
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 "على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً

 جواب سؤال

لم أو من باب االستصناع؟  هل ٌجوز شراء بٌت قبل بنائه من باب بٌع السَّ

 Yuce Ulfa - Hafid Munasir - Faraz Muhammad Fatehإلى 

 :Yuce Ulfaسؤال 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 .ٌا شٌخنا الفاضل، حفظك هللا وأٌدك بنصره

بنى فً تً سترض وهو ٌبٌع الدار الأستصناع؟ مثال، رجل له ؤال، هل ٌجوز بٌع الدار بعقد االسعندي 

سلم ٌسلخ، وإ...و امواد بنائهو اهوعدد غرف احتهابدقة من حٌث مس ةالدار موصوف هستصناع، وهذرضه بعقد االأ

بعضه عاجال كعربون وبعضه و أإما ٌعطى عاجال كله حٌن العقد،  علٌها، والثمن الدار بعد مدة معٌنة متفق ههذ

 .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .جوز شرعا هذه المعاملة؟ جزاك هللا خٌراتهل  .و مؤجال كلهأمؤجال، 

 :Hafid Munasirسؤال 

ُكم َوَرْحَمُة هللَاِ َوَبَركاُتهُ  ٌْ  اَلَسالُم َعلَ

ن أهل ٌجوز لنا نواع البٌع؟ وأهل هو نوع من  .ستصناعرجو منکم التوضٌح فی باب االأ ،الجلٌلشٌخنا 

 هللا خٌرا کثٌرا كاألرض معا؟ جزا كتل ينشتر أنها الصانع بشرط كنستصنع بٌتا علی أرض ٌمل

ُكم َوَرْحَمُة هللَاِ َوَبَركاُتهُ  ٌْ  اَلَسالُم َعلَ

  :Faraz Muhammad Fatehسؤال 

Assalam o Alikum Ya Amir; 

I hope you are fine & in good condition. 

I wanted to know about a query which is very much related to the case you have 

recently answered in below link: 

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/768605850003155 

Well if someone goes into an agreement of buying a car or land on installment 

basis, so what is the hukm if he is given the possession after completion of payment 

only or in some cases if the possession is given just after signing the contract whilst 

the payment continues. 

Considering the above condition another issue is that, if some one wants to sell of 

his car or land during middle of his payment schedule and then the third person 

completes the remaining payment, then what is the Sharai Hukim of selling in such 

cases? 

Jzk Khair. 

Your Bro. Faraz 

https://web.facebook.com/yuce.ulfa?__tn__=lC-R&eid=ARAromHxu9m9TDq_yL74mI_oMM4_6TJdRo1FsKfq6JluMw_JQ1yXzgqBqh4quAgtVH5OEaDk7p3dr5kk&hc_ref=ARQFtwXCgA4ZT5mW5aOE5NwzfNxVbndK5NGAh-EPYnaaKYKph3C0dwkMz5pZ-ZI1Y94&__xts__%5B0%5D=68.ARCT24coNAQNHOdzrbKvSaMicmSpkExnMePUJpClsWTsgi9b44kS-91qNJlW2Qk4lOW-xPrKjs9HPL6AiufLCWksUjygtFy7gBwOuScKXTa4_oIWgTHvx08EC6HAv1kO-8lOnsp3rgGUzlFQneTs1CfDZabA39-xc2r6JnVz89LKv-5-K7cjjyH852oK3M0IZKzuECJGOcrKeyoapLO_I3xaQHJ9rfynULimhBMoQJlNMGzRG_UQm7dCIWUWws70IADxdnmo4UORdrVrR9efw6H-Rz3DcqY8xOTjAOlbo18jB6-lkcJgm1VjSPOm1OH4eoFgqox0snU0EIm2UYauqaJewqI
https://web.facebook.com/hafid.mun?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAhY99gsThfxusHfHszG1Ar9atljBEWGQ4fcH1kfx6IhO_uYq4inO1vE5ZOrNuODCMdu-8tk37eeGMe&hc_ref=ARR6F8gjpgwfYTbFQR1FQtuItqTghbN4kojm2Xx7gqN0JgAtDM4QQSnSZ5deTetNWSc
https://web.facebook.com/faraz.m.fateh?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaUT4kRpLpWKeOCBUV5jLn7T49z43dGUW3O1dUXHG_fzClVp8FQXxJfoGsDQkfhsXV2HmSQwHGjsl3&hc_ref=ARQPfs2IaT_TnFWSKt4Rr_qaH8I5PFBzwjnPQMVBiucaztWAUreGVQsSbJZNmz4LtvI&fref=nf
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/768605850003155


