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 ملخص البحث
البتكــار منتجــات ماليــة جديــدة قــادرة علــى حتقيــق الــربح وخفــض متثــل اهلندســة املاليــة حاجــة اقتصــادية 

التكلفـــة وتقـــي مـــن املخـــاطر وعـــدم التأكـــد يف املســـتقبل وقـــد طرحـــت العديـــد مـــن املنتجـــات املاليـــة لتحقيـــق تلـــك 
أجــل يف املســتقبل، ومبــا أن املصــداقية الشــرعية الغايــات، وكــان منهــا الســلم بالســعر، وتعليــق مثــن املســلم فيــه عنــد 

شــرط أســاس العتبــار االبتكــار املــايل ضــمن هندســة ماليــة إســالمية، نــاقش الباحــث املنتجــني املــاليني الســابقني يف 
ضـــوء النصـــوص الشـــرعية وعللهـــا، والتحقـــق مـــن النصـــوص الفقهيـــة الـــيت اســـتندت إليهـــا، وتوصـــل الباحـــث إىل أن 

أو مثنه على أجل يف املستقبل، ال يتفق مع النصـوص الشـرعية وال عللهـا، وأن األقـوال الـيت  تعليق كمية املسلم فيه
 يظن أ�ا تقبل جواز ذلك، مت االستدالل هبا يف غري حملها.

Abstract 
Financial engineering represents an economic need to innovate new 
financial products capable of achieving profits and reduce costs while 
avoiding risks and uncertain future outcomes. Several financial products 
have been proposed to achieve those goals, among which was Salam 
bilsi’ir (salam with price), and Salam with postponed payment at a future 
date. As conformation to shariah is an essential condition to consider any 
innovative product to be within Islamic financial engineering, the 
researcher discussed the above products in the light of shariah texts 
evaluating the sources and arguments they were based upon. The 
researcher concludes that postponing the amount of a commodity or its 
price in a Salam contract does not conform to shariah texts nor to its 
rationale, and that those who claim the opposite have used evidence out of 
context. 

 مشكلة البحث:
السؤال الرئيس: ما مدى قبول اهلندسة املالية اإلسالمية تعليق حمل العقـد يف بيـع السـلم  يف البحثتتمثل مشكلة 

 على أجل للتحوط من املخاطر يف املستقبل؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس السؤالني الفرعيني اآلتيني:
جــل مبــا يســاوي رأس مــال الســلم : هــل تقبــل اهلندســة املاليــة اإلســالمية الســلم بالســعر حبيــث حتســب الكميــة عنــد األ1س

 باإلضافة إىل هامش ربح معني.
 : هل تقبل اهلندسة املالية اإلسالمية حتديد الكمية للمسلم فيه وتعليق الثمن على أجل يف املستقبل؟2س
 
 

 منهجية البحث: 
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ود بتعليـــق اتبـــع الباحـــث يف هـــذا البحـــث املـــنهج الوصـــفي يف التعريـــف مبفـــردات العنـــوان، والســـلم بالســـعر، واملقصـــ
الثمن على األجل مع حتديد الكمية، واتبع املنهج االستداليل واالستنباطي يف إقامة الدليل علـى األحكـام يف املسـائل حمـل 
النظــر واســتنباط األحكــام مــن تلــك األدلــة، واملــنهج االســتقرائي يف تتبــع أقــول العلمــاء يف مظا�ــا وتصــنيفها يف املســائل حمــل 

 .النظر
 خطة البحث: 

 تعريف مبفردات العنوان.بحث األول: املدخل املفاهيمي للامل
 .التحوط بتعليق أحد البدلني يف بيع السلم على أجل يف ضوء الفقه اإلسالمياملبحث الثاين: 

   املبحث الثالث: البدائل املناسبة للتحوط يف سعر السلم.
 المبحث األول

 لتعريف بمفردات العنوانالمدخل المفاهيمي ل
 األولالمطلب 

 ع السلمالتعريف ببي     
 بيع السلم اصطالحا:أوال: 

 دون تقييــدهمــا يــدل علــى مبادلــة مثــن مبــثمَّن، وهــو مــا يســمى بــالبيع املطلــق،  كــل  يطلــق علــى دون تقييــدهإن البيــع 
هـذا البيـع وموقعـه  مبينـا عالقـة ابـن اهلمـام قـال، بالتقسـيط، أو الصرف، أو البيع ، أواملقايضةكالسلم  :بنوع من أنواع البيوع

إن البيـع ينقسـم إىل بيـع مطلـق، ومقايضـة، وصـرف، وسـلم ؛ ألنـه إمـا بيـع عـني بـثمن، (من البيوع املقيَّدة األخرى، فقـال: 
وهــو املطلــق، أو قَلبُــه وهــو الســلم، أو مثــن بــثمن فالصــرف، أو عــني بعــني فاملقايضــة. ومل يشــرتط يف املطلــق واملقايضــة قــبض 

 . 1)اآلخَرْين، ففي الصرف قبضهما، ويف السلم قبض أحدمهامقدما وُشِرط يف 
، فال بد أن يبحث عـن خاصـته الفريـدة الـيت ال يشـاركه ولتمييز بيع السلم عن البيع املطلق والبيوع املقيدة األخرى

؛ أخـرى  فيها غريه من العقود، فإن كان هناك قدر اشرتاك يف هذه اخلاصة مع غريه، فال بد عندئذ من البحث عن خاصـة
؛ لـذلك سـيالحظ القـارئ فيمـا يلـي تعـددا وتباينـا يف تعريـف السـلم شـرعا، وذلـك علـى حنـو ليتم متييـزه عـن غـريه مـن البيـوع

 خمتلف عما تقدم من تعاريف لغوية وشرعية ملفردات البيع.
، فَأدخــل جبــوهرهال  وهــذا التعــدد والتبــاين يف التعــاريف يرجــع إىل أن هــذا البيــع متميــز عــن البيــوع األخــرى بشــروطه

بعضــهم بعــض شــروط الســلم يف التعريــف، وملــا مل تكــن بعــض هــذه الشــروط موضــع اتفــاق بيــنهم أدى ذلــك إىل اخــتالف 
 احلدود اليت حد هبا الفقهاء السلم.

 
 

 السلم عند الحنفية:-1

 .)7/69(، م1977/ه1397، 2دار الفكر، ط ،شرح فتح القديرابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،  1
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، والثـاين:  2)آجـالعقـد يثبـت بـه امللـك يف الـثمن عـاجال ويف املـثمن (يعرف احلنفية السلم بتعـريفني، مهـا: األول: 
 . وميكن مناقشة هذين التعريفني مبا يلي:3)بيع عاجل بآجل(

تعريف السـلم بأنـه عقـد، خيـرج بـه التعـاطي ؛ ألن السـلم ال ينعقـد بالتعـاطي، فـال بـد مـن بيـان الشـروط فيـه، وهـو 
وبالتعــاطي، والســلم ال معاطــاة فيــه أدقُّ مــن التعريــف الثــاين الــذي عرفــه بلفــظ بيــع ؛ ألن البيــع ينعقــد باإلجيــاب والقبــول، 

أصال ؛ ألنه بيع مؤجل، وال بد فيه من بيان الشـروط، وإن كانـت املعاطـاة قـد خرجـت بـاملعىن اإلمجـايل يف التعريـف الثـاين، 
 إال أ�ا بالتعريف األول خرجت بلفظة واحدة، وهي لفظة عقد.

ينتقـد علـى هـذا التعريـف، أنـه يـدخل فيـه البيـع ، و 4)أخـذ عاجـل بآجـل( :ويعرِّف احلنفيـة السـلم بلفـظ آخـر، بأنـه
وُردَّ بأن السلعة إذا بيعت بثمن مؤجل ُوجد فيه هـذا املعـىن ولـيس بسـَلم، ولـو قيـل بيـع آجـل (بثمن مؤجل، قال يف البناية: 

بعشـرة آالف  الـدارن الباء يف البيع والشراء تدخل على الثمن ال على املـثمن، فتقـول اشـرتيت إ، إذ 5)بعاجل الندفع ذلك
الـذي تعجـل  ،، فقوله بآجل يعين أن املؤجل هو الثمن وهـذه حقيقـة البيـع املؤجـلدينار، وبعت السيارة بعشرة آالف دينار

 .ى خالف ما هو معروف يف بيع السلمفيه السلعة ويؤجل الثمن، عل
 السلم عند المالكية:-2
، ويالحـظ 6)يتقـدم فيـه رأس املـال ويتـأخر املـثمن ألجـلبيـع (: أن السـلم هـو يعرف املالكية السلم بتعريفات منها 

وهـو على هذا التعريف أنـه نـصَّ علـى أن املؤجـل هـو املـثمن ال الـثمن، وذلـك ليخـرِج البيـع املؤجـل الـذي يُعجَّـل فيـه املـثمَّن 
أجيــل ويؤجــل الــثمن، ويالحــظ أيضــا أنــه تضــمن شــرطني مــن شــروط صــحة   الســلم، ومهــا: تعجيــل رأس املــال، وت الســلعة

 املسلم فيه.
بيــع شــيء مؤجــل (ويعرفــه املالكيــة أيضــا بتعريــف آخــر فيــه زيــادة علــى بعــض القيــود الــواردة علــى التعريــف الســابق بأنــه :  

، وخــرج بقولــه "مؤجــل" البيــُع احلــاّل، ومبوصــوف يف الذمــة خــرج املوصــوف بغــري الذمــة،  7)موصــوف يف الذمــة بغــري جنســه
 على الربنامج، وبغري جنسه من بيع الشيء مبثله إىل أجل ألنه ربا. ∗كوصف الغائب، وبيع ما يف الِعْدل

، وقـد 8)السـلم عقـد معاوضـة يوجـب ِعمـارة ذمـٍة بغـري عـني وال منفعـة، غـري متماثـل العوضـني(ويعرَّف أيضا بأنـه: 
، وخـرج الكـراء املضـمون، ألن املسـلم فيـه جيـب أن يكـون يف الذمـة ألنه ال جيوز يف السـلم ،خرج بقوله بغري عني بيع املعني

العيين، أيب حممد حممود بن  )،3/78م (1980هـ/ 1400، 3بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط ،الفتاوى الهنديةنظام الدين ومجاعة من علماء اهلند،  2
 ) .7/419( ،البناية في شرح الهدايةأمحد، 

 .) 5/209( م1979/  هـ1399، 2، دار الفكر، طرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، حممد أمني،  3
 .) 7/419(البناية على الهدايةالعيين،  4
 .) 7/419(البناية على الهدايةالعيين،  5
 .)3/951( عيسى البايب احلليب وشركاه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، مشس الدين الشيخ حممد عرفة،  6
هـ، 1393، مصر، دار املعارف، الصغير على أقرب المسالك على مذهب اإلمام مالكالشرح الدردير، أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد،  7 
)3/261(. 
اليوم من كتابة  ويقصد به ما يباع يف كيس أو وعاء وما شابه ذلك، ويكون البائع قد بني للمشرتي صفات املبيع ومكوناته، ويشبه ذلك إىل حد كبري ما جيري ∗

 ها، وهو خمتلف عن بيع الرقم الذي يسجل مبوجبه مثن السلعة على البضاعة املعروضة. مواصفات املبيع على املعلبات وغري 
 .) 4/514( م1978هـ/1398، 2،طمواهب الجليل لشرح مختصر خليلاحلطاب، أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن،  8
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، كشــراء تــذاكر املــؤجر إحضــار عــني جديــدة إن تلفــت العــني املــؤجرة فيهــاَيضــمن  لــيتا وهــو مــا يعــرف باإلجــارة يف الذمــة،
، ألن احلــق يف الكــراء املضــمون يتعلــق باملنفعــة ال بــالعني ذاهتــا، الســفر حيــث ال تتعــني الطــائرة بنوعهــا والقائــد الــذي يقودهــا

