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الفصؿ األكؿ 
تمييد 

,     اختمؼ فقياء المذاىب الفقيية في عقد االستصناع كىؿ ىك مف العقكد المسماة أـ ال
كخالفيـ فقياء , فذىب جميكر الفقياء إلى أنو ليس مف العقكد المسماة كألحقكه بعقد السمـ 
. الحنفية كاعتبركه عقدان مستقبلن كمف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية

   لذلؾ ال بد مف بحث ىذه المسألة قبؿ الخكض في تفاصيؿ عقد االستصناع في مبحثيف 
:-  ىما

.  حرية المكمفيف في إنشاء العقكد:    المبحث األكؿ
. حكـ بيع المعدـك :    المبحث الثاني

 

المبحث األكؿ 
حرية المكمفيف في إنشاء العقكد 

كفيو أربعة مطالب  

آراء الفقياء في حرية المكمفيف في إنشاء العقكد : المطمب األكؿ
:   ىما ()    اختمؼ الفقياء في مدل حرية المكمفيف في إنشاء العقكد عمى رأييف 

إف األصؿ  في العقكد  الحظر إال ما كرد مف الشارع إباحتو  كقاؿ بيذا  :     الرأم األكؿ
. الرأم الظاىرية 

كأما العقكد كالعيكد كالشركط كالكعكد فإف أصؿ االختبلؼ فييا عمى : ()    قاؿ ابف حـز 
قكليف ال يخرج الحؽ عف إحداىا كما عداىما فتخميط كمناقضات ال يستقر لقائميا قكؿ عمى 

                                                 

ؽٔغ ٝصشص٤خ ػذذ ثُشفٖٔ دٖ ,  ٝٓج دؼذٛج 29/126-ٓؾٔٞع كضجٟٝ ثدٖ ص٤ٔ٤ز . أفٔذ دٖ ػذذ ثُق٤ِْ, أٗظش ثدٖ ص٤ٔ٤ز-   

ٓقٔذ أفٔذ : صقو٤ن,   ٝٓج دؼذٛج 775 /5- ثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ. أد٢ ٓقٔذ ثألٗذُغ٢, ٝثدٖ فضّ,  ٓقٔذ دٖ هجعْ 

 .1987ّ,ثُوجٛشر: ٌٓضذز ػجؽق, ػذذ ثُؼض٣ض

ُٝذ ع٘ز أسدغ ٝعٔج٤ٖٗ , ٛٞ ػ٢ِ دٖ ثفٔذ دٖ عؼ٤ذ دٖ ؿجُخ دٖ طجُـ دٖ خِق دٖ ٓؼذثٕ دٖ عل٤جٕ دٖ ٣ض٣ذ : ثدٖ فضّ-  

عٔغ ٖٓ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼِٔجء ْٜٓ٘ أدٞ ػٔش أفٔذ دٖ ثُؾغٞس ٣ٝق٠٤ دٖ ٓغؼٞد ٝؿ٤شْٛ ًٝجٕ شذ٣ذ ثُزًجء , ٝعالعٔجةز 

َ  ثصذغ ثُظجٛش٣ز ٝٓجس ػ٤ِٜج ٖٝٓ ًضذٚ  َّْ ٝثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ , ثُٔق٠ِ : ٝٝثعغ ثإلؽالع دذأ ف٤جصٚ ٓوِذثً ُِشجكؼ٢ ع

ػٔش ػذذ ثُغالّ صذٓش١ صجس٣خ :صقو٤ن. شٔظ ثُذ٣ٖ دٖ ٓقٔذ دٖ ثفٔذ, ثُزٛذ٢: ثٗظش. صٞك٢ ع٘ز عش ٝخٔغ٤ٖ ٝأسدؼٔجةز,

 .1994ّ,د٤شٝس: دثس ثٌُضجح ثُؼشد٢, 1ؽ , 30/403- ثإلعالّ



 
6 

إما أنيا كميا باطؿ غير الـز إال ما أكجبو منيا نص أك : حقيقة فأحد القكليف المذككريف ىك
. أباحو نص
  (. )(أنيا كميا الـز حؽ إال ما أبطمو منيا نص :    كالثاني

.   ثـ يفصؿ في الرأييف كىك مف أصحاب الرأم األكؿ 
إف األصؿ في العقكد اإلباحة إال إذا كرد مف الشارع نص بتحريمو كبو :    الرأم الثاني

. ()قاؿ جميكر الفقياء
كال , إف األصؿ في العقكد كالشركط الجكاز كالصحة ): مف الحنابمة( )    قاؿ ابف تيمية

بطالو نصان أك قياسان  كأصكؿ أحمد , يحـر منيا كيبطؿ إال ما دؿ الشرع عمى تحريمو كاإ
المنصكصة أكثرىا يجرم عمى ىذا القكؿ كمالؾ قريب منو لكف أحمد أكثر تصحيحان لمشركط 

  (. )(فميس في الفقياء األربعة أكثر تصحيحان لمشركط منو
ال نسمـ أف حرمة البيع أصؿ بؿ األصؿ ىك الحؿ  ):  مف الحنفية()    كقاؿ الزيمعي

 . ( )(كالحرمة إذا ثبتت إنما تثبت بالدليؿ المكجب ليا
إف ىذه العقكد شرعت لمصالح العباد  ): مف الحنفية في باب الشركات()   كقاؿ الكاساني

طريؽ صالح لئلستنماء  فكاف  (يقصد شركة العناف  ) الماؿ كىذا النكعءكحاجتيـ إلى استنما
 ( .) (مشركعان 

فأصؿ البيكع كميا مباح إذا كانت برضا المتبايعيف   ):   كقاؿ الشافعي كىك إماـ المذىب
 عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ منيا كما كاف ل األمر  فيما تبايعا إال ما نومٌ الجائز

                                                 

 . 5/775 –ثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ , ثدٖ فضّ-   

دذثةغ , ٝثٌُجعج٢ٗ, 4/87- صذ٤٤ٖ ثُقوجةن, ٝثُض٣ِؼ٢, ٝٓج دؼذٛج, 29/126- ٓؾٔٞع ثُلضجٟٝ. ثدٖ ص٤ٔ٤ز : أٗظش-   

 . 1/384-إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ, ٝثدٖ ثُو٤ْ , 3/3- ثألّ, ٝثُشجكؼ٢ , 6/79- ثُظ٘جةغ

ُٝذ ع٘ز , ٛٞ صو٢ ثُذ٣ٖ أدٞ ثُؼذجط أفٔذ دٖ ػذذ ثُق٤ِْ دٖ ػذذ ثُغالّ دٖ ػذذ هللا دٖ ص٤ٔ٤ز ثُقشث٢ٗ ثُق٘ذ٢ِ: ثدٖ ص٤ٔ٤ز-  

ٝصِو٠ ثُؼِْ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼِٔجء ْٜٓ٘ ثدٖ ػغجًش ٝأدٞ ث٤ُغش ٝثدٖ , إفذٟ ٝعض٤ٖ ٝعضٔجةز ٝأخزٙ ٝثُذٙ إ٠ُ دٓشن

ًٝجٕ دجسػجً ك٢ ٓخضِق ثُؼِّٞ ٝثٗضٜش إ٤ُٚ سةجعز ثُٔزٛخ ك٢ صٓجٗٚ فض٠ أٗٚ ُْ ٣ضو٤ذ ٖٓ عؼز ػِٔٚ , ثُظ٤شك٢ ٝؿ٤شْٛ

, ثدٖ ثُؼٔجد: صٞك٢ ع٘ز عٔجٕ ٝػشش٣ٖ ٝعذؼٔجةز أٗظش,ٖٝٓ أْٛ ٓؤُلجصٚ ٓج ٗوِٚ ػ٘ٚ صال٤ٓزٙ ًضجح ثُلضجٟٝ , دقذٝد ٓزٛذٚ

. 1979ّ,د٤شٝس: دثس ثُٔغ٤شر, 2ؽ, 6/80-شزسثس ثُزٛخ. (ٛـ1089),أد٢ كالؿ ػذذ ثُق٢

 . 29/132 –ٓؾٔٞع كضجٟٝ أدٖ ص٤ٔ٤ز , ثدٖ ص٤ٔ٤ز-   

ٗغذز إ٠ُ ص٣ِغ ػ٠ِ عجفَ ثُقذشز ٖٓ ػِٔجء , ٛٞ ٣ٞعق دٖ ػذذ هللا دٖ ٣ٞٗظ دٖ ٓقٔذ ؽٔجٍ ثُذ٣ٖ ثُض٣ِؼ٢: ثُض٣ِؼ٢-   

: أٗظش. صٞك٢ ع٘ز ثع٘ض٤ٖ ٝعض٤ٖ ٝعذؼٔجةز ُِٜؾشر, ثُق٘ل٤ز دشص ك٢ ثُلوٚ ٝثُقذ٣ظ ُٝٚ صخش٣ؼ أفجد٣ظ ثُٜذث٣ز ٝؿ٤شٙ 

د٤شٝس : دثس ثُٔؼشكز ُِطذجػز ٝثُ٘شش , 228ص- ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز. أد٢ ثُقغ٘جس ٓقٔذ ػذذ ثُق٢,ث١ٌُِٞ٘

 . 29/132 –ٓؾٔٞع كضجٟٝ أدٖ ص٤ٔ٤ز , ثدٖ ص٤ٔ٤ز-   

ٛٞ أدٞ دٌش دٖ ٓغؼٞد دٖ أفٔذ ػالء ثُذ٣ٖ ثٌُجعج٢ٗ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز طجفخ ثُذذثةغ ششؿ صقلز ثُلوٜجء : ثٌُجعج٢ٗ-  

ٓجس ع٘ز عذغ ٝعٔج٤ٖٗ ٝخٔغٔجةز ٝدكٖ , أخز ثُؼِْ ػٖ ػالء ثُذ٣ٖ ثُغٔشه٘ذ١ ُٝٚ ًضجح ثُغِطجٕ ثُٔذ٤ٖ ك٢ أطٍٞ ثُذ٣ٖ 

. 53ص, ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز: أٗظش . دظجٛش فِخ ػ٘ذ هذش صٝؽضٚ كجؽٔز ثد٘ز طجفخ ثُضقلز ثُلو٤ٜز ثُؼجُٔز

ثُلٌش ُِطذجػز ,  دثس1ؽ , 6/79 –دذثةغ ثُظ٘جةغ ك٢ صشص٤خ ثُششثةغ . ػالء ثُذ٣ٖ أدٞ دٌش دٖ ٓغؼٞد, ثٌُجعج٢ٗ -  

. ّ 2000,د٤شٝس:ٝثُ٘شش
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في معنى ما نيى عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ محـر بإذنو داخؿ في المعنى المنيي 
 (. )(عنو كما فارؽ ذلؾ أبحناه بما كصفنا مف إباحة  البيع في كتاب اهلل تعالى

كجميكر الفقياء عمى خبلفو كأف األصؿ في العقكد  ): كىك مف الحنابمة()   كقاؿ ابف القيـ
فاألصؿ في العبادات , كالشركط الصحة إال ما أبطمو الشارع كىذا القكؿ ىك الصحيح

كاألصؿ في العقكد كالمعامبلت الصحة حتى يقـك دليؿ , البطبلف حتى يقـك دليؿ عمى األمر
 (.) (عمى البطبلف كالتحريـ

    ما ذكرناه مف كبلـ الفقياء يفيد أف رأم الجميكر في العقكد كالعيكد كالبيكع كالشركط أف 
األصؿ فييا اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان كذلؾ تحقيقا لمصالح العباد كرفع 

ألف مف أىـ أىداؼ الشريعة اإلسبلمية رفع الحرج عف الناس  كمراعاة , الحرج عنيـ
. مصالح العباد  كالمقصكد ىنا المصالح المعتبرة شرعان 
:    كسأتكمـ عف ىذه اآلراء كأدلتيا كمناقشتيا فيما يأتي 

أدلة الفريؽ األكؿ ككجو االستدالؿ عندىـ  : المطمب الثاني
: ()    استدؿ الفريؽ األكؿ بجممة أدلة أذكر منيا 

. مف القرآف الكريـ:    أكالن 
ـي اىإًلٍسبلـى  ):قكلو تعمى.1    ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اىٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
. ()(ًدينان 
كفى ):قكلو تعالى.2     ُي ـي ـي ٍالظًَّال ديكدى ٍاهلًل فىأيٍكلىًئؾى ىي مىف يىتىعىدَّ حي . () (كى
لىوي عىذىابه ):قكلو تعالى.3     اًلدان ًفييىا كى ديكدىهي ييٍدًخٍموي نىاران خى يىتىعىدَّ حي مىف يىٍعًص ٍاهللى كىرىسيكلىوي كى كى
. ()(مُّمًييفي 

                                                 

. ّ 1997, د٤شٝس: دثس ثُٔؼشكز, 2ؽ ,3/3 –أالّ . (204س),ٓقٔذ دٖ إدس٣ظ , ثُشجكؼ٢ -   

ٛٞ شٔظ ثُذ٣ٖ أدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ دٖ أد٢ دٌش دٖ أ٣ٞح دٖ عؼذ دٖ فش٣ض ثُضسػ٢ ثُذٓشو٢ ثُلو٤ٚ ثُق٘ذ٢ِ : ثدٖ ثُو٤ْ-   

ُٝذ ع٘ز إفذٟ ٝعض٤ٖ ٝعضٔجةز ٝصلوٚ ػ٠ِ ش٤خ ثإلعالّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز ٝسثكوٚ آخش ف٤جصٚ ًٝجٕ , ثُٔشٜٞس دجدٖ ه٤َّْ ثُؾٞص٣ز

صٜز٣خ : ٝصشى ٓؾٔٞػز ًذ٤شر ٖٓ ثٌُضخ ٝثُٔؤُلجس ٜٓ٘ج, دجسػجً ك٢ ٓخضِق ثُؼِّٞ ٝثٗضٜش إ٤ُٚ سةجعز ثُٔزٛخ ك٢ صٓجٗٚ

. صٞك٢ ع٘ز إفذٟ ٝخٔغ٤ٖ ٝعذؼٔجةز, ٝصثد ثُٔؼجد ٝإػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثٌُضخ ,ٝٓ٘جصٍ ثُغجةش٣ٖ ,عٖ٘ أد٢ دثٝٝد

. 6/168-شزسثس ثُزٛخ. ثدٖ ثُؼٔجد: أٗظش

دثس ثٌُضخ , 1ؽ,ػذذ ثُشفٖٔ ث٤ًَُٞ: صقو٤ن , 1/384 –إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سح ثُؼج٤ُٖٔ. ثدٖ ه٤ْ ثُؾٞص٣ز-   

. ثُوجٛشر:ثُقذ٣غز

 . 5/782–ثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ , ثدٖ فضّ-   

  .3- آ٣ز- عٞسر ثُٔجةذر-   

 . 229- آ٣ز- عٞسر ثُذوشر-  

. 14- آ٣ز- عٞسر ثُ٘غجء-  
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. مف السنة الشريفة :    ثانيان 
أنو صمى اهلل عميو كسمـ   ): في الصحيحيف مف قصة بريرة المشيكرة عف عائشةد   ما كر

ما باؿي رجاؿو يشترطكفى  شركطان : كقؼى خطيبان فحمدى اهللى كأثنى عميًو بما ىك أىموي كقاؿى 
ٍف كافى مئةي شرطو  , ليسٍت في كتاًب اهلًل , ما كافى مٍف شرًط ليسى في كتاًب اهلًل فيكى باطؿه  كاًإ

نما الكالءي لمف أعتؽ  . () (قضاءي اهلًل أحؽي كشرطي اهلًل أكثؽي كاًإ
 : ()   كجو االستدالؿ عندىـ

قالكا إف اآلية األكلى داللتيا كاضحة عمى أف اهلل قد أكمؿ لنا اإلسبلـ بكؿ تشريعاتو كبما 
فبل حاجة ألف يجدد المسممكف شيئان مف العقكد أك الشركط ألنو , يحتكم مف عقكد كشركط

كاآلية الثانية كالثالثة فييما كعيد لكؿ مف يخالؼ أمر , يككف زيادة عمى تشريع اهلل عز كجؿ
. اهلل أك يتعدل حدكده بأم زيادة أك نقصاف في تشريع اهلل عز كجؿ 

   كأما الحديث فيك صريح في النيي عف كؿ شرط ليس في كتاب اهلل كىذا فيو داللة 
كاضحة عمى أف العقكد كالشركط المباحة ىي ما شرعو اهلل  في كتابو كفي سنة نبيو صمى 

. اهلل عميو كسمـ دكف زيادة أك نقص 
إف ىذه النصكص التي استشيدكا بيا مف الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة تدؿ داللة :     كقالكا

قاطعة عمى إبطاؿ كؿ عيد ككؿ كعد ككؿ عقد  ككؿ شرط ليس في كتاب اهلل أك سنة 
. رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

إما أف يككف منصكصان ,     ككؿ عيد أك كعد أك عقد أك شرط ال يخمك مف أحد كجييف
أما إف كاف , عميو في كتاب اهلل كسنة  رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كىذا ال يككف فيو خبلؼ

غير منصكص عميو في كتاب اهلل كسنة رسكلو  فيقع ىنا الخبلؼ فإف كاف كذلؾ ففيو أربعة 
: احتماالت  كىي 

أف يككف فيو إباحة ما حـر اهلل  في القرآف الكريـ كالسنة الشريفة كىذا عظيـ ال :    األكؿ 
ؽِّر  ):ؿيحؿ, حيث يقكؿ اهلل عز كج ـى اىهللي كىرىسيكليوي كىال يىًدينيكفى ًديفى اىٍلحى رَّ رِّرميكفى مىا حى  . ()(كىال ييحى

 .

                                                 

دجح إرث ثشضشؽ ك٢ ثُذ٤غ ششٝؽجً ال , 2/641 –طق٤ـ ثُذخجس١  . (256س) ,إعٔجػ٤َأدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ دٖ - ثُذخجس١-   

. 2000ّ,د٤شٝس: ثٌُٔضذز ثُؼظش٣ز, 4ؽ , 2168:سهْ ثُقذ٣ظ, صقَ

 . 5/783 –ثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ - ثدٖ فضّ-   

 . 29- آ٣ز-عٞسر ثُضٞدز-   
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أف يككف التـز فيو تحريـ ما أباحو اهلل تعالى في الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة :    الثاني 
ؾى  ): كىذا عظيـ ال يحؿ, قاؿ تعالى ُى ؿَّ اىهللي ؿى آ أىحى ـي مى رِّر ـى تيحى . () (يىٍا أىيُّميىا اىلنًَّبيُّم ًل

, أف يككف التـز إسقاط ما أكجبو اهلل تعالى مف فركض كىذا عظيـ أيضان كال يحؿ:   الثالث 
.  ألف الفركض كالصبلة كالزكاة كالصياـ جاءت بنص قطعي 

ألنو مف ,أف يككف أكجب عمى نفسو مالـ يكجبو اهلل عميو كىذا أيضان  ال يجكز:    الرابع
. أكجب عمى نفسو شيئا فقد شرع كالتشريع بيد اهلل كحده 

 . ( )أدلة الفريؽ الثاني ككجو االستدالؿ عندىـ: المطمب الثالث

 .  مف القرآف الكريـ:   أكالن 
 (. )(كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن  ):قكلو تعالى .1  
ٍقتىان ًعندى اهلًل أىف تىقيكليكا مىاال تىٍفعىميكفى  ):قكلو تعالى . 2    .() (كىبيرى مى

  .( )(يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد  ): قكلو تعالى . 3  

 .() (ييكفيكفى ًبالنٍَّذًر ي): قكلو تعالى.4  

ا ييًضؿُّم ًبًو ًإال اٍلفىاًسًقيفى  ): قكلو تعالى.5   مى ًق  , كى ًُ الًَّذيفى يىنقيضيكفى عىٍيدى اهلًل ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًؽ
كفى  اًسري ـي اٍلخى ييٍفًسديكفى  ًفي األىٍرًض أيٍكلىًئؾى ىي ؿى كى ا أىمىرى  اهللي ًبًو أىٍف ييكصى يىٍقطىعيكفى مى  .() (كى

.  الشريفة مف السنة:   ثانيان 
أربعه مٍف كفى فيًو كافى منافقان خالصان  كمٍف كانٍت فيو  ): قكلو صمى اهلل عميو كسمـ.1  

ذا كعدى أخمٍؼ ,  خصمةه منيفى كانٍت فيًو خصمةه مفى النفاًؽ حتى يدعيا , إذا حدَّثى كذٍب , كاإ
ذا عاىدى غدٍر  ذا خاصـى فجٍر ,كاإ .   () (كاإ

أحؽي ما أىٍكفىٍيتـي مف الشركًط أف تيكفكا بو ما اٍستىٍحمىٌمتـ بو  ):قكلو صمى اهلل عميو كسمـ. 2   
 . ( )(الفركج

                                                 

 . 1- آ٣ز- عٞسر ثُضقش٣ْ-   

- إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سح ثُؼج٤ُٖٔ. ٝثدٖ ه٤ْ ثُؾٞص٣ز.  ٝٓج دؼذٛج29/126 –ٓؾٔٞع كضج١ٝ أدٖ ص٤ٔ٤ز , ثدٖ ص٤ٔ٤ز-   

.  ٝٓج دؼذٛج1/384

 . 34- آ٣ز - عٞسر ثإلعشثء-   

 . 3- آ٣ز- عٞسر  ثُظق-   

 . 1-  آ٣ز–عٞسر ثُٔجةذر -   

. 7-  آ٣ز–عٞسر ثإلٗغجٕ -   

 . 27-26-  ث٣٥ضجٕ–عٞسر ثُذوشر -   

. 33:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ػالٓز ثُٔ٘جكن  , 1/35–طق٤ـ ثُذخجس١ , ثُذخجس١ -   

. 5151:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ثُششٝؽ ك٢ ثٌُ٘جؿ , 3/1659 –طق٤ـ ثُذخجس١ , ثُذخجس١ -   
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  . ( )(المسممكفى عمى شركطيـ ):كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ .   3
 . () ( يـك القيامة()لكًؿ غادرو لكاءه عند إستوً  ):كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ. 4  

رجؿه : ثبلثةه أنا خصيميـ يكـى القيامًة : قاؿى اهللي تعالى  ):قكلو صمى اهلل عميو كسمـ.5  
أعطى بي ثـ غدر,كرجؿه باعى حران ثـ أكؿى ثمنوي كرجؿه أستأجرى أجيران فاستكفى منو كلـ يعطًو 

.  ()(أجره
 : ()دىـكجو االستدالؿ عف  

كىك أف ىذه النصكص القرآنية جاءت تأمر بالكفاء بالعيكد كالعقكد أمران عامان دكف 
تخصيص سكاء كانت عيكدان أـ عقكدان بيف طرفيف أـ عيكدان كنذكران مف طرؼ كاحد  مما 

 بيا لك كانت ءفأمر الكفا. أكجب اإلنساف عمى نفسو كلـ يكجبو عميو الحؽ تبارؾ كتعالى
ىذه العقكد كالعيكد مقتصرة عمى ما نص الشارع عمى تشريعيا بالنص لكاف مصدر اإللزاـ 

كفي ىذا األمر العاـ , فييا ىك النص المتعمؽ بيا أصبلن مف الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة
مف الشارع بالكفاء بالعيكد كالعقكد دكف تخصيص داللة عمى أف األصؿ في ىذه العقكد 

. كالعيكد كالشركط اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان 
   كقد أنزؿ اهلل تبارؾ كتعالى االلتزاـ بالعقكد كالعيكد كالنذكر التي يمتـز بيا اإلنساف مختاران 
دكف أف تككف  كاجبة عميو أصبلن مف الشرع أنزليا منزلة االلتزاـ بالكاجبات المفركضة أصبلن 

. بنص الشارع 
    كأما نصكص األحاديث فداللتيا كاضحة عمى أف األصؿ في العقكد اإلباحة ففييا أمر 

. عاـ بالكفاء بالعقكد كالعيكد 
فيو آية , اعتبر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذم يخمؼ بالكعد:     ففي الحديث األكؿ

.  مف آيات النفاؽ كالنفاؽ منيي عنو في اإلسبلـ

                                                 

ثُظِـ ؽجةض د٤ٖ ):ٝثُ٘ض ثٌُجَٓ ُٚ ٛٞ, 1357:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ٓج ؽجء ك٢ ثُُشْهذ٠ , 3/73–عٖ٘ ثُضشٓز١ , -  

ّ فالالً أٝ أفَ فشثٓجً  ّ فالالً أٝ أفَ فشثٓجً ٝثُٔغِٕٔٞ ػ٠ِ ششٝؽْٜ إال ششؽجً فشَّ ٝهجٍ ػ٘ٚ  (ثُٔغ٤ِٖٔ إال طِقجً فشَّ

. 318ص- فٌْ ػ٠ِ أفجد٣غٚ ٝػِن ػ٤ِٜج ثُش٤خ ٗجطش ثُذ٣ٖ ثألُذج٢ٗ- عٖ٘ ثُضشٓز١: أٗظش. فذ٣ظ فغٖ طق٤ـ : ثألُذج٢ٗ

. ثُش٣جع - ٌٓضذز ثُٔؼجسف ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ,1ؽ

 ٓؤخشصٚ: إعضٚ-   

. ٓ٘شٞسثس ُؾ٘ز إف٤جء ثُغ٘ز , ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ:  صقو٤ن298, ص –ٓخضظش طق٤ـ ٓغِْ . ص٢ً ػذذ ثُؼظ٤ْ, أُٔ٘زس١ -   

. 2227:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح إعْ ٖٓ دجع فشثً  , 2/656 –طق٤ـ ثُذخجس١ , ثُذخجس١ -   

- إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سح ثُؼج٤ُٖٔ. ٝثدٖ ه٤ْ ثُؾٞص٣ز. ٝٓج دؼذٛج . ٝٓج دؼذٛج, 29/126- ٓؾٔٞع ثُلضجٟٝ, ثدٖ ص٤ٔ٤ز-  

.  ٝٓج دؼذٛج1/384
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كىذا فيو , ففيو أمر بالكفاء بما اشترطت المرأة  مف شركطو لنفسيا:    كأما الحديث الثاني
.  داللة عمى إباحة  الشركط كالعقكد  إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان 

فيك ,  (المسممكف عمى شركطيـ )كىك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:     كأما الحديث الثالث 
كىذا  أيضان فيو داللة , أمر لممسمميف بأف يمتزمكا ما اشترطكا عمى أنفسيـ مف شركط

إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان  ألنو , كاضحة عمى أف األصؿ  إباحة الشركط كالعقكد
. ال يعقؿ أف يأمر الشارع بالكفاء بالعقكد  كالعيكد كالشركط  إذا لـ تكف أصبل مباحة 

, ففييما نيي مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الغدر:    كأما الحديثاف الرابع كالخامس 
.  العيكد كالعقكد كالمكاثيؽ ـكالغدر ىك نككص عف التزا

: مناقشة األدلة كالراجح منيا : المطمب الرابع 
: () رد ابف حـز عمى الطرؼ الثاني

   قاؿ بأف األدلة كالنصكص التي أكردكىا ليس فييا حجة كال دليؿ عمى رأييـ ألنيا لـ تأت 
كىي . كلكنيا في بعض العيكد كبعض العقكد كبعض النذكر كبعض الشركط, عمى عمكميا

مٍف نذرى أف يطيعى اهللى ):كقكلو, ()(ال نذرى في معصية ):قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
ىذا مع ما جاء مف قكلو صمى اهلل  , () (فميطعوي كمف نذرى أف يعصي اهللى تعالى فبل يعصيو

فصح بيذه النصكص أف تمؾ اآليات . (كؿي شرطو ليسى في كتاًب اهلًل فيك باطؿ: عميو كسمـ
كالخبريف إنما ىي فيمف شرط أك نذر أك عقد أك عاىد عمى ما جاء القرآف كالسنة بإلزامو 

كأف يزني أك يكفر ,ن كال فرؽ عندنا بيف مف عقد أك شرط أك عاىد أك نذر أمران محرما, فقط
كبيف مف عقد أك شرط أك نذر عمى أمرو فيو إسقاط  حؽ ألحدو أك يمنع , أك يقتؿ بغير حؽ

. ألف التفريؽ بيف األمريف ىك تحكـ في الديف في غير محمو كىك باطؿ, مباحان 
ألف عيد اهلل جاء , إف ما استدلكا بو مف آيات إنما ىك حجة لنا كليس ليـ:    كقاؿ أيضان 

كما كاف خبلؼ , كال يضاؼ إلى اهلل إال ما أمر بو ال ما نيى عنو,  مضافا إلى اهلل تعالى
. كمف أضافو إلى اهلل تعالى فقد كذب عميو, ذلؾ فيك عيد إبميس

                                                 

.  ٝٓج دؼذٛج 5/785 –ثإلفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ , ثدٖ فضّ-   

ال ٝكجء ُ٘زس ك٢ ):ٌُٖٝ د٘ض ٓخضِق ٝٛٞ. دجح ثعضخالكٚ سػ٢ هللا ػ٘ٚ, 4/434-ٓغ٘ذ أفٔذ دٖ ف٘ذَ. أفٔذ دٖ ف٘ذَ-  

 . ٝهجٍ ػ٘ٚ فذ٣ظ طق٤ـ. 8/214-ثسٝثء ثُـ٤َِ ك٢ صخش٣ؼ أفجد٣ظ ٓ٘جس ثُغذ٤َ. ثألُذج٢ٗ: أٗظش. (ٓؼظ٤ز هللا 

هجٍ ػ٘ٚ . ثُلظَ ثألٍٝ ك٢ كؼجةَ ثٌُغخ ثُقالٍ ٝرّ ثُقشثّ , 6/208 –ٓغ٘ذ ثفٔذ دٖ ف٘ذَ . أفٔذ دٖ ف٘ذَ -  

. 8/222- ثسٝثء ثُـ٤َِ: ثٗظش. فذ٣ظ طق٤ـ: ثألُذج٢ٗ
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    أما احتجاجيـ بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بأف اإلخبلؼ في الكعد خصمة مف 
كعندنا مف كعد مع , ألف الكعد غير ممـز قضاءن عندنا كعندىـ , النفاؽ فبل حجة ليـ فيو

لذلؾ كاف الكعد مع المأمكر بالكفاء بو , يميف ثـ أخمؼ فبل إثـ عميو إال أف ييكىفِّرر عف يمينو
.   مما أمر اهلل بالكفاء بو أصبلن كالديكف الكاجبة كاألمانات الكاجبة كالحقكؽ المفترضة

فىٍيتـي مف الشركًط أف :    كأما احتجاجيـ بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أحؽي ما أىكى
فكا بو ما اٍستىٍحمىٍمتـي بو الفركج  فإف المقصكد منيا ىنا بالشركط التي أمر اهلل بيا مف . (تيكى

ال بما نيى اهلل عنو مف أف يستحؿ , الصداؽ كالنفقة كالكسكة كالمسكف كالمعاشرة بالمعركؼ
سقاط كاجب أك إيجاب  الفركج بالشركط الفاسدة المفسدة مف تحميؿ حراـ أك تحريـ حبلؿ كاإ

. ساقط 
كثير  )فيك حديث ضعيؼ ألف فيو, (المسممكف عمى شركطيـ ):   كأما احتجاجيـ بحديث

الكليد بف )كىك ىالؾ تركو أحمد كيحيى في الركاية األكلى كفي الركاية الثانية فيو  (بف زيد
كىذا ادعاء غير صحيح ألف الحديث حسف صحيح كما ذكرنا في .كىك مجيكؿ (رباح

. الصفحة قبؿ السابقة
: () رد الجميكر عمى ابف حـز

فبل يعقؿ أف , إذان فيي مباحة,    قالكا لما كاف األصؿ ىك الكفاء بالعقكد كالعيكد كالشركط
كألنيا مأمكر بالكفاء بيا بنص الشارع فبل يمكف  أف , يأمر الشارع بالكفاء بما ىك غير مباح

نما , كال يمكف لشرط أف يبيح أمران محرما كالربا أك الزنا مثبل, تخالؼ نصان أك حكمان شرعيان  كاإ
فالرجؿ لو أف يعطي , يدخؿ الشرط عمى األمر المباح فيكجبو كالزيادة في المير كالثمف

ذا كاف جنس الكفاء كرعاية , زكجتو أك ال يعطييا أما إذا شرط عمى نفسو فيصبح كاجبان  كاإ
إذ ال معنى لؤلمر بالكفاء بالعيكد , العيد مأمكران بو عمـ أف األصؿ صحة العقكد كالشركط

.  كالعقكد إذا كاف األصؿ فييا الحظر
ألنيا : قاؿ, كىذا المعنى ىك الذم أكىـ مف اعتقد أف األصؿ فساد الشركط :    كقالكا أيضا

إما  أف تبيح حرامان أك تحـر حبلالن أك تكجب ساقطان أك تسقط كاجبان كذلؾ ال يجكز إال بإذف 
كىذا الكىـ مردكد ألنو  ما كاف أصمو حرامان فالشرط ال يبيحو كالربا كالكطء في ممؾ , الشارع

                                                 

إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سح . ٝثدٖ ه٤ْ ثُؾٞص٣ز.  ٝٓج دؼذٛج 29/146 –ٓؾٔٞع كضجٟٝ أدٖ ص٤ٔ٤ز  ,  ثدٖ ص٤ٔ٤ز : أٗظش-  

.  ٝٓج دؼذٛج1/384- ثُؼج٤ُٖٔ
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كالزيادة في المير كالثمف  كتأخير , كأما ما كاف مباحان بدكف شرط فالشرط يكجبو, الغير
. االستيفاء 
كاألصؿ فييا عدـ التحريـ , إف العقكد كالشركط ىي مف باب األفعاؿ العادية:     كقالكا

رَّ ): فتبقى عمى اإلباحة حتى يرد دليؿ عمى تحريميا لقكلو تعالى ؿى لىكيـ مَّا حى قىٍد فىصَّ  ـى كى
مىٍيكيـٍ  ذا لـ تكف حرامان لـ تكف فاسدة, () (عى ألف الفساد , كىك عاـ في األفعاؿ كاألعياف كاإ

ذا لـ تكف فاسدة كانت صحيحة خبلفان لمعبادات التي ىي أمكر تكقيفية , ينشأ مف التحريـ كاإ
. ال يعترييا الزيادة كال النقصاف كاألصؿ فييا أنيا التثبت إال بالنص

إف األصؿ فييا :     كلك قيدنا ىذه األفعاؿ العادية كمنيا الشركط كالعقكد بقيد العبادات كقمنا
, فنككف قد أكقعنا الناس في حرج كالحرج مرفكع شرعان , الحظر إال ما أباحو أك أكجبو نص

كألف حياة الناس متطكرة فبل يستغنكف عف أنماط جديدة مف العقكد كالشركط مراعاة لتطكر 
 في الشرع ما يدؿ عمى تحريـ جنس العقكد كالشركط إال ما ثبت تحريمو بعينو سكلي, الحياة

 .
إف األصؿ في العقكد رضا المتعاقديف كمكجبيا ىك ما أكجباه عمى نفسييما :     كقاؿ أيضان 

ـٍ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ ): ألف اهلل قاؿ في كتابو العزيز, بالتعاقد يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ـٍ  ارىةن عىف تىرىاضو مِّرنكي  (. )(إال أىف تىكيكفى ًتجى

ٍنوي نىٍفسان فىكيميكهي ىىًنيئان مًَّريئان  ):     كقاؿ تعالى مءو مِّر ٍُ ـٍ عىف شى . () (فىًإف ًطٍبفى لىكي
ذا كاف ,     فعمؽ جكاز األكؿ بطيب نفس تعميؽ الجزء بشرطو فدؿ عمى أنو سبب لو كاإ

طيب النفس ىك المبيح أكؿ الصداؽ فكذلؾ سائر التبرعات قياسان عميو بالعمة المنصكصة 
ـٍ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ ):ككذلؾ قكلو تعالى, التي دؿ عمييا القرآف يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ـٍ  ارىةن عىف تىرىاضو مِّرنكي لـ يشترط في التجارة إال التراضي كذلؾ يقتضي  , () (ًإال أىف تىكيكفى ًتجى
. أف التراضي ىك المبيح لمتجارة  إال أف تتضمف ما حرمو اهلل كبيع الخمكر مثبلن 

 
 
 

                                                 

. 119-  آ٣ز–عٞسر ثألٗؼجّ -  

 .  29-  آ٣ز–عٞسر ثُ٘غجء - 

 . 4-  آ٣ز–عٞسر ثُ٘غجء -  

 29-  آ٣ز–عٞسر ثُ٘غجء -  
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  : الرأم الراجح
    بعد اإلطبلع عمى رأم الفريقيف كأدلتيما ككجو االستدالؿ عند كؿ فريؽ منيما كمناقشة 
ىذه األدلة مناقشة عممية تبيَّف لي أف الرأم الراجح ىك رأم الفريؽ الثاني كىك رأم جميكر 

إف األصؿ في العقكد اإلباحة إال ما  ):كالذم بيَّنو كدافع عنو اإلماـ ابف تيمية كىك , الفقياء
 . (كاهلل أعمـ, خالؼ نصان أك حكمان شرعيان 

إف أدلة الفريؽ األكؿ أدلة ضعيفة كلـ تقكى عمى دحض كمكاجية :     ككجو الترجيح أكال
. أدلة الفريؽ الثاني التي كانت داللتيا عمى المكضكع قكية ككاضحة كبيَّنة 

إف رأم الفريؽ الثاني الذم رجَّحتو فيو تيسير عمى العباد كىذا يتفؽ مع :     كاألمر الثاني
ألف اإلسبلـ ديف يسر كليس ديف عسر مع مراعاة أف اليسر كالعسر ىك , ركح اإلسبلـ
. المعتبر شرعان 

عىؿى ):    أما رأم الفريؽ األكؿ ففيو حرج عمى األمة كالحرج مرفكع شرعان لقكلو تعالى مىا جى كى
رىجو  ـٍ ًفي الدِّريًف ًمٍف حى مىٍيكي . ()(عى

كعقد ,     كبما أني أثبتي أف األصؿ في العقكد اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان 
فأككف قد أسست لمشؽ األكؿ مف , االستصناع عقده ال يخالؼ نصان أك حكمان شرعيان 

مشركعية عقد االستصناع كاعتباره عقدان مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية كىك أف 
األصؿ في العقكد اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان كبقي الشؽ الثاني كىك حكـ 

.  بيع المعدـك كىذا ما سأتكمـ عنو في المبحث الثاني إف شاء اهلل 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 78-  آ٣ز–عٞسر ثُقؼ -   
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المبحث الثاني 
حكـ بيع المعدـك 

,     عند البحث في حكـ بيع المعدـك في كتب الفقو لـ أجد أنيـ أفردكا لو بابان مستقبلن 
كلكف ىناؾ أقكاؿه متناثرة في كتب الفقو فبعضيـ يحـر بيع المعدـك  كبعضيـ يجيزه 

. كلكف بشركط
:    كسأقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب

عرض الرأم األكؿ كىك عدـ جكاز بيع المعدـك   :المطمب األكؿ
    سنكرد بعض النصكص كاألقكاؿ التي نصت عمى تحريـ بيع المعدـك مف أحاديث كأقكاؿ 

.  لمفقياء في ىذا المطمب 
:-  ما جاء عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ:      أكال 

ركل حكيـ  بف حزاـ  ,  عند اإلنساف سنيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع ما لي. 1   
 سى يأتيني الرجؿي يسألني مف البيًع ما لي: أتيتي رسكؿى اهلًل صمى اهللي عميًو كسمـ فقمتي  ):قاؿ

َـّ أبيعوي ؟ قاؿى  .  () ( عندؾى سى ال تبٍع ما لي: عندم  أبتاعي لوي مفى السكًؽ ث
ـى عف بيًع الحصاًة كبيًع  ):عف أبي ىريرة قاؿى .2    نيى رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم

. ()(ً))الغرر
ـى عف بيًع الثماًر قبؿى أف يبدك صبلحييا.3    عٍف ابف , نيى رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم

ـى نيى عف بيًع النخًؿ حتى يزىك  ):عمر رضي اهللي عنيما أف رسكؿى اهلًل صمى الييع عميًو كسم
  (. )(نيى البائعى كالمشترم, كعف السنبًؿ حتى يبيضى كيأمًف العاىةى 

. ما قالو بعض الفقياء :     ثانيان 
منيا أف  ):قاؿ الكاساني في البدائع عند الكبلـ عف الشركط المتعمقة  بالمعقكد عميو. 1   

فبل ينعقد بيع المعدـك كما لو خطر العدـ كبيع ناتج الناتج بأف قاؿ بعت  كلد , يككف مكجكدان 
 . () (ىذه الناقة

                                                 

فذ٣ظ : هجٍ ػ٘ٚ ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ. 1236:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ٓج ؽجء ك٢ ًشث٤ٛز د٤غ ٓج ٤ُظ ػ٘ذى, 3/16-عٖ٘ ثُضشٓز١-   

. 1292:سهْ ثُقذ٣ظ, 5/132- ثسٝثء ثُـ٤َِ: أٗظش.طق٤ـ

س -  س دٚ صـش٣شثً ػشػٚ ٌُِِٜز : ؿشَّ -ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ. إدشث٤ْٛ ٝآخشٕٝ, ٓظطل٠: أٗظش. خذع: ٝه٤َ ٓؼ٘جٛج, ؿشَّ

. ثُؼ٤ِٔز ؽٜشثٕ- ثٌُٔضذز, 648ص

. دجح إدطجٍ د٤غ ثُٔالٓغز ٝثُٔ٘جدزر ٝثُـشس ٝثُقظجر, ًضجح ثُذ٤ٞع, 3/5 –طق٤ـ ٓغِْ -   

. دجح ث٢ُٜ٘ ػٖ د٤غ ثُغٔش فض٠ ٣ذذٝ طالفٚ, ًضجح ثُذ٤ٞع, 5/11 –طق٤ـ ٓغِْ -   
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كأما الركف الثاني الذم ىك المعقكد عميو فإنو يشترط فيو سبلمتو ): ()قاؿ ابف رشد. 2   
كالغرر ينتفي عف الشيء بأف يككف معمـك الكجكد  معمـك الصفة معمـك , مف الغرر كالربا

. ()(القدر مقدكران عمى تسميمو
لمبائع  )أف يككف معمكمان ليما أم  ): في الكبلـ عف شركط المبيع ()قاؿ البيكتي.    3

. ()( ألف جيالة المبيع غرر فيككف منييان عنيا فبل يصح, (كالمشترم
كال يجكز بيع  ): في معرض حديثو عف شركط المعقكد عميو أم المبيع ()كقاؿ النككم. 4  

 (. )( الضرع باطؿمكبيع المبف ؼ, السمؾ  في الماء كالطير في اليكاء 
 : كجو االستدالؿ  عندىـ عمى  حرمة بيع المعدـك    

التبع )الحديث األكؿ حديث حكيـ  بف حزاـ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :     أكالن 
كىذا العقد إذا كقع يككف باطبلن  لما فيو مف , كىذا النيي يفيد التحريـ , (ماليس عندؾ 

ألف مف الشركط المتعمقة بالمبيع في , احتماؿ الغرر لعدـ قدرتو  عمى الكفاء  بما التـز بو
كفي ىذه الصكرة  التي يبيع فييا شيئان , عقد البيع  أف يككف مكجكدان كمقدكران  عمى تسميمو

غير مكجكد كغير معيف ال بالتعييف كال بالكصؼ يككف فييا إحتماؿ كبير أف ال يجد في 
لذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ,   بو في عقد البيعـالسكؽ ما يشتريو ليؤدم ما التز

.  ( عندؾ سال تبع ما لي ): كسمـ
.  نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  عف بيع الغرر :    ثانيان 

                                                                                                                                                       

 . 5/207–-دذثةغ ثُظ٘جةغ, ثٌُجعج٢ٗ-   

ُٝذ ع٘ز ػشش٣ٖ , هجػ٢ ثُؾٔجػز دوشؽذز, أدٞ ث٤ُُٞذ ثُوشؽذ٢ ثُٔج٢ٌُ, ٛٞ ٓقٔذ دٖ ثفٔذ دٖ ثفٔذ دٖ سشذ: ثدٖ سشذ-  

, ٝدذث٣ز ثُٔؾضٜذ, ثُٔوذٓجس ألٝثةَ ًضخ ثُٔذٝٗز: ٖٝٓ ٓؤُلجصٚ, ٝثٗضٜش إ٤ُٚ سةجعز ثُٔزٛخ ثُٔج٢ٌُ ك٢ صٓجٗٚ, ٝخٔغٔجةز

. 35/443-صجس٣خ ثإلعالّ. ثُزٛذ٢: ثٗظش. ٝصٞك٢ ع٘ز خٔظ ٝصغؼ٤ٖ ٝخٔغٔجةز, ٝثخضظجس ثُٔذغٞؽ

. 1995ّ,د٤شٝس: دثس ثُٔؼشكز  ,4ؽ ,2/172–, دذث٣ز ثُٔؾضٜذ ٜٝٗج٣ز ثُٔوضظذ,  (ٛـ595-520س),ثدٖ سشذ-   

ٗغذز إ٠ُ دٜٞس ٖٓ , (ٛـ1051-1000),ٛٞ ٓ٘ظٞس دٖ ٣ٞٗظ دٖ طالؿ ثُذ٣ٖ دٖ فغٖ دٖ إدس٣ظ ثُذٜٞص٢: ثُذٜٞص٢-  

, ًشجف ثُو٘جع ػٖ ٓضٖ ثإله٘جع:  ٓؤُلجس ٜٓ٘جٙٝٛٞ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘جدِز ًٝجٕ ش٤خ ثُق٘جدِز ك٢ ػظشٙ  ٍٝ,هشٟ ٓظش 

دثس ثُؼِْ , 4ؽ, 7/307- أألػالّ. خ٤ش ثُذ٣ٖ,ثُضس٢ًِ:ثٗظش. ٝثُشٝع ثُٔشدغ ششؿ صثد ثُغضو٘غ, ٝششؿ ٓ٘ض٠ٜ ثالسثدثس

ٝٛٞ كو٤ٚ أط٢ُٞ  .1979ّ,د٤شٝس: ُِٔال٤٣ٖ

. 1984ّ, د٤شٝس:دثس ثُلٌش  , 3/163– , 1ؽ,ًشجف ثُو٘جع ػٖ ٓضٖ ثإله٘جع .   دٖ ٣ٞٗظ إدس٣ظسٓ٘ظٞ, ثُذٜٞص٢-   

ٝٛٞ ٖٓ أدشص ػِٔجء ثُشجكؼ٤ز ُٝذ ع٘ز إفذٟ ,  ثُذ٣ٖ أدٞ صًش٣ج ٣ق٠٤ دٖ ششف ثُذ٣ٖ ثُقضث١٢ٓٛٞ ٓق٢: ث١ُٝٞ٘-  

