
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هـ ق1443/  ذوالقعدة  /۱۷: دکتور محمد ظریف علم " ستانکزی"                                                      نویسنده  

 هـ ش 1401 /سرطان/   ۲۵ 



 الر َّحِيمِ نِبِسْمِ الل َّـهِ الر َّحْمَّـ

 

 مقدمه:

 الحمد لله رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین:

تتتَة  ُْخرنَجتتتْت لنلنختتتابن لَتتتُْْمُروَ  بنتتتالَْمْعُرو ن ل﴿:قاااالله تاااكلو اااا  ل لو ااااي َ  َعتتتنن كُنْتتتتُْخ َختتتْمَ  ُمخ َْ َولَنَْهتتت

نُتتتََ  بناللختتتهن  ََتتتةن الَْحَستتتنَةن  ﴿ او کتتتا قتتتا : ﴾1الُْمنَْكتتترن َولُِْمن عن َْ ْكَمتتتةن َوالَْم ادُْع إنََل َستتتبن رن َرب تتتَل بنالْحن

ََ  َْعلَتتُخ  تترخ َعتتْن َستتبن لنهن َوُ تت َِ َتتْن  ْن ََ  َْعلَتتُخ  تتَي  َْ َستتُن إن خ َربختتَل ُ تت لُْهْخ بنتتالختني  ن  2﴾ بنالُْمْهتَتتدن نَ َوَجتتادن

َ  َعتتتنن الُْمنَْكتتترن ﴿ : او کتتتا قتتتا  َْ تتتةن  َتتتْدُعََ  إنََل الَْمتتتْمن َو َتتتُْْمُروَ  بنتتتالَْمْعُرو ن َو َنَْهتتت تتتنُْكْخ  ُمخ  َولْتتتتَُكْن من

 3﴾الُْمْفلنُحَ َ  ُ خُ  َو ُولََٰئنَل 

خصَصیات فطری خلق الله لبارک و لعالی انسا  را با وصف ارش  مملَقات بَد  آ  دارای یک سلسله 

منَده است که در لداوم زندگی برشی او در کرۀ خاکی زمین وابستگی دارد و این فطرت باعث شده لا انسا  

برای  فظ، بقای خَیش در زمین لداوم و زندگی مناید یکی از خصَصیات که انسا  در صدد کسب آ  میباشد،  

 آنست.  ما  و متاع غرض لهیه لَازم زندگی برای لداوم

از نَر  قَق عندی که بنام  قَق ) فطری، ذالی، انفسی ( نیز یاد میگردد، در بمش  قَق خصَصی، )  قَق 

عینی قسخ  قَق مالی ( متایر به ما  منحیث  ق فطری انسا  دانسته شده است که  ق عینی را چنین لعریف 

 اشد.مینایند:  ق عینی  عبارت از لسلط مستقیخ شمص برذات عین ) امَا  ( میب
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بنابر خصَصیت فطری انسا  مبنی بر متایر او بر امَا  در کسب آ  سعی میناید لا برای لداوم زندگی خَیش، 

َاند که بطَر  آنرا بدست آورد، البته بدست آورد  ما  و متاع بطَر مرشوع و غیر مرشوع صَرت گرفته میت

دانیده باشد، انسا  صا ب آ  نَع مرشوع از طریق اسباب کسب ملکیت که رشیعت اسالمی آنرا مرشوع گر 

َنی، میراث، وصیت،  ما  و متاع دانسته میشَد، سعی در کسب آ  مرشوع میباشد مانند انعقاد عقَد رشعی و قان

 یازت، لصا ب، شفعه که منحیث اسباب مرشوع کسب ملکیت در رشیعت اسالمی مجاز دانسته شده است 

 ته میشَد.انسا  صا ب مالکیت چنین امَا  و اشیاء دانس

َابط و بدست  َابط گذاشته است که عدو  از آ  قَاعد و ِ رشیعت اسالمی برای کسب ملکیت قَاعد و ِ

آورد  مالکیت باالی امَا  و اشیاء از طریق غیر مرشوع را ممنَع و  رام دانسته است، قاعده کلی در رشیعت 

 اسالمی به  کخ خطاب الهی چنین ارشاد میفرماید:

َایَا  َیَُّها ﴿ یَن آَمنُ رن  الخذن الَكُْخ بَ ْنَُكْخ بنالْبَاطن ََ اید امَا   مدیگر را به اى كساىن كه ایا  آورده  4﴾َواَل لَْْكُلَُا  َْم

 ناروا ممَرید.

این خطاب الهی مطلق کسب ملکیت را از طریق باطر ممنَع قرار داده است که انَاع کسب ملکیت باطر 

در امانت، فریبکاری، رشَت، اختالب، غدر و ... شامر میگردد و بدست آورد  مانند ربا، قار، رسقت، خیانت 

ما  متاع از طرق متذکره را باطر و  رام دانسته و  تی این اعا  را جرم للقی و مرلکب را مستَجب مجازات 

 دانسته است.

است که چنین ارشاد الله لبارک و لعالی متام کائنات را در خدمت معیشت و زندگی بهرت انسا  خلق منَده 

نُْه  میفرماید: َاَواتن َوَما ِفن اْْلَرْضن َجمن ًعا من َر لَكُْخ َما ِفن السخ مَ  ََل َاَت  َذَٰلنَل  ِفن  إن خ ﴿َوَسمخ َْ و آنچه  5﴾ َتََفكخُرو َ  لنَق

که مردم در این کار نیز برای  ،در آسانها و زمین است متام را مسمر شا گردانید و اینها  مه از سَی اوست

 .است آشکارکامال  آیالی از قدرت الهی لفکر میکنند

 مچنا  الله لبارک و لعالی انسا  را که مسمر باالی آنچه در آسانها و زمین است مسلط گردانیده، او را 

﴿َوإنْذ قَاَ  َربَُّل  :منحیث ارش  مملَقات خلیفۀ روی زمین گردانیده که در مَرد قرآ  چنین ارشاد میفرماید
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رن ِفن اْْلَرْضن َخلن َفة﴾ و وقتی که پروردگارت فرشتگا  را فرمَد که من در زمین خلیفۀ  6لنلَْماَلئنَكةن إنِّن  َجاعن

َا خ گاشت.  خ

بنابر نصَص رشعی ذکر شده انسا  از کسب ملیکت غیر رشعی منع شده و آنچه در زمین  و آسانها است برای 

مچنا  انسا  خلیفه روی زمین گردانیده شده است پس انسا  برای لسلط و لسمیر انسا  مهیا شده است و  

 کسب متام این مَارد رضورت به سعی و انعقاد عقَد دارد.