 ليس عقد معاوضة، بل تربع باالنتفاع باملال املقَرتض ليـرد مثله. وخرج القرض ألنه 
 السلم عند الشافعية:-3

، وزيــدت بعــض القيــود يف بعــض التعريفــات، 9)بيع موصــوف يف الذمــة(تعريفــا خمتصــرا بأنــه عــرف الشــافعية الســلم
. 10)تســليم عاجــل يف عــوض ال جيــب تعجيلــه ...عقــد علــى موصــوف يف الذمــة ببــدل يعطــى عــاجال(حيــث عــرف بأنه:

 .11)بيع معلوم يف الذمة حمصور بالصفة بعني حاضرة، أو ما هو يف حكمها إىل أجل معلوم(وعرفه النووي بأنه: 
يف اشتماهلا على بعض شروط السلم  إن ما يالحظ على تعريفات الشافعية اشرتاكها مع تعريفات مجهور الفقهاء

ال معينـا، وأنـه  مـن حيـث تعجيـل رأس مـال السـلم، وكـون املسـلم فيـه موصـوفا يف الذمـة يوع األخرى،املميزة له من أنواع الب
 يعتربوه شرطا. ؛ وذلك أل�م ململ يقيدوا السلم بقيد األجل، ولكنهم معاوضة

 السلم عند الحنابلة: -4
 :12عرف احلنابلة السلم بتعاريف خمتلفة، كما يلي

 عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد. األول:
 هو أن يسلم عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل. الثاني:
 هو بيع معدوم خاص، ليس نفعا، إىل أجل بثمن مقبوض يف جملس العقد. الثالث:
 د األجل، بثمن مقبوض عند العقد.هو بيع عني موصوفة معدومة يف الذمة إىل أجل معلوم، مقدور عليه عن الرابع:

عقــد علــى موصــوف يف الذمــة مؤجــل، بــثمن مقبــوض يف جملــس العقــد، واعتـــُرض بــأن قــبض الــثمن شــرط مــن  الخــامس:
 شروطه، ال أنه داخل يف حقيقته، فاَألوىل: أنه بيع موصوف يف الذمة إىل أجل.

جيــوز أن يكــون رأس مــال الســلم منفعــة إال إذا زاد التعريــف الرابــع قيــدا جديــدا هــو: لــيس نفعــا، وهــو يفيــد أنــه ال 
. وزاد أيضــا قولــه: مقــدور عليــه عنــد األجــل، وهــو شــرط يف املســلم فيــه، فــال جيــوز أن يســلم يف 13اســتوفيت وانتهــت مــدهتا

 .14العنب، إىل أجل ال يوجد فيه العنب مثال

الشربيين، حممد اخلطيب، )، 182/ 3( مصر، مصطفى البايب احلليب، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجأبو العباس، مشس الدين حممد بن أمحد الرملي،   9
 .)3/226( ، دار إحياء الرتاث العريبحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج، ) 2/102( ، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج

 .)3/242( العلمية، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض بريوت، دار الكتب، روضة الطالبينالنووي، أبو زكريا حيىي بن شرف،  10
 .)13/97( ،دار الفكر، شرح المهذب المجموعالنووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف،  11
حسن الشافعي، بريوت، دار حتقيق: عبد اهللا حممد ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفملرداوي، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بن أمحد، ا 12

حتقيق حممد شرف الدين خطاب، والسيد حممد السيد، ، المغني والشرح الكبيرابن قدامه، موفق الدين،  ؛)5/71( م1997هـ/1418، 1الكتب العلمية، ط
 ،دار الكتب العلمية، اإلقناعكشاف القناع عن متن ، منصور بن يونس بن إدريس، البهويت،)5/720(م1996هـ/ 1416، 1القاهرة، دار احلديث، ط

هـ 1399، 2،بريوت، املكتب اإلسالمي، ط، الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبلابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا، ،)3/289(
 .)2/108(م 1979/

 .) 5/97(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفانظر املرداوي،  13
 .) 5/750(الكبير المغني والشرحابن قدامه،  14
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ن شــروطه، مث بعــد ذلــك إذا بــه اعــُرتض علــى التعريــف اخلــامس أنــه َحــدَّ الســلم حبــدٍّ خــارج عــن ماهيتــه، كشــرٍط مــ
يــدخل شــرطني يف التعريــف معرفــا الســلم بأنــه: بيــع موصــوف يف الذمــة إىل أجــل، فالوصــف يف الذمــة واألجــل شــرطان يف 
املسلم فيه، وال عجب يف ذلك ؛ ألن حقيقة البيع مشرتَكة بني البيوع مجيعها ؛ وعليه ال ميكن الفصل بـني هـذه البيـوع إال 

 لى احلقيقة.بالشروط الزائدة ع
 خالصة التعريفات السابقة: -5

 من املالحظ أن هذه التعاريف اشرتكت يف ثالثة أمور:
 وجوب تسليم رأس مال السلم يف العقد.-أ

 .، حبيث يوصف وصفا يرفع اجلهالةأن السلم يكون يف موصوف يف الذمة-ب
 اشرتاط حتديد أجل السلم ما عدا الشافعية.-ج
بيــع وهــذه الثالثــة مــن الشــروط الشــرعية يف الســلم، وذلــك يعــين أن تعريفــات الفقهــاء مل تكــن ُموجَّهــًة إىل ماهيــة  

، كمـــا هـــو معـــروف يف صـــياغة التعريفـــات عنـــد املناطقـــة وهـــو أن التعريـــف يكـــون بـــاجلنس القريـــب، ء الـــذي يعرفونـــهالســـلم 
ال توجـد لـه ماهيـة مسـتقلة، إذ إن ماهيتـه هـي ماهيـة البيـع، ، ألن السـلم والفصل الذي مييز أفراد اجلنس بعضها عـن بعـض

ألنه نوع من أنواع البيوع، وأنواع الشيء الواحـد ال ختتلـف يف ماهيتهـا، وإال لكانـت شـيئا آخـر ال يصـلح أن يكـون قسـيما 
 للبيع، ألجل ذلك عرَّف الفقهاء السلم بشروطه وخصائصه، ال مباهيته.

 :أدلة مشروعية بيع السلمثانيا: 
 ثبتت مشروعية بيع السلم بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، واملعقول، وفيما يلي بيان ذلك: 

 : مشروعية بيع السلم بالكتاب:1

ن اآليـة عامـة يف كـل بيـع، تتنـاول كـل بيـع جـائز إال مـا إ،        15 قـال تعـاىل:-أ

هـذا مـن عمـوم  القـرآن، (ورد الدليل الشرعي يف النهي عنه، قال يف اجلامع ألحكام القرآن يف معىن البيع يف اآليـة الكرميـة: 
ص فيمـا ذكرنـاه مـن واأللف والالم للجنس ال للعهد، إذ مل يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، وإذا ثبت أن البيع عـام فهـو خمصـ

وهــذا هــو (، وهــذا القــول هــو أرجــح القــولني عــن اإلمــام الشــافعي، قــال يف شــرح املنهــاج: 16)الربــا، وغــري ذلــك ممــا ُ�ِــي عنــه
 والقول الثاين عنه أن اآلية جمملة والسنة مبيِّنة هلا.،  17)رمحه اهللا -األظهر من أقوال اإلمام الشافعي 

جيـــوز االســـتدالل هبـــذه اآليـــة (والســـلم نـــوع مـــن أنـــواع البيـــوع، فيـــدخل يف عمـــوم اآليـــة الكرميـــة، قـــال يف اجملمـــوع:  
الكرميــة يف املســائل املختلــف فيهــا، مــا مل يـَُقــم دليــل علــى ختصيصــها، وإخراجهــا مــن العمــوم، والــدليل هلــذا القــول، أن النــيب 

 ائز، فدل على أن اآلية الكرمية تناولت إباحة مجيع البيوع إال ما ُخصَّ منهـا، �ى عن بيوع كانوا يعتادو�ا، ومل يبني اجل

 ).275سورة البقرة، اآلية:( 15
 .) 3/356(، م1985/ هـ1405، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب  الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد اهللا حممد بن ألمحد األنصاري،  16
 . ) 146/ 9( المجموع شرح المهذبالنووي، ،)2/3( مغني المحتاجالشربيين،  17
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  .18)السلم املخصوص وبَـنيَّ النيب 
؛ ألن أن اإلمجال وقـع يف املعـىن الشـرعي، و أن اآلية ُجمَْملة ال يعرف معناها إال ببيان النيب ورأى بعض الفقهاء 

لفظ البيع معروف معناه يف اللغة، وأن الشرع أضاف له أحكاما ال تعرف من جهة اللغة، بل ال بـد مـن معرفتهـا مـن جهـة 
، ال ميكــن وبنــاء علــى القــول بــأن اآليــة جمملــةالشــرع نفســه، وبالتــايل لــن يــزول هــذا اإلمجــال إال ببيــان مــن الشــارع نفســه ؛ 

، إال بعــد بيانــه ال يســتفاد منــه حكــم شــرعي لفــظ البيــع جممــل، واجملمــل؛ ألن لماج باآليــة علــى مشــروعية بيــع الســاالحتجــ
ولكن هذا اجململ بينته السـنة املطهـرة، حيـث بينـت مـا حيـل وحيـرم مـن البيـوع، فتكـون اإلباحـة ثابتـة بـالقرآن إمجـاال وبالسـنة 

 تفصيال. 
بيـع السـلم مشـمول باإلباحـة مبقتضـى العمـوم ، فـإن اآلية من قبيل العـام أم اجملَمـلسواء كانت  وعلى كال احلالني،

ــر بــالبيع ا ملعهــود الــذي وردت الســنة بإباحتــه، وتكــون الســنة مبينــة للمجمــل علــى فــرض أن الــوارد يف اآليــة، أو اجملمــل املفسَّ

 بعد بيانه.، لفظ جممل، واجململ جيب العمل به       19البيع يف قوله تعاىل: 

 : مشروعية السلم في السنة الشريفة:2
 وردت أحاديث كثرية تدل على مشروعية بيع السلم أذكر منها ما يلي:

املدينـة، والنـاس يــُسلفون يف الثمـر العـاَم والعـاَمني، أو  َقِدم رسوُل اهللا  قال:  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس -1
،وزاد يف روايــــة  20قـــال: عــــاَمني أو ثالثــــة، شـــكَّ إمساعيــــل، فقــــال: مـــن َأســــَلف فلُيســــلف يف َكْيـــٍل معلــــوٍم،  ووزٍن معلــــوم 

 . إىل أجل معلوم   أخرى:
اٍد وأبـو بـردَة إىل عبـِد اهللا بـِن أيب َأْوَىف (عن أيب اجملاِلد قال: -2 رضـي اهللا عنهمـا، فقـاال: َسـْله َهـْل   -بعَثين عبد اهللا بن َشدَّ

أهـِل الشـام  يف احلنطـة،  ∗؟ قـال عبـد اهللا: كنـا ُنسـِلف نبـيطيـُــسلفون يف احلِنطـة يف عهـِد النـيب  كان أصحاُب النـيبِّ 
والشــعري، والزيــت، يف كيــٍل معلــوم إىل أجــل معلــوم. قلــت: إىل َمــن كــان أصــُله عنــده ؟ قــال: مــا كّنــا نســأهلم عــن ذلــك. مث 

