيف العاقديف عند
تسميميا لممشترم ،فيي بضاعة ال يصح بيعيا بعقد السمـ ،كالبضائع التي كاف
أقرىـ عمييا رسكؿ اهلل  ىي الحنطة
يتعامؿ بيا الصحابة رضي اهلل عنيـ بالسمـ ك ٌ
كالشعير كالزيت ...الخ  ،كميا بضائع يمكف ضبطيا بالكصؼ كيحصؿ العمـ بيا (.)65
أما البضائع التي ال يمكف كصفيا كصفان دقيقان اليصح السمـ فييا ،كالمحـ كأنكاع

شيان ال يصح بيعو بعقد السمـ ،لمتفاكت
الطعاـ إذا أثٌرت فيو النار قميان أك طبخان أك ٌ
المختمؼ بيف الناس في الطبخ كالشكاء ،كتأثير النار فيو مختمؼ كعدـ تقدير ما

أخذت منوي النار ،مما يسبب خفاء أكصافو فبل يمكف ضبطيا .أما ما أثرت فيو النار
تأثي انر محدكدان لغرض التمييز فقط ،كالسمف ٌ
ليميز منوي المبف ،كالعسؿ ليميز منوي

الشمع ،فإنوي يصح السمـ فيو لضعؼ تأثير النار فيو بيذه الحالة .كال يجكز السمـ في
الجمكد ،ألف جمد األكراؾ ميظ كجمد البطف رقيؽ فبل ينضبط مقدار رقتو ك مظو ،كما

أف ذرعو مجيكؿ الختبلؼ شكؿ أطرافو

( .)66كالجكاىر كالعقيؽ كالياقكت كالآلؿ ئ

كالمرجاف كما أشبو ذلؾ فإنو ال يجكز أف ييباع بعقد السمـ ،ألف أثمانيا تختمؼ
اختبلفان متباينان بالصغر كالكبر ،كبحسف التدكير ،كبزيادة ضكئيا كصفائًيا ،كىذه

الصفات ال يمكف تقديرىا ،فربما لؤلؤة تساكم عشرة أالؼ دينار كأخرل ال تساكم

ألؼ دينار .فإف كاف المبيع ال يشترط فيو ىذه الصفات كالمؤلؤ الصغير المستعمؿ
لمتداكم كعدـ حاجة إلى كبر الحجـ كحسف التدكير كصفاء لكنيا جاز بيعو بعقد

السمـ لخمك المبيع مف مكانع العقد(.)67

كأختمؼ العمماء في السمـ في الحيكاف ،قياسان عمى خبلفيـ في جكاز القرض

فيو .ىؿ يمكف ضبط صفات الحيكاف ؟  ،فمف نظر إلى تشابييا قاؿ تنضبط كيصح
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السمـ فييا ،كمف نظر إلى تبايف الحيكاف في الخمؽ كالصفات كبخاصة صفات النفس

قاؿ بعدـ جكاز بيعو دينان كال سممان(.)68

كال يصح السمـ في الحكامؿ مف الحيكاف ،ألف الكلد صعب أف يكصؼ لككنو

كر إلىى
كف ى
مجيكؿ ير متحقؽ ( ،)69عبد اهلل بف عمر  قاؿ(( :كانكا ىيتىىب ىاي يع ى
الج يز ى
النبي  ىعنوي)) ((( .)70فقاؿ الحنفية :اليجكز السمـ في الحيكاف
الحىبمى ًة فىىنيىى ى
ىحىب ًؿ ى

كيفما كاف  ...كقاؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة :يجكز السمـ في الحيكاف قياسان عمى
جكاز القرض فيو))(.)71

أنواع الخميط وحكمو في عقد السمم:

أ .أخالط مقصودة األركان منضبطة األقدار والصفات:
كالثياب المنسكجة مف القطف أك الصكؼ ،أك العمؼ الحيكاني خميط الشعير

ضبط مقادير األجناس المختمطة كعممت نسبة كؿ جنس أك
كالحنطة ،فالخميط إذا ي
نكع في الخميط ،كتمكف العاقداف مف ضبط أكصافيا كمقدارىا صح السمـ فييا ،أما

إذا لـ تيحدد المقادير كنسبيا الخميط لـ يصح بيعو بعقد السمـ (.)72
ب .أخالط مقصودة و تنضبط أقدارىا وصفاتيا:

كاليريسة كالمعجكنات كمعظـ المرؽ كالحمكل الغالية المركبة مف الدىف كالمسؾ

كالعنبر ،فبل يصح السمـ فييا لعدـ انضباط أجزائيا (.)73
ت .أخالط و يقصد منو إو الخميط الواحد:

أم ما كاف الخميط لمصمحتو ،كليس بمقصكد في ً
نفسو ،كانما مادة رئيسة معيا

ما يكمميا كالخبز يضاؼ لو الممح كالخميرة ،فالمضاؼ إلى الدقيؽ ير مقصكد في
ً
نفسو كنسبتو قميمة جدان .كذلؾ الجبف يدخؿ فيو الممح كالماء ككذلؾ خؿ التمر ،فيصح
السمـ فيو ،ألف ىذا الخميط يككف بنسب معمكمة.
ث .أخالط من أصل الخمقة:

كالشيد ،فالشمع جزء مختمط فيو مف أصؿ تككينو ،ككإختبلط النكل مع التمر،

فيجكز السمـ في العسؿ كالشمع كبيع التمر كنكاه(.)74
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 .2يشترط في المسمّم فيو أن يكون معموم الجنس والقدر والصفة والنوع:
كيتجنب
يشترط في المسمَّـ فيو العمـ بأكصافو ،ليقكـ العمـ مقاـ المشاىدة
ٌ

و
شيء فى ًفي و
كيؿ
أسمؼ في
العاقديف الجيالة كاإلختبلؼ عند تسمٌمو ،لقكلو ((: مف
ى
أج وؿ َمعمُ ٍ
زف َم ُع ٍ
معمُ ٍ
وم ىكىك و
وم))( ،)75كفي الحديث أشار إلى العمـ الذم يغني
موم إلى ى
المشاىدة شرطان لصحة عقد السمـ( .)76كالعمـ بالمسمَّـ فيو يختمؼ مف بضاعة أليخرل،
جنسو ،كنكعو ،كصفتو ،كقدره ،كبذكر كؿ ما تتغير بو قيمة المسمَّـ فيو ،كذكر كؿ ما
يختمؼ فيو الغرض ككؿ ما قد يختمؼ عميو الناس لرفع الغرر .فالعمـ بمقدار المبيع
بذكر الكيؿ في المكيبلت كالكزف في المكزكنات كالعدد في العدديات كالذرع في

المذركعات(.)77

كعند تسميـ المسمَّـ فيو يتحقؽ العاقداف مف أكصاؼ البضاعة المتفؽ عمييا ،فإف
لـ تتكفر األكصاؼ المتفؽ عمييا لـ ييمزـ المسمِّـ –المشترم -تسمٌميا قبكليا ألف دكف

حقو(.)78

أمثمة عمى ذكر أوصاف المسمَّم فيو(:)79

أ -إذا كان المسمم فيو ثوب يشترط فيو:

 )1أف يبيف مقداره :ببياف ذرعو مقدار طكلوي كعرضوي ك كزنو.
 )2أف يبيف نكعو :قطف؛ كتاف؛ صكؼ؛ حرير ،كاذا كاف خميطا ذكر نسبة كؿ نكع.
 )3أف يبيف صفتوي :لكنو كنقشو.
 )4أف يبيف محؿ صنعو :عراقي؛ سكرم؛ تركي.
ب -إذا كان المسمَّم فيو طعام فيشترط فيو:
 )1أف يبيف جنسوي :تفاح؛ سفرجؿ؛ برتقاؿ؛ ليمكف.
 )2أف يبيف نكعوي :تفاح أصفر أك أحمر ،عنب حمكاني أك كشمشي.
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 )3أف يبيف قدرهي :ببياف مقدار كزنو إف كاف مف المكزكنات ،كعدده إذا كاف مف
المعدكدات ،ككيمو إذا كاف مف المكيبلت.
 )4أن ٌبٍه بلد زراعتً :رز عرالً أو فٍتىامً ،مشمش عرالً أو سوري.
ت  -إذا كان المسمم فيو حبوباً فيشترط فيو:
 )1أف يبيف مقدار الحب :ببياف كيمو.

 )2أف يبيف نكعوي :قمح مكاني أك مسقي.
 )3أف يبيف البمد :استرالي أك ىندم.
 )4أف يبيف حجـ الحب :صغيرة أك كبيرة.
 )5أف يبيف كقت حصاده :قديـ أك جديد.

 .3يشترط في المسمَّم فيو أن يكون ديناً:

عرؼ الفقياء السمـ ىك عقد آجؿ بعاجؿ ،كككف المبيع ير حاضر في مجمس
ٌ
العقد كدينان في ذمة البائع المسمَّـ إليو سمي سممان ،أما إف كاف المبيع حاض انر في

مجمس العقد فيك عقد بيع كال يسمى عقد سمـ (.)80

 .4يشترط في المسمم فيو أن يكون معموم األجل لتسميمو:
يشترط لصحة عقد السمـ أف يككف المسمَّـ فيو دينان يحدد كقت تسميمو ،كعدـ
كجكد المسمَّـ فيو أثناء التعاقد ال يعني الجيؿ بكقت التسميـ ،فيجب تحديد كقت

ىج وؿ ُّيم ىس ًّممى 
التسميـ في كقت معمكـ لمعاقديف لقكلو تعالى  :إًلىى أ ى
((:إلى و
و
معمكـ)) ( ،)82فإف كاف األجؿ مجيكال كلـ يعيف في المجمس فسد عقد
أجؿ
( )81

كلقكلو 

السمـ ،ككذلؾ ال يصح إذا تعيف كقت تسميـ ير دقيؽ كتحديد كقت التسميـ بقدكـ
شخص مف سفرة كيجيبلف كقت كصكلو ،أك يحدد إلى الحصاد كالحصاد يستمر مدة

كال يقتصر عمى يكـ محدد ،لما قد يتسبب بالخبلؼ كالنزاع في الكقت المقصكد (.)83

إختمؼ الفقياء في أقؿ األجؿ في عقد السمـ ،الراجح عند الحنفية كقكؿ الحنابمة
أدنى األجؿ كأقصى العاجؿ فيو شير أك ما قاربو ،كقاؿ المالكية أقؿ األجؿ خمسة
عشر يكمان ،كلـ يحدد الشافعية كقتان ألقؿ األجؿ ،بؿ قالكا بجكاز السمـ في الحاؿ لقكؿ
80
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عائشة رضي اهلل عنيا ((:اف النبي  ابتاع مف أعرابي جزك انر بتمر ،ككاف يرل أف
التمر عنده ،فإذا بعضو عنده كبعضو ليس عنده  ،فقاؿ (( :ىؿ لؾ أف تأخذ بعض

تمرؾ كبعضو إلى الجذاذ ؟ )) فأبى ،فاستمؼ لو النبي
كفي ىذا داللة عمى جكاز السمـ الحاؿ(.)85

 تمره فدفعو إليو ))(،)84

ىما مقدار األىجؿ فمـ يذكر في األىصؿ كذكر
كلمحنفية تفصيؿ في أقؿ المدة (( ،كأ َّ

قد ار فصؼ و
ىف تقدير األىجؿ إلى العاقديف حتى لك َّ
الكرخي أ َّ
يكـ جاز ،كقاؿ بعض
ُّي
ىف أ َّ
مشايًخنا :أىقمُّيو ثبلثة أَّىي واـ قياسا عمى خيار َّ
الشرط ،كىذا القياس ير سديد؛ أل َّ
ىقؿ
المد ًة عمى أ ً
بمقد ور ،كالثَّبلث أىكثر َّ
َّ
َّ
ىصؿ أىبم حنيفة فبل يستقيـ
مدة الخيار ليس
القياس.

قدر َّ
محم ود أَّىنوي َّ
بالشير ،كىك الصَّحيح؛ أل َّ
ط في
كركم عف َّ
ىف األىجؿ َّإنما يش ًر ى
َّ
المدة ،ك َّ
الشير َّ
ليتمكف مف االكتساب في َّ
كتيسير عمى ا ٍل يم ٍسمًَّـ إليو
نا
السمىًـ ترفيينا
َّ
مدةه
معتبرة َّ
ىما ما دكنو ففي ِّ
حد القمَّة
يمكف فييا مف االكتساب فيتحقَّؽ معنى التَّرفيو ،فأ َّ
فكاف لو حكـ الحمكؿ))(.)86
المسمَّـ إليو إف أحضر المسمَّـ فيو قبؿ األجؿ المتفؽ عميو ليسممو إلى المسمِّـ
كامتنع مف إستبلمو ،فإذا كاف سبب امتناعو رضان صحيحان ال يحؽ لممسمِّـ إجباره،
مف صكره إذا كاف كقت جمب المسمَّـ فيو بكقت نيب فامتناع المسمِّـ صحيح لخشيتو

عمى المسمَّـ فيو بكقت النيب  ،أك كأف يككف الشراء لمناسبة معينة كامتنع لخكفو مف
فساده إلى مكعد حمكلو القريب مف مناسبتو ،أك كاف لممسمَّـ فيو مؤنة كامتنع كي ال

يتحمؿ مؤنة حفظو إلى كقت إحتياجو إليو ،كبيذه الصكر ال يجبر المسمِّـ عمى
قبكلو .أما إذا كاف االمتناع تعنتان مف ير سبب أيجبر المسمِّـ عمى قبكلو.
–البائع -كال يبطؿ بمكت رب السمـ
يبطؿ األجؿ بمكت المسمَّـ إليو

المشترم ،-ألف ماؿ المسمَّـ إليو يتحكؿ إلى الكرثة فيؤخذ مف تركتوي حاالن لبطبلف
األجؿ بمكت المديف ،كال يبطؿ بمكت الدائف ،لذا شرط دكاـ كجكد المسمَّـ إليو لقدكـ
القدرة عمى تسميمو بمكتو(.)87

الترجيح:
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بناء عمى تقديرىـ في تحقؽ
أقكاؿ الفقياء في الحد األدنى لمدة أجؿ عقد السمـ ن
مصمحة المتعاقديف ،كال شؾ أف مصمحتيـ معتبرة ،كلمفقياء اإلجتياد في التعرؼ
اد ىم ىع َّ
ص .كالسمـ بيع المحاكيج
الن ِّ
االجتًيى ي
عمييا ،إال اف في المسألة نصا كال يي ىس َّكغي ٍ
كمصمحة المتعاقديف تحقؽ بالمركنة في إمكانيتيـ بتقديرىما لممدة التي تناسبيما ،لذا
قكؿ الشافعية باشتراط األجؿ مف ير تحديد حد أدنى لمدة السمـ ىك الراجح ،كاهلل
أعمـ..

