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} ٢٣٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  البحث مقدمة

 والصالة والسالم ،الحمد هللا الذى أنزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیراً 

اهللا، الذى أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذیرًا، وداعیًا إلى اهللا عبدعلى محمد بن 

  بإذنه وسراجًا منیرًا.

  ..... أما بعد

الرهن كوسیلة لإلستیثاق من سداد الدیون كاإلشهاد  قد شرع اهللا ف

یعد وسیلة اإلستیثاق الوحیدة عند فقد الكتبة والشهود، ومن أنواع و والكتابة، بل 

له دور كبیر في تشجیع اإلئتمان بعد أن أصبح والذي یعد  الرهن الرسميون الره

یشجع إنشاء المشروعات ویوظف فهو  ؛ضرورة اقتصادیة في العصر الحدیث

حیث إن صاحب ؛ رؤوس األموال مما یؤدي إلي الرواج ودعم االقتصاد الوطني

عن وصاحب رأس المال یبحث بدوره  ،المشروع یبحث عن شخص یقترض منه

أن رأس المال جبان بطبعه كما یقال، فهو ال یخرج من  إال ،شخص یقرضه

مأواه إال إذا ضمن الرجوع إلیه حامًال معه غنائمه، والرهن الرسمي یقدم له في 

یرد علي عقار معین ویعطي الدائن أولویة في أنه إذ  ؛هذا الصدد خیر أمان

ع هذه اآلثار سوي احتمال وال یمن ،ویعضد هذه األولویة بالتتبع استیفاء حقه

وحیث  ،نظري وهو هالك العقار المرهون هالكًا مادیًا دون أن یكون مؤمنًا علیه

إذ التضخم رفیق مالزم  ؛یكون هناك تضخم نقدي فال یتعرض حق الدائن للخطر

وحینئذ سوف تزید قیمة العقار المرهون وتتأكد فرصة المرتهن  ،الرتفاع األسعار

  ًال.في استیفاء حقه كام

إذ الرهن  ؛كل هذا والدائن ال یتجشم عبء إدارة العقار واستغالله والمحافظة علیه

وتبدو أهمیة  ،الرسمي ال یقتضي تجرد الراهن من حیازة ما رهن بل تظل له

التحلل من هذه المسئولیات بالنسبة للبنوك أو الممول األجنبي أو الممول الوطني 
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إذن فالرهن  ،ذي ال تكون له درایة باستغاللهالذي ال یقیم حیث یقع العقار أو ال

  في مصلحة الدائن . النواحيجمیع من الرسمي 

وٕاذا كان عدم تحمیل المرتهن عبء استغالل العقار عن طریق حیازته میزة له 

فهو من ناحیة یحوز عقاره ویسهر علي  ،فهو میزة أیضًا بالنسبة للمالك الراهن

یقدمه ضمانًا لدین آخر أو  نطیع أومن ناحیة أخري یست ،حسن استغالله

الرهن الرسمي أداة كان من هنا ، فیتصرف فیه إذ هو یملك العقار ملكیة تامة

   .، وكان البد من بیان موقف الفقه اإلسالمي منهراقیة من أدوات التأمین

  

  :منهج البحث

وذلك بذكر  ،: لقد اتبعت في هذا البحث المنهج اإلستقرائي ثم اإلستنباطيأوالً 

فبدأت بذكر رأى  ،أقوال الفقهاء حسب الترتیب الزمنى لظهور جمهور الفقهاء

ثم  ،ثم الزیدیة ،ثم الظاهریة ،ثم الحنابلة ،ثم الشافعیة ،ثم المالكیة ،الحنفیة

موثقًة قول كل مذهب من مراجعه األصلیة المعتمدة فى  ،ثم اإلباضیة ،اإلمامیة

 من وافقه ثم أذكر المخالفین تباعًا. المذهب، وٕاذا اتفق مذهب مع غیره أذكره مع

ثم أقوم بذكر أدلة كل فریق مع قوله مع بیان وجه الداللة من اآلیات القرآنیـة مـن 

ـــة مـــن األحادیـــث النبویـــة مـــن كتـــب شـــروح  كتـــب التفســـیر واألحكـــام، ووجـــه الدالل

الحـدیث، ثـم أقـوم بمناقشـة أدلـة الفقهـاء إن وجــد والـرد علیهـا، ثـم أقـوم بـذكر الــرأى 

  لراجح بناء على قوة األدلة أو تحقیق المصلحة العامة أو دفع المفسدة.ا

  عزو اآلیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم اآلیة. :ثانیاً 

: تخــریج األحادیــث النبویــة الشــریفة واآلثــار الــواردة فــى البحــث اعتمــادًا علــى ثالثــاً 

  السنن والمسانید والمصنفات والمعاجم.و  الصحاحكتب 

  رجمة األعالم الوارد ذكرها فى الرسالة.: ترابعاً 

  : بیان بعض المصطلحات الغریبة التى تحتاج إلى إیضاح. خامساً 

ثــم كتــب  ،وبدأتــه بــذكر القــرآن الكــریم ،: عمــل فهــرس للمراجــع والمصــادرسادســاً 

التفســیر وعلومــه، ثــم كتــب الحــدیث وعلومــه، ثــم كتــب اللغــة، ثــم كتــب التــراجم، ثــم 
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الشــــافعى ثــــم الحنبلــــى ثــــم  لمــــذهب الحنفــــى ثــــم المــــالكى ثــــمكتــــب الفقــــه وبــــدأتها با

الظــاهرى ثــم الزیــدى ثــم اإلمــامى ثــم اإلباضــى، ثــم كتــب أصــول الفقــه ثــم المراجــع 

فـــى الترتیـــب، ثـــم انتهیـــت بـــذكر  )أل(الحدیثـــة، مـــع مراعـــاة أنـــه ال اعتبـــار لحرفـــى 

  فهرس عام لموضوعات البحث.

  :أب ار اع 

      حكمه. واتناولیم مع عدم حداثته إال أن الفقهاء لسمي الرهن الر  ةأهمی - ١

القانونیین أنفسهم قد تكلموا عن الرهن الرسمي كثیرًا إال أنهم أهملوا هذه  - ٢

المسألة وغضوا الطرف عنها إما لصعوبتها أو ألنها ال تخص مجال 

  دراستهم.

ن معرفة قبضه فكان البد مالذي یتعذر و  ،العقارالرهن الرسمي یقع علي - ٣

   مدي إمكانیة التعامل به شرعًا.

 ا :  

  یشتمل هذا البحث علي مقدمة وستة مباحث وخاتمة:

  مطالب: ثالثةالتعریف بالرهن الرسمي، ویشتمل علي  المبحث األول:

  .والشرع من منظور علماء اللغةحقیقة الرهن  المطلب األول:        

         .والقانون من منظور علماء اللغة حقیقة الرسمیة المطلب الثاني:        

  القانون.منظور علماء حقیقة الرهن الرسمي من  :الثالث المطلب        

  .خصائص الرهن الرسمي المبحث الثاني:

  .لرهن الرسميلوغیر القابلة األموال القابلة  المبحث الثالث:

  .الفرق بین الرهن الرسمي والرهن الحیازي المبحث الرابع:

  .الرسميالتكییف الشرعي للرهن  حث الخامس:المب

  وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته. :الخاتمة
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  المبحث األول

  التعریف بالرهن الرسمي

  تمهید وتقسیم: 

الرهن  ة، فبدأُت بتعریف كلما المبحث بالتعریف بالرهن الرسميلقد قمُت في هذ

حیث إنه  ند جمهور الفقهاءفي اللغة بذكر مدلوالتها اللغویة، ثم قمُت بتعریفها ع

ثم  ،جمیع أنواع الرهن شمولهلم یرد ذكره شرعًا إال بهذا المعني، فضًال عن 

لذا فقد تم تقسیم هذا المبحث إلي ثالثة مطالب، تم  ،الرسمیةكلمة بتعریف أتبعته 

والشرع، والثاني  علماء اللغة من منظوراألول منها في حقیقة الرهن تخصیص 

ماهیة الرهن والقانون، والثالث في  من منظور علماء اللغةة في حقیقة الرسمی

   .ث ال یتضح المعني إال بذكرهالرسمي كمركب إضافي حی

  

  المطلب األول

  والشرع من منظور علماء اللغةحقیقة الرهن     

   :ةمن منظور علماء اللغحقیقة الرهن  :أوالً 

  علي معنیین: الرهن لغةً یطلق 

(  Mيء یرهنه رهنًا أي جعله عنده رهنًا، قال تعالي األول: الحبس، رهنه الش

*+     L )أي محبوسة. )١  

الثاني: الثبوت والدوام، رهن الشيء رهنًا أي دام وثبت واستقر، والراهن: الثابت، 

  ن، یقال هذا راهن لك أي دائم محبوس علیك. هِ فكل شيء ثبت ودام فقد رُ 

    ه، كما أن اإلنسان رهیُن عمله، وكل أمر ُیحتبس به شيء فهو رهینه ومرَتهنَ 

                                                 

  ).٢٨٣سورة  البقرة من اآلیة ( )(١
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، بكسبها محبوسةٌ  أي )١( M Û    Ú  Ù  Ø         ×L قال تعالي 

    M    d  سبحانه قالو 

  hg  f  eL )بعمله أي محتبٌس  )٢.   

فالرهن: ما وضع عند اإلنسان مما ینوب مناب ما أخذ منه، یقال: رهنُت فالنًا 

والجمع رهون ورهان، وجمعه علي ُرُهن قلیل  رهنًا، ارهنًا وارتهنه إذا أخذه يدار 

  . والمرتهن: الذي یأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهین، واألنثي رهینة، شاذ

   )٣(.الرهن ما یوضع وثیقة للدینو 

  :عالشر من منظور علماء حقیقة الرهن : ثانیاً 

قد اختلف الفقهاء في تعریف الرهن شرعًا تبعًا الختالفهم في موجب عقد الرهن 

ومنهم من قال بأن موجبه ثبوت ، ن موجبه ثبوت ید اإلستیفاءأمنهم من قال ف

  والحبس بحبس العین المرهونة طول مدة العقد لیقع األمن من الحجود.الید ملك 

  في تعریف الرهن علي ثالثة آراء: ءاختلف جمهور الفقهامن هنا فقد و 

  : الرأي األول

  بحق یمكن استیفاؤه منه كالدین". لي: حیث قالوا بأنه " حبس شيء ما)٤(للحنفیة

                                                 

  ).   ٣٨سورة المدثر اآلیة ( )(١

  ).٢١سورة الطور من اآلیة ( (٢)

الفضـــل جمـــال الـــدین بـــن منظـــور األنصـــاري أبو لســـان العـــرب لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى (٣) 

دار صادر، مختار الصـحاح لمحمـد  -ه١٤١٤ -لثة /ط: الثا١٣/١٨٨الرویفعى اإلفریقى 

دار الفكـــر، القـــاموس  -١٩٧٣ -١٣٩٣/ ط ١/١٣٠القادر الـــرازي عبـــدابـــن أبـــي بكـــر بـــن 

   / ط: دار الجیل.١/١٢٠٢المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب القیروزآبادى 

 –١٣٨٦/ ط: الثانیـــــة ٦/٤٧٨حاشــــیة رد المحتـــــار لمحمــــد أمـــــین الشــــهیر بـــــابن عابــــدین  )(٤

 الواحــــد بــــن عبددار الفكـــر، وورد فــــي شـــرح فــــتح القـــدیر لكمــــال الـــدین محمــــد بـــن  -١٩٦٦

 ط:= =/١٠/١٣٥الحمید بن مسعود السیواسى السـكندرى المعـروف بـابن الهمـام الحنفـىعبد
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  :شرح التعریف

، واحتبس الشيء اختصه لنفسه التخلیة قوله (حبس): أي اإلمساك وهو ضد     

   )١(.فجعله محبوساً 

وهو جنس في التعریف یشمل كل ما یمكن حبسه سواء كان مالیًا أو غیر مالي، 

  ق أم بغیر حق.ویشمل كل ما یمكن االستیفاء منه أم ال، ویشمل الحبس بح

  وهو قید یحترز به عما ال یمكن حبسه وهو كل ما یتسرع إلیه الفساد.

  )٢(.كل ما له قیمة مادیة بین الناسوهو  مالي):قوله (شيء 

                                                                                                                     

أنه " جعـل الشـيء محبوسـًا بحـق یمكـن اسـتیفاؤه مـن الـرهن"، وهـو  دار إحیاء التراث العربى

  في المتن إال أنه یمكن اإلعتراض علیه بما یلي:قریب من التعریف المذكور 

: أن التعبیــر بــالحبس أفضــل مــن التعبیــر بالجعــل حیــث إن الجعــل هــو وضــع الشــيء علــي أوالً 

نحـو معــین أي محبوســًا فكـان التعبیــر بــالحبس أخصـر وأفضــل، كمــا أن فیـه مراعــاة للمعنــي 

الجاعـــل فهــو الـــراهن  اللغــوي فــي المعنـــي االصــطالحي، كمـــا أن الحــابس هــو المـــرتهن أمــا

  والحبس یشمل الجعل ألن المرتهن یحبس العین بجعل الراهن إیاها محبوسة. 

: أن قولــه " الشــيء " یشــمل المــالي وغیــر المــالي، مــع أن المرهــون البــد أن یكــون ذا قیمــة ثانیــاً 

  مالیة لضمان الدین، فالمرتهن قد یلجأ لبیعها عند عدم السداد فكان التعریف غیر مانع. 