ٝثٌُٔجٍ , ٝعالع٤ٖ ٝعضٔجةز ك٢ ٗٞث ٢ٛٝ هش٣ز ٖٓ ثُشجّ فلظ ثُٜٔزح ٝصضِٔز ػ٠ِ ػذر ٓشج٣خ ْٜٓ٘ ثٌُٔجٍ عالس ثألسد٢ِ 

ؽٔجٍ ثُذ٣ٖ ػذذ , ثألع١ٞ٘:ثٗظش. ٓجس ع٘ز عش ٝعذؼ٤ٖ ٝعضٔجةز, إعقجم ثُٔـشد٢ ٖٝٓ ٓؤُلجصٚ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ

. د٤شٝس: دثس ثُلٌش ُِطذجػز ٝثُ٘شش, ؽ ػ  , 407ص- ؽذوجس ثُشجكؼ٤ز . (ٛـ772),ثُشف٤ْ

دثس , 1ؽ,  ٝٓج دؼذٛج 77\3- سٝػز ثُطجُذ٤ٖ ٝػٔذر ثُٔلض٤ٖ . (ٛـ676س),ٓق٢٤ ثُذ٣ٖ دٖ ششف دٖ صًش٣ج,ث١ُٝٞ٘ -   

. 1959ّ,د٤شٝس:ثُلٌش
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كالغرر ىك إذا خفي مف الشيء ,     كىذا النيي يفيد بطبلف كؿ عقد بني عمى الغرر
كبيع المبف في الضرع كبيع الناقة  (الخداع): كقيؿ معناه,  كعكاقبو كنتائجو كثمارهقمآالت

. كالشاة عمى أنيا حامؿ كبيع السمؾ في الماء كالطير في اليكاء
أف يمقى : كقيؿ, ىك أف يمقي بحصاة فعمى أم ثكب كقعت فيك لو:   كبيع الحصاة 

. ()(,بالحصاة عمى األرض فيبيعو بقدر ما انتيت إليو الحصاة 
.    ككؿ ىذه األنكاع مف البيكع نيى عنيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما فييا مف غرر

.  كىذا فيو داللة كاضحة عمى عدـ جكاز بيع المعدـك
.  نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا:     ثالثان 

ألنيا قبؿ بدك ,    كسبب النيي ىنا أف الثمار قبؿ بدك صبلحيا تككف في حكـ المعدـك
كقد تككف نتيجتيا بعد بدك صبلحيا أقؿ , صبلحيا ال تأمف اآلفات التي تؤدم إلى ىبلكيا

لذلؾ كاف نيي الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف مثؿ , مف حيث الجكدة كالكمية أك أكثر
ىذه البيكع لما تضمنتو مف غرر ألف المبيع في حكـ المعدـك كىذا فيو داللة عمى حرمو بيع 

.  المعدـك 
  ػشع ثُشأ١ ثُغج٢ٗ ٝٛٞ ؽٞثص د٤غ ثُٔؼذّٝ :ثُغج٢ٗثُٔطِخ 

   مف العمماء الذيف تكممكا في ىذا المكضكع ابف القيـ الجكزية كقد عارض أصحاب الرأم 
: األكؿ القائؿ بعدـ جكاز بيع المعدـك كذكر عدة كجكه منيا

ليس في كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كال في كبلـ أحد :    الكجو األكؿ
نما في السنة الشريفة , مف الصحابة أف بيع المعدـك ال يجكز ال بمفظ عاـ كال بمعنى عاـ كاإ

, النيي عف بيع بعض األشياء المعدكمة كما في النيي عف بيع بعض األشياء المكجكدة
, بؿ الذم كردت بو السنة النيي عف بيع الغرر, فميست العمة في المنع ال العدـ كال الكجكد

كبيع العبد اآلبؽ كالبعير الشارد ,  تسميمو سكاء كاف مكجكدان أـ معدكمان لكىك ما ال يقدر عؿ
ف كاف مكجكدان  إذ مكجب البيع تسميـ المبيع فإف كاف البائع عاجزان عف تسميمو فيك غرر , كاإ

 نيًييى عنو لمغرر ال لمعدـ كما إذا باعو ما تحمؿ ركىكذا المعدـك الذم ىك غر, كمخاطرة
. ىذه الجارية أك ىذه الشاة فالمبيع ال يعرؼ كجكده كال قدره كال صفتو

                                                 

-ششؿ دِٞؽ ثُٔشثّ ٖٓ ؽٔغ أدُز ثألفٌجّ, عذَ ثُغالّ. (ٛـ1182-1059),ٓقٔذ دٖ إعٔجػ٤َ ثٌُقال٢ٗ, ثُظ٘ؼج٢ٗ-  

 شٜجح ثُذ٣ٖ أدٞ ثُلؼَ ثفٔذ دٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔذ دٖ فؾش 17:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ششٝؽٚ ٝٓج ٠ٜٗ ػ٘ٚ , 3/15

 .ٌٓضذز ثُشعجُز ثُقذ٣غز, ثُ٘جشش.  (ٛـ852-773),ثُؼغوال٢ٗ
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فإنو أجاز بيع الثمر بعد , إف الشرع صحح بيع المعدـك في بعض المكاضع:    الكجو الثاني
كمعمـك أف العقد إنما كرد عمى المكجكد كالمعدـك الذم لـ , بدك صبلحو كالحب بعد اشتداده

كمعمـك أنو إذا , كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ  نيى عف بيعو قبؿ بدك صبلحو, يخمؽ بعد
اشتراه  قبؿ الصبلح بشرط القطع كالحصـر  جاز فإنما نيى عف بيعو إذا كاف قصده  

كمف جكز بيعو قبؿ الصبلح كبعده بشرط القطع أك مطمقان  كجعؿ , التبقية إلى الصبلح
مكجب العقد القطع  كحـر بيعو بشرط التبقية  أك مطمقان  لـ يكف عنده لظيكر الصبلح فائدة 

 (.) ( عنو مف ذلؾ كما أذف فيولكلـ يكف فرؽ بيف ما نو
ذا كصؼ المبيع لممشترم ):في معرض كبلمو عف شركط المبيع (  )    قاؿ ابف قدامة كاإ

فذكر لو مف صفاتو ما يكفي في صحة السمـ صح بيعو في ظاىر المذىب كىك قكؿ أكثر 
 . ( )(أىؿ العمـ 

نقاش أدلة الطرفيف كالقكؿ الراجح منيا  : المطمب الثالث
نجد أنيا ال تفيد عدـ جكاز بيع المعدـك ,    عند النظر إلى أدلة أصحاب الرأم األكؿ

. بالتصريح كالداللة القطعية
لك تدبرناه  , (ال تبع ما ليس عندؾ):كىك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:    فالحديث األكؿ

ألف النيي عف بيع ما ليس عند اإلنساف  أم ليس , لكجدنا أف العمة في النيي ىي الغرر
مممككان لئلنساف يرجع إلى الخكؼ مف عدـ القدرة عمى تسميـ المبيع حاؿ ككنو ليس مممككان 

كىذا فيو غرر ألف مف شركط صحة البيع  القدرة عمى تسميـ المبيع كىنا القدرة تككف , لو
 في السكؽ ما يشترم حسب ما أتفؽ عمى بيعو في دألنو ربما ال يج, في دائرة االحتماؿ

كىذا ال يدخؿ  فيو ككف المبيع معدكمان  أك مممككا غائبان ألنو يمكف أف يككف  , العقد األكؿ 
المعدـك أك المممكؾ الغائب مقدكران عمى تسميمو في الكقت المحدد حسب شركط العقد  

. خاصة كأف الفقياء أجازكا تأخير قبض المبيع في بعض البيكع

                                                 

 . 1/463 –إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ  ,  ثدٖ ثُو٤ْ -   

جػ٤ٖ دلِغط٤ٖ ع٘ز إفذٟ : ثدٖ هذثٓز-   َّٔ ٛٞ ٓٞكن ثُذ٣ٖ أدٞ ٓقٔذ ػذذ هللا دٖ ثفٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ هذثٓز ثُق٘ذ٢ِ ُٝذ دؾ

ٝأسدؼ٤ٖ ٝخٔغٔجةز ٝٛجؽش ٓغ أخ٤ٚ إ٠ُ دـذثد ٝفلظ ثُوشإٓ ٝصلوٚ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ػِٔجء ثُٔزٛخ ًجدٖ ثُذط٢ ٝثدٖ 

 أْٛ ثُٔشثؽغ ك٢ ثُلوٚ ثُق٘ذ٢ِ ًٝضجح ٕث٢ُ٘ٔ ٝؿ٤شْٛ ٝثٗضٜش إ٤ُٚ سةجعز ثُٔزٛخ ك٢ صٓجٗٚ ٝأُق ًضجح ثُٔـ٢٘ ٣ٝؼضذش ّ

 5/87- شزسثس ثُزٛخ, ثدٖ ثُؼٔجد: ثٗظش. ثُذشٛجٕ ك٢ ٓغأُز ثُوشإٓ ٝؿ٤َّشٛج ٖٓ ثُٔظ٘لجس ٝصٞك٢ ع٘ز ػشش٣ٖ ٝعضٔجةز 

. 1959ّ, د٤شٝس: دثس ثٌُضجح ثُؼشد٢, 4/82- ثُٔـ٢٘. (ٛـ630س),ٓٞكن ثُذ٣ٖ ػذذ هللا دٖ أفٔذ دٖ ٓقٔذ, ثدٖ هذثٓز-   
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ىذا في بيكع األعياف ): في شرح السنة عمى ىذا الحديث فقاؿ()    كعمؽ االماـ البغكم
ف لـ , دكف الصفات فمك باع قبؿ السمـ في شيء عاـ الكجكد عند المحؿ المشركط يجكز كاإ

. ()(يكف في ممكو حاؿ العقد
يريد بيع العيف دكف بيع ): في معالـ السنف عمى ىذا الحديث فقاؿ()   كعمؽ الخطابي

نما  الصفة أال ترل أنو أجاز بيع السمـ إلى اآلجاؿ كىك بيع ما ليس عند البائع في الحاؿ كاإ
نيى عف بيع ما ليس عند البائع مف ًقبؿ الغرر كذلؾ مثؿ بيع عبده اآلبؽ أك جممو 

. ()(الشارد
أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع  ):الذم ركاه أبك ىريرة كىك:    كالحديث الثاني

,  داللتو أكضح عمى عمتو كىك أف عمة النيي ىي الغرر كليس العدـ, (الحصاة كبيع الغرر
كما لك باع شاة  عمى أنيا , فالنيي ىنا لما في البيع مف جيالة تفضي إلى الغرر كالمنازعة

فكؿ ىذه البيكع عمة النيي فييا كاضحة , حامؿ أك باع السمؾ في الماء أك باع ناتج الناقة
. كىي الجيالة كالغرر كليس العدمية 

نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع النخؿ حتى يزىك كعف بيع  ):   كالحديث الثالث
كىذا الحديث أيضان عمة النيي فيو كاضحة كىي الجيالة , (السنبؿ حتى يبيض كيأمف العاىة

كىك , ألف المبيع لـ تتضح معالمو كصكرتو النيائية مف نضكجو كنمكو , المفضية إلى الغرر
فيذا أمره مجيكؿه , فربما يتمؼ كؿ المحصكؿ أك جزءه منو بعد العقد, معرض لآلفات

لمعاقديف فيو غرر لذلؾ كانت العمة في النيي عف مثؿ ىذه البيكع ىك الخكؼ مف الغرر ال 
.  لعدـ كجكدىا

تدكر حكؿ ما ذكرنا مف عمة النيي عف مثؿ ىذه البيكع  ,    كأقكاؿ الفقياء التي أكردناىا
كما ذكر الكاساني , كليس النيي عف بيع المعدـك بداللة األمثمة التي ذكركىا, ركىك الغر

كالركف الثاني الذم ىك ): ككما قاؿ ابف رشد. () (كبيع ناتج الناتج): كضرب مثاالن بقكلو

                                                 

كو٤ٚ ٓقذط ٝٓلغش , ٣ِوخ دأد٢ ثُغ٘ز ثُذـ١ٞ. (ٛـ510-436),ٛٞ ثُقغ٤ٖ دٖ ٓغؼٞد دٖ ٓقٔذ ثُلشثء: ثالٓجّ ثُذـ١ٞ- 

ٝؿ٤شٙ  (ٓظجد٤ـ ثُغ٘ز)ٝ (ششؿ ثُغ٘ز)ك٢ كوٚ ثُشجكؼ٤ز ٝ (ثُضٜز٣خ)ُٚ , ٖٓ هشٟ خشعجٕ د٤ٖ ٛشثر ٝٓشٝ (دـج)ٗغذز إ٠ُ 

. 2/259 -أألػالّ. ثُضس٢ًِ: أٗظش.(صٞك٢ دٔشٝ ثُشٝر, ٖٓ ثُٔظ٘لجس

. 1983ّ, د٤شٝس: ثٌُٔضخ ثإلعال٢ٓ, 2ؽ, 8/140- ششؿ ثُغ٘ز. (ٛـ516-436)فغ٤ٖ دٖ ٓغؼٞد, ثُذـ١ٞ-  

ٖٓ )كو٤ٚ ٓقذط ٖٓ أَٛ دغش.(ٛـ388-319), دٖ ٓقٔذ دٖ إدشث٤ْٛ دٖ ثُخطجح ثُذغض٢ أدٞ ع٤ِٔجٕدٛٞ فْ: ثُخطجد٢ -  

د٤جٕ )ٓؾِذثٕ ك٢ ششؿ عٖ٘ أد٢ دثٝٝد ٝ( ٓؼجُْ ثُغٖ٘)ُٚ , (أخ٢ ػٔش دٖ ثُخطجح)ٖٓ ٗغَ ص٣ذ دٖ ثُخطجح, (دالد ًجدَ

. 2/273-أألػالّ. ثُضس٢ًِ: أٗظش(.صٞك٢ ك٢ دغش ك٢ سدجؽ ػ٠ِ شجؽ٢ء ٤ٛشٓ٘ذ, (ؿش٣خ ثُقذ٣ظ)ٝ (إػؾجص ثُوشإٓ

 .فٔض: ٗشش ٝصٞص٣غ ٓقٔذ ػ٢ِ ثُغ٤ذ, 3/769- ششؿ عٖ٘ أد٢ دثٝٝد/ٓؼجُْ ثُغٖ٘. (ٛـ388- 309)ثُخطجد٢ -  

 . 5/207–دذثةغ ثُظ٘جةغ  , ثٌُجعج٢ٗ-  
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كال يجكز ) : مككما قاؿ النكك.()(معقكد عميو فإنو يشترط فيو سبلمتو مف الغرر كمف الربا
 (. )(بيع السمؾ في الماء كالطير في اليكاء

: الرأم الراجح كاهلل أعمـ
    كبعد اإلطبلع عمى أدلة الطرفيف مف المانعيف لبيع المعدـك كالمجيزيف لو أرل أف الرأم 

: كىك جكاز بيع المعدـك كلكف بشرطيف :  الراجح ىك الرأم الثاني
بأف يككف مكصكفان كصفان كامبلن ينفي كؿ جيالة , أف ال يفضي إلى جيالة كغرر:     األكؿ

. قد تفضي إلى الغرر 
بأف يككف البائع قادران عمى تسميـ المبيع في الكقت المحدد , القدرة عمى التسميـ:     الثاني

. حسب شركط العقد
فيمكف أف ,    كلك طبقنا ىذيف الشرطيف عمى عقد االستصناع لكجدنا أنيما ينطبقاف عميو

كيمكف , يككف محؿ العقد أم المستصنىع مكصكفان كصفان ينفي كؿ جيالة قد تؤدم إلى الغرر
. تسميمو في الكقت المحدد حسب شركط العقد المتفؽ عمييا

كقمت  , كىك حرية المكمفيف في إنشاء العقكد:كىما المبحث األكؿ,    كبإتماـ ىذيف المبحثيف
. ىك أف األصؿ في العقكد اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك حكمان شرعيان : أف الرأم الراجح فيو
ىك جكاز بيع  : كقمت أف الرأم الراجح فيو, كىك حكـ بيع المعدـك:    كالمبحث الثاني

تأسيسان , أككف قد أسست لبحثي كىك عقد االستصناع كتطبيقاتو المعاصرة. المعدـك 
صحيحان سميمان كذلؾ ألف عقد االستصناع كأف كاف عقدان غير مسمى في األصؿ عند 

جميكر الفقياء إال أنني بيَّنت أنو يجكز لممسمميف أف يستحدثكا مف العقكد ما يمبي حاجاتيـ 
ف كاف بيعا عمى معدـك فقد بيَّنت أنو , الضركرية كعقد االستصناع كفؽ الضكابط الشرعية كاإ

كبذلؾ يككف عقد االستصناع مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية , يجكز بيع المعدـك
  .

 

                                                 

. 2/172–دذث٣ز ثُٔؾضٜذ ,  ثدٖ سشذ-  

  .3/77 –سٝػز ثُطجُذ٤ٖ  , ث١ُٝٞ٘-  
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. تعريؼ عقد االستصناع كفيو مبحثاف : الفصؿ الثاني
. تعريؼ عقد االستصناع عند الحنفية : المبحث األكؿ 
. تعريؼ االستصناع عند الجميكر كىـ المالكية كالشافعية كالحنابمة: المبحث الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 

الفصؿ الثاني 
  االستصناع عقدتعريؼ

:    المعنى المغكم لبلستصناع 
قاؿ تعالى . ( صنعا فيك مصنكع أم عممو–   يصنعو ,صنعو) :جاء في لساف العرب   

ٍنعى اهلًل الًَّذم ) ُي . ()( شىٍيءو  كيؿَّ أىٍتقىفى صي
. () (كىاٍصطىنىٍعتيؾى ًلنىٍفًسي):تعالى قاؿ ,اتخذه:اصطنعو

.  صنعوإلىدعا  :الشيءكاستصنع 
  .أمر مف  بو ما يستنفعأكحرفة الرجؿ كعممو :كالصناعة

. () ( أم صانع حاذؽ:اليديفكرجؿ صنيع 
: الكسيطكجاء في المعجـ     

  . يصنع لوأفطمب منو : كذااستصنع فبلف )
. () ( صناعية بالكسائؿ االقتصاديةاألمةجعؿ : التصنيع

  :العيفكجاء في كتاب     
. ىي الصنَّاعة الدقيقة في عمؿ يدييا : صناعامرأة)

. شبو صيريج عميؽ تتخذ لمماء كتجمع مصانع  :المصنعة
. () (كاألشياء كاآلبار األبنيةما يصنعو العباد مف  :كالمصانع

 .( )(حرفة الصانع كالكتابة كالصناعة) :الصناعة  :المحيطكجاء في القامكس    
منيا تعريفا لغكيا شامبل  بعد استعراض جميع التعاريؼ السابقة استنتجت: الخبلصة

 . مف الصانع فيما يصنعو  معيفطمب عمؿ  :ىك ك لبلستصناع
 

                                                 

  .88آ٣ز - ثَُ٘ٔ  عٞسر-   

  .41آ٣ز- ؽٚ عٞسر -  

 .د٤شٝس: دثس طجدس  , 8/208 –ُغجٕ ثُؼشح  . ثدٖ ٓ٘ظٞس -  

 .ؽٜشثٕ: ثٌُٔضذز ثُؼ٤ِٔز , 527  –ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ  .إدشث٤ْٛ ٝآخشٕٝ, ٓظطل٠  -  

دثس , 2ؽ, ٜٓذ١ ثُٔخض٢ٓٝ ٝإدشث٤ْٛ أُغٔشثة٢: صقو٤ن , 304/ 1  –ًضجح ثُؼ٤ٖ   .ثُخ٤َِ دٖ أفٔذ, ثُلشث٤ٛذ١ -  

. ٛـ1409,إ٣شثٕ: ثُٜؾشر

. 1998ّ, د٤شٝس: ٓؤعغز ثُشعجُز , 6ؽ , 738 ص –ثُوجٓٞط ثُٔق٤ؾ   . ثُل٤شٝصآدجد١  -  
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:     المعنى االصطبلحي لبلستصناع
 نجد , بمختمؼ مذاىبيـ حكؿ مكضكع عقد االستصناعكآرائيـ كتب الفقياء إلىالنظر عند 

 كلـ ينظر لو كعقد مستقؿ مثؿ , عقد االستصناع لـ يفرد لو باب خاص في كتب الفقوأف
عند فقياء المذىب إال  , المسماة في الشريعة اإلسبلميةعقد السمـ كالرىف كغيره مف العقكد

. الحنفي
 في باب عقد السمـ أكردكه فقد ,الشافعية كالحنابمة المالكية ك فقياء المذاىب الثبلثة كىـ   أما

.  عقد السمـ كأحكاـكجكزكه عمى شركط
: لذلؾ قمت بتقسيـ المكضكع إلى مبحثيف كما يأتي

المبحث األكؿ 
 عند الحنفية ستصناعتعريؼ عقد اال

 
 في باب مستقؿ في أكردكه فيـ , االستصناع في المذىب الحنفي كاضحة عقد صكرة   إف

 كبلميـ حكؿ االستصناع كتعريفو نجدىـ إلى كعند النظر ,كتبيـ كاعتبركه عقدان مستقبلن 
 :يقكلكف
لك قاؿ إنساف : بقكلوكبلمو ؿكيبيَّف . ىك عقد عمى مبيع في الذمة  ) :نيسااقاؿ الؾ:    أكال

فا اعمؿ ()ارؼ صأك ()لصانع ًخفاؼ ثمف كذا ب نحاس مف عندؾ أك أديـ مف آنية أك لي خي
. () (يبيِّرف نكع ما يعمؿ كقدره كصنعتو فيقكؿ الصانع نعـك

كيبيَّف . عمى مبيع في الذمة كشرط عممو عمى الصانعقدىك ع: )()مقاؿ السمرقند:    ثانيا
جائز لتعامؿ الناس فبل جـر اختص :  ال يجكز كفي االستحساف أفكالقياس: بقكلولذلؾ 

. () ( كنحكىا بعد بياف القدر كالصفة كالنكع كاألكانيجكازه بما فيو تعامؿ كما في الخؼ
 استصنع :كيبيَّف لذلؾ بقكلو. ىك بيع عيف شرط فيو العمؿ): ()قاؿ السرخسي :    ثالثا

. ()(س آنية مف نحاأك ككزان أك طستان أكالرجؿ عند الرجؿ خفيف 
                                                 

  .247ص-ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش. ٓج ٣ِذظ ثُشؽَ ٖٓ ؽِذ سه٤ن ك٢ هذٓٚ: ثُخق- 

 .517ص–ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ : أٗظش. طجٗغ ثُ٘قجط ثألطلش: ثُظلَّجس-  

  .5/2 –دذثةغ ثُظ٘جةغ   ,ثٌُجعج٢ٗ -  

ٝٛٞ أعضجر , طجفخ صقلز ثُلوٜجء, ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز, ٛٞ ٓقٔذ دٖ أفٔذ أدٞ دٌش ػالء ثُذ٣ٖ ثُغٔشه٘ذ١: ثُغٔشه٘ذ١-  

. 158ص- ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز: أٗظش. صٞك٢ ع٘ز صغغ ٝعالع٤ٖ ٝخٔغٔجةز, ثٌُجعج٢ٗ طجفخ ثُذذثةغ

 .1984ّ,د٤شٝس :دثس ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز  , 1/363 –صقلز ثُلوٜجء  .(ٛـ539س),ػالء ثُذ٣ٖ  ,١ثُغٔشه٘ذ-  
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 كبيَّف لكبلمو .  الذمة ال بيع عمؿمىك بيع عيف مكصكفة ؼ) :() قاؿ ابف عابديف:  رابعا 
. ()(يأتيعمـ مما مي خاص عمى كجو مخصكص مء ىك طمب العمؿ منو في ش: بقكلو

 يقكؿ لصانع أفطمب الصنعة كىك  االستصناع: )()قاؿ الكماؿ بف اليماـ :     خامسا
ك دستا أم برمة تسع كذا كزنيا  أ طكلو كذا كسعتو كذاار اصنع لي خؼؼ الصأكاني أكخؼ 

 ( معو جاز استحسانااآلخر ال يعطي شيئا فيعقد أك كيعطي الثمف ,كذا عمى ىيئة كذا بكذا
() .

 أف الصنعة عمى أىؿىك عقد مقاكلة مع  : )  العدليةاألحكاـفي مجمة رد ك:    سادسا
فَّاؼو كقاؿ لو اصنع أرللك  : لذلؾ بقكلو  شارح المجمةكبيَّف.شيئا ممكاعم  المشترم رجمو ًلخى

 سفينة كيبيف طكليا كعرضيا أك تقاكؿ مع نجار ليصنع لو زكرقا أك, لي زكجٌي خؼ
 أف كذلؾ لك تقاكؿ مع صاحب معمؿ .عقد االستصناعف ا, البلزمة كقبؿ النجاركأكصافيا

 البلزمة كقبؿ أكصافيا كبيف الطكؿ كالحجـ كسائر ديناريصنع لو كذا بندقية كؿ كاحدة بكذا 
  (.) (عقد االستصناعفصاحب المعمؿ ا

    كقد ذىب كثير مف العمماء المعاصريف إلى اعتبار عقد االستصناع عقدان مستقبلن مف 
:  العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية كأذكر منيـ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر

ىك عقد يشترم بو في الحاؿ شيئا مما يصنع يمتـز ):ءقاؿ الدكتكر مصطفى الزرقا:    أكالن 
 .()(البائع تقديمو مصنكعا بمكاد مف عنده بأكصاؼ معينة

                                                                                                                                                       

ٝع٢ٔ دجُغشخغ٢ ٗغذز إ٠ُ عشخظ , ٛٞ ٓقٔذ دٖ أفٔذ دٖ أد٢ عَٜ أدٞ دٌش ثُغشخغ٢ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز: ثُغشخغ٢-  

ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز ك٢ : ثٗظش. ٓجس ع٘ز صغؼ٤ٖ ٝأسدؼٔجةز , ٖٓ ٓؤُلجصٚ ثُٔذغٞؽ ٝششؿ ثُغ٤ش ثٌُذ٤ش, ٢ٛٝ ٖٓ دالد خشثعجٕ

.  158صشثؽْ ثُق٘ل٤ز ص

. د٤شٝس: دثس ثُٔؼشكز , 2ؽ , 15/84 –ثُٔذغٞؽ  . شٔظ ثُذ٣ٖ , ثُغشخغ٢-  

ُٝذ دذٓشن ع٘ز عٔجٕ ٝصغؼ٤ٖ ٝٓجةز , ٛٞ ٓقٔذ أ٤ٖٓ دٖ ػٔش دٖ ػذذ ثُؼض٣ض دٖ أفٔذ دٖ ػذذ ثُشف٤ْ: ثدٖ ػجدذ٣ٖ-  

, ششؿ ٓضٖ ثٌُجك٢: ٝصشى ًغ٤شثً ٖٓ ثُٔؤُلجس ٜٓ٘ج, فلظ ثُوشإٓ ٝٛٞ طـ٤ش, ٝٛٞ ٖٓ آخش ٓشج٤ٛش ػِٔجء ثُق٘ل٤ز, ٝأُق

ًٝضجح سد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثٌُضخ ٝصٞك٢ ع٘ز , ًٝضجح ثُؼوٞد ثُذس٣ز ك٢ ص٘و٤ـ ثُلضجٟٝ ثُقجٓذ٣ز

. 6/42- ثألػالّ. ثُضس٢ًِ: أٗظش. ثع٘ض٤ٖ ٝخٔغ٤ٖ ٝٓجةض٤ٖ دؼذ ثألُق ٛؾش٣ز

دثس ثٌُضخ , 1ؽ ,7/474 – ششؿ ص٣ٞ٘ش ثألدظجس سسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضج. ٓقٔذ أ٤ٖٓ,  ثدٖ ػجدذ٣ٖ -

. 1994ّ,د٤شٝس:ثُؼ٤ِٔز

ٝٛٞ ٖٓ , ٛٞ ٓقٔذ دٖ ػذذ ثُٞثفذ دٖ ػذذ ثُق٤ٔذ ًٔجٍ ثُذ٣ٖ ثُش٤ٜش دجدٖ ثُٜٔجّ ثُغٌ٘ذس١ ثُغ٤ٞثع٢: ثٌُٔجٍ دٖ ثُٜٔجّ-  

أخز ثُؼِْ ػٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼِٔجء ْٜٓ٘ ثُغشثػ ثُش٤ٜش دوجس١ء ثُٜذث٣ز , ُٝذ ع٘ز عٔجٕ ٝعٔج٤ٖٗ ٝعذؼٔجةز, ػِٔجء ثُق٘ل٤ز

ٝثُضقش٣ش ك٢ , ششؿ ثُٜذث٣ز ثُٔغ٠ٔ دلضـ ثُوذ٣ش: ٖٝٓ ًضذٚ, ًٝجٕ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز ثُذجسص٣ٖ ك٢ ٓخضِق ثُؼِّٞ ثُششػ٤ز

.  180-ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز : ثٗظش. صٞك٢ ع٘ز إفذٟ ٝعض٤ٖ ٝعٔجٗٔجةز, ثألطٍٞ ٝؿ٤شٙ ٖٓ ثٌُضخ

: ششًز ٌٓضذز ٝٓطذؼز ٓظطل٠ أُذجد٢ ٝأٝالدٙ,1ؽ ,7/114  –ششؿ كضـ ثُوذ٣ش . ( ٛـ681س),ثٌُٔجٍ,ثدٖ ثُٜٔجّ  - 

. 1970ّ, ٓظش 

. د٤شٝس: دثس ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز, ك٢ٜٔ ثُقغ٢٘٤: صؼش٣خ,  (388) ٓجدر –دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ . ػ٢ِ , ف٤ذس-  

 ٓؾِز ٓؾٔغ – (ثالعضظ٘جع ٝٓذٟ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثالعضغٔجسثس ثإلعال٤ٓز ثُٔؼجطشر  )دقظ دؼ٘ٞثٕ .ٓظطل٠, ثُضسهجء -  

 .ّ  1992 – ؽذٙ –ثُذٝسر ثُغجدؼز ُٔؤصٔش ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ -  233/ 2 –ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ 



 
25 

ىك عقد مع صانع عمى عمؿ شيء معيف في الذمة ):قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي:    ثانيان 
 ما سيصنعو الصانع كتككف العيف كالعمؿ مف ءإف العقد عمى شرا: كبيَّف لكبلمو فقاؿ.

الصانع كاتفاؽ شخصيف عمى صنع أحذية أك آنية أك مفركشات كنحكىا فيك ال يككف إال 
. ( ) (فيما يتعامؿ بو الناس 

: لعقد االستصناعالتعريؼ المختار     
ف التعريؼ أ أرل في تعريؼ االستصناع  التي ذكرتيا العمماءأقكاؿبعد استعراض مجمؿ     

 مبيع ل عؿدىك عؽ: كالذم استنتجتو مف مجمكع التعاريؼ السابقةاألشمؿ لعقد االستصناع
(. في الذمة عمى كجو مخصكص شيًرط فيو العمؿ

: فيوشرح التعريؼ ككجو الترجيح 
التعريؼ المذككر يكافؽ المعنى المغكم فاالستصناع طمب الصنعة كالعقد عقد - 1   

  .استصناع
. الحنفيةغمب فقياء أكعد عند ب فيك عقد كليس ان يخرجو عف ككنو كعد (ان عقد)ككنو - 2   
 عقد عمى منافع كليست عمى عيف ألنيا ,جارةإيخرجو عف ككنو  (مبيع) بأنوكالقكؿ - 3   

 عمؿ كالعيف أم المادة الخاـ مف الصانع بأنو كيقيده ,جارة عمى عمؿإكيخرجو عف ككنو 
. استصناع  عقدى جارة كليستإكلك كانت العيف مف المستصًنع لكانت 

ف يككف أف مف شركط البيع إ ذإ, المطمؽقيد احترز بو عف البيع  (الذمة في)قكؿ اؿك- 4   
  .مقبكضا في المجمس كىنا المطمكب صنعو في الذمةالمبيع 

 كىي بياف ,فيك جامع لشرائط عقد االستصناع (عمى كجو مخصكص )قكؿ اؿما أ-5   
 كىذا يككف ,جنس المعقكد عميو كصفتو كنكعو كقدره ككؿ الصفات الميخًرجة لو مف الجيالة

  .فيما تعارؼ الناس باستصناعو كىذا قيد يخرج مالـ يتعارؼ الناس عمى استصناعو
ف السمـ بيع آجؿ بعاجؿ إ إذ ,يخرجو عف ككنو سمما (شرط فيو العمؿ )بأنوكالقكؿ - 6   

 ألف , كشرط العمؿ يخرجو عف ككنو مصنكعا جاىزا في حاؿ العقد,فيو مبيع في الذمة
 بالمادة المصنكعة قبؿ العقد كرضي بيا المستصًنع انعقد البيع جيء كلك ,الشرط لممستقبؿ

. بالتعاطي كليس عقد استصناع
 :مقكمات االستصناع   

                                                 

. 1989ّ,دٓشن : دثس ثُلٌش , 3ؽ , 4/631- ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ ٝأدُضٚ  .  ٝٛذز,  ثُضف٢ِ٤ -
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مستصًنع كصانع كماؿ مصنكع :ف االستصناع يقـك عمىأمف التعريؼ السابؽ نجد    
. كثمف

ىك طالب الصنعة كقد يككف بنفسو كقد يككف بككيؿ عنو كقد يككف شخصا  :فالمستصًنع   
.  شخصية اعتبارية كمؤسسة مثبلأك جماعة أككاحدا 

المتفؽ  حسب المكاصفات بتصنيعياىك مف يقـك بتحضير المادة الخاـ كيقـك :    كالصانع
. مؤسسة أك جماعة أك كقد يككف فردا عمييا

 شئاؿ إلىىك محؿ العقد كىك المادة الخاـ المراد تصنيعيا كتحكيميا  :الماؿ المصنكع   
  . المستصنىعأك في العقد كيسمى الماؿ المصنكع متفؽ عمييا حسب المكاصفات اؿالمطمكب

 التي يصنع  المادة الخاـ عممو فيىك الماؿ الذم يدفعو المستصًنع لمصانع مقابؿ:الثمف
. العقد في المتفؽ عمييا حسب المكاصفات منيا الشيء المطمكب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني
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 الجميكر   االستصناع عندتعريؼ 
 مف تكمـ كتكسع في الحديث عف االستصناع مف فقياء أكثريعتبر فقياء المالكية    

نما لـ يكردكه في باب مستقؿ أنيـ مع  المالكية كالشافعية كالحنابمةـكه, المذاىب الثبلثة  كاإ
:   يأتي كما(السمـ بالصناعات:) في باب السمـ تحت عنكافأكردكه
 () قمقمان أك () تنكران أك () ما قكؿ مالؾ في رجؿ استصنع طستان : قمت):المدكنة في جاء    
 شيئا مما يعمؿ الناس في أك () قدحاأك ()كاسطنع سرجاا () أك لبدا خفيف أك () قمنسكةأك

 ش٤تج ٓٞطٞكجً  فاستعمؿ لذلؾ,الصنَّاع عند أسكاقيـ التي يستعممكف في آنيتيـأسكاقيـ مف 

 في ىذا أرل :ؿقا, سمفا ىذا أيككف , بعيدان أجبلن س الماؿ أ بعيدان كجعؿ لرأجبلن كضرب لذلؾ 
 كجعؿ ذلؾ مضمكنان عمى الذم يعمميا , بعيداأجبلة التي استعمميا ع ضرب لمسؿإذانو أ

دـ ؽ ك, يعممو رجؿ بعينوأف كليس مف شئو بعينو يريو عممو منو كلـ يشترط ,بصفة معمكمة
 فيذا سمؼ ,أجبلن س الماؿ أ يكميف كلـ يضرب لرأكس الماؿ بعد يـك أ دفع رأكس الماؿ أر

 (.)  .(كصفاا  عمى صفة ـاألجؿ حؿ إذا بو يأتيجائز كىك الـز لمذم عميو 
فو ككيَّفو رَّ  عقد االستصناع ال يجكز عمى ما عأفقد نص الشافعي عمى     أما الشافعية ؼ

عف بيع   اهلل عميو كسمـلنييو صمى كبيع المعدـك ال يجكز , بيع المعدـكألنو ,الحنفيةفقياء 
أتيتي رسكؿى اهلًل صمى اهللي عميًو كسمـ : اإلنساف كما ركل حكيـ  بف حزاـ قاؿما ليس عند 

َـّ أبيعوي ؟ قاؿى سى يأتيني الرجؿي يسألني عف البيًع ما لي: فقمتي  :  عندم  أبتاعي لوي مفى السكًؽ ث
 (.( .) عندؾى سى ال تبٍع ما لي

كلقد سار فقياء الشافعية عمى طريؽ فقياء المالكية في الحديث عف االستصناع مف    
السمـ في )فردكا لو عنكانا كاضحا كىكأ المالكية أف غير . تحت باب السمـإدراجوحيث 

كما ,(لغيرهباب السمؼ في الشئ المصمح )تناكلكه تحت عنكافؼ أما الشافعية, ( الصناعات
 يسمفو في طشت مف نحاس أفال بأس : قاؿ: )يقكؿ فيوحيث  لمشافعي األـكرد في كتاب 

                                                 

. 557ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش.إٗجء ًذ٤ش ٖٓ ثُ٘قجط أٝ ؿ٤شٙ ٣غضخذّ ُِـغ٤َ: ثُطغش-  

 .89ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش. ثُلشٕ ثُز١ ٣ُخذض ك٤ٚ: ثُض٘ٞس -  

 .760ص- ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن. إٗجء طـ٤ش ٖٓ ثُ٘قجط أٝ ثُلؼز ػ٤ّن ثُؼ٘ن: ثُؤوْ-  

. 755ص- ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن. ُذجط ُِشأط ٓخضِق ثألشٌجٍ ٝثألُٞثٕ: ثُوِ٘غٞر-  

ص - دجح ثُالّ-  ٓخضجس ثُظقجؿ . (ٛـ666س),ٓقٔذ دٖ أد٢ دٌش,ثُشثص١,  ثٗظش–ٓج ٣ِذظ ُِٔطش : أُِذذ  - 

 .1987ّ,د٤شٝس: دثس ثٌُضجح ثُؼشد1,٢ؽ,589

 .425ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش . سفَ ثُذثدز: ثُغشػ-  

 .717ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: ثٗظش. إٗجء ُششح ثُٔجء: ثُوذؿ-  
. ٛـ1323,ٓظش: دثس طجدس, 1ؽ ,4/18- -ثُٔذٝٗز ثٌُذشٟ .ثالٓجّ ٓجُي دٖ ثٗظ-  

 3/16-  عٖ٘ ثُضشٓز١– ٖٓ ثُشعجُز 12-عذن رًش ٗظٚ ك٢ طلقز- 
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 مفرغا كبصنعة أك حديد كيشترطو بسعة معركفة كمضركبا أك رصاص أكبيض أ أكحمر أ
ذا , كما ىك في الثيابأجبل كيضرب لو , الرقةأكمعركفة كيصفو بالثخانة   جاء بو عمى ما كاإ

. () (.يقع عميو اسـ الصفة كالشرط لزمو كلـ يكف لو رده
كجدت أنيـ ال يجيزكف عقد ,     أما الحنابمة فمف خبلؿ استعراض آراء فقيائيـ 

كذلؾ كاضح في كتبيـ المعتمدة , االستصناع عمى تعريؼ كتكييؼ المذىب الحنفي
ذكر القاضي كأصحابو أنو ال يصح استصناع سمعة  ):  حيث قاؿ()كاإلنصاؼ لممرداكم

. ( )(ألنو باع ما ليس عنده عمى غير كجو السمـ
كيشرح . كفي شيد كعقيؽ كآنيةو مختمفة الرأس كجياف): ( )     كجاء في الفركع البف مفمح

 الرؤكس كاألكساط أـ ةىؿ يصح في اآلنية المختمؼ: فيقكؿ  في تصحيح الفركعمذلؾ المرداك
:- ال يصح قاؿ فييا كجياف

دراؾ الغايةزال يصح كىك الصحيح جـز بو في مسبكؾ الذىب كالكجي:    أحدىما .  كاإ
فعمى ىذا الكجو يضبط بارتفاع حائطو كدكر , يصح صححو في التصحيح:    الكجو الثاني

. ()(أسفمو كأعبله
 كما قالكه في  جميكركبمقارنة تعريؼ الحنفية كما قالكه في عقد االستصناع كتعريؼ اؿ   

:  ىي  بينيما االختبلؼأكجو أفاالستصناع نجد 
. البيكع أبكاب في باب مستقؿ مف أكردكه :الحنفية-1  
نما أكردكهفمـ يكردكه في باب مستقؿ : الجميكر أما  . السمـ في باب كاإ
  . استحسانا عمى خبلؼ القياس بعدـ جكاز بيع المعدـكأجازكه: الحنفيةف إك-2  
مٍف ): بجكاز السمـ كىك بنص حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـفأجازكه:الجميكر أما

 (. )(أسمؼى في شيء ففي كيؿو معمكـو ككزفو معمكـو إلى أجؿو معمكـو 
                                                 

  .3/130 –ثألّ , ثُشجكؼ٢  - 

أخز , ُٝذ ع٘ز ػشش٣ٖ ٝعٔجٗٔجةز, ٖٓ ػِٔجء ثُق٘جدِز, ٛٞ ػالء ثُذ٣ٖ أدٞ ثُقغٖ ػ٢ِ دٖ ع٤ِٔجٕ ثُٔشدث١ٝ: ثُٔشدث١ٝ-  

صٞك٢ ك٢ . ٝصقش٣ش ثُٔ٘وٍٞ ك٢ صٜز٣خ ػِْ ثألطٍٞ, ثُؼِْ ػٖ ػذر ػِٔجء ْٜٓ٘ ثدٖ ٓلِـ ُٝٚ ػذر ٓؤُلجس ٜٓ٘ج ثإلٗظجف

ثُغقخ ثُٞثدِز ك٢ ػشثةـ ,(ٛـ1295-1236),ٓقٔذ دٖ ػذذ هللا دٖ ف٤ٔذ,ثُ٘ؾذ١: ثٗظش.ع٘ز خٔظ ٝعٔج٤ٖٗ ٝعٔجٗٔجةز

. 1996ّ, د٤شٝس:ٓؤعغز ثُشعجُز, 1ؽ. 740ص- ثُق٘جدِز

ثإلٗظجف ك٢ ٓؼشكز ثُشثؽـ ٖٓ ثُخالف ػ٠ِ ٓزٛخ ثإلٓجّ ثُٔذؾَ . ػالء ثُذ٣ٖ أدٞ ثُقغٖ ػ٢ِ دٖ ع٤ِٔجٕ,ثُٔشدث١ٝ  - 

. 1997ّ, د٤شٝس : دثس إف٤جء ثُضشثط ثُؼشد٢, 2ؽ, 4/300 –أفٔذ دٖ ف٘ذَ 

ُٝذ , ٝٛٞ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘جدِز , طجفخ ًضجح ثُلشٝع , ٛٞ إدشث٤ْٛ دٖ ٓقٔذ دٖ ػذذ هللا دٖ ٓقٔذ دٖ ٓلِـ : ثدٖ ٓلِـ-   

ٝششؿ ثُٔو٘غ , ٝأُل٤ز ثدٖ ٓجُي, ٝثُشجؽذ٤ز, ثُٔو٘غ: ع٘ز خٔظ ػششر ٝعٔجٗٔجةز دذٓشن ٝٗشأ ك٤ٜج ٝفلظ ثُوشإٓ ًٝضذجً ٜٓ٘ج

. 60 ص–ثُغقخ ثُٞثدِز ك٢ ػشثةـ ثُق٘جدِز . ثُ٘ؾذ١: ثٗظش . ٝصٞك٢ ع٘ز أسدغ ٝعٔج٤ٖٗ ٝعٔجٗٔجةز, ك٢ ًضجح ثعٔٚ ثُٔذذع

أدٞ ثُضٛشثء فجصّ ثُوجػ٢ :صقو٤ن ,4/133 –ثُلشٝع . (ٛـ762س),شٔظ ثُذ٣ٖ أدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ أُٔوذع٢ , ثدٖ ٓلِـ  - 

. 1997ّ,د٤شٝس : دثس ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز,1ؽ, 

 2240:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ثُغِْ ك٢ ٤ًَ ٓؼِّٞ, 2/660 –طق٤ـ ثُذخجس١  - 
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. تأخيره لـ يشترطكا تقديـ الثمف في عقد االستصناع كيجكز :الحنفيةف إك-3  
  .أياـ عند المالكية مف ثبلثة أكثر تأخيرهفاشترطكا تقديـ الثمف كال يجكز : الجميكر أما 
. تعيينو عدـ أك المعمكؿ منو  العامؿ أكلـ يشترطكا تعييف: الحنفيةف إك-4  
.  المعمكؿ منو  تعييف العامؿ أكفقد اشترطكا عدـ: الجميكر أما
 إال حنيفة فقد اشترط أبي لئلماـ عدمو خبلفا أك األجؿلـ يشترطكا ضرب : الحنفيةف إك-6  

. ال كقع العقد سمماي ال عقد استصناعإ كأجبلن ييٍضرىبى لذلؾ 
. فقد اشترطكا ضرب األجؿ:   أما الجميكر 

ذا يككف عقد االستصناع فيما تعارؼ فيو الناس أفاشترطكا : الحنفيةف إك-7     كاف فيما كاإ
جؿ صار عقدا أف لـ يضرب لو إ انقمب سممان كأجبلن لـ يتعارؼ فيو الناس كضيًربى لذلؾ 

. فاسدا
 . فمـ يشترطكا أف يككف فيما تعارؼ فيو الناس:     أما الجميكر
 حنفية كالجميكرالفارؽ الجكىرم المتعارض بيف تصكر فقياء اؿأف ة نجد ف كمف ىذه المقار

 أف كنرل ,جميكر عند فقياء اؿتأجيمو كعدـ جكاز الحنفية الثمف عند فقياء تأجيؿىك جكاز 
 تكسيع كتنشيط الحركة إلى أدل الثمف قد تأخير مف جكاز الحنفية فقياء إليوما ذىب 

 كفي ذلؾ يقكؿ , الشرعيةاألحكاـ ؽ كؼإسبلمي مف منظكر األمة اإلسبلميةاالقتصادية في 
 :قاؿ  منو بعضان  كبلما طيِّربا نقتبسءالدكتكر مصطفى الزرقا

نو في العصر الحاضر الذم أس الماؿ لصحة عقد السمـ يرل أ فبسبب اشتراط تعجيؿ ر)
 جانبيا نظاـ االئتماف إلىاتسعت فيو شبكة السمع الصناعية ذلؾ االتساع اليائؿ كاتسع 

 أجزائو في كؿ جزءو مف ة كالخمية العصبية  المنبثة في الجسـ داخؿأصبحالذم  (المداينة)
 في مثؿ ىذا العصر المتطكر لـ يعد عقد السمـ الذم ال ,كمسيطرة عمى حركتو كنشاطو

 إلى يقـك أف فبل بد ,س الماؿ كافيا في كفاء حاجة التعامؿ المتطكرأ  بتعجيؿ رإاليصح 
   . ال يشترط فيو ىذا الشرطآخرجانبو طريؽ 

 السمحة الغراء ذلؾ  اإلسبلمية الشريعةأقرتيا التعامؿ التي أساليبكبالفعؿ قد كجدنا في    
. () ( المنشكد كىك عقد االستصناع اآلخرالطريؽ 

                                                 

 

ٓؾِز ٓؾٔغ , (ػوذ ثالعضظ٘جع ٝٓذٟ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثالعضغٔجسثس ثإلعال٤ٓز ثُٔؼجطشر )دقظ دؼ٘ٞثٕ  .ٓظطل٠ , ثُضسهجء -  

 .  1992ّ-ؽذر  , 2/233- ثُذٝسر ثُغجدؼز ُٔؤصٔش ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ-ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ
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    نستنتج مما سبؽ أف جميكر الفقياء مف الممكية كالشافعية كالحنابمة لـ يجيزكف 
فكه كعقد مستقؿ كما عند الحنفية نما أكردكه تحت باب عقد السمـ , االستصناع كلـ يعرِّر كاإ

عقد عمى مكصكؼ : كبشركط السمـ المبيَّنة عندىـ, كتعريفو عندىـ ىك تعريؼ السمـ كىك
. () (في الذمة أك بيع آجؿ بعاجؿ

  كبعد االنتياء مف البحث في تعريؼ عقد االستصناع عند فقياء الحنفية كالجميكر أرل أف 
تعريؼ الحنفية ىك التعريؼ األشمؿ كاألصكب لعقد االستصناع بما عرَّفكه ككيَّفكه كعقد 

. مستقؿ مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   . 3/289 –ٗلظ ثُٔشؽغ  - 
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. حكـ عقد االستصناع كفيو أربعة مباحث : الفصؿ الثالث 
. حكـ عقد االستصناع عند الحنفية : المبحث األكؿ 
. حكـ االستصناع عند المالكية : المبحث الثاني 
. حكـ االستصناع عند الشافعية : المبحث الثالث 
. حكـ االستصناع عند الحنابمة : المبحث الرابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصؿ الثالث 

حكـ عقد االستصناع 
   اختمؼ العمماء في عقد االستصناع كما بينا سابقا كسأتكمـ عمى ضكء ىذا االختبلؼ في 

. حكـ عقد االستصناع عند الفقياء 
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حكـ عقد االستصناع عند الحنفية  : المبحث األكؿ
أقكاؿ فقياء الحنفية في عقد االستصناع  : المطمب األكؿ

    اتفؽ جميكر فقياء الحنفية  عمى مشركعية عقد االستصناع  فيك جائز عندىـ خبلفان 
. () الذم يكافؽ رأم الشافعي في حكـ االستصناع ()لزفر

:    كقد كرد ىذا االتفاؽ في معظـ كتبيـ المعتبرة كمنيا
أما جكازه فالقياس أف ): جاء في البدائع لمكاساني في معرض كبلمو عف االستصناع - 1  

كقد نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل , ألنو باع ما ليس عند اإلنساف ال عمى كجو السمـ, ال يجكز
عميو كسمـ عف بيع ماليس عند اإلنساف كرخص في السمـ كيجكز استحسانان إلجماع الناس 

. ()(عمى ذلؾ
. ()(جاز استحسانان ): كجاء في شرح فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ- 2  
. ()(كالقياس أنو ال يجكز كفي االستحساف جائز): كجاء في تحفة الفقياء لمسمرقندم- 3  

دليؿ مشركعيتو عند فقياء الحنفية : المطمب الثاني
   كاستدلكا عمى جكاز االستصناع بالسنة كاالستحساف كاإلجماع العممي كالمعقكؿ   

: الدليؿ مف السنة:أكالن 
    فقالكا إف جكاز االستصناع يستند إلى السنة النبكية كما أكرد 

جماع األمة: شارح مجمة األحكاـ العدلية فقاؿ أما السنة فقد , ثبتت مشركعيتو بالسنة كاإ
. () (استصنع النبي صمى اهلل عميو كسمـ الخاتـ

:    ككذلؾ استدلكا بحديث المنبر عمى النحك األتي
اصطنع : ماركاه نافع عف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:   الحديث األكؿ

ثـ إنو جمس عمى , خاتمان مف ذىب ككاف يجعؿ فصو إلى باطف كفو إذا لبسو فصنع الناس
                                                 

٣َْ دٖ ه٤ظ ثُؼ٘ذش١ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز ٖٝٓ صال٤ٓز أد٢ ف٤٘لز ُٝذ ع٘ز ػشش ٝٓتز ٝصٞك٢ ع٘ز عٔجٕ : صكش-   ٛٞ صكش دٖ ُٛز 

, (ٛـ775-696),ٓق٢٤ ثُذ٣ٖ ػذذ ثُوجدس دٖ ٓقٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ ٗظش هللا دٖ عجُْ ,ثدٖ أد٢ ثُٞكجء: ثٗظش. ٝخٔغ٤ٖ ٝٓتز

ثُؾ٤ضر : ٛؾش ُِطذجػز ٝثُ٘شش ٝثُضٞص٣غ,2ؽ. صقو٤ن ػذذ ثُلضجؿ ٓقٔذ ثُقِٞ,207 ص–ثُؾٞثٛش ثُٔؼ٤َّز ك٢ ؽذوجس ثُق٘ل٤ز 

,1993ّ .

