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 ] باب السلم [

اشتملت هذه الرتمجة على  ] باب السلم [هبذه الرتمجة بقوله:  -رمحه هللا  -ترجم اإلمام احلافظ 
بيع السلم يف كتابه  8وهو: بيع السلم، وقد شرع هللا  8نوع من أنواع البيوع اليت شرعها هللا 

 -رضي هللا عنهما  -، فكان حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس Uوعلى لسان رسوله 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ُيلف باهلل أن آية الدين يف آخر سورة البقرة يف قوله تعاىل

أهنا تدل على حل بيع السلم، وكان يقول: "أشهد أن هللا أحل   ژ ڀ  پ پ پ
السلم" مث يقرأ هذه اآلية الكرمية، وكذلك أيضاً: دل على مشروعية بيع السلم عموم قوله تعاىل: 

نص على حل البيع وجوازه، والسلم داخل يف هذا  ,ووجه الداللة: أن هللا   ژ ٹ ٹ ٹژ

 ڤ ڤ    ڤ ٹ ژالعموم؛ ألنه نوع من أنواع البيع، وكذلك دخل السلم يف قوله تعاىل: 

سبحانه  -فقوله   ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

يدل على حل بيع السلم؛ ألنه جتارة من   ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ژ: -
 Uالتجارات تنعقد برتاضي الطرفني فدل هذا على إباحة هذا النوع من البيع، وثبت عن رسول هللا 

أنه رخص يف السلم، وأمجع  -رضي هللا عنهما  -كما يف الصحيحني من حديث عبدهللا بن عباس 
هنا اجتمع دليل الكتاب والسنة وإمجاع األمة على حل السلم وجوازه، ومن  -رمحهم هللا  -العلماء 

 على مشروعية السلم. 

والسلم يف أصل لغة العرب يقال: أسلم الشيء إذا أعطاه، ومنه قوهلم: أسلمت الثوب إىل اخلياط إذا 
أعطيته إياه، واملراد ببيع السلم: بيع موصوف يف الذمة بثمن مقبوض يف جملس العقد، "بيع موصوف 

ُسل م فيه يكون موصوفاً يف الذمة، يقول له: هذه ألف  يف الذمة" وذلك
يف عشرة آصع من  لايرأن امل

التمر، وُيدد نوع التمر إىل أول رمضان أو إىل بداية شهر شوال، فإذا أعطاه األلف فقد أسلم 
وأسلف، أسلم؛ ألنه أعطى فسمي بيع سلم؛ ألنه ُيْسلِّم فيه املشرتي للبائع الثمن يف جملس العقد، 
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يكون مؤجالً، فهذا معىن قوهلم يف التعريف: "موصوف يف الذمة" وذلك  -وهو املثمن فيه  -بيع وامل
يف قوله: عشرة آصع من متر السكري أو العجوة أو الربحي، فهذا موصوف يف الذمة ليس ببيع عني؛ 

وصوف إما أن يقع على معني وإما أن يقع على م -كما تقدم معنا يف مقدمات البيوع   -ألن البيع 
يف الذمة، فبيع السلم بيع موصوف يف الذمة، ومن هنا ال يدخل يف السلم بيع العني، والسبب يف 
هذا: أن بيع العني يفوت العقد بفواته، ومن هنا ال تضمن بقاء العني إىل املدة املتفقة عليها، كما 

 بيانه. -إن شاء هللا تعاىل  -سيأيت 

بعضهم يقول: "بعوض" وهذا أدق. وبعضهم يقول: وقوهلم: "بثمن مقبوض يف جملس العقد"، 
"بثمن" وهذا من حيث الغالب، لكن األصل أن يقال: بعوض مقبوض يف جملس العقد. العوض 

أمر  Uيشمل الثمن واملثمن، ومن هنا صح يف قول طائفة من العلماء السلم يف احليوان؛ ألن النيب 
أن يشرتي البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة،  -ه رضي هللا عنه وعن أبي -عبدهللا بن عمرو بن العا  

حيوانًا حبيوان، وهذا مثمن  U، فأسلم النيب -على القول جبوازه  -فعدوا هذا من السلم يف احليوان 
مبثمن، طبعًا عند من يقول بالعموم ال يشمل هذا التعريف فيكون فيه قصور حينما يقول: "بثمن"، 

 لكن يقال: "بعوض" وهذا أدق.