المصــباح المنیـر فــي غریــب الشـرح الكبیــر للرافعــي ألحمـد بــن محمــد ، ٦/٤٤لسـان العــرب  (١)

   .العظیم الشناويعبد/ ط دار المعارف/ تحقیق د/ ١/١١٨بن علي المقري الفیومي

مــا ملكتــه مــن جمیــع األشــیاء، وقــد كــان یطلــق قــدیمًا علــى الــذهب والفضــة ثــم  المــال لغــة: (٢)

. (معجـم مقـاییس اللغـة ألبـى الحسـین أحمــد ولـه قیمـة مادیـة أطلـق علـي كـل مـا یملـك یقتنـى

دار  –١٩٩١–١٤١١السـالم هـارون/ ط: األولـىعبد/ تحقیـق: ٥/٢٨٥بـن فـارس بـن زكریـا 

  الجیل) 

  =                          اختلفت الفقهاء في تعریفه علي أربعة آراء: المال شرعًا:

البحــر (إلیــه الطبــع ویمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة ".  أنــه " مــا یمیــل: للحنفیــة فقــالوا الــرأي األول=

/ط: الثانیــــة دار الكتــــاب ٥/٣٧٦الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق لــــزین الــــدین بــــن نجــــیم الحنفــــى

  )اإلسالمي



  
  

 
} ٢٤٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  ستیفاء منه أممكن اإلأي سواء وهو جنس في التعریف یشمل حبس الشيء المال

  .)١(كالمغصوب، ویشمل حبس الشيء المالي بحق كالرهن وبغیر حق ال 

                                                                                                                     

بلغـة السـالك ألقـرب المسـالك (: للمالكیـة قـالوا أنـه " كـل مـا یملـك شـرعًا ولـو قـل ". الرأي الثاني

 –١٣٧٣/ ط: األخیـرة  ٤/٧٤٢الصـاوى المـالكى  إلى مذهب اإلمام مالك ألحمد بـن محمـد

  .)مصطفى البابى الحلبى –١٩٥٢

ــرأي الثالــث: الحــاوي (للشــافعیة قــالوا أنــه " مــا كــان منتفعــًا بــه، أي مســتعدًا ألن ینتفــع بــه ".  ال

الكبیــر فــي فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي ألبــي الحســن علــي بــن 

/ تحقیــق: علــي ١٥/٤٤٩ري البغــدادي الشــهیر بالمــاورديمحمــد بــن محمــد بــن حبیــب البصــ

  .)دار الكتب العلمیة -م  ١٩٩٩ - ١٤١٩الموجود/ ط: األولىعبدمعوض، عادل 

مـا یبـاح نفعـه عرفه الحنابلة " بأنه ما یتموله الناس عـادة لطلـب الـربح" ، وقیـل: "  الرأي الرابع:

 نس بـــــن إدریـــــس البهـــــوتىكشـــــاف القنـــــاع عـــــن مـــــتن اإلقنـــــاع لمنصـــــور بـــــن یـــــو مطلقـــــًا ". (

مطالــب أولــي النهــي فــي شــرح غایــة المنتهــي ، دار الفكــر -١٩٨٢ – ١٤٠٢/ط: ٦/٢٦٢

  ) /ط: المكتب اإلسالمي٣/١٢لمصطفي بن سعد ابن عبیدة الرحیباني 

  :                  إال أن التعریف المذكور في المتن هو أرجح التعریفات لما یأتي

 تتناقض، فال تصلح معیارًا لتمییز المال عن غیر المال.  : أن طباع الناس تختلف و أوالً 

  : هناك أشیاء ذات قیمة مالیة یعافها الطبع وال یمكن ادخارها لوقت الحاجة كالثمار قبل ثانیاً 

  بدو صالحها فهي عدیمة الفائدة مع أنها أموال یتغالى بقیمتها باعتبار المآل ویصح بیعها.

  الیة وال یمیل إلیها الطبع كاألدویة، وال یمكن تداولها بین الناس. : هناك أشیاء ذات قیمة مثالثاً 

: هنــاك أشــیاء ذات قیمــة مالیــة یمیــل إلیهــا الطبــع إال أنــه ال یمكــن ادخارهــا لتســرع الفســاد رابعــاً 

  إلیها كالخضروات والثمار الطازجة.

شـيء غصـب الشـيء یغصـبه غصـبًا واغتصـبه أخـذه ظلمـًا، والغصـب أخـذ ال الغصب لغة:) (١

= الرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن تمــــیم عبــــدكتــــاب العــــین ألبــــي (ظلمــــًا وقهــــرًا. 

/ تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم السامرائي/ ط: دار ٤/٣٧٤الفراهیدي البصري =

الرزاق الحسـیني مرتضـي عبـد، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس لمحمـد بـن ومكتبة الهالل

  .)المطبعة الخیریة -١٣٠٦ي / ط: األول٣/٤٨٤الزبیدي 



  
  

 
} ٢٤٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

وهــو قیــد یحتــرز بــه عــن حــبس األشــیاء غیــر المالیــة إمــا لقلتهــا كحبــة قمــح وحفنــة 

تراب، أو لخستها ودناءتها كالحشرات التي ال نفع فیها، أو لحرمتها كـالخمر فهـي 

   لیست بمال متقوم عند المسلمین.

لمرتهن لشيء مالي بجعل الـراهن لـه وقوله (حبس شيء مالي) أي حبس ا       

   .محبوساً 

  )١(قوله (بحق): أي بشيء ثابت وواجب علي الراهن في ذمته وهو الدین.       

  والباء هنا للسببیة أي بسبب حق، وهو جنس في التعریف یشمل الحق المعلوم 

وما ال یمكـن اسـتیفاؤه  اؤه كالرهنویشمل الحق الذي یمكن استیف ،والحق المجهول

   .)١(المجحودكالحق 

                                                                                                                     

اتفـق جمهـور الفقهـاء الحنفیـة، والمالكیـة، والشـافعیة، والحنابلـة، والظاهریـة،  الغصب شـرعًا:    

والزیدیــة، واإلمامیــة، واالباضــیة علــى أنــه: االســتیالء علــى مــال الغیــر عــدوانًا وظلمــا وقهــرًا 

بكــر بــن مســعود الكاســانى  بــدائع الصــنائع فــى ترتیــب الشــرائع لعــالء الــدین أبــى(بغیــر حــق. 

اهللا محمـد بـن عبـدلمختصر خلیل ألبـى ، التاج واإلكلیل دار الكتب العلمیة -٧/١٤٣الحنفى

المطالــب  ، أســنىدار الكتــب العلمیــة –١٩٩٥ –١٤١٦ط: األولــى/ ٧/٣٠٧ یوســف المــواق

 -١٤٢٢/ ط: األولـــي ٢/٣٣٦شـــرح روض الطالـــب ألبـــي یحـــي زكریـــا األنصـــاري الشـــافعي

اهللا بـــن عبـــدالمغنـــى البـــن قدامـــه علـــى مختصـــر الخرقـــى لكتـــاب اإلســـالمي، دار ال -٢٠٠١

دار الكتــــب  -١٩٩٤ –١٤١٤/ط: األولــــى ٥/١٧٧أحمــــد بــــن محمــــد بــــن قدامــــه المقدســــي 

/ ط: دار الجیــل، ٦/٤٢٩العلمیــة، المحلــى ألبــى محمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم 

ط: مكتبـــة  /٣/٣٤٣عاني التـــاج المـــذهب ألحكـــام المـــذهب ألحمـــد بـــن قاســـم العنســـي الصـــن

نجـم الـدین جعفـر بـن الحسـن  الیمن، شرائع اإلسالم فى مسائل الحـالل والحـرام ألبـى القاسـم

 -مطبعة اآلداب -١٩٦٩ – ١٣٨٩ط: األولى  الحسین محمد على/عبد/ تحقیق: ٣/١٨٤

/ ط: ١٣/٤٣٣شـرح كتــاب النیـل وشــفاء العلیـل لمحمــد بـن یوســف أطفــیش ،النجـف األشــرف

   ).مكتبة اإلرشاد –١٩٧٢ –١٣٩٢الثانیة 

/ تحقیــق: محمــد عــوض/ ط:       ٣/٢٤١تهــذیب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي  )(١

  . ٧٧/ ١دار إحیاء التراث العربي، مختار الصحاح  -م٢٠٠١األولى 



  
  

 
} ٢٤٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

، ویحتــرز بــه  )٣(والحــد )٢(كالقصــاصعبدلــیس بحــق لل یحتــرز بــه عــن مــاوهــو قیــد 

   عن حبس شيء مالي بغیر حق كالمغصوب.

                                                                                                                     

العزیز عبدكشف األسرار شرح أصول البزدوي ل(. إنكار الحق مع العلم به :الحق المجحود )(١

/ ط: دار الكتـاب اإلسـالمي، وورد ٤/٣٣٠د بن محمد عالء الدین البخـاري الحنفـي بن أحم

فیــه " المكــابرة والجحــود اإلنكــار بعــد حصــول العلــم ووضــوح الــدلیل "، مطالــب أولــي النهــى 

، وورد فیه " الجحـود أن یعـرف بقلبـه وال یقـر بلسـانه "، المفـردات فـى غریـب القـرآن ١/٢٨٣

/ تحقیــق: صــفوت ١/١٨٧مــد المعــروف بالراغــب األصــفهاني ألبــي القاســم الحســین بــن مح

الـدار الشـامیة، وورد فیـه " الجحـود نفـي  -دار القلـم -ه ١٤١٢عدنان الداودي/ط: األولـى 

  ما فى القلب إثباته وٕاثبات ما فى القلب نفیه ".

القص والقطع، اقتص منه وأقصه أقاده، والقصاص القود وهو القتل بالقتل  القصاص لغة: (٢)

أو الجرح بالجرح مثًال بمثل؛ وهو أن یوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بـالنفس والجـرح 

المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة إبراهیم مصـطفي وأحمـد الزیـات وحامـد (بالجرح 

  ).١٠٤/ ١٨/ط دار الدعوة، تاج العروس ٢/٧٤٠القادر عبد

حنفیــة والمالكیــة والشــافعیة والحنابلــة والظاهریــة اتفــق جمهــور الفقهــاء ال القصــاص شــرعًا:     

تبیــین (والزیدیــة واإلمامیــة واإلباضــیة علــي أن القصــاص" أن یفعــل بالجــاني مثــل مــا فعــل". 

/ ط: الثانیـة ٦/١٠٦الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان ابن على الزیلعـى الحنفـى

د بـــن عرفـــه الدســـوقى المـــالكى حاشـــیة الدســـوقى لمحمـــد بـــن أحمـــدار الكتـــاب اإلســـالمي،  –

ـــى /٤/٢٥٥ اهللا محمـــد بـــن عبـــد، األم ألبـــي دار الكتـــب العلمیـــة –١٩٩٦ –١٤١٧ط: األول

مناف المطلبــي القرشــي عبــدالمطلب بــن عبــدإدریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع ابــن 

، المحلــى ٥/٥٣٣دار المعرفــة، كشــاف القنــاع  -م ١٩٩٠ -ه ١٤١٠/ ط:٧/٣٥٠المكــي 

، البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء األمصـار ألحمـد بـن یحیـى بـن ١١/١٧٢البن حزم 

، شــرح كتــاب النیــل ٤/١٨٠/ط: دار الكتــاب اإلســالمى، شــرائع اإلســالم ٦/٢١٧المرتضــى 

   .)١٥/٢٦٩وشفاء العلیل 

: الفصل بین كـل شـیئین، وحـد كـل شـئ منتهـاه، حـددُت الرجـل أقمـت علیـه الحـد، الحد لغة(٣) 

  =ألشــیاء بـــین تحریمهــا وتحلیلهــا، فكأنهــا فصـــلت بــین الحــالل والحـــرام. وحــدود اهللا تعــالى ا

حبیــب أبو ، القــاموس الفقهــي د. ســعدي ١٦٠، المعجــم الوســیط ص ٣/١٤٠لســان العــرب =(

  دار الفكر)  -١٩٨٨ -١٤٠٨/ ط: الثانیة ٨٢ص

ریـة والزیدیـة اتفق جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة والظاه الحد شرعًا:     

واإلمامیــة علــى تعریــف الحــد بأنــه "عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــًا هللا تعــالى لتمنــع مــن الوقــوع فــي 



  
  

 
} ٢٤٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

یمكن استیفاؤه منه): أي أخذ الحق (الدین) من الشيء المرهون (قوله        

(العین)، فالهاء في (استیفاؤه) راجعة إلي الحق، والهاء في (منه) راجعة للشيء 

  المرهون.  

مل استیفاء الحق كله أو بعضه، أما كله بأن تكون وهو جنس في التعریف یش

سقط قیمة الدین من العین ویرجع تقیمة العین تساوي قیمة الدین أو أعلي منه ف

أما بعضه بأن تكون قیمة العین أقل من  بالباقي علي الراهن إن تبقي شيء،

قیمة الدین وفي هذه الحالة یستوفي قیمة العین ویرجع بالباقي علي الراهن 

  ستیفاًء لباقي الدین.إ

  وهو قید یحترز به عما ال یمكن استیفاؤه وهو كل ما یفسد كالثلج، ویحترز به

    .ستیفاء منه كاألمانةال یمكن اإل عما 

  إال  الكاف لإلستقصاء ألن العین ال یمكن استیفاؤها من الرهن :)كالدین(قوله 

  ذ لیس المراد هنا سوي إذا صار دینًا حكمًا، فهي لیست للتمثیل ببعض األفراد إ

 أما لو أطلق أمكن جعل ،الدین، والداعي إلي هذا جعل الدین شامًال للعین

  )١(الكاف للتمثیل بأن یراد بالدین الدین حقیقة.

                                                                                                                     

اهللا بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي البلــدحي مجــد عبــداإلختیــار لتعلیــل المختــار ل(مثلهــا". 

مطبعـــة الحلبــــي،   -م ١٩٣٧ -ه ١٣٥٦/ ط: ٧٩/ ٤الفضـــل الحنفــــي المختـــار أبو الـــدین 

الجلیل عبــدح بدایــة المبتــدى لبرهــان الــدین أبــى الحســین علــى ابــن أبــى بكــر بــن الهدایــة شــر 

مصـــطفى البـــابى الحلبـــى، الثمـــر الـــدانى فـــى  –/ ط: األخیـــرة ٥/٢١٠الرشـــدانى المیرغینـــانى

/ ط: ٥٦٨السـمیع اآلبـى الزهـرى ص عبدتقریب المعانى شرح رسالة ابن أبى زیـد القیروانـى 

، المبدع فى شرح المقنع ألبـى إسـحاق برهـان ١٨٤/ ١٣ر دار الكتب العلمیة، الحاوي الكبی

ـــدالـــدین إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن  / ط: ٣٦٥/ ٧اهللا بـــن محمـــد بـــن مفلـــح المـــؤرخ الحنبلـــى عب

، ١٣٩/ ٦البحـر الزخـار ، ١٢/٣المكتب اإلسالمى، المحلي البـن حـزم  -١٩٨٢- ١٤٠٢

  ). ٤/١٣٦شرائع اإلسالم 

  . ٦/٤٧٨حاشیة رد المحتار  )(١



  
  

 
} ٢٤٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  :الرأي الثاني

: حیث قالوا بأنه بذل من له البیع ما یباع أو غررًا ولو ) ٢(واإلباضیة )١(للمالكیة

 اشترط في العقد وثیقًة بحق. 

