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 تقدمي

 
قامت رسالة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية على املبادرة 

ق الشريعة اإلسالمية الغراء يف جوانب احلياة بتقدمي الدراسات والبحوث والتدريب يف جمال تطبي
وذلك تنفيذا ملا نصت عليه املادة , االقتصادية واملالية واملصرفية للشعوب واتمعات اإلسالمية

هـ مثان وأربعون دولة 1416الثانية من اتفاقية تأسيس البنك اليت صادقت عليها حىت عام 
 .إسالمية يف آسيا وإفريقيا وأوربا

 
أقام املعهد برناجما ,  تنشيط البحوث والدراسات يف جوانب االقتصاد اإلسالمييف إطار

للمحاضرات يف جوانب فقهية أساسية ذات تأثري حموري على البنية األساسية للفكر االقتصادي 
هـ حيث قدمت من 1413ولقد بدأ هذا الربنامج يف شهر املبارك من العام . اإلسالمي املعاصر

اث رائدة يف مسائل فقهية أساسية ذات تأثري على الفكر االقتصادي واملايل كل رمضان ثالثة أحب
 .يف اإلسالم

 

عقد االستصناع وأمهيته يف االستثمارات اإلسالمية " ويأيت البحث الراهن حول فقه 
وقد ألقى يف مقر البنك اإلسالمي للتنمية . واحدا من هذه الدرر الرمضانية الثمينة" املعاصرة
 .هـ1414ضان جبدة يف رم

 
وهو غين عن التعريف ,  الكبري الشيخ مصطفى أمحد الزرقااألستاذأما احملاضر فهو فضيلة 

       ,وهو الذي مازال, أمد اهللا بعمره ونفع به,  من أكابر الفقهاء املعاصرين– دون منازع –   فهو
           وذلك من, اإلسالمي يف ثوب جديد قشيبيعرض الفقه , منذ أكثر من مخسني سنة

 .خالل املؤلفات واحملاضرات العديدة يف خمتلف جوانب الفقه اإلسالمي
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وشروطه , وهو يقدم يف حبثه حول فقه عقد االستصناع اإلطار الشرعي اإلسالمي هلذا العقد

مث يستعرض سنن التطبيقات املعاصرة له يف االستثمار اإلسالمي يف املعامالت , وآفاقه الفقهية
 .واالقتصادية احلديثةاملالية 

 
يسترشد ا , واهللا نسأل أن جيعل هذا اجلهد املبارك إضافة مفيدة إىل املكتبة اإلسالمية

وأن ينفع ا املسلمني , ويستهدي ا طالب احلقيقة والصالح, الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي
 .يف مجيع أقطارهم وجمتمعام

 
 

 حممد فهيم خان. د
 

 المي للبحوث والتنميةمدير املعهد اإلس
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 دمة ــمق
 

 :هذا البحث يدور على ثالثة حماور
 

 :احملور األول
واختالف املذاهب واآلراء , حقيقته ومشروعيته وضرورته: عقد االستصناع يف ذاته •

, ة التقليدية؟ فأو ملحق بأحد العقود واملعرو, وهل هو مستقل له خصائصة, الفقهية فيه
بصورة إمجالية تؤدي الغاية من حبث يقدم يف , وما إىل ذلكوآثاره . وتعريفه وتكييفه

 .وتفصيل يف اآلراء واألدلة مما حمله الكتب, دون تغلغل يف األحكام الفرعية, ندوة
 

 :احملور الثاين
وماذا يليب من : مدى أمهية عقد االستصناع يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة: هو  •

واب لالستثمارات اإلسالمية كانت تضيف عنها ويفتح من أب,  الزمنيةتاالحتياجا
, اإلجازة: العقود األخرى غري عقد االستصناع الذي متيز عما يشاه من العقود وهي 

 ).العادي(والبيع املطلق , والسلم
 

 :احملور الثالث
وهو , هل جيوز للصانع البائع يف االستصناع اشتراط براءته من ضمان عيوب املبيع •

 . خاصةحاالتومنعه آخرون إال يف , لقا يف البيع العادي بعض الفقهاءاشتراط أجازه مط
 

أن حترير القول يف هذه املسألة املستجدة اليت سكت عنها قدامى الفقهاء مهم جداً لسالمة 
أي براءة البائع الصناع (وهذا الشرط . اإلسالمية اليومتطبيق عقد االستصناع يف االستثمارات 

متلصا من , هو بال شط مما يهم البنوك اإلسالمية به ضده)  يف املصنوعمن العيب الذي قد يظهر
أي الصانع (املسئولية عن أي تقصري أو غش أو إمهال قد يرتكبه من استصنعوه من الباطن 

ألن البنوك غري حمترفة يف صناعة ما , )الثانوي احملترف الذي يتعاقد معه لتنفيذ عقد االستصناع
 .يات املستصنعتعاقدت على صنعة من عمل
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متقيدين ذا اإلمجال الذي أشرنا إليه حبسب , وسنتكلم فيما يلي يف هذه احملاور ذا الترتيب
 .طبيعة اال الذي يقدم فيه هذا البحث
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 احملور األول
 

 عقد االستصناع يف ذاته
 

 :إيضاحات متهيدية
 

لعوامل كثرية متيز ا , اًتطورت حاجة العصر احلاضر يف أنواع التعامل والعقود تطوراً كبري
 :هذا العصر

 .منها االبتكارات املذهلة يف وسائل االتصال السريع بني أقطار العامل املتنائية -
 بله –ومنها االبتكارات الصناعية ألنواع من السلع ال ميكن تصورها يف املاضي القريب  -

 ضرورية كانت أو تسهل له خدمة,  وتؤدي لإلنسان منفعة مل يكن ليحلم ا–البعيد 
 .فإذا ا تصبح أيسر ما يكون, شاقة عليه عمال وكلفة ووقتا

, فاقه وتعمقها ومن عوامل تطور حاجات العصر أيضا منو علم االقتصاد وتوسع آ -
مما , واكتشاف مؤشرات فيه ذات داللة كبرية األمهية مل تكن معروفة أو مؤصلة من قبل

 .ارتباطا وثيقا ودقيقا عظيم التأثري, ا ومدداموعد, جعل التعامل التجاري مرتبطا الزمن
 

كان من نتائج هذه اخلصائص اليت متيز ا عصرنا هذا عما سبقه ظهور عقود جديدة لوفاء 
كعقود املقاوالت يف املباين واملصانع , حاجات مل تكن بارزة أو ملحة يف عصور فقهائنا األوائل

هذا العصر أمهية لبعض أنواع التعاقد كانت كما أبرز , الكربى واملشاريع واملنشآت الضخمة
 .معروفة بصورة بدائية فأخذت صورة متطورة أخرى كالشركات احلديثة

 
وكذلك ظهر يف هذا العصر املتطور حاجات إىل أنواع من التعامل كانت احلاجة إليها ضئيلة 

لكربى ولكنها اليوم يف عصر املشاريع والصناعة والتمويالت ا, حمدودة النطاق الشخصي
وحتل بعض املشكالت يف , نرى فيها قابلية ألن تليب مطالب اقتصادية مهمة, الئتمانات الضخمةوا

كبيع السلم : التعامل ملن حيرصون على التزام قواعد الشريعة اإلسالمية وفقهها يف معامالم
 .ولعل أهم ما ينطبق عليه ذلك يف هذا اال عقد االستصناع. وشركة املضاربة
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 :ة عن نشأة عقد االستصناع واحلاجة إليهحمل
 

وذلك ألن احلاجة إليه مرتبطة , تعارف الناس عقد االستصناع من القدمي قبل اإلسالم
هي أم االختراع وينطبق ذلك على العقود بوجه , كما يقال, وأن احلاجة, بأسباب طبيعية عامة

وقد ولد عقد .  حاجة اتمع إليهفإن كل عقد إمنا ولد وتعورف طريقا لتحقيق غاية اشتدت, عام
 .االستصناع من احلاجة إليه يف حياة اجتماعية آخذة يف التحضر كما ولد ونشأ من العقود

 

 حاجته إىل سلع ليست عنده وهي موجودة اشتدتفاإلنسان يف حياته البدائية األوىل ملا  -
واليت هي ,  باملال عينااليت هي أقدم صورة مبادلة املال) املقايضة(فتح هلا باب , عند غريه

 .أصال البيع والشراء بالتراضي
بسبب ضيق النطاق املتاح , مث ملا مل تعد املقايضة كافية لتلبية احلاجة املستمرة يف االتساع -

فأصبح التبادل , ابتكرت النقود يف صورا البدائية, يف املقايضة بني السلع املتعادلة
, اغبها ومقدار من النقود املتعارفة املقبولة معادل هلااملتعادل ممكنا بني السلع املطلوبة لر

 .فاحنلت صعوبة املقايضة بفتح باب لبيع السلع وشرائها بالنقود
 

وهذا الفتح اجلديد قد ولد حاجة جديدة إىل جعل قطع النقود متفاوتة حجما وقيمة حبسب 
ى من النقود بقطع ملبادلة القطع الكرب, فنشأ من ذلك عقد الصرف, حاجة املبادلة وحجمها

 ...وهكذا : أصغر 
مث ملا كثرت حاجة األفراد الذين حيتاج أحدهم إىل ما عند غريه من السلع اإلستعمالية  -

 ما حيتاج إليه ملدة قصرية لورؤي أن شراء ك, لكلي يستعملها مدة قصرية فقط, اخلادمة
سان فيه أن يدفع تولد يف هذه احلاجة عقد يستطيع اإلن, هو أمر عسري جداً غري مستطاع
يعادل املنفعة احملدودة ) اليت يريد استعماهلا ملدة قصرية(جزءا يسريا من قيمة السلع 
فتولد وتعورف العقد الذي مسي فيها بعد باإلجازة اليت , املوقوتة اليت يريدها من السلعة

ا لوالها الضطر كل ذي حاجة إىل سلعة عنده غريه ملدة موقوتة أن يشتريها بكامل مثنه
 .مث يطرحها

 

وظهرت التجارة لتوفري أنواع السلع املختلفة , اتسع نطاق التعامل يف كل جمتمعمث ملا 
جلأ التجار إىل املداينة واالئتمان عندما , وأخذت التجارة طريقها يف االتساع, املصادر حملتاجيها

يع دائرة زبائنه فيمهله البائع طمعا يف توس, يكون املشتري ليس لديه حني الشراء كامل الثمن
وظهر بذلك للمداينة مصلحة للطرفني يدور ا دوالب التجارة , ويستويف منه فيما بعد, وأرباحه

 .وتعظم مردوداته
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فأخذ يلعب بعقول الناس مستغال ما عندهم من غريزة , لكن إبليس لإلنسان باملرصاد
له بشىت األساليب والوسائل أو حياول أك, فأصبح بعض املدينني ال يؤدي دينه يف ميعاده, الطمع

من أمثال ذلك , فكثر فساد الذمم لدى بعض الناس, وحرمان صاحبه الذي وثق به من حقه
 :القائل

 
 حان القضاء وما رقت له كبدي   إين وجدك ال أقضي الغرمي وإن 
 تنوء ضربتـها بالكف والعضد   إال عصا أرزن طارت برايتـها

 
واألرزن شجر صلب العود تتخذ ) رزن(مادة ,  لسان العربروى هذين البيتني ابن منظور يف(

 )منه العصا
 

 ....وهلم جرا , فتولد عقد الرهن لتوثيق احلقوق, واشتدت احلاجة إىل وسيلة لضمان الوفاء
 

وتكونت منها طرق التعامل , وهكذا نرى أن العقود اليت تعارفها الناس يف جمتمعام
كما يدون نظام تعاملي اليوم يف قانون ,  تنشأ دفعة واحدةمل, املتشابكة واالئتمان والضمانات

وتطورت أحكامها الفرعية حبسب , وإمنا تولدت ونشأت على التوايل: مكتوب يصدر كامال
 .احلاجة

 

فقد تولد وتعارفه الناس يف جمتمعام , وينطبق ذلك على عقد االستصناع موضوع حبثنا هذا
ذلك أن ألفراد الناس يف كل جمتمع , يها يف النطاق الشخصيمن القدمي لظهور احلاجة الشديدة إل

 :فما يصلح منها لواحد ال يصلح لغريه, ختتلف بطبيعتها بني فرد وآخربعض حاجات 
 

فاحلذاء الذي حيتذيه الشخص يف قدميه مثال ال ميكن أن يصلح فيه مقاس واحد حجماً 
 . سيما أيضا بسبب اختالف األعماروال, الختالف أقدام الناس رجاال ونساء, وشكال ألي كان

 

, فالشخص اجلسيم أو الطويل ال يصلح له ما يصلح للنحيف أو القصري, وكذلك املالبس
 .ال يصلح لغري صاحبه, واخلامت الذي كانت ختتم به الرسائل منقوشا عليه اسم صاحبه

 
 فاحللي اليت تصنع من, أضف إىل ذلك اختالف األذواق والرغبات بني األشخاص
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 يريده باألحجار الكرمية للتزين قد يريد حمتاجها شكال أو لونا غري ما ع املعادن النفيسة وترص
 .سواه ويهواه ذوقه

 

لذا ظهرت احلاجة واشتدت من القدمي إىل أن يوصى اإلنسان على بعض  أشيائه اخلاصة وفق 
 وبثمن معني يف ,لدى من يصنعها له من حمتريف صناعتها, ما يالئم حاجته وذوقه من األوصاف

وباملقادير , وذلك لصعوبة جتميع تلك العناصر, ومبادة وعناصر من عند صانعها, مدة يتفق عليها
 .اليت حتتاج إليها السلعة من قبل راغبها

 

ألن عقد البيع , واحلاجة اليت دعت إىل تعارفه, هذه هي الصورة األصلية لعقد االستصناع
مهيأة جاهزة مل يكن ليليب مجيع ناس على البيع والشراء يف سلع بصورته العامة اليت يتعاقد فيها ال

واختالف األذواق , الختالف احلاجات ذاا,  الناس املختلفة من وجوه عديدةتاحتياجا
 .والرغبات واملطالب, واملشارب

 

ومن مث شاع عقد االستصناع يف مجيع اتمعات البشرية املتحضرة اليت تتكون فيها املهن 
, كصنع األحذية, اف الذي يهدف إىل أداء خدمات وأعمال للغري حتتاج إىل اختصاصواالحتر

لقاء عوض يتفق , وغري ذلك, وصنع األواين, والتجارة, والنقش على املعادن, وحياكة الثياب
 .وظل عقد االستصناع يف النطاق الفردي الشخصي. عليه

 

 امليالدي مزيد من احلاجة إىل بعض ظهر يف هذا العصر وال سيما يف أول هذا القرن العشرين
كشراء مصنوعات يوصى عليها لدى بعض املصانع ال تتوافر فيها , حاالت بيع املعدوم
 .أو ملواصفاا اخلاصة, زة لضخامة كمياااهاملصنوعات املطلوبة ج

 

واملصانع املشهورة يف , إن هذه التوصيات الشرائية بني الشركات التجارية الكربى العاملية
نظرا لالزدياد , أصبحت حاجة أساسية يف املمارسات االقتصادية, البالد الصناعية يف العامل
 على السلع الصناعية األصلية – تبعا لذلك –وازدياد الطلب , املستمر يف عدد السكان