 :الجواب

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

لم وبعضكم ٌسأل عن بٌع البٌت  إن أسئلتكم متشابهة فبعضكم ٌسأل عن شراء البٌت قبل بنائه من باب بٌع السَّ

وقد سبق أن أجبنا حول هذا الموضوع بأن شراء البٌت قبل بنائه مهما ُوصف فال  ...صناعقبل بنائه من باب االست

لم وال فً باب االستصناع وإلٌكم البٌان  :ٌقع فً باب السَّ

 :إن بٌع ما ال ٌملكه اإلنسان غٌر جائز، وقد وردت فً ذلك أحادٌث كثٌرة منها :أوال

ِ  :اٍم َقالَ روى الترمذي فً سننه َعْن َحِكٌِم ْبِن ِحزَ  - ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ ِع َما  :َفقُْلتُ  أََت ٌْ ْسأَلُِنً ِمَن الَب ٌَ ُجُل  أِْتٌنًِ الرَّ ٌَ

وِق، ُثمَّ أَِبٌُعُه؟ َقالَ  َس ِعْنِدي، أَْبَتاُع لَُه ِمَن السُّ ٌْ َس ِعْنَدكَ » :لَ ٌْ  .«اَل َتبِْع َما لَ

ِ ْبنِ رو - ِ َعْمٍرو أَنَّ رَ  ى الترمذي عن َعْبَد هللاَّ ٍع، َواَل » :َقالَ  ُسوَل هللاَّ ٌْ ٌع، َواَل َشْرَطاِن ِفً َب ٌْ ِحلُّ َسلٌَف َوَب ٌَ اَل 

َس ِعْنَدكَ  ٌْ ُع َما لَ ٌْ ٌُْضَمْن، َواَل َب  .«ِرْبُح َما لَْم 

 ...ولذلك فإنه ال ٌجوز بٌع بٌت أو شقة غٌر مبنٌة ألنها غٌر مملوكة بل هً فوق ذلك غٌر موجودة وال قائمة

ألن المبٌع "الشقق" غٌر موجودة، وحتى ٌصح البٌع فٌجب أن تكون  ،ع الشقق التً لم تبن بعد ال ٌجوزبٌأي أن 

الشقق موجودة وجوداً ٌدل علٌها مثل هٌكلها من أسس وأعمدة وسقوف ونحو ذلك مما هو كاٍف عرفاً للداللة على 

 .الشقة وأنها قائمة وقابلة للتسلٌم

ٌُملك فً حالتٌنهناك استثناء وردت فٌه  :ثانٌاً  لم، واالستصناع، وهذان  :نصوص شرعٌة بجواز بٌع ما ال  السَّ

 :األمران ال ٌنطبقان على الشقق غٌر المبنٌة، وبٌان ذلك كما ٌلً

لم :أوالً   بٌع السَّ

لم هو -ٔ أي أن ٌسلّف مااًل  ."أن ٌسلم عوضاً حاضراً فً عوض موصوف فً الذمة إلى أجل :إن بٌع السَّ

 المكٌل والموزون والمعدودٌقبضها بعد مدة ألجل معٌن"، وهو بٌع جائز شرعاً وٌكون هذا البٌع فً ثمناً لسلعة 

 :كما هو مبٌن فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثانً حٌث جاء فٌه

ًُّ » :وجواز السلم ثابت بالسنة فعن ابن عباس قال) بِ ٌُْسلِفُوَن فًِ ال َقِدَم النَّ َنَة اْلَمِدٌَنَة َوُهْم  َماِر السَّ ثِّ

ِن َفَقالَ  ٌْ َنَت ٍل َمْعلُوٍم َوَوْزٍن َمْعلُوٍم إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  :َوالسَّ ٌْ ٌُْسلِْف فًِ َك وعن عبد  .رواه مسلم «َمْن أَْسلََف فًِ َتْمٍر َفْل

ِ » :الرحمن بن أبزى وعبد هللا بن أبً أوفى قاال ا ُنِصٌُب اْلَمَغانَِم َمَع َرُسوِل هللاَّ أْتٌَِنا أَْنَباٌط ِمْن أَْنَباِط   ُكنَّ ٌَ َفَكاَن 