  :شرح التعریف

  )٣(.قوله (بذل) أي اإلعطاء والجود، وهو نقیض المنع      

  وهو جنس في التعریف یشمل بذل من یحق له البیع ومن ال یحق له البیع، 

وما  )٤(ویشمل بذل ما یجوز بیعه وما ال یجوز بیعه، ویشمل بذل ما فیه غرر

لي سبیل الوثیقة، وما خال عن الغرر، وما دفع علي سبیل والوثیقة وما دفع ال ع

   .غیر موجود وأاشترط في العقد وما لم یشترط فیه، وما كان وثیقة بحق موجود 

                                                 

حاشــیة العــدوى لعلــى أحمــد بــن مكــرم اهللا الصــعیدى علــى كفایــة ، ٦/٥٣٨ج واإلكلیــل التــا )(١

دار  –١٩٧٧ –١٤١٧ط: األولــى/٢/٢٧٠الطالــب الربــانى لرســالة ابــن أبــى زیــد القیروانــى 

وورد تعریفه أیضًا بأنه " مال قبضه توثقًا به في دین " ، إال أنه قد اعترض الكتب العلمیة، 

رهن بالمعني اإلسمي وهو ال یتناول الرهن بحال ألنه اسم، والشائع علیه: بأن هذا تعریف لل

فــــي عــــرف الفقهــــاء اســــتعماله بــــالمعني المصــــدري؛ ألن اإلعطــــاء مصــــدر وهمــــا متباینــــان. 

الرحمن المغربـى المعـروف عبـداهللا محمد بـن عبدالجلیل لشرح مختصر خلیل ألبى مواهب (

ار الكتــب العلمیــة، الخرشــى علــى د –١٩٩٥ –١٤١٦/ ط: األولــى ٥/٣بالحطــاب الرعینــى 

  )دار الفكر/ ط: ٥/٢٣٦ اهللا بن على الخرشى المالكىعبدمختصر سیدى خلیل لمحمد بن 

، وورد فیه " الرهن بـذل مـن لـه البیـع مـا یبـاع بحـق  ١١/٥شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  (٢)

مـن الصـداق علق إلیه "، وقد اعترض علیه بأنه غیر مانع حیث إنه یشمل النصـف الثـاني 

علــي قــول مــن یقــول بأنــه متوقــف علــي الــدخول، ویشــمل البیــع الموقــوف وكــل مــال موقــوف 

  لحق. 

  . ١١/٥٠،  لسان العرب ١/٢١٦، معجم مقاییس اللغة ٨/١٨٧كتاب العین  )(٣

ــة: )(٤ الخطــر والخدیعــة، غــره یغــره غــرًا وغــرورًا أي أطمعــه بالباطــل وخدعــه، وفیــه  الغــرر لغ

  =مجمل اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن (و ماله للهالك. تعریض المرء نفسه أ

  ١٩٨٦ –١٤٠٦ثانیــــة المحســــن ســــلطان/ ط: العبد/ تحقیــــق: زهیــــر ٣/٢٧٢زكریــــا اللغــــوى = 

  / ط: دار الكتاب اإلسالمي).٢/١٠٠مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط للفیروزآبادي 

والشافعیة والحنابلة والظاهریة علي أنـه: مـا اتفق جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة  الغرر شرعًا:

، ٦/٥١٢شــرح فــتح القــدیر (طــوي عنــك علمــه وتــردد بــین أمــرین متضــادین الوجــود والعــدم.



  
  

 
} ٢٤٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  .)الخنزیرو كل ما ال یمكن بیعه كالخمر ( وهو قید یحترز به عما ال یمكن بذله 

 ي من یحق له بیع العین، وهو، أ)١(وهو ضد الشراء من له البیع)(قوله         

وكل من توافرت فیه شروط البائع من البلوغ والعقل  زمیِّ والصبي المالمكلف 

   .ویتوقف علي إجازة ولیهموالسفیه  والرشد، فیصح من الممیز

وهو جنس في التعریف یشمل بذل من له البیع كل ما یمكن بیعه وما ال یمكن 

الغرر وما لم یشتمل علیه، ویشمل ما دفع علي بیعه، ویشمل ما اشتمل علي 

الوثیقة، ویشمل ما اشترط في العقد وما لم  ة وما دفع ال علي سبیلسبیل والوثیق

  غیر موجود.    وأیشترط فیه، ویشمل ما كان وثیقة بحق موجود 

    ،)٢(زالممیِّ  والصبي غیروهو قید یحترز به عن بذل من لیس له البیع كالمجنون 

  رهنه، علي أي ما یمكن بیعه، فكل ما أمكن بیعه أمكن  قوله (ما یباع):       

فیدخل فیه الطاهر المنتفع  ؛أنه یشترط في المرهون ما یشترط في الشيء المبیع

  به المقدور علي تسلیمه المعلوم غیر المنهي عنه.   

ویشمل ما اشتمل علي الغرر وما لم یشتمل علیه، ویشمل ما دفع علي سبیل 

عقد وما لم یشترط والوثیقة وما دفع ال علي سبیل الوثیقة، ویشمل ما اشترط في ال

  غیر موجود.  وأفیه، ویشمل ما كان وثیقة بحق موجود 

وهوقید یحترز به عن كل ما ال یمكن بیعه فال یصح رهن الخمر والمیتة 

   )٣(والخنزیر ونحوها.

                                                                                                                     

/ ٩/٢٤٥المجموع شرح المهذب ألبى زكریا محى الدین بـن شـرف النـووى  ،٥/٦٩الخرشي 

  .  )٨/٣٤٣، المحلى البن حزم ٤/٢٣مطبعة اإلمام، المبدع البن مفلح 

ـــن أحمـــد الزمخشـــري جـــار اهللا  )(١ ـــن عمـــرو ب / ١/٨٧أســـاس البالغـــة ألبـــي القاســـم محمـــود ب

دار الكتــب العلمیــة، لســان  -١٩٩٨-١٤١٩تحقیــق: محمــد باســل عیــون الســود/ط: األولــى

  . ٨/٢٣العرب 

  .٢/٢٧٠حاشیة العدوي  )(٢

  . ٢/٢٧٠، حاشیة العدوي  ٥/٣مواهب الجلیل  ) (٣



  
  

 
} ٢٤٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

المراد به هنا الغرر الیسیر ألنه یمكن أن یغتفر،  قوله (أو غررًا):       

أخذه بما فیه غرر له باألولي وثیقة فجاز فالمرتهن من حقه أن یدفع ماله بغیر 

ألنه شيء في الجملة وهو خیر من ال شيء، ویكون المرهون المشتمل علي 

الغرر وثیقة عند المرتهن علي حقه الثابت في ذمة الراهن فله حبسه إلي أن 

  یستوفي حقه منه أو من منافعه. 

  د إذا لم یقارن والشار  )١(وهو معطوف علي قوله (ما یباع) فیجوز رهن اآلبق

  )٢(عقدة البیع بال خالف، لكن البد أن یكون اآلبق مقبوضًا حال حصول المانع.

 ع ال علي سبیل الوثیقة، ویشمل ماوهو یشمل ما دفع علي سبیل والوثیقة وما دف

  معدوم. وأاشترط في العقد وما لم یشترط فیه، ویشمل ما كان وثیقة بحق موجود 

  فال د غرره، وهو ما كان فیه الغرر كثیرًا كالجنینوهو قید یحترز به عما اشت

  یصح رهنه لقوة الغرر فیه. 

ِفي واألخذ بالثقة  اِإلحكامالوثیقة  :)ولو اشترط في العقد وثیقة(قوله        

فلو من سداد الراهن للدین،  یثق، أي أن العین المرهونة تعطي للمرتهن ل)٣(اَألمر

فعقد ، المرتهن یبیع الرهن ویستوفي دینه منه الدین فإنب الوفاء عجز الراهن عن

   الرهن من عقود التوثیقات.

 .غیر موجود وأجنس في التعریف یشمل ما كان وثیقة بحق موجود  وهو

                                                 

  )   ١٠/٣لسان العرب (، یأبق ویأبق، إبقًا، وٕاباقًا إذا هرب. : مصدر أبق العبداإلباق لغة(١) 

حاشـیة (تمردًا ممـن هـو فـي یـده مـن غیـر خـوف وال كـد فـي العمـل. عبـدانطالق ال اإلباق شرعًا:

 .)٢/٣٤٥، مغني المحتاج ٤/١٢٧، حاشیة الدسوقي ٤/٣٢٥رد المحتار 

  .٥/٢٣٦، الخرشي ٢/٢٧٠، حاشیة العدوي  ٥/٣مواهب الجلیل  )(٢

/ ٤/١٥٦٢الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة إلســماعیل ابــن حمــاد الجــوهري الفــارابي  )(٣

  دار العلم للمالیین. -م  ١٩٨٧ -  ه١٤٠٧الغفور عطار/ ط: الرابعة عبدتحقیق: أحمد 



  
  

 
} ٢٥٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

   )١(وهو قید یخرج به ما دفع ال علي سبیل التوثیق بل علي سبیل الملك كالبیع

                                                 

ـــع والشـــراء فهـــو مـــن  البیـــع لغـــًة: (١) ـــق علـــي البی بعـــت الشـــيء أبیعـــه بیعـــًا أي شـــریته، ویطل

  ).١/٦٩، المصباح المنیر١/٤٠١لسان العرب (مبادلة مال بمال. األضداد، واألصل فیه 

  اختلف الفقهاء في تعریفه علي أربعة آراء: البیع شرعًا:

: لجمهور الفقهاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة قالوا بأنه "مبادلة مـال بمـال الرأي األول

، ورد فیهمـا أنـه "مبادلـة ٥/٢٧٧، البحـر الرائـق ٤/٢تبیین الحقائق (علي وجه وخصوص". 

المال بالمال بالتراضي بطریق اإلكتساب"، مغنى المحتاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج لمحمـد 

/ط: ٢/٣٢٢الشـــربینى الخطیـــب علـــى مـــتن المنهـــاج ألبـــى زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف النـــووى 

ملیكًا ، ورد فیه " أنه مبادلة مال بمال ت٣/٤٨٠مصطفى البابى الحلبى، المغني البن قدامه 

  بأنه "معاوضة مال بمال") . ٢٣٢/ ٧وتملكًا "، المحلي البن حزم 

  : للمالكیة قالوا بأنه عقد معاوضة علي غیر منافع وال متعة لذة ذو مكایسة أحد الرأي الثاني

، شــرح حــدود ابــن عرفــه ٥/٥الخرشــي (عوضــیه غیــر ذهــب وال فضــة معــین غیــر العــین فیــه. 

اهللا محمد األنصـارى عبدیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفه ألبى الموسوم الهدایة الكافیة الشاف

.)دار الغـرب اإلسـالمى -١٩٩٣األجفـان/ ط: األولـى أبو / تحقیق: محمـد ١/٢٣٢الرصاع 

                

: للزیدیــة واإلمامیــة قــالوا بأنــه " اإلیجــاب والقبــول الــداالن علــى نقــل الملــك بعــوض الــرأي الثالــث

ــــوم بشــــروط مخصوصــــة ".  ــــول٤/٢٨٩الزخــــار  البحــــر(معل   = ، ورد فیــــه أنــــه " إیجــــاب وقب

بشروط مخصوصة "، الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العـاملي  =

  دار إحیاء التراث العربي).  -١٩٨٣ -١٤٠٣/ط: الثالثة ٣/٢٢١الجبعي 

عـوض علیـه وهـو لإلباضیة قالوا بأنه " إخراج الشئ من ملك على بـدل لـه قیمـة یت الرأي الرابع:

  . )٨/٥شرح كتاب النیل وشفاء العلیل (عین ملك ". 

ویمكنني القول بأن التعریـف المختـار هـو تعریـف جمهـور الفقهـاء القائـل بـأن البیـع "مبادلـة مـال 

بمال علي وجه مخصوص"، حیث إنه أوضح المقصود بـالبیع بأخصـر األلفـاظ وأدلهـا علـي 

اقـدین، كمـا أنـه تعریـف جـامع مـانع وذلـك الشـتماله المطلوب أنه تملیك العوضین لكال المتع

علـي جمیـع أركـان العقـد العاقـدین والمعقـود علیـه والصـیغة وٕان لـم یكـن نصـًا، كمـا أنـه عبــر 



  
  

 
} ٢٥١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

سـبیل  مـا دفـع علـيویخـرج بـه  ،)١(ركالمسـتأجَ اإلنتفـاع دفع علـي سـبیل ما أو ، 

   )١(الصانع. والمصنوع في ید )٢( األمانة كالودیعة

                                                                                                                     

عن حقیقة المعقود علیه بأنه مال، لیمنع من دخول ما لیس بمـال أصـًال كـالخمر والخنزیـر، 

 .ادلة منفعة بمالولیمنع من دخول العقد علي المنافع، كاإلجارة فهي مب

العوض، وآجرت األجیر وأجرته بالمد والقصر أعطیته أجرتـه، وسـمى الثـواب  اإلجارة لغة:) (١

  ). ١/٥، المصباح المنیر ٤/١٠لسان العرب (على طاعته.عبدأجرًا ألن اهللا تعالى یعوض ال

ـــة، اإلجـــارة شـــرعًا: ـــة، والمالكیـــة، والشـــافعیة، والحنابل والظاهریـــة،  اتفـــق جمهـــور الفقهـــاء الحنفی

والزیدیة، واإلمامیة، واإلباضیة علي أنها "عقـد معاوضـة علـى تملیـك منفعـة بعـوض بشـروط 

 ٥/٢٦١، نهایــة المحتــاج ٧/٧٩٣، التــاج واإلكلیــل ٤/٢٠١بــدائع الصــنائع (مخصوصــة ". 

، الروضــة ٣/٦٨، التـاج المـذهب ٧/٥١٨، المحلـى البـن حــزم ٤/٤٠٦المبـدع شـرح المقنــع 

  ).١٠/٩كتاب النیل وشفاء العلیل  ، شرح٤/٣٢٧البهیة 

واحدة الودائع، ودع یدع ودعًا صـار إلـي الدعـة والسـكون أي سـكن واسـتقر، : الودیعة لغةً  (٢)

یقـــال أودعـــه مــــاًال أي دفعـــه إلیـــه لیكــــون ودیعـــة عنـــده، وأیضــــًا َقِبلَـــُه منـــه ودیعــــًة فهـــو مــــن 

، مختــار الصــحاح ٢/١٠٢١األضــداد، واســتودعه ودیعــًة اســتحفظه إیاهــا. (المعجــم الوســیط 

١/٣٣٥.(              

اتفـق جمهـور الفقهـاء الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة والظاهریـة والزیدیـة  الودیعة شـرعًا: 

واإلیـداع توكیـل = =واإلمامیة واإلباضیة علي أن الودیعة مال وكل علي حفظه بـال عـوض،

 بـــــن محمـــــود البـــــابرتىألكمـــــل الـــــدین محمـــــد  شـــــرح العنایـــــة علـــــى الهدایـــــة(بحفـــــظ المـــــال. 

