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الوقوف على حقيقة عقود التوريد واملقاوالت وتكييفها الشرعي ومدى هدفت هذه الدراسة 

مشروعيتها، خاصة وأا قد برزت أمهيتها يف املعامالت االقتصادية يف ظل الواقع والتحديات االقتصادية 

  .والصناعية اليت تواجهها األمة العربية واإلسالمية

Abstract  

The aim of this study was to stand on the fact of supply 

contracts, construction and adaptation of the legal legitimacy, 

especially as they have emerged importance in economic 

transactions in the light of reality and the economic challenges 

faced by the industrial and the Arab and Islamic nation،  

  :املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وقدوة املربني سيدنا حممد، وعلى آله 

  :وصحبه، ومن سار على هديهم إىل يوم الدين، وبعد

إن اتمع العريب واإلسالمي يف مجلته جمتمعاً استهالكياً وليس صناعياً؛ مما يدفعها إىل استرياد ما توصل 



لعامل الصناعي من تقنيات صناعية عالية، أو استصناعها، كاآلالت واملعدات احلديثة؛ ألمهيتها إليه ا

االقتصادية والعلمية، ودورها اخلطري يف تقدمي خدمات الصحة والتعليم والدفاع وغري ذلك مما تتوقف 

مة، وقد تكون عليه احلفاظ على مصاحل األمة، كما أن عقود التوريد واملقاوالت قد تكون عقوداً عا

  .عقوداً خاصة يعقدها األفراد أو الشركات

  :أمهية البحث

  

  :تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية

إن الشريعة هلا مقاصد وغايات تعمل على رعايتها، وعقود التوريد واملقاوالت هلا عالقة مهمة وكبرية 

  .عليهاذه املقاصد وهذه الغايات، مما يستدعي بيان األحكام املترتبة 

التحديات املعاصرة اليت تتمثل يف التقدم العلمي والصناعي عند الغرب مع ما يقابله من تأخر يف هذا 

اال عند العامل العريب واإلسالمي؛ مما يستلزم إجابات شرعية على تلك العقود اليت دف إىل استرياد 

  ..ما عجزت األمة عن صنعه أو إنتاجه وهي بأمس احلاجة إليه

  :ف البحثأهدا

  :يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي

تقدمي ورقة عمل للمشاركة يف مؤمتر اإلسالم والتحديات املعاصرة، للمسامهة يف بيان دور اإلسالم يف 

  .معاجلة املشكالت النامجة عن تأخر األمة صناعياً وعلمياً، وحاجتها إىل استرياد ما عجزت عن صنعه

  .املقاولة الوقوف على حقيقة عقد التوريد وعقد

  .بيان التكييف الشرعي واحلكم الفقهي لعقدي التوريد واملقاولة

  :منهج البحث وخطته

يقوم البحث على املنهج التحليلي االستنباطي من خالل النصوص الشرعية من القرآن والسنة وأقوال 

  :العلماء، وقد مت إعداد خطة البحث بعد املقدمة السابقة كما يلي

  .التوريد وأنواعها عقود: املبحث األول

  .التكييف الشرعي واحلكم الفقهي لعقد التوريد: املبحث الثاين…

  .عقود املقاوالت وأنواعها: املبحث الثالث…

  .التكييف الشرعي واحلكم الفقهي لعقد املقاولة: املبحث الرابع…

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة…

  املبحث األول

  عقود التوريد وأنواعها

ن عقود البيع خيتلف مآهلا باختالف طبيعة حمل العقد، فقد يكون سلعة موجودة أو غري موجودة، إ…



وحينئذ يؤول العقد إما إىل بيع أو إىل ما يشبه السلم، وهي بذلك تؤول إىل ما يعرف بعقود التوريد، 

أو إىل استصناع، وهي وقد يكون حمل العقد عمالً أو منفعة، ويف هذه احلالة يؤول العقد إما إىل إجارة 

  .بذلك تؤول إىل ما يعرف بعقود املقاولة

  
  

فالعقود اليت يكون حمل العقد فيها سلعة وهذه السلعة موجودة عند البائع، أو غري موجودة عنده ولكنه 

قادر على إحضارها عند موعد االستحقاق تسمى عقود توريد، وقبل الشروع يف بيان أهم أحكام هذا 

  :ود من األمهية مبكان التعريف بعقود التوريد وذلك كما يليالنوع من العق

  :تعريف عقود التوريد: املطلب األول

  :تعريف التوريد لغة: أوالً

التوريد مأخوذ من الفعل ورد يرِد وروداً، وورد له عدة معان منها ورد مبعىن حضر، وأورده …

: ١٩٩٧؛ الفيومي، ٣/٤٥٧.: ت. د؛ ابن منظور، ٢٩٨: ١٩٩٥الرازي، (واستورده أحضره 

  .، وهذا املعىن هو املراد هنا)٣٣٧

  :تعريف عقد التوريد اصطالحاً: ثانياً

يعترب عقد التوريد من العقود املعاصرة اليت مل يبحثها الفقهاء املتقدمون، وكانت أكثر تطبيقاته يف …

تتناوله على أنه من العقود اإلدارية، العقود اإلدارية؛ ولذلك كانت أكثر تعريفات الباحثني لعقد التوريد 

اتفاق بني شخص معنوي :" فقد نقل الطماوي تعريف حمكمة القضاء اإلداري يف مصر لعقد التوريد بأنه

من أشخاص القانون العام وبني فرد أو شركة، يتعهد مبقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة 

  ).٢٤: ١٩٩٣؛ املطلق، ١٢١: ١٩٩١الطماوي، "(ن معنيللشخص املعنوي الزمة ملرفق عام مقابل مث

إىل أن هذا التعريف قد قصر عقد التوريد على ما كان أحد ) ٢٤: ١٩٩٣املطلق، (ويشري املطلق …

طرفيه شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام، مع أن عقد التوريد قد يكون عقداً خاصاً بني األفراد، 

صة، أو بني الشركات اخلاصة فيما بينها، كما أن الفقه اإلسالمي ال يفرق أو بني األفراد والشركات اخلا

  .بني العقود اإلدارية والعقود اخلاصة

أو جهة (عقد بني جهة إدارية عامة :" عقد التوريد بأنه) ٢٠٥: ١٩٩٦املصري، (ويعرف املصري …

ريخ معينة لقاء مثن معني، ، على توريد أصناف حمددة األوصاف، يف توا)أو عامة(ومنشأة خاصة ) خاصة

  ".يدفع على جنوم

  
  

أن عقد التوريد كما يكون منجماً على دفعات، ميكن أن ) ٢٥: ١٩٩٣املطلق، (ويالحظ املطلق …

كما لو تعاقدت دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة مع : يكون منجزاً على دفعة واحدة، ومثال ذلك



  .حاسوب بأوصاف معينة دفعة واحدةشركة استرياد أجهزة حاسوب على توريد مائة جهاز 

عقد يتعهد مبقتضاه أحد :" عرف عقد التوريد بأنه) ٢٥: ١٩٩٣املطلق، (وبناًء على ما سبق فإن املطلق 

  ".املتعاقدين تسليم الطرف اآلخر أشياء منقولة بثمن معني

  :الترجيح

االعتراضات سابقة الذكر، يرجح الباحثان لتعريف عقد التوريد ما اختاره املطلق؛ لسالمة تعريفه من 

العقود اليت يتعهد مبقتضاها أحد املتعاقدين تسليم الطرف اآلخر أشياء : وعليه فإن عقود التوريد هي

  .منقولة بثمن معني

  :أقسام عقود التوريد: املطلب الثاين

  :املالحظ أن عقود التوريد تتعدد أقسامها حبسب اعتبارات خمتلفة هي على النحو التايل…

  :باعتبار مدى حرية املتعاقدين يف قبول العقد أو رفضه: األول الفرع

  :وذا االعتبار تنقسم عقود التوريد إىل قسمني مها…

  :عقود التوريد املوحدة -١

وهي العقود اليت تعقد ألجل توريد خدمات املاء والكهرباء والغاز واهلاتف، ويالحظ يف هذه العقود …

املقدمة للخدمات تقف موقف القوي املستغين، بينما يقف الطرف اآلخر أن أحد طريف العقد وهي اجلهة 

  ).٣١: ١٩٩٣املطلق، (موقف املذعن احملتاج الذي تملى عليه الشروط 

أن هذه العقود شبيهة بعقود الشراء املستمر كأن يشتري ) ٣١: ١٩٩٣املطلق، (ويرى املطلق …

من العلماء يشترط تسليم الثمن مقدماً فيها، وال جيعل اإلنسان لنب الشاة شهراً، كما أنه ال يعلم أحداً 

  .ذلك من باب السلم

  :عقود التوريد احلرة -٢

وهي تلك العقود اليت يتمتع فيها كل من طريف العقد حبريته التامة يف إنشاء العقد وحتديد شروطه، …