وحققت منافع جديدة ويسرت من , واملستجدة اليت أوجدا االختراعات وفنون الصناعة
وذللت من مصاعب حىت أصبحت ال يستغىن عنها , ا من الزمن واملتاعبووفرت كثري, الوسائل

, والتدابري الصحية اخلاصة والعامة, وقد مشل ذلك األغذية واألدوية. يف حياة مدنية حديثة
وتعبيد , والنقل واملواصالت بوسائلها املختلفة, والتربية والتعليم, وتدير املرتل, الوقائية والعالجية

املالبس للرجال وللنساء واألطفال مبختلف أنواعها ملختلف , االت عن بعدواالتص, الطرق
حىت أن هناك معامل خاصة (والتعبئة , ومكافحة احلشرات, ووسائل الفالحة والزراعة, الفصول

 بصناعة بعض أنواع علب
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 أضف إىل, والتسلية والرياضة, إىل أدوات الكتابة والطباعة, ) التعبئة أو التعلب فقط ال غري
وسوى ذلك مما ال يستطيع الفكر , ذلك وسائل اإلنارة والتنظيف والتدفئة والتربيد والتثليج

 .وتعجز األقالم واألرقام عن حصره, والنظر إحصاءه
أصبحت هدفا , فردا ومجاعات, كل هذه الشبكة اهلائلة العظيمة احمليطة حبياة األنسان اليوم

قطار العامل بطريق الشركات العظمى الصناعية مشتركا بني الصناعة والتجارة اليت تغطي أ
فهي قد تنتج مصنوعاا من , وكثري من إنتاج املصانع يتم بطريق التوصية واالستصناع. والتجارية

ولكنها كثرياً ما تتلقى التوصيات وتعقد الصفقات الكربى , تلقاء أنفسها وتعرضها على األسواق
 .ر التجار املستوردينوكبا, بطريق االستصناع للشركات التجارية

 

 :تطور احلاجة إىل توسيع نطاق االستصناع
إىل جانب هذه احلاجة العامة إىل االستصناع يف خمتلف السلع الصغرى االستهالكية 

كالقطارات والطائرات , واالستعمالية قامت حاجة أعظم إىل السلع الكربى من اآلليات واملعدات
حىت املصانع اآللية ذاا جبميع أجهزا يشتريها , سواءوالبواخر العمالقة من حامالت النفط و

 .بطريق االستصناع من يردي إنشاءها حبسب حاجته ضخامة وطاقة إنتاجية
قرن , )التاسع عشر(وقد ظهرت هذه األمهية العظمة لعقد االستصناع يف القرن املاضي 

الذي أناخ فيه االستعمار وهو أيضا القرن , )يف الغرب(الثورة الصناعية يف البالد املتطورة 
بكلكله على البالد املختلفة صناعيا واختذ منها مصادر للمواد األولية اليت حتتاج إليها صناعات 

 .وأسواقا ملنتوجات بالدهم, املستعمرين
بعد الفراغ من تدوينها , فقد جاء يف تقرير مجعية جملة األحكام العدلية الذي رفعت به الة

هـ 1286عايل باشا يف الدولة العثمانية سنة ) رئيس الوزراء( الصدر األعظم إىل مقام, وحتريرها
إشارة إىل أمهية عقد االستصناع مبينا أن اجلمعية أخذت بعدم خيار الرؤية للمشتري املستصنع يف 

وذلك منها , ومل تأخذ بالقول الراجح, عقد االستصناع وهو قول مرجوح يف املذهب احلنفي
مهية الكربى اليت أصبحت لعقد االستصناع ومشوله ألنواع جديدة من بدافع املصلحة لأل

ولو جاءت موافقة (املصنوعات املكلفة اليت إذا أعطي فيها خيار الرؤية للمشتري املستصنع 
فقالت مجعية الة حول هذا . تترتب عليه مشكلة وضرر ال حيتمل للصانع) للمواصفات املطلوبة

 :املوضوع مانصه
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وقال اإلمام أبو يوسف رمحة , ام األعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد االستصناعوعند اإلم"
واحلال انه يف . أنه وجد املصنوع موافقا للصفات اليت شرطت وقت العقد فليس له الرجوع: اهللا

وبذلك صار . هذا الزمان قد اختذت معامل كثرية تصنع فيها املدافع والبواخر وحنوها باملقاولة
فتخيري املستصنع يف إمضاء العقد أو .  اليت جرى عليها الناسالعظيمة األمور االستصناع من

ومقيسا , وملا كان االستصناع مستندا إىل التعارف. فسحه يترتب عليه اإلخالل مبصاحل جسيمة
على السلم املشروع على خالف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أيب يوسف رمحة 

كما حرر يف املادة الثانية والتسعني بعد الثالمثائة من ,  مراعاة ملصلحة الوقت,اهللا تعاىل يف هذا
 ".هذه الة

 
واليت يف أغلب األحيان حيتاج إىل التعاقد , إن تلك الشبكة اهلائلة من املصنوعات املشار إليها

 يف بيع أجيزكان الطريق إليها يف فقه الشريعة ينحصر يف عقد السلم الذي , عليها قبل وجودها
 عن أن بيع اإلنسان ما ليس – صلى اهللا عليه وسلم –فقد ى النيب , املعدوم ملا جيفه من الغرر

 .عنده ورخص يف السلم استثناء
 

فإن عنصري , وهذا االستثناء للسلم واضح احلكمة وعظيمة األمهية يف امليزان االقتصادي
قد يفترقان يف كثري من ,  املال والعملومها رأس, اإلنتاج اللذين البد من اجتماعهما لتحقيقه

, حيث يوجد املال يف يد عاجزة عن استثماره ومداولته يف طريق اإلنتاج, األحيان فيتعطالن
 .وتوجد اليد القادرة على اإلنتاج ولكنها حمتاجة إىل رأس املال

قبض مثنه مسبقا الذي ميكن أن ينتجه اخلبري املعدم احملتاج إىل رأس املال ب, فإباحة بيع املعدوم
هذا إىل جانب فوائد أخرى اقتصادية , تتيح اجتماع عنصري اإلنتاج املفترقني, للتمكن من إنتاجه
 .معروفة لعقد السلم

 
لكن هذا املشكل االقتصادي الذي حله عقد السلم يف املاضي مل يعد كافيا لوفاء احلاجة 

يشترط شرعا لصحته تعجيل مثن ذلك ألن عقد السلم . االقتصادية العامة يف عصرنا احلاضر
, ألنه إمنا استثىن من القاعدة بغية مجع عنصري اإلنتاج املفترقني كما أوضحنا, املبيع املعدوم

,  عن بيع الكاىلء بالكاىلء– صلى اهللا عليه وسلم –فقد ي النيب , وذلك بنص احلديث النبوي
 بدين مؤجل أيضا يف , أي الدين املؤجل يف الذمة
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وهو معدوم سوف , املبيع يف السلم هو مال مؤجل ملتزم يف الذمة فهو من قبل الدينو. الذمة
فإذا كان الثمن أيضا مؤجال ملتزما يف الذمة , )رأس املال(يعمل البائع على إجياده مبعونة الثمن 

 استثناء من قاعدة وانتفت احلكمة من إباحة السلم, فقد أصبح كالكاىلء بالكاىلء, )غري مقبوض(
حت لتيسري عملية يوضاعت الفرصة اليت أت,  جواز بيع املعدوم للحاجة االقتصادية العامةعدم

فإذا ارتفعت األسعار أو هبطت استفاد . وانقلب املوضوع إىل مضاربة باألسعار املستقبلة, اإلنتاج
دون أن خيدم عملية اإلنتاج اليت هي املصلحة االقتصادية احليوية احلقيقية , أحد الطرفني

كما جيري اليوم يف البورصات العاملية حيث يتعاقد فيها على كميات خيالية من السلع , مجتمعلل
مث , بل جمرد مضاربة باألسعار, ال يقصد مبا إنتاج وال وتسليم, بأسعار وأمثان مؤجلة, املؤجلة

, طهاحملاسبة يف املوعد على فرق السعر الذي يرحبه أحد الطرفني يف حالة ارتفاع السعر أو هبو
واإلسالم إمنا يهدف إىل حتقيق . أشبه باملقامرة منها بالنشاط االقتصادي, كما يرى, وهي عملية

ويغلق أبواب املضاربة باحلظوظ , فيفتح هلا األبواب اليت تنتج نفعا للمجتمع, املصاحل الصحيحة
 .اعتمادا على احلظ احملتمل, وتقعد الفرد عن العمل, اليت تغري بالكسل

 
الذي "راط تعجيل رأس املال لصحة عقد السلم يرى أنه يف العصر احلاضر فبسبب اشت

) املداينة(اتسعت فيه شبكة السلع الصناعية ذلك االتساع اهلائل واتسع إىل جانبها نظام االئتمان 
ومسيطرة على , داخله يف كل جزء من أجزائه, الذي أصبح كاجلملة العصبية املنبثة يف اجلسم

 ال يصح إال بتعجيل رأس الذي,  مثل هذا العصر املتطور مل يعد عقد السلميف, "حركته ونشاطه
فالبد أن يقوم إىل جانبه طريق آخر ال يشترط فيه هذا . كافيا يف وفاء حاجة التعامل املتطور, املال

 .الشرط
 

ذلك الطريق , يف أساليب التعامل اليت أقرا الشريعة السمحة الغراء, وبالفعل قد وجدنا
 . املنشود وهو عقد االستصناعاآلخر

 

 :تكييف عقد االستصناع
أو هو , هل هو جمرد وعد من شخص آلخر: اختلفت أنظار الفقهاء يف االستصناع وطبيعته

ومن يرى أن عقد هل هو عنده عقد معاوضة ملزم . عقد ذو طرفني ينشأ بإجياب وقبول منهما
 وكالة مثال واإليداع واإلعارة؟أو عقد غري ملزم كال, لطرفيه مبجرد اإلنعقاد الصحيح
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إن غريه احلنفية يذكرون االستصناع يف كالمهم على بيع السلم وال يذكرون له تعريفا 
وإمنا يذكرونه يف عقد السلم فيما إذا بيع شيء موصوف يف الذمة , مستقال يبني له ماهية خاصة

لذا ). ال خيتص باملصنوعاتبينما السلم بوجه عام (, فيعتربونه سلما يف املصنوعات, مما يصنع
فليس له تعريف . ويف طليعتها تعجيل الثمن, يشترطون لصحته أن تتوافر فيه شرائط السلم مجيعا

ويصرحون بعدم جوازه وصحته إذا مل , خاص عندهم مييزه مباهية عقدية وموضوع مستقلني
 .تتوافر فيه شرائط السلم

 
الطرف وحيتاج إىل إجياد وقبول صحيحني ومعىن ذلك أنه عندهم عقد من العقود الثنائية 

, ويبقى معه حمتارا يف التنفيذ وعدمه, فليس جمرد وعد من طرف واحد آلخر ال يلزمه, النعقاده
 .وجيري عليها حكمه, ولكنه ليس عقدا مستقال بل صورة من بيع السلم ختضع لشروطه

 
كامه كما متيز الصرف والسلم أما يف احلنفيه فهم الذين عقدا نوعا من البيع خاصا متميزا بأح

وهو أيضا استثناء من عدم جواز . وإن يكن له به شبه, فليس االستصناع سلما. ومها من البيوع
وهذا هو الرأي . يدعون اإلمجاع على جوازه, أي احلنفية, بل هم, إليهبيع املعدوم للحاجة العامة 

مستدال بأدلة , ن شخص آلخروإن كان منهم من يرى أنه جمرد وعد م, الراجح عند احلنفية
 .ضعيفة ال تنهض حجة لنفي صفة العقدية عنه

 
 :مزية اعتبار االستصناع عقدا خاصا مستقال عن بيع السلم

يالحظ يف بيع السلع على وجه العموم أن الشريعة فتحت طريقا ميكن مشتري السلعة من أن 
 .ن ويؤجل تسلم املبيعحيث يعجل الثم, وذلك هو عقد السلم, )أو منتجها(ميول بائعها 

 
وذلك هو البيع بثمن , كما يالحظ أن الشريعة فتحت طريقاً يسمح للبائع بتمويل املشتري

هناك سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر : وال بد من مالحظة أنه يف كل عصر. مؤجل أو مقسط
فا بترول أو أو بناء مص, أو بناء جسر مبواصفات حمددة, كبناء مرتل يف مكان معني: حمدد هلا
 .باخرة

 
وقد يكون , وهذا التعذر قد يكون تقانيا خلصوصية املواصفات واختالفها بني مشتر وآخر

 .ماليا لضخامة مثن السلعة وختوف البائع من تأخر بيعها بعد أن يصنعها
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ستبقى دوما يف كل عصر بعض سلع ال يتيسر , ويف هذه احلالة أو تلك بل يف مجيع األحوال
ففي مثل هذه السلع ميكن للمشتري . ع أو تنتج قبل وجود مشتر معني ملتزم بشرائهاأبدا أن تصن

وهذا متفق عليه ال خالف فيه بني املذاهب . شرعا أن يتوىل هو متويل البائع فيعجل له الثمن
لكن املذاهب الثالثة غري احلنفية ال تسمح باستثناء االستصناع من شرط تعجيل . الفقهية مجيعا

وهذا يؤدي على ثغرة . إذ يعتربونه صورة منه يف املصنوعات,  خيضعونه ألحكام السلمبل, الثمن
هي عدم وجود ) عصر املصنوعات الضخمة العمالقة حجما وتكاليف( كبرية يف هذا العصر 

فيصنع له السلعة أو السلع , طريقة شرعية تسمح للبائع استصناعا أن يقوم هو بتمويل املشتري
 .قبض منه مثنها مسبقااملطلوبة دون أن ي

 
وهذا ما . هنا تربز احلكمة من املذهب احلنفي وتتجلى املصلحة والداعي الزمين يف األخذ به

حيث قرر عدم اشتراط تعجيل الثمن يف , فعله امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
القرار رقم (, م1992املوافق , هـ1412االستصناع وذلك يف دورته السابعة يف جدة لعام 

66/3/7.( 
 

 :التكييف النهائي لالستصناع
وليس جمرد وعد , أمجع مجهور فقهاء املذاهب على أن االستصناع عقد بكل معىن الكلمة

حىت عند غري احلنفية من املذاهب الثالثة اليت ال جتوزه إال على أنه سلم إذا توافرت فيه شروط 
ن جمرد وعد ملا صح أن حيكم فيه بعدم الصحة ألن ذلك أنه يف نظر تلك املذاهب لو كا. السلم

فهذا الوصف ختتص به العقود اليت هلا انعقاد تترتب عليه , الوعد ال يوصف بالصحة أو عدمها
 .ويعتريها البطالن إذا فقد فيها بعض مقوماا, أحكام إذا توافرت مقوماا

 
ول أنه وعد وليس بعقد هي أدلة وقد أشرنا فيما سبق على أن األدلة اليت يستند إليها من يق

 .فال تنهض حجة, ضعيفة ومردود عليها بقوة
 

, وهو ما استقر عليه رأي املتأخرين من فقاء املذهب احلنفي, يعد تقرير كونه عقدا, يقي أنه
, هل هو من قبيل اإلجازة: قد اختلفوا يف طبيعته بني العقود, واعتمدته جملة األحكام العدلية