 .5يشترط في المسمم فيو أن يكون مقدو ارً عمى تسميمو.)88( :
مف شركط صحة عقد السمـ أف يككف المسمَّـ فيو مقدك انر عمى تسميمو ،فبل

يصح التعاقد عمى بضاعة يندر كجكدىا في الكقت الذم إتفؽ العاقداف عميو ،كما ال
يصح التعاقد عمى مقدار ال يمكف كجكده في المكعد المتفؽ عميو .فمك أسمـ فيما
ينقطع كجكدهي البان كقت حمكؿ األجؿ ،كعنب أك رطب طازج في الشتاء ،لـ يصح
السمـ(.)89
يشترط في عقد السمـ تسميـ المسمَّـ فيو المتفؽ عميو ،كال يصح ألحد العاقديف

إنشاء عقد جديد يككف المسمَّـ فيو ثمنا فيو ،فإذا تعاقد شخصاف عمى قماش قطف
بعقد السمـ كذكركا أكصافو كمقداره ككقت تسميمو ،فبل يصح لممسمَّـ إليو -البائع -بعد
العقد أف يشترم المسمَّـ فيو قبؿ تسميميا لممشترم ،كما ال يصح لممسمِّـ -المشترم-
أف يبيع القماش قبؿ تسممو .فبل يجكز بيعوي قبؿ قبضو  ،كال يجكز بيعو بعقد الشركة
ً
قبضو ،ألف المسمـ فيو مبيع فبل
كال التكلية كال المرابحة كال الكضيعة في السمـ قبؿ

م ىرضي اهللي ىعنوي أىف ىر يسكؿ اهلل 
يجكز التصرؼ قبؿ القبض ،ىعف أبي سعيد ا ٍل يخ ٍد ًر ٌ
فت ًفي ىش و
صرفوي إلىى ى ً
يء فىبل تى ً
يره))( ،)90أم ال يحؿ جعؿ المسمَّـ فيو
قىا ىؿ  ((:إ ىذا أىسمى ى
ثمنان لشيء قبؿ قبضو ،كال يصرفو لشيء ير عقد السمـ .كلقكلو  ((: نيى رسكؿ
اهلل  عف بيع الطعاـ حتى يستكفى))( ،)91فالمبيع إف كاف طعامان كلـ يدخؿ ضماف
المشترم لـ يجز بيعو(.)92
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((كأما ما ذكره الشيخ أبك محمد في مغنيو لما ذكر قكؿ الخرؽم :كبيع المسمـ فيو مف
بائعو أك يره قبؿ قبضو فاسد ،قاؿ أبك محمد :بيع المسمـ قبؿ قبضو ال يعمـ في
تحريمو خبلؼ ،فقاؿ رحمو اهلل بحسب ما عممو.
كاال فمذىب مالؾ :أنو يجكز بيعو مف ير المستسمؼ ،كما يجكز عنده بيع
سائر الديكف مف ير مف ىك عميو.
كىذا أيضا إحدل الركايتيف عف أحمد نص عميو في مكاضع بيع الديف مف ير
مف ىك عميو ،كما نص عمى بيع دين السمم ممن ىو عميو ،ك كبلىما منصكص
عف أحمد في أجكبة كثيرة مف أجكبتو ،كاف كاف ذلؾ ليس في كتب كثير مف متأخرم
أصحابو ،كىذا القكؿ أصح ،كىك قياس أصكؿ أحمد ،كذلؾ ألف( :دين السمم مبيع).

م
م :جكاز بيع المبيع قبؿ قبضو كبعد التمكف مف قبضو كؼ
كقد تنازع العمماء ؼ

ضماف ذلؾ:
 فالشافعي :يمنعو مطمقا كيقكؿ ىك مف ضماف البائع.
 كىك ركاية ضعيفة عف أحمد.
م العقار ك يقكؿ ىك مف ضماف البائع.
 كأبك حنيفة :يمنعو إال ؼ
كىؤالء يعممكف المنع( :بتوالي الضمانين).

م المشيكر عنو ك يرىما فيقكلكف :ما تمكف المشترم مف
 كأما مالؾ ك أحمد ؼ
قبضو كىك المتعيف بالعقد كالعبد كالفرس ك نحك ذلؾ فيك مف ضماف المشترم عمى
تفصيؿ ليـ ك نزاع في بعض المتعينات ،لما ركاه أحمد ك يره عف الزىرم عف سالـ
عف ابف عمر أنو قاؿ :مضت السنة أف ما أدركتو الصفقة حيا مجمكعا فيك مف
ضماف المشترم.
فظاىر مذىب أحمد :أف الناقؿ لمضماف إلى المشترم ىك (التمكن من القبض
و نفس القبض) ،فظاىر مذىبو أف :جواز التصرف فيو ليس مالزما لمضمان وو
م
مبنيا عميو ،بؿ قد يجكز التصرؼ فيو حيث يككف مف ضماف البائع ،كما ذكر ؼ
م الصبرة المعينة))(.)93
الثمرة ك منافع اإلجارة كبالعكس كما ؼ
حكم عقد السمم إذا تعذر تسميم المسمَّم فيو:
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َّ
الم ىسمَّـ لو تسميـ المسمَّـ فيو
إختمؼ الفقياء في حكـ عقد السمـ إذا تعذر عمى ي
لممسمِّـ في األجؿ المتفؽ عميو إلى قكليف ىما:
القول األول :قاؿ جميكر الفقياء في حاؿ تعذر تسميـ المسمَّـ فيو فالمسمِّـ َّ
مخير بيف
فسخ العقد كاسترجاع رأس الماؿ ،أك إمضاء العقد كتمديد مدة التسمـ إلى مكسـ تكفر
المسمَّـ فيو.
حجتيم :أف العقد كقع عمى مكصكؼ بالذمة فيك با و
ؽ عمى أصمو ،كال يشترط
لجكازه أف يككف المسمَّـ فيو مف ثمار السنة المذككرة في عقد السمـ ،كانما ىك شيء

شرطو العاقداف فالمسمِّـ في ذلؾ الخيار(.)94

القول الثاني :قاؿ المالكية في حاؿ تعذر المسمَّـ فيو يفسخ السمـ ضركرة كال يجكز
التأخير.
حجتيم :أف السمـ ديف ،كالمكعد الجديد يعد عقدان جديدان ،كبإضافة العقد األكؿ

إلى الثاني يعتبر بيع ديف بديف ( ،)95كعف أنس رضي اهلل عنو :أف النبي ((: نيى
عف بيع ثمر التمر حتى يزىك ،فقمنا ألنس ما زىكىا ؟  ،قاؿ تحمر كتصفر ،أرأيت

إف منع اهلل الثمرة بـ تستحؿ ماؿ أخيؾ))(.)96

الترجيح:

تعذر تسميـ المسمَّـ فيو قد يسبب إحراجان لممسمِّـ النتضاره البضاعة ،كرضاه
بتأجيؿ التسميـ ىك الميـ ،أما المسمَّـ اليو بالتأخير زيادة بتيسير العقد عميو ،كالمبيع
في عقد السمـ مكصكؼ بالذمة ،كتأخير التسميـ الى مكعد و
ثاف ال يمغي الكصؼ

المتفؽ عميو فبل ينشأ خبلؼ بيف العاقديف ،كتحديد مكعد جديد ىك ليس عقدان جديدان،
–
إنما إبقاء لمعقد كامضائو مع تصحيح ما تعذر الكفاء بو .فالقكؿ اف المسمِّـ
المشترم -بالخيار بيف فسخ العقد أك إمضاؤه بمكعد جديد تتكفر فيو البضاعة ىك
الراجح ،كاهلل أعمـ..
يشترط تعين موضع تسميم المسمم فيو:
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يشترط تعيف مكاف تسميـ البضاعة بحسب عرؼ المتبايعيف في تحديد أماكف
التسميـ ،كتعيف المكاف في برية أك بحر حتى ال يقع نزاع بيف المتبايعيف ،كيكفي أف
يقكؿ المسمِّـ  :تيسمـ لي في بمده كذا ،إال أف تككف البمدة كبيرة كبغداد كالبصرة ،كيكفي

المسمَّـ لو إحضار المسمَّـ فيو في أكؿ البمدة ،كال يكمؼ إحضارهي إلى منزؿ المسمِّـ(.)97
أما إذا لـ يبيف المتبايعاف مكاف اإليفاء يتعيف التسميـ عند مكضع التعاقد ،كاف
كاف مكضع التعاقد ال يصمح لتسميـ المسمَّـ في كالصحراء كال كمفة في نقمو كال نفقة
فبل يشترط تعييف مكاف التسميـ ،أما إذا كاف المكاف ير صالح لمتسميـ كيحتاج إلى

كمفة في النقؿ فيشترط تعييف مكاف التسميـ .كاذا اختمفا كؿ مف البائع كالمشترم في
مكاف اإليفاء ،فقكؿ المسمَّـ إليو كيمينو(.)98

المبحث الثالث
أثر عقد السمم في حل األزمات اإلقتصادية ومميزات تطبيقاته
المطمب اوول
أثر عقد السمم في حل األزمات اإلقتصادية

()99

نشاط البنكؾ اإلسبلمية أصبح كاضحا لتطبيقيا فقو المعامبلت اإلسبلمية في
عمميات التمكيؿ التي تقدميا ،كتجاكزت الصعكبات التي كاجيتيا في أنكاع التمكيؿ
بالمضاربة كالمشاركة كبيع المرابحة كبيع األجؿ كالسمـ  ...الخ ،مما أعطى ىذه
البنكؾ كسيمة مبلئمة كمركنة عالية أل راض التمكيؿ اإلسبلمي الذم يحفظ حقكؽ
أطراؼ المتعاقديف.
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مركنة فقو المعامبلت تأتي مف بنائيا عمى مراعاة العمل والمصالح لتكاكب حركة
السكؽ كتطكره ،كال يجد الفقيو المسمـ المعاصر حرجان دينيان مف البحث عف العمة أك

الحكمة أك اليدؼ مف كراء النيي ،بخبلؼ فقو العبادات فيك تكقيفي ككنو ثابت ان عمى

مر العصكر.

أحكاـ عقد السمـ تجرم في السمع التي يجكز بيعيا كيمكف ضبط صفاتيا كتثبت
دينان في الذمة ،سكاء أكانت مف المكاد الخاـ أـ منتجات زراعية أك صناعية ،أىسيى ىـ
عقد السمـ في المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية في سد حاجة الناس إلية ،
كالمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية ،كمجاالت تطبيقات عقد السمـ كاسعة
كصكرىا أكثر مف أف تحصى  ،كجاء عف مجمع الفقو اإلسبلمي (( يكصي المجمس
بما يمي :استكماؿ صكر التطبيقات المعاصرة لمسمـ بعد إعداد البحكث
المتخصصة))( ،)100كمف أبرز مجاالت تطبيقات السمـ:

 .1يمكف استخداـ عقد السمـ في تمكيؿ النشاط الصناعي ،كال سيما تمكيؿ المراحؿ
السابقة إلنتاج كتصدير السمع كالمنتجات الرائجة ،كذلؾ بشرائيا ىسممان كاعادة تسكيقيا
بأسعار مجزية.
 .2يصمح عقد السمـ لتمكيؿ عمميات زراعية مختمفة ،حيث يتعامؿ المصرؼ
اإلسبلمي أك المؤسسات المالية مع المزارعيف الذيف يتكقع أف تكجد لدييـ السمعة في
المكسـ مف محاصيميـ  ،أك مف محاصيؿ يرىـ التي يمكف أف يشتركىا كيسمٌمكىا إذا
أخفقكا في التسميـ مف محاصيميـ ،فىييقى ِّد يـ ليـ بيذا التمكيؿ نفعان بالغان كيدفع عنيـ

مشقة العجز المالي عف تحقيؽ إنتاجيـ.