  ).٣٢: ١٩٩٣املطلق، .(وغالبية عقود التوريد تندرج حتت هذا النوع

  :باعتبار طبيعة العقد: الفرع الثاين

  :وتنقسم عقود التوريد ذا االعتبار إىل قسمني مها…

  :عقود التوريد اإلدارية -١

  
  

وهي تلك العقود اليت يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية، وموضوع هذه العقود يتعلق مبصلحة …

 من موظفي احلكومة، وتوريد املرافق احلكومية العامة، كتوريد املالبس للعسكريني واملرضى والرياضيني

األطعمة ملؤسسات اجليش واملستشفيات احلكومية، وتوريد املفروشات كاملكاتب واملقاعد، واألدوات 

  ).٣٢: ١٩٩٣املطلق، . (املكتبية كأجهزة احلاسوب وغريها للدوائر احلكومية



  :عقود التوريد اخلاصة -٢

طرفاً فيها، وإمنا الطرفان فيها من األفراد أو وهي العقود اليت ال تكون أية جهة إدارية حكومية …

، كتوريد أثاث مدرسي من قبل شركة خاصة ملدرسة خاصة )٣٢: ١٩٩٣املطلق، (الشركات اخلاصة 

  .غري حكومية، وتوريد أدوية ملستشفى خاص غري حكومي واملورد شركة خاصة، وغريها

  :باعتبار موضوع العقد: الفرع الثالث

  :ذا االعتبار إىل قسمني مها وتنقسم عقود التوريد…

  :عقود التوريد العادية -١

وهي العقود اليت موضوعها عبارة عن منقوالت مت االتفاق على مواصفاا، ويكون املورد حراً يف …

، وقد تكون هذه )٣٣: ١٩٩٣املطلق، (اختيار املصدر الذي حيصل من خالله على هذه املنقوالت 

  .العقود خاصة أو إدارية

  :ود التوريد الصناعيةعق -٢

: ١٩٩٣املطلق، (وهي العقود اليت يكون موضوعها عبارة عن تسليم منقوالت يصنعها املورد …

، ومنها ما يكون خاصاً، ومنها ما يكون إدارياً متلك اإلدارة حرية كبرية يف التدخل أثناء تصنيع )٣٣

ناعية يتردد تصنيفها بني عقود ، وعقود التوريد الص)١٢٥: ١٩٩١الطماوي،(وإعداد هذه املنقوالت 

االتفاق مع مصنع أثاث لتصنيع أنواع من األثاث مبواصفات : توريد أو مقاوالت استصناع، ومن أمثلتها

  .معينة يقوم بتوريدها جلهة إدارية أو خاصة

  املبحث الثاين

  التكييف الشرعي واحلكم الفقهي لعقد التوريد

  
  

أُشري إىل ذلك سابقاً، ومن ثَم فحكمها هو احلكم الراجح يف عقود التوريد من العقود املعاصرة كما 

هل األصل يف العقود الصحة واجلواز إال ما نص الشارع على بطالنه، أو : (املسألة اخلالفية القائمة على

، وليس هنا موضع حبثها، حيث رجح )األصل فيها احلظر والبطالن إال ما نص الشارع على صحته

العقود الصحة واجلواز إال ما نص الشارع على بطالنه، وعليه فإن عقود التوريد  الباحثان أن األصل يف

  .تعترب عقوداً مشروعة

إىل أن عقود التوريد تشبه عقد البيع، وتشبه بيع ) ٢٠٥،٢١٧: ١٩٩٦املصري، (ويشري املصري …

عيد التسليم، إال السلم من جهة اشتراط حتديد أوصاف املعقود عليه، والقدرة على تسليمه، وحتديد موا

يشبهها بصور فقهية حبثها الفقهاء املتقدمون كبيع موصوف ) وما بعدها ٣١: ١٩٩٣املطلق، (أن املطلق 

يف الذمة غري معني على غري وجه السلم، وكالشراء املستمر، واجلمع بني البيع واإلجارة، وبيع ما يتكرر 

  .من بيع السلم قطفه، وال يعلم أحداً من العلماء يرى أن عقود التوريد



يتأجالن يف عقود التوريد إىل آجال حمدودة ومعلومة شبهها  -املبيع والثمن  -ونظراً لكون البدالن …

، وحتديداً مبفهومه عند صاحيب أيب حنيفة إذ )٢٠٥،٢١٧: ١٩٩٦املصري، (املصري بعقد االستصناع 

داً جائزاً غري الزم مع عدم ذكر أجازوا فيه عدم تعجيل الثمن خالفاً للسلم، كما أما اعترباه عق

  ).وما بعدها ١٢/١٣٩: ١٩٨٥السرخسي، (األجل، والزماً بتحديده 

وبناًء على أن عقود التوريد قد يتأجل فيها البدالن طُرِحت عدة شبهات كالغرر، وبيع الدين بالدين …

  :طالب التاليةوبيع ما ليس عند اإلنسان، وهذا حيتاج إىل بيان وفق امل -بيع الكالئ بالكالئ  -

  :مسألة الغرر: املطلب األول

  
  

يعد تصور الغرر يف عقود التوريد من أهم النتائج املترتبة على تأجيل البدلني فيها، خاصة وأن عقد …

بشأن ) ١/٢٩٧.: ت. الشريازي، د(البيع الذي يعجل بداله أبعد عن الغرر؛ ولذلك قال الشريازي 

، بينما البيع الذي "از مؤجالً فألن جيوز حاالً وهو من الغرر أبعد أوىلوجيوز حاالً؛ ألنه إذا ج:" السلم

يعجل فيه بدل ويؤجل اآلخر ال خيلو من غرر، وعليه فليس غريباً أن يعترب عقد السلم عقد غرر، وليس 

 ألن يف:" غريباً أن يتصور ازدياد الغرر يف العقد نتيجة لتأجيل البدلني فيه، فقد قال صاحب اإلقناع

  ).٢/٢٩٦: ١٩٩٤الشربيين، " (السلم غرراً فال يضم إليه غرر تأخري رأس املال

يربر تصور زيادة الغرر يف تأجيل ) وما بعدها ٢٢١: ١٩٩٦املصري، (استناداً إىل ما سبق فإن املصري 

إىل  البدلني بأنه جاء نتيجة لنظرة العلماء إىل البدلني، فرأوا زيادة يف الغرر، ويشري لو أم نظروا

املتعاقدين ملا تصوروا وجود زيادة يف الغرر، ولكان املتعاقدان متساويني يف حتمل املخاطرة؛ ألن الغرر ال 

ينظر إليه من حيث ذاته، وإمنا ينظر إليه من حيث أثره على املتعاقد، وبالتايل فال فرق يف الغرر الناتج عن 

  .هماتأجيل أحد البدلني وبني الغرر الناتج عن تأجيل كلي

ويرى الضرير أن تربير املصري غري مقنع، وأن الغرر موجود وقد يدخل يف الغرر غري املؤثر إذا …

وما  ٢/٣٢٩العدد التاسع : ١٩٩٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، (دعت احلاجة إىل مثل هذه العقود 

كالضرورة ؛ ألن احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، واحلاجة إذا عمت كانت )بعدها

  ).٨٨: ١٩٥٩السيوطي، (

منظمة املؤمتر اإلسالمي، (وبالرغم مما سبق ذكره فإن الضرير مل جيزم جبواز عقد التوريد وتوقف فيه 

) وما بعدها ٢/٧١٠: ١٩٦٨الزرقا، (، يف حني أن الزرقا )وما بعدها ٢/٣٣٣العدد التاسع : ١٩٩٦

يف أساليب التعاقد نتيجة لتطور احلياة االقتصادية أجاز عقود التوريد؛ بسبب احلاجة امللحة إىل حرية 

  .العامة

  
  



ويعترب اجلواهري أن تأجيل البدلني يف عقود التوريد ال غرر فيه؛ ألن املبيع مقسط على آجال …

معلومة، والثمن أيضاً حمدد ومقسط على آجال معلومة، والغرر املنهي عنه هو ما تردد املعقود عليه بني 

: ١٩٩٦؛ اجلواهري، ٢/٣٠٩العدد التاسع : ١٩٩٦نظمة املؤمتر اإلسالمي، م(الوجود والعدم 

٢٦٢.(  

ويرى الباحثان أن دعوى عدم الغرر يف عقود التوريد واليت قد تؤول إليها بعض العقود ال تثبت؛ إذ …

وعليه ) ٣/٣٩٧: ١٩٩٠؛ الزرقاين، ٤/٣٦٥: ١٩٧٧العبدري، (ال يكاد عقد خيلو من يسري الغرر 

واهري للغرر ميكن أن حيمل على نفي الغرر املنهي عنه، وهو ما كان كثرياً، حيث إن ما يراد فإن نفي اجل

