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❖ حكم تعديل مقدار الثمن المتفق عليه بموجب عقد االستصناع بسبب ارتفاع األسعار
❖ السؤال :ما حكم تعديل مقدار الثمن المتفق عليه بموجب عقد االستصناع بسبب ارتفاع األسعار؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسال على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
محد ِ
ِ
نع ٍ
دة الجنس والمواصفات ،لقاء مبلغ ُمتَّ ٍ
عين َّ
فق عليه،
يطلب
ناع في اصطال ِح الفقهاء ،أن
االستص َ
َ
ص َ
ْ
المستصن ُع من الصانع ُ
يغطي المواد الالزمة وأج ة العمل ،وي َّ
سلم للصانع ساعة إب ا العقد أو بعد التسليم ،وذلك بموجب عقد يسمى (عقد االستصناع ).
ِِّ
َ
ُ

ٍ
وعقود االستصناع جائزةٌ ومش وعةٌ عند جمهور أهل العلم ،ل ِِّ
خلوها مما يتعارض وقواعد الش يعة اإلسالمية ،ولما لها من ٍ
ملحوظ
دور
ُ
ومه ٍِّم في تنشيط ح كة االستثمار ،وفتح مجاالت واسعة للتمويل والنهوض باالقتصاد اإلسالمي .وقد استدلوا على مش وعيتها بما روى

ِ
َن َنِب َّي للاِ ،صَّلى للا عَلي ِه وسَّلمَ ،كان أَراد أَن ي ْكتُب ِإَلى اْلعجمَِ ،فِقيل َلهِ :إ َّن اْلعجم َال يْقبُل َ ِ َّ ِ
أنس« :أ َّ
ط َن َع
اص َ
َ ُ
َ ََ َ َ
ََ
َ ََ ْ َ َ
ون إال كتَ ًابا َعَل ْيه َخاتَ ٌمَ« ،ف ْ
َ
ُ َ ْ ََ َ
خاتما ِمن ِف َّ ٍ
ِ ِ ِ ِِ
اب ِفي ِاتِّ َخ ِاذ َِّ
صَّلى للاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،خاتَ ًما
الَ :كأَِِّني أ َْن ُ
َ ًَ ْ
ظ ُ ِإَلى َب َياضه في َيده» [ صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينةَ ،ب ٌ
النب ِِّيَ ،
ضة»َ ،ق َ
َل َّما أ ََرَاد أ َْن َي ْكتُ َب ِإَلى اْل َع َج ِم].
ٍ
ٍ
سعة في الوقت ُّ
مفاجىء في األحوال والظ وف ،كارتفاع أسعار المواد الخا
وتقل ٍب
ونظ ًا لما تقت ن به مثل هذه العقود من
َّ
المصنعة عن القيمة المتفق عليها ،والمثبتة في بنود العقد ،فقد تباينت آراء العلماء حول مش وعية فسخ العقد ،أو تغيي بعض بنوده من
ط ف الصانع أو المستصنع على قولين:
لمتعاقدين عليه ،يصبح ملزماً لكليهما،
القول األول :ذهب بعض الفقهاء إلى أن عقد االستصناع ،بمج د اكتمال ش وطه ،وتوقيع ا
ْ
ويجب الوفاء به ،وال يحق ألحدهما فسخه ،أو تعديل بند من بنوده إال ب ضا الط ف اآلخ  ،فالمسلمون عند ش وطهم ،والعقد ش يعة
المتعاقدين.

أي من ط في العقد المطالبة بتعديل بعض بنوده ،أو فسخه
القول الثاني :وذهب فقهاء آخ ون ،كما المشهور عند الحنفية ،أن من حق ٍِّ
ْ
كلياً حال وجود ظ وف طارئة أو قاه ة تحول دون تنفيذه ،كزيادة أسعار المواد المصنعة زيادة فاحشة لم تكن متوقعة عند إب ا العقد ،وهذا

 في رأيهم  -مدعاة لل فق والتيسي على الصانع والمستصِنع معاً ،وفق مبدأ (االستطاعة) المش وطة في التكليف في قوله تعالى﴿ :الَ
ْ
َّ
ِ
عب عنها رسولنا الك يم ،صلى للا عليه وسلم،
ف ِّ
ُي َكِّل ُ
ّللاُ َنْفساً ِإال ُو ْس َع َها[ ﴾..البق ة  ،]286 :ووفق القاعدة الش عية " الض ر يزال " التي ِّ
«ال ض ر وَال ِ
ض َ َار» [ سنن ابن ماجة ،كتاب األحكا  ،باب من بنى في حقه ما يض بجاره ،وصححه األلباني].
بقوله َ َ َ َ َ :
وقد أيد مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ما ذهب إليه هذا الف يق من العلماء؛ إذ جاء في إحدى فتاويه " :في عقود االستصناع المت اخية
التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاوالت ،إذا تبدلت األوضاع والتكاليف واألسعار ،وتغي ت تغي ا كبي اً ألسباب طارئة ،لم تكن متوقعة
حين التعاقد ،فإنه يحق للقاضي عند التنازع ،وبناء على الطلب تعديل الحقوق وااللتزامات العقدية ،كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم َيِت َّم
تنفيذه منه".
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وقد ورد في [ المعايي الش عية ،ص  ]١٧٩ :ما يعضد ما ذهب اليه المجمع الفقهي؛ إذ جاء فيه  " :إذا وجدت ظ وف طارئة
تستدعي تعديل ثمن االستصناع زيادة أو نقصاً ،فانه يجوز باتفاق الط فين ،أو بالتحكيم ،أو اللجوء إلى القضاء".

وي ى مجلس اإلفتاء األعلى أن من الجائز والمش وع تعديل الثمن المتفق عليه بموجب عقد االستصناع عند ط وء ظ وف تستدعي

ذلك ،كاالرتفاع الحاد في أسعار المواد األولية ،ويكون ذلك بالتوافق بين الط فين المتعاقدين ،أو باللجوء الى التحكيم أو القضاء للبت في
ودفع الض ر ،وتَو ِِّخ ِ
يهما
ذلك ،بما يحقق العدل بينهما ،ويدفع الض ر الذي قد يلحق أحدهما ألسباب ال َيد له فيها ،ومعلو أن تحقيق
العدل َ
َ
ٍ
حل ُي ْن َج ُز بالت اضي ،أو التقاضي ،وذلك أق ب ما يكون إلى قواعد الش يعة وأصولها ومقاصدها العامة.
في أي ِّ
واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