ى بٌِِب إِلَى أََجٍل ُمَسمَّ ِعٌِر َوالزَّ أِْم َفُنْسلِفُُهْم فًِ اْلِحْنَطِة َوالشَّ ُكْن لَُهْم َزْرعٌ  :َقالَ  ،الشَّ ٌَ  :َقااَل  ؟قُْلُت أََكاَن لَُهْم َزْرٌع أَْو لَْم 

ا َنْسأَلُُهْم َعْن َذلِكَ  ِ » :وفً رواٌة .البخاريرواه  «َما ُكنَّ ا ُنْسلُِف َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ ا ُكنَّ َوأَبًِ َبْكٍر َوُعَمَر ِفً  إِنَّ

ْمرِ  بٌِِب َوالتَّ ِعٌِر َوالزَّ فهذه األحادٌث كلها دلٌل واضح على  .رواه أبو داود «مْ هُ دَ نْ عِ  وَ ا هُ مَ  مٍ وْ ى قَ لَ إِ  اْلِحْنَطِة َوالشَّ

األشٌاء التً ٌجوز فٌها السلم، وما هً األشٌاء التً ال ٌجوز فٌها السلم، فإنه واضح فً  أما ما هً .جواز السلم

وقد استثنً السلم منها  .وذلك أن السلم بٌع ما ال ٌملك، وبٌع ما لم ٌتم ملكه، وهما ممنوعان .الحدٌث واالجماع

وبالرجوع  .السلم منصوصاً علٌهولذلك ال بد من أن ٌكون الشًء الذي ٌصح فٌه  .بالنص فخصص المنع فً غٌره

أما جوازه فٌما ٌكال وٌوزن  .إلى النصوص نجد أن السلم ٌجوز فً كل ما ٌكال وٌوزن كما ٌجوز فً كل معدود

ًُّ » :اٍس َقالَ فلما ثبت من َحِدٌِث اْبِن َعبَّ  بِ ِن َوالثَّ   َقِدَم النَّ ٌْ َنَت ْمِر السَّ ٌُْسلُِموَن فًِ التَّ ََلَث، َفَقالَ َرُسولُ اْلَمِدٌَنَة َوُهْم 

 ِ ٌُْسلِْف فًِ َثَمٍن َمْعلُوٍم، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  : هللاَّ "بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد البن  «َمْن أَْسلََف َفْل

ٍء َففًِ َكٌْ » :قال رسول هللا  :رشد الحفٌد"، وفً رواٌة أخرى البن عباس قال ًْ ٍل َمْعلُوٍم َوَوْزٍن َمْن أَْسلََف فًِ َش

وأما جوازه فً  .فهذا ٌدل على أن المال الذي ٌسلم ٌكون مما ٌكال وٌوزن .رواه البخاري «َمْعلُوٍم إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ 

وروى البخاري  .كل معدود فقد انعقد االجماع على أن السلم فً الطعام جائز، وقد نقل هذا اإلجماع ابن المنذر

اِد ْبِن اْلَهاِد َوأَُبو ُبْرَدَة » :أخبرنً محمد أو عبد هللا بن أبً المجالد قال :الحدثنا شعبة ق :قال ِ ْبُن َشدَّ اْخَتلََف َعْبُد هللاَّ

ُ َعْنُه َفَسأَْلُتُه َفَقالَ  ًَ هللاَّ لَِف َفَبَعُثونًِ إِلَى اْبِن أَبًِ أَْوَفى َرِض ا ُنْسلُِف َعلَى َعْهِد َرسُ  :فًِ السَّ ا ُكنَّ ِ إِنَّ َوأَبًِ  وِل هللاَّ

ْمرِ  بٌِِب َوالتَّ ِعٌِر َوالزَّ والطعام ال ٌخلو من  .فهذا ٌدل على أن السلم فً الطعام جائز .«َبْكٍر َوُعَمَر ِفً اْلِحْنَطِة َوالشَّ

ن كونه مكٌاًل أو موزوناً أو معدوداً فتعلق الحكم بكل ما ٌقدر به الطعام من كٌل أو وزن أو عدد كتعلق القبض به م



فتعلق به  .كونه مما ٌحتاج إلى قبض، وكتعلق ربا الفضل به من كونه إذا تفاضل الكٌل أو الوزن أو العدد كان ربا

والحدٌث فٌه نص على جواز المكٌل والموزون ولم ٌذكر  .السلم أٌضاً من كونه ٌكون الطعام كٌالً ووزناً وعدداً 