 .3يمكف تطبيؽ عقد السمـ في تمكيؿ الحرفييف كصغار المنتجيف عف طريؽ إمدادىـ
بمستمزمات اإلنتاج في صكرة معدات كآالت أك مكاد ٌأكلية  ،كرأس ماؿ سمـ مقابؿ
الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ كاعادة تسكيقيا.
 .4يصمح عقد السمـ لتمكيؿ

تعامبلت حككمية مع المكاطنيف ،ككذلؾ لتمكيؿ

تعامبلت دكلية ،لبيع ثركات كطنية كالنفط أك المعادف أك أم منتج كطني .كبعقد
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السمـ يتسنى لمحككمة اإلنفاؽ عمى العماؿ كالمنتجيف كعمى أسرتو حتى فترة انتياء
عممية اإلنتاج.
المطمب الثاني
مميزات تطبيقات عقد السمم

()101

 .1يحقؽ أمانان لؤلمكاؿ المستثمرة كتحريكان لمقطاعات المنتجة ،ؼيساىـ مساىمة كبيرة

في رفع معاناة المنتجيف الذيف ال

يممككف تمكيبلن يغطي مستمزمات اإلنتاج  ،كما

يساعد في تكفير فرصة عمؿ ،سكاء بتمكيؿ نقدم أك بتكفير مستمزمات إنتاجية

عينية ،كيجنبيـ كقكعيـ فرائس سيمة في أيدم المرابيف ،بتقديـ السمـ عقدان جائ انز بديبلن

عف الربا المحرـ.
 .2يكفر لممسمَّـ إليو
منتجاتيـ.

المنتج -فرصة تسكيؽ
– ي

المنتجات كيحمييـ مف كساد

 .3فرصة ربح أكبر لممسمِّـ ،لتقديمو رأس الماؿ لممنتًج بكقت مبكر فيحصؿ عمى

منتجات بأقؿ مف سعر السكؽ الحالي ،كلقيامو بمسؤكلية التسكيؽ.
 .4المساىمة في تحقيؽ االكتفاء لممجتمع ،كالذم يساىـ بشكؿ كبير في االستقرار
االقتصادم ،كالسياسي لؤليمة اإلسبلمية.
 .5الدكلة ببيعيا منتجاتيا سممان يمكنيا أف تعجؿ بمشاريعيا كتخطط بشكؿ سميـ لبناء
البنية التحتية ،لتخمِّص شعكبنا المسممة مف ىيمنة الغير المالية عمييا ،تمؾ الييمنة
التي أدت بالنتيجة إلى الييمنة السياسية كأضعاؼ شعكبنا المسممة اقتصاديان ،بحيث

أصبحت بعض دكلنا عاجزة حتى دفع خدمة الديف ناىيؾ عف أصمو كذلؾ لما مرت

بو مف صكر االبتزاز الربكم.
 .6عقد السمـ يعمؿ عكس اتجاه الربا ،فالربا إضافة مالية تحمؿ عمى اإلنتاج ،بينما
عقد السمـ حسـ مف بيع مستقبمي ،تتحكـ فيو احتساب أدكات العرض كالطمب ،كىذا
األسمكب يحد مف التضخـ كادعى الستقرار األسعار في السكؽ.
المبحث الرابع
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بيع المعدوم والغرر وعالقتيما بالسمم
المطمب األول
بيع المعدوم وعالقتو بعقد السمم
أووً /تعريف البيع لغ ًة:

القياس مبيع،
ىك
مصدر ى
كىك شا هذ ك ي
ي
باع ،باعوي يبيعوي بيعان كمبيعان .ى
البيع لغةن ((-:ى
()102
ً
البيعاف،ألف
م
قاؿ
إذا باعوي كاذا أشتراهي))
ً
كي ٍ
(( ،كىك مف األضداد ،ي
ى
لمبائع كالمشتر ٍ
ك ىؿ ك و
البائع ،مشتريان كاف أك بائعان)) (.)103
أسـ
ً
احد منييما ى
يمزيموي ي
ثانياً /البيع اصطالحاً:
ماؿ و
(( .1ىك مبادلةي و
بماؿ بشرطً التراضي)) (.)104
ى ي
ً
(( .2ىك معاكضةي ً
ً
لغرض التمميؾ)) (.)105
بالماؿ
الماؿ
ى

ثالثاً /تعريف المعدوم لغ ًة:

(( العدـ بالضـ كبضمتيف كبالتحريؾ :الفقداف ،كالذىاب .كقد مب عمى :فقداف

الماؿ كقمتو  ...كأعدـ الرجؿ اعداما كعدما بالضـ :افتقر ،صار ذا عدـ عف كراع

فيك عديـ كمعدـ ال ماؿ لو )) ( (( .)106عدـ الماؿ عدما :فقده ،فيك عادـ كعدـ،
كالمفعكؿ معدكـ كعديـ ،كيقاؿ ما يعدمني ىذا األمر :ما يعدكني ،أعدـ فبلف :افتقر،
فيك معدـ كعديـ  ...العدـ :ضد الكجكد كالفقر ،العدـ :الفقر ،العديـ :الفقير الذم ال
ماؿ لو ،اؿجمع :عدماء ،المعدكـ :ير المكجكد ،يقاؿ :قك يكسب المعدكـ :محظكظ

يناؿ ما ال ينالو يره )) (.)107

رابعاً /تعريف المعدوم إصطالحاً:

ىك (( بيع ما ال يقدر عمى تسميمو ))(.)108

دليل النيي عن بيع المعدوم:

 .1عف عبد اهلل بف عمرك أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ ((:ال يحؿ سمؼ

كبيع كال شرطاف في بيع كال ربح مالـ يضمف كال بيع ما ليس عندؾ )) (.)109
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ت َّ
الر يج يؿ فىىي ٍسأىلينًي
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ىيأٍتًينًي َّ
النبً َّي  فى يق ٍم ي
 .2ىع ٍف ىح ًك ًيـ ٍب ًف ًح ىزواـ قىا ىؿ ىسأىٍل ي
ا ٍلب ٍيع لى ٍيس ًع ٍن ًدم أىبً ً
اعوي لىوي ًم ٍف السُّيك ً
))
ؾ
ؽ قىا ىؿ ىال تىبً ٍع ىما لى ٍي ىس ًع ٍن ىد ى
يعوي م ٍنوي ثيَّـ أ ٍىبتى ي
ي
ى ى ى

(.)110

وجو الدولة:
اتفؽ لفظ الحديثيف عمى نييو صمى اهلل عميو ك سمـ عف (بيع ما ليس عند ؾ) كىك
يتضمف أنكاعا مف الغرر لـ يتفؽ الفقياء عمييا ،مف صكر بيع البائع ما ليس عنده:
 تعاقد البائع مع المشترم عمى بمع شيء معيف كىك ال يممكو ،ثـ ممضم البائع إلى
السكؽ ليشترم البضاعة التي تعاقد عمييا كفؽ الشركط المبرمة مع المشترم ،فيذا
عقد فيو رر كىك إحدل صكر بيع البائع ما ليس عنده.
 بيع البائع لمبيع مترددا بيف الحصكؿ كعدمو  ،كبيع حبؿ الحبمة كبيع الطير في
اليكاء أك السمؾ في الماء  ،كالجيالة بإمكانية حصكؿ البائع لممبيع ىك

رر كىك

صكرة اخرل لبيع البائع ما ليس عنده.
كىذه الصكر تشبو القمار فنو ل الشارع عنو ،كبذلؾ يتضح أف حديث النيي عف
بيع اإلنساف ما ليس عنده أكسع مف بيع المعدكـ ،إنما يشمؿ بعض صكر بيع
المعدكـ كأيخرل لبيع المكجكد الذم ال يممكو كذلؾ ،كاختمؼ العمماء في تفسير
الحديث إلى ثبلثة أقكاؿ:
 .1بيع البائع لبضاعة (معينة يممكيا يره).
 .2بيع البائع لبضاعة ال يممكيا كىي ( ير معينة).
 .3بيع بالذمة لما ال يممكو البائع كىك (عاجز عف تسميمو).
فأصحاب القكؿ األكؿ حمؿكا المعنى عمى بيع األعياف ليككف بيع ما في الذمة
ير داخؿ تحتو سكاء كاف حاال أك مؤجبل  .كأصحاب القكؿ الثاني قالكا في الحديث
إف حكيـ ا لـ يبع شيئا معينا ىك ممؾ لغيره ثـ ينطمؽ فيشتريو منو  ،كانما الذم يفعمو
الناس أف يأتيو الطالب فيقكؿ :أريد طعاما كذا ككذا أك ثكبا كذا ككذا أك ير ذلؾ ،
فيقكؿ بف حزاـ  :نعـ أعطيؾ فيبيعو منو  ،ثـ يذىب فيحصمو مف عند يره إذا لـ يكف
عنده ،ليذا قاؿ :يأتيني فيطمب مني المبيع ليس عندم  ،كلـ يقؿ  :يطمب مني ما ىك
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مممكؾ لغيرم  ،مما يدؿ أف الطالب قد طمب الجنس لـ يطمب شيئا معينا

ممكا

اشخص معيف .أما أصحاب القكؿ الثالث قالكا إف الحديث لـ يرد بو النيي عف السمـ
المؤجؿ كال الحاؿ مطمقا  ،كانما أريد بو أف يبيع البائع بالذمة مما ليس ىك مممككا لو
ؼربح فيو قبؿ أف يممكو كيضمنو كيقدر عمى تسميمو  ،فيك نيي
كال يقدر عمى تسميمو ي
عف السمـ الحاؿ إذا لـ يكف عند المستسمؼ ما باعو فميزـ ذمتو بش مء حاؿ كيربح
فيو كليس ىك قاد ار عمى

تسميـ ق ،ألنو البائع إذا ذىب ؿيشترم ما تعاقد عميو قد

يحصؿ عميو كقد ال يحصؿ  ،مما يجعؿ العقد مف أنكاع الغرر كالمخاطرة  ،أما إذا
تعاقدا عمى سمـ حاؿ كالمسمـ إليو قاد ار عمى اإلعطاء فيك جائز  ،كإذا جاز السمـ
المؤجؿ فالسمـ الحاؿ أكلى بالجكاز  ،دليؿ ذلؾ أف السائؿ إنما سأؿ عف بيع ش مء
مطمؽ في الذمة  ،كبذلؾ بيع المعيف الذم لـ يممكو أكلى بالمنع  ،كاذا كاف إنما سألو
عف بيع شمء في الذمة فإنما سألو عف بيعو حاال فإنو قاؿ :أبيعو ثـ أذىب فأبتاعو ،
فقاؿ لو :ال تبع ما ليس عندؾ  ،فمك كاف السمؼ الحاؿ ال يجكز مطمقا لقاؿ لو ابتداء

 :ال تبع ىذا ،أم ينياه عنو سكاء كاف عنده أك ليس عنده(.)111
حكم بيع المعدوم وعالقتو بالسمم:
ذىب الفقياء في حكـ بيع المعدكـ إلى قكليف ىما:
القول األول:
قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية

()112
طر
((ال يجكز بيع المعدكـ))  (( ،كمالو خ ى

ؾبيع نتاج اؿفتاج))( (( ،)113الف بيع المعدكـ باطؿ))( (( ،)114فمـ ينعقد أىصبل
العدـ ى
الفاؼذ))( ،)115أل ف المبيع ىك المقصكد مف عقد البيع ،فإذا كاف المبيع
فبل يحتمؿ ى

معدكـ في مجمس العقد ((كالمعدكـ ليس بماؿ فينبغي أف يككف بيعو باطبل))(،)116
الف األعياف ال تحتمميا الذمة ،لذا بيع المعدكـ يككف عقدان فيو شرطان ال يقتضيو العقد

السمىـ عقد جكز بخبلؼ القياس))(،)117
فيفسد البيع ،كال يصح إال بشركط السمـ (( ك َّ

كلكف تركفاه بما ركيناق ،ككجو القياس أىنو بيع المعدكـ إذ
ا
((كالقياس كاف كاف يأباه
المبيع ىك المسمـ فيق) ()(( ،)118مستثنى مف بيع ما ليس عندؾ))((( ،)119دفعا لحاجة
المفاليس))( ،)120كالعراقيكف قالكا الجكاز جاء في عقد السمـ لحاجة الناس إليو.
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بخبلؼ الديف – الثمف -إف كاف معدكمان في مجمس العقد كاألجؿ معمكما جاز البيع،

كصؼ يطابقو الثمف ال
ألف الثمف كصؼ يثبت في الذمة ،ككف المكجكد في الذمة
ان

عيف الثمف .أما عقكد المعاكضات مف عقكد التبرعات كاليبة كالكقؼ كالرىف ،قاؿ
الحنفية كالشافعية التصرؼ بالمعدكـ باطؿ ،ك قاؿ المالكية باشتراط ىذا الشرط في

المعاكضات المالية فقط دكف التبرعات(.)121
القول الثاني:

قاؿ الحنابمة بعدـ صحة البيع الذم ثبت فيو رر بنص شرعي ،كبيع الحمؿ في
البطف دكف األـ ،كبيع المبف في الضرع ،كالصكؼ عمى ظير الغنـ ،أما المعدكـ إذا

كاف محقؽ الكجكد في المستقبؿ بحسب العادة فجاز بيعو ( ،)122ألف (( قكليـ أف:
بيع األعيان المعدومة و يجوز ... ،الكبلـ عمييا مف كجييف:
أحدىما:

أف نقكؿ ال نسمـ صحة ىذه المقدـ ة ،فميس في كتاب اهلل وو سنة رسولو بل وو
عن احد من الصحابة أن بيع المعدوم و يجوز  ،ال لفظ عاـ كال معنى عاـ  .كانما

فيو النيي عف بيع بعض األشياء التي ىي معدكمة كما فيو النيي عف بيع بعض

األشياء التي ىي مكجكدة ،كليست العمة في المنع ال الكجكد كال العدـ  ،بؿ الذم ثبت
في الصحيح عف النبي انو نيى عف بيع الغرر  ،ك الغرر :ما و يقدر عمى تسميمو

سواء كان موجوداً أو معدوما.