معامالت بانکی نَع از عقَد بَده که  سب رضورت در سطح جها  از قدیخ مروج میباشد رشیعت اسالمی 

َارد غیر رشعی مَجَد باشد آنرا ممنَع و نامرشوع  معامالت بانکی که در آ  ربا، قار، لدلیس، غرر و سایر م

َا  بانکداری اسالمی مرشوع و برای آ  قَاعد  قرار داده است لیکن برخی از معامالت بانکداری را لحت عن

را وِع منَده است، فتاوای معارص را در مَرد بانکداری اسالمی بطَر جمعی در کنفرانس  ای اسالمی صادر 

َاعد بانکدار   است. گردیدهی اسالمی لْسیس و ایجاد که لَسط آ  ق

 .است که ما در صدد بحث آ  استیخ استصناعدر معامالت و عقَد بانکداری اسالمی یکی  خ عقد 

عقد استصناع از جمله معامالت است که بر خال  قیاب جائز گردیده است، مانند عقد سلخ به این لَِیح که 

در عقد استصناع نیز مبیعه و سلعه در زما  انعقاد عقد مَجَد منیباشد، اگرچه در فقه اسالمی بیع معدوم جائز 

در زما  عقد وجَد نداشته باشد، برخال  اصر است که در فقه اسالمی نیست، یعنی عقدی که مبیعه ویا سلعه 

در مَرد بیع معدوم وجَد دارد، برخی از بیَع و معامالت خال  اصر منصَصی و یا  خ نسبت رضورت مردم 

باالثر اجتهاد مجتهدین کرام در فقه اسالمی مرشوع گردیده است مانند عقد اجاره، عقد سلخ، عقد استصناع، 

 رابحه به فرمایش که در مَرد  رکدام در مبا ث قبلی لَِیحات صَرت گرفته است.عقد م

در این قسمت از بحث خَیش به عقد استصناع اشاره خَا یخ داشت، این عقد نیز در معامالت بانکداری 

 اسالمی در جنب سائر معامالت مروج بَده و عقدی نیست که در زما  عرص فعلی بَجَد آمده باشد، بلکه این

عقد نیز از قبر در فقه اسالمی وجَد داشته که در کتب فقهی در مَرد این عقد مبا ث وجَد دارد، رصفاً در 

عرص فعلی با معامالت معارص طبق ا کام و قَاعد رشیعت اسالمی لطابق داده شده است لا از معامالت متعار  
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ف، مرشوعیت، ارکا ، رشوط عقد و ربَی معارص مجزاء گردد که در این مبحث خَیش طبق معمَ  به لعری

َا یخ داشت. َنگی لطبیق آ  در بانکداری اسالمی لَِیحات خ  استصناع و  مچنا  چگ
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 اول حثبم

 تعریف استصناع

 

ت (  در کالم عربی به معنای طلب  –ب  –استصناع واژه عربی و از باب استفعا  میباشد که خاصیت  رو  )ا 

زمانی که این سه  ر  بیاید به معنای طلب معنی میگردد، چنانچه در میباشد از ایرنو در ابتدای  ر کلمه 

ت ( مَجَد بَده که در لغت به معنای طلب ُصنع و ساخنت چیزی  –ب -ابتدای این مصطلح  خ سه  ر  ) ا

 معنی میگردد.

 یعنی به معنای طلب و 7معنای دری آ  نقر از کتب لغت به معنای سفارش ساخت چیزی معنی گردیده است.

سفارش برای ساخنت چیزی استعا  میگردد که مطابق معنای لغَی معنای اصطال ی آ  مطابقت دارد و یا به 

 عبارۀ دیگر معنای اصطال ی آ  مطابق معنای لغَی قرار ذیر از نَر فقهای اسالمی لعریف گردیده است:

 8باالی صانع میباشد.عبارت از عقد است که مبیعه در ذمه و یا رشط صنع عمر  استصناع در اصطالح:

 ( قانَ  مدنی نیز چنین لعریف گردیده است:1510عقد استصناع در ِمن مادۀ )

ق مت مشمص به نحَ که مقاوله بر عني شی وارد باشد نه  برابر )استضاع، مقاوله ساخنت شی معني است در

 بر کار صنعتگر(.

َنی معلَم میگردد که عقد استصناع م شابه به عقد سلخ است، وجه مشابهت و از لعریفات فَق فقهی و قان

مشرتک این دو عقد عبارت از بیع معدوم بَد  آنها است که در زما  عقد جنس و یا شی مصنَع مَجَد 

منیباشد، لیکن وجه افرتاق این دو عقد در مثن است در عقد سلخ لعجیر مثن در زما  عقد الزم است، اما در 

در زما  عقد،  مچنا  بیا  مدت آماده منَد  جنس و لسیلمی  عقد استصناع رشط نیست لعجیر سپرد  مثن

 آ  در عقد استصناع به دیدگا ی امام ابَ نیفه ر مه الله رشط نیست.
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از سَی  خ عقد استصناع مشابهت به عقد اجاره دارد به این لَِیح که صانع منحیث اجیر برای ساخت معقَد 

د، وجه افرتاق عقد اجاره با عقد استصناع در این است علیه انرژی کاری خَیش را به اجَرت مشرتی مید 

َاد آماده منَد  شی معقَد علیه را از مرص  و پَ  خَد آماده میناید و یا بعضی  که در عقد استصناع صانع م

َاد آنرا مشرتی براساب لَافق لهیه منیاید و برخی دیگر آنرا صانع غرض لکمیر شی معقَد علیه مرص   م

خیاط که برای دوخنت لباب، عقد استصناع را منعقد میناید، ممکن لکه را مشرتی برای خیاط میناید مانند 

