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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الجامعة اإلسالمية ـ غزة ـ كلية أصول الدين

  م)٢٠٠٧أبريل/ ٣-٢المؤتمر العلمي الدولي الثاني"اإلسالم والتحديات المعاصرة" (
  عقد التوريد والمقاولة في ضوء التحديات االقتصادية المعاصرة

  رؤية شرعية
  أ. عاطف محمد أبو هربيد    د. أحمد ذياب شويدح

ستاذ المشارك في الفقه المقارن األ
  والقانون وعميد كلية الشريعة

ـارن ه المقـاجستير في الفقـم  
 ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية

  والقانون في كلية الشريعة

  غزة - الجامعة اإلسالمية     غزة - الجامعة اإلسالمية 

   ملخص:
مـدى و وتكييفهـا الشـرعي الوقوف علـى حقيقـة عقـود التوريـد والمقـاوالت  هدفت هذه الدراسة

مشروعيتها، خاصة وأنها قد بـرزت أهميتهـا فـي المعـامالت االقتصـادية فـي ظـل الواقـع والتحـديات 
    واجهها األمة العربية واإلسالمية.االقتصادية والصناعية التي ت

  : المقدمة

مد، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وقدوة المربين سيدنا مح
  وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد:

إن المجتمع العربي واإلسالمي في جملتـه مجتمعـًا اسـتهالكيًا ولـيس صـناعيًا؛ ممـا يـدفعها 
كـاآلالت ، أو استصـناعها، عاليـة إلى استيراد ما توصل إليه العالم الصناعي مـن تقنيـات صـناعية

قتصـــادية والعلميـــة، ودورهـــا الخطيـــر فـــي تقـــديم خـــدمات الصـــحة والمعـــدات الحديثـــة؛ ألهميتهـــا اال
والتعلــيم والــدفاع وغيــر ذلــك ممــا تتوقــف عليــه الحفــاظ علــى مصــالح األمــة، كمــا أن عقــود التوريــد 

  والمقاوالت قد تكون عقودًا عامة، وقد تكون عقودًا خاصة يعقدها األفراد أو الشركات.

  أهمية البحث: 
  اط التالية:تكمن أهمية البحث في النق

. إن الشريعة لها مقاصد وغايات تعمل على رعايتها، وعقود التوريد والمقاوالت لها عالقة مهمـة ١
  وكبيرة بهذه المقاصد وهذه الغايات، مما يستدعي بيان األحكام المترتبة عليها.
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مــن . التحــديات المعاصــرة التــي تتمثــل فــي التقــدم العلمــي والصــناعي عنــد الغــرب مــع مــا يقابلــه ٢
تأخر في هذا المجال عند العالم العربي واإلسـالمي؛ ممـا يسـتلزم إجابـات شـرعية علـى تلـك العقـود 

  التي تهدف إلى استيراد ما عجزت األمة عن صنعه أو إنتاجه وهي بأمس الحاجة إليه..  

  أهداف البحث: 
  يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

، للمسـاهمة فـي بيـان تحـديات المعاصـرةاإلسـالم والتقديم ورقة عمل للمشـاركة فـي مـؤتمر  .١
دور اإلســالم فــي معالجــة المشــكالت الناجمــة عــن تــأخر األمــة صــناعيًا وعلميــًا، وحاجتهــا 

  إلى استيراد ما عجزت عن صنعه. 
  الوقوف على حقيقة عقد التوريد وعقد المقاولة. .٢
 بيان التكييف الشرعي والحكم الفقهي لعقدي التوريد والمقاولة. .٣

   وخطته:منهج البحث 
 يقـوم البحــث علــى المــنهج التحليلــي االســتنباطي مـن خــالل النصــوص الشــرعية مــن القــرآن

  والسنة وأقوال العلماء، وقد تم إعداد خطة البحث بعد المقدمة السابقة كما يلي:
  المبحث األول: عقود التوريد وأنواعها.

  المبحث الثاني: التكييف الشرعي والحكم الفقهي لعقد التوريد.
  بحث الثالث: عقود المقاوالت وأنواعها.الم

  المبحث الرابع: التكييف الشرعي والحكم الفقهي لعقد المقاولة.
  الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
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  المبحث األول
   توريد وأنواعهاعقود ال

أو  ، فقــد يكــون ســلعة موجــودةمحــل العقــديختلــف مآلهــا بــاختالف طبيعــة  بيــعإن عقــود ال  
إمــا إلــى بيــع أو إلــى مــا يشــبه الســلم، وهــي بــذلك تــؤول إلــى مــا  العقــدؤول يــغيــر موجــودة، وحينئــٍذ 

إمـا إلـى  عقـدؤول اليـعمـًال أو منفعـة، وفـي هـذه الحالـة  محـل العقـدُيعرف بعقود التوريد، وقد يكون 
  .إجارة أو إلى استصناع، وهي بذلك تؤول إلى ما ُيعرف بعقود المقاولة

، أو غيـــر بـــائعســـلعة وهـــذه الســـلعة موجـــودة عنـــد الفيهـــا  محـــل العقـــدي يكـــون التـــ عقودالفـــ
توريـد، وقبـل الشـروع  عقـودموجودة عنده ولكنه قادر على إحضـارها عنـد موعـد االسـتحقاق ُتسـمى 

  من األهمية بمكان التعريف بعقود التوريد وذلك كما يلي: عقودفي بيان أهم أحكام هذا النوع من ال

  :التوريـد ريف عقود: تعاألول طلبالم

  تعريف التوريد لغة:أوًال: 

التوريــد مـــأخوذ مـــن الفعـــل َوَرَد يـــِرد ورودًا، وَوَرَد لــه عـــدة معـــان منهـــا َوَرَد بمعنـــى حضـــر،   
ـــــرازي،  وأورده واســـــتورده أحضـــــره ـــــومي،٣/٤٥٧ : د. ت. ؛ ابـــــن منظـــــور،٢٩٨ :١٩٩٥(ال  ؛ الفي

  ذا المعنى هو المراد هنا.وه)، ٣٣٧ : ١٩٩٧

  تعريف عقد التوريد اصطالحًا: ثانيًا:

يعتبـر عقــد التوريــد مــن العقــود المعاصــرة التـي لــم يبحثهــا الفقهــاء المتقــدمون، وكانــت أكثــر   
تطبيقاته في العقود اإلدارية؛ ولذلك كانت أكثر تعريفات الباحثين لعقد التوريد تتناوله على أنه مـن 

ضـاء اإلداري فـي مصـر لعقـد التوريـد بأنــه:" العقـود اإلداريـة، فقـد نقـل الطمــاوي تعريـف محكمـة الق
اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فـرد أو شـركة، يتعهـد بمقتضـاه الفـرد أو 

(الطمــاوي، "الشــركة بتوريــد منقــوالت معينــة للشــخص المعنــوي الزمــة لمرفــق عــام مقابــل ثمــن معــين
  ).٢٤ : ١٩٩٣ ؛ المطلق،١٢١ : ١٩٩١

إلـى أن هـذا التعريـف قـد قصـر عقـد التوريـد علـى  )٢٤: ١٩٩٣مطلق، (ال المطلق ويشير  
ما كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا من أشـخاص القـانون العـام، مـع أن عقـد التوريـد قـد يكـون عقـدًا 
خاصًا بين األفراد، أو بـين األفـراد والشـركات الخاصـة، أو بـين الشـركات الخاصـة فيمـا بينهـا، كمـا 

  .فرق بين العقود اإلدارية والعقود الخاصةأن الفقه اإلسالمي ال ي

  عقد التوريد بأنه:" عقد بين جهة إدارية )٢٠٥: ١٩٩٦(المصري،  ويعّرف المصري  



 ٤

محــددة األوصـاف، فــي  عامـة (أو جهـة خاصــة) ومنشـأة خاصــة (أو عامـة)، علـى توريــد أصـناف 
  .لقاء ثمن معين، ُيدفع على نجوم" تواريخ معينة

أن عقـد التوريـد كمـا يكـون منجمـًا علـى دفعـات،  )٢٥: ١٩٩٣ق، (المطل ويالحظ المطلق  
، ومثـال ذلـك: كمـا لـو تعاقـدت دائـرة حكوميـة أو مؤسســة  يمكـن أن يكـون منجـزًا علـى دفعـة واحـدة

خاصــة مــع شــركة اســتيراد أجهــزة حاســوب علــى توريــد مائــة جهــاز حاســوب بأوصــاف معينــة دفعــة 
  واحدة.

عــّرف عقــد التوريــد بأنــه:" عقــد  )٢٥: ١٩٩٣طلــق، (الم وبنــاًء علــى مــا ســبق فــإن المطلــق
  .يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين تسليم الطرف اآلخر أشياء منقولة بثمن معين"

    الترجيح:

مــن االعتراضــات  ة تعريفــهالتوريــد مــا اختــاره المطلــق؛ لســالم عقــدلتعريــف  انيــرجح الباحثــ
يتعهد بمقتضاها أحـد المتعاقـدين تسـليم  التي  عقودالالتوريد هي:  عقودسابقة الذكر، وعليه فإن 

  . الطرف اآلخر أشياء منقولة بثمن معين

  أقسام عقود التوريد:: نيالمطلب الثا

  المالحظ أن عقود التوريد تتعدد أقسامها بحسب اعتبارات مختلفة هي على النحو التالي:       

  ضه:: باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفالفرع األول

  وبهذا االعتبار تنقسم عقود التوريد إلى قسمين هما:  

  عقود التوريد الموحدة: ـ   ١

وهي العقود التي ُتعقد ألجـل توريـد خـدمات المـاء والكهربـاء والغـاز والهـاتف، وُيالحـظ فـي   
هذه العقود أن أحد طرفي العقد وهي الجهة المقدمة للخـدمات تقـف موقـف القـوي المسـتغني، بينمـا 

  ).٣١ :١٩٩٣(المطلق،  لطرف اآلخر موقف المذعن المحتاج الذي ُتملى عليه الشروطيقف ا

أن هـذه العقـود شـبيهة بعقـود الشـراء المسـتمر كـأن  )٣١: ١٩٩٣(المطلـق،  ويرى المطلق  
يشتري اإلنسان لبن الشاة شهرًا، كما أنه ال يعلم أحدًا من العلماء يشترط تسـليم الـثمن مقـدمًا فيهـا، 

  .لك من باب السلموال يجعل ذ

  عقود التوريد الحرة:ـ   ٢

  وهي تلك العقود التي يتمتع فيها كل من طرفي العقد بحريته التامة في إنشاء العقد  



 ٥

  ).٣٢ :١٩٩٣(المطلق، .، وغالبية عقود التوريد تندرج تحت هذا النوعوتحديد شروطه 

  : باعتبار طبيعة العقد:الفرع الثاني

  االعتبار إلى قسمين هما: وتنقسم عقود التوريد بهذا  

  عقود التوريد اإلدارية:ـ   ١

  وهي تلك العقود التي يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية، وموضوع هذه العقود  
يتعلق بمصـلحة المرافـق الحكوميـة العامـة، كتوريـد المالبـس للعسـكريين والمرضـى والرياضـيين مـن 

والمستشـفيات الحكوميـة، وتوريـد المفروشـات موظفي الحكومة، وتوريد األطعمـة لمؤسسـات الجـيش 
(المطلق، كالمكاتــــب والمقاعــــد، واألدوات المكتبيــــة كــــأجهزة الحاســــوب وغيرهــــا للــــدوائر الحكوميــــة.