ومل نسـأهلم َأَهلُـم َحـْرث أم  يسـلفون علـى عهـده  بعثاين إىل عبد الرمحن بن أَْبزى، فسألته فقال: كـان أصـحاُب النّـيب 
 .21)ال
ُ�ـــي عــن بيـــِع النَّخـــل حـــىت ( الَبْخـــُرتي قـــال: ســألت ابـــن عمـــَر رضــي اهللا عنهمـــا عـــن الســـَلم يف النَّْخــل، فقـــال: عــن أيب-3

 ) .9/146(المجموع شرح المهذبالنووي،  18
 ).275سورة البقرة، اآلية:( 19
م، باب السلم يف كيل ، كتاب السلم1992هـ، 1412، 1، بريوت، دار الكتب العلمية، طصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل، متفق عليه:  20

 ، )11/35كتاب املساقاة، باب السلم(م.1995هـ / 1415، بريوت، دار  الفكر، بدون رقم الطبعة، صحيح مسلم بشرح النووي، )3/61معلوم(
، كتاب البيوع، باب ما جاء يف ،  حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الكتب العلمية، سنن الترمذيالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة، 

 .) 3/602السلف يف الطعام والثمر(
وا يف العجم والروم واختلطت أنساهبم وفسدت ألسنتهم، ويقال هلم الَنَبط(بفتحتني)، والنَِّبيط(بفتح أوله وكسر ثانيه قوم من العرب دخل”نبيط أهل الشام: ∗

، فتح الباري بشرح العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،“وزيادة حتتانية، واألنباط قيل مسوا بذلك ملعرفتهم بإنباط املاء أي استخراجه لكثرة معاجلتهم الفالحة
 ) .4/503(، م 1986هـ/1407، 1، دار الريان للرتاث، طيح البخاري، القاهرةصح

 ) .3/62، كتاب السلم، باب السلم إىل من ليس عنده أصل(صحيح البخاريالبخاري،  21
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عـن بيـع النخـِل حـىت  يصُلح، وعن بيع الَورِق َنْساًء بناِجز. وسألُت ابـن عبـاٍس عـن السـلم يف النخـل، فقـال: �ـى النـيب 
 .22)قال رجل عنده حىت ُحيَْرز يأكل أو يؤكل منه، وحىت يوزن قلت: وما يوزن ؟

، فقــال: مب أن رجــال أســلف رجــال يف خنــل، فلــم تـــُخرِج تلــك الســنة شــيئا، فاختصــما إىل النــيب ( عــن ابــن عمــر -4
 .23)تستحـِلُّ ماله ؟ ارُدد عليه ماله، مث قال: ال ُتسلفوا يف النخِل حىت يبدو صالحه

جبــالء أن الســنة املطهــرة مل تُغِفــل حاجــة النــاس للســلم، هــذه أحاديــث صــحيحة صــرحية يف إباحــة الســلم، وتبــني  

، عنــد        24فجــاءت منِظمــة ألحكامــه، مبينــة لإلمجــال الــوارد يف قولــه تعــاىل:

 .من قال بأن اآلية جمملة، وعليه فإن السلم ثابت بالسنة الصحيحة عن النيب 
 : اإلجماع: 3

ثبتت مشروعية السلم باإلمجاع أيضـا، ويعتـرب اإلمجـاع املصـدر الثالـث مـن مصـادر التشـريع، وسـبب هـذا اإلمجـاع، 
قــوة األدلــة مــن الكتــاب والســنة علــى مشــروعية الســلم، علــى حنــو ال ميكــن وقــوع االخــتالف فيهــا، واإلمجــاع علــى جــوازه، 

يسلم الرجل صاحبه يف طعام معلوم موصوف، مـن طعـام أرٍض  وأمجعوا على أن السلم اجلائز أن(ذكره ابن املنذر، فقال: 
عامة، ال خيطئ مثلها، بكيل معلوم، أو وزن معلوم، إىل أجل معلـوم ودنـانري ودراهـم معلومـة، يـدفع مثـن مـا أسـلم فيـه قبـل 

نــا جــائزي األمــر  أن يتفرقـا مــن مقامهمــا الـذي تبايعــا فيــه، ويســمِّيان املكـان الــذي يقــبض فيـه الطعــام، فــإذا فعــال ذلـك، وكا
 .25)كان صحيحا

ولكن هذا اإلمجاع، مل يسلم من بعض الروايـات عـن الصـحابة والتـابعني الـيت ختالفـه، كمـا روي عـن ابـن مسـعود، 
فطائفــة كرهــت الســلم مجلــة،  (وابــن املســيب، حيــث روى ابــن حــزم كراهــة الســلم عــن ابــن مســعود بصــيغة التمــريض، فقــال: 

 ، 26)مسعود أنه كان يكره السلم كله عبد اهللا بن ...كما ُروِّينا عن

وممـن روينـا عنـه أن (أنه قد روي عن ابن مسعود خالف ذلك، قـال يف املغـين: ومن املمكن مناقشة هذه األقوال ب
ال بـــأس بالســـلم يف احليـــوان ابـــن مســـعود، وابـــن عبـــاس، وابـــن عمـــر، وســـعيد بـــن املســـيب، والشـــعيب، وجماهـــد، والزهـــري، 

 .) 3/63، كتاب السلم، باب السلم يف النخل(صحيح البخاريالبخاري،  22
، كتاب البيوع، باب السلم يف مثره بعينها دار إحياء الرتاث العريب، مراجعة: حممد حمي الدين عبد داودسنن أبي أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين،  23

، نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةالزيلعي، مجال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف، ، وفيه انقطاع،  ، ويف سنده رجل جمهول)3/276( احلميد، 
 ) .4/534( ،م1997هـ / 1418، 1بريوت، مؤسسة الريان، ط

 ).275سورة البقرة، اآلية( 24
، 1)، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، قطر، رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، ط93(اإلجماعابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم،  25

ابن قدامه، ،) 11/35(صحيح مسلم بشرح النووي،) 20/102(مغني المحتاجالشربيين، ،)3/289(كشاف القناعم، وانظر البهويت، 1981هـ/1401
 .) 7/422(البنايةالعيين، ،)2/86(المقنع

)، مصر، 3/182(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، بن شهاب الدين، ،)13/95(المجموع) ، وانظر النووي، 9/106(المحلىابن حزم،  26
) حتقيق علي معوض، عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، 5/390(الحاوي الكبيرسني علي بن حممد بن حبيب، املاوردي، أبو احل،مصطفى البايب احلليب وأوالده 

 م. 1999هـ/ 1414، 1دار الكتب العلمية، ط
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 .27)واألوزاعي
دفع ابن مسـعود إىل زيـد بـن خويلـدة البكـري مـاال مضـاربة، فأسـلم زيـد (ما روي عن محاد بن أيب سليمان وأيضا 

، فلمـا حانـت أخـذ بعضـا وبقـي بعـض، فأْعَسـر عـرتيس، وبلغـه أن املـال لعبـد ∗إىل عرتيس بن عرقوب الشيباين يف قالئـص
عم فأرسل إليه فسأله، فقال عبد اهللا: اردد ما أخـذت، وخـذ رأس اهللا، فأتاه َيْسَرتِفقه، فقال عبد اهللا: أَفـََعل زيد ؟ فقال: ن

 .28)مالك، وال تسِلَمن مالنا يف شيء من احليوان
عـن (أما بالنسبة ملا روي عن ابن املسيب، فقد وجدت يف املصـنَّف مـا ينفـي عنـه ذلـك القـول، قـال يف املصـنف: 

فقــال: َذرْع معلــوم، إىل أجــل معلــوم، واحلنطــة بكيــل معلــوم ، والثيــاب، ∗ابــن املســيب، ُســئل عــن َســَلف احلنطــة، والكــرابيس
عــن ابــن املســيب، قــال: ال بــأس أن يســلف الرجــل يف احليــوان إىل أجــل (،وعنــه أيضــا يف موضــع آخــر: 29)إىل أجــل معلــوم

 ، وهذان النصان عنه يؤكدان أن اإلمجاع مل ينخرِم ؛ وأنه باٍق على حجيته. 30)معلوم
باملسائل العديدة املنقولـة عنـه [يعـين ويف هذا النقل [ نقل كراهة السلم ] نظر، فهو معارض (قال أحد الباحثني: 

، ومجُِع بني رواييت املنع واإلباحة، بأن اإلمام قد قال باملنع مث رجـع عنـه، أو قـال بـبطالن 31)] يف أحكام السلمابن املسيب
، وال أظــن ذلــك بعيــدا فقــد فهــم الــبعض 32أنــه منــع الســلم بعــض صــوره، الفتقارهــا إىل الشــروط الشــرعية، فَـــُفهم مــن كالمــه

 قول ابن مسعود على أنه َمَنع السلم يف احليوان، مع أنه منَع صورا منه، وهو أن يكون سلما يف نتاج حيوان معني.
 المطلب الثاني

 التعريف بالهندسة المالية
 أوال: مفهوم الهندسة المالية:

ــــة مبتكــــرة تعــــدد ــــذ ألدوات مالي ــــتلخص يف أ�ــــا التصــــميم والتطــــوير والتنفي ــــة ولكنهــــا ت ت تعريفــــات اهلندســــة املالي
، ويعـد التحـوط مـن العناصـر األساسـية يف 33املعقـدة والسـتغالل الفـرص املاليـةوالصياغة حللول إبداعيـة ملشـكالت التمويـل 

 اهلندسة املالية بصفة عامة إسالمية كانت أو غريها.

 .) 5/724(المغني والشرح الكبيرابن قدامة،  27
النهاية في غريب قالئص: مجع قلوص، وهي الناقة الشابة، وجتمع على قالص وقالئص، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،  ∗

 م.1963هـ/1383، 1)، حتقيق حممد حممود الطناحي، طاهر أمحد الزاوي، دون مكان النشر، املكتبة اإلسالمية، ط4/100(الحديث واألثر
السلم يف احليوان ألنه كان سلما يف معني، فقد روى  واحلقيقة أن منع ابن مسعود  ،) 8/24، كتاب البيوع، باب السلف يف احليوان(مصنف عبد الرزاق 28

مصنف عبد ، “ فالنإمنا كرهه عبد اهللا ألنه َشَرط من نتاج بين فالن وفحل أيب”، قال الشعيب: عبد الرزاق يف املصنف عن الشعيب تعليل منع ابن مسعود 
فما بعدها)، مكة، جامعة  146(موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعودوانظر أيضا: قلعجي، حممد رواس،  ،) 8/24، كتاب البيوع، باب السلف يف احليوان(الرزاق

 م.1984هـ/1404، 1أم القرى، ط
 ).3/1025(م، 1994، 2، بريوت، احمليط، طلغة العربية المحيطمعجم الالكرابيس: مجع كرباس، وهو الثوب اخلشن الغليظ، أديب اللجمي وآخرون،  ∗
 .) 8/6، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىل أجل معلوم(المصنفالصنعاين،  29
 .) 8/6، كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىل أجل معلوم(المصنفالصنعاين،  30
 م.1975هـ/1395، 1رئاسة ديوان األوقاف باجلمهورية العراقية، ط)، بغداد، 3/72(فقه اإلمام سعيد بن المسيبهاشم مجيل عبد اهللا،  31
 .)3/73، (فقه اإلمام سعيد بن المسيبهاشم مجيل،  32
 .29، ص 2008، 1، بريوت، الرسالة ناشرون، طالهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيققندوز، عبد الكرمي،  33
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 التحوط: ثانيا:
 مفهوم التحوط: -1

