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الملخص
يهدف هذا البحث إىل بيان أمهية تطبيقات بيع السلم املعاصرة يف املصارف اإلسالمية بإندونيسيا،
وحيدد البحث على الناحية الشرعية حيث يبني حكم مشروعيته وأركانه وشروط صحته وما يتعلق هبذا البيع،
كما حيدد البحث على ناحية كيفية التطبيق العملية لبيع السلم يف املصارف اإلسالمية يف عصرنا احلاضر
وجماالت تطبيقه يف إندونيسيا .يستخدم البحث احلايل مناهجا وصفية حتليلية عن طريق مطالعة املصادر
املكتبية واملقابالت الشخصية مع اخلرباء واملوظّفني يف املصارف اإلسالمية .وتوصلت هذه الدراسة إىل أن
بيع السّلم يناسب واقعنا املعاصر ويليب احلاجة إىل التمويل املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،كما ميكن
تطبيقه لدي املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا .ويف اخلتام توصل البحث بأن تطبيقات بيع السلم يف اندونيسيا
مازالت تتطلب الكثري من الدراسات واألحباث النظرية والتطبيقية إلبراز خصائصه وإمكاناته التمويلية يف
الواقع االقتصادي.

الكلمات املفتاحية :بيع السلم ،تطبيقات املعاصرة ،املصارف اإلسالمية ،إندونيسيا

Abstract
This research aims to determine the importance of the applications of salam
contract on Islamic banking in Indonesia, it focuses on discussing the legality
and validity aspects related to salam contract in sharia view. The research also
determines in terms of how the contemporary application of salam contract on
Islamic banking and the areas of its applications in Indonesia. The research uses
descriptive and analytical methods by viewing library resources and personal
interviews with experts and employees on Islamic banking in Indonesia. The
results of the research concluded that salam contract is in accordance with the
demands of financing and is needed to become one of the sharia-based financing
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products. It concludes that this contract still require a lot of theoretical and applied
studies and research to highlight its financial characteristics and capabilities in the
economic reality.
Keywords: Salam Contract, Contemporary Applications, Islamic Banking,
Indonesia

المقدمة.
شهد الثلث األخري من القرن العشرين بعثا جديدا لالقتصاد اإلسالمي على خمتلف
املستويات النظرية والتطبيقية ،وكان من أبرز مظاهر هذا البعث ظهور "املصرفية اإلسالمية"
اليت منت وتطورت مؤسساهتا خالل هذه الفترة كما وحجما وانتشارا وتأثريا ،فبعد بدايات
متواضعة ومناذج حمدودة تطورت إىل "صناعة مالية" تشكل رقما مهما يف اقتصاديات العديد
من البلدان ،واتسع نشاطها ليشمل كل القارات ،وحازت بذلك على االهتمام واالعتراف يف
احملافل االقتصادية العاملية.
وقد قامت املصرفية اإلسالمية على منظومة فكرية وتشريعية متكاملة مستمدة من
مباديء الشريعة اإلسالمية اليت حتظر الفائدة الربوية وتستبعدها من مجيع أنواع التعاقدات
واملعامالت املالية ،وما يستتبع ذلك من إجياد واستحداث صيغ وأدوات مالية بديلة متوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقد رجع العلماء واخلرباء يف العمل املصريف اإلسالمي إىل فقه املعامالت املالية حبثا
ودراسة واجتهادا وتطويرا فكان عملهم هذا مبثابة اإلحياء هلذا القسم الثري من الفقه اإلسالمي،
وأمثر ذلك تطوير واستحداث تشكيلة واسعة من الصيغ واألدوات املالية واملصرفية اليت ختتص هبا
املصرفية اإلسالمية كصيغة السلم واالستصناع وغريمها.
ومازال العمل بصيغة السلم حمدودا جدا يف املصارف اإلسالمية ،وقد قام الباحث
بعمل دراسة ميدانية للمصارف اإلسالمية يف إندونيسيا ،ومل جيد أي مصرف يطبق عقد السلم
كصيغة من صيغ التمويل ،كما قام بدراسة مستندية من وقائع الوثائق األساسية (النظام
األساسي ،عقد التأسيس ،التقارير السنوية) ،لعدد يقرب من إحدى عشر مصرفا إسالميا
وعدد النوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية ( ٢٥نافذة) واملصارف الريفية احلكومية اإلسالمية
( ١٣٨مصرفا) مل جيد صيغة السلم مطبقة .وإن كان ينص يف بعض األنظمة األساسية هلذه
املصارف أن السلم إحدى صيغ االستثمار .وذلك راجع بالدرجة األوىل إىل أن صيغة السلم
مازالت حتتاج إىل تنقيح من أجل بلورة الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية وفق املعطيات
املعاصرة.
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وألجل ذلك فمن الضروري أن نتعرف على حقيقة بيع السلم و طريقة تطبيقاته يف
عصرنا احلاضر ،هل هو صيغة من صيغ التمويل ا ملناسب االستثمار يف املصارف اإلسالمية
يف إندونيسيا أم ما زال بعيدًا؟ .وهذا البحث حماولة لدراسة هذا البيع الـهام يف إطاره
الشرعي واالقتصادي ،وإبراز أمهيته التمويلية واالستثمارية يف التطبيقات املعاصرة ،وإلقاء
أطروحة عن كيفية تطبيقاته يف املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا.
منهج البحث.
نوع هذا البحث هو منهج البحث الوصفي ،ويعترب الوصفي من املناهج الرئيسية
يف البحوث اإلنسانية واالجتماعية على دراسة الظاهرة 1.وكذالك مبنهج البحث التحليلي
وهو حبث وصفي أساسيا 2،ومن خالل عرض موارد املكتبة واملقابالت الشخصية مع اخلرباء
واملوظفني يف جمال اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف إندونيسيا.
تعريف السلم ومشروعيته.
السلم لغة :بفتح السني والالم إسم مصدر ألسلم ،ومصدره احلقيقي اإلسالم،
والسلم يف اللغة مبعىن السلف ،إال أن السلم لغة أهل احلجاز ،والسلف لغة أهل العراق ،وهو
أن تعطي ذهبا وفضة يف سلعة معلومة إىل أمد معلوم 3،ويعين به استعجال رأس املال وتعجيله.
ومسي سلما لتسليم رأس املال يف اجمللس ،وسلفا لتقدمي رأس املال 4.فالسلف أعم من السلم،
ألنه يطلق على القرض 5.ولذلك فضل ُ
لفظ السلم لغلبة استخدامه يف الفقه على هذا العقد
6
دون سواه ،خبالف لفظ السلف الذي يطلق عليه وعلى غريه.
أما يف اصطالح الفقهاء :فقد تقاربت ألفاظ الفقهاء يف التعريف هبذا العقد :فعرفه
األحناف بأنه بيع آجل بعاجل 7.وعرفه املالكية بأنه :عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري
عني وال منفعة غري متماثل العوضني 8.وعرفه الشافعية بأنه عقد على موصوف يف الذمة ببدل
 )1حممود أمحد درويس ،مناهج البحث في العلوم اإلنسانية (مصر :مؤسسة األمة العربية للنشر
والتوزيع 2018 ،م) ،ص71 .
 )2حممد علي اخلويل ،كيف تكتب بحث (األردن :دار الفالح للنشر والتوزيع 2001 ،م) ،ص55 .
 )3حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر للطباعة والنشر ١٩٩٢ ،م) ،ج،١٢ .
ص٢٩٥ .
 )4شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج (بيروت :دار الفكر 1993 ،م)
ج ،3 .ص3 .
 )5ابن منظور ،لسان العرب ،...ص290 .
 )6حممد صالح حممد الصاوى ،مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية (املدينة املنورة :دار التوزيع،
 1990م) ،ص247 .
 )7حسني بدر الدين العيىن ،البناية في شرح الهداية (بريوت :دار الفكر 1993 ،م) ،ج ،6 .ص605 .
 )8أبو عبد اهلل حممد اخلرشي ،شرح الخرشي على مختصر خليل (بريوت :دار الفكر 1991 ،م) ،ج.
 ،5ص202 .
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يعطى عاجال 9.وعرفه احلنابلة بقوهلم :أن يسلم عينا حاضرة يف عوض موصوف يف الذمة
10
إىل أجل.
وال شك يف أن هذه التعريفات متقاربة ،إال أهنا ختتلف طوال وقصرا من ناحية،
ومشوال لبعض شروط السلم أو عدم مشول لذلك من ناحية أخرى ،وخنتار من هذه التعريفات
تعريف الشافعية ألحكامه ،ودقته يف الداللة على املقصود.
علة التسمية.
وسبق ذكرنا أن السلم مبعىن السلف ،فأسلم وأسلف مبعىن واحد ،وكل من اللفظني
يستخدم يف التعبري عن هذا العقد ،وقد جاءت السنة باللفظني مجيعا .قال صلى اهلل عليه
وسلم" :من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم 11".وقال صلى اهلل
عليه وسلم" :من أسلم يف شيئ فال يصرفه إىل غريه 12".وقيل :السلف أعم ألن السلف تقدمي
13
رأس املال والسلم تسليمه يف اجمللس.
مشروعية السلم.
َ ْ