الوجو الثاني:
أف نقكؿ  :بؿ الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع  ،فانو ثبت عنو مف
ير كجو أنو:
 نيى عف بيع الثمر حتى يبدك صبلحو.
 كنيى عف بيع الحب حتى يشتد.
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كىذا مف اصح الحديث كىك في الصحيح عف ير كاحد مف الصحابة ،فقد فرؽ
بيف ظيكر الصبلح كعدـ ظيكره فأحؿ احدىما كحرـ اآلخر ،كمعمكـ انو قبؿ ظيكر
الصبلح لك اشتراه بشرط القطع كما يشترل الحصرـ ليقطع حصرما جاز باالتفاؽ ،
كانما نيى عنو إذا بيع عمى أنو باؽ  ،فيدؿ ذلؾ عمى أنو جكزه بعد ظيكر الصبلح
أف يبيعو عمى البقاء

إلى كماؿ الصبلح  ،كىذا مذىب جميكر العمماء كمالؾ

كالشافعي كاحمد ك يرىـ  ،كمف جكز بيعو في المكضعيف بشرط القطع كنيى عنو
بشرط التبقية أك مطمقا ( لم يكن عنده لظيور الصالح فائدة ) ،كلـ يفرؽ بيف ما نيى
عنو النبي  كما أذف فيو ،كصاحب ىذا القكؿ يقكؿ ( :موجب العقد التسميم عقيبة )
فبل يجكز التأخير.

فيقال لو :ال نسمـ أف ىذا مكجب العقد ،إما أف يككف ما أكجبو الشارع بالعقد ؛
أك ما أكجبو المتعاقداف عمى أنفسيما ،ككبلىما منتؼ :فبل الشارع أكجب أف يككف
كؿ بيع مستحؽ التسميـ عقب العقد ؛ كال العاقداف التزما ذلؾ  ،بؿ تارة يعقداف العقد
عمى ىذا الكجو  ،كما إذا باع معينا بديف -أم بثمف -حاؿ  ،كتارة يشترطاف تأخير
تسميـ الثمف كما في السمـ ككذلؾ في األعياف .كقد يككف لمبائع مقصكد في تأخير
التسميـ كما كاف لجابر حيف باع بعيره مف النبي كاستثنى ظيره إلى المدينة كليذا كاف
الصكاب انو( :يجكز لكؿ عاقد مف يستثنى مف منفعة المعقكد عميو مالو فيو رض
صحيح) كما:
 إذا باع عقا انر كاستثنى سكناه مدة.
 أك دكابو كاستثنى ظيرىا.

 أك كىب ممكان كاستثنى منفعتو .

 أك أعتؽ العبد كاستثنى خدمتو مدة أك ما داـ السيد.
 أك كقؼ عينان كاستثنى متيا لنفسو مدة حياتو .

كأمثاؿ ذلؾ ،كىذا منصكص أحمد ك يره  ،كبعض أصحاب أحمد قاؿ ال بد إذا
استثنى منفعة المبيع مف أف :يسمِّـ العيف إلى المشترل ثـ يأخذىا ليستكفى المنفعة ،
بناء عمى ىذا األصؿ الفاسد كىك (انو و بد من استحقاق القبض عقب العقد ) كىك
ن
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قكؿ ضعيؼ  ... .كالمقصكد ىنا أف ىذا كمو تفريع عمى ذلؾ األصؿ الضعيؼ  ،كىك
أف مكجب العقد استحقاؽ التسميـ عقبو

 ،كالشرع لـ يدؿ عمى ىذا

األصؿ بؿ :

(القبض في األعيان والمنافع كالقبض في الدين ) ،تارة يككف مكجب العقد قبضو
عقبو بحسب اإلمكاف ،كتارة يككف مكجب العقد تأخير التسميـ لمصمحة مف المصالح ،
كعمى ىذا فالنبي  جكز بيع الثمر بعد بدك الصبلح مستحؽ

اإلبقاء إلى كماؿ

الصبلح ،كعمى البائع السقي كالخدمة إلى كماؿ الصبلح  ،كيدخؿ في ىذا ما ىك
معدكـ لـ يخمؽ  ،كىذا إذا قبض كاف بمنزلة قبض العيف المؤجرة  ،فقبضو يبيح لو
التصرؼ فيو في اظير قكلي العمماء  ،كىك اصح الركايتيف عف احمد  ،كقبضو ال
يكجب انتقاؿ الضماف إليو ،بؿ إذا تمؼ الثمر بعد بدك صبلحو كاف مف ضماف
البائع ،كما ىك مذىب

أىؿ المدينة مالؾ ك يره  ،كىك مذىب أىؿ الحديث احمد

رضي اهلل عنو ك يره ،كىك قكؿ معمؽ لمشافعي  ،كقد ثبت في صحيح مسمـ عف النبي
 انو قاؿ((:إف بعت مف أخيؾ ثمرة فأصابتيا جائحة فبل يحؿ لؾ أف تأخذ مف ماؿ
أخيؾ شيئا  ،بـ يأخذ أحدكـ ماؿ أخيو بغير حؽ ))( ،)123كليس مع المنازع دليؿ

شرعي يدؿ عمى أف كؿ قبض جكز التصرؼ ينقؿ الضماف  ،كما لـ يجكز التصرؼ
لـ ينقؿ الضماف بؿ قبض العيف المؤجرة يجكز التصرؼ كال ينقؿ الضماف ))(.)124

(( كقد ظف طائفة أف بيع السمـ مخصكص مف النيى عف بيع ما ليس عنده ،
كليس ىك كما ظنكه فإف السمـ يرد عمى

( :أمر مضمون في الذمة ثابت فييا )،

(مقدور عمى تسميمو عند محمو ) كال رر في ذلؾ كال خطر  ،بؿ ىك جعؿ الماؿ في
 ،فيك يشبو :تأجيؿ الثمف في ذمة

ذمة المسمـ إليو يجب عميو أداؤه عند محمو

المشترم ،فيذا شغؿ لذمة المشترم بالثمف المضمكف  ،كىذا شغؿ لذمة البائع بالمبيع

المضمكف ،فيذا لكف كبيع ما ليس عنده لكف ))(.)125
الترجيح:

بعد االطبلع عمى االدلة كاقكاؿ الفقياء يبدك لي الراجح قكؿ الحنابمة كاهلل اعمـ،
الف األصؿ في العقكد المالية اإلباحة مالـ يرد نص بالتحريـ ،كبيع المعدكـ المنيي
عنو ثبتت حرمتو بالنص الشرعي ،أما القكؿ بحرمة بيع كؿ معدكـ ىك إجتياد بحاجة
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إلى دليؿ ،كدليؿ القائميف باطبلؽ حرمة بيع المعدكـ قياسان عمى نصكص تحريـ

بعض أنكاع المعدكـ ،كلكف كجكد نصكص تبيح أنكاعان اخرل لبيع المعدكـ يدؿ عمى
أف إنعداـ المبيع أثناء التعاقد ليس عمة النيي ،كالقكؿ اف عمة النيي ىي:

المعدوم الذي و يعمم البائع من إمكانية وجوده في األجل المحدد)

(بيع

 ،ىي العمة

المعتبرة ،كاهلل أعمـ..

المطمب الثاني
بيع الغرر وعالقتو بعقد السمم
أووً /تعريف الغرر لغ ًة:

(( الغرر  :الخطر  ،كالتعريض لميمكة  ،كبيع الغرر  :بيع ما يجيمو المتبايعاف  ،أك ما

ال يكثؽ بتسممو  ،كبيع السمؾ في الماء ؛ أك الطير في اليكاء  .كحبؿ رر  :ير
مكثكؽ بو )) (.)126

ثانياً /تعريف الغرر إصطالحاً:

 (( .1ما ال يقدر عمى تسميمو سكاء كاف مكجكد أك معدكما ))(.)127
 (( .2كؿ تدليس يختمؼ الثمف ألجمو )) (.)128

 (( .3ما َّ
تردد بيف أىمريف ليس أىحدىما أىظير )) (.)129

حكم بيع الغرر وعالقتو بالسمم:
أب ىريرة  قاؿ ((:نيى
اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة بيع الغرر ،لما ركاه ك

رسكؿ اهلل  عف بيع الحصاة كعف بيع الغرر))( ،)130ك ((النيي عف بيع الغرر
أصؿ عظيـ مف أصكؿ كتاب البيكع ،كيدخؿ فيو مسائؿ كثيرة ير منحصرة ،كبيع
اآلبؽ؛ كالمعدكـ؛ كالمجيكؿ؛ كما ال يقدر عمى تسميمو؛ كما لـ يتـ ممؾ البائع عميو؛
كبيع السمؾ في الماء الكثير؛ كالمبف في الضرع؛ كبيع الحمؿ في البطف؛ كنظائر
ذلؾ ككؿ ذلؾ بيعو باطؿ ألنو رر مف ير حاجة .كمعنى الغرر الخطر كالغركر
كالخداع ،كاعمـ أف بيع المبلمسة؛ كبيع المنابذة؛ كبيع حبؿ الحبمة؛ كبيع الحصاة؛
كعسيب الفحؿ؛ كأشباىيا مف البيكع التي جاء فييا نصكص خاصة ىي داخمة في
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النيي عف الغرر ،كلكف أفردت بالذكر كنيى عنيا لككنيا مف بياعات الجاىمية
المشيكرة))( ،)131كبيع المعدكـ فيو رر ،كاتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة البيكع التي
كرد نص في النيي عنيا ،أما المسائؿ التي أيلحقت ببيع الغرر فالفقياء ليـ فييا
تفصيؿ ،إف كاف الغرر حقي انر؛ أك تدعك الحاجة إليو؛ أك ظير جزء منو؛ أك يكصؼ
بما يرفع الغرر؛ فيك بيع جائز ،أما إف كاف المبيع

معدكـ ان يجيؿ البائع إمكانية

كجكده فيك الغرر المنيي عنو ،كبذلؾ أقساـ الغرر ثبلثة ،كالقسـ الثالث ينقسـ ثبلثة
أقساـ أيضان ،فيككف مجمكع األقساـ خمسة ،أربعة منيا جائز ،كاألخير ىك الغرر
المنيي عنو في الشرع كحكمو عدـ الجكاز.

عقد السمـ بيع معدكـ ،كالغرر يتخممو مف إنعداـ المبيع ،كالجيالة بالمبيع تسبب
خبلفان عند التسميـ ،إال أف كصؼ المبيع كصفان دقيقان في الذمة ينتػفي الغرر كيجعؿ
العقد صحيحان.

أقسام بيع الغرر:

أووً /بيوع غررىا حقير:

قاؿ الفقياء بجكاز عقكد البيع التي تشتمؿ عمى رر قميؿ(( ،ك لك قدر أف في ذلؾ

ر انر ،فيك رر يسير يغتفر في جنب المصمحة العامة التي ال بد لمناس منيا  ،فإف

ذلؾ رر ال يككف مكجبا لممنع  ...فميس كؿ رر سببا لمتحريـ  ،كالغرر إذا كاف

يسي انر ،أك ال يمكف اإلحتراز منو لـ يكف مانعا مف صحة العقد ))( ،)132ؾدخكؿ الحماـ
ككذا الشرب مف فـ السقاء فإنو ير مقدر بمقدار ماء الختبلؼ الناس في قدر ما

يستعممكف ،ككذا كبيع الصبرة العظيمة التي ال يعمـ مكيميا ك مثمو بيع البيض كالرماف

كالبطيخ كالجكز كالمكز كالفستؽ قاؿ الفقياء بجكازه(.)133

ثانياً /بيوع فييا غرر تدعو الحاجة إليو ا وو يمكن اوحتراز عنو ا:

بعض العقكد فييا رر ،إال أف ضركرة ىذه العقكد كعدـ إمكانية اإلحتراز مف

الغرر الذم فييا قاؿ الفقياء بجكازىا ،ألف مثؿ ىذا العقد ((
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يمكف االحتراز عنو  ،كأساس الدار ؛ كشراء الحامؿ مع احتماؿ أف الحمؿ كاحد أك
أكثر كذكر أك أنثى ككامؿ األعضاء أك ناقصيا ؛ ككشراء الشاة في ضرعيا لبف ؛

كنحك ذلؾ فيذا يصح بيعو باإلجماع))(.)134

ثالثاً /بيوع فييا غرر ظاىر بحاجة إلى اوحتراز بما يحصل بو العمم لرفع الغرر:
ىك أنكاع ثبلثة:

 .1بيع معدوم يمكن اوحتراز عن الغرر فيو بوصفه في الذمة:

المبيع المعدكـ إذا تـ كصفو كتحديد تفاصيؿ تسميمو بصكرة ال ينشأ خبلؼ بيف

العاقديف عند التسميـ يككف عقد بيع (( معدكـ مكصكؼ في الذمة  ،فيذا يجكز بيعو

اتفاقا  ،...وىذا ىو السمم))(.)135

 .2بيع معدوم تبع لمموجود وظيور بعضو يكون احت ار ازً عن الغرر:

المبيع إذا كاف مكجكدان ،فالناضج منيا خالي منو الغرر ،كما لـ ينضج فيو رر،

كاذا كاف المبيع (( معدكـ ان تبعان لممكجكد  ،كاف كاف أكثر منو  ،كىك نكعاف  :نكع متفؽ