يعـــرف التحـــوط بأنـــه مصـــطلح يســـتخدم للداللـــة علـــى حتييـــد املخـــاطر وتقليصـــها، فهـــو يعـــين جتنـــب املخـــاطر قـــدر 
، وإن كـــان التحـــوط مفهومـــا 35)اتقـــاء املخـــاطر وختفيـــف آثارهـــا(، وقريبـــا مـــن هـــذا املعـــىن يعـــرف التحـــوط بأنـــه 34اإلمكـــان

الشـريعة مل تتحـوط للمخـاطر الـيت تالبـس العقـد، بـل حتوطـت لتقلـيص املخـاطر يف فإن ذلك ال يعين أن اقتصاديا معاصرا، 
واجلهالــة، ممــا يعــين ضــرورة حتديــد هــذين  ،الغــرر :العقــود إىل حــدها األدىن، ولكــن حتــت مفــردات غــري التحــوط وذلــك مثــل

 املفهومني، وبيان عالقتهما باملفهوم االقتصادي للتحوط.
 الغرر:-2

بيـع الغـرر  ...والطـري يف اهلـواء ،كبيـع السـمك يف املـاء  ،اخلطـر الـذي ال يـدرى أيكـون أم ال هـو(يعرف الغرر بأنه: 
، وجـاء يف املصـباح 36)وتدخل البيوع اجملهولة اليت ال  حيـيط هبـا املتبايعـان :قال األزهري ،أن يكون على غري عهدة وال ثقة

واألقــرب أن بيــع  ...لغــرر مــا تــردد بــني الســالمة والعطــبا( يف شــرح احلــدود البــن عرفــة: أيضــا جــاء، و 37املنــري: الغــرر اخلطــر
  .38)ر التسليموألن اخلطر مساو للغرر وتعذُّ  :قال  ...أو مقصود منه غالبا ،يف حصول أحد عوضيه كّ ما شُ  :الغرر

جيــوز، وباجلملــة فالفقهــاء متفقــون علــى أن الغــرر الكثــري يف املبيعــات ال جيــوز، وأن القليــل (جــاء يف بدايــة اجملتهد:
وخيتلفــون يف أشــياء مــن أنــواع الغــرر، فبعضــهم يلحقهــا بــالغرر الكثــري، وبعضــهم يلحقهــا بــالغرر القليــل املبــاح، لرتددهــا بــني 

مث الغرر واجلهالـة ثالثـة أقسـام كثـري ممتنـع إمجاعـا كـالطري  يف ، وجاء يف الفروق يف أقسام الغرر واجلهالة: (39)القليل والكثري
اعا كأساس الدار وقطن اجلبة ومتوسط اختلف فيه هل يلحـق بـاألول أو الثـاين فالرتفاعـه عـن القليـل اهلواء وقليل جائز إمج

 .40)وهذا هو سبب اختالف العلماء يف فروع الغرر واجلهالة ،أحلق بالكثري والحنطاطه عن الكثري أحلق بالقليل
 :41وقد خلص الشيخ الصديق الضرير ضوابط الغرر املمنوع شرعا بالشروط اآلتية

 .أن يكون كثريا.1
 .أن يكون يف عقد من عقود املعاوضات املالية.2
 .أن يكون يف املعقود عليه أصالة.3

 .)66(، 2007ه/1428، 1البنك اإلسالمي للتنمية، طجدة،  التحوط،بن إبراهيم ، يالسويلم، سام 34
 ).234، (الوجيز في التمول واالستثمار وضعيا وإسالمياالسبهاين،  35
َُطرِّزِىّ  36

 )338(، مادة غرر ،  دار الكتاب العريب، المغرب في ترتيب المعرب ، أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي ،امل
 ).445( ،مادة غرر املكتبة العلمية، ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أمحد بن حممد بن علي  ،الفيومي 37
  ).255( املكتبة العلمية،، شرح حدود ابن عرفة ، قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن قاسم األنصاريالرصاع،  38
، وانظر الفرق الرابع 1210/ 3 ،1995، 1دار ابن حزم، ط  حتقيق ماجد احلموي، بريوت،ونهاية المقتصد،  بداية المجتهدابن رشد، حممد بن أمحد،  39

أنوار البروق في  ،أبو العباس أمحد بن إدريسشهاب الدين  ،القرايف والعشرون بني قاعدة ما تؤثر فيه اجلهاالت والغرر وقاعدة ما ال يؤثر فيه ذلك من التصرفات،
 .)1/150( ، عامل الكتب،أنواع الفروق

 3/265 البروق في أنواع الفروقأنوار ، القرايف 40
 39، ص1993، 1، جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، طالغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرةالضرير، الصديق حممد األمني،  41
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 .أن ال تدعو للعقد حاجة.4
 الجهالة:-3

إن اجلهالـــة وصـــف يف العاقـــد، فالشـــيء حاصـــل ولكـــن ال تعلـــم صـــفته، أمـــا الغـــرر فهنـــاك شـــك يف حصـــوله، قـــال 
اعلم أن العلماء قد يتوسعون يف هاتني العبارتني فيستعملون إحدامها موضع (القرايف منبها على التفريق بني الغرر واجلهالة: 

وأما ما علم حصوله وجهلـت  .لطري يف اهلواء والسمك يف املاءاألخرى وأصل الغرر هو الذي ال يدرى هل حيصل أم ال كا
 .42)صفته فهو اجملهول كبيعه ما يف كمه فهو حيصل قطعا لكن ال يدرى أي شيء هو

 العالقة بين الغرر والجهالة والتحوط:-4
يفـرتق كـل إن الغرر واجلهالة يف االصطالح الفقهي بينهما عموم وخصوص وجهي مبعىن أ�ما جيتمعان يف حالـة و  

كبيع سيارة مسـروقة يعرفهـا املشـرتي قبـل   :منهما يف حالة أخرى كمفهومي اإلسالم واإلميان، فيمكن أن يوجد الغرر وحده
ورمبــا يكــون قـد قادهــا قبــل الســرقة، فهـذا غــرر ال يعلــم فيــه عــودة  ،فــال جهالــة عندئــذ بالسـيارة ألن املشــرتي يعرفهــا ،سـرقتها

 السيارة لصاحبها أم ال، وواضح أنه ال جهالة يف هذا البيع لعلم املشرتي علما وافيا بوصف السيارة.
وقد توجد اجلهالة وينتفي الغـرر، كـأن يشـرتي رجـل حتفـة ال يعلـم هـل هـي ذات قيمـة تارخييـة عاليـة أم ال فالتحفـة  

صلة وهـي بـني يديـه وال غـرر فيهـا، ولكـن تنتاهبـا اجلهالـة، كـأن يشـرتي شـيئا يشـبه الزجـاج ال مييـزه أهـو زجـاج أم أملـاس، حا
فاحلجر ماثل بني يديه وال غـرر يف حصـوله، ولكـن تالبسـه اجلهالـة مـن حيـث قيمتهـا العليـا كالتحفـة التارخييـة، أو أنـه جمـرد 

 ثاثا مستعمال.كالتحفة اليت ال تزيد على كو�ا أزجاح  
وبيـع الثمـرة قبـل بـدو أما اجتماعهمـا فيكـون يف مثـال السـيارة املسـروقة الـيت ال يعلـم املشـرتي صـفتها قبـل السـرقة،  

صــالحها، فرمبــا ال حتصــل فعــال، بســبب اآلفــات واجلــوائح الــيت رمبــا تصــيب الزراعــة، وعلــى فــرض حصــوهلا فــإن وصــفها غــري 
 اجلهالة والغرر يف هذين املثالني.معلوم يف مثرة بستان بعينه، فتجتمع 

عــن بــالتفريق بــني اجلهالــة والغــرر علــى ومــن الواضــح أن التحــوط كمصــطلح اقتصــادي يف إطــار اهلندســة املاليــة مل يُ  
ال يعــىن بــالنواحي الفقهيــة بقــدر عنايتــه  -مــن وجهــة نظــر الباحــث–النحــو الــذي يفصــله الفقهــاء، ألن النظــر االقتصــادي 

 ة املرتتبني على هامش الصفقة، ومدى الربح واخلسارة اليت ميكن أن تتحقق عند أجل التسليم.مبدى الربح واخلسار 
فعلــى فــرض نقــص قيمــة املســلم فيــه عنــد األجــل يف الســوق عــن رأس مــال الســلم فــإن هــذه تعتــرب صــفقة خاســرة 

ع، بينما استفاد املسلم إليـه وهـو بالنسبة للمشرتي، حيث إنه مل يستفد برخص املسلم فيه بالنسبة له نظري رأس ماله املدفو 
 البائع من رأس مال السلم يف حتصيل املسلم فيه، وباعه املسلم فيه بأعلى من سعر السوق.

كــأن أغلــى ســعرا يف الســوق عنــد األجــل فيكــون املســلم إليــه قــد حقــق هــامش ربــح قــد وعلــى فــرض أن املســلم فيــه  
ا يكـون البـائع قـد واجـه خطـر ارتفـاع السـعر واشـرتى املسـلم فيـه مـن يكون عاليا نظري إبرامه صفقة السلم قبل األجل، بينمـ

 السوق بسعر عال، وإن كان قد استفاد من رأس مال السلم خالل فرتة األجل.
مما يعين أن التحوط هو ممارسة اقتصـادية وحسـابات اقتصـادية خاصـة باملسـلم إليـه ورب السـلم، وإن اجملـال الـذي 

 ).3/265( ، أنوار البروق في أنواع الفروقالقرايف 42
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سيب والتمويلي، وهو ما ال ينبغي أن يتعارض مع األطر التشريعية الـيت تفرضـها الشـريعة علـى يعمل فيه التحوط اجلانب احملا
شكل نظام ملزم للمتعاقدين، ولكن هناك إشكال إذا كان التحـوط سـيكون باالتفـاق علـى تغيـري يف الشـروط الشـرعية الـيت 

متعاقــدين االتفـاق علـى خالفــه، ممـا يعـين اقتحــام يفرضـها الفقـه اإلسـالمي علــى أ�ـا مـن النظــام يف التعاقـد الـذي ال جيـوز لل
ساحة الغـرر واجلهالـة واإلخـالل بـالتوازن يف العقـد لصـاحل أحـد طـريف العقـد، السـيما أن عقـد السـلم بيـع يرتتـب علـى دائـن 

يت ميكـن ومدين، وهي عالقة يتعامل معها الشرع حبذر شديد، ويرى املدين فيه طرفا جديرا باحلماية كونه احللقة الضعيفة ال
 أن تستغل يف هذه العالقة.

إذن ال يوجد أدىن تعارض بني الغرر واجلهالة وحترميهمـا مـن جهـة والتحـوط االقتصـادي الـذي ميكـن أن يسـهم يف  
تقليص املخاطر عرب املمارسة االقتصادية دون املساس بالنظام العام يف التعاقد املتعلق ببيع السلم وشـروطه املتعلقـة مبجلـس 

 ل العقد سواء كان رأس مال سلم أو مسلما فيه.العقد، وحم
 المبحث الثاني

 التحوط بتعليق أحد البدلين في بيع السلم على أجل
 في ضوء الفقه اإلسالمي

 المطلب األول
 في ضوء الفقه اإلسالمي بالسلم بالسعرالتحوط 

 
ومضـــمون هـــذه الصـــيغة أن املشـــرتي يـــدفع مبلغـــا مـــن املـــال  الســـويلم هـــذه الصـــورة بقولـــه: ســـامي وقـــد أوضـــح د.

