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 .ب بيع السلم
 .من مسائل املعامالت:  أي"الرابع": قوله رمحه هللا
ً البيع احلاضر تقدم، وهو البيع، يكون فيه املعقود عليه عينا "ًغائبا وإما ًحاضرا إما البيع" :قوله رمحه هللا

؛ ؤجل املأما الصورة الثانية من البيع فهي بيع الغائب .ً لكنها حاضرة ليست مؤجلةً أو موصوفةًحاضرة
املوصوف غائب، بيع ، وإمنا غياب مع Dجيل؛ ألن ً، وليست فقط غائبةً مؤجلةًأن تكون العني غائبة

 .وقد تقدم الكالم عليه، أما هنا فإنه غائب مؤجل
 تعجيل الثمن، وDجيل :والسلم هو. ويسمى عند الفقهاء Jلسلم: ، أي"وهو السلم": قوله رمحه هللا

ًيكون فيه الثمن معجال واملثمن مؤجال، املثمن أيبيع : املثمن، هذا تعريفه املبيع املعقود عليه، وهذا : ً
ُنوع من البيع، وإمنا خصه الفقهاء رمحهم W بباب مستقل؛ ألنه يشرتط فيه شروط زائدة على ما تقدم، 

 .وإن كان يف احلقيقة غالب هذه الشروط يرجع إىل شيء من الشروط السابقة
 شروط بيع السلم

 . وهي السبعة املتقدمة، أو اليت تقدم بعضها"البيع بشروط يصح": رمحه هللاقوله 
يصح بشروط البيع إضافة إىل شروط أخرى، السلم : أي مجلة من الشروط، "عليه ويزيد": قوله رمحه هللا
 .الشروط اليت يف بيع السلم ترجع يف غالبها إىل شروط البيعأن وقد ذكرت 

 :عندg يف البيع سبعة شروط
 .الرتاضي :الشرط األول
 .أن يكون العاقد جائز التصرف :الشرط الثاين

 .أن تكون العني مباحة من غري حاجة :الشرط الثالث
 .أن يكون البيع من مالك أو مؤذون له :الشرط الرابع

 .ًأن يكون مقدورا على تسليمه :الشرط اخلامس
 .ةًأن يكون املبيع معلوما برؤية أو صف :الشرط السادس

 .ًأن يكون الثمن معلوما :رط السابعالش
 .هذه سبعة شروط تقدمت اإلشارة إليها يف قسم البيع

 :بد منها، ويضاف إليها الشروط اليت ذكرها أما هنا فالشروط هذه مستحضرة، ال
 . هذا الشرط األول"ضبطه ميكن فيما يكون nن": وله رمحه هللاق

 . هذا الشرط الثاين"ًموصوفا": قوله رمحه هللا
 . هذا الثالث"ًمؤجال": قوله رمحه هللا
 . هذا الرابع"ماله رأس وقبض": قوله رمحه هللا
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 . قد يوصلها بعضهم Jلتفصيل إىل سبعة شروط زائدة على شروط البيع؛فذكر أربعة شروط
مرجع هذه الشروط مستفاد مما يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنه؛ أن و

ِ قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتنيالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  -ًيقدمون مثنا والعوض هو الثمرة، :  أي- ُ
ٍمن أسلف يف متر فـليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل «: فلما رآهم يفعلون ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص ٍَ َ َ ْ ََ ََ ُ ُ َ َِ ٍ ٍْ ٍْ ْ َ َ ْ َ ِ ِْ ِ ْ ُْ َ ٍ ْ َ ْ

ٍمعلوم ُ ْ  . فالشروط مستفادة من هذا احلديث])1604(، ومسلم )2240(البخاري  [»َ
 شرح شروط بيع السلم

 هذا هو الشرط األول، وهو عائد إىل شرط العلم "صفاته ضبط ميكن فيما يكون nن": قوله رمحه هللا
، واملبيع "تهصفا ضبط ميكن فيما"املبيع :  أي"يكون nن": Jملبيع، وهنا فيه مزيد تفصيل؛ حيث قال

 :؛ فـعلى أنواع، منه ما ميكن ضبط صفاته، ومنه ما ال ميكن ضبط صفاته
 . هذا قيد، وذكر مما ذكر صفة الضبط Jلكيل والوزن والذرع"صفاته ضبط ميكن فيما": قوله رمحه هللا

ون �ا ما أشبه ذلك من وسائل الضبط، هذه الطريقة اليت كانوا يضبط: يأ" ذلك وحنو": وله رمحه هللاق
إما يضبطونه بعدد، وما أشبه وإما يضبطونه بذرع، وإما يضبطونه بوزن، واملبيع؛ إما يضبطونه بكيل، 

ذلك من طرق الضبط املعروفة عندهم، لكن الصحيح أن صور الضبط ال تنحصر يف هذا، بل كل ما 
السبب يف هذا أن ًميكن ضبطه فإنه يصح السلم فيه، سواء كان مضبوطا بكيل أو بوزن أو بغري ذلك، و

 .املقصود من الشرط هو العلم Jملبيع، فكيفما حصل العلم Jملبيع مت املقصود وحتقق الشرط
 