السلم يف احلقيقة مستثىن من األصل؛ ألن فيه غرر، واألصل يقتضي عدم اجلواز؛ ألنه بيع  بيع
معدوم، ومن هنا قال العلماء: إن بيع السلم رخصة. ومن هنا قال: "ورخص يف السلم" كما جاء يف 

، فلما قيل: "ورخص يف السلم" دل على أنه خارج عن األصل Uالرواية الصحيحة عن رسول هللا 
ذكره املصنف بعد أبواب البيع األصلية؛ ألن عادة العلماء  -باب بيع السلم  -مستثىن، وهذا الباب 

أن يذكروا البيوع اخلاصة بعد البيوع العامة؛ ألن البيوع العامة والقواعد العامة يف البيع  -رمحهم هللا  -
عليها غريها، فإذا قلت: "باب السلم" فمعىن ذلك: أن مجيع أحكام البيع يف األصل أصول ينبين 

ينبغي توفرها يف السلم، مث للسلم شروط خاصة تبىن على تلك الشروط العامة، ومن هنا كان من 
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ا عادة العلماء أن يؤخروا باب السلم وباب اخليار وباب املراحبة كلها بعد أبواب البيع العامة؛ حىت يبنو 
 اخلا  على العام.

يف  Uأي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن رسول هللا  ] باب السلم [: -رمحه هللا  -يقول 
 حل بيع السلم وأحكامه.
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حفظ فيه هذه السنة  Uهذا احلديث الشريف الذي يرويه حرب األمة وترمجان القرآن عن رسول هللا 
أحل بيع السلم يف املدينة، وهذا من  U، أخرب فيه أن النيب -رضي هللا عنه وأرضاه  -املباركة 

 التشريع املدين، والتشريع املدين يأيت على صورتني:

ا كان عليه أهل اجلاهلية يف جاهليتهم مما يتفق مع الشرع وال خيالفه:  الصورة األوىل: أن يأيت إقرارًا مل
كمحاسن العادات وحنوها، واملعامالت املتفقة مع أصول الشريعة. وتارة يأيت باإلنكار، وإذا جاء 
باإلنكار إما أن ينكر الشيء مجلة وتفصياًل فيمنعه وُيرمه، كما يف عقود األنكحة اليت حرمها رسول 

كانت يف اجلاهلية فأبطلها: كنكاح الشغار، ونكاح املتعة. وتارة يثبت بعضه وُيرم البعض:  و  Uهللا 
 كما يف البيوع أحل بعضها وحرم بعضها.

 ،U"املدينة" إذا أطلقت فهي طيبة الطيبة مثوى رسول هللا  [ املدينة U] قدم رسول هللا وقوله: 
، -صلوات هللا وسالمه عليه  -لنصرة دينه ورسوله  8ودار املهاجرين واألنصار اليت اختارها هللا 

، وهذا شرف عظيم أهنا إذا أطلقت املدينة فاملراد هبا هذه Uوهذا امسها يف كتاب هللا وسنة النيب 
املدينة؛ تشريفًا هلا وتكرمياً، ومن أمسائها املأثورة: "املدينة" و"طيبة"، وإضافة قيد "املنورة" ال بأس به 

نورها باإلسالم، ويف الصحيح عن رسول  8لم وجهابذة العلماء ال ينكرونه؛ ألن هللا وأدركنا أهل الع
: أن اإلميان يأرز إليها. واإلميان نور فهي منورة باإلميان، فال بأس يف إطالق هذا االسم Uهللا 