الكبیـر ألبـى البركـات سـیدى أحمـد بـن محمـد الشـرح ، /ط: دار إحیاء التراث العربـى٨/٤٨٤

أســــني  دار الكتــــب العلمیــــة، -١٩٩٦–١٤١٧/ط: األولــــى٣/٤١٩الــــدردیر العــــدوى الشــــهیر

محمــد بـن مفلــح بـن محمــد بـن مفــرج شـمس الــدین المقدســي لكتــاب الفـروع ، ٣/٧٤المطالـب 

ــــــى الصــــــالح ــــــي الرامین ــــــق:٧/٢١٠ي الحنبل ــــــد / تحقی ــــــى/ ط: اهللا التركــــــيعب  -١٤٢٤ األول

ــــدع مؤسســــة الرســــالة -٢٠٠٣ ــــي البــــن حــــزم ٥/٨٥، المب ر ، الســــیل الجــــرا٧/١٣٧، المحل

 اهللا الشـــوكاني الیمنـــيعبـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ابـــن األزهـــار لمحمـــد حـــدائق علـــى المتـــدفق

رح كتــاب النیــل وشــفاء ، شــ٤/٢٢٩، الروضــة البهیــة دار ابــن حــزم  –/ ط: األولــي ١/٦٥٢

  ).٩/٤٤٧العلیل 



  
  

 
} ٢٥٢ {
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  د أو ما كان علي شرف الوجود والمراد به الحق الموجو  بحق):(قوله       

  التركات المستقبلة، وقوله (بحق) متعلق بقوله (وثیقة)، فالباء للسببیة أو كرهن 

  وثقًا به في حق.وتعلقه ببذل، والمعني أن الرهن یكون مت )في(بمعني 

شرف  عليوهو قید یحترز به عما كان وثیقة بحق معدوم أي غیر موجود أو 

)٢(لوجود.ا
   

                                                                                                                     

على رسالة ابن أبى زید القیروانى ألحمد بن غنـیم  ، الفواكه الدواني٦/٥٣٨التاج واإلكلیل  )(١

ــــا النفــــراوى المــــالكى  دار الكتــــب  –١٩٩٧ –١٤١٨/ ط: األولــــى ٢/٦٦ابــــن ســــالم بــــن مهن

  العلمیة.

  .٥/٢٣٦الخرشي  )(٢



  
  

 
} ٢٥٣ {
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  :الرأي الثالث

حیث قالوا إنه " جعل عین  :)٤(واإلمامیة ) ٣(والزیدیة )٢(والحنابلة )١(للشافعیة

  مال وثیقة بدین لیستوفي منها عند تعذر وفائه".

  :شرح التعریف

لتعریف اأي وضع الشيء علي نحو معین، وهو جنس في  :)علج(قوله       

یشمل جعل كل ما له قیمة مالیة وما لیس له قیمة مالیة، ویشمل ما كان 

لإلستیثاق وما لم یكن لإلستیثاق، وما أمكن اإلستیفاء منه وما لم یمكن اإلستیفاء 

  هن.وهو قید یحترز به عما ال یمكن وضعه علي هیئة الر ، )٥(كالموقوفمنه 

: أي المرهون وهو كل ما له قیمة مالیة، وهو یشمل ما )عین مال(قوله        

جعل لإلستیثاق وما لم یجعل لإلستیثاق، ویشمل ما أمكن اإلستیفاء منه وما لم 

  . یمكن اإلستیفاء منه

                                                 

فى الفقه على مذهب اإلمام الشافعى لشمس الدین محمـد نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  )(١

ـــــــدین الرملـــــــى المنـــــــوفى المصـــــــرى  ابـــــــن أبـــــــى العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن حمـــــــزة بـــــــن شـــــــهاب ال

/ ط: مصطفى البابى الحلبـى، حاشـیة الجمـل علـى شـرح المـنهج لسـلیمان ٤/٢٣٣األنصارى

ى /ط: مصــطفى محمــد، البجیرمــى علــ٣/٢٦٣الجمــل علــى شــرح المــنهج لزكریــا األنصــارى 

 – ١٩٩٦ - ١٤١٧/ ط: األولــى  ٣/٦٩الخطیــب لســلیمان بــن محمــد بــن عمــر البجیرمــى 

  دار الكتب العلمیة .

، وورد فیه " الرهن المال الذي یجعل وثیقـة بالـدین لیسـتوفي مـن ٤/١٥المغنى البن قدامة  (٢)

  ثمنه إن تعذر اإلستیفاء ممن هو علیه ".

جعــل المــال وثیقــة فــي الــدین یســتوفي منــه عنــد ، وورد فیــه " الــرهن ٥/١١٠البحــر الزخــار  (٣)

  تعذره ممن هو علیه ".

  ، وورد فیها " الرهن هو وثیقة بالدین ".٤/٥١، الروضة البهیة ٢/٦٦شرائع اإلسالم  (٤)

التقریـر ، ٧/٥٩شـرح فـتح القـدیر(الموقوف: أي الصادر من ناقص األهلیة ناقص الوالیـة.  )(٥

اج ابـن حمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر اهللا شمس الدین عبد يبأل والتحبیر

  ).دار الكتب العلمیة - م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣: الثانیة / ط٣/١٦١الموقت الحنفي 



  
  

 
} ٢٥٤ {
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  وهو قید یحترز به عن عما لیس له قیمة مالیة نحو القمحة والقمحتین. 

  ) ١(جعل المالك أو من یقوم مقامه عینًا مالیًة وثیقة. أي )جعل عین مال(وقوله 

بخالف المرهون فال  ،وهو المرهون به ولو منفعة :)وثیقة بدین(قوله        

 اإلستیفاء منه یصح كونه منفعة، ویشمل كل ما أمكن اإلستیفاء منه وما لم یمكن

  )٢(.وهو قید یحترز به عما وضع لغیر اإلستیثاق كالتملیكات واألمانات

أي لیأخذ منها مقدار الدین، ) وثیقة(تفسیر لقوله  :)لیستوفي منها(قوله        

ستیفاء كل الدین إالمرتهن، وهذا یشمل  وفیه بیان للغایة من جعل العین تحت ید

أو بعضه منها، وهذا إذا كانت العین مساویة للدین أو أكثر أو أقل منه، فال یلزم 

وهذا یؤید أن (من) لإلبتداء ال للتبعیض؛ ألنها لو كون المرهون علي قدر الدین، 

كانت للتبعیض للزم أن یكون الرهن أكثر من الدین مع أنه لیس بالزم إال في 

  .رهن ولي علي مال محجور

  المغصوب.كستیفاء منه وهو غیر المملوك وهو قید یحترز به عما ال یصح اإل

لي سداد الدین حتي حلول أي عند عدم قدرة الراهن ع :)عند تعذر وفائه(قوله 

 آداء الممتنع من )٣(األجل، وهذا لیس بقید بل جري مجري الغالب، وللحاكم تعزیر

    )١(.دین علیه بعد طلب مستحقه منه إلي أن یبیع المرهون بحبس أو ضرب

                                                 

  .٤/٢٣٣، نهایة المحتاج ٣/٦٩البجیرمي علي الخطیب  (١)

  .٣/٢٦٣حاشیة الجمل  )(٢

ون الحـد لـردع الجـاني عـن د : التْأدیـبهوَأصـل ،عـزره یعـزره عـزرًا: ردَّه ،اللوم التعزیر لغة: )(٣

).٤/٥٦١، لسـان العـرب ٤/٣١١معجـم مقـاییس اللغـة (المعصیة، وقیل هو أشـد الضـرب. 

                  

اتفــــق جمهــــور الفقهــــاء الحنفیــــة والمالكیــــة والشــــافعیة والحنابلــــة والظاهریــــة  التعزیــــر شــــرعًا:    

ة سـواٌء أكانـت حًقـا ِللَّـِه َوال كفَّـار  اال حـد فیهـ معصـیة تأدیـٌب علـىوالزیدیة واإلمامیة علـي أنـه 

وِر، كتعـــالى أم آلدمـــٍي  ـــزُّ ـــیس بقـــذٍف وشـــهادِة ال ـــبُّ بمـــا ل ـــو السَّ ـــُرُه وأمـــاال ُیَق ـــُه َوال أكث = دَُّر أقُل

جنُســُه فــال یخــتص بســوٍط أو حــٍد أو حــبٍس أو غیــره بــل بحســب اجتهــاد اإلمــام علــى قــدر =

لـــدین أحمــد بـــن إدریـــس بـــن ألبــي العبـــاس شـــهاب ا ، الـــذخیرة٥/٤٤البحـــر الرائـــق (. الجنایــة



  
  

 
} ٢٥٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  بین التعریفات الموازنة

فإنه تعریف للرهن وشرح تعریفاتهم شرحًا وافیًا لبعد عرض آراء الفقهاء السابقة 

  -یتضح لي ما یلي:

جمیع اآلراء نصت في تعریفاتها علي أن عقد الرهن من عقود التوثیقات  :أوالً 

الرهن في ف ،حیث یستوثق المرتهن بالعین المرهونة من سداد الراهن للدین

  مقابل حق للمرتهن علي الراهن أال وهو الدین.

مطالب بسداد الدین  كافة اآلراء بینت أن مقتضي عقد الرهن أن الراهن :ثانیاً 

قبل حلول األجل، فإذا حل ولم یوِف فالمرتهن یستوفي من العین 

المرهونة، إال أن المالكیة لم یصرحوا بذلك وٕان كان هذا یفهم ضمنًا من 

  ه وثیقة بحق.لو ق

ركان عقد الرهن ما بین أل مفي تضمین تعریفاتهالفقهاء  مذاهبتباینت  :ثالثاً 

؛ فقد اهتم تعریف الحنفیة أصالً  غیر مذكور مذكور صراحًة أو ضمنًا أو

، وأما الصیغة  بذكر المرتهن والمعقود علیه (العین والدین) صراحةً 

والراهن فضمنًا؛ حیث إن أي عقد البد له من صیغة تدل علیه وتمیزه عن 

غیره من العقود، كما أن أي عقد ینعقد بإرادتین البد له من طرفین موجب 

لحبس یسبقه إعطاء وهذا یكون بفعل الراهن فأغني عن أن ا وقابل، فضالً 

  ذلك عن ذكره صراحًة مما یجعل التعریف جامعًا. 

   وكذلك تعریف الشافعیة والحنابلة والزیدیة واإلمامیة فقد صرحوا بذكر الراهن

  والمرتهن والمعقود علیه، وذكروا الصیغة ضمنًا.   

                                                                                                                     

دار  -١٩٩٤/تحقیـق: محمـد حجـي/ط: األولـى ١/١١٨الرحمن المالكي الشهیر بالقرافيعبد

، المحلـــي البـــن ٦/٢٢٠، مطالــب أولـــي النهـــي ٤/١٦١، أســـني المطالـــب الغــرب اإلســـالمي

البهیــــة  الـــدرر شـــرح المضــــیة ، الـــدراري١/٨٧٠، الســـیل الجــــرار للشـــوكاني ١٢/٣٧٨حـــزم 

 -ه١٤٠٧/ ط: األولـــى٢/٤٠١الیمنـــي الشـــوكاني اهللاعبـــد بـــن محمـــد بـــنا علـــي بـــن لمحمـــد

  العلمیة) الكتب دار –م١٩٨٧

  .٣/٦٩، البجیرمي علي الخطیب ٣/٢٦٣حاشیة الجمل  (١)



  
  

 
} ٢٥٦ {
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لذكر المرتهن ال صراحة وال  وهذا بخالف رأي المالكیة واإلباضیة فلم یتعرضوا

  ضمنا مما جعل تعریفهم غیر جامع لجمیع أفراد المعرف. 

الحنفیة عن الرهن بأنه عبر ففي تعبیرها عن الرهن  المذاهباختلفت  :رابعاً 

حبس، والمالكیة واإلباضیة عبروا عنه بأنه بذل، والشافعیة والحنابلة 

شك أن التعبیر عنه بأنه والزیدیة واإلمامیة عبروا عنه بأنه جعل، وال 

حبس أدق وأفضل ألن فیه اندراج للمعني اللغوي في المعني 

اإلصطالحي، كما أن الحبس أشمل من البذل والجعل؛ ألن البذل مجرد 

، والجعل یعني ةقیثعقد و إعطاء دون استدامته وهذا یتنافي مع كونه 

أو عدم  حیازة المرتهن له دوامنًا لسداد الدین إال أنه یعم اوضعه ضم

  .لإلستیثاقحیازته وهذا یتنافي مع كونه 

اختلفت اآلراء بناء علي اختالفهم في التعبیر عنه بأنه حبس أو بذل أو  :خامساً 

جعل في استرداد المرهون، فمن قال بأنه حبس فإنه یمنع الراهن من 

استرداد المرهون لإلنتفاع به وال یكتفي بقبضه حین العقد، ومن قال بأنه 

جعل فإنه یجیز استرداد الراهن للمرهون لإلنتفاع به ویكتفي بذل أو 

  بمجرد حصول القبض وقت التعاقد. 

 ،انفرد المالكیة بإجازة رهن الغرر إن كان یسیرًا؛ وهذا إما لكونه مغتفراً  :سادساً 

 فمن باب أولي جوازالمرتهن من حقه أن یدفع ماله بغیر وثیقة  وٕاما لكون

مما  جهالة وهي قد تفضي إلي المنازعة ن الغررأخذه بما فیه غرر، إال أ

  یقدح في صحة العقد.

) الرهن علي الحنابلة والزیدیة واإلمامیةقصر الرأي الثالث (الشافعیة و  :سابعاً 

بالدین، وهذا یجعل تعریفهم غیر جامع، في حین أن بقیة  رهن العین

ن الدین رهن العین بالدین بل شملت رهن العین وره تقتصر علياآلراء لم 

  جامعًا.   فكان

علي أن الرهن یجري في كل ما له قیمة مالیة، فكل اتفقت اآلراء  :ثامناً 

  ما جاز بیعه جاز رهنه.
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بینت جمیع اآلراء أن كل من الراهن والمرتهن یشترط فیهما ما  :تاسعاً 

  یشترط في العاقدین في البیع، فكل من یجوز بیعه یجوز رهنه.