إال أنه ال بد من أن تكون األشٌاء  .المعدود داخالً فً السلمجماع على جواز السلم فً الطعام ٌجعل إلوا .المعدود

المسلم بها مضبوطة الصفة، كقمح حورانً، وتمر برنً، وقطن مصري، وحرٌر هندي، وتٌن تركً، ومضبوطة 

أي ال بد من أن ٌكون الكٌل والمٌزان معروفٌن  .الكٌل أو الوزن كصاع شامً، ورطل عراقً، وكالكٌلو واللٌتر

 .( انتهى ما جاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثانً.موصوفٌن

 .وعلٌه فإن السلم ٌجوز فً المكٌل والموزون والمعدود ال غٌر

أما معرفة كٌف ٌكون المكٌل والموزون والمعدود فهو بإدراك واقع األموال من أنها أموال مثلٌة وأموال  -ٕ

 :قٌمٌة

وُتشترى كٌاًل أو وزناً أو بالعدد، أي التً ُتباع فً السوق كٌاًل  هً األموال التً ُتباع فاألموال المثلٌة 

ٌَّن أعاله  ...التفاح والبرتقال أو البطٌخكو وزناً بالكٌلو مثالً أو عّداً بالصاع أ لم، كما هو ُمب وهذه ٌجوز فٌها بٌع السَّ

 ٘لمثلً أوجه" الجزء فً كتاب الشخصٌة، وأٌضاً فقد جاء فً روضة الطالبٌن للنووي تحت عنوان "وفً ضبط ا

انًِ، لَِكنَّ 1ٔو 1ٔالصفحة   ، وفٌها ذكر النووي خمسة أوجه لضبط المثلً، وقال فً آخرها )َفاأْلََصحُّ اْلَوْجُه الثَّ

ٌَُقالَ  ًُّ  :اأْلَْحَسَن أَْن  لَُم فٌِِه( انتهى :اْلِمْثلِ ُجوُز السَّ ٌَ ٌل أَْو َوْزٌن، َو ٌْ ْحُصُرهُ َك ٌَ  َما 

فهً األموال التً ال تشرى أو تباع بالكٌل والوزن والعدد كالبٌت مثالً، بل كل بٌت ٌباع  وأما األموال القٌمٌة

إلخ ولهذا فإن البٌوت ال ٌمكن أن تدخل فً بٌع السلم ...ق أو بعدهجملة حسب موقعه وجودة بنائه وقربه من األسوا

لم  ...ألنها لٌست من قبٌل المكٌل وال الموزون وال المعدود حٌث هً لٌست أمواالً مثلٌة ٌدخلها بٌع السَّ

لم وال تنطبق علٌه أدلته ٌع ما ال ولذلك فأحادٌث ب ...وعلٌه فإن بٌع البٌت غٌر المبنً لٌس داخالً فً باب السَّ

 .تملك تبقى منطبقة علٌه

 االستصناع :ثانٌاً 

ءَ  :]االِْستِْصَناُع فًِ اللَُّغةِ  ًْ ٌَُقال :َمْصَدُر اْسَتْصَنَع الشَّ إَِذا َسأَل َرُجاًل  اً:اْصَطَنَع فاُلٌَن َباب :أَْي َدَعا إِلَى ُصْنِعِه، َو

ْصَنَع لَُه َباب ٌَ ٌَُقالاً أَْن  ْكُتَب لَهُ اْكَتَتَب أَْي أَمَ  :، َكَما  ٌَ "صنع"(، أي  :لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة) .َر أَْن 

هو طلب الصنع، فٌذهب المستصنِع إلى الصانع لٌصنع له مصنوعاً محدداً وٌتفق معه على الثمن وعلى كٌفٌة الدفع 

 لى ذلك ما جاء فًهذا البٌع مستثنى من بٌع ما لٌس عندك، والدلٌل ع ...قبل أن ٌبدأ الصانع بصنع المصنوع

 :النظام االقتصادي عن االستصناع

واالستصناع جائز وثابت  .)هو أن ٌستصنع الرجل عند آخر آنٌة، أو سٌارة، أو أي شًء ٌدخل فً الصناعة

ًُّ » :خاتماً، عن أنس قال فقد استصنع رسول هللا  .بالسّنة بِ أَنَّ »وعن عبد هللا بن عمر  .«ا  َخاَتم َصَنَع النَّ

