
  منصة أسوار املعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 
 

 

  

aswaralm٣refa.com ----------------» � «----------------منصة أسوار املعرفة  

بعتك هذا على : ، فال يقولًمعينايكون املبيع ال : أيهذا هو الشرط الثاين؛  "ًموصوفا": قوله رمحه هللا
: بعتك هذا، أو 3لتسمية؛ كأن يقول: أن أسلمك إ8ه بعد شهر، هنا املبيع معني، عني 3إلشارة، قلت

ًوليس موصوفا، لكن بعتك بعتك بييت الذي أسكنه، أو بييت الذي يف املكان الفالين، فهنا قد عني، 
ًبيتا صفاته كذا أو بعتك سيارة صفاIا كذا أو بعتك سلعة صفاIا كذا وكذا، هنا البيع موصوف؛ ألنك 
ًال تطلب من البائع شيئا معينا، إمنا تطلب منه شيئا موصوفا، كيفما جاء به قد حتققت صفاته، فإنك  ً ًً

 .يلزمك البيع
ال يصح :  أي؛ هذا هو الشرط الثالث من الشروط اليت ذكرها"معلومة مدة إىل ًمؤجال": قوله رمحه هللا

، ًاcجيل يف قبض املسلم شهر: بد أن يكون مثة أجل، أي `السلم حاال، وهذا مذهب اجلمهور، بل ال

َفـليسلف يف كيل معلوم وو«:  ودليل هذا قوله؛`، سنتني، فال يصح السلم حاالً، سنةًشهرين، ثالثة َ ٍ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ ْ ُْ ٍزن َ ْ
ٍمعلوم إىل أجل معلوم ٍُ َ ُْ َْ َ ٍَ َ  .]) ١٦٠٤(، ومسلم )٢٢٤٠( البخاري [ »ِ

املعقود عليه، وقت حلوله يف الزمن الذي حيل فيه يوجد : ، أي"حمله يف فيها املسلم يوجد": قوله رمحه هللا
جد الرطب يف الشتاء، فيكون املسلم فيه الشتاء فإنه يف العادة ال يويف  رطبيف ًاألجل، فمثال إذا أسلم 

اليوم وسائل احلفظ واالدخار كثرية، ويوجد الرطب لكن ًال يوجد يف حمله غالبا، هذا يف الزمن السابق، 
ًيف الشتاء خمز} أو مدخرا أو حمفوظا، فاملقصود أن ً :  أي؛حملهيف ، املبيع:  أي؛فيه املسلم ه يشرتط وجودً

 .عند حلول أجله
عند} يف عقد البيع . قبض رأس مال السلم يف ا�لس، واملقصود هو الثمن:  أي"ماله رأس ضوقب": قال

 .هو املبيعو الثمن يف السلم يسمى رأس مال السلم، واملثمن يف السلم يسمى املسلم فيه ؛مثن ومثمن
فع الثمن يف يشرتط أن يقبض رأس مال السلم يف ا�لس، مبعىن أن يد:  أي"ا�لس يف": قوله رمحه هللا

 . تعجيل الثمن يف جملس العقد، وcخري املثمن إىل أجل:تعريف السلميف ا�لس، وهذا معىن قولنا 
ال يصح السلم يف األعيان، : وزادوا أن يسلم يف الذمة، أي، هذا ما ذكره املؤلف رمحه هللا من الشروط

 السلم يف املوصوف وليس يف  الحتمال تلف العني، ولذلك كان"ًموصوفا": وهذا قد يفهم من قوله
 .ًالعني، وهو يف الذمة وليس معينا

 


