ميحرلا نمحرلا هللا مسب

اشتراط حلىل ألاقساط في املرابحات
بروفيسىر  :عبدهللا الزبيرعبدالرحمن

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسىل هللا
أما بعد:
ّ
دأرز العميدن عدس السدداب عدا ريدع اإلازار دت لرمدز رال دزا أري
ففي مسألت اشتراط حلىل جميع ألاقساط عىدد ج
أن جب ث مس رالل الفقزاث الثالر آلاجيت-:
الفقزة ألاولى :مىقفىا مس أصن اشتراط حلىل جميع ألاقساط عىد جأرز العمين عس السداب.
الفقزة الثاهيت :مس ُي ترط عليه حلىل جميع ألاقساط عىد الخأرز عس السداب.
الفقزة الثالثت :ضىارط صحت هذا الاشتراط.
ً
أوال :مىقفىا مس أصن اشتراط حلىل جميع ألاقساط عىد جأرز العمين عس السداب:
حلىل جميع ألاقساط عىد جأرز العمين عس السداب ال ماوع مس اشتراطه عا عقد ريدع اإلازار دت لرمدز رال دزا ،
والدلين عليه ٌ
أمىر:
1د ّأن ألاصن عا ال زوط والعقىب الجىاس والصحت ،إال ما ّ
بل الدلين على مىعه.
 2د ّأن الخأجيددن عددا الددثمس حددو اإلا ددترح ،وقددد أسددقط حقدده رزضددال ،وشددزط علددى هفسدده الحلددىل ،واإلاسددلمىن علددى
ً
ً
ً
ً
ً
شزطا ّ
اما أو ّ
حزم حالال ،وليس عا هذا ال زط ما ي ّن حزاما أو ي ّزم حالال.
أحن حز
شزوطهم ،إال
3د ّأهه ال ُيعلم مس الفقها مس ّ
حعزض له ومىعه ،رن اإلاىقىل عس العلما صحت هذا الاشتراط عا أصله.
ً
د قال ارس هجيم رحمه هللا":ولى قال كلما برن هجم ولم يؤب فاإلاال حال صح ،واإلاال يصهر حاال"([)]1
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ً
د وهقلدده عددس ال":اس.ددت ...":إن قددال :كلمددا حد ّدن هجددم ولددم جددؤب فاإلاددال حددال صددح ،وصددار حدداال" ([.)]2وجددا عددا الب ددز
ً
ً
أرن رىجم ّ
هجىما ْإن َّ
حن الباقا فاألمز كما شزطا" اهد([.)]3
الزائو أيضا" :عليه ألف زمس جعله الطالب
ً
ً
وعددا الدددر ار خددار مددع رب ارحخددار« :عليدده ألددف زمددس جعلدده رًدده هجىمددا قددائال :إن أرد ّدن رددىجم حددن البدداقا فدداألمز كمددا
شزط ،وها كثهرة الىقىع» أهد([.)]4
ً
وعا جامع الفصىلهن " :ولى قال كلما برن هجم ولدم جدؤب فاإلادال حدال صدح واإلادال يصدهر حداال"([.)]5وجدا عدا برر
الحكددام عددا اإلاددابة [ ( ]83يلددشم مزاعدداة ال ددزط رقدددر ؤلامكددان) ":إلا اشددترط الدددائس عددا الددديس اإلاقسددط رأهدده إلا لددم
ً
يدددفع اإلاددديس ألاقسدداط عددا أوقاوبددا اإلاضددزوًت يصددب الددديس مةجددال ،فيجددب مزاعدداة ال ددزط ،فددئلا لددم يددف الددديس
ً
ً
رال زط ولم يدفع القسط ألاول مثال عىد حلىل أجله يصب الديس جميعه مةجال"([.)]6
ً
وعددا مىض ددع ر ددز م ددس برر الحك ددام [اإلا ددابة" :]248إلا ك ددان اوسددان عل ددى ر ددز أل ددف زم ددس جعل دده أقس دداطا إن أر ددن
ً
رقسط ّ
يف اإلاديس رال زط ج ّىل راقا الديس مةجال"([.)]7
حن الباقا ،فاألمز كما اشترط ،وعلى هذا إلا لم ِ
و.قىل ارس القيم رحمه هللا " :فدئن رداص صداحب الحدو أن ال يفدي لده مدس عليده رأبائده عىدد كدن هجدم كمدا أجلده
فالحيلددت أن ي ددترط عليدده أهدده ْإن حد ّدن هجد ٌدم ولددم يددؤبل قسددطه فجميددع اإلاددال عليدده حددال ،فددئلا هجمدده علددى هددذا
ً
ً
ال زط جاس ،وجمكس مس مطالبخه ره حاال ومىجما)]8[("...فهذل كلها هصىص للفقها جصحح أصن الاشتراط.
