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Time is an influencing factor on contracts, through its
impact on the pillars of the contract, its conditions, and its effects.
This research paper is concerned with studying the impact of time
on the peace contract, especially that the term is of great importance
in the stability and demise of the contract, by specifying the time of
delivery, and specifying the time of arrest, the contracting parties’
agreement on installments and the exchange by astrology, and other
conditions and elements that are not free of time. Therefore time is
the most prominent factor in the peace contract, and this is what
makes it a cause for disagreement and a source of disagreement
between the two contracting parties, hence the importance of
research in this topic.
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أثر الوقت عمى عقد السمم
طارق كريم عبد

أ.د يوسف حسن حمد

قسم الفقو وأصولو  ,كمية العموم االسالمية  ,جامعة تكريت ,صالح الدين ,العراق.

الخالصة:

يعد الوقت عامال مؤث ار عمى العقود ،وذلؾ مف خالؿ تأثيره عمى أركاف العقد ،وشروطو ،وآثاره ،ولقد

عنت ىذه الورقة البحثية في دراسة أثر الوقت عمى عقد السمـ ،خاصة واف لألجؿ أىمية بالغة في ثبات العقد
وزوالو ،وذلؾ مف خالؿ تعييف وقت التسميـ  ،وتعييف وقت القبض ،وأتفاؽ المتعاقديف عمى التقسيط والتقابض

بالتنجيـ ،وغيرىا مف الشروط واألركاف التي ال تخموا مف الوقت ،ولذا يعد الوقت العامؿ األبرز في عقد السمـ،
وىذا ما يجعمو مدعاة لمخالؼ ومنشئا لألختالؼ بيف العاقديف ،ومف ىنا جاءت أىمية البحث في ىذا الموضوع.

الكممات الدالة :السمـ ،المشروعية ،عقد السمـ ،االختالؼ في مدة اآلجؿ ،االختالؼ في حكـ التقسيط ،االختالؼ

في اإليفاء .
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المقدمة

الحمد هلل بحكمتو صور االنساـ في ظممات االرحاـ ،وبقدرتو قدر االرزاؽ لطبقات االناـ،

وبعممو شرع مشارع االحكاـ ،وبعزتو نيج مناىج الحالؿ والحراـ ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد
عبده ورسولو الذي جبمو اهلل مف ساللة االمجاد االكراـ ،وبعثو رسوؿ رحمة الى كافة األمـ ،فأباف

معالـ الديف لتدركيا االفياـ ،واضاء سبيؿ اليقيف وزاغ امامو كؿ ظالـ ،وعمى اؿ بيتو الذيف لـ

تستر أقمار دينيـ سحائب الشؾ والغماـ ،ولـ تحجب انوار يقينيـ بما لألىواء مف اكماـ ،صالة
تتجدد بتجدد الميالي واألياـ ،وتتزايد عمى تناقص الشيور واالعواـ ،وعمى أصحابو االكارـ
االعالـ ،والتابعيف وتابعييـ الى يوـ تختفي فيو االحساب واالنساب وتظير مف تحت الركاـ تمكـ

االنساـ وبعد:

فإ ف عموـ الديف أحؽ المفاخر بالتوقير والتبجيؿ ،وأولى الفضائؿ بالتحصيؿ والتفضيؿ ،ال

سيما عمـ الفقو الذي ىو مف اوسعيا نماء ،وأصعبيا جمعا ،وأدقيا تفصيال ،وأصعبيا إدراكا،
وأعميا عوائدا ،واتميا فوائدا ،الجامع ألبواب الحياة شموال ،ولعؿ أكثر أبواب الفقو حاجة الناس

ا لييا تبيانا وتفصيال ىو باب المعامالت المالية ،فال تزاؿ نصوص الوحييف ذات خصوبة يغطي
نتاجيا كؿ ما يجد مف الوقائع ،ولف تزاؿ رقعة المعامالت المالية تتسع باتساع األسواؽ ،ولف
تنضب مواردىا عمى كثرة البحوث والدراسات ،بيد اف لحاجات الناس تأثي ار في توجيو المستثمريف

مف الباحثيف ،خاصة واف حاجة الناس الى التوسع بفقو المعامالت المالية ،كوف العبادات مبناىا
المسامحة فيي بيف العبد وربو ،اما المعامالت فمبناىا المشاحة والتضيؽ؛ ألنيا عالقة العبد
بالعبد ،فكانت المعامالت مف ىذا الوجو احوج الى الدراسة والبحث ،ولما كاف اعتناء الشرع في

التوقيت في تكاليؼ كثيرة ،فمموقت في احكاـ العبادات والمعامالت والنكاح والطالؽ أث ار ظاىر
الوضوح ،وال يكاد فرع مف فروعيا اال وكاف الوقت فييا حاضرا ،وألجمو جاء ىذا البحث الموسوـ:

(أثر الوقت عمى عقد السمـ) ليمقي الضوء عمى جزء مف أثر الوقت عمى المعامالت المالية ،وىو
بحث مستؿ مف رسالتي الموسومة (:أثر الوقت عمى المعامالت المالية اإلسالمية) ،وذلؾ لما

لموقت مف أث ار بالغا عمى عقد السمـ فيو السور الذي يحدد عقد السمـ ،وبو يمكف تخميص السمـ

مف عقود أخرى مشابية منيا الجائز ومنيا المحرـ ،وبالوقت حضو ار وعدما ،يتنقؿ السمـ بيف
الحؿ ،والحرمة ،والصحة ،والفساد ،والبطالف...

أىمية الموضوع:

ٔ -لموقت أىمية بالغة في تنظيـ أحواؿ وشؤوف االفراد المالية.
ٕ-

خاصة.

الوقت يعتبر مف األىمية بمكاف في التأثير عمى المعامالت المالية عامة وعقد السمـ
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ٖ-

بالتوقيت يتغير حكـ عقد السمـ مف الصحة الى البطالف او الفساد وكذا العكس.

ٗ -الوقت بو تثبت الحقوؽ وتجب االلتزامات في عقد السمـ.

٘ -الوقت امارة يمكف لمفقيو مف خالليا تصور العقد واظيار الحكـ الشرعي لمعقد.
أسباب اختيار الموضوع:

ٔ -بياف اىتماـ الشريعة اإلسالمية لربط األفعاؿ بمواقيت مناسبة ومحددة ودقيقة ،مراعاة لمصالح
العباد.

ٕ -التحذير والتنكير مف التساىؿ والتجاوز عمى االوقات التي حددىا الشارع في عقد السمـ.
ٖ -تطرؽ ىذا الموضوع لكثير مف المسائؿ التي ىي محؿ أسئمة الناس واستفياماتيـ.

ٗ -كثرة مخالفات الناس في المماطمة في اإليفاء ثمف السمـ في األوقات المتفؽ عمييا.
خطة البحث :تضمف خطة البحث مبحثيف:

ٔ -المبحث األوؿ /ويتضمف ثالثة مطمبيف:
أ -المطمب األوؿ :التعريفات المغوية واالصطالحية ،لألثر والوقت ،والسمـ.
ب -المطمب الثاني :مشروعية بيع السمـ.

ج -المطمب الثالث :شروط عقد السمـ.

ٕ -المبحث الثاني /وفيو ثالثة مطالب:
أ -المطمب األوؿ :اختالؼ الفقياء في مدة أجؿ عقد السمـ.

ب -المطمب الثاني :اختالؼ الفقياء في حكـ التقسيط منجما.

ج -المطمب الثالث :اختالؼ الفقياء في ايفاء السمـ وتعذره.
تمييد
أثر الوقت عمى العقود

اف لموقت اثر عمى تغيير حكـ العقود وجعميا تنتقؿ مف الحؿ الى الحرمة او الكرىة ومف الصحة
الى البطالف او الى الفساد  ،ولذلؾ تناثرت كممات اىؿ العمـ بخصوص ىذا الموضوع في بطوف

كتبيـ وبحوث المعاصريف منيـ ،ومف بيف مف تكمـ عف ىذا الموضوع د .عمي جمعة حيث قاؿ:
[ومف ىنا فإف الفقياء نصوا عمى أف األحكاـ تتغير بتغير الزماف إذا كانت مبنية عمى العرؼ

(نص المادة ٓ ٜمف مجمة األحكاـ العدلية) ،وأجاز المذىب الحنفي في جانب المعامالت العقود
الفاسدة في ديار غير المسمميف ،فتغيرت األحكاـ بتغير المكاف ،وقاعدة :الضرورات تبيح
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المحظورات ،المأخوذة مف قولو تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ

(ٔ)

تجعؿ الشأف يتغير بتغير األحواؿ] (ٕ).

* أىمية الوقت عمى العقود:

اف اإلسالـ جعؿ لموقت أىمية كبيرة ،ولعؿ الناظر بتأمؿ يجد ذلؾ واضحا في اركاف اإلسالـ

كالصالة مثال :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

()3

 ،فيي مفروضة في أوقات

معمومة معينة ،وكذلؾ الصياـ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ

(ٗ)

 ،فيو محصور بوقت محدود مف طموع الفجر حتى غروب الشمس ،وكذا

الزكاة بحوالف الحوؿ والحج عرفة بيوـ محدود بسواه يكوف الحج باطال ،واالمثمة كثيرة وال يسعنا

اف نحصرىا وىذا في باب العبادات وحده اما الباحث في باب المعامالت ومنيا األحواؿ

الشخصية سيجد اف الشارع قد ربط كثير مف االحكاـ بالوقت وذلؾ اف المطمقة والمتوفى زوجيا
[م َّدتُوُ َوَوْقتُوُ الَِّذي َي ِح ُّؿ
ال يحؿ الىا اف تتزوج حتى تنتيي مف عدتيا ،وأجؿ الشيء الذي ىو ُ :
ِف ِ
يو](٘) ،لذلؾ حظي بأىمية في عقود المعاوضات وسنعرض بعض مظاىر ىذه األىمية واف لـ
تكف ىذه االحكاـ محؿ اتفاؽ بيف الفقياء ولكف الغاية منيا بياف أىمية الوقت في عقود

المعاوضات:

ٔ-

يعد االجؿ وصؼ مبطؿ لعقد الصرؼ موجب لمحرمة :اتفؽ الفقيا عمى اف التنجيز في

عقد الصرؼ شرط في صحتو وأف االجؿ فيو موجب لمحرمة وسيأتي الكالـ عنو تفصيال في

محمو اف شاء اهلل.

ٕ -االجؿ وصؼ يتغير بو مسمى العقد :ويبدو ىذا واضحا في عقد السمـ فاألجؿ شرط
لصحتو ،وسيأتي الكالـ عنو في محمو.

ٖ-

جيالة االجؿ وصؼ مفسد لمعقد :وذلؾ كما في عقد االجارة عمى مدة يجب اف تكوف

معمومة ،وسيأتي الكالـ عنيا في محمو.

بعد عرضنا ليذه المظاىر تبينت أىمية البحث في اثر الوقت عمى عقود المعاوضات ولذا آثر

الباحث اف يولي اىتمامو لمبحث فييا مبتدأ في أثر الوقت عمى عقد البيع.
(ٔ) -سورة البقرة.ٖٔٚ :
(ٕ) -الػ ػ ػػدكتور عمػ ػ ػػي جمعػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى أيػ ػ ػػف :طمحػ ػ ػػة محمػ ػ ػػد المسػ ػ ػػير ،الطبعػ ػ ػػة :األولػ ػ ػػى ٖٕٔٗ ،ىػ ػ ػ ػ  ٕٓٔٔ -ـ،
رقـ اإليداع بدار الكتب المصرية ،ٕٓٔٔ /ٔٗ٘ٔٓ :جٔ.ٜٗ/
(ٖ)  -النساء.ٖٔٓ :
(ٗ)  -البقرة.ٔٛٚ :

(٘)  -المصباح المنير :مادة (أ ج ؿ) ،ص.ٙ
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المبحث األول :تعريف االثر ,الوقت  ,السمم ومشروعيتو.