َ
َ َ ْ
الذ ْي ن� َء َام ُن ْوا ِإذا ت َد َاين ُت ْـم ِب َد ْي ٍ ن� ِإ ٰىل أ َج ٍل ُّم َس َّم
فمن القرآن ،قول اهلل تعاىلٰ {:يـ ُّـأي َـها ِ

فاك ُت ُب ْو ُه 14}...والدين شامل لكل ما يثبت يف الذمة من احلقوق املالية ،وليس من الالزم أن
يكون الدين نقدا ،بل قد يكون مواد موصوفة يف الذمة ،من األغذية كالقمح أو الشعري ،أو
مصنوعات حمددة باجلنس والوصف ،كاألقمشة ،أو الورق ،أو السيارات ،أو األليات ،أو من
املواد اخلام كالنحاس واحلديد والنفط ،أو غريها.
ومن هنا قال ابن عباس رضي اهلل عنهما" ،أشهد أن السلف املضمون إىل أجل
 )9حيي بن شرف النووى حمي الدين أبو زكريا ،روضة الطالبين وعمدة المفتين (بريوت :املكتب
اإلسالمي 1985 ،م) ،ج ،4 .ص1 .
 )10موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقدسي ابن قدامة ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل
(بريوت :دار الفكر 1987 ،م) ،ج ،4 .ص312 .
 )11حممد بن امساعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب السلم ،باب السلم يف كيل معلوم (اخلرطوم:
دار السودانية للكتب 1980 ،م) ج ،3 .ص 111 .رقم .2240 :وأخرجه أيب احلسني مسلم بن احلجاج ،صحيح
مسلم ،كتاب املساقاة ،باب السلم (اخلرطوم :دار السودانية للكتب 1991 ،م) ،ج ،5 .ص ،55 .رقم4202 :
 )12أيب داود سليمان بن السجستاين األزدي ،سنن ابي داود ،كتاب اإلجارة ،باب السلف ال حيول،
(اخلرطوم :دار السودانية للكتب 1991 ،م) ،ج ،2 .ص ،293 .رقم3470 :
 )13حممد ابن الشيخ العالمة علي بن آدم بن موسى األتيويب الولوي ،شرح سنن النسائي (مكة :دا ۤرال
بروم للنشر والتوزيع 2003 ،م) ،ج ،35 .ص75 .
 )14سورة البقرة282 :
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مسمى قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه 15.مث تال هذه اآلية .ووجه داللة اآلية على مشروعية
16
السلم أنه نوع دين ،واآلية أقرت الدين وأجازته فيكون السلم جائزا.
ومن السنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ما روى عن ابن عباس أنه قال :قدم النيب
صلى اهلل عليه وسلم املدينة ،والناس يسلفون يف السنتني والثالث فقال صلى اهلل عليه وسلم:
17
"من أسلف يف شيئ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم" .متفق عليه.
وما روى عن عبد الرمحن بن أبزى وعبد الرمحن بن أيب أوىف قاال(( :كنا نصيب املغامن
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم يف احلنطة
والشعري والزبيب إىل أجل مسمى)) قيل :أكان هلم زرع أو مل يكن ؟ قاال :ما كنا نسأهلم
18
عن ذلك.
ويف رواية :كنا نسلف على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر يف
احلنطة والشعري والزبيب والتمر وما نراه عندهم 19.وأما ما روى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
هنى عن بيع ما ليس عند اإلنسان ورخص يف السلم فالظاهر أنه مركب من حديثني :حديث:
ال حيل سلف وال بيع ...إىل أن قال :وال تبع ما ليس عندك 20،وحديث الرخصة يف السلم
السابق :من أسلف يف شيئ ...احلديث ،وهلذا اكتفينا حبديث الرخصة يف السلم ألنه هو
املقصود يف هذا الباب.
وأما يف اإلمجاع ،جاء يف معظم كتب الفقه أن الصحابة أمجعوا على جواز السلم –
ويستدل هذا اإلمجاع بتعاملهم به من عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم من غري نكري .يوضح هذا
ما رواه البخاري – قال" :اختلف عبد اهلل بن شداد بن اهلاد وأبو بردة يف السلف ،فبعثو يب إىل
ابن أيب أوىف رضي اهلل عنه فسألته فقال :إنا كنا نسلف على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وأيب بكر وعمر يف احلنطة والشعري والزبيب والتمر 21.وسألت ابن أبزى :فقال مثل
ذلك ،ويقول ابن قدامة" :وأما اإلمجاع فقال ابن منذر :أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم
 )15وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكوت ،الموسوعة الفقهية (الكويت :وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية 1983 ،م) ،ج ،11 .ص312 .
 )16مصطفى سعيد اخلن ،مصطفى البغا ،علي الشرجبي ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي
(دمشق :دار القلم 1989 ،م) ،ج ،6 .ص52 .
 )17البخاري ،صحيح البخاري ،...باب السلم يف كيل معلوم ،ج ،3 .ص 111 .رقم2240 :
جل معلُو ٍم ،ج ،3 .ص ،114 .رقم2255 :
 )18نفس املرجع ،باب السلَ ِم إِلَى أَ ٍ
 )19أمحد بن حممد بن حنبل ،المسند (دمشق :دار القلم 1986 ،م) ،ج ،5 .ص ،238 .رقم:
 .22041أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،سنن النسائي ،كتاب البيوع ،باب السلم يف الزبيب (دمشق:
دار القلم 1986 ،م) ،ج ،7 .ص ،290 .رقم .4615 :قال الشيخ األلباين :صحيح.
 )20أيب داود ،سنن ابي داود ،...ج ،3 .ص ،302 .رقم3505 :
 )21البخاري ،صحيح البخاري ،...باب السلم يف كيل معلوم ،ج ،3 .ص ،112 .رقم2242 :
201
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على أن السلم جائز".