ًَّ النَّ  ِ » :واستصنع المنبر، عن سهل قال .رواهما البخاري .«ِمْن َذَهبٍ  ا  اْصَطَنَع َخاَتم بِ إِلَى  َبَعَث َرُسولُ هللاَّ

ْعَملُ لًِ أَْعَواد ٌَ اَر  ِهنَّ  ا  اْمَرأٍَة أَْن ُمِري ُغََلَمِك النَّجَّ ٌْ وقد كان الّناس ٌستصنعون فً أٌام  .رواه البخاري .«أَْجلُِس َعَل

 .وتقرٌر الرسول وعمله كقوله دلٌل شرعً .وسكت عنهم، فسكوته تقرٌر لهم على االستصناع ول هللا رس

وهو على هذا الوجه من  .والمعقود علٌه هو المستصنع فٌه، أي الخاتم، والمنبر، والخزانة والسٌارة، وغٌر ذلك

الخام، وطلب منه أن ٌصنعها له شٌئاً  أما لو أحضر الشخص للصانع المادة .قبٌل البٌع، ولٌس من قبٌل اإلجارة

 .ّنه ٌكون حٌنئذ من قبٌل اإلجارةمعٌناً، فإ

وقد  .والصناعة من حٌث هً أساس مهم من أسس الحٌاة االقتصادٌة ألٌة أمة، وأي شعب، فً أي مجتمع

ر اآلالت، كانت الصناعة مقتصرة على المصنع الٌدوي وحده، فلما اهتدى اإلنسان إلى استخدام البخار فً تسٌٌ

أخذ المصنع اآللً ٌحل تدرٌجٌاً محل المصنع الٌدوي، ولما جاءت االختراعات الحدٌثة حصل انقالب خطٌر فً 

 .الصناعة فزاد اإلنتاج زٌادة لم تكن تخطر ببال، وغدا المصنع اآللً أساساً من أسس الحٌاة االقتصادٌة

، ال تخلو من أن تكون من أحكام الشركة، أو أحكام واألحكام المتعلقة بالمصانع اآللٌة، أو المصانع الٌدوٌة

 والغالب أن .فمن حٌث إنشاء المصنع قد ٌكون بمال فرد، وهذا نادر .اإلجارة، أو أحكام البٌع والتجارة الخارجٌة
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وأما من حٌث العمل فٌه  .الشركات اإلسالمٌةوحٌنئذ تطبق علٌه أحكام  .ٌكون بمال عدة أفراد ٌشتركون فً إنشائه

وأما من حٌث تصرٌف إنتاجه فتطبق  .، أو غٌر ذلك فتطبق علٌه أحكام إجارة األجٌرن إدارة، أو عمل، أو صنعم

علٌه أحكام البٌع والتجارة الخارجٌة، وٌمنع فٌه التدلٌس والغبن واالحتكار، كما ٌمنع التسعٌر، إلى غٌر ذلك من 

م  .أو كبٌر قبل صنعه، فإّنه ٌطبق فٌه أحكام االستصناعالتوصٌة على ما ٌنتجه من إنتاج صغٌر وأما  .أحكام البٌع ٌُحكَّ و

 ( انتهى.الشرُع فً إلزام المستصنع بما صنع له، أو عدم إلزامه

واالستصناع ٌختلف فٌه الفقهاء، فمنهم من ٌركز على مواد الصناعة بأن تكون ُتستعمل فً الصناعة وفق 

واء أكانت مثلٌة أو قٌمٌة أي سواء أكانت درعاً أو دبابة، أو خبراء التصنٌع، وال ٌركز على المادة المصنوعة س

زا على مواد الصناعة على أن تكون معروفة عند خبراء  كانت خزانة أو سٌارة، وبذلك ٌكون الحكم الشرعً مركِّ

لم بل هو نوع خا ص الصناعة أن هذه المواد من مواد الصناعة، ومن ثم ٌكون االستصناع لٌس داخالً فً باب السَّ

 .من البٌوع ٌتم عقدها قبل وجود المصنوع

لم  :الحنابلة واألحناف مع بعض الخالف :وٌقول بهذا أي أن االستصناع غٌر السَّ

ٌُْرَجُع فًِ :أما الحنابلة، فٌستفاد ِمْن َكالَِمِهْم أَنَّ االِْستِْصَناعَ  - لَِم، َف ِر َوْجِه السَّ ٌْ َسْت ِعْنَدهُ َعلَى َغ ٌْ ُع ِسْلَعٍة لَ ٌْ َهَذا  َب