٣٢ :١٩٩٣.(  

   عقود التوريد الخاصة:ـ   ٢

وهــي العقــود التــي ال تكــون أيــة جهــة إداريــة حكوميــة طرفــًا فيهــا، وٕانمــا الطرفــان فيهــا مــن   
، كتوريد أثاث مدرسي من قبـل شـركة خاصـة )٣٢ :١٩٩٣(المطلق،  شركات الخاصةاألفراد أو ال

لمدرسة خاصة غير حكومية، وتوريد أدوية لمستشفى خاص غير حكـومي والمـورد شـركة خاصـة، 
  وغيرها.

  : باعتبار موضوع العقد:الفرع الثالث

  وتنقسم عقود التوريد بهذا االعتبار إلى قسمين هما:  

  العادية: عقود التوريدـ   ١

وهـــي العقـــود التـــي موضـــوعها عبـــارة عـــن منقـــوالت تـــم االتفـــاق علـــى مواصـــفاتها، ويكـــون   
 :١٩٩٣(المطلــق،  المـورد حــرًا فـي اختيــار المصــدر الـذي يحصــل مـن خاللــه علــى هـذه المنقــوالت

  ، وقد تكون هذه العقود خاصة أو إدارية.)٣٣

  عقود التوريد الصناعية:ـ   ٢

(المطلــق،  موضــوعها عبــارة عــن تســليم منقــوالت يصــنعها المــوردوهــي العقــود التــي يكــون   
ومنها ما يكون خاصًا، ومنها ما يكـون إداريـًا تملـك اإلدارة حريـة كبيـرة فـي التـدخل ، )٣٣ :١٩٩٣

الصـــناعية يتـــردد  ، وعقـــود التوريـــد)١٢٥ :١٩٩١(الطمـــاوي، أثنـــاء تصـــنيع وٕاعـــداد هـــذه المنقـــوالت
مصــنع أثــاث لتصــنيع  ومـن أمثلتهــا: االتفــاق مـعت استصــناع، قــود توريـد أو مقــاوالتصـنيفها بــين ع

  أنواع من األثاث بمواصفات معينة يقوم بتوريدها لجهة إدارية أو خاصة.



 ٦

  المبحث الثاني
  عقد التوريدل يفقهال التكييف الشرعي والحكم

 عقود التوريد من العقود المعاصرة كما ُأشـير إلـى ذلـك سـابقًا، ومـن ثَـم فحكمهـا هـو الحكـم
الراجح فـي المسـألة الخالفيـة القائمـة علـى: ( هـل األصـل فـي العقـود الصـحة والجـواز إال مـا نـص 

لـيس الشارع علـى بطالنـه، أو األصـل فيهـا الحظـر والـبطالن إال مـا نـص الشـارع علـى صـحته)، و 
أن األصل في العقود الصحة والجواز إال مـا نـص الشـارع  ان، حيث رّجح الباحثهنا موضع بحثها

  طالنه، وعليه فإن عقود التوريد ُتعتبر عقودًا مشروعة.على ب

التوريـد تشـبه عقـد البيـع،  عقـودإلـى أن ) ٢٠٥،٢١٧: ١٩٩٦(المصري،  ويشير المصري  
وتشــبه بيــع الســلم مــن جهــة اشــتراط تحديــد أوصــاف المعقــود عليــه، والقــدرة علــى تســليمه، وتحديــد 

يشــبهها بصــور فقهيــة بحثهــا  ومــا بعــدها) ٣١: ١٩٩٣(المطلــق،  مواعيــد التســليم، إال أن المطلــق
الفقهاء المتقدمون كبيع موصوف في الذمة غير معين على غيـر وجـه السـلم، وكالشـراء المسـتمر، 
والجمع بين البيع واإلجارة، وبيع ما يتكرر قطفـه، وال يعلـم أحـدًا مـن العلمـاء يـرى أن عقـود التوريـد 

  من بيع السلم.

التوريــد إلــى آجــال محــدودة  عقــودوالــثمن ـ يتــأجالن فــي  ونظــرًا لكــون البــدالن ـ المبيــع  
، وتحديــدًا بمفهومــه )٢٠٥،٢١٧ :١٩٩٦(المصــري،  ومعلومــة شــبهها المصــري بعقــد االستصــناع

عنــد صــاحبي أبــي حنيفــة إذ أجــازوا فيــه عــدم تعجيــل الــثمن خالفــًا للســلم، كمــا أنهمــا اعتبــراه عقــدًا 
  .وما بعدها) ١٢/١٣٩ :١٩٨٥(السرخسي،  بتحديده جائزًا غير الزم مع عدم ذكر األجل، والزماً 

يتأجــل فيهــا البــدالن ُطِرحــت عــدة شــبهات كــالغرر، وبيــع قــد التوريــد  عقــودوبنــاًء علــى أن   
وفــق الــدين بالــدين ـ بيــع الكــالئ بالكــالئ ـ وبيــع مــا لــيس عنــد اإلنســان، وهــذا يحتــاج إلــى بيــان 

  :ةالتالي المطالب

  : مسألة الغرر:المطلب األول

عــد تصــور الغــرر فــي عقــود التوريــد مــن أهــم النتــائج المترتبــة علــى تأجيــل البــدلين فيهــا، يُ   
(الشـيرازي، د. ت.  خاصة وأن عقد البيع الذي ُيعجل بـداله أبعـد عـن الغـرر؛ ولـذلك قـال الشـيرازي

بشــأن الســلم:" ويجــوز حــاًال؛ ألنــه إذا جــاز مــؤجًال فــألن  يجــوز حــاًال وهــو مــن الغــرر  )١/٢٩٧: 
، بينما البيع الذي ُيعجل فيه بدل وُيؤجل اآلخر ال يخلو مـن غـرر، وعليـه فلـيس غريبـًا  أولى"أبعد 

ــًا أن ُيتصــور ازديــاد الغــرر فــي العقــد نتيجــة لتأجيــل  أن ُيعتبــر عقــد الســلم عقــد غــرر، ولــيس غريب
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 مـال"البدلين فيه، فقد قال صاحب اإلقناع:" ألن في السلم غررًا فال يضـم إليـه غـرر تـأخير رأس ال
  .)٢/٢٩٦ :١٩٩٤(الشربيني، 

يبــرر تصــور ومــا بعــدها)  ٢٢١:  ١٩٩٦(المصــري، اســتنادًا إلــى مــا ســبق فــإن المصــري 
زيادة الغرر في تأجيـل البـدلين بأنـه جـاء نتيجـة لنظـرة العلمـاء إلـى البـدلين، فـرأوا زيـادة فـي الغـرر، 

لغـــرر، ولكـــان المتعاقـــدان ويشـــير لـــو أنهـــم نظـــروا إلـــى المتعاقـــدين لمـــا تصـــوروا وجـــود زيـــادة فـــي ا
ُينظر إليه من حيث ذاته، وٕانما ُينظر إليه مـن حيـث  متساويين في تحمل المخاطرة؛ ألن الغرر ال

أثره على المتعاقد، وبالتالي فـال فـرق فـي الغـرر النـاتج عـن تأجيـل أحـد البـدلين وبـين الغـرر النـاتج 
  عن تأجيل كليهما.

، وأن الغرر موجود وقد يدخل في الغرر غير ويرى الضرير أن تبرير المصري غير مقنع  
 العـدد التاسـع: ١٩٩٦(منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي،  المؤثر إذا دعت الحاجة إلـى مثـل هـذه العقـود

؛ ألن الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصـة، والحاجـة إذا عمـت وما بعدها) ٢/٣٢٩
  .)٨٨: ١٩٥٩(السيوطي،  كانت كالضرورة

(منظمــة  ســبق ذكــره فــإن الضــرير لــم يجــزم بجــواز عقــد التوريــد وتوقــف فيــهوبــالرغم ممــا 
(الزرقـــا، ، فـــي حـــين أن الزرقـــا ومـــا بعـــدها) ٢/٣٣٣: العـــدد التاســـع ١٩٩٦المـــؤتمر اإلســـالمي، 

أجــاز عقــود التوريــد؛ بســبب الحاجــة الملحــة إلــى حريــة فــي أســاليب ومــا بعــدها)  ٢/٧١٠: ١٩٦٨
  صادية العامة.التعاقد نتيجة لتطور الحياة االقت

ويعتبر الجواهري أن تأجيل البدلين في عقود التوريد ال غرر فيه؛ ألن المبيع مقسط علـى   
آجال معلومة، والـثمن أيضـًا محـدد ومقسـط علـى آجـال معلومـة، والغـرر المنهـي عنـه هـو مـا تـردد 

؛ ٢/٣٠٩: العـــدد التاســـع ١٩٩٦(منظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي،  المعقـــود عليـــه بـــين الوجـــود والعـــدم
  .)٢٦٢: ١٩٩٦الجواهري، 

 عقـودأن دعوى عدم الغـرر فـي عقـود التوريـد والتـي قـد تـؤول إليهـا بعـض ال انويرى الباحث  
: ١٩٩٠ ،؛ الزرقــاني٤/٣٦٥: ١٩٧٧(العبــدري، ر ال تثبـت؛ إذ ال يكــاد عقــد يخلــو مـن يســير الغــر 

هـي عنـه، وهـو مـا وعليه فإن نفي الجواهري للغرر يمكن أن يحمـل علـى نفـي الغـرر المن )٣/٣٩٧
كان كثيرًا، حيث إن ما ُيراد توريده محدد بأوصـاف معينـة وبكميـات محـددة ومعلومـة، وهـو إمـا أن 
يكون موجودًا ومتوفرًا حـال العقـد، وٕامـا أن يتـوفر أو يوجـد وقـت اسـتحقاقه، ومـن ثَـم فغـرره قليـل ال 

قــدرًا وصــفة وأجــًال، وعلــى  للــثمن فإنــه يكــون معلومــاً  يــؤثر فــي صــحة العقـــد، وكــذلك األمــر بالنســبة
فــرض وجــود غــرر فــي عقــود التوريــد ولــو كــان كثيــرًا فــإن الحاجــة باتــت ماســة وعامــة فتُنــزل منزلــة 

  الضرورة، مما يجعل هذا الغرر مغتفرًا وغير مانع
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  من صحة هذه العقود. 