عض عليها، وإطالق "النبوية" بدل النور: ال فرق بني النبوة والنور، فالنبوة نفسها نور، إال أن ب
مشائخنا كان يكره ذلك، وكان يقول: إن املدينة النبوية مما كان اليهود يسمون به املدينة، فيقولون: 

املدينة وهم  Uقال: قدم النيب  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عباس  - 927] 
يحسلفون يف الثمار السنتني والثالث، فقال: ) من أسلف يف شيء: فليسلف يف كيل 

 معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم ( [.
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املدينة النبوية، ولذلك األفضل واألكمل أن يطلق هلا االسم ويقال "املدينة" ويكتفى عند هذا احلد، 
 وإذا قيل: "املنورة" فال إنكار.

، -وات هللا وسالمه عليه ـلـص -أي: أتاها بعد هجرته  [ ملدينةا Uقدم النيب ] وأما بالنسبة لقوله: 
 وذكر الصحايب لتاريخ احلديث ووقت احلديث مهم جداً يستفاد منه يف أحكام النسخ.

أي: يتعاملون بالسلف والسلم. و"السلف" لغة  ] وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني [وقوله: 
 ز.أهل املشرق، و"السلم" لغة أهل احلجا

يقال: أسلف إذا أقرض، والسلف: القرض، ومسي هذا العقد "عقد  ] وهم يسلفون يف الثمار [
وأعطيت الثمن معجاًل، فإنك حينما تعطي  -مثاًل  -سلف"؛ ألنك إذا أردت أن تشرتي التمر 

وهو املوصوف يف الذمة  -البائع الثمن كأنك جعلت هذا الثمن كأنه قرض يف مقابل ما اتفق عليه 
ففي ذمته لك املئة صاع من التمر، فأصبح مدينًا وأصبحت مسلفًا له بالثمن معطيًا إياه يف ، -

 مقابل ذلك الدين الذي يف ذمته.

 -قوله  [ : ) من أسلف فليسلف (-عليه الصالة والسالم  -] السنة والسنتني، فقال وقوله: 
يدل على مشروعية السلف ومشروعية  [ ) من أسلف فليسلف ( ]: -عليه الصالة والسالم 

 -وإمجاع أهل العلم  Uالنصو  دالة عليه يف كتاب هللا وسنة النيب  -كما قدمنا   -السلم، وهذا 
 . -رمحهم هللا 

، فدل على أن بيع السلم جيب فيه تقدمي العوض يف جملس  ] ) فليسلف ( [وقوله:  يعين: فليعطِّ
  وقوله:  ] ) فليسلف ( [قال:  Uلس العقد؛ ألن النيب العقد، وأنه ال جيوز تأخري العوض عن جم

، فإذا قلنا: إن معىن:  ] ) فليسلف ( [ ، كما فسره بعض فليعط ] ) فليسلف ( [يعين: فليعطِّ
وهو تفسري صحيح، فمعناه: أنه يعجل الثمن ويعجل قيمة املوصوف  -رمحهم هللا  -أئمة السلف 

، -رمحهم هللا  -يف الذمة، ومن هنا ال جيوز تأخري الثمن عن جملس العقد، وهو قول مجهور العلماء 
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لثالثة وتسامح يف ذلك، يف تأخري الثمن اليوم واليومني إىل ا -رمحه هللا  -ورخص اإلمام مالك 
 واجلمهور على ظاهر احلديث ومذهبهم أرجح وأقوى؛ ألنه ألصق بالنص. 