توريده حمدد بأوصاف معينة وبكميات حمددة ومعلومة، وهو إما أن يكون موجوداً ومتوفراً حال العقد، 

وكذلك األمر وإما أن يتوفر أو يوجد وقت استحقاقه، ومن ثَم فغرره قليل ال يؤثر يف صحة العقد، 

بالنسبة للثمن فإنه يكون معلوماً قدراً وصفة وأجالً، وعلى فرض وجود غرر يف عقود التوريد ولو كان 

كثرياً فإن احلاجة باتت ماسة وعامة فتنزل منزلة الضرورة، مما جيعل هذا الغرر مغتفراً وغري مانع من 

  .صحة هذه العقود

  :مسألة بيع الدين بالدين: املطلب الثاين

تعد شبهة اعتبار عقود التوريد من قبيل بيع الدين بالدين نتيجة أخرى مترتبة على تأجيل البدلني، …

  .خاصة وأنه بعد إبرام عقد التوريد ال يتم تعجيل البدلني أو أحدمها، بل يؤجل كل من املبيع والثمن

  
  

ن، إذ إن هذا االعتبار يستند إىل واعتبار عقود التوريد من قبيل بيع الدين بالدين حيتاج إىل حتقيق وبيا…

عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ى رسول اهللا : "حيث قال -رضي اهللا عنه  -حديث عبداهللا بن عمر 

؛ ٣/٧٢،٧١: ١٩٦٦؛ سنن الدارقطين، ٨/٩٠: ١٩٨٢مصنف عبدالرزاق، "(بيع الكالئ بالكالئ

؛ العلل املتناهية ٥/٢٩٠: ١٩٩٤؛ السنن الكربى للبيهقي، ٢/٦٦،٦٥: ١٩٩٠مستدرك احلاكم، 

؛ مما جعل بعض العلماء كاجلصاص يرى أن كل معاملة وجدت بني )٢/٦٠١: ١٩٨٢البن اجلوزي، 

اجلصاص، (اثنني وكانت نسيئة من الطرفني غري مشروعة؛ ألنه يعترب بيع الدين بالدين من أبواب الربا 

: ١٩٨١ابن املنذر،(ن بالدين ، ونقل ابن املنذر اإلمجاع على عدم جواز بيع الدي)٢/١٨٦: ١٩٨٤

فأما النسيئة من الطرفني فال جيوز بإمجاع ال يف العني وال : "، وذكر ذلك أيضاً ابن رشد حيث قال)٩٢

، كما ويرى ابن تيمية وابن القيم أن )٢/٩٤.: ت. ابن رشد، د" (يف الذمة ألنه الدين بالدين املنهي عنه

. ابن تيمية، د(تعاقدين؛ النشغال ذمة كل منهما من غري فائدة بيع الدين بالدين ال يعود بالنفع على امل

  ).٢/٩: ١٩٧٣؛ ابن القيم، ٢٩/٤٧٢.: ت

ويرى الثبييت أن العقود اليت يتم فيها بيع العني املوصوفة املوجودة سواء يف بلد املتعاقدين أو يف غري 

ا موصوفاً يف الذمة أو مسلماً فيه فإنه بلدمها ال يشترط فيها تسليم الثمن، أما العقود اليت يكون املبيع فيه



يشترط فيها تسليم الثمن يف جملس العقد؛ لئال يتعلق البدالن يف الذمة، إذ يدخل ذلك يف بيع الدين 

بالدين املنهي عنه يف احلديث املشهور، حيث تلقته األمة بالقبول وإن كان يف سنده أو متنه بعض 

  ).وما بعدها ٢/٣٢٠العدد التاسع : ١٩٩٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، (االعتراضات 

: ١٩٩٦املصري، (وال يسلم كل من املصري واملطلق بأن عقود التوريد تدخل يف بيع الدين بالدين 

  :؛ ألنه ميكن الرد على ما سبق مبا يلي)وما بعدها ٣٤: ١٩٩٣وما بعدها؛ املطلق،  ٢١٩

  
  

اكم صححه على شرط مسلم، حديث الكالئ بالكالئ حديث ضعيف، فقد ذكر ابن حجر أن احل

ووهم؛ ألن راويه موسى بن عبيدة الربذي ال موسى بن عقبة، وأن ابن حنبل ال حتل عنده الرواية عنه، 

وال يعرف هذا احلديث عن غريه، وأنه ليس يف هذا حديث يصح، ونقل عن الشافعي أن أهل احلديث 

: ١٩٦٤العسقالين، (بن عبيدة تفرد به يوهنون هذا احلديث، وأن الدارقطين جزم يف العلل بأن موسى 

٣/٢٦.(  

إن دعوى اعتبار تأجيل البدلني يف عقود التوريد يدرجها يف الربا؛ ألن بيع الدين بالدين من أبواب الربا 

هي دعوى غري مسلمة، إذ إن البدلني يف عقود التوريد خمتلفان، وفيها مبادلة سلعة بنقد، فال تدخل يف 

  ).٢٢٠: ١٩٩٦املصري، (الربا احملرم 

إن بيع الدين بالدين ليس : "إن دعوى اإلمجاع على حترمي بيع الدين بالدين مل تثبت، فإن ابن القيم قال

فيه نص عام، وال إمجاع، وإمنا ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض، 

ابن " (جيوز باالتفاق، وهو بيع كالئ بكالئكما لو أسلم شيئا يف شيء يف الذمة وكالمها مؤخر فهذا ال 

  ).٢/٨: ١٩٧٣القيم، 

مالك، " (أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر"وفسر اإلمام مالك الكالئ بالكالئ 

املصري، (، واختالف تفسري الكالئ بالكالئ دليل على عدم اإلمجاع على معىن واحد )٢/٦٦٠

٢٢٠: ١٩٩٦.(  

 تأجيل البدلني انشغال ذمة كل من املتعاقدين من غري فائدة فليس مسلماً؛ إذ لو كان وأما القول بأن يف

منظمة املؤمتر (كذلك ملا تعاقد بذلك أحد، وقد يكون للمتعاقدين غرض سليم يف تأجيل البدلني 

  ).٢/٣٣٣العدد التاسع : ١٩٩٦اإلسالمي، 

  :الترجيح

إليه الدكتور املصري من أن حديث بيع الكالئ بناًء على ما سبق فإن الباحثني يرجحان ما خلص 

بالكالئ ال يقف مانعاً من جواز عقود التوريد واملقاولة، باإلضافة إىل عموم احلاجة إليها، واحلاجة العامة 

  ).وما بعدها ٢٢٠: ١٩٩٦املصري، (تنزل منزلة الضرورة اخلاصة 

  
  



يد ميكن إحلاقها بصور فقهية قدمية تشبهها قد ويشار هنا أن الدكتور عبداهللا املطلق يرى أن عقود التور

  :، ومن هذه الصور)وما بعدها ٣٣: ١٩٩٣املطلق، (حبثها املتقدمون من الفقهاء 

  :بيع موصوف يف الذمة غري معني ال على وجه السلم -١

؛ حيث أجازه الشارع )٢/١٥١.:ت. ؛ ابن رشد، د٩٣: ١٩٨١ابن املنذر، (السلم جائز باإلمجاع …

من أسلف يف : "قال - صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -ابن عباس  مبا رواه

: ؛ صحيح مسلم٢/٧٨١: صحيح البخاري" (شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

، والسلم يتم فيه بيع موصوف يف الذمة إىل أجل معلوم، مع اشتراط تعجيل الثمن يف جملس )٣/١٢٢٦

بيع موصوف يف الذمة غري معني ليس على وجه السلم فقد اختلف فيه الفقهاء على ثالثة العقد، أما 

  :أقوال هي كالتايل

  :القول األول

يصح البيع على الصفة، قال به احلنفية، واملالكية، والشافعية يف قول، واحلنابلة يف األظهر، وقال به …

؛ ٣/٢٧.:ت. ؛ الدردير، د٥/٢٩٨.: ت. ؛ ابن بكر، د٥/١٦٣: ١٩٨٢الكاساين، (أيضاً الظاهرية 

؛ ابن مفلح، ٩/٢٧٤: ١٩٩٦؛ النووي، ١/٢٦٣.: ت. ؛ الشريازي، د٢/١١٧.: ت. ابن رشد، د

  ).٨/٣٨٩.: ت. ؛ ابن حزم، د٤/٢٩٩.: ت. ؛ املرداوي، د٤/٢٧: ١٩٧٩

  :القول الثاين

.: ت. شريازي، دال(ال يصح البيع على الصفة، وبه قال الشافعية يف األظهر، واحلنابلة يف وجه 