  ثاني: مسألة بيع الدين بالدين:المطلب ال

الدين بالدين نتيجة أخرى مترتبـة علـى تأجيـل  ُتعد شبهة اعتبار عقود التوريد من قبيل بيع  
البــدلين، خاصــة وأنــه بعــد إبــرام عقــد التوريــد ال يــتم تعجيــل البــدلين أو أحــدهما، بــل ُيؤجــل كــل مــن 

  المبيع والثمن.
ــدين بالــدين يحتــاج إلــى تحقيــق وبيــان، إذ إن هــذا    واعتبــار عقــود التوريــد مــن قبيــل بيــع ال

عن بيع الكـالئ  نهى رسول اهللا حيث قال: " بن عمر  االعتبار يستند إلى حديث عبداهللا
؛ مســتدرك ٣/٧٢،٧١: ١٩٦٦؛ ســنن الــدارقطني، ٨/٩٠: ١٩٨٢(مصــنف عبــد الــرزاق، "بالكــالئ

؛ العلــــل المتناهيــــة البــــن ٥/٢٩٠: ١٩٩٤الســــنن الكبــــرى للبيهقـــي، ؛ ٢/٦٦،٦٥: ١٩٩٠الحـــاكم، 
ى أن كل معاملة ُوجدت بـين مما جعل بعض العلماء كالجصاص ير  ؛)٢/٦٠١: ١٩٨٢الجوزي، 

 اثنــين وكانــت نســيئة مــن الطــرفين غيــر مشــروعة؛ ألنــه يعتبــر بيــع الــدين بالــدين مــن أبــواب الربــا
(ابن  ونقل ابن المنذر اإلجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين ،)٢/١٨٦: ١٩٨٤، جصاص(ال

ن الطـرفين فـال يجـوز ، وذكر ذلك أيضًا ابن رشد حيث قـال: "فأمـا النسـيئة مـ)٩٢: ١٩٨١المنذر،
، )٢/٩٤: د. ت. (ابـن رشـد،  بإجماع ال فـي العـين وال فـي الذمـة ألنـه الـدين بالـدين المنهـي عنـه"

كما ويرى ابن تيمية وابن القيم أن بيع الدين بالدين ال يعود بالنفع علـى المتعاقـدين؛ النشـغال ذمـة 
  .)٢/٩: ١٩٧٣يم، ؛ ابن الق٢٩/٤٧٢:  د. ت. (ابن تيمية، كل منهما من غير فائدة

ـــد الويـــرى الثبيتـــي أن  عقـــود التـــي يـــتم فيهـــا بيـــع العـــين الموصـــوفة الموجـــودة ســـواء فـــي بل
المتعاقــدين أو فــي غيــر بلــدهما ال يشــترط فيهــا تســليم الــثمن، أمــا العقــود التــي يكــون المبيــع فيهــا 

ئال يتعلـــق موصـــوفًا فـــي الذمـــة أو مســـلمًا فيـــه فإنـــه يشـــترط فيهـــا تســـليم الـــثمن فـــي مجلـــس العقـــد؛ لـــ
البـدالن فــي الذمـة، إذ يــدخل ذلــك فـي بيــع الـدين بالــدين المنهــي عنـه فــي الحـديث المشــهور، حيــث 

(منظمــة المــؤتمر اإلســالمي،  تلقتـــه األمــة بــالقبول وٕان كــان فــي ســنده أو متنــه بعــض االعتراضــات
  .وما بعدها) ٢/٣٢٠: العدد التاسع ١٩٩٦

 لتوريــــد تــــدخل فــــي بيــــع الــــدين بالــــدينالمطلــــق بــــأن عقــــود او وال يســــلم كــــل مــــن المصــــري 
؛ ألنه يمكن الرد على مـا وما بعدها) ٣٤: ١٩٩٣وما بعدها؛ المطلق،  ٢١٩: ١٩٩٦(المصري، 

  سبق بما يلي:

ـ  حــديث الكــالئ بالكــالئ حــديث ضــعيف، فقــد ذكــر ابــن حجــر أن الحــاكم صــححه علــى شــرط  ١
قبة، وأن ابـن حنبـل ال تحـل عنـده مسلم، ووهم؛ ألن راويه موسى بن عبيدة الربذي ال موسى بن ع

الروايـــة عنـــه، وال يعـــرف هـــذا الحـــديث عـــن غيـــره، وأنـــه لـــيس فـــي هـــذا حـــديث يصـــح، ونقـــل عـــن 
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الشــافعي أن أهــل الحــديث يوهنــون هــذا الحــديث، وأن الــدارقطني جــزم فــي العلــل بــأن موســى بــن 
  .)٣/٢٦ : ١٩٦٤(العسقالني،  عبيدة تفرد به

لين في عقود التوريد يدرجها في الربا؛ ألن بيـع الـدين بالـدين مـن ـ  إن دعوى اعتبار تأجيل البد ٢
أبواب الربا هي دعوى غيـر مسـلمة، إذ إن البـدلين فـي عقـود التوريـد مختلفـان، وفيهـا مبادلـة سـلعة 

  .)٢٢٠: ١٩٩٦(المصري،  بنقد، فال تدخل في الربا المحرم

، فـإن ابـن القـيم قـال: "إن بيـع الـدين ـ  إن دعوى اإلجماع على تحريم بيع الدين بالدين لم تثبـت ٣
بالــدين لــيس فيــه نــص عـــام، وال إجمــاع، وٕانمــا ورد النهــي عــن بيـــع الكــالئ بالكــالئ، والكــالئ هـــو 
المــؤخر الــذي لــم يقــبض، كمــا لــو أســلم شــيئا فــي شــيء فــي الذمــة وكالهمــا مــؤخر فهــذا ال يجــوز 

  .)٢/٨: ١٩٧٣(ابن القيم،  باالتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ"
ر اإلمــام مالــك الكــالئ بالكــالئ "أن يبيــع الرجــل دينــا لــه علــى رجــل بــدين علــى رجــل وفســ

، واخــتالف تفســير الكــالئ بالكــالئ دليــل علــى عــدم اإلجمــاع علــى معنــى )٢/٦٦٠(مالــك،  آخــر"
  .)٢٢٠: ١٩٩٦(المصري،  واحد
فلــيس ـ  وأمــا القــول بــأن فــي تأجيــل البــدلين انشــغال ذمــة كــل مــن المتعاقــدين مــن غيــر فائــدة  ٤

 مسلمًا؛ إذ لو كان كذلك لما تعاقد بذلك أحد، وقد يكون للمتعاقدين غرض سليم في تأجيـل البـدلين
  .)٢/٣٣٣: العدد التاسع ١٩٩٦(منظمة المؤتمر اإلسالمي، 

  الترجيح:

مـا خلـص إليـه الـدكتور المصـري مـن أن حـديث  انيرجحـ ينبناًء على ما سبق فإن البـاحث
التوريـد والمقاولـة، باإلضـافة إلـى عمـوم الحاجـة  عقـودمانعـًا مـن جـواز بيع الكـالئ بالكـالئ ال يقـف 

  .وما بعدها) ٢٢٠: ١٩٩٦(المصري،  إليها، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
وُيشار هنا أن الدكتور عبد اهللا المطلق يرى أن عقـود التوريـد يمكـن إلحاقهـا بصـور فقهيـة 

، ومـــن هـــذه ومـــا بعـــدها) ٣٣: ١٩٩٣(المطلـــق،  مـــن الفقهـــاء قديمـــة تشـــبهها قـــد بحثهـــا المتقـــدمون
  الصور: 

  ـ  بيع موصوف في الذمة غير معين ال على وجه السلم: ١

؛ حيث أجازه )٢/١٥١؛ ابن رشد، د. ت. :٩٣: ١٩٨١(ابن المنذر،  السلم جائز باإلجماع  
كيـل معلـوم "من أسلف في شيء ففي قـال:  أن رسول اهللا   الشارع بما رواه ابن عباس  
، والسـلم )٣/١٢٢٦؛ صـحيح مسـلم :  ٢/٧٨١(صـحيح البخـاري:  "ووزن معلوم إلى أجـل معلـوم

يتم فيه بيع موصوف في الذمة إلـى أجـل معلـوم، مـع اشـتراط تعجيـل الـثمن فـي مجلـس العقـد، أمـا 
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بيع موصوف في الذمة غير معين ليس على وجه السلم فقد اختلـف فيـه الفقهـاء علـى ثالثـة أقـوال 
  كالتالي: هي

  القول األول:
يصـــح البيـــع علـــى الصـــفة، قـــال بـــه الحنفيـــة، والمالكيـــة، والشـــافعية فـــي قـــول، والحنابلـــة فـــي   

؛ ٥/٢٩٨: د. ت. ؛ ابـــن بكـــر، ٥/١٦٣: ١٩٨٢الكاســـاني، ( األظهـــر، وقـــال بـــه أيضـــًا الظاهريـــة
 ووي،؛ النــــ١/٢٦٣: د. ت. ؛ الشــــيرازي، ٢/١١٧؛ ابــــن رشــــد، د. ت. : ٣/٢٧:د. ت. الــــدردير، 
د. ت. ؛ ابـن حـزم، ٤/٢٩٩: د. ت. ؛ المـرداوي، ٤/٢٧:  ١٩٧٩؛ ابن مفلـح، ٩/٢٧٤:  ١٩٩٦

 :٨/٣٨٩(.  