لایر، فالكميــة املباعــة مــن القمــح 10500لایر مــثال، مقابــل كميــة مــن القمــح تعــادل قيمتهــا عنــد حلــول األجــل 10000
حمــددة القيمــة لكنهــا غــري حمــددة املقــدار وقــت التعاقــد، مث يـــتم حتديــد املقــدار عنــد حلــول األجــل مــن خــالل معرفــة ســـعر 

لایر مـثال،  500وحدة (الطن مثال) من السوق، وقسمة القيمة على سعر الوحدة فإذا كـان سـعر الطـن وقـت األجـل هـو ال
 .43طنا21=500÷10500فإن الكمية الواجب تسليمها هي: 

ال الطـرفني مـن تقلبــات بقولـه: هـذه الصـيغة حتمـي ِكـ ةوقـد علـق د. السـويلم مبينـا ميـزة السـلم بالسـعر هبـذه الطريقـ
كمــا أن اخنفــاض الســعر جيــربه   ، ره اخنفــاض الكميــة الواجــب تســليمهاـــُــــجبَـ فارتفــاع الســعر حينئــذ ي ،وقــت التســليم الســعر

    44وهبذا تتفق مصاحل الطرفني ومن مث ينتفي الغرر الذي ينتج عن انتفاع أحد الطرفني على حساب اآلخر ،ارتفاع الكمية
املسـلم فيهـا حيـث جيـب علـى املسـلم إليـه أن يسـلم مـن الكميـة مـا السلم بالسعر يعين جهالة الكميـة  هذا مع أن

، كـل ذلـك يعـين أن  %10باإلضافة إىل كمية من املسلم فيه تساوي النسبة املشرتطة وهي   ،يساوي رأس املال املسلم فيه
ْيــٍل معلــوٍم،  ووزٍن كميــة املســلم فيــه جمهولــة، وهــو حــرام شــرعا لقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: مــن َأســَلف فلُيســلف يف كَ 

 ).156، (التحوطالسويلم،  43
 ).156(، التحوطالسويلم،  44
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 .إىل أجل معلوم ،وزاد يف رواية أخرى: 45معلوم 
منـع وقـوع التنـازع، حيـث قـال: أمـا مـا يتعلـق بكميـة املسـلم هـي د. السويلم أن علة حترمي بيـع اجملهـول  ولكن يرى

فيه فاشـرتاط العلـم هبـا معلـل مبنـع وقـوع النـزاع بـني الطـرفني، وهـذا مـا تـدل عليـه نصـوص الفقهـاء كمـا تـدل عليـه قبـل ذلـك 
مليســرة وإىل الســنة املطهــرة، فــإن الــنص يف احلــديث علــى األجــل ال ينــايف مــا ورد يف األحاديــث األخــرى مــن التأجيــل إىل ا

إذا أمكــن االسـتغناء عنــه بصـيغة ال تــؤدي العطـاء وحنوهــا، ألن هـذا ال يــؤدي إىل النـزاع، فكــذلك القـول يف حتديــد املقـدار، 
للنزاع مل يكن يف ذلك حمذور، إذ حتديد املقدار ليس هدفا مقصودا لذاته، والتحديد بالقيمة حيقق هـذا اهلـدف إذ ال ينشـأ  

ديـد القيمـة فسـعر الوحـدة يعلـم مـن السـوق عنـد حلـول األجـل، ومنـه يـتم حسـاب الكميـة الواجـب نزاع بـني الطـرفني يف حت
 .46تسليمها للمشرتي

ميكــن مناقشــة الســلم بالســعر فقهــا مــن حيــث داللــة منطــوق النصــوص الشــرعية اآلمــرة بتحديــد كميــة املســلم فيــه،  
م بالسـعر للقـرض والبيـع يف آن معـا، ومعيـار العدالـة يف ومدى قبول التعليل بتحديد الكمية علة لعدم النزاع، ومشاهبة السل

 يف عقد السلم، وفيما يأيت توضيح ذلك تفصيال. توزيع االلتزامات بني املتبايعني
 أوال:في ضوء منطوق النصوص الشرعية:

يتضــح مــن خــالل األحاديــث الشــريفة الــيت عرضــت يف أدلــة مشــروعية الســلم اشــرتاط أن يكــون املســلم فيــه بكيــل  
املدينــة، والنــاس يـــُسلفون يف  قَــِدم رســوُل اهللا  قــال:  -رضــي اهللا عنهمــا  -ابــن عبــاس  معلــوم، حيــث جــاء يف حــديث

ــــٍل معلــــوٍم،  ووزٍن  الثمــــر العــــاَم والعــــاَمني، أو قــــال: عــــاَمني أو ثالثــــة، شــــكَّ إمساعيــــل، فقــــال: مــــن َأســــَلف فلُيســــلف يف َكْي
 . علوم إىل أجل م  ،وزاد يف رواية أخرى:47معلوم

ــد قــال:  اٍد وأبــو بــردَة إىل عبــِد اهللا بــِن أيب َأْوَىف (ويتضــح ذلــك أيضــا فيمــا رواه أبــو اجملاِل  -بعَثــين عبــد اهللا بــن َشــدَّ
يـُـسلفون يف احلِنطة؟ قال عبد اهللا: كنا ُنسِلف  يف عهِد النيب  رضي اهللا عنهما، فقاال: َسْله َهْل كان أصحاُب النيبِّ 

أهِل الشام  يف احلنطة، والشعري، والزيت، يف كيٍل معلوم إىل أجل معلوم. قلت: إىل َمن كان أصُله عنده ؟ قال: مـا   ∗نبيط
 يسـلفون علـى عهـده  كّنا نسأهلم عن ذلك. مث بعثاين إىل عبد الرمحن بن أَْبزى، فسألته فقال: كان أصـحاُب النّـيب 

 .48)ومل نسأهلم َأَهلُم َحْرث أم ال
إىل  ،م بالسعر يعـين جهالـة الكميـة حيـث تصـبح معلقـة علـى القـوة الشـرائية لرأمسـال السـلم باإلضـافةلبالسوالقول 

نسبة الزيادة املشرتطة يف العقد على النحو الذي مر توضيحه سـابقا، وهـو أمـر يعـارض منطـوق احلـديث الشـريف باشـرتاط  

، كتاب املساقاة، باب صحيح مسلم بشرح النووي،)3/61، كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم(صحيح البخاريمتفق عليه: البخاري،  45
 .) 3/602، كتاب البيوع، باب ما جاء يف السلف يف الطعام والثمر(سنن الترمذيالرتمذي، ،)11/35السلم(

 .157السويلم، التحوط، ص 46
، كتاب املساقاة، باب صحيح مسلم بشرح النووي،)3/61، كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم(صحيح البخاريمتفق عليه: البخاري،  47

 .) 3/602، كتاب البيوع، باب ما جاء يف السلف يف الطعام والثمر(سنن الترمذيالرتمذي، ،)11/35السلم(
م والروم واختلطت أنساهبم وفسدت ألسنتهم، ويقال هلم الَنَبط(بفتحتني)، والنَِّبيط(بفتح أوله وكسر ثانيه قوم من العرب دخلوا يف العج”نبيط أهل الشام: ∗

 ) .4/503( فتح الباري، ابن حجر، “وزيادة حتتانية، واألنباط قيل مسوا بذلك ملعرفتهم بإنباط املاء أي استخراجه لكثرة معاجلتهم الفالحة
 ) .3/62كتاب السلم، باب السلم إىل من ليس عنده أصل(،  صحيح البخاريلبخاري، ا 48
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 كيل معلوم.
 ثانيا: في ضوء العلة من تحديد الثمن والكمية:

مـــن أن القصـــد مـــن الـــنص هـــو رفـــع النـــزاع بـــني املتعاقـــدين باشـــرتاط حتديـــد  ،ن مـــا أشـــار إليـــه د. الســـويلم ســـابقاإ 
، وهـو أن الكمية، ويف حالة عدم حصـول النـزاع فيجـوز عندئـذ أن تكـون الكميـة جمهولـة، وهـذا يعـود علـى الـنص باإلبطـال

، ومــن املعــروف عنــد األصــوليني أنـــه إذا مــا علــى خالفـــهالعلــة املســتنبطة ألغــت األصــل الــذي اســـتنبطت منــه، إلثباهتــا حك
 عادت العلة على النص باإلبطال فهذا من قوادح العلة.

ومقصــود ســد اخللــة أغلــب علــى قــال يف املستصــفى معلقــا جــواز دفــع القيمــة بــدال مــن الشــاة املفروضــة يف الزكــاة: 
ألن العبادات مبناها على االحتياط من جتريد النظـر إىل جمـرد سـد اخللـة. الثـاين: أن التعليـل بسـد اخللـة  ،الظن يف العبادات

مستنبط من قوله : { يف أربعني شاة شاة } هـو اسـتنباط يعـود علـى أصـل الـنص باإلبطـال أو علـى الظـاهر بـالرفع وظـاهر 
ألن العلــة مـــا يوافـــق  ،بق إىل الفهــم مـــن اللفـــظ ال معــىن لـــهفــإبراز معـــىن ال يوافـــق احلكــم الســـا ،وجــوب الشـــاة علــى التعيـــني

وهـذا التعليـل يـدفع هـذا  ،واحلكم ال  معىن له إال ما يـدل عليـه ظـاهر اللفـظ وظـاهر اللفـظ يـدل علـى تعيـني الشـاة ،احلكم
 .49الظاهر

ول انتفـاء دليـل :  أن يرجـع الفسـاد إىل طريـق العلـة وهـو علـى أوجـه : األوقال يف املستصفى أيضا يف قـوادح العلـة
 ،فمن اسـتدل علـى صـحة علتـه بأنـه ال دليـل علـى فسـادها فقياسـه باطـل ،فإنه دليل قاطع على فسادها ،على صحة العلة

الثـاين أن  .ورمبا رأى بعضـهم إبطـال الطـرد يف حمـل االجتهـاد ،رْـ بقطعا وكذلك إن استدل مبجرد االطراد إن مل ينضم إليه سَ 
الثالـث أن تكـون العلـة  .فإن كون الشيء علة للحكم أمـر شـرعي ،فهو باطل قطعا ،عقلي يستدل على صحة العلة بدليل

 .50وكذا على خالف اإلمجاع ،فالقياس على خالف النص باطل قطعا ،دافعة للنص ومناقضة حلكم منصوص
أنـه يشـرتط أن ال يكـون التعليـل متضـمنا إبطـال  -رمحـه اهللا-منها مـا ذكـر مشـس األئمـة وجاء يف كشف األسرار: 

فإنـه يوجـب إبطـال لفـظ  ،مس املؤذيات يف إباحـة قتلهـا للمحـرم بالتعليـلكإحلاق سائر السباع باخلَ   ،شيء من ألفاظ النص
ر بـل يصـري أكثـ ،ألنـه ال يبقـى علـى حالـه، مخـس مـن الفواسـق يقـتلن يف احلـل واحلـرم :اخلمس املذكور يف قوله عليـه السـالم

 .51فكان هذا التعليل مبطال له فيبطل ،من مخس
أي علــــى حكــــم األصــــل الــــذي  )أن ال ترجــــع عليــــه(مــــن شــــروط العلــــة أيضــــا )و(وقــــال يف شــــرح الكوكــــب املنــــري: 

ألن األصـــل  ،وذلـــك ،وكانـــت تـــؤدي إىل ذلـــك كـــان ذلـــك فاســـدا ،حىت لـــو اســـتنبطت مـــن نـــص)بإبطـــال(اســـتنبطت منـــه 
 .52إذ لو أبطل أصله ألبطل نفسه  ،والفرع ال يبطل أصله ،أل�ا فرعه ،فإبطاهلا له إبطال هلا ،منشؤها