المطمب األول :تعريف االثر ,والوقت ,والسمم لغة واصطالحا
أوال :التعريؼ األثر في المغة واالصطالح:

ٔ -األثر في المغة :بقية الشيء ،والجمع اثآر ،وأثور (ٔ) ،واألثر :بفتحتيف ما بقي مف رسـ
الشيء (ٕ).

ٕ -األثر اصطالحا :حصوؿ ما يدؿ عمى وجود الشيء والنتيجة ،وأثرت الحديث نقمتو (ٖ).

ٖ -األثر في اصطالح الفقياء :يطمقوف األثر عمى بقية الشيء فيقولوف :أثر النجاسة (ٗ) ،أي:
بقيتيا .يطمقونو بمعنى الخبر ،ويريدوف بو الحديث (٘).ويطمقونو بمعنى ما يترتب عمى الشيء،

وىو ما يسمى بالحكـ ،كما إذا اضيؼ األثر الى الشيء ،فيقاؿ :أثر العقد ،أي االحكاـ والنتائج

المترتبة عمييا ( .)ٙوالمعنى األخير ىو الذي نريده في بحثنا ىذا.
ثانيا :تعريف الوقت في المغة واالصطالح:

ٔ-الوقت في المغة :الوقت :الواو ،والقاؼ ،والتاء :أصؿ يدؿ عمى حد شيء وكنيو في زماف
وغيره،

(ٔ)  -لسػ ػ ػػاف العػ ػ ػػرب :محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف مكػ ػ ػػرـ بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػى ،أبػ ػ ػػو الفضػ ػ ػػؿ ،جمػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػديف ابػ ػ ػػف منظػ ػ ػػور األنصػ ػ ػػاري
الرويفع ػ ػػى اإلفريق ػ ػػى (المت ػ ػػوفىٚٔٔ :ىػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػػر :دار ص ػ ػػادر – بي ػ ػػروت ،الطبع ػ ػػة الثالث ػ ػػة  ٔٗٔٗ-ىػ ػ ػػ ،ب ػ ػػاب
(االلؼ) ،جٗ.٘/
(ٕ)  -مخت ػ ػػار الص ػ ػػحاح :زي ػ ػػف ال ػ ػػديف أب ػ ػػو عب ػ ػػد اهلل محم ػ ػػد ب ػ ػػف أب ػ ػػي بك ػ ػػر ب ػ ػػف عب ػ ػػد الق ػ ػػادر الحنف ػ ػػي الػ ػ ػرازي
(المت ػ ػ ػػوفىٙٙٙ :ىػ ػ ػ ػػ) ،المحق ػ ػ ػػؽ :يوس ػ ػ ػػؼ الش ػ ػ ػػيص محم ػ ػ ػػد  ،الناش ػ ػ ػػر :المكتب ػ ػ ػػة العصػ ػ ػ ػرية  -ال ػ ػ ػػدار النموذجي ػ ػ ػػة،
بيروت – صيدا  ،الطبعة الخامسةٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ ،باب ( أ ث ر )  ،جٔ. ٖٔ/

(ٖ)  -التوقي ػ ػػؼ عم ػ ػػى ميم ػ ػػات التع ػ ػػاريؼ :زي ػ ػػف ال ػ ػػديف محم ػ ػػد الم ػ ػػدعو بعب ػ ػػد ال ػ ػػرؤوؼ ب ػ ػػف ت ػ ػػاج الع ػ ػػارفيف ب ػ ػػف
عمػ ػػي بػ ػػف زيػ ػػف العابػ ػػديف الحػ ػػدادي ثػ ػػـ المنػ ػػاوي القػ ػػاىري (المتػ ػػوفىٖٔٓٔ :ى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :عػ ػػالـ الكتػ ػػب  ٖٛعبػ ػػد
الخالؽ ثروت-القاىرة ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ-ـ ،فصؿ (الثاء) ،جٔ.ٖٛ/
(ٗ)  -ينظ ػ ػػر :المبس ػ ػػوط :محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف أب ػ ػػي س ػ ػػيؿ ش ػ ػػمس األئم ػ ػػة السرخس ػ ػػي (المت ػ ػػوفىٖٗٛ :ىػ ػ ػػ)،
الناش ػ ػػر :دار المعرف ػ ػػة – بي ػ ػػروت ،الطبع ػ ػػة ب ػ ػػدوف طبع ػ ػػة ،ت ػ ػػاريص النش ػ ػػرٔٗٔٗ :ى ػ ػ ػ ٜٜٖٔ -ـ ،بػ ػ ػػاب(التيمـ)،

جٔ.ٜٔٔ/
(٘)  -رس ػػوـ التح ػػديث ف ػػي عم ػػوـ الح ػػديث :برى ػػاف ال ػػديف أب ػػو إس ػػحاؽ إبػ ػراىيـ ب ػػف عم ػػر ب ػػف إبػ ػراىيـ ب ػػف خمي ػػؿ
ي (المتػ ػػوفىٖٕٚ :ى ػ ػػ) ،المحقػ ػػؽ :إب ػ ػراىيـ بػ ػػف ش ػ ػريؼ الميمػ ػػي ،الناشػ ػػر :دار ابػ ػػف حػ ػػزـ -لبنػ ػػاف /
خميػ ػػؿ الجعبػ ػػر ّ
بيروت ،الطبعة األولىٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ-ـ ،جٔ.ٙ٘/
( - )ٙالموس ػ ػ ػػوعة الفقيي ػ ػ ػػة الكويتي ػ ػ ػػة ص ػ ػ ػػادر ع ػ ػ ػػف :و ازرة األوق ػ ػ ػػاؼ والش ػ ػ ػػئوف اإلس ػ ػ ػػالمية – الكوي ػ ػ ػػت ،الطبع ػ ػ ػػة
الثانية ،دار السالسؿ – الكويت( :مف ٗٓٗٔ  ٕٔٗٚ-ىػ) ،جٔ.ٕٜٗ/
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والوقت :الزماف المعموـ (ٔ).

ٕ-تعريؼ الوقت اصطالحاً :المقدار المحدود مف الزمف .وقيؿ الوقت الحد الواقع بيف أمريف
أحدىما معموـ سابؽ ،واآلخر معموـ بو الحؽ (ٕ).

يالحظ :اف الوقت في االصطالح ال يخرج استعماؿ الفقياء لو عف االستعماؿ المغوي.
التعريؼ المختار :يتبيف لمباحث اف الفقياء قد اجتمعت نظراتيـ ووصفيـ لموقت عمى جية

واحدة ،فيمكننا جمع معاني تعريفاتيـ بالقوؿ (:الزمف المعيف لمفعؿ المطموب شرعا).

 شرح التعريؼ :قولنا (الزمن) أي ان الوقت من جنس الزمن ,وقولنا (المعين) ,قيد لموقت
المطمق الغير المحدد ,والذي لم يقدر ,وقولنا (الفعل) يدخل الزمن المقدر لمعبادة وغيرىا مما
يرتبط بالزمن ,وقولنا (شرعا) قيد يخرج بو ما ليس لو ارتباط باألحكام الشرعية ,وبقي ما لو

ارتباط ببناء االحكام الشرعية عميو فقط.

ثالثا :تعريف السمم في المغة واالصطالح:

ٔ -السمـ في المغة :السمـ والسمؼ بمعنى واحد ،األوؿ لغة أىؿ الحجاز ،والثاني لغة أىؿ
ٍ
ٍ
ِ
ماؿ َّ ِ
وكؿ ٍ
العراؽ (ٖ)ُّ [ ،
وسمَـ] (ٗ).
قد ْمتو في ثمف سْمعة مضمونة اشتريتَيا بصفَة فَيُ َو َسمَؼ َ
ٕ -والسمـ في االصطالح :لمسمـ تعاريؼ كثيرة فالسمـ نوع مف البيع يتأخر فيو المبيع ،ويسمى
المسمـ فيو ،ويتقدـ فيو الثمف ،ويسمى رأس ماؿ السمـ ،فيو عكس البيع بثمف مؤجؿ ،ويسمى

البائع المسمـ إليو ،ويسمى المشتري المسمـ ،فسنذكر تعريؼ لكؿ مذىب مف المذاىب االربعة:
آج ٍؿ بِ َع ِ
[ىو َب ْيع ِ
اج ٍؿ] (٘).
أ -عرفو الحنفيةُ َ ُ :
ِِ
ِ
ِ
اؿ وَيتَأ َّ
َج ٍؿ]
َخ ُر اْل ُمثَ َّم ُف أل َ
ب -وعرفو المالكيةَ [ :و ُى َو َب ْيعٌ َيتَقَ َّد ُـ فيو َأر ُ
ْس اْل َم َ
وؼ ِفي ِّ
الذ َّم ِة] (.)ٚ
ص ٌ
[و ُى َو َب ْيعٌ َم ْو ُ
ج -وعرفو الشافعيةَ :

(.)ٙ

(ٔ)  -معجػ ػ ػػـ مقػ ػ ػػاييس المغ ػ ػ ػػة :أحمػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف فػ ػ ػػارس ب ػ ػ ػػف زكريػ ػ ػػاء القزوين ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػرازي ،أب ػ ػ ػػو الحسػ ػ ػػيف (المت ػ ػ ػػوفى:
ٖٜ٘ىػ ػ ػػ) ،المحق ػ ػػؽ :عب ػ ػػد الس ػ ػػالـ محم ػ ػػد ى ػ ػػاروف ،الناش ػ ػػر :دار الفك ػ ػػر ،الطبع ػ ػػة األول ػ ػػىٖٜٜٔ-ى ػ ػ ػ ٜٜٔٚ-ـ،

باب (وقت) ،ج.ٖٔٔ/ٙ

(ٕ)  -التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ :فصؿ القاؼ ،جٔ.ٖٗٓ/
(ٖ)  -جميرة المغة :مادة(سمـ) ،جٕ.ٛ٘ٛ/
(ٗ)  -تيذيب المغة :مادة (سمؼ) ،جٕٔ.ٕٜٜ/
(٘)  -تبييف الحقائؽ :جٗ ،ٔٔٓ/والبناية شرح اليداية :ج ،ٖٕٚ/ٛومجمع األنير :جٕ.ٜٚ/
( - )ٙالشرح الكبير لمدردير :جٖ.ٜٔ٘/

( - )ٚمنياج الطالبيف :صٓٔٔ ،اسنى المطالب :جٕ ،ٕٕٔ/تحفة المحتاج :ج٘.ٕ/
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وؼ ِفي ِّ ِ
ض موص ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َج ٍؿ](ٔ).
[و ُى َو أ ْ
الذ َّمة إلَى أ َ
َف ُي ْسم َـ ع َو ً
ضا َحاض ًار في ع َو ٍ َ ْ ُ
د -وعرفو الحنابمةَ :
نالحظ مف خالؿ تعريؼ عقد السمـ أنو عقد بيع ،لكنو في الظاىر بيع معدوـ حيث يسمـ

الثمف وال تسمـ السمعة؛ وذلؾ ألف المسمـ فيو غير موجود وقت إجراء العقد ،لكف الفقياء لـ يعدوا

السمـ مف بيع المعدوـ الممنوع شرعاً؛ وذلؾ ألنيـ عندما درسوا محؿ العقد قالوا قد يكػوف محػؿ

العقػد سمعة ،وىذه قد تكوف موجودة وقد تكوف غير موجودة ،فالسمعة غير الموجػودة إمػا أف تكػوف
ممكنة الوجود أو مستحيمة الوجود ،فالسمعة مستحيمة الوجود ،أجمع العمماء عمػى منػع التعاقػد

عمييا وىو ما يسمى ببيع المعدوـ ،أما السمعة الغير موجودة المحتمؿ وجودىا وتوفرىا مع إمكانية
ضبط صفتيا ،يجوز التعاقد عمييا وىو (السمـ)؛ وذلؾ ألف ضبط صفتيا تنفي الجيالة التي تؤدي

إلى النزاع بيف األطراؼ.