22

اختلف الفقهاء يف القياس عن السلم على قولني :القول األول ،مجهور الفقهاء:
السلم شرع على خالف القياس كرخصة مستثناه من القاعدة الشرعية الواردة يف قول
الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :ال تبع ما ليس عندك" 23.والقول الثاين ،البن حزم وابن تيمية
وابن القيم يرون أن :السلم على وفق القياس ،وليس استثناء من قاعدة عامة ،ألنه عقد مستقل
بذاته ،كما يقول ابن حزم 24،أو ألنه كما جيوز تأخري الثمن ،وهو أحد البدلني يف البيع
اآلجل ،جيوز تأخري البدل األخر ،وهو املبيع يف السلم ،أما املنهي عنه يف احلديث الشريف،
25
فهو بيع عني معينة ال موصوفة يف الذمة كالسيل ,وذلك طبقا لتفسري ابن تيمية وابن القيم.
ومثرة هذا اخلالف أن القول مبخالفته للقياس يقضي بعدم قياس غريه عليه ،ألنه من
شروط األصل الذي يقاس عليه أن ال يكون حكم األصل معدوال به عن سنن القياس ،وأن
26
ال يكون على خالف قاعدة مستقرة يف الشرع.
أركان السلم وما يتعلق بها من شروط.

27

من التعريفات اليت سبق أن نقلناها يتضح أن السلم من عقود املعاوضة ،وأنه نوع
من أنواع البيع ،ولذلك متاثلت األركان ،واشترط له ما يشترط يف البيع باإلضافة إىل الشروط
اخلاصة به .وللسلم أركان ثالثة:
•العاقدان :ومها رب السلم واملسلم إليه.
•الصيغة :وهي ما ينعقد به هذا العقد من األلفاظ الدالة عليه.
•املعقود عليه :ويشمل رأس مال السلم ،واملسلم فيه .فاألول هو الثمن والثاين هو املبيع.
 )22موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقدسي ابن قدامة ،المغني والشرح الكبير (بريوت :دار
الفكر 1984 ،م) ،ج ،4 .ص312 .
 )23أيب داود سليمان بن السجستاين األزدي ،سنن ابي داود ،...ج ،3 .ص ،302 .رقم3505 :
 )24أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ،المحلى (اخلرطوم :دار السودانية للكتب،
 1988م) ج ،9 .ص105 .
 )25حممد بن أيب بكر بن أيوت ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل ،إعالم الموقعين (بريوت :دار اجليل،
 1998م) ،ج ،1 .ص350-384 .
 )26حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين مشس الدين أبو الثناء ،بيان المختصر شرح مختصر ابن
الحجاب (اخلرطوم :دار السودانية للكتب 1984 ،م) ،ج ،3 .ص19 .
 )27الركن يف اللغة :اجلانب القوي ،واألمر العظيم ،وما يقوى به من ملك وجند وغريمها ،والعزة
واملنعة .انظر ابن منظور ،لسان العرب ،...ج ،13 .ص185 .؛ الفريوزآبادي ،القاموس المحيط (بريوت :مؤسسة
الرسالة 2005 ،م) ،ص.1201 .
والركن يف إصطالح هو ما يلزم من عدمه عدم احلكم ،ومن وجوده وجود احلكم مع كونه داخال يف
املاهية .انظر عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،الطبعة الثامنة (القاهرة :دار القالم ،بني تاريخ) ،ص119 .؛
عبد الكرمي زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،الطبعة الثانية (بريوت :مكتبة القدس 1986 ،م) ،ص48 .
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ولكل ركن من هذه األركان شروط ال بد من حتققها ليصح هذا العقد ،وسوف نفصل
ذلك كله يف اآلتية:
•العاقدان وما يتعلق هبما من شروط.
السلم نوع من البيوع متيز من غريه بتعجيل الثمن وتأخري املثمن 28،فاألصل أن كل
ما يشترط يف البيع فإنه يشترط يف السلم إال ما كان من النهي عن أن يبيع اإلنسان ما ليس
عنده حيث استثىن السلم من ذلك ملوقع احلاجة .والعاقدان هنا مها :رب السلم وهو املشتري،
واملسلم إليه وهو البائع .فيشترط هلما ما يشترط يف البيع بصفة عامة من أهلية التصرف وهي
29
اليت تكون بالبلوغ والعقل والرشد.
وأشري هنا إىل أنه إذا كان الفقهاء قد اشترطوا يف عقد السلم التنجيز ،ومنعوا التعليق،
فإن ذلك يقتضى عدم صحة السلم من املميز .ألن بيعه موقوف على إذن الويل عند املالكية
واحلنفية 30.ولكنه يصح ،إن كان مسبوقا بإذن الويل عند احلنابلة ،وهو غري صحيح عند
31
الشافعية ،الشتراطهم البلوغ والرشد.
•الصيغة.
اختلف الفقهاء فيما ينعقد به السلم من األلفاظ .فذهب فريق منهم إليه اشتراط
لفظ السلم أو السلف خاصة وهو قول الظاهرية 32والشافعية 33،وزفر من احلنفية .وذهب
اآلخرون إىل جواز انعقاده بلفظ السلم ،وبلفظ السلف ،وبكل ما ينعقد به البيع من األلفاظ،
36
وهم احلنابلة 34،واألحناف-35عدا زفر-وبعض الشافعية.

ص356 .