 أو هو من قبيل البيوع؟, ا وأحكامهافتطبق فيه شروطه
         وأقوى شبه يستند إليها من يرون أنه من إجازة األشخاص أن بعض األجراء العاملني

              أصحاب املهن تقتضي طبيعة عمله أن يضع من عنده املادة اليت ) األجري املشترك( 
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 الثوب أو الغزل ليصبغه بامللون املطلوب فإنه يدفع إليه, يستلزمها عمله املستأجر عليه كالصباغ
ومل خيرجه , كما يفعل الصانع يف االستصناع, ال يقدمه له صاحب الثوب, بصبغ يضعه من عنده
 .وعقد عمله إجازة, هذا عن أن يكون أجريا

 
وقد أجاب عن ذلك القائلون بأن االستصناع بيع ال إجارة مبا خالصته أن املستصنع بأيت إىل 

ولو أنه وجد ,  اليدين ليشتري شيئا صنعه له كله كامال خبامة وعناصر من عندهالصناع صفر
أما الصباغ فيأتية الثوب من صاحبه ليعمل على إحداث . عنده ما يوافق مطلوبه الشتراه جاهزا

وإذا كان عمله هذا يستلزم وضع صبغ , وهذا عمل حمض وليس عينا تباع, لو فيه أو تغيري لونه
فهو تبع للعمل الذي هو احملل األصلي ) و الذي حيسن اختياره ويغرف مقدارهألنه ه(من عنده 

 .للعقد
 

 :تعريف االستصناع
 

,  حمضا ال تعريف له عندهم خيرج به عن مفهوم الوعد بوجه عام واضح أن من يرونه وعدا
ء وقد يكون الشي. أن يعلن شخص آلخر ما سيفعله متطوعا ألجله أو ملصلحته يف املستقبل: وهو

فإذا كان األمر املوعود به عقدا ما فال بد لوجوده . املوعود به عمال ما أو عقدا من العقود
أي مستوفيا ركنه وسائر شرائط , وانعقاده من أن ينشأ فيما بعد بالتراضي بصورة صحيحة

 .انعقاده
 

لة كما وبه أخذت ا, ملتانة أدلته, وهو الراجح يف املذهب(صناع عقداً أما الذين يرون االست
أن يطلب شخص : ((االستصناع هو: فقال بعضهم. فقد عرفوه بتعاريف عديدة متقاربة, )سنرى

 ).العيين يف شرح الكرت)) (من صانع أن يصنع له شيئا بثمن معلوم
 

فكأمنا هو تفسري لكلمة االستصناع وليس ,  التعريف قاصر ألن الطلب ليس عقدااوهذ
 .تعريفا لعقده

 

هو أن يطلب أحد من آخر العمل يف شيء خاص على : (( يف رد احملتاروقال ابن عابدين 
وقد عرفته . وتدخل فيه اإلجازة فهو غري مانع, وهذا قاصر أيضا وغري سديد)) وجه خمصوص

وهناك من املعاصرين من )) عقد مقاولة مع صاحب الصنعة على أن يعمل شيئا: ((الة بأنه
 .ها دقيقة وال وافيةعرفوه تعريفات أخرى متقاربة ال نرا
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 :تعريفنا كما خنتاره
 :أرى أن نعرف االستصناع بصورة أوضح وأوىف كما يلي

 
هو عقد يشتري به يف احلال شيء مما يصنع صنعاً يلزم البائع بتقدميه مصنوعاً مبواد من (( 
 )).وبثمن حمدد, بأوصاف خمصوصة, عنده

 
, مستصنعا فيه: شيء حمل العقدوال, صانعا: مستصنعا والبائع : هذا ويسمى املشتري

 .والعوض يسمى مثنا كما يف البيع املطلق
 

 :حتليل هذا التعريف
 

 :أفاد هذا التعريف األمور التالية
, فهو أحد أنواع البيع, قيقته من قبيل البيعن عقد االستصناع هو يف طبيعته وحأ -1

ه كذلك ونتيجة كون. وال جمرد وعد, )إجازة األشخاص(وليس من قبيل األجازة 
وهو التراضي الذي يظهره , أنه جيب لنشوئه بني طرفني أن يتوافر فيه ركن التعاقد

 .وكذلك مجيع شرائط االنعقاد العامة يف العقود, اإلجياب والقبول
وهذا هو الراجح . وليس عمل الصانع ذاته, أن املبيع فيه هو العني املوصى عليها -2

 االعتبارين يف مناسبتها القادمة من هذا وسنرى نتيجة الفرق بني, يف املذهب احلنفي
 .البحث

وأن املقصود هو , أن املبيع يف االستصناع مفترض فيه افتراضا أنه معدوم عند العقد -3
 أما قد فتح فيهما باب – كما هي يف السلم –وهذا تربز فيه . صنعه وإجياده

س شرطا فيه أن ولكن لي. معقول استثنائي لبيع املعدوم تدعو إليه احلاجة واملصلحة
وسنرى نتيجة . وسوف يصنع أو يوجد فيما بعد, يكون معدوما فعال عند العقد

يلتزم البائع (وهذا مستفاد من عبارة . ذلك يف مناسبته القادمة من هذا البحث
 .يلتزم بأن يصنعه: ومل نقل) بتقدميه مصنوعا

ال جيري يف و) املصنوعات(أن االستصناع إمنا جيري يف السلع اليت تصنع صنعا  -4
بل هذه , كالثمار والبقول واحلبوب وحنوها, األشياء الطبيعية اليت ال تدخلها الصنعة

 .املنتجات الطبيعية إذا أريد بيعها قبل وجودها فطريقها بيع السلم ال غري
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أنه البد يف االستصناع من حتديد األوصاف للمبيع املطلوب صنعه مبا يكفي  -5
ويكفي للصحة بينان األوصاف . وكذا حتديد مثنه, لصريورته معلومة ال جهالة فيه

أما األوصاف الفرعية التفصيلية فال يشترط . األساسية يف كل شيء حبسبة عرفا
ولكن لو ذكر منها شيء يف العقد جيب االلتزام . ألا ال حدود هلا, بياا لصحته

 .به
. يده نوعا وقدراوإمنا جتب معلوميته بتحد, أن الثمن ال جيب تعجيله يف االستصناع -6

, أو مقسطاً, أو مؤجال كله, فيمكن أن يكون الثمن يف االستصناع معجال كله
وهذا فارق أساسي بني االستصناع , )البيع املطلق(وذلك كما يف البيع العادي 

وقابليته لتلبية حاجة التعامل املتطور يف عصرنا , والسلم تظهر به مزية االستصناع
 .هذا

الثمن حمددا بطريقة املساومة غري مبىن على مقدار ما سيبذله الصناع كذلك ميكن أن يكون 
: أو يكون الثمن حمددا بطريقة املراحبة, البائع من نفقة يف سبيل صنع املبيع باملواصفات املطلوبة

وذلك بان يقوم الصانع البائع بتقدير ما سوف يبذله من قيمة املواد اليت ستدخل يف صنع الشيء 
ر ما حيتاج إىل بذله من النفقة حىت يكتمل صنعه على الوجه املطلوب ويضيف إىل وسائ, املطلوب

 .ويكون اموع هو الثمن الذي حيدد حني التعاقد, تكاليفه هذه مقدار الربح الذي يتفقان عليه
كما جيوز أن , وهذا الربح الذي يتفق عليه جيوز تقديره بنسبة مئوية حمددة من تلك التكاليف

ولكن جيب أن يلحظ يف صورة االستصناع باملراحبة أنه إذا تبني للصانع .  مقطوعايكون مقدار
جيب عليه حينـئذ أن , فيما بعد أنه قد أنفق من التكاليف أقل مما كان قد قرده حني التعاقد

 .وإال كان خيانة توجب اخليار للمستصنع, يطرح من الثمن مقدار الفرق
وسائر ما حيتاج ,  يصنع منها الشيء املستصنع فيه أن املادة أو املواد األولية اليت -7

أو كان , سواء منها ما حيتاج إىل اشتراط: إليه صنعه من مواد أساسية أو كمالية
وال يقدم املستصنع , كل ذلك إمنا يقدمة الصانع البائع من عنده, مفهوما عرفا

ء مصنوعا وهو إمنا يشتري الشي, ألنه حمسوب حسابه يف الثمن, املشتري شيئا منه
 .كامالً
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من ناحية ثانية إذا استؤجر أحد األشخاص لعمل .  وهذا ما يفرق االستصناع عن اإلجارة 
. وإمنا يقوم بالعمل فقط, فإن األجري اخلاص ال يقوم بتقدميها من عنده, ما مما حيتاج إىل مواد

مة من عنده ليقوم وكذلك خيرج عنه االستئجار على الصنعة حيث يقدم املستصنع املواد الالز
واملستصنع هو فيه مستأجر . فهذا استئجار وليس استصناعا. الصانع بصنعها وفقا للمطلوب

 .والصانع أجري يؤدي خدمته وليس بائعاً. وليس مشتريا
 

وقد استقر الرأي عند احلنفية أن االستصناع نوع من البيوع مستقل ال يدخل يف أحد 
فكما أن الصرف ). املطلق(يس أيضا من البيع العادي ول, األنواع األخرى كالصرف والسلم

وهلما أحكام خاصة ال جتري يف البيع املطلق , والسلم نوعان من البيع ومها عقدان مستقالن
فعقدت لالستصناع فصال , وذا أخذت جملة األحكام العدلية. فكذلك االستصناع, العادي

 .392-388 املواد من كتاب البيوع يف) أنواع البيع(خاصا به يف باب 
 

 :حكم عقد االستصناع وأثره بني طرفيه
 

 :مشروعيته )أ(
, بعد ما تقدم ال حاجة بنا إىل الكالم عن حكم االستصناع من حيث اجلواز الشرعي وعدمه

فقد وضح مما سبق أن الشك يف مشروعيته وجوازه ليس له , من حيث املشروعية: أو بتعبري آخر
 صلى اهللا عليه – يدعمه سوى التطبيق لنص عام هو أن النيب دليل شرعي خاص وال سند قوي

بيع شيء ) االستصناع(وهذا .  ى عن بيع ما ليس عند اإلنسان ورخص يف السلم–وسلم 
 .معدوم بغري طريق السلم واستيفاء شروطه

 

) املطلق(لكن الذين قالوا جبوازه نوعا من البيع خاصا باملصنوعات متميزا عن البيع العادي 
ولكنهم ,  مل يتجاهلوا احلديث النبوي املذكور–وهم مجهور احلنفية , ودون تقيد بشروط السلم

وهذا استحسان من (, كما جيوز بيع السلم بالنص نفسه للحاجة وللمصلحة العامة فيه: قالوا
استثىن كذلك , )استثناءا من القاعدة اليت أرساها وهي منع بيع املعدوم, الشارع نفسه

 صلى اهللا عليه –وقد ثبت عن النيب . باإلمجاع استحسانا للحاجة واملصلحة نفسهااالستصناع 
, وفسروه بأنه أوصى بصنعه فصنع له,  أنه اصطنع خامتا نقش عليه امسه خلتم رسائله به–وسلم 

 . بالسنة العملية وباإلمجاعثابتةفتكون مشروعيته 
 ودعوى.  على جوازه للحاجةوقد أشرنا سابقاً إىل أن احلنفية يدعون اإلمجاع, هذا
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, والبدائع للكاساين, املبسوط للسرخسي:  يف كتب املذهب األساسيةمستفيضة اإلمجاع 
 .وسواها, واهلداية للمرغيناين

 
ع مع أن مذاهب عديدة منها الشافعي واحلنبلي ال افأي إمج, وقد تبدو هذه الدعوة غريبة
 جتيزه إال بشرائط السلم كاملة؟

 
د إليه احلنفية صحيح وال يتناىف مع هذا اخلالف بني املذاهب يف تنالذي يسولكن اإلمجاع 
فهم يقولون أن العمل . فإن اإلمجاع الذي يدعيه احلنفية هو اإلمجاع العملي, جواز االستصناع

 دون – صلى اهللا عليه وسلم –باالستصناع فيما حيتاج إليه متعارف ومستمر يف عصر الرسول 
 .نكري

 
 :عن االستصناع) بدائعه(ساين يف فقد قال الكا

ألم يعملون ذلك يف سائر االعصار من غري ,  الناس على ذلكإلمجاع, جيوز استحسانا" 
والقياس يترك " ... الجتتمع أميت على ضاللة: "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نكري

 املدة ومقدار املاء الذي يستعمل  من غري بيانباألجروهلذا ترك القياس يف دخول احلمام , باإلمجاع
 قد حيتاج إىل خف أو نعل من جنس خمصوص ونوع األنسانألن , وألن احلاجة تدعو إليه... 

فيحتاج إىل أن , وقلما يتفق وجوده مصنوعا, خمصوص على قدر خمصوص وصفة خمصوصة
ئل كتاب أوا/ 6/بدائع الصنائع للكاساين ." ( الناس يف احلرجعفلو مل جيز لوق, يستصنع

 ).االستصناع
 

 االستصناع جتيز املشاهد يف عصرنا أن فقهاء املذاهب الثالثة اليت ال أنويلحظ يف هذا املقام 
إال بطريق السلم ميارسونه عمليا يف حاجام اخلاصة وحاجات أبنائهم من أحذية ومالبس 

 .وال جيدون منه بدا, وسواها
 

الذي جييزه احلنفية على تقدير حلول , بالتعاطيوهذا يشبه موقف املخالفني يف جواز البيع 
منعه حبجة عدم انعقاده فالشافعية كانوا على . التعاطي بني املتبايعني حمل اإلجياب والقبول اللفظني

ولكنهم يف الوقت نفسه كانوا يضطرون إىل ممارسته عمليا يف . دون إجياب وقبول صرحيني
وا يستطيعون أن يتطلبوا الصيغة التعاقدية يف شراء فلم يكون). أي األشياء البسيطة(احملقرات 

فاضطر , حاجام اليومية من البقول والفاكهة واللحم واخلبز وحنو ذلك بينهم وبني باعتها
 .املتأخرون من فقهاء املذهب أن يصرحوا بإباحته للحاجة يف احملقرات من األشياء
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هو املقاصد , أن يكون نصب عينيه دائماو, والشيء الذي جيب أن ال ينساه الفقيه املفيت أبداً
 صلى اهللا –وقول الرسول , العامة للشريعة مما هو مفصل يف مواطنه من كتب األصول والفقه

 ".ولن يشاد الدين أحد إال غلبه, إن الدين يسر: " فيما رواه البخاري–عليه وسلم 
 
 :حكمه ) ب(

لعاقدين فهو أن يستحق املستصنع أما حكم االستصناع مبعىن أثره الذي يترتب عليه بني ا
على الصانع أن يأتيه بالشيء املطلوب املعقود عليه موافقا لألوصاف املبينة يف العقد وأن يستحق 

وبتعبري آخر يف اصطالح . الصانع على املستصنع الثمن املتفق عليه مىت جاء به مصنوعا كذلك
باعتبار أن كال , لق به من حمل العقدأن يلتزم كل من الطرفني مبا يتع: علماء القانون الوضعي