يدل على تعجيل رأس املال، وبناء  ] ) من أسلف فليسلف ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
بعين على ذلك: لو أن طرفني اتفقا على السلم ومل يدفع املشرتي الثمن يف اجمللس، مثاًل: قال لك: 

، قلت له: قبلت، ومل يعطك العشرة لايرمئة صاع من متر العجوة إىل أول رمضان بعشرة آالف 

آالف يف اجمللس، هذه صورة. أو أعطاك بعض العشرة ومل يعطك بعضها، هذه صورة. فإذا مل يعطك 
بالدين، املبلغ بطل السلف ومل يصح؛ ألنه صار من بيع الدين بالدين، وباإلمجاع ال يصح بيع الدين 

إال أن استثناء املالكية لليوم واليومني والثالثة هذا من باب االستحسان، وخففوا فيه، لكن قلنا: إنه 
استثناء بدون أصل، فإذا ثبت هذا فالنص يدل على وجوب تعجيل الثمن والعوض يف جملس العقد؛ 

 بد وأن يعجل الثمن.فمعناه: أنه إذا وقع عقد السلم ال  ] ) من أسلف فليسلف ( [لظاهر قوله: 

الصورة الثانية: لو أعطاه من العشرة آالف مخسة آالف، وقال له: اخلمسة آالف الثانية أعطيكها 
بعد أسبوع، أو بعد شهر: بطل يف املؤجل وصح يف املعجل على أحد القولني عند العلماء، وقيل: 

قدمي الثمن أو العوض، وأخر يبطل السلم وال تفر ق الصفقة، توضيح ذلك: أننا إذا قلنا باشرتاط ت
: بطل عند بعض العلماء العقد كله؛ ألن الصفقة عندهم ال تتجزأ، -ولو قلياًل  -بعض الثمن 

 فالصفقة وقعت على الثمن كامالً واملثمن كامالً فال تتجزأ، فيقولون: تبطل.

عجل وتصح يف امل - "الذي هو مخسة آالف "النصف -القول الثاين يقول: تبطل يف املؤجل 
يقول: تصحيح العقود ما أمكن، واإلعمال أوىل  -طبعًا  -"اخلمسة آالف املدفوعة"، فهذا القول 

 من اإلمهال. ما دام أن العقد ميكننا أن نصححه صح يف اجلزء املعجل وبطل يف اجلزء املؤجل. 
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ل العقود ال والقول األول أشبه باألصل، والقول الثاين أشبه بسماحة الشريعة ويسر الشريعة، وإعما
شك، يعين: العمل على بقاء العقد كله أو جزئه أوىل من إلغائه كله، إذا ثبت هذا فال بد من تعجيل 

 الثمن والعوض يف جملس العقد.

يدل على أن املبيع موصوف يف الذمة،  ] ) من أسلف ( [: -عليه الصالة والسالم  -ثانياً: قوله 
ل له: أسلفتك هذه العشرة آالف يف هذا الصاع من التمر وأنه ليس مبعني، ومن هنا ال يصح أن يقو 

تدفعه يل بعد شهر أو شهرين أو ثالثة؛ ألنه رمبا تلف هذا الصاع، وألن عقد السلم على موصوف 
وليس يف املعينات؛ ألن املعني  ] ) من أسلف ( [: -عليه الصالة والسالم  -يف الذمة وقد قال 

. هذان الشرطان من شروط -يف أول مقدمات كتاب البيوع كما قررناه   -تفوت الصفقة بفواته 
صحة السلم: أن يكون موصوفًا يف الذمة وليس على معني، خالفًا لبعض ألصحاب الشافعية الذين 

 أجازوا السلم يف املعني.

ثانياً: أن يعجل رأس املال يف جملس العقد وال يؤخره عنه، أو تقول: أن تكون رأس املال مقبوضًا يف 
 العقد. جملس

ُْسل م فيه مما  ] ) فليسلف يف كيل ( [: -عليه الصالة والسالم  -الشرط الثالث: قوله 
أن يكون امل

ينضبط بالصفات ] ..... [ خيتلف الثمن هبذه الصفات. ينضبط بالصفات: أن يكون مكياًل أو 
، أو العدد إن كان موزوناً، ميكن ضبطه بالكيل إن كان من املكيالت، أو الوزن إن كان من املوزونات

ُْسل م فيه ال ينضبط، -على القول حبل السلم يف املعدودات  -من املعدودات 
، فإن كان املبيع أو امل