أمددا قددىل ارددس عارددديس رحمدده هللا فئهدده ال يىكددز أصددن الاشددتراط وال يمىعدده رددن يقد ّدزل و.صددححه ،إل لددم يددخكلم علددى
صددحت الاشددتراط ارخدددا ً  ،وإهمددا جكلددم عددس مقدددار مددا يؤرددذ عىددد حلددىل ألاقسدداط عددا اإلازار د ْ
دت.وإن قيددنّ :إن هددذل
الىصددىص والىقددىل ي دزاب بددا البيددع رالخقسدديط ،وهددى ر ددالص ريددع اإلازار ددت ،فددال جصددد عددا ريددع اإلازار ددت.أجيب:
ّ
رأنبم ددا وإن ارخلف ددا ع ددا أص ددلهما فق ددد اجفق ددا ع ددا الىاق ددع وجم ددازال ع ددا اإلامارس ددت والخطبي ددو ،وال يج ددىس الخفز .ددو ر ددهن
اإلاخمازلهن عا الحكم.
ً
ثانيا :من ُيشترط عليه حلىل جميع ألاقساط:
ّ
إلا جقزر صحت اشتراط جميدع ألاقسداط فعلدى مدس ي دترطع هدن علدى كدن عميدن جدأرز عدس أبا ألاقسداط وقدذ
ً
ً
حلىلهدداع بون الخفز.ددو رددهن مددس لدده عددذر عددا الخددأرز ومددس لدديس لدده عددذر ،وًددهن مددس كددان مىس دزا ممدداطال ومددس كددان
ً
ً
ّ
معس دزا عاجشاع.الجىاإ:إهدده يجددب الخفز.ددو رددهن اإلاعسددز واإلاىسددز وًددهن صدداحب الع دذر وًددهن مددس ال عددذر لدده .فددال
يجىس اشتراط حلىل جميع

2

ألا قسدداط عىددد جددأرز اإلاعسددز أو مددس لدده عددذر عددا جددأرهرل عددس السددداب ،وبليددن عدددم جددىاس الاشددتراط وعدددم لددشوم
ال زط للمعسز:
ٌ َ
َ
َ ُ
 1د د أن ح د ّدو اإلاعس ددز ؤلاها ددار لقىل دده حع ددالى َوِإ ْن ك د َدان لو ُع ْس د َدز ٍة ف َى ِا د َدزة ِإل ددى َم ْي َس د َدز ٍة [البق ددزة .]280/وه ددذا ؤلاها ددار
يخ ٌقو راسخمزار ألاقساط بون حلىل.
2د " أن اإلاطالبدت راألقسداط إهمدا ججدب مدع القددرة علدى ألابا  ،واإلاعسدز د إلا زهدذ إعسدارل د ال قددرة لده علدى ألابا ،
فال سهين إلى اإلاطالبت ،ألن ال طاإ مزجفع عىه إلى أن يىسز"([.)]1
 3د ّأن ق دزار مجمددع الفقدده ؤلاسددالمي اسدددث ا اإلاعسددز مددس هددذا ال ددزط كمددا جددا عددا ق دزارل ( )7/2/64الفقددزة [(:]5
يج ددىس اجف ددا اإلاخ دددايىهن عل ددى حل ددىل س ددائز ألاقس دداط عى ددد امخى دداع اإلا ددديس ع ددس وف ددا ّ
أح قس ددط م ددس ألاقس دداط
ً
اإلاسخ قت عليه مالم يكس معسزا)([ )]10فاسدث ا اإلاعسز.
 4د د ّأن معي ددار اإلازار ددت اس دددث ا ص دداحب الع ددذر عى دددما ه د ّ
دى عل ددى ج ددىاس الاش ددتراط عل ددى العمي ددن ر ل ددىل جمي ددع
ألاقسد د دداط اإلاسد د ددخ قت شد د ددزط أن يكد د ددىن م د د ددن هد د ددذا الجد د ددىاس امخىد د دداع العميد د ددن أو جد د ددأرزل بون عد د ددذر معخ:د د ددر،
ّ
وهصدده[ " :]1/5يج ددىس اش ددتراط اإلاؤسس ددت عل ددى العمي ددن حلددىل جمي ددع ألاقس دداط اإلاس ددخ قت قب ددن مىاعي دددها عى ددد
امخىاعه أو جأرزل عس أبا أح قسط منبا بون عذر معخ:ر."..