 .العوضني يف عقود املعاوضة هو حمل للعقد
وأما حكم االستصناع فهو ثبوت ): " كتاب االستصناع( الكاساين يف البدائع اإلمامقال  

وثبوت امللك للصانع يف الثمن ملكا غري الزم على ما , امللك للمستصنع يف العني املتبعة يف الذمة
 ".سنذكره
, إىل ماهو مقرر يف أصل املذهب احلنفي" ملكا غري الزم على ما سنذكره: " و يشري بقولهوه

 هو من – رمحة اهللا –من أن عقد االستصناع يف رأي أىب حنيفة ) وقد بينه يف الحق كالمه(
أن لكل من املستصنع والصانع الرجوع عنه قبل إمتام صنع الشيء مبعىن . العقود غري الالزمة

ويبقى اخليار , ما بعد أن يأيت مصنوعا وفقا للمطلوب فيسقط خيار الصانع البائعاملطلوب أ
 .فيثبت له فيه خيار الرؤية, للمستصنع باعتبار أن مشتر ملا مل يره

 

وهو أنه إذا أمت الصانع , وأليب يوسف صاحب أيب حنفية رأي آخر نقلته عن كتب املذهب
بل يلزم الصانع ,  فليس ألحد منهما خيارصنع الشيء وأحضره للمستصنع موافقا لألوصاف

 .ويلزم املستصنع بقبوله, بتسليمه
 

أن الصانع ملا أتى به موافقا تعني حق املستصنع فيه بعينه :  رمحة اهللا –وتعليله عند أيب يوسف 
 .فلم يبق له خيار, بعد أن كان حقه متعلقا بذمة الصانع

 

ر رؤية بعد ما أتى به الصانع موافقا لألوصاف وأما بالنسبة إىل املستصنع فإنه لو أعطى خيا
ألنه إمنا صنع حبسب , املطلوبة فرفضه املستصنع حبكم اخليار لتضرر الصانع ضررا قد يكون كبريا

فربفضه قد يتعذر , مطلوب املستصنع على أوصاف ومقاييس قد تكون ختالف املعتاد بني الناس
  إذ, وهذا إضرار بتغرير من املستصنع. بيعه لغريه
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ال ضرر وال : ((  يقول– صلى اهللا عليه وسلم –والنيب . لوال توصيته ملا صنعه الصانع
فيكون له , كان خمالفا يف أوصافه للمشروطفليس للمستصنع خيار بعد إحضاره إال إذا )) ضرار
 .يار الرؤيةت خيار فوات الوصف الخعندئذ
 

 . قوة احلجة ونصاعتها– رمحة اهللا–وتتضح يف هذه الرواية الثانية عن أيب يوسف 
رجحوا رأي أيب حنيفة يف , لكن أهل الترجيح يف املذهب احلنفي ويف طليعتهم اإلمام الكاساين

أن للمستصنع خيار الرؤية ولو جاء الصانع باملصنوع موافقا لألوصاف املطلوبة وعللوا ترجيحه 
 .مبا ال ينهض حجة أمام رأي أيب يوسف

 

 هو الراجح -رمحة اهللا , عت نصوصها الحظت أن رأي أيب حنيفةلكن مجعية الة عندما وض
 أصبح مشكال جدا بعد أن أصبح االستصناع واسع النطاق إىل درجة ال حد هلا بعد –يف املذهب 

ة عيلذلك بينت مج. وأصبحت البواخر والقطارات وأمثاهلا تستصنع استصناعا, تطور الصناعة
أا وضعت املواد اليت تكلمت عن ) أوائل هذا لبحثاليت نقلنا نصها (الة يف مقدمتها 

 يف عدم – وهو القول الرجوح –االستصناع يف بابه املخصوص على أساس قول أيب يوسف 
متشيا مع احلاجة واملصلحة ,  املشروطةلألوصافاخليار للمستصنع إذا جاء املصنوع موافقا 

 إذا اقتضت -ان بالعمل يقول ضعيفوهذا تطبيق صريح لقول الفقهاء بأن أمر السلط. الزمنية
  1ج , ينظر كتايب املدخل الفقهي العام . ( جيعله مرجحا جيب العمل به–املصلحة الزمنية ذلك 

 ). وما بعدها70
 
 :لزومه) ج(
 

 :لكن يلحظ يف هذا املقام أن نصف املادة من الة جاء بالصيغة التالية
وإذا مل يكن املصنوع على . لرجوع فيهإذا أنعقد االستصناع فليس ألحد العاقدين ا((

 )).األوصاف املطلوبة البينة كان املستصنع خمرياً
 

وواضح من هذا أن مجعية الة اعتربت أن االستصناع إذا انعقد صحيحا كان الزما منذ 
كما لو كان بيعا ,  منذ البداية ولو قبل البدء بالصنعاألحدمهملزما للطرفني دون خيار , انعقاده
حيث ,  عن رأي أيب يوسف املنقول يف كتب املذهبعوهذا توس. ا لسلعة موجودة معينةمطلق

فلكل من الطرفني الرجوع , يتفق رأيه مع أيب حنيفة إمام املذهب يف أنه قبل الصنع عقد غري الزم
 انفرد بعد ذلك بالقول بعدم اخليار ألحد منهما بعد الصنع إذا أتى به إمناوأبو يوسف . عنه

 .واملستصنع ملزم بقبوله, فالصانع ملزم عندئذ بتسليمه, موافقا لألوصاف املبينةالصانع 
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ومعىن هذا أن ما قررته الة ذا اإلطالق يف لزوم عقد االستصناع على الطرفني منذ انعقاده 
 .حىت قبل بدء الصانع بالصنع ليس له سند يف املذهب املستمد منه

 

املعىن االصطالحي مستمد كله من مذهب معني هو املذهب ومعلوم أن الة هي قانون مدين ب
نظري ما يسمى اليوم بقانون , وصدرت بإرادة سنية رمسية من اخلليفة صاحب السلطان, احلنفي

اإلصدار الذي تصدر به سائر القوانني فتصبح به نافذة منذ نشرها حبسب نصوصها دون نظر إىل 
 .مصادرها

 

 املرافقة اإليضاحيةأنه إذا ذكر يف املذكرة ,  القانون الوضعيوهنا تثور نقطة مهمة عند علماء
للقانون أن مادة معينة من مواده قد أخذ فيها واضع القانون برأي أو نظرية مما عرض يف املذكرة 
اإليضاحية ولكن جاء نص تلك املادة يف القانون الصادر خمالفا من ناحية ما لذلك الرأي أو 

فهل العربة يف هذه احلالة ملا يف املذكرة .  أا أخذت ااإليضاحيةة النظرية اليت قالت املذكر
 أو لنص املادة اليت جاءت خمالفة؟, اإليضاحية

 

ألا هي النص املقنن , املقرر يف هذه احلالة عند علماء القانون الوضعي أو العربة لنص املادة
 مواده قد أخذ فيها واضع القانون  املرافقة للقانون أو مادة معينة مناإليضاحيةوليس املذكرة 

فهل .  أا أخذت ااإليضاحيةبرأي أو نظرية مما عرض الرأي أو النظرية اليت قالت املذكرة 
 أو لنص املادة اليت جاءت خمالفة؟, اإليضاحيةالعربة يف هذه احلالة ملا يف املذكرة 

ن ألا هي النص املقن,  املادة لنصاملقرر يف هذه احلالة عند علماء القانون الوضعي أن العربة
وهلذا . الحتمال أن الشرع القانوين قد عدل أخريا عن اختياره األول, اإليضاحيةوليس املذكرة 

 . الوضعية ال حمل لذكرها هناالتقنياتاملبدأ شواهد واقعية عديدة معروفة يف 
للزوم يف عقد من الة إلطالق ا/ 392/فبناء على هذا املبدأ تكون العربة يف املادة 

وهي مذكرة إيضاحية ( الذي قالت مقدمة الة –ولو أن أبا يوسف , االستصناع منذ انعقاده
بقول به بعد  مل يقل ذا اإلطالق يف لزوم العقد منذ انعقاده وإمنا –أا قد أخذت بقوله ) مرافقة

 .أن جييء الصانع باملصنوع موافقا لألوصاف املتفق عليها
 لةلةوصنيع اوهم من خرية فقهاء عصرهم يف , ذا اإلطالق يف اللزوم يربره أن واضعي ا

وتطور نطاق , القرن الثالث عشر اهلجري قد حلظوا تطور الصناعة العظيم يف ذلك الوقت
فرأوا أن املصلحة الزمنية واالقتصادية والتعاقدية , االستصناع واتساع دائرته كما أشاروا إليه

إذا لو كانوا شاهدين التطور الذي وصل إليه ,  به الفقهاء السابقون يف املذهبتقتضيه ولو مل يقل
والضرر العظيم املهول الذي , واملداخل اليت دخلها يف حاجات الناس وتعاملهم, االستصناع

 وقد, يلحق الصانع إذا رفض املستصنع املصنوع
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أو معمل نسيج , خرة كربىحبجة خيار الرؤية فيما لو كان املصنوع با,  أتى موافقا لشروطه
 نقول لو شاهدوا ذلك يف العصر احلديث –أو قطار سكة حديدية وحنو ذلك , آليا عايل الكفاءة

 .واعتبار عقد االستصناع ملزما لطرفيه منذ انعقاده, ملا ترددوا يف تقرير عدم خيار الرؤية
لنقدية وحساباا من فاليوم بعد أن أصبح نقل العمالت ا. هذا يف عصر الة قبل قرن وربع
وأصبحت الصفقات الضخمة التجارية والصناعية تعقد على , املشارق إىل املغارب بتم بفلكة زر

وأصبح التاجر واملستصنع والصانع بالوسائل اآللية اهلائلة يبين حساباته وحقوقه , املاليني
 اختلفت معه حلقة من والتزاماته يف ما لديه وما عليه وما إليه على توقيت زمين دقيق حبيث لو

 نقول يف ظروف كهذه –ذلك جلرت سلسلة من املشكالت يف ارتباطاته املتداخلة واملتشابكة 
. اليوم جيب أن يطمئن كل متعامل ومتعاقد إىل أن ما تعاقد عليه قد ثبت ويستطيع أن يبين عليه

عتبار عقد االستصناع وهذا يدعم أيضا أن املصلحة العملية يف استقرار املعامالت تقتضي اليوم ا
إذ إن االستصناع مل يبق حمصورا يف احلاجات الشخصية البسيطة , الزما حبق الطرفني منذ انعقاده
حىت يكون ضرر الصانع , وثوب ولد أو حذائه, وسرج فرس, كاخلف وإناء حناسي وبساط

 أحد بل أصبح العدول من, صاحب املهنة من عدول املستصنع أو رفضه املصنوع ضررا خفيفا
كرفض املصنوع املوافق لألوصاف حبكم خيار الرؤية دون عيب أو خمالفة , الطرفني بعد التعاقد

قد يترتب عليه أضرار جسيمة عظيمة للطرف اآلخر مما يزعزع مبدأ استقرار املعامالت , وصف
 .الذي هو من أهداف الفقة اإلسالمي والقانون الوضعي معا

 

 :حمل عقد االستصناع
فما هو هذا احلل املعقود عليه ,  عقد االستصناع ما يسميه فقهاؤنا باملعقود عليهاملراد مبحل

 يف عقد االستصناع؟
 أنه ينصب على شراء شيء يف احلال مما يصنع – كما يف تعريف االستصناع –من املعلوم 

دة وكل مصنوع حيتاج إىل ما. صنعا لكي يصنعه البائع احملترف ملشتريه بأوصاف معينة ومثن حمدد
أو هو العمل من الصانع , فهل املبيع يف هذا العقد هو العني املصنوعة أيا كان صانعها. وعمل

 البائع نفسه؟
وتترتب عليها نتيجة احملنا إليها يف حتليل تعريف , هذه نقطة اختلف فيها فقهاء احلنفية

ية االستصناع يف مدى أمه(ومبا أ، هلا تأثري مهماً يف احملور الثاين من هذا البحث . االستصناع
 .فسنتكلم عنها وعن أثرها يف احملور الثاين التايل, )االستثمارات اإلسالمية املعاصرة
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 احملور الثاين 
 

 مدى أمهية االستصناع 
 يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة

 
يف عقدي املصارفة : وخباصة , فرضت السنة النبوية يف بعض أنواع من التعامل قيودا

ومن أهم تلك القيود اليت .  فيها قابلية كبرية لالنزالق إىل املراباة لوال تلك القيودنأل, والسلم
 : املراباة املقنعة ثالثة قيودإىلضبطت ا بعض العقود وملنع ذلك االنزالق فيها 

 .التقابض يف عقد الصرف مبختلف صوره -
 .تعجيل رأس املال يف السلم لتحقيق مزيته االقتصادية املهمة -
 . جواز بيع املبيع قبل قبضهعدم -
 
 

وقد بينا أوائل هذا البحث يف اإليضاحات التمهيدية أن لزوم تعجيل رأس املال يف عقد 
. السلم كان حائال دون االستفادة منه يف عصرنا الذي اشتدت فيه احلاجة إىل املداينات االئتمانية

ففقيه توسيع . ل املناسبفكان عقد االستصناع الذي هو حمرر من قيد تعجيل الثمن هو احل
لنطاق إمكان بيع املعدوم يف كل شيء يصنع صنعا مما اشتدت احلاجة إىل إمكان بيعه قبل صنعة 
يف عصرنا هذا الذي انفرجت يف الصناعة وفنوا وابتكاراا القائمة على االكتشاف العلمي و 

 .التقانة إىل درجة تذهل العقول
,  عظيمة األمهية يف حياة البشر اليوم كالطب وما إليهوهذا االنفجار الصناعي خيدم حقوال

وبناء املباين , واهلندسة مبختلف فروعها اليت بلغت العشرات, والدفاع, والزراعة وما إليها
املختلفة من امعات السكنية واملستشفيات واملدارس واجلامعات وصوامع حفظ الغالت 

 .ف شبكة احلياة املعاصرة املتطورةومما يؤل, الزراعية إىل غري ذلك مما ال حيصى
يوم حيتاج لكي يستفاد منه إن كل هذه احلقول احليوية اليت خيدمها ذلك االنفجار الصناعي ال

. أن تقوم مبوازاته جتارة واسعة ميسرة تنقل مثراته من السلع اليت ال حتصى إىل خمتلف أقطار العامل
ووضعت هلا يف , ومن هنا ظهرت أمهية تيسري التجارة وتنوعها بصورة مل يكن هلا مثيل يف املاضي
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القوانني املدنية لتسهيل معامالا يف املقررة يف النظم التشريعية قوانني استثنائية من القواعد العامة 
 .ودوران دوالا, مسيت بقوانني التجارة بغية حتقيق سرعة إجنازاا, وقضاياها يف القضاء, التعامل

أمهية , يف هذا الظرف الزمين الذي وصفنا خصائصه الصناعية والتجارية, ومن مث تربز أيضا
 .صناع موضوع حبثنا هذااالستثمار التجاري بطريق عقد االست

وفيها احلالل واحلرام يف نظر , فاستثمار األموال اليوم بغية تنميتها بالربح تنوعت سبله كثريا
وتزامحت البنوك اإلسالمية اليت أنشئت يف هذا العصر يف جذب مدخرات , الشريعة اإلسالمية