المطمب الثاني :مشروعية السمم

السمم مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع:

ٔ-

أما الكتاب فقولو تعالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ

(ٕ)

ضموف إلَى أَج ٍؿ مس ِّمى قَ ْد أ َّ َّ
وجو الداللة :قاؿ ابف عباس( :أَ ْشيَ ُد أ َّ
َف َّ
السمَ َ
َحموُ الموُ
َ
ؼ اْل َم ْ ُ َ
َ َُ
(ٖ) (ٗ)
ِفي ِكتَابِ ِو ،وأَِذف ِف ِ
يو ،ثَُّـ قَ َأَر  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭼ .
َ َ

َّ ِ
َّاس قَ َ ِ
وأما السنة المطيرة :فما روي َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
المِد َينةََ ،و ُى ْـ
ٕ-
اؿ :قَد َـ َر ُسو ُؿ المو َ 
ٍ ِ
اؿ« :مف أَسمَ َ ِ
ِ
ٍ
وـ ،ووْزٍف م ْعمُ ٍ
ٍ
وـ ،إِلَى
وف بِالتَّ ْم ِر الس ََّنتَْي ِف َوالثَّالَ َ
ُي ْسمفُ َ
ث فَقَ َ َ ْ ْ
ؼ في َش ْيء ،فَفي َكْيؿ َم ْعمُ َ َ َ
(٘)
ِ
ٍ
أٍَ
ٍ ِ
َج ٍؿ م ْعمُ ٍ
ٍ
ٍ
وـ) (.)ٙ
َجؿ َم ْعمُوـ» وفي رواية اخرى( :في َكْيؿ َم ْعمُوـَ ،وَوْزٍف َم ْعمُوـ ،إلَى أ َ َ
وجو الداللة :يدؿ الحديث اف ىذا البيع كاف يتعامؿ بو اىؿ عصره  وأقرىـ عميو ،ووضع لو
احكاما خاصة.

ٖ-

وكذلؾ استدلوا باإلجماع :وأجمع أىؿ العمـ ممف يحفظ عنو أف السمـ جائز.

(ٔ)  -الكافي :جٕ ،ٕٙ/المغني :جٗ ،ٕٓٚ/الشرح الكبير عؿ المقنع :جٗ.ٖٕٔ/
( - )2البقرة.ٕٕٛ :
( - )3البقرة.ٕٕٛ :

(ٗ)  -المغني البف قدامة :جٗ.ٕٓٚ/
(٘) اخرجػ ػ ػ ػػو :االمػ ػ ػ ػػاـ البخػ ػ ػ ػػاري فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػحيحو :كتػ ػ ػ ػػاب (البيػ ػ ػ ػػوع) ،بػ ػ ػ ػػاب (السػ ػ ػ ػػمـ فػ ػ ػ ػػي وزف معمػ ػ ػ ػػوـ) ،ب ػ ػ ػ ػرقـ
(ٕٕٓٗ) ،جٖ ،ٛ٘/واخرج ػ ػػو :االم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو :كت ػ ػػاب (البي ػ ػػوع) ،ب ػ ػػاب (الس ػ ػػمـ) ،ب ػ ػػرقـ (ٗٓ،)ٔٙ

جٖ.ٕٕٔٙ/
( )ٙاخرجػ ػ ػ ػػو :االمػ ػ ػ ػػاـ البخػ ػ ػ ػػاري فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػحيحو :كتػ ػ ػ ػػاب (البيػ ػ ػ ػػوع) ،بػ ػ ػ ػػاب (السػ ػ ػ ػػمـ فػ ػ ػ ػػي وزف معمػ ػ ػ ػػوـ) ،ب ػ ػ ػ ػرقـ

(ٕٕٔٗ) ،جٖ ،ٛ٘/واخرج ػ ػػو :االم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحو :كت ػ ػػاب (البي ػ ػػوع) ،ب ػ ػػاب (الس ػ ػػمـ) ،ب ػ ػػرقـ (ٗٓ،)ٔٙ
جٖ.ٕٕٔٙ/
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وقد حكى اجماع العمماء عمى جوازه كثير مف نقمة االجماع

(ٔ)

ومنيـ الحنفية (ٕ) ،والمالكية (ٖ)،

والشافعية (ٗ) ،والحنابمة (٘) ،إال ما حكي عف ابف المسيب أنو ال يجيزه؛ متمسكا بحديث النيي
()ٙ
السمَ َـ ُج ْممَةً] (.)ٚ
ت َّ
عف بيع ما ليس عند اإلنساف  ،وقاؿ ابف حزـ[ :فَ َ
طائِفَةٌ َك ِرَى ْ
واستدلوا بالمعقوؿ :اف العقؿ والحكمة تقتضي جواز بيع السمـ؛ ألف المصالح التي تعود
ٗ-
منافعيا عمى الناس تتـ في بيع السمـ ،فالمحتاج الى النقود تندفع حاجتو بالنقود الحاضرة ،وينتفع

التاجر بأخذ السمعة المسمـ فييا لرخصيا ولكونيا بثمف أقؿ وبوصؼ يحدده ىو ،وتعود المنفعة

لمطرفيف (.)ٛ

المطمب الثالث :شروط عقد السمم
لكي يظير لنا أثر الوقت في عقد السمـ فال بد مف تفصيؿ شروط صحة عقد السمـ ،وعقد السمـ

فيو نوعاف مف الشروط ،شروط عامة وىي كؿ ما يشترط في عقد البيع؛ كوف السمـ عقد بيع،

وشروط خاصة بعقد السمـ .وىذه الشروط تتمثؿ فيما يأتي:

 -1الشروط العامة :يشترط في السمـ ما يشترط في البيع ،يعد السمـ -كما جاء في التعريؼ -
نوع مف البيع ،وليذا فإف جميع الشروط التي تشترط في البيع تشترط في السمـ ،ولكف جميور

الفقياء يستثنوف شرط (وجود محؿ العقد عند العقد)؛ وذلؾ ألنيـ يروف أف بيع المعدوـ منيي عنو
وقد تقدـ الكالـ عف ىذه المسألة (.)ٜ

 -2الشروط الخاصة بالسمـ :اشترط الفقياء في عقد السمـ شروطا خاصة ،زيادة عمى الشروط
التي يشترؾ فييا مع عقد المبيع وىذه الشروط ىي:

(ٔ)  -اإلقنػ ػ ػػاع فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػائؿ اإلجمػ ػ ػػاع :عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد الممػ ػ ػػؾ الكتػ ػ ػػامي الحميػ ػ ػػري الفاسػ ػ ػػي ،أبػ ػ ػػو
الحس ػ ػ ػػف اب ػ ػ ػػف القط ػ ػ ػػاف (المت ػ ػ ػػوفىٕٙٛ :ىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :حس ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػوزي الص ػ ػ ػػعيدي ،الناش ػ ػ ػػر :الف ػ ػ ػػاروؽ الحديث ػ ػ ػػة

لمطباعة والنشر -مصر ،الطبعة األولى ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ ،جٕ.ٕٖٚ/
(ٕ)  -االختيار :جٕ.ٖٗ/
(ٖ)  -بداية المجتيد :جٖ.ٕٔٚ/
(ٗ)  -المجموع :جٖٔ.ٜٗ/
(٘)  -المغني :جٗ.ٕٓٚ/

( - )ٙنيؿ االوطار :ج٘.ٕٙٛ/
( - )ٚالمحمى :مسألة (ٖٔ ،)ٔٙج.ٗٔ/ٛ
( - )ٛينظ ػ ػػر :م ػ ػػف فق ػ ػػو المع ػ ػػامالت :ال ػ ػػدكتور ص ػ ػػالح ب ػ ػػف ف ػ ػػوزاف ب ػ ػػف عب ػ ػػداهلل الف ػ ػػوزاف ،الناش ػ ػػر :دار اش ػ ػػبيمة
لمنشر والتوزيع-المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولىٕٕٔٗ ،ىػ ،صٓ٘ٔ.

( - )ٜينظ ػ ػ ػػر :نياي ػ ػ ػػة المحت ػ ػ ػػاج :جٗ ،ٖٔٛ /وينظ ػ ػ ػػر :والش ػ ػ ػػرح الكبي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػع حاش ػ ػ ػػية الدس ػ ػ ػػوقي :جٖ ،ٜٔ٘/
وينظر :نيؿ األوطار :ج٘.ٕٜٙ /
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الشرط األول :اف ال يكوف المسمـ فيو والثمف متحدي الجنس فيكوف عقدا ربويا ربا نسيئة محرـ
باالتفاؽ.

الشرط الثاني :أف يكوف المسمـ فيو مؤجال :اتفؽ العمماء عمى أف األجؿ البد مف أف يكوف
معموماً ،لقولو تعالى :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

(ٔ)

 ،وقوؿ النبي « : إلى أجؿ

معموـ»؛ وألنو بمعرفة األجؿ يتحدد الوقت الذي يقع فيو قضاء المسمـ فيو ،فإذا جيؿ األجؿ لـ
يفد معرفة ذلؾ ،ووقع رب السمـ في الغرر ،ولكنيـ اختمفوا في كيفية العمـ باألجؿ عمى قوليف(ٕ):

أ-

جميور الفقياء مف الحنفية (ٖ) ،والمالكية

(ٗ)

والحنابمة (٘) :يشترط لصحة عقد السمـ أف

أف يكوف المسمـ فيو مؤجال ،عمى اختالؼ بينيـ في مدة األجؿ ،فالسمـ الحاؿ ال يجوز عندىـ،
والبد مف تحديد زماف بعينو ،ال يختمؼ ،فال يصح التأجيؿ لمحصاد والدراس والنيروز (اليوـ األوؿ

مف السنة القبطية ،وىو أوؿ الربيع) والميرجاف (أوؿ الخريؼ) وعيد النصارى وقدوـ الحاج،
والصيؼ والشتاء ،ونحوىا (.)ٙ

ب-
(.)ٛ

وقاؿ الشافعية :يجوز السمـ حاال ،كما يجوز مؤجال ( ،)ٚوممف قاؿ بالجواز أبو ثور (.)ٛ

وحجة الجميور في اشتراط األجؿ:

ؼ ِفي َش ْي ٍء،
َسمَ َ
(م ْف أ ْ
ٔ -بما روي عف ابف عباس في حديث السمؼ الذي تقدـ ذكره قولوَ 
ِ
ٍ
ٍ ِ
َج ٍؿ م ْعمُ ٍ
ٍ
وـ) (.)ٜ
فَفي َكْيؿ َم ْعمُوـَ ،وَوْزٍف َم ْعمُوـ ،إلَى أ َ َ
وجو الداللة :فإف قولو  أمر منو باألجؿ في السمـ ،وأمره يقتضي الوجوب ،فيكوف األجؿ مف
جممة شروط صحة السمـ ،فال يصح بدونو ،كما ال يصح إذا انتفى الكيؿ والوزف في المكيؿ

والموزوف(ٓٔ).