 )28علي حمي الدين القره داغي ،بحوث في االقتصاد اإلسالمي (بريوت :مؤسسة الرسالة 1990 ،م)
 )29غريب اجلمال ،النشاط اإلقتصادي في ضوء الشريعة اإلسالمية (القاهرة :دار الشرق 1977 ،م)

ص97 .
 )30حممد توفيق رمضان البوطي ،البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها (بريوت :دار الفكر،
 1996م) ،ص140 .
 )31القره داغي ،بحوث في االقتصاد اإلسالمي ،...ص356 .
 )32ابن حزم ،المحلي ،...ج ،10 .ص45 .
 )33مشس الدين حممد بن أمحد الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (بريوت :دار الفكر1984 ،
م) ،ج ،4 .ص183-182 .
 )34منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات (بريوت :عامل الكتب 1993 ،م)،
ج ،3 .ص214 .
 )35عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع (بريوت :دار الكتب العريب 1986 ،م) ،ج ،7 .ص3147 .
 )36أبو إسحاق الشريازي ،المهذب (اخلرطوم :دار الكتب 1980 ،م) ،ج ،1 .ص297 .
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ووجه ما ذهب إىل الفريق األول 37:أن األصل هو عدم جواز السلم ألنه بيع ما
ليس عند اإلنسان وهو منهي عنه ،إال أن الشارع رخص فيه بلفظ السلم فوجب أن يقتصر
عليه .وأما الفريق اآلخر فقد وجه قوله 38:بأن السلم بيع ،فينعقد مبا ينعقد البيع ،فالسلم أحد
أفراد البيع إال أنه متيز بتعجيل الثمن وتأخري الثمن .والذي نراه هو جواز انعقاد السلم بكل
ما يدل عليه من األلفاظ إذا تبني منها اجتاه إرادة املتعاقدين إىل هذا العقد ألن العربة يف العقود
ملعانيها قبل ألفاظها.
•املعقود عليه .ويشمل املعقود عليه يف السلم :رأس املال وهو الثمن ،واملسلم فيه وهو
املبيع.
وللسلم شروط البد منها لكي يقع صحيحا ،بعضها يرجع إىل رأس مال السلم،
وبعضها يرجع إىل املسلم فيه .وسوف نبيّن ذلك فيما يأيت:
أوال :الشروط التي ترجع إلى رأس المال.
•الشروط املتفق عليها.
الشرط األول :تعجيل رأس املال وتسليمه للبائع يف جملس العقد.
اتفق مجهور الفقهاء 39إىل ضرورة تعجيل رأس املال يف السلم حبيث يتم
تسليمه يف اجمللس قبل التفرق .فان افترقا من اجمللس قبل القبض مل يصح السلم،
ألن رأس املال إن كان نقودا ومل تقبض يف اجمللس ،فقد افترقا عن بيع دين بدين،
ألن النقود ال تتعني ،فال يقع العقد إال على دين يف الذمة هو السلم ،ودين أخر يف
الذمة هو املبيع املسلم فيه.
واملذهب املالكي 40وحب قبضه حقيقة أو حكما ،فأجازوا تأخريه إىل
ثالثة أيام ولو كان ذلك بشرط ،فإذا زاد عن ثالثة أيام وكان ذلك عن شرط فسد،
وكذلك إذا فحشت الزيادة كما لو أخر إىل حلول أجل السلم ،أما إذا مل تفحش
ومل تكن عن شرط فقد اختلف يف ذلك ،ولكن األصح أيضا هو فساد السلم
بذلك.
 )37الكاساين ،بدائع الصنائع ،...ص3147 .
 )38نفس املرجع
 )39الشربيني ،مغني المحتاج ،...ج ،2 .ص102 .؛ ابن قدامة ،المغني والشرح الكبير ،...ج،4 .
ص334 .؛ ابن حزم ،المحلي ،...ج ،10 .ص54-53 .
 )40أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد القرطيب ،المقدمات الممهدات (القاهرة :دار الكتب
احلديثة 1997 ،م) ،ج ،2 .ص19 .؛ اخلرشي ،شرح الخرسي علي مختصرخليل ،...ج ,5 .ص217 .
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الشرط الثاين :أال جيمع بني رأس املال واملسلم فيه.
•الشروط املختلف فيه.
الشرط األول :هل يشترط يف رأس مال السلم أن يكون معلوما؟ .اختلف
الفقهاء يف هذه املسألة ،هل يشترط يف رأس مال السلم أن يكون معلوم القدر؟ أم
تكفي اإلشارة إليه فحسب؟ .فذهب مجهور الفقهاء إىل االكتفاء مبشاهدته أو
41
اإلشارة إليه.
وذهب احلنابلة يف أحد الروايتني 42،والشافعية يف املرجوح عندهم 43وأبو
حنيفة إىل ضرورة العلم به قدرا وصفة وعدم االكتفاء باملشاهدة وحمل ذلك عند أيب
حنيفة إذا كان رأس املال مما يتعلق العقد بقدره من املكيالت واملوزونات
44
واملعدودات املتقاربة.
ثانيا :الشروط التي ترجع إلى المسلم فيه.
يشترط يف املسلم فيه عدة شروط ،بعضها متفق عليه ،وبعضها خمتلف
فيه :الشرط األول ،أن يكون معلوم القدر .وذلك بأن ينضبط مبا ينضبط به عادة
من كيل فيما يكال ،أو وزن فيما يوزان ،أو عدد فيما يعد ،أو زرع فيما يزرع،
فإن كان جمهوال ،أو ضبط مبجهول فسد ،وهذا الشرط موضع اتفاق بني الفقهاء
45
يف اجلملة.
الشرط الثاين ،أن يكون منضبط الصفة .كما جيب العلم بقدر املسلم فيه
جيب كذلك العلم بصفته ،خصوصا ما ختتلف به القيمة من األوصاف مما جرت
عادة الناس أال يتغابنوا مبثله ،وذلك منعا للجهالة اليت تفضي إىل املنازعة وتوجب
فساد العقد ،فاملبيع يف السلم ليس حاضرا ألن السلم :بيع موصوف يف الذمة،
فالبد إذن من العلم بصفاته على وجه يتميز به عن غريه ،وقد وقع اإلمجاع على
46
هذا االشتراط يف اجلملة.
 )41لشربيين ،مغني المحتاج ،...ج ،4 .ص337 .
 )42ابن قدامة ،المغني والشرح الكبير ،...ج ،4 .ص337 .
 )43الشربيين ،مغني المحتاج ،...ج ،2 .ص231-104 .
 )44كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي /ابن اهلمام احلنفي ،شرح فتح القدير (بريوت :دار
إحياء التراث العريب 2001 ،م) ،ج ،7 .ص90 .
 )45حسن أيوب ،فقه المعامالت المالية في اإلسالم (القاهرة :دار العلم 2002 ،م) ،ج ،1 .ص.
193
 )46البوطي ،البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها ،...ص148 .
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الشرط الثالث ،أن يكون دينا يف الذمة .يشترط يف املسلم فيه أن يكون
دينا يف ذمة املسلم إليه 47،فلو أسلم يف عني مل يصح ،احترازا من بيع معني يتأخر
قبضه ،وملا يف ذلك من الغرر ألنه ال يدرى :أتسلم هذه العني إىل األجل أم ال؟.
الشرط الرابع ،أن يكون معلوم األجل .اتفقت كلمة الفقهاء على أن
السلم املؤجل البد أن يكون إىل أجل معلوم وذلك منعا للجهالة املفضية إىل
48
الشقاق أو التنازع.
الشرط اخلامس ،القدرة على التسليم .وقد اتفق الفقهاء 49على معىن هذا
لشرط يف اجلملة ،ويقصد به أن يكون املسلم فيه عام الوجود عند احملل ،فإن أسلم
يف منقطع عند احملل ،كالرطب يف الشتاء ،والعنب يف غري وقته مل يصح.
ثالثا :مجاالت لتطبيق السلم في المصارف اإلسالمية.
إن الفقهاء الرواد عندما تناولوا موضوع السلم أوردوا أمثلة وصورا فقهية ملا
كان حيدث يف أزماهنم ،ونظرا ألن الظروف املعاصرة أفرزت أمورا جديدة تغاير ما
كان موجودا لديهم ،وأن عقد السلم مل ينل حظا كبريا من الدراسة يف الوقت
احلاضر ،لذا فإنه من املناسب أن حناول إبراز أهم جماالت الذي ميكن تطبيق السلم
فيها:
•تطبيق السلم يف اجملال الزراعي.
نظرا لطبيعة اجملتمعات اليت وجد فيها الفقهاء الرواد ،من حيث كوهنا
جمتمعات تعتمد على الزراعة ،وما يتصل هبا من تربية احليوان والصيد بدرجة كبرية،
فإن هذا اجملال لقي منهم عناية كبرية عند حبث مسائل السلم ،من حيث حتديد ما
يصلح للسلم منها وكيفية ضبطها ،فتناولوا احملاصيل التقليدية :كالقمح والشعري
واألرز والقطن ،والفواكه 50:كالرمان والبطيخ واملوز والسفرجال والربتقال
والعنب ،واخلضروات :كاخليار والقثاء والبصل وغريها.