وتسييلها يف حقول النماء , لدفعها ووضعها يف طريق االستثمار والتنمية, الناس وفائض أمواهلا
 .والربح

أمامها جماالت استثمارات ليست , رغم تقديها باجتناب الربا وشبهاته, إن البنوك اإلسالمية
ذلك أن البنوك اإلسالمية تقوم ترخيصاا ونظمها على أساس , متاحة أمام البنوك الربوية

نوك الربوية ينحصر نشاطها يف بينما الب, املمارسات التجارية فعال يف أسواق السلع املختلفة
 .التمويل فقط بطريق االقتراض واالقتراض بفوائد ربوية
وأمام سائر التجار اإلسالميني يف العامل , ومن هذا األفق تربز اليوم أمام البنوك اإلسالمية

أمهية عقد ) الذين حيرصون على عدم تدنيس نشاطام االستثمارية بالربا وال بشبهاته(اإلسالمي 
 :ستصناع يف ميدان التجارة وذلك من ناحيتنياال

 
اق احلاجات الفردية طيف ن: كما كان يف املاضي, أن عقد االستصناع مل يبق حمصورا: األوىل

الشخصية اليت كانت هي العامل األساسي يف وجوده وتعارفه حني حيتاج الشخص إىل شيء 
بل قد خرج اليوم املارد من , مبواصفات خاصة ال توجد عادة يف املتداول العام من السلع

ات يف نطاقها الواسع يف وأصبح من املمكن أن ينطلق عقد االستصناع إىل آفاق املصنوع, القمقم
وبالكميات الضخمة اهلائلة من املصنوعات املثلية اليت تنقلها , ر الصناعي هذاجافعصر االن

لذي يسمى تلطيفا اليوم بالعامل الثالث أو ا(وال سيما العامل املتنامي , املالتجارة إىل خمتلف بالد الع
حىت يف غذائه الضروري إىل منتوجات , حيتاج يف كل وسائل حياته, والذي أصبح لتخلفه) النامي

 .العامل الصناعي ومصنوعاته
 

خاصية بيع السلم يف جواز وروده على : أن عقد االستصناع قد مجع بني خاصيتني: الثانية
ق العادي يف جواز كون الثمن فيه طلوخاصية البيع امل, صنع فيما بعدسي, مبيع معدوم حني العقد

 طريق ائتمانيا ال جيب تعجيله كما يف السلم ومن هاتني اخلاصيتني يتبني أن أمهية االستصناع يف
 االستثمار اإلسالمي اليوم 
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 وأن مدى أمهيته هذه واسع غري. كبرية جدا إذا مورس خبربة جتارية وبصرية يف األسواق
 .ويف طريق إسالمي سليم, حمدود

 اإلسالميةألن البنوك , )إذا مورس االستصناع خبربة جتارية وبصرية يف األسواق (:ونقول
اليوم اليت هي مصب املدخرات لكثري من املسلمني امللتزمني ألجل استثمارها بواسطة هذه البنوك 

أن تكون وهو , ذي خلقت ألجلهقد أمهلت الطريق ال, اإلسالمية بطرق بعيدة عن الربا وشبهاته
وتتصيد الفرص املناسبة اليت ترصدها مبنظار وعيون مفتحة يف , رة مضاربة تنطح يف األسواقاجت

ومضارب , ويكون هلا خمازن ومعارض ككل متاجر برأس ماله,  على األسعار والسلعاألسواق
. وك الربوية يف قروضهافتجين أرباحا  مضاعفة عن سعر الفائدة الذي ترحبه البن, مشارك بعمله

بذال من طريق , وهكذا تضرب املثل الصاحل للنظام اإلسالمي يف طريق املشاركة الذي يباركه اهللا
 .التمويل الربوي املشؤوم

 ألنه حيتاج أمهلته – ولكن البنوك اإلسالمية أو معظمها أمهلت الطريق الذي خلقت ألجله
لآلمر بالشراء إيثار منها للكسل ألن القائمني على وانصرفت إىل طريق املراحبة , إىل جهد ويقظة

بل هم مصرفيون نشأوا يف العمل باألوراق , إدارا أو معظمهم ليسوا من التجار اخلرباء
ومل يعتادوا أو ينطحوا يف األسواق ويكونا جتار عمليني مبعىن , واحلاسابات وهم على مناضدهم

النتائج العظمة اليت , الذي بينا مزاياه وخصائصهفمع هؤالء ال يعطى طريق االستصناع . الكلمة
بل يبقى طريقا منتجا كبري الفائدة للتجار الفرادى , هو مهيأ إلعطائها لو مارسته البنوك اإلسالمية

سواء أكانوا أفرادا أم , الذين خيوضوا معترك السوق التجارية ليستثمروا أمواهلم بأنفسهم
 .ة أن تستثمر هلم مدخراموال ينتظرون البنوك اإلسالمي, شركات

 

 :احملل املعقود عليه يف االستصناع
قلنا قبال أننا سنرجى الكالم على احملل املعقود عليه يف االستصناع واخلالق الفقهي فيه إىل 

 .هذا احملور الثاين من البحث لعالقته مبدى أمهية االستصناع يف االستثمارات اإلسالمية
وتفردوا بإفراد باب , هتموا بعقد االستصناع وتفصيل أحكامهاختلف فقهاء احلنفية الذين ا

كما اختلفوا يف تكييف العقد ( اختلفوا يف حتديد املعقود عليه فيه , خاص به يف كتاب البيوع
 ).نفسه وتشخيص ماهيته وطبيعته مما سبق بيانه يف موضعه
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هو عمل ) ح القانوينأو احملل يف االصطال( فقال بعضهم بأن املعقود عليه يف االستصناع 
وهذا مع التسليم بأن العقد ليس إجازة بل . أي صنعا هلا بنفسه, الصانع البائع يف العني املطلوبة

 .فمقصودهم أنه بيع لعني موصوفة سيصنعها البائع نفسه. هو بيع
وقال آخرون أن املعقود عليه يف االستصناع هو العني املوصوفة املطلوبة وليس عمل الصانع 

 .ئعالبا
اخلالف أنه لو أحضر البائع للمستصنع املشتري عينا مطابقة لألوصاف املتفق ومثرة هذا 

هل جيرب املشتري على قبوهلا؟ وإذا أعصاه إياها ومل يذكر أا , لكنها من صنع صانع غريه, عليها
أو يكون قد غشه؟ فإذا عرف املستصنع ذلك بعد , من صنع غريه فهل يكون قد برئت ذمته

  هل يكون له خيار يف أن يردها؟أخذها
وال تربأ ذمته إن , ال جيرب املشتري على قبوهلا) املبيع هو عمله بعد العقد(فقل الرأي األول  -

 .أعطاه صنع غريه فأخذه ظانا أنه صنعه
جيرب املشتري على قبوهلا وتربأ ذمة الصانع إن ) املبيع هو العني ال العمل( وعلى الرأي الثاين  -

ألنه قد ويف بالتزامه وهو تقدميه له عينا مصنوعة موافقة لألوصاف , لكمل يذكر له ذ
 .املشروطة

وكذلك بطريق األولوية لو أحضر له عينا مطابقة لألوصاف كان قد صنعها هو نفسه قبل 
 .التعاقد مع املستصنع

,  أن االستصناع فيه شيء من عنصر الثقة الشخصية–مما يدعم الرأي األول يف نظرنا 
 .فرمبا ال يريد صناعة غريه, صنع قد يكون إمنا اختار هذا الصانع بالذات لثقته مبهارتهفاملست

مادة , فإذا كانت متوافرة, ومما يدعم الرأي الثاين أن العربة للمواصفات املطلوبة للمستصنع
ألن السلعة , مل يبق الختالف الصانع أي فرق بالنسبة للمشتري املصنع, وصنعا كما شرط

ا هي املقصودةومواصفا. 
أن املبيع هو العني املوصوفة فيويف الصانع ذمته إذا جاءه : واملرجح يف املذهب هو الرأي الثاين

وجملة األحكام . بعني مستكملة األوصاف املطلوبة من صنع غريه أو من صنعه هو نفسه قبل العقد
 .فتبقى العربة ملا هو مرجح يف املذهب, العدلية يف هذه الناحية ساكتة
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 : أمهية الرأي القائل بأن حمل االستصناع هو العني ال العمل
 أثرا واضحا يف الوفاء –يف االستثمارات اإلسالمية , وهو املرجح, إن هلذا الرأي الثاين
وذلك بتوسيع إمكانية الوفاء وال سيما يف عصرنا الذي أصبحت فيه , بااللتزامات الصناعية

 تتم بواسطة املعامل اآللية –يد عمله يدويا من األشياء البسيطة  حىت فيما أعت–الصناعات مجيعا 
حىت أن كثري من السلع اليت كانت يف املاضي , اليت تنتج منه الكميات اهلائلة من السلع املتماثلة

قد أصبحت أمواال مثلية , تعترب من األموال القيمية الختالف بني أفرادها اليت تصنع باأليدي
وكلها متماثلة ال , ألا تنتجها آالت يف املعامل باآلالف أو املاليني, اتوأخذت أحكام املثلي

 .يلحظ فرق بني واحدة وأخرى
فقد يكون املعمل البائع يف عقد االستصناع لدية من السلعة املطلوبة يف العقد اجلديد أعداد 

ه ويتركها فيستطيع أن يفي بالتزامه مبا عنده منها دون أن يصنع غري, متراكمة من صنع سابق
فيستطيع , كما أنه قد يكون لديه صفقة أخرى مستعجلة أهم لدية من الصفقة اجلديدة, مركومة

 .ويويف به التزامه, أن يشتري مما عنده غريه ما هو موافق املطلوب منه
وهذا جند أن الرأي الثاين أكثر عونا على حتريك دوالب التجارة والصناعة يف ظل الصناعة 

 .اآللية اليوم
 

 :ااالت اجلديدة لعقد االستصناع
 . سبق أن أشرنا إىل ااالت واآلفاق اجلديدة اليت امتد إليها عقد االستصناع

واآلن نقوم بعرض لبعض هذه ااالت ملد البصر إىل املدى الواسع الذي مكن أن خيدم فيه 
 :عقد االستصناع االستثمارات بطريق إسالمي سليم

االستصناع ال جيري يف املنتوجات الطبيعية اليت ال تدخلها الصنعة عرفنا مما سبق أن عقد  -
فهذه السلع .... كالبقول والفواكه واللحوم الطازجة واللنب والقمح وسائر احلبوب اخل 

فال جيري االستصناع إال . الطبيعية طريق بيع غري املوجود منها وقت العقد إا هو السليم
 .ابقة البيانفيما تدخله الصنعة كاألمثلة الس

واليوم قد وجدت صناعة التعليب هلذه املنتوجات الطبيعية وصناعة جتميدها أيضا لتحفظ 
فهل تنتقل بذلك من زمرة . معلبة أو جممدة مثلجة يف علب أو أكياس من البالستيك

 وجيوز التعاقد, فيصبح فيها عقد االستصناع, املنتوجات الطبيعية إىل زمرة املصنعات
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 ..التعليب على أن يقوم بتعليب الكميات املطلوبة من كل نوع مبواصفات معينة؟ مع معمل  
 

ويدخل . ألا انتقلت ذا العمل الصناعي إىل زمرة املصنعات, الشك يف كون اجلواب إجيابيا
 .يف ذلك األمساك واللحوم واخلضروات وسواها

 
فإذا كان : صنع بعقد مقاولةبطريق االستصناع ميكن إقامة املباين على أرض مملوكة للمست -

عقد املقاولة يقوم على أساس أن املقاول هو الذي يأيت مبواد البناء ويتحمل مجيع تكاليفه 
/ 388/وإن الة يف املادة . فهذا ميكن أن يعترب استصناعا) على املفتاح( ويسلمه جاهزا 

 .مقاولة: مست استصناع السالح مع معمل أسلحة
 

وهو قائم على أرضه من , قهاء احلنفية جممعون على عد البناء وحدهويشهد ملا قلنا أن ف
ففي هذه . وليس من العقار يأخذ حكم املنقوالت إذا كان البناء لواحد واألرض آلخر, املنقوالت

إذ يشترط , احلالة ال جييزون وقف البناء وحده دون األرض وإمنا جييزون وقفه مع األرض تبعا هلا
فال يصح عندهم وقف املنقوالت وحدها إال يف حاالت , قوف أن يكون عقاراعندهم يف املال املو

 .استثنائية عند جريان العرف بوقفها للحاجة العامة كأدوات نقل املوتى واملصاحف والكتب
 

 ميكن اليوم استصناع املباين اجلاهزة على أرض مملوكة للصانع – أيضاً –وبطريق األولوية 
وينشئون عليها بيتوا , ليوم جتار البناء إذ يشترون قطع األراضي املناسبةكما يفعل ا, املقاول نفسه

املقسمة إىل ( فإذا عرضوا األرض . فهذا بيع وشاء عادي للعقار املبىن. للسكىن ويبيعوا جاهزة
ملن خيتار شراء قطعة منها ليبين له صاحبها تاجر البناء ) قطع مفرزة كل قطعة تصلح ألجل بيت

ويسلمه إياه جاهزا بالثمن , الذي يريد بالتقاسيم واألوصاف والكسوة اليت يطلبهاعليها البيت 
 .فذلك استصناع واضح, الذي يتفقان عليه

 
زة اليت ميكن نقلها من هتنقلة اجلا ميكن اليوم استصناع البيوت امل– أيضا –وبطريق األولوية 

 .مما ال يكن من املمكن تصوره يف املاضي, أرض إىل أرض
 جند أن عقد االستصناع قد دخل وميكن أن يدخل يف جماالت ال حدود هلا يف عصرنا وهكذا
ويستفاد من استقالله عن السلم واالجارة وشروطها يف االستثمار اإلسالمي على , الصناعي هذا
 .نطاق واسع
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 :ةــظـمالح
الذين انفردوا وهي أن احلنفية  , لتعرض هلا يف هذا البحث قد ترد إىل الذهنبقيت نقطة ينبغي ا

ري داخل يف وأعتربوه نوعا مستقال من البيوع غ,  العقوداملكانة بني االستصناع هذه بإعطاء
 يعتربونه هم أنفسهم استثناء من عدم جواز بيع املعدوم الذي هو األصل ,اإلجازة وال يف السلم

 اإلمجاع العملي وسند هذا االستثناء االستحساين هو.  عنه– صلى اهللا عليه وسلم –لنهي النيب 
حيث تعارفه الناس يف أشيائهم اخلاصة اليت يوصون بعض الصناع على , املستمر للحاجة إليه

 .كما سلف بيانه, صنعها هلم بالصورة اليت تالئمهم
ومن مث كان من املقرر عند احلنفية بال خالف أن االستصناع إمنا جيوز يف األشياء اليت تعورف 

كما يف استصناع اخلف والثوب وبعض , اجة اليت هي سبب االستثناءألن العرف دليل احل, فيها
وفيما سوى املتعارف استصناعه ال . وحنو ذلك  من األشياء الشخصية أو املرتلية اخلاصة, اآلنية