  القول الثاني:
 د. ت. (الشـيرازي، ال يصح البيع على الصفة، وبه قـال الشـافعية فـي األظهـر، والحنابلـة فـي وجـه

: ت.  د.؛ المــــــــــــرداوي، ٤/٢٧: ١٩٧٩؛ ابــــــــــــن مفلـــــــــــح، ٩/٢٧٤: ١٩٩٦؛ النـــــــــــووي، ١/٢٦٣: 
٤/٢٩٩(.  

  القول الثالث:
(ابــن  يصـح البيـع علـى الصـفة إن كـان قـد ملكـه البـائع، وٕاال فـال، وبـه قـال الحنابلـة فـي وجـه ثالـث

  .)٤/٢٩٩: د. ت. ؛ المرداوي، ٤/٢٧: ١٩٧٩مفلح، 

  سبب الخالف:

يعــود ســبب الخــالف إلــى اخــتالفهم فــي الغــرر الناشــئ عــن نقصــان العلــم المتعلــق بالصــفة     
المتعلق بالحس هل هو من الغرر الكثير أم أنه مـن الغـرر اليسـير المعفـو عنـه فمـن رآه  عن العلم

من الغرر الكثير منعـه، ومـن رآه مـن الغـرر اليسـير أجـازه، ومـن أثبـت للمشـتري خيـار الرؤيـة رأى  
  .)٢/١١٧(ابن رشد، د. ت. :  غرر هناك حتى وٕان لم تكن له رؤية أنه ال

  ي عقود التوريد غير مؤثر في صحة العقد.أن الغرر ف انرجح الباحثوي

ثــم اختلــف القــائلون بصــحة بيــع موصــوف فــي الذمــة غيــر معــين ال علــى وجــه الســلم فــي   
  اشتراط قبض الثمن في مجلس العقد على قولين هما:

  القول األول:
يشــترط قــبض الــثمن فــي مجلــس العقــد؛ ليخــرج عــن بيــع الــدين بالــدين، وبــه قــال الحنفيــة،   

؛ ابـن ١٢/١٢٧: ١٩٨٥(السرخسـي،  ي الصحيح في مذهبهم، وقال به أيضـًا الظاهريـةوالحنابلة ف
  .)٨/٣٣٧: د. ت. ؛ ابن حزم، ٤/٢٧: ١٩٧٩مفلح، 
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  القول الثاني:
ال ُيشترط قبض الثمن؛ ألنه بيع حال، وبه قال المالكية إذ قيدوا هذا الشرط فيمـا ال ُيـؤمن   

ـــثمن تطوعـــًا، وعـــدم اشـــتر  ـــه أيضـــًا القاضـــيتغيـــره، وأجـــازوا دفـــع ال ـــًا قـــال ب ـــة اطه مطلق  مـــن الحنابل
  .)٤/٢٧: ١٩٧٩؛ ابن مفلح، ٣/٢٧: د. ت. (الدردير، 

  الترجيح:

 عقـودأن حديث بيع الدين بالدين ـ الكالئ بالكالئ ـ ال يقف مانعـًا مـن جـواز  انيرى الباحث  
نزلــــة الضــــرورة التوريــــد والمقاولــــة، باإلضــــافة إلــــى عمــــوم الحاجــــة إليهــــا، والحاجــــة العامــــة تنــــزل م

  الخاصة؛ كما وُيقال في هذا الخالف ما قيل في مسألة بيع الدين بالدين السابق ذكرها.  

وبناًء على ما سبق  فإن بيع الموصوف في الذمة غير المعين ال علـى وجـه السـلم ُيعتبـر   
أبـو صورة من صور عقود التوريـد التـي يجـري التعامـل بهـا اليـوم؛ ولـذلك يـرى الشـيخ عبـد الوهـاب 

سليمان أن عقد التوريد ال إشكال فيه، بل له مخرج واسع عند المالكيـة، فهـو مـن قبيـل بيـع الصـفة 
  .)٢/٣١٤: العدد التاسع ١٩٩٦(منظمة المؤتمر اإلسالمي،  التي يتأجل فيها البدالن

  ـ الشراء من دائم العمل أو الشراء المستمر: ٢

بيعــًا، ويســمى بيعــة أهــل المدينــة، فقــد كــان يعتبــر الشــراء مــن دائــم العمــل كالخبــاز واللحــام   
أحدهم يبتاع اللحم بسعر معلوم، يأخذ كل يوم شـيئًا معلومـًا، ويشـرع فـي األخـذ ويتـأخر الـثمن إلـى 
العطـاء وكـذلك كــل مـا يبـاع فــي األسـواق، وال يكــون إال بـأمر معلـوم يســمي مـا يأخـذ كــل يـوم، ولــم 

  .)٤/٥٨٣:  ١٩٧٧اب، (الحط يكن ُيعتبر ذلك من باب بيع الدين الدين

ويجوز الشراء من دائم العمـل بـثمن معجـل أو مؤجـل، ويخـالف بـذلك السـلم؛ لعـدم اشـتراط   
د. (الدسـوقي،  تعجيل الـثمن وتأجيـل المـثمن، فهـو بيـع ألن البيـع ال يشـترط فيـه واحـد مـن األمـرين

  .)٣/٢١٦: ت. 
  والشراء من دائم العمل له صورتان:

  يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزًا مثًال، ويثبت لكل منهما الفسخ.  ـ  أن يتعاقد معه على أنه ١

: ١٩٩١ (العدوي، ـ  أن يأخذ جملة منه يفرقها على أيام وليس ألحدهما الفسخ في هذه الصورة ٢
  .)٣/٢١٦: د. ت. ؛ الدردير، ٣/٢١٦: د. ت. ؛ الدسوقي، ٢/٢٣٦

  ن الحسن البصري قوله بجوازهأما الشراء المستمر كشراء لبن الغنم شهرًا، فقد ُروي ع
  ، وُسئل اإلمام مالك: "أرأيت إن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها )٩/٣٠٩: ١٩٩٦(النووي،  
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فــي أبــان لبنهــا، أيجــوز ذلــك فــي قــول مالــك؟ قــال: نعــم ذلــك جــائز إذا ســمى شــهرًا أو شــهرين أو 
: ١٩٩٦النــووي،  ؛١٠/٢٩٦: د. ت. (مالــك،  ثالثــة، وكــان قــد عــرف وجــه حالبهــا فــال بــأس بــه"

٩/٣٠٩(.  
  وُيعتبر الشراء المستمر أو من دائم العمل أحد صور عقود التوريد المعاصرة.   

  ثالثًا: مسألة بيع ما ليس عنده:

التوريـــد بتوريـــد ســـلع فـــي آجـــال معلومـــة علـــى أن تكـــون أوصـــافها  عقـــوديلتـــزم المـــورد فـــي   
عنده أو غير موجـودة،  فهـل يمكـن ، وهذه السلع قد تكون موجودة عقدمطابقة ألوصاف وشروط ال

  اعتبار عقود التوريد من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده إذا كانت السلع غير موجودة وال يملكها؟
وٕاجابــة هــذا الســؤال تحتــاج إلــى فهــم معنــى (بيــع اإلنســان مــا لــيس عنــده)، فــإن عمــرو بــن   

(مسـند أحمـد:  "عنـدك عن بيع ما لـيس "نهى رسول اهللا شعيب روى عن أبيه عن جده قال: 
، وقـــد ومـــا بعـــدها) ٧/٢٨٨؛ النســـائي: ٢/٧٣٧؛ ابـــن ماجـــة: ٣/٥٣٥: ســـنن أبـــي داود؛ ٢/٢٠٥

  اختلف العلمـاء اختالفًا واسعًا في تفسير هذا الحديث، وبيان ذلك كما يلي:

ـ  ذكر ابـن عبـد البـر تفسـيرًا للمالكيـة وهـو أنهـم يحملـون النهـي عـن (بيـع مـا لـيس عنـدك) علـى  ١
؛ لمـا رواه ابـن عمـر )١٣/٣٣٣: ١٩٦٦(ابـن عبـد البـر،  ام وحده إال مـا كـان مـن بيـع العينـةالطع

(صـــحيح ابـــن حبـــان:  "مـــن اشـــترى طعامـــا فـــال يبيعـــه حتـــى يقبضـــهقـــال: " عـــن رســـول اهللا 
  .)٤/٣٨؛الطحاوي: ١١/٣٥٤

: ١٩٧٢(الشــافعي،  ـ  وفســره الشــافعي بأنــه بيــع العــين التــي ال يملكهــا وبيــع العــين بــال ضــمان ٢
؛ ٩/٢٩١: ١٩٩٤ (أبـو الطيـب، ، وذكرت مثل هـذا التفسـير بعـض كتـب شـروح األحاديـث)٧/٢٠

ــــيم، ٤/٣٤٩: ١٩٥٨؛ العســــقالني، ٤/٣٦٠: د. ت. المبــــاركفوري،  ، )٩/٢٩٩: ١٩٩٥؛ ابــــن الق
  فهو بيع ما هو في ملك الغير ثم يسعى البائع لتحصيله بالشراء من مالكه ودفعه للمشتري.

قـيم بيـع اإلنسـان مـا لـيس عنـده بأنـه بيـع مـا لـيس هـو علـى ثقـة مـن حصـوله أو ـ  وفسـر ابـن ال ٣
(ابـن  عدم حصوله، فيكـون غـررًا كبيـع اآلبـق والشـارد، والطيـر فـي الهـواء، ومـا تحمـل ناقتـه ونحـوه

  .)٩/٢٩٩: ١٩٩٥القيم ، 
 ومن ينظر إلى ما سبق من تفسيرات يجد أنها تفيد النهي إما عـن بيـع المعـدوم، أو العـين  

  الغائبة، أو بيع األعيان التي ال يملكها، فهي كلها شاملة للغرر وعدم القدرة على التسليم.  
  التوريد إما أن يكون موجودًا عند المورد أو غير موجود عنده حال عقودوالمبيع في   

العقــد ولكــن يغلــب علــى الظــن وجــوده وقــت اســتحقاقه، كمــا أن المــورد قــد يكــون منتجــًا للمبيــع، أو 
التوريــد ال تــدخل فــي  عقــودرًا بــه وقــادرًا علــى تســليمه؛ لــذلك فــإن الــدكتور المصــري يــرى أن متــاج
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: ١٩٩٦(المصـري،  النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده، لقدرته على التسليم في الموعـد المحـدد
، ويوافقــه الشــيخ عبــد الوهــاب أبــو ســليمان؛ ألن المــورد ال يبــرم عقــد التوريــد إال وهــو واثــق )٢٢٢
: العـدد ١٩٩٦(منظمة المـؤتمر اإلسـالمي،  صوله على المبيع وفق االلتزامات الواردة في العقدبح

: العــدد ١٩٩٦(منظمــة المــؤتمر اإلســالمي،  كمــا أن الضــرير يــرى ذلــك أيضــاً  ،)٢/٣١٥التاســع 
  .)٢/٣٣١،٣٣٠التاسع 

  الترجيح:

لتوريد ليست من بـاب بيـع ا عقودما ذهب إليه الدكتور المصري وغيره من أن  انيرجح الباحث    
  اإلنسان ما ليس عنده؛ وذلك لقوة حجتهم، والنتفاء معنى الحديث المحتمل في هذه العقود.    