  ).٤/٢٩٩.: ت. ؛ املرداوي، د٤/٢٧: ١٩٧٩؛ ابن مفلح، ٩/٢٧٤: ١٩٩٦؛ النووي، ١/٢٦٣

  :القول الثالث

ابن مفلح، (يصح البيع على الصفة إن كان قد ملكه البائع، وإال فال، وبه قال احلنابلة يف وجه ثالث 

  ).٤/٢٩٩.: ت. ؛ املرداوي، د٤/٢٧: ١٩٧٩

  :سبب اخلالف

  
  

بب اخلالف إىل اختالفهم يف الغرر الناشئ عن نقصان العلم املتعلق بالصفة عن العلم يعود س……

املتعلق باحلس هل هو من الغرر الكثري أم أنه من الغرر اليسري املعفو عنه فمن رآه من الغرر الكثري منعه، 

ك حىت وإن مل ومن رآه من الغرر اليسري أجازه، ومن أثبت للمشتري خيار الرؤية رأى أنه ال غرر هنا

  ).٢/١١٧.: ت. ابن رشد، د(تكن له رؤية 

  .ويرجح الباحثان أن الغرر يف عقود التوريد غري مؤثر يف صحة العقد…

مث اختلف القائلون بصحة بيع موصوف يف الذمة غري معني ال على وجه السلم يف اشتراط قبض …

  :الثمن يف جملس العقد على قولني مها



  :القول األول

الثمن يف جملس العقد؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، وبه قال احلنفية، واحلنابلة يف يشترط قبض …

: ١٩٧٩؛ ابن مفلح، ١٢/١٢٧: ١٩٨٥السرخسي، (الصحيح يف مذهبهم، وقال به أيضاً الظاهرية 

  ).٨/٣٣٧.: ت. ؛ ابن حزم، د٤/٢٧

  :القول الثاين

إذ قيدوا هذا الشرط فيما ال يؤمن تغريه، ال يشترط قبض الثمن؛ ألنه بيع حال، وبه قال املالكية …

.: ت. الدردير، د(وأجازوا دفع الثمن تطوعاً، وعدم اشتراطه مطلقاً قال به أيضاً القاضي من احلنابلة 

  ).٤/٢٧: ١٩٧٩؛ ابن مفلح، ٣/٢٧

  :الترجيح

د التوريد ال يقف مانعاً من جواز عقو - الكالئ بالكالئ  -يرى الباحثان أن حديث بيع الدين بالدين …

واملقاولة، باإلضافة إىل عموم احلاجة إليها، واحلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة؛ كما ويقال يف 

  .هذا اخلالف ما قيل يف مسألة بيع الدين بالدين السابق ذكرها

ر وبناًء على ما سبق فإن بيع املوصوف يف الذمة غري املعني ال على وجه السلم يعترب صورة من صو…

عقود التوريد اليت جيري التعامل ا اليوم؛ ولذلك يرى الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان أن عقد التوريد 

منظمة (ال إشكال فيه، بل له خمرج واسع عند املالكية، فهو من قبيل بيع الصفة اليت يتأجل فيها البدالن 

  ).٢/٣١٤العدد التاسع : ١٩٩٦املؤمتر اإلسالمي، 

  :العمل أو الشراء املستمرالشراء من دائم  -٢

  
  

يعترب الشراء من دائم العمل كاخلباز واللحام بيعاً، ويسمى بيعة أهل املدينة، فقد كان أحدهم يبتاع …

اللحم بسعر معلوم، يأخذ كل يوم شيئاً معلوماً، ويشرع يف األخذ ويتأخر الثمن إىل العطاء وكذلك كل 

وم يسمي ما يأخذ كل يوم، ومل يكن يعترب ذلك من باب بيع ما يباع يف األسواق، وال يكون إال بأمر معل

  ).٤/٥٨٣: ١٩٧٧احلطاب، (الدين الدين 

وجيوز الشراء من دائم العمل بثمن معجل أو مؤجل، وخيالف بذلك السلم؛ لعدم اشتراط تعجيل …

: .ت. الدسوقي، د(الثمن وتأجيل املثمن، فهو بيع ألن البيع ال يشترط فيه واحد من األمرين 

٣/٢١٦.(  

  :والشراء من دائم العمل له صورتان

  .أن يتعاقد معه على أنه يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزاً مثالً، ويثبت لكل منهما الفسخ

؛ ٢/٢٣٦: ١٩٩١العدوي، (أن يأخذ مجلة منه يفرقها على أيام وليس ألحدمها الفسخ يف هذه الصورة 

  ).٣/٢١٦.: ت. ؛ الدردير، د٣/٢١٦.: ت. الدسوقي، د



النووي، (أما الشراء املستمر كشراء لنب الغنم شهراً، فقد روي عن احلسن البصري قوله جبوازه …

أرأيت إن اشتريت لنب عشر شياه بأعياا يف أبان لبنها، أجيوز : "، وسئل اإلمام مالك)٩/٣٠٩: ١٩٩٦

ان قد عرف وجه حالا نعم ذلك جائز إذا مسى شهراً أو شهرين أو ثالثة، وك: ذلك يف قول مالك؟ قال

  ).٩/٣٠٩: ١٩٩٦؛ النووي، ١٠/٢٩٦.: ت. مالك، د" (فال بأس به

  .ويعترب الشراء املستمر أو من دائم العمل أحد صور عقود التوريد املعاصرة…

  :مسألة بيع ما ليس عنده: ثالثاً

مطابقة ألوصاف يلتزم املورد يف عقود التوريد بتوريد سلع يف آجال معلومة على أن تكون أوصافها …

وشروط العقد، وهذه السلع قد تكون موجودة عنده أو غري موجودة، فهل ميكن اعتبار عقود التوريد 

  من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده إذا كانت السلع غري موجودة وال ميلكها؟

  
  

روى عن ، فإن عمرو بن شعيب )بيع اإلنسان ما ليس عنده(وإجابة هذا السؤال حتتاج إىل فهم معىن …

: مسند أمحد" (عن بيع ما ليس عندك -صلى اهللا عليه وسلم  -ى رسول اهللا : "أبيه عن جده قال

، وقد اختلف )وما بعدها ٧/٢٨٨: ؛ النسائي٢/٧٣٧: ؛ ابن ماجة٣/٥٣٥: ؛ سنن أيب داود٢/٢٠٥

  :العلماء اختالفاً واسعاً يف تفسري هذا احلديث، وبيان ذلك كما يلي

على الطعام وحده إال ) بيع ما ليس عندك(تفسرياً للمالكية وهو أم حيملون النهي عن ذكر ابن عبدالرب 

صلى اهللا  -؛ ملا رواه ابن عمر عن رسول اهللا )١٣/٣٣٣: ١٩٦٦ابن عبدالرب، (ما كان من بيع العينة 

:؛الطحاوي١١/٣٥٤: صحيح ابن حبان" (من اشترى طعاما فال يبيعه حىت يقبضه: "قال -عليه وسلم 

٤/٣٨.(  

، )٧/٢٠: ١٩٧٢الشافعي، (وفسره الشافعي بأنه بيع العني اليت ال ميلكها وبيع العني بال ضمان 

؛ املباركفوري، ١٩٩٤:٩/٢٩١أبو الطيب، (وذكرت مثل هذا التفسري بعض كتب شروح األحاديث 

، فهو بيع ما هو يف )٩/٢٩٩: ١٩٩٥؛ ابن القيم، ٤/٣٤٩: ١٩٥٨؛ العسقالين، ٤/٣٦٠.: ت. د

  .ملك الغري مث يسعى البائع لتحصيله بالشراء من مالكه ودفعه للمشتري

وفسر ابن القيم بيع اإلنسان ما ليس عنده بأنه بيع ما ليس هو على ثقة من حصوله أو عدم حصوله، 

: ١٩٩٥ابن القيم، (فيكون غرراً كبيع اآلبق والشارد، والطري يف اهلواء، وما حتمل ناقته وحنوه 

٩/٢٩٩.(  

ينظر إىل ما سبق من تفسريات جيد أا تفيد النهي إما عن بيع املعدوم، أو العني الغائبة، أو بيع ومن …

  .األعيان اليت ال ميلكها، فهي كلها شاملة للغرر وعدم القدرة على التسليم

  
  



واملبيع يف عقود التوريد إما أن يكون موجوداً عند املورد أو غري موجود عنده حال العقد ولكن …

ب على الظن وجوده وقت استحقاقه، كما أن املورد قد يكون منتجاً للمبيع، أو متاجراً به وقادراً يغل

على تسليمه؛ لذلك فإن الدكتور املصري يرى أن عقود التوريد ال تدخل يف النهي عن بيع اإلنسان ما 

الشيخ ، ويوافقه )٢٢٢: ١٩٩٦املصري، (ليس عنده، لقدرته على التسليم يف املوعد احملدد 

عبدالوهاب أبو سليمان؛ ألن املورد ال يربم عقد التوريد إال وهو واثق حبصوله على املبيع وفق 