فكيف يفتح أمام االستصناع هذا . وهو عدم جواز بيع املعدوم, يصح االستصناع متسكا باألصل
فهو خمالف : ه الصنعة؟ هذا التوسيع خمالف للمذاهب األربعة مجيعاتدخل الباب الواسع يف كل ما

, ويف طليعتها تعجيل الثمن, للثالثة اليت مل جتزه من األصل إال إذا توافرت فيه شرائط السلم
وخمالف للحنفية أنفسهم الذين أجازوه مستقال عن السلم ودون شرط تعجيل الثمن لكنهم 

 .قيدوه باملتعارف
 

 .اردة بالنظر الفقهي وحتتاج إىل جوابهذه مالحظة و
واختالف األشكال واألوصاف , والصناعات, ويبدو لنا يف اجلواب أن تنوع احلاجات

واخلصائص يف أصناف النوع الواحد إىل درجة كبرية مما تفتقت عنه أذهان املخترعني يف عصر 
عليه يف كل ما يصنع قد أدى إىل أن يصبح طريق االستصناع متعارفا , االنفجار الصناعي هذا

 .بوجه عام
      :وهلا/ 388/فلو أخذنا املثال الذي أوردته أول مادة من فصل االستصناع يف الة  -

كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا (( 
وقبل صاحب املعمل انعقد , وبني الطول واحلجم وسائر أوصافها الالزمة, قرشا
تاريخ البدء بتأليف الة أي قبل قرن كامل (هـ 1283وذلك منذ عام )). صناعاالست

 لو أخذنا هذا املثال لرأينا أن البندقيات يف ذلك التاريخ كانت -وربع القرن من اآلن
وإمنا ختتلف حبسب اجلهة اليت ستستعمل , تقريباً على شكل واحد وخبصائص واحدة

 .احلربية وهكذافبندقية الصيد غري البندقية , فيها
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وكم تعددت , سواء بندقية الصيد أو البندقية احلربية, فكم أصبح اليوم عدد أصناف البندقية
 ؟..خصائص كل نوع

ولو أخذنا اهر الطيب مثال الذي كان يف ذلك التاريخ شكال واحدا وقوة تكبريية  -
يت وصلت يف اهر فكم صنفا أصبح اليوم باالبتكارات اجلديدة فيه ال, واحدة أو متقاربة

اإللكتروين إىل قوة تكبري تبلغ أربعمائة ضعف؟ ويرى مثل هذا التطور يف أصناف 
حىت بيوت السكىن , املصنوعات من النوع الواحد واختالف خصائصها لدرجة مذهلة

 .احلديثة وما دخلها من مرافق وجتهيزات بالنسبة للبيوت القدمية قبل قرن واحد
 

حاجة عامة جعلت الناس يتعارفون االستصناع يف كل , ريق التدرجبط, فمن مث أصبح هناك
فتبقى املنتوجات . فأصبح شرط العرف متوافرا بوجه عام, املصنوعات مهما اختلفت أنواعها

هي اليت ال طريق لبيع ما سوف ينتج , الطبيعية اليت ال تدخلها الصنعة كالقمح والشعري والبطيخ
 .منها إال عقد السلم بشروطه

اعتبار أن العرف قد أصبح يف هذا العصر متوافرا يف استصناع (ين أرى يف هذا االعتبار لك
أنه ال بد معه من شروط أن تكون األشياء املطلوبة صنعها سوف حتدث ) مجيع األشياء بوجه عام

وأن يكون , وأن تضيف إليها قيمة إضافية بنسبة مرموقة, الصنعة فيها تغيريا يف بعض خصائصها
. عها مطلوبا فيه مواصفات خاصة متيزها عن املوجود يف السوق املعروض لكل الناساستصنا

فال جيوز أن يكون قعد . وذلك لكي تظهر احلاجة إىل استثنائه من قاعدة عدم جواز بيع املعدوم
مما يسمى (االستصناع واردا على أشياء من النماذج التقليدية النمطية املتوافرة عادة يف األسواق 

وإال ألصبحت هذه القاعدة الشرعية الثابتة باحلديث النبوي , )ستاندارد:  يف اللغة األجنبيةاليوم
 .الصحيح شبه معطلة
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 احملور الثالث
 

 مسؤولية الصانع البائع عن عيوب املبيع
 يف االستصناع وحكم اشتراطه عدم مسؤوليته عنها

 
 

 :متهيد ضروري
سوى بعض استثناءات , فإنه خيضع مبدئيا ألحكام البيع, عمبا أن االستصناع هو نوع من املبي

, تقتضيها طبيعته وغايته اليت قضت باعتباره نوعا خاصا من البيع يتميز ببعض أحكام استثنائية
, مثل عقد املصارفة بني أنواع النقود,  من البيع ببعض أحكام ختصهاأخرىكما يتميز بعض أنواع 

فكل هذه األنواع هي أنواع من البيوع ختضع , وبيع السلم, ةوعقد املقايضة بني السلع العيني
مبدئيا ألحكام البيع العامة لكنها تتميز ببعض أحكام استثنائية مقررة يف الفقة تستدعيها طبيعتها 

 .وغايتها
 

إن التزام البائع بضمان العيب دون حاجة اشتراط هذا الضمان يف صلب العقد هو حمل 
ألنه معدود من االلتزامات األصلية ,  الشريعة وعلماء القانون الوضعيإمجاع بال خوف بني فقهاء

 .لعقد البيع
 

وهذا االشتراط خيضع . وإن إعفاء البائع من هذا الضمان حيتاج إىل اشتراط يف صلب العقد
وإن . العقد العامة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيلقاعدة املشارطات التعاقدية يف نظرية 

وإن . املشارطات التعاقدية يف نظرية العقد العامة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيقاعدة 
 :ومها, قاعدة املشارطات التعاقدية هذه ترتكز على أساسني اثنني جتب مراعاا معا

 .سلطان اإلرادة: احترام اإلرادة العقدية املعرب عنه مببدأ  -
ع الذي يدخل فيه محاية األمن واألخالق واآلداب صيانة النظام العام مبفهومه املرن الواس -

 .والنصوص اآلمرة اليت ال جيوز االتفاق على خالفها, العامة واستقرار املعامالت
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 :وبناء على هذين األساسيني كان من املقرر الثابت فقها وقانونا
ما إذا كان جمرد تصرف يف حدود حقوقه, يف أي عقد كان, أن كل شرط يشترطه العاقدان

 . هو مقبول صحيح وملزم للطرفني احتراما لسلطان اإلرادة العقدية–وحبسن نية , املشروعة
 

ألن , ولو اتفق عليه الطرفان, وكل اشتراط ميس النظام العام فيخدشة يف أحد جوانبه فهو باطل
,  العامةومحاية احلقوق املشروعة واآلداب, محاية النظام العام من حق اتمع يف األمن واالستقرار

 .إىل آخر القائمة... وضمان احلريات يف حدودها الشرعية, ومنع الغش واالحتيال والفساد
 

وال حيتاج إىل إيراد , وهذه من بديهيات فقه الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ومسلماما
 .النصوص اليت تؤيده

هب احلنفي جواز اشتراط قرر فقهاء املذ) سلطان اإلرادة العقدية( ففي ضوء األساس األول 
ألن ضمان , )يف البيع العادي(, عدم مسئولية البائع عما يكون يف املبيع من العيوب كليا أو جزئيا

هذا ما . فيحق له إعفاؤه منه مبحض إرادته احلرة, العيب هو حق شخصي للمشتري على البائع
 .يف املذهب احلنفي, استقر عليه العمل والقضاء

 
اء املذاهب األخرى مل يقبلوا يف البيع العادي بوجه عام عدم مسؤولية لكن كثريا من فقه

فقرروا أن البائع مسؤول عن العيب حبكم , البائع عن عيب املبيع ولو اشترط يف العقد براءته منها
 ).كما سنبينه قريبا(فال يصح اشتراط الرباءة منه , الشرع
 

 قرر مجهور فقهاء املذاهب أن البائع إذا )صيانة النظام العام(ويف ضوء هذا األساس الثاين 
أي يعرفه يف (اشترط براءته من املسئولية عن عيوب املبيع وكان هذا االشتراط مدلسا لعيب 

ألنه حيمي الفساد والغش اللذين ترفضهما املقاصد العامة , فشرطه هذا باطل, )املبيع وكتمه
 .لعام واألخالق يف النظر القانوينكما يرفضها مبدأ احترام النظام ا, للشريعة اإلسالمية
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 :خالصة مذاهب فقهاء الشريعة يف اشتراط عدم مسؤولية البائع عن عيوب املبيع
 

 :إن غري احلنفية هلم آراء خمتلفة أخلصها فيما يلي
ولو اشترط براءته منها إال إذا مسي عيبا , ال يربأ البائع من مسؤوليته عن عيوب املبيع ) أ(

فحينئذ يربأ من هذا ) أي باعه بعيبه الذي مسها( وشرط الرباءة منه معينا يف املبيع
وسفيان الثوري من , ابن أيب ليلى: اإلمامنيوهذا مذهب . العيب فقط دون سواه

 .أئمة الفقة املعاصرين أليب حنيفة
,  عيبا معينا يف املبيع وتربأ منهمسىال يربأ البائع من املسؤولية عن عيوب املبيع ولو  ) ب(

قاضي اخلليفة (وهذا مذهب القاضي شريح , ا عاين املشتري العيب املذكورإال إذ
 .وفقهاء آخرين من األئمة, وعطاء بن أيب رباح, )الثاين عمر بن اخلطاب

ولو شرط الرباءة من العيوب إال إذا كن , ال يربأ البائع من مسئوليته عن عيب املبيع ) ت(
ألن , دون غريها من املبيعات, ةيف احليوانات خباص) خفيا غري ظاهر(عيبا باطنيا 

احليوانات قد تكون فيها أمراض باطنية تصعب معرفتها فللبائع عذره يف شرط 
 .وهذا مذهب املالكية والشافعية. الرباءة

إال إذا كان , أن البائع ال يربأ من املسئولية عن عيوب املبيع ول وشرط الرباءة منها ) ث(
أو أموال , ع أموال الغنائم احلربيةالبائع هو القاضي أي صاحب السلطة إذا با

 .لقضاء ديوم وهذا رأي لفقهاء آخرين, املفلسني أو األموات
أن اشتراط البائع عدم مسئوليته عن عيوب املبيع يبطل به عقد املبيع من أصله  ) ج(

 .وهذا رأي يف املذهب الشافعي, ألنه شرط خمالف ملقتضى الشرع) بطالنا مطلقا(
 

 رغم قبول املشتري –نظر أصحاب هذا الرأي ترتكز على فكرة أنه هذا ويبدو يل أن وجه 
 فان املشتري مل يدفع الثمن كامال –بشرط براءة البائع من املسئولية عن عيوب قد تظهر يف املبيع 

وأن العيوب اليت ميكن أن تظهر يف املبيع بقيت جمهولة . إال بتقديره أن املبيع سليم من العيوب
. يف العقد ليكون رضا املشتري بعدم مسؤولية البائع عنها صحيحا معترباومل تبني , للمشتري
 .جهالة العيوب مانعة من صحة الرضا افكانت 
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على أن البائع إذا صرح للمشتري عن ) بال خالف يعرف( منعقد اإلمجاعيدل على ذلك أن 
وكذلك لو كان . يحفالبائع غري مسئول والبيع صح, فاشتراه راضيا به, عيب معني يف املبيع

فإن العقد صحيح , واشتراه مع علمه هذا, ملا قبل الشراء بوجد عيب معني يف املبيعاع املشتري
 . غري مسؤولبريءباإلمجاع والبائع 

 
 يف الشريعة اإلسالمية ال جييزون اشتراط البائع عدم األئمةيظهر مما تقد بيانه أن مجهور فقهاء 
ربون هذا االشتراط تويع) بل يف حاالت حمدودة فقط( مطلقة مسئوليته عن عيوب املبيع بصورة

ألن , ألن املشتري مل يدفع الثمن إال على أساس سالمة املبيع من العيوب, منافيا ملقتضى العقد
فهذا االشتراط خيل , العيب الذي يظهر يف املبيع يعترب كجزء منتقص منه قد دفع املشتري مثنه

 ). احملل السابق–انظر املوسوعة الفقهية . (بالعدل والتوازن بني العاقدين
 

,  حسن النية– البائع –وهو , وهذا كله فيما إذا اشترط البائع عدم مسؤوليته عن عيب املبيع
ويريد أن يبيعه كما شاتراه دون أن يتعرف , وذلك بأن باع الشيء وهو ال يعلم فيه عيبا

واشترط , بعض العيوب وكتمه عن املشتريأما إذا كان سيئ النية بأن كان يعلم فيه . ملشكالت
لكي يقطع على ) وهي حالة تدليس العيب(عليه عدم مسئوليته عما قد يظهر فيه من عيوب 

, فهذا ينقل املسألة من أفقها الطبيعي إىل أفق آخر هو التدليس, املشتري طريق الرجوع عليه
 اإلسالميةور فقهاء الشريعة عند مجه, فتبقى مسؤوليته عن عيوب املبيع قائمة رغم االشتراط

ية يف للعاقد احلق يف أن يفترض حسن النألن , وعند علماء القانون الوضعي أيضا, ومذاهبها
كما أن منع التدليس يف العقود هو من النظام العام فكل شرط حيمي العاقد املدلس , العاقد اآلخر
وال خيالف يف بطالن . للنظام العامفيكون خمالفا , يةألن حيمي سوء الن, لية يقع باطالمن املسئو

ية ضد مسئوليته عن تدليس عيب املبيع لح أن حيتمي به البائع السيئ النهذا االشتراط الذي يص
وأخذ به )  اهللا عنهرضي( بطالن هذا الشرط هو الذي قضى به اخلليفة الثالث عثمان أبن عفان –

 .مجهور فقهاء املذاهب
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أو عدم صحة اشتراط البائع براءته من ضمان عيوب املبيع إمنا هو أن ما تقدم بيانه عن صحة 
وإمنا , أي الذي يبيع فيه البائع شيئا ليس هو الذي سيصنعه, )املطلق(يف حاالت البيع العادي 

ويريد أن يبيعه كما اشتراه دون أن يتعرض ملسئوليات جتاه من , اشتراه جاهزا كغريه من التجار
 .يبيع إياه

 

ولكن إمنا جرى بطريق االستصناع , ن البيع ليس بيعا عاديا ذه الصورة العامةأما إذا كا
فإن األمر عندئذ ينتقل من نطاق إىل نطاق آخر خمتلف يف االعتبار ,  معناهإيضاحالذي سبق 

 .فيما يرى, الفقهي
 

وأن تلك األنواع , وقد سبق أن أوضحنا أن االستصناع هو نوع خاص من أنواع البيع
بسبب بعض , ة للبيع قد أعطى بعضها أحكاما خاصة به استثنائية من قواعد البيع العامةاملتعدد

وأن االستصناع كذلك قد اعترب من أصله استثناء من قاعدة عدم جواز بيع , خصائص فيه
كما أعطي االستصناع بعض أحكام استثنائية , املعدوم قبل وجوده فعال يف الشريعة اإلسالمية