وخالصــة لمــا ســبق يمكــن القــول بــأن عقــود توريــد هــي مشــروعة ال تــدخل فــي بيــع الــدين   
والتــي بحثهــا  بالــدين، وال فــي بيــع مــا لــيس عنــده، بــل يمكــن إلحاقهــا بالصــور الفقهيــة ســابقة الــذكر

  الفقهاء المتقدمون.
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  لثالثا بحثالم
  وأنواعها المقـاوالت عقود

) محــل العقــدالتــي يجــري التعامــل بهــا اليــوم علــى أن يكــون موضــوعها ( عقــودال تقتصــر ال  
عمـًال محل العقد سلعًا تؤول بها إلى عقود توريد والتي تم الحديث عنها سابقًا، بل يمكن أن يكون 

ما يعرف بعقد مقاولة في العـرف، وٕاجـارة فـي االلتزامات إلى ، فتؤول أحد المتعاقدينط يتعهد به فق
إلــى عقــد  لتزامــاتبتقــديمها، فتــؤول االأحــد المتعاقــدين الشــرع، ويمكــن أن يكــون عمــًال ومــواد يتعهــد 
، ٢٠٢: ١٩٩٦؛ المصــري، ٥٨٠: ١٩٩٢(التــارزي،  مقاولــة فــي العــرف، واستصــناعًا فــي الشــرع

طــرق يلــزم التعريــف بالمقاولــة و  عقــود، وقبــل الشــروع فــي بيــان أهــم أحكــام هــذا النــوع مــن ال)٢١٧
  وذلك على النحو التالي: إبرامها

  المطلب األول: تعريف المقاولة:

  تعريف المقاولة لغة:أوًال: 

صــيغة مبالغــة علــى وزن مفاعلــة، تقتضــي مشــاركة مــن أطــراف متعــددة، وأصــل المقاولــة   
: ١٩٩٥(الـرازي،  ل قال يقـول قـوًال وقولـة ومقـاًال، وقاولـه فـي أمـره وتقـاوال أي تفاوضـااشتقاقها الفع

  ، فالمقاولة معناها المفاوضة والمجادلة.)١١/٥٧٧: د. ت. ؛ ابن منظور، ٢٣٢

  تعريف عقد المقاولة اصطالحًا:ثانيًا: 

علمـــاء  ُيعتبـــر مصـــطلح عقـــد المقاولـــة مـــن المصـــطلحات القانونيـــة الحديثـــة، ولـــذلك عرفـــه  
الشرع المعاصرون بتعريفه القانوني وهو: "عقد يتعهد بمقتضـاه أحـد المتعاقـدين أن يصـنع شـيئًا أو 

: ١٩٩٧؛ الزحيلـي، ٥/٧: ١٩٦٤(السـنهوري،  أن يؤدي عمًال لقاء أجر يتعهد به المتعاقـد اآلخـر"
  .)٥٨٠: ١٩٩٢؛ التارزي، ٢٠٢: ١٩٩٦؛ المصري، ٤/٣١٧٢

و َمــن يتعهــد بصــناعة شــيء معــين، أو بــأداء عمــل معــين، هــ مقاولــةالعقــد فــي  قــاولوالم  
مقابــل تنفيــذ التزاماتــه، وهــذا األجــر غالبــًا مــا ُيــؤدى  قــاولَمــن يتعهــد بــاألجر للم العاقــد اآلخــر هــوو 

علــى شــكل دفعــات أو أقســاط؛ ولــذلك أضــاف المصــري فــي تعريفــه لعقــد مقاولــة األشــغال العامــة 
  .   )٢٠٣: ١٩٩٦(المصري،  (أقساط)"قوله:"لقاء مقابل محدد ُيدفع على نجوم 

وُيشــار هنــا أنــه بــالرغم مــن كــون المقاولــة مصــطلحًا قانونيــًا إال أن مجلــة األحكــام العدليــة   
المسَتمدة موادها من الفقـه الحنفـي اسـتعملته فـي تفسـير االستصـناع حيـث جـاء فيهـا: "االستصـناع 

صــانع والمشــتري مستصــنع والشــيء عقــد مقاولــة مــع أهــل الصــنعة، علــى أن يعمــل شــيئًا، فالعامــل 
وجــاء فــي موضــع آخــر:" لــو تقــاول مــع صــاحب  ،)٣١:  د. ت. (أســرة جمعيــة المجلــة، مصــنوع"
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بكـذا قرشـًا وبـّين الطـول والحجـم وسـائر أوصـافها الالزمـة  معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة
، وُيفهـم ومـا بعـدها) ٧٥: د. ت. (أسـرة جمعيـة المجلـة،  وقبل صاحب المعمـل انعقـد االستصـناع"

 مــن ذلــك كمــا ذكــر المصــري أن مجلــة األحكــام العدليــة اعتبــرت االستصــناع والمقاولــة شــيئًا واحــداً 
، مع أن المقاولة في القـانون الوضـعي أعـم مـن االستصـناع وما بعدها) ٢٢٢: ١٩٩٦(المصري، 
شـــير إلـــى ذلـــك ، إذ أنهـــا تشـــمل االستصـــناع واإلجـــارة كمـــا أُ )٥٨١: ١٩٩٢(التـــارزي،  فـــي الشـــرع

  سابقًا، وليس كذلك االستصناع.

التــي يتعهـد بمقتضـاها أحــد  عقـودالواسـتنادًا إلـى مـا سـبق يمكـن تعريــف المقـاوالت بأنهـا: 
  المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عمًال لقاء أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر.

  أنواع المقاوالت:: نيالمطلب الثا

ـــ   رًا؛ نتيجـــة لتنـــوع األعمـــال التـــي يلتـــزم المقـــاول بأدائهـــا، وهـــذه تتنـــوع المقـــاوالت تنوعـــًا كبي
  األعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى بحسب اعتبارات عديدة هي:

  وتنقسم المقاوالت بهذا االعتبار إلى قسمين هما: : باعتبار طبيعة العمل:الفرع األولً 

   . مقاوالت إجارة:١

، )٥٩٠: ١٩٩٢(التــارزي،  ديم العمــل فقــطوهــي المقــاوالت التــي يتعهــد فيهــا المقــاول بتقــ
؛ المصـــري، ٧/١٢: ١٩٦٤(الســـنهوري،  بحيـــث يكـــون تحـــت إدارة وٕاشـــراف الطـــرف اآلخـــر للعقـــد

، وهــذا العمــل إمــا أن يكــون غيــر متصــل بشــيء معــين، )٥٩٠: ١٩٩٢؛ التــارزي، ٢٠٢: ١٩٩٦
جودًا وقـت العقـد كنقل األشخاص والطبع والنشر، وٕاما أن يكون متصًال بشيء معين سواء كان مو 

أو غيــر موجــود، وهــذا الشــيء ال يملكــه المقــاول، بــل يقدمــه الطــرف اآلخــر للعقــد، وٕانمــا يمـــارس 
: ١٩٦٤(الســــنهوري،  المقــــاول العمــــل عليــــه فقــــط، كتــــرميم األبنيــــة أو دهانهــــا، وكتجديــــد األثــــاث

يانة، ، وكتصليح أجهزة الحاسوب أو معدات أخـرى، وهـذه األمثلـة تنـدرج ضـمن عقـود الصـ)٧/٣١
وُتعتبر مقاوالت إجارة ألنها تقوم حقيقة على االستئجار للعمل، ُيؤكد ذلك ما ورد في البدائع حيـث 
جــاء فيهــا: " فــإن ســلم إلــى حــداد حديــدًا ليعمــل لــه إنــاًء معلومــًا بــأجر معلــوم، أو جلــدًا إلــى خفــاف 

باستصــناع، بــل هــو ليعمــل لــه خفــًا معلومــًا بــأجر معلــوم فــذلك جــائز وال خيــار فيــه؛ ألن هــذا لــيس 
  .    )٥/٤: ١٩٨٢(الكاساني،  استئجار فكان جائزًا"

  . مقاوالت استصناع: ٢

: ١٩٩٦(المصــري،  وهــي المقــاوالت التــي يتعهــد فيهــا المقــاول بتقــديم العمــل والمــادة معــاً 
، وُتعتبـــــــر مقـــــــاوالت استصـــــــناع ألنهـــــــا يصـــــــدق عليهـــــــا صـــــــورة )٥٩٠: ١٩٩٢؛ التـــــــارزي، ٢٠٢
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ين بجـوازه وهـم الحنفيـة، فقـد جـاء فـي البـدائع فـي ذلـك مـا نصـه: "أمـا صـورة االستصناع عنـد القـائل
االستصناع: فهي أن يقول إنسان لصـانع مـن خفـاف أو صـفار أو غيرهمـا اعمـل لـي خفـا أو آنيـة 

  .)٥/٢: ١٩٨٢(الكاساني،  من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا"

 ع وخاصـة السـلم وبـين اإلجــارةومقاوالت االستصناع قد يصدق عليهـا أنهـا تجمـع بـين البيـ
وغيره من الحنفية لالستصـناع، إذ عّرفـه بأنـه: "عقـد علـى مبيـع  ( وذلك بحسب تعريف السمرقندي

، ويقـــول صـــاحب البـــدائع )٢/٣٦٢: ١٩٨٤(الســـمرقندي،  فـــي الذمـــة وشـــرط عملـــه علـــى الصـــانع"
م عقـد علـى مبيـع فـي بشأن االستصناع: "فيه معنى عقـدين جـائزين وهـو السـلم واإلجـارة؛ ألن السـل