  

  ارالرأي المخت

والمقارنة بینها فإنه یتضح أن التعریف المختار وشرحها آراء الفقهاء بعد عرض 

حبس شيء مالي بحق یمكن استیفاؤه منه  هو تعریف الحنفیة القائل بأن الرهن "

  " وذلك لألسباب التالیة: كالدین

أنه راعى المعنى اللغوي في المعنى اإلصطالحي بأدق األلفاظ الدالة على  :أوالً 

ثرها اختصارًا، فالتعبیر بالحبس أخصر من البذل والجعل ذلك وأشملها وأك

  كما أنه یشملهما.  

وٕان كان بعضها  ،أنه تعریف جامع حیث شمل جمیع أركان عقد الرهن :ثانیاً 

  .ضمناً  اً وبعضها مذكور  صراحةً  اً مذكور 

اشتمل علي حیث منع من جریان الرهن في كل ما  ؛أنه تعریف مانع :ثالثاً 

منع من رهن ما لیس له قیمة مالیة، كما منع من سیرًا، و الغرر وٕان كان ی

  رهن ما له قیمة مالیة وال یمكن اإلستیفاء منه.

تعبیر؛  دقستیثاق بأهذا التعریف عبر عن كون عقد الرهن من عقود اإل :رابعاً 

حیث عرف الرهن بالحبس وهذا یقتضي استدامة حبس المرتهن للعین 

خالف من قال بمجرد القبض وقت المرهونة طول مدة العقد، وهذا ب

، وال یؤمن یحقق اإلستیثاق الذي شرع من أجله عقد الرهن حیث ال التعاقد

  . به الجحود واإلنكار

التعریف اهتم بكل من الراهن والمرتهن والعین المرهونة علي هذا  :خامساً 

بخالف باقي التعریفات حیث اهتمت بالراهن فقط فأجازوا استرداد ، السواء

فاكتفوا بالقبض وقت  ،ن للعین المرهونة وعدم حبس المرتهن لهاالراه
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، مما قد یترتب علیه جانب الراهن دون المرتهنل مراعاةوهذا فیه  ،العقد

  .إجحاف حق المرتهن

  

  نيالمطلب الثا

  والقانون  علماء اللغة من منظورحقیقة الرسمیة 

  :علماء اللغة من منظورحقیقة الرسمیة : أوالً 

: م علي كذاالشيء یرسمه رْسمًا أي خطه، ورس َرَسمَ مأخوذة من  ًة:الرسمیة لغ

رَسم و  الكتاب: كتْبُته، وهذا الكتاب برسم فالن أي بخطه، ورسمتُ ، كتب وخط

رسم خطة  أي رسم معالَم الطَّریق، و خطًة أو تصمیًما لتنفیذ شيءله تصوًُّرا: أعّد 

  . لهعمل 

  )١.(ان من آثارها الصقًا باألرضوالرسم: األثر، ومنه رسم الدار أي ما ك

منتسب إلى الدولة وجاء على وهو كل عمل َرْسِمّي اسم منسوب إلى َرْسم: و 

ومنه ، أصدرت الدولة بیاًنا رسمی�او ، عمل بالٌغ رسميّ  :، كقولهأصولها المقّررة

بخالف التعلیم وهذا هو التعلیم الذي تؤمِّنه الدولة للمواطنین، و التَّعلیم الرسمّي: 

   .شبه رسمّي: قریب من الرسميّ و  ،الخاص

موظف  أو َرُجل رسميّ و  ،بال قیودأو  الرسمّیاتو غیر رسمّي: خاٍل من التكّلف و 

   .یمثل الدولة في أعماله وأقوالهالذي رجل وهو الرسمّي: 

عامٍَّة ما  فیها موظٌَّف عام أو شخص ُمكلَّف بخدمةٍ  یثبتالورقة الرَّسمیَّة: ورقة و 

  في حدود اختصاصه.و یه أو بحضوره على ید تتمّ 

ر     )٢(الموثَّقة على ید الموثِّقین في حدود اختصاصاتهم. ةالُعقود الرَّسمیَّة: المحرَّ

  

                                                 

  .٣٢/٢٥٦، تاج العروس ١/٢٢٧، المصباح المنیر ١/١٢٢مختار الصحاح  )(١

  .٢/٨٨٩، معجم اللغة العربیة المعاصرة ١/٣٤٥المعجم الوسیط  )(٢
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  : القانونمن منظور علماء حقیقة الرسمیة : ثانیاً 

تعني إبرام العقد وفقًا للشكل الذي رسمه  :الرسمیة في اصطالح القانونیین

رسمي ویذكر في هذا المحرر البیانات الالزمة  القانون، بأن یفرغ في محرر

  لتخصیص الرهن بتحدید كل من العقار المرهون والدین المضمون.

؛ حیث إن لصحته شرطاً وٕانما  والرسمیة في عقد الرهن الرسمي لیست أداة إلثباته

الرهن الرسمي لیس عقدًا رضائیًا یتم بمجرد توافق إرادتین ورضا طرفیه بانعقاده، 

   .جب أن یفرغ هذا الرضا في محرر رسمي وٕاال استحال انعقاد العقدوٕانما ی

  "   " ال ینعقد الرهن إال إذا كان بورقة رسمیة أنه ١٠٣٠وقد ورد هذا في المادة 

 ٦٨المقررة في القانون ویحرر هذا العقد في أحد مكاتب التوثیق وفقًا لإلجراءات 

  .١٩٥٧لسنة 

یة الراهن من تسرعه في إبرام العقد دون أن واشتراط الرسمیة في عقد الرهن لحما

یدرك خطورته، فالرسمیة بما تتطلبه من وقت وٕاجراءات من شأنها أن تعطي 

  لتبصیر الراهن من مغبة ما سیقدم علیه. و  مر،األ في للتفكیرالراهن فرصة 

  أیضًا لحمایة المدین فال یرهن من عقاراته إال ما یلزم لضمان الدین المحدد في

  وتظل باقي العقارات طلیقة من قید الرهن.العقد 

كما أنه یحقق مصلحة الغیر الذي یرغب في التعامل علي العقار إذ في إمكانهم 

  أن یكتشفوا ویتبینوا مدي األعباء التي تثقله. 

وحیث لم یكن هناك نظام لشهر الرهن فكانت الرسمیة هي اإلجراء الذي یتعلق 

  حالي فقد نظم المشرع القید كوسیلة للشهر.به نوع من الشهر، أما في الوقت ال

  یجب ذكر بیانات التخصیص سواء منها ما تعلق بالعقار أو بالدین في عقد ف

الرهن ذاته، كما یجوز ذكرها أو استیفاؤها في ورقة رسمیة الحقة علي أن ال یتم 

  الرهن إال من تاریخ هذه الورقة.
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بیعته وموقعه؛ كأن یكون منزل أو فیجب أن یعین العقار تعیینًا دقیقًا من حیث ط

  أرض زراعیة أو غیر زراعیة كائن في منطقة كذا.

  حق انتفاع. مكما البد أن یذكر نوع الحق الوارد علیه حق ملكیة أم حق رقبة أ

كما البد من تحدید موقع العقار وأوصافه ومحتویاته وغیر ذلك من البیانات التي 

  قه ووعاءه.تمیزه عن غیره من العقارات وتحدد نطا

كما یجب تخصیص الدین المضمون بأن یكون معینًا تعیینًا دقیقًا كافیًا فیحدد 

مقداره، وٕان كان للدائن في ذمة المدین أكثر من دین فإنه یجب تحدید الدین 

  المراد ضمانه بالرهن بحیث ال یلتبس بغیره.

اره بعد أو وٕاذا تعذر تحدیده وقت الرهن كأن كان التزامًا بتعویض لم یحدد مقد

حسابًا جاریًا أو اعتمادًا مفتوحًا فیجب أن یبین الحد األقصي الذي یضمنه 

  الرهن، وفي هذه الحالة ال یضمن إال في حدود هذه النهایة العظمي.

وٕاذا لم یفرغ الرهن في محرر رسمي فإن هذا یترتب علیه بطالن الرهن بطالنًا 

، وال یمكن أن ینشأعنه إلتزام ما علي مطلقًا لعدم توافر الشكلیة الالزمة النعقاده

  عاتق المدین الراهن لعدم استیفاء الشكل المطلوب، فهو عقد معدوم األثر.

  والبد أن یحرر هذه الورقة موظف مختص بتحریر العقود فال یكفي أن ینعقد 

ألن مثل هذه األوراق وٕان كانت رسمیة یقوم  ؛الرهن بحكم أو محضر صلح

  مختصین بتحریر العقود. بتحریرها موظفون غیر 

 والبد أن تشتمل هذه الورقة علي البیانات التي یتم بها تخصیص الرهن سواء من

  حیث العقار المرهون أو الدین المضمون.

الورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة و 

 القانونیة وفي ما تم علي یدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقًا لألوضاع
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شهار الرهن علي الكافة عن طریق القید حتي إیجب و ، حدود سلطته واختصاصه

  )١( .یعلم الغیر به وهو كل من یتعامل مع الرهن تعامًال عینیًا عقاریاً 

  

  الثالثالمطلب 

  حقیقة الرهن الرسمي من منظور علماء القانون

أو  ،قد الذي ینشيء الرهنالرهن الرسمي في اصطالح القانونیین یقصد به إما الع

  أو المال الذي یرهن به.  ،الحق الذي ینشأ من الرهن

بأنه "عقد یكسب به الدائن علي عقار  ١٠٣٠المادة في عرفه القانون المدني 

مخصص لوفاء دینه حقا عینیا یكون له بمقتضاه أن یتقدم علي الدائنین العادیین 

  .ثمن ذلك العقار في أي ید یكون"والتالین له في المرتبة في استیفاء حقه من 

علي أن تعریف الشيء ال یكون بتعریف  ،نشيء الرهنوهذا تعریف للعقد الذي یُ 

مضمونه،  دیحدالحق الذي ینشأ، وتفالمهم تحدید نوع  ،مصدره، وٕانما بتعریفه هو

  ذلك. بعدأما تحدید من أین یأتي ف

مرتهن علي العقار المرهون " سلطة یرتبها القانون للدائن ال فهوأما تعریف الحق 

  یستطیع بها أن یستوفي حقه من ثمن هذا العقار ".

  مور:أنوقش هذا التعریف بعدة 

  هذا التعریف یمیل إلي إعتبار الحق سلطة، كما ال یفصح عن عینیة الحق  :أوالً 

   أفصح لوصف السلطة بكونها مباشرة. إذ لو

ذي یرتب السلطة؛ أي یكون یذهب هذا التعریف إلي أن القانون هو ال: ثانیاً 

  مصدرًا لها مع أن المصدر المباشر هو العقد ولیس القانون.  

                                                 

د/  ، التأمینـات العینیـة١٩٧٢/ ط: ٩٨الوهاب البنـداري ص عبدشرح التأمینات العینیة د. (١) 

المطبعــــة العالمیــــة، فــــي التأمینــــات د/  -١٩٦٣/ ط: ٦٣منصــــور مصــــطفي منصــــور ص 

  مطبعة اإلعتماد. -١٩٢٦ -١٣٤٤/ ط: ١٣١السالم زهني بك ص عبد
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أن التعریف ال یبین أن الدائن یستطیع بمقتضي هذه السلطة أن یستوفي : ثالثاً 

   حقه باألولویة ویكون له التتبع.

أن التعریف قد تضمن مقومات الحق الذي یهدف المتعاقدین إلي إنشائه  :رابعاً 

  .بإبرام العقد وهو حق الرهن الرسمي

والواقع أن اصطالح الرهن كما یطلق علي العقد یطلق علي الحق العیني نفسه، 

بل یستعمل أحیانًا للداللة علي الشيء الذي یرد علیه الحق؛ ولهذا تتحدد داللة 

  اإلصطالح من سیاق العبارة التي ترد فیها.

یفًا للعقد وللحق في الوقت نفسه أن تعریف المشرع الذي یتضمن تعر  :خامساً 

وذلك  ،یذكر أن الحق العیني یخول للدائن التقدم في استیفاء حقه من ثمن العقار

 وهو الغرض األساسي ،تمشیًا مع الرأي التقلیدي في تحدید ما یرد علیه التقدم

الذي یهدف إلیه نظام الرهن بل كافة التأمینات العینیة، وتحدید ما یرد علیه 

علي الوجه  بأنه ثمن العقار تحدید قاصر یحول دون الرهن وتأدیة وظیفتهالتقدم 

الرهن وظیفته أن یتحول العقار المرهون إلي مبلغ  آلداءیلزم حیث إنه األكمل؛ 

والطریق الطبیعي إلجراء هذا التحویل هو  ،الدائن حقه هامن النقود یستوفي من

  دم.الدائن حق التق بیع العقار محل حق الرهن لیباشر

وعلي ضوء هذا وضعت القاعدة التي تقرر أن الدائن یتقدم في استیفاء حقه من 

وقد أدت هذه  ،الثمن مع أن المقصود بالثمن هو البدل النقدي للعقار المرهون

القاعدة إلي التردد في منح المرتهن حق التقدم علي المقابل النقدي للعقار غیر 

أن الدائن  ١٠٥٦كر المشرع في المادة الثمن كالتعویض أو مبلغ التأمین لهذا ذ

المرتهن یستوفي حقه بالتقدم من ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل 

هذا العقار، وكان ینبغي بعد هذا التطویر أن یعدل المشرع التعریف الوارد في 

   )١(.١٠٥٦لیتوافق مع المادة  ١٠٣٠المادة 

لحق الذي یكون للدائن بأنه " حق ومما سبق یتضح تعریف الرهن الرسمي أي ا 

  عیني تبعي یكتسبه الدائن بمقتضي عقد رسمي علي عقار معین مملوك 

                                                 

  .١٧التأمینات العینیة د/ منصور مصطفي منصور ص  )(١
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  ) ١(.للمتعاقد اآلخر

أو هو حق عیني تبعي یكتسبه الدائن المرتهن بمقتضي عقد رسمي علي عقار 

معین مملوك للراهن ضمانًا للوفاء باإللتزام وهو یخول للمرتهن میزتي التقدم 

  )٢(.ع وهو ال ینقل الحیازة إلي المرتهن بحسب األصلوالتتب

الحق العیني یرد علي شيء مادي،  تتعارض مع كونن عینیة الرهن قد أكما 

إذ الراهن ال یرهن الشيء ذاته  ؛ن الرسمي ال یترتب الرهن علي شيءوفي الره

  بل الحق الذي یملكه علي هذا الشيء. 