 5د ّأن أكمددر مددس ر ددث عددا هددذل اإلاسددألت [ مسددألت اشددتراط حلددىل ألاقسدداط] ممددس وقفددذ علددى ر ددى بم لهددب إلددى
اسخثىا اإلاعسز مس ال زط ،مثن-:
الدددكخىر رفيددو اإلاصددزح عددا كخاردده ريددع الخقسدديط حيددث هد ّ
دى صدزاحت عددا فقددزة حلددىل الددديس راإلاماطلددت علددى أهدده" :
ً
إلا كان اإلاديس معسزا لم يجش" ([.)]11
د د ألاس ددخال س ددليمان الترك ددي ع ددا كخار دده ري ددع الخقس دديط وأحكام دده وق ددد ه د ّ
دى صد دزاحت " :إن ك ددان اإلاخ ددأرز ع ددس أبا
ً
ً
ألاقس دداط معس دزا ع دداجشا ع ددس الىف ددا رال ددديس وق ددذ حلىل دده ،ف ددال يج ددىس إلشام دده رخةجي ددن ألاقس دداط اإلاؤجل ددت ،وال
ً
اشد ددتراط حلىلهد ددا رالخد ددأرز عد ددا أبا بعضد ددها ،ألن الىاجد ددب ججد ددال اإلاعسد ددز هد ددى ؤلاهاد ددار وؤلامهد ددال أيد ددا كد ددان سد ددهب
بيىه"([.)]12
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د د ال دددكخىر ولي ددد ر ددس ه ددابح ع ددا ر ث دده[ ار دداري الفقهي ددت ع ددا البى ددىآل ؤلاس ددالميت] عى ددد مباح ددث ري ددع اإلازار ددت لرم ددز
رال زا  ،وقد قال " :والذح يقخضيه الدلين عدم الجىاس على اإلاعسز إال إلا كان عا يدل عهن مالده الدذح اشدترال
راألجن.)]13[("..
د والدددكخىر عطيددت فيدداض عددا كخاردده الخطبيقدداث اإلاصددزفيت لبيددع اإلازار ددت عددا ضددى الفقدده ؤلاسددالمي ،ففد ّدز رددهن
اإلاعسددز واإلاىسددز ،وهد ّ
دى علددى أن اإلاددديس عددا حالددت ؤلاعسددار "يمهددن حمددا يىسددز ،و.تددرآل وال ج ددن مطالبخدده ألن هللا
سب اهه وحعالى أوجب إهاارل إلى اإلايسزة"([.)]14
د د وال دددكخىر هش .دده حم دداب ع ددا ر ث دده ع ددس ري ددع الخقس دديط ال ددذح قدم دده للمجم ددع ع ددا بورج دده الس ددابعت :وق ددد هق ددن ع دددم
ال الص رهن الفقها عا أن اإلاديس اإلاعسز الذح ال يقدر على وفا بيىه يمهن حما يىسز([.)]15
د د وال دددكخىر ا جق ددي العثم دداوي ع ددا ر ث دده أحك ددام البي ددع رالخقس دديط ووس ددائله اإلاعاص ددزة ع ددا ض ددى الفقدده ؤلاس ددالمي
ً
الددذح ّ
قدمدده رجمددع الفقدده ؤلاسددالمي عددا بورجدده السددابعت ،وقددد فددز رددهن اإلاعسددز واإلاىسددز مىجبددا علددى البددا ع أن
ً
يمهن اإلاعسز إلى أن يشول إعسارل([.)]16وعلى هذا ال يكىن ال زط ملشما إال عا حو اإلاىسز اإلاماطن.
ً
ثالثا :ضىابط صحة اشتراط حلىل ألاقساط:
بعددد أن جقد ّدزر جددىاس هددذا ال ددزط عددا عقددد اإلازار ددت لرمددز رال دزا فئهدده ال يصد ّدح وال يلددشم إال ب ددزوط وضددىارط،
ها:
ً
مليا مىس ًزا ،و.كىن جأرزل مماطلت ال عذر له فيده ،أمدا إلا كدان معسد ًزا فدال ّ
يطبدو
1د أن يكىن اإلاخأرز عا السداب
هذا ال زط وال يلشم ره ،رن يبقى الحال على الخقسيط وجبقى آلاجال ها آلاجال.