ص217 .

 )47ابن قدامة ،المقنع ،...ج ،2 .ص94 .؛ اخلرشي ،شرح الخرسي علي مختصر خليل ،...ج,5 .

 )48ابن حزم ،المحلي ،...ج ،10 .ص ،62 .ص45 .؛ وابن قدامة ،المغني والشرح الكبير ،...ج.
 ،4ص328 .
 )49ابن قدامة ،المغني والشرح الكبير ،...ج ،4 .ص332 .؛ ابن حزم ،المحلي ،...ج ،10 .ص.
62
 )50حممد صالح حممد الصاوى ،مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية ،...ص282 .
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•تطبيق السلم يف اجملال الصناعي
ذكر الفقهاء أن عقد السلم يف الصناعات يدور بني السلم واالستصناع،
وأن الثالثة ما عدا احلنفية-يعتربونه سلما ،وهذا ما سنتناوله يف الفقرة األتية:
(أ) نوع املنتجات الصناعية اليت تكون حمال للسلم:
لقد ذكر الفقهاء أن السلم يف الصناعات بأمثلة لبعض املنتجات اليت
كانت يف أزماهنم وطبقا لطريقة اإلنتاج السائدة ،ولذا اختلفوا يف السلم يف بعض
املنتجات الصناعية بني اجلواز وعدمه ،وهذا اخلالف يرتبط بأمرين:
األول :تعدد أو عدم تعدد اخلامات الداخلة يف املنتج ،فاألوىل وهي
املنتجات املصنعة من مادة خامة واحدة كالسيوف والثياب وهذه ال خالف على
جواز السلم فيها ،أما الثانية :وهي املصنعة من خامات خمتلفة ،أو ما يعرب عنه يف
كتب الفقه ((بالسلم يف املخلوط)) واحلكم عليه أنه ال جيوز السلم فيه ،كما يقول
ابن قدامة يف املغىن والشرح الكبري" 51:وال يصح فيما جيمع أخالطا مقصودة غري
متميزة".
الثاين :أما األمر األخر الذي يرتبط بتحديد املنتجات اليت جيوز السلم
فيها ،فيتعلق بطريقة اإلنتاج ،وما تؤثر فيه على إمكانية حتديد املنتج مبقاييس
حمددة ،حيث إنه يف ظل اإلنتاج اليدوي بالكامل يصعب حتديد مواصفات املنتج،
ألن تكراره بنفس املواصفات أمر يصعب على العامل اليدوي ،وملا كانت طريقة
اإلنتاج اليدوي هي السائدة يف املاضي ،لذلك فإهنم اختلفوا يف جواز السلم
فيها ،فيقول صاحب مغين احملتاج" 52:وال يصح السلم يف خمتلف أجزاؤه ،كربمة
معمولة (وهي القدر) وجلد علي هيئته ،ومعمول حنو كوز وطست وحنومها
كاألباريق".
(ب) السلم يف منتجات مصنع بعينه:
وترتبط هذه القضية بشرط القدرة على التسليم ،ولقد أوردها فقهاء
املالكية 53حتت مسألة (تعيني املعمول منه أو العامل) يف السلم يف الصناعات ،ولقد
اختلفوا يف جواز السلم فيه ،فمن مل جيزه علل ذلك بالغرر كما جاء يف قوهلم :فإن
شرط عمله من حناس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو شرط عمل رجل بعينه مل
جيز ولو نقده ،ألنه ال يدري أن يسلم ذلك احلديد والنحاس والظواهر ،أو يسلم
 )51ابن قدامة ،المغني والشرح الكبير ،...ج ،4 .ص538 .
 )52الشربيين ،مغني المحتاج ،...ج ،2 .ص114 .
 )53نفس املرجع ،ص134 .
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ذلك الرجل إىل ذلك األجل أم ال ،فذلك غرر ،إذ قد يسلم فيعمله له قبل األجل
أو ميوت قبل األجل فيبطل السلف ،ومن أجاز السلم فيه قال" :إن كان الصانع
معينا واملصنوع منه غري معني ،وهو ال يستدمي عمله ،فقد أعطوه حكم السلم يف
األجل وتقدمي رأس املال وأجازوه للضرورة".
•تطبيق السلم يف اجملال التجاري.
السلم خري وسيلة إلمتام الصفقات التجارية وتطبيق مصلحة للبائع
واملشتري .والتجارة تعلو مبقدار املخاطرة فيها ،فأعالها النقل من قطر إىل قطر،
ويليها النقل يف املدينة الواحدة ،والعلو يف التجارة عند الفقهاء يتبع املخاطرة ،ألن
النقل كما يرون من إقليم إىل إقليم يتعرض فيه الغافل خلطر احلريق وخطر البحار
والتعرض للخسارة تبعا لذلك ،مث التعرض لعطب البضائع ونقصها لطول املدة
54
وطول املسافة ،وتلك هي التجارة اخلارجية.
وتستطيع املصارف اإلسالمية أن تقوم بشراء املواد األولية من املنتجني
مباشرة سلما وتغري تسويقها عامليا بأسعار جمزية .وعقد السلم يسهل للتجار أن
55
حيصلوا على املال عاجال مقابل التزامهم بتسليم سلع موصوفة يف وقت آجل.
تطبيق السلم في المصارف اإلسالمية في إندونيسيا.
•حملة تارخيية عن املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا.
لقد عرفت إندونيسيا بصناعة الصريفة اإلسالمية عام  1992م 56،حيث أسس أول
بنك إسالمي ،وهو بنك معامالت إندونيسيا ،إال أن منوها مل يتجاوز منوها منذ عام 2000
م  2018 -م متوسط  2،5يف املائة ،إىل  5يف املائة ،فيما بلغ عدد املصارف اإلسالمية
يف إندونيسيا بنهاية عام  2018م أربعة عشر مصرفا وعدد النوافذ املصارف اإلسالمية
يف املصارف التقليدية  20نافذة واملصارف الريفية احلكومية اإلسالمية  160مصرفا ،إال
أن صانعي القرار يف إندونيسيا مل ينتبهوا للقوة املالية هلذه الصناعة الواعدة إال مؤخرا،
فسعوا جملاراة جرياهنم ،عرب حتفيز هذه الصناعة واالهتمام هبا ،فسنوا التشريعات اخلاصة هبا،
وأصدرت احلكومة بعض اإلصدارات السيادية للصكوك اإلسالمية.
 )54علي عبد الرسول ،المبادئ االقتصادية في اإلسالم( ،مكة :دار السودانية للكتب 2003 ،م)،
ج ،1 .ص89 .
 )55انظ :االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،األصول الشرعية واألعمال المصرفية في اإلسالم (ديب:
املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية 2006 ،م) ،ج ،5 .ص341 .