نتفاع متي كان یة الرقبة أو علي حق اإلالرهن یرد علي حق الملكیة أو علي ملكف

مملوكًا للراهن أكثر من وروده علي الشيء الذي یرد علیه واحد من هذه الحقوق، 

  والمرتهن ال یشارك الراهن في مضمون حقه المرهون.

  وهذا ال ینفي صفة العینیة عن الرهن فال تكون العینیة صورة طبق األصل من 

وٕانما الرهن الرسمي حق عیني من الدرجة  ،ینیةالع صلیةالعینیة في الحقوق األ

  )٣(.الثانیة

  

  

  

                                                 

، التأمینــــــــات ١٩٧٠/ ط :  ٥٨) التأمینــــــــات العینیــــــــة والشخصــــــــیة د/ أحمــــــــد ســــــــالمة ص (١

  / بدون طبعة.٢٦٧الباقي ص عبدالفتاح عبدالشخصیة والعینیة د/ 

  .٢٦الوهاب البنداري ص عبد) شرح التأمینات العینیة د/(٢

  .٦٠التأمینات العینیة والشخصیة د/ أحمد سالمة ص  (٣)



  
  

 
} ٢٦٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  المبحث الثاني

  خصائص الرهن الرسمي

  

الخصائص التي تمیزه عن الممیزات و یتمیز الرهن الرسمي بالعدید من 

 لرهنالقانونیین ل من تعریفبعضها  تضحا قدو  ،غیره من أنواع الرهون

والبعض اآلخر أخذ  ،بعض هذه الخصائص فیه واحیث أورد الرسمي

  :ذكرها ما یليوفی عن كتاباتهم

        ن العقد الرضائيأكما  ،ال ینشأ إال عن عقدأي : رسمي عقد شكلي -١

فال یكفي النعقاده مجرد توافق  ،نشيء هذا الحق) ال یُ اإلیجاب والقبول(

أي  بل یلزم أن یفرغ في محرر رسمي ،أو أن یكتب في محرر عرفي ،اإلرادتین

وأن یذكر هذا المحرر البیانات الشكلیة  ،بورقة رسمیة في الشهر العقاريمسجل 

 لتخصیص العقار المرهون والدین المضمون. 

فعقد الرهن الرسمي من العقود الشكلیة، ولهذا سمي رسمیًا إبرازًا لتسمیة العقد 

 وتمیزًا لهذا النوع من التأمین عن غیره.

أما  ،شيء إلتزامات في ذمة الراهنینإنه  حیثعقد ملزم من جانب واحد:  -٢

المرتهن إلتزم بإقراض إذ  ؛الدائن المرتهن فال یلتزم في عقد الرهن ذاته بشيء

 المدین ومنحه أجًال لوفاء الدین. 

اإللتزام الذي ینشأ عنه یكون بمقابل: فالراهن حسب األصل ال یرهن عقاره  -٣

 .لسداد الدینأجًال و بل یقدمه بمقابل قد یكون قرضًا أ ،تبرعًا للمرتهن

حق التقدم: أي أن تسجیل الرهن باسم المرتهن یجعله متقدمًا علي سائر  -٥

  فله األفضلیة علیهم مما یمكن المرتهن  ،الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة

 من استیفاء دینه من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي یحل محله. 

وهذا إذا  ،ل للمرتهن أن یتتبع العقار في أي ید تكونحق التتبع: وهذا یجع -٦

حق  بمقتضيلینفذ علیه تحت ید الحائز  ؛ما خرج العقار عن ملك الراهن

    ومن ثم فالتتبع وسیلة لتحقیق التقدم. ،األولویة علي غیره



  
  

 
} ٢٦٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 ،حق تبعي: أي یتبع اإللتزام األصلي وهو الدین ویدور معه وجودًا وعدماً  -٧

ن وجد الرهن وٕاذا لم یوجد الدین لم یوجد الرهن، فال یوجد لذاته بل فإذا وجد الدی

مستقًال، كما أن معني  لضمان الوفاء بالتزام شخصي في ذمة المدین فال ینشأ

رتباط التبعیة ال یقتصر علي نشوء الرهن فقط بل یمتد إلي ما وراء ذلك وهو اإل

ن المضمون بل یكون فالرهن ال ینفصل عن الدی ،بین الرهن والدین المضمون

  تابعًا له في صحته وفي انقضائه.

 حق عیني: حیث یرد مباشرة علي عین أو أعیان معینة بذاتها فینقلها -٨

بعها أینما وجدت فیحتج به في مواجهة الجمیع شرط إشهاره، وله بمقتضي یتتو 

ین له هذه العینیة دفع مزاحمة الغیر له بتقدمه علي سائر الدائنین العادیین والتال

في المرتبة في استیفاء حقه المضمون، وله بمقتضاها أیضًا حق تتبع العقار 

 أینما كان فال یضره نقل ملكیته وحیازته إلي غیر مالكه الراهن.    

حق عقاري: أي أن المال الذي یخصصه الراهن ضمانًا لدین المرتهن البد  -٩

ني یقع علي عقار بما في أن یكون ماًال عقاریًا؛ والمال العقاري هو كل حق عی

أما العقار نفسه فهو كل عقار ثابت مستقر محاز ال یمكن ، ذلك حق الملكیة

ال یرد إال علي عقار أي علي مال أن الرهن الرسمي األصل و نقله إال بتلف، 

عقاري، فال یجوز رهن المنقول رهنًا رسمیًا إال ما نص المشرع علیه كرهن 

د نطاقه فیشمل تبعًا لذلك بعض المنقوالت كالتي السفینة، ومع ذلك یجوز أن یمت

ویشملها  ،تلحق بالعقار رصدًا علي خدمته واستغالله فیستحیل عقارًا بالتخصیص

 ،الرهن كالثمار إذا إلتحقت بالعقار بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة أو إنذار الحائز

  فالرهن ال یرد علیها مستقلة وٕانما إلعتبارها من ملحقاته.

ال یقبل التجزئة: بمعني أن كل العقار المرهون وكل جزء منه ضامنًا  قح - ١٠

لكل الدین ولكل جزء منه وهذا بحسب األصل، فإذا كان المرهون عدة عقارات 

ویجوز للدائن المرتهن أن  ،فإن كل عقار وكل جزء منه یعد ضامنا لجمیع الدین

ضمونًا بكل هذه ین یظل مو كلها، وكذلك أي جزء من الدأینفذ علي أي منها 



  
  

 
} ٢٦٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

، ولو قام بالوفاء بجزء من الدین تظل هذه العقارات ضامنة للباقي وال العقارات

  )١.(یخلص منها شيء نظیر ما أوفي من الدین

        ومع ذلك فإنه یمكن أن یتجزأ الرهن بناء علي اتفاق الطرفین علي أن العقار 

تفاق قد سواء كان هذا اإل ،یتحرر من الرهن بالقدر الذي یتم به الوفاء الجزئي

تفاق ورد كبند من أحد بنود العقد أو في صورة اتفاق الحق علیه ویكون اإل

  صحیحًا ولو لم یحرر في ورقة رسمیة. 

كما یمكن أن یتجزأ أیضًا بناء علي نص القانون فكما یجوز لألفراد اإلتفاق علي 

  )٢(.التجزئة فمن باب أولي أن یجوز ذلك  للمشرع

                                                 

، دروس فــي التأمینــات المدنیــة  د/ ٢٦الوهاب البنــداري ص عبــدینیــة د/شــرح التأمینــات الع )(١

دار النهضـــة العربیـــة، التأمینـــات الشخصـــیة والعینیـــة  –١٩٦٨/ ط: ١٠٤أحمـــد ســـالمة ص

  .٦٠، التأمینات العینیة والشخصیة د/ أحمد سالمة ص ٢٦٩الباقي ص عبدالفتاح عبدد/

السـالم زهنـي عبد، فـي التأمینـات د/ ١٠٤دروس في التأمینات المدنیـة د/أحمـد سـالمة ص )(٢

  .٩٩بك ص 



  
  

 
} ٢٦٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  ثالثالمبحث ال

   لرهن الرسميوغیر القابلة لاألموال القابلة 

  

  :یجوز رهنها رهنًا رسمیاً  ما: أوالً 

األموال التي تقبل الرهن الرسمي هي كل عقار یجوز بیعه بالمزاد العام وهذا 

  یشمل: 

  األموال العقاریة المتداولة بالتجارة وملحقاتها المقررة بأنها عقاریة. - 

  یه أي الذي یصح التعامل فیه بین األفراد.العقار القابل للتصرف ف - 

  یجوز رهن المنازل واألراضي. - 

كما یجوز رهن المنزل مع أرضه المقامة علیه،  یجوز رهن البناء دون األرض - 

   إذا كان كل منهما مملوكًا لغیر شخص واحد.

حقوق الملكیة الواردة علي أشیاء ثابتة بطبیعتها أي حقوق الملكیة الواردة علي  - 

أشیاء عقاریة كحق ملكیة منزل أو أرض، فإذا كان البناء مملوكًا لشخص غیر 

مالك األرض فقد یخول مالك األرض شخصًا آخر إقامة هذه المباني كأن 

یرخص للمنتفع أو المستأجر أو الحائز في إقامتها وتملكها مدة انتفاعه أو 

أو الحائز رهنًا رسمیًا حیازته؛ فیجوز رهن المباني المملوكة للمنتفع أو المستأجر 

  مدة انتفاعه أو حیازته.

  حق اإلنتفاع الخاص باألموال المذكورة وملحقاتها وذلك عن مدة اإلنتفاع. - 

حق اإلنتفاع العقاري أي الوارد علي عقار، ویجوز رهنه لمدة ال تزید علي  - 

أن مدته فینتهي الرهن بانتهاء هذه المدة، وهذا یعد تأمین معرض للزوال ویندر 

  یرضي به الدائن إال إذا كان مضطرًا.

 ،حق الرقبة فإذا انضم إلیه حق اإلنتفاع شمله الرهن والعكس غیر صحیح - 

كسب صاحبه ملكیة الرقبة فال و بمعني أنه إذا كان حق اإلنتفاع هو المرهون 

  یمتد إلیها الرهن. 



  
  

 
} ٢٦٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 ،تحق المحتكر في الحكر ذاته وفیما أحدثه في األرض المحكرة من منشآ - 

و أألن هذه المنشآت تكون مملوكة له ملكًا تامًا ویجوز أن یتصرف فیها وحدها 

 حكار الواردة عليقضي بإنهاء األ مقارنة بحق الحكر، ویالحظ أن المشرع

األوقاف األهلیة، وفیما یتعلق باألحكار الواردة علي األوقاف الخیریة فینتهي حق 

  )١(لك. الحكر المترتب علیها إذا اقتضت المصلحة ذ

  

  :رهنًا رسمیاً  ما ال یجوز رهنه :ثانیاً 

  ال یجوز رهن العقار المتعلق بالمنفعة العامة. - 

  حقوق الملكیة األدبیة والفنیة ال یجوز رهنها رهنًا رسمیًا. - 

ل من ید إلي ید مما قألن المنقوالت ال مستقر لها وتنت ؛ال یجوز رهن المنقول - 

  هار إال إذا أصبحت عقارًا بالتخصیص.یعطل حق التتبع واألولویة واإلش

ال یجوز رهن الدعاوي العینیة العقاریة، ومع ذلك یجوز لصاحب دعوي تثبیت  - 

وتتوقف صحة الرهن علي  ،ملكیة العقار أن یرهن العقار نفسه دون الدعوي

  نجاح دعوي الملكیة.

نه ال یجوز رهن العقار بالتخصیص منفصلة عن العقارات التابعة لها علي أ - 

  )٢(إذا رهنت العقارات األصلیة فإن العقار بالتخصیص یرهن معها حتمًا.

األموال المنقولة سواء كانت حقوقًا عینیة واردة علي أشیاء منقولة كملكیة  - 

دراجة، أو كانت حقوقًا شخصیة أیًا كان محلها سواء كان القیام بعمل أو 

  .اإلمتناع عن عمل أو إعطاء شيء ولو كان عقاراً 

  ال یجوز رهنها رسمیًا ألنها حقوق شخصیة وبالتالي أموال منقولة.لدیون ا - 

                                                 

  .٤٨الوهاب البنداري ص عبدشرح التأمینات العینیة د/ )(١

  .١٢٧السالم ذهني بك صعبدفي التأمینات د/  (٢)



  
  

 
} ٢٦٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 ألنه حق شخصي ولو كان الشيء  ؛حق المستأجر ال یجوز رهنه رهنًا رسمیاً  - 

  المؤجر عقارًا.

ال یصح رهن األموال العامة وال فاألموال العقاریة التي ال یصح التعامل فیها  - 

ح رهن العقارات التي یشترط عدم التصرف فیها وكذلك ال یص ،العقارات الموقوفة

سواء كان المنع شامًال لكل ، في األحوال التي یكون فیها هذا الشرط صحیحاً 

   التصرفات التي ترد علي العقار أم مقصور علي الرهن.

  ألنه حق شخصي بالرغم من أن المال الموقوف  ؛حق المستحق في وقف - 

  عقار.

كحقوق اإلستعمال  ؛ یجوز بیعها بالمزاد العلنياألموال العقاریة التي ال - 

والسكني فهي حقوق الصقة بشخص صاحبها وال یجوز النزول عنها إال بناء 

و مبرر قوي، فاألصل أنه ال یجوز التصرف فیها وال الحجر أعلي شرط صریح 

   علیها وال بیعها بالمزاد العلني وبالتالي ال یجوز رهنها.

إذا انفصلت عن العقارات المرتفقة والتي  تفاق العینیةحقوق اإلر رهن ال یجوز  - 

   المخدوم. إذ ال یمكن بیعها بالمزاد العلني مستقلة عن العقار ؛اتصلت بها

ال یجوز رهن الحقوق العینیة التبعیة مستقلة عن اإللتزام الذي تضمن الوفاء  - 

أصًال ما لم ألنه ال یمكن بیعها مستقلة عن هذا اإللتزام بل إنها ال توجد  ؛به

وعلیه فال یصح رهن الرهن الرسمي أو حق اإلختصاص  ،ستند إلي هذا اإللتزامت

   )١(أو حق الرهن الحیازي أو حقوق اإلمتیاز.