كانت ال -يف احلقيقة   -مثل: اجلواهر من الياقوت واألملاس والزبرجد واألحجار الكرمية، يف القدمي 
بحت ُتصنَّع بطريقة دقيقة وهلا أحجام تنضبط، ولكن يف العصر احلديث قد ينضبط بعضها؛ ألهنا أص

يف غري الذهب والفضة،  -طبعًا  -مضبوطة فحينئذ يصح فيها السلم، فلو أن بائع جموهرات أسلم 
أسلم يف أحجار كرمية تنضبط بصفاهتا يصح، وكذلك أيضاً: ذكر العلماء مما ال ينضبط بالصفة: 

 احلداد والز جاج إذا صنع اإلناء من احلديد أو األواين والكيزان والكؤوس واألباريق، كانت يف القدمي
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الزجاج رمبا يوسع يف فوهته ورمبا يضيق، فيختلف حجمه وال ينضبط، لكن يف زماننا أمكن ضبط 
 هذه األشياء، فإذا أمكن ضبطها وُوجدت هلا معايري دقيقة يصح السلم فيها، وإال فال.

فيه بكيل معلوم ووزن معلوم، فال يصح السلم يف أن يكون املسلم  Uالشرط الرابع: أنه اشرتط النيب 
ألن التمر  -يف متر عجوة. دون أن يذكر كيله  -مثاًل  -اجملهول، كأن يقول له: هذه عشرة آالف 

. وهكذا احلديد، مثالً: لو -على القول حبله يف الفواكه فُتضبط بالوزن  -، أو وزنه -ينضبط بالكيل 

يف طن من حديد الذهب أو طن من حديد الصلب، فاتفق  لايرقال مشرٍت لتاجر: هذه عشرة آالف 

معه على أن يسلمه هذا الطن من احلديد "وزن معلوم" يف بداية شهر رمضان، فحينئذ الوزن معلوم 
 وحتقق الشرط، فال بد وأن يكون يف كيل معلوم ووزن معلوم.

أن يكون له أجل فال يصح الشرط اخلامس: أن يكون له أجل، وأن يكون هلذ األجل وقع يف الثمن، 
، ومجهور العلماء -رمحهم هللا  -السلم يف احلال، والسلم يف احلال رخص فيه أصحاب الشافعي 

كما ذكرنا يف أول احلديث، والسلف يكون   ] ) من أسلف ( [على أن السلم مؤجل؛ لقوله: 
يدل على أن السلم يقع مؤجاًل ال معجاًل،  وهو  ] ) إىل أجل ( [للمؤجل ال للمعجل. ففي قوله: 

 مذهب اجلمهور على ظاهر  النص.

كذلك أيضاً: يشرتط يف هذا األجل أن يكون معلوماً، فال يصح إىل أجل جمهول، فلو قال له مثالً: 
إىل اجلذاذ.. إىل احلصاد.. فإن هذا ال ينضبط، وللحصاد بداية ووسط وهناية، ولذلك يقول: إىل 

رم.. إىل أول رجب.. إىل منتصف رجب.. إىل آخر يوم يف رجب.. إىل بداية شعبان.. أول حم

  ے ژقال يف كتابه:  ,وهكذا ُيدد، ونص بعض العلماء باألشهر القمرية، وذلك ألن هللا 

أن األهلة مواقيت، ومن هنا نص العلماء  ,فأخرب   ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے
على أن معامالت اإلسالم ينبغي أن ُتضبط باألشهر القمرية ال بغريها؛ ألن هللا نص وقال: 

فجعلها يف شرعة اإلسالم مواقيت حُتدَّد هبا   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ےژ
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مثالً  -عنها زوجها  معامالت الناس وُتضبط هبا، وهذا هو األصل شرعاً، ولذلك يف عدة املرأة املتوىف
: عدهتا أربعة أشهر وعشرًا ال تضبط باألشهر الشمسية وال اإلفرجنية وإمنا تضبط باألشهر القمرية -