ّ
 2د ْأن ُي ددط مددس ألاقسدداط اإلاؤجلددت الم د حلددذ رال ددزط مددا س.ددد فلبددا مددس ألارًددان عددا مقارلددت ألاجددن ،فددال يأرددذ مددس
ً
هددذل ألارًددان شددينا ،ألنبددا عددا مقارددن أجددن لددم ي د ّدن بعددد ،فأرددذها قبددن أجلهددا أرددذ ب هددر حددو ،وأكد ٌدن إلاددال العميددن
رالباطددن ،ألهدده مددال رددال عىض.قددال ارددس عارددديس رحمدده هللا " :ووجهدده :أن الددزً عددا مقارلددت ألاجددن ،ألن ألاجددن وإن
ً
ً
لم يكس ماال وال يقارله ش مس الثمس لكس اعخ:رول ماال عا اإلازار دت إلا لكدز ألاجدن رمقارلدت س.دابة الدثمس ،فلدى
أرذ كن الثمس قبن الحلىل كان أرذل رال عىض ،وهللا سب اهه وحعالى أعلم"([. )]17
وهددذا هددى اججددال أكمددر مددس أجدداس ال ددزط مددس اإلاعاصددز.س ،هد ّ
دى عليدده :ب .رفيددو اإلاصددزح ،وب .سددليمان التركددي ،وب.
ا رس سعد اليم  ،وب .الىليد رس هابح([..)]18
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 3د أن ُي َّ
ع:ددر عددس ال ددز ط ألاول رىضددىن د راسددخثىا أو قيددد د  ،و.د ّ
دىى علددى ال ددزط الثدداوي ص دزاحت.و بذا ه ّقددو
مصالح العقد ومقاصدل ،ومس للك:
أ د أن ال زط ي قو اسخقزار اإلاعامالث عا اإلاصا ص إل ّ
يصد عس سهين الخالعب و.قلن مس مطن العمال .
ر
إ د أن ال زط رزضا العمين وإرابجه يدعىل إلى الىفا والالت"ام رالسداب.
ي د أن ضىارط ال زط يمىع البىىآل مس اسخ الل إعساراث العمال .
ّ
ب د ّأن ضارط الحط والىضع [ الضارط الثاوي] يزفع الالم وال :ن عس العمين.
ّ
ّ
ً
ً
هد د ّأن الضىارط جقلن مس جهالت الثمس :حيث إهه لدى ُجعدن للبىدك الحدط إحسداها ال إلشامدا فدال ُيعلدم مدا سدي ط
ً
مس الثمس عىد الحلىل ،صار الثمس مجهىالّ ،أما وقد ُح ّدب ما سي ط فال جهالت جدعى إلى الن"اع.
وصلى هللا وسلم وًارآل على سيدها ا و له وصحبه.
([ )]1الب ز الزائو ،الرس هجيم ،ي 6ص  ،133بار اإلاعزفت ط.2
([ )]2اإلاصدر السارو ي 6ص .203
([ )]3اإلاصدر هفسه ي 5ص .302
([ )]4مع حاشيت ارس عارديس ،ي 4ص  ،24بار إحيا الترار العزبي.
([ )]5جامع الفصىلهن الرس قاض سماوة ،ي 2ص .4
([ )]6برر الحكام شزن مجلت ألاحكام ،ي 1ص .85
([ )]7برر الحكام ي 1ص .230
([ )]8أعالم اإلاىقعهن  ،ي 4ص .39
([ )]9راجع :اإلاقدماث اإلامهداث ارس رشد ،ي 2ص .306
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([ )]10قزاراث وجىصياث ارجمع ،ص 143
([ )]11ريع الخقسيط ب .رفيو اإلاصزح ص .106
([ )]12ريع الخقسيط وأحكامه ،ص .342
([ )]13ار اري الفقهيت عا البىىآل ؤلاسالميت  ،ص .136
([ )]14الخطبيقاث اإلاصزفيت لبيع اإلازار ت عا ضى الفقه ؤلاسالمي ،ص  168رخصزص.
([ )]15البي ددع رالخقس دديط ب .هش .دده حم دداب  ،ارح ددىر الثال ددث ص  .10و .ددزي ب .ا عط ددا ع ددا ر ث دده البي ددع رالخقس دديط
ً
الدذح ّ
قدمده رجمددع الفقده ؤلاسددالمي أن اإلادديس إن كددان معسدزا ريددع اإلابيدع وق د مدا جبقددى مدس أقسدداط ومدا فضددن
فهى للم ترح.
([ )]16أحكام البيع رالخقسيط وسائله اإلاعاصزة عا ضى الفقه ؤلاسالمي ،ص .18
([ )]17حاشيت ارس عارديس ي 5ص .482
([ )]18اهاز:اإلازاجع السارقت لهم.
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