56 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Grafindo
Press, 2005), hlm. 24; Muhamad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari Teori Ke Praktek
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25
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لقد أمثرت هذه التدابري احلكومية الرامية لتحفيز هذه الصناعة منوا غري مسبوق
يف أصوهلا ،حيث بلغت نسبة النمو هناية  2009م حنو  37يف املائة ،مقارنة بعام 2010
م ،كما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو يف عام  2014م حنو  81يف املائة ،وفقا لتقرير نشرته
صحيفة (جاكرتا بوست) ،إال أنه ومع نسب النمو العالية اليت حققتها أصول صناعة الصريفة
اإلسالمية يف إندونيسيا مؤخرا ،فما زالت نسبة هذه األصول من جممل أصول الصناعة املالية
حىت يومنا هذا ال تتجاوز  5يف املائة ،وهو رقم ال يتناسب مع ما متلكه هذه الدولة من
حمفزات لنمو هذه الصناعة.
ومن مث فإن من املتوقع أن تسعى احلكومة لزيادة نسبة مسامهة هذه الصناعة يف جممل
الصناعة املالية عرب زيادة احملفزات الضريبية وسن املزيد من التشريعات القانونية املالئمة هلا،
وإصدار املزيد من الصكوك السيادية والقيام بالتمويل عن طريق بيع السلم وما أشبه ذلك.
•التمويل بصيغة السلم يف املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا.
لقد انتشرت فكرة حول موضوع بيع السلم لدى اجملتمع اإلندونيسي أهنم قالوا إنه
بيع ال خيتلف عن بيع ( .)IJONبيع السلم ليس هو نفسه بيع ( ،)IJONألن شرطا من شروط
بيع السلم حتديد نوعية وكمية السلع وتاريخ التسليم واالتفاق عليها مسبقا ،حىت ال يوجد
هناك عناصر الغموض (الغرر) .لذلك ،عندما حتصد مثار أقل من لذلك ،جيب على البائع
الوفاء باألشجار األخرى .ولكن إذا كان األمر خالفا عن ذلك ،فالزيادة تكون مملوكة من
قبل البائع 57.وإن بيع السلم يف املصارف اإلسالمية ميكن تطبيقية يف جماالت خمتلفة كالزراعة
والصناعة وغري ذلك من اجملاالت الواسعة من اجملاالت املعاصرة.
•جماالت التعامل بعقد السلم الذي ميكن تطبيقه يف إندونيسيا.
إن صيغة السلم يف حاجة إىل بلورهتا يف قواعد عمل حمددة وخطوات فنية وفق
املعطيان املعاصرة خاصة وأن تاريخ بعض البالد اإلسالمية شهد استغالل بعض أرباب
األموال الصغار الزراع واملنتجني حتت ستار بيع السلم ،مما أدى إىل أن يكون هذا األسلوب
وسيلة الستغالهلم أسوأ استغالل ،وليس إلعانتهم وحتسني إنتاجهم و زراعتهم إىل مستوى
58
أفضل.
ولذلك فإن على املصارف اإلسالمية اإلندونيسية بصورة خاصة القيام بالعمل على
إعادة صورة بيع السلم إىل واقع التعامل احلديث يف إطار من الضوابط الشرعية حيقق العدل
للمتعاقدين والرقي باجملتمع .وميكن تطبيقها يف اجملال التايل:
57 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari Teori Ke Praktek..., hlm. 111

 )58حممد عبد احلليم عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم (القاهرة :دار الكتب،
 2000م) ،ص66 .
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 )1متويل املزارع:
تعد الزراعة النشاط االقتصادي الرئيسي يف إندونيسيا .وتشمل املزارع
اإلندونيسية ،املزارع الكبرية اليت تنتج منتجات زراعية كثرية ،منها :الرز 59،النب،
واملطاط ،وقصب السكر ،والشاي ،والتبغ ،هبدف التصدير.
ويزرع األرز ،احملصول الغذائي الرئيسي ،يف مزارع صغرية ،كما تنتج
املزارع الصغرية ،املوز واملينهوت (الكاسافا ،نبات يستخرج من جذوره نشاء
مغذ) ،ولب جوز اهلند اجملفف ،والذرة ،والفول السوداين ،والتوابل ،والبطاطا
احللوة ،واملنتجات اآلسيوية األخرى .ويعد املطاط ،احملصول النقدي الرئيسي.
وهو أهم الصادرات الزراعية ،كما يريب بعض املزارعني ،اجلاموس املائي ،واألبقار
واملاعز ،والدواجن ،واللحوم وغري ذلك 60.وميارس املزارعون يف الكثري من اجلزر
اإلندونيسية األخرى ،نظام الزراعة املتنقلة ،فيقطعون الغابة ،وحيرقوهنا ،ويزرعون
مكاهنا احملاصيل لبضع سنوات ،حىت جتهد التربة ،فينتقلون إىل منطقة جديدة،
وهكذا.
فيستطيع املصرف أن ميول الزراع لدورة زراعية تقل يف العادة عن سنة.
فاملزارع يلجأ للمصارف اإلسالمية ،ويتعجل الثمن لشراء مستلزمات زراعته على
أن يعطي للمصرف جزءا من حمصوله يف هناية العام الزراعي أو عند حصاده 61.وهذا
سيحقق التنمية الزرعية .وإىل يومنا هذا فأن التمويل املصريف االسالمي جملال الزراعة
62
يف إندونيسيا مازال حمدودا.
 )2متويل املصانع:
اشتهرتإندونيسياباملنتجاتاملختلفة،والصناعاتمنضمنمصادرإنتاجاليتهلا
دور كبري يف تنمية االقتصادية االندونيسية .ومن املصانع املشهورة مصنع الطائرات
( )Dirgantaraوغريها من املصانع املشهورة وطنيا وعامليا.
ومثال تطبيقها هو الشركة الذي حيتاج إىل التمويل لشراء اجلهاز الذي سيتم
استخدامه لألعمال التجارية فترة ،جين مثار األعمال اليت يتوقع أن جترى الشهر
املقبل بطبيعة احلال .فإن الشركة تقترض املال من البنك مث تدعو البنوك اإلسالمية
 )59شيسف صاحل كورنياوان" ،استثمار أموال الوقف يف إندونيسيا "،رسالة املاجستري( ،جامعة سلطان
شريف على بروناي دار السالم 2010 ،م) ،ص4810 .