–صقلز ثُلوٜجء ,  ٝثُغٔشه٘ذ١ .7/115 –ششؿ كضـ  ثُوذ٣ش , ٝثدٖ ثُٜٔجّ  . 5/2- دذثةغ ثُظ٘جةغ, ثٌُجعج٢ٗ: أٗظش-  

  .2/358  –ثُذسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ , ٝف٤ذس   . 1/363

  .5/2– دذثةغ ثُظ٘جةغ , ثٌُجعج٢ٗ -  

 7/115– ششؿ كضـ ثُوذ٣ش , ثدٖ ثُٜٔجّ-  

 1/363 –صقلز ثُلوٜجء , ثُغٔشه٘ذ١-  

. 2/358 –ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ , ف٤ذس-  
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ال : ثـ قاؿ,  كقاؿ إني كنت ألبس ىذا الخاتـ كأجعؿ فصو مف داخؿ فرمى بوقالمنبر فنزع
كقد رمى بو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ألنو  .( )(كاهلل ال ألبسو أبدان فنبذ الناس خكاتيميـ

ـر عمى الرجاؿ . مصنكع مف ذىب كلبس الذىب حي
ركل البخارم عف , إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ استصنع المنبر:      الحديث الثاني
كا في الًمنبىًر مَـّ عكدهي , أفى رجاالن أتكا سيؿى بف سعدو الساعدم ):أبي حاـز بف دينار كقٍد أىمتىري

مسى عميًو , كاهلًل ًإني ألىعًرؼي مما ىك: فقاؿى , فسألكهي ذلؾى  كلقد رأيتيوي أكؿى يكـو كيضعى كأكؿى يكـو جى
ـى  امرأة قد  )كأرسؿى رسكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ إلى فبلنة : رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم

, ميرم غبلمًؾ النجارى أف يعمؿى لي أعكادان أجمسي عمييفى إذا كمَّمتي الناسى : (سماىا سيؿ 
فأرسمٍت إلى رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , فأمرتوي فعمميا مف طرفاًء الغابًة ثـ جاءى بيا

. () (فأمر بيا فكضعتيا ىاىنا 
 ؿى يا رسك: أف امرأةن مف األنصاًر قالت لرسكًؿ اهللً :    كىناؾ ركاية عف جابر بف عبد اهلل 

فمما , إٍف شئًت, فعممٍت لو المنبرى : اهلًل أال أجعؿي لؾ شيئان تقعدي عميًو فإف لي غبلمان نجاران قاؿ
ًنع . () (كاف يكـي الجمعًة قعدى النبيي صمى اهلل عميو كسمـ عمى المنبًر الذم صي

كمع أنو ليس فييما نص كاضح عمى عقد ,    كبعد النظر كالتدبر في الحديثيف السابقيف
كمع أف حديث المنبر فيو ركاية ثانية تدؿ عمى , كما عرَّفو ككيهفو فقياء الحنفية, االستصناع

إال اف الحديثيف فييما داللة , أف المنبر كاف ىدية مف امرأة لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
كلـ يكف أمران , عمى أف االستصناع كاف أمرا متعارفان عميو زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

كليس في الحديثيف داللة عمى أف استصناع الخاتـ كالمنبر جاء عمى , مستغربان كال مستنكران 
ألنو كما ىك كاضح أف العمؿ كالمادة الخاـ في الخاتـ كالمنبر , طريقة عقد السمـ أك اإلجارة

. كانت مف صاحب العمؿ
  (:)الدليؿ مف االستحساف: ثانيان 

                                                 

س١ , ثدٖ ثألع٤ش-    –ثُٜ٘ج٣ز ك٢ ؿش٣خ ثُقذ٣ظ ٝثألعش ,  ( ٛـ606-544),ٓؾذ ثُذ٣ٖ أدٞ ثُؼجدثس ثُٔذجسى دٖ ٓقٔذ ثُؾضَّ

ٝٛٞ فذ٣ظ . 1979ّ,دثس ثُلٌش , 2ؽ, ؽجٛش ٓقٔذ ثُضث١ٝ ٝ ٓقٔذ ثُط٘جخ٢ : صقو٤ن. دجح ثُظجد ٝثُٕ٘ٞ , 3/56

. 820:سهْ ثُقذ٣ظ, 3/300-إسٝثء ثُـ٤َِ: أٗظش. طق٤ـ

دجح ثُخطذز ػ٠ِ  , 2/397-كضـ ثُذجس١  ششؿ طق٤ـ ثُذخجس١ . (ٛـ852-773),أفٔذ دٖ ػ٢ِ دٖ فؾش , ثُؼغوال٢ٗ -  

ثٌُٔضذز ثُغِل٤ز , ػذذ ثُؼض٣ض دٖ دجص : فووٚ . 917:سهْ ثُقذ٣ظ, ثُٔ٘ذش

 .2095:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ثُ٘ؾجس , 2/623- طق٤ـ ثُذخجس١-  

: ٗوال ػٖ أةٔز ثُلوٚ كوجٍ ء   ثُذًضٞس ٓظطل٠ ثُضسهجٙٓج هجٍثالعضقغجٕ ُٚ صؼش٣لجس ًغ٤شر ثخضشٗج ٜٓ٘ج -  

ثُؼذٍٝ دجُٔغأُز ػٖ فٌْ ٗظجةشٛج إ٠ُ فٌْ أخش ُٞؽٚ أهٟٞ ٣وضؼ٢ ٛزث ثُؼذٍٝ  ٝهذ هغْ  : ثالعضقغجٕ ٛٞ 

   رثالعضقغجٕ ثُو٤جع٢ ٝثعضقغجٕ  ثُؼشٝس:  ثالعضقغجٕ إ٠ُ هغ٤ٖٔ 
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ألف ىناؾ كثيران مف حاجات ,    ككجو االستحساف ىك الحاجة كالضركرة لمتعامؿ باالستضاع
 عميو عرؼ الناس قديمان لكىذا ما جر, الناس ال يسدىا إال التعامؿ كفؽ عقد االستصناع

كاستصناع الناس لمخفاؼ كاألحذية كاألكاني كاستصناع تجييز البيكت مف أبكاب , كحديثان 
فميس كؿ ما يحتاجو الناس , حديدية ك أبكاب خشبية كشبابيؾ كغيرىا مف حاجات الناس

. مكجكدان في األسكاؽ
فقد يحتاج الناس إلى شيء مصنكع مف جنس مخصكص ):     كفي ذلؾ يقكؿ الكاساني

كقمما يتفؽ كجكده عمى المطمكب , كنكع مخصكص عمى قدر مخصكص كصفة مخصكصة
. ()(فيحتاج الناس إلى أف يستصنعكا كلك لـ يجز لكقع الناس في الحرج كالضيؽ

:  الدليؿ مف اإلجماع العممي: ثالثان 
كفي ذلؾ يقكؿ ,     استدؿ فقياء الحنفية مف اإلجماع العممي عمى جكاز عقد االستصناع

كلكنا جٌكزناه استحسانا لمتعامؿ الراجع إلى اإلجماع : الكماؿ بف اليماـ في شرح فتح القدير
 (.) (العممي مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى اليـك ببل نكير

ألنيـ يعممكف ذلؾ في , كيجكز استحسانان إلجماع الناس عمى ذلؾ :م   ككما قاؿ الكاساف
إف أيمتي ال تجتمعي عمى  ):سائر األمصار مف غير نكير كقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

. () (ضبللةو 
ما رأل المسممكفى حسنان فيك عندى اهلًل حسفه كما رأكا قبيحان ):    كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

 (.) (فيك عندى اهلًل قبيحه 
   كالقياس يترؾ باإلجماع كليذا ترؾ القياس في دخكؿ الحماـ باألجر مف غير بياف المدة 

. كمقدار الماء الذم يستعمؿ
                                                                                                                                                       

ٛٞ إٔ ٣ؼذٍ دجُٔغأُز ػٖ فٌْ ثُو٤جط ثُظجٛش  ثُٔضذجدس ك٤ٜج إ٠ُ فٌْ  ٓـج٣ش : هُٞٚ حٝػشف ثالعضقغجٕ  ثُو٤جع٢  

.   ٝأطـ ثعض٘ضجؽجً سثدو٤جط آخش ٛٞ أدم ٝأخل٠ ٖٓ ثألٍٝ  ٌُٝ٘ٚ أهٟٞ فؾز ٝأعذ ٗظ

ٛٞ  ٓج خُٞق ك٤ٚ فٌْ  ثُو٤جط  ٗظشثً  إ٠ُ ػشٝسر ٓٞؽذز أٝ ٓظِقز  ٓوضؼ٤ز عذثً ُِقجؽز  : ٝػشف ثعضقغجٕ  ثُؼشٝسر 

 .أٝ دكؼجً ُِقشػ 

د٤شٝس : دثس ثُلٌش, 7ؽ, 1/77–   ثُٔذخَ ثُلو٢ٜ ثُؼجّ ,ٓظطل٠,ثُضسهجء  : ثٗظش

, 5/3- دذثةغ ثُظ٘جةغ, ثٌُجعج٢ٗ  - 

 115/ .7 –ششؿ كضـ ثُوذ٣ش  , ثدٖ ثُٜٔجّ-  

سهْ , دجح ثُغٞثد ثألػظْ , 2/1303-عٖ٘ ثدٖ ٓجؽز, (ٛـ275-207,)١أدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ دٖ ٣ض٣ذ ثُوض٣ٖٝ, ثدٖ ٓجؽز-  

ثُؼذجسر : ػَِّن ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ ػ٠ِ ثُقذ٣ظ كوجٍ. دثس إف٤جء ثٌُضخ ثُؼشد٤ز,ٓقٔذ كؤثد ػذذ ثُذجه٢: صقو٤ن3950:ثُقذ٣ظ

- ثٌُٔضخ ثإلعال٢ٓ, 1ؽ, ٓقٔذ ٗجطش ثُذ٣ٖ ثُألدج٢ٗ, عٖ٘ ثدٖ ٓجؽز: أٗظش. طق٤قز ٌُٖ ثُقذ٣ظ ػؼ٤ق

.  1998ّ,د٤شٝس

ثٌُٔضخ ثإلعال٢ٓ ,دثس ثُلٌش. ثُلظَ ثُغج٢ٗ ك٢ كؼجةَ ثُغٞس ٝث٣٥جس , 1/379-ٓغ٘ذ ثالٓجّ أفٔذ, أفٔذ دٖ ف٘ذَ -  

عِغِز ثألفجد٣ظ ثُؼؼ٤لز :أٗظش. فذ٣ظ ٓٞهٞف ػ٠ِ ثدٖ ٓغؼٞد:هجٍ ػ٘ٚ ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ. د٤شٝس: ُِطذجػز ٝثُ٘شش

- ثٌُٔضذز ثإلعال٤ٓز,3ؽ, ٓقٔذ ٗجطش ثُذ٣ٖ ثألُذ٘ج٢ٗ . 533: سهْ ثُقذ٣ظ, 2/17- ٝثُٔٞػٞػز ٝأعشٛج ثُغ٤ب ك٢ ثألٓز

. ػٔجٕ
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    كحكؿ ىذا المكضكع يقكؿ الشيخ مصطفى كماؿ التارزم كىك مف العمماء المعاصريف 
بؿ ثبت , كعمى كؿ فإف االستصناع عند الحنفية لـ يثبت بالسنة كحدىا): كبلمان دقيقا فيقكؿ

قرار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليذا النكع مف العقكد الذم اصطمح عميو  باإلجماع كاإ
 إقرار الرسكؿ صمى اهلل عميو ؿكجاء اإلسبلـ فأقره كتينكؽً , العرب كتعاممكا بو مف الجاىمية

كسمـ باستمرار المسمميف عمى التعامؿ بو في عيد الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ إلى يكمنا 
إف أمتي ال تجتمع عمى ): كقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, ىذا بدكف نكير

. ()(ضبللة
كاعتبركه  ,    كتعامؿي المسمميف بيذا النكع مف العقكد يسمى عند الحنفية إجماعان عمميان 

حجة, استنادان إلى قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الذم ركاه عبد اهلل بف مسعكد رضي 
إف اهلل نظر في قمكب العباد فكجد ): إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: اهلل عنو قاؿ

قمب محمد خير قمكب العباد فاصطفاه لنفسو فابتعثو برسالتو ثـ نظر في قمكب العباد بعد 
قمب محمد فكجد قمكب أصحابو خير قمكب العباد فجعميـ كزراء نبيو يقاتمكف عمى دينو فما 

. ()(رأل المسممكف حسنان فيك عند اهلل حسف كما رأكا سيئا فيك عند اهلل سيء
   ككادت كتب الفقو الحنفي تجمع عمى جكاز االستصناع مستندة في ذلؾ إلى السنة 

إال أف األماـ الكاساني زاد شيئان آخر مستندان في ذلؾ إلى , كاإلجماع العممي كاالستحساف
ألف السمـ عقد عمى مبيع في , ألف فيو معنى عقديف جائزيف كىك السمـ كاإلجارة: قاعدة فقاؿ

كما اشتمؿ عمى معنى عقديف جائزيف كاف , كاستئجار الصناع يشترط فيو العمؿ, الذمة
. جائزان 

كاحتيج ,    كبيذا نعمـ أف المذىب الحنفي حؿ مشكمة الصناعات التي تطكرت تطكران غريبان 
ألف السمـ كاإلجارة ال يحبلف كؿ , إلييا في ىذا الزماف أكثر مف كؿ األزمنة الماضية

فيذا العقد بما أحيط بو مف شركط  كمكاصفات , حاجيات العصر في الصناعة كاالستصناع
قد سيؿ عمى الناس أبكاب التعامؿ ككفر ليـ كؿ مقكمات الحياة ببل مشقة كال 

 انتيى كبلـ (.) (مع اجتناب كؿ ما حرمو اهلل كنصت الشريعة عمى بطبلنو, ضرر كال غرر
. التارزم

                                                 

 .عذن رًشٙ ك٢ ثُظلقز ثُغجدوز-  

.  عذن رًشٙ ك٢ ٗلظ ثُظلقز ٌُٖٝ ٛزث ثُ٘ض ثٌُجَٓ ُِقذ٣ظ , 1/379-ٓغ٘ذ ثالٓجّ ثفٔذ-   

 ٓؾِز  ٓؾٔغ  ثُلوٚ  – (ثالعضظ٘جع  ٝثُٔوجٝالس  ك٢ ثُؼظش ثُقجػش  )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ٓظطل٠ ًٔجٍ, ثُضجسص١-  

 . ّ 1992 –ؽذر  -  569/ 2– ثُؼذد ثُغجدغ – ثُذٝسر ثُغجدؼز –ثإلعال٢ٓ 
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: الدليؿ مف المعقكؿ:  رابعان 
    استدؿ الحنفية بأف االستصناع جائز بالدليؿ العقمي كذلؾ بما أكردكه مف أمثمة لبعض 

األمكر التي أباحيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مع ما فييا مف احتماؿ الغرر كنذكر بعضان 
:  ()مما كرد في كتبيـ كما يأتي

    ما كرد عنو صمى اهلل عميو كسمـ مف أنو أعطى الحٌجاـ أجره عندما احتجـ مع أف 
: فعف ابف عباس قاؿ, مقدار الحجامة غير معركؼ عند التعاقد كال كمية الدـ المستخرج

ـى أجرهي ) ا جَّ ـى النبيي صمى اهلل عميو كسمـ كأىعطى الحى . () (اٍحتىجى
.    ككذلؾ إقراره بجكاز بيع الماء مف السقا مع أف كمية الماء المباعة غير محددة

أف النبي صمى ): فعف عائشة رضي اهلل عنيا, ر  ككذلؾ إقراره بجكاز دخكؿ الحماـ بمئز
مع أف ( )(اهلل عميو كسمـ نيى الرجاؿى كالنساءى عف الحماماًت ثَـّ رخصى لمرجاًؿ في الميزار

 .كمية الماء المستيمؾ غير محددة كمدة المكث في الحماـ غير محددة أيضان 
    ككذلؾ لحاجة الناس الماسة إلى ىذا النكع مف العقكد ليسد كثيران مف حاجات الناس 

. خاصة في ىذا العصر الذم تطكرت فيو الصناعات
   فنرل أنو صمى اهلل عميو كسمـ أجاز ىذه العقكد التي كاف يجرم التعامؿ بيا بيف الناس 

كلكنو أقرىا لتعارؼ الناس عمييا كلحاجتيـ , مع فييا مف غرر كجيالة يسيرة, خبلفان لمقياس
ككذلؾ نجد أف عقد االستصناع تعارؼ عميو الناس مف لدف محمد صمى اهلل عميو . إلييا

كىك يمثؿ سدان لكثير مف حاجات الناس الممحة التي اليمكف سدىا إال , كسمـ إلى يكمنا ىذا
. بعقد االستصناع 

: مناقشة أدلة الحنفية: المطمب الثالث
. حديث الخاتـ:     أكال

                                                 

 –صقلز ثُلوٜجء , ٝثُغٔشه٘ذ١ .7/115 –ششؿ كضـ ثُوذ٣ش , ٝثدٖ ثُٜٔجّ . 5/2 –دذثةغ ثُظ٘جةغ , ثٌُجعج٢ٗ: أٗظش-  

1/363 

جّ , 2/672–طق٤ـ ثُذخجس١ -   . 2279:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح خشثػ ثُقؾَّ

 .16ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش. ثإلصثس ٝٛٞ عٞح ٣ق٤ؾ دجُ٘ظق ثألعلَ ٖٓ ثُذذٕ: ث٤ُٔضثس-  

عٖ٘ : أٗظش. ٝٛٞ فذ٣ظ ػؼ٤ق. 2811:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ٓج ؽجء ك٢ دخٍٞ ثُقٔجّ , 4/367- عٖ٘ ثُضشٓز١-   

ٌُ٘ٚ ٣ُؼؼغ دقذ٣ظ آخش سٝثٙ . 2802: سهْ ثُقذ٣ظ, 627ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ ص, فٌْ ػ٠ِ أفجد٣غٚ ٝػِن ػ٤ِٚ, ثُضشٓز١

ٝهجٍ ػ٘ٚ ثُش٤خ  (ٖٓ ًجٕ ٣ؤٖٓ دجهلل ٝث٤ُّٞ ث٥خش كال ٣ذخَ ثُقٔجّ دـ٤ش إصثس):ثُضشٓز١ ٝٛٞ هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

سهْ . 627ص- فٌْ ػ٠ِ أفجد٣غٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ثُش٤خ ثألُذج٢ٗ, عٖ٘ ثُضشٓز١: أٗظش. فذ٣ظ فغٖ ؿش٣خ: ثألُذج٢ٗ

. 2801:ثُقذ٣ظ
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كعندىا يككف العقد ,     قد يقاؿ إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد دفع ثمف الخاتـ مقدمان 
. أك قد يككف جاء بالمادة الخاـ لمصانع كعندىا يككف العقد إجارة, سممان 

    كيرد عمى ذلؾ بأنو لكدفع الثمف مسبقان لنقؿ ذلؾ إلينا خاصة كأف الصحابة قد نقمكا الينا 
. أمكران أقؿ أىمية مف ذلؾ عنو صمى اهلل عميو كسمـ

ف لـ ينقؿ إلينا ,     كأما االحتماؿ الثاني كىك أف يأتي بالمادة الخاـ إلى الصانع فيك كاإ
 في صناعة ةخاص, كذلؾ كلكنو يستبعد ىذا االحتماؿ لعدـ جرياف العرؼ عندىـ عمى ذلؾ

ذا , فما جرل عميو العرؼ قديمان كحديثان أف تككف المادة الخاـ عند صانع الذىب, الذىب كاإ
كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد حـر لبس , قيؿ أف الحديث ينص عمى أف الخاتـ مف ذىب

رد عميو بأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد , كىذا يعتبر طعنان في حجية الحديث, الذىب
استصنع خاتمان مف ذىب أكالن ثـ خمعو كلبس خاتمان مف فضة كعمى ذلؾ فبل تعارض في 

 .حجية الحديث في بابو

 .حديث المنبر:   ثانيا

   اعتيًرضى عمى حجية حديث المنبر في مكضكع االستصناع بالركاية الثانية التي ركاىا 
 اهلًل أال ؿى يا رسك: أف امرأةن مف األنصاًر قالت لرسكًؿ اهللً :البخارم عف جابر بف عبد اهلل

فمما كاف , إٍف شئًت, فعممٍت لو المنبرى : فإف لي غبلمان نجاران قاؿ, أجعؿي لؾ شيئان تقعدي عميوً 
ًنع . () (يكـي الجمعًة قعدى النبيي صمى اهلل عميو كسمـ عمى المنبًر الذم صي

    كعمى ىذه الركاية تككف المرأة ىي التي عرضت العمؿ عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو 
. كسمـ تبرعان منيا كليس طمب استصناع مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

   كيجاب عمى ذلؾ بأف التكفيؽ األقرب لمعقؿ بيف الركايتيف أف الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كلما عممت المرأة , كلـ تكف المرأة مكجكدة, كسمـ طمب أف ييصنىعى لو المنبر ليجمس عميو

بطمب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ جاءت كعرضت عميو األمر كما كرد في ركاية جابر بف 
كاال ال ييرىجح عقبلن أك عادة أف تككف , كبذلؾ يككف األمر طمبان مف الرسكؿ ابتداء, عبد اهلل

الفكرة قد جاءت مف امرأة مف بيف جميع الصحابة كال نقصد بذلؾ الحط مف قدر المرأة في 
اإلسبلـ كلكننا نناقش األمر مف جميع جكانبو خاصة كأف بعض الركايات كما كرد في فتح 

. ()إف الذم طرح الفكرة ىك تميـ الدارم : البارم تقكؿ

                                                 

.  ٖٓ ثُشعجُز– 31عذن رًشٙ ص, 2/623- طق٤ـ ثُذخجس١-  

. 2/398 –كضـ ثُذجس١ ششؿ طق٤ـ ثُذخجس١ . ثُؼغوال٢ٗ -  
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كمف استحسف , أما االستدالؿ باالستحساف فقاؿ البعض إف االستحساف ليس بحجة:    ثالثا
 كىك الخبلؼ في اعتبار االستحساف دليبل أك عدـ ؿفرد ذلؾ لمخبلؼ عمى األص, فقد شىرَّعى 
. فيك عند الحنفية يعتبر دليبلن كعند مف خالفيـ كالشافعية ال يعتبر دليبلن , اعتباره

,    كال أريد أف أناقش حجية االستدالؿ باالستحساف الذم ىك مكضع خبلؼ بيف الفقياء
لذلؾ نقكؿ أف ما استدؿ , كًنقاشينا لو لف يحسـ المسألة فالمسألة مطركحة في كتب األصكؿ

بو الحنفية مف أدلة تحت باب االستحساف ىي أدلة مقبكلة ألف االستحساف عندىـ دليؿ 
. معتبر

 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
حكـ االستصناع عند المالكية 

   قمت في الفصؿ السابؽ في تعريؼ االستصناع أف الجميكر كىـ المالكية كالشافعية 
كما عرَّفو ككيَّفو فقياء الحنفية كأنيـ , كالحنابمة لـ يجيزكا عقد االستصناع كعقد مستقؿ

. لذلؾ فحكـ االستصناع عندىـ ىك حكـ السمـ بتعريفو كتكييفو كشركطو, ألحقكه بعقد السمـ
ألف االستصناع  لـ , لذلؾ سندرس حكـ صكر متفرقة لبلستصناع كفؽ آراء فقياء الجميكر

. يأت عندىـ عمى صكرة كاحدة كما ىك عند الحنفية
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السمـ في ):    أكرد المالكية مكضكع االستصناع في باب السمـ كما ذكرنا تحت عنكاف
كىي تعجيؿ رأس الماؿ كضرب األجؿ كأف , كأجازكه عمى شركط عقد السمـ (الصناعات

ذا تخمؼ , يككف محؿ العقد شيئان مكصكفان في الذمة كأف ال يعيف العامؿ كال المعمكؿ منو كاإ
. شرط مف ىذه الشركط فسد العقد عندىـ كما جاء في كتبيـ

:     كسنذكر بعض الصكر التي أجازكىا مف االستصناع فيما يأتي
قمت ما قكؿ مالؾ في رجؿ استصنع طستان أك : جاء في المدكنة لئلماـ مالؾ قاؿ:      أكال

فاستعمؿ لذلؾ شيئان مكصكفان كضرب لذلؾ أجبلن بعيدان , تكران أك قمقمان أك قمنسكة أك خفيف
أرل في ىذا أنو إذا ضرب لمسمعة التي استعمميا أجبل بعيدان كجعؿ : قاؿ. أيككف ىذا سمفان 

ذلؾ مضمكنان عمى الذم يعمميا بصفة معمكمة كليس مف شئ بعينو يريد عممو منو كال 
يشترط أف يعممو رجؿ بعينو كقدـ رأس الماؿ أك دفع رأس الماؿ بعد يـك أك يكميف كلـ 

كىك الـز لمذم عميو يأتي بو إذا حؿ األجؿ عمى , يضرب لرأس الماؿ أجبل فيذا سمؼ جائز
. () (صفة ما كصفا 

 صكر لعقد السمـ في أربع  ما كرد عف اإلماـ مالؾ فذكر لخص ابف رشد:ثانيان     
 السمـ في كأما):  حكـ كؿ صكرة منيا في مذىب المالكية حيث قاؿكأعطىالصناعات 

:  ىي أقساـ أربعة إلىالصناعات فينقسـ في مذىب ابف القاسـ 
. منوـ المستعمؿ عمؿ مف استعممو كال يعيف ما يعمؿ ؿِّر  ال يشترط الميسى أف:    أكال

.  منوؿما يعـ يشترط عممو كيعيف أف: الثاني   
. اف ال يشترط عممو كيعيف ما يعمؿ منو:    الثالث

. منو يشترط عممو كال يعيف ما يعمؿ أف: الرابع   
 ال يشترط عممو كال يعيف ما يعمؿ منو فيك سمـ عمى حكـ السمـ أف كىك األكؿ قسـ اؿ   فأما

 (.) (س الماؿ أ كتقديـ راألجؿكصؼ العمؿ كضرب ب إالال يجكز 
   كبعد اإلطبلع عمى كبلـ ابف رشد نجده أجاز الصكرة األكلى مف عقد السمـ كلـ يجز 

. ألنيا خالفت أحكاـ السمـ عندىـ كلـ نذكرىا اختصاران لممكضكع, الصكر الثبلث األخرل

                                                 

  .4/18 –ثُٔذٝٗز ثٌُذشٟ ,  ثالٓجّ ٓجُي-  

.     د٤شٝس:دثس طجدس ,2/519- ٓوذٓجس ثدٖ سشذ .(ٛـ520س),ثدٖ سشذ  - 
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في معرض حديثو عٌما يجكز كما ال المالكية  مف فقياء ()قاؿ خميؿ الجندم -   ثالثان 
 ف لـ يدـ فيك سمـإكالشراء مف دائـ العمؿ كالخباز ىك بيع ك) :قاؿ ,يجكز مف بيع السمـ

. () ( العامؿ أكيف المعمكؿ منو م سرج كفسد بتعأك سيؼ عكاستصنا
                                   .عطؼ االستصناع عمى ما يجكز السمـ فيو عمى شرط السمـنجد أنو ؼ   

ىذه تسمى بيعة ):  بقكلو أم الشراء مف دائـ العمؿ ىذا الكبلـ()شرح الحطاب-    رابعان 
 كؿ يأخذ ,كقد كاف الناس يتبايعكف المحـ بسعر معمـك:  قاؿ( المدينة الشتيارىا بينيـ أىؿ

 ككذلؾ كؿ ما يباع في , العطاءإلى الثمف كيتأخر األخذ كيشرع في ان  معمـكيئان يـك ش
 كلـ مأمكنا ككاف العطاء يكمئذ , كؿ يـكيأخذ ما م معمـك يسـبأمر إال كال يككف األسكاؽ
كه ديف .  بديف ان يىرى

كحدثنا مالؾ عف عبد الرحمف المجمر عف  :كقاؿ مف سماع ابف القاسـ مف كتاب الجامع   
 أكمنو كؿ يـك رطبلن نأخذ كنا نبتاع المحـ مف الجزاريف بسعر معمـك  :سالـ بف عبد اهلل قاؿ

 : حسنا قاؿ مالؾأراهني إك:  يدفعكا الثمف مف العطاء قاؿأف ثبلثة كيشترط عمييـ أكرطميف 
  . () (إلى أجؿ فبل بأس بو ككاف الثمف مأمكنا ء كاف العطاإذاسا أ بو بأرلكال 

 الحديث لتعميقا عؿ- : قكلو ابف رشدنسب الحطاب في مكاىب الجميؿ إلى:    خامسان 
 أىؿ كالشتيار ذلؾ مف فعميـ سميت بيعة ,نو معمـك عندىـ مشيكرأيدؿ عمى )- السابؽ
 يشرع أف: لما جرل عميو العمؿ بالمدينة بشرطيف إتباعان  كأصحابو مالؾ أجازه كىذا ,المدينة

 أجاز كليس ذلؾ محض سمـ كلذلؾ ,إليو عند المسمَّـ أصموف يككف أ ك,سمـ فيوأخذ ما أفي 
  .()(  فيوإليوس الماؿ أ رتأخير

    إذان نجد أف ىذا النكع مف البيكع مع الخبلؼ الحاصؿ بيف فقياء المالكية في تكييفو ىؿ 
كليس محض , نجد أنو ليس بيعان بكامؿ أكصافو لعدـ استبلـ المبيع كامبل,  أك سمـعىك بي

نما ىك نك, سمـ لتأخر الثمف إلي العطاء   . مف البيع لو خصائصو الخاصة بوعكاإ
                                                 

ٖٓ ػِٔجء ثُٔج٤ٌُز ك٢ ٓظش ٢ُٝ ثإلكضجء ك٤ٜج ػ٠ِ ,  دٖ إعقجم دٖ ٓٞع٠ ػ٤جء ثُذ٣ٖ ثُؾ٘ذ١ٍٛٞ خ٢ِ: خ٤َِ ثُؾ٘ذ١-  

.  2/315- ثألػالّ. ثُضس٢ًِ: ثٗظش. ٓزٛخ ٓجُي ٖٝٓ ٓظ٘لجصٚ ثُٔخضظش ك٢ ثُلوٚ ٣ٝؼشف دٔخضظش خ٤َِ

 –ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ ُششؿ ٓخضظش خ٤َِ . (ٛـ954س),أدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ ػذذ ثُشفٖٔ ثُٔـشد٢, ثُقطجح-   

. 1995ّ,د٤شٝس: دثس ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز, 1ؽ ,6/516

ُٝذ ع٘ز إفذٟ ٝعض٤ٖ , ٛٞ أدٞ ػذذ هللا ٓقٔذ دٖ ػذذ ثُشفٖٔ دٖ فغٖ دٖ ٓقٔذ ثُشػ٢٘٤ ثالٗذُغ٢ ثُٔج٢ٌُ: ثُقطجح-  

ٖٝٓ ثُؼِٔجء , ٝفلظ ثُوشإٓ طـ٤شثً عْ ثٗضوَ إ٠ُ ٌٓز ٝثُٔذ٣٘ز ٌٝٓظ ك٤ٜٔج كضشر ٖٓ ثُضٖٓ ٣ضِو٠ ثُؼِْ, ٝعٔجٗٔجةز دطشثدِظ

: أٗظش. صٞك٢ ع٘ز أسدغ ٝخٔغ٤ٖ ٝصغؼٔجةز, ثُز٣ٖ ثخز ػْٜ٘ ثُش٤خ ٓٞع٠ ثُقجؽ٢ ٝٓٞع٠ ثُٔشثًش٢ ٝثُغخج١ٝ ٝؿ٤شْٛ

. 8/258- شزسثس ثُزٛخ

  .6/516- ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ. ثُقطجح- 

. ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن - 
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 مف استأجر مف : قاؿأيضا مكضحا صكرة أخرل كىي استصناع البيكت  الحطابكقاؿ   
ًكزىهًلـ : قمت , جازاألجير مف عند () كالجصاآلجير أف عمى ان يبني لو دار  كلـ يشترط أيجى

 السمـ ىؿ يجكز أرأيت: قمت ,نو معركؼ عند الناسإقاؿ ,  بعينوكاآلجر مف الجص شيئا
بف لي إلما قاؿ لو :  قاؿأجبل؟ كالجص لآلجر لـ يضرب إذا كىذا أجبل يضرب لو أالفيو 

 في جص إليوسمـ أ فكأنوىذه الدار فكأنو كٌقت لو ألف كقت بنيانيا عند الناس معركؼ 
جارتو كقت معركؼ إلىجر معركؼ آك . () ( في عمؿ ىذه الدار فمذلؾ جاز كاإ

 فرقكا بيف الشراء مف دائـ العمؿ أنيـ ما قالو فقياء المالكية نجد عمى عد اإلطبلعكب   
. (سرج أككاستصناع سيؼ ) غير دائـ العمؿ فـك, (كالبقاؿكالخباز كالجزار )
حكمو عند فقياء المذىب  ( سرج أككاستصناع سيؼ )الشراء مف غير دائـ العمؿ     ؼ 

س الماؿ أ كمنيا تعجيؿ ر, كشرائطو كخصائصوأحكامو فيأخذالمالكي ىك حكـ السمـ 
  . فسد العقد أحدىماف عيف إمؿ كال المعمكؿ منو ؼا كعدـ تعييف العاألجؿكضرب 
ىك بيع جائز عمى ؼ المدينة أىؿ ما اشتير ببيعة أكالشراء مف دائـ العمؿ عندىـ     كأما 

 يشرع في اخذ ما أف: بشرطيف خبلفا لركاية لمالؾ بعدـ جكازه كىك جائز ,الراجح في مذىبيـ
 كىك عندىـ ينعقد بيعا كليس سمما كلكف بالنظر إليو المسمـ عند أصموف يككف أسمـ فيو كأ

نو ليس بيعا بعينو حقيقة كال سمما محضا كيعمؽ عمى ذلؾ أ طبيعة ىذا العقد نجد إلى
 كمكقؼ الفقو اإلسبلمي االستصناع ), بعنكافالدكتكر عمي حسف الشاذلي في بحث لو 

: فيقكؿ كيناقش ىذه المسألة ,(منو
 :كىيىذه المسألة كما قررىا عمماء مذىب المالكية تحتكم عمى عناصر معينة     
.  يتعاقد المشترم مع شخص دائـ العمؿ أف- 1   
. ف المعقكد عميو كمو غير مكجكد كقت التعاقدإ- 2   
 يعقد أك , كقنطار بكذا كؿ يـك رطميفأياـ مفرقة عمى يأخذىا لجممة إما الشراء إف- 3   

  . معينان يـك عددان  يشترم منو كؿ أفمعو عمى 
. معمـكفي كؿ يـك   البائعيأخذه مقدار ما إف- 4   
. جؿ معمـك كىك العطاءأ إلى الثمف ىنا في صكرتنا مؤجؿ إف- 5   

                                                 

 .124ص- ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ: أٗظش. ٖٓ ٓٞثد ثُذ٘جء: ث٥ؽش ٝثُؾض-  

  .6/518- ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ - 
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 كال شراء شئ بعينو ,إليوس الماؿ أ رتأخيرنو ليس محض سمـ كلذلؾ جاز أ أنفاكقد نقمنا    
ذا ,أكلو شرع في قبض إذا قبض جميعو يتأخر أفحقيقة كلذلؾ جاز  كال  لـ يكف بيعا حقيقة كاإ

 ىك؟  فمامحضان  اسمـ
 , فيك عقد خاص جمع بيف بعض خصائص البيع كبعض خصائص السمـ:بقكلوفيجيب    
 انو يجكز كىك األكؿ: رأياف كحكـ ىذا النكع مف التعاقد في المذىب ,( المدينةأىؿبيعة )كه سـك

. بديف ان  كاعتبره ديفزنو لـ يجأ كالثاني كىي ركاية عف مالؾ ,المشيكر في المذىب
 المدينة أىؿ ىذا النكع مف التعاقد مبنية عمى االستحساف الذم دليمو عمؿ إجازةي   إذان   

  .نو ال يجيز ىذا النكع مف التعاقدإ القياس ؼأما ,كحديث مجمر
كمنيـ  , الحرؼأصحاب المالكية فتحكا بابا لمتعاقد مع إف أقكؿ أف أستطيع: ثـ يقكؿ   

(.  مصنعةأشياء مف إليو يقدمكا ليـ ما يحتاجكف أف الصناعات عمى أصحاب
 عقد  إف:ثـ يقارف ىذا العقد بعقكد التكريد المتعارؼ عمييا في الكقت الحاضر فيقكؿ   

. معيف مكعد مالتكريد ىك عقد يمتـز فيو المكرد بتقديـ سمعة معينة بثمف معيف لجية معينة ؼ
ذا في ىذه الخصائص نو يتفؽ مع عقد التكريد أ خصائص ىذا العقد كجدنا إلى نظرنا    كاإ

 تكافرت فيو جميع الشركط التي نص عمييا إذاعقدا صحيحا كمف ثـ يككف عقد التكريد 
 كبلـ لانتو, ( )(. الذم بيَّناه ما اشترطناه في ىذا العقدإلى باإلضافةالفقياء في عقد البيع 

  .الدكتكر الشاذلي
 كلكف  يجيزكف االستصناعأنيـ نجد , كتب فقياء الممكيةما كرد فيعد اإلطبلع عمى كب   

  .قعمى شركطك تحت باب عقد السمـ
 

 المبحث الثالث

حكـ االستصناع عند الشافعية 
ؽى الشافعية االستصناع بعقد السمـ كالمالكية فأجازكه عمى شركط عقد السمـ ,    اٍلحى

كَّز فقياء , (باب السمؼ في الشئ المصمح لغيره )كأكردكه تحت عنكاف , كأحكامو كقد جى

                                                 

ثُذٝسر ,ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ -,  (ثالعضظ٘جع ٝٓٞهق ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ ٓ٘ٚ )دقظ دؼ٘ٞثٕ  ,فغٖ ػ٢ِ, ثُشجر٢ُ -  

. ّ دضظشف1992, ؽذر, 456-452ص-ثُؼذد ثُغجدغ, ثُغجدؼز
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الشافعية السمـ في كؿ ما يجكز بيعو كتضبط صفاتو كلكنيـ فرقكا بيف ما يصنع مف مادة 
. كاحدة كما يصنع مف مادتيف فقد أجازكا السمـ في ما صنع مف مادة كاحدة 

ال بأس أف يسمفو في طشت كتكر مف نحاس أحمر كأبيض أك رصاص   ):   فقاؿ الشافعي
. كيشترط بسعة معركفة كمضركبان أك مفرغان كبصنعة معركفة كيصفو بالثخانة أك الرقة

.  () (ككذلؾ كؿ إناء مف جنس كاحد ضبطت صفتو كالطست كالقمقـ:    كقاؿ أيضان 
 ما صنع مق, كمف الصكر التي لـ يجزىا الشافعي في االستصناع خشية الجيالة كالغرر

 نحاس كحديد أككلك شرط أف يعمؿ لو طستان مف نحاس ): مف مادتيف غير منضبطتيف فقاؿ
. () (كرصاص لـ يجز ألنيما ال يخمصاف فيعرؼ قدر كؿ كاحد منيما

يجكز السمـ في الزجاج كالطيف كالحصى كحجارة األريحة كاألبنية كاألكاني ):    كقاؿ النككم
. ()فيذكر نكعيا كطكليا كعرضيا كغمظيا كال يشترط التكازف 

كَّز ,  يمكف ضبط صفات المصنكعثحي, ما يصب في القالب:      كأجاز النككم ككذلؾ جى
. ()السمـ في األسطاؿ المربعة لسيكلة ضبط صفاتيا 

كبعد , في كؿ ما يصنع,     كبعد عرض آراء فقياء المذىب الشافعي في مكضكع السمـ
كجدت أف العمة عندىـ في عدـ جكاز السمـ في األشياء المصنكعة مف مادتيف , دراستيا

لذلؾ فإنني أستنتج أنيـ يجيزكف السمـ , ىي الجيالة التي تؤدم إلى الغرر, غير منضبطتيف
. في كؿ ما ييصنع إذا أمكف ضبط صفاتو ضبطان ينفي كؿ جيالة تؤدم إلى الغرر

ذا أمكف ضبط صفات األشياء المصنكعة كانتفت الجيالة عنيا كىذا ما تكصمت إليو ,     كاإ
بحيث يمكف إنتاج اآلالؼ بؿ المبلييف مف , البشرية اليـك مف تقدـ عممي في الصناعات

فيمكف أف نستنتج أنيـ يجيزكف , نفس المنتج بنفس المكاصفات ألنو يصنع باآلالت الحديثة
كىذا ما ,    السمـ في كؿ ما يصنع بشرط أف تضبط صفاتو ضبطان ينفي كؿ جيالة كغرر
.  يتفؽ مع شرط عقد االستصناع عند الحنفية كىك ضبط صفات الشئ المصنكع

    لذلؾ أجد أف المتأخريف مف فقياء المذىب الشافعي قد تكسعكا أكثر في تجكيز السمـ في 
كاألصح صحتو في المختمط بالصنعة ):()بعض الصناعات كما كرد في نياية المحتاج

                                                 