( - )1البقرة.ٕٕٛ :
(ٕ)  -ينظر :الفقو اإلسالمي وادلتو لمزحيمي :ج٘.ٖٖٙٔ/
(ٖ)  -المحيط البرىاني :ج.ٚٓ/ٚ
(ٗ)  -الفواكو الدواني :جٕ.ٔٓٔ/
(٘)  -كشؼ القناع :جٖ.ٕٜٜ/
( - )ٙينظر :فتح القدير :ج.ٔٛ٘ /ٚ
( - )ٚينظر :نياية المحتاج :جٗ.ٜٔٓ /
( - )ٛينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٔٛ /
( )ٜسبؽ تخريجو.

(ٓٔ)  -ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٔٛ /
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ٕ-

وجوب اشتراط االجؿ في الثمف؛ ألنو إذا لـ يشترط األجؿ في السمـ كاف مف بيع ما ليس

عند البائع المنيي عنو (ٔ) ،أو بيعا لممعدوـ ،وىو لـ يرخص فيو إال في السمـ ،وال فارؽ بينو

وبيف البيع إال األجؿ (ٕ).

ٖ-

انما جوز السمـ رخصة لمرفؽ :وال يحصؿ الرفؽ إال باألجؿ ،فإذا انتفى األجؿ انتفى

الرفؽ(ٖ) ،وذلؾ ألف المسمؼ يرغب في تقديـ الثمف السترخاص المسمـ فيو ،والمسمـ إليو يرغب
فيو لموضع النسيئة ،واذا لـ يشترط األجؿ زاؿ ىذا المعنى (ٗ).
وحجة الشافعية:

َج َاز َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ ب ْيعَ الطَّ َع ِاـ
ٔ-
احتج الشافعية بالقياس عمى السمـ المؤجؿ ،فقالوا[ :فَِإ َذا أ َ
َعمَـ  -ب ْيع الطَّع ِاـ بِ ِ
ِ ٍ
َّ
صفَ ٍة ح ِّ
َج َوَز؛ ِألَنَّوُ لَ ْي َس ِفي اْل َب ْي ِع
اال أ ْ
َ
بِصفَة إلَى أ َ
َج ٍؿ َك َ
َ
اف َ -واَلموُ تَ َعالَى أ ْ ُ َ ُ
احبِ ِو فَِإ َذا ض ِمف مؤ َّخ ار ِ
ونا عمَى ص ِ
معًنى َّإال أَف ي ُكوف بِ ِ
َّال
اف ُم َعج ً
صفَ ٍة َم ْ
َ َ َُ ً َ
ض ُم ً َ
ضم َف ُم َع َّج ًال َو َك َ
ْ َ َ
َْ
َ
ُخ ِرج ِمف مع َنى اْل َغرِر وىو مج ِ
وف لَوُ َعمَى َبائِ ِع ِو
ض ُم ٌ
امعٌ لَوُ ِفي أََّنوُ َم ْ
َع َج َؿ ِم ْنوُ ُم َؤ َّخ ًراَ ،و ْاأل ْ
أْ
َ َ َُ ُ َ
َع َج ُؿ أ ْ َ ْ َ ْ
بِ ِ
صفَ ٍة] (٘).
الغ َرر؛ ألنو ُربَّما
ٕ-
واحتجوا اف في األجؿ ضرب مف الغرر[ :أف في األجؿ ضرب مف َ
يقدر في الحاؿ ،ويعجز عند المحؿ ،فإذا جاز مؤجالً فيو حاالً أجوز ،وعف الغرر أبعد] (.)ٙ
ويعترض عميو :اف قوليـ( :في األجؿ ضرب مف الغرر) غير مسمـ ،ألف األجؿ في السمـ ال بد
أف يكوف معموما باتفاؽ الفقياء ،فمف أيف يأتيو الغرر؟ ولو سممنا بأف في السمـ المؤجؿ غررا ،ىو

احتماؿ العجز عند حموؿ األجؿ ،كما يفيـ مف عباراتيـ ،فإنا ال نسمـ بأف السمـ الحاؿ أبعد مف

الغرر بيذا المعنى ،بؿ العكس ىو الصحيح ،ألنو في السمـ المؤجؿ يكوف عند المسمـ إليو فرصة
يستعد ويحضر فييا المسمـ فيو ،أما في السمـ الحاؿ ،فإف المسمـ إليو ممزـ بالتسميـ في الحاؿ،
وقد ال يجد المسمـ فيو فيؤدي ذلؾ إلى النزاع بينو وبيف المسمـ ،وىذا ىو عيف بيع اإلنساف ما

ليس عنده عمى المعنى الذي اخترتو.

(ٔ)  -ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٜٔ /
(ٕ)  -ينظر :نيؿ االوطار :ج٘.ٕٜٙ /
(ٖ)  -ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٔٛ /
(ٗ)  -ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٜٔ /
(٘)  -االـ :جٖ.ٜ٘/

( - )ٙفتح العزيز :ج.ٕٕٙ/ٜ
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وأجيب :إف السمـ الحاؿ الذي نعينو ىو ما كاف المسمـ فيو موجودا عند المسمـ إليو ،كأف يسمـ

شخص في قمح موجود في مخزنو (ٔ).

ويناقش :اف ىذا بيع وليس بسمـ؛ ألنو ال ينطبؽ عميو اسـ السمـ ،وال معناه؛ ال ينطبؽ عميو اسـ
السمـ ،ألنو يسمى سمما وسمفا لتعجؿ أحد العوضيف وتأخر اآلخر ،وال ينطبؽ عميو معناه؛ ألنو
مالحظ في مشروعيتو حاجة المسمـ إليو إلى الثمف قبؿ حصولو عمى المسمـ فيو فإذا كاف المسمـ

فيو موجودا عنده فقد انتفت الحاجة إلى السمـ؛ ألف في البيع غنى عنو (ٕ).

القوؿ المختار :اف رأي الجميور أولى بالقبوؿ واالختيار؛ لقوة دليمو؛ وضعؼ دليؿ الشافعية ،فإف
القياس الذي احتجوا بو غير سميـ كما ذكرنا في مناقشة ادلتيـ ،ثـ اف في اشتراط التأجيؿ تخفيفا
لمغرر عمى عكس ما يرى الشافعية ،ألف الشأف في المسمـ فيو أال يكوف عند المسمـ إليو ،فإذا

جوزنا السمـ الحاؿ نكوف قد جوزنا بيع ما ليس عند البائع في الصورة التي تؤدي إلى عدـ القدرة

عمى التسميـ المؤدية إلى الغرر ،وليذا اشترطنا التأجيؿ ليقؿ الغرر.

الشرط الثالث :أن يكون المسمم فيو مما يغمب وجوده عند حمول األجل :اتفؽ الفقياء مف

الحنفية (ٖ) ،والمالكية (ٗ) ،والشافعية (٘) ،والحنابمة ( ،)ٙبوجوب غمبة الظف عمى وجود المسمـ فيو
فيو عند حموؿ االجؿ (.)ٚ

موجودا عند العقد إلى وقت التسميـ ،فيذا محؿ خالؼ بيف العمماء
وأما اشتراط كوف المسمـ فيو
ً
عمى قوليف:

ٔ -يجوز السمـ في المعدوـ وقت العقد ،وفيما ينقطع مف أيدي الناس قبؿ حموؿ األجؿ .وىذا
مذىب جميور الفقياء مف المالكية (،)ٛ

(ٔ)  -ينظ ػ ػ ػػر :البيػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػذىب الش ػ ػ ػػافعي :ج٘ ،ٖٜٚ/وينظػ ػ ػ ػػر :اسػ ػ ػ ػػنى المطالػ ػ ػ ػػب :جٕ ،ٕٔٗ/وينظػ ػ ػ ػػر:
تحفة المحتاج :ج٘.ٔٓ/

(ٕ)  -ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٔٛ /
(ٖ)  -المبسوط :جٕٔ.ٖٔٗ/
(ٗ)  -بداية المجتيد :ج ٖ.ٕٜٔ/

(٘)  -كفاي ػػة األخي ػػار ف ػػي ح ػػؿ غاي ػػة اإلختص ػػار :أب ػػو بك ػػر ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد الم ػػؤمف ب ػػف حري ػػز ب ػػف معم ػػى
معم ػ ػػى الحس ػ ػػيني الحص ػ ػػني ،تق ػ ػػي ال ػ ػػديف الش ػ ػػافعي (المت ػ ػػوفىٕٜٛ :ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :عم ػ ػػي عب ػ ػػد الحمي ػ ػػد بمطج ػ ػػي
ومحمد وىبي سميماف ،الناشر :دار الخير – دمشؽ ،الطبعة األولىٜٜٔٗ ،ـ ،صٕٕ٘،
( - )ٙكشاؼ القناع :جٖ.ٖٖٓ/
( )ٚمع ػػالـ القرب ػػة فػ ػػي طم ػػب الحسػ ػػبة :محم ػػد بػ ػػف محم ػػد بػ ػػف أحم ػػد بػ ػػف أبػ ػػي زيػ ػػد ب ػػف األخػ ػػوة ،القرشػ ػػي ،ضػ ػػياء
الديف (المتوفىٕٜٚ :ىػ) ،الناشر :دار الفنوف ،كمبردج ،بدوف طبعة ،وبدوف تاريص ،صٖ.ٚ

( - )ٛالمنتقى لمباجي :جٗ.ٖٓٓ/
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والشافعية (ٔ) ،والحنابمة (ٕ) ،واختيار ابف حزـ(ٖ).

ووجيتيم في ذلك:

َّ ِ
ِ
أ -احتجوا بما روي َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
المِد َينةََ ،و ُى ْـ
َّاس قَ َ
اؿَ ( :قد َـ َر ُسو ُؿ المو َ 
ٍ ِ
اؿ« :مف أَسمَ َ ِ
ٍ
وـ ،ووْزٍف م ْعمُ ٍ
ٍ
وـ ،إِلَى
الس ََّنتَْي ِف َوالثَّالَ َ
ث فَقَ َ َ ْ ْ
ؼ في َش ْيء ،فَفي َكْيؿ َم ْعمُ َ َ َ
(ٗ).

ِ
وف بِالتَّ ْم ِر
ُي ْسمفُ َ
َج ٍؿ م ْعمُ ٍ
وـ»)
أَ َ

وجو الداللة :أف النبي  لـ يشترط وجود المسمـ فيو عند العقد ،ولو كاف شرطا لذكره ،ولنياىـ
عف السنتيف والثالث؛ ألنو مف المعموـ أف الثمر ال يبقى طوؿ ىذه المدة.

ب -أف التسميـ قبؿ حموؿ األجؿ غير مستحؽ :فال يمزـ وجود السمـ فيو؛ إذ ال فائدة مف اشتراط
وجوده.
ٕ -واشترط الحنفية (٘) :وجود المسمـ فيو في األسواؽ مف حيف العقد إلى حيف حموؿ األجؿ ،ولو

ولو لـ يكف موجودا المسمـ فيو ،فالسمـ عند الحنفية ليس مف بيع المعدوـ ،وانما ىو مف بيع ما

ليس ممموكا لمبائع.

فال يجوز السمـ في:

أ -ما كاف منقطعا وقت العقد ،وموجودا وقت حموؿ األجؿ.
ب -وما كاف موجودا عند العقد وعند حموؿ األجؿ ،ولكنو ينقطع فيما بينيما.
ويستدلوف عمى ذلؾ بثالث أدلة:

الدليؿ األوؿَ :ع ِف ْاب ِف ُع َم َر( ،أ َّ

ؼ َرُج ًال ِفي َن ْخ ٍؿ َفمَ ْـ تُ ْخ ِرْج تِْم َؾ الس ََّنةَ
َسمَ َ
َف َرُج ًال ،أ ْ
ص َما إِلَى َّ
اؿَ « :ال تُ ْسمِفُوا ِفي
اؿ« :بِ َـ تَ ْستَ ِح ُّؿ َمالَوُ ْارُد ْد َعمَ ْي ِو َمالَوُ» ،ثَُّـ قَ َ
النبِ ِّي  فَقَ َ
َش ْيًئا فَ ْ
اختَ َ
َّ ِ
ص َال ُحوُ») (.)ٙ
الن ْخؿ َحتَّى َي ْب ُد َو َ
(ٔ)  -نيايػ ػ ػػة ال ػ ػ ػزيف فػ ػ ػػي إرشػ ػ ػػاد المبتػ ػ ػػدئيف :محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر نػ ػ ػػووي الجػ ػ ػػاوي البنتنػ ػ ػػي إقميمػ ػ ػػا ،التنػ ػ ػػاري بمػ ػ ػػدا
(المتوفىٖٔٔٙ :ىػ) ،الناشر :دار الفكر – بيروت ،الطبعة األولى ،ص.ٕٚٚ
(ٕ)  -شرح منتيى اإلرادات :ج٘.ٜٛ /
(ٖ)  -المحمى :مسألة (ٕٕ ،)ٔٙج.ٕ٘ /ٛ
(ٗ) سبؽ تخريجو.

(٘)  -المبس ػ ػ ػػوط :جٕٔ ،ٖٔٗ /وب ػ ػ ػػدائع الص ػ ػ ػػنائع :ج٘ ،ٕٔٔ /ودرر الحك ػ ػ ػػاـ ش ػ ػ ػػرح مجم ػ ػ ػػة األحك ػ ػ ػػاـ :جٔ/
جٔ.ٖٗٔ /
( - )ٙاخرجػ ػػو :أبػ ػػو داود فػ ػػي الس ػ ػػنف :كتػ ػػاب (البيػ ػػوع) ،بػ ػػاب (م ػ ػػف أس ػ ػػمؼ ف ػ ػػي شػ ػػيء ث ػ ػػـ حول ػ ػػو ال ػ ػػى غيػ ػ ػره)،
بػ ػ ػػرقـ ( ،)ٖٗٙٚج٘ ،ٖٖٜ/وأخرجػ ػ ػػو :البييقػ ػ ػػي فػ ػ ػػي الكبػ ػ ػػرى :كتػ ػ ػػاب (البيػ ػ ػػوع) ،ب ػ ػ ػػاب (مػ ػ ػػا ال يجػ ػ ػػوز السػ ػ ػػمؼ
حتػ ػ ػػى يكػ ػ ػػوف بصػ ػ ػػفة معمومػ ػ ػػة) ،بػ ػ ػػرقـ(ٖٔٔٔٔ) ،ج ،ٗٓ/ٙضػ ػ ػػعفو األرنػ ػ ػػؤوط؛ ألف فػ ػ ػػي سػ ػ ػػنده ابيػ ػ ػػاـ يػ ػ ػػورث

الجيالة.
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ويعترض عميو من وجيين:
األوؿ :أف الحديث في إسناده رجؿ مجيوؿ ،ومثؿ ىذا ال تقوـ بو حجة.

الثاني :أف ىذا الحديث دليؿ عمى جواز السمـ في النخؿ المعيف مف البستاف المعيف لكف بشرط

أف يبدو صالحو ،وىو مذىب المالكية خالفًا لمذىب الجميور (ٔ).
محال لمتسميـ :وذلؾ ألف المسمـ إليو قد يموت
 الدليؿ الثاني :أف كؿ وقت يجوز أف يكوف ً
قبؿ حموؿ األجؿ ،فإذا مات حمت الديوف التي في ذمتو ،ووجب عميو وفاؤىا قبؿ قسمة التركة،
فاقتضى أف يكوف وجود المسمـ فيو مف حيف العقد ،إلى وقت التسميـ ،فمو لـ يشترط ذلؾ ومات

المسمـ إليو قبؿ أف يحؿ األجؿ ،فربما يتعذر تسميـ المسمـ فيو ،فيؤوؿ ذلؾ إلى الغرر.
ويعترض عميو مف وجييف:

األول :القوؿ بأف الديف يحؿ إذا مات المسمـ إليو قوؿ مختمؼ فيو:
 يرى المالكية أف المسمـ إليو إذا مات ،وكاف المسمـ فيو غير موجود عند الوفاة فإف تركتوتوقؼ إلى أف يأتي إباف المسمـ فيو ،فيقضى ،ثـ تقسـ التركة (ٕ).

 -اما الحنابمة يذىبوف الى أف الديف ال يحؿ بموت المديف ،بؿ تبقى إلى آجاليا (ٖ).

الثاني :لو سممنا أف الديف يحؿ بموت المديف ،فال يمزـ منو اشتراط دواـ الوجود ،إذ لو لزـ ذلؾ
ألفضى أف يكوف لمسمـ آجاؿ مجيولة ،وىذا مبطؿ لمعقد ،فالمحؿ ما جعمو المتعاقداف محالً،
اعتُبِر لَ َكاف ْاأل ِ
السمَِـ م ْجيوًال ِال ْحتِم ِ
اؿ اْل َم ْو ِت فََيْم َزُـ
َ
َ
َج ُؿ في َّ َ ُ
وىاىنا لـ يجعاله ،يقوؿ القرافي[ :لَ ِو ْ َ
َ
ِ
ٍ
َص ُؿ :اْل َع َد ُـ إِلَى ِح ِ
يف التَّ ْسمِ ِيـ] (ٗ).
ُب ْ
ط َال ُف ُك ِّؿ َسمَـ َو َك َذل َؾ اْل َب ْيعُ بِثَ َم ٍف إِلَى أ َ
َج ٍؿ َب ِؿ ْاأل ْ

القول المختار :ىو قوؿ الجميور ،وأف السمـ جائز فيما ليس موجودا عند العقد ،وفيما ينقطع مف
أيدي الناس إذا كاف عاـ الوجود عند حموؿ األجؿ؛ ألف حججيـ أحرى اف تقبؿ ويرتاح الييا لعدـ

ورود االعتراضات عمييا لتردىا  ...واهلل أعمـ.

الشرط الرابع :قبض رأس مال السمم في مجمس العقد:
ىؿ يشترط في السمـ تسميـ رأس مالو في مجمس العقد؟ ،ولو تفرؽ المتعاقداف قبؿ التسميـ ىؿ
يبطؿ العقد؟ وقع خالؼ بيف المالكية والجميور حوؿ وجوب تسميـ الثمف في مجمس العقد.

تحرير محؿ النزاع:

َعمَ ُـ
ٔ -ال خالؼ بجواز العقد إذا كاف رأس الماؿ السمـ نقدا ،وفيو قاؿ ابف عبد السالـَ :
[ال أ ْ
ِ
ِخ َالفًا ِفي َكو ِف تَ ْع ِج ِ
يؿ َأر ِ
يمةًَ ،وأ َّ
ص ِفي
َص َؿ التَّ ْع ِجي ُؿَ ،وِاَّن َما اْل ِخ َال ُ
َف ْاأل ْ
ؼ َى ْؿ ُي َرَّخ ُ
ْس اْل َماؿ َع ِز َ
ْ
(ٔ)  -المدونة :جٖ ،٘ٚ /ومواىب الجميؿ :جٗ.ٖ٘ٓ ،ٕ٘ٓ /
(ٕ)  -ينظر :الذخيرة :ج٘.ٕ٘ٛ ،ٕ٘ٚ/
(ٖ)  -ينظر :المغني :جٗ.ٕٕٕ/

(ٗ)  -ينظر :الذخيرة :ج٘.ٕ٘ٛ ،ٕ٘ٚ/
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(ٔ)
تَأ ِ
ْخ ِ
مجمس
الماؿ َن ْقدا َولـ ُيعينوُ َّ
يرِه]  ،وقاؿ الغزاليَ :
ثـ عينو ِفي اْل ْ
[ال خالؼ أَنو لَو َك َ
اف َرأس َ
مجمس كالحريـ َفموُ حكـ ِاال ْبتِ َداء] (ٕ).
َكفاهُ ِألَف اْل ْ

ٕ -واتفقوا عمى أنو ال يجوز تأخير نقد الثمف في المدة الكثيرة مطمقا :وفيو وقاؿ صاحب
طمَقًا َال بِا ْشتِر ٍ
وز تَأ ِ
اط َوَال بِ ُدونِ ِو
ْخ ُير َن ْقِد الثَّ َم ِف ِفي اْل ُم َّد ِة اْل َكثِ َيرِة ُم ْ
الفروؽ[ :اتَّفَقُوا َعمَى أََّنوُ َال َي ُج ُ
َ
اط تَأ ِ
اختَمَفُوا ِفي ا ْشتِر ِ
ْخ ِ
ير َن ْقِد ِه اْل َي ْو َم ْي ِف َوالثَّ َالثَةَ] (ٖ).
َو ْ
َ
ٖ -واتفقوا عمى عدـ جواز تأخيره فوؽ الثالث بشرط :وفيو قاؿ ابف رشد[ :وأما تأخيره فوؽ
الثالث بشرط ،فذلؾ ال يجوز باتفاؽ كاف رأس الماؿ عينا أو عرضا؛ فإف تأخر فوت الثالث بغير

شرط لـ يفسص إف كاف عرضا ،واختمؼ فيو إف كاف عينا] (ٗ).

ٗ -وانما اختمفوا ىؿ القبض في المجمس بعد انعقاد السمـ شرط لبقاء العقد عمى الصحة بحيث
يفسد العقد إذا تفرقا قبؿ القبض ،أو يصح العقد ،واف تفرقا قبؿ القبض.

اختمؼ الفقياء فيو عمى قوليف:

أ -القوؿ األوؿ :يشترط القبض في المجمس لبقاء العقد عمى الصحة ،وال يجوز تأخيره عف
المجمس مطمقا ،وىذا مذىب الحنفية (٘) ،والشافعية ( ،)ٙوالحنابمة (.)ٚ

ب -القوؿ الثاني :يجوز تأخير القبض اليوميف ،والثالثة مطمقًا بشرط وبغير شرط ،واف تأخر
عينا لـ يجز مطمقًا بشرط أو بغير شرط ،واف كاف رأس
أكثر مف ثالثة أياـ ،وكاف رأس ماؿ السمـ ً
عرضا ،وتأخر تسميمو أكثر مف ثالثة أياـ جاز إذا لـ يشترط تأخيره ،ىذا تحصيؿ
ماؿ السمـ
ً
مذىب مالؾ عند أكثر أصحابو (.)ٛ
 أدلة الجميور عمى اشتراط القبض في المجمس:

ؼ
َسمَ َ
(م ْف أ ْ
 الدليؿ األوؿ :بما روي عف ابف عباس في حديث السمؼ الذي تقدـ ذكره قولوَ 
ٍ ِ
ِ
ٍ
ٍ ِ
َج ٍؿ م ْعمُ ٍ
ٍ
وـ) (.)ٜ
في َش ْيء ،فَفي َكْيؿ َم ْعمُوـَ ،وَوْزٍف َم ْعمُوـ ،إلَى أ َ َ

(ٔ)  -مواىب الجميؿ :جٗ.ٖ٘ٔ/
(ٕ)  -الوسيط :جٖ.ٖٗٙ/
(ٖ)  -الفروؽ :جٖ.ٕٜٓ/

(ٗ)  -المقدمات :جٕ.ٕٛ/
(٘)  -تبييف الحقائؽ :جٗ.ٔٔٚ /
( - )ٙالميذب :جٕ.ٕٚ/
( - )ٚاالنصاؼ :ج٘.ٔٓٗ/
( - )ٛالذخيرة :ج٘.ٕٖٓ /
( )ٜسبؽ تخريجو.
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وجو الداللة :قاؿ االماـ الشافعي في تفسير قولو (مف أسمؼ فميسمؼ) قاؿَّ :
اؿ َفْمُي ْع ِط
[إن َما قَ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ؽ
َف ُيفَ ِار َ
اس ُـ التَّ ْسميؼ فيو َحتَّى ُي ْعط َيوُ َما َسمَّفَوُ قَْب َؿ أ ْ
َي ُق ْؿ لُي َبايِ َعَ ،وَال ُي ْعطيَ ،وَال َيقَعُ ْ
َسمَّفَوُ] (ٔ).
 الدليؿ الثاني :عدـ تسميـ الثمف في مجمس عقد السمـ يجعؿ العقد منتقال الى عقد اخر وىو

َولَ ْـ
َم ْف

عقد بيع الديف بالديف بالصورة المتفؽ عمى منعيا.

ويعترض عميو :اف بيع الديف بالديف لـ يصح فيو حديث ،وحديث (أََّنوُ َ نيَى َع ْف َب ْي ِع اْل َكالِ ِئ
بِاْل َكالِ ِئ) (ٕ) ،فيو مقاؿ.
وأجيب :اف الحديث واف كاف مف ضعفو لو حجج عمى ذلؾ  ،ولكف ىناؾ مف حسنو بالشواىد ،ثـ

اف لو سممنا اف الحديث ضعيؼ كما نقؿ عف االماـ احمد انو سئؿ أيصح في ىذا حديث،

فأجاب :لـ يصح منو -أي في النيي عف بيع الكالئ بالكالئ -حديث ،ولكف انما ىو إجماع (ٖ).


الدليؿ الثالث :أف وجوب تسميـ الثمف جار عمى وفؽ القواعد ،وذلؾ أف كؿ بيع يتعيف فيو

المبيع والثمف معا ال يشترط فيو القبض أصال ،وكؿ بيع ال يتعيف فيو المبيع والثمف يشترط فيو
قبض العوضيف في الجممة ،كبيع األثماف بعضيا ببعض ،وىو ما يعرؼ بالصرؼ ،وكؿ بيع

يتعيف فيو المبيع ،فإنو ال يشترط قبض عوضو عدا األمواؿ الربوية ،وكؿ بيع ال يتعيف فيو المبيع،

فإنو يشترط فيو قبض بدلو ،وىذا ىو عقد السمـ (ٗ).

ويعترض عميو :ال يصح جعؿ تعييف المبيع ىو القبض وانما التعييف غير القبض ،فقد يتعيف رأس

ماؿ السمـ كما لو أشار إليو ،أو كاف الثمف معروفًا بعينو لمبائع ،وال يتـ التسميـ في مجمس العقد،
فيؿ يبطؿ العقد بمجرد عدـ التسميـ مع أف رأس ماؿ السمـ قد تعيف ،وانتقؿ الحؽ مف كونو في

الذمة إلى ذات العيف؟ ىذا ىو موضع الخالؼ.

 الدليل الرابع:

أف سبب الرخصة في عقد السمـ ىو حاجة البائع إلى االرتفاؽ بالثمف؛ الستصالح حرثو وزرعو،

فإذا كاف ىناؾ تأخير في الثمف ذىبت الحكمة مف مشروعية السمـ.
(ٔ) االـ :جٖ.ٜ٘/

(ٕ)  -اخرج ػ ػ ػػو :البييق ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػنف الكب ػ ػ ػػرى :كت ػ ػ ػػاب (البي ػ ػ ػػوع) ،ب ػ ػ ػػاب (الني ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػف بي ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػديف بال ػ ػ ػػديف)،
بػ ػ ػػرقـ( ،)ٖٔٓ٘ٙج٘ ،ٗٚٗ/وأخرجػ ػ ػػو :الػ ػ ػػدار قطنػ ػ ػػي فػ ػ ػػي السػ ػ ػػنف :كتػ ػ ػػاب (البيػ ػ ػػوع) ،بػ ػ ػػرقـ(ٓ ،)ٖٓٙجٗ،ٗٓ/
قػ ػػاؿ الحػ ػػاكـ فػ ػػي المسػ ػػتدرؾ :جٕ :ٙ٘/صػ ػػحيح عمػ ػػى شػ ػػرط كمسػ ػػمـ ولػ ػػـ يخرجػ ػػاه ،وأق ػ ػره الػ ػػذىبي ،وضػ ػػعفو ابػ ػػف
حجر في بموغ المراـ :صٖٕٖ.
(ٖ)  -ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٖٚ/

(ٗ)  -ينظػ ػ ػ ػػر :تيسػ ػ ػ ػػير التحريػ ػ ػ ػػر :محمػ ػ ػ ػػد أمػ ػ ػ ػػيف بػ ػ ػ ػػف محمػ ػ ػ ػػود البخػ ػ ػ ػػاري المعػ ػ ػ ػػروؼ بػ ػ ػ ػػأمير بادشػ ػ ػ ػػاه الحنفػ ػ ػ ػػي
(المتوفى ٜٕٚ :ىػ) ،الناشر :مصطفى البابي ا ْلحمَبِي – مصر ،الطبعة األولى ٖٔ٘ٔ ،ىػ ،جٗ.ٜٗ/
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ويعترض عميو :بأف عقد السمـ كونو رخصة ،وليس عزيمة ،فيو خالؼ بيف أىؿ العمـ ،ولو قمنا:
إف السمـ رخصة أبيح لمحاجة ،لكاف ىذا يعني تحريـ عقد السمـ مع انتفاء الحاجة؛ ألف الحكـ

وعدما ،والسمـ عقد مباح مطمقًا ،واباحتو ليست مشروطة بوجود الحاجة.
وجودا،
يدور مع عمتو
ً
ً
 أدلة المالكية عمى جواز تأخير الثمف اليوـ واليوميف:
 الدليؿ األوؿ :المالكية يتفقوف مع الجميور عمى وجوب تعجيؿ رأس ماؿ السمـ ،لكنيـ ال يروف
أف تأخير التسميـ يوما أو يوميف ينافي التعجيؿ ،وقد احتج المالكية بالقاعدة التي تقوؿ" :ما قارب

الشيء لو حكمو" (ٔ).


الدليؿ الثاني :التأخير ليس بممنوع لمعنى في العوض ،وانما ىو ممنوع لمعنى في العقد

لئال يكوف مف بيع الكالئ بالكالئ ،فإذا عيف الثمف لـ يفسد العقد بتأخير القبض اليوميف

والثالثة (ٕ).

القول المختار :اف قوؿ المالكية يدعونا لمتأمؿ والنظر ،وىو قوؿ فيو مف التيسير الذي يدر
بالمنفعة عمى المتعاقديف ،والمصمحة فيو مشتركة ليما ،وفي نفس الوقت لو انعمنا النظر وجدنا

اف ىنالؾ أمور يجب االحتراز منيا كالثمف إف كاف في الذمة وجب تسميمو في مجمس العقد؛
حتى ال نقع في بيع الديف بالديف ابتداء ،واما اف كاف الثمف معينا فإنو ال يشترط قبضو في

مجمس العقد ،اما جواز اشتراط التأجيؿ أكثر مف ثالثة أياـ ،فحتى ال نخرج الى دائرة نحف لسنا
باىؿ ليا وىي دائرة االجتياد ،فيذا يتوقؼ عمى وجود قوؿ فقيي في ذلؾ ،ولـ أقؼ عمى قوؿ

يرى جواز اشتراط التأجيؿ فيما اعمـ ،وانما أجاز المالكية اشتراط التأجيؿ في حدود اليوميف
والثالثة ،وجواز التأجيؿ في الثمف المعيف بدوف شرط كما سبؽ ذكره في األقواؿ.

 الشرط الخامس :تعييف مكاف اإليفاء.

المبحث الثاني :االختالف بين الفقياء في مدة األجل وحكم التقسيط واإليفاء لعقد
السمم:

المطمب األول :اختالف الفقياء في مدة األجل في عقد السمم

أوال :اختمؼ الجميور القائموف باشتراط األجؿ في السمـ في أقؿ مدة األجؿ اختالفا كبي ار الى

اقوال:

ٔ -المشيور عند الحنفية :أف مدة االجؿ تكوف أقمو شير وىو المعتمد في المذىب ،وقيؿ ثالثة
أياـ ،وقيؿ أكثر مف نصؼ يوـ ،وقيؿ ينظر إلى العرؼ في تأجيؿ مثمو (ٖ).

(ٔ)  -ينظر :الذخيرة لمق ارفي :ج٘ ،ٖٙٙ /وينظر :مواىب الجميؿ.٘ٔ٘ /ٗ:
(ٕ) -ينظر :المنتقى لمباجي :جٗ.ٖٓٓ/
(ٖ) ينظر :البحر الرائؽ :ج.ٔٚٙ/ٙ
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ٕ -ومذىب المالكية :اف التحصيؿ في مقدار األجؿ مف األياـ التفصيؿ ،كما يصوره ابف رشد
ىو أف المسمـ فيو عمى ضربيف :ضرب يقتضى بالبمد المسمـ فيو ،وضرب يقتضى بغير البمد

الذي وقع فيو عمى السمـ ،فإف إقتضاه في البمد المسمـ فيو ،فالمعتبر في ذلؾ أجؿ تختمؼ فيو
األسواؽ ،وذلؾ خمسة عشر يوما ،أو نحوىا ،وروي عف االماـ مالؾ أنو يجوز اليوميف والثالثة،

وقيؿ :ال بأس بو إلى اليوـ الواحد ،وأما ما يقتضى ببمد آخر ،فإف األجؿ فيو ىو قطع المسافة

التي بيف البمديف قمت أو كثرت (ٔ).

ٖ -ويشترط عند الحنابمة :أف يكوف األجؿ مدة ليا وقع في الثمف ،كالشير وما قاربو (ٕ).

القول المختار :بعد البحث والتنقيب لـ اجد دليال واضح الداللة يضع الجؿ في حد ال في أقمو وال
في أكثره ،وكؿ مف حدد فيو مجتيدا لما يرى في مصمحة السوؽ في عصره  ،والذي اميؿ اليو

أف ال نجعؿ حدا ألقؿ األجؿ كما أف الفقياء لـ يتكمموا في جعؿ حد ألكثره ،ويترؾ تحديد مدة

األجؿ التفاؽ المتعاقديف ،والعرؼ الذي فيو تماـ المصمحة لمطرفيف إذما وقعت المشاححة؛ ألف

النص الذي أوجب األجؿ في السمـ لـ يحدد مدة ألكثره كما لـ يحدد مدة ألقمو ،وانما اشترط أف
يكوف األجؿ معموما لمعاقديف ،وعميو فالوقوؼ عند ما أمر بو النص اسمـ ...واهلل تعمى اعمـ.

المطمب الثاني :اختالف الفقياء في تقسيط المسمم فيو عمى نجوم

إذا أسمـ شخص في شيء واحد عمى أف يقبضو بالتقسيط في أوقات متفرقة أجزاء معمومة ،كسمف
يأخذ بعضو في أوؿ رجب وبعضو في أوؿ رمضاف وبعضو في منتصؼ شواؿ مثال ،فقد اختمؼ

الفقياء في جواز ذلؾ عمى ثالثة أقواؿ:

أ -ذىب المالكية (ٖ) ،والشافعية في األظير (ٗ) :إلى أنو يصح البيع بالتقسيط المنجـ.
ووجيتيـ في ذلؾ :ألف كؿ ما جاز أف يكوف في الذمة إلى أجؿ ،جاز أف يكوف إلى أجميف
وآجاؿ ،كاألثماف في بيوع األعياف.

ب -وذىب الشافعي في قوؿ :إلى أنو ال يصح ذلؾ (٘).

(ٔ) ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٕٓ/

(ٕ) الشرح الكبير عمى متف القنع :جٗ.ٖٕٚ/
(ٖ) ينظ ػ ػػر :التي ػ ػػذيب ف ػ ػػي اختص ػ ػػار المدون ػ ػػة :خم ػ ػػؼ ب ػ ػػف أب ػ ػػي القاس ػ ػػـ محم ػ ػػد ،األزدي القيروان ػ ػػي ،أب ػ ػػو س ػ ػػعيد
اب ػ ػػف البراذع ػ ػػي الم ػ ػػالكي (المت ػ ػػوفىٖٕٚ :ىػ ػ ػػ) ،د ارس ػ ػػة وتحقي ػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتور محم ػ ػػد األم ػ ػػيف ول ػ ػػد محم ػ ػػد س ػ ػػالـ ب ػ ػػف
الشػ ػ ػػيص ،الناشػ ػ ػػر :دار البحػ ػ ػػوث لمد ارسػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػػالمية واحيػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػراث ،دبػ ػ ػػي ،الطبعػ ػ ػػة األولػ ػ ػػى ٕٖٔٗ ،ىػ ػ ػ ػ -
ٕٕٓٓ ـ ،جٖ.ٕٛ/

(ٗ) ينظر :روضة الطالبيف :جٗ.ٔٔ/
(٘) ينظر :البياف في مذىب االماـ الشافعي :ج٘.ٖٜٖ/
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ووجيتو في ذلؾ[ :ألف ما يقابؿ أبعدىما أجال أقؿ مما يقابؿ اآلخر ،وذلؾ مجيوؿ ،فمـ يجز](ٔ).
س وِ
ج-وذىب الحنابمة في المعتمد عميو إلى التفصيؿ :حيث قالوا[ :ي ِ
ص ُّح أ ْ ِ ِ ِ ٍ
احٍد
َ
َف ُي ْسم َـ في ج ْن َ
ِ
ِ
اف] (ٕ).
َجمَ ْي ِف َك َس ْم ٍف َيأ ُ
ضوُ في َرَم َ
ضوُ في َر َج ٍبَ ،وَب ْع َ
ْخ ُذ َب ْع َ
إلَى أ َ
ض َ
اؿ إف بي ِ
ووجيتيـ في ذلؾِ :
َج ٍؿ َوثَ َم َنوُ؛ ِأل َّ
[أل َّ
َج َؿ
َف ْاأل َ
َّف ق ْسطَ ُك ِّؿ أ َ
َجمَ ْي ِف َو َ
َج ٍؿ َج َاز إلَى أ َ
َف إلَى أ َ
آج ٍ ْ َ َ
اعتُبَِر َم ْع ِرفَةُ ِق ْس ِط ِو َوثَ َمنِ ِو فَِإ ْف لَ ْـ ُي َبي ِّْنيُ َما لَ ْـ
ْاأل َْب َع َد لَوُ ِزَي َ
ادةُ َوْق ٍع َعمَى ْاألَ ْق َر ِب ،فَ َما ُيقَابِمُوُ أَ َق ُّؿ فَ ْ
(ٖ)
ؽ وَن ْح ِوىا ،يأ ُ ِ
ٍ ِ
ِ
َّ ٍ
وما،
َيصحَّ]  .ويصح اف يسمـ في شيء َك َخٍّز َولَ ْحـ َوَدقي ٍ َ َ َ
ْخ ُذ م ْنوُ ُكؿ َي ْوـ ُج ْزًءا َم ْعمُ ً
اعيةٌ إلَى َذِل َؾ ،فَِإف قَبض اْلبعض ِم َّما أَسمَـ ِف ِ
ِ
فَي ِ
السمَ ُـ ِأل َّ
ْخ َذ ِم ْنوُ ُك َّؿ َي ْوٍـ قَ ْد ًار
ص ُّح َّ
يو ِل َيأ ُ
ْ َ َ َْ َ
اجةَ َد َ
َف اْل َح َ
َ
َْ
َج َزائِ ِو بِالس ِ ِ
َج َز ِ
معمُوم ِاألََّنو مبِيع و ِ
َجمُوُ (ٗ).
اء فَقَ َّس َ
ط الثَّ َم َف َعمَى أ ْ
اح ٌد ُمتَ َماثِ ُؿ ْاأل ْ
َّويَّة َك َما لَ ْو اتَّ َح َد أ َ
َْ ً ُ َ ٌ َ
القوؿ المختار:

بعد انعاـ النظر في االقواؿ يتبيف قوة حجة القائميف بجواز بيع التقسيط منجما

اذا ما تـ تعيف كؿ أجؿ وتعييف ثمنو ،وعميو يقع اختيارنا؛ وىو المفتى بو عند فقياء العصر

والمشيور في كؿ مصر...واهلل اعمـ.

المطمب الثالث :أثر الوقت عمى إيفاء المسمم فيو ,وتعذره
أوال :أثر الوقت عمى إيفاء المسمم فيو:

المقرر عند الفقياء إذا حؿ أجؿ السمـ المتفؽ عميو في العقد وجب عمى المسمـ إليو إيفاء الديف

المسمـ فيو ،فإف جاء بو وفؽ الصفات المشروطة المبينة في العقد وجب عمى المسمـ قبولو (٘)؛
ِِ
ِ ِ
[ ِألََّنوُ أَتَاهُ بِ َحقِّ ِو ِفي َم َحمِّ ِوَ ،فمَ ِزَموُ قَُبولُوَُ ،كاْل َمبِي ِع اْل ُم َعي ِ
ض َرٌر ،أ َْو لَ ْـ
اف َعمَ ْيو في قَْبضو َ
اء َك َ
َّفَ ،و َس َو ٌ
إما أَف تَ ْقبِض حقَّؾ ،وِا َّما أَف تُْب ِرئ ِم ْنو .فَِإف امتََنع قَبضو اْلح ِ
اك ُـ ِم ْف
َي ُك ْف ،فَِإ ْف أ ََبىِ ،ق َ
ْ
يؿ لَوُْ َّ :
َ ُ ْ ْ َ َ َُ َ
َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ت ِذ َّمتُوُ ِم ْنوُ؛ ِأل َّ
َف ُي ْب ِرئَ؛
اْل ُم ْسمَِـ إلَ ْي ِو لِْم ُم ْسمِِـَ ،وَب ِرَئ ْ
اـ اْل ُم ْمتَن ِع بِ ِوَال َيتوَ ،ولَْي َس لَوُ أ ْ
وـ َمقَ َ
َف اْل َحاك َـ َيقُ ُ
ؾ ِْ
اء] (.)ٙ
ِألََّنوُ َال َي ْممِ ُ
اإل ْب َر َ
أما قبؿ حموؿ األجؿ فال يخفى أنو ليس لممسمـ مطالبة المسمـ إليو بالديف المسمـ فيو ( ،)ٚولكف
إذا أتي بو المسمـ إليو قبؿ األجؿ ،وامتنع المسمـ مف قبولو ،فيؿ يجبر عمى أخذه أـ ال؟ اختمؼ

الفقياء في ذلؾ عمى قوليف:

(ٔ) المجموع شرح الميذب :جٖٔ.ٔٗٔ/
(ٕ) شرح منتيى االرادات :جٕ.ٜٕ/
(ٖ) شرح منتيى االرادات :جٕ.ٜٕ/
(ٗ) كشاؼ القناع :جٖ.ٖٓٓ/
(٘) ينظر :روضة الطالبيف :جٗ.ٖٓ/
( )ٙالمغني البف قدامة :جٗ.ٕٖٔ/
( )ٚالمغني البف قدامة :جٗ.ٕٖٔ/
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ِِ
قبولو َولـ يْمزـ وألزـ
َجؿ َج َاز ُ
أ -القوؿ األوؿ :قاؿ المالكية[ :إِذا دفع اْل ُمسمـ فيو قبؿ ْاأل َ
قبولو ِفي اْل َي ْوـ واليوميف] (ٔ).
اْل ُمتَأ ّ
وف ُ
َخ ُر َ
اف
ب-القوؿ الثاني :قاؿ الشافعية والحنابمة :إذا أتى بو المسمـ إليو قبؿ محمو ،فينظر فيو[ :فَِإ ْف َك َ
ض ِو قَْب َؿ م ِحمِّ ِو ضرر .. ،لَـ يْم َزـ اْلمسمِـ قَبولُو ..وى َك َذا إف َك ِ
ِم َّما ِفي قَ ْب ِ
اج ِفي ِح ْف ِظ ِو
ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ََ
اف م َّما َي ْحتَ ُ
ْ َ
ٌََ
َ
ض ِو ..،وِاف َكاف ِم َّما َال ضرر ِفي قَ ْب ِ
َف عمَْي ِو ضر ار ِفي قَ ْب ِ
ِ
ض ِو..
إلَى ُم ْؤَن ٍة ..فَ َال َيْم َزُموُ ْاأل ْ
َخ ُذ  ..أل َّ َ
َ ْ َ
ََ َ
ََ ً
يؿ اْلم ْنفَع ِة ،فَجرى م ْجرى ِزي َ ِ
َف َغرضو ح ِ
ِ
ِ
الصفَ ِة وتَ ْع ِج ِ
اد ِة تَ ْع ِج ِ
يؿ
اص ٌؿ َم َع ِزَي َ
ََ َ َ َ
ضوُ؛ أل َّ َ َ ُ َ
فَ َعمَ ْيو قَ ْب ُ
َ َ
ادة ِّ َ
الد ْي ِف اْلمؤج ِ
َّ
َّؿ] (ٕ).
َُ
اما إذا أحضر المسمـ إليو الديف المسمـ فيو عمى الصفة المشروطة بعد محؿ األجؿ ،فحكمو حكـ
ما لو أحضر البائع المبيع بعد تفرقيما وىو قوؿ لممالكية (ٖ) ،ولمحنابمة (ٗ) ،وقاؿ ابف وىب

وجماعة :ال يمزمو ذلؾ (٘) ،ومنشأ الخالؼ في المسألة بأف مف لـ يمزمو بقبضو بعد األجؿ رأى
أف المقصود مف العروض إنما كاف وقت األجؿ ال غيره ،أما مف أجاز ذلؾ وألزمو بقبضو ،فقد

شبيو بالدنانير والدراىـ.

ثانيا :اما إذا تعذر السمم فيو عند حمول األجل:

فقد قاؿ الفقياء

()ٙ

إذا انقطع المسمـ فيو عند حموؿ األجؿ ،بحيث تعذر عمى المسمـ إليو إيفاءه

لممسمـ في وقتو ،فقد اختمؼ الفقياء فيما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ عمى ثالثة مذاىب:

-1

()9

ذىب جميور الفقياء من الحنفية( ,)7والمالكية( ,)8والشافعية في األظير

و ىو مذىب

مذىب الحنابمة( :)10إلى أنو يخير رب السمم بين أن يصبر غمي وجوده ,فيطالب بو عنده,
وبين أن يفسخ السمم ويرجع برأس مالو إن وجد ,أو عوضو إن عدم لتعذر رده.

(ٔ) الق ػ ػوانيف الفقييػ ػػة :أبػ ػػو القاسػ ػػـ ،محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل ،ابػ ػػف جػ ػػزي الكمبػ ػػي الغرنػ ػػاطي
(المتوفىٚٗٔ :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة بدوف طبعة وبدوف تاريص  ،ص.ٔٛٚ
(ٕ) المغني البف قدامة :جٗ ،ٕٖٔ/وينظر :روضة الطالبيف :جٗ.ٖٓ/
(ٖ) ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٕٖ/

(ٗ) ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٖٔ/
(٘) ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٕٖ/
( )ٙينظر :روضة الطالبيف :جٗ.ٕٔ/
( )ٚالمحيط البرىاني :ج.ٚٔ/ٚ
( )ٛمناىج التحصيؿ :ج.ٔٗٓ/ٙ
( )ٜروضة الطالبيف :جٗ.ٜٔٗ/

(ٓٔ) اليداية عمى مذىب االماـ احمد :صٕ٘٘.
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ٕ-

وقاؿ زفر(ٔ) ،وأشيب (ٕ) ،والشافعي في قوؿ(ٖ) :ينفسص السمـ ضرورة ،ويسترد رب السمـ

السمـ رأس الماؿ ،وال يجوز التأخير.

-3

وقاؿ سحنوف :ليس لرب السمـ فسص السمـ ،وانما لو أف يصبر إلى القابؿ (.)4

الخاتمة

الحمد هلل تختـ بذكره الصالحات ،وتتنزؿ مف واسع حضرتو البركات ،وتنشر عمى عباده

واسع الرحمات ،لترفع اليو االعماؿ الطيبات ،وتقضى بعميـ عطائو الحاجات ،ويوفؽ عباده

بالمداومة عمى الصموات عمى سيد السادات ،المنير البشير النذير لمكائنات ،سيدنا محمد
المصطفى مف صفاء الخيرات ،وبعد:

فمف خالؿ دراستنا لعقد السمـ ،وجدنا اف الحكمة في تشريع السمـ ىي تسييؿ األمر عمى

المسمميف ،والوصوؿ إلى مقاصدىـ وأغراضيـ العقالنية التي ىي السبب في اإلقداـ عمى
المعاممة سمفا ،فالتاجر يبيع السمعة سمفا لحاجتو إلى النقود وصرفيا إلى ما ال بد منو مف المؤنة

في التجارة ،والمشتري يشتري السمعة سمفا؛ لغرض وىو أف اشتراء السمعة سمفا يكوف بثمف ىو
أقؿ بالنسبة إلى ثمف السمعة نقدا وىذا التفاوت ىو الباعث عمى اشتراء السمعة سمما ،وكذلؾ مف

حكمة جواز بيع السمـ؛ ألف حاجة الناس إليو بالغة؛ ألف أرباب االعماؿ والصناعات والزروع
والثمار والتجارات يحتاجوف إلى النفقة عمى أنفسيـ وعمى أعماليـ لتنمو ويضمف ديمومة بقائيا،
وقد تعوزىـ النفقة فجوز ليـ السمـ ليرتفقوا ويرتفؽ المسمـ باالسترخاص (٘) ،وقد أجيز حكمو

بطريؽ الرخصة دفعا لحاجة الناس ولكف بالشرائط المخصوصة التي ذكرناىا والتي ىي غير
مشروطة في عقد البيع.

وصل الميـــــــم عمى سيدنا محمـــد وعمى الو وصحبو وسمم

(ٔ) المبسوط :جٕٔ.ٖٔ٘/
(ٕ) بداية المجتيد :جٖ.ٕٕٔ/
(ٖ) روضة الطالبيف :جٗ.ٜٔٗ/

(ٗ) ينظر :بداية المجتيد :جٖ.ٕٕٔ/
(٘)  -ينظر :المغني البف قدامة :جٗ.ٕٓٚ/
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القران الكريم.
ٔ-

المصادر والمراجع

االختيار لتعميؿ المختار :عبد اهلل بف محمود بف مودود الموصمي البمدحي ،مجد الديف أبو الفضؿ الحنفي

(المتوفىٖٙٛ :ىػ) ،عمييا تعميقات :الشيص محمود أبو دقيقة  ،الناشر :مطبعة الحمبي  -القاىرة ،تاريص النشر:
 ٖٔ٘ٙىػ  ٜٖٔٚ -ـ.
ٕ-

األـ :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد

مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتوفىٕٓٗ :ىػ) ،الناشر :دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :بدوف طبعة ،سنة
النشرٔٗٔٓ :ىػٜٜٔٓ/ـ.

ٖ-

البناية شرح اليداية :أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف

العينى (المتوفىٛ٘٘ :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت ،لبناف ،الطبعة األولى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.
ٗ-

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :أبو الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي

(المتوفى٘٘ٛ :ىػ) ،المحقؽ :قاسـ محمد النوري ،الناشر :دار المنياج – جدة /الطبعة األولى ٕٔٗٔ ،ىػ-
ٕٓٓٓ ـ.

٘-

تحفة المحتاج :تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،الناشر:

المكتبة التجارية الكبرى -بمصر لصاحبيا مصطفى محمد ،الطبعة :بدوف طبعة ،عاـ النشر ٖٔ٘ٚ :ىػ -
ٖٜٔٛـ.

-ٙ

تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىري اليروي ،أبو منصور (المتوفىٖٚٓ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عوض

مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة األولىٕٓٓٔ ،ـ.
-ٚ

التيذيب في اختصار المدونة :خمؼ بف أبي القاسـ محمد ،األزدي القيرواني ،أبو سعيد ابف البراذعي

المالكي (المتوفىٖٕٚ :ىػ) ،دراسة وتحقيؽ :الدكتور محمد األميف ولد محمد سالـ بف الشيص ،الناشر :دار البحوث
لمدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،دبي ،الطبعة األولى ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ -ـ.

-ٛ

حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي المالكي (المتوفىٕٖٔٓ :ىػ)،

الناشر :دار الفكر ،الطبعة بدوف طبعة وبدوف تاريص.
-ٜ

الحاوي الكبير :أبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي ،الشيير بالماوردي

(المتوفىٗ٘ٓ :ىػ) ،المحقؽ :الشيص عمي محمد معوض  -الشيص عادؿ أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ-ـ.

ٓٔ -الدكتور عمي جمعة إلى أيف :طمحة محمد المسير ،الطبعة :األولى ٖٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٔٔ -ـ ،رقـ اإليداع
بدار الكتب المصريةٕٓٔٔ -ٔٗ٘ٔٓ :ـ.
ٔٔ -روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (المتوفىٙٚٙ :ىػ)،
تحقيؽ :زىير الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشؽ -عماف ،الطبعة الثالثةٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٔ /ـ.

ٕٔ-

سنف أبي داود :أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرو األزدي الس ِ
ِّج ْستاني

(المتوفىٕٚ٘ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
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ٖٔ-

السنف الصغرى لمنسائي :أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتوفى:

ٖٖٓىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية – حمب ،الطبعة الثانية– ٔٗٓٙ ،
ٜٔٛٙـ.

ٗٔ -صحيح االماـ مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري (المتوفىٕٙٔ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
٘ٔ -صحيح البخاري :محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي المتوفى (ٕ٘ٙىػ) ،تحقيؽ :محمد زىير
بف ناصر الناصر ،الناشر :دار طوؽ النجاة  ،الطبعة األولىٕٕٔٗ ،ىػ.

 -ٔٙالفروؽ أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ :أبو العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي
الشيير بالق ارفي (المتوفىٙٛٗ :ىػ) ،الناشر :دار السالـ ،القاىرة ،الطبعة األولىٕٓٓٔ ،ـ.
 -ٔٚكشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصور بف يونس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيوتى الحنبمى
(المتوفىٔٓ٘ٔ :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،بدوف طبعة ،وبدوف تاريص.

 -ٔٛلساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ،أبو الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(المتوفىٚٔٔ :ىػ) ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة  ٔٗٔٗ-ىػ.
 -ٜٔالمبسوط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتوفىٖٗٛ :ىػ) ،الناشر :دار المعرفة
– بيروت ،الطبعة :بدوف طبعة ،تاريص النشرٔٗٔٗ :ىػ ٜٜٖٔ-ـ.
ٕٓ -المجموع شرح الميذب :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (المتوفىٙٚٙ :ىػ) ،الناشر :دار
الفكر،الطبعة :بدوف طبعة ،وبدوف تاريص.

ٕٔ -المحمى باآلثار :أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىري (المتوفى:
ٗ٘ٙىػ) ،الناشر :دار الفكر  -بيروت ،بدوف طبعة وبدوف تاريص.
ٕٕ -المدونة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتوفىٜٔٚ :ىػ) ،الناشر :دار الكتب
العممية ،الطبعة األولىٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

ٖٕ-

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتوفى:

ٕٔٗىػ) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ،ىػ  ٕٓٓٔ -ـ.
ٕٗ -المصباح المنير :أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ الحموي ،أبو العباس (المتوفى :نحو ٓٚٚىػ)،
الناشر :المطبعة االميرية – القاىرة ،الطبعة الرابعةٜٕٔٔ:ـ.

ٕ٘ -معالـ القربة في طمب الحسبة :محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد بف األخوة ،القرشي ،ضياء الديف
(المتوفىٕٜٚ :ىػ) ،الناشر :دار الفنوف ،كمبردج ،بدوف طبعة ،وبدوف تاريص.
 -ٕٙمعجـ مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسيف (المتوفىٖٜ٘ :ىػ) ،المحقؽ:
عبد السالـ محمد ىاروف ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة األولىٖٜٜٔ-ىػ ٜٜٔٚ-ـ.

 -ٕٚالمغني البف قدامة :أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتوفىٕٙٓ :ىػ) ،الناشر :مكتبة القاىرة ،بدوف طبعة ،تاريص
النشرٖٔٛٛ :ىػ ٜٔٙٛ -ـ.

 -ٕٛمناىج التحصيؿ :أبو الحسف عمي بف سعيد الرجراجي (المتوفى :بعد ٖٖٙىػ) ،اعتنى بو :أبو الفضؿ
عمي ،الناشر :دار ابف حزـ ،الطبعة األولى ٕٔٗٛ ،ىػ  ٕٓٓٚ -ـ.
ّ
الد َ
مياطي  -أحمد بف ّ
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 أبو الوليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيوب بف وارث التجيبي القرطبي الباجي: المنتقى شرح الموطإ-ٕٜ
. ٕٖٖٔ ىػ، الطبعة األولى،بجوار محافظة مصر-  مطبعة السعادة: الناشر،)ٗىػٚٗ :األندلسي (المتوفى
: أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (المتوفى: منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو-ٖٓ
.ٕ٘ٓٓـ/ ٕ٘ٗٔىػ، الطبعة األولى، دار الفكر: الناشر، عوض قاسـ أحمد عوض: المحقؽ،)ىػٙٚٙ

 شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف: مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ-ٖٔ
، الطبعة الثالثة، دار الفكر: الناشر،)ىػٜ٘ٗ :الرعيني المالكي (المتوفى
ُّ  المعروؼ بالحطاب،الطرابمسي المغربي

.ٔـٜٜٕ - ٕٔٗٔىػ

 دار، الطبعة الثانية، و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية – الكويت:الموسوعة الفقيية الكويتية صادر عف

-ٖٕ

.ٕٜٗ/ٔ ج،)ٕٗٔ ىػٚ- ٔٗٓٗ  (مف:السالسؿ – الكويت
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