بد د لا لباب برای او بدوزد و سائر لَازم دوخنت لباب را خیاط ْرص  میرساند و یا  خ لکه را نیز صانع بعد 

 َا  عقد استصناع نامید.از انتماب مشرتی به مرص  خَد لهیه میناید در  ر دو صَرت این معامله را میت

َانند در بانکداری اسالمی عقد استصناع را برای فابریکات  در قرارداد  ای بزرگ فابریکات صنعتی بانک  ا میت

َلیدی و صنعتی فرمایش بد د و اجناب از جانب این فابریکات لهیه وبعد بانک آنها را با عقد مرابحه باالی  ل

دو نَع معامله بانکداری اسالمی ممکن است منعقد گردد، یکی  مشرتیا  بفروش رساند که در این خصَص

عقد استصناع و دومی عقد مرابحه که در مبحث مرابحه لَِیحات در اینمَرد داشتیخ و  مچنا  در بحث 

َنگی عقد استصناع در بانکداری اسالمی در اینمَرد لَِیحات خَا یخ داشت.  چگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوم بحثم

 استصناععقد  مشروعيت 

 

مقتضای قیاب نَر گردد عقد استصناع جائز نیست زیرا بیع معدوم است چنانچه قبالً به این مََِع اگر به 

اشاره منَدیخ مانند عقد سلخ و اجاره، لیکن عقد استصناع بر خال  قیاب استحساناً بنزد مذ ب  نفی مرشوع 

و اجاع امت نیز بر جَاز عقد گردیده است بنابر رضورت مردم در متام عصَر بدو  انکار علای اسالمی از ایرن 

)) ال لجمع  صلی الله علیه وسلخبنابر فرمَده  رضت محمد  9استصناع شده است که در اینصَرت قیاب مرتوک است.

 امت من به گمرا ی اجاع منیکنند.10 متي علی ِاللة (( 

بیبینند بنزد الله لبارک و میفرماید: آنچه را مسلانا  در مجمَع  سن و خَب  ريض الله عنه مچنا  ابن مسعَد 

 11لعالی نیز  سن و خَب است.

َافع و  نابله ( عقد سلخ است  بنزد این  اساب عقد استصناع بنزد جمهَر مذا ب ا ر سنت ) مالکیها، ش

 مذا ب رشط است در استصناع آنچه در سلخ رشط است.

اختال  در  وجه لسمیه آ  است، مذ ب از ایرنو باالی ما یت عقد استصناع بنزد فقها اختالفی نیست بلکه 

 نفی آنرا عقد استصناع میداند و جمهَر آنرا عقد سلخ میدانند، در  الیکه در بانکداری اسالمی معارص به 

َا  عقد استصناع مسمی و متداو  است.  دیدگاه ا نا  لحت عن

َده که علای اسالمی به دالئر ثابت و مرشوع ب   مچنا  عقد استصناع به دالئر رشعی کتاب الله، سنت و اجاع

 ذیر در مَرد عقد استصناع استناد مینایند:
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 کتاب الله: -1

َا بنالُْعُقَدن ﴿الله لبارک و لعالی میفرماید:  َا  َْوفُ ای آ  کسانیکه که ایا  آورده اید وفا  12﴾ َا  َ َُّها الخذن َن آَمنُ

 به عقد مناید.

 کخ آیه فَق عام است متام عقَد را در بر میگیرد که بعد از انعقاد عقد به لعهدات آ  باید  وجه داللت:

وفا گردد از ایرنو عقد استصناع نیز از جمله عقَد است،  رگاه ارکا  و رشوط آ  مطابق رشیعت اسالمی 

نع و مستصنع که فقهای اسالمی لرصیح منَده است انعقاد گردد واجب است وفا به لعهد که از جانب صا

 صَرت گرفته است انجام گردد.

بَا﴿ مچنا  الله لبارک و لعالی میفرماید:   ال  است بیع و  رام است ربا.13﴾َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرََّم الرِّ

در  کخ آیه فَق الله لبارک و لعالی بیع را  ال  و ربا را  رام دانسته است بنابر  کخ فَق  وجه داللت:

 استصناع بیع است و بنابر رضورت مردم و لداو  بین مردم مرشوع شده است.عقد 

 سنت: -2

نَر گردد مرشوعیت  صلی الله علیه وسلخدر منبع دومی اسالمی نیز  رگاه در ا کام عام و خاص ا ادیث نبی کریخ 

 عقد استصناع دریافت میگردد که قرار ذیر اشاره میگردد:

الصلح جائز بني املسلمني، : ))   رسَ  الله صىل الله عل ه وسلخ قا  عنه  ريض اللهوعن عمرو بن عَ  املزِّن 

 14((.إال صلحاً  رخم  الالً  و   رخ  راماً، واملسلمَ  عىل رشوطهخ، إال رشطاً  رخم  الالً  و   رخ  راماً 

ی الله عنهاز عمرو بن عَ  املزِّن  فرمَده که: )) صلح بین مسلانا   صلی الله علیه وسلخروایت است که رسَ  الله  ِر

جائز است، مگر صلح که  رام را  ال  و  ال  را  رام مناید، و مسلانا  باید متعهد به رشوط خَد باشند، 

 مگر رشط که  رام را  ال  و  ال  را  رام گرداند((.
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استصناع گذاشته عقد استصناع نسبت رضورت مردم مرشوع و  ال  است، رشوط که در عقد  وجه داللت:

میشَد متاماً مرشوع است و  رگاه متعاقدین رشط  رام را در عقد استصناع بگذارند، از نَر فقهی چنین 

 عقد بطر  فساد و یا  خ بطال  میرود اثر عقد صحیح باالی آ  مرلب منی گردد.