 , 2ؽ , 2/296-ثُٜٔزح ك٢ كوٚ ثإلٓجّ ثُشجكؼ٢. (ٛـ630س),أدٞ إعقجم دٖ ػ٢ِ دٖ ٣ٞعق ثُل٤شٝصآدجد١ , ثُش٤شثص١ -  

 .1959ّ, د٤شٝس :دثس ثُٔؼشكز ُِطذجػز ٝثُ٘شش

. 3/130- أالّ, ثُشجكؼ٢ -  

. 3/316- سٝػز ثُطجُذ٤ٖ, ث١ُٝٞ٘ -  

 .3/319 –ثُٔشؽغ ثُغجدن -  
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مف قطف )كعتابي كىك مركب , المنضبط عند أىؿ الصنعة المقصكد األركاف كما بأصمو
. ()(لسيكلة ضبط كؿ جزء مف ىذه  األجزاء, (مف ابريسـ ككبر)كخز كىك مركب, (كحرير

لعؿ ىذا ىك الذم جعؿ الشيخ :    كحكؿ ىذا المكضكع يتحدث الدكتكر حسف الشاذلي قائبلن 
يفتي بجكاز السمـ في , (مف عمماء الشافعية في العصر الحديث  )محمد نجيب المطيعي 

مثؿ الثبلجة : كأجيزة التمفاز كالمذياع كالسمع المعمرة, األشياء المصنعة في زماننا ىذا
حيث استحدثت في زماننا ىذا مف أسباب الصنعة أدكات لـ تكف , كالغسالة كنحك ذلؾ

 (تمفاز )كالمذياع كالمرناة كىك جياز يأتيؾ بالصكرة كالصكت , معركفة عند أئمتنا السابقيف
ككؿ نكع مف ىذه األنكاع لو مف التركيب , كالثبلجة الكيربائية كالغسالة الكيربائية, مف بعيد

فإف أمكف تحديد النكع , كتنكع القطع كتبايف األجزاء ما يصعب عمى المتعاقديف ضبطو
, ككاف مع الجياز دليؿ مطبكع مكتكب يكضح أجزاءه كمقاديرىا كأبعادىا كقكتيا, كالعبلمة

أما ,  لصنع األجيزة كتكزيعيا جاز السمـةككاف المتعاقداف خبيريف بأسرارىا كككيؿ المؤسس
بحيث يمكف تغيير مصباح أك محرؾ كيكضع بدلو , إذا لـ يكف عميما بدقائؽ ىذه األجيزة

. ()(النعداـ العمـ كاالحاطة بدقائؽ الجياز, أقؿ جكدة أك قديمان فسد السمـ
 
 
 

المبحث الرابع 
حكـ االستصناع عند الحنابمة 

ككجدت أنيـ ال يجيزكنو ,     بحثت في الفصؿ السابؽ تعريؼ االستصناع عند الحنابمة
فو الحنفية كىذا كاضح في كتبيـ كما ذكر المرداكم في اإلنصاؼ , كعقد مستقؿ كما عرَّ

                                                                                                                                                       

ٝٛٞ , ُٝذ ع٘ز صغغ ػشش ٝصغؼٔجةز, ٛٞ ٓقٔذ دٖ أد٢ ثُؼذجط أفٔذ دٖ فٔضر دٖ شٜجح ثُذ٣ٖ ثُش٢ِٓ: ثُشجكؼ٢ ثُظـ٤ش-  

ٜٗج٣ز : ُٝٚ ٓظ٘لجس ٜٓ٘ج, ٢ُٝ ثإلكضجء ػ٠ِ ثُٔزٛخ ثُشجكؼ٢, كو٤ٚ ثُذ٣جس ثُٔظش٣ز ك٢ ػظشٙ فض٠ ُوخ دجُشجكؼ٢ ثُظـ٤ش

.  6/7-ثألػالّ. ثُضس٢ًِ: أٗظش. ٝػٔذر ثُشثدـ, ثُٔقضجػ

 ششؿ إ٠ُ ػٜٗج٣ز ثُٔقضج. شٔظ ثُذ٣ٖ ٓقٔذ دٖ أد٢ ثُؼذجط أفٔذ دٖ فٔضر دٖ شٜجح ثُذ٣ٖ ثُش٢ِٓ , ثُشجكؼ٢ ثُظـ٤ش -  

 1984ّد٤شٝس : دثس ثُلٌش , ؽ ثألخ٤شر , 4/201 –ثُٜٔ٘جػ 

, ؽذر, 2/475-ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ, (ثالعضظ٘جع ٝٓٞهق ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ ٓ٘ٚ),دقظ دؼ٘ٞثٕ, فغٖ, ثُشجر٢ُ-  

1992ّ. 
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أنو ال يصح استصناع سمعة ألنو , ذكر القاضي كأصحابو): كغيره مف فقيائيـ حيث يقكؿ
. () (باع ماليس عنده عمى غير كجو السمـ 

, ةكال يصح فيما يجمع أخبلطان مقصكدة كغير متميز):     كقاؿ ابف قدامة في المغني
. ()(ألف الصفة ال تأتي عمييا, كال في األكاني المختمفة الرؤكس كاألكساط, كالغالية كالند

, كمع ذلؾ فيـ يجيزكف صكران مف االستصناع كالمالكية كالشافعية عمى شركط عقد السمـ
فيـ يجيزكف السمـ في كؿ ما يكزف كيكاؿ مما يضبط بالصفة التي , بشرط ضبط صفاتيا

. تختمؼ األثماف باختبلفيا
بريسـ أك قطف ككتاف ,      ففي مسألة بيع المذركع مف الثياب المختمؼ الغزكؿ كقطف كاإ

آنية مختمفة الرؤكس : كفي مسألة. فإنو يجكز بيعيا مف طالب الصنعة بشرط ضبطيا
الكجو الثاني يصح صححو في التصحيح فعمى ىذا الكجو : كشرحو المرداكم كقاؿ: كجياف

 (. )(يضبط بارتفاع حائطو كدكر أسفمو
ألف , كال يصح في األكاني المختمفة الرؤكس كاألكساط):     كقاؿ ابف قدامة في المغني

أنو يصح السمـ فيو إذا ضبط ارتفاع حائطو كدكر , كفيو كجو آخر. الصفة ال تأتي عميو
ف أسمـ في األكاني التي يمكف : كقاؿ أيضان . ألف التفاكت في ذلؾ يسير, أسفمو كأعبله كاإ

ف أسمـ , كاالسطاؿ القائمة الحيطاف كالطسكت جاز, ضبط قدرىا كطكليا كسمكيا كدكرىا كاإ
كطكلو كعرضو كرقتو كغمظو كقديـ الطبع أك محدث ماضن , في سيؼ ضبطو بنكع حديده

. () (أك غيره كيصؼ قبضتو كجفنو
 

    كبعد عرض أراء فقياء الحنابمة في حكـ االستصناع أجد أنيـ ال يجيزكف االستصناع 
نما يجيزكف صكران مف االستصناع عمى أحكاـ كشركط عقد  كعقد مستقؿ مثؿ الحنفية كاإ

. السمـ كالشافعية كالمالكية
   كأجد أف العمة في منعيـ لكثير مف صكر االستصناع ىي نفس العمة عند الشافعية كىي 

الخشية مف الجيالة في تحديد صفة األشياء المراد استصناعيا مما يؤدم إلى الغرر في 
. العقكد فيؤدم إلى المنازعة بيف الناس

                                                 

 4/300-  ثإلٗظجف,  ثُٔشدث١ٝ -  

 .4/197   –ثُششؿ ثٌُذ٤ش , ثدٖ هذثٓز - 

  .4/300- ثإلٗظجف,  ثُٔشدث١ٝ -  

 .4/197 –ثُٔـ٢٘ , ثدٖ هذثٓز -  



 
46 

   فأستنتج أف الحنابمة كالشافعية يجيزكف السمـ في كؿ ما يصنع إذا امكف ضبط صفاتو 
. ضبطان يزيؿ كؿ جيالة قد تؤدم إلى الغرر في العقكد

كبعد االنتياء مف البحث في حكـ عقد االستصناع عند فقياء المذاىب األربعة أرل أف رأم 
فقياء الحنفية كالقائؿ بجكاز عقد االستصناع كعقد مستقؿ مف العقكد المسماة في الشريعة 

. اإلسبلمية ىك الرأم الراجح كاهلل أعمـ
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ص٤٤ٌق ػوذ ثالعضظ٘جع ٝص٤ٔضٙ ػٖ : ثُلظَ ثُشثدغ 

 .ثُؼوٞد رثس ثُظِز ٝك٤ٚ عضز ٓذجفظ 
. ىؿ ىك عقد أـ كعد : المبحث األكؿ 
. عقد االستصناع كعقد البيع : المبحث الثاني 
. عقد االستصناع كعقد السمـ : المبحث الثالث 
. عقد االستصناع كعقد اإلجارة : المبحث الرابع 

. عقد االستصناع كعقد المقاكلة : المبحث الخامس 
. عقد االستصناع عقد مستقؿ : المبحث السادس 

 
 
 
 
 
 
 

الفصؿ الرابع 

تكييؼ عقد االستصناع كتميزه عف العقكد ذات الصمة 
كعبلقتو , كىؿ ىك عقد أـ كعد,    سأبيف في ىذا الفصؿ التكييؼ الفقيي لعقد االستصناع

 في تكييؼ عقد االستصناع كما يميو مف فصكؿ مكسأقتصر في دراست,  بالعقكد األخرل
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ألف فقياء المذىب الحنفي كحدىـ الذيف بحثكا عقد , عمى آراء فقياء المذىب الحنفي
. كقد جعمتو في ستة مباحث. االستصناع كعقد مستقؿ 

ىؿ ىك عقد أـ كعد : المبحث األكؿ
    قبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كىؿ ىك عقد أـ كعد؟ البد مف معرفة معنى العقد كالكعد 

. ثـ بياف حكـ كؿ منيما

مفيـك العقد كالكعد : المطمب األكؿ
 فانعقد,  العقدة ما يمسكو كيكثقو كمنو بعقدتي الحبؿ عقدان مف باب ضر:     العقد لغةن 

. ()قيؿ عقدت البيع كنحكه كعقدت اليميف 
 (. )ىك ارتباطي إيجابو بقبكؿو عمى كجو مشركع يظير أثره في محمو:    العقد اصطبلحان 

كىك عبارة عف ارتباط ,  المتعاقديف كتعيدىما أمران ـىك التزا: كجاءى في مجمة األحكاـ العدلية
  (. )اإليجاب كالقبكؿ

يستعمؿ الكعد في الخير كالشر كيقاؿ في الخير كعده كعدان كفي الشر كعده :    الكعد لغةن 
 (.)كعيدان كالخيمؼ في الكعد عند العرب كذب كفي الكعيد كـر 

ذا كاف بالشر: كعده األمر:    كقيؿ . ()ىدده بو : مناه بو كاإ
. ()ىك األمنية التي يعطييا شخص آلخر :    الكعد اصطبلحا

. ()كعده بالخير كتكعده بالشر :    كقالكا
.  عمى كؿ منيمابالفرؽ بيف العقد كالكعد كاألثر المترت:المطمب الثاني

مف حيث التعريؼ , الفارؽ الكاضح بينيما,     تبيَّف لنا مف تكضيح مفيـك العقد كالكعد
. كالمفيـك

:-    كسأكضح الفرؽ بينيما مف حيث األثر المترتب عمى كؿ منيما فيما يمي
فبل يجكز ألحد مف الطرفيف اإلخبلؿ , العقد الـز لكؿ مف طرفي العقد ديانةن كقضاءن - 1  

ألنو مف مستمزمات المزـك , كيترتب عميو الضماف, بالعقد أك التراجع عمَّا التـز بو في العقد
                                                 

 .1967ّ, د٤شٝس : ٌٓضذز ُذ٘جٕ  ,160 ص –ثُٔظذجؿ ث٤ُ٘ٔش  .  ثفٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ ػ٢ِ ثُٔش١ء, ثُل٢ٓٞ٤ -  

  .1/262- ثُٔذخَ ثُلو٢ٜ ثُؼجّ,  ثُضسهجء - 

 ( .103 )دسس ثُقٌجّ  ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ   ثُٔجدر , ف٤ذس -  

  .255ص- ثُٔظذجؿ ث٤ُ٘ٔش, ثُل٢ٓٞ٤ -  

  .1043  ص –ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ . إدشث٤ْٛ ,ٓظطل٠-  

ثط , هِؼز ؽ٢ -   ّٝ  .2000ّ, د٤شٝس : دثس ثُ٘لجةظ , 1ؽ ,2/1968- ثُٔٞعٞػز ثُلو٤ٜز ث٤ُٔغشر . ٓقٔذ س

 .1998ّ,دٓشن : دثس ثُلٌش , 2ؽ , 382ص- ثُوجٓٞط ثُلو٢ٜ ُـز ٝثططالفج . عؼذ١ , أدٞ ؽ٤خ -  
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فمتى ما كاف العقد الزمان كاف كؿ كاحد مف طرفي العقد ضامنان فيما التـز بو إلى , في العقد
. الطرؼ اآلخر

كال يترتب عميو , فمكؿ مف طرفي الكعد التراجع عما التـز بو, أما الكعد فميس ببلـز - 2  
, لكنو يمحقو اإلثـ إذا أخمؼ بما كعد, كال يضمف إذا لـ يقـ بااللتزاـ بما كعد بو, أثر قضائي

أربعه مف كفَّ فيو :لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ, ألف اإلخبلؼ بالكعد اعتبر مف آيات المنافقيف
إذا :كمف كانٍت فيو خصمةه منيفَّ كانٍت فيو خصمةه مف النفاًؽ حتى يدعيا, كافى منافقان خالصان 

ذا خاصـى فجٍر  ذا عاىدى غدٍر كاإ ذا كعدى أخمٍؼ كاإ  .()(حدثى كذٍب كاإ

. في االستصناع كىؿ ىك عقد أـ كعد, آراء الفقياء: المطمب الثالث
:    أختمؼ فقياء الحنفية في ذلؾ عمى رأييف ىما

  :الرأم األكؿ
. ()كالصفار , ()الحاكـ الشييد :()    يرل أف االستصناع كعد كليس بعقد كمف ىؤالء

 (.) كمحمد بف مسممة 
ككاف الحاكـ الشييد يقكؿ االستصناع ): ()كجاء في العناية عمى فتح القدير لمبابرتي 

نما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء بو مفركغان عنو كليذا ثبت فيو الخيار لكؿ كاحد , مكاعدة كاإ
. () (منيما

: أدلة الفريؽ األكؿ
: () كعد كليس بعقد بما يأتيع              استدلكا عمى رأييـ بأف االستصنا

                                                 

 .ٖٓ ثُشعجُز- 6عذن رًشٙ ص , 1/35- طق٤ـ ثُذخجس١-  

 . 7/114   –ثُؼ٘ج٣ز  ٓغ كضـ  ثُوذ٣ش , ثُذجدشص٢  - 

ٓقٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ أفٔذ دٖ ػذذث هلل دٖ ػذذ ثُٔؾ٤ذ دٖ إعٔجػ٤َ  دٖ ثُقجًْ ثُش٤ٜش دجُقجًْ ثُش٤ٜذ  : ثُقجًْ ثُش٤ٜذ - 

ثُٔشٝص١  ثُذِخ٢ ٢ُٝ ثُوؼجء دذخجسٟ عْ  ٝالٙ  ثأل٤ٓش طجفخ خشثعجٕ  ٝصثسصٚ  ٝهضَ ش٤ٜذثً  ك٢ سد٤غ ث٥خش  ع٘ز أسدغ  

ثُلٞثةذ , أد٢ ثُقغ٘جس ٓقٔذ ػذذ ثُق٢ ,ث١ٌُِٞ٘ :  ثٗظش–ٝأسدؼ٤ٖ  ٝعالعٔجةز   ٝط٘ق ثُٔخضظش   ٝثُٔ٘ضو٠ ٝثٌُجك٢ 

. د٤شٝس: دثس ثُٔؼشكز ُِطذجػز ٝثُ٘شش , 185ثُذ٤ٜز  ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز ص 

ػوذ ثالعضظ٘جع  ٝػالهضٚ   ) ٛـ  ٗوالً ػٖ دقظ  دؼ٘ٞثٕ 339 ثُوجعْ  ثُظلجس  ثُذِخ٢  صٞك٢ ع٘ز ٝٛٞ أح:  ثُظلَّجس -  

 – ثُذٝسر ثُغجدؼز ُٔؤصٔش  ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ – ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ –ٓقٔذ سأكش عؼ٤ذ  - (دجُؼوٞد ثُؾجةضر 

 . 57ص- رؽجػ ًذشٟ صثد-  ػٖ ؽذوجس ثُلوٜجء–ّ 1992- ؽذر – 698ص

. ثُٔظذس ثُغجدن -  ٛـ 268ٛٞ  أدٞ ػذذث هلل  دٖ ٓقٔذ  دٖ عِٔز  سٟٝ  ػٖ صكش صٞك٢ ع٘ز : ٓقٔذ دٖ ٓغِٔز -  

ٛٞ ٓقٔذ دٖ ٓقٔذ دٖ ٓقٔٞد أًَٔ ثُذ٣ٖ ثُذجدشص٢ ٖٓ ػِٔجء ثُق٘ل٤ز ثُذجسص٣ٖ ك٢ ػظشٙ ُٝذ ع٘ز دؼغ : ثُذجدشص٢-  

ٖٝٓ ,أخز ثُؼِْ ػٖ هٞثّ ثُذ٣ٖ ٓقٔذ دٖ ٓقٔذ ثٌُج٢ً, ػششر ٝعذؼٔجةز ٝع٢ٔ دجُذجدشص٢ ٗغذز إ٠ُ هش٣ز دجدشصج هشح دـذثد

ٝصٞك٢ ع٘ز عش ٝعٔج٤ٖٗ , ٝششؿ ثُلشثةغ, ٝفٞثش٢ ثٌُشجف, ٓؤُلجصٚ ششؿ ثُٜذث٣ز ٝثُٔغ٠ٔ دجُؼ٘ج٣ز ػ٠ِ كضـ ثُوذ٣ش

. 195 ص– ثُذ٤ٜز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز دثٗظشث ُلٞثا. ٝعذؼٔجةز

  .7/114   –ثُؼ٘ج٣ز  ٓغ كضـ  ثُوذ٣ش , ثُذجدشص٢ -  

. 7/115- ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن-  
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كلو أف ال يعمؿ كلك كاف عقدان لكاف مجبران عمى , إف الصانع ليس مجبران عمى العمؿ- 1   
. االلتزاـ بالعمؿ

 الرجكع قأم أف لو الخيار كؿ, إف المستصنع ليس مجبران عمى قبكؿ الشئ المصنكع- 2   
 .كىذا فيو داللة عمى أنو كعد كليس بعقد, عما استصنعو قبؿ تمامو كرؤيتو

كىذا , كالمعدـك ال يصح أف يككف مبيعان , إف عقد االستصناع يككف عمى معدـك- 3   
 فيو داللة أيضان عمى أنو كعد ألف الكعد يككف عمى شئ غير مكجكد

 .كالعقكد ال تبطؿ بمكت أحد العاقديف, إف االستصناع يبطؿ بمكت الصانع- 4   

كيرل اف االستصناع عقد كليس بكعد كقاؿ بيذا الرأم جميكر فقياء الحنفية  : الرأم الثاني
: ()كأدلتيـ عمى ذلؾ ىي

بما أف الصانع يممؾ الدراىـ بقبضيا ففيو داللة عمى أف االستصناع -1   
. ألنو لك كاف كعدان لما ممؾ الدراىـ بقبضيا, عقد ال كعد

كلك كاف كعدان لما جرل فيو , ألنو  قد أجرم في االستصناع القياس كاالستحساف- 2   
 .القياس كاالستحساف

 .كالكعد ال يحتاج إلى خيار الرؤية, إف االستصناع يثبت فيو خيار الرؤية- 3   

كالتقاضي إنما يثبت في الكاجب بالعقكد ال , إف االستصناع يجرم فيو التقاضي- 4   
فإذا ما أخمؼ شخص فيما كعد لشخص آخر ال يحؽ لو الذىاب إلى القضاء , بالمكعكد

 .ليطالبو بالكفاء فيما كعده

, أما فيما ال يتعامؿ بو الناس فبل يجكز, إف االستصناع يجكز فيما يتعامؿ بو الناس- 5   
. أما الكعد فيجكز فيما تعامؿ بو الناس كفيما لـ يتعاممكا بو

:- الرد عمى مف قالكا بأنو كعد
ألف الصانع مجبر عمى , القكؿ بأف الصانع ليس مجبران عمى العمؿ ىك قكؿ مردكد-1   

. كىك الرأم الذم يؤيده أغمب العمماء المعاصريف( )العمؿ عمى رأم المجمة 
قكؿ مردكد لما ركم عف , القكؿ بأف المستصنع ليس مجبرا عمى قبكؿ الشئ المصنكع-2   

األماـ أبي يكسؼ مف أف المستصًنع مجبر عمى قبكؿ الشئ المصنكع إذا جاء مطابقان 

                                                 

. 15/84-ثُٔذغٞؽ, ٝثُغشخغ٢, 5/2-دذثةغ ثُظ٘جةغ, ٝثٌُجعج٢ٗ, 7/114-ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش, ثُذجدشص٢: ثٗظش- 

  .2/361 –دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ , ف٤ذس : أٗظش-  
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كالقكؿ بأف المستصًنع لو الرجكع قبؿ تماـ صنع الشيء المصنكع , لممكاصفات المتفؽ عمييا
 .فيك ممـز بالعقد حاؿ انعقاده عمى رأم المجمة, قكؿ مردكد أيضان 

مثؿ عقد , ككف المعقكد عميو معدكمان ال ينافي أف يككف االتفاؽ بينيما عقدان ال كعدان - 3   
 .السمـ فيك عقد عمى معدـك

القكؿ بأف االستصناع يبطؿ بمكت الصانع أجيب عميو بأف االستصناع فيو شبو - 4   
 باإلجارة لذلؾ يبطؿ بمكت الصانع كىذا ال يمنع أف يككف عقدان 

نرل أف أدلة القائميف , بعد النظر في أدلة الفريقيف كمدل قكتيا: الرأم الراجح كاهلل أعمـ
حي الرأم الثاني كىك أف , بأف االستصناع عقد ال كعد أقكل مف أدلة مخالفييـ كعمى ذلؾ أيرىجِّر

. االستصناع عقد كليس بكعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
عقد االستصناع كعقد البيع 

.     سأبيف في ىذا المطمب أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد البيع

كجو الشبو بيف عقد االستصناع كعقد البيع :المطمب األكؿ
    اعتبر بعض فقياء الحنفية أف عقد االستصناع بيعه محضه أم أنو نفس البيع المطمؽ 

 .  ()بكؿ خصائصو كصفاتو

                                                 

  ..7/115–ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش , ثُذجدشص٢    - 
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    لكف جميكر فقياء الحنفية يرل أف االستصناع نكع مف أنكاع البيكع لو خصائصو 
. المستقمة

كبيع ديف في الذمة بثمف كىك , بيع عيف بثمف: اعمـ بأف البيكع أربعة:      قاؿ السرخسي
فالمعقكد عميو الكصؼ , كبيع عمؿ العيف فيو تبع كىك االستئجار لمصناعة كنحكىما, السمـ

, كبيع عيف شرط فيو العمؿ كىك االستصناع, الذم يحدث في المحؿ بعمؿ العامؿ 
. () (فالمستصنىع فيو مبيع عيف
, كلكنو ليس البيع المطمؽ ,  أف االستصناع نكع مف أنكاع البيكعم   نفيـ مف كبلـ السرخس

ثـ ذكر , بيع عيف بثمف:  كذكر أكليا البيع المطمؽ كىك, حيث قسـ البيع إلى أربعة أنكاع
كلك كاف االستصناع ىك , األنكاع األخرل كآخرىا االستصناع كىك بيع عيف شرط فيو العمؿ

. نفسو البيع المطمؽ لما عده مف أنكاع البيكع المستقمة كلو خصائصو

أكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد البيع : المطمب الثاني
    عمى الرغـ مف أكجو الشبو التي ذكرناىا بيف عقد االستصناع كعقد البيع إال أف ىناؾ 

: أكجو لبلختبلؼ نبيِّرنيا فيما يأتي
 فيو العمؿ كليذا خالؼ طفالمعركؼ أف البيع ال يشتر. اشتراط العمؿ في االستصناع:    أكالن 

. االستصناعي البيعى في ىذا الجانب 
لكف عقد االستصناع , ـيشترط في عقد البيع أف يككف المبيع مكجكدا غير معدك:    ثانيان 

. ىك عقد عمى معدـك
أما في عقد , يشترط في عقد البيع قبض المبيع خاصة إذا كاف مف المنقكؿ:    ثالثان 

. االستصناع فبل يشترط قبض المبيع ال في المنقكؿ كال في غير المنقكؿ
بؿ ىك نكع , كلكنو ليس البيع المطمؽ,    كالذم أراه أف االستصناع نكع مف أنكاع البيكع

خاص مستقؿ يشبو البيع المطمؽ في جكانب معينة كيختمؼ عنو في جكانب أخرل كما بيَّنا 
.  ذلؾ في أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف العقديف في بداية المبحث 

 

المبحث الثالث 
عقد االستصناع كعقد السمـ 

                                                 

 . 15/84- ثُٔذغٞؽ, ثُغشخغ٢ -  
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.    سندرس في ىذا المبحث أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد السمـ

. لمحة مكجزة عف عقد السمـ: المطمب األكؿ
. صؼش٣لٚ:  أٝالً 

 (.) (ىك بيع شيء مكصكؼ في الذمة, أك ىك بيع آجؿ بعاجؿ:    عقد السمـ
 .مشركعيتو:  ثانيا

.    ثبتت مشركعية عقد السمـ بالكتاب كالسنة كاإلجماع
ؿو  ):فقد استدؿ العمماء بقكلو تعالى:    أما الكتاب يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىيفو ًإلىى أىجى
 (.)(مُّمسىمًّمى فىاٍكتيبيكهي 

في تفسير ىذه اآلية حسب ما نقؿ عف ابف عباس  رضي اهلل عنو فقد :  ()    قاؿ الطبرم
ثَـّ قرأى , كأف اهللى أحمَّوي كىأىًذفى فيوً , أشيدي أف السمؼى مضمكفه إلى أجؿو مسمى: قاؿ ابف عباس

. () (اآليةى المذككرةى أعبله
. أف السمـ مف البيكع المباحة التي شممتيا اآلية بعمكميا:     ككجو الداللة

كم , استدؿ العمماء بعدة أحاديث عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: مف السنة كمف ذلؾ ما ري
قدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة كىـ :  قاؿ– رضي اهلل عنيما –عف ابف عباس 

مف أسمؼى في شيء ففي كيؿو معمكـو ككزفو معمكـو  : فقاؿ , يسمفكف في الثمار السنة كالسنتيف
. () (إلى أجؿو معمكـو 

فقاؿ ابف , انعقد اإلجماع عمى مشركعية عقد السمـ كما ذكر كثير مف العمماء:     اإلجماع
. ()( كيكزفؿأجمع العمماء عمى جكاز السمـ في كؿ ما يكا: رشد
. شركطو: ثالثا

                                                 

 –ثُلشٝع , ثدٖ ٓلِـ  , 4/182-  -ٜٗج٣ز ثُٔقضجػ, ٝثُشجكؼ٢ ثُظـ٤ش  , 7/454 –سد ثُٔقضجس , ثدٖ ػجدذ٣ٖ : ثٗظش-  

4/296 

. 282- آ٣ز–عٞسر ثُذوشر -  

ٛٞ ٓقٔذ دٖ ؽش٣ش دٖ ٣ض٣ذ دٖ ًغ٤ش دٖ ؿجُخ أدٞ ؽؼلش ثُطذش١ ٝثإلٓجّ طجفخ ثُضظج٤ٗق ٖٓ أَٛ : ثُطذش١-  

ٝٛٞ ٖٓ ػِٔجء ثُشجكؼ٤ز ثٌُذجس ُٚ دجع ك٢ ٓخضِق ثُؼِّٞ ك٢ ثُوشإٓ ٝثُغ٘ز ٝثُلوٚ , ؽذشعضجٕ ُٝذ ع٘ز أسدغ ٝػشش٣ٖ ٝٓتض٤ٖ

صجس٣خ . ثُزٛذ٢: ثٗظش. (صٜز٣خ ث٥عجس)ًٝضجح  (ثُضلغ٤ش)ًٝضجح  (صجس٣خ ثألْٓ)ٖٝٓ ٓظ٘لجصٚ ًضجدٚ ثُٔشٜٞس ك٢ , ٝثُضجس٣خ

.  23/279-ثإلعالّ

, د٤شٝس: دثس ثُلٌش  , 3/116 –ؽجٓغ ثُذ٤جٕ ػٖ صأ٣َٝ أ١ ثُوشإٓ  . (ٛـ310س),أدٞ ؽؼلش ٓقٔذ دٖ ؽش٣ش ,ثُطذش١ -  

1988ّ .

. ٖٓ ثُشعجُز- 27ص- عذن رًشٙ , 2/660–طق٤ـ ثُذخجس١ -  

. 2/202- دذث٣ز ثُٔؾضٜذ, ثدٖ  سشذ-  
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سنتناكليا بالذكر دكف التفصيؿ كالتعميؽ عمى ما اتفؽ عميو العمماء :  ()   شركط عقد السمـ
: كما اختمفكا فيو كىي

. (أم النسيئة)أف يككف المسمـ كالمسمـ فيو مما يجكز فيو النَّساء :    أكالن 
. أف يككف المسمـ فيو مكجكدان عند حمكؿ األجؿ:     ثانيان 

   ثالثاي أف يقبض الثمف في مجمس العقد فإف تفرقا قبؿ قبض الثمف بطؿ العقد خبلفان لمالؾ 
. الذم يجيز تأخير قبض الثمف يكمان أك يكميف

.  أك بالعدد أك بالصفةفأف يككف المسمـ فيو مقدران بالكيؿ أك الكز:     رابعان 
. أف يككف المسمـ فيو مؤجبلن :    خامسان 
.                      أف يككف الثمف مقدران أك مكيبلن أك مكزكنان :    سادسا
. أف اليعيف المسمـ فيو كأف يعيف ثمر أرض بعينيا:     سابعان 

أكجو الشبو بيف عقد االستصناع كعقد السمـ : المطمب الثاني
, كىك النيي عف بيع المعدـك, إف االستصناع كالسمـ شرع عمى خبلؼ القياس:    أكالن 

مىـ فيو غير مكجكديف حاؿ العقد . فالمستصنىع كالمسى
ككذلؾ مف شركط , مف شركط عقد االستصناع بياف جنس المصنكع كنكعو كصفتو:    ثانيان 

. عقد السمـ أيضان بياف نكع المسمـ فيو كجنسو ككزنو كصفتو
. يشترط في عقد االستصناع كعقد السمـ بياف مكاف تسميـ المستصنع كالمسمـ فيو:    ثالثان 
كأف , ال يصح أف يتضمف عقد االستصناع كعقد السمـ شكبلن مف أشكاؿ الربا:    رابعان 

. يستصنع خاتمان ذىبان كيدفع ثمنو ذىبان بفارؽ بينيما
. كبلىما نكع مف أنكاع البيكع كلكف لو خصائصو كصفاتو:     خامسان 

 

 .أٝؽٚ ثالخضالف د٤ٖ ػوذ ثالعضظ٘جع ٝػوذ ثُغِْ:  ثُٔطِخ ثُغجُظ
أما في عقد السمـ فيجب دفعو في مجمس , يمكف تأجيؿ الثمف في عقد االستصناع:    أكالن 
كىذا ىك الفارؽ الجكىرم بيف , كال يجكز تأخيره إال ليكميف أك ثبلثة عمى رأم المالكية, العقد

. العقديف
. كال يشترط العمؿ في عقد السمـ, يشترط في عقد االستصناع العمؿ:    ثانيان 

                                                 

, 4/128- ثُلشٝع, ٝثدٖ ٓلِـ, 3/296- سٝػز ثُطجُذ٤ٖ, ٝث١ُٝٞ٘ , 6/476- ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ, ثُقطجح: ثٗظش-  

 .5/307- دذثةغ ثُظ٘جةغ, ٝثٌُجعج٢ٗ
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أما عقد السمـ فغالبان , يككف محؿ العقد في االستصناع األشياء التي يمكف تصنيعيا:    ثالثان 
. ما يككف في غير المصنكعات خاصةن عند الحنفية

إذا ذكر األجؿ في االستصناع فيك عمى سبيؿ التعجيؿ في تسميـ الشيء :    رابعان 
. أما في السمـ فيك عمى سبيؿ اإلبطاء, المصنكع
. كال يشترط في عقد االستصناع, يشترط ضرب األجؿ في عقد السمـ:    خامسان 
. أما عقد السمـ فبل يبطؿ, يبطؿ عقد االستصناع بمكت أحد العاقديف:    سادسان 

نجد أف عقد االستصناع عقد , مف ىذه الدراسة كالمقارنة بيف عقد االستصناع كعقد السمـ
ف تشابو مع عقد السمـ في بعض الكجكه . مستقؿ في صفاتو كخصائصو كأحكامو كاإ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

المبحث الرابع 
 عقد االستصناع كعقد اإلجارة 

. سأبيف أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد اإلجارة في ىذا المبحث

. لمحة مكجزة عف عقد اإلجارة: المطمب األكؿ
. تعريفيا: أكال

 (.)(بيع منافع معمكمة بعكض معمـك:    اإلجارة

                                                 

. 4/732-ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ ٝأدُضٚ, ٝثُضف٢ِ٤, 4/256-دذثةغ ثُظ٘جةغ, ثٌُجعج٢ٗ: ثٗظش-  
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. مشركعيتيا: ثانيا
   كقد ثبتت مشركعيتيا بالكتاب كالسنة 

ٍرتى اٍلقىًكمي  ):قاؿ تعالى:    فمف الكتاب ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى ا يىأىبىًت اٍستىٍئًجٍرهي ًإفَّ خى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى
. فعمؿ مكسى عميو السبلـ باألجرة فيو داللة عمى مشركعيتيا, ()(األىًميفي 

ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ  ):كقاؿ تعالى ٍعفى لىكي ٍإٌف أىٍرضى ًُ ففي اآلية داللة أيضان عمى , ()(ؼى
. مشركعية اإلجارة ألنو أجاز اإلرضاع باألجرة

ـى كأبك : قالت عائشة رضي اهلل عنيا:    كمف السنة استأجرى رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم
بكرو رجبلن مف بني الدهيًؿ ىاديان خريتان كىك عمى ديًف كفاًر قريشو فدفعا إليو راحمتىيًيما ككاعىداهي 

. ( )(غارى ثكرو بعدى ثبلًث لياؿو فأتاىما براحمتىييما صبحى ثبلث 
 اهللي نبيان إال ثى ما بع:    كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

ـى فقاؿى أصحابوي كأنتى ؟ فقاؿى    (. )(نعـٍ كنتي أرعى عمى قراريطى ألىًؿ مكة: رعى الغن
. ()مف أحكاـ اإلجارة كآدابيا: ثالثا

فيي بيع عمؿ :  في مبسكطوم    كاإلجارة كالبيع ألنيا مف أنكاع البيكع كما ذكر السرخس
 (. )(العيف فيو تبع

ًكم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ,    كال يجكز فييا الجيالة كالغرر ال : لما ري
كال تناجشك كال تبايعكا بإلقاء , كال يخطب عمى خطبة أخيو, يساـك الرجؿ عمى سـك أخيو

 (.)(كمف استأجر أجيران فميعممو أجره, الحجر
أك , ال تجكز اإلجارة إال بأجرة مسماة معمكمة كأجؿ معركؼ:    كقاؿ ابف رشد في المقدمات

أك عمؿ , ما يقـك مقاـ األجؿ مف المسافة فيما يحمؿ أك تكفيو العمؿ بتمامو فيما يستعمؿ
 (.)(مكصكؼ أك عرؼ في العمؿ كالخدمة

                                                 

. 26-آ٣ز-عٞسر ثُوظض-  

. 6-آ٣ز–عٞسر ثُطالم -  

 2264:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح إرث ثعضأؽش أؽ٤شثً ٤ُؼَٔ ُٚ دؼذ عالعز أ٣جّ, 666/ 2- طق٤ـ ثُذخجس١- 

. 2262:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح سػ٢ ثُـْ٘ ػ٠ِ هشثس٣ؾ, 2/665–طق٤ـ دخجس١ -  

 ثإلعال٢ٓ ١ ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ–  (ػوذ ثالعضظ٘جع  ٝػالهضٚ دجُؼوٞد ثُؾجةشر  )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ٓقٔذ سأكش, عؼ٤ذ : ثٗظش-  

دضظشف  . 1992 ؽذر – ثُذٝسر ثُغجدؼز   – 718/ 2 –

 .15/84–ثُٔذغٞؽ , ثُغشخغ٢-  

. فذ٣ظ طق٤ـ. 11651:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ال صؾٞص ثإلؽجسر فض٠ صٌٕٞ ٓؼِٞٓز, 6/198- ثُغٖ٘ ثٌُذشٟ, ثُذ٤ٜو٢-  

. 1292: سهْ ثُقذ٣ظ, 5/136- ثسٝثء ثُـ٤َِ: أٗظش

 .622 ص –ٓوذٓجس ثدٖ سشذ -  
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لما ركم عنو  صمى ,     كمف أداب اإلجارة أف ييعطى األجير أجره دكف مماطمة أك نقصاف
رجؿه أعطى بي ثـ : ثبلثةه أنا خصيميـ يـك القيامة:  قاؿى اهللي تعالى: اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

. ()(كرجؿه باعى حران فأكؿى ثمنوي, كرجؿه استأجرى أجيران فاستكفى منو كلـ يعطًو أجرهي , غدرى 

كجو الشبو بيف عقد اإلجارة كعقد االستصناع  : المطمب الثاني 
إذا كانت اإلجارة عمى ,     لبلستصناع كجو شبو باإلجارة كما ذكرنا سابقان مف حيث العمؿ

فاإلجارة إذا كانت عمى منافع تككف عقدان عمى عمؿ , أشخاص كليس عمى منافع
: كىذا الشبو جعؿ بعض فقياء الحنفية يقكلكف, كاالستصناع عقد عمى عيف شرط فييا العمؿ

: كما مثمكا لذلؾ بعمؿ الصٌباغ كقالكا, فاختمط عمييـ األمر( ) (إجارة  )إف االستصناع ىك
أما الصانع , فالصٌباغ أجير في ماؿ غيره, مع أف الفرؽ كاضح بينيما, إنو يشبو االستصناع

فالصٌباغ ال يشترط فيو أف يممؾ الشيء المصبكغ أما الصانع في , فيك يصنع في ماؿ نفسو
ال أصبح أجيران في ماؿ غيره كقاؿ , االستصناع يجب عميو أف يممؾ الشيء المصنكع كاإ

.  ()إف االستصناع  إجارة ابتداءن كبيع انتياءن : بعض الفقياء
    كمف أكجو الشبو أف العقد يبطؿ بمكت أحد العاقديف في االستصناع كاإلجارة مع أف 

اإلشراؼ عمى مسائؿ الخبلؼ )ىناؾ رأيان يخالؼ ذلؾ فيقكؿ عبد الكىاب البغدادم في كتابو
خبلفان ألبي حنيفة , ال تنفسخ اإلجارة بمكت أحد العاقديف إذا لـ يتعذر استيفاء المنافع: (

كىذه اإلجارة مترككة , ()(مٍف ترؾى حقان أك ماالن فمكرثىًتوً ): لقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كىذا ينفي الفسخ كألنو عقد معاكضة فمـ ينفسخ بمكت أحد , لمميت فيجب أف تككف لكرثتو

 (. )(العاقديف
   كالخبلصة أف عقد اإلجارة إف كاف عمى منافع فبل ينفسخ العقد بمكت أحد العاقديف أما 
إذا كاف عقد عمى أشخاص فينظر إذا تعذر استيفاء المنافع المتفؽ عمييا في العقد انفسخ 

ذا أمكف الكفاء بيا لـ ينفسخ العقد .  العقد كاإ
أكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد اإلجارة : المطمب الثالث

                                                 

. ٖٓ ثُشعجُز- 7عذن رًشٙ ص , 2/668–طق٤ـ ثُذخجس١ -  

 115-7/114 –ثُؼ٘ج٣ز  ٓغ كضـ ثُوذ٣ش , ثُذجدشص٢-  

 . 116-7/115 –ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش -  

سهْ , دجح إف٤جء ثُٔٞثس , 6/11- إسٝثء ثُـ٤َِ ك٢ صخش٣ؼ أفجد٣ظ ٓ٘جس ثُغذ٤َ. ٓقٔذ ٗجطش ثُذ٣ٖ , ثألُذج٢ٗ : ثٗظش-   

. 1985ّ, د٤شٝس: ثٌُٔضخ ثإلعال٢ٓ, 2ؽ, 1555:ثُقذ٣ظ

 –ٓظذس عجدن - ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلو٢ٜ ثإلعال٢ٓ ,  (ػوذ ثالعضظ٘جع ٝثُؼوٞد ثُؾجةضر)دقظ دؼ٘ٞثٕ . ٓقٔذ سأكش, عؼ٤ذ-  

2/718.  
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: م   كأكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد اإلجارة ىك ما يأت
إف محؿ العقد في االستصناع ىك العيف كالعمؿ فيو تبع أما اإلجارة فمحؿ العقد ىك :    أكالن 
. العمؿ

إف الصانع يعمؿ في ماؿ نفسو, أما األجير فيعمؿ في ماؿ غيره :     ثانيان 
إذا أتمؼ الصانع ما يصنع فيككف أتمؼ مالو,  أما األجير فإذا أتمؼ ما يعمؿ بو :     ثالثان 

. فإنو يضمنو لصاحبو
. إف المستصنع لو الخيار أما المستأجر فبل خيار لو:    رابعان 

يككف عقد االستصناع فيما تعارؼ عميو الناس أما اإلجارة فبل يشترط أف تككف :    خامسا
. () (فيما تعارؼ عميو الناس

 
 

 
 
 

 
المبحث الخامس 

عقد االستصناع كعقد المقاكلة 
لمحة مكجزة عف عقد المقاكلة : المطمب األكؿ

لمحة عف تطكر عقد المقاكلة : الفرع األكؿ
    عقد المقاكلة ىك مصطمح فرضتو حركة الحياة كعبلقات الناس فيما بينيـ في باب 

كيكضح الدكتكر محمد عمي جعمكؾ كيؼ تطكرت , كقنف لو القانكف الكضعي, المعامبلت
بؿ , إف األعماؿ ليست دائمان بيذه المحدكدية أك البساطة ): الحاجة إلى عقد المقاكلة فيقكؿ

                                                 

. إٔ ثُٔغضظِ٘غ ال خ٤جس ُٚ : خالكجً  ُشأ١  ثُٔؾِز ٝٛٞ – 5/2– ٝدذثةغ ثُظ٘جةغ 7/115 –كضـ ثُوذ٣ش : أٗظش-  
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كتزداد الحاجة إلى مف لديو الخبرة كالممارسة كالقدرة , إف كثيرا منيا ذك حجـ كبير نسبيان 
عمى التنفيذ كمما زاد حجـ المشركع كتنكعت كتعقدت جكانبو كارتفعت متطمباتو كمكاصفاتو 

. الفنية كالتقنية 
كبشكؿ متزامف مع ,     كلسد ىذه الحاجة الممحة ظير ما يدعى بالمقاكؿ أك المتعيد

فأصبح ىناؾ مقاكلكف متخصصكف , التكسع  حجمان تطكرت أعماؿ المقاكالت نكعيان أيضان 
كآخركف باألعماؿ  الكيربائية  كالميكانيكية كالتكريد , بالمباني أك األعماؿ  اإلنشائية

كىـ أكلئؾ , كمف جية أخرل فيناؾ مف يدعكف بالمقاكليف مف الباطف. كالصيانة كالتشغيؿ 
المقاكليف الذيف يتكلكف تنفيذ أعماؿ جزئية بالتعاقد مع المقاكؿ الرئيس كليس مع صاحب 

(.  )(العمؿ مباشرة كفي حاالت أخرل قد يتعدد ىؤالء المقاكلكف مف الباطف

طبيعة عقد المقاكلة  :  الفرع الثاني
 ( ):تعريؼ عقد المقاكلة:   أكال         

    ىك عقده يتعيد بمقتضاه أحد العاقديف أف يصنع شيئان أك أف يؤدم عمبلن لقاء أجرو يتعيد 
. بو المتعاقد اآلخر

المقاكؿ  - 2صاحب العمؿ - 1: ()ىـ طرفان عقد المقاكلة: ثانيان 
ىك الطرؼ الذم يعرض ما لديو مف أعماؿ طالبان ممف ىك أىؿ مف : صاحب العمؿ-1   

كقد ,  المقاكليف المعركفيف أف ينفذىا لصالحو حسب المكاصفات كالشركط المطمكبة كالمبينة
. يككف صاحب العمؿ شخصان أك جماعة أك شركة أك دكلة

   تىك الطرؼ الثاني في عقد المقاكلة كالذم يرغب كتككف لديو اإلمكانيا: المقاكؿ-2   
. كالمؤىبلت البلزمة لتنفيذ العمؿ حسب طمب صاحب العمؿ كشركطو الفنية كالمالية 

 .() المبلمح األساسية لعقد المقاكلة:    ثالثان 

حيث يمكف أف يككف عقد المقاكلة عمى إنشاء مسكف أك فندؽ أك : التنكع الكبير-1   
ككما يككف بيف األفراد يمكف أف يككف , مصنع أك محطة كيربائية أك إنشاء جسكر أك غيرىا

.   بيف الشركات كالدكؿ أيضان 

                                                 

. 1999ّ, عٞك٤٘ش:دثس ثُشثصخ ثُؾجٓؼ٤ز, 1ؽ , 6ص  –  أػٔجٍ ثُٔوجٝالس   ,ٓقٔذ ػ٢ِ, ؽؼِٞى -  

. 7ص – أػٔجٍ ثُٔوجٝالس , ؽؼِٞى -  

 . 7ص- أػٔجٍ ثُٔوجٝالس, ؽؼِٞى-  

 .24-18 ص–ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن -  
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إف لعامؿ الكقت في عقد المقاكلة أىمية كبيرة خاصة كأف جميع عقكد : عامؿ الكقت- 2   
المقاكالت تحتكم عمى شرط إنجاز العمؿ خبلؿ مدة محددة مف الزمف ككما أف عامؿ الكقت 
ميـ لصاحب المشركع فيك أيضان ميـ لممقاكؿ فمعركؼ في عرؼ المقاكالت أنو كمما قمت 
مدة تنفيذ المشركع ازداد ربح المقاكؿ ككمما زاد كقت تنفيذ المشركع قؿ ربح المقاكؿ عمى 

.  األغمب
تشمؿ جميع عقكد المقاكالت عمى جممة مف المكاصفات الفنية : المكاصفات الفنية- 3   