 -، وهكذا لو طُلقت املرأة وكانت صغرية ودخل هبا زوجها: فعدهتا -رمحهم هللا  -بإمجاع العلماء 
د انقطع حيضها فعدهتا باألشهر، ثالثة أشهر، أو طُلقت وكانت كبرية ق -إذا مل تكن حائضًا 

فباإلمجاع تكون أشهر قمرية؛ ألن هللا نص على أن األشهر املعتد هبا يف احلساب يف شرعة اإلسالم 
 -وهي األشهر  -إمنا هي األشهر القمرية، ولذلك يقولون: باألهلة، أي: أنه يكون حساهبا باألهلة 

 وذلك باألشهر القمرية.

أن  -عليه الصالة والسالم  -اشرتط  ] ) إىل أجل معلوم ( [: -م عليه الصالة والسال -قوله 
يكون األجل يف السلم معلوماً، وذلك دفعاً للتنازع ودفعاً للخصومة، ومن هنا ينبغي أن يكون السلم 

. وأن يكون هذا األجل له وقع يف الثمن، فلو قال له: بعد ساعة.. أو بعد -كما ذكرنا   -مؤجاًل  
د عشر ساعات.. أو يف هناية هذا اليوم: مل يصح؛ ألنه أجل ليس له وقع يف الثمن، ساعتني.. أو بع

 يف عقود املعامالت يف البيع أنه يأيت على ثالث صور: 8وتوضيح ذلك: أن من حكمة هللا 

 الصورة األوىل: أن يكون الرفق فيها للبائع واحلظ للبائع.

 والصورة الثانية: أن يكون احلظ للمشرتي.

 الثالثة: أن يكون احلظ ألحد الطرفني أو مها معاً. والصورة

فأما ما كان احلظ فيه للبائع فهو: بيع املؤجل، فإن بيع الشيء املؤجل يزيد فيه البائع يف الثمن، 

، فلو قال له: أريدها بعد سنة أوسنتني، فإنه لايرفمثاًل: لو باع سيارة قيمتها حاضرة بعشرة آالف 

 بعشرين، فسيزيد يف القيمة فيكون احلظ للبائع.سيقول له: باثين عشر أو 

والصورة الثانية: أن يكون احلظ للمشرتي، وذلك يف بيع السلم الذي معنا، فإن املشرتي إذا أراد أن 
يشرتي متراً، وهذا يقع للتجار، بيع السلم أكثر من ُيتاج إليه التجار، فإهنم ُيتاجون إىل بضائع 
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متار "يبيع التمر"، أو يبيع  -مثاًل  -فيقولون ملن عنده البضائع يكون  معينة يف أزمنة معينة للمواسم،
: موسم رمضان ُأسلفك مبئة صاع من -مثاًل  -احلبوب، فاحلباب الذي يبيع احلبوب يقول لشخص 

هذه اليت  لايرالشعري أو من األرز على أن تعطيين إياها يف أول رمضان، فاملزارع يأخذ العشرة آالف 

ألف صاع أو مئة صاع، ويستفيد املزارع أنه يشرتي احلب لكي يزرع مزرعته،  -ثاًل م -هي قيمة 
فصار فيه مساحة ورفق بالبائع، لكن املشرتي إذا اشرتى ألف صاع من التمر بالسلم بعشرة آالف، 
فإنه لو نظرنا إىل القيمة احلقيقية لوجدنا هذه اآلصع قيمتها مخسة عشر ألف، وإمنا استفاد أنه عجل 

فع العشرة آالف فخفف عنه البائع يف القيمة، وهذه مساحة اإلسالم: فجعل عقود البيع منها ما د
يستفيد منه التاجر، ومنها ما يستفيد منه البائع، ومنها ما يستفيد الطرفان، وهي: العقود النقدية 