 الذمــة، واســتئجار الصــناع يشــترط فيــه العمــل؛ ومــا اشــتمل علــى معنــى عقــدين جــائزين كــان جــائزًا"
  .)٥/٣: ١٩٨٢(الكاساني، 

ويــرى القــره داغــي أن االستصــناع لــيس كالســلم الــذي البــد فيــه مــن قــبض رأس المــال فــي   
عقــد يكــون المعقــود عليــه وهــو المجلــس، ولــيس كــالبيع الــذي البــد فيــه مــن وجــود المبيــع، بــل هــو 

العمــل والعــين فــي الذمــة، ويجــوز فيــه تأجيــل الــثمن أو تقســيطه، ممــا يســاهم فــي تنشــيط الصــناعة 
  .)٤٦٦: ١٩٩٤ (القره داغي، وزيادة المرونة في سوق المال

  ما ذهب إليه الدكتور القره داغي؛ لألسباب ذاتها التي أوردها. انويرجح الباحث  

   ار حجم العمل:: باعتبالفرع الثاني

  وتنقسم المقاوالت بهذا االعتبار إلى قسمين هما:

    . مقاوالت صغيرة:١

  تتناول أعماًال صغيرة، وغالبًا ما تتعلق بأعمال المهن الحرة كالنجار وغيرها.و 

    . مقاوالت كبيرة:٢

  تتناول أعماًال كبيرة، وعادة ما تتعلق بتشييد المباني والجسور والسدود وغيرها.و 

   : باعتبار جنس العمل:الثالث الفرع

وتنقسم المقاوالت بهذا االعتبار إلى أقسام عديدة بحسب العمل الذي ينسب إلـى المقاولـة، 
  فهناك مقاوالت بناء، ومقاوالت أشغال عامة، ومقاوالت نقل وغيرها.

  كما وتنقسم المقاوالت باعتبار جنس العمل إلى قسمين آخرين هما:  

  . مقاوالت مادية: ١

  ناول األعمال المادية كإنشاءات المباني والجسور والسدود وغيرها.تتو 
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  . مقاوالت عقلية: ٢

  وهي التي ترد على أعمال ناتجة عن مجهود عقلي وليس مادي، كاألعمال القانونية

  مثل المحاماة، وكاألعمال الفنية مثل تصميم يضعه مهندس معماري.

  : باعتبار متعلق العمل:الفرع الرابع
  المقاوالت بهذا االعتبار إلى قسمين هما: وتنقسم  

  . مقاوالت عامة: ١

وهي التي تتعلق أعمالها بالمرافق العامة واألشغال العامة والنقل وغيرها، وتكـون الحكومـة 
  أو المؤسسات العامة طرفًا فيها.

  . مقاوالت خاصة: ٢

كون الحكومة أو وال ت وهي التي تتعلق أعمالها بمرافق ومصالح خاصة باألفراد والشركات
  .وما بعدها) ٧/٣١: ١٩٦٤(السنهوري،  المؤسسات العامة طرفًا فيها
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  المبحث الرابع
  مقاولةعقد الل يفقهال التكييف الشرعي والحكم

ُأشـــير ســـابقًا إلـــى أن عقـــود المقـــاوالت إمـــا أن تكـــون إجـــارة، وٕامـــا إن تكـــون استصــــناعًا،   
قالـت إحـداهما يـا أبـت اسـتأجره إن خيـر مـن اسـتأجرت ولـه تعـالى: واإلجارة جـائزة شـرعًا، بـدليل ق

: "ثالثــة أنــا خصــمهم يــوم القيامــة رجــل أعطــى  ، وبــدليل قولــه )٢٦(القصــص: القــوي األمــين
 "بــي ثــم غـــدر، ورجــل بـــاع حــرًا فأكـــل ثمنــه، ورجــل اســـتأجر أجيــرًا فاســـتوفى منــه ولـــم يؤتــه أجرتـــه

  .)١٠١: ١٩٨١ (ابن المنذر، إجماع األمةوبدليل  ،)٧٩٢، ٢/٧٧٦(صحيح البخاري: 

واالستصناع أجازه الحنفية استحسـانًا؛ وألن النـاس تعـاملوا بـه فـي سـائر األزمـان مـن غيـر 
، وأمـــا )٥/٢٠٩: ١٩٨٢؛ الكاســـاني، ٢/٣٨: ١٩٨٤(الـــرازي،  أن ينكـــر أحـــد ذلـــك فكـــان إجماعـــاً 

د. ، مالــك( فــأعطوه حكمــه وشــروطه المالكيــة والشــافعية والحنابلــة فــإنهم اعتبــروا االستصــناع ســلمًا؛
ــــــدري٩/١٩ :ت.  : د. ت. ، ؛ البجيرمــــــي١/٢٩٨ :د. ت. ، ؛ الشــــــيرازي٤/٥٣٩ : ١٩٧٧، ؛العب
؛ وهــــذا خــــالف مــــا اشــــتهر )١/٣٣٤: ١٩٨٣، تيميــــة ؛ ابــــن٣/٢٩٥: ١٩٨١، ؛ البهــــوتي٢/٣٤٠

ية قضـية عنهم من أنهـم ال يجيـزون االستصـناع، وقـد أشـار إلـى ذلـك التـارزي وعللـه بقولـه: "القضـ
  .وما بعدها) ٥٧٧: ١٩٩٢(التارزي،  تخريج، والتزام بمصطلحات معينة لكل مذهب"

واالستصــناع الــذي يجــري التعامــل بــه اليــوم يحتــاج إلــى مناقشــة المســائل المتعلقــة بــبعض   
  :وفق المطالب التاليةالضوابط واألحكام التي قررها العلماء لجواز عقد االستصناع، وهي 

  ألة اشتراط أن يكون المصنوع مما يجري التعامل فيه بين الناس:: مسالمطلب األول

لقد اشـترط الحنفيـة لصـحة االستصـناع أن يكـون الشـيء المـراد صـنعه ممـا تعـارف النـاس   
: ١٩٨٥؛ السرخسـي، ٣/٧٨: د. ت. (المرغينـاني،  فيه، فـإن كـان ممـا لـم ُيتعـارف فيـه فـال يصـح

العدليــــة أيضــــًا، إال أنهــــا ناقضــــت ذلــــك حينمــــا  ؛ وهــــذا مــــا اشــــترطته مجلــــة األحكــــام)١٥/٨٦،٨٥
اعتبــرت أن بيـــان المـــدة فيمـــا لـــم ُيتعامـــل باستصـــناعه يصـــيره ســـلمًا، وعـــدم بيـــان المـــدة فيـــه يجعلـــه 

، مـــــع أن الشـــــرط يقتضـــــي عـــــدم صـــــحة هـــــذا )٧٦:  د. ت. (أســـــرة جمعيـــــة المجلـــــة، استصـــــناعاً 
  االستصناع.

عامــل فيــه بــين النــاس فــي تغيــر وتطــور وُيشــار هنــا إلــى أن التــارزي ذكــر أن مــا يجــري الت  
ـــم فـــإن حاجـــات النـــاس  مســـتمر، وأنـــه ال يمكـــن الوقـــوف عليـــه عنـــد زمـــن أو مكـــان معـــين، ومـــن َث
المتطــورة والمتغيــرة تســتدعي أال ينحصــر االستصــناع فيمــا جــرى فيــه التعامــل فــي الماضــي؛ ألن 

: ١٩٩٢(التـارزي،  صـناعالناس اليوم غدوا في أشد الحاجة إلى التوسـع فـي مجـاالت جديـدة لالست
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 ، كصناعة الزوارق والسـفن والبنـادق وغيرهـا ممـا مثلـت لـه مجلـة األحكـام العدليـةوما بعدها) ٥٨٥
  .)٧٥:  د. ت. (أسرة جمعية المجلة،

صــحة مــا ذهــب إليــه التــارزي؛ ألن الشــريعة إنمــا قامــت لتحقيــق مصــالح  انويــرى الباحثــ  
مــود عنــد زمــن أو مكــان معــين ينــافي صــالحية هــذه العبــاد وســد حاجــاتهم ورفــع العنــت عــنهم، والج

  الشريعة لكل زمان ومكان، كما أنه ال حرج في تعامل الناس فيما هو جديد مادام ال يترتب 

  عليه غرر أو ضرر.

  : مسألة اشتراط أال يكون في االستصناع أجل:المطلب الثاني

ده ُيصـــيره ســـلمًا، وهـــذا الشـــرط قـــال بـــه أبـــو حنيفـــة؛ ألن ذكـــر األجـــل فـــي االستصـــناع عنـــ  
باعتبــار أن األجــل مــن شــروط الســلم، وقــال الصــاحبان أنــه ال ُيشــترط عــدم ذكــر األجــل فيــه، فهــو 
استصناع سواء ُذكر األجل أم ال؛ ألن اللفظ حقيقة له فيحافظ علـى مقتضـاه، وُيحمـل ذكـر األجـل 

: ١٩٦٥ دين،؛ ابـن عابـ٦/١٨٦: د. ت. ؛ ابن بكـر، ٣/٧٨: د. ت. (المرغيناني،  على التعجيل
٥/٢٢٣.(   

مــا ذهــب إليــه الصــاحبان؛ ألنــه لكــل مــن المتعاقــدين فــي ذكــر األجــل أو  انويــرجح الباحثــ  
  عدم ذكره ما يحقق مصلحته، وذكر األجل ال ُيخرج االستصناع عن حقيقته.