ْنَعِة )كشاف القنا ِع ِبالصَّ ٌْ ِع َوُشُروِطِه ِعْنَد اْلَكالَِم َعِن اْلَب ٌْ  .ط أنصار السنة المحمدٌة( ٕٖٔ/ٖع ُكلِِّه ِعْنَدُهْم إِلَى اْلَب

لم بل هو بٌع استصناع - ٌُدخله فً السَّ َفإَِذا َقال َشْخٌص آلَِخَر  ...) :وأما األحناف، فهناك خالف، فمنهم من ال 

َنائِعِ مِ  ًَّ بَِكَذا ِدْرَهم :ْن أَْهل الصَّ َء اْلفُاَلنِ ًْ اِنُع َذلَِك، اْنَعَقَد اْسِتْصَناعاً اْصَنْع لًِ الشَّ ِة )المبس اً ، َوَقبِل الصَّ ٌَّ وط ِعْنَد اْلَحَنفِ

 ط السعادة(، 1ٖٔ/  ٕٔللسرخسً 

تَّ  ٌَ لم مع فارق فً األجل )َفاالِْسِتْصَناُع  لَِم ِبُصوَرٍة َكِبٌَرٍة، َفاآْلِجل الَِّذي فًِ ومنهم من ٌجعله من السَّ فُِق َمَع السَّ

ِة َمْبَحَث االِْسِتْصَناِع ِضْمَن َمْبحَ  ٌَّ ُد َهَذا َجْعل اْلَحَنفِ ٌَُؤكِّ ا  ِة، َوِممَّ مَّ لَِم ُهَو َما ُوِصَف فًِ الذِّ لَِم، َوُهَو َما َفَعَلُه السَّ ِث السَّ

ٌَّةُ  ُة َوالشَّافِِع ٌَّ لَ اْلَمالِِك ْنُع، َوالسَّ ِرِه، َواالِْستِْصَناُع َخاصٌّ بَِما اْشُتِرَط فٌِِه الصُّ ٌْ لََم َعامٌّ لِْلَمْصُنوِع َوَغ ٌُْشَتَرُط ، إاِلَّ أَنَّ السَّ ُم 

َمِن، فًِ ِحٌِن  ْعِجٌل إِ فٌِِه َتْعِجٌل الثَّ ِة  -فٌِِه نَّ االِْستِْصَناَع التَّ ٌَّ ٌْسَ  -ِعْنَد أَْكَثِر اْلَحَنفِ ، ٖ٘٘/  ٘فتح القدٌر  ...بَِشْرطٍ  لَ

 (.وما بعدها 1ٖٔ/  ٕٔ، والمبسوط 22ٕٙ/  ٙوالبدائع 

ٌَّةُ  - ُة َوالشَّافِِع ٌَّ ا اْلَمالِِك لَِم، ِعْنَد اْلَكالَِم َعنِ  :وأَمَّ ٌُْؤَخُذ َتْعِرٌفُُه َوأَْحَكاُمُه ِمَن السَّ لَِم، َف لَِف فًِ  َفَقْد أَْلَحقُوهُ بِالسَّ السَّ

 ًْ َناَعاِت )روضة الطالبٌن ِء اْلُمسَ الشَّ ِر ِمَن الصِّ ٌْ -12ٕ/ٔوما بعدها ط المكتب اإلسالمً، والمهذب  ٕٙ/ٗلَِّم لِْلَغ

 .طبعة عٌسى الحلبً( 11ٕ

وواضح من الجواب أعاله أن االستصناع سواء أكان الحكم فٌه مركِّزا على مواد الصناعة أو المادة 

 .، ألن الحقٌقة اللغوٌة والحقٌقة العرفٌة لكلمة الصناعة ال تنطبق على المبانًالمصنوعة فهو ال ٌنطبق على المبانً

 ...أساساتها وال أعمدتها وال سقوفها ٌدل على وجودها كأن تكون لم ُتبنَ ولهذا فتبقى المبانً قبل بنائها بما 

 شرعاً... ٌجوز عقد البٌع علٌها هذه المبانً ٌنطبق علٌها النهً عن بٌع ما ال ٌملك وبهذا ال

 ما أرجحه وهللا أعلم وأحكمهذا 

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 ـهٔٗٗٔربٌع اآلخر ٘

 م1ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓ الموافق

  :على الفٌسبوك )حفظه هللا(رابط الجواب من صفحة األمٌر 
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