التي يتمـز بيا المقاكؿ في تنفيذه لممشركع مثؿ اإلشراؼ اليندسي كالمخططات المصاحبة 
 .ليا كمكاتب االستشارة اليندسية

إف حسف تنفيذ المشركع كالسرعة في تنفيذه ال يعني بالضركرة أف المشركع :  التكمفة- 4   
ال يخسر , مربح بالنسبة لممقاكؿ بؿ ال بد أف ينجز المشركع بتكمفة أقؿ مف قيمة العقد كاإ

 . الماؿ كالجيد

إف عقد المقاكلة مثؿ باقي العقكد يبنى عمى جممة مف الشركط بيف : الشركط القانكنية- 5   
كىذه الشركط ىي التي تحكـ العبلقة بيف المتعاقديف كلكؿ نكع مف أنكاع عقكد . العاقديف

 .المقاكالت نكع مف الشركط الخاصة بو

 . ىك كصؼ لنكع كطبيعة العمؿ المطمكب تنفيذه:العمؿنطاؽ - 6   

يتضمف عقد المقاكلة ضمانات مالية عند العطاء : الضمانات كالشركط الجزائية- 7    
كيتضمف أيضان شرطا جزائيا يتعيد فيو المقاكؿ بدفع غرامات مالية , تضمف تنفيذ المشركع

 .إذا أخؿ بأم شرط مف شركط العقد

أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد : المطمب الثاني
المقاكلة  

 : ()      أف عقد المقاكلة لو عدة صكر منيا 

كتككف المكاد البلزمة لمعمؿ , أف يككف عقد المقاكلة عمى جيد كعمؿ المقاكؿ:     األكلى
فيككف ىذا العقد أشبو بعقد اإلجارة في الفقو اإلسبلمي كال شىبىو فيو بعقد , مف صاحب العمؿ

ألف أىـ ما يميز عقد االستصناع عف عقد اإلجارة ىك أف المادة الخاـ البلزمة , االستصناع

                                                 

–  ٝٓج دؼذٛج 381/ 2- ٓؾِز ثُٔؾٔغ ثُلو٢ٜ ثإلعال٢ٓ–  (ػوذ ثالعضظ٘جع  )دقظ دؼ٘ٞثٕ ,  ٓقٔذ ػذذ هللا, ػذذ هللا-  

. دضظشف  ,  ّ 1992-ؽذر – ثُذٝسر ثُغجدؼز
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كتككف مف المستصنع في عقد , لمعمؿ كالصناعة تككف مف الصانع في عقد االستصناع
. اإلجارة

كعميو إحضار المكاد  , أف يككف عقد المقاكلة عمى جيد كعمؿ المقاكؿ:     الصكرة الثانية
بمغة أصحاب  (تسميـ مفتاح  )أم أف يسمـ المشركع كامبلن كيسمى . البلزمة لمعمؿ أيضان 

كما عميو إال أف يدفع الثمف المتفؽ , المقاكالت دكف أف يقدـ صاحب العمؿ شيئان مف المكاد
عميو في العقد كيتسمـ ما اتفقا عمى بنائو أك إنشائو كبيت أك جسر أك مصنع أك محطة 

كىذه الصكرة ىي التي فييا . كيربائية أك أم شيء يدخؿ في باب اإلنشاءات كالمقاكالت
بىو بعقد االستصناع بؿ اعتبرىا بعض العمماء المعاصريف ىي عقد استصناع ُى كىناؾ . شى

صكرة أخرل كىي أف يقـك المقاكؿ ببناء المساكف أك المنشآت بمالو كعمى أرضو دكف عقد 
 دكىذه الصكرة لـ ندرجيا ضمف صكر عؽ, مع طرؼ أخر ثـ يقـك ببيع ما بناه بعد إتمامو

.  كال إجارة كال استصناع مقاكلةالمقاكلة ألنيا تندرج تحت باب البيع المطمؽ فيي ليست 
    كحكؿ تشابو الصكرة الثانية كىي أف يككف العمؿ كالمادة البلزمة لمعمؿ مف المقاكؿ مع 

بطريؽ االستصناع يمكف إقامة المباني ):  الزرقاءالدكتكر مصطفىيقكؿ , عقد االستصناع
فإذا كاف عقد المقاكلة يقـك عمى أساس أف . عمى أرض مممككة لممستصنع بعقد مقاكلة

, (عمى المفتاح )المقاكؿ ىك الذم يأتي بمكاد البناء كيتحمؿ جميع تكاليفو كيسممو جاىزان 
.  () (فيذا يمكف أف يعتبر استصناعان 

كيمكف أف .    كال بد مف تكضيح صفات المعقكد عميو في عقد المقاكلة كعقد االستصناع
. يتضمف كؿ مف عقد االستصناع كعقد المقاكلة شرطان جزائيان يضمف إتماـ العمؿ

   كلك قمت بمقارنة بيف عقد االستصناع كعقد المقاكلة عمى الصكرة الثانية التي ذكرتيا   
كىي أف يككف العمؿ  كمادة العمؿ مف المقاكؿ لكجدت بينيما تشابيان كبيران فبل غرابة أف 

يعتبر بعض الفقياء أف عقد المقاكلة  عمى الصكرة  الثانية ىك عقد استصناع  فعقد 
. االستصناع  بيف صانع كمستصنع  ككذلؾ عقد  المقاكلة بيف  المقاكؿ كصاحب  العمؿ 

   كالصانع مطمكب منو العمؿ كالمادة الخاـ ككذلؾ المقاكؿ ككبل العقديف الـز كما سأبينو 
. في مدل لزـك عقد االستصناع كالرأم الراجح فيو

:-     كلكف ىناؾ بعض الفكارؽ بينيما كىي

                                                 

 –ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ –  (ػوذ ثالعضظ٘جع  ٝٓذٟ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثالعضغٔجسثس  ثإلعال٤ٓز  )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ثُضسهجء - 

. ٓشؽغ عجدن , 2/252
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التنكع الكبير فيمكف أف يندرج تحت عقد المقاكلة كثير مف :    كرد في مبلمح عقد المقاكلة
األعماؿ كاإلنشاءات كلكف عقد االستصناع يقتصر في تعاممو عمى ما تعارؼ الناس عمى 

استصناعو أما فيما لـ يتعارؼ عميو الناس فينقمب سممان  
عامؿ الكقت فالكقت عامؿ ىاـ في عقد المقاكلة بؿ جزء مف عقد المقاكلة :    ككرد كذلؾ

. أما في عقد االستصناع فالعقد صحيح إذا حددت المدة أك لـ تحدد. كىك تحديد مدة العمؿ
الضمانات المالية حيث غالبان ما يشترط عمى المقاكؿ دفع ضمانات مالية :    ككرد كذلؾ

تضمف قيامو بالعمؿ المطمكب أما في عقد االستصناع فيمكف أف يجرم بضمانات مالية 
. كبدكف ضمانات كلـ تجًر العادة أف يطمب مف الصانع ضمانات مالية

أف عقد االستصناع عقد مستقؿ في تكييفو كأحكامو كشركطو كخصائصو  :    كالخبلصة
ف تشابو مع بعض العقكد كاختمؼ مع البعض اآلخر إال أف عقد االستصناع , كصفاتو كاإ

. يبقى عقدان مستقبلن مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مقكمات كشركط عقد االستصناع كفيو :الفصؿ الخامس
. مبحثاف 

. مقكمات عقد االستصناع : المبحث األكؿ 
. شركط عقد االستصناع : المبحث الثاني 
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الفصؿ الخامس 
مقكمات كشركط عقد االستصناع 

مقكمات عقد االستصناع  : المبحث األكؿ
المقكمات العامة لعقد االستصناع كغيره مف العقكد : المطمب األكؿ

    اختمؼ الفقياء في تعريؼ مقكمات العقد فما اعتبره البعض أركانان لمعقد اعتبره البعض 
  :كالمقكمات األساسية لمعقد ىي. اآلخر شركطان لمعقد
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. ()الصيغة- 3المعقكد عميو - 2العاقداف  -ُ
.  ()(ؿالعاقداف, المثمف, الثمف,  اإليجاب, القبك ):    كقد عدىا بعض الفقياء خمسة كىي

    كىذه المقكمات عدىا جميكر الفقياء أركانان كعدىا الحنفية شركطان لمعقد ما عدا الصيغة 
.  ()فيي ركف العقد عندىـ 

ألنو الركف المتفؽ , كىك اإليجاب كالقبكؿ (الصيغة)    كعميو سأتكمـ عف ركف االستصناع 
عميو عند جميكر الفقياء بما فييـ الحنفية أما باقي المقكمات كالتي ىي شركط عند الحنفية 

. كأركاف عند غيرىـ مف الجميكر فسأتكمـ عنيا في المبحث الثاني
ركف عقد االستصناع : المطمب الثاني

. أك اإليجاب كالقبكؿ (الصيغة )    كىك
تشمؿ صيغة العقد ما يتمفظ بو العاقداف مف عبارات يمتـز بيا لتككيف :    المراد بالصيغة

كقد تكمـ الفقياء عف الصيغة كما . (باإليجاب كالقبكؿ  )العقد كالمسماة في عرؼ الفقياء 
المراد بيا ككيؼ تككف كىؿ تككف بالماضي أك بالحاؿ أك باألمر ؟ 

   كبما أف االستصناع نكع مف أنكاع البيكع فسأتكمـ عف الصيغة كما المراد منيا عند 
. الفقياء

 :-كؿ ما يدؿ عمى رضا الجانبيف البائع كالمشترم كىي نكعاف:     الصيغة ىي

كأف يقكؿ : كما يقـك مقاميا مف رسكؿ أك كتاب فالقكؿ:    النكع األكؿ الصيغة القكلية
البائع قد بعتؾ ثكبي ىذا بكذا أك أرسؿ لو رسكالن فقبؿ البيع في المجمس فإنو يصح,  كالقكؿ 

كبعت كاشتريت كيسمى ما يقع مف البائع : يككف بالمفظ الذم يدؿ عمى التمميؾ كالتممؾ
ىذا عند جميكر الفقياء أما عند الحنفية فيركف أف . إيجابان كما يقع مف المشترم قبكالن 

ىك ما صدر أكالن مف أحد العاقديف سكاء كاف بائعان أك مشتريان كالقبكؿ ىك ما : اإليجاب
. () (صدر ثانيان 

 (.:) (التعاطي)لنكع الثاني المعاطاة   ا
                                                 

دذثةغ ,  ثٌُجعج٢ٗ .  ث ٝٓج دؼذ3/56ٙ–سٝػز  ثُطجُذ٤ٖ ,  ٝث١ُٝٞ٘  . 1/334–ثُٔذخَ ثُلو٢ٜ  ثُؼجّ , ثُضسهجء: ثٗظش-  

, ٝثُقطجح  . 22 ص –ػوذ ثُذ٤غ , ٝثُضسهجء  .7/14– ثُٔخضجس سسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذ, ٝثدٖ ػجدذ٣ٖ . 5/199–ثُؼجةغ 

 . 6/57ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ 

 3/2  –فجش٤ز ثُذعٞه٢ ػ٠ِ ثُششؿ ثٌُذ٤ش , ثُذعٞه٢ -  

 .د٤شٝس:دثس ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز, 1ؽ , 2/4–ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس , ػذذث هلل دٖ ٓقٔٞد دٖ ٓٞدٝد ثُق٘ل٢ , ثُٔٞط٢ِ -  

-  سٝػز  ثُطجُذ٤ٖ, ٝث١ُٝٞ٘  .5/199دذثةغ  ثُظ٘جةغ  , ثٌُجعج٢ٗ .2/4–ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس , ثُٔٞط٢ِ : ثٗظش-  

  .3/146–ًشجف ثُو٘جع , ٝثُذٜٞص٢   . 3/56

 . 3/56–ٝ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ . 2/4ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس , ٝثُٔٞط٢ِ . 5/199دذثةغ ثُظ٘جةغ , ثٌُجعج٢ٗ: أٗظش-  



 
65 

   كىي األخذ كالعطاء بدكف كبلـ كأف يشترم شيئان بثمف معمـك لو فيأخذه مف البائع كيعطيو 
 , اما الشافعية فيركف أف العقد ال يتـ إال ()الثمف كىك يممؾ بالقبض ىذا عند الجميكر 

. ()باإليجاب كالقبكؿ 
    كىذا في العقد بصكر عامة أما في االستصناع بصكر خاصة فبل يككف العقد 

ألنو ال بد مف تفصيؿ بيف العاقديف حكؿ طبيعة الشيء المصنكع كمكاصفاتو , بالتعاطي
كعميو فإف كؿ صيغة تعارؼ ,  كالقبكؿبكعف استعداد الصانع لعممو كىذا يسمى باإليجا

عمييا الناس كتدؿ عمى الرضا بيف الطرفيف فيي مقبكلة كينعقد بيا االستصناع كقكلو اصنع 
. لي أك اعمؿ لي كيقكؿ الصانع قبمت 

 
 
 
 
 
 
 

   

 المبحث الثاني

شركط عقد االستصناع 
الشركط العامة لعقد االستصناع كغيره :  المطمب األكؿ

    كسأتكمـ عف شركط العقد مف كجية نظر فقياء الحنفية 
:- تعريؼ الشرط لغةن كاصطبلحان 

 (. )ىك العبلمة الدالة المميزة:    الشرط لغةن 
. ()ما كاف عدمو يستمـز عدـ الحكـ :    الشرط اصطبلحان 

                                                 

.  6/12ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ , ٝثُقطجح , 3/146ًشجف ثُو٘جع , ٝثُذٜٞص٢, 5/199دذثةغ ثُظ٘جةغ , ثٌُجعج٢ٗ: ثٗظش-  

 3/56 –سٝػز ثُطجُذ٤ٖ , ث١ُٝٞ٘-  

. 118ص–ثُٔظذجؿ ث٤ُ٘ٔش ,ٝثُل٢ٓٞ٤ . 479ص–ثُٔؼؾْ ثُٞع٤ؾ ,ٓظطل٠ :أٗظش-  
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: أنكاع الشركط
.    لقد تكمـ العمماء في شركط العقد بصكرة عامة عند الحديث عف العقكد كالبيكع

: () كشركط العقد كما بيَّنيا العمماء ىي
شركط الصحة . شركط االنعقاد            ب. أ

شركط المزـك . شركط النفاذ             د. ج
:    كسأتكمـ عف ىذه الشركط فيما يتعمؽ بكؿ جانب مف جكانب العقد كمقكماتو مف

محؿ العقد - ج , (البائع كالمشترم  )العاقديف - ب ,   (اإليجاب كالقبكؿ)صيغة العقد- أ
 . (مجمس العقد  )مكاف العقد - د,  (المبيع كالثمف  ) 

شركط االنعقاد : الفرع األكؿ
: شركط الصيغة كىي.    أ
 .()أف يعطي اإليجاب كالقبكؿ داللة كاضحة ال لبس فييا عمى نكع العقد - 1   

. ( )أف يكافؽ اإليجاب القبكؿ في الصيغة- 2   
. ()أاٌل يفصؿ بيف اإليجاب كالقبكؿ فاصؿ يدؿ عمى عدـ القبكؿ كفؽ عرؼ البيع - 3   

 : الشركط التي ترجع إلى العاقديف-    ب

 (.)أم أف يككف العاقد عاقبلن بالغان :  األىمية– 1   
( )اف يككف العاقد مف طرفيف متقابميف  - 2   

: ج الشركط المتعمقة بالمعقكد عميو
 (:)الشركط المتعمقة بالمبيع:   أكال

. أف يككف المبيع مكجكدان فبل يجكز بيع المعدـك- 1   
. فبل بد لصحة البيع أف يككف المبيع ماالن معتبران شرعان  أف يككف المبيع ماال متقكمان - 2   

                                                                                                                                                       

 , 1ؽ , 7ص- إسشجد ثُلقٍٞ إ٠ُ صقو٤ن ثُقن ٖٓ ػِْ ثألطٍٞ. (ٛـ1255س),ٓقٔذ دٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔذ , ثُشًٞج٢ٗ-  

. ثٗذ٤ٗٝغ٤ج: عشٝدج٣ج, ششًز ٌٓضذز أفٔذ دٖ عؼذ دٖ ٗذٜجٕ 

 . 4/5–ٝ ثُششؿ ثٌُذ٤ش ُِٔـ٢٘   .ث ٝٓج دؼذ3/61ٙ–ٝ سٝػز  ثُطجُذ٤ٖ  .  ٝٓج دؼذٛج5/201 –دذثةغ ثُظ٘جةغ  : أٗظش-  

  .21–ػوذ ثُذ٤غ  , ٝثُضسهجء 7/14–ٝسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس 

  .26ػوذ ثُذ٤غ  ص ,     ٝثُضسهجء3/60سٝػز ثُطجُذ٤ٖ , ث١ُٝٞ٘: أٗظش-  

  26 ص –ٝػوذ ثُذ٤غ  . 3/60 –ٝ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ  . 7/15–ٝ سد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس .  5/203ثُذذثةغ : ثٗظش-  

  .1/374 –ٝ ثُٔذخَ  ثُلو٢ٜ  .  3/60ٝسٝػز ثُطجُذ٤ٖ   .  2/4 –ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس : ثٗظش-  

 .6/31- ٝ ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ  .  3/151 –ًٝشجف ثُو٘جع  .  5/201ثُذذثةغ : ثٗظش-  

 .7/114–ٝسد ثُٔقضجس  . 28ٝ ػوذ  ثُذ٤غ ص  . 5/203–دذثةغ ثُظ٘جةغ  :  ثٗظش-  

 . 2/172- ٝدذث٣ز ثُٔؾضٜذ . – 6/85 –ٝ ٓٞثٛخ  ثُؾ٤َِ  . 3/163 –ٝ ًشجف ثُو٘جع  . 5/207 –دذثةغ ثُظ٘جةغ : ثٗظش-  
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 .أف يككف المبيع مممككا لمبائع فبل يجكز بيع ماؿ اآلخريف كال بيع األمكاؿ العامة - 3   

. أف يككف المبيع مقدكران عمى تسميمو - 4   

: ثُششٝؽ ثُٔضؼِوز دجُغٖٔ:     عج٤ٗج

 (.)أف يككف الثمف معمكما كمقدران - 1 

. ()أف يككف ماالن متقكمان بالمعنى الشرعي - 2  
: الشركط المتعمقة بمكاف العقد.   د

.  كىك شرط كاحد كىك اتحاد المجمس بأف يككف اإليجاب كالقبكؿ بمجمس كاحد
شركط الصحة : الفرع الثاني

: ()شركط الصحة نكعاف
. كىي تشمؿ كؿ أنكاع البيكع: شركط عامة-    أ 
. كىي الشركط التي تختص ببعض أنكاع البيكع: شركط خاصة-    ب
 :-الشركط العامة لصحة البيع-   أ
. ( )عدـ الجيالة-1   
. () أحد العاقديف كقع تحت اإلكراه فالرضا أم أاٌل يكك- 2   
 .()بأف يككف المبيع مقدكران عمى تسميمو دكف إلحاؽ الضرر بالبائع : نفي الضرر - 3   

. ()كما لك قاؿ بعتؾ ىذه الدار لمدة سنة فيذا عقد فاسد: عدـ التكقيت - 4   
: ()كالشركط الفاسدة أنكاع منيا: أف ال يتضمف العقد شرطان فاسدان  -  5   

: () كىي شركط تخص بعض البيكع دكف بعض كىي:الشركط الخاصة-    ب
. القبض إذا كاف المبيع منقكالن .  1   
  .إذا كاف البيع صرفان يشترط التقابض في البدليف قبؿ االفتراؽ أم في مجمس العقد.  2   

                                                 

  .  .6/85ٝ ٓٞثٛخ  ثُؾ٤َِ   . 2/5 –ٝ  ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس  . 3/173–ًشجف ثُو٘جع : ثٗظش-  

  .3/152 –ٝ ًشجف ثُو٘جع  . 3/68 –ٝ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ  . 5/210ثُذذثةغ : ثٗظش-  

 36ص- ٝ ػوذ ثُذ٤غ, 7/115- ٝسد ثُٔقضجس, 5/233- ثُذذثةغ: ثٗظش-  

. 3/77-ٝسٝػز ثُطجُذ٤ٖ, 3/163-ًٝشجف ثُو٘جع, 2/5-ٝثالخض٤جس, 5/233- ثُذذثةغ: ثٗظش-  

 . 7/115ٝ سد ثُٔخضجس  . 6/41ٝ ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ  . 3/61ٝسٝػز ثُطجُذ٤ٖ  . 5/233–ثُذذثةغ : ثٗظش-  

 . 3/75- ٝ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ   . 5/249- ٝ  ثُذذثةغ   . 6/81–ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ : ثٗظش-  

. 7/115-سد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس,ٝثدٖ ػجدذ٣ٖ , 36 ص–ػوذ ثُذ٤غ , ثُضسهجء: ثٗظش-  

. 7/115- ٝسد ثُٔقضجس,  ٝٓج دؼذٛج 5/251- ثُذذثةغ: ثٗظش-  

 . 2/8-ٝثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس, 7/116- ٝسد ثُٔقضجس , 5/251 –ٝثُذذثةغ , 40ص- ػوذ ثُذ٤غ: ثٗظش-  
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.  إذا كاف البيع سممان يشترط فيو شركط بيع السمـ.   3   
. إذا كاف الماؿ ربكبان يشترط خمكه مف الربا - 4   
. الديكف التي في الذمـ ال يصح بيعيا مف غير مف ىي عميو إال بعد قبضيا -5   

:- الفرع الثالث شركط النفاذ
. كلكنو يمنع مف النفاذ حتى يجيزه مف لو الحؽ في اإلجازة,    قد ينعقد العقد صحيحان 

: ()   لذلؾ أشترط الفقياء شركطان حتى ينفذ العقد كىي
. قأم أف يككف البائع مالكان لممبيع أك ذا كالية عمي: ةالممؾ أك الكالم. 1  
. أاٌل يككف في المبيع حؽ لغير البائع.  2  

: ()الفرع الرابع شركط المزـك كىي
:                                 خمك عقد البيع مف أحد الخيارات التي تسكغ ألحد العاقديف فسخ العقد كىي 

خيار العيب  -4خيار الغبف -3خيار الشرط  - 2خيار الرؤية -  1   
. خيار الكصؼ-7خيار النقد -6خيار التعييف -5

. فإنو يمنع مف لزـك عقد البيع,     فإذا كيجد أحد ىذه الخيارات أك بعضيا
فإذا فقد البيع شيئا مف شرائط االنعقاد بطؿ : إجماؿ شركط البيع بأنكاعيا األربعة     ىذا

ذا فقد شيئا مف شرائط الصحة فسد البيع, البيع ذا فقد شيئا مف شرائط النفاذ تكقؼ , كاإ كاإ
ذا فقد شيئا مف شرائط المزـك كاف مف لو الخيار الحؽ في فسخ البيع, البيع . (). كاإ

الشركط الخاصة بعقد االستصناع : المطمب الثاني
   سنعرض فيما يمي الشركط الخاصة بعقد االستصناع كما تكمـ عنيا فقياء المذىب 

:- الحنفي كقد حددكىا بثبلثة شركط كىي
. ()بياف أكصاؼ المعقكد عميو بيانان ينفي كؿ جيالة:الشرط األكؿ

العيف كىي المادة الخاـ التي يراد :     كالمعقكد عميو في االستصناع يشمؿ أمريف ىما أكالن 
العمؿ فييا كفؽ المكاصفات المطمكبة كىي عند الصانع 

                                                 

 . 7/15 –ٝسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس  , 43ص - ػوذ ثُذ٤غ, ثُضسهجء: ثٗظش-  

. 45ص- ٝػوذ ثُذ٤غ , 7/16- ٝسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضجس , 5/338- ثُذذثةغ: ثٗظش-  

 . 45 ص –ػوذ ثُذ٤غ , ثُضسهجء : ثٗظش-  

. 7/474-ٝسد ثُٔقضجس , 360/ 2 –ٝ دسس ثُقٌجّ  ػ٠ِ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ   . 5/4-دذثةغ ثُظ٘جةغ : ثٗظش-  
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العمؿ كىك المطمكب مف الصانع أيضان كيككف العمؿ في العيف أم المادة :     ثانيان 
. المصنكعة لينتج المستصنىع كفؽ المكاصفات المتفؽ عمييا

   كتبرز ىنا قضية كىي ىؿ المعقكد عميو العيف أـ العمؿ؟ 
:  ()   ىناؾ رأياف عند الحنفية في ىذا المكضكع كىما

 . كىك أف المعقكد عميو ىك العيف كىك رأم جميكر الحنفية:    الرأم األكؿ

. ()كىك أف المعقكد عميو ىك العمؿ كىك رأم أبي سعيد البردعي :    الرأم الثاني
 ( ):   أدلة أصحاب الرأم األكؿ

ًنع قبؿ ,     قالكا إف المعقكد عميو ىك العيف بدليؿ أنو لك جاء الصانع بالمصنكع كقد صي
كالمستصنع ممـز بأخذه إذا جاء بالمكاصفات المطمكبة عمى , العقد أك صنعو غيره فإنو جائز

. ()رأم أبي يكسؼ
. () (فأما في االستصناع فالمعقكد عميو العيف): كفي ذلؾ يقكؿ السرخسي

. () (بأف المعقكد عميو ىك العيف دكف العمؿ  ):    كجاء في العناية عمى فتح القدير
. ()( ؿالمبيع في االستصناع ىك العيف ال العـ):    كجاء في شرح المجمة لعمي حيدر

 (:)أدلة أصحاب الرأم الثاني
, كالعمؿ كالمادة بمنزلة اآللة,    قاؿ أبك سعيد البردعي إف االستصناع ىك طمب الصنعة

كقاؿ إف اسمو . كلك كاف بيعان لما بطؿ بمكت أحد العاقديف. فيككف أقرب لئلجارة منو لمبيع
كىك االستصناع ينبئ عنو بأف المعقكد عميو ىك العمؿ أم الصناعة فيك أشبو ما يككف 

بعمؿ الصباغ إذ العيف كىي الصبغ كالعمؿ مف عند الصباغ كمع ىذا ال يعتبر عقد 
.  بؿ ىك إجارة محضة كعقد االستصناع كذلؾعاستصنا

: ()كرد جميكر الحنفية بما يمي
                                                 

 . 7/474- ٝسد ثُٔقضجس , 7/115-ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش-  

ٛٞ أفٔذ دٖ ثُقغ٤ٖ  أدٞ عؼ٤ذ ٖٓ كوٜجء  ثُق٘ل٤ز ثٌُذجس ٝع٢ٔ  دجُذشدػ٢ ٗغذز إ٠ُ هش٣ز دشدػز  : أدٞ عؼ٤ذ ثُذشدػ٢- 

سدث ثُٔقضجس , ثدٖ ػجدذ٣ٖ :ثٗظش / رهضَ ك٢ ٝهؼز ثُوشثٓطز ٓغ ثُقؼ ع٘ز عذغ ػششر ٝعالعٔجا, ٖٓ أهظ٠ دالد أرسد٤ؾجٕ

 7/474 –ػ٠ِ   ثُذس ثُٔخضجس ششؿ ص٣ٞ٘ش ثألدظجس  

 . 2/359-ٝ ثُذسس ػ٠ِ ششؿ ثُٔؾِز .  7/115 –ٝ ثُؼ٘ج٣ز ػ٠ِ كضـ ثُوذ٣ش  . ث ٝٓج دؼذ15/85ٙ –ثُٔذغٞؽ  : ثٗظش-  

ثخز ثُؼِْ ػٖ ثالٓجّ أد٢ ف٤٘لز ٢ُٝٝ , ثألٗظجس١ٛٞ ٣ؼوٞح دٖ إدشث٤ْٛ دٖ فذ٤خ دٖ خ٤٘ظ دٖ عؼذ : أدٞ ٣ٞعق- 

ٝٛٞ ٖٓ أشٜش صال٤ٓز ثإلٓجّ أد٢ ف٤٘لز ثُز٣ٖ ٗوِٞث ػِٔٚ إ٠ُ ثألؽ٤جٍ ,كجُوؼجء ُغالعز خِلجء ْٛ ثُٜٔذ١ ٝثُٜجد١ ٝثُشش٤ذ

  .3/1825-ثُؾٞثٛش ثُٔؼ٤ز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز: ثٗظش. صٞك٢ ع٘ز ثع٘ض٤ٖ ٝعٔج٤ٖٗ ٝٓتز, ثُالفوز

 15/85-ثُٔذغٞؽ  , ثُغشخغ٢ -  

 .7/115- ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش, ثُذجدشص٢ -  

 2/359 –دسس  ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ , ف٤ذس -  

. 7/747 –ٝسد ثُٔقضجس , 7/115-ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش: ثٗظش-  
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االستصناع يشبو اإلجارة ألنو يبطؿ  )    قالكا إف ما استدؿ بو أبك سعيد البردعي مف أف
استدالؿ مردكد ألف االستصناع فيو كجو شبو كاحد فقط باإلجارة كىك العمؿ  (بمكت الصانع

.  كألنو أشبو بعقد البيع أجرينا فيو القياس كاالستحساف كأثبتنا فيو خيار الرؤية
في قياس االستصناع عمى الصٌباغ إف الًصباغة ىي العمؿ كىك المعقكد عميو :    كقالكا

كجرل العمؿ عمى المادة المراد صبغيا كىي ممؾ لممستأجر كالصبغ مف مستمزماتو لذلؾ 
.  كاف الصبغ عقد إجارة خبلفا لبلستصناع الذم يككف فيو العقد عمى العمؿ كالمادة

بعد مناقشة أدلة الطرفيف كما رأيتو مف قكة أدلة جميكر :    الرأم الراجح كاهلل أعمـ
الحنفية كضعؼ أدلة مخالفييـ أرل أف الرأم الراجح ىك رأم جميكر الحنفية كالقائؿ بأف 

كبعد ىذا التكضيح . كليس العمؿ كالعمؿ تبع لو (العيف  )المعقكد عميو في االستصناع ىك 
. (بياف أكصاؼ المعقكد عميو  )أرجع إلى بياف الشرط األكؿ كىك 

مف حيث جنسو , (المصنكع  )   فبل بد مف بياف أكصاؼ المعقكد عميو كىك العيف أم 
بأف يذكر ما يريد , كنكعو كقدره كأكصافو بيانان ينفي كؿ جيالة قد تفضي إلى المنازعة

كطكليا كعرضيا , كمادة الصنع ىؿ ىي خشب أـ غيره, مثبلن طاكلة أك خزانة, استصناعو
كيمكف , أك كـ رجبلن ليا إذا كانت طاكلة, كسمكيا كلكنيا ككـ بابان ليا إذا كانت خزانة مثبلن 

كما ذكرتو عمى سبيؿ , اآلف تحديد ىذه المكاصفات بكساطة المختصيف كىـ الميندسكف
. التمثيؿ ال الحصر

 
 
. () أف يككف المستصنىع مما يجرم التعامؿ فيو بيف الناس:الشرط الثاني 

 عميو الناس تعارفان مطردان دكف ؼ    إذان فاألساس في ىذا الشرط ىك العرؼ أم ما تعار
كىذا اليعني أف يككف المسممكف ممزميف بنمط مف األعراؼ سادت في زمف الفقياء . نكير

المتقدميف فنقصر جكاز االستصناع عمى ما تعارؼ عميو المسممكف االكائؿ كاستصناع خؼ 
أك إناء مف نحاس أك حديد أك غير ذلؾ مما تعارؼ عميو المسممكف األكائؿ كلكف ىذا 

. الشرط متجدد بتجدد أعراؼ الناس فيما يتعاممكف بو في أمكر حياتيـ

                                                                                                                                                       

 .7/115-ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش: ثٗظش-  

( 389)ثُٔجدر , ٝدسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ , 15/85ٝثُٔذغٞؽ  , 7/11ٝكضـ ثُوذ٣ش  , 5/4دذثةغ ثُظ٘جةغ  :ثٗظش-  

  .7/474-ٝ سد ثُٔقضجس , 
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 : في البدائعمفقاؿ الكاساف,    كقد مثؿ الفقياء ليذا الشرط بما تعارفكا عميو في زمانيـ

كمنيا أف يككف مما يجرم فيو التعامؿ بيف الناس مف أكاني الحديد كالنحاس كالرصاص )
كالزجاج كالخفاؼ كالنعاؿ كلجـ الحديد لمدكاب كنصكؿ السيكؼ كالسكاكيف كالقسي كالنبؿ 

, ألف القياس يأبى جكازه, كال يجكز في الثياب, كالسبلح كمو كالطشت كالقمقـ كنحك ذلؾ
نما جكازه استحسانا لتعامؿ الناس كال تعامؿ في الثياب . () (كاإ

نما جكَّزنا االستصناع فيما فيو تعامؿ بيف الناس ففيما ):    كقاؿ السرخسي في المبسكط كاإ
. () (ال تعامؿ نأخذ بأصؿ القياس

كلكف جٌكزناه استحسانان لمتعامؿ الراجع إلى اإلجماع العممي مف لدف ):     كقاؿ ابف اليماـ
كأف يستصنع ,  التعامؿ فيو رجعنا فيو إلى القياساكفيـ, رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

. () (حائؾ أك خياط قميصان بغزؿ نفسو
    كبعد النظر إلى ما ذكره الفقياء المتقدمكف حكؿ ىذا الشرط مف شركط االستصناع 

فيبقى ىذا الشرط عمى , كحكؿ األمثمة التي ذكركىا إنما ىي عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر
كىي أف االستصناع جاز عند الحنفية خبلفان لمقياس استحسانان لمضركرة  , أصؿ القاعدة

الحاجة  تنزؿ  )عمى قاعدة  , كلتعامؿ الناس بو مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كؿ ):389ككما جاء في مجمة األحكاـ العدلية المادة . ()(منزلة الضركرة عامة كخاصة 

شيء تيعكًمؿ استصناعو يصح فيو االستصناع عمى اإلطبلؽ كأما مالـ يتعامؿ باستصناعو  
. ()(إذا بيف فيو المدة صار سممان كتعتبر فيو  شركط السمـ

    فكؿ شيء تعارؼ الناس عمى استصناعو تعارفان مطردان ينـ عف حاجة لمناس في ىذا 
األمر في كؿ زماف كمكاف جاز استصناعو عمى شركط كأحكاـ عقد االستصناع كىك أف 

يككف مما جرل فيو التعامؿ بيف الناس فنجد أف عرؼ الناس قد تغير في ىذا الزماف 
فنجدىـ قد تعارفكا عمى استصناع الثياب مثبلن خبلفان لما كاف في الماضي كلقد تطكرت 

حاجة الناس إلى الصناعة تطكران كبيران فانتشرت في ىذا الزماف صناعة الطائرات كالدبابات 
كالسيارات كالمصانع كاآلالت بشتى أنكاعيا كقد تعارفكا عمى استصناعيا كفؽ شركط كأحكاـ 

. عقد االستصناع
                                                 

 .5/4 –دذثةغ ثُظ٘جةغ - 

 . 15/85-ثُٔذغٞؽ -  

 . 7/115-كضـ ثُوذ٣ش  ششؿ-  

 . 2/173 –ثُٔذخَ ثُلو٢ٜ  ثُؼجّ -  

 .2/358- دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ-  
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عدـ تحديد األجؿ في عقد االستصناع :  الشرط الثالث
    أم عدـ اشتراط المدة في عقد االستصناع أم المدة التي يمتـز فييا الصانع بأف يسمـ 

. الشيء المصنكع إلى المستصًنع
:     كقد اختمؼ فقياء الحنفية في ىذا الشرط إلى رأييف ىما

 (.)رأم أبي حنيفة: الرأم األكؿ
انو ال يجكز أف يضرب لبلستصناع أجؿ فإذا ضرب لبلستصناع أجؿ صار :    كيقكؿ

سممان حتى يعتبر فيو شركط السمـ كىك قبض البدؿ في المجمس كضرب األجؿ كبياف 
أكصاؼ المسمـ فيو كال خيار لكاحد منيما إذا سمَّـ الصانع المصنكع عمى الكجو الذم شرط 

. عميو
 :كدليمو

أنو إذا ضيرب فيو أجؿ فقد أتى بمعنى السمـ إذ ىك عقد عمى مبيع في الذمة مؤجؿ  - 1   
. كالعبرة في العقكد لمعانييا ال لصكر ألفاظيا

كليذا صار سممان فيما ال , ككذا اإلجارة ككذا النكاح, أف البيع ينعقد بمفظ التمميؾ - 2  
كاالستصناع باألجؿ ثابت , كألف السمـ ثابت بالكتاب كالسنة كاإلجماع,  يحتمؿ االستصناع

. فبل يحمؿ الثابت بالعرؼ عمى الثابت بالكتاب كالسنة كاإلجماع, في عرفيـ
ألنو كضع لتأخير المطالبة كتأخير المطالبة إنما يككف , كألف التأجيؿ يختص بالديكف- 3  

. في عقد فيو مطالبة كليس ذلؾ إال لمسمـ إذ ال ديف في االستصناع
 ىي شير فما كاف أقؿ مف شير اعتبر ()   كالمدة المعتبرة عند جميكر فقياء الحنفية

.   استصناعان كما كاف أكثر مف شير اعتبر سممان ألف أقؿ المدة عندىـ في السمـ ىي الشير
إذا كاف طمب المدة مف المستصنع كانت عمى سبيؿ :  كقاؿ بعض عمماء الحنفية

ذا كانت مف الصانع كانت عمى سبيؿ االستمياؿ   االستعجاؿ فيككف العقد استصناعان كاإ
ألف المستصًنع دائمان يطمب التعجيؿ في إنياء  الشيء المصنكع تبعان , فينقمب العقد  سممان 

. ()لمصمحتو  كالصانع دائمان يطمب التأجيؿ في التسميـ تبعان لمصمحتو 

                                                 

 . 1/363- ٝصقلز ثُلوٜجء , 15/86 –ٝثُٔذغٞؽ , 5/4- دذثةغ ثُظ٘جةغ-  

 . 7/474سد ثُٔقضجس -  

  .7/474ٝ سد ثُٔقضجس  . 7/117 –ثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش : ثٗظش-  
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.  كأبك يكسؼ()رأم الصاحبيف محمد: الرأم الثاني
   كيقكؿ أف العقد يككف  استصناعان إذا ضرب لو أجؿ أكلـ يضرب ماداـ العقد عمى شيء 

متعارؼ عمى التعامؿ باستصناعو أما إذا ضرب األجؿ في شيء غير متعارؼ عمى 
. استصناعو فينقمب العقد سممان باتفاؽ الجميع

: كدليميـ
نما يقصد بو تعجيؿ العمؿ ال - 1     ىك أف العادة جارية بضرب األجؿ في االستصناع كاإ

. تأخير المطالبة فبل يخرج عف ككنو استصناعان 
فبل , كقد يقصد بو تعجيؿ العمؿ, قد يقصد بضرب األجؿ تأخير المطالبة: أك يقاؿ- 2   

بخبلؼ ماال يحتمؿ االستصناع ألف ماال . يخرج العقد عف مكضكعو مع الشؾ كاالحتماؿ
 كفتعيف أف يككف لمتأخير كه, يحتمؿ االستصناع ال يقصد بضرب األجؿ فيو تعجيؿ العمؿ

 (. )(السمـ
كىك أف , ما أرجحو في مكضكع األجؿ ىك رأم الصاحبيف:   الرأم الراجح كاهلل أعمـ

ألنو أقكل دليبلن كأكثر مبلءمة , العقد يككف استصناعان إذا ضرب لو أجؿ أـ لـ يضرب
خاصة كقد تشعبت عبلقات الناس , لطبيعة عقد االستصناع مع تطكره في ىذا الزماف

لذلؾ أصبح البد مف ضبط عقد االستصناع , االقتصادية كازداد طمع الناس كفساد الذمـ
 العقكد مع الناس في كقت فبمدة محددة حتى ال يطمع أصحاب الصناعات في إبراـ كثير ـ

مما يؤدم بيـ إلى المماطمة كعدـ إنجاز العمؿ في كقتو كىذا فيو إضرار بمصالح , كاحد
كحتى ينضبط أصحاب المصالح في تعامميـ مع أصحاب الصناعات كال يحممكىـ , الناس

أم ضبط األمر مف , فكؽ طاقتيـ كيطمبكف منيـ إنجاز العمؿ في كقت ال يكفي إلنجازه
. الجانبيف بيف الصانع كالمستصنع

تختمؼ في مدة إنجازىا حسب نكعيا ,     كبتطكر الصناعات في ىذه األياـ ككثرتيا
كتحديد مدة , فمف الصناعات ما ينجز في يـك كمنيا ما يحتاج إلى أشير, كحجميا كعددىا

تحديد غير مقبكؿ كغير مبلئـ لطبيعة عقد االستصناع , الشير أك غيره كأقؿ مدة مشركطة
 .