 ،تعليـل لـيس يف حملـه ،بأنـه لرفـع النـزاعيتضح من النصوص السابقة أن تعليل النص الذي يشرتط معلوميـة الكميـة 
كــان مــن   قــدو  ،مــع أن األصــل الــذي هــو الــنص اســتنبطت منــه العلــة ،بــل يعــود علــى أصــله وهــو الــنص باإلبطــال واإللغــاء

 )199( ، دار الكتب العلمية،المستصفى في علم األصول حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الشافعي،�الغزايل 49
 .)341( المستصفى في علم األصول الغزايل، 50
 .)3/333( ، دار الكتاب اإلسالمي،شرح أصول البزدويكشف األسرار عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري،  51
 .)501(، ، مطبعة السنة احملمديةشرح الكوكب المنير، حممد بن أمحد عبد العزيز، الفتوحي 52
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فـإن إجـازة السـلم بالسـعر بنـاء علـى أن ذلـك ال  ؛وعليـه ويؤكـد معنـاه ال أن ينفيـه ويلغيـه، املفرتض أن يوافـق الفـرع األصـل،
تبقى معلومية الكميـة يف بيـع السـلم شـرطا صـحيحا  مّ ـبين على علة غري صاحلة، ومن ثَ قد طريف العقد  بني يؤدي إىل تنازع

وهــو قــول النــيب  ، أن عــدم معلوميــة الكميــة ال جتــوز مبفهــوم الشــرط الثابــت بــالنص الصــحيحثابتــا مبنطــوق الــنص، إضــافة إىل
 اهللا عليه وسلم: يف كيل معلوم. صلى

 تركيب عقد القرض مع عقد السلم: ثالثا: 
يف هذه احلالـة ميكـن و  تتحدد مع هامش الربح احملدد، بأنه أصبح قرضا بزيادة ،ميكن أن ينتقد على السلم بالسعر

مـن  كميـة  مع زيادة ،من سلعة معينةما يساويها  املقرتضما الفرق بني قرض نقود بشرط أن يسلم أن يطرح السؤال اآليت: 
سنجد أن الفروق بني السـلم بالسـعر، والقـرض بالوصـف السـابق هـي فـروق يف األلفـاظ،  ؟بقيمة نقدية حمددةتلك السلعة 

 ربة كما هو معروف باملعاين ال لأللفاظ واملباين.والعال يف حقائق األشياء، 
حالة من التمـاهي بـني عقـد القـرض الـذي يضـمن فيـه املقـرتض رأس مـال الـدين بزيـادة، ولكـن ويرتتب على ذلك 

يف القــرض الربــوي لصــاحل  بــدال مــن النقــد املعــرض خلطــر التضــخم ،هــذا الــدين أصــبح أكثــر حتوطــا عــن طريــق ربطــه بســلعة
، الذي رمبا تزيد قيمة السلعة فيحقق املشرتي رحبا، وقد تنخفض الشرعية ضمان ال يوفره بيع السلم بشروطه، وهو املقِرض

بضــمان  ،وهــو جــوهر البيــع الــذي مت نقضــه عــن طريــق مــا مســي بــالتحوط ،، فيتــوزع اخلطــر بــني طــريف العقــدفيخســر املشــرتي
ه املقرتض رأس هو جوهر القرض الذي يضمن فيوهذا  ،يهامع زيادة متفق عل املشرتي اسرتداد رأس ماله بقيمته من السلع

مـــع زيـــادة بواســـطة عقـــد الســـلم، وهـــو تلفيـــق بـــني عقـــد تـــربع وهـــو  ،بســـلعة معينـــة قيمـــة رأس املـــالولكـــن مت اشـــرتاط املـــال، 
 القرض، وعقد معاوضة وهو البيع.

 ل ســلف، وبيــع وال شــرطان يفال ِحيــ(: ن اجلميــع بــني البيــع والســلف بقولــهوقــد �ــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عــ
 قال، وقد ذكر الرتمذي تفسريا لذلك يف جامعه، حيث جاء فيه: (53) عندك ليسا م بيع وال، ُيضمن ملا م حرب ، والعيب

ا، بيعــ عليــه هيبايعــ ا، مثقرضــ هيُقرضــ كــوني أن:  القــ، عيــوب، ى عــن ســلف�ــ معــىنا مــ:  ألمحــد : قلــت منصــور نبــاق إســح
 ،مث حيوله إىل بيـع بزيـادة ،التفسري منطبق على السلم بالسعر حيث ميكن تفسري رأس مال السلم دينا، وهذا 54)عليه يزداد

 اليت هي هامش الربح يف بيع السلم امللفق بني القرض وبيع السلم.
  رابعا: العدالة بين طرفي العقد: 

ين التـبس حـال كـل ذَ اللّـ ،املشـرتيرب السـلم وهـو من الواضح أن السلم بالسعر ينحاز بشكل فجٍّ حنو الدائن أو  
ب السعر إىل البائع أو املدين يف السلم بالسـعر، وهـذا يعـين أن املشـرتي ال ل خماطر تقلُّ منهما يف السلم بالسعر، حيث رحَّ 

نـه فله أن ينام ليلـه الطويـل طاملـا أ ،ألن له قيمة رأمساله مع زيادة ؛يتحمل أي خسارة عند تقلب السعر ارتفاعا أو اخنفاضا
 ،هـا للمـدين سـواء كـان الوفـاء بـرأس املـالدين، بينما مت ترحيل املخاطر كلأخذ ضمانات كافية بالوفاء من املسلم إليه أو امل

عقــد بيــع، ولــيس شــأن العقــود الشــرعية حــوط لــه بالســلعة، مــع الزيــادة امللتبســة، هــل هــي يف عقــد قــرض أم يف الــذي مت الت

وآخرون، حديث ، كتاب البيوع، باب ال تبع ما ليس عندك، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، أمحد حممد شاكر جامع الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى، 53
 )، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.1151رقم:  (

 .)470(، جامع الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى، 54
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 ، يصـلح أن يكـون رب السـلمل العقود وأطرافها إىل ألغازت العقود ببعضها على حنو حيوِّ قَ فِّ االلتباس بل الوضوح، إال إذا لُ 
مقرضـا ومشـرتيا، ولـه حــق املقـرض وحـق املشــرتي يف وقـت واحـد، والبـائع أو املقــرتض يتحمـل كـل التقلبــات الـيت قـد تكــون 

 عنيفة أحيانا.  
 

  المطلب الثاني
  التحوط بتعليق الثمن على أجل في بيع السلم

األسواق املستقبلية حتمل يف طياهتا تغـريات سـعرية تبقـى يف جمـال عـدم التأكـد، فقـد تـنخفض األسـعار وقـد  أن مبا
أن يسلم البائع للمشرتي كمية حمددة من املبيع بالسعر الذي يتحـدد عنـد أجـل التسـليم،   إىل فيلجأ بعض املتبايِعنيترتفع، 

ولــيكن يف اليــوم األول مــن الســنة التاليــة، بالســعر الــذي  ،تــاريخ مســتقبليكــأن يســلمه مــثال مائــة طــن قمــح أمريكــي ممتــاز ب
كل من البـائع   ، ويلجأ عند األجل ا يعين عدم معرفة السعر إاليكون عليه القمح املوصوف يف الذمة عند ذلك التاريخ، مم

واملشــرتي إىل التحــوط لتقليــل خســارته، أو حتقيــق ربــح مــن صــفقته الــيت ينــوي إبرامهــا يف أســواق الســلع األجلــة، وفيمــا يلــي 
 تفصيل ذلك.

 بتعليق الثمن على أجل:  إلى التحوط األسباب الداعيةأوال: 
البــائع يف حــال حتديــد مثــن يف يلجــأ أطــراف التعاقــد إىل ذلــك ألســباب ترجــع للبــائع أو للمشــرتي، حيــث خيشــى 

أكثـر  م فيـه بسـعر عـالٍ سـلم املسـلَ يُ سَ  ها، ممـا يعـين أنـنً ــِّــــــالعقد عند التعاقد من أن ترتفع السلعة عند أجـل التسـليم ارتفاعـا بي
أن ممــا يعــين أنــه خســر يف تلــك الصــفقة، بينمــا يكــون املشــرتي قــد حقــق رحبــا عاليــا فيهــا، وقــد يتخــوف املشــرتي  ،ا توقعــهممــ

حيــدث عكــس احلالــة الســابقة، حيــث تــنخفض األســعار وحيقــق البــائع رحبــا عاليــا حيــث يشــرتي املســلم فيــه بــالرخص عنــد 
 .األجل ويسلمه لرب السلم (املشرتي)

وقــد اختــارت املوســوعة العلميــة للبنــوك اإلســالمية إباحــة البيــع بــثمن معلــق علــى أجــل، وخرَّجــت ذلــك علــى قــول 
ويف بعــض صــور البورصــة، تبــاع الســلع احلاضــرة بــثمن الســوق يف يــوم (اإلمــامني ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم، جــاء فيهــا: 

ناه من اجتهاد ابن القـيم وشـيخه ابـن تيميـة، الـذي هـو منصـوص فرتة التصفية، يشبه ما رضي فرتة حمددة،  حمدد، أو خاللَ 
 اإلمام أمحد بن حنبل كما ذكر.

فلو أن تاجرا اتفق مع جمموعة من املنتجـني بسـلعة مـن السـلع علـى شـراء منتجـاهتم، وأخـذها بالفعـل علـى أسـاس 
وم كـذا مـن شـهر كـذا، يصـح خترجيـا علـى أن السعر بسعر البورصة هلذه السلعة يف يوم كـذا، أو يف الفـرتة مـن يـوم كـذا إىل يـ

هــذا الــرأي ألن هــذا ممــا جتــري بــه مصــاحل النــاس، وهــو رضــا فيمــا ال خيــالف نصــا وال إمجاعــا وال قياســا صــحيحا، ومــا كــان  
 .55)كذلك ينبغي إباحته

ميــة فإنــه جــائز يف رأي ابــن تي ،أمــا بالنســبة للســعر املعلــق علــى ســعر البورصــة يف وقــت معــني(قــال أحــد البــاحثني: 
وابــــن القــــيم، ويف رأي غــــريهم مــــن الفقهــــاء، بشــــرط أن يتحقــــق العلــــم بــــالثمن واألجــــل، وأن ال يفضــــي الــــثمن املؤجــــل إىل 

وانظر أيضا: السويلم،  ،م1982هـ/ 1402، 1مكة املكرمة، االحتاد الدويل للبنك اإلسالمية، ط )،5/420(الموسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية 55
 .156التحوط، ص 
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، ويالحـــظ علـــى هـــذا القـــول أنـــه يشـــرتط أن يكـــون الـــثمن املعلـــق علـــى أجـــل معلومـــا للمتبـــايعني، وكيـــف يكـــون 56)املنازعـــة
  أن يعلما بثمن املبيع عند ذلك األجل. عنفضال  ؟!ن إليه أم الوقد علق إىل أجل ال يدري املتبايعان أيعيشا ،معلوما

 
   إباحة تعليق السعر إلى أجل:أدلة ثانيا: 

 يتضح أ�ا استندت إىل ما يلي: بإباحة تعليق الثمن على أجل،  أوال: من خالل عرض قول املوسوعة
إباحة ابن تيمية وتلميـذه ابـن القـيم بيـع مـا ينقطـع بـه السـعر، أو االستثمان(االسرتسـال)، ويعـرف املسرتسـل بأنـه: �.1