، كما أن )٢/٣١٥العدد التاسع : ١٩٩٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، (االلتزامات الواردة يف العقد 

  .)٢/٣٣١،٣٣٠العدد التاسع : ١٩٩٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، (الضرير يرى ذلك أيضاً 

  :الترجيح

احثان ما ذهب إليه الدكتور املصري وغريه من أن عقود التوريد ليست من باب بيع يرجح الب…

  .اإلنسان ما ليس عنده؛ وذلك لقوة حجتهم، والنتفاء معىن احلديث احملتمل يف هذه العقود

وخالصة ملا سبق ميكن القول بأن عقود توريد هي مشروعة ال تدخل يف بيع الدين بالدين، وال يف …

  .نده، بل ميكن إحلاقها بالصور الفقهية سابقة الذكر واليت حبثها الفقهاء املتقدمونبيع ما ليس ع

  املبحث الثالث

  عقود املقاوالت وأنواعها

سلعاً تؤول ا إىل ) حمل العقد(ال تقتصر العقود اليت جيري التعامل ا اليوم على أن يكون موضوعها …

ميكن أن يكون حمل العقد عمالً فقط يتعهد به أحد عقود توريد واليت مت احلديث عنها سابقاً، بل 

املتعاقدين، فتؤول االلتزامات إىل ما يعرف بعقد مقاولة يف العرف، وإجارة يف الشرع، وميكن أن يكون 

عمالً ومواد يتعهد أحد املتعاقدين بتقدميها، فتؤول االلتزامات إىل عقد مقاولة يف العرف، واستصناعاً يف 

، وقبل الشروع يف بيان أهم )٢١٧، ٢٠٢: ١٩٩٦؛ املصري، ٥٨٠: ١٩٩٢التارزي، (الشرع 

  :أحكام هذا النوع من العقود يلزم التعريف باملقاولة وطرق إبرامها وذلك على النحو التايل

  :تعريف املقاولة: املطلب األول

  :تعريف املقاولة لغة: أوالً

  
  

أطراف متعددة، وأصل اشتقاقها الفعل  املقاولة صيغة مبالغة على وزن مفاعلة، تقتضي مشاركة من…

؛ ابن منظور، ٢٣٢: ١٩٩٥الرازي، (قال يقول قوالً وقولة ومقاالً، وقاوله يف أمره وتقاوال أي تفاوضا 

  .، فاملقاولة معناها املفاوضة واادلة)١١/٥٧٧.: ت. د

  :تعريف عقد املقاولة اصطالحاً: ثانياً

ات القانونية احلديثة، ولذلك عرفه علماء الشرع املعاصرون يعترب مصطلح عقد املقاولة من املصطلح…

عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عمالً لقاء أجر : "بتعريفه القانوين وهو



؛ املصري، ٤/٣١٧٢: ١٩٩٧؛ الزحيلي، ٥/٧: ١٩٦٤السنهوري، " (يتعهد به املتعاقد اآلخر

  ).٥٨٠: ١٩٩٢؛ التارزي، ٢٠٢: ١٩٩٦

واملقاول يف عقد املقاولة هو من يتعهد بصناعة شيء معني، أو بأداء عمل معني، والعاقد اآلخر هو …

من يتعهد باألجر للمقاول مقابل تنفيذ التزاماته، وهذا األجر غالباً ما يؤدى على شكل دفعات أو 

لقاء مقابل حمدد يدفع على ":أقساط؛ ولذلك أضاف املصري يف تعريفه لعقد مقاولة األشغال العامة قوله

  ).٢٠٣: ١٩٩٦املصري، )" (أقساط(جنوم 

  
  

ويشار هنا أنه بالرغم من كون املقاولة مصطلحاً قانونياً إال أن جملة األحكام العدلية املستمدة موادها …

االستصناع عقد مقاولة مع أهل : "من الفقه احلنفي استعملته يف تفسري االستصناع حيث جاء فيها

. أسرة مجعية الة، د" (عة، على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع واملشتري مستصنع والشيء مصنوعالصن

لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة :" ، وجاء يف موضع آخر)٣١.: ت

أسرة (" بكذا قرشاً وبين الطول واحلجم وسائر أوصافها الالزمة وقبل صاحب املعمل انعقد االستصناع

، ويفهم من ذلك كما ذكر املصري أن جملة األحكام العدلية )وما بعدها ٧٥.: ت. مجعية الة، د

، مع أن املقاولة يف )وما بعدها ٢٢٢: ١٩٩٦املصري، (اعتربت االستصناع واملقاولة شيئاً واحداً 

شمل االستصناع ، إذ أا ت)٥٨١: ١٩٩٢التارزي، (القانون الوضعي أعم من االستصناع يف الشرع 

  .واإلجارة كما أُشري إىل ذلك سابقاً، وليس كذلك االستصناع

العقود اليت يتعهد مبقتضاها أحد املتعاقدين أن يصنع : واستناداً إىل ما سبق ميكن تعريف املقاوالت بأا

  .شيئاً أو أن يؤدي عمالً لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر

  :أنواع املقاوالت: املطلب الثاين

تتنوع املقاوالت تنوعاً كبرياً؛ نتيجة لتنوع األعمال اليت يلتزم املقاول بأدائها، وهذه األعمال ختتلف …

  :من مقاولة إىل أخرى حبسب اعتبارات عديدة هي

  :باعتبار طبيعة العمل: الفرع األولً

  :وتنقسم املقاوالت ذا االعتبار إىل قسمني مها

  :مقاوالت إجارة -١

  
  

، حبيث يكون حتت )٥٩٠: ١٩٩٢التارزي، (ت اليت يتعهد فيها املقاول بتقدمي العمل فقط وهي املقاوال

؛ التارزي، ٢٠٢: ١٩٩٦؛ املصري، ٧/١٢: ١٩٦٤السنهوري، (إدارة وإشراف الطرف اآلخر للعقد 

، وهذا العمل إما أن يكون غري متصل بشيء معني، كنقل األشخاص والطبع والنشر، )٥٩٠: ١٩٩٢



ن متصالً بشيء معني سواء كان موجوداً وقت العقد أو غري موجود، وهذا الشيء ال ميلكه وإما أن يكو

املقاول، بل يقدمه الطرف اآلخر للعقد، وإمنا ميارس املقاول العمل عليه فقط، كترميم األبنية أو دهاا، 

هذه ، وكتصليح أجهزة احلاسوب أو معدات أخرى، و)٧/٣١: ١٩٦٤السنهوري، (وكتجديد األثاث 

األمثلة تندرج ضمن عقود الصيانة، وتعترب مقاوالت إجارة ألا تقوم حقيقة على االستئجار للعمل، 

فإن سلم إىل حداد حديداً ليعمل له إناًء معلوماً بأجر : " يؤكد ذلك ما ورد يف البدائع حيث جاء فيها

ائز وال خيار فيه؛ ألن هذا ليس معلوم، أو جلداً إىل خفاف ليعمل له خفاً معلوماً بأجر معلوم فذلك ج

  ).٥/٤: ١٩٨٢الكاساين، " (باستصناع، بل هو استئجار فكان جائزاً

  :مقاوالت استصناع -٢

؛ التارزي، ٢٠٢: ١٩٩٦املصري، (وهي املقاوالت اليت يتعهد فيها املقاول بتقدمي العمل واملادة معاً 

صورة االستصناع عند القائلني جبوازه ، وتعترب مقاوالت استصناع ألا يصدق عليها )٥٩٠: ١٩٩٢

فهي أن يقول إنسان لصانع : أما صورة االستصناع: "وهم احلنفية، فقد جاء يف البدائع يف ذلك ما نصه

الكاساين، " (من خفاف أو صفار أو غريمها اعمل يل خفا أو آنية من أدمي أو حناس من عندك بثمن كذا

٥/٢: ١٩٨٢.(  

  
  

دق عليها أا جتمع بني البيع وخاصة السلم وبني اإلجارة وذلك حبسب ومقاوالت االستصناع قد يص

عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله : "وغريه من احلنفية لالستصناع، إذ عرفه بأنه(تعريف السمرقندي 

فيه معىن : "، ويقول صاحب البدائع بشأن االستصناع)٢/٣٦٢: ١٩٨٤السمرقندي، " (على الصانع

السلم واإلجارة؛ ألن السلم عقد على مبيع يف الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه  عقدين جائزين وهو

  ).٥/٣: ١٩٨٢الكاساين، " (العمل؛ وما اشتمل على معىن عقدين جائزين كان جائزاً

ويرى القره داغي أن االستصناع ليس كالسلم الذي البد فيه من قبض رأس املال يف الس، وليس …

يه من وجود املبيع، بل هو عقد يكون املعقود عليه وهو العمل والعني يف الذمة، كالبيع الذي البد ف

القره (وجيوز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه، مما يساهم يف تنشيط الصناعة وزيادة املرونة يف سوق املال 