                                                 

ٛٞ ٓقٔذ دٖ ثُقغٖ دٖ ٝثهذ أدٞ ػذذ هللا ثُش٤ذج٢ٗ ٝٛٞ ٖٓ ثشٜش صال٤ٓز أد٢ ف٤٘لز ًٝجٕ ُٚ ثُلؼَ ك٢ ٗشش ػِْ : ٓقٔذ-  

ثُؾجٓغ : ُٝٚ ٓظ٘لجس ًغ٤شر ه٤َ إٜٗج دِـش صغؼٔجةز ٝصغؼ٤ٖ ًضجدجً ٜٓ٘ج, ٝعٔغ ٖٓ ٓجُي ٝثالٝصثػ٢ ٝثُغٞس١, أد٢ ف٤٘لز

.  163 ص –ثُلٞثةذ ثُذ٤ٜز ك٢ صشثؽْ ثُق٘ل٤ز : ثٗظش. ثٌُذ٤ش ٝثُؾجٓغ ثُظـ٤ش

. 15/86- ٝثُٔذغٞؽ , 7/747- ٝسد ثُٔقضجس , 7/117- ٝثُؼ٘ج٣ز ٓغ كضـ ثُوذ٣ش , 5/4- ثُذذثةغ-  
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كيترؾ تحديد المدة لمعاقديف حسب ,    كبناءن عميو كاف رأم الصاحبيف ىك األقكل كاألنسب
. عرؼ الصنعة المتعارؼ عمييا بيف الناس

   كقد لخص شارح مجمة األحكاـ العدلية مكضكع األجؿ في عقد االستصناع في خمس 
:  ()نقاط نذكرىا لتتمة الفائدة في المكضكع كىي

. إذا لـ تتبيف المدة في األشياء التي جرل التعامؿ باستصناعيا فالعقد عقد استصناع - 1  
كاألشياء , إذا كانت المدة المبينة أقؿ مف شير أم لـ تبمغ المدة التي يصح بيا السمـ - 2  

 .فيك كذلؾ عقد استصناع باإلجماع, مما جرل التعامؿ بو عمى االستصناع

إذا كانت المدة المبينة في األشياء التي تستصنع عادة شيران أك أكثر مف شير فيك  - 3  
. عقد استصناع عند الصاحبيف كعقد سمـ عند اإلماـ

إذا كانت المدة ألقؿ مف شير أم لؤلجؿ الذم يصح بو السمـ كاألشياء التي لـ  - 4  
 .تستصنع عادة فيك سمـ باإلجماع

إذا لـ تيبىيَّف المدة في األشياء التي لـ يٍجًر التعامؿ بيا عمى كجو االستصناع فظاىر  - 5  
. المجمة عمى أنو عقد استصناع كالحؽ أنو عقد فاسد كما صرحت بو الكتب الفقيية

                                                 

  .2/360- دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ, ف٤ذس -  
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مدل لزـك عقد االستصناع كفيو أربعة : الفصؿ السادس
. مباحث 

. مفيـك المزـك في المغة كاالصطبلح : المبحث األكؿ 
. تقسيـ العقكد عمى أساس المزـك كعدمو : المبحث الثاني 
. لزـك عقد االستصناع عبر المراحؿ التي يمر بيا : المبحث الثالث 
. الخبلصة في مدل لزـك عقد االستصناع : المبحث الرابع 
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الفصؿ السادس 
مدل لزـك عقد االستصناع 

مفيـك المزـك في المغة كاالصطبلح : المبحث األكؿ
. المزـك لغةن : أكالن 

. ()ثبت كداـك كالزمو أم لـز شيئان ال يفارقو :     لىًزـى الشيء
.  المزـك اصطبلحان : ثانيان 

عدـ إمكاف رجكع العاقد عف العقد بإرادتو المنفردة فيقاؿ عقد الـز بمعنى أف العاقد  ):    ىك
 (.) (ال يحؽ لو فسخ العقد إال برضا العاقد األخر

الفرؽ بيف المزـك كااللتزاـ  
ُن  :    االلتزاـ ىك أثر عاـ لجميع العقكد ببل استثناء فما مف عقد صحيح إال كينشيء التزامان

. معينان عمى أحد  عاقديو أك التزامات متقابمة  معينة بينيما مكزعة عمييما
ككف الشخص مكمفان بفعؿ أك امتناع عف فعؿ لمصمحة  ):   كتعريفو عند الفقياء ىك

.  ()(غيره
. ()ىك عدـ إمكاف رجكع العاقد عف العقد بإرادتو المنفردة :    المزـك

   إذان فالمزـك أمر يككف في طبيعة العقد كىك أمر يقرره المشرع إذا تكفرت في التصرؼ 
. كااللتزاـ أمر ناتج كأثر عف العقد في حؽ العاقديف, شركط معينة

.    إذان يتضح لنا مما سبؽ أف المزـك غير االلتزاـ
.    فااللتزاـ ىك ما ييرتبو الشخص باختياره عمى نفسو مف التزامات في ذمتو

   كالمزـك أمر يرجع إلى ما قرره المشرع في طبيعة العقد فيناؾ عقكد الزمة بطبيعتيا 
. كىناؾ عقكد غير الزمة بطبيعتيا كما سأبيف في المبحث الثاني
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المبحث الثاني 
تقسيـ العقكد عمى أساس المزـك كعدمو 

. أنكاع العقكد عمى أساس المزـك كعدمو: المطمب األكؿ
   بالنظر إلى العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية كاختبلفيا حسب طبيعتيا مف المزـك 

: ()كعدمو نجد أنيا تقسـ إلى أربعة أنكاع ىي
العقكد البلزمة بحؽ الطرفيف كال تقبؿ الفسخ بطريؽ اإلقالة كمثاؿ ذلؾ عقد الزكاج :    أكالن 

نما لو طريؽ شرعي مخصكص كىك الطبلؽ . فيك ال ينفسخ باإلقالة برضى الطرفيف كاإ
العقكد البلزمة بحؽ الطرفيف كالتي تقبؿ الفسخ بطريؽ اإلقالة أم باتفاؽ المتعاقديف :    ثانيان 

.  كالبيع كالصمح
العقكد البلزمة بحؽ أحد الطرفيف فقط كالرىف كالكفالة فإنيما الزماف بحؽ الراىف :   ثالثان 
.  كغير الزميف بالنسبة إلى الدائف كالمرتيف كالمكفكؿ لو, كالكفيؿ
كىؿ ككنو مطمقان أك مقيدان أك , عقكد غير الزمة كىي ثبلثة أنكاع حسب عدـ لزكميا:   رابعان 

: ككنو أصيبلن أك استثنائيان كىذه األنكاع ىي
:  عقكد غير الزمة في حؽ كبل الطرفيف كىي ثبلثة عقكد:    النكع األكؿ

. الشركة كالمضاربة- 3.  اإلعارة - 2.  اإليداع- 1
  فمكؿ مف طرفي العقد المكدع كالمعير كالشريؾ كالمكدع عنده كالمعار لو كالشريؾ اآلخر 

.  أف يفسخ العقد متى أراد دكف إذف الطرؼ اآلخر
عقكد األصؿ فييا عدـ المزـك كلكنيا تمـز في بعض األحكاؿ كىي أربعة :  النكع الثاني

: عقكد
. اليبة- 4. الكصية- 3.  التحكيـ- 2. الككالة- 1  

فمثبلن في التحكيـ كىك أف يحتكـ شخصاف بينيما خبلؼ إلى شخص ثالث يختارانو 
برضاىما ليحكـ ليما في خبلفيما بدالن مف القاضي فمكؿ طرؼ الحؽ في فسخ التحكيـ قبؿ 

. صدكر الحكـ أما بعده فبل  يحؽ ليما فسخ التحكيـ 
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عقكد األصؿ فييا المزـك كلكف في طبيعتيا شيئان مف عدـ المزـك في ظركؼ :    النكع الثالث
.  المزارعة- 2. اإلجارة - 1:محددة كىما عقداف

   فالمزارعة مثبلن ىي اتفاؽ بيف صاحب األرض كالزاًرع حيث يقدـ صاحب األرًض األرضى 
كيقدـ الزارع العمؿ فيجكز ليما فسخ العقد قبؿ إلقاء البذر أما بعده فيصبح , في ىذا االتفاؽ

. العقد الزمان 

مكقع عقد االستصناع مف ىذه األنكاع  : المطمب الثاني
    كقد كضع الدكتكر مصطفى الزرقاء عقد االستصناع في مكاف مستقؿ مع العقكد غير 

ىناؾ عقد ): كقد عده عقدان عاشران منفردان عف بقية العقكد غير البلزمة فقاؿ عنو, البلزمة
عاشر نفرده بالذكر في ىذه المناسبة كاف يعتبر في أصؿ المذىب الحنفي غير الـز فأصبح 

. لدينا بمقتضى نصكص المجمة الزمان كىك عقد االستصناع
   فاالستصناع ىك شراء ما سيصنع بطريؽ التكصية كيجكز لكؿ مف الطرفيف فسخو في 

حضاره فيككف لممستصنع ,  ماداـ الشيء لـ يصنعؼأصؿ المذىب ببل خبل أما بعد صنعو كاإ
حؽ فسخ العقد مف قبيؿ خيار الرؤية عمى خبلؼ لرأم أبي يكسؼ كرأم المجمة كما في 

كالتي أقرت بمزـك العقد في حؽ الطرفيف منذ انعقاده إال إذا جاء المصنكع , ( 392): المادة
كعندئذ يككف لممستصنع حؽ الفسخ بمقتضى خيار , مغايران لؤلكصاؼ المعينة في العقد

. () (فكات الكصؼ المشركط ال بمقتضى عدـ المزـك في عقد االستصناع

المبحث الثالث 
 التي يمر بيا ؿلزـك عقد االستصناع عبر المراح

: ()     قسـ فقياء الحنفية المراحؿ التي يمر بيا عقد االستصناع إلى ثبلث مراحؿ كىي 
. مرحمة ما قبؿ العمؿ- 1
.  مرحمة ما بعد العمؿ كقبؿ أف يرل المستصًنع الشيء المصنكع- 2
.  رؤية المستصًنع لمشيء المصنكعدمرحمة ما بع- 3

   كسأقتصر المراحؿ الثبلث إلى مرحمتيف ىما مرحمة ما قبؿ رؤية الشيء المصنكع مف 
كذلؾ ألف المرحمة , قبؿ المستصًنع كمرحمة ما بعد رؤية الشيء المصنكع مف المستصًنع
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لذلؾ سأتكمـ عف المراحؿ , األكلى كالثانية تأخذ نفس األحكاـ عند فقياء المذىب الحنفي
: الثبلث مختصرة في ىاتيف المرحمتيف كىما

 رؤية المستصًنع لمشيء المصنكع ؿمرحمة ما قب: المطمب األكؿ
    كىذه المرحمة تبدأ مف إبراـ العقد باإليجاب كالقبكؿ إلى انتياء العمؿ مف الشيء 

. المصنكع كما قبؿ رؤية المستصنع لمشيء المصنكع
    كجميكر فقياء الحنفية يركف أف ىذه المرحمة مف عقد االستصناع ىي غير الزمة أم 

. يجكز ألحد العاقديف فسخ العقد في ىذه المرحمة
. ()   كخالفيـ في ذلؾ مجمة األحكاـ العدلية مف أف العقد الـز مف بدايتو كحتى نيايتو 

:  كسنكضح الرأييف فيما يأتي
كىك رأم جميكر الحنفية كيرل أف العقد غير الـز في ىذه المرحمة  :     الرأم األكؿ

كأما صفة االستصناع عقد غير الـز قبؿ العمؿ في الجانبيف جميعان ببل ):  قاؿ الكاساني
خبلؼ حتى كاف لكؿ كاحد منيما خيار االمتناع قبؿ العمؿ كأما بعد الفراغ مف العمؿ  قبؿ 

.  () (أف يراه المستصنع  فكذلؾ حتى كاف لمصانع  أف يبيعو لمف يشاء
كىك عقد غير الـز كلكؿ كاحد منيما الخيار في االمتناع قبؿ ):    كجاء في تحفة الفقياء

العمؿ كبعد الفراغ مف العمؿ ليما الخيار حتى أف الصانع لك باعو قبؿ أف يراه المستصنع 
 (. )(جاز ألنو ليس بعقد الـز

ىك أف االستصناع أجيز :   كدليميـ في عدـ لزـك عقد االستصناع في ىذه المرحمة
استحسانان عمى خبلؼ القياس فبل يجكز أف يككف الزما كليس لو دليؿ مف القياس فيبقى 

أف العقد ما كقع عمى عيف المعمكؿ بؿ عمى مثمو فمك باعو قبؿ :  عمى جكازه   كقالكا أيضان 
أف يراه المستصنع جاز ذلؾ كلك باعو كاشترل مصنكعان مف مكاف آخر كسممو إليو جاز 

.  أيضان فمك كاف العقد الزمان لما جاز ذلؾ
نما عرفنا جكازه استحسانان لتعامؿ الناس ):     كقالكا أيضا إف القياس يقتضي أف ال يجكز كاإ

 (.)(فيبقى المزـك عمى أصؿ القياس
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ىك رأم المجمة كىك أف العقد الـز مف بدايتو  :    الرأم الثاني
ذا , إذا انعقد االستصناع فميس ألحد العاقديف الرجكع: )( 392 )فجاء في المجمة المادة  كاإ

. ()(لـ يكف المصنكع عمى األكصاؼ المطمكبة المبينة كاف المستصنع مخيران 
ما يفيد  (عقد االستصناع )    كجاء في بحث لمدكتكر عمي محي الديف القرة داغي بعنكاف 

لكف المحيط البرىاني صكر المسألة عند ): أف عقد االستصناع عقد الـز مف بدايتو فيقكؿ
أك بعبارة  , الحنفية عمى أف الخبلؼ كارد في أصؿ العقد نفسو مف حيث المزـك كالجكاز

كحينئذ يجبر , أخرل  ذكر لنا  أف بعض الحنفية  يركف  لزـك  العقد  بمجرد االنعقاد
كلننقؿ  , إذا  كاف مكافقان لمشركط كالمكاصفات , الصانع عمى العمؿ  كالمستصنع عمى أخذه

الركايات في لزـك  عقد  االستصناع كعدـ المزـك مختمفة : قمنا  ): نص عبارتو  حيث  قاؿ 
ال خيار لكاحد : ثـ رجع  أبك يكسؼ  عف ىذا  كقاؿ  ) ثـ ذكر الركايات  إلى  أف قاؿ  (

بؿ يجبر الصانع  عمى العمؿ كأما المستصنع  فؤلنو  لك لـ يجبر عمى القبكؿ  ,  منيما
يتضرر بو الصانع  ألنو  ال يشتريو غيره  أصبلن أكال يشترل بذلؾ القدر مف الثمف  فيجبر 

 . ()(عمى  القبكؿ  دفعاى لمضرر  عف الصانع
إف الذم  يبيع ماالن لـ يرد لو الخيار  كقالكا  إف الصانع   :    دليؿ أصحاب الرأم الثاني

ضمف العمؿ لذلؾ  يجبر عمى العمؿ  كأما  المستصًنع  فؤلنو  لك لـ  يجبر  عمى القبكؿ  
. ()  بذلؾ  القدر مف الثمفمألنو ال يشتريو غيره  أك ال يشتر, يتضرر  بو الصانع

مرحمة ما بعد رؤية المستصنع لمشيء المصنكع :المطمب الثاني
   إذا أكمؿ الصانع صناعة ما اتيفؽ عميو في عقد االستصناع كجاء بالشيء المصنكع كرآه 

ما أاٌل يككف مكافقا  المستصنع فإما أف يككف مطابقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا كاإ
:  لممكاصفات المطمكبة لذلؾ سأتكمـ في ىذا المكضكع مف خبلؿ ىذا التقسيـ

.  مكافقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييافأاٌل يكك: الفرع األكؿ
. أف يككف مكافقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا: الفرع الثاني

:    كسأكضح ذلؾ فيما يأتي
 .  مكافقان لممكاصفات المطمكبةفأاٌل يكك: الفرع األكؿ
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    إذا جاء الصانع بالشيء المصنكع غير مكافؽ كال مطابؽ لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ 
كلو الخيار , فإف المستصًنع غير ممـز باستبلـ الشيء المصنكع, عمييا في عقد االستصناع

في أف يقبمو أكال يقبمو بإجماع فقياء المذىب الحنفي كمجمة األحكاـ العدلية كما نصت عميو 
كاف المستصًنع , إذا لـ يكف المصنكع عمى األكصاؼ المطمكبة المبينة:( 392 )في المادة 

,  كقد كضح شارح المجمة بأف النقص في الشيء المصنكع إف كاف مف قبيؿ العيب, مخيران 
ف كاف مف قبيؿ الكصؼ, فًمممستصنع خيار العيب إف شاء , فًمممستصنع خيار الكصؼ, كاإ

ف شاء رده .    ()(قبمو كاإ
فمف قالكا بأف العقد الـز لمطرفيف في ,    كلكنيـ اختمفكا في طبيعة الخيار لممستصًنع

كىـ أبك يكسؼ كمجمة ,  المرحمة الثانية أم بعد أف يرل المستصًنع الشيء المصنكع
كمف قالكا . ()يركف أف الخيار ىك خيار غياب الكصؼ المشركط في العقد , األحكاـ العدلية

فيبقى الخيار عمى أصمو كىك خيار الرؤية ألف , بأف العقد غير الزمان في المرحمة الثانية
. العقد غير الـز عندىـ

.  أف يككف مكافقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا: الفرع الثاني
    إذا جاء الصانع بالشيء المصنكع مكافقان كمطابقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا  

كىذا ما ,  فقد اختمؼ  فقياء الحنفية  في ككف العقد  الـز  في حؽ  الطرفيف أـ ال 
:     في حؽ  الصانع  كالمستصنع  فيما يمي قسأكضح

 :  أكالن الصانع
    يرل جميكر فقياء الحنفية أف الصانع إذا جاء بالشيء المصنكع كرآه المستصًنع فقد  

.  لو رسقط  خياره كال خيا
فقد سقط , فأما إذا أحضر الصانع العيف عمى الصفة المشركطة):     كجاء في البدائع

ًكم عف أبي يكسؼ أنو ال خيار ليما جميعا, خيار الصانع كلممستصنع الخيار ككجو , كري
.   () (ركاية أبي حنيفة أنو في تخيير كؿ كاحد منيما دفع لمضرر عنيما كأنو كاجب

ألنو رضي , فأما إذا جاء بو إلى المستصًنع فقط سقط خياره):     كجاء في تحفة الفقياء
 (. )بككنو لممستصًنع حيث جاء بو إليو
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ف شاء تركو ):     كجاء في فتح القدير قاؿ ألنو , كىك بالخيار إذا رآه إف شاء أخذه كاإ
 (.) (اشترل مالـ يره كال خيار لمصانع

: أنو ال خيار لمصانع كىذا ما رجَّحو الكاساني فقاؿ: كالرأم الراجح عندم كاهلل أعمـ    
ألف في أثبات الخيار لمصانع ما شرع لو االستصناع كىك , كالصحيح جكاب ظاىر الركاية)

ألنو متى ثبت الخيار لمصانع فكؿ ما فرع عنو يتبعو مف غير , دفع حاجة المستصنع
 . ()(المستصنع فبل  تندفع  حاجة المستصًنع

   كىذا ما يتفؽ مع رأم المجمة التي ترل أف العقد الـز مف بدايتو كال خيار لمصانع كال 
. لممستصنع

: ثانيان المستصنع
   إذا رأل المستصنع الشيء المصنكع ككاف مطابقان لممكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا فقد 
اختمؼ فقياء الحنفية ىؿ ىك ممـز باستبلـ الشيء المصنكع أـ ال ؟ كىـ في ذلؾ عمى رأييف 

:  ىما
: الرأم األكؿ

    يرل بعض فقياء المذىب الحنفي أف المستصنع غير ممـز بقبكؿ الشيء المصنكع بعد 
ف شاء رده . رؤيتو مطابقان لممكاصفات كىك بالخيار إف شاء أخذه كاإ

فأما إذا أحضر الصانع العيف عمى الصفة المشركطة فقد سقط خيار ):    جاء في البدائع
 (.) (الصانع كلممستصنع الخيار

ف شاء تركو )قاؿ :    كجاء في العناية عمى فتح القدير ألنو , كىك بالخيار إف شاء أخذه كاإ
. () (اشترل مالـ يره كمف ىك كذلؾ فمو الخيار كما تقدـ كال خيار لمصانع

ف شاء فسخ عند ):     كجاء في تحفة الفقياء فإذا رآه المستصًنع فمو الخيار إف شاء أجاز كاإ
 (.)(أبي حنيفة كمحمد كىذا جكاب ظاىر الركاية

: دليؿ أصحاب الرأم األكؿ
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ف الصانع بائع مالـ يره فبل خيار لو,    قالكا إف العيف بمنزلة المبيع الغائب ف , كاإ كاإ
نما كاف كذلؾ, المستصًنع مشترم مالـ يره فكاف لو الخيار ف كاف , كاإ ألف المعقكد عميو كاإ

ألف الخيار كاف ثابتا ليما قبؿ , معدكما حقيقيا فقد أيٍلًحؽى بالمكجكد ليمكف القكؿ بجكاز العقد
فالصانع باإلحضار أسقط خيار نفسو فبقي خيار , اإلحضار لما ذكرنا أف العقد غير الـز

كالبيع الذم فيو شرط خيار لمعاقديف إذا أسقط أحدىما خياره فإنو يبقى , صاحبو عمى حالو
 (. )(رخيار اآلخ

   أم أف األصؿ في عقد االستصناع أنو غير الـز فمما أحضر الصانع الشيء المصنكع 
كرآه المستصنع سقط خيار الصانع بإحضاره الشيء المصنكع كبقي خيار المستصنع عمى 

. أصؿ العقد في عدـ لزكمو
:  الرأم الثاني

.    إف المستصًنع إذا رأل الشيء المصنكع مطابقان لممكاصفات المطمكبة فبل خيار لو
ًكم عف أبي يكسؼ أنو الخيار ليما جميعان ):    جاء في البدائع . ()كري

ف شاء فسخ عند ):    كجاء في تحفة الفقياء فإذا رآه المستصًنع فمو الخيار إف شاء أجازه كاإ
   (.)(ألنو مبيع في الذمة بمنزلة السمـ, ال خيار لو: أبي حنيفة كمحمد كقاؿ أبك يكسؼ

أما الصانع فمما ذكرنا كأما . كعف أبي يكسؼ فبل خيار ليما):    كجاء في فتح القدير
. ()ألنو ربما ال يشترم غيره بمثمو ,ألف في أثبات الخيار لو إضرار بالصانع, المستصًنع

:  دليؿ أصحاب الرأم الثاني
. ألنو مبيع في الذمة بمنزلة السمـ, كما قاؿ أبك يكسؼ ال خيار لو:   كدليميـ ىك أكالن 

ألنو أتمؼ متاعو الذم عمؿ منو , إف إثبات الخيار لممستصنع فيو ضرر بالصانع:   كثانيان 
الشيء المصنكع فبل يستطيع إرجاعو إلى أصؿ مادتو الخاـ كربما ال يشتريو غيره بمثمو أال 

.  () (ترل أف الكاعظ إذا استصنع منبران كلـ يأخذه فإف العامي ال يشتريو أصبل
أف المستصًنع ال خيار لو كذلؾ لقكة دليمو كحجتو كمكافقتو :   كالرأم الراجح كاهلل أعمـ

. لطبيعة عقد االستصناع في الكقت الحاضر
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 المبحث الرابع

الخبلصة في مدل لزـك عقد االستصناع 
عقد االستصناع عقد الـز منذ بدايتو : المطمب األكؿ

    بعد أف بيَّنت الخبلؼ بيف فقياء المذىب الحنفي في مدل لزـك عقد االستصناع عبر 
مراحؿ تككينو مف بداية العقد إلى إتماـ العمؿ في الشيء المصنكع ثـ بعد تقديمو 

كالتي اختصرتيا في  )إف الرأم الراجح في المرحمتيف األكلى كالثانية: كقمَّت, لممستصنع
. ال لمصانع كال لممستصنع, عند الحنفية ىي عدـ لزـك عقد االستصناع (مرحمة كاحدة

فقد اختمفكا فييا عمى ,     أما المرحمة الثانية كىي بعد رؤية المستصًنع لمشيء المصنكع
إنو الـز في حؽ : كمنيـ مف قاؿ, إنو الـز في حؽ الصانع فقط: رأييف فمنيـ مف قاؿ

. الصانع كالمستصنع معان 
(: 392) إليو مجمة األحكاـ العدلية في مادتيا تىك ما ذىب:    كالرأم الراجح كاهلل أعمـ

ذا لـ يكف المصنكع عمى األكصاؼ , إذا انعقد االستصناع فميس ألحد العاقديف الرجكع كاإ
. () (المطمكبة المبينة كاف المستصًنع مخيران 

لما ليذا الرأم مف منفعة كدفع ضرر عف ,    أم أف عقد االستصناع عقد الـز منذ بدايتو
كحفظ لحقكؽ العباد مف الضياع , كضبط لمحركة االقتصادية في األمة اإلسبلمية, العاقديف

كما , كتبلفيا لنشكب النزاعات بيف الناس في حاؿ لك بقي عقد االستصناع عقدا غير الـز
ألنو مع تطكر الحياة اإلنسانية كأكثر ما تطكر , بينَّو المتقدمكف مف فقياء المذىب الحنفي

فنعمـ أف , فييا ىك الجانب االقتصادم كأكثر ما تطكر في ىذا الجانب المرفؽ الصناعي
كنعمـ أف , المرافؽ االقتصادية منيا التجارم كمنيا الزراعي كمنيا الصناعي كمنيا الًخٍدماتي

فكجب أف يكاكب , عقد االستصناع عقد عمى طمب الصنعة أم أف محؿ العقد ىك الصناعة
فربما كاف عدـ لزـك عقد االستصناع في زمف , ىذا العقد تطكر الصناعة في ىذا العصر

حينما كاف المصنكع ىك خؼ أك , فقياء العصكر األكلى يمبي حاجة الناس في ذلؾ الزماف
 لك رجع الصانع أك المستصنع عف عقد االستصناع تككف قيمة قألف, قمنسكة أك آنية بسيطة

. الضرر قميمة كىي ثمف خؼ أك آنية بسيطة
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    أما في ىذا الزماف كقد تطكرت الصناعة فأصبحت بعض المصنكعات يقدر ثمنيا 
فمك رجع أحد العاقديف عف عقده كاف الضرر لمطرؼ , باآلالؼ أك بالمبلييف مف الدنانير

. اآلخر كبيران جدان قياسان لثمف المصنكع
    كمف كجو آخر كانت عبلقة اإلنساف المسمـ في ذلؾ الزماف بعقد االستصناع كحاجتو 

فبل يحتاج اإلنساف إلى عقد االستصناع مف , إلى األشياء المصنكعة عبلقة بسيطة محدكدة
خبلؿ حاجتو إلى األشياء المصنكعة إال في دائرة ضيقة كأف يحتاج في عامو إلى خؼ أك 

. حذاء أك آنية بسيطة
    أما في ىذا الزماف كقد أصبحت حاجة اإلنساف إلى األشياء المصنكعة ىي معظـ 

كىذه الحاجات التي يحتاجيا اإلنساف منيا ما ىك مكجكد , حاجاتو اليكمية كالشيرية كالسنكية
كمنيا ما ىك غير مكجكد في األسكاؽ , حاضر في األسكاؽ فيشترييا بعقد البيع المطمؽ

. فيحتاج لمحصكؿ عمييا إلى عقد االستصناع
أما حاجة الدكؿ كالشركات كالمصانع كالمؤسسات فيي  ,     ىذا عمى صعيد حاجة األفراد

ألف حاجتيا مف األشياء , أكثر تعقيدان  كأكثر اضطرارا لمتعامؿ كفؽ عقد االستصناع 
كبالتالي ىي غير  متكفرة في األسكاؽ , المصنكعة غالبان ما تككف  أكثر تكمفة كأكثر كمية
. لذلؾ ىـ أكثر حاجة لعقد االستصناع مف األفراد 

    كمف كجو آخر نرل أف اجتياد المتأخريف مف فقياء الحنفية كاف مقمدان لمف كاف قبميـ 
كاالجتياد في مكضكع االستصناع أصبل , مف أئمة المذىب في مكضكع االستصناع كلزكمو

ىك اجتياد مبني عمى االستحساف المبني عمى حاجة الناس المعتبرة شرعا كعيٍرًفًيـ في 
كبما أف اجتيادىـ في مسألة لزـك عقد االستصناع غير مستند إلى , تعامميـ باالستصناع

نما بني عمى االستحساف كحاجة الناس إليو  كعرفيـ , نص مف آية أك حديث أك إجماع كاإ
فإف , كبما أف الباب مفتكح لبلجتياد, في تعامميـ كفؽ عقد االستصناع  بيذه الكيَّفيَّة 

العمماء المعاصريف كمف كصمكا إلى درجة االجتياد في مصالح العباد كفقا ألحكاـ الشريعة 
ليسكا مقيديف باجتيادات أئمة المذاىب في المسائؿ التي دليؿ االجتياد فييا ليس , اإلسبلمية

فميـ أف يجتيدكا خاصة في المسائؿ المتطكرة كالمتجددة , نصا مف كتاب اهلل أك سنة رسكلو
. بما يمبي حاجات العباد كفؽ الضكابط الشرعية 

ىما عقد عمى مبيع في ,    ككجو آخر ىك أف عقد االستصناع فيو معنى عقديف الزميف
فبما , كالثاني عقد عمى العمؿ كىك اإلجارة كىك عقد الـز, الذمة كىك السمـ كىك عقد الـز
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أنو عقد فيو شبو بعقديف الزميف مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية فعمى أم أساس 
, كما المانع مف أف يككف عقدان الزما حفظا لحقكؽ العباد, اعتيًمد حتى يككف عقدان غيرى الـز

خاصة كقد أثبت تطكر الحياة االقتصادية كالحاجة الماسة ضركرة أف يككف عقد االستصناع 
. عقدان الزما 

, تأييدا لرأم المجمة,   كقد ذىب كثير مف العمماء المعاصريف إلى لزـك عقد االستصناع
. كنذكر رأم بعضيـ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر

كاضح أف جمعية المجمة اعتبرت االستصناع : الدكتكر مصطفى الزرقاء حيث يقكؿ:    أكالن 
كىذا ,  منذ البدايةاإذا انعقد صحيحا كاف الزما منذ انعقاده ممزمان لمطرفيف دكف خيار ألحدىـ

كمعنى ىذا أف ما قررتو المجمة بيذا . تكسع عف رأم أبي يكسؼ المنقكؿ في كتب المذىب
اإلطبلؽ في لزـك عقد االستصناع عمى الطرفيف منذ انعقاده حتى قبؿ بدء الصانع بالصنع 

كمعمـك أف المجمة ىي قانكف مدني بالمعنى . ليس لو سند في المذىب المستمد منو
كصدرت بإرادة سينٌية رسمية , االصطبلحي مستمد كمو مف مذىب معيف ىك المذىب الحنفي

مف الخميفة صاحب السمطاف نظير ما يسمى اليـك بقانكف اإلصدار الذم تصدر بو سائر 
. فتصبح بو نافذة منذ نشرىا بحسب نصكصيا دكف النظر إلى مصادرىا, القكانيف

    كصنيع المجمة بيذا اإلطبلؽ في المزـك يبرره أف كاضعي المجمة كىـ مف خيرة فقياء 
, عصرىـ في القرف الثالث عشر اليجرم قد لحظكا تطكر الصناعة العظيـ في ذلؾ الكقت

فرأكا أف المصمحة الزمنية , كتطكر نطاؽ االستصناع كاتساع دائرتو كما أشاركا إليو
إذ لك شاىدكا , كلك لـ يقؿ بو الفقياء السابقكف في المذىب, كاالقتصادية كالتعاقدية تقتضيو

التطكر الذم كصؿ إليو االستصناع كالمداخؿ التي دخميا في حاجات الناس كتعامميـ 
كالضرر العظيـ الميكؿ الذم يمحؽ الصانع إذا رفض المستصنع الشيء المصنكع الذم 

ًنع كأتى مكافقا لشركطو بحجة خيار الرؤية فيما لك كاف المصنكع باخرة كبرل أك معمؿ , صي
نقكؿ لك شاىدكا ذلؾ لما ترددكا في , نسيج آلي عالي الكفاءة أك قطار سكة حديد كنحك ذلؾ

 (.) (اعتبار عقد االستصناع عقدا الزما 
كالذم يظير لنا رجحانو ىك القكؿ بأف  :  الدكتكر عمي محي الديف القرة داغي يقكؿ:    ثانيان 

كمف جانب آخر إف القكؿ بعدـ لزـك عقد االستصناع يؤدم , عقد االستصناع عقد الـز 
بؿ إنو في الكاقع إذا لـ يكف عقدان الزمان ال يمكف اإلفادة منو ألنو , إلى أضرار كبيرة لمطرفيف
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فيذه األضرار ال أعتقد أف  الشريعة  تقبميا كىي . بإمكاف أم كأحد التخمص مف آثار العقد
مبناىا كأساسيا عمى الحكـ عمى ): كما نسب الدكتكر عمي محي الديف البف القيـ قكلو 

كحكمة كميا فكؿ مسألة , مصالح العباد في المعاش كالمعاد كىي عدؿ  كميا كرحمة كميا
خرجت عف العدؿ إلى الجكر كىي الرحمة إلى ضدىا كعف المصمحة إلى المفسدة كعف 

ف دخمت فييا بالتأكيؿ  . () (الحكمة إلى العبث فميست مف الشريعة كاإ
كحكمو أنو جائز عمى خبلؼ القياس : الدكتكر عبدا هلل محمد عبدا هلل حيث يقكؿ:    ثالثان 

. ()كىذا الرأم أخذت بو المجمة . كفقان لحاجة الناس كتيسيران عمييـ كىك الـز لمطرفيف
كالذم يتكجو اليـك ترجيح قكؿ : الدكتكر محمد عبد المطيؼ الفرفكر حيث يقكؿ:    رابعان 

اإلماـ أبي يكسؼ أكالن ثـ الكصكؿ إلى ترجيح رأم المجمة ثانيان باإللزاـ في حؽ الطرفيف 
 (. )حفظان لحقكؽ الناس مف الضياع

. ()إف االستصناع مف العقكد البلزمة لكبل الطرفيف:الدكتكر سعكد الثبيتي يقكؿ:   خامسان 
الدكرة السابعة الذم عقد في جدة سنة  (مجمع الفقو اإلسبلمي)كأخيرا ننقؿ قرار :    سادسان 
إف عقد االستصناع ممـز لمطرفيف إذا تكافرت فيو األركاف ):ـ حيث يقكؿ القرار1992

. ( )(كالشركط

اآلثار المترتبة عمى لزـك عقد االستصناع  :  المطمب الثاني
    بعدما بيَّنت أف عقد االستصناع عقد الـز منذ بدايتو سأبيف اآلثار المترتبة عمى لزـك 

عقد االستصناع في حؽ الصانع كالمستصنع  
الصانع  : أكالن 

كاآلثار المترتبة عمى عقد ,    الصانع قد يككف شخصان أك جماعة أك مؤسسة أك دكلة
كليس لو الرجكع عف , االستصناع في حؽ الصانع ىك أنو مجبر عمى العمؿ مف فكر العقد

,  كيثبت حقو في الثمف مف بعد التعاقد مباشرة, عقد االستصناع إال برضا الطرؼ اآلخر
كلكف ال يحؽ لو المطالبة بيذا الثمف إال بعد تسميـ الشيء المصنكع لممستصنع كفؽ 

                                                 

 .363/ 2-ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن ٖٓ ثُٔؾِز ,(ػوذ ثالعضظ٘جع),دقظ دؼ٘ٞثٕ,ثُوشر دثؿ٢ -  

 .402/ 2ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن ,  (ػوذ ثالعضظ٘جع)دقظ دؼ٘ٞثٕ ,ػذذ هللا ٓقٔذ -  

 512/ 2ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن ,  (ثعش ثالعضظ٘جع ك٢ ص٘ش٤ؾ ثُقشًز ثُظ٘جػ٤ز)دقظ دؼ٘ٞثٕ , ثُلشكٞس -  

 ص – صؼش٣لٚ  ٝص٤٤ٌلٚ ٝفٌٔٚ ٝششٝؽٚ ٝأعشٙ ك٢ ص٘ش٤ؾ ثُقشًز ثالهضظجد٣ز –ثالعضظ٘جع . عؼذ دٖ ٓغؼذ , ثُغذ٤ض٢ -  

. 1995ّ,د٤شٝس: دثس ثدٖ فضّ, 1ؽ , 87

  .2/777- ٗلظ ثُٔشؽغ ثُغجدن, ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ-  
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كأف يرضى المستصًنع بالشيء المصنكع عمى شرط , المكاصفات المطمكبة كالمتفؽ عمييا
. الكصؼ ال عمى خيار الرؤية

المستصنع  : ثانيان 
كاآلثار المترتبة عمى ,    المستصنع أيضان قد يككف شخصان أك جماعة أك مؤسسة أك دكلة

كيككف , عقد االستصناع في حؽ المستصنع ىي ثبكت ممؾ المستصنع في الشيء المصنكع
أم في ذمة الصانع كيثبت ممؾ المستصنع في عيف , في الذمة قبؿ رؤية الشيء المصنكع

الشيء المصنكع بعد أف يراه كيرضى بو كىك ممـز بأداء الثمف المتفؽ عميو لمصانع حسب 
.  االتفاؽ
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خيارات عقد االستصناع كما يصاحبو مف : الفصؿ السابع 
. شرط جزائي كما يعقبو مف منازعات كفيو ثبلثة مباحث 

. خيارات عقد االستصناع : المبحث األكؿ 
. عقد االستصناع كالشرط الجزائي : المبحث الثاني 
. حؿ المنازعات في عقد االستصناع : المبحث الثالث 
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الفصؿ السابع 
 مف شرط جزائي قخيارات عقد االستصناع كما يصاحب

كما يعقبو مف منازعات 
خيارات عقد االستصناع : المبحث األكؿ

كلكنني سأتكمـ , ()   أكصؿ بعض العمماء الخيارات المتعمقة بالعقكد إلى سبعة عشر خياران 
: عف خياريف ىما 

. خيار الكصؼ- 2. خيار العيب  -ُ
أما خيار الرؤية فقد تكمَّمت عنو في الفصؿ السابؽ كبيَّنت أنو ال يتناسب مع طبيعة عقد 

. االستصناع كرجَّحت رأم المجمة بأف عقد االستصناع عقد الـز مف بدايتو كحتى نيايتو

خيار الكصؼ  : المطمب األكؿ
مشركعية خيار الكصؼ  : الفرع األكؿ

إذا باع ماالن بكصؼ مرغكب فظير المبيع خاليان : )( 310)   جاء في المجمة في المادة 
ف شاء أخذه بجميع الثمف  عف ذلؾ الكصؼ كاف المشترم مخيران إف شاء فسخ البيع كاإ

. () (المسمى كيسمى ىذا الخيار خيار الكصؼ
خاصة في ,  خيار الكصؼ مف الخيارات المعتبرة شرعان ()   كقد اعتبر جميكر الفقياء 

كعقد السمـ كعقد االستصناع أم العقكد , العقكد التي يتعيف فييا المبيع بالكصؼ ال بالذات
, فإذا اشترل شيئان غائبان عف مجمس العقد, التي يككف فييا محؿ العقد غائبان كليس حاضران 

كتبيف المشترم أف المبيع ليس , كاتفؽ العاقداف عمى كصؼ مرغكب في الشيء المبيع
فمو الخيار إف شاء أمضى العقد كأخذ المبيع بكؿ الثمف المسمى  , باألكصاؼ المتفؽ عمييا

ف شاء رده كفسخ البيع كىذا يسمى خيار الكصؼ  . كاإ
عقد االستصناع كخيار الكصؼ : الفرع الثاني

                                                 

. 4/250 –- ثُلوٚ  ثإلعال٢ٓ  ٝأدُضٚ  ,ثُضف٢ِ٤ -  

 .2/257- دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ -  

  –ٝ ٓٞثٛخ ثُؾ٤َِ  . 3/169  –ٝسٝػز ثُطجُذ٤ٖ  . 4/82 –ثُٔـ٢٘ ٝثُششؿ ثٌُذ٤ش , ثدٖ هذثٓز أُٔوذع٢ : ثٗظش-  

  .5/5-ٝ دذثةغ ثُظ٘جةغ  .6/120
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    اعتبر فقياء الحنفية أف بياف أكصاؼ الشيء المراد صنعو بيانان ينفي كؿ جيالة شرط 
  دكما بيَّنتو في الفصؿ الخامس كبدكنيا ال ينعؽ, مف الشركط الخاصة بعقد االستصناع

, كما ذكرتو  مف مشركعية  خيار الكصؼ عند الفقياء, كبناءن عمى ىذا الشرط , االستصناع
, خاصة في العقكد التي يككف فييا المبيع غائبان فيتعيف المبيع بالكصؼ ال بتعيف الذات 

كعقد االستصناع عقد يككف المبيع فيو غائبان فما ينطبؽ عمى غيره مف الشركط ينطبؽ عميو 
 .

    لذلؾ فقد أجمع فقياء الحنفية عمى أف الصانع إذا جاء بالشيء المصنكع عمى غير 
ف شاء رده كفسخ عقد  األكصاؼ المتفؽ عمييا فالمستصنع بالخيار إف شاء أخذه كاإ

.  () (االستصناع
فالمبيع في ,     كيبلحظ أف خيار الكصؼ قد حؿ محؿ خيار الرؤية في عقد االستصناع
خاصة بعد , عقد االستصناع غير مكجكد كلكنو بالكصؼ الدقيؽ يصبح في حكـ المكجكد

ما تطكرت الصناعات تطكران يمكف مف خبللو تحديد أكصاؼ الشيء المصنكع تحديدان دقيقان 
كذلؾ ألف أغمب الصناعات تتـ بكساطة اآلالت الحديثة في , كفؽ المكاصفات المتفؽ عمييا

كقد أصبح ىناؾ مختصكف في ضبط الصفات في كؿ مجاالت الصناعة كىـ , ىذا العصر
مما يضمف ضبط الشيء المصنكع ضبطان دقيقان كفؽ المكاصفات , الميندسكف المختصكف

ف كاف معدكمان يصبح في حكـ المكجكد بضبط صفاتو , المتفؽ عمييا فالشيء المصنكع كاإ
ألف خيار الكصؼ يفي , مما أدل إلى االستغناء عف خيار الرؤية في عقد االستصناع
. حتى ال يقع في الغرر (المبيع)بالغرض كىك حؽ المستصنع في رؤية الشيء المصنكع أم 

: ()كيقسـ خيار الكصؼ إلى قسميف
كالضابط فيو أف كؿ كصؼ ال يككف فيو غرر أم ,  بالشرطتما يثب:    القسـ األكؿ
فاشتراطو صحيح كمف يشترم بيتان عمى أف فيو أربع غرؼ أك يشترم  بستانان , احتماؿ  العدـ

فيذا شرطو صحيح كلو الخيار إذا جاء المبيع عمى غير الكصؼ , عمى أف فيو مئة شجرة
ف شاء رده أما إذا تضمف الشرط غرران كأف , المتفؽ عميو فإف شاء أخذه بالثمف المسمى كاإ

فيك شرط غير صحيح كال , يشترم بقرة عمى أنيا حامؿ فيذا شرط يحتمؿ العدـ كفيو غرر
. خيار لو 
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كذلؾ كما لك اشترل شخصه ماالن فيو كصؼ مرغكب ,  ببل شرطتما يثب:    القسـ الثاني
ألف المشترم مستحؽ أف يستمـ المبيع , فالمشترم مخير, فيو فزاؿ ذلؾ الكصؼ قبؿ التسميـ

ذا اختمؼ البائع  كالمشترم في الكصؼ , عمى الصفة التي كاف عمييا حيف عقد البيع  كاإ
. فالقكؿ لمبائع مع يمينو, المتفؽ عميو في المبيع فادعى المشترم اشتراطو كأنكره البائع

مع أف األصؿ في خيار الكصؼ إذا جاء البائع بالشيء المبيع عمى غير :     استثناء
ذا شاء أخذه بجميع الثمف , الكصؼ المتفؽ عميو فإف المشترم بالخيار إذا شاء رده كاإ

كلكف ىناؾ استثناء كىك إذا تعذر إرجاع , كال يجكز لو أف ينقص مف الثمف شيئان , المسمى
فمثبلن لك كاف , المبيع إلى البائع فيجكز أف ينقص الثمف بمقدار الخمؿ في نقصاف الكصؼ

يخصـ  ( ديناران 80)كثمنو دكف الكصؼ  ( دينار 100)ثمف المبيع بالكصؼ المشركط 
. ()(الفارؽ بيف الثمنيف عمى البائع نظير عدـ إيفائو بالمبيع عمى الكصؼ المشركط

: () كشركط خيار الكصؼ ىي
. أف يككف الكصؼ المشركط مباحان شرعان - 1   
فإف لـ يكف مرغكبان فيو عادة ألغي الشرط كصح , أف يككف الكصؼ مرغكبان فيو عادة- 2   

 .المبيع كال خيار لو

فإف , أال يككف تحديد الكصؼ المرغكب فيو مؤديان إلى جيالة مفضية إلى منازعة- 3   
 . كجد ىذا الشرط فسد البيع كأف يشترط أف تككف البقرة حامبل ن 

كيسقط ىذا , فمك مات المشترم انتقؿ حؽ الفسخ إلى الكارث,    كخيار الكصؼ يكرث
. ()الخيار بقبكؿ المشترم أك بتصرفو ىك أك كرثتو بعد مكتو في الشيء المبيع 

 
 
 

خيار العيب : المطمب الثالث
مشركعية خيار العيب  : الفرع األكؿ

                                                 

 .2/258-دسس ثُقٌجّ ششؿ ٓؾِز ثألفٌجّ-  
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    ثبتت مشركعية خيار العيب بالسنة كما ركاه أبك ىريرة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
ف شاءى ردىا : كسمـ قاؿ مٍف ابتاعى شاةن مصراةن فيك فييا بالخياًر ثبلثىة أياـو ًإٍف شاءى أمسكيا كاًإ

. () (كردى معيا صاعان مف تمرو 
ذا شاء ردىا لما فييا      فتخيير النبي صمى اهلل عميو كسمـ المشترم بأنو إذا شاء أمسكيا كاإ

. مف عيب يدؿ عمى مشركعية خيار العيب لممشترم
     كبذلؾ قاؿ جميكر الفقياء بأف البائع إذا جاء بالشيء المبيع كفيو عيب مؤثر في قيمتو 

ف شاء رده  .  ()فإف لممشترم الخيار إف شاء أخذ المبيع كاإ
 مطمقان إذا بيع كفيو عيب قديـ يككف عما بي: )( 367)    كبذلؾ قالت المجمة في مادتيا 

ف شاء قبمو بثمنو المسمى كليس لو أف يمسؾ المبيع كيأخذ , المشترم مخيران إف شاء رده كاإ
. () (ما نقصو العيب كىذا يقاؿ لو خيار العيب

ىك كؿ عيب يكجب نقصاف الثمف نقصان فاحشان أك يسيران فيك :    العيكب المكجبة لمخيار
. () (عيب يكجب الخيار مثؿ العمى كالعكر كالحكؿ

  خيار العيب ثابت لممشترم بنص الشارع كال يحتاج إلى :   متى يثبت خيار العيب
. شرط في العقد بأف يككف المبيع سميمان 

.    كخيار العيب يكرث كخيار الكصؼ مف المشترم إلى كرثتو
. () شركط ثبكت خيار العيب: الفرع الثاني

:    كىي كما يأتي
أما ما حصؿ مف عيب بعد التسميـ كفي يد , يثبت العيب عند البيع أك بعده قبؿ التسميـ- 1

. المشترم فبل خيار لو
. ثبكتو عند المشترم بعد ما قبض المبيع كال يكتفي بالثبكت عند البائع- 2
. أف يككف العيب مؤثران في قيمة المبيع تأثيران ينقص مف ثمنو- 3
. جيؿ المشترم بالعيب عند العقد- 4

                                                 

. دجح فٌْ د٤غ ثُٔظشثر, ًضجح ثُذ٤ٞع , 5/6 –طق٤ـ ٓغِْ -  

   ٝٓج 7/167 –  سسد ثُٔقضجس ػ٠ِ ثُذس ثُٔخضج, ٝثدٖ ػجدذ٣ٖ . 2/18 –ثالخض٤جس ُضؼ٤َِ ثُٔخضجس , ثُٔٞط٢ِ : ثٗظش-  

ٝ  . 3/170 –ٝ سٝػز ثُطجُذ٤ٖ  . 3/962 –ثُٜذث٣ز ششؿ ثُذذث٣ز  , ٝثُٔشؿ٘ج٢ٗ  . 4/85 –ثُٔـ٢٘ , ٝثدٖ هذثٓز . دؼذٛج 
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. عدـ اشتراط البائع البراءة مف العيب في البيع- 5
فطرؽ إثبات , منيا الظاىر لمعياف كمنيا الخفي:    أما كيفية إثبات العيب فالعيكب أنكاع

فإذا كاف العيب ظاىران كمف اشترل طاكلة ثـ كجد أف , العيكب تتعدد بتعدد العيكب نفسيا
أما إذا كاف العيب خفيان فنرجع في إثباتو إلى أىؿ , فيذا عيب ظاىر, فييا ًرٍجبلن مكسكرة

أك كطبيب أك ميندس إذا , كالنساء مثبلن إذا كاف العيب متعمقان بالنساء, الخبرة كاالختصاص
. كاف العيب يحتاج إلى أىؿ االختصاص

 ( )مسقطات خيار العيب: الفرع الثالث
كالرضا إما أف يككف صراحة كقكلو , الرضا بالعيب بعد العمـ بو كبعد قبض المبيع- 1 

ما أف يككف ضمنيان كىك أٌم تصرؼ مف المشترم في , رضيت بالعيب أك أجزت البيع كاإ
.  المبيع يدؿ عمى الرضا بالعيب

 كأف يقكؿ أسقطت الخيار , إسقاط الخيار إسقاطا صريحان أك ما ىك في معنى الصريح- 2

فإذا ىمؾ المبيع في يد المشترم يسقط خيار العيب سكاء , ىبلؾ المبيع لفكات محؿ الرد- 3
 .كاف اليبلؾ بفعؿ بشرم أك آفة سماكية

 سكاء كاف بفعؿ بشرم أك آفة سماكية , نقصاف المبيع يكجب إسقاط خيار العيب- 4

كالزيادة إما أف تككف منفصمة متكلدة عف المبيع بعد القبض أك قبمو , الزيادة في المبيع- 5
 .أك كانت غير متكلدة أك كانت متصمة أك منفصمة فمكؿ كاحدة حكميا في كتب الفركع 

عقد االستصناع كخيار العيب  : الفرع الرابع
. ()   بما أف عقد االستصناع نكع مف أنكاع البيكع التي نص عمييا فقياء المذىب الحنفي

ف لـ ينص فقياء الحنفية عمى ذلؾ صراحة     فيك يأخذ حكـ عقد البيع في خيار العيب كاإ
في باب عقد االستصناع مع مراعاة أنو يحتفظ بخصكصيتو مع ىذه الخيارات كبما أنو يأخذ 

حكـ عقد البيع في أركاف العقد كشركطو كما بيناه سابقان مف شركط صحة كانعقاد كنفاذ 
كىي , فيك يأخذ حكـ عقد البيع في الخيارات التي تتناسب مع طبيعتو كالتي ذكرناىا, كلزـك

. ,خيار الكصؼ كخيار العيب

المبحث الثاني 
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عقد االستصناع كالشرط الجزائي 
: مشركعية الشرط الجزائي : المطمب األكؿ 

    لـ يكف الشرط الجزائي بتكييفو المعاصر معركفان في العصكر األكلى مف تاريخ الفقو 
. مع  أف لو أصكالن في الصدر األكؿ مف تاريخ األمة في تعامبلتيـ كأقضيتيـ, اإلسبلمي

ـٍ أرحٍؿ معؾى يكـى )أف رجبلن قاؿ لكريو:   فقد ركل البخارم عف ابف سيريف أىدخٍؿ ركابؾى فإٍف ل
مٍف شرطى عمى نفسًو طائعان غيرى مكرهو : فقاؿى شريحي . كذا أك كذا فمؾى مئةي درىـو فمـ يخرٍج 

ـٍ آتؾى األربعاءى فميٍس :عف أبف سيريفى إف رجبلن باعى طعامان كقاؿى :كقاؿى أيكبي .(فيك عميوً  إف ل
. () (بيني كبينؾى بيعه فمـ يجئ فقاؿى شريحي لممشترم أنتى أخمفتى فقضى عميو

   كلكف الفقياء  اختمفكا في أصؿ الشركط الممحقة بالعقد  ىؿ األصؿ أف كؿ الشركط 
أك أف كؿ الشركط غير مباحة إال ما جاء بنص شرعي , مباحة إال ما خالؼ نصان شرعيان 