 .عتهأخرى تقتضيها طبي
 

يف عقد , هاء مل ينصوا نصا خاصا على حكم اشتراط البائع الصانعقإن الف: ونقول اآلن
 حبد معني مسؤوليةأو حتديد , عدم مسئوليته عن عيوب املبيع الذي سيصنعه هو, االستصناع

بقصد أن يتفادى ويتخلص من املسؤولية اليت حيمله إياها نظام التعاقد , يكون سقفا هلا ال تتجاوزه
نصوا يف عقد االستصناع على حكم ) الفقهاء(ولكنهم . أو بقصد التخفيف منها, وطبيعة العقد

, ألن هذا هو الذي يكثر وقوعه, ما لو جاء املصنوع خمالفا للمواصفات املشروطة يف العقد
ا يف هذه احلالة مسؤولية البائع الصانع إذا جاء املصنوع خمالفا للوصف املشروط يف عقد روفقر
 .صناعتاالس

 

أن خمالفة الوصف املشروط ال تكون عيبا يف : والفرق بني العيب وخمالفة الوصف املشروط
كما لو كان الوصف املشروط من املشتري هو اللون األصفر مثال فجاء املبيع , مجيع احلاالت
فهو أما العيب . لكن املشتري يريد األصفر, فال يعترب عيبا, وكال اللونني له رغابه, بلون أمحر

عيب يف نظر مجيع الناس خيل بالغاية املقصودة من املبيع بالنسبة إىل طبيعته وينقص من قيمته يف 
فإا تشمل ما لو كانت املخالفة , فمخالفة الوصف املشروط أعم من حالة العيب. السوق عادة

بل قد , كما تشمل ما ليس عيبا ولكنه خمالف للوصف املشروط فقط, جتعل املبيع معيبا غري سليم
 .لكنه غري مطلوب املشتري, جيعل املبيع املخالف أغلى مثنا
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 :رأيي يف هذا املوضوع
وإين أرى أن اشتراط البائع يف عقد االستصناع عدم مسئوليته عن عيوب املبيع الذي 

بل يكون شرطا باطال ويبقى البائع , قالطال يصح م, ه حتديد هذه املسئوليةأو اشتراط, سيصنعه
وإن كان هذا , ئوال مسئولية كاملة عن كل عيب يوجد يف املبيع الذي سيصنعهالصانع مس

مع االختالف يف صحته وعدمها حبسب التفصيل الذي قدمنا (, االشتراط يف البيع العادي مقبوال
 ).بيانه

ذلك ألن عقد االستصناع هو نوع خاص من البيع قد أعطاه الفقهاء بعض أحكام استثنائية 
 . تقدم بيانهحبسب طبيعته كما

أن ال يصح : اليت جيب يف رأيي أن تقرر يف عقد االستصناع, فمن مجلة األحكام االستثنائية
وال حتديد مسئوليته , فيه اشتراط البائع الصناع عدم مسئوليته عن عيوب املبيع الذي سيصنعه

ويفسح له , حيمي سوء النية من البائع الصانع, ألن هذا الشرط يف عقد االستصناع خباصة, عنها
وهذا , فيه كما يقتضية العقد) ةالتكنولوجي(والتزام الدقة التقانية , جماال لعدم املباالة بإتقان عمله

ومل يقبل بأداء , ينعكس ضررا بالغا جدا على املشتري الذي بىن عقده على الثقة باملتعاقد معه
, وعدم اإلمهال, سن النيةالثمن الذي قد يكون باهظا جدا إال على أساس تلك الثقة وافتراض ح

 .التزام الدقة التقانية التامة من الصانع البائع
 

وهذا االستثناء يف عقد االستصناع من جواز اشتراط عدم مسئولية البائع عن عيوب املبيع 
ألن املبيع يف االستصناع معدوم حيث العقد وسيصنعه البائع , سببه واضح جدا ومعقول جدا

رط براءته وعدم مسئوليته عن العيوب اليت قد تظهر فيه دون أن فكيف يعقل أن يشت. نفسه
يكون قصده من هذا الشرط محاية نفسه من مسئولية اإلمهال أو اخلطأ أو اجلهل بأصول صنعته 

 .اليت ميارسها واليت تعاقد على أساس أن متقن هلا؟
 

ية والثقة فإذا وكل ذلك إمنا هو املسؤول عنه وليس املشتري الذي بىن عقده على حسن الن
فهذا , اشترط البائع الصانع عدم مسئوليته عن شيء من ذلك مستغال ثقة املشتري املستصنع

 .االشتراط يوحي بسوء نيته فوجب بطالنه
فمن املبادئ اليت ال تقبل اجلدل يف نظام التعاقد يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون الوضعي 

وال يستفيد من , خر يعترب باطاللنية لدى املتعاقد اآلمن شأنه أن حيمي سوء اكذلك أن كل شرط 
 حفاظا على مبدأ وجوب الثقة واألمانة واستقرار, رطه شيئاش
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أي أن مثل هذا الشرط خمالف للنظام العام الذي هو قدي يفرضه :  املعامالت وحسن النية فيها
 .التشريع على سلطان اإلرادة العقدية

 
راء فقهاء الشريعة حول اشتراط البائع  يف البيع العادي براءته وقد رأينا يف عرضنا السابق آل

من عيوب املبيع أن مجهور الفقهاء قد قرروا بطالن هذا الشرط إذا كان البائع مدلسا لعيب يف 
مع سوء نيته , واشترط براءته من املسئولية عن العيوب ليحمي نفسه) أي عاملا به فكتمه(املبيع 

ال ) غري احلنفية(وأن معظم املذاهب , ه وبقاؤه مسئوال عن العيبفوجب رد قصده السيئ علي
إال يف حاالت وحدود , جييزون اشتراط البائع عدم مسئوليته عن العيب املبيع ولو مل يكن مدلسا

 .ضيقة
 
بطالن هذا االشتراط وإن سكوت فقهاء الشريعة والقانون الوضعي وعدم نصهم على , هذا

(  ال يستلزم أن يكون هذا الشرط املقبول يف البيع العادي -ع خباصة من البائع يف عقد االستصنا
بل إن سكوت الفقهاء والقانون عن ذلك يف , مقبوال يف عقد االستصناع) على اختالف فيه

بطريق االجتهاد احلكم العادل املناسب يف ضوء القواعد , االستصناع يوجب حينئذ أن يقرر فيه
وكل هذه األسس . عاقدين ومقاصد الشريعة ومبادئ النظام العاموغرض ال, العامة وطبيعة العقد

, اليت يستند إليها االجتهاد توجب بطالن هذا االشتراط من البائع الصانع يف عقد االستصناع
ألنه كما سبق بيانه حيمي سوء النية ويشجع على التدليس ويضر العاقد اآلخر احلسن النية ضررا 

يف (وخمالفا للمقاصد الشرعية ) يف االصطالح القانوين(نظام العام فيكون بذلك خمالفا لل, بالغا
 ).االصطالح اإلسالمي

 
 :ملاذا سكت الفقهاء عن بطالن اشتراط الرباءة من العيوب يف عقد االستصناع

إن هذا السكوت من الفقهاء عن بطالن االشتراط يف عقد االستصناع سببه حتما أن مثل 
ألنه ليس من املعقول إذ ذاك اشتراطه إذ مل , ميا يف عقود االستصناعهذا االشتراط مل يكن يقع قد

 .يكن االستصناع متعارفا قدميا إال يف احلاجات الشخصية كاحلذاء واخلامت الذي خيتم به
إذا اشترط على املشتري , وف يصنعه هو حبسب الطلبسذلك ألن الصانع يبيع شيئا 

  هذا يوحي اشتراطهفإن , هر فيهاملستصنع عدم مسئوليته عن العيوب اليت تظ
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وأنه لن يتحرى يف عمله املطلوب منه من األمانة والدقة واإلتقان فرييد , بسوء نيته منذ التعاقد
 .ذا االشتراط أن حيمي نفسه ويتهرب من مسئوليته عن التقصري أو اإلمهال يف إتقان العمل

هذا تفسري سكوت فقهائنا . ناعفلهذا السبب مل يكن هذا االشتراط يقع يف عقود االستص
سئوليته عن العيوب اليت قد تظهر يف املبيع الذي مالسابقني عن بطالن اشتراط الصانع البائع عدم 

 .سيصنعه هو لطالبه أي أن هذا الشرط مل يكن يقع ألنه غري معقول
 

يمة أما يف عصرنا هذا فقد أصبح االستصناع بتعاقد فيه مع شركات املصانع واملعامل العظ
كالبواخر والطائرات , على صنع املصنوعات واآلليات احلديثة الضخمة اهلائلة املعقدة التركيب

فإذا . بل وعلى صنع املعامل الكاملة إلنتاج املصنوعات؟ واليت تكلف املاليني الكثرية, العمالقة
, اوكربت خسار, وتوقف استثمارها, تكنولوجي تعطل عملها (ينوحد فيها عيب أو خلل تق

 .وعظمت مسئولية الصانع عنها
 

فلذلك اجتهت بعض شركات الصناعة الكربى اليوم يف عصرنا هذا إىل أن تشترط عدم 
مسئوليتها أو حتديد مسئوليتها عن العيوب واالختالل فيما ستصنعه لطالبه ألن احتمال ظهور 

هرب من مسئوليتهم بعض األخطاء التقانية قد أصبح احتماال كبريا فرييدون ذا االشتراط الت
األصلية عن الغش أو التقصري منهم أو من عماهلم فيجعلون تقصريهم يف إتقان صناعتهم أو يف 
مراقبة عماهلم يقع ضرورة يف رأس املشتري املستصنع وهذا منتهى قلة اإلنصاف فما ذنب هذا 

ذلك البائع املشتري الربئ حىت يتحمل نتائج تقصري الصانع البائع أو تقصري عماله؟ بل إن 
 كامال على أساس اإلتقان والسالمة من العيوب املخلة بصالحية مصنوعةالذي قبض مثن (الصانع 

 .هو األوىل واألحق بأن يتحمل تلك املسئولية) ألداء املنفعة املقصودة منه
 

 :خنلص مما تقدم إىل النتيجة التالية
عما يظهر من عيوب أو اختالل أن اشتراط الصانع البائع يف عقد االستصناع عدم مسئوليته 

هو اشتراط باطل وإن كان هذا االشتراط يف املبيع العادي مقبوال إذا , يف املبيع الذي سيصنعه
 .كان البائع حسن النية غري مدلس للعيب

 
وأن سكوت الفقهاء يف املاضي عن حكم هذا االشتراط سببه هو أن هذا االشتراط مل يكن 

 .االستصناع ألنه غري معقول ويوحي بسوء نية الصانع من البدايةيقع بني املتعاقدين يف عقد 
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, هذا وال يعتريين أدين شك يف أن الفقهاء األولني الذين قرروا ورتبوا أحكام عقد االستصناع

لوجدوا يف زمننا هذا تطور فيه عقد , وأعطوه  بعض االستثناءات من أحكام عقد البيع العامة
حيث أصبح يشمل , ت من الصناعة اليت مل تكن ختطر يف البال إذ ذاكوامتد إىل جماال, االستصناع
وعات اهلائلة اليت حتتاج إىل أنواع من العلوم احلديثة وإىل مزيد من الدقة والتقانة نهذه املص

ويبذل فيها املشتري املستصنع أمثانا باملاليني الكثرية لقاء حسن صنعها وحسن , )التكنولوجيا(
قول لو وجد فقهاؤنا األولون يف هذا العصر ملا ترددوا حلظة يف إعالن أن  أ- لوظيفتهاأدائها

 .اشتراط الصناع الرباءة من العيوب يف عقد االستصناع يقع باطال
 

 هل لرأينا هذا سوابق فقهية تشهد له وتؤيده؟
قد بينت يف سبق اختالف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف جواز أن : لتوضيح هذا التساؤل أقول

 .رط البائع عدم مسئوليته عما قد يظهر يف املبيع من عيوب يف البيع العادييشت
رغم أن معظم املذاهب ال جتيز هذا الشرط إال يف بعض أنواع املبيعات أو يف حاالت وب
 فإين –) تقدم انظر ما(, وبعضهم حيكم ببطالن عقد البيع كليا إذا اشترط فيه هذا الشرط, خاصة

ة اشتراط البائع عدم مسئوليته عما قد يظهر يف املبيع من عيوب يف البيع أؤيد رأي القائلني بصح
وذلك متشيا مع مبدأ سلطان اإلرادة , )ما مل يكن البائع مدلسا لعيب يعمله وكتمه(, العادي

 .اعتبارهاوحدود , العقدية يف حرية االشتراطات
جيب أن ال يصح : فقد قلتأما يف االستصناع , ولكين بينت أن هذا إمنا هو يف البيع العادي

فهل ملثل هذا االستثناء ) استثناء من حكم البيع املطلق العادي(, هذا االشتراط من البائع الصانع
قرر فيها الفقهاء بطريق االجتهاد يف عقد فرعي عكس قاعدة مقررة يف , سابقة فقهية تشهد له

 العقد األصلي بسبب مالبسات خاصة يف طبيعة العقد الفرعي؟
إن هناك يف صنيع فقهاء الشريعة اإلسالمية أكثر من سابقة : اً على هذا التساؤل أقولجواب

محاية ملقاصد الشريعة العامة من عبث سلطان اإلرادة , واحدة متشاة تشهد ملثل هذا االستثناء
 -: فيما يليوإنين أبني ذلك). أي حلماية النظام العام بلغة القانون الوضعي(العقدية 
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 :قد االستصناع نفسهيف ع
, ملا حبث فقهاء املذهب احلنفي يف عقد االستصناع: قد أسلفنا البيان يف أصل البحث أنه

كما سبقت (واعتربوه فرعا من البيع يتميز خبصائص توجب استثناءه من بعض قواعد البيع 
فيكون فيه هل جيري يف االستصناع : الرؤيةأثري تساؤل مهم جدا حول قاعدة خيار ) اإلشارة إليه

للمشتري املستصنع حق فسخ العقد حني يرى الشيء حمل العقد بعد متام صنعه مبقتضى أن له 
 ولو جاء املصنوع موافقا لألوصاف احملددة له يف هذا العقد؟, خيار الرؤية املذكور

 
: إىل إعطاء املشتري يف االستصناع حىت خيار الرؤية) أبو حنفية(ذهب إمام املذهب احلنفي 

 .هذا اخليار قاعدة عامة ثابتة للمشتري بنص احلديث النبوي يف كل مبيع غائبألن 
 

وقرر أنه , ولكن القاضي أبا يوسف تلميذ األمام أيب حنيفة خالف أستاذه إمام املذهب احلنفي
). رغم ثبوت ذلك احلق له يف البيع املطلق(املشتري يف عقد االستصناع حق خيار الرؤية ال يعطى 

رأي أيب يوسف يف هذا االستثناء بقي رأي إمام املذهب احلنفي أيب حنيفة هو املرجع ورغم وجاهة 
إىل حيث صدور جملة ) عمال بقاعدة هذا اخليار يف كل مبيع غائب(, يف املذهب للفتوى والقضاء

حيث رجحت جلنة الة األخذ برأي اإلمام أيب يوسف بعدم اخليار حينئذ , األحكام العدلية
وذلك لدفع الضرر عن الصانع , فا للرأي الراجح يف املذهب واستثناء من القاعدةللمستصنع خال