                                                 

  . ٥٠الوهاب البنداري صعبدشرح التأمینات العینیة د/ (١)



  
  

 
} ٢٧٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  المبحث الرابع

  الحیازي الفرق بین الرهن الرسمي والرهن

الرهن  هبالتفرقة بینلقد قمت في هذا المبحث الرهن الرسمي نوع من الرهن و 

ن الرهن عقًا منبثن، لكون الرهن الرسمي و ن غیره من أنواع الرهالحیازي دو 

، وقد اعتمدت في هذه التفرقة علي مع إدخال بعض التعدیالت علیه الحیازي

الحیازي قبل بیان أوجه اإلختالف؛ الرهن بیان أوجه اإلتفاق بین الرهن الرسمي و 

وهي كما  تفاقال تتضح إال إذا تم استعراض أوجه اإل أوجه اإلختالف إن حیث

     یلي:

  

  :بین الرهن الرسمي والرهن الحیازي أوجه اإلتفاق: أوالً 

  تتوافر فیه صفة  )١(كل من الرهن الرسمي والرهن الحیازي عقد :أوالً 

  أال وهي الرضا والمحل والسبب،  قودالعقدیة من حیث األركان العامة للع

  دین والمعقود علیه وهي العاق )٢(كما تتوافر فیه األركان الخاصة بأي عقد

  

                                                 

مـور الحسـیة كعقـد الحبـل : یطلق علي الربط والشد والتوثق واإلحكـام، ویشـمل األالعقد لغة (١)

إذا ُجمعــت أطرافــه وُشــدت فُربطــت فــُأحكم الوثــاق، والمعنویــة كــاإللتزام الصــادر مــن طــرف 

  ).١/٢٣٣، مختار الصحاح ٣/٢٩٦لسان العرب (واحد أو من طرفین.

: له معنیین معني عام ومعني خاص، أما العقد بمعناه العام فهو: كـل إلتـزام أو العقد اصطالحاً 

جه مشروع یظهر أثره فـي المعقـود علیـه، وهـذا یشـمل مـا صـدر بـإرادة واحـدة تصرف علي و 

ـــة (كـــالیمین والنـــذر أو مـــا صـــدر بـــإرادتین كـــالبیع واإلجـــارة.  ـــه اإلســـالمي وأدلتـــه د. وهب الفق

/ ط: ٣/١٨٦الزحیلـــي / ط: دار الفكـــر، أحكـــام المعـــامالت الشـــرعیة للشـــیخ علـــي الخفیـــف 

  دار الفكر).   -١٩٩٦ - ١٤١٧األولي 

وأمــا العقــد بمعنــاه الخــاص فهــو: الــربط بــین كالمــین علــي وجــه یظهــر أثــره فــي المحــل شــرعًا. 

 ).٥/٢٨٣(البحر الرائق البن نجیم 

   =                    اختلف الفقهاء في أركان أي عقد علي رأیین: (٢)



  
  

 
} ٢٧١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  )١(والصیغة.

؛ فمقصود )٢(كال من الرهن الرسمي والرهن الحیازي من عقود التوثیقات :ثانیاً 

عقد الرهن حیازیًا كان أو رسمیًا هو اإلستیثاق بالدین واستیفاؤه من ثمنه عند 

)٣(تعذر استیفاؤه من ذمة الراهن.
   

                                                                                                                     

والمعقـود علیـه  : لجمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة فقـالوا أنهـا العاقـدینالرأي األول= 

، شرح منتهـى اإلرادات المسـمى ٣/٣، نهایة المحتاج ٣/٢الشرح الكبیر للدردیر (والصیغة. 

/ ط: ٢/١٥٦أولـــى النهـــى لشـــرح المنتهـــى لمنصـــور بـــن یـــونس ابـــن إدریـــس البهـــوتى  دقـــائق

  عالم الكتب). -١٩٩٣ -١٤١٤األولى

ن العاقدین والمعقود علیه مسـتلزمات : للحنفیة قالوا إنها الصیغة فقط، وما عداها مالرأي الثاني

  لها فال توجد صیغة بدون عاقدین ومعقود علیه. 

وهـذا خــالف لفظــي ال یترتـب علیــه أي أثــر فقهــي، فـأي عقــد البــد النعقـاده مــن عاقــدین ومعقــود 

  ).٦/١٧٨، شرح فتح القدیر ٨/٣٨٩٧بدائع الصنائع للكاساني (علیه وصیغة. 

، التأمینــات العینیــة ٣/٣٣٦، شــرح منتهــي اإلرادات للبهــوتي ٦/٦٣تبیــین الحقــائق للزیلعــي  )(١

/ ط: دار النهضــــــة، التأمینــــــات العینیــــــة د/ ٢٢المعز فــــــرج ص عبــــــدوالشخصــــــیة د/ فریــــــد 

  / ط: مكتبة الجالء.٢٨٨المنعم البدراوي صعبد

أنــــواع العقــــود: إمــــا أن تكــــون معاوضــــة مالیــــة كــــالبیع واإلجــــارة، أو معاوضــــة غیــــر مالیــــة  (٢)

أو عقود تبرعات أي للتملیـك بـال عـوض كالهبـة، أو عقـود إطالقـات كالوكالـة فـإن  كالنكاح،

فیهــا إطــالق ســلطة تصــرفیة للوكیــل كانــت محجــورة عنــه، أو عقــود والیــات كتعیــین الحكــام 

والعمــال، أو عقــود تقییــدات كعــزل الوكیــل، أو عقــود إلتزامــات كالكفالــة، أو عقــود إســقاطات 

/ ط: دار ١/٥١٢خل الفقهـــــي العـــــام لمصـــــطفي الزرقـــــا المـــــد(محضـــــة كـــــالطالق والعتـــــاق. 

  الفكر).  

 الغیتـابى حسـین بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن محمود محمد ألبي الهدایة البنایة شرح )(٣

العلمیــــة،  الكتـــب دار -٢٠٠٠ -١٤٢٠األولـــى / ط:١٢/٤٧٥ العینــــى الـــدین بـــدر الحنفـــى

 الشــــیرازي یوســــف بــــن علــــي نبــــ إبــــراهیم اســــحاق الشــــافعي ألبــــي اإلمــــام فقــــة فــــي المهــــذب

، الروضـة ٤/٢٠٩، المبدع البن مفلـح ٤/٢٧٩/ط: دار الفكر، المغني البن قدامه ١/٤٢٣

  . ١٩المعز فرج ص عبد، الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة د/ فرید ١٤٦/ ٢البهیة 



  
  

 
} ٢٧٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

تصح أن تكون والحیازي  الرهن الرسمي العین المرهونة في كٍل من :ثالثاً 

  )١(.اً عقار 

وهو  ؛یشترط في الراهن في كل منهما أن یكون جائز التصرف في ماله :رابعاً 

ال یكون محجورًا علیه لصغر أو جنون أو سفه أو ف، الرشید بالغ العاقلالحر ال

    )٢(.فلس؛ ألنه عقد علي المال فال یصح إال من جائز التصرف في المال

   تكون بلفظ الرهن والمداینة.الرهن الرسمي والحیازي  ي كٍل منالصیغة ف :خامساً 

  )٣(.كالهما عقد تابع ال ینشأ مستقًال بذاته وٕانما تابعًا لدین أو قرض :اً دسسا

كالهما عقد ال یقبل التجزئة فكل العین ضامنة لكل الدین وال یجوز فكاك  :اً بعاس

) ٤(جزء العین بسداد جزء الدین.
  

  )٥(ن سواء كان رسمیًا أو حیازیًا عقد الزم للراهن جائز للمرتهن.عقد الره :اً مناث

  : كالهما یتفق فیه علي أجل لسداد الدین، فالراهن یقدم العین في مقابل تاسعاً 

  )٦(إعطاء المرتهن له أجًال للوفاء بالدین.

  :أوجه اإلختالف :ثانیاً 

                                                 

 بـــن محمـــد الـــدین لشـــمس الزركشـــي شـــرح، ٦/٩، الحـــاوي الكبیـــر ١٢/٤٦٩البنایـــة للعینـــي (١)

دار العبیكـــان،  -١٩٩٣ -١٤١٣/ ط: األولـــي ٤/٢٧ الحنبلـــي المصـــري الزركشـــي اهللابـــدع

  .٤٨الوهاب البنداري ص عبدشرح التأمینات العینیة د/، ٦/٦٤المحلي البن حزم 

   .٤/٢٣٦، المغني البن قدامه ١/٤٢٣، المهذب للشیرازي ٤/٢٥٣) نهایة المحتاج (٢

  / ط: الثانیة.١٠/٢٧١القانون المدني للسنهوري ، الوسیط في شرح٢/٩٦الذخیرة للقرافي  )(٣

  ١٠/٢٧٣الوسیط في شرح القانون المدني للسنهوري )(٤

/ ٢/٧٥الكافى فى فقه اإلمام أحمـد بـن حنبـل ألبـى محمـد موفـق الـدین بـن قدامـه المقدسـى (٥)

المكتــــــب اإلســــــالمى، الحــــــاوي  –١٩٨٨ –١٤٠٨تحقیــــــق: زهیــــــر الشــــــاویش/ط: الخامســــــة 

الباقي عبــدالفتاح عبــدالتأمینــات الشخصــیة والعینیــة د/، ٤/٢٥٣ة المحتــاج، نهایــ ٦/٨الكبیــر

 . ٢٦٩ص

/ مطبعـــة اإلمـــام، ١٣/١٨٥الكافى الســـبكى عبـــدتكملـــة المجمـــوع شـــرح المهـــذب لعلـــى بـــن  (٦)

  . ١٩المعز فرج ص عبدالوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة د/ فرید 



  
  

 
} ٢٧٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

وقد سبق ذكر  ،الرهن الحیازي تعریفختلف عن یالرهن الرسمي  تعریف :أوالً 

  فال داع لذكرها مرة أخري خشیة التكرار واإلطالة. )١(حقیقتهما

، أما في الرهن )٢(العین المرهونة في الرهن الرسمي تختص بالعقارات :ثانیاً 

  )٣(الحیازي فقد تكون عقارًا وقد تكون منقوًال.

واإلجماع  عقد الرهن الحیازي مشروع إتفاقًا ثبتت مشروعیته بالكتاب والسنة :ثالثاً 

  والمعقول، أما الرهن الرسمي فقد اختلف في مشروعیته ما بین مبیح ومحرم. 

الرهن الرسمي من العقود التي یشترط لها الشكلیة باشتراط الرسمیة فیه بقید  :رابعاً 

  الرهن وتسجیله، وبدونها یبطل العقد، أما الرهن الحیازي فال یشترط له ذلك. 

وكذا استدامة  ق فیه قبض العین المرهونة حقیقةالرهن الحیازي یتحق :خامساً 

قبضها طول مدة العقد عند من یقول بذلك، أما من ال یقول به فإنه یشترط 

   )٤(.اعند التعاقد دون استدامة حبسه اقبضه

  أما الرهن الرسمي فیتحقق فیه القبض واستدامته حكمًا بالرسمیة المشروطة فیه 

  )٥(ستیثاق.اإلبقید الرهن وتسجیله مما یحقق 

  الرهن الحیازي یترتب علیه التزامات من جانب الراهن والمرتهن، أما : سادساً 

                                                 

  سبق ذكره ص   ، ص    . (١)

  .٤٨الوهاب البنداري ص عبدالعینیة د/ شرح التأمینات(٢) 

، المحلـي البـن حـزم ٤/٢٧، شـرح الزركشـي ٦/٩، الحـاوي الكبیـر ١٢/٤٦٩البنایة للعیني (٣) 

٦/٦٤.  

 ابــن محمــد الولیــد المقتصــد ألبــي ونهایــة المجتهــد ، بدایــة١٣٧/ ١٠شــرح العنایــة للبــابرتي  )(٤

ـــد  درشـــ بـــابن الشـــهیر القرطبـــي رشـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد  دار / ط:٤/٥٧الحفی

، الســــیل الجــــرار للشـــــوكاني ٢/٧٧، الكــــافي البــــن قدامــــه ٦/١٣الحــــدیث، الحــــاوي الكبیــــر 

   .  ٢/١٤٦، الروضة البهیة ١/١٦٥

  .٦٠) التأمینات العینیة والشخصیة د/ أحمد سالمة ص (٥



  
  

 
} ٢٧٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

الرهن الرسمي فیترتب علیه التزامات من جانب الراهن دون أن یترتب علیه أي 

  . التزامات من جانب المرتهن

الرهن  الرهن الرسمي یبقي العقار المرهون في حوزة الراهن طول مدة عقد :سابعاً 

نتفاع والحفظ والصیانة، أما الرهن الحیازي فیظل العقار المرهون في حوزة لإل

المرتهن من بدایة العقد إلي حلول األجل وٕاذا استرده الراهن فیكون بإذن المرتهن 

  )١(.عند البعض، ومن لم یجز ذلك أبطل أو فوت لزومه

الرسمي فیكتب یكتب كتابة عرفیة، أما في الرهن  في الرهن الحیازي الدین :ثامناً 

 )٢(كتابة رسمیة.
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٢/١١١، شرح منتهي اإلرادات للبهوتي ٤/٢٦٥نهایة المحتاج  )(١

  .١٠٤ات المدنیة د/ أحمد سالمة صدروس في التأمین )(٢



  
  

 
} ٢٧٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  خامسالمبحث ال

  لرهن الرسميالتكییف الشرعي ل

  

ومراجعها األصیلة فإنه لم یتم العثور علي حكم  اإلسالمي كتب الفقهل وعرجالبعد 

لكونه عقدًا مستحدثًا لم یكن موجودًا علي عهد النبي  ،صریح للرهن الرسمي

بالدراسة إال من  ولم یتم تناوله ،اهللا عنهمرضي  صلي اهللا علیه وسلم وصحابته

القانونیة، مع مالحظة أن علماء القانون أنفسهم وٕان توسعوا في كتاباتهم  الناحیة

هذا المبحث في ، لذا فقد اعتمدت لهعنه إال أنهم لم یتناولوا التكییف الشرعي 

قیاس علي الثم  ،یات القرآنیة واألحادیث النبویة المتناولة للرهنعلي عموم اآل

؛ الشرعي ه، ومن ثم استنباط حكمالرهن الحیازي لكونه أقرب أنواع الرهون له

   وفیما یلي بیان ذلك: 

 الفقهاء في حكم الرهن الرسمي علي رأیین: جمهور اختلف 

    : الرأى األول

   )٢(واإلمامیة والحنابلة والظاهریة والمالكیة والشافعیة )١(حنیفةأبو لجمهور الفقهاء 

   وجواز التعامل به. : بمشروعیة الرهن الرسمىواحیث قال

  

  :الرأى الثانى

                                                 

حنیفة: النعمان بن زوطي التمیمي، فارسي النسب، ُأِسر عند فتح العرب لهذه الـبالد ثـم أبو ) ١(

اعتــق فكــان والؤه لبنــي تمــیم معتقــوه، ضــعیف فــي الحــدیث لكنــه صــاحب رأي، امتــاز بالفقــه 

التـراجم، تـوفى سـنة مئـة وٕالیه ینسب رئاسة المذهب الحنفي، مناقبـه كثیـرة فـي كتـب التـاریخ و 

/ ٨٦صطبقــــات الفقهـــاء ألبـــى إســـحاق الشـــیرازى الشــــافعى (وخمـــس وعمـــره ســـبعون عامـــًا 

  . )دار الرائد العربى – ١٩٨١ – ١٤٠١الطبعة الثانیة  –تحقیق: إحسان عباس 

، الحــــاوي الكبیــــر ٤/٥٧ المجتهــــد بدایــــة، ٦/٦٣، تبیــــین الحقــــائق ١٠/١٣٧) شــــرح العنایــــة ٢(

  .٢/١٤٦، الروضة البهیة ٦/٣٦٣المحلى البن حزم ، ٤/٢٦ي ، شرح الزركش٦/٧



  
  

 
} ٢٧٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

حیــــث قـــالوا: بعــــدم  )٤(، والزیدیـــة)٣(والحســـن بـــن زیــــاد، )٢(وزفــــر ،)١(ألبـــى یوســـف

   مشروعیة الرهن الرسمى.