  ).١٩٩٤:٤٦٦داغي، 

  .دهاويرجح الباحثان ما ذهب إليه الدكتور القره داغي؛ لألسباب ذاا اليت أور…

  :باعتبار حجم العمل: الفرع الثاين

  :وتنقسم املقاوالت ذا االعتبار إىل قسمني مها

  :مقاوالت صغرية -١

  .وتتناول أعماالً صغرية، وغالباً ما تتعلق بأعمال املهن احلرة كالنجار وغريها

  :مقاوالت كبرية -٢



  .والسدود وغريهاوتتناول أعماالً كبرية، وعادة ما تتعلق بتشييد املباين واجلسور 

  :باعتبار جنس العمل: الفرع الثالث

وتنقسم املقاوالت ذا االعتبار إىل أقسام عديدة حبسب العمل الذي ينسب إىل املقاولة، فهناك مقاوالت 

  .بناء، ومقاوالت أشغال عامة، ومقاوالت نقل وغريها

  :كما وتنقسم املقاوالت باعتبار جنس العمل إىل قسمني آخرين مها…

  :مقاوالت مادية -١

  .وتتناول األعمال املادية كإنشاءات املباين واجلسور والسدود وغريها

  :مقاوالت عقلية -٢

وهي اليت ترد على أعمال ناجتة عن جمهود عقلي وليس مادي، كاألعمال القانونية مثل احملاماة، 

  .وكاألعمال الفنية مثل تصميم يضعه مهندس معماري

  :علق العملباعتبار مت: الفرع الرابع

  
  

  :وتنقسم املقاوالت ذا االعتبار إىل قسمني مها…

  :مقاوالت عامة -١

وهي اليت تتعلق أعماهلا باملرافق العامة واألشغال العامة والنقل وغريها، وتكون احلكومة أو املؤسسات 

  .العامة طرفاً فيها

  :مقاوالت خاصة -٢

راد والشركات وال تكون احلكومة أو املؤسسات وهي اليت تتعلق أعماهلا مبرافق ومصاحل خاصة باألف

  ).وما بعدها ٧/٣١: ١٩٦٤السنهوري، (العامة طرفاً فيها 

  املبحث الرابع

  التكييف الشرعي واحلكم الفقهي لعقد املقاولة

أُشري سابقاً إىل أن عقود املقاوالت إما أن تكون إجارة، وإما إن تكون استصناعاً، واإلجارة جائزة …

} قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني { : ل قوله تعاىلشرعاً، بدلي

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى : "- صلى اهللا عليه وسلم  -، وبدليل قوله )٢٦: القصص(

صحيح " (يب مث غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يؤته أجرته

  ).١٠١: ١٩٨١ابن املنذر، (، وبدليل إمجاع األمة )٧٩٢، ٢/٧٧٦: خاريالب

واالستصناع أجازه احلنفية استحساناً؛ وألن الناس تعاملوا به يف سائر األزمان من غري أن ينكر أحد 

، وأما املالكية والشافعية )٥/٢٠٩: ١٩٨٢؛ الكاساين، ٢/٣٨: ١٩٨٤الرازي، (ذلك فكان إمجاعاً 

؛العبدري، ٩/١٩.: ت. مالك، د(م اعتربوا االستصناع سلماً؛ فأعطوه حكمه وشروطه واحلنابلة فإ



: ١٩٨١؛ البهويت، ٢/٣٤٠.: ت. ؛ البجريمي، د١/٢٩٨.: ت. ؛ الشريازي، د٤/٥٣٩: ١٩٧٧

؛ وهذا خالف ما اشتهر عنهم من أم ال جييزون االستصناع، )١/٣٣٤: ١٩٨٣؛ ابن تيمية، ٣/٢٩٥

" القضية قضية ختريج، والتزام مبصطلحات معينة لكل مذهب: "رزي وعلله بقولهوقد أشار إىل ذلك التا

  ).وما بعدها ٥٧٧: ١٩٩٢التارزي، (

واالستصناع الذي جيري التعامل به اليوم حيتاج إىل مناقشة املسائل املتعلقة ببعض الضوابط …

  :اليةواألحكام اليت قررها العلماء جلواز عقد االستصناع، وهي وفق املطالب الت

  
  

  :مسألة اشتراط أن يكون املصنوع مما جيري التعامل فيه بني الناس: املطلب األول

لقد اشترط احلنفية لصحة االستصناع أن يكون الشيء املراد صنعه مما تعارف الناس فيه، فإن كان …

ما ؛ وهذا )١٥/٨٦،٨٥: ١٩٨٥؛ السرخسي، ٣/٧٨.: ت. املرغيناين، د(مما مل يتعارف فيه فال يصح 

اشترطته جملة األحكام العدلية أيضاً، إال أا ناقضت ذلك حينما اعتربت أن بيان املدة فيما مل يتعامل 

، مع أن )٧٦.: ت. أسرة مجعية الة، د(باستصناعه يصريه سلماً، وعدم بيان املدة فيه جيعله استصناعاً 

  .الشرط يقتضي عدم صحة هذا االستصناع

رزي ذكر أن ما جيري التعامل فيه بني الناس يف تغري وتطور مستمر، وأنه ال ويشار هنا إىل أن التا…

ميكن الوقوف عليه عند زمن أو مكان معني، ومن ثَم فإن حاجات الناس املتطورة واملتغرية تستدعي أال 

 ينحصر االستصناع فيما جرى فيه التعامل يف املاضي؛ ألن الناس اليوم غدوا يف أشد احلاجة إىل التوسع

، كصناعة الزوارق والسفن )وما بعدها ٥٨٥: ١٩٩٢التارزي، (يف جماالت جديدة لالستصناع 

  ).٧٥.: ت. أسرة مجعية الة، د(والبنادق وغريها مما مثلت له جملة األحكام العدلية 

ويرى الباحثان صحة ما ذهب إليه التارزي؛ ألن الشريعة إمنا قامت لتحقيق مصاحل العباد وسد …

ورفع العنت عنهم، واجلمود عند زمن أو مكان معني ينايف صالحية هذه الشريعة لكل زمان حاجام 

  .ومكان، كما أنه ال حرج يف تعامل الناس فيما هو جديد مادام ال يترتب عليه غرر أو ضرر

  :مسألة اشتراط أال يكون يف االستصناع أجل: املطلب الثاين

ألجل يف االستصناع عنده يصريه سلماً، باعتبار أن األجل وهذا الشرط قال به أبو حنيفة؛ ألن ذكر ا…

من شروط السلم، وقال الصاحبان أنه ال يشترط عدم ذكر األجل فيه، فهو استصناع سواء ذُكر األجل 

.: ت. املرغيناين، د(أم ال؛ ألن اللفظ حقيقة له فيحافظ على مقتضاه، ويحمل ذكر األجل على التعجيل 

  ).٥/٢٢٣: ١٩٦٥؛ ابن عابدين، ٦/١٨٦.: ت. ؛ ابن بكر، د٣/٧٨

  
  



ويرجح الباحثان ما ذهب إليه الصاحبان؛ ألنه لكل من املتعاقدين يف ذكر األجل أو عدم ذكره ما …

  .حيقق مصلحته، وذكر األجل ال يخرج االستصناع عن حقيقته

  :مسألة اإللزام يف عقد االستصناع: املطلب الثالث

ية عقداً غري الزم قبل العمل بال خالف، وللمتعاقدين خيار االمتناع قبل يعترب االستصناع عند احلنف…

العمل، وكذلك بعد االنتهاء من العمل وقبل الرؤية فللصانع أن يبيعه ممن شاء؛ ألن العقد مل يقع على 

  ).٥/٢٢٤: ١٩٦٥؛ ابن عابدين، ٥/٣: ١٩٨٢الكاساين، (عني املصنوع بل على مثله يف الذمة 

يوسف قوله بلزومه إذا جاء به كما وصفه؛ لدفع الضرر عن الصانع يف إفساد أدميه ونقل عن أيب 

، )٥/٣: ١٩٨٢؛ الكاساين، ١٢/١٣٩: ١٩٨٥السرخسي، (وآالته، فرمبا ال يرغب غريه يف شرائه 

  ).٧٦.: ت. أسرة مجعية الة، د(وذا القول أخذت جملة األحكام العدلية 

ر عقد االستصناع الزماً إذا جاء املصنوع موافقاً لوصفه هو الراجح؛ ويرى الباحثان أن القول باعتبا…

ألنه حيقق املصلحة منه، وألن يف عدم لزومه تعطيالً لعجلة اإلنتاج، باإلضافة إىل أن الصناعة اليوم 

دخلت جماالت ذات أمهية كبرية، وتكاليف باهضة، والتخيري فيها يؤدي إىل ضرر كبري يلحق مبصاحل هلا 