60 Ashari, "Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di
Indonesia," Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol. 7, no. 1 (2009), hlm. 13-27
61 Syafi'i Antonio, Bank syariah dari Teori Ke Praktek..., hlm. 112
62 M. Nadratuzzaman Hosen, A. M. Hasan Ali, 50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis
Syariah (Jakarta: Salamadani & PKES, 2009), hlm. 31
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لشراء املنتجات وبيعها بعد ذلك للعمالء مع األقساط املتفق عليها.
وكذلك متويل احلرفيني والصناعات الصغرية 63:وذلك من خالل إمدادهم
مبستلزمات اإلنتاج واملواد األولية أو املواد اخلام اليت حيتاجون إليها يف أعماهلم عن
طريق تقدمي مثلهم هلم ،وهذا النشاط يعتمد على معدات خفيفة ومهارات يدوية
أكرب من اعتمادهم على معدات ثقيلة ،فهذه املسامهة من املصارف تؤدي إىل ختفيف
حدة البطالة.
كما تستطيع املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا أخذ منتجات هذه الصناعات
والقيام بتسويقها ملا تتمتع به من قدرة مالية وتسويقية أكرب من أصحاب احلرف
وصغار الصناع .وبذلك تساهم املصارف اإلسالمية يف تنمية احلرفيني وأصحاب
الصناعات الصغرية ،فقدمت هلم التمويل الالزم بال فائدة ربوية ،مما أدى ذلك إىل
خفض املنتجات اليت سينتجها املشروع ،وقامت بعد ذلك بتسويقها يف اجملتمع،
وبذلك يستفيد اجلميع.
أساليب التمويل بصيغة السلم.
أسالب:

ميكن للمصارف اإلسالمية يف إندونيسيا تطبيق السلم يف عملياته التمويلية بثالثة
•املصرف باعتباره مسلما (املشتري/املستصنع).
يتدخل املصرف يف هذه احلالة بوصفه مسلما/مستصنعا ،أي طالبا ملنتجات
زراعية أو صناعية مبواصفات معينة يشتريها من صانعيها أو زارعيها .وقد يستصنع
املصرف هذه املنتجات لنفسه ،ومن مث يتصرف فيها بيعا أو تأجريا أو مشاركة أو
64
قد يقوم بذلك بتوكيل من جهة أخرى.
فقد قامت بعض املصارف اإلسالمية هبذا األمر على سبيل املثال جمموعة
بنك "النيلني للتنمية الصناعية" يف السودان -البنك الصناعي سابقا -الذي تبىن
هذا األسلوب لتمويل الصناعات الصغرية مثل :معاصر الزيتون ومعامل الصابون،
فقد كونت اجملموعة يف هذا اإلطار شركة تقوم بدور املستصنع تتعاقد مع اجلهات
املصنعة على جتهيز املعدات الصناعية املطلوبة ،وبعد ذلك تقوم ببيعها مراحبة إىل
صغار املنتجني واحلرفيني 65.ولذلك ميكن للمصارف اإلسالمية بإندونيسيا القيام

 )63نزيه كمال محاد" ،السلم وتطبيقاته املعاصرة "،جملة جممع الفقه اإلسالمي ( 1996م) عدد التاسع،
ج ،1 .ص607 .؛ ومناقشة األحباث املقدمة يف السلم يف الصفحات  650-640من اجمللة نفسها
64 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm. 216

 )65شوقي أمحد دنيا ،تطبيق صيغة االستصناع والسلم في السودان (اخلرطوم :دار السودانية للكتب،
 ،)2001ص52 .
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مبثل هذا العمل.
صورة1 :
املصرف

الشركة الصناعية

املصرف (املسلم) قام بدفع الثمن مؤجال

(أنظر :فتوى رقم  5لعام  2000م هليئة الشرعية الوطنية االندونيسية)

•املصرف باعتباره مسلما إليه (الصانع).
يتدخل املصرف يف هذه احلالة بوصفه صانعا ،يتلقى طلبات العمالء لتوفري
سلع أو منشآت صناعية أو مبواصفات حمددة وقد ال يتوفر التمويل الكايف للعميل.
فيتعاقد املصرف مع العميل لتلبية طلبه ،ويتفقان على املواصفات والكميات وآجال
التسليم للسلعة والثم.
ومبا أن املصرف ال ميلك –غالبا -مؤسسات أو مقاوالت إلجناز السلع
املتعاقد على صنعها ،فإنه سيعقد عقد السلم املتوازي بصفته مشتريا مستصنعا مع
اجلهة املصنعة لتوفري ما تعاقد على صنعه مع العميل األول.
صورة2 :
								
املصرف

املتعامل

املتعامل (املسلم) قام بدفع الثمن مأجال
(أنظر :فتوى رقم  5لعام  2000م هليئة الشرعية الوطنية االندونيسية)
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•السلم املوازي.
أوال :عقد السلم
 -1املسلم إليه( /الشركة) ) يتقدم إىل املصرف اإلسالمي بطلب املسلم فيه
(سلعة معينة) حلاجات شركتها بكميات ومواصفات حمددة مث دفع الثمن باالتفاق.
 -2املسلم /املصرف :بعد دراسة هذا الطلب واملوافقة عليه يلتزم املصرف
بتصنيع السلعة املعينة وتسليمها يف أجل حمدد وبسعر معني يتفقان عليه وعلى
طريقة تسديده.
66

ثانيا :عقد السلم املوازي
 -1املسلم/املصرف :يعرب عن رغبته يف استصناع السلعة املتعاقد على تصنيعها
يف العقد األول.مث يدفع مثنه إىل املسلم إليه بسعر أرخص مما أخذ من العقد األول.
 -2املسلم إليه( /الصانع) :يلتزم بتصنيع السلعة املعينة وتسليمها يف األجل
احملدد) يكون مطابقا لألجل يف العقد األول أو قبله ويتفق مع املصرف على الثمن
وطريقة سداده.
ثالثا :تسليم وتسلم السلعة
 -1املسلم إليه/البائع :يسلم السلعة إىل املصرف مباشرة أو إىل جهة أو مكان
يتفقان عليه يف العقد.
 -2املصرف يف هذه احلالة كاملسلم واملسل إليه :بعد أخذ السلعة من الصانع
مث يسلم املصرف السلعة إىل املشتري (الشركة) مباشرة أو عن طريق أي جهة
يفوضها بالتسليم مبا يف ذلك تفويض الصانع بتسليم السلعة إىل املشتري ،الذي
يكون من حقه التأكد من مطابقة السلعة املستصنعة للمواصفات املتعاقد عليها،
ويبقى كل طرف مسؤوال جتاه الطرف الذي تعاقد معه.