عميو كنكع مختمؼ فيو  ،فالمتفؽ عميو  :بيع الثمار بعد بدك صبلح ثمرة كاحدة منيا ،
فاتفؽ الناس عمى جكاز بيع ذلؾ الصنؼ الذم بدا صبلح كاحدة منو  ،كاف كانت بقية
أجزاء الثمار معدكمة كقت العقد كلكف جاز بيعيا تبعا لممكجكد  ،كقد يككف المعدكـ
متصبل بالمكجكد كقد يككف أعيانا أخر منفصمة عف الكجكد لـ تخمؽ بعد
المختمؼ فيو كبيع المقاثئ كالمباطخ إذا طابت  ،فيذا فيو قكالف))(.)136

 .كالنكع

 .3بيع معدوم يجيل البائع إمكانية وجوده:
تعاقد العاقداف عمى معدكـ يجيؿ البائع إمكانية كجكده ،أك بيع مبيع فيو تفاكت
كبير بأكصافو مما يجعؿ فيو جيالة يتكقع تسببيا بخبلؼ بيف العاقديف ،فيك عقد
 ،كال ثقة لبائعو بحصكلو بؿ يككف

بيع (( معدكـ ال يدرل يحصؿ أك ال يحصؿ

المشترم منو عمى خطر  ،فيذا الذم منع الشارع بيعو ال لككنو معدكما بؿ لككنو
ر انر ،فمنو صكرة النيي التي تضمنيا حديث حكيـ بف حزاـ كابف عمر رضي اهلل

 ،كال لو قدرة عمى تسميمو  ،ليذىب

عنيما ،فإف البائع إذا باع ما ليس في ممكو

كيحصمو كيسممو إلى المشترم كاف ذلؾ شبييا بالقمار كالمخاطرة  ،مف ير حاجة
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بيما إلى ىذا العقد  ،كال تتكقؼ مصمحتيما عميو  ،ككذلؾ بيع حبؿ الحبمة ))()137؛
ككبيع العبد اآلبؽ الذم ال يقدر عمى تسميمو

؛ ك كبيع الفرس الشارد ؛ كالطير في

اليكاء؛ ككبيع ضربة الغائص ؛ ك بيع ما تحمؿ شجرتو أك ناقتو ؛ أك الرضا ببيع ما
يرضى لو بو زيد أك ييبو لو أك يكرثو إياه ؛ كمنو بيع المبلقيح ؛ كالمضاميف ؛ كنحك

ذلؾ(.)138

(الخاتمــة)
أيلخص النتائج التي تكصمت إلييا في ىذا البحث ،كارتب ىذه النتائج عمى الشكؿ
اآلتي:
أووً /السمم:

ِ
المثمن ٍ
أس ِ
ألجل
ويتأخر
المال
الذمة
موصوف في
عقد عمى
ٌ
ىو ٌ
ُ
يتقدم فيو ر ُ
َ
ُ
ُ
معموم .يينظـ العمؿ بنقؿ الممكية بيف مالؾ لمماؿ بحاجة إلى منتجات ،كمنتًج يممؾ

المنتج ،فيحقؽ فرص عمؿ تساىـ في تمبية
ميارات إنتاجية بحاجة لرأس الماؿ لتكفير ي
متطمبات السكؽ ،عمى كفؽ ضكابط تػتبلءـ مع الشريعة اإلسبلمية ،ليككف بديبلن عف
القركض الربكية.

ثانياً /مشروعية عقد السمم:

ثبتت مشركعيتو بالكتاب؛ كالسنة؛ كاإلجماع؛ كالقياس؛ كمف العقؿ.

ثالثاً /أركان عقد السمم:

الصيغة؛ العاقداف؛ رأس الماؿ؛ المسمَّـ فيو.

رابعاً /أبرز مجاوت تطبيقات السمم:

يمكف استخداـ عقد السمـ في تمكيؿ النشاط الزراعي

؛ الصناعي ؛ الحرفييف

كصغار المنتجيف ؛ كال سيما تمكيؿ المراحؿ السابقة إلنتاج كتصدير السمع كالمنتجات
الرائجة ،كذلؾ بشرائيا ىسممان كاعادة تسكيقيا بأسعار مجزية.
خامساً /مميزات تطبيقات السمم:
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 .6رفع معاناة المنتجيف الذيف ال يممككف تمكيؿ يغطي مستمزمات اإلنتاج  ،كتكفير
فرصة عمؿ ليـ.
 .7السمـ عقد جائز بديبلن عف الربا المحرـ.

لممنتج فرصة تسكيؽ المنتجات ،كيحميو مف كساد منتجاتيـ.
 .8يكفر ي
 .9فرصة ربح أكبر لصاحب رأس الماؿ ؿحصكؿق عمى منتجات بأسعار مخفضة.
 .10المساىمة في تحقيؽ االكتفاء لممجتمع ،كالذم يساىـ بشكؿ كبير في االستقرار
االقتصادم ،كالسياسي لؤليمة اإلسبلمية.
سادساً /بيع المعدوم :ثبت النيي عنو ،كذىب الفقياء في حكمو كعبلقتو بالسمـ إلى
قكليف:

القول األول :قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية :كؿ بيع كاف المعقكد عميو معدكـ ا أ ك

السمىـ عقد يج ًكىز
فيو خطىر العدـ فيك عقد باطؿ ،الف األعياف ال تحتمميا الذمة ،ك َّ
بخبلؼ القياس.
القول الثاني :قاؿ الحنابمة ال يصح البيع الذم ثبت فيو رر بنص شرعي ،أما بيع

كشرع السمـ
المعدكـ إذا كاف محقؽ الكجكد في المستقبؿ بحسب العادة جائز بيعوٌ .
كفؽ القياس ،كلـ يستثنى مف بيع المعدكـ.
سابعاً /بيع الغرر:

ثبت النيي عف الغرر ،كاتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة البيكع التي كرد نص في

النيي عنيا ،كبيع المعدكـ فيو رر ،كما لـ يرد نيي عنو إف كاف الغرر حقي انر؛ أك
تدعك الحاجة إليو؛ أك ظير جزء منو؛ أك يكصؼ بما يرفع الغرر؛ فيك بيع جائز،

أما إف كاف المبيع معدكـ ان يجيؿ البائع إمكانية كجكده فيك الغرر المنيي عنو .كعقد

السمـ بيع معدكـ ،كالغرر يتخممو مف إنعداـ المبيع ،كالجيالة بالمبيع تسبب خبلفان عند
التسميـ ،إال أف كصؼ المبيع كصفان دقيقان

في الذمة ينتػفي الغرر كيجعؿ العقد

صحيحان.
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أخطأت فمف نفسي
كفقت بيا فمف اهلل كأف
 فأف،ىذا ما تكصمت إليو مف نتائج
ي
ي
 كيرزقني، كختامان أسأؿ اهللى إف يجعؿ عممي خالصان لكجيو الكريـ.كمف الشيطاف
 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كصمى اهلل عمى،السداد في القكؿ كالعمؿ

000 نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كمف دعا بدعكتو إلى يكـ الديف
الباحث
Abstract
This study is concerned with "As Salam contract : Its
impact on the Economic Crises Solution and its Relationship
with Non-existing and the Unknown Sale". It is composed
of an introduction, preface, two sections and a conclusion.
Section One tackles the contract of As-Salam and its
influence on the solution of the economic crises. This section
demonstrates its definition, its Islamic evidence.
Section Two is allocated to the conditions (pillars) of
as Salam contract.
Section Three deals with as Salam contract impact
on the characteristics of its applications.
Section Four focuses on the non–existing and the
unknown sales with their relationship with As-Salam
contract. It deals with their definitions of the non–existing
and the unknown sale and their relationship with the contract
of As-Salam.
Finally, the research has concluded with certain
significant findings. Among them , this contract is a
substitute to the loan with interests which are forbidden in
Islamic law. It systematizes the labor between the owner of
the capital and the producer of the goods. It also achieves
good opportunities for the unemployed workers. This type of
sales can be applied in financing the agricultural, industrial
and vocational activities.
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 ) 1اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم ،عمي بف عبد الكافي السبكي ،
تحقيؽ  :جماعة مف العمماء  ،دار الكتب العممية – بيركت  ،ط1404 ،1ىػ ،ك مز عيكف البصائر شرح كتاب

األشباه كالنظائر  ، 429/2أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحمكم الحنفي ،تحقيؽ :أحمد
بف محمد الحنفي الحمكم  ،دار الكتب العممية – بيركت1405 ،ىػ 1985 -ـ ،ط. 1

) 2

ينظر الصككؾ اإلسبلمية بدائؿ لمسندات التقميدية ،عبد المطيؼ عبد الرحيـ جناحي ،منظمة المؤتمر

اإلسبلمي ،مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي  ، 3-2الدكرة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية

المتحدة.

) 3

لساف العرب  ،297 / 3مادة (عقد) ،محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار النشر :دار صادر

 بيركت ،ط ،1كالقامكس المحيط  327 / 1مادة (عقد) ،محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،كالمصباح المنير في ريب الشرح الكبير لمرافعي  ،421مادة (عقد) ، .تأليؼ :أحمد بف محمد بف عمي
المقرم الفيكمي ،دار النشر :المكتبة العممية  -بيركت
4

) ينظر رد المحتار عمى الدر المختار المعركؼ بحاشية ابف عابديف  ،3 / 3لئلماـ الشيخ عبلء الديف بف

عمي الحصكفي ،دار أحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ط1407 ،2ىػ1987-ـ.
5

) حاشية ابف عابديف .9 / 3

6

) أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء  ،201قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم ،

تحقيؽ  :د .أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي  ،دار الكفاء – جدة ،الطبعة األكلى 1406ىػ ،كينظر شرح فتح القدير
 ،456 / 5لئلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد المعركؼ بابف الييماـ الحنفي(ت
األميرية ،مصر ،ط1316 ،1ىػ .
)7

861ىػ) ،مطبعة الكبرل

ينظر تيذيب الصحاح  ، 747/2مادة (سمـ) ،أحمد محمكد الزنجاني ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف

احمد عبد الغفكر عطار ،دار المعارؼ ،القاىرة -مصر1952،ـ ،باب العيف ،فصؿ الباء.

) 8

–

ينظر المختار مف صحاح المغة  ،246باب السيف  ،محمد محي الديف عبد المجيد – محمد عبد المطيؼ

السبكي ،مطبعة االستقامة ،القاىرة – مصر1353 ،ىػ 1934 -ـ 0

) 9

ينظر تيذيب المغة  ،448/12مادة (سمـ) ،أبي منصكر محمد أحمد األزىرم (ت370ىػ) ،تحقيؽ:عبد السبلـ

ىاركف ،راجعوي محمد عمي ىاركف النجار ،د0ت.
 ) 10ينظر تيذيب الصحاح .746/2
) 11
) 12

ينظر المختار مف صحاح المغة  ،245باب السيف.
ينظر تيذيب المغة .448/12

) 13

ينظر لساف العرب .343/12

) 15

ينظر تيذيب المغة .448/12

) 14

16

سكرة الزمر :مف اآلية .29

) تفسير ابف كثير . 96/7
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ينظر مختار الصحاح  ، 311باب السيف  ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،دار الكتاب العربي،

بيركت – لبناف ،كفتح البارم  ،428/4كحكاشي الشركاني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج  ،2/5عبد الحميد
الشركاني ،دار الفكر  -بيركت.

) 18

مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ  ،476/6ـ حمد بف عبد الرحمف المغربي أبك عبد اهلل ،دار الفكر -

بيركت  ،1398 -ط.2
) 19
) 20

شرح فتح القدير . 323/5

بداية المجتيد كنياية المقتصد  ، 154/2األماـ القاضي أبك الكليد محمد بف احمد بف محمد بف احمد بف

رشد القرطبي األندلسي الشيير بابف رشد الحفيد(ت 595ىػ) ،دار الفكر ،بيركت-لبناف.

) 21

المجمكع شرح الميذب لمشيرازم  ، 145/12لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم الدمشقي(ت

676ىػ) ،تحقيؽ:محمد نجيب المطيعي ،دار أحياء التراث العربي ،بيركت – لبناف،ط 1422،1ىػ2001 -ـ ،كينظر
ركضو المطالبيف  ، 243/3لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم(ت  676ىػ)، ،تحقيؽ :الشيخاف عادؿ

أحمد المكجكد – عمي محمد معكض ،ط  ،3دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف1427 ،ىػ2006 -ـ ،كمغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،شمس الديف بف محمد بف محمد الخطيب الشربيفم ،قدـ لوي :عماد زكي
الباركدم ،تحقيؽ:طو عبد الرؤكؼ سعد ،راجعوي :محمد عزت ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة -مصر. 3/3 ،

) 22

الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ، 84/2شيخ اإلسبلـ مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامو المقدسي(ت 620

ىػ) ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ الشافعي – أحمد محركس جعفر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط ،1
1421ىػ 2001-ـ.
) 23
) 24
) 25

األحكاـ الفقيية ، 234السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيـ ،بيركت – لبناف ،ط1424 ،8ىػ 2003-ـ.
سكرة البقرة  :مف اآلية .282

ينظر تفسير القرآف العظيـ  ،305/1لئلماـ أبي الفداء الحافظ أبف كثير الدمشقي الشافعي(ت

774ىػ)،

ضبطوي :حسف إبف إبراىيـ زىراء ،دار الفكر ،بيركت -لبناف1428 ،ىػ 2008 -ـ ،كتفسير الكشاؼ عف حقائؽ
،155أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم
التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ
الخكارزمي(ت 538ىػ) ،عمؽ عميو :خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت – لبناف ،ط 1426 ،2ىػ2005 -ـ،
كاليمباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ المسمى تفسير الخازف  ، 21/1عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم

1425،1ىػ-

الشيير بالخازف (ت 725ىػ) ،صححوي :عبد السبلـ محمد عمي شاىيف ،دار الكتب العممية ،ط
2004ـ ،كتفسير البحر المحيط  ،359/2محمد بف يكسؼ الشيير بابي حياف األندلسي(ت745ىػ) ،تحقؽ :عادؿ
أحمد عبد المكجكد– عمي محمد معكض– زكريا عبد المجيد النكتي -أحمد النجكلي الجمؿ ،دار الكتب العممية،
بيركت– لبناف ،ط1428 ،2ىػ2007-ـ ،كصفكة التفاسير 177/1

 ،محمد عمي الصابكني ،دار القمـ العربي ،حمب -سكريا ،ط1414 ،1ىػ1994-ـ.