  : مسألة اإللزام في عقد االستصناع:المطلب الثالث

بـل العمـل بـال خـالف، وللمتعاقـدين خيـار ُيعتبر االستصناع عند الحنفية عقـدًا غيـر الزم ق  
االمتنــاع قبــل العمــل، وكــذلك بعــد االنتهــاء مــن العمــل وقبــل الرؤيــة فللصــانع أن يبيعــه ممــن شــاء؛ 

؛ ابــن ٥/٣: ١٩٨٢(الكاســاني،  ألن العقــد لــم يقــع علــى عــين المصــنوع بــل علــى مثلــه فــي الذمــة
  .)٥/٢٢٤: ١٩٦٥عابدين، 

ا جاء به كمـا وصـفه؛ لـدفع الضـرر عـن الصـانع فـي وُنقل عن أبي يوسف قوله بلزومه إذ
؛ الكاســاني، ١٢/١٣٩: ١٩٨٥(السرخســي،  إفســاد أديمــه وآالتــه، فربمــا ال يرغــب غيــره فــي شــرائه

  .)٧٦:  د. ت. (أسرة جمعية المجلة، ، وبهذا القول أخذت مجلة األحكام العدلية)٥/٣: ١٩٨٢
زمـًا إذا جـاء المصـنوع موافقـًا لوصـفه أن القول باعتبـار عقـد االستصـناع ال انويرى الباحث  

هو الراجح؛ ألنه يحقق المصلحة منه، وألن في عدم لزومه تعطـيًال لعجلـة اإلنتـاج، باإلضـافة إلـى 
أن الصـناعة اليــوم دخلـت مجــاالت ذات أهميـة كبيــرة، وتكـاليف باهضــة، والتخييـر فيهــا يـؤدي إلــى 

 كان قد رجحه التارزي لألسـباب السـابقةضرر كبير يلحق بمصالح لها أهمية عظيمة، وهذا القول 
  .)٥٩٩: ١٩٩٢(التارزي، 
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  : مسألة تأجيل البدلين في االستصناع:المطلب الرابع

(أسـرة  جاء في المجلة ما نصه: "ال يلزم في االستصـناع دفـع الـثمن حـاال أي وقـت العقـد"
لـك يـؤدي إلـى ، وبما أن المصنوع موصوف في الذمـة فقـد يـرد أن ذ)٧٦:  د. ت. جمعية المجلة،

  بيع الدين بالدين المنهي عنه.
، فــــي هــــذا البحــــث وُيجــــاب علــــى ذلــــك بمــــا ُأجيــــب علــــى ذات المســــألة فــــي عقــــود التوريــــد  

باإلضافة إلى أن أحد البدلين في عقـود المقاولة سواء كانت إجـارة أو استصناع عبارة عـن منفعة، 
: د. ت. ، المرغينـاني( مـا ُتسـتوفى تـدريجياً والمنفعة كما يقـول العلمـاء ال ُتسـتوفى جملـة واحـدة، وٕان

: د. ت. ، ؛ ابــــــــــــن تيميــــــــــــة٤/٦٥: ١٩٨١، ؛ البهــــــــــــوتي٣/١٩٦: ١٩٨٢، ؛ الكاســــــــــــاني٣/٢٢٠
ـــد يكـــون معجـــًال أو )٨/١٨٤: د. ت. ، ابـــن حـــزم ؛٢٩/٣٩٩ ـــل بـــالثمن فق ـــدل اآلخـــر المتمث ، والب

  مؤجًال. 

ول: "وشــأن البــدل أن يكــون ويشــير ابــن عابــدين إلــى أن المنفعــة تحــدث شــيئًا فشــيئًا، ثــم يقــ
مقــابًال للمبــدل، وحيــث ال يمكــن اســتيفاؤها حــاًال ال يلــزم بــدلها حــاًال، إال إذا شــرطه ولــو حكمــًا بــأن 

(ابـــن  عجلـــه؛ ألنـــه صـــار ملتزمـــًا لـــه بنفســـه حينئـــذ، وأبطـــل المســـاواة التـــي اقتضـــاها العقـــد فصـــح"
  .)٦/١٠: ١٩٦٥عابدين، 

قـود المقـاوالت سـواء كانـت إجـارة أو استصـناع هـي وبناًء على ما سبق يمكن القول بأن ع  
   .)٢/٧١٠: ١٩٦٨(الزرقا، عقود مشروعة، وكان ممن أجازها مصطفى الزرقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج والتوصيات
  النتائج:

  يلي: دراسة، وذلك كماهذه الخالل الباحث يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها 
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بحســب اعتبــارات مختلفــة، فهنــاك عقــود توريــد موحــدة وحــرة،  ـ إن عقــود التوريــد تتعــدد أقســامها ١
  وعقود توريد إدارية وخاصة، وعقود توريد عادية وصناعية.

ـ الغرر في عقود التوريد يسير، وال يؤثر في صحة العقد، وعلى فرض وجـوده فإنـه ُيغتفـر؛ ألن  ٢
  الحاجة باتت ماسة وعامة فتُنزل منزلة الضرورة. 

شروعة، وال تدخل في بيع الدين بالدين، وال بيع ما ليس عندك، ويمكن إلحاقهـا التوريد م عقودـ  ٣
وكبيـع الصـفة عنـد ، بالصور الفقهيـة التـي بحثهـا الفقهـاء، كبيـع الموصـوف فـي الذمـة غيـر المعـين

  المالكية التي يتأجل فيها البدالن، وكالشراء المستمر أو من دائم العمل.
ســب اعتبــارات عديــدة تتعلــق بالعمــل وطبيعتــه، فهنــاك مقــاوالت ـ إن عقــود المقــاوالت تتنــوع بح ٤

  إجارة واستصناع، ومقاوالت مادية وعقلية، ومقاوالت عامة وخاصة.
موافقـًا لوصـفه؛ ألن فـي  معقـود عليـهيجـب أن يكـون الزمـًا إذا جـاء ال لـةـ إن عقد التوريد والمقاو  ٥

اليـوم دخلـت مجـاالت ذات أهميـة  عقـوده العدم لزومه تعطيًال لعجلة اإلنتاج، باإلضافة إلى أن هذ
  كبيرة، وتكاليف باهضة، والتخيير فيها يؤدي إلى ضرر كبير.

أن ما يجري التعامل فيه بين الناس في تغير وتطور مستمر، وأنه ال يمكن الوقوف عليه عنـد ـ  ٦
 العقـود نحصـرتزمن أو مكان معين، ومـن ثَـم فـإن حاجـات النـاس المتطـورة والمتغيـرة تسـتدعي أال 

فيمـــا جـــرى فيـــه التعامـــل فـــي الماضـــي؛ ألن النـــاس اليـــوم غـــدوا فـــي أشـــد الحاجـــة إلـــى التوســـع فـــي 
  مجاالت جديدة، كصناعة الزوارق والسفن والبنادق وغيرها.

  التوصيات:

  ـ عدم التهاون في الضوابط واألحكام التي قررها العلماء لصحة عقود التوريد والمقاولة. ١

المصــارف والبنـوك عنـد اسـتثمار أموالهــا عـن طريـق عقـود التوريــد أو  مليـاً ع ـ ضـرورة أن تلتـزم ٢
لة باألحكام الشرعية لهذه العقود، مع ضرورة متابعة ذلك عن طريـق هيئـات الرقابـة الشـرعية المقاو 

  في تلك المصارف.
  
  
  

  الهوامش والتوثيقات
    ـ القرآن الكريم والتفسير: ١
  ـ القرآن الكريم. ١
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هــ)، أحكـام ٣٧٠ـ  ٣٠٥د بـن علـي أبـو بكـر الـرازي المعـروف بالجصـاص، ( ـ الجصاص: أحم ٢
  هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٤٠٥القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ط 

  ـ السنة النبوية الشريفة وشروحها: ٢
بـة ـ هــ)، مسـند أحمـد، مؤسسـة قرط٢٤١ـ  ١٦٤ـ أحمد: أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل الشـيباني، ( ٣

  مصر.
هـ)، الجامع الصحيح ٢٥٦ـ  ١٩٤ـ البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، ( ٤

م، دار ابن كثير، اليمامة ـ ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧المختصر، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ط الثالثة 
  بيروت.

نن البيهقي الكبرى، هـ)، س٤٥٨ـ  ٣٨٤ـ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، ( ٥
  م، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط 

هـــ)، ســنن الترمــذي، ٢٧٩ـ ٢٠٩ـ الترمــذي: محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، ( ٦
  تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

هـــ)، العلــل المتناهيــة فــي ٥٩٧ـ ٥١٠لــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، (ـ ابــن الجــوزي: عبــد ا ٧
  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١٤٠٣األحاديث الواهية، تحقيق خليل الميس، ط األولى 

هــ)، المسـتدرك علـى ٤٠٥ـ  ٣٢١ـ الحاكم: محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحـاكم النيسـابوري، ( ٨
م، دار الكتب العلميـة ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ادر عطا، ط األولى الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد الق

  ـ بيروت.
هــ)، صـحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن ٣٥٤ـ ابـن حبـان: محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي، (ت ٩

  م، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤بلبان، تحقيق شعيب األرنؤوط، ط الثانية 
هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق ٣٨٥ـ  ٣٠٦دارقطني، (ـ الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن ال ١٠

  م، دار المعرفة ـ بيروت.١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦السيد عبد اهللا هاشم المدني، ط 
هــ)، سـنن أبـي ٢٧٥ـ  ٢٠٢ـ أبـو داود: سـليمان بـن األشـعث أبـو داود السجسـتاني األزدي، ( ١١

  داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر ـ بيروت.
  ـ أبو الطيب: محمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب، عون المعبود، ط الثانية ١٢

  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٤١٥
هــ)، التمهيـد ٤٦٣ـ  ٣٦٨ـ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البـر النمـري، ( ١٣

هــ، وزارة ١٣٨٧لبكـري، ط البن عبد البر، تحقيق مصطفى بـن أحمـد العلـوي ومحمـد عبـد الكبيـر ا
  عموم األوقاف والشئون اإلسالمية ـ المغرب.
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هـــ)، مصــنف عبــد ٢١١ـ  ١٢٦ـ عبــد الــرزاق: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني، ( ١٤
  هـ، المكتب اإلسالمي ـ بيروت.١٤٠٣الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط الثانية 

هــ)، فـتح البـاري، ٨٥٢ـ  ٧٧٣بـو الفضـل العسـقالني، (ـ العسقالني: أحمد بن علي بن حجر أ ١٥
  هـ، دار المعرفة ـ بيروت.١٣٧٩تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، ط 

هـــ)، تلخــيص الحبيــر فــي ٨٥٢ـ  ٧٧٣ـ العســقالني: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني، ( ١٦
  م، المدينة المنورة.١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق السيد عبداهللا المدني، ط 

هــ)، حاشـية ابـن القـيم ٧٥١ـ  ٦٩١ـ ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا،( ١٧
  م، دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥على سنن أبي داود، ط الثانية 

سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق  هــ)،٢٧٥ـ  ٢٠٧ـ ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني، ( ١٨
  محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ـ بيروت.

