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صورته أن يطلب من صانع أن يصنع له شيئا على صورة كذا وصفة كذا ثم إما أن يدفع   
 كامل الثمن أو يدفع جزءا من الثمن أو ال يدفع شيئا. 

باب السلم فيه تقديم كامل رأس المال أو كامل الثمن وتأخير السلعة، وهنا أيضا السلعة 
 أن تأتي إلى صتتا ب الصتتتنعة؛ مؤخرة وليستتم موجو ة ف ل يزوه هذا العقد عقد اتصتتعصتتنا 

 فعقول له: أريد الشيء الفالني الذي يصنعه؟
فالزم ور من أهل العلم على المنع؛ قول مالك والشتتتتتتتتتتتتتتافعي وأ مد وأصتتتتتتتتتتتتتت اب م على 

بيع ا؟! ي فالستتتتتتتتتتلعة  ير موجو ة كي  «ال تبع ما ليس عندك»المنع؛ ألنه يدخل في  ديث 
وهو ت ديد األجل و فع كامل الثمن  ؛وباب السلم إنما جاه مع أن السلعة  ير موجو ة بشرط

فباب الستتتتتتتلم وإن كانم الستتتتتتتتلعة - صتتتتتتتول العقاب  بثامل الثمن في المزلس-في المزلس
معدومة لثن ا موصتتتتوفة في الذمة لثن جاء الشتتتتر  ببجاهت ا ب ذ  الشتتتتروط أن تثون بوصتتتت  

 س المال أو تقديم كامل الثمن في المزلس وأن يثون إلى أجل معلوم. منضبط وتقديم رأ
فباب اتصتتتعصتتتنا  أو عقد اتصتتتعصتتتنا  ممثن أن يعوفر فيه شتتتراان وهو: ت ديد األجل 
ممثن أن يعفقوا مع أن الواقع اليوم أن في هذ  األشتتتتتياء الستتتتت لة والصتتتتتكيرة ال يثون هنا   قة 

لله نثون أتممنا لك الباب، أو تعال بعد شتت ر ونثون مثال يقول: تعال بعد أصتتبو  وإن شتتاء ا
ممثن ت ديد -إن كان يصتتتتتتنع قاربا أو يصتتتتتتنع شتتتتتتيئا من هذ  األ وا –قد ج زنا لك القارب

األجل وممثن ضبط السلعة بالوص  الذي ينضبط لثن المعمول به أنه ال يُدفع كامل الثمن، 
بابا صتتتتتتتتتتتفعه كذا وكذا في اول من جاء إلى صتتتتتتتتتتتا ب ورشتتتتتتتتتتتة يطلب منه بابا فيقول: أنا أريد 

واللون كتتذا فيبتتدأ يصتتتتتتتتتتتتتتناع لتته، تعرفون جر  العتا ة؛ قتتد يتتدفع كتتامتل الثمن  م1وعرض  م18,1
والكتتالتتب أنتته ال يتتدفع كتتامتتل الثمن، يقول لتته: بثم البتتاب، يقول مثال: بعشتتتتتتتتتتتتتترين ألفتتا، يعطي 

أهل العلم  نخمستتتتتة عالب يععبرون عربونان، ف نا لم يعوفر شتتتتترط الستتتتتلم ف جل هذا الزم ور م
 «.ال تبع ما ليس عندك»يزعلونه  اخال في  ديث 

و االب الذي ه-بثستتر النون–والقول الثاني: أن عقد االصتتعصتتنا  الذي فيه مستتعصتتن ع 
الستتلعة والمشتتعري هنا في هذ  الصتتورة، وعندنا مستتعصتتن ع فيه وهي الستتلعة، وعندنا صتتانع وهو 
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يء، ن هذ  الصناعا ؛ عنية أو تنورا أو أي شالبائع الذي صتيبيع لك الباب أو يبيع لك شتيئا م
فالقول الثاني أن عقد اتصتتعصتتنا  جائز وهذا قول ال نفية وهو قول العلماء المعأخرين على أن 

 .عقد االصعصنا  جائز وممن رجح هذا القول العالمة السعدي ر مه الله
لم إلى عليه وصتتتو ليل م أكثر ما يثون قالوا: جر  العا ة من لدن رصتتتول الله صتتتلى الله 

اليوم أن الناس يفعلون هذا الشتتتتتيء؛ يطلبون من الصتتتتتانع الستتتتتلعة وقد يدفعون كامل الثمن وقد 
وقتد ال يتدفعون، جر  عا ة الناس على هذا وقالوا: ليستتتتتتتتتتتتتتم هنا  ج الة وليس  يتدفعون جزءن 

  و هنا  ربا وال م ظور فالز الة منعفية والمصتتتتتتتتتتتل ة موجو ة و اجة الناس أكيدة إلى هذا الن
من العقو  في عاج أن يعمل له  رفة نوم، ي عاج أن يعمل له مزلستتتتتتان، ي عاج أن يعمل له بابان 

 إلى عخر ، قالوا: جر  عا ة الناس، وهثذا الناس يععاملون، لثن اشعراوا شرواا وهو
 ت ديد الزنس والنو  والقدر والصفة. 
 واألمر الثاني: ت ديد األجل. 
: أن كتل ارب يثون ملزمتتا ألن اتالتب الستتتتتتتتتتتتتتلعتة هو التتذي -واللته أعلم-واألمر الثتالتث 

الب ا وهو الذي كل  أخا  بعمل ا وهثذا الصتتانع يعضتترر إجا رجع، مثلوا بمثال قالوا: إجا جاء 
رجل إلى نزار قال: اصتتنع لي منبرا، فصتتنع له منبرا ثم تراجع عن الشتتراء، من صتتيأخذ المنبر؟! 

على كل ظاهر المستتتتتألة أن ا  اخلة  لزم للطرفين.هل العوام؟ ي صتتتتتل ضتتتتترر، فل ذا قالوا: هو م
، يسعطيع هو  ير موجو و الستلعة  ير موجو ة، كي  يبيع الباب « ال تبع ما ليس عندك»في 

أن يبيع الباب بصتتتتورة الستتتتلم، كي  صتتتتورة الستتتتلم؟ أن يدفع كامل الثمن، إجا  فع كامل الثمن 
اتفقنا على باب صتتتتفعه كذا  خرج من اتشتتتتثال؛ ألنه يثون شتتتتراء شتتتتيء موصتتتتوب في الذمة،

وكذا يوفر  صتتتواء صتتتنعه في مصتتتنعه أو اشتتتعرا  من الستتتوي لثن يشتتتعرط ت ديد الصتتتفة، ت ديد 
األجل و فع كامل الثمن، وهذا ليس  اصتتتتال في عقو  االصتتتتعصتتتتنا ، قد يدفعون كامل الثمن، 

                       وقتتتتتد ال يتتتتتدفعون وهتتتتتذا هو الكتتتتتالتتتتتب، لثن ألجتتتتتل ال تتتتتاجتتتتتة والمضتتتتتتتتتتتتتترة في المنع جوهوا.     
 هذا ما يععلق بعقد االصعصنا  وهو مشابه لباب السلم إال أنه ال يدفع الثمن كامال.

( كتاب البيوع-شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)تم تفريغ الفائدة من 
 لشيخنا عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني رحمه الله

 اهلل السعدي بواسطة: سعد بن عبد