البائع ويستفيد  املعجلة اليت يكون فيها الدفع فورياًّ، فإن اإلنسان يساوم السلعة بقيمتها ويستفيد
املشرتي. فهذه ثالث صور للعقود، فبيع السلم ينتظم الصورة اليت فيها رفق باملشرتي يف رخص 
السعر، ويستفيد البائع أنه رمبا احتاج هذا النقد لشراء احلب وزرع أرضه، فيستفيد من هذا النقد 

وجود الغرر واملعدوم،  املعجل، ويف هذا مساحة ويسر، وأصول الشريعة تقتضي عدم اجلواز من جهة
 هذه جممل الشروط اليت تضمنها هذا احلديث.

ُْسل م فيه يغلب -أصول البيع  -وهناك شرط ذكره العلماء راجع إىل األصول 
، وهو: أن يكون امل

على الظن وجوده يف الزمن املتفق عليه واألجل املتفق عليه بني الطرفني، وهذا الشرط مستفاد من 
هنى عن بيع الغرر كما يف الصحيح من  Uو: أنه ال يصح بيع الغرر؛ ألن النيب األصل يف البيع، وه

، فإذا كان الشيء الذي اشرتاه وأسلم فيه ال يوجد، فمعىن -رضي هللا عنهما  -حديث ابن عمر 
ذلك: أنه قد ُغرر بالبائع، واملشرتي يغرر بالبائع والشريعة ال جتيز الغرر، ومن هنا يتفق الطرفان على 

، فإذا اتفقا على ذلك حل. لكن -يف ذلك األجل  -يغلب على الظن وجود املسلم فيه فيه  أجل
لو أنه غلب على الظن وجوده ولكن ملا حل األجل مل يوجد، أو تأخر وجوده، فنقول للمشرتي: 
أنت باخليار، إن شئت أبطلت الصفقة ورجع لك رأس مالك، وإن شئت انتظرت إىل األجل الذي 
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، ويقال له: -رمحهم هللا  -ن وجوده، فيخري بني األمرين يف اختيار طائفة من العلماء يغلب على الظ
 إن شئت أجلت، وإن شئت أبطلت الصفقة؛ ألن االتفاق على أنك تستلم حقك.

حيث إهنا جاءت والناس  8يف هذا احلديث دليل على مساحة اإلسالم ويسره وكمال شريعة هللا 
علم كل مسلم أن عقود املعامالت منها ما أحله هللا ومنها ما حرمه هللا، يتعاملون هبذه املعاملة، ولي

فما حرمه هللا مل ُيرمه إال لعلة وسبب، وإذا نظر املسلم إىل أي حكم يف الشريعة، وجد عاملًا أو 
مفتيًا يفيت بتحرمي شيء، فال يقل: إنه يضيق على الناس؛ ألنه إذا أفىت بدليل وحجة فالشرع هو 

وليس هو املفيت، وعلى اإلنسان أن يعلم أن الشريعة أباحت هذه العقود؛ توسعة على الذي حرم 
الناس، وحرمت ما فيه ضرر، وإذا أفىت أحد بتحرمي شيء فإنه لو تأمل املتأمل لوجد أن الشيء احملرم 
لو تعامل الناس به حلصل فيه ضرر، فكان التحرمي رمحة بالناس من حيث ال يشعرون، ولذلك قد 

ل بعض الناس ويظن أن من يفيت بتحرمي املعامالت، مثل: بيع املعدوم حرمته الشريعة واستثنت يتعج
منه بيع السلم، فتحرمي بيع املعدومات ال شك أن فيه رفقًا بالناس ورمحة بالناس؛ ألن بيع املعدوم 

ذه قفل ه 8ُُيدث اخلصومة والنزاع، وُُيدث غنب الناس والتدليس عليهم وغشهم، ولكن هللا 
األبواب كلها، وأحل البيع والتعاقد على ما يسلم فيه اإلنسان من التغرير به يف حقه، فاحلمد هلل 

وهللا تعاىل أعلم  -الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا باحلق 
-. 