) 26

العناية شرح اليداية  ،385/9أبك عبد اهلل أكمؿ الديف محمد بف محمكد البابرتي (ت

كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  -مصر.
27

) صحيح البخارم  ، 781/2رقـ الحديث (.)2125
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أنباط مف أنباط الشاـ،كىـ مف العرب دخمكا في العجـ كالركـ كاختمطت أنسابيـ كفسدت ألسنتيـ،كسمكا بيذا

االسـ لمعرفتيـ بأنباط الماء إم استخراجو لكثرة معالجتيـ الفبلحة .ينظر فتح البارم شرح صحيح البخارم ،أحمد

بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  ،دار المعرفة  -بيركت 1379 ،ىػ ،ك عمدة القارم شرح
صحيح البخارم  ، 225/18بدر الديف محمكد بف أحمد العيني ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

) 29

) 30

صحيح البخارم ، 782/2رقـ الحديث (.)2128
ينظر التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ  ، 191/7شيخ اإلسبلـ اإلماـ الحافظ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف

الجكزم (ت 597ىػ) ،كتنقيح التحقيؽ ،لئلماـ شمس الديف بف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي (ت  748ىػ)،
تحقيؽ:عبد المعطي أميف قمعجي ،دار الكعي العربي ،القاىرة-مصر ،مكتبة أبف عبد البر ،حمب سكريا ،ط

،1

الدرر البيية في
1419ىػ1998-ـ ،،كالمسائؿ المنثكرة ، 85لئلماـ النككم ،مكتبة الشرؽ الجديد ،بغداد-العراؽ ،ك ي
المسائؿ الفقيية  ،84لئلماـ العبلمة محمد بف عمي الشككاني ،عني بو :محمد بف عبد العزيز الخضيرم ،دار
الكطف لمنشر ،الرياض-السعكدية ،ط 1420 ،2ىػ2000 -ـ ،الركض المربع شرح زاد المستقنع  ،309اإلماـ

منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي

 ،تحقيؽ :عماد عامر ،دار الحديث ،القاىرة-مصر ،ط

1415 ،1ىػ-

1994ـ ،ك مكاىب الجميؿ .476/6
) 31

ينظر المجمكع  ، 95 /13كعمدة القارم شرح صحيح البخارم  ، 214/18كفتح البارم  ، 428/4كحكاشي

الشركاني  ، 2/5كتحفة المحتاج إلى أدلة المنياج  ،18/19عمر بف عمي بف أحمد الكادياشي األندلسي ،تحقيؽ:
عبد اهلل بف سعاؼ المحياني ،دار حراء  -مكة المكرمة  ،1406 -ط.1

32

) ينظر المجمكع . 114 /13

) 33

حكاشي الشركاني . 2/5

 ) 34المحمى باآلثار  ، 646/7عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىرم أبك محمد ،دار اآلفاؽ الجديدة  -بيركت،
تحقيؽ :لجنة إحياء التراث العربي.

35

) أسنى المطالب في شرح ركض الطالب  ،500/8أبك يحيى زكريا األىنصارم ،ت صح ًمح محمد الزىرم

الغمرًاكم ،المطبعة الميمنيَّة ألىحمد البابي الحمبي  -مصر.

) 36

ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،388/11عبلء الديف الكاساني ،دار الكتاب العربي  -بيركت -

 ،1982ط ،2كالتحقيؽ  ،191/7كأسنى المطالب .500/8
37

) ينظر تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ

 ، 177/4لئلماـ فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي (ت

743ىػ) ،تحقيؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية ،بيركت –لبناف ،ط1420 ،1ىػ2000-ـ ، ،كالفركع
 ، 3/4اإلماـ شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسي الحنبمي(ت

762ىػ) ،بذيمو تصحيح الفركع ،

لمعبلمة الشيخ عبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم(ت 885ىػ) ،تحقيؽ :أبي الزىراء حازـ القاضي ،دار الكتب

العممية ،بيركت -لبناف ،ط 1418 ،1ىػ1997 -ـ ،كاالختيار لتعميؿ المختار  ،4/2اإلماـ عبد اهلل بف محمكد بف
مكدكد المكصمي الحنفي(ت 783ىػ) ،عمؽ عمية:عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف ،دار الكتب العممية ،بيركت-
لبناف ،ط1426 ،1ىػ2005-ـ.

) 38

ينظر تحفة المحتاج بشرح المنياج  ، .23/19لشيخ اإلسبلـ شياب الديف أبي العباس حمد بف محمد بف

عمي بف حجر الييتمي ،عمؽ عميو :د .محمد محمد تامر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة  -مصر.
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) المباب في شرح الكتاب  ، 131/1عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني  ،تحؽمؽ محمكد أميف النكاكم ،

39

دار الكتاب العربي.
40

) كفاية األخيار في حؿ اية اإلختصار  ، 262/1تقي الديف أبي بكر بف محمد الحسيني الحصيني الدمشقي

الشافعي ،دار الخير  -دمشؽ  ،1994 -ط ،2تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي ك محمد كىبي سميماف.
41
42

) المجمكع . 192/9
) اإلقناع . 272/1

) 43

ينظر كبداية المجتيد  ، 152/2الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  ،530/3الشيخ محمد بف صالح العثيميف،

اعتنى بو :أبك ببلؿ جماؿ عبد العاؿ ،تحقيؽ :سميـ بف عبد اليبللي السمفي األثرم ،دار ابف الييثـ ،القاىرة-
مصر1424 ،ىػ2003-ـ.

) 44

ينظر ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،7/3تأليؼ :النككم ،المكتب اإلسبلمي  -بيركت  ،1405 -ط،2

ككفاية األخيار في حؿ اية اإلختصار  ،195/1كالفقو عمى المذاىب األربعة  ،92/2عبد الرحمف بف محمد بف
عكض الجز يرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت– لبناف ،ط1426،1ىػ2005-ـ.

)45

) 46
) 47

ينظر ركضة الطالبيف  ،7/3كفاية األخيار  ،195/1الفقو عمى المذاىب الربعة .92/2
ينظر ركضة الطالبيف  .9-7/3ينظر الفقو عمى المذاىب الربعة .93/2

ينظر كفاية األخيار  ،195/1كالفركع .128/4

) 48

ينظر ركضة الطالبيف

 ،10-9/3ككفاية األخيار  ،195/1الفقو اإلسبلمي كأدلتو

 ،362/5أ.د .كىبة

الزحيمي ،دار الفكر ،بيركت– لبناف ،ط1425،8ىػ2005 -ـ  ،كالفقو عمى المذاىب األربعة  ،93/2كشرح الممتع
. 530
)49

سكرة النساء :مف اآلية .29

) 50

ينظر ركضة الطالبيف  ،9/3ككفاية األخيار،15/1الفقو عمى المذاىب األربعة ،93/2الشرح الممتع .530/3

) 51

ينظر المجمكع  ،146/12كمغني المحتاج  ،3/3الفقو اإلسبلمي كأدلتوي .3626/5

) 53

شجاع
ينظر الركض المربع  ،312كحاشية البيجكرم عمى شرح ابف القاسـ عمى متف أبي ي

) 54

ينظر تبييف الحقائؽ  ،515-281/4كالمباب في الفقو الشافعي  ،207القاضي أبي الحسف أحمد بف محمد

) 52

ينظر الشرح الممتع 0 658/3

إبراىيـ البيجكرم ،ضبطوي :محمد عبد السبلـ شاىيف ،دار الكتب العممية  ،بيركت-لبناف ،ط
2004ـ ،ككفاية األخيار  ،212/1ك تبييف الحقائؽ  ،515/4كبداية المجتيد .152/2

 ،687/1الشيخ
1425 ،2ىػ -

بف أحمد الضبي المحاممي الشافعي (ت 415ىػ ) ،تحؽمؽ كتعؿمؽ كتخرمج :د .عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم ،
كركضة الطالبيف  ،245/3كتحفة المحتاج بشرح المنياج

 ،238/2كتبييف الحقائؽ  ،281/4كالمباب ،207

كالمجمكع .145/12

) 55
) 56

سبؽ تخريج الحديث.
ينظر األـ  ،9/3األماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ) ،صححو :محمد زىرم النجار،

دار المعرفة ،بيركت -لبناف ،ط1393 ،2ىػ 1972 -ـ.
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) 57
الدرر البيية  ،444/2لصديؽ حسف الخاف القنكجي ،تحقيؽ محمد بف رياض
ينظر الركضة الندية شرح ي
المبابيبدم ،دار الكتب العربي ،بيركت -لبناف1426 ،ىػ2005 -ـ  ،كالمغنى في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ

الشيباني  ،444/4أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو (ت 620ىػ) ،تحقيؽ :محمد سالـ محسف-
شعباف محمد إسماعيؿ ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض-السعكدية ،كمغنى المحتاج

 ،3/3ككفاية الخيار

 ، 210/1كأنكار المسالؾ في شرح عمدة المسالؾ كعدة الناسؾ  ،296لئلماـ شياب الديف أبي العباس أحمد بف
النقيب المصرم الشافعي (ت 769ىػ) ،لمشيخ محمد الزىرم الغمراكم ،عمؽ عميو :يكسؼ عمي بديكم1425 ،ىػ-

2002ـ ،كالمجمكع  ،155/12حاشية البيجكم  ،687/1كالركض المربع  ،312كالركضة الندية  ،444/2كتبييف

الحقائؽ  ،514/4كالدرر البيية في المسائؿ الفقيية ،لئلماـ العبلمة محمد بف عمي الشككاني ،يعني بو :محمد
عبد العزيز الخضيرم ،دار الكطف ،الرياض -السعكدية ،ط 1420 ،2ىػ2000 -ـ ،84،كالمباب  ، 236كاإلختيار
تعميؿ المختار .39/2

 ) 58ركاي أىبك داكد كابف ماجو ،كفيو ( عطية ) ىك (ا ٍل ىع ٍكًف ٌي ) كقد ضعفكه ،قاؿ البييقي  :ال يحتج بعطية  ،كقاؿ
عطية كًاف كاف ركل عنو الجمة  .كالترمذم يحسف لو  ،كقاؿ ابف معيف في حؽق:
عبدالحؽ :ال يحتج أحد بحديث ى
صالح  .كاعترض ابف القطاف عمى عبدالحؽ فقاؿ :أعمو عبد الحؽ بعطية  ،كلـ يبيف أىف دكنو سعدا الطَّائي أىبا
المجاىد ،كال يعرؼ حالو ،كقد ركل عنو جماعة .البدر المنير .564 – 562/6

ً
اىما  :مثؿ ًرىك ىاية
م ككثؽ أ ٍىيضا ،ىكىرىكاهي ٍابف ىم ى
ك(( قمت :يى ىك مف رجاؿ ي
الب ىخ ًار ٌ
اجو مف (طى ًريقيف ) ىعف أبي سعيد إ ٍح ىد ى
َّ ً
ً
ً
ً
أبي ىد ياكد ىكلىفظو فييىا «:إًذا (أسممت ) في ىش ٍيء فىبل تصرفو إًلىى ى يره»  .ثىانييىا  :بًًإ ٍسقىاط سعد الطائي  .ىكىرىكاهي
َّ
طنً ٌي مف الطَّ ًريؽ األكؿ بًمى ٍفظ «مف أسمـ ًفي ىش ٍيء فىبل يصرفوي ًفي ى يره» ( ىكًفي لفظ لىوي  « :ىكال يصرفوي ًفي
الد ىارقي ٍ
ثـ ىرىكاهي مف ىح ًديث عبدالسَّبلـ ،ىعف أبي ىخالًد
ٍخذ إالٌ ىما أسمـ فيو أىك ىرأس ىمالو» َّ
ى يره» ) ،ىكًفي لفظ لىوي «فىبل ىيأ ي
ىكا ٍلحجاج ىعف ىع ًطيَّة ،ىعف أبي سعيد ،قىا ىؿ عبد السَّبلـ  :ىك يى ىك ًع ٍن ًدم ىعف َّ
النبًي  ىكلى ًكِّني أقصرتو إًلىى أبي سعيد
َّ
ً
اجو»
ابعة لسعد الطائًي الًَّذم ًفي « ى
سنف أبي ىد ياكد» ك « ٍابف ىم ى
قىا ىؿ :إًذا [ أسمفت ] فىبل تبعو ىحتَّى تستكفيو» ىك ىىذه يمتى ى
فىًإَّنوي لـ ٍينفىرد بً ًو ،ىكًفي عمؿ ٍابف أبي ىحاتًـ ىسأىلت أبي ىعف ىح ًديث أبي سعيد ىى ىذا ،فىقىا ىؿ  :إًَّن ىما يى ىك ىع ًطيَّة ،ىعف ٍابف
االض ًط ىراب ،ىكا ٍل ىكٍقؼ)) البدر المنير .564 – 562/6
الضعؼ ،ك
ىعبَّاس قى ٍكلو .قمت  :فىيىًذ ًه ثىبلث عمؿ:
ٍ
ٍ
 ) 59ينظر مغني المحتاج  ،4/3كالمجمكع  ،155/12كتحفة المحتاج بشرح المنياج  ،238/2كحاشية البيجكرم
. 687 /1