  ).٥٩٩: ١٩٩٢التارزي، (عظيمة، وهذا القول كان قد رجحه التارزي لألسباب السابقة أمهية 

  :مسألة تأجيل البدلني يف االستصناع: املطلب الرابع

. أسرة مجعية الة، د" (ال يلزم يف االستصناع دفع الثمن حاال أي وقت العقد: "جاء يف الة ما نصه

  .لذمة فقد يرد أن ذلك يؤدي إىل بيع الدين بالدين املنهي عنه، ومبا أن املصنوع موصوف يف ا)٧٦.: ت

  
  

ويجاب على ذلك مبا أُجيب على ذات املسألة يف عقود التوريد يف هذا البحث، باإلضافة إىل أن …

أحد البدلني يف عقود املقاولة سواء كانت إجارة أو استصناع عبارة عن منفعة، واملنفعة كما يقول 

: ١٩٨٢؛ الكاساين، ٣/٢٢٠.: ت. املرغيناين، د(مجلة واحدة، وإمنا تستوىف تدرجيياً  العلماء ال تستوىف

، )٨/١٨٤.: ت. ؛ ابن حزم، د٢٩/٣٩٩.: ت. ؛ ابن تيمية، د٤/٦٥: ١٩٨١؛ البهويت، ٣/١٩٦

  .والبدل اآلخر املتمثل بالثمن فقد يكون معجالً أو مؤجالً

وشأن البدل أن يكون مقابالً للمبدل، : "شيئاً، مث يقولويشري ابن عابدين إىل أن املنفعة حتدث شيئاً ف

وحيث ال ميكن استيفاؤها حاالً ال يلزم بدهلا حاالً، إال إذا شرطه ولو حكماً بأن عجله؛ ألنه صار ملتزماً 

  ).٦/١٠: ١٩٦٥ابن عابدين، " (له بنفسه حينئذ، وأبطل املساواة اليت اقتضاها العقد فصح

القول بأن عقود املقاوالت سواء كانت إجارة أو استصناع هي عقود  وبناًء على ما سبق ميكن…

  ).٢/٧١٠: ١٩٦٨الزرقا، (مشروعة، وكان ممن أجازها مصطفى الزرقا

  النتائج والتوصيات

  :النتائج



  :ميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث خالل هذه الدراسة، وذلك كما يلي

سب اعتبارات خمتلفة، فهناك عقود توريد موحدة وحرة، وعقود إن عقود التوريد تتعدد أقسامها حب

  .توريد إدارية وخاصة، وعقود توريد عادية وصناعية

الغرر يف عقود التوريد يسري، وال يؤثر يف صحة العقد، وعلى فرض وجوده فإنه يغتفر؛ ألن احلاجة باتت 

  .ماسة وعامة فتنزل منزلة الضرورة

تدخل يف بيع الدين بالدين، وال بيع ما ليس عندك، وميكن إحلاقها بالصور عقود التوريد مشروعة، وال 

الفقهية اليت حبثها الفقهاء، كبيع املوصوف يف الذمة غري املعني، وكبيع الصفة عند املالكية اليت يتأجل 

  .فيها البدالن، وكالشراء املستمر أو من دائم العمل

دة تتعلق بالعمل وطبيعته، فهناك مقاوالت إجارة إن عقود املقاوالت تتنوع حبسب اعتبارات عدي

  .واستصناع، ومقاوالت مادية وعقلية، ومقاوالت عامة وخاصة

  
  

إن عقد التوريد واملقاولة جيب أن يكون الزماً إذا جاء املعقود عليه موافقاً لوصفه؛ ألن يف عدم لزومه 

لت جماالت ذات أمهية كبرية، وتكاليف تعطيالً لعجلة اإلنتاج، باإلضافة إىل أن هذه العقود اليوم دخ

  .باهضة، والتخيري فيها يؤدي إىل ضرر كبري

أن ما جيري التعامل فيه بني الناس يف تغري وتطور مستمر، وأنه ال ميكن الوقوف عليه عند زمن أو مكان 

التعامل معني، ومن ثَم فإن حاجات الناس املتطورة واملتغرية تستدعي أال تنحصر العقود فيما جرى فيه 

يف املاضي؛ ألن الناس اليوم غدوا يف أشد احلاجة إىل التوسع يف جماالت جديدة، كصناعة الزوارق 

  .والسفن والبنادق وغريها

  :التوصيات

  .عدم التهاون يف الضوابط واألحكام اليت قررها العلماء لصحة عقود التوريد واملقاولة

ثمار أمواهلا عن طريق عقود التوريد أو املقاولة ضرورة أن تلتزم عملياً املصارف والبنوك عند است

باألحكام الشرعية هلذه العقود، مع ضرورة متابعة ذلك عن طريق هيئات الرقابة الشرعية يف تلك 

  .املصارف

  اهلوامش والتوثيقات

  :القرآن الكرمي والتفسري -١

  .القرآن الكرمي

، أحكام القرآن، حتقيق )هـ٣٧٠-٣٠٥(أمحد بن علي أبو بكر الرازي املعروف باجلصاص، : اجلصاص

  .بريوت -هـ، دار إحياء التراث العريب ١٤٠٥حممد الصادق قمحاوي، ط 

  :السنة النبوية الشريفة وشروحها -٢



  .مصر -، مسند أمحد، مؤسسة قرطبة )هـ٢٤١-١٦٤(أبو عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين، : أمحد

، اجلامع الصحيح )هـ٢٥٦-١٩٤(ي اجلعفي، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخار: البخاري

 - م، دار ابن كثري، اليمامة ١٩٨٧- هـ ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، ط الثالثة . املختصر، حتقيق د

  .بريوت

، سنن البيهقي الكربى، حتقيق )هـ٤٥٨-٣٨٤(أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي، : البيهقي

  .مكة املكرمة -، مكتبة دار الباز م١٩٩٤-هـ ١٤١٤حممد عبدالقادر عطا، ط 

  
  

، سنن الترمذي، حتقيق )هـ٢٧٩-٢٠٩(حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، : الترمذي

  .أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت

اهية، ، العلل املتناهية يف األحاديث الو)هـ٥٩٧-٥١٠(عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي، : ابن اجلوزي

  .بريوت -هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٣حتقيق خليل امليس، ط األوىل 

، املستدرك على )هـ٤٠٥-٣٢١(حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، : احلاكم

 -م، دار الكتب العلمية ١٩٩٠-هـ ١٤١١الصحيحني، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ط األوىل 

  .بريوت

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حتقيق )هـ٣٥٤ت(ن حبان بن أمحد التميمي، حممد ب: ابن حبان

  .بريوت -م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣- هـ ١٤١٤شعيب األرنؤوط، ط الثانية 

، سنن الدارقطين، حتقيق السيد )هـ٣٨٥-٣٠٦(علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين، : الدارقطين

  .بريوت - م، دار املعرفة ١٩٦٦-هـ ١٣٨٦عبداهللا هاشم املدين، ط 

، سنن أيب داود، )هـ٢٧٥-٢٠٢(سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، : أبو داود

  .بريوت -حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر 

هـ، دار الكتب ١٤١٥حممد مشس احلق العظيم أبادي أبو الطيب، عون املعبود، ط الثانية : أبو الطيب

  .بريوت -ة العلمي

، التمهيد البن )هـ٤٦٣-٣٦٨(أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري، : ابن عبدالرب

هـ، وزارة عموم ١٣٨٧عبدالرب، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبدالكبري البكري، ط 

  .املغرب -األوقاف والشئون اإلسالمية 

، مصنف عبدالرزاق، حتقيق )هـ٢١١-١٢٦(، أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين: عبدالرزاق

  .بريوت -هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٣حبيب الرمحن األعظمي، ط الثانية 

، فتح الباري، حتقيق )هـ٨٥٢-٧٧٣(أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، : العسقالين

  .بريوت -هـ، دار املعرفة ١٣٧٩حممد فؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب، ط 



  

، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي )هـ٨٥٢- ٧٧٣(أمحد بن علي بن حجر العسقالين، : العسقالين

  .م، املدينة املنورة١٩٦٤- هـ ١٣٨٤الكبري، حتقيق السيد عبداهللا املدين، ط 

، حاشية ابن القيم على )هـ٧٥١-٦٩١(حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبداهللا، : ابن القيم

  .بريوت -م، دار الكتب العلمية ١٩٩٥-هـ ١٤١٥داود، ط الثانية  سنن أيب

، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد )هـ٢٧٥-٢٠٧(حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، : ابن ماجه

  .بريوت -عبدالباقي، دار الفكر 

ؤاد ، موطأ مالك، حتقيق حممد ف)هـ١٧٩-٩٣(أبو عبداهللا مالك بن أنس األصبحي، : مالك

  .مصر -عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب 

، حتفة )هـ١٣٥٣-١٢٨٣(حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم أبو العال املباركفوري، : املباركفوري