اســم فاعــل مــن اسرتســل إذا اطمــأن واســتأنس ووثــق، واملــراد بــه هنــا الــذي ال حيســن أن ميــاكس، كــذا نقــل عــن (
وهـو أيضـا اجلاهـل بقيمـة املبيـع، (، 57)املبايعـة.. وعرف أيضـا بأنـه اجلاهـل بقيمـة السـلعة، وال حيسـن .اإلمام أمحد

 .58)أو يقول بعين كما تبيع الناس
 يباح من قبيل املصلحة..2
 إن املتبايعني قد تراضيا مبا ال خيالف نصا شرعيا..3

 :مناقشة تعليق الثمن على أجل: ثالثا
 ميكن مناقشة ما ذهبت إليه املوسوعة على النحو اآليت: 
اختلف الفقهـاء يف جـواز البيـع مبـا ينقطـع (أما قول ابن القيم الذي استدلت به املوسوعة فهو قوله يف أعالم املوقعني:  -1

به السعر من غري تقدير الثمن وقت العقـد، وصـورة هـذا البيـع ممـن يعاملـه مـن خبـاز، أو حلـام، أو مسـان، أو غـريهم، يأخـذ 
رأس الشهر أو السنة على اجلميع ويعطيـه مثنـه، فمنعـه األكثـرون وجعلـوا القـبض بـه  منه كل يوم شيئا معلوما مث حياسبه عند

 غري ناقل للملك، وهو قبض بعقد فاسد.
.. .د على نفسه يفعـل ذلـك، وال جيـد منـه بـدا وهـو يفـيت ببطالنـه وأنـه بـاق يف ملـك البـائعهذا وكلهم إال من شدَّ 

النـاس يف كـل عصـر ومصـر، واختـاره شـيخنا، ومسعتـه يقـول هـو أطيـب  والقول الثاين: وهو الصواب املقطوع به، وهـو عمـل
59)لقلب املشرتي من املساومة،  يقول: يل أسوة بالناس، آخذ مبا يأخذ غريي

. 
يُِفـد أكثـر مـن كـون إباحـة الشـراء استندت إليه املوسوعة يف جواز تعليق الثمن عند أجل معـني مل  النص الذيإن 

ويرتك التحديـد يف ذلـك إىل مـا جـرى بـه تعامـل النـاس مـن مثـن املثـل، حـىت يـأمن املشـرتي أو دون املساومة لتحديد الثمن، 
 البائع من الغنب يف السعر، ويدل على ذلك ما يلي:

إن قوله: (ومسعته يقول هو أطيب لقلب املشرتي مـن املسـاومة، يقـول يل أسـوة بالنـاس آخـذ مبـا يأخـذ غـريي)، إن ذلـك -أ
وهــو ال  ،شــرتي، ألنــه اشــرتى مبــا اشــرتى بــه النــاس، وكيــف يكــون ذلــك أطيــب لقلــب املشــرتيالبيــع يكــون أطيــب لقلــب امل

 .) 112( ،م1988هـ/1409القاهرة،دار النهضة العربية، ، معامالت البورصةاجلندي، حممد الشحات،  56
 .)2/614(، م1997، 1، حتقيق ناصر بن عبداهللا امليمات، مكة، املكتبة املكية، ط التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحالشويكي، أمحد بن حممد،  57
 .) 360، 29/299( ،مجموع الفتاوى، العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن محد، أابن تيمية 58
فما  4/5(، 1973بريوت ،  -دار اجليل  ، حتقيق : طه عبد الرءوف سعد،  عالم الموقعينإ،  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم،  59

 .بعدها) 
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 يعلم الثمن الذي ُعلق على املستقبل اجملهول له وللبائع أيضا ؟.
باإلضافة إىل أن تقييد الثمن مبا يأخذ به الناس يلجأ إليه املسرتسـل ليحـدد الـثمن، ال ليـرتك  التحديـد إىل أجـل مـا يف -ب

قبل، وإال ملا قال املسرتسل مبا يشرتي به الناس، ال أن ما يشرتي به الناس غري معلوم ومرتوك لألجل، وهـو يتنـاىف مـع املست
، 60)فــال جيــوز أن يبــاع املسرتســل إال بالســعر الــذي يبــاع بــه غــريه(التحديــد الــذي يرغــب بــه املسرتســل، قــال يف الفتــاوى: 

 للمسرتسل، وال يكون ذلك التحديد املقصود يف مثن معلق على أجل.وواضح أن قوله يقصد به حتديد جمهول 
إن قياس مثن البيع املعلق على أجل يف املستقبل على بيع ما ينقطع به السعر، أو االستثمان، أو مثن املثـل، ومهـر املثـل -2

توقف على ما جيري اآلن مـن قياس مع الفارق، ذلك ألن حتديد الثمن أو املهر ال يتوقف على الغيب اجملهول للناس، بل ي
بيــع وشــراء، فالســعر معلــوم للنــاس ومعلــوم للبــائع يف أغلــب األحيــان بوصــفه تــاجرا لتلــك الســلعة، ولكــن املشــرتي ال يعلــم 

 ذلك، وقد يشرتط على البائع أن يبيعه كما يبيع الناس، كما هو احلال يف االستثمان خشية أن يـُْغنب يف السعر.
ن املثل يف بيع االستثمان، وما ينقطع به السعر ميكن حتديده حتديدا موضوعيا لو أراد املتعاقدان كما أن مهر املثل، ومث-3

وإن مل يعلـــم بـــه املتعاقـــدان، وأن جهـــة اخلـــربة قـــادرة علـــى  ،حتديـــده فيمـــا بعـــد ؛ ألن املهـــر يف واقـــع احلـــال حمـــدد عنـــد العقـــد
ن أخوات وبنات عم وغـريهن، حبيـث يرفـع جهالـة املتعاقـدين حتديده عند وقوع اخلالف، بالنظر إىل مهر قريبات الزوجة: م

 بذلك املهر، مبا باع به ذلك التاجر للناس، يعين أننا يف حتديد مهر املثل ومثن املثل نكشف عن سعر موجود.
 حبيــث يــرتك حتديــد القيمــةق الــثمن عنــد أجــل يف املســتقبل، تعليــ زاإن كــالم ابــن القــيم الــذي مت االحتجــاج بــه علــى جــو -4

حيــث قــال ابــن  ،عمــا بعــده الــذي يوضــح معنــاه بعنــف زيءبــاملعىن، واجتُــ الًّ قــد اقتطــع مــن ســياقه اقتطاعــا ِخمــ ،عنــد األجــل
 أ يف املوسوعة ما يأيت:القيم بعد النقل السابق اجملتزَ 

والغسال، كالنكاح، ثل:  وأكثرهم جيوزون عقد اإلجارة بأجرة امل ،(وقد أمجعت األمة على صحة النكاح مبهر املثل
واخلبــاز، واملــالح، وقــيم احلمــام، واملكــاري، والبيــع بــثمن املثــل، كبيــع مــاء احلمــام، فغايــة البيــع بالســعر أن يكــون بيعــه بــثمن 
املثل، فيجوز كما جتوز املعاوضة بثمن املثل يف هذه الصورة وغريها، فهذا هو القياس الصحيح، وال تقوم مصـاحل النـاس إال 

 به.
ل هكـذا يف الكتـاب وهكـذا، قـالوا فاحليلـة يف اجلـواز أن يأخـذ ذلـك قرضـا يف ذمتـه، فيجـب عليـه فإن بليت بالقائ  

فـة، وهـو أنـه قـد آولكـن يف هـذه احليلـة  ،للدافع مثله، مث يعاوضه عليـه بـثمن معلـوم، فإنـه بيـع للـدين مـن الغـرمي، وهـو جـائز
املثـل فيتضـرر األول، فـالطريق الشـرعية الـيت مل حيرمهـا اهللا يرتفع السعر فيطالبـه باملثـل، فيتضـرر األخـذ وقـد يـنخفض فيعطيـه 

 .61ورسوله أوىل هبما واهللا أعلم)

، يف املسـتقبل يعين أن كالم ابن القـيم يؤكـد فيـه علـى لـزوم املثـل يف الذمـة بصـرف النظـر عمـا سـيكون عليـه السـعر
مي، ففي حـال ارتفـاع السـعر يتضـرر املـدين لوجـوب بل اعترب أن مثة ضررا على البائع أو املشرتي يف حالة بيع الدين من الغر 

وفائه باملثل مع ارتفاع مثنه، ويف حال اخنفاض مثنه يتضرر الدائن، وقـد عـرب ابـن القـيم عـن ذلـك بأنـه آفـة، وذلـك بنـاء علـى 

 .) 360، 29/299( الفتاوىمجموع ابن تيمية،  60
 . )4/6( ،عالم الموقعينإ، ابن القيم 61
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الذمــة  ارتفـاع مثــن مــا ثبــت يف الذمـة أو اخنفاضــه، وهــو األمــر الــذي ينطبـق علــى حالــة بيــع السـلم يف حــال ثبــات الكميــة يف
فكيـف بعـد ذلـك ينسـب إليـه أن  ،وتغري السعر اخنفاضـا أو ارتفاعـا، فهـو يبقـي علـى احملافظـة علـى الكميـة الثابتـة يف الذمـة

وهـــذا خمتلـــف متامـــا عمـــا جيـــري يف يقـــول بتعليـــق الـــثمن علـــى أجـــل، أو أنـــه جييـــز الســـلم بالســـعر وهـــو مـــا مت عرضـــه ســـابقا. 
حتديـــد الســعر علـــى املســتقبل اجملهـــول للمتبــايعني وقـــت األجــل، ذلـــك يعـــين أن  التجاريــة الـــيت تؤجــل (البورصـــات) املصــافق

السعر وقت التعاقد غري معلوم وغري موجود، وحنن غري قادرين علـى حتديـد ذلـك السـعر ألنـه ارتـبط بيـوم غيـب اهللا علـم مـا 
 فيه عن خلقه.

نصــوص املــذهب احلنبلــي الــيت ينســب هلــا إباحــة مــا انقطــع بــه الســعر إىل منــع ذلــك، جــاء يف  بعــض وقــد أشــارت
أي ال يصح. وهو املذهب. وعليه األصحاب. وعنه : يصح. واختاره الشيخ تقي )أو مبا ينقطع به السعر(... اإلنصاف: 

اب. وعنـه : تصـح. واختـاره الشـيخ تقـي مل يصـح. وهـو املـذهب. وعليـه األصـح)أو مبا بـاع بـه فـالن(الدين رمحه اهللا. قوله 
 . 62الدين. وقال : هو أحد القولني يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا 

ملــا )وال كمــا يبيــع الناس(أي يقــف عليــه للجهالــة )مبــا ينقطــع بــه الســعر(البيــع )وال(قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات: 
أي مبـا يقـف عليـه مـن غـري زيـادة مل يصـح للجهالـة )السـعرمبا ينقطع بـه (باعه )أو(وجاء أيضا يف كشاف القناع: ، 63تقدم

معرفــة الــثمن، فــال  وقــال يف الفــروع: ،64.وكــذا لــو قــال كمــا يبيــع النــاس أي مبــا يقــف عليــه مــن غــري زيــادة مل يصــح للجهالــة
، وأنـه يصح برقم جمهول، أو مبا ينقطع سعره، أو كما يبيع الناس، على األصح فيهن، وصححه شيخنا بثمن املثل، كنكاح

إال إن علمامهـا )، أي : (بـه (زيـد) ملـا تقـدم، )مبـا باع(بيع سلعة )وال(، وجاء أيضا يف مطالب أويل النهى: 65مسألة السعر
 66علم املتعاقدان الرقم، وما باع به زيد حال العقد، فيصح.