) 60
العمدة في فقو إماـ السنة احمد بف حنبؿ
ينظر العدة شرح ي
المقدسي ،تحقيؽ:أحمد بف عمي ،دار الحديث ،القاىرة – مصر1424 ،ىػ2003 -ـ  ،كبداية المجتيد 2ـ.155
) 61

ينظر االختيارات الفقيية فتاكل شيخ اإلسبلـ أبف تيمية

 ،264بياء الديف بف عبد الرحمف بف إبراىيـ

 ،114عبلء الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف

عباس البعمي الدمشقي (ت 302ىػ) ،دار الفكر ،بيركت-لبناف1412 ،ىػ 2000 -ـ ،اإلختيار  ،39 /2كالمجمكع

 ،155 /12كحاشية البيجكرم .688 /1
) 62
) 63

ينظر بداية المجتيد . 152 /2
ينظر بدائع الصنائع  ، 500/11كحاشية ابف عابديف  ،70/5كتحفة الفقياء  ،7/2عبلء الديف السمرقندم،

دار الكتب العممية  -بيركت  ،1984 - 1405 -ط.1
64

) سبؽ تخريجو في ىامش . 28
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) ينظر تبييف الحقائؽ  ،500/4كبداية المجتيد  ،152/2كركضة الطالبيف  ،256/3كالفركع ،148/4

كفتح القدير  ،354/5ككفاية األخيار . 210/1

) 66
) 67
) 68

ينظر المغني  ،307/4كالمجمكع .175 -172/12

ينظر المجمكع  ،173-172/12كالمغني  ،350/4كالشرح الممتع  ،530/3كفتح البارم . 547/4
ينظر مغني المحتاج  16/3ك  ، 307/4كتبييف الحقائؽ  ،307/4كبداية المجتيد  ،152/2كمغني المحتاج

 ،17-16/3كالكافي .83/2
) 69
)70
71

صحيح البخارم  ،785/2رقـ الحديث ( ،)2137كتاب السمـ ،باب السمـ إلى أف تنتج الناقة.
) الفقو اإلسبلمي كأدلتو . 285/5

) 72
) 73
) 74
75

ينظر المغني .306/4

ينظر فتح القدير ،354/5كالمجمكع  ،181/12كالفركع .128/4
ينظر مغنى المحتاج  ، 12 /3كركضة الطالبيف  ، 257 /3كالفركع .128 /4
ينظر ركضة الطالبيف  ،258-257 /3كالفركع  ، 128 /4كالمغني .306 /4

) سبؽ تخريجو في ىامش . 28

) 76
) 77

ينظر فتح القدير  ،354/5كالمجمكع  ،145/12كاإلختيار .34/2
 ،152/2كحاشية البيجكرم

ينظر اإلختيار  ، 35/2كالمباب  ،234كبداية المجتيد

،682-681/1

كاالختيارات الفقيية  ،200كركض المربع  ،309كالمصنؼ في األحاديث كاآلثار  ،682-681/1اإلماـ الحافظ
أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبو الككفي العبسي(ت

235ىػ) ضبطو :محمد عبد السبلـ شاىيف ،دار

الكتب العممية بيركت -لبناف ط 1426 ،2ىػ2005 -ـ ، ،كاألـ  ،195كالركضة الندية  ،445كاألحكاـ الفقيية
 ،234كركضة الطالبيف .269 /3
) 78
) 79
) 80

ينظر األـ  ،95كمغني المحتاج .8/3
ينظر المجمكع . 170-169/12
ينظر المبسكط  ،200/12كالمجمكع  ،180/12كبداية المجتيد  ،153/2كحاشية البيجكرم  ،685/1كفتح

القدير .353/5

) 81

) 82
)83

سكرة البقرة :مف اآلية .282

سبؽ تخريجو في ىامش . 28

ينظر التحقيؽ  ،235كتبييف الحقائؽ  ،511/4كبداية المجتيد  ،153/2ك مغني المحتاج  ،9/3كالمباب

 ،234كنيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  ،322/5محمد بف عمي بف محمد الشككاني،
دار الجيؿ  -بيركت – 1973ـ ،كمغنى المحتاج  ،8/3كالفركع .129/4

) 84

معرفة السنف كاآلثار عف اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي  ،443/9رقـ الحديث ( ،)3641

الحافظ اإلماـ أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى البييقي  ،تحقيؽ :سيد كسركم حسف  ،دار الكتب
العممية  -لبناف.

) 85

ينظر تبييف الحقائؽ  ،510/4كالتحقيؽ  ،192/7كمعرفة السنف كاآلثار لمبييقي  ،443/9كبداية المجتيد

 ،153/2كمغني المحتاج  ،7/3كالفركع . 128/4
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) 86

بدائع الصنائع . 390/11

) 87

ينظر حاشية ابف عابديف .206/4

) 89

ينظر مغني المحتاج .9/3

) 88

) 90
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ينظر تبييف الحقائؽ  ،508/4كبداية المجتيد ،154/2ك مغني المحتاج  ، 9/3كالركض المربع .311
سبؽ تخريجو في ىامش . 28

) 91

صحيح مسمـ  ،1162 /3رقـ الحديث (  ،)1528باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض  ،مسمـ بف الحجاج أبك

) 92

ينظر اإلختيار ،39/2كبداية المجتيد  ،155/2كالركضة الندية  ،446/2كالعدة .263

الحسيف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي  -بيركت.

) 93

مجمكع الفتاكل البف تيمية  ،507-506 /29أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس  ،مكتبة ابف

تيمية ،ط.2

) 94
)95
)96
) 97

ينظر الكافي .89/2

ينظر بداية المجتيد .155-154/2
صحيح البخارم  ،768 /2رقـ الحديث ( ، )2094كصحيح مسمـ  ،1190/2رقـ الحديث (.)1555
ينظر المباب  ،235كبداية المجتيد  ،154/2كأنكار المسالؾ  ،297كالركض المربع ،313

كمغني المحتاج  ،8/3كاألـ .95

) 98

ينظر تبييف الحقائؽ ،514/4كحاشية البيجكرم .686/1

 )99ينظر المفصؿ في أحكاـ الربا  234/ 3ك ،181/4ق اررات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي  97/1ك ،99
كالصككؾ اإلسبلمية بدائؿ لمسندات التقميدية ص  ،4عبد المطيؼ عبد الرحيـ جناحي ،منظمة المؤتمر اإلسبلمي،
مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي ،الدكرة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة.

 ) 100ق اررات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي .99/1
101

) مقارنة بيف السمـ كالربا في الفقو اإلسبلمي (دراسة فقيية معاصرة) ص ،77رسالة ماجستير إعداد الطالب

حكمت عبد الرؤكؼ حسف مصمح ،إشراؼ الدكتكر مأمكف الرفاعي ،جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات
العميا ،الصككؾ اإلسبلمية بدائؿ لمسندات التقميدية ص.15-14

) 102

تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،34-33/2باب العيف -فصؿ الباء مع العيف ،اإلماـ محي الديف أبي

فيض السيد محمد الحسيني الك اسط م الزبيدم الحنفي ،تحقيؽ:عمي شبرم ،دار الفكر ،بيركت -لبناف،ط ،1
 1425ىػ 2005 -ـ.
) 103

تيذيب الصحاح0 478/2

) 105

العدة . 239

) 104

بداية المجتيد 031/2

106

) تاج العركس .7813 / 1

107

) المعجـ الكسيط  ،80/ 2أخرج الطبعة :د .إبراىيـ أنيس؛ د .عبد الحميـ منتصر؛ عطية الصكالحي؛ محمد

خمؼ اهلل أحمد ،أشرؼ عمى الطبع :حسف عمي عطية؛ محمد شكقي أميف ،القاىرة ،ط.2

) 108

المجمكع .283/9
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سنف الترمذم  ،535/3رقـ الحديث (  ،)1235باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ  (( ،قاؿ أبك

عيسى :كىذا حديث حسف صحيح )) .535/3

 ) 110سنف النسائي  (( .334/7ركاه األىربعة كقىا ىؿ التِّرًم ًذم حسف ً
اؿ حسف
حباف ىكا ٍلىب ٍييىًق ٌي ىكقى ى
صحيح ىك ٍابف ى
ٍ ٌ
ى
ى ى ي ٍى ى ى
متَّ ً
صؿ )) خبلصة البدر المنير  ،51/2كينظر نصب الراية .12/4
ي
) 111

ينظر المجمكع  ،259/ 9كزاد المعاد في ىدم خير العباد  ،718 -716/5ابف القيـ الجكزية محمد بف أبي

بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -عبد القادر األرناؤكط  ،ـ ؤسسة الرسالة  -مكتبة
المنار اإلسبلمية  -بيركت – الككيت ،ط1407 ،14ىػ 1986 -ـ ،كمعرفة السنف كاآلثار لمبييقي .440/9

)112

) 113

المجمكع .257/9

) 114

بدائع الصنائع .71/11
حاشية إبف عابديف .284/ 6

) 115

بدائع الصنائع .76/11

) 117

بدائع الصنائع .385/11

) 116

حاشية إبف عابديف .178 /5

) 118

العناية شرح اليداية .385/9

) 119

مكاىب الجميؿ .476/6

النظائر عمى مذىب أىبم حنيفة ُّي
 ) 120األىشباه ك َّ
النعماف  ،91/ 1الشيخ زيف العابديف بف إًبراىيـ بف ين ىج ٍيوـ
(ت970ىػ) ،دار الكتب العممية -بيركت1400 ،ىػ1980-ـ.

) 121

ينظر المبسكط  ،123/12شمس األئمة أبي بكر محمد بف أحمد السرخسي (ت

مصطفى رباب ،دار أحياء التراث العربي -بيركت ،ط

 ،)483تحقيؽ :سمير

1،1433ىػ2002 -ـ ،كالمجمكع 258 –257/9

ك ،145/12كحاشية ابف عابديف  208 / 5ك  310ك  ،284 / 6كتحفة الفقياء  ،49/2كبدائع الصنائع 138/5
ك  72 – 71/11ك  76ك 376ك ،385كالعناية شرح اليداية  ،385/9كأسنى المطالب . 10/9
122

) ينظر مجمكع الفتاكل إلبف تيمية  ،544/ 20كالمغني  ، 208 - 200/4ك اعبلـ المكقعيف  ،8/2ك زاد

المعاد .146/8
123

) صحيح مسمـ  ،1190 /3رقـ الحديث ( ،)1554باب كضع الجكائح.

124

) مجمكع الفتاكل إلبف تيمية .548 - 543/20

125

) زاد المعاد .718 /5

126

) المعجـ الكسيط  ،208/2مادة ( رر).

127

) مجمكع الفتاكل إلبف تيمية .544/20

128

) المغني . 107/4

 ) 129مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيى  ،328/7محمد األىميف بف مبل أىحمد بف محمد األىميف أىفندم بف
الحاج خميؿ َّ
الدا ً ٍستىانً ِّي ،المكتب اإلسبلمي  -دمشؽ 1961 -ـ .
 ) 130صحيح مسمـ  ،1153 /3رقـ الحديث ( ،)1513باب بطبلف بيع الحصاة كالبيع الذم فيو رر.
131

) شرح النككم عمى صحيح مسمـ .1153 /3
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132

) زاد المعاد . 727 / 5

133

) ينظر المجمكع  ، 258/9كزاد المعاد . 727/5

134

) المجمكع . 258/9

135

) زاد المعاد . 716/5

136

) زاد المعاد . 716/5

137

) المصدر السابؽ.

138

) ينظر زاد المعاد  ،718/5كالمبدع في شرح المقنع  ،437/4إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي

أبك إسحاؽ ،المكتب اإلسبلمي  -بيركت – 1400ىػ .

المصادر والمراجع
أووً  :القرآن الكريم.

ثانياً :

 .1اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصول إلى عمم األصول لمبيضاوي.

عمي بف عبد الكافي السبكي ،تحقيؽ  :جماعة مف العمماء ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط1404 ،1ىػ.
 .2األحكام الفقيية.

السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيـ  ،بيركت – لبناف ،ط1424 ،8ىػ 2003-ـ.
 .3اوختيارات الفقيية فتاوى شيخ اإلسالم أبن تيمية.

عبلء الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي (ت 302ىػ) ،دار الفكر ،بيركت-لبناف،
1412ىػ 2000 -ـ.
 .4اوختيار لتعميل المختار.

اإلماـ عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي(ت783ىػ) ،عمؽ عمية:عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف،
دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1426 ،1ىػ2005-ـ.
 .5أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

ابك يحيى زكريا محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم الشافعي (ت  926ق)  ،تصحيًح محمد الزىرم الغمرًاكم،
المطبعة الميمنيَّة ألىحمد البابي الحمبي  -مصر.

النظائر عمى مذىب أَبي حنيفة ُّ
 .6األَشباه و َّ
النعمان.
الشيخ زيف العابديف بف إًبراىيـ بف ين ىج ٍيوـ (ت970ىػ)  ،دار الكتب العممية -بيركت 1400 ،ىػ1980-ـ.
 .7األم.

األماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ)  ،صححو :محمد زىرم النجار ،دار المعرفة ،
بيركت -لبناف ،ط 1393 ، 2ىػ 1972 -ـ.
 .8أنوار المسالك في شرح عمدة المسالك وعدة الناسك.
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اإلماـ شياب الديف أبي العباس أحمد بف النقيب المصرم الشافعي (ت 769ىػ) ،لمشيخ محمد الزىرم الغمراكم،
عمؽ عميو :يكسؼ عمي بديكم 1425 ،ىػ2002-ـ.
 .9أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقياء.
لاسم به عبد هللا به أمٍر علً الموووي ،تحمٍك  :د .أحمد به عبد الرزاق الكبٍسً  ،دار الوفاء – جدة ،الطبعت
األولى ٌ1406ـ.
 .10بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي (ت  587ق)  ،دار الكتاب العربي  -بيركت  ،1982 -ط.2
 .11بداية المجتيد ونياية المقتصد.

األماـ القاضي أبك الكليد محمد بف احمد بف محمد بف احمد بف رشد القرطبي األندلسي الشيير بابف رشد

الحفيد(ت 595ىػ) ،دار الفكر ،بيركت-لبناف.
 .12تاج العروس من جواىر القاموس.

اإلماـ محي الديف أبي فيض السيد محمد الحسيني الك اسطي الزبيدم الحنفي ،تحقيؽ:عمي شبرم ،دار الفكر،
بيركت -لبناف،ط 1425 ،1ىػ 2005 -ـ.
 .13تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

اإلماـ فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي (ت 743ىػ) ،تحقيؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ،دار الكتب
العممية ،بيركت –لبناف ،ط1420 ،1ىػ2000-ـ.
 .14تحفة الفقياء.

عبلء الديف محمد بف أحمد السمرقندم الحنفي (ت  552ق)  ،دار الكتب العممية  -بيركت - 1405 -
 ،1984ط.1
 .15تحفة المحتاج بشرح المنياج.

شيخ اإلسبلـ شياب الديف أبي العباس حمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،عمؽ عميو :د .محمد محمد
تامر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة  -مصر.
 .16تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج.
سراج الدٌه أبً حفص عمر به علً به الملمه الشافعً (ث  804ي)  ،تحمٍك :عبد هللا به سعاف اللحٍاوً  ،دار
حراء  -مكت المكرمت  ،1406 -ط.1
 .17التحقيق في مسائل الخالف.
شيخ اإلسبلـ اإلماـ الحافظ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم (ت 597ىػ).
 .18تصحيح الفروع.

العبلمة الشيخ عبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم(ت885ىػ) ،تحقيؽ :أبي الزىراء حازـ القاضي ،دار الكتب
العممية ،بيركت -لبناف ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
 .19تفسير البحر المحيط .
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محمد بف يكسؼ الشيير بابي حياف األندلسي (ت  745ىػ)  ،تحقؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد– عمي محمد
معكض– زكريا عبد المجيد النكتي -أحمد النجكلي الجمؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت– لبناف ،ط1428 ،2ىػ-

2007ـ،

 .20تفسير القرآن العظيم.

لئلماـ أبي الفداء الحافظ أبف كثير الدمشقي الشافعي(ت 774ىػ) ،ضبطوي :حسف إبف إبراىيـ زىراء ،دار الفكر،

بيركت -لبناف1428 ،ىػ 2008-ـ.

 .21تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل.

أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي (ت538ىػ)  ،عمؽ عميو :خميؿ مأمكف شيحا ،دار
المعرفة ،بيركت– لبناف ،ط1426 ،2ىػ2005-ـ.
 .22تـنقيح التحقيق.

اإلماـ شمس الديف بف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي (ت  748ىػ)  ،تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،
دار الكعي العربي  ،القاىرة  -مصر ،مكتبة أبف عبد البر ،حمب  -سكريا ،ط1419 ،1ىػ1998-ـ.
 .23تيذيب الصحاح .

أحمد محمكد الزنجاني ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف كأحمد عبد الغفكر عطار ،دار المعارؼ ،القاىرة-
مصر1952،ـ ،باب العيف ،فصؿ الباء.
 .24تيذيب المغة.

أبي منصكر محمد أحمد األزىرم (ت370ىػ) ،تحقيؽ:عبد السبلـ ىاركف ،راجعوي محمد عمي ىاركف النجار،
د0ت.
 .25حاشية ابن عابدين المسمات (رد المحتار عمى الدر المختار).

عبلء الديف بف عمي الحصكفي ،دار أحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ط1407 ،2ىػ1987-ـ.
شجاع.
 .26حاشية البيجوري عمى شرح ابن القاسم عمى متن أبي ُ

الشيخ إبراىيـ البيجكرم  ،ضبطوي :محمد عبد السبلـ شاىيف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت-لبناف ،ط1425 ،2ىػ
 2004ـ. .27حواشي الشرواني المسمات (حواشي تحفة المحتاج بشرح المنياج).

الشيخ عبد الحميد الشركاني  ،دار الفكر بيركت.

الدرر البيية في المسائل الفقيية
ُ .28
الحافظ العبلمة أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف محمد اليمني الشيير بالشككاني (ت  1250ق)  ،عني بو :محمد
بف عبد العزيز الخضيرم ،دار الكطف لمنشر ،الرياض-السعكدية ،ط1420 ،2ىػ2000-ـ.
 .29روضة الطالبين وعمدة المفتين.

اإلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ( ت  676ىػ)  ،تحقيؽ :الشيخاف عادؿ أحمد المكجكد – عمي
محمد معكض ،ط ،3دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف1427،ىػ2006-ـ.
الدرر البيية.
 .30الروضة الندية شرح ُ
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لصديؽ حسف الخاف القنكجي  ،تحقيؽ محمد بف رياض المبابيبدم ،دار الكتب العربي  ،بيركت -لبناف،
1426ىػ2005-ـ.
 .31الروض المربع شرح زاد المستقنع.

منصكر بف يكنس بف ادريس البيكتي (ت  1051ق)  ،تحقيؽ :عماد عامر ،دار الحديث ،القاىرة-مصر ،ط ،1

1415ىػ1994-ـ.

 .32زاد المعاد في ىدي خير العباد.

ابف القيـ الجكزية محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل  ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -عبد القادر
األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة  -مكتبة المنار اإلسبلمية  -بيركت – الككيت ،ط1407 ،14ىػ 1986 -ـ.
 .33الشرح الممتع عمى زاد المستقنع.

الشيخ محمد بف صالح العثيميف ،اعتنى بو :أبك ببلؿ جماؿ عبد العاؿ ،تحقيؽ :سميـ بف عبد اليبللي السمفي
األثرم ،دار ابف الييثـ ،القاىرة -مصر1424 ،ىػ2003-ـ.
 .34صحيح البخاري المسمى (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه).

أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم (ت  256ق)  ،دار الفكر – بيركت – بغداد 1986 ،ـ.
 .35صحيح مسمم.

االماـ مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم (ت  261ق)  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي  -بيركت.
 .36صفوة التفاسير.

محمد عمي الصابكني ،دار القمـ العربي ،حمب -سكريا ،ط1414 ،1ىػ1994-ـ.
 .37الصكوك اإلسالمية بدائل لمسندات التقميدية.

عبد المطيؼ عبد الرحيـ جناحي  ،منظمة المؤتمر اإلسبلمي  ،مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي  ،الدكرة التاسعة
عشرة  ،إمارة الشارقة  ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
العمدة في فقو إمام السنة احمد بن حنبل.
 .38العدة شرح ُ
بياء الديف بف عبد الرحمف بف إبراىيـ المقدسي  ،تحقيؽ :أحمد بف عمي  ،دار الحديث  ،القاىرة – مصر ،

1424ىػ2003 -ـ.

 .39عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

بدر الديف محمكد بف أحمد العيني ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.
 .40العناية شرح اليداية.

أبك عبد اهلل أكمؿ الديف محمد بف محمكد البابرتي (ت 786ىػ) ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  -مصر.
 .41غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر.

أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحمكم الحنفي ،تحقيؽ :أحمد بف محمد الحنفي الحمكم

 ،دار الكتب العممية – بيركت1405 ،ىػ 1985 -ـ ،ط. 1
 .42فتح الباري شرح صحيح البخاري.

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،دار المعرفة  -بيركت 1379 ،ىػ.
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 .43فتح القدير.

لئلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد المعركؼ بابف الييماـ الحنفي(ت 861ىػ) ،مطبعة الكبرل األميرية،
مصر ،ط1316 ،1ىػ .
 .44الفروع.

اإلماـ شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسي الحنبمي(ت762ىػ) ،تحقيؽ :أبي الزىراء حازـ القاضي،
دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
 .45الفقو اإلسالمي وأدلتو.

أ.د .كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،بيركت– لبناف ،ط8،1425ىػ2005 -ـ .
 .46الفقو عمى المذاىب األربعة.

عبد الرحمف بف محمد بف عكض الجزيرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت– لبناف ،ط1،1426ىػ2005-ـ.
 .47القاموس المحيط .

محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ،مؤسسة الرسالة – بيركت.
 .48الكافي في فقو اإلمام أحمد بن حنبل.

شيخ اإلسبلـ مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامو المقدسي (ت 620ىػ)  ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ الشافعي –
أحمد محركس جعفر ،دار الكتب العممية ،بيركت– لبناف ،ط1421 ،1ىػ 2001-ـ.
 .49كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار.

تقي الديف أبي بكر بف محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي  ،دار الخير  -دمشؽ  ،1994 -ط،2
تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي ك محمد كىبي سميماف.
 .50لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير الخازن.

عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم الشيير بالخازف (ت  725ىػ)  ،صححوي :عبد السبلـ محمد عمي
شاىيف ،دار الكتب العممية ،ط1،1425ىػ2004-ـ.
 .51المباب في شرح الكتاب.

عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ( ،فرغ مف تأليؼ المباب  1275ق)  ،تحقيؽ محمكد أميف النكاكم
 ،دار الكتاب العربي.
 .52لباب الفقو.

القاضي أبي الحسف أحمد بف محمد بف أحمد الضبي المحاممي الشافعي (ت 415ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ كتخريج:
د .عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم.
 .53لسان العرب.

محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار النشر :دار صادر  -بيركت ،ط.1
 .54المبدع في شرح المقنع.

إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي أبك إسحاؽ ،المكتب اإلسبلمي  -بيركت – 1400ىػ .
 .55المبسوط .
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شمس األئمة أبي بكر محمد بف أحمد السرخسي (ت ، )483تحقيؽ :سمير مصطفى رباب  ،دار أحياء التراث
العربي -بيركت  1433 ،ق –  2002ـ.
 .56المجموع شرح الميذب لمشيرازي.

اإلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم الدمشقي(ت 676ىػ) ،تحقيؽ:محمد نجيب المطيعي ،دار أحياء

التراث العربي ،بيركت– لبناف،ط1،1422ىػ2001-ـ.
 .57مجموع الفتاوى وبن تيمية.

أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس (ت  728ق)  ،مكتبة ابف تيمية ،ط.2
 .58المحمى باآلثار.

أبك محمد عمي بف سعيد بف حزـ ابف الب بف صالح الظاىرم (ت  456ق)  ،دار اآلفاؽ الجديدة  -بيركت،
تحقيؽ :لجنة إحياء التراث العربي.
 .59مختار الصحاح.

محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف.
 .60المختار من صحاح المغة.

محمد محي الديف عبد المجيد– محمد عبد المطيؼ السبكي ،مطبعة االستقامة ،القاىرة – مصر1353 ،ىػ -
1934ـ 0
 .61المسائل المنثورة

اإلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم (ت  676ىػ)  ،مكتبة الشرؽ الجديد ،بغداد-العراؽ.
 .62المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي.

أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ،دار المكتبة العممية – بيركت.
 .63مصنف ابن ابي شيبة المسمى (المصنف في األحاديث واآلثار).

اإلماـ الحافظ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبو الككفي العبسي(ت 235ىػ) ضبطو :محمد عبد السبلـ
شاىيف ،دار الكتب العممية بيركت -لبناف ط1426 ،2ىػ2005-ـ.
إسماعيؿ ،مكتبة الرياض الحديثة  ،الرياض-السعكدية.
 .64مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى.

محمد األىميف بف مبل أىحمد بف محمد األىميف أىفندم بف الحاج خميؿ َّ
الدا ً ٍستىانً ِّي ،المكتب اإلسبلمي  -دمشؽ -

1961ـ .

 .65المعجم الوسيط .

أخرج الطبعة :د .إبراىيـ أنيس؛ د .عبد الحميـ منتصر؛ عطية الصكالحي؛ محمد خمؼ اهلل أحمد ،أشرؼ عمى

الطبع :حسف عمي عطية؛ محمد شكقي أميف ،القاىرة ،ط.2

 .66معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي.

الحافظ اإلماـ أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى البييقي  ،تحقيؽ :سيد كسركم حسف  ،دار الكتب
العممية  -لبناف.
 .67المغـنى في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني.
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أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو (ت 620ىػ)  ،تحقيؽ :محمد سالـ محسف-شعباف محمد
 .68مقارنة بين السمم والربا في الفقو اإلسالمي دراسة فقيية معاصرة.

رسالة ماجستير إعداد الطالب حكمت عبد الرؤكؼ حسف مصمح ،إشراؼ الدكتكر مأمكف الرفاعي ،جامعة النجاح
الكطنية ،كمية الدراسات العميا.
 .69مواىب الجميل لشرح مختصر خميل.

محمد بف عبد الرحمف المغربي أبك عبد اهلل ،دار الفكر  -بيركت  ،1398 -ط.2
 .70نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار.

محمد بف عمي بف محمد الشككاني (ت  1250ق)  ،دار الجيؿ  -بيركت – 1973ـ.
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