:  كاختمفكا في ذلؾ عمى رأييف 
كىك أف األصؿ في الشركط الحظر إال ما نص الشرع :   الرأم  األكؿ كقاؿ بو الظاىرية

 .  ()عمى إباحتو
أف األصؿ في الشركط  الجكاز كالصحة كال يحـر منيا :   الرأم الثاني كقاؿ بو الحنابمة كىك

بطالو  . ()كيبطؿ إال مادؿ الشرع عمى تحريمو كاإ
   كأكثر مف يتشدد في الشركط ىـ الظاىرية كأكثر مف يتكسع فييا ىـ الحنابمة كأما جميكر 

. الحنفية كالمالكية كالشافعية فيتكسطكف في مكقفيـ بيف الظاىرية كالحنابمة 
   كقد بحثت ىذا الخبلؼ في الفصؿ األكؿ التمييدم في المبحث الثاني في حكـ بيع 

إف الرأم : كقمت, المعدـك حكؿ مكضكع ىؿ األصؿ في العقكد كالشركط الحظر أـ اإلباحة
الراجح ىك الرأم الثاني كىك أف األصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة إال ما خالؼ نصان أك 

. حكما شرعيان 
كالمقصكد أف لمشركط عند الشارع شأنان ليس  ):     كيكضح ابف القيـ ىذا الخبلؼ فيقكؿ

فإف بعضيـ يمغكف شركطان لـ يمغيا الشارع كيفسدكف بيا العقد مف , عند كثير مف الفقياء
, كىـ متناقضكف فيما يقبؿ التعميؽ بالشرط مف العقكد كماال يقبمو, غير مفسدة تقتضي فساده

                                                 

 .2736:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ٓج ٣ؾٞص ٖٓ ثالشضشثؽ , 5/354- كضـ ثُذجس١ ششؿ طق٤ـ ثُذخجس١, ثدٖ فؾش ثُؼغوال٢ٗ-  

  .5/775- ثألفٌجّ ك٢ أطٍٞ ثألفٌجّ, ثدٖ فضّ -  

  .29/126 –ٓؾٔٞع ثُلضجٟٝ , ثدٖ ص٤ٔ٤ز -  
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فالصكاب الضابط الشرعي الذم دؿ عميو , فميس ليـ ضابط مطرد منعكس يقـك عميو دليؿ
:  النص كفيو قضيتاف كيًميَّتاف 

. أف كؿ شرط خالؼ حكـ اهلل  كناقض كتابو فيك باطؿ كائنان ما كاف :    إحداىما
أف كؿ شرط ال يخالؼ حكمو كال يناقض كتابو كىك مما يجكز بذلو كتركو :    الثانية 

. ()(   بدكف اشتراط فيك الـز بالشرط 
:  ىك مصطمح مستمد مف القانكف الكضعي الغربي  كمعناه  :  تعريؼ الشرط الجزائي

ىك اتفاؽ يقصد منو المتعاقداف سمفان التعكيض الذم يستحقو الدائف إذا لـ ينفذ المديف التزامو 
  (. )أك تأخر في تنفيذه

يتحدث ,     كعف كيفية دخكؿ ىذا المصطمح إلى الفقو اإلسبلمي في العصر الحديث
في أكاخر العيد العثماني اتسعت في الدكلة التجارة  ):الدكتكر مصطفى الزرقاء فيقكؿ

كتكلدت في العصر , الخارجية مع أكركبا كتطكرت أساليب التجارة الداخمية كالصنائع
كاتسع مجاؿ عقكد االستصناع في التعامؿ , الحديث أنكاع مف الحقكؽ لـ تكف معيكدة

كقد ازدادت أيضان قيمة , بطريؽ االيصاء عمى المصنكعات مع المعامؿ كالمصانع األجنبية
فأصبح تأخر أحد المتعاقديف أك امتناعو عف تنفيذ التزاماتو , الزمف في الحركة االقتصادية

كىذا قد , في مكاعيدىا المشركطة مضران بالطرؼ اآلخر في كقتو كمالو أكثر مف ذم قبؿ
ضاعؼ احتياج الناس إلى أف يشترطكا في عقكدىـ ضمانات مالية عمى الطرؼ الذم 

كمثؿ ىذا الشرط يسمى في اصطبلح الفقو األجنبي , يتأخر عف تنفيذ التزامو في حينو
 . ()(الشرط الجزائي

عقد االستصناع كالشرط الجزائي  : المطمب الثاني 
كأنو , كأنو ال يخالؼ نصان كال حكمان شرعيان ,     بعدما تبيَّف لنا مشركعية الشرط الجزائي

يتفؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية في حفظ حقكؽ الناس كضبط تعامبلتيـ كضبط الحركة 
إف عقد االستصناع إذا تضمف شرطان جزائيان عمى أحد العاقديف : أقكؿ, االقتصادية في األمة

أككمييما الصانع كالمستصنع فيك شرط ممـز كاجب النفاذ عمى مف كاف الشرط بحقو كأخؿ 
. بمقتضى ىذا الشرط

                                                 

  .1/384 –إػالّ ثُٔٞهؼ٤ٖ , ثدٖ ثُو٤ْ -  

 . 62 ص –ثُؼذد ثُغج٢ٗ, ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز , ثألٓجٗز ثُؼجٓز ٤ُٜتز ًذجس ثُؼِٔجء, ٓؾِز ثُذقٞط ثإلعال٤ٓز -  

  .2/713- ثُٔذخَ ثُلو٢ٜ ثُؼجّ-  
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ىك ,     كيؤيد ما ذىبت إليو مف أف الشرط الجزائي ممـز ككاجب النفاذ في عقد االستصناع
, ما تكصمت إليو البشرية مف تقدـ ىائؿ خاصة في المجاالت الصناعية في الكـ كالكيؼ

كىذا فتح الباب كاسعان لمتعامبلت االقتصادية كفؽ أحكاـ عقد االستصناع كبديؿ إسبلمي 
بدؿ التمكيؿ الربكم مف البنكؾ الربكية كفؽ , مشركع لتطكير الحياة االقتصادية في المجتمع

كحتى نطرح ىذا البديؿ كيمقى قبكالن لدل المجتمعات اإلسبلمية كحتى غير , النظاـ الرأسمالي
يجب أف يككف بديبلن قكيان في طبيعتو كتككينو كمبلئمان لطبيعة الحياة االقتصادية , اإلسبلمية

كما فييا مف تطكرات كتشعبات كثيرة مبلئمة ال تخرجو عف القكاعد العامة لمشريعة 
. اإلسبلمية

    فطبيعة العبلقات كالتعامبلت االقتصادية بيف الناس ككثرتيا كضخامة قيمتيا فرضت 
كذلؾ , عمى مختمؼ العقكد المدنية في القانكف الكضعي في ىذا العصر الشرط الجزائي
جبارىـ عمى االلتزاـ كالكفاء بما تعاقدكا عميو ال لك , لضبط تعامبلت الناس فيما بينيـ كاإ كاإ

كلىكىثيرت , تيرؾ األمر لمناس لينجزكا ما التزمكا بو دكف ضابط لتضرر أناس كثيركف
لذلؾ رجَّحنا أف يككف الشرط الجزائي في عقد االستصناع شرطان , المنازعات بيف الناس
. ممزمان ككاجب النفاذ

     كأخيرا جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو السابعة المنعقد في جدة سنة 
يجكز أف يتضمف عقد االستصناع شرطا جزائيا : ـ حكؿ الشرط الجزائي ما نصو1992

. () (بمقتضى ما اتفؽ عميو العاقداف ما لـ تكف ىناؾ ظركؼ قاىرة
 
 
 
 
 
 

 ثالمبحث الثاؿ
انتياء عقد االستصناع كحؿ المنازعات بيَّف أطرافو 

                                                 

  .2/777 –ثُذٝسر ثُغجدؼز , ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ-  



 
98 

انتياء عقد االستصناع  : المطمب األكؿ 
:    ينتيي عقد االستصناع بأحد األمكر اآلتية

إتماـ الشيء المصنكع كتقديمو لممستصنع عمى الصفة المشركطة كقبكؿ :    أكال 
. المستصنع بو ثـ يقـك بدفع باقي الثمف حسب ما اتفقا عميو 

نص فقياء الحنفية عمى أف مكت الصانع أك مكت أحد . مكت أحد العاقديف :     ثانيان 
كذلؾ ألف عقد االستصناع فيو شىبىوه بعقد اإلجارة كعقد , العاقديف يبطؿ عقد االستصناع

 (. )(اإلجارة ينفسخ بمكت أحد العاقديف لتعذر استيفاء ىذه المنافع

   لكف ىذا الرأم إف كاف ينطبؽ عمى عقد االستصناع في صكرتو البسيطة في العصكر 
أما في ىذا العصر , األكلى مف تاريخ األمة حينما كاف الصانع كالمستصنع شخصان بعينو

فأصبح الصانع كالمستصنع يمكف أف , كقد تطكرت الحياة االقتصادية كخاصة الصناعات
فبل يؤثر مكت الصانع أك المستصنع عمى عقد , يككف شخصان أك شركة أك مؤسسة أك دكلة

االستصناع فإذا كاف الصانع كالمستصنع شخصان بعينو فيمكف أف نسمـ بيذا الرأم كىك 
ذا لـ يتعذر ذلؾ فبل  بطبلف عقد االستصناع إذا تعذر إتماـ مستمزمات عقد االستصناع كاإ

أما إذا كاف المستصنع أك الصانع شركة أك مؤسسة أك دكلة فبل يؤثر , داعي لفسخ العقد
ألنو ال دكر لو في إتماـ صناعة , مكت صاحب الشركة أك المؤسسة في عقد االستصناع

. الشيء المتفؽ عمى صناعتو كفؽ شركط عقد االستصناع
فإذا اتفؽ الصانع كالمستصًنع . انتياء المدة المتفؽ عمييا بيف الصانع كالمستصًنع :    ثالثان 

عمى تحديد مدة يمتـز بيا الصانع لتقديـ الشيء المصنكع عمى الصفة المشركطة لممستصًنع 
ف شاء أنيى , كلـ يمتـز الصانع بيذه المدة كتأخر فإف المستصنع بالخيار إف شاء أميمو كاإ

ف شاء طبؽ عميو الشرط الجزائي إذا كجد بينيما شرط جزائي متعمؽ بالتأخير  العقد معو كاإ
. في تسميـ الشيء المصنكع 

ينتيي عقد االستصناع بالتنازع بيف طرفي العقد حكؿ أمر مف أمكر عقد :    رابعان 
 .االستصناع كىذا ما سأبيَّنو في المطمب الثاني 

حؿ المنازعات بيف طرفي العقد  : المطمب الثاني 

                                                 

دثس  , 5/8 –ثُلضجٟٝ ثُٜ٘ذ٣ز , ٝؽٔجػز ٖٓ ػِٔجء ثُٜ٘ذ , ٝثُش٤خ ٗظجّ  . 7/116 –ششؿ كضـ ثُوذ٣ش, ثٗظش ثدٖ ثُٜٔجّ -  

 .د٤شٝس: ثُٔؼشكز ُِطذجػز ٝثُ٘شش
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    عقد االستصناع ىك نكع مف أنكاع البيكع كما ذكرنا سابقان كيجرم فيو االختبلؼ 
. كالمنازعات كباقي العقكد كالمعامبلت بيف الناس 

ذا كقعت ىذه المنازعات بيف طرفي العقد في عقد االستصناع فإنو يسرم عمييا ما يسرم , كاإ
نياء المنازعات كتنفيذ الشركط  عمى كؿ العقكد في المحاكـ كقكانينيا في فض الخصكمات كاإ

. كااللتزامات بيف العاقديف 
قالكا إذا اختصـ ,    لكف فقياء الحنفية الذيف قالكا بأف عقد االستصناع عقد غير الـز

كادعى المستصنع أمران بأنو أتفؽ , الصانع كالمستصنع عمى أمر مف أمكر عقد االستصناع
فبل , مع الصانع عمى أف يككف الشيء المصنكع عمى صفة كذا ككذا كأنكر الصانع ذلؾ

ف كاف األمر بالعكس كادعى الصانع أمران كأنكره المستصنع فبل يميف , يميف عمى الصانع كاإ
لذلؾ ال يمـز , كذلؾ ألف عقد االستصناع عندىـ عقد غير الـز, عمى المستصًنع أيضان 

 (.)اليميف ألف اليميف مف مستمزمات المزـك كالعقد أصبلن غير الـز عندىـ 
كرجَّحت الرأم ,    لكني ناقشت مكضكع المزـك في عقد االستصناع في الفصؿ السادس

كىك رأم المجمة كبناءن عميو , القائؿ بأف عقد االستصناع عقد الـز مف بدايتو كحتى نيايتو
ؿي كفؽ األصكؿ كالقكاعد العامة  إذا حصؿ خبلؼ أك نزاع بيف الصانع كالمستصًنع فإنو ييحى

. لفض المنازعات في الفقو اإلسبلمي 
   كمف أىـ األصكؿ كالقكاعد العامة في الشريعة اإلسبلمية في فض المنازعات ىك حديث 

أك ما جاء في نفس المعنى مف قكلو . ()(شاىداؾ أك يمينو): الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 (. )(البينةي عمى المدعٍي  كاليميفي  عمى  المدعىى عميًو  ):صمى اهلل عميو كسمـ

   فإذا كاف الخبلؼ حكؿ الشيء المصنكع كيككف المستصًنع ىك المدعي فعميو البيَّنة أك 
ذا كاف الخبلؼ حكؿ الثمف كيككف الصانع ىك المدعي فعميو , يقبؿ بقكؿ الصانع مع يمينو كاإ

. البينة أك يقبؿ بقكؿ المستصًنع مع يمينو 
إما إذا كاف السبب في ,     ىذا إذا كاف سبب النزاع ىك تقصير مف الصانع أك المستصنع

أم كانت ىناؾ ظركؼ قاىرة , عدـ كفاء الصانع بما اتفقا عميو ىك أمر خارج عف اإلرادة
في  (المادة الخاـ )منعتو مف تنفيذ العقد كالحرب أك إحراؽ محؿ الصانع أك غرؽ بضاعتو 

, البحر فيرجع بيا إلى األحكاـ كالقكاعد التي عالجت الظركؼ الطارئة في الفقو اإلسبلمي
                                                 

. 5/8-ثُلضجٟٝ ثُٜ٘ذ٣ز -  

 .2760:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ث٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ثُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ ثألٓٞثٍ ٝثُقذٝد, 2/810- طق٤ـ ثُذخجس١-  

 .21203:سهْ ثُقذ٣ظ, دجح ثُذ٤٘ز ػ٠ِ ثُٔذػ٢ ٝث٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ثُٔذػ٠ ػ٤ِٚ , 10/427- ثُغٖ٘ ثٌُذشٟ   ,ثُذ٤ٜو٢ -  
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فإما أف ينتظر المستصًنع حتى يتمكف الصانع مف إتماـ الشيء المصنكع أك يفسخ العقد 
. كيتحمؿ منو
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مجاالت عقد االستصناع كأثرىا في الحركة : الفصؿ الثامف
االقتصادية كفيو مبحثاف  

. مجاالت عقد االستصناع : المبحث األكؿ 
. أثر عقد االستصناع في الحركة االقتصادية : المبحث الثاني 
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الفصؿ الثامف 
 االستصناع كأثرىا في الحركة االقتصادية دمجاالت عؽ

:     كسأقسـ المكضكع إلى مبحثيف
مجاالت عقد االستصناع في الحياة  :  المبحث األكؿ
أثر عقد االستصناع في الحركة االقتصادية :  المبحث الثاني

مجاالت عقد االستصناع :  المبحث األكؿ 
    لقد زادت الحاجة إلى عقكد االستصناع كاتسعت مجاالت استخدامو مقارنة بالعصكر 

كذلؾ ألف محؿ عقد االستصناع ىك الصناعة كالصناعة ىي أكثر , األكلى مف حياة األمة
جانب حدث فييا تطكر كتقدـ بحيث أصبحت الصناعة تمبي الجزء األكبر مف حاجات 

ُي دكران بسيطان في حياة البشر, البشر أصبح دكرىا ىامان , فبعد أف كاف دكر الصناعة قديمان
فبعد أف كاف مجاؿ عقد االستصناع , جدان كبذلؾ ازدادت حاجة الناس إلى عقد االستصناع 

اتسعت مجاالت عقد االستصناع ,  خؼ أك قمنسكة أك آنية مف نحاس أك حديدعىك استصنا
باتساع مجاؿ الصناعة في حياة البشر ليشمؿ كؿ ما ييصنىع مف األشياء التي تتعمؽ بحياة 

.  الفرد كاألسرة كحياة المجتمع بجميع مرافقو
:     كسأتحدث عف مجاالت عقد االستصناع في حياة الفرد كاألسرة كالمجتمع فيما يمي

تشمؿ بعض احتياجاتو مف مبلبس :    فمجاالت عقد االستصناع في حياة الفرد
كتركيب األسناف الصناعية كالنظارات الطبية كاألطراؼ , كأحذية كبعض العبلجات الطبية

. ككذلؾ تشمؿ كثيران مف مجاالت عممو اليكمية. الصناعية لمف ييبتمى بقطع ساقو أك يده
 أف تكجد في األسكاؽ مصنكعة افاألشياء التي تحتاج إلى صناعة في الحياة العممية إـ

ما أف تيصنىع بالطمب ًكفؽى عقد , كجاىزة كيتـ التعامؿ معيا كفؽ أحكاـ البيع المطمؽ كاإ
ألنيا تصنع كفؽ , ألف بعض األشياء ال يمكف تصنيعيا كطرحيا في األسكاؽ, االستصناع

. مكاصفات خاصة حسب حاجة الفرد إلييا 
ىك بناء :    كمجاالت عقد االستصناع في حياة األسرة تشمؿ أمكران كثيرة أىميا 

مكانياتو  االبيت كتجييزه مع العمـ أف بناء البيت كتجييزه يأخذ حيزان كبيران مف اىتماـ األسرة كاإ
. كجيدىا في الكقت الحاضر حتى أصبح البيت ىك أىـ مشكمة في حياة األسرة المعاصرة
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األكلى ىي شراء الشقؽ الجاىزة كليا :     كبناء البيت في الكقت الحاضر أصبح بطريقتيف
األكلى كىي الشراء بطريقة البيع المطمؽ إما بالدفع نقدان أك بالدفع :صكرتاف
. (التقسيط)المؤجؿ

   الثانية ىي الشراء كفؽ عقد االستصناع كيتـ ذلؾ بالتعاقد مع مقاكؿ كفؽ الخارطة 
. اليندسية

ىي أف تقـك األسرة بنفسيا باإلشراؼ كالمباشرة في بناء البيت عمى :     كالطريقة الثانية
كىي إما أف , في عرؼ أصحاب صنعة البناء (العظـ  )األكلى كتسمى مرحمة: مرحمتيف ىما

ما أف يقـك بالعمؿ كالمكاد مف عنده , ييستأجر المقاكؿ بعقد إجارة كالمكاد مف صاحب البيت كاإ
. أيضان كيككف ذلؾ عقد استصناع

أم التجييز مف قصارة كببلط ككحمة كدىاف  (التشطيب  )كتسمى :     كالمرحمة الثانية
أما تجييز األبكاب , كقد تككف بعقكد استصناع أحيانان ,  بعقكد إجارةفكىذه غالبان ما تكك

سكاء كانت مف الحديد أك األلمنيـك كتجييز , الخارجية الحديدية كالداخمية الخشبية كالنكافذ
. الخزائف   كغرؼ النـك فكميا يجرم تجييزىا في الكقت الحاضر بعقد استصناع

فيي أكثر مف أف :    أما مجاالت عقد االستصناع في حياة المجتمع بجميع مرافقو
تحصى في الكقت الحاضر فأصبحت تشمؿ أغمب المرافؽ الصناعية مف صناعة السيارات 

مف جرافات كبكاقر كآليات كمعدات تعبيد الطرؽ بأنكاعيا , ابأنكاعيا كالمعدات الثقيمة بأنكاعو
أم اآلالت التي تعمؿ في مختمؼ المصانع كالمعدات ,  كاآلالت الصناعيةتكالماكينا

العسكرية بكؿ أنكاعيا مف دبابات كمدافع كطائرات كصكاريخ كغيرىا كمف طائرات مدنية 
كقطارات كسفف كقكارب كبكاخر كمحطات تكليد الكيرباء كمحطات تحمية المياه كالجسكر 

.  استصناعدكميا يمكف التعاقد عمى تجييزىا بعقك, كاألنفاؽ
    أما مجاؿ عقد االستصناع في بناء العقارات كالمنشآت مف بيكت لمسكف كمدارس 

:  فبل بد لنا مف تفصيؿ ىذا المكضكع عمى النحك التالي, كمستشفيات كجامعات
األكلى أف يقدـ الصانع الجيد كالعمؿ فقط :     إف عقكد البناء ال تخرج عف صكرتيف

. كتككف المكاد عمى صاحب البناء كيككف ذلؾ عقد إجارة 
كىي أف يقدـ الصانع العمؿ كالجيد كمكاد البناء جميعيا فاألمر ال :     أما الصكرة الثانية

األكلى أف تككف األرض المقاـ عمييا البناء ىي لمصانع فعندىا يمكف أف : يخمك مف حالتيف
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يككف العقد عقد استصناع ببل أشكاؿ أما الحالة الثانية أف تككف األرض لصاحب البناء أم 
. ()كىي أيضان عقد االستصناع كما قاؿ كثير مف العمماء المعاصريف . لممستصًنع

فإذا لـ يقدـ الصانع الشيء المصنكع أم ,     كلكف الذم أشكؿ ىك أف األرض لممستصنع
فمممستصنع الحؽ في رد الشيء المصنكع لفكات . البناء حسب المكاصفات المتفؽ عمييا

كلكف في ىذه الحالة كيؼ يمكف لممستصنع أف يرد الشيء المصنكع , الكصؼ المشركط
. كىذا أمر صعب كمكمؼ, كىك البناء كاألرض لممستصنع إال بيدـ البناء

    كلكف يجاب عمى ذلؾ بأف الشرط الجزائي يمكف أف يعكض المستصنع عما حدث مف 
تقصير مف جانب الصانع في مكاصفات الشيء المصنكع بدؿ رد الشيء المصنكع كىك ىدـ 

أما إذا كاف الخمؿ , ىذا إذا كاف الخمؿ في المكاصفات في األمكر الثانكية كالتكميمية, البناء
فيمكف أف يجبر , كمكاصفات األبكاب كالنكافذ كالببلط كالدىاف مثبلن , في أمكر التشطيب

كأما إذا كاف الخمؿ في , الصانع عمى إعادة تصنيعيا عمى المكاصفات المتفؽ عمييا
, أم يتعمؽ بأصؿ الشيء المصنكع أم البناء بأنو ال يصمح لمسكف, المكاصفات األساسية

فإف لممستصنع الحؽ في رد , كىك متكقع السقكط كاالنييار في كؿ لحظة بتقرير الخبراء
زالتو نيائيان  كيتحمؿ الصانع كافة النفقات كالمصاريؼ , الشيء المصنكع أم البناء بيدمو كاإ

.  في إزالة ىذا البناء
فيي أيضان تندرج تحت ,    أما تصنيع المباني الجاىزة كالمتحركة كالتي يمكف فكيا كتركيبيا

. باب عقد االستصناع
   كلكف ال يجرم عقد االستصناع عمى المنتجات الزراعية مف حبكب كفكاكو كخضراكات 

نما تندرج تحت عقد السمـ إال إذا جرل عمييا عممية التصنيع كالتعميب كالمخمبلت كالمربى  كاإ
. فإنيا يمكف أف تندرج تحت عقد االستصناع بعد ما جرل عمييا مف تصنيع

المبحث الثاني 
أثر عقد االستصناع في الحركة االقتصادية 

                                                 

 ٓؾِز ثُٔؾضٔغ –  (ػوذ ثالعضظ٘جع ٝٓذٟ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثالعضغٔجسثس ثإلعال٤ٓز ثُٔؼجطشر )دقظ دؼ٘ٞثٕ  ,ثُضسهجء : ثٗظش-  

.  ّ 1992 –ؽذر -  ثُذٝسر ثُغجدؼز – 2/252- ثُلو٢ٜ ثإلعال٢ٓ

.  295/ 2 – ٗلظ ثُٔشؽغ –  (ػوذ ثالعضظ٘جع  )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ٝثُغجُٞط 

 . 321/ 2 – ٗلظ ثُٔشؽغ –  (ػوذ ثالعضظ٘جع )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ٝثُضف٢ِ٤ 

 . 514/ 2 – ٗلظ ثُٔشؽغ –  (أعش ثالعضظ٘جع ك٢ ص٘ش٤ؾ ثُقشًز ثُظ٘جػ٤ز )دقظ دؼ٘ٞثٕ , ٝثُلشكٞس 

  .670/ 2 – ٗلظ ثُٔشؽغ –  (ثالعضظ٘جع ٝأعشٙ ك٢ ص٘ش٤ؾ ثُقشًز ثالهضظجد٣ز  )ٝثُغذ٤ض٢ دقظ دؼ٘ٞثٕ 
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   بعدما تكممت عف مجاالت عقد االستصناع كبيَّنت أنيا أصبحت كاسعة جدان لتطكر 
سأبيَّف أثر عقد االستصناع في الحركة , الصناعة كاتساع مجاالتيا في حياة اإلنسانية

. االقتصادية في حياة األمة اإلسبلمية 
   فعقد االستصناع كما بيَّنت سابقان ىك عقد عمى مبيع في الذمة كال يشترط فيو تقديـ رأس 

: لذلؾ فقد جمع عقد االستصناع في طبيعتو كتكييفو إيجابيات العقكد األخرل كىي, الماؿ
كىذا يسيؿ حركة التعامؿ , إنو عقد عمى مبيع في الذمة كىك يشبو عقد السمـ: أكال

ألنو ليس بالمقدكر صناعة كؿ األشياء البلزمة لحياة , االقتصادم في مجاؿ الصناعات
كذلؾ ألف بعض الصناعات تككف مكاصفاتيا مختمفة بيف أفراد , الناس كطرحيا في األسكاؽ
كتصنيع األبكاب الحديدية كالخشبية ألف كؿ باب كلو قياسو , المجتمع كؿ حسب حاجتو

كبعض الصناعات ال يمكف تجييزىا مسبقان إال في مكانيا المحدد كبعد االتفاؽ , الخاص بو
كإنشاء الجسكر كاألنفاؽ كمحطات تكليد الكيرباء كمحطات تحمية المياه المالحة , عمييا

لذلؾ كاف ليذه الميزة اإليجابية كىي جكاز العقد عمى مبيع . كبناء المنشآت كالمساكف كغيرىا
في الذمة غير مكجكد كال حاضر عند العقد كما في عقد االستصناع أكبر األثر في تنشيط 

فمك قيدنا عقكد بيع المنتجات . الصناعات كتنشيط الحركة االقتصادية في األمة اإلسبلمية
الصناعية بقيكد البيع المطمؽ كىك كجكد الشيء المبيع حاؿ العقد كقبضو بعد العقد مباشرة 

ضعاؼ الحركة الصناعية خاصة , ألكقعنا الناس في الحرج الشديد كلتسببنا في تقييد كاإ
. كالحركة االقتصادية عامة في حياة األمة اإلسبلمية 

كىذه , إنو ال يشترط في عقد االستصناع تقديـ رأس الماؿ كما في عقد السمـ:     ثانيا
ألنو ال يشترط في البيع المطمؽ , إيجابية ثانية لعقد االستصناع كىك يشبو فييا البيع المطمؽ

كليذه الميزة أثرىا الكاضح عمى تنشيط الصناعات كعمى الحركة , تقديـ رأس الماؿ
فاشتراط تقديـ رأس الماؿ في العقكد المتعمقة , االقتصادية في حياة األمة اإلسبلمية

بالمنتجات الصناعية يؤدم إلى إضعاؼ كتقييد حركة التعامؿ االقتصادم بيف البائع 
خاصة كأف الحركة االقتصادية في حياة البشرية أصبحت تعتمد اعتمادا كميان , كالمشترم

فأغمب التعامبلت االقتصادية في الكقت الحاضر تتـ بنظاـ , عمى نظاـ االئتماف كالمديكنية
فغالبان ما ييٍقًدـ التيجار عمى عقد الصفقات التجارية كىـ ال يممككف كؿ , الدفع بالتقسيط 

نما يدفعكف جزءان منو   المتبقي عمى دفعات كفؽ مدة زمنية متفؽ كيكممكف الجزءالثمف كاإ
كذلؾ لمجاراة الثكرة الصناعية , كىذا ما جرل عميو عرؼ التجارة في الكقت الحاضر, عمييا
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كمف أجؿ تكصيؿ ىذه المنتجات الصناعية مف مصانعيا إلى , اليائمة في حياة البشر
.  في أقرب كقت ممكفؾالمستيؿ

 تقديـ رأس الماؿ في عقد االستصناع كعندىا يصبح عقدان شبييان بعقد ا    لذلؾ لك اشترطف
ألكقعنا الناس في حرج شديد كلكاف ذلؾ سببان معكقان لتقدـ الحركة الصناعية كمقيدان , السمـ

كليذه الميزات الخاصة بعقد االستصناع كما , لمحركة االقتصادية في حياة األمة اإلسبلمية
كاف لو األثر األكبر في تنشيط الحركة االقتصادية في , يحمؿ مف إيجابيات العقكد األخرل

. حياة األمة اإلسبلمية
   كيعتبر عقد االستصناع مف أكسع األبكاب لبلستثمار الفردم كالجماعي خاصة أماـ 
, البنكؾ كالمصارؼ كبيكت الماؿ التي تعمؿ بالطريقة اإلسبلمية كفؽ الضكابط الشرعية

كسأكرد في آخر المبحث ممحقان يتضمف نماذج لتعامبلت اقتصادية إسبلمية لبعض ىذه 
.   كفؽ عقد االستصناعتالبنكؾ كالمؤسسا

   كلكف بعد البحث الميداني كدراسة مدل إقباؿ ىذه المؤسسات عمى التعامؿ كاالستثمار 
.  نجد أنو إقباؿ ضئيؿ كال يكاد يذكر, بطريقة عقد االستصناع خاصةن في أرض الكطف

 كقمت بنفسي بدراسة ميدانية لبعض ىذه المؤسسات المالية التي تعمؿ كفؽ الطريقة 
فكجدت أنيا ال تعمؿ في مجاؿ االستثمار , اإلسبلمية كالضكابط الشرعية في االستثمار

كتقتصر عمى العمؿ كفؽ نظاـ بيع المرابحة لآلمر , بطريقة عقد االستصناع في تعامبلتيا
. بالشراء

كتحدثت مع نائب ,  األقصى اإلسبلمي في راـ اهللؾ    فقد قمت بزيارة لئلدارة العامة لبف
فكاف جكابو , مدير البنؾ حكؿ نشاطات البنؾ االقتصادية كتعاممو بطريقة عقد االستصناع

كعندما سألتو عف السبب في عدـ , أنيـ لـ يتعاممكا بطريقة عقد االستصناع إال مرة كاحدة
كاف جكابو أف التعامؿ بطريقة عقد االستصناع , التعامؿ كاالستثمار بطريقة عقد االستصناع

كأف األخير أكثر سيكلة مف التعامؿ , أكثر تعقيدان مف التعامؿ ببيع المرابحة لآلمر بالشراء
.  بطريقة عقد االستصناع

كاستقبمني المراقب ,    كقمت بزيارة لئلدارة العامة لمبنؾ اإلسبلمي العربي في راـ اهلل
الشرعي في البنؾ كتحدثت معو عف مكضكع عقد االستصناع في االستثمارات اإلسبلمية 

فكاف جكابو أنيـ ال يتعاممكف بطريقة عقد , كعف مدل تعامؿ البنؾ بطريقة عقد االستصناع
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ككانت حجتو أف البنؾ مازاؿ بنكان مبتدئان في العمؿ , االستصناع في االستثمارات اإلسبلمية
. االقتصادم اإلسبلمي

,  لبنؾ القاىرة عماف فرع المعامبلت اإلسبلمية في الخميؿة   كقمت بزيارة لئلدارة اإلقميمي
. كلكف المدير رفض مقابمتي سامحو اهلل كال أعمـ سبب رفضو

   كمف خبلؿ زيارتي ليذه المؤسسات المالية كالتي تعمؿ بالطريقة اإلسبلمية كنعني 
فقد استنتجت أف ىذه المؤسسات تفضؿ العمؿ بطريقة بيع , باإلسبلمية عكس الربكية

ألنيا طريقة , أم أف يقكمكا بدكر الممكؿ في المشاريع االقتصادية, المرابحة لآلمر بالشراء
. أسيؿ كأكثر أمانان مف التعامؿ بطريقة عقد االستصناع

   كحكؿ ىذا المكضكع يتحدث الدكتكر مصطفى الزرقاء في بحث لو عف عقد االستصناع 
ألف البنكؾ اإلسبلمية اليـك ىي مصب ): كمدل أىميتو في االستثمارات اإلسبلمية فيقكؿ

المدخرات لكثير مف المسمميف الممتزميف ألجؿ استثمارىا بكساطة ىذه البنكؾ اإلسبلمية 
كىك أف تككف تاجرة , فقد أىممت الطريؽ الذم خمقت ألجمو, بطرؽ بعيدة عف الربا كشبياتو

مضاربة تنطح األسكاؽ كتتصيد الفرص المناسبة التي ترصدىا بمنظار كعيكف متفتحة في 
كيككف ليا مخازف كمعارض ككؿ متاجر برأس مالو , األسكاؽ عمى األسعار كالسمع

كمضارب مشارؾ بعممو فيجني أرباحان مضاعفة عف سعر الفائدة الذم تربحو البنكؾ الربكية 
كىكذا تضرب المثؿ الصالح لمنظاـ اإلسبلمي في طريؽ المشاركة الذم , في قركضيا

. يباركو اهلل بدالن مف طريؽ التمكيؿ المشئـك
   كلكف البنكؾ اإلسبلمية أك معظميا أىممت ذلؾ الطريؽ الذم خمقت ألجمو الحتياجو إلى 

ألف القائميف عمى , كتعاممت بطريؽ المرابحة لآلمر بالشراء إيثاران منيا لمكسؿ,جيد كيقظة
إدارتيا أك معظميـ ليسكا مف التجار كالخبراء بؿ ىـ مصرفيكف نشأكا في العمؿ باألكراؽ 

كىـ عمى مناضدىـ كلـ يعتادكا أف ينطحكا األسكاؽ كيككنكا تجاران عممييف , كالحسابات
بمعنى الكممة, فمع ىؤالء ال يعطي طريؽ االستصناع الذم بيَّنت مزاياه كخصائصو النتائج 

بؿ يبقى طريقا منتجان كبير , العظمى التي ىك مييأ إلعطائيا لك مارستو البنكؾ اإلسبلمية
, الفائدة لمتجار الفرادل الذيف يخكضكف معترؾ السكؽ التجارية ليستثمركا أمكاليـ بأنفسيـ 

 (. ) (سكاء كانكا  فرادل أك شركات كال ينتظركف البنكؾ اإلسبلمية لتستثمر ليـ مدخراتيـ 

                                                 

ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ,  (ػوذ ثالعضظ٘جع  ٝٓذٟ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثالعضغٔجسثس ثإلعال٤ٓز  ثُٔؼجطشر  ), دقظ دؼ٘ٞثٕ, ثُضسهجء   -

 . ّ 1992 –ؽذر , ثُذٝسر ثُغجدؼز , 2/248 –ثإلعال٢ٓ 
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ذا أمعنا النظر كالبحث في أىمية عقد االستصناع في تنشيط الحركة االقتصادية نجد ,     كاإ
عمى صعيد األفراد , أف آثاره تنعكس عمى جميع مرافؽ الحركة االقتصادية في األمة

. فكميا يمكنيا أف تعمؿ بطريقة عقد االستصناع , كالجماعات كالشركات كالمؤسسات كالدكؿ
ألف التعامؿ ,     فأجد أف مف آثاره أنو يسيؿ حركة التداكؿ كالتعامؿ االقتصادم في األمة

فبل تككف الحاجة لمبضائع , بطريقة عقد االستصناع تنظـ حركة العرض كالطمب في السكؽ
.  كمف جانب أخر ال تتكدس البضاعة في األسكاؽ, كالسمع ممحة كمربكة لمسكؽ مف جانب

مما يساعد عمى القضاء ,     كالتعامؿ بطريقة عقد االستصناع يكفر كثيران مف فرص العمؿ
كمف , التي ىي مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو المجتمعات في العصر الحديث, عمى البطالة

آثاره أيضان أنو يساعد عمى حؿ مشكمة أزمة اإلسكاف كتكفير الشقؽ كالمساكف ألبناء 
. المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
:     الحمد هلل الذم أعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كبعد

ىذا المكضكع الميـ , فقد انتييت مف بحث مكضكع عقد االستصناع مف خبلؿ ىذه الرسالة
الذم يمس جانبان كبيران مف حياة الناس كيشمؿ جزءان مف معامبلتيـ كيحقؽ كثيران مف رغباتيـ 

. كيسد كثيران مف حاجاتيـ
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:    كسأذكر أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ بحثي ىذا كىي
 .إف عقد االستصناع عقد مستقؿ مف العقكد المسماة في الشريعة اإلسبلمية - 1  
عقد عمى مبيع في الذمة عمى كجو ):إف التعريؼ األقرب لعقد االستصناع ىك- 2  

 .(مخصكص شيًرطى فيو العمؿ
ف كاف يشبو بعض العقكد كعقد البيع كالسمـ - 3   إف عقد االستصناع عقد مستقؿ كاإ

. مف جكانب فيك يختمؼ عنيا مف جكانب أخرل, كاإلجارة كالمقاكلة
إف عقد االستصناع كغيره مف العقكد ينعقد باإليجاب كالقبكؿ الصريح كال ينعقد - 4  

 .بالتعاطي
إف عقد االستصناع مف العقكد البلزمة لكبل الطرفيف كال يجكز فسخو إال بخيار - 5  

. أم إذا جاء الصانع بالشيء المصنكع عمى غير الكصؼ المشركط, الكصؼ
. تحديد المدة في عقد االستصناع يرجع إلى عيرؼ الصنعة كشرط العاقديف- 6  
 .يجكز أف يتضمف عقد االستصناع شرطان جزائيان عمى مف ييخؿ بشركط العقد- 7  
 (الشيء المراد صنعو)بياف أكصاؼ المعقكد عميو  مف أىـ شركط عقد االستصناع  -8  

 .بيانان ينفي كؿ جيالة قد تؤدم إلى الغرر
إف عقد االستصناع عقد ميـ في الحياة المعاصرة عمى مستكل الفرد كاألسرة - 9  

كعمى ,  مف استصناع المبلبس كاألحذية كالمساكف كاألبنية لمختمؼ االستعماالت, كالمجتمع
كاستصناع السيارات بأنكاعيا كالمعدات الثقيمة , مستكل المصانع كالشركات كالدكؿ

كالمعدات العسكرية مف دبابات  , كالجرافات كمستمزمات المصانع مف آالت كماكينات
 .كمحطات تكليد الكيرباء كالجسكر كاألنفاؽ , كمف طائرات مدنية كسفف كقطارات, كطائرات

إف أثر عقد االستصناع في الحركة االقتصادية أثر ميـ لما يحمؿ ىذا العقد مف - 10  
فككنو عقدان عمى مبيع في الذمة سيؿ حركة التعامؿ االقتصادم , إيجابيات العقكد األخرل

ألنو ليس باإلمكاف صناعة كؿ األشياء البلزمة لحياة اإلنساف , في مجاؿ الصناعات
 .كطرحيا في األسكاؽ ألف بعض الصناعات تختمؼ مكاصفاتيا باختبلؼ حاجة الناس إلييا

, كمف جانب آخر ألف عقد االستصناع ال يشترط فيو تقديـ رأس الماؿ,     ىذا مف جانب
كذلؾ ألف , كىذا أدل إلى تنشيط حركة التعامؿ االقتصادم خاصةن في المنتجات الصناعية

الحركة االقتصادية في الحياة المعاصرة أصبحت تعتمد اعتمادان كميان عمى نظاـ االئتماف 
 .فأغمب التعامبلت االقتصادية في الكقت الحاضر تتـ بنظاـ الدفع بالتقسيط, كالمديكنية
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يجمي حقيقة ككف ىذه الشريعة , إف ىذا البحث ككؿ بحث في القضايا المعاصرة- 11
فيي ال تقؼ مكتكفة األيدم أماـ األمكر المستجدة كالقضايا , صالحة لكؿ زماف كمكاف

كلكف إذا أعممنا العقؿ كفتحنا باب االجتياد سنجد في ىذه الشريعة حبلن , المعاصرة في األمة
. لكؿ مشكمة ككؿ قضية مستجدة في ىذا العصر

ف ىذا البحث ىك ثمرة جيد متكاضع مني كال أدعي أني قد أحطت المكضكع مف جميع ,  كاإ
. كلكف الباب مفتكح لمف أراد أف يضيؼ شيئان إلى ىذا البحث, جكانبو
كأخيران أنصح كؿ المؤسسات االقتصادية اإلسبلمية أف تتعامؿ كفؽ عقد االستصناع - 12

. ألنو البديؿ األفضؿ بدالن مف التعامؿ كفؽ الطرؽ الربكية في تمكيؿ المشاريع
 
 

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 
 
 

 
 

 

نماذج لعقكد استصناع 
 
 

نمكذج لعقد استصناع يتعامؿ بو مصرؼ قطر اإلسبلمي : ( ) الممحؽ األكؿ
 

عقد استصناع 
 

 

                                                 

 . 296ص- ٓؾِز ٓؾٔغ ثُلوٚ ثإلعال٢ٓ, (ػوذ ثالعضظ٘جع),دقظ دؼ٘ٞثٕ, ػ٢ِ, ثُغجُٞط: ثٗظش-  
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قد  تحرر  العقد  /     /     في يـك                                        المكافؽ    
:  بيف كؿ مف 

مصرؼ قطر اإلسبلمي  كمركزه الرئيسي  بشارع حمد الدكحة قطر كيمثمو  في التكقيع -1
/ عمى ىذا العقد السيد 

 ...........................................................................
الطرؼ األكؿ 

ك -2
 ......................................................................................

كعنكانو 
 ...................................................................................

الطرؼ الثاني  
:    أقر الطرفاف بصفتيما كأىميتيما  الكاممة كاتفقا عمى ما يمي 

تمييد  
تقدـ الطرؼ الثاني إلى الطرؼ األكؿ بطمب يعمف فيو عف رغبتو في أف يقـك األخير بتنفيذ 

مشركع البناء لحسابو  عمى قطعة أألرض التي يممكيا  عمى مساحة                                     
متر مربع بمكجب سند الممكية رقـ              كما قدـ الطرؼ الثاني  إلى ..........