  :ختالفسبب اإل

نص  عدم ورودیمكن القول بأن سبب اختالف الفقهاء في حكم الرهن الرسمي 

، إال ریمه، كما أن الفقهاء لم یتناولوه بالبحث والدراسةصریح یجزم بإباحته أو تح

أنهم تكلموا عن الرهن الحیازي، فالسبیل لمعرفة حكم الرهن الرسمي هو القیاس 

                                                 

یوسـف: یعقـوب بـن إبـراهیم بـن حبیـب األنصـاري، المقـدم مـن أصـحاب أبـي حنیفـة؛ فقـد أبو ) ١(

كــان أعلمهــم، وأتــبعهم للحــدیث، صــدوقًا ثقــًة، صــحب أبــي حنیفــة ســبع عشــرة ســنة، أول مــن 

الخـراج، أول مـن لقـب بقاضـي وضع الكتب علي مذهبه، وبـث علمـه فـي اآلفـاق، مـن كتبـه 

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن (القضــاة، تــوفي ثنتــین وثمــانین ومئــة عــن ســبع وســتین ســنة.

/ تحقیـق: لجنـة إحیـاء التـراث العربـي/ ط: دار ١/٣٢١ذهـب ألبـي الحـي بـن العمـاد الحنبلـي

  اآلفاق الجدیدة).

قــد جمــع بــین العلــم  الهــذیل زفــر بــن قــیس العنبــري، ولــد ســنة عشــرون ومئــة، كــانأبو ) زفــر: ٢(

والعبادة، فقد كان من أصحاب الحدیث وكان ثقًة فیه، ثم غلب علیه الرأي والفقه، فلما نـزل 

العبــر فـــى خبــر مــن غبـــر (البصــرة تفقهــوا علیــه، مـــات بالبصــرة ســنة ثمـــان وخمســین ومئــة.

  .)دار الكتب ١٩٨٥ –١٤٠٥/ تحقیق: محمد السعید زغلول/ ط: األولى ١/١٧٦للذهبى 

سن بن زیاد: الحسن بن زیاد األنصاري الكـوفي اللؤلـؤي، تفقـه علـي أبـي حنیفـة، حـدث ) الح٣(

َعــَزَل  عنــه وصــحبه، تصــدر للفقــه، كــان أحــد األذكیــاء البــارعین فــي الــرأي، ولــي القضــاء ثــم

؛ حیــث لــم یوفــق فیــه، كــان حافظــًا لقــول أصــحاب الــرأي، ضــعیف متــروك الحــدیث ال َنْفَســهُ 

ســیر أعــالم النــبالء (ومــائتین. َأربــع ة وال مــأمون، تــوفي ســنة یكتــب حدیثــه، كــذاب لــیس بثقــ

ــدین ل ق: یــحق/ ت٩/٥٤٥بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َقاْیمــاز الــذهبي  اهللا محمــدأبوعبــدشــمس ال

  .)مؤسسة الرسالة - ١٩٨٥ -١٤٠٥الثالثة  / ط:شعیب األرناؤوط

روف بداماد أفنـدى اهللا بن محمد بن سلیمان المععبدمجمع األنهر فى شرح ملتقى األبحر ل )٤(

 الجــرار للشــوكاني الســیل، ١٢/٤٦٥ للعینــى البنایــة، دار إحیــاء التــراث العربــى/ط: ٢/٥٨٤

١/١٦٥ .  



  
  

 
} ٢٧٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

من القبض واستدامته علي اختالف الفقهاء  لهوما یشترط  ،علي الرهن الحیازي

استحقاقه،  و عدملراهن اإلنتفاع بالمرهون أا من استحقاق وما یتبعه ،في ذلك

، ویعتمد علي الحقیقي خاصًة وأن الرهن الرسمي یفتقر إلي القبض

ومن هنا اختلف الفقهاء في اعتبار ، تسجیل الرهن في الشهر العقاري

هذا التسجیل قائمًا مقام القبض واستدامته في حفظ حق المرتهن في 

  الحقیقي.قبض العین المرهونة وحبسها أم البد من القبض 

  :األدلة

  : ة الرأي األولأدل

  :والسنة والمعقول بالكتاب ة الرهن الرسميالرأي األول القائل بمشروعیاستدل 

  أوًال: الكتاب:  

  .)١( M*  )L    :تعالى اهللا قول

  وجه الداللة:

كوسیلة لإلستیثاق من سداد الدین وهذا عند مر اهللا تعالي في هذه اآلیة بالرهن أ

 ،)٢(مبالغة في اإلحتیاط اً شرطجعله  وٕانما قبضاللم یأمر بو  ،فقد الكتبة اإلشهاد

أمر سبحانه بشيء موصوف، حیث َوَصَف الرهن بالقبض دون غیره من  فقد

معنًي زائدًا ذكر القبض یوجب فقبل القبض،  مما یدل علي كونه رهناً  ،العقود

ستفاد بحذفه، وال فائدة فى ذكره إن لم ُیجعل تال  فائدة شرعیةو  علي وجوده

                                                 

  ) .٣٨٢) سورة البقرة من اآلیة (١(

الفخر الرازى المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب لمحمد الرازى فخر الدین ابـن ) تفسیر (٢

دار الفكـر،  -١٩٨١-١٤٠١/ ط: األولـى ٧/٩٩رى ضیاء الدین عمر المشتهر بخطیب الـ

  ./ ط: دار الفكر١/٦٣٤أحكام القرآن ألبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص 



  
  

 
} ٢٧٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

فالبد أن یكون  ع بصفة ال یوجد بدون تلك الصفةلمشرو ؛ إذ الهطًا القبض شر 

   القبض مصاحبًا له.

واألمر یفید  ،ن بالفاء فى محل الجزاء یراد به األمرو ر المقالمصدر  نأ كما

  إال أنه لما كان تقدیم الرهن غیر واجب على الراهن وال قبوله على، الوجوب

   )١(فى شرطه وهو القبض.ب أن یعمل به جماع ، فوجالمرتهن باإل 

 حیث إن ؛ال یتنافي مع القبض المشروط في اآلیةالرهن الرسمي فهذا وٕاذا ثبت 

 ق معناهیوتحق ،تقوم مقام القبض في حصول اإلستیثاق هالرسمیة المشروطة فی

قید الرهن و  بتسجیل(والكتابة الرسمیة  ،تقدیم الرهن (العقار المرهون) أمرینب

دل على مشروعیته وجواز التعامل به لكونه من أوثق باسم المرتهن)؛ مما ی

  .الطرق لضمان الدین بأكثر من وسیلة

  : باآلیة بعدة أمور اإلستدالل نوقش

  . مقبوضةقوله تأنیث  یلدلبوهو جمع َرْهٌن، أنه جعل الرهان مصدرًا  :أوالً 

  : عنه أجیب

  .سلعةالرهان یجوز أن یكون مصدرًا كالفعال، وتأنیث مقبوضة بتأویل ال

  القبضال لرهن لفینصرف  ،جماعیجوز أن یكون األمر لإلباحة بقرینة اإل ًا:ثانی

  : عنه أجیب

                                                 

 الممهــــدات ألبــــي المقــــدمات، ١٠/١٣٧، العنایــــة للبــــابرتي ٦/٦٣ للزیلعــــي تبیــــین الحقــــائق )(١

 الغـــرب دار -١٩٨٨ - ١٤٠٨ / ط: األولـــى٢/٣٦٤ القرطبـــي رشـــد بـــن أحمـــد ابـــن محمـــد

، المغنى ٢/٨٧، المهذب للشیرازي ٦/٧، الحاوي الكبیر ٨/١٠٠، الذخیرة للقرافي اإلسالمي

تفســـیر القرطبـــى الجـــامع ألحكـــام القـــرآن  ،٢/٧٥، الكـــافى البـــن قدامـــه ٤/٢٣٦البـــن قدامـــه 

تفسـیر الفخـر ، / ط: دار الشـعب٣/٤٠٨اهللا محمـد ابـن أحمـد األنصـارى القرطبـى عبدألبى 

 .٧/٩٩الرازي 



  
  

 
} ٢٧٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

وٕاعمال الحقیقة فى الرهن غیر ممكن فُصرف إلى فى الوجوب، حقیقة أن األمر 

  )١( .القبض

  أن ظاهر اآلیة یدل على أن الرهن إنما یكون فى السفر فتكون متروكة  :اً ثالث

  )٢(.الظاهر ال یصلح حجة الظاهر، ومتروك

  : عنه أجیب

  ألن النصوص المؤولة ؛أنه متروك الظاهر بدلیل لیس بحجةننا ال نسلم أ

  )٣(.متروكة الظاهر وهى عامة الدالئل

M^  ]  \  [  ZL  قوله تعالى أیضًا:
)٤(   

  :وجه الداللة

إذا ورد إال  )٥(بالوفاء بالعقود علي جهة العمومعباده المؤمنین أمر اهللا عز وجل 

والــرهن الرســمي عقــد فیجــب الوفــاء بــه ممــا یــدل مــا یــدل علــي تحــریم هــذا العقــد، 

ـــي مشـــروعیته، وبمـــا أن  ـــرهنعل ـــدالحیـــازي  ال ـــد  ینعق  اإلیجـــاب والقبـــولب أيبالعق

ه، فكــذلك الــرهن الرســمي وتســجیل الــرهن شــرطه جــب الوفــاء بــفی شــرطه والقــبض

   . ما یدل علي تحریمه صراحة ، خاصة وأنه لم یردقائم مقام القبض فكان جائزاً 

  

   :ثانیا: السنة

                                                 

  .١٠/١٣٨، شرح العنایة للبابرتي ١٢/٤٦) البنایة للعیني ١(

  .٢/٢٨٤نهر ، مجمع األ١٠/١٣٧، شرح العنایة للبابرتي ٦/٦٣) تبیین الحقائق للزیلعي ٢(

  . ١٠/١٣٩، شرح العنایة للبابرتي ١٢/٤٦٩) البنایة للعیني ٣(

  ) .١) سورة المائدة من اآلیة (٤(

بن امحمد بن جریر بن یزید  جامع البیان في تأویل القرآن ،١١/٢٧٦تفسیر الفخر الرازي  )(٥

األولـى  ط:/ ق: أحمـد محمـد شـاكریـحق/ ت٩/٤٥٤ كثیـر بـن غالـب اآلملـي أبـوجعفر الطبـري

  .مؤسسة الرسالة - ٢٠٠٠ -١٤٢٠



  
  

 
} ٢٨٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  تـُُوفَِّي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ  «: تعنها قال اللَّه رضي )١(عن عائشةما روي 

  )٣(»، بَِثالَثِيَن َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ )٢(َوَسلََّم َوِدْرُعُه َمْرُهونٌَة ِعْنَد يـَُهوِديٍّ  

   :وجه الداللة

 مشـروعیة التعامـل بـالرهن كوسـیلة لإلسـتیثاق مـن سـداد الـدیندل الحدیث علـي 

حیـــث فعلـــه صـــلي اهللا علیـــه وســـلم وفعلـــه دلیـــل علـــي  وهـــو مجمـــع علـــي جـــوازه

 ،مــن أنــواع الــرهن كــان مشــروعاً  اً ولمــا كــان الــرهن الرســمي نوعــ ،)٤(مشــروعیته

المشروط في الرهن الحیازي متحقق في الرهن الرسمي بقید  خاصة وأن القبض

  ن وتسجیله. الره

   :ًا: المعقوللثثا

  من عدة وجوه:علي مشروعیة الرهن الرسمي استدلوا 

                                                 

عائشة بنت أبي بكر الصدیق، تزوجها النبي صلي اهللا علیه وسلم بعد وفاة السیدة خدیجة  (١)

ي مــن أفقــه النــاس، اتفــق لهــا البخــاري ومســلم علــي مئــة وأربــع وســبعون بــثالث ســنوات، وهــ

ه ٥٨حــدیثًا، انفــرد البخــاري بأربعــة وخمســین ومســلم بتســعة وســتین حــدیثًا، توفاهــا اهللا ســنة 

/  ١٢/٤٣٢تهذیب التهذیب ألحمد بن علي بن محمد بـن حجـر العسـقالني (ودفنت بالبقیع.

  الهند). دائرة المعارف النظامیة -١٣٢٦ط: األولى

الیهـــودي، رجـــل مـــن بنـــي ظفـــر، وهـــي بطـــن مـــن األوس، وكـــان حلیفـــًا لهـــم،  ) هـــو أبوالشـــحم(٢

نیــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار مــن أحادیــث ســید األخبــار لمحمــد بــن (وأبوالشــحم كنیