
 : العاقدان من اركان السمم الركن الثانيالمحاضرة التاسعة عشرة: 

 ) وىما المسمم ، والمسمم إليو ( .    

لما كان السمم عقدا من عقود المعاوضات المالية التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتيما، 
اشترط الفقياء في كل واحد من عاقديو أن يكون أىال لصدوره عنو، وأن يكون لو 

 لغيره.والية إذا كان يعقد 

أما األىمية المشترطة: فيي أىمية األداء التي تعني صالحية الشخص لصدور • 
األقوال منو عمى وجو يعتد بو شرعا، وتتحقق ىذه األىمية في اإلنسان البالغ العاقل 

 الرشيد غير المحجور عميو بأي سبب من أسباب الحجر.

ونو مخوال شرعا في ذلك أما الوالية المطموبة فيمن يعقد السمم عن غيره: فيي ك• 
 بأحد الطريقين:

إما بالنيابة االختيارية التي تثبت بالوكالة. وال بد فييا أن يكون كل من الوكيل  -
 والموكل أىال إلنشاء عقود المعاوضات المالية.

ما بالنيابة اإلجبارية التي تثبت بتولية الشارع، وتكون لمن يمي مال المحجور  - وا 
نشاء عمييم من األولياء و  األوصياء الذين جعمت ليم سمطة شرعية عمى إبرام العقود وا 

 التصرفات المالية لمصمحة من يمونيم.

 الركن الثالث :المعقود عميو : وىو في السمم) رأس المال، والمسمم فيو)المبيع((.

 : في رأسمال السمم والمبيع ما ياتي صحة السمملط ر تشي

ي سمم أحدىما باآلخر ربا النسيئة ، وذلك بأال أن ال يكون البدالن مالين يتحقق ف -1
يتفق البدالن في العمة الربوية ، حيث إن المسمم فيو مؤجل في الذمة ، فإذا جمعو 
مع رأس المال أحد وصفي عمة ربا الفضل ، تحقق ربا النساء فيو ، وكان فاسدا 



ن رسول أ -رضي اهلل عنو  -باتفاق الفقياء وذلك لما ورد عن عبادة بن الصامت 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال : } الذىب بالذىب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، 
والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والممح بالممح ، مثال بمثل ، سواء بسواء ، يدا 

 بيد ، فإذا اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

جميور الفقياء من ) المالكية والشافعية والحنابمة (  مسألة : السمم في المنافع : ذىب
إلى أن المنافع أموال بحد ذاتيا ، وأنيا تحاز بحيازة أصوليا ومصادرىا ، وىي 
األعيان المنتفع بيا . ومن ثم أجازوا كونيا رأس مال ومسمما فيو في عقد السمم . . 

ة ، أو خدمتي شيرا وعمى ذلك لو قال رب السمم : أسممت إليك سكنى داري ىذه سن
في كذا إلى أجل كذا صح ذلك السمم . ولو قال لو : أسممت إليك عشرين دينارا في 

 منفعة موصوفة في ذمتك إلى أجل كذا صح السمم . 

وذىب الحنفية إلى أنو ال يجوز كون أي من البدلين في السمم منفعة ; ألن المنافع  
المال عندىم " ما يميل إليو طبع  مع أنيا ممك ال تعتبر أمواال في مذىبيم ; إذ

اإلنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة " والمنافع غير قابمة لإلحراز واالدخار ; إذ ىي 
أعراض تحدث شيئا فشيئا ، وتنتيي بانتياء وقتيا ، وما يحدث فييا غير الذي ينتيي 

 . وعمى ذلك فال يصح جعل المنافع بدال في عقد السمم عندىم.

 فائدة:

بطاقات الياتف )الكارت( نوعًا من السمم في المنافع ألن مشتري البطاقة يقدم تعتبر 
الثمن أوال ويحصل عمى المنفعة )أي خدمة االتصال( الحقًا،وعمى ىذا فالبيع جائز 

 عمى رأي الجميور.

مثال  -يشترط في  رأس المال أن يكون معمومًا لمعاقدين قدرا وصفة، بأن يكون  -2
ذا كان الثمن مما يباع بالكيل أو الوزن، كأن يكون ألف دينار أو أل - في درىم، وا 



حنطة أو سكرا ونحو ذلك، يشترط بيان قدره كيال ووزنا، كألف مد أو ألف رطل، 
 وكذلك يشترط عندىا بيان صفتو من حيث الجودة والرداءة.

وذلك ألن راس المال بدل في عقد معاوضة مالية ، فال بد من كونو معموما ،  
 ر عقود المعاوضات . وىو مما ال خالف فيو بين الفقياء.كسائ

تسميم رأس المال في مجمس العقد : فقد ذىب جميور الفقياء من ) الحنفية  -3
والشافعية والحنابمة ( إلى أن من شروط صحة السمم تسميم رأس مالو في مجمس 

 العقد ، فمو تفرقا قبمو بطل العقد . واستدلوا عمى ذلك :

بقولو صمى اهلل عميو وسمم : } من أسمف فميسمف في كيل معموم ووزن ) أوال (  
معموم إلى أجل معموم { . والتسميف في المغة التي خاطبنا بيا رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم ىو اإلعطاء ، فيكون معنى كالمو عميو الصالة والسالم " فميعط " ; ألنو 

قبل أن يفارق من أسمفو ، فإن لم يدفع ال يقع اسم السمف فيو حتى يعطيو ما أسمفو 
إليو رأس المال فإنو يكون غير مسمف شيئا ، بل واعدًا بأن  يسمف . قال الرممي : ) 
وألن السمم مشتق من تسميم رأس المال ، أي تعجيمو ، وأسماء العقود المشتقة من 

 المعاني ال بد من تحقق تمك المعاني فييا ( .

بل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالئ ، أي : ) ثانيا ( بأن االفتراق ق 
 )بيع الدين بالدين( ، وىو منيي عنو باإلجماع .

) ثالثا ( بأن في السمم غررًا احتمل لمحاجة ، فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض  
 اآلخر، وىو الثمن ، كي ال يعظم الغرر في الطرفين .

وقد خالف المالكية في المشيور عندىم جميور الفقياء في اشتراط تعجيل رأس مال 
السمم في مجمس العقد ، وقالوا : يجوز تأخيره اليومين والثالثة بشرط وبغير شرط ، 



اعتبارا لمقاعدة الفقيية " ما قارب الشيء يعطى حكمو " ، حيث إنيم اعتبروا ىذا 
 في حكم التعجيل. التأخير اليسير معفوا عنو ; ألنو

ان يكون المسمم فيو)المبيع( دينا موصوفا في ذمة المسمم إليو )أي غير معين(،  -3
وىو مما ال خالف فيو بين الفقياء .فال يصح السمم إذا جعل المسمم فيو شيئا معينا 
بذاتو ; ألن ذلك مناقض لمغرض المقصود منو ، إذ ىو موضوع لبيع شيء في الذمة 

قتضاه ثبوت المسمم فيو دينا في ذمة المسمم إليو ، ومحمو ذمة بثمن معجل ، وم
المسمم إليو . فإذا كان المسمم فيو معينا تعمق حق رب السمم بذاتو ، وكان محل 
االلتزام ذلك الشيء المعين ، ال ذمة المسمم إليو ، ومن ىنا كان تعيين المسمم فيو 

 مخالفا لمقتضى العقد.

بيع( مقدور التسميم عند محمو : ومقتضى ىذا الشرط أن أن يكون المسمم فيو)الم -4
يكون المسمم فيو مما يغمب وجوده عند حمول األجل ، وىذا شرط متفق عميو لصحة 
السمم بين الفقياء . وذلك ألن المسمم فيو واجب التسميم عند األجل ، فال بد أن يكون 

ال كان من الغرر الممنوع  . فال يجوز أن يسمم في تسميمو مقدورا عميو حينذاك ، وا 
 ثمر إلى أجل ال يعمم وجود ذلك الثمر فيو ، أو ال يوجد فيو إال نادرا.