فإذا كان البيـع مبـا ينقطـع بـه السـعر ال جيـوز، وهـو أن يبيعـه بـالثمن الـذي يبيـع بـه النـاس وهـو معلـوم عنـد التعاقـد، 
تــاريخ مســتقبلي، والــثمن واملــثمن ســواء يف احلكــم مــن حيــث وجــوب َوْفــق فمــن بــاب أوىل أن الجيــوز إذا كــان يتحــدد علــى 

 معلومية كل منهما.
 مثن جمهول، واتفق الفقهاء على أن البيع بثمن جمهول بيع فاسد. هو إن الثمن املعلق على أجل -5
أما القول بأن يف ذلك مصلحة فهو قول تعـوزه الدقـة، ألن املصـلحة ال تكـون يف مثـن جمهـول، ال يـدري أحـدمها كميـة  -6

 املسلم فيه، ويتناىف مع مبدأ العدالة والتكافؤ يف العقود الذي تقره الشريعة.
ايعني فإنه قد وقع خمالفا ألحكـام الشـريعة الـيت اعتـربت العلـم بـالثمن شـرطا شـرعيا لصـحة البيـع، وبدونـه أما تراضي املتب-7

 يكون البيع فاسدا.
 

 )4/310( اإلنصافاملرداوي،  62
 )2/18، شرح منتهى اإلراداتالبهويت،  63
 .)3/174 كشاف القناع على متن اإلقناع،  البهويت 64
 )4/30(الفروع ابن مفلح،  65
 .)3/40(مطالب أويل النهي شرح غاية املنتهى، 66
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 الثالثالمطلب 
 التحوط الشرعي للبدلين في عقد السلم في ضوء هندسة مالية إسالمية

خطــر تغــري الســعر بطريقــة يراهــا صــاحلة لــه يالحـظ ممــا ســبق أن كــال مــن البــائع واملشــرتي أراد كــل منهمــا أن يواجــه  
فقــد يتحــوط الطرفــان بالســلم بالســعر حيــث حيــدد الــثمن مــع هــامش ربــح معقــول، وتتحــدد الكميــة عنــد األجــل علــى وفــق 
رأس مــال الســلم مــع هــامش الزيــادة، أو أن ال حيــدد الــثمن عنــد العقــد وحتــدد الكميــة، ويبقــى حتديــد الــثمن حســبما يســتقر 

وتشــرتك احلالتــان يف أن كليهمــا خــرج مــن الشــرط الشــرعي اآلمــر بــأن يكــون حمــل العقــد  جــل التســليم،عليــه الســعر عنــد أ
معلومــا مثنــا ومثمنــا كليهمــا، ومــن الغريــب التحــوط بــاخلروج مــن املعلــوم يف العقــد إىل اجملهــول يف املســتقبل، مــع أن الشــريعة 

للمتبــايعني، أم علــى مســتوى التحــوط االقتصــادي نفســها تتحــوط للمخــاطر ســواء علــى مســتوى الشــروط العقديــة امللزمــة 
 للمتعاقدين اللذين يسعيان إىل تاليف املخاطر قدر اإلمكان، وفيما يأيت توضيح ذلك.

 
 ْقدي:أوال: التحوط العَ 

إن الشــريعة تتحــوط للخطــر وذلــك مــن خــالل الشــروط العقديــة الــيت تفــرض علــى أطــراف التعاقــد أن يلتزمــوا هبــا،  
  أو مشرتين يف عقد السلم وغريه، ويتضح ذلك على النحو اآليت:سواء كانوا بائعني

تـــؤدي  ،ي معلوميـــة الـــثمن واملـــثمن يف عقـــد الســـلم وغـــريهطَ رْ إن الشـــروط العقديـــة الشـــرعية غـــري القابلـــة للمخالفـــة كَشـــ.1
ألن من املفروض أن يكون التجار خـرباء بالسـلعة الـيت يتجـرون  ؛بالضرورة إىل تقليص ُهّوة اخلطر يف التغري يف األسعار

هبا وأن حتديد السعر قـد مت علـى أسـس اقتصـادية معلومـة للبـائع واملشـرتي، مث بقـي اخلطـر الـذي ال ينفـك عـن التجـارة 
 الثمن. حبال من األحوال، وهو خارج حدود القدرة اليت بذلك املتعاقدان أقصى ما لديهما من علم وخربة يف حتديد

نفســه، وعلــى فــرض مت  إن تــرك حتديــد الــثمن أو املــثمن يعــين أن هنــاك مزيــدا مــن اجلهالــة وهــو أمــر يتنــاىف مــع التحــوط.2
االتفاق على مثن أو مثمن جمهول فهذا يعين أن هذه املخـاطر هـي صـناعة بشـرية كـان مـن املمكـن تفاديهـا، فـال يعقـل 

أن نعاود الكـرة مـرة أخـرى علـى الشـريعة بإلغـاء الشـروط الشـرعية  بد أن نصنع اخلطر على حنو ينتهك أحكام لشريعة،
 .لنتحوط خلطر صنعته أيد املتعاقدين خالفا للشريعة

على حدة، فلم ال جيوز األمران معا فيعلق الثمن على أجل  كون كل من الثمن أو املثمن جمهولني كالإن جاز أن ي.3
ولنتحوط بعد ذلك يف األجل ويصبح عائما حبسب تيسر  ،وتعلق الكمية أيضا، وهو أمر حمال ال يقول به أحد

وال أجلها، ويصبح عندئذ معىن اخلطر هو  املسلم فيه، ونصبح أمام معامالت عائمة ال ندري ما مثنها، وال كيلها،
 .االلتزامات احملددة الواجبة التنفيذ، هو قلب حلقائق األشياء ومعانيها

ا إسالمية ملا تتصف بـه مـن االلتـزام بأحكـام الشـريعة، وأ�ـا ال ختـرج عـن تلـك إن اهلندسة املالية اإلسالمية توصف بأ�.4
مقاصـــدها، ال أن خيـــالف منطـــوق و األحكـــام، وأن االبتكـــار املـــايل يكـــون إســـالميا عنـــدما يتفـــق مـــع أحكـــام الشـــريعة 

الف الشـــريعة مقاصـــد الشـــريعة بزيـــادة اجلهالـــة يف الـــثمن أو الكميـــة، فيكـــون بـــذلك خـــالنصـــوص الشـــرعية، مث خيـــالف 
وخالف مباديء اهلندسة املالية بإضافة مزيد من اخلطر للمتعاقدين، أو حتويله إىل أحد طريف التعاقد يف السـلم بالسـعر 
وهو البائع، حيث مت ترحيل اخلطر للبائع وأصبح املشرتي يف أمـان مـن التقلبـات ألن سيسـتويف رأس مالـه وزيـادة متفـق 
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هــو يتنــاىف مــع مبــدأ العدالــة يف التعاقــد والتــوازن يف ترتيــب االلتزامــات بــني أطــراف عليهــا، وهــو حتــوط للمشــرتي فقــط، و 
 . ، وتفتيت خطر السلم بني املتعاقدين عند ارتفاع سعر املسلم فيه أو اخنفاضه يف وقت األجلالتعاقد

بالشروط، لنقض مقتضـيات ومن مظاهر اهلندسة املالية اإلسالمية السلبية تذرعها يقول السبهاين يف هذا اجملال: (
العقود يف التفاف واضح على مقاصد الشـارع مسـايرة لنـوازع العاقـدين أو لنـوازع الطـرف األقـوى منهمـا، إن العقـد هـو 
تصرف إرادي خمتار، سبب لوقوع آثاره الزمة، فإذا أبرم العقـد بـإرادة العاقـدين ترتبـت آثـاره حبكـم الشـرع ال بإرادهتمـا، 

 .67)طيلهاوال ميلك العاقدان تع
 ثانيا التحوط االقتصادي:   

مما تتجدر مالحظته يف مقـام التحـوط االقتصـادي التفريـق بـني بيـع السـلم بشـروطه الشـرعية والبيـع مؤجـل التسـليم 
يف نطاق الفكر االقتصادي الوضعي، ذلك ألن طبيعة العقد يف الفكر االقتصادي الوضعي تسمح بغرر كبـري، كبيـع بسـعر 

بيــع إنتــاج مزرعــة بعينهــا، وبيــوع اخليــارات علــى اخــتالف أنواعهــا ممــا يســمح مبزيــد مــن اخلطــر والغــرر،  معلــق علــى أجــل، أو
بينمــا يالحــظ أن الشــريعة يف بيــع الســلم قــد قلصــت مــن الغــرر واخلطــر إىل أدىن حــد عــن طريــق الشــروط العقديــة الــيت ســبق 

ليهـا يف التشـريع والتعاقـد، ولكـن األمـر ال ينتهـي عنـد بيا�ا، وذلك احلـد األدىن هـو النقطـة القصـوى الـيت ميكـن أن يوصـل إ
الــذي  هــذا احلــد مــن التحــوط، بــل ميكــن تنــدب الشــريعة ضــمن مقاصــدها الكليــة يف حفــظ املــال إىل التحــوط االقتصــادي

   بدوره رديًفا ومساندا للتحوط الَعْقدي.
  أساليب التحوط االقتصادي:

 :68النحو اآليت يرى السبهاين أنه ميكن التحوط اقتصاديا على
 تنويع جماالت االستثمار قطاعيا.1
 تنويع آجال االستثمار زمانيا.2
 تنويع أسواق االستثمار داخليا وخارجيا.3
 املوازنة احلصيفة بني اعتبارات السيولة والرحبية.4
 البعد عن االستثمارات الثقيلة ماليا وشرعيا.5
 النأي عن املشتقات املالية واألصول السامة.6
 تأمني التباديل التكافليةالدخول يف نظم ال.7
 االلتزام بأحكام املعامالت اإلسالمية تفصيال..8
 عدم التفريط مبعايري الرحبية..9

 نتائج البحث:
التحـــوط بالســـلم بالســـعر يفتقـــد إىل املصـــداقية الشـــرعية الـــيت متثـــل أساســـا مـــن أســـس االبتكـــار يف اهلندســـة املاليـــة .1

 اإلسالمية.

 .228م، 2012ه/1423، إربد، املؤلف نفسه، الوجيز في التمول واالستثمار وضعيا وإسالمياالسبهاين، عبد اجلبار محد عبيد،  67
 ).103، (الوجيز في التمول واالستثمار وضعيا وإسالمياالسبهاين،  68
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يف دعــوى إباحــة تعليــق مثــن املســلم فيــه علــى أجــل ال تنســجم مــع الــدعوى، بــل إن األقــوال الــيت مت االســتناد إليهــا .2
 حتميل لنصوص الفقهاء ما ال حتتمل، واقتطاع للنص من سياقه.

هــذه اخلطــوط  اخــرتاقإن الشــروط الشــرعية هــي خطــوط التحــوط األماميــة، وتقلــص اخلطــر إىل حــده األدىن، وأن .3
 الحرتاز منه.يؤدي إىل صناعة اخلطر الذي كان من املمكن ا

 إن التحوط العقدي بالشروط الشرعية يفتت اخلطر املتبقي بعد احلماية العقدية، على حنو عادل بني املتعاقدين..4
ميكــــن أن يكــــون التحــــوط االقتصــــادي رديفــــا للتحــــوط العقــــدي، ممــــا يعــــين أن اخلطــــر مت حصــــره يف أدىن درجاتــــه .5

   املمكنة.
 تم بحمد اهللا
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