 )66محاد ،نزيه" ،السلم وتطبيقاته املعاصرة" ،...ص .607 .ومناقشة األحباث املقدمة يف السلم يف
الصفحات  650-640من اجمللة نفسها
213

Vol. 5, No. 2 Desember 2019

بيع ّ
السلم وتطبيقاته المعارصة يف المصارف اإلسالمية يف إندونيسيا

صورة3 :
			
الشركة/املتعامل

			
املصرف

املتعمل/الشركة

(أنظر :فتوى رقم  5لعام  2000م هليئة الشرعية الوطنية االندونيسية)

من خالل اخلطوات العملية لعقد السلم وشكل العالقة بني أطراف عقد السلم ،ميكن
أن نقدم صياغة مصرفية لعقد السلم ،وتتمثل فيما يأيت:
( -1يتقدم املتعامل "طالب التمويل" املسلم إليه" (شركة صناعة املراوح
اإلندونيسية على سبيل املثال) ويعرض عليه أن يبيع له بأسلوب السلم عددا معينا
من املراوح على أن يكون التسليم بعد سنة مثال.
( -2يقوم املصرف بدراسة طلب التمويل بدقة وحاجة السوق إىل هذه السلعة.
( -3بعد أن يقتنع املصرف بالعملية يربم مع املتعامل عقد السلم ،ويسلم إليه
الثمن فورا باألسلوب املتفق عليه ( إبداع الثمن يف حسابه ،حيرر له شيك مصريف،
مينحه اعتمادا)
( -4للمصرف أن ينتظر إىل وقت تسلم املسلم فيه ( املبيع/املراوح ) مثال ،مث
يقوم ببيعها (لنفسه/أو للمتعامل/أو لطرف ثالث) ،وقد تسبق هذه اخلطوة مرحلة
دعاية وإعالن .إذا املصرف قام ببيع السلعة للمتعامل بطريق السلم ،ففي هذه
احلالة تبادل األوراق بينها وبني املتعامل .فقد كان املصرف يف املرة األوىل هو
رب السلم (املسلم/املشتري) واملتعامل هو املسلم إليه (البائع) .ولكن املصرف
يف املرة الثانية هو املسلم إليه (البائع) واملتعامل هو رب السلم (املشتري) الذي
سيتقدم إىل املصرف طالبا شراء هذه السلعة ويستفيد البنك من فروق األسعار
يف كال احلالتني.

Islamic Economics Journal

214

 / AA Huburأأ هوبور

النتائج والتوصيات.
أوال :النتائج
ومن دراسيت ملوضوع بيع السلم وتطبيقاته املعاصرة والذي كان موضوع هذا البحث
توصلت إىل النتائج التالية:
السلم يف املفهوم الفقهي هو عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى
عاجال ،وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس .وأركانه ثالثة:
عاقدان ومها رب السلم واملسلم إليه ،ومعقود عليه ويشمل رأس مال السلم واملسلم
فيه ،والصيغة .ويشترط لصحة عقد السلم باألمور التالية :رأس املال :أن يكون
معجال يف اجمللس وإال فسد العقد وال يشترط العلم برأس مال السلم قدرا أو صفة
إذا كان مشاهدا مشارا إليه ،شأن السلم يف ذلك شأن بيوع األعيان .املسلم فيه:
أن يكون معلوم القدر واألجل ،وأن يكون منضبط الصفة ،وأن يكون دينا يف
الذمة ،وأن يكون مقدورا على تسليمه ،وأال يكون مما جيرى بينه وبني رأس املال ربا
الفضل أو ربا النسيئة.
ميكن للمصارف اإلسالمية يف إندونيسيا أن توظف السلم بثالثة أساليب:
أوال :باعتبار املصرف مسلما (مشتري) ،أي طالبا ملنتجات صناعية /زراعية يشتريها
من بائعيها مث يتصرف فيها لصاحله .وثانيا :باعتباره مسلما إليه ( البائع ) وهو
الغالب) يتلقى طلبات العمالء لتوفري سلع معني فيتعاقد معهم على ذلك .وثالثا:
السلم املوازي ،كما ميكن اإلفادة من عقد السلم يف املصارف اإلسالمية ليكون
بديال عن عمليات اإلقتراض من املصارف الربوية .وذلك يف القطاعات التالية:
الزراعية والصناعية والتجارية .ولكن رغم أن تطبيق السلم ميكن استخدامه يف
املصارف االسالمية يف إندونيسيا ،حىت اآلن مل يطبق السلم كصيغة من الصيغ
التمويلية االستثمارية يف املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا.
ومن ضمن مناذج اخلدمات املصرفية اجلارية يف املصارف التقليدية اليت متكن
تطبيقها يف املصارف اإلسالمية حتت عقد بيع السلم فهو بيع وشراء السيارات
وغريها حسب الضوابط والشروط املذكورة أعاله.
ثانيا :االقتراحات
يف ختام هذه الدراسة ندرج مجلة من االقتراحات والتوصيات هلذا البحث :على
مستوى األحباث والدراسات :موضوع عقد السلم وتطبيقاته املختلفة يف املصارف واملؤسسات
املالية اإلسالمية ،ما زال يتطلب الكثري من الدراسات واألحباث النظرية والتطبيقية إلبراز
كل خصائصه وإمكاناته التمويلية يف الواقع االقتصادي وتطوير أشكال وأساليب جديدة
الستخدامه يف األنشطة واجملاالت االقتصادية املختلفة.
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على مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية :إن أمهية السلم وخصائصه التمويلية
املتميزة؛ توجب على تلك املؤسسات أن تعمل على توسيع مساحة وحجم تطبيق وتوظيف
السلم يف استثماراهتا وعملياهتا التمويلية ،مع ضرورة التطبيق الدقيق للمعايري والضوابط
الشرعية والفنية املتعلقة بذلك.
على مستوى السياسات احلكومية :من واجب السلطات املختصة يف بلداننا أن
تنتبه إىل أمهية وضرورة فتح اجملال للتمويل اإلسالمي مبؤسساته وصيغه للمسامهة يف تنمية
اقتصاديات أوطاننا .وفيما يتعلق بالسلم واألدوات التمويلية املشتقة منه؛ فإن من مسؤولية
احلكومات أن هتيئ البيئة التشريعية والتنظيمية واإلدارية اليت تتيح التطبيق الفعال لتلك الصيغ
وتزيح العراقيل واملعوقات اليت تعترض طريقها.
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