َنه عن املنرب فقا : )) إَل  صىل الله عل ه وسلخله بعث رسَ  العن  يب  ازم قا   لی رجا  إلی سهر بن سعد یسْل

فْمرله  ، جلس عل هن إذا كلمت الناب    مري غالمل النجار  عمر يل  عَاداً  سهر فالنة امر ة قد سا ا

بها فْمر بها فَِعت فجلس  صىل الله عل ه وسلخثخ جاء بها فْرسلت إَل رسَ  الله  الغابة  عملها من طرفاء

 15((.عل ه

از ابی  ازم روایت شده که اشماص بنزد سهر بن سعد آمدند و از او در مَرد منرب سَا  منَدند او فرمَد 

من را فرستاده بَد به نزد زنی که نام او سهر بَد که غالم خَد را که نجار است  صلی الله علیه وسلخکه رسَ  الله 

بگَید برای من از چَب چیزی درست کند که باالی آ  زمانی که برای مردم سمن میگَیخ بنشینخ، من  این 

 فرستاد، پیام پیامرب را برای آ  ز  گفتخ او دانست و از درختا  جنگر آنرا ساخت و سپس آنرا بنزد پیامرب

 سپس آنرا گذاشت و باالی آ  نشست.

برای آ   صلی الله علیه وسلخ دیث مذکَر در مَرد مرشوعیت عقد استصناع  کخ میناید که پیامرب  وجه داللت:

َکی برای رسَ  الله   صلی الله علیه وسلخزنی پیام فرستاد لا برای غالم خَیش دستَر د د لا یک چیزی مانند چ

ن گفنت و خطابه باالی آ  بنشیند، از  دیث متذکره معلَم میگردد که در  ین عقد بسازد که  ین سم

َکی مَجَد نبَد و برای ساخنت آ  فرمایش داده شده بَد که عقد استصناع نیز به  مین طریقه برای  چ

 ساخنت چیزی که وجَد ندارد و بعداً ساخته میشَد منعقد میگردد.
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 سوم مبحث

 ارکان و شروط عقد استصناع

 

بطَر صحیح منعقد و که لَسط آ  عقد استصناع است وط ئر عقَد دارای ارکا  و رش د ساعقد استصناع مانن

َ ذیر ه در مطالب نافذ میگردد ک  ِیح میگردد: رکدام ل

 ارکان عقد استصناع: مطلب اول:

  عقد استصناع مانند سایر عقَد بین ا نا  و جمهَر علای ا ر سنت ) مذ ب مالکی، مذ ب شافعی و ارکا

مذ ب  نبلی ( اختال  وجَد دارد که بنزد ا نا  ارکا  عقد استصناع عبارت از ایجاب و قبَ  است، در 

 غه: الیکه بنزد جمهَر برای عقد استصناع سه رکن برای استصناع است عاقدین، محر و صی

 عبارت از صانع و مشرتی است.عاقدین:  -

 عبارت از مََِع عقد است که باالی عقد و عمر منعقد میگردد.محر:  -

 که عبارت از لفظ ایجاب و قبَ  است.صیغه:  -

 : شروط عقد استصناع:طلب دوم م

 بر عالوه رشایط عمَمی عقد، عقد استصناع دارای رشوط ذیر میباشد:

 میشود ( باید معلوم باشد:ع ) شی که ساخته مستصنَ  -1

رشط است بیا  جنس، نَع و اندازه مستصنَع معلَم باشد، زیرا استصناع ملتزم عین و عمر است که  ردو از 

 16صانع و فرمایش گیرنده طلب میگردد، بنابرین رضورت است لا نَع، جنس و اندازه مستصنَع معلَم باشد.

 چنین لرصیح میدارد:( مجلة اال کام 390در مَرد این رشط مادۀ )
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الزم است در استصناع به آنچه لَافق  ) یلزم ِف االستصناع وصف املصنَع ولعریفه علی الَجه املَافق املطلَب(.

َلید میشَد(.  شده وصف و شناسائی مصنَع )شی که ل

 تعامل مردم بر آن جاری باشد: -2

لعامر مردم جاری نباشد پس استصناع  رشط است در استصناع به آنچه که لعامر مردم بر آ  جاری باشد و اگر

 17نیست و رجَع به اصر قیاب میشَد که در این  الت آ  نَع معامالت را میتَانیخ عقد سلخ نامید.

 ( مجلة اال کام لرصیح میدارد:389در مَرد مادۀ )

َر استصناعه یصح فیه االستصناع علی االطالق و ما ما مل یتعامر باستصناعه إذ ا بین فیه املدة ) کر شیء لُُعَمن

 صار سلاً ولعترب فیه  ینئذ رشوط السلخ وإذا مل یبین فیه املدة کا  من قبیر االستصناع ایضاً(.

 ر آنچه در لعامر استصناع مروج باشد در آ  استصناع مطلقاً درست است و در  ر آنچه که در لعامر استصناع 

رشوط سلخ باالی آ  رعایت میگردد و اگر وقت را مروج نباشد و یا در آ  معین بسازد مدت را در اینصَرت 

 معین ننمَده باشند در اینصَرت نیز استصناع است.

 زمان در استصناع رشط نیست: -3

در مَرد این رشط در مذ ب  نفی دیدگاه امام ابَیَسف و امام محمد شاگردا  امام ابَ نیفه، با استاد اش 

 ممالف است که قرار ذیر اشاره میگردد:

 :رحمه اللهگاه امام ابوحنیفه اول: دید 

که در عقد استصناع زما  قید گردد و اگر در معامله ساخنت چیزی زما  قید گردد پس آ  عقد  رشط نیست

 18بلکه عقد سلخ میباشد که رشایط عقد سلخ باالی آ  مرلب میگردد. نبَدهاستصناع 

 ر مه الله( مجلة اال کام که قبالً به آ  اشاره شد نیز به عدم لعیین رشط زما  به دیدگاه امام ابَ نیفه 389مادۀ )

 لرصیح منَده است.
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 رحمهام الله:دوم: دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد 

عر  جاری بین مردم به لعیین زما  در عقد استصناع میباشد، چنانچه  ر مها اللهبنزد امام ابَیَسف و امام محمد 

استصناع بماطر لعامر مردم جائز شده است از ایرنو در عقد استصناع رشط است لا زما  لعیین گردد و در 

 19صَرت لعیین زما  عقد استصناع بطر  عقد سلخ منیرود.

( چنین لرصیح 1522را داللتا در ِمن مادۀ ) ر مها اللهحمد قانَ  مدنی افغانستا  دیدگاه امام ابَیَسف و امام م

 میدارد:

درصَرت مترضر شد   فسخ و مقاوله را اخطار به صنعتگر از فرما ش د نده می لَاند در االت آلی بعد( 1)

 جربا  خساره مناید. مطالبه

 .رشوع نکندَیش خال  مدت معقَ  به اجرای لعهد خ بدو  عذر مَجبه در در التک ه صنعتگر -1

 .بعمر آورد در الت که صنعتگر درخال  مدت مع نه به لسل خ د ی شی فرما ش داده شده لْخم -2

 ا امری باشد که به فرما ش د نده مربَط  عدم اجرای لعهد از جانب صنعتگر ناشی از خطاء و و اگر لْخم( 2)

َاند عقد را فسخ وکتبی صنعتجگر به ا فای آ   وجَد مطالبه رص ح و با باشد و  نپرداخته باشد، صنعتگر می ل

 .وارده را مطالبه منا ده جربا  خسار 

در ِمن لصمیخ مجمع فقه اسالمی در کنفرانس جده که بعداً به آ  اشاره میگردد نیز رشط گذاشته که در عقد 

مام ابَیَسف و امام استصناع زما  باید معین شَد، بنابرین فتَای علای معارص و دیدگاه قانَ  مَافق نَر ا

 است. ر مها اللهمحمد 
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 ممبحث چهار

 صفت عقد استصناع 

 

عقد استصناع از جمله عقَد غیر الزم قبر از ساخنت و بعد از ساخنت شی، جنس و سلعه میباشد، از ایرنو 

ده،  رکدام از عاقدین اختیار دارند در امضاء منَد ، فسخ و یا عدو  عقد قبر از دید  جنس و شی ساخته ش

و اگر بایع قبر از دید  مشرتی آ  را به فروش برساند جائز است، بدلیر اینکه عقد استصناع عقد غیر الزم 

 است و معقَد علیه عین شی و جنس ساخته شده منیباشد بلکه مثر آ  به ذمه صانع میباشد.

یار عیب دارد به این عقد استصناع به این جهت عقد غیر الزم است که مستصننع ) مشرتی ( خیار رؤیت  و خ

لَِیح که شی ساخته شده را  رگاه مشرتی دید و آنرا قبَ  منَد عقد الزم میگردد قبر از رؤیت و دید  شی 

 ساخته شده از جانب مشرتی عقد الزم منی گردد لا وجیبه مشرتی ثابت گردد.

 بنابر مََِع متذکر فَق عقد استصناع عقد غیر الزم است.

َاد ذیر در مَرد عقد استصناع مبنی بر اینکه عقد غیر الزم است قانَ  مدنی افغانستا    فروعات را در ِمن م

 لرصیح داشته است که قرار ذیر اشاره میگردد:

 (1514مادۀ)

استفاده  طَری بسازد که  ا ز وصف لضمني شده بَده و مکلف است شی فرما ش داده شده را ( صنعتگر1)

 .لنز ر د د مذکَر با د عاری از ع بی باشد که ارزش رامطلَب از آ  شده بتَاند.  مچنا  شی 

رشا ط مَافقه شده را  ا ز نباشد، فرما ش د نده م تَاند رفع ع ب  ( اگر شی فرما ش داده شده اوصا  و2)

 .مطالبه کند را

ر صنعتگ از رفع منَده مصار  را فرما ش د نده می لَاند ع ب را، ورزد رفع ع ب لْخم در صنعتگر ( اگر3)

 .مطالبه منا د



 (:1515مادۀ)

لع ني م کند بالَِ ح ا نکه اگر  ( ا ن قانَ  مدت مناسبی را1514)ۀ فرما ش د نده برای رفع ع ب مندرج ماد

َاند  از عدد، بمسرتد م دار  مَعد مع ني ع ب عا ده رفع نگردد، شی را در گذشت مهلت مع نه فرما ش د نده م ت

 .متناسباً مطالبه کند ق مت را لنز ر  ا مقاوله رجَع منَده و از

  (:1516مادۀ)

 فرما ش د نده شی فرما ش داده شده را در ال که ع ب داشته باشد فهم ده لسل خ شَد،  ق رجَع را بر اگر

 .رشط گذاشته باشد بمَد صنعتگر ندارد. مگر ا نکه خ ارع ب را

 (:1517مادۀ)

َافقه طَری د گری  وقت لسل خ شد  قابر ( ق مت شی فرما ش داده شده در1) لاد ه می باشد، مگرا نکه م

 .صَرت گرفته باشد

قابر لاد ه می  ءجز  لسل می  ر برابر ( اگرشی فرما ش داده شده جزوار قابر لسل می باشد، ق مت آ  در2)

 .باشد

 (:1518مادۀ)

 .م شَد ِامن آ  شناخته اگرشی ساخته شده قبر از لسل می آ  به فرما ش د نده للف شَد، صنعتگر (1)

شی  صنعتگر بفرما ش د نده اخطار داده لا زمانی للف گردد که مدت مع نه ختخ شده، و شی مذکَر در ( اگر2)

مسئَ  شناخته من شَد، مگرا نکه  بعمر آورده باشد، صنعتگر بدو  مَجب، لْخم او لسل خ شَد، و ساخته شده را

 باشد.صَرت گرفته  ا اجما  وی  صنعتگر و الال  به سبب قصَر

 

 

 

 



 

 مبحث پنجم

 چگونگی عقد استصناع در بانکداری اسالمی

عقد استصناع عقد جدید نبَده بلکه از قبر باالثر اجتهاد مجتهدین کرام در رشیعت اسالمی وجَد داشته که 

، اما در عرص معارص با لطَر زما  و ایجاد معامالت در بمش مرشوعیت این عقد اشارالی به مََِع قبالً داشتیخ

شکر جدید خصَصاً در معامالت بانکداری اسالمی عقد استصناع نیز در زمره و صنف عقَد و معامالت به 

بنَک اسالمی قرار گرفته که در مَرد کنفرانس  ای اسالمی از جانب مجامع فقهی در خصَص آ  بحث  ای 

المی در مَرد عقد صَرت گرفته است که قرار ذیر به لصمیخ مجمع فقهی سازما  بین املللی  مکاری  ای اس

 استصناع اشاره خَا یخ منَد:

 

 

 

 

 

******************** 

 

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ن.الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علی سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلی آله وصحبه أجمعي

 (3/7) 65تصميم شماره 

 عقد استصناعدر مورد 

 اسالمی بين المللی  همکاری هایسازمان 

 اسالمیمجمع فقه 

 12الی  7مجلس مجمع فقه اسالمی منعقده دورۀ  فتخ در شهر جدۀ کشَر عربستا  سعَدی که از لاریخ 

م صَرت گرفته، بعد از بحث  ای وارده در  1992/ می /  14الی  9 ت ق مَافق به  1412ذوالقعدة سا  

َرد بحث شد، با در مجمَع علی المصَص مََِع عقد استصناع و بعد از استاع مناقشات که در اینم

نَرداشت مقاصد رشیعت اسالمی، مصلحت مردم و قَاعد فقهی در عقَد و لرصفات، بادرک ا میت عقد 

 استصناع در رشد صنعت و باز منَد  راه  ای وسیع برای متَیر اقتصاد اسالمی لصمیخ ذیر الماذ گردید:

 تصمیم قرار ذیل است:

عمر و عین به ذمت منعقد میگردد، طرفین عقد ملزم به عقد استصناع عبارت از عقد است که باالی  -1

 رعایت ارکا  و رشوط آ  میباشد.

 در عقد استصناع آنچه در ذیر ذکر میگردد رشط است: -2

َاسته شده جنس. (   بیا  جنس، نَع، اندازه و اوصا  خ

 زما  باید معین گردد. (ب

 ا  معین.در عقد استصناع جائز است لْجیر متام مثن و یا به اقساط معین در زم -3

َاز دارد در عقد استصناع گذاشنت رشط جزائی ْقتضای آنچه عاقدین لَافق مینایند بدو  آنکه  -4 ج

 20ظلخ صَرت گیرد.
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براساب لصمیخ مجمع بین املللی فقه اسالمی عقد استصناع در معامالت معارص مجاز بَده البته لحت رشوط 

ه شد و  مچنا  مجمع نیز به لحقق آ  رشوط لْکید منَده که فقه اسالمی مد نَر گرفته است که قبالً به آ  اشار 

 است.

عقد استصناع مانند سائر عقَد در معامالت و متَیر معارص بانکداری اسالمی به کرثت صَرت میگیرد که میتَا  

به طرق ذیر آنرا در متَیر بانکداری اسالمی انجام داد لا معامالت بانکداری از سیستخ ربَی به معامالت 

َاند استصناع را در عمل یم یبانک اسالم کیی لعَیض گردد بنابرین اسالم از  یکیخَد به  یمال نیلام اتیل

 اعا  کند:ذیر  قیدو طر

 ع )درخواست دهندۀ صنعت(:مستصن   کیاول: بانک به عنوان 

َا   نیبانک در ا   یصنعتمحصَالت در  یمتقاِ به این معنی که بانک منحیث، مستصنع میباشد کیمَرد به عن

َلید کنندگا  کند یدخالت م َلیدی را میمرد و به آنها  و وصف معین مشمصات با، از ل طبق قرارداد اجناب ل

َند و نیاز  ای نقدی عملیالی آنها لکافِ گردد، به این صَرت زمینه  امکا  مید د لا از منابع مالی بهره مند ش

 فروش محصَالت صنعتگرا  ممکن میگردد.

َلید محصَالت را برای خَد مناید و سپس آنها را به فروش، اجاره،  به این طریقه بانک َاند لقاِای ل میت

 21 مشارکت و یا به طریق وکالت به جانب دیگری معامله مناید.

 این طریقه مفیدیت  ای  ذیر را لحقق میبمشد:

َلید کنندگا  و خرید محصَالت آنها قبر  -1 َلید.انجام دو وظیفه از جانب بانک، متَیر لجارلی ل  از ل
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ه  ای ربَی غیر رشعی. -2 َگیری از قِر  لْمین مالی صنعتگرا  و جل

 رسمایه گذاری بانک در معامالت مرشوع رشعی مانند عقد استصناع. -3

َلیدات صنائع. -4  رشد صنائع و زمینه دریافت بازار برای ل

َنی. -5   ایت صنعتگرا  به طریق مرشوع رشعی و قان

 دوم: بانک منحیث صنعتگر عمل مینامید:

َا   نیدر ا َل کی الت، بانک به عن َاست  ا و عملیات میکندمداخله  و صنعتگر کننده دیل  ا یمشرت یو درخ

با مشمصات خاص و  یمعار  ای و یصنعت امکانات، کند یم افتیخدمات در ای اجناب، سلعه وارائه  یرا برا

 .نباشد یممکن است در دسرتب مشرت  یبَدجه کاف

را با قرارداد  آنهابا  ا یمشرتاز جانب انجام درخَاست  یبانک برادر اینَع عقد استصناع و عملیات بانکی، 

َافق میناید، که در اینصَرت بانک صانع و مشرتی مستصننع میشَد.  مشمصات و مقدار منعقد و ل

 کبارگی و یا خ به اقساط بگیرد.بانک میتَاند در این نَع عملیات عقد استصناع خَد، پَ  را از نزد مشرتی به ی

 این نَع از عملیات استصناع بانکی در بانکداری بیشرت و بصَرت غالب مروج است.

عقد استصناع با طرق فَق در  ا   ارض میتَا  بیشرت مَرد استفاده قرار گرفت زیرا جها  عرص فعلی جها  

َا  در مَارد صنعتی است و عقد استصناع از نَر مفهَم و لداو  آ  با عرص فعل ی بیشرت سازگاری دارد که میت

ذیر از عقد استصناع در بانکداری اسالمی با ربح و مفاد خَبرت در عرصۀ لجارلی ) صنعت، زراعت و عمرانات( 

 استفاده منَده که به برخی از مَارد قرار ذیر اشاره میگردد:

 اول: عقد استصناع در عرصۀ صنعت:

صنائع بزرگ، متَسط و کَچک عرص لکنالَژی فعلی از نَر مََِع عقد  عقد استصناع در عرصۀ صنعت بنابر

َلر سازی و طیاره  در داخر کشَر  ا فرق میناید، بطَر مثا  ممکن در افغانستا  صنائع بزرگ و فابریکات م

سازی مَجَد نباشد و در برخی کشَر  ا مَجَد باشد، اما به سطح خارج مرزی کشَر  ا، رشکت  ا و الباع 

در عرصۀ لجارت بین املللی میتَانند به فابریکات بیرو  مرزی فرمایشات عقد استصناع بد ند، از ایرنو  کشَری



َلی که در عرصه ملی و بین املللی  َانند لَسط عقد استصناع بنابر اعتبار پ در عرصه صنعت عرص فعلی بانک میت

لی فرمایش بد د، در  الیکه خَد کسب منَده است منحیث مستصنع )فرمایش د نده( به فابریکات بین املل

َلید امتعه را اخذ منَده باشد چنانچه قبالً اشاره منَدیخ که  بانک از رشکت  ا، اشماص و افراد فرمایشات ل

مستصنع  منحیث قیاز دو طر یکیخَد به  یمال نیلام اتیلَاند استصناع را در عمل یم یبانک اسالم

َاند و منحیث  مناید.)درخَاست د ندۀ صنعت( و یا صنعتگر عمر  که در اینمَرد طریقه اولی را انجام داده میت

 وکیر و یا عقد مرابحه به فرمایش را در خصَص عقد استصناع انجام داده میتَاند.

َانند بطَر لداخلی یکی  آغاز گری دیگری  این نکته باید واِح گردد که عقَد و معامالت بانکداری اسالمی میت

َلید جنس باشد بطَر مثا  بانک م َاند عقد مرابحه با سفارش را با مشرتی منعقد منَده و خَد بانک غرض ل یت

و امتعه منحیث مستصنع ) فرمایش د نده ( با فابریکه و صنعتگر منحیث صانع عقد استصناع را منعقد مناید و 

َلید جنس آنرا با قیمت اولی، سنجش مصار  و نفع خَیش باالی مشرتی به عقد مرابح ه بفروش بعد از ل

 برساند.

َا  در عرصه صنعت در مجا  صنائع غذائی، صنائع ادویه، صنائع و لجهیزات معارص لکنالَژی،  بنابرین میت

 استمراج معاد  از عقد استصناع قرار ذیر استفاده منَد:

 در عرصۀ صنائع غذائی: -1

َاد زراعتی غذائی عقد استصناع منعقد منی گرد َاد غذائی خصَصا م ید، لیکن در عرص فعلی سابق در عرصۀ م

مَاد غذائی خصَصاً میَه جات، سبزیجات، گَشت لَسط صنائع غیر از  الت اصلی و طبعی به  االت دیگری 

َلید و فروشگاه  ای  َاد غذائی را ل پروسس و لغیر میگردد که در این نَع لغیرات لَسط فابریکات صنعتگر م

َاد غذائی منحیث مستصنع در عقد استصناع با آنها  قرارداد مینایند و یا  خ ممکن فروشگاه  ا پَ  نقد برای م

خرید مَاد غذائی نداشته باشند و یا آنها را از بیرو  کشَر وارد منایند در اینصَرت بانک  ای اسالمی لَسط 

َاد غذائی فرمایش داده و بانک منحیث مستصنع عمر مناید و  َانند به فابریکات صنعتی م عقد استصناع میت

َلید منَده، بانک آنها را خریداری منَده و به عقد مرابحه با ذکر قیمت اولی  مراه  فابریکات مَاد غذائی را ل

 مصار  و نفع خَیش باالی فروشگاه  ا به عقد مرابحه به فرمایش قسط وار به فروش برساند.



َا  ا دا  لجارلی را از جانب فابریکه، بانک و مغازه  ای فروش مَاد  غذائی دریافت منَد، در این مثا  میت

َاد غذائی لاریخ انتها  َلید منی مناید، بماطریکه م َاد غذائی را بدو  فرمایش و بازار فروش ل زیرا فابریکه م

َلید خَیش را براساب فرمایش و بازار فروش انجام مید ند، که  دارد و یا  خ رسیع الفساد میباشند از ایرنو ل

َلید میناید و براساب مستصنع و فرمایش د نده لَسط عقد استصن اع از این نَع فابریکات طلب صنع و ل

َلید میناید که با این نَع معامله لجارت مطمنئ و منتفع صَرت میگیرد، از ایرنو  فرمایش فابریکه جنس را ل

َلید شده را از نزد صانع لسلیخ  َاد غذائی ل َاند با عقد استصناع نقش خَبی را ایفاء منَده و بعد م بانک میت

َاد غذائی به عقد مرابحه به طَر نقد و یا اقساط بفروش برساند.ش  ده باالی مغازه  ا و سَپر مارکیت  ای م

 در عرصۀ صنائع دوائی: -2

َلید میگردد و یکی از جمله صنعت  ای پر درآمد در جها   صنائع دوائی در عرص فعلی بطَر معارص آ  ل

عقد مرابحه و استصناع بانک  ا و رشکت  ا مبادرت  محسَب میگردد از ایرنو در این خصَص نیز میتَا  به

 2003که در سا  (  Jamjoom Pharmaورزند چانچه یکی از رشکت  ای کشَر سعَدی بنام جمجَم فارما ) 

ملیَ   3,23 به مبلغ  یلَسعه اسالم بانک،  شد یمال نیلام یلَسعه بمش خصَص یبرا یرشکت اسالملَسط 

 برای رشکت  بطَر مرابحه و استصناع قرار ذیر صَرت گرفت: یمال دالر متَیر

 برای خرید وسائر طبی . ملیَ  دالر 1,36طَر مرابحه  -

َلید محصَالت دوائی. 1,87 طَر استصناع  -  22ملیَ  دالر  برای ل

 در عرصۀ صنائع و تجهیزات تکنالوژی معارص: -3

مشهَر جها  و سائر لکنالَژی معارص بیشرت لجهیزات لکنالَژی معارص مانند خرید طیارات از رشکت  ای 

در جها  با اعتاد بانکی خریداری میگردد، از ایرنو عقد استصناع از طریق بانک  ای که در جها  مشهَر 

اند و بمش  ای بانکداری اسالمی دارند، عقد استصناع با آ  فابریکات در خصَص لکنالَژی معارص منعقد 

 شده میتَاند.