الطرؼ األكؿ رخصة البناء  كالتصاميـ كالمخططات كالرسكمات كالمكاصفات اليندسية  
كجداكؿ الكميات كالشركط العامة كالخاصة لممشركع كالتي  تـ إعدادىا مف قبؿ المكتب 

. اليندسي
   كقد كافؽ الطرؼ األكؿ عمى طمب الطرؼ الثاني كتحرر بيف الطرفيف ىذا العقد كفقان 

:  لمبنكد التالية 

   البند األكؿ 
   يعتبر  التمييد  السابؽ كالطمب المقدـ مف الطرؼ الثاني المؤرخ ككذلؾ رخصة البناء 

كالتصاميـ كالمخططات كالرسكمات كالمكاصفات اليندسية كجداكؿ الكميات المرافقة لمطمب 
. المذككر كالمعتمدة مف الطرؼ الثاني جزءان ال يتجزأ مف ىذا العقد  كمتممان لو 
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   البند الثاني 
   أتفؽ الطرفاف عمى أف يقـك الطرؼ األكؿ بكافة األعماؿ البلزمة  إلنشاء المشركع 

كتسميمو صالحان لبلستعماؿ كأف يمتـز بتنفيذ جميع األعماؿ  كفقان لمتصاميـ  كالمخططات  
كالرسكمات كالمكاصفات  اليندسية كجداكؿ الكميات المقدمة مف الطرؼ الثاني ككفقان  

. لمشركط الخاصة المبينة في ىذا العقد 

   البند الثالث 
لاير كيمتـز  الطرؼ الثاني  بدفعو لمطرؼ األكؿ  عمى .............   قيمة ىذا العقد مبمغ 

. قسطان شيريان قيمة كؿ قسط  (      )
   كيخضع سرياف ىذا العقد إلجراء الرىف لصالح المصرؼ عمى العقار رقـ          كالذم  
يمثؿ أرض المشركع  كما عمييا مف مشتمبلت كبناء حيث إف الطرؼ الثاني لـ يقدـ ضمانان 

آخر غير المشركع نفسو  

   البند الرابع 
   يمتـز الطرؼ األكؿ بتنفيذ جميع األعماؿ البلزمة لتشييد المشركع خبلؿ مدة أقصاىا           

شير تبدأ  مف تاريخ تسميـ المكقع كيتعيد بتسميـ المشركع صالحان لبلستعماؿ في نياية المدة 
. المحددة 

   البند الخامس 
   قاـ الطرؼ الثاني بتعييف المكتب االستشارم  ليككف ككيبلن عنو في اإلشراؼ عمى تنفيذ 
مراحؿ المشركع  المختمفة كتسمـ المشركع بعد إتماـ  التنفيذ الكامؿ  ككافؽ الطرؼ األكؿ  

عمى ذلؾ المكتب  كيقـك ىذا الككيؿ باإلشراؼ  عمى جميع أعماؿ  المشركع كمراحؿ التنفيذ 
المختمفة  كاعتماد جميع المكاد المستخدمة  في المشركع  كالتأكد مف أف األعماؿ  المنجزة  

كأف يقـك كذلؾ بإعداد  شيادات . نفذت طبقان لممكاصفات المطمكبة كالشركط المتفؽ عمييا 
اإلنجاز كأف تكقيعو عمييا كككيؿ عف الطرؼ الثاني بمثابة شيادة مف الطرؼ الثاني  بتسمـ 
قراران  منو بأنيا  نفذت كفقان لممكاصفات المطمكبة  كالشركط  األعماؿ  المنجزة كقبكلو ليا كاإ

.  المتفؽ عمييا 
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   البند السادس 
   يعتبر المشركع متسممان  مف قبؿ الطرؼ الثاني بمجرد إصدار  شيادة إتماـ  البناء 

االبتدائية  مف قبؿ المكتب االستشارم المعتمد حيث تعتبر شيادة إتماـ البناء  االبتدائية 
. الصادرة عف المكتب االستشارم بمثابة تسمـ ابتدائي مف ككيؿ الطرؼ الثاني 

   البند السابع 
   يحؽ لمطرؼ األكؿ  التعاقد مع إحدل شركات المقاكالت  لتنفيذ المشركع  حسب الشركط 

كما يحؽ لمطرؼ األكؿ في حالة مخالفة  . كالمكاصفات المتفؽ عمييا  مع الطرؼ الثاني 
شركة المقاكالت لمشركط المتفؽ عمييا كعدـ الكصكؿ  إلى أتفاؽ لحؿ الخبلؼ مما يؤثر 
.  عمى سير العمؿ , استبداليا  كالتعاقد مع شركة أك شركات أخرل إلكماؿ تنفيذ المشركع

   البند الثامف 
   يقبؿ الطرؼ الثاني قبكالن  غير قابؿ لمنقض أك اإللغاء ضماف تنفيذ جميع األعماؿ 

بالمشركع  مف الطرؼ األكؿ أك مف الجية  التي يتعاقد  معيا الطرؼ األكؿ لتنفيذ المشركع 
قد ضمنت المشركع لمطرؼ ............ كحيث أف  شركة . كتقبؿ تقديـ  ىذا الضماف

األكؿ  أك ألم طرؼ آخر يقبؿ ىذا الضماف فإف الطرؼ األكؿ  يجعؿ ىذا الضماف  
لصالح الطرؼ الثاني كبناءن  عمى ىذا فإف الطرؼ الثاني  يتنازؿ عف حقو في الرجكع عمى 
الطرؼ األكؿ في أية مطالبة أك ادعاء قد ينشأ  مستقببلن  بعدـ تسميـ المشركع نتيجة سكء  
تنفيذ شركة المقاكالت  أك ألم  سبب أخر , كيمتـز الطرؼ الثاني بناءن عمى ذلؾ بالرجكع 

. عمى  شركة المقاكالت في أية مطالبة أك ادعاء 

   البند التاسع 
   في حالة تأخر الطرؼ األكؿ أك مف يتعاقد معو عف إتماـ تنفيذ المشركع في  المكعد 
المحدد فإنو يتحمؿ جميع األضرار  التي تنتج عف ىذا التأخير ما لـ  يكف ىناؾ أسباب 

. قيرية لـ يتسبب فييا الطرؼ األكؿ كتككف خارجة عف إرادتو 

   البند العاشر 
   عمى الطرؼ األكؿ  أك مف يتعاقد معو لتنفيذ المشركع اعتماد جميع المكاد البلزمة 

. لممشركع قبؿ استعماليا مف الطرؼ الثاني أك ككيمو 
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   البند الحادم عشر 

   يمتـز الطرؼ األكؿ أك مف يتعاقد معو بتأميف كتكفير جميع ما يمـز المشركع  مف مكاد 
. كمعدات بشكؿ يكفؿ إنياء المشركع في مكعده المحدد 

   البند الثاني عشر 
   عمى الطرؼ األكؿ أك مف يتعاقد معو  تقديـ جدكؿ  زمني تفصيمي  لسير األعماؿ 

كمراحؿ تقدميا خبلؿ فترة التنفيذ  المحددة كالحصكؿ عمى مكافقة  الطرؼ الثاني أك ككيمو 
. عمى ذلؾ قبؿ مباشرة  العمؿ في المكقع 

   البند الثالث عشر 
   في حالة كجكد أية أعماؿ إضافية  أك تعديبلت يقترح الطرؼ الثاني  أك المكتب 

االستشارم أك كبلىما معان  ضركرة إدخاليا مما يؤثر  عمى شركط  كقيمة ىذا العقد , فإف 
عمى الطرؼ الثاني مراجعة الطرؼ األكؿ  كاالتفاؽ  عمى تعديؿ العقد أك أخذ مكافقتو عمى 
التعديؿ المقترح قبؿ تنفيذ أية أعماؿ  خبلؼ  األعماؿ المعتمدة  سكاء كاف ذلؾ بالزيادة أك 
النقصاف , كما أف عميو تزكيد الطرؼ األكؿ  بمكافقة المكتب االستشارم عمى التعديبلت 

. المطمكبة  كتعديؿ المخططات  كالتصاميـ كالمكاصفات تبعان  لذلؾ

   البند الرابع عشر 
   في حالة تكقيع  ىذا العقد مف قبؿ أكثر مف شخص كاحد بصفة طرؼ ثاف , يككف جميع 
المكقعيف مسئكليف  كضامنيف متضامنيف , منفرديف أك مجتمعيف , تجاه  الطرؼ األكؿ عف 

. تسديد المبالغ المطمكبة لو بمكجب ىذا العقد 

   البند الخامس عشر 
   مالـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ في العقد نفسو فإف األحكاـ  كالشركط الكاردة في الشركط 

العامة لمتعاقد  كالصادرة مف كزارة األشغاؿ  العامة بدكلة قطر تسكد  عمى أحكاـ أم مستند 
آخر يمثؿ جزءان مف العقد  
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   البند السادس عشر 
. يتـ الفصؿ في النزاع عمى أساس الشريعة اإلسبلمية ( أ)
أك متعمؽ بو , يعرض عمى لجنة /  أم خبلؼ ناشئ عف تطبيؽ أحكاـ ىذا العقد ك ( ب)

 : تحكيـ تشكؿ مف ثبلثة أعضاء عمى الكجو  التالي 

. حكـ يختاره الفريؽ األكؿ -1
 .حكـ يختاره الفريؽ الثاني -2

 . فحكـ يختاره المحكماف األكليا- 3

   كيككف حكميـ , سكاء صدر باإلجماع أـ باألغمبية , ممزمان لمطرفيف , كغير قابؿ لمطعف 
فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف  الجائزة قانكنان  كبشرط إقرار  ىيئة  الرقابة الشرعية  

. لممصرؼ  بعدـ تعارض الحكـ الصادر مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
   كفي حالة عدـ تكافر األغمبية , يحاؿ الخبلؼ مكضكع التحكيـ إلى المحاكـ القطرية  

أك قضايا / كتككف محاكـ دكلة قطر ىي المختصة دكف سكاىا  بالفصؿ في أية طمبات ك 
. أك بيذا العقد / أك متعمقة بو / أك ناشئة ك / تنشأ بمقتضى التحكيـ ك 

 

   البند السابع عشر 
   تسرم أحكاـ القانكف القطرم  كالقكانيف كاألنظمة المرعية  عمى ىذا العقد فيما عدا  ما 

. نص عميو مف اتفاؽ بيف الطرفيف  كبما ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
 

   البند الثامف عشر 
   حرر ىذا العقد مف نسختيف أصميتيف مكقعتيف  مف قبؿ الطرفيف بإدارة حرة  خالية مف 

 ـ 19/     /    ىػ  المكافؽ   14/     /     العيكب الشرعية  كالقانكنية بتاريخ       
أك /  أك أم دفع شكمي ك / كيسقط الطرؼ الثاني حقو في االدعاء  بكذب اإلقرار ك 

. مكضكعي , ضد ما جاء في ىذا العقد
:                                                                         الطرؼ الثاني
: الطرؼ األكؿ 
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دارة  : () الممحؽ الثاني    نمكذج لعقد استصناع تتعامؿ كفقو مؤسسة كتنمية كاإ
أمكاؿ األيتاـ في فمسطيف 

 (ثصلجه٤ز ػَٔ)ػوذ ثعضظ٘جع 
 

. ٓؾِظ ثأل٣ضجّ ٓٔغال  دٔذ٣شٙ ثُؼجّ ٓقٔذ ؽٔجٍ أدٞ ع٤٘٘ز أٝ ٖٓ ٣وّٞ دٔوجٓٚ: ثُلش٣ن ثألٍٝ

..................... سهْ ٣ٞٛز : ..........................................ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ

. صشط٤خ شوز: ٓٞػٞع ثالصلجه٤ز

............................. دجإلشجسر إ٠ُ ثالعضذػجء ثُٔوذّ ٖٓ ثُٔشثدـ ثُغ٤ذ 

ٝكن ٓج ٛٞ ٓذ٤ٖ ك٢ ثعضذػجةٚ ثُٔوذّ إ٤ُ٘ج ٝثُٔشكن طٞسر  (صشط٤خ شوز)ٝثُز١ ٣طِخ ك٤ٚ 

كوذ ثصلن , ثُٔزًٞس................. ٝص٘ل٤ز ٛزث ثُطِخ ٓغ ثُٔضؼٜذ ثُغ٤ذ , ػ٘ٚ ٓغ ٛزٙ ثالصلجه٤ز

: ثُلش٣ن ثألٍٝ ٓغ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ ػ٠ِ ٓج ٣أص٢

. صؼضذش ٛزٙ ثالصلجه٤ز ؽضءث  ال ٣ضؾضأ ٜٓ٘ج -1

                                                 

 .ثُؼ٤ضس٣ز (د٣ٞثٕ هجػ٢ ثُوؼجر- ُٔؾِظ ثأل٣ضجّ )أخزصٜج ٓذجششر ٖٓ ٓؤعغز ص٤ٔ٘ز ٝإدثسر أٓٞثٍ ثأل٣ضجّ ثُضجدؼز-  
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دض٘ل٤ز ٛزث ثُضؼٜذ ثُٔغ٘ذ إ٤ُٚ ٖٓ هذَ ثُلش٣ن ثألٍٝ  (..........)٣ضؼٜذ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ -2

 إ٤ُٜج ك٢ ثالعضذػجء ثُٔوذّ إ٤ُ٘ج سٝكن ثُٔٞثطلجس ثُٔشج (صشط٤خ شوز)ٝثُٔضؼٖٔ 

 .ٝثُٔشكن د٤ٖ أٝسثم ثُطِخ

 .(٣ٞٓجً 60)٣ضؼٜذ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ دئصٔجّ ٓج ًِق دٚ خالٍ  -3

 . دجُٔٞثطلجس ثُٔزًٞسر ك٢ ثالعضذػجء٣ّضؼٜذ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ دجالُضضث -4

 (.....)صْ ثالصلجم د٤ٖ ثُلش٣ن ثألٍٝ ٝثُلش٣ن ثُغج٢ٗ ػ٠ِ أػٔجٍ ثُضشط٤خ ُِٔشثدـ ثُغ٤ذ -5

ٖٓ صجس٣خ صٞه٤غ  (٣ٞٓجً 60)ثُٔزًٞس دجُٔٞثطلجس ثُٔشجس إ٤ُٜج ك٢ ثالعضذػجء خالٍ

صذكغ ُٚ ػ٠ِ عالط دكؼجس ػ٠ِ , أسدؼز أالف د٣٘جس(4000)ٛزٙ ثالصلجه٤ز دٔذِؾ ٝهذسٙ

 :ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ

. أُق د٣٘جس ػ٘ذ صٞه٤غ ٛزٙ ثالصلجه٤ز (1000):     ثُذكؼز ثأل٠ُٝ

أُق د٣٘جس صذكغ ٓغ صوذّ ثُؼَٔ ٝثٌُشق ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ ثُلش٣ن  (1000):     ثُذكؼز ثُغج٤ٗز

.            ثألٍٝ

أُلج د٣٘جس صذكغ دؼذ ه٤جّ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ دئٜٗجء ػِٔٚ دشٌَ ًجَٓ          (2000):    ثُذكؼز ثُغجُغز

.    ٝٓٞثكوز ثُٔشثدـ ثُٔزًٞس ػ٠ِ رُي ٝصٞه٤ؼٚ ػ٤ِٚ

٣ضؼٜذ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ دؼذّ ثإلخالٍ دجُٔٞثطلجس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ٝثإلعشثع دئٗؾجص ثُضؼٜذ  -6

ثُٔغ٘ذ إ٤ُٚ ٝإٕ أ١ صوظ٤ش أٝ إخالٍ دجُٔٞثطلجس ٣ضشصخ ػ٤ِٜج صؼط٤َ أٝ خغجسر كئٗٚ 

٣ضقِٜٔج ُٞفذٙ ٝأ١ خغجسر كأٗٚ ٣ضقِٜٔج ُٞفذٙ ٝأ١ خغجسر صِقن دجُلش٣ن ثألٍٝ 

. ٗض٤ؾز ُزُي صخظْ ػ٠ِ ثُلش٣ن ثُغج٢ٗ ثُٔضؼٜذ ثُٔزًٞس ٣ٝوشس رُي ثُلش٣ن ثألٍٝ

. ص٘ل٤ز ٛزٙ ثالصلجه٤ز ٓٞهٞف ػ٠ِ ٓٞثكوز ثُلش٣ن ثألٍٝ -7

............... تحريران في 
 شاىد             شاىد           الفريؽ الثاني                الفريؽ األكؿ

 
المصادر كالمراجع 

 
 القرآف الكريـ

 
النياية . (ىػ606-544), مجد الديف أبي العادات المبارؾ بف محمد ألجزرم, ابف األثير.

, دار الفكر , 2ط,تحقيؽ طاىر محمد الزاكم كمحمكد الطناحي  , في غريب الحديث كاألثر
.  ـ1979

المكتب اإلسبلمي لمطباعة , دار الفكر, مسند االماـ احمد ابف حنبؿ. أحمد بف حنبؿ.
 .بيركت: كالنشر
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دار الفكر ,ط ج,طبقات الشافعية. (ىػ772),جماؿ الديف عبد الرحيـ األسنكم, األسنكم.
. بيركت:لمباعة كالنشر

المكتب , 2ط,اركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ.محمد ناصر الديف, األلباني.
. ـ1985,بيركت: زىير الشاكيش, اإلسبلمي

. عماف:المكتبة اإلسبلمية, 3ط, سمسمة األحاديث الضعيفة كأثرىا السيئ في األمة. األلباني.

. ـ1988, بيركت: المكتب اإلسبلمي, 1ط, ضعيؼ سنف ابف ماجة. األلباني.

مدينة ليدف : مكتبة بريؿ, المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم .كنسنؾ, ل .أ .
 .ـ1936,
 المكتبة 4ط ,  صحيح البخارم.( ىػ 256ت ), أبي عبد اهلل محمد أبف إسماعيؿ, البخارم.

.  ـ2000, بيركت: العصرية
المكتب , 2ط, شرح السنة. (ىػ516-436),الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء, البغكم.

. ـ1983, بيركت: اإلسبلمي
دار الفكر , 1ط , كشاؼ القناع عف متف اإلقناع. منصكر بف يكنس إدريس , البيكتي.

 .  ـ1982, بيركت : لمطباعة كالنشر

, تحقيؽ, السنف الكبرل. ( ىػ 458ت ),أبي بكر أحمد بف الحسيف أبف عمي , البييقي.
. ـ1994, بيركت: دار الكتب العممية, 1ط , محمد عبد القادر عطا

. ـ1992بيركت:دار الفكر,  سنف الترمذم.محمد بف عيسى, الترمذم.

حكـ عمى أحاديثو كأثاره كعمؽ عميو العبلمة المحدث محمد ناصر , سنف الترمذم.الترمذم.
. الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, 1ط, الديف األلباني

. جمع كترتيب عبد الحمف بف محمد بف قاسـ, مجمكع فتاكل أبف تيمية. أحمد, ابف تيمية.

تعريفو كتكييفو حكمو كشركطو كأثره في تنشيط : االستصناع . سعكد بف مسعد , الثبيتي.
.  ـ 1995, بيركت : دار أبف حـز  , 1ط , الحركة االقتصادية

.  ـ1999,سكفنير:دار الراتب الجامعية, 1ط, أعماؿ المقاكالت. محمد عمي, جمعكط.

.    ـ1998, دمشؽ : دار الفكر, 2ط, القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا. سعدم, أبك جيب.

تحقيؽ محمد أحمد عبد  , األحكاـ في األصكؿ األحكاـ. أبي محمد االندلسي, ابف حـز.
.  ـ 1987, القاىرة: مكتبة عاطؼ, العزيز

. ( ىػ954ت ),أبي عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغربي, الحطاب.
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.  ـ 1995, بيركت: دار الكتب العممية, 1ط, مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ
معالـ السنف شرح سنف أبي . (ىػ388-319),حمد بف محمد بف الخطاب البستي, الخطابي.

. حمص: نشر كتكزيع محمد عمي السيد, داككد
دار الكتب العممية , تعريب فيي الحسيني  , درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. عمي, حيدر.
. بيركت: 
: مكتبة المتنبي, سنف الدارقطني.(ىػ385-306),عمي بف عمر الدارقطني, الدارقطني.

 . القاىرة

 , 1ط, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. شمس الديف الشيخ محمد عرفة, الدسكقي.
.  ـ 1934, مصر : مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده 

 تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير .شمس الديف بف محمد بف احمد الذىبي, الذىبي.
. ـ1994,بيركت:دار الكتاب العربي, 1ط, عمر عبد السبلـ تدمرم:تحقيؽ, كاألعبلـ

: دار الكتاب العربي , 1ط, مختار الصحاح. ( ىػ666ت ),محمد بف أبي بكر, الرازم.
.  ـ 1967,بيركت 

, بيركت:المعرفة,  دار4 ط بداية المجتيد كنياية المقصد.( ىػ595 – 520 ),ابف رشد.
. ـ 1978

. بيركت : دار صادر, مقدمات أبف رشد. ابف رشد.

.  ـ1989, دمشؽ : دار الفكر , 3ط, الفقو اإلسبلمي كأدلتو . كىبة, الزحيمي.

. بيركت :دار الفكر  , 7ط , المدخؿ الفقيي العاـ. مصطفى, الزرقاء.

. دمشؽ:دار القمـ,ط ج , عقد البيع. مصطفى, الزرقاء.

.    ـ1979, بيركت: دار العمـ لممبلييف,4ط, األعبلـ. خير الديف, الزركمي.

.  ـ1995,القاىرة:دار الحديث,1ط,نصب الراية ألحاديث اليداية.جماؿ الديف,الزيمعي.

دار المعرفة لمطباعة , تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ. فخر الديف عثماف بف عمي, الزيمعي.
. بيركت: كالنشر

. بيركت:دار المعرفة , 2ط , المبسكط.شمس الديف , السرخسي.

بيركت : دار الكتب العممية , 1ط , تحفة الفقياء. ( ىػ539ت), عبلء الديف , السمرقندم.
.  ـ1984, 
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دار  , 1ط,  المكافقات.( ىػ790ت),أبي إسحاؽ بف مكسى بف محمد المخمي , ألشاطبي.
  ـ 1997, المممكة العربية السعكدية : أبف  عناف لنشر كالتكزيع 

شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة أبف شياب  الديف , الشافعي الصغير.
 . ـ1984, بيركت : دار الفكر , ط األخيرة , نياية المحتاج إلى شرح المنياج. الرممي

دار السبلـ  ,1ط , الدليؿ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ. حسيف محمد فيمي,الشافعي.
. ـ1998,القاىرة: لمطباعة كالنشر

, بيركت: دار المعرفة, 2ط ,  أالـ.( ىػ204ت), محمد بف إدريس الشافعي, الشافعي.
.  ـ1973

مف  إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ . (ىػ1255ت),محمد بف عمي بف محمد , الشككاني.
. اندكنيسيا : شركة مكتبة احمد بف سعد بف نبياف سركبايا  , 1ط ,عمـ األصكؿ

شركة مكتبة كمطبعة مصطفى , ط األخيرة  , نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار. الشككاني.
. مصر : ألبابي الحمبي كأكالده 

الميذب في فقو . ( ىػ476ت ),أبي إسحاؽ بف عمي بف يكسؼ الفيركز أبادم , الشيرازم.
.  ـ 1959, بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر, 2ط, االماـ الشافعي

.  ىػ1343,مصر:مطبعة مصطفى الحمبي, المجمكع في شرح الميذب. الشيرازم.

 سبؿ .(ىػ 1182– 1059), محمد بف إسماعيؿ الكحبلني المعركؼ باألمير, الصنعاني.
شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي , شرح بمكغ المراـ مف جمع األدلة األحكاـ, السبلـ

مكتبة الرسالة , الناشر. (ىػ 852 – 773), بف محمد بف حجر الكناني العسقبلني ألقاصرم
 .الحديثة 

,  جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف , (ىػ310ت ),أبك جعفر محمد ابف جرير, الطبرم .
. ـ 1988,  بيركت : دار الفكر 

دار , 1ط  , رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار. محمد أميف, ابف عابديف.
.  ـ1994, بيركت : الكتب العممية 

    1994, بيركت: عالـ الكتب, 1ط, المحيط في المغة. إسماعيؿ, ابف عباد.

, فتح البارم شرح صحيح البخارم. (ىػ852-773),احمد بف عمي بف حجر, العسقبلني .
. المكتبة السمفية– حققو عبد العزيز أبف باز 

ـ 1979,دار المسيرة, 2ط,شذرات الذىب, (ىػ1089).أبك فبلح عبد اليادم, ابف العماد.
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ميدم المخزكمي ك إبراىيـ ألسمرائي : تحقيؽ  , كتاب العيف. الخميؿ بف أحمد, الفراىيدم.
. ىػ1409, إيراف: دار  اليجرة  , 2ط, 
 . ـ1998, بيركت : مؤسسة الرسالة  , 6ط ,القامكس المحيط. الفيركزآبادم .

.  ـ198, بيركت : مكتبة لبناف , المصباح المنير. أحمد بف محمد بف عمي, الفيكمي.

المغني . (ىػ630ت ),مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد , ابف قدامة.
شمس الديف أبي فرج عبد الرحمف بف أبي عمر محمد بف , الشرح الكبير, كالشرح الكبير

 . ـ1972, بيركت: , دار الكتاب العربي(ىػ682ت),أحمد بف قدامة  المقدسي 

 2000, بيركت : دار النفائس , 1ط , المكسكعة  الفقيية الميسرة. محمد رٌكاس, قمعة جي.
. ـ 
تحقيؽ عبد الرحمف .  ( ىػ751ت ), أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف, ابف قيـ الجكزية.

. القاىرة : دار الكتب الحديثة, 1ط , الككيؿ
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (ىػ587ت), عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد , الكاساني.
 .  ـ1996, بيركت : دار الفكر لمطباعة كالنشر , 1ط, 

 أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في فقو إماـ األئمة مالؾ. آبي بكر حسف , الكشناكم .
. بيركت: المكتبة العصرية ,
دار , الفكائد البيية في تراجـ الحنفية. أبي الحسنات محمد عبد الحي  اليندم, المكنكم.

. بيركت : المعرفة لمطباعة كالنشر 
, سنف ابف ماجة. ( ىػ275 – 207), أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القز كيني, ابف ماجة.

. مطبعة دار إحياء الكتب العربية , محمد فؤاد عبد الباقي, تحقيؽ
, محمد ناصر الديف األلباني: حكـ عمى أحاديثو كعمؽ عمييا, سنف ابف ماجة. ابف ماجة.
.      الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, 1ط
.  ىػ1323, مصر : دار  صادر , 1ط, المدكنة الكبرل . مالؾ بف أنس.
األنصاؼ في معرفة الراجح مف . عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف, المرداكم.

: دار أحياء التراث العربي, 2ط, الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ المبجؿ  أحمد بف حنبؿ
 . ـ1986, بيركت

. ـ1994, بيركت: المكتبة العممية, المعجـ الكسيط. إبراىيـ كآخركف, مصطفى.
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     ,الفركع. ( ىػ762ت),شمس الديف أبي عبد اهلل محمد ألمقدسي الحنبمي , ابف مفمح.
.  ـ1997, بيركت: دار الكتب العممية, 1ط , تحقيؽ  أبي الزىراء حاـز القاضي

ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج , مختصر صحيح مسمـ. زكي الديف عبد العظيـ,المنذرم .
. منشكرات لجنة إحياء السنة, محمد ناصر الديف األلباني , تحقيؽ , القشرم النيسابكرم 

 .بيركت: دار صادر  , لساف العرب. ابف المنظكر.

دار , 1ط, االختيار لتعميؿ المختار. عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد الحنفي, المكصمي.
 .بيركت : الكتب العممية

 السحب الكابمة عمى ضرائح .(ىػ1295-1236),محمد بف عبد اهلل بف حميد, النجدم.
. ـ1996بيركت: مؤسسة الرسالة, 1ط, الحنابمة

: دار المعرفة لمطباعة كالنشر , الفتاكم اليندية. الشيخ كجماعة مف عمماء اليند , نظاـ.
 .بيركت

, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. ( ىػ676ت ),محي الديف بف شرؼ بف زكريا, النككم.
.  ـ1995, بيركت: دار الفكر, 1ط
. مصر : إدارة الطباعة المنيرة , المجمكع شرح الميذب. النككم.
منشكرات , الجامع الصحيح.أبك الحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم, النيسابكرم.
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 فيرس اآليات

اآلية الرقم 

السورة 

ورقم 

اآلية 

الصفحة 

ـٍ ًنٍعمىًتي  ):قكلو تعالى  .ُ مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اىٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـى ًدينان  ـي اىإًلٍسبلى  (كىرىًضيتي لىكي

–المائدة 
 3آية

4 

كفى ):قكلو تعالى  .ِ ُي ـي ـي ٍالظًَّال ديكدى ٍاهلًل فىأيٍكلىًئؾى ىي مىف يىتىعىدَّ حي –البقرة  (كى
 229آية

4 

ديكدىهي ييٍدًخٍموي ):قكلو تعالى  .ّ يىتىعىدَّ حي مىف يىٍعًص ٍاهللى كىرىسيكلىوي كى  4–النساء كى
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لىوي عىذىابه مُّمًييفي  اًلدان ًفييىا كى  14آية (نىاران خى
ـى اىهللي كىرىسيكليوي كىال يىًدينيكفى   ):قكلو تعالى  .ْ رَّ رِّرميكفى مىا حى كىال ييحى

ؽِّر   (ًديفى اىٍلحى
–التكبة 

 29آية
5 

ؾى  ): قكلو تعالى  .ٓ ُى ؿَّ اىهللي ؿى آ أىحى ـي مى رِّر ـى تيحى التحريـ  (يىٍا أىيُّميىا اىلنًَّبيُّم ًل
 1آية

6 

اإلسراء  (كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن  ):قكلو تعالى  .ٔ
 34آية–

6 

ٍقتىان ًعندى اهلًل أىف تىقيكليكا مىاال تىٍفعىميكفى  ):قكلو تعالى  .ٕ الصؼ  (كىبيرى مى
 3آية

6 

–المائدة  (يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد  ): قكلو تعالى  .ٖ
 1آية

6 

اإلنساف   (ييكفيكفى ًبالنٍَّذًر ي): قكلو تعالى  .ٗ
 7آية–

6 

ا ييًضؿُّم ًبًو ًإال اٍلفىاًسًقيفى  ): قكلو تعالى  .َُ مى الًَّذيفى يىنقيضيكفى , كى
ا أىمىرى اهللي ًبًو أىٍف  يىٍقطىعيكفى مى ًق  كى ًُ عىٍيدى اهلًل ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًؽ

كفى  اًسري ـي اٍلخى ييٍفًسديكفى  ًفي األىٍرًض أيٍكلىًئؾى ىي ؿى كى  (ييكصى

-البقرة 
-26آية
27 

6 

رَّ ): قكلو تعالى  .ُُ ؿى لىكيـ مَّا حى قىٍد فىصَّ ـٍ ـى كى مىٍيكي -األنعاـ  ( عى
 119آية

10 

ـٍ بىٍينىكيـ ): قكلو تعالى  .ُِ يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ـٍ  ارىةن عىف تىرىاضو مِّرنكي   (ًباٍلبىاًطًؿ ًإال أىف تىكيكفى ًتجى

–النساء 
 29آية

10 

ٍنوي نىٍفسان فىكيميكهي  ): قكلو تعالى  .ُّ مءو مِّر ٍُ ـٍ عىف شى فىًإف ًطٍبفى لىكي
 (ىىًنيئان مًَّريئان 

–النساء 
 4آية

10 

ـٍ بىٍينىكيـ ): قكلو تعالى  .ُْ يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ـٍ  ارىةن عىف تىرىاضو مِّرنكي   (ًباٍلبىاًطًؿ ًإال أىف تىكيكفى ًتجى

–النساء 
 29آية

10 

رىجو  ): قكلو تعالى  .ُٓ ـٍ ًفي الدِّريًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى –الحج  (كى
 78آية

11 

ٍنعى اهلًل الًَّذم ) تعالى قؿك ؽ  .ُٔ ُي  20النمؿ  ( شىٍيءو  كيؿَّ أىٍتقىفى صي
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/88 
–طو  (فًسيكىاٍصطىنىٍعتيؾى ًلف): تعالى قؿكؽ  .ُٕ

 41آية
20 

ؿو  ):قكلو تعالى  .ُٖ يىا أىيُّميىا الًَّذيفى أىمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىيفو ًإلىى أىجى
 (مُّمسىمًّمى فىاٍكتيبيكهي 

–البقرة 
 282آية

51 

ٍيرى مىًف  ):قكلو تعالى  .ُٗ ا يىأىبىًت اٍستىٍئًجٍرهي ًإفَّ خى قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى
ٍرتى اٍلقىًكمي األىًميفي    (اٍستىٍأجى

القصص 
 26آية–

54 

ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ  ):قكلو تعالى  .َِ ٍعفى لىكي ٍإٍف أىٍرضى ًُ الطبلؽ  (ؼى
 6آية-

54 
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فيرس األحاديث 
الر

قم 

الصفحالمصدر الحديث 

ة 

مف ال يشكر الناس ال يشكر ):قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .ُ
. (اهلل

الترمذم 
3/383 
 

 
ت 

عف عائشة أنو صمى اهلل عميو كسمـ  كقؼى خطيبان فحمدى   .ِ
ما باؿي رجاؿو : اهللى كأثنى عميًو بما ىك أىموي كقاؿى 

يشترطكفى  شركطان ليسٍت في كتاًب اهلًل , ما كافى مٍف 
ٍف كافى مئةي شرطو  شرًط ليسى في كتاًب اهلًل فيكى باطؿه  كاًإ

نما الكالءي لمف أعتؽ,   (قضاءي اهلًل أحؽي كشرطي اهلًل أكثؽي كاًإ

صحيح 
البخارم 

2/641 

5 

أربعه مٍف كفى فيًو كافى منافقان  ): قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  .ّ
خالصان  كمٍف كانٍت فيو خصمةه منيفى كانٍت فيًو خصمةه 

ذا كعدى  مفى النفاًؽ حتى يدعيا , إذا حدثى كذٍب , كاإ
ذا عاىدى غدٍر  ذا خاصـى فجٍر ,أخمٍؼ , كاإ  .   (كاإ

صحيح 
البخارم 

1/35 

6 

أحؽي ما أىٍكفىٍيتـي مف الشركًط  ):قكلو صمى اهلل عميو كسمـ   .ْ
 .(أف تيكفكا بو ما اٍستىٍحمىٌمتـ بو الفركج

صحيح 
البخارم 

3/1659 

6 

   (المسممكفى عمى شركطيـ ):كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ   .ٓ
 .

سنف الترمذم 
3/73 

7 
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ثبلثةه أنا خصيميـ :  قاؿى اهللي تعالى: قاؿ عميو السبلـ  .ٔ
كرجؿه باعى حران , رجؿه أعطى بي ثـ غدرى : يـك القيامة

فأكؿى ثمنوي, كرجؿه استأجرى أجيران فأستكفى منو كلـ يعطًو 
 . (أجرهي 

صحيح 
البخارم 

2/656 

7 

لكؿ غادر لكاء عند إستو يـك ):قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .ٕ
. (القيامة

مختصر 
صحيح 

 298-مسمـ

7 

ال نذرى في :  قكؿ الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ   .ٖ
,  (معصية

 

مسند أحمد بف 
-حنبؿ
4/434 

8 

مٍف نذرى أف يطيعى اهللى فميطعوي كمف نذرى أف :  كقكلو  .ٗ
 . (يعصى اهللى تعالى فبل يعصيو

مسند احمد بف 
-حنبؿ
2/208 

8 

أتيتي رسكؿى اهلًل صمى اهللي : ركل حكيـ  بف حزاـ  قاؿ  .َُ
 سى يأتيني الرجؿي يسألني عف البيًع ما لي: عميًو كسمـ فقمتي 

َـّ أبيعوي ؟ قاؿى  ال تبٍع ما : عندم  أبتاعي لوي مفى السكًؽ ث
 . ( عندؾى سى لي
 

سنف الترمذم 
3/16 

12 

ـى : عف أبي ىريرة قاؿى   .ُُ نيى رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم
. (عف بيًع الحصاًة كبيًع الغررً 

الجامع 
- الصحيح 

3/5 

12 



 
128 

ـى عف بيًع الثماًر قبؿى   .ُِ نيى رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميًو كسم
أف يبدك صبلحييا عٍف ابف عمر رضي اهللي عنيما أف 

ـى نيى عف بيًع النخًؿ حتى  رسكؿى اهلًل صمى اهللي عميًو كسم
يزىك كعف السنبًؿ حتى يبيضى كيأمًف العاىةى  نيى البائعى 

. (كالمشترم

الجامع 
-الصحيح 

5/11 

12 

مف أسمؼ في شيء ففي في : قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .ُّ
. (كيؿ معمـك ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك

صحيح 
البخارم 

2/660 

27 

ركل نافع عف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو   .ُْ
اصطنع خاتمان مف ذىب ككاف يجعؿ فصو إلى : كسمـ

ثـ إنو جمس عمى , باطف كفو إذا لبسو فصنع الناس
 كقاؿ أني كنت البس ىذا الخاتـ كاجعؿ قالمنبر فنزع

ال كاهلل ال البسو ابدان : ثـ قاؿ, فصو مف داخؿ فرمى بو
. (فنبذ الناس خكاتيميـ

النياية في 
غريب الحديث 

 3/56-كاألثر

31 

أفى رجاالن آتك  ):ركل البخارم عف أبي حاـز بف دينار  .ُٓ
كا في الًمنبىًر مـه عكدهي , سيؿى بف سعدو الساعدم كقٍد أىمتىري

كلقد رأيتيوي , كاهلًل ًإني ألىعًرؼي مما ىك: فقاؿى , فسألكهي ذلؾى 
مسى عميًو رسكؿي اهلًل صمى اهللي  أكؿى يكـو كيضعى كأكؿى يكـو جى

ـى  كأرسؿى رسكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ إلى : عميًو كسم
ميرم غبلمًؾ النجارى أف : (امرأة قد سماىا سيؿ  )فبلنة 

 يعمؿى لي أعكادان أجمسي عمييفى إذا كمَّمتي 

, فأمرتوي فعمميا مف طرفاًء الغابًة ثـ جاءى بيا,  الناسى 
فأرسمٍت إلى رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأمر بيا 

 . (فكضعتيا ىاىنا 
 

فتح البارم 
2/397 

31 

 31صحيح أف امرأةن مف :ركل البخارم عف جابر بف عبد اهلل   .ُٔ
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 اهلًل أال أجعؿي لؾ ؿى يا رسك: األنصاًر قالت لرسكًؿ اهللً 
إٍف شئًت, : شيئان تقعدي عميًو فإف لي غبلمان نجاران قاؿ

فمما كاف يكـي الجمعًة قعدى النبيي صمى , فعممٍت لو المنبرى 
ًنع . (اهلل عميو كسمـ عمى المنبًر الذم صي

البخارم 
2/623 

إف أيمتي ال تجتمعي عمى : قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ  .ُٕ
. (ضبللةو 

سنف ابف 
ماجة 

2/1303 
 

32 

ما رآهي المسممكفى حسنان فيك : قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ  .ُٖ
عندى اهلًل حسفه كما رآهي المسممكفى قبيحان فيك عندى اهلًل 

. (قبيحه 

مسند االماـ 
-أحمد
1/379 

33 

ـى النبيي صمى اهلل عميو كسمـ : عف ابف عباس قاؿ   .ُٗ ًإٍحتىجى
ـى أجرهي  ا جَّ . (كأىعطى الحى

 
 

صحيح 
البخارم 

2/672 

34 

اف النبي صمى اهلل عميو : عف عائشة رضي اهلل عنيا   .َِ
كسمـ نيى الرجاؿى كالنساءى عف الحماماًت ثَـّ رخصى 

. (لمرجاًؿ في الميزار

سنف الترمذم 
4/367 

34 

استأجرى رسكؿي اهلًل صمى : قالت عائشة رضي اهلل عنيا  .ُِ
ـى كأبك بكرو رجبلن مف بني الدهيًؿ ىاديان خريتان  اهللي عميًو كسم
كىك عمى ديًف كفاًر قريشو فدفعا إليو راحمتىيًيما ككاعىداهي 
غارى ثكرو بعدى ثبلًث لياؿو فأتاىما براحمتىييما صبحى ثبلث 

 .)

صحيح 
البخارم 

2/666 

54 

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو   .ِِ
ـى فقاؿى أصحابوي ثى ما بع: كسمـ قاؿ  اهللي نبيان إال رعى الغن

.  (نعـٍ كنتي أرعى عمى قراريطى ألىًؿ مكة: كأنتى ؟ فقاؿى 

صحيح 
البخارم 

2/665 

54 

 55السنف الكبرل ال يساـك الرجؿ : عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  .ِّ
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كال , كال يخطب عمى خطبة أخيو, عمى سـك أخيو
كمف أستأجر أجيران , تناجشك كال تبايعكا بإلقاء الحجر

. (فميعممو أجره

-لمبييقي
6/198 

ثبلثةه أنا :  قاؿى اهللي تعالى: قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .ِْ
كرجؿه , رجؿه أعطى بي ثـ غدرى : خصيميـ يـك القيامة

باعى حران فأكؿى ثمنوي, كرجؿه استأجرى أجيران فأستكفى منو 
 . (كلـ يعطًو أجرهي 

صحيح 
البخارم 

2/668 

55 

مٍف ترؾى ماالن أك حقان : قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  .ِٓ
, (فمكرثىًتوً 

اركاء الغميؿ  
-لؤللباني

6/11 

56 

مٍف ابتاعى شاةن : عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ   .ِٔ
ف  مصراةن فيك فييا بالخياًر ثبلثى أياـو ًإٍف شاءى أمسكيا كاًإ

. (شاءى ردىا كردى معيا صاعان مف تمر

الجامع 
- الصحيح 

5/6 

91 

أىدخٍؿ )أف رجبلن قاؿ لكريو:ركل البخارم عف ابف سيريف  .ِٕ
ـٍ أرحٍؿ معؾى يكـى كذا أك كذا فمؾى مئةي درىـو  ركابؾى فإٍف ل

مٍف شرطى عمى نفسًو طائعان : فقاؿى شريحي . فمـ يخرٍج 
عف أبف سيريفى إف :كقاؿى أيكبي  .(غيرى مكرهو فيك عميوً 

ـٍ آتؾى  األربعاءى فميٍس : رجبلن باعى طعامان  كقاؿى  إف ل
بيني كبينؾى بيعه فمـ يجيء فقاؿى شريحي لممشترم أنتى  

. (أخمفتى فقضى عميو

- فتح البارم
5/354 

93 

البينةي عمى المدًعٍي   ): قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ   .ِٖ
. (كاليميفي  عمى  المدعىىى عميًو 

 

صحيح 
-البخارم

10/427 
السنف الكبرل 

10/427 
 

97 
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فيرس األعبلـ 
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فيرس المكاضيع 
 

رقم الموضوع 

الصفحة 

أ البياف 
ب اإلىداء 

ت شكر كتقدير 
ث ممخص الرسالة 

خ ممخص الرسالة باإلنجميزم 
ز محتكل البحث  

ش المقدمة 
ش أىمية البحث 

ص الدراسات السابقة 
ض منيج البحث 

 2. كفيو مبحثاف , كىك تمييد : الفصؿ األكؿ

 2حرية المكمفيف في إنشاء العقكد : المبحث األكؿ
 2أراء الفقياء في حرية المكمفيف في إنشاء العقكد : المطمب األكؿ
 4أدلة الفريؽ األكؿ ككجو االستدالؿ عندىـ : المطمب الثاني
 6أدلة الفريؽ الثاني ككجو االستدالؿ عندىـ : المطمب الثالث
 8مناقشة األدلة كالراجح منيا : المطمب الرابع
 12. حكـ بيع المعدـك : المبحث الثاني
 12عرض الرأم األكؿ كىك عدـ جكاز بيع المعدـك : المطمب األكؿ
 14عرض الرأم الثاني كىك جكاز بيع المعدـك : المطمب الثاني
 15مناقشة أدلة الطرفيف كالقكؿ الراجح فييا : المطمب الثالث

 19. تعريؼ عقد االستصناع كفيو أربعة مباحث :الفصؿ الثاني

 19. المعنى المغكم لبلستصناع
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    20     . المعنى االصطبلحي لبلستصناع
 20تعريؼ االستصناع عند الحنفية : المبحث االكؿ 
 34. تعريؼ االستصناع عند الحنابمة : المبحث الثاني 

 29. حكـ عقد االستصناع كفيو أربعة مباحث : الفصؿ الثالث 

 29. حكـ عقد االستصناع عند الحنفية : المبحث األكؿ 
 29أقكاؿ فقياء الحنفية في عقد االستصناع : المطمب األكؿ
 29دليؿ مشركعيتو عند فقياء الحنفية : المطمب الثاني
 34مناقشة أدلة الحنفية : المطمب الثالث
 36. حكـ االستصناع عند المالكية : المبحث الثاني 
 40. حكـ االستصناع عند الشافعية : المبحث الثالث 
 42. حكـ االستصناع عند الحنابمة : المبحث الرابع 

 45. تكييؼ عقد االستصناع كفيو ستة مباحث : الفصؿ الرابع 

 45. ىؿ ىك عقد أـ مكاعدة : المبحث األكؿ 
 45مفيـك العقد كالكعد لغةن كاصطبلحان : المطمب األكؿ
 46الفرؽ بيف العقد كالكعد كاألثر المترتب عمى كؿ منيما : المطمب الثاني
 46آراء الفقياء في االستصناع ىؿ ىك عقد أـ كعد : المطمب الثالث
 49. عقد االستصناع كعقد البيع : المبحث الثاني
 49كجو الشبو بيف عقد االستصناع كعقد البيع : المطمب األكؿ
 49أكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد البيع : المطمب الثاني
 50. عقد االستصناع كعقد السمـ : المبحث الثالث
 50لمحة مكجزة عف عقد السمـ : المطمب األكؿ
 51أكجو الشبو بيف عقد االستصناع كعقد السمـ : المطمب الثاني
 52أكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد السمـ : المطمب الثالث
 53. عقد االستصناع كعقد اإلجارة : المبحث الرابع
 53لمحة مكجزة عف عقد اإلجارة : المطمب األكؿ
 54كجو الشبو بيف عقد االستصناع كعقد اإلجارة : المطمب الثاني
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 55أكجو االختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد اإلجارة : المطمب الثالث
 56. عقد االستصناع كعقد المقاكلة : المبحث الخامس

 56لمحة مكجزة عف عقد المقاكلة : المطمب األكؿ
 56لمحة عف تطكر عقد المقاكلة : الفرع األكؿ
 56طبيعة عقد المقاكلة : الفرع الثاني

 58     أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف عقد االستصناع كعقد المقاكلة : المطمب الثاني 
مقكمات كشركط عقد االستصناع كفيو : الفصؿ الخامس

. مبحثاف
61 

 61. مقكمات عقد االستصناع: المبحث األكؿ
 61المقكمات العامة لعقد االستصناع كغيره مف العقكد : المطمب األكؿ
 61ركف عقد االستصناع : المطمب الثاني
 63. شركط عقد االستصناع: المبحث الثاني
 63الشركط العامة لعقد االستصناع كغيره : المطمب األكؿ

 63شركط االنعقاد : الفرع األكؿ
 64شركط الصحة : الفرع الثاني
 65شركط النفاذ : الفرع الثالث
 65شركط المزـك : الفرع الرابع

 66الشركط الخاصة بعقد االستصناع : المطمب الثاني
بياف أكصاؼ المعقكد عميو بيانان ينفي كؿ جيالة قد تؤدم إلى : الشرط األكؿ

الغرر 
66 

 68اف يككف المستصنىع مما يجرم التعامؿ بو بيف الناس : الشرط الثاني
 69عدـ تحديد األجؿ في عقد االستصناع : الشرط الثالث

مدل لزـك عقد االستصناع كفيو أربعة : الفصؿ السادس
. مباحث

73 

 73. مفيـك المزـك في المغة كاالصطبلح: المبحث األكؿ
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 74. تقسيـ العقكد عمى أساس المزـك كعدمو: المبحث الثاني
 74أنكاع العقكد عمى أساس المزـك كعدمو : المطمب األكؿ
 75مكقع عقد االستصناع مف ىذه األنكاع : المطمب الثاني
 75. لزـك عقد االستصناع عبر المراحؿ التي يمر بيا: المبحث الثالث
 76مرحمة ما قبؿ رؤية المستصًنع لمشيء المصنكع : المطمب األكؿ
 77مرحمة ما بعد رؤية المستصًنع لمشيء المصنكع : المطمب الثاني

 78اف ال يككف مكافقان لممكاصفات المطمكبة : الفرع األكؿ
 78اف يككف مكافقان لممكاصفات المطمكبة : الفرع الثاني

 81. الخبلصة في مدل لزـك عقد االستصناع: المبحث الرابع
 81عقد االستصناع عقد الـز منذ بدايتو : المطمب األكؿ
 84اآلثار المترتبة عمى لزـك عقد االستصناع : المطمب الثاني

خيارات عقد االستصناع كما يصاحبو مف : الفصؿ السابع
. شرط جزائي كما يعقبو مف منازعات كفيو ثبلثة مباحث

87 

 87. خيارات عقد االستصناع: المبحث األكؿ
 87خيار الكصؼ : المطمب االكؿ

 87مشركعية خيار الكصؼ : الفرع األكؿ
 88عقد االستصناع كخيار الكصؼ : الفرع الثاني

 90خيار العيب : المطمب الثاني
 90مشركعية خيار العيب : الفرع األكؿ
 90شركط ثبكت خيار العيب : الفرع الثاني
 91مسقطات خيار العيب : الفرع الثالث
 91عقد االستصناع كخيار العيب : الفرع ألرابع

 92. عقد االستصناع كالشرط الجزائي: المبحث الثاني
 92مشركعية الشرط الجزائي : المطمب األكؿ
 93عقد االستصناع كالشرط الجزائي : المطمب الثاني
 95حؿ المنازعات في عقد االستصناع : المبحث الثالث
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 95انتياء عقد االستصناع  : المطمب األكؿ
 96حؿ المنازعات بيف طرفي العقد : المطمب الثاني

مجاالت عقد االستصناع كأثرىا في الحركة : الفصؿ الثامف
. االقتصادية كفيو مبحثاف

99 

 99. مجاالت عقد االستصناع: المبحث األكؿ
 102. اثر عقد االستصناع في الحركة االقتصادية: المبحث الثاني

 106الخاتمة 
 108( 1)ممحؽ رقـ
 114( 2)ممحؽ رقـ

 115المصادر كالمراجع 
 121فيرس اآليات 

 123فيرس األحاديث 
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