أن يكون المسمم فيو)المبيع( مؤجاًل :اشترط جميور الفقياء من الحنفية والمالكية  -5
 والحنابمة لصحة السمم أن يكون المسمم فيو مؤجال فال يصح السمم الحال.

جل : قولو صمى اهلل عميو وسمم } من أسمف فميسمف في وحجتيم في اشتراط األ 
كيل معموم ووزن معموم إلى أجل معموم { فأمر عميو الصالة والسالم باألجل في 
السمم ، وأمره يقتضي الوجوب ، فيكون األجل من جممة شروط صحة السمم ، فال 

 يصح بدونو . 



ل ، فإذا انتفى األجل وألن السمم جوز رخصة لمرفق ، وال يحصل الرفق إال باألج
 انتفى الرفق.

وذىب الشافعية إلى جواز السمم الحال كما ىو جائز مؤجاًل ، وحجتيم عمى صحة 
عمى السمم المؤجل ، قال الشيرازي : " ألنو  كون المسمم فيو حاال ، القياس األولوي

إذا جاز مؤجال ، فألن يجوز حاال ، وىو عن الغرر أبعد ، أولى " . ومرادىم أن في 
األجل ضربا من الغرر ; إذ ربما يقدر المسمم إليو عمى تسميمو في الحال ، ويعجز 

ألنو أبعد عن  عند حمول األجل . فإذا جاز السمم مؤجال ، فيو حاال أحرى بالجواز ;
 الغرر .

أن يكون األجل معمومًا : اتفق الفقياء عمى أن معمومية األجل الذي يوفى فيو  -6
المسمم فيو شرط لصحة السمم ، لقولو صمى اهلل عميو وسمم } من أسمف فميسمف في 
كيل معموم ووزن معموم إلى أجل معموم { فقد أوجب معمومية األجل . ونص الفقياء 

كان األجل مجيوال فالسمم فاسد ، سواء كانت الجيالة متفاحشة أو  عمى أنو " إن
متقاربة ; ألن كل ذلك يفضي إلى المنازعة ، وألن جيالة األجل مفسدة لمعقد ، 

 كجيالة القدر.

أن يوصف المسمم فيو)المبيع( بالصفات التي تضبطو وتميزه عن غيره،  -7
ن غالبًا ، وذلك ألن ماال ينضبط والمقصود ىو انضباط صفاتو التي يختمف بيا الثم

بالصفة يكون مفضيًا إلى وقوع الشقاق والخصومة والتنازع بين المتعاقدين، فال يجوز 
 السمم فيما ال تنضبط صفاتو التي تختمف فييا القيمة اختالفًا ظاىرًا.

أن يكون المسمم فيو )المبيع( معموم الجنس والنوع والقدر والصفة لممتعاقدين، أما  -8
لجنس كأن يكون قمحا أو شعيرا. والنوع كأن يكون بمديا أو مستوردا من بمد معين(. ا

والقدر كألف صاع إن كان مكيال، أو بالوزن كان موزونا، أو بالعدد إن كان معدودا، 



إن كان مذروعا. والصفة كأن يذكر لونو أو نقشو أو  -أي بالقياس  -أو بالذرع 
من األوصاف التي تختمف بيا األغراض، كما  شكمو، ورقتو أو ثخونتو، وغير ذلك

 ذكرنا.

أن ال يكون المسمم فيو )المبيع( مختمطا من أجناس مختمفة، كعمف مخموط من  -9
شعير وغيره مثال، أو طيب مخموط من مسك وعنبر وغيرىما، ونسبة كل جنس في 

 الخميط مجيولة.

يط، وأمكن ضبطيا فإن عممت مقادير األجناس المختمطة، ونسبة كل جنس في الخم
ونسبة كل  -مثال  -بالوصف، صح السمم فييا، كثياب مصنوعة من صوف وقطن 

 ة.من الصوف والقطن محددة معموم
 