هــ)، موطـأ مالـك، تحقيـق محمـد ١٧٩ـ  ٩٣ـ مالـك: أبـو عبـد اهللا مالـك بـن أنـس األصـبحي، ( ١٩
  فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ مصر.

ـ  ١٢٨٣فوري، (ـ المبـــاركفوري: محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحيم أبـــو العـــال المبـــارك ٢٠
  هـ)، تحفة األحوذي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٣٥٣

هــ)، صـحيح مسـلم، ٢٦١ـ  ٢٠٦ـ مسلم: أبو الحسين بن الحجاج القشيري مسلم النيسابوري، ( ٢١
  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

  ـ أصول الفقه والقواعد الفقهية: ٣
هـ)، الفصول فـي األصـول، تحقيـق عجيـل ٣٧٠ـ  ٣٠٥مد بن علي الرازي ، (: أحجصاصـ ال ٢٢

  هـ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ الكويت.١٤٠٥جاسم النشمي، ط األولى 
هــ)، األشــباه والنظــائر فــي قواعــد ٩١١ـ الســيوطي: جـالل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي، (ت  ٢٣

  م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨وفروع فقه الشافعية، ط األخيرة 
  ـ مصر.    

هـــ)، إعــالم ٧٥١ـ  ٦٩١ـ ابــن القــيم: محمــد بــن أبــي بكــر بـن أيــوب الدمشــقي أبــو عبــد اهللا، ( ٢٤
  هـ، دار الجيل ـ بيروت.١٩٧٣الموقعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط 

  ـ كتب الفقه: ٤
  أوًال: الفقه الحنفي:

هـ)، البحر الرائـق شـرح ٩٧٠ـ  ٩٢٦زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، (ـ ابن بكر:  ٢٥
  كنز الدقائق، دار المعرفة ـ بيروت.

  ـ جمعية المجلة: مجلة األحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني، كارخانه تجارت كتب. ٢٦



 ٢٤

  بيروت. هـ، دار المعرفة ـ١٤٠٦ـ السرخسي: محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، ط  ٢٧
هــ)، تحفـة الفقهـاء، ط األولـى ٥٣٩ـ السمرقندي: محمد بـن أحمـد بـن أبـي أحمـد السـمرقندي، ( ٢٨

  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٤٠٥
ـ ابــن عابــدين: محمــد أمــين المعــروف بــابن عابــدين، حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار  ٢٩

  ـ بيروت.هـ، دار الفكر ١٣٨٦شرح تنوير األبصار، ط الثانية 
هـ)، بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع، ط الثانيـة ٥٨٧ـ الكاساني: عالء الدين الكاساني، (ت ٣٠

  م، دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٩٨٢
هــ)، ٥٩٣ـ  ٥١١ــ المرغينـاني: علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني أبـو الحسـين، ( ٣١

  مية ـ بيروت.الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسال
  ثانيًا: الفقه المالكي:

هــ)، مواهـب الجليـل ٩٥٤ـ  ٩٠٢ـ الحطـاب: محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي أبـو عبـد اهللا، ( ٣٢
  هـ، دار الفكر ـ بيروت.١٣٩٨لشرح مختصر خليل، ط الثانية 

ر ـ ـ الدردير: سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، تحقيـق محمـد علـيش، دار الفكـ ٣٣
  بيروت.

ـ الدسوقي: محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر، تحقيـق محمـد علـيش،   ٣٤
  .دار الفكر ـ بيروت

هـ)، بداية المجتهد ٥٩٥ـ ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، (ت ٣٥
  ونهاية المقتصد، دار الفكر ـ بيروت.

هــ)، التـاج واإلكليـل ٨٩٧يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اهللا، (تـ العبدري: محمد بن  ٣٦
  هـ، دار الفكر ـ بيروت.١٣٩٨لمختصر خليل، ط الثانية 

ـ العدوي: علي الصعيدي العـدوي المـالكي، حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني،  ٣٧
  وت.هـ، دار الفكر ـ بير ١٤١٢تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط 

  ـ مالك: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر ـ بيروت. ٣٨
  ثالثًا: الفقه الشافعي:

حاشية البجيرمي على شـرح مـنهج الطـالب  سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي،البجيرمي: ـ  ٣٩
   (التجريد لنفع العبيد)، المكتبة اإلسالمية ـ ديار بكر ـ تركيا.

هــــ)، األم، ط الثانيـــة ٢٠٤ـ  ١٥٠الشـــافعي أبـــو عبـــد اهللا، ( ـ الشـــافعي: محمـــد بـــن إدريـــس ٤٠
  هـ، دار المعرفة ـ بيروت. ١٣٩٣



 ٢٥

ـ الشــربيني: محمــد الخطيــب الشــربيني، اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع، تحقيــق مكتــب  ٤١
  هـ، دار الفكر ـ بيروت.١٤١٥البحوث والدراسات ـ دار الفكر، ط 

ســـف الشـــيرازي أبـــو إســـحاق، المهـــذب فـــي فقـــه اإلمـــام ــــ الشـــيرازي: إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يو  ٤٢
  الشافعي، دار الفكر ـ بيروت.

هـ)، المجموع شرح المهذب، تحقيق ٦٧٦ـ  ٦٣١ـ النووي: أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، ( ٤٣
  م، دار الفكر ـ بيروت.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧محمود مطرحي، ط األولى 

  رابعاً: الفقه الحنبلي:
هــ)، كشـاف القنـاع عـن ١٠٥١ـ  ١٠٠٠بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، (ـ البهـوتي: منصـور  ٤٤

  هـ، دار الفكر ـ بيروت.١٤٠٢متن اإلقناع، تحقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، ط 
هـــ)، المحــرر فــي الفقــه علــى ٦٥٢ـ  ٥٩٠، (عبــد اهللا بـن تيميــةـ ابــن تيميــة: عبــد الســالم بــن  ٤٥

  المعارف ـ الرياض. هـ، مكتبة١٤٠٤مذهب أحمد بن حنبل، ط الثانية 
هــ)، كتـب ورسـائل ٧٢٨ـ  ٦٦١ـ ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس، ( ٤٦

  ، مكتبة ابن تيمية.، تحقيق عبد الرحمن محمد العاصميوفتاوى ابن تيمية في الفقه
معرفـة هــ)، اإلنصـاف فـي ٨٨٥ـ  ٨١٧ـ المـرداوي: علـي بـن سـليمان المـرداوي أبـو الحسـن، ( ٤٧

الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، دار إحيــاء 
  التراث العربي ـ بيروت.

هــ)، ٨٨٤ـ  ٨١٦ـ ابـن مفلـح: إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن مفلـح الحنبلـي أبـو إسـحاق، ( ٤٨
  هـ، المكتب اإلسالمي ـ بيروت.١٤٠٠المبدع في شرح المقنع، ط 

  : الفقه الظاهري:خامساً 
  هـ)، المحلى،٤٥٦ـ  ٣٨٣ـ ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ( ٤٩

  تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت. 
  ـ كتب فقهية حديثة: ٥
فكـر ـ م، دار ال١٩٩٧هــ ـ ١٤١٨ـ الزحيلي: وهبة الزحيلـي، الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه، ط الرابعـة  ٥٠

  دمشق.
م، مطبعـة ١٩٦٨هــ ـ ١٣٨٧ـ الزرقا: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط العاشرة  ٥١

  طربين ـ دمشق.
  ـ مجالت وأبحاث ومقاالت: ٦



 ٢٦

ـ التـــارزي: مصـــطفى كمـــال التـــارزي، االستصـــناع والمقـــاوالت فـــي العصـــر الحاضـــر، بحـــث  ٥٢
ـــــدورة ا ـــــه اإلســـــالمي، ال ـــــة مجمـــــع الفق ـــــي مجل ـــــاني،               منشـــــور ف لســـــابعة، العـــــدد الســـــابع، الجـــــزء الث

  م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ط 
ـ الجواهري: حسن الجواهري، المناقصات عقد االحتياط ودفع التهمة، بحث منشـور فـي مجلـة  ٥٣

  م.  ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، الجزء الثاني، ط 
محيــي الــدين القــره داغــي، التطبيقــات الشــرعية إلقامــة الســوق اإلســالمية،  ـ القــره داغــي: علــي ٥٤

بحــث منشــور فــي مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، الــدورة الثامنــة، العــدد الثــامن، الجــزء الثــاني، ط 
  م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

ـ المصري: رفيق يونس المصري، مناقصات العقـود اإلداريـة عقـود التوريـد ومقـاوالت األشـغال  ٥٥
مـــة، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي، الـــدورة التاســـعة، العـــدد التاســـع، الجـــزء العا

  م.  ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الثاني، ط 
ـ المطلـق: عبـد اهللا بـن محمـد المطلـق، عقـد التوريـد (دراسـة شـرعية)، بحـث منشـور فـي مجلـة  ٥٦

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد العاشر، ط 
ـ منظمــة المــؤتمر اإلســالمي: مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، الــدورة التاســعة، العــدد التاســع،  ٥٧

  م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الجزء الثاني، ط 
  ـ كتب اللغة والمعاجم: ٧
ــ الــرازي: محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي، (ت ٥٨ هـــ)، مختــار الصــحاح، تحقيــق ٧٢١ـ

  م، مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥محمود خاطر، ط جديدة 
هــ ـ ١٤١٨ـ الفيومي: أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي المقـري، المصـباح المنيـر، ط الثانيـة  ٥٩

  م، المكتبة العصرية ـ بيروت.١٩٩٧
هـ)، لسان العـرب، ٧١١ـ  ٦٣٠ـ ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، ( ٦٠

  وت.ط األولى، دار صادر ـ بير 
  ـ كتب فنية وقانونية: ٩
م، دار ١٩٦٤ـ السنهوري: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني، ط  ٦١

  إحياء التراث العربي ـ بيروت.
م، ١٩٩١ـ الطمــاوي: ســليمان محمــد الطمــاوي، األســس العامــة للعقــود اإلداريــة، ط الخامســة  ٦٢

  مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة.
هــ)، اإلجمـاع، ٣١٨ـ  ٢٤٢ـ ابن المنذر: محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري أبـو بكـر، ( ٦٣

  هـ، دار الدعوة ـ اإلسكندرية.١٤٠٢تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط الثالثة 



 ٢٧

  
  


