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 پیش فروش ساختمان و احکام آن در فقه اسالمی              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد  : مال عصام الدین گوگالن
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ن، وعلى كل من تبعهم الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد النبی األمین، وعلى آله وأصحابه الطاهری

 بإحسان إلى یوم الدین.

 مقاله : پیش فروش ساختمان   چکیده

به تحقیق داشتن مسکن در دنیای كنونی یکی از حاجات اصلی به حساب می آید كه برای هر شخص ممکن نیست كه 

 و خدا برای   لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا{:}وَاللَّهُ جَعَلَ می فرماید :سوره نحل  80در آیه  . خداوند متعال 1بدون آن معشیت نماید

 شما خانه هایتان را مایه آرامش قرار داد. 

))ثالث من السعادة: المرأة الصالحة،  "روایت می كند : كه پیامبر فرمود :رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم از  عائشة حضرت و

 زن صالحة و مسکن واسع و مركب مرفه. سه چیز از سعادت است : 2والمسکن الواسع، والمركب الهنیء((

ای و بعضاً در  و افرادی به صورت حرفه با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه مطرح شده

اند. به تبع آن، معامالت و روابط حقوقی با موضوع مسکن رواج  وساز آن شده اندركار ساخت قالب شخص حقوقی دست

 ها است. ترین آن از عمده« فروش ساختمان داد پیشقرار»یافته، كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 13بجدة ، تعداد جلد  المیاالس المؤتمر منظمة عن تصدر: بجدة ؛المؤلف اإلسالمی المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمی الفقه مجمع مجلة -1

 . 55ص   6عدد، ج

، وكشف 4/272أخرجه أحمد والبزاز والطبرانی فی الکبیر واألوسط. وقال الهیثمی: رجال أحمد رجال الصحیح راجع مجمع الزوائد:  -2

 .( 1412، رقم )2/156األسرار عن زوائد البزاز: 
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 در جده در مورد ساخت مسکن . مجلس الفقه اإلسالمیراهکار و پیشنهاد  -7
  

 التمویل العقاری لبناء المساكن وشرائها بشأن (52/1/6قرار رقم )

شعبان  23إلى  17ملکة العربیة السعودیة من إن هذا مجلس الفقه اإلسالمی المنعقد فی دورة مؤتمره السادس بجدة فی الم

 م.1990آذار )مارس(  20-14هـ الموافق  1410

 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه.

 اری لبناء المساكن وشرائها(بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: )التمویل العق

 واستماعه للمناقشات التی دارت حوله.

 قرر:

إن المسکن من الحاجات األساسیة لإلنسان، وینبغی أن یوفر بالطرق المشروعة بمال حالل، وإن الطریقة التی تسلکها -1

 رعًا لما فیها من التعامل بالربا.البنوك العقاریة واإلسکانیة ونحوها، من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت، هی طریقة محرمة ش

 هناك طرق مشروعة یستغنى بها عن الطریق المحرمة، لتوفیر المسکن بالتملک )فضلًا عن إمکانیة توفیره باإلیجار( ، منها: -2

نت أن تقدم الدولة للراغبین فی تملک مساكن قروضًا مخصصة إلنشاء المساكن، تستوفیها بأقساط مالئمة بدون فائدة سواء أكا

الفائدة صریحة أم تحت ستار اعتبارها )رسم خدمة( على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصیل نفقات لتقدیم عملیات القروض 

( للدورة 1ومتابعتها وجب أن یقتصر فیها على التکالیف الفعلیة لعملیة القرض على النحو المبین فی الفقرة )أ( من القرار رقم )

 الثالثة لهذا المجمع

الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبیعها للراغبین فی تملک مساكن باألجل واألقساط بالضوابط الشرعیة المبینة فی أن تتولى 

 ( لهذه الدورة.53/2/6القرار )

 أن یتولى المستثمرون من األفراد أو الشركات بناء مساكن تباع باألجل.