  .األحوذي، دار الكتب العلمية ـ بريوت

، صحيح مسلم، )هـ٢٦١-٢٠٦(أبو احلسني بن احلجاج القشريي مسلم النيسابوري، : مسلم

  .بريوت - فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب  حتقيق حممد

  :أصول الفقه والقواعد الفقهية -٣

، الفصول يف األصول، حتقيق عجيل جاسم )هـ٣٧٠-٣٠٥(أمحد بن علي الرازي، : اجلصاص

  .الكويت -هـ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ١٤٠٥النشمي، ط األوىل 

، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه )هـ٩١١ت (السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن : السيوطي

  .مصر -م، مطبعة مصطفى البايب احلليب ١٩٥٩-هـ ١٣٧٨الشافعية، ط األخرية 

، إعالم املوقعني عن )هـ٧٥١-٦٩١(حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبداهللا، : ابن القيم

  .بريوت - هـ، دار اجليل ١٩٧٣رب العاملني، حتقيق طه عبدالرؤوف سعد، ط 

  :كتب الفقه -٤

  :الفقه احلنفي: أوالً

، البحر الرائق شرح كنز )هـ٩٧٠- ٩٢٦(زين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر، : ابن بكر

  .بريوت -الدقائق، دار املعرفة 

  .جملة األحكام العدلية، حتقيق جنيب هواويين، كارخانه جتارت كتب: مجعية الة

  .بريوت -هـ، دار املعرفة ١٤٠٦حممد بن أيب سهل السرخسي، املبسوط، ط  :السرخسي

  
  

هـ، ١٤٠٥، حتفة الفقهاء، ط األوىل )هـ٥٣٩(حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي، : السمرقندي

  .بريوت -دار الكتب العلمية 



ار شرح تنوير األبصار، حممد أمني املعروف بابن عابدين، حاشية رد احملتار على الدر املخت: ابن عابدين

  .بريوت - هـ، دار الفكر ١٣٨٦ط الثانية 

م، ١٩٨٢، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط الثانية )هـ٥٨٧ت(عالء الدين الكاساين، : الكاساين

  .بريوت -دار الكتاب العريب 

داية شرح ، اهل)هـ٥٩٣-٥١١(علي بن أيب بكر بن عبداجلليل املرغيناين أبو احلسني، : املرغيناين

  .بريوت - بداية املبتدي، املكتبة اإلسالمية 

  :الفقه املالكي: ثانياً

، مواهب اجلليل لشرح خمتصر )هـ٩٥٤- ٩٠٢(حممد بن عبدالرمحن املغريب أبو عبداهللا، : احلطاب

  .بريوت -هـ، دار الفكر ١٣٩٨خليل، ط الثانية 

  .بريوت -، حتقيق حممد عليش، دار الفكر سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، الشرح الكبري: الدردير

 -حممد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حتقيق حممد عليش، دار الفكر : الدسوقي

  .بريوت

، بداية اتهد واية )هـ٥٩٥ت(حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد، : ابن رشد

  .بريوت - املقتصد، دار الفكر 

، التاج واإلكليل ملختصر )هـ٨٩٧ت(حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبداهللا، : يالعبدر

  .بريوت -هـ، دار الفكر ١٣٩٨خليل، ط الثانية 

علي الصعيدي العدوي املالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، حتقيق : العدوي

  .بريوت -هـ، دار الفكر ١٤١٢يوسف الشيخ حممد البقاعي، ط 

  .بريوت -مالك بن أنس، املدونة الكربى، دار صادر : مالك

  :الفقه الشافعي: ثالثاً

التجريد (سليمان بن عمر بن حممد البجريمي، حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب : البجريمي

  .تركيا - ديار بكر  - ، املكتبة اإلسالمية )لنفع العبيد

هـ، دار ١٣٩٣، األم، ط الثانية )هـ٢٠٤-١٥٠(و عبداهللا، حممد بن إدريس الشافعي أب: الشافعي

  .بريوت -املعرفة 

  
  

حممد اخلطيب الشربيين، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حتقيق مكتب البحوث والدراسات : الشربيين

  .بريوت - هـ، دار الفكر ١٤١٥دار الفكر، ط  -

، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق: الشريازي

  .بريوت -



، اموع شرح املهذب، حتقيق حممود )هـ٦٧٦-٦٣١(أبو زكريا حييي بن شرف النووي، : النووي

  .بريوت -م، دار الفكر ١٩٩٦-هـ ١٤١٧مطرحي، ط األوىل 

  :الفقه احلنبلي: رابعاً

، كشاف القناع عن منت )هـ١٠٥١-١٠٠٠(منصور بن يونس بن إدريس البهويت، : البهويت

  .بريوت -هـ، دار الفكر ١٤٠٢اإلقناع، حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، ط 

، احملرر يف الفقه على مذهب أمحد بن )هـ٦٥٢-٥٩٠(عبدالسالم بن عبداهللا بن تيمية، : ابن تيمية

  .الرياض -هـ، مكتبة املعارف ١٤٠٤حنبل، ط الثانية 

، كتب ورسائل وفتاوى )هـ٧٢٨-٦٦١(احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، أمحد عبد: ابن تيمية

  .ابن تيمية يف الفقه، حتقيق عبدالرمحن حممد العاصمي، مكتبة ابن تيمية

، اإلنصاف يف معرفة الراجح من )هـ٨٨٥-٨١٧(علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن، : املرداوي

  .بريوت -ل، حتقيق حممد حامد الفقي، دار إحياء التراث العريب اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنب

، املبدع يف )هـ٨٨٤-٨١٦(إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، : ابن مفلح

  .بريوت -هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٠شرح املقنع، ط 

  :الفقه الظاهري: خامساً

، احمللى، حتقيق جلنة إحياء )هـ٤٥٦-٣٨٣(ظاهري، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ال: ابن حزم

  .بريوت -التراث العريب، دار اآلفاق اجلديدة 

  :كتب فقهية حديثة -٥

 -م، دار الفكر ١٩٩٧-هـ ١٤١٨وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط الرابعة : الزحيلي

  .دمشق

م، مطبعة طربني ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٧ة مصطفى أمحد الزرقا، املدخل الفقهي العام، ط العاشر: الزرقا

  .دمشق -

  :جمالت وأحباث ومقاالت -٦

  
  

مصطفى كمال التارزي، االستصناع واملقاوالت يف العصر احلاضر، حبث منشور يف جملة جممع : التارزي

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، العدد السابع، اجلزء الثاين، ط 

املناقصات عقد االحتياط ودفع التهمة، حبث منشور يف جملة جممع الفقه  حسن اجلواهري،: اجلواهري

  .م١٩٩٦- هـ ١٤١٧اإلسالمي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، اجلزء الثاين، ط 

علي حميي الدين القره داغي، التطبيقات الشرعية إلقامة السوق اإلسالمية، حبث منشور يف : القره داغي

  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٥، الدورة الثامنة، العدد الثامن، اجلزء الثاين، ط جملة جممع الفقه اإلسالمي



رفيق يونس املصري، مناقصات العقود اإلدارية عقود التوريد ومقاوالت األشغال العامة، حبث : املصري

-هـ ١٤١٧منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، اجلزء الثاين، ط 

  .م١٩٩٦

، حبث منشور يف جملة جامعة اإلمام حممد )دراسة شرعية(عبداهللا بن حممد املطلق، عقد التوريد : طلقامل

  .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤بن سعود اإلسالمية، العدد العاشر، ط 

جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، اجلزء الثاين، ط : منظمة املؤمتر اإلسالمي

  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

  :كتب اللغة واملعاجم -٧

، خمتار الصحاح، حتقيق حممود خاطر، ط )هـ٧٢١ت(حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، : الرازي

  .بريوت -م، مكتبة لبنان ناشرون ١٩٩٥-هـ ١٤١٥جديدة 

م، ١٩٩٧-هـ ١٤١٨أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، املصباح املنري، ط الثانية : الفيومي

  .بريوت -العصرية املكتبة 

، لسان العرب، ط )هـ٧١١-٦٣٠(حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، : ابن منظور

  .بريوت -األوىل، دار صادر 

  :كتب فنية وقانونية -٨

م، دار إحياء ١٩٦٤عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ط : السنهوري

  .بريوت -التراث العريب 

م، مطبعة جامعة ١٩٩١سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ط اخلامسة : ويالطما

  .القاهرة -عني مشس 

  
  

. ، اإلمجاع، حتقيق د)هـ٣١٨-٢٤٢(حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر، : ابن املنذر

  .يةاإلسكندر -هـ، دار الدعوة ١٤٠٢فؤاد عبداملنعم أمحد، ط الثالثة 

  
  