البائع فأصبح مبقتضى قواعد املذهب رأي أيب يوسف هو املرجح باألمر السلطاين املبىن على 
 . املصلحة اليت قدرا جلنة الة
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 :األجري العام) إجارة األشخاص( يف عقد اإلجارة 
 

 

 :متهيد
 :يقسم فقهاء الشريعة عقد اإلجارة إىل ثالثة أنواعه حبسب اختالف جنس املأجور

 .إجارة األشياء من عقارات ومنقوالت -1
 .إجارة احليوان -2
 ).عقد العمل بلغة القانون(إجارة األنسان  -3

 

ويسمى . ويف هذا النوع الثالث يؤجر اشخص نفسه آلخر ليعمل له بعض األعمال لقاء أجر
واألجر ميكن أن . أجرياً) الذي آجر نفسه للعمل(ويسمى اآلخر , تأجرامس: صاحب العمل

كاخلادم الذي يؤجر , أو حبسب الزمن, يكون حمددا حبسب كمية العمل الذي يعمله األجري
 :مث يقسمون األجراء إىل نوعني, أو أسبوعي أو شهري, نفسه بأجر يومي

كاخلادم يف , ون غريهوهو الذي يؤجر نفسه ليعمل عند شخص معني د, أجري خاص ) أ(
 .مرتل والبواب يف بناية بأجر شهري مثالً

وهو من يعمل عمال اختصاصيا لكل من يطلبه منه لقاء أجر حمدد للعمل , وأجري عام ) ب(
كاخلياط الذي يعطيه الناس القطعة من النسيج ليخيطها ثوبا لصاحبها , بلواملط

, يصبغه بلون معنيوالصباغ الذي يعطيه الناس اخليوط البيضاء أو النسيج ل
ليقوم بإصالح خلله , وكمصلح اآلالت واألجهزة اآللية املختلفة كالساعات وحنوها

 .أجري مشتركا: وهذا يسمى أيضا. أو عطلها لقاء أجر يتفق عليه يف كل شيء حبسبه
 

من امع عليه عند فقهاء الشريعة اإلسالمية أن من كان لديه مال : بعد هذا التمهيد أقول
أي أن تبعة هالكه , وال يكون ضامنا لذلك املال, أمينا: على سبيل األمانة واحلفظ يسمىلغريه 

أو , إال إذا تعدى هذا األمني احلافظ على ذلك املال, تكون على مالكة ال على األمني احلافظ له
 . قصر يف حفظه عما هو املعتاد هو املعتاد يف حفظ مثله

 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47

بصورة مطلقة خاصا كان أو , ء الشريعة اإلسالمية أن األجريومن امع عليه أيضا بني فقها
مثل مال صاحب املرتل عند (عاما يعترب مال مستأجره أمانة عنده أي عند األجري غري ضامن هلا 

وكالساعة عند الساعايت الذي , خادمه وقطعة النسيج عند اخلياط الذي سيخيطها ثوبا
هؤالء األجراء دون تعد منه عليه وال تقصري منه فإذا هلك مال املستأجر عند أحد ) سيصلحها
, فإن تبعة هالكه تكون على عاتق مالكه) كما لو سرق مثال وهو حمفوظ يف حرز مثله(يف حفظه 

إال بالتعدي أو التقصري يف أن األمني غري ضامن : وهذا معىن قول الفقهاء. وال يضمنه األجري
أن التزام : وبلغة القانون. ميع مدارسه املذهبيةوهذا مبدأ ثابت يف الفقه اإلسالمي جب. احلفظ

سواء أكان يف يده الستعماله كالعارية واملأجور أو (األمني حبفظ وسالمة مال الغري الذي يف يده 
 .هو التزام بعناية وليس التزاما بغاية, )حلفظه فقط كالوديعة

 
ت واملهن يف العصور مث ملا توسعت آفاق احلياة واألعمال والنشاط االقتصادي والصناعا

, اإلسالمية األوىل الحظ الفقهاء أن األجراء العامني من ذوي املهن كالصباغني واخلياطني وأمثاهلم
فال يستطيع إجنازها يف املواعيد اليت , أصبح يغريهم الطمع فيتقبل أحدهم أعماال تفوق قردته

تتعرض حاجام عنده وكلما الحقوه يعدهم ملوعد آخر مث ال ينجز وقد , حددت إلجنازها
فقرر الفقهاء إذ ذاك أن األجري العام يعترب ضامنا , للسرعة أو التلف أو الضياع بطول املدة

مسئوال بقيمة أشياء الناس اليت سلموه إياها ليعمل هلم فيها حبسب مهنته إذا تلفت بعمله أو بآفة 
أمينا غري ضامن ألموال الناس ملنعه من أن يستغل صفة كونه , اخل... مساوية أو تعيبت أو سرقت 

فيقبل أكثر من قدرته يؤخر إجنازها هلم ويعرضها للطوارئ وهذا التضمني , اليت يتقبلها للعمل فيها
لألجراء العامني قرره الفقهاء استثناء من قاعدة أن األجري أمني غري ضامن مع أا قاعدة عامة 

 . يد األجري العاموتشمل أموال الناس يف, مطردة يف كل أموال األمانات
 

يف إجياب تضمينهم رغم أهم ) رضي اهللا عنه(وقد نقل عن اخلليفة الرابع على بن أيب طالب 
 )). ال يصح الناس إال ذا : ((   قوله–أجراء وأن أموال الناس يف أيديهم أمانات 
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ل الشخصية يف األحوا, وهناك سوابق وأمثلة أخرى عديدة من أبواب شىت يف الفقة اإلسالمي
وحقوق الزوجني ويف بعض أحكام الوقف ويف إجيار العقارات ويف غري ذلك قرر فيها الفقهاء 
والقضاء فتاوى وأقضية استثنائية من القواعد ملنع استغالل بعض القواعد بسوء نية أو ملنع الغش 

ف لدى فقهاء أو التغرير أو ملنع التعسف يف استعمال احلق مما ال يتسع املقام لسرده وهو معرو
أن : وكلها سوابق تؤدي وتشهد للرأي الذي بينته يف املسألة املعروضة وهو. الشريعة الراسخني

عقد االستصناع ال يصح فيه اشتراط عدم مسئولية البائع عن العيوب اليت قد تظهر يف املبيع 
ومل , ه كما اشتراهالذي سيصنعه هو وال حتديد مسئوليته يبيع فيه البائع شيئا جاهزا ويريد أن يبيع

ذلك ألن هذا االشتراط يف البيع , يدلس فيه عيبا عرفه وكتمه عن املشتري كما سبق إيضاحه
 .العادي ال يترتب عليه احملذور الذي يترتب عليه يف عقد االستصناع

 

 :نتيجة عدم جواز هذا االشتراط بالنسبة للمصارف اإلسالمية
 جواز اشتراط الصانع البائع يف عقد االستصناع أصبح واضحا بعد كل ما تقد بيانه أن عدم

أن نتيجة بطالن هذا االشتراط بالنسبة للمصارف , براءته من عيوب املبيع املطلوب صنعه
أن هذه املصارف : هي, اإلسالمية اليت تتعاقد استصناعا على صنع أشياء يطلبها العميل املستصنع

, ي املسؤولة عنه جتاه عميلها املستصنعجيب أن تتحمل خطر ظهور عيب يف املصنوع وتكون ه
 ).من الباطن(ولو أا استصنعت يف تنفيذ العقد صانعا ثانويا 

والصانع الذي استصنعه , فاملصرف مسئول عن العيب جتاه املستصنع الذي تعاقد معه
 .املصرف اإلسالمي يف تنفيذ العقد مسؤول كذلك بالعيب جتاه املصرف

 ينبغيوال , ملصنوع هو من اللوازم الشرعية لعقد االستصناعإن حتمل خطر ظهور عيب يف ا
بل إن . أن ينظر إليه املصرف اإلسالمي كأمنا هو عقبة يف طريق التنفيذ حيسن االلتفاف من حوهلا

تلك الفروق اليت , هذا اخلطر هو من الفروق اجلوهرية بني التمويل الربوي والتمويل اإلسالمي
 .من قبل املصارف اإلسالميةجيب احلرص على عدم إخفائها 
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 اخلالصة والنتيجة
 

 : إىل اخلالصة والنتيجة التاليةأنتهي, بعد كل ما تقدم بيانه
وهو نوع من البيع يتميز خبصائص ومالبسات , أن عقد االستصناع هو عقد مستقل -1

, )كغريه من أنواع البيع اخلاصة(تستلزم بعض استثناءات من أحكام البيع العادي 
فال يشترط فيه تعجيل الثمن كما يشترط يف , يس صورة من صور عقد السلمول

 .السلم
, يف مدة حمددة, أن عقد االستصناع هو نوع من البيع حملة الشيء املتعاقد على صنعه -2

 .فاحملل فيه معدون حني العقد يلتزم البائع بصنعه
بيع العامة لكنه أن االستصناع مبقتضى كونه نوعا من البيع خيضع مبدئيا ألحكام ال -3

كغريه من (مبقتضى كونه نوعا خاص ذا خصائص توجب له بعض أحكام استثنائية 
 ).املطلق(فإنه يتميز ببعض أحكام استثنائية من قواعد البيع العادي ) أنواع البيع

اء املنفعة د أنواعه يعترب ملتزما بتسليم املبيع صاحلا ألجبميعأن البائع يف عقد البيع  -4
وأن البائع مسئول , إىل املشتري وخاليا من كل عيب فيه قبل تسليمه املقصودة منه

, ضمان العيب حبكم القانون السائد دون حاجة إىل اشتراط هذه السالمة يف العقدب
 .أما تربؤه من هذه املسئولية عن عيوب املبيع فهذا الذي حيتاج إىل اشتراط العقد

وعدم مسئوليته عن عيوب املبيع أو أن البائع إذا اشترط يف البيع العادي براءته  -5
) غري مدلس لعيب يعلمه وكتمه(حتديد مسئوليته حبد ال تتجاوزه وهو حسن النية 

فشرطه هذا صحيح يف نظر القانون الوضعي ويف بعض مذاهب الفقه اإلسالمي 
 .مطلقا وغري صحيح لدى معظم املذاهب الفقهية إال يف حاالت خاصة

 عقد االستصناع عدم مسئوليته عن عيوب املبيع الذي أن اشتراط البائع الصانع يف -6
قد سكتت عنه النصوص فيجب أن يعترب هذا االشتراط يف ) أو حتديدها(سيصنعه 

وأن يبقى البائع الصانع مسئوال جتاه املشتري املستصنع , االستصناع خباصة باطال
وأن بطالن هذا . مسئولية كاملة عن عيوب الشيء الذي سيصنعه للمشتري

ألن هذا االشتراط يف , الشتراط يف مجلة األحكام االستثنائية من قواعد البيع العاديا
 العام فيكون خمالفا لقواعد النظام, االستصناع حيمي سوء نية البائع وفساد األخالق
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, الذي هو قيد على سلطان اإلرادة العقدية بإمجاع القانونيني يف عامل القانون الوضعي
 .يعة اإلسالمية يف نظر فقهائهاوخمالفا ملقاصد الشر

أن سكوت فقهاء الشريعة يف القدمي وعدم تعرضهم حلكم هذا االشتراط يف عقد  -7
, االستصناع مرده إىل أن هذا االشتراط مل يكن يقع بالفعل يف عقود االستصناع

فاليوم حيث تطور االستصناع فأصبح يشمل . لألسباب املبينة يف هذا البحث
وأصبح الصانع البائع يشترط هذه , لضخمة واملعامل الكاملةاألجهزة واآلليات ا

, )التكنولوجية(الرباءة من العيوب ليحمي نفسه من املسئولية عن األخطاء التقانية 
وجب أن يعاجل ما سكت عنه الفقهاء والقانونيني باجتهاد مناسب يقرر احلل واحلكم 

دة العقدية وقيود النظام العادل املتفق مع قواعد العدل واإلنصاف وسلطان اإلرا
أي يف ضوء هذه , العام عليها يف القانون وقيود مقاصد الشريعة يف الفقة اإلسالمي

 .األصول كلها
 

إقامة , وحصيلة النظر يف هذه األصول كلها توجب بطالن هذا االشتراط يف عقد االستصناع
ر وعشه وإمهاله ومحاية لألخالق للتوازن القانوين بني العاقدين ومحاية لكل منهما من سوء نية اآلخ

 .وهو املوفق للصواب, واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. كما أوضحته بالتفصيل خالل البحث, العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 51

 
 
 

 راجعــامل
 

 
 ).388/392املواد (فصل االستصناع , جملة األحكام العدلية -1
 – 336 و 320واد امل(  فصل خيار العيب –املقدمة مث كتاب البيوع , الة أيضا -2

ويف , )وشرح سليم رستم الباز, حها وخاصة شرح العالمة علي حيدرو وشر355
 .وشروحهما) 611.612م(, إجارة اآلدمي –كتاب اإلجارة 

 ).768-762(املواد , الة أيضا -3
الطبعة البوالقية يف ) فقه حنفي(, رد احملتار للعالمة ابن عابدين على الدر املختار -4

وباب خيار العيب ,  وما بعدها202/مطلب االستصناع ص, كتاب البيوع
 .70-63/ وباب خيار الرؤية ص ) 4/71-99(

 اإلجارة 6يف كتاب ) فقه حنفي(, درر األحكام شرح غرر األحكام ملنال خسرو -5
 ).2/337(, حبث تضمني األجري املشترك على خالف القاعدة

قرة ف ال–استصناع : كلمة) 3ج,  وزارة األوقاف الكويتيةإصدار. (املوسوعة الفقهية -6
ومذاهب ,  اشتراط البائع براءته من عيوب املبيع-ة خيار العيبمكل) 20ج(, 8/

 /. 1/ الفقرة –خيار الرؤية : وكلمة) 24-21 و 17/الفقرات (, العلماء فيه
 – حبث االستحسان عند املالكية –حممد أبو زهرة / للعالمة الشيخ ) مالك(كتاب  -7

 /.218/ الفقرة –ام استثناء من القواعد تضمني األجري الع
 خيار 2ج(, عبد الستار أبو غدة. د) رسالة دكتوراه(كتاب اخليار وأثرة يف العقود  -8

 ).404 و 403ص (وحبث اشتراط الرباءة من العيوب , 399: ص, العيب
/ 18/ الفقرة – حبث االستحسان – 1ج(املدخل الفقهي العام لكاتب هذا البحث  -9

 – االشتراط الصحيح والفاسد بني املذاهب –إلرادة العقدية وحبث سلطان ا
 ).393 -388/  ف 2ج , 216 – 211 –الفقرات 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 52

حبث ضمان األجري , باب اإلجارة, الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الرحيلي  -10
 ).775 و 768: ص 4ج(استثناء من القواعد , العام

 2ج(دكتور عبد الرزاق السنهوري للعالمة ال. مصادر احلق يف الفقة اإلسالمي -11
 .وما بعدها) 167/ص

/  الفقرات – 1ج(للسنهوري أيضا . الوسيط شرح القانون املدين املصري اجلديد -12
 ).441 و 45 و 44

 ).766-765:  ص 383و 9/  الفقرات – 4ج. (الوسيط أيضا يف عقد البيع  -13

This file was downloaded from QuranicThought.com