وبذلک یتم شراء المسکن قبل بنائه، بحسب  -ره الزمًا على أساس اعتبا -أن تملک المساكن عن طریق عقد االستصناع 

الوصف الدقیق المزیل للجهالة المؤدیة للنزاع، دون وجوب تعجیل جمیع الثمن، بل یجوز تأجیله بأقساط یتفق علیها، مع 

 مراعاة الشروط واألحوال المقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذین میزوه عن عقد السلم.

 النظر إلیجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملک المساكن للراغبین فی ذلک. بمواصلة ویوصی:
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 : بموقع االنترنت اسالم ویب  قول السائل-8
 

 ما حکم شراء شقة لم یتم بناؤها بعد، ویقع الشراء على المخططات المعدة للشقة، أفیدونا؟

عقد استصناع، بشرط أن تکون المخططات  الجواب: یجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا یعتبر

وعقد االستصناع هو عقد على بیع عین موصوفة  .والخرائط تفصیلیة ومبیناً فیها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخالف مستقبالً

هلل علیه فی الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضی اهلل عنهما أن النبی صلى ا

 .وسلم: )اصطنع خاتماً( رواه البخاری

وثبت أیضاً أن النبی صلى اهلل علیه وسلم قد استصنع منبراً كما فی الصحیحین أن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم بعث إلى امرأة 

 من األنصار: مُری غالمَک النجار یعمل لی أعواداً أجلس علیهن( 

نجار یعمل لی أعواداً أكلم الناس علیها. فعمل هذه الثالث درجات ثم أمر بها رسول وفی روایة عند مسلم )انظری غالمک ال

 (.ت هذا الموضع فهی من طرفاء الغاباهلل صلى اهلل علیه وسلم فوضع

 

وقد تعامل المسلمون باالستصناع فی مختلف العصور وما زالوا یتعاملون به من غیر نکیر. وقد أقرت المجامع الفقهیة والهیئات 

لعلمیة الشرعیة عقد االستصناع ووضعت له ضوابط معینة، فمن ذلک ما ورد فی قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمی التابع ا

 :لمنظمة المؤتمر اإلسالمی

ومراعاة لمقاصد الشریعة فی مصالح العباد والقواعد الفقهیة فی  -عقد االستصناع  -د استماعه للمناقشات التی دارت حوله بع]

تصرفات، ونظراً ألن عقد االستصناع له دور كبیر فی تنشیط الصناعة، وفی فتح مجاالت واسعة للتمویل والنهوض العقود وال

 :باالقتصاد اإلسالمی، قرر ما یلی

 

 . ملزم للطرفین إذا توافرت فیه األركان والشروط –وهو عقد وارد على العمل والعین فی الذمة  –أوالً:إن عقد االستصناع 

 

 :شترط فی عقد االستصناع ما یلیثانیاً : ی

 .بیان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة -أ

 .أن یحدد فیه األجل -ب

 

 . ثالثاً:یجوز فی عقد االستصناع تأجیل الثمن كله، أو تقسیطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة

 

علیه العاقدان ما لم تکن هناك ظروف قاهرة.[ مجلة رابعاً:یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق 
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 .. وهذا القرار فی عقد االستصناع بشکل عام223ص  2ج 7المجمع عدد 

 

وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق المخططات الهندسیة المفصلة فقد جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی 

 –على أساس اعتباره الزماً  –كن ما یلی:] تملک المساكن عن طریق عقد االستصناع المتعلق بالتمویل العقاری لبناء المسا

وبذلک یتم شراء المسکن قبل بنائه بحسب الوصف الدقیق المزیل للجهالة المؤدیة للنزاع دون وجوب تعجیل جمیع الثمن بل 

ستصناع لدى الفقهاء الذین میزوه عن عقد السلم یجوز تأجیله بأقساط یتفق علیها مع مراعاة الشروط واألحوال المقررة لعقد اال

 .188ص 1ج  6[ مجلة مجمع الفقه اإلسالمی عدد 

 

 :وال بد هنا من التأكید أن لعقد االستصناع معاییر وضوابط خاصة ال بد من مراعاتها حتى یکون العقد صحیحاً فمن ذلک

ان جنس الشیء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة عقد االستصناع ملزم للطرفین إذا توافرت فیه شروطه، وهی: بی - 1

 .ومعلومیة الثمن وتحدید األجل إن وجد. ویثبت للمستصنِع الخیارُ إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة

 

عین المصنوعة صح ال یجوز عقد االستصناع إال فیما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبیعیة. فما دام الصانع التزم بال  -  2

 .االستصناع

 

یجب على الصانع إنجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة فی العقد، وفی المدة المتفق علیها، أو فی المدة المناسبة التی  -  3

 .تقتضیها طبیعة العمل وفقاً لألصول المتعارف علیها لدى أهل الخبرة

 

یشترط أن یکون ثمن االستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ویجوز أن یکون نقوداً، أو عیناً، أو منفعة لمدة معینة، سواء   -  4

 . كانت منفعة عین أخرى أم منفعة المصنوع نفسه

 

ی الثمن یجوز تأجیل ثمن االستصناع، أو تقسیطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة، أو تعجیل دفعة مقدمة وتسدید باق  5-

على دفعات متوافقة مع مواعید التسلیم ألجزاء من المصنوع. ویجوز ربط األقساط بمراحل اإلنجاز إذا كانت تلک المراحل 

 .منضبطة فی العرف وال ینشأ عنها نزاع

مستصنِع إذا كان العمل مکوناً من عدة أجزاء، أو كان الثمن محدداً على أساس الوحدة، فیجوز أن یشترط الصانع على ال -6

 .أن یؤدی من الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً للمواصفات

یجوز اتفاق الصانع والمستصنِع بعد عقد االستصناع على تعدیل المواصفات المشروطة فی المصنوع، أو الزیادة فیه، مع  -   7

النص فی العقد على أن مقابل التعدیالت أو  تحدید ما یترتب على ذلک بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة فی مدة تنفیذه، ویجوز

 .الزیادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضیه الخبرة أو العرف، أو أی مؤشر معروف تنتفی به الجهالة المفضیة إلى النـزاع



6 

 

 .فی العقد ال یجوز زیادة الثمن لتمدید أجل السداد. أما تخفیض الثمن عند تعجیل السداد فیجوز إذا كان غیر مشترط  -8 

 

 .تبرأ ذمة الصانع بتسلیم المصنوع إلى المستصنع أو تمکینه منه، أو تسلیمه إلى من یحدده المستصنع  9-

إذا كان المصنوع وقت التسلیم غیر مطابق للمواصفات فإنه یحق للمستصنع أن یرفضه، أو أن یقبله بحاله، فیکون من  10 -

 .الحا على القبول ولو مع الحط من الثمنقبیل حسن االقتضاء. ویجوز للطرفین أن یتص

یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً غیر مجحف لتعویض المستصنع عن تأخیر التسلیم بمبلغ یتفق علیه   11-

لثمن، الطرفان إذا لم یکن التأخیر نتیجة لظروف قاهرة أو طارئة، وال یجوز الشرط الجزائی بالنسبة للمستصنع إذا تأخر فی أداء ا

ألن ذلک یعتبر من باب الربا، ألن كل غرامة تفرض على المدین تعتبر من باب الربا، وإن سُمیت غرامة تأخیر أو سُمیت شرطاً 

جزائیاً، فإن الشرط الجزائی ال یکون فی الدیون، وإنما یکون فی العقود المالیة التی تخلو من الدیون كعقود المقاوالت 

 .اوالتورید واالستصناع وغیره

جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی فی دورته الثانیة ما یلی:]إن كل زیادة أو فائدة على الدین الذی حلََّ أجلُه وعجز المدین 

عن الوفاء به مقابل تأجیله، وكذلک الزیادة أو الفائدة على القرض منذ بدایة العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً [ مجلة 

 .873ص  2ج  2المجمع عدد 

وبما أن عقد االستصناع هو عقد على العمل، فیصح أن یدخله الشرط الجزائی، فقد جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی رقم 

65(3/7 :) 

 .[یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق علیه العاقدان ما لم تکن هناك ظروف قاهرة

ه من الصانع حقیقةً أو حکماً، وبناء على ذلک ال یجوز أن تُباع الشقة التی اشتریت ال یجـوز بیع المصنوع قبل تسلم -  12

 .على المخططات قبل أن یتسلمها المشتری

یجوز أن تجری المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عمیل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه  - 13

 .نٍ بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بین العقدینباالستصناع الموازی لمصنوعات أو مبا

ال یجوز الربط بین عقد االستصناع وعقد االستصناع الموازی، وال یجوز التحلل من التسلیم فی أحدهما إذا لم یقع  - 14

نع فی االستصناع الموازی التسلیم فی اآلخر، وكذلک التأخیر أو الزیادة فی التکالیف، وال مانع من اشتراط المؤسسة على الصا

شروطاً )بما فیها الشرط الجزائی( مماثلة للشروط التی التزمت بها مع العمیل فی االستصناع األول أو مختلفة عنها.[ انظر المعیار 

 .فما بعدها 173( من معاییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ص 11الشرعی رقم )

ال یفون بشروط العقود التی یوقعونها مع المشترین،  –الصانعین  –لتأكید على أن بعض البائعین والمقاولین وأخیرا ال بد من ا

وبالتالی تقع المنازعات والخصومات التی تمتد لمدة طویلة، وال شک فی تحریم ذلک، ألن الوفاء بالعقود فریضة شرعیة. فقد 

 .-1سورة المائدة اآلیة-أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( قال تعالى: )یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ ءَامَنُوا 

 .-34سورة اإلسراء اآلیة -وقال تعالى: )وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ( 
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 .-32سورة المعارج اآلیة -وقال تعالى: )وَالََّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ( 

 .-177اآلیة  سورة البقرة-وقال تعالى: )والموفون بعهدهم إذا عاهدوا( 

 .3-2سورة الصف اآلیات -مَا لَا تَفْعَلُونَ(  وقال تعالى:)یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللََّهِ أَنْ تَقُولُوا

، وقال تعالى: )إِنََّ اللََّهَ لَا یُحِبَُّ -76اآلیة  سورة آل عمران-وقال تعالى: )بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهلل یحب المتقین( 

 .-58األنفال اآلیة -الْخَائِنِینَ( 

وقد قال النبی صلى اهلل علیه وسلم: )المسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً( رواه أبو داود والترمذی 

دون االستثناء، ورواه كذلک الحاكم وأبو داود عن أبی هریرة وقال: حسن صحیح، ورواه البخاری تعلیقاً بصیغة الجزم لکنه ب

 .بلفظ )المسلمون عند شروطهم( أی بدون االستثناء

وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: ]إن الوفاء بها أی بااللتزامات التی التزم بها اإلنسان من الواجبات التی اتفقت علیها الملل بل 

 .53والقواعد النورانیة ص 29/516العقالء جمیعاً[ مجموع الفتاوى 

وخالصة األمر أنه یجوز شراء الشقق والعمارات على المخططات الهندسیة التفصیلیة المبینة لکافة المواصفات، منعاً للنزاع 

 .والخالف مستقبالً، ویجب على البائع أن یسلم الشقة محل االستصناع وفقاً للشروط التی تم االتفاق علیها
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 الفضل أبو الدین مجد البلدحی، الموصلی مودود بن محمود بن اهلل عبد: المختار ؛ المؤلف لتعلیل االختیار   -1
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 نفسه .   للمؤلف شرحه - بفاصل مفصوال - یلیه

 الدمشقی عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن: المختار ، المؤلف الدر على المحتار رد  -2

،  6: األجزاء م  ؛ عدد1992 - هـ1412 ثانیة،ال: بیروت ؛ الطبعة-الفکر دار: هـ(  الناشر1252: المتوفى) الحنفی

 ابن حاشیة» - بفاصل مفصوال - یلیه الصفحة بأعلى «للتمرتاشی األبصار تنویر شرح للحصفکی المختار الدر»

 .  «المحتار رد» المسماه علیه، «عابدین
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