َلید منی کنند، زمانیکه که برخی از رشکت  ا  و فابریکات لکنالَجی معارص بدو  فرمایش در جها  امروزی ل

َلید جنس مینایند. َلید از جانب مستصنع داده شَد اقدام به ل  برایشا  فرمایش ل
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در مَرد صنائع و لکنالَژی معارص میتَا  مثا  اجازه بَرد رشعی رشکت بانکداری راجحی را داد، این رشکت 

را بعقد استصناع  مراه رشکت صنعتی طیارات متذکره منعقد  B 737 -400رید شش پروند طیاره بَینگ برای خ

منَد، رشکت راجحی منحیث مستصنع  مراه رشکت طیاره بَینگ منحیث صانع عقد استصناع را برای خریداری 

 23طیارات بَینگ برای رشکت  َائی منعقد و امضاء منَده بَد.

َلید میگردد، بنابرین بَرد رشعی رشکت  چَ  لکنالَژی معارص و بزرگ از جانب کشَر ای رسمایه داری ل

بانکداری راجحی در عملیات بانکداری اسالمی بطَر عقد استصناع برای رشکت اجازه داده است لا غرض 

 خرید طیارات عقد استصناع را با رشکت طیارات بَینگ منعقد مناید.

 دوم: در عرصۀ زراعت:

عقد استصناع نیز دارای ربح لجارلی مرشوع میباشد که اشماص  قیقی و  کمی میتَانند در عرصۀ زراعت 

در عرصۀ وسائر آب رسانی برای زراعت،  فر چاه  ا، وسائر و لکنالَژی برای زراعت عقد استصناع را منعقد 

بانک با رشکت  ا، منایند، که به این طریقه بانک فرمایش مشرتیا  را باالثر عقد مرابحه به فرمایش گرفته و 

فابریکات و صنعتگرا  عقد استصناع را منحیث مستصنع و فرمایش د نده منعقد منَده و بعد از لصنع و لجهیز 

وسائر آب رسانی،  فر چاه  ا و وسائر لکنالَژی زراعتی بانک آنها را باالی مشرتیا  و د اقین به قیمت 

به فرمایش بطَر نقد و یا  خ بطَر اقساط معین طبق  اولی و افزود مصار  و فایده خَیش لَسط عقد مرابحه

 لَافق بفروش میرساند.

بانک اسالمی زراعتی برای چنین معامالت مانند، عقد مرابحه به فرمایش، عقد سلخ و عقد استصناع با مفاد  

ه  ای ربَی که برا ی زراعین مرشوع رشعی، عملیات خَیش را انجام داده میتَاند که به این طریق از ربا و قِر

َگیری و بانک میتَاند برای زراعین عقَد مرشوع رشعی را با معامالت متذکره پیشنهاد و منعقد  داده میشَد جل

 مناید.

 سوم: در عرصۀ عمرانات:

رشکت  ای ساختانی بیشرت در عقد استصناع منحیث صنعتگر عملیات لجارلی خَد را انجام داده میتَانند، 

َانند ملکیت   ای عقاری خَیش را به مشارکت بطَر رشکت عنا  و مفاوِه  مراه رشکت  ا و بانک  ا میت
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فابریکات ساختانی منعقد مناید و یا  خ ملکیت  ای عقاری خَیش را غرض اعار مناز  ر ایشی، لعمیرات 

لجارلی مارکیت  ا، اعار لفریح گاه  ا و سایر عمرانات منحیث مستصنع و فرمایش د نده به رشکت  ای 

 ختانی منحیث صنعتگر باالثر عقد استصناع منعقد مناید.سا

َانند نسبت خصَصیت  ر عقد بانکداری اسالمی چندین عقد را در عملیات  بانک  ا برای نفع بیشرت میت

مشرتک در یک پال  منَخ اقتصادی انجام د ند، عملیات بانکی در عرصه بانکداری اسالمی این خصَصیات 

انک میتَاند به عقد استصناع باالی ملکیت  ای عقاری خَیش غرض ایجاد عمرانات را مجاز میداند چنانچه ب

منحیث مستصنع و فرمایش د نده با رشکت  ای ساختانی منحیث صنعتگر انجام داده و بعد آ  عمرانات و 

بیشرت  ساختا   ا را به عقد اجاره، اجاره به متلیک و یا به فروش برساند که در این نَع عملیات بانک نفع

 بدست میاورد.

َا  بانک ر نی و لعمیرالی دولتی وجَد داشت، که فعالً منحر گردیده و  در افغانستا  از قبر بانک لحت عن

َا  کسه عمرانی به رسمایه  1326وجَد ندارد، این بانک در سا    ملیَ  افغانی 30 ت ش نمست لحت عن

 لعمیرالی لغیر نام منَد. ت ش به بانک ر نی و  1336لْسیس گردید و بعد در سا  

ه  عملیات و فعالیت  ای بانک ر نی و لعمیرالی سهمگیری در عمرانات و لعمیر  ای مدر  آنزما  و داد  قِر

 به مامَرین و سائر اشماص بَد.

 سهمدارا  این بانک وزارت مالیه، وزارت کار و امَر اجتاعی،  الاقهای لجارت، بانک ملی افغا  بَد.

رص در مَرد بانک ر نی و لعمیرالی این بَد،  رگاه این بانک دوباره ا یاء و به فعالیت آغاز  د  از ذکر ممت

َاند،  مناید، بهرتین خدمات بانکی اسالمی را در عرصه مسکن برای مامَرین دولت و شهروندا  انجام داده میت

یش د نده انجام داده، این بانک میتَاند با رشکت  ای ساختانی عقد استصناع را منحیث مستصنع و فرما

مساکن را بعد از عمرا  و لهیه آ  باالی مامَرین دولت و شهروندا  بطَر مرابحه به اقساط  یا اجاره به متلیک 

 بفروش رسانیده و یا  خ به اجاره بد د.

داری اسالمی() تنویر االفکار در معامالت بانک :گرفته شده از کتاب  

دکتور محمد ظریف علم ) ستانکزی(: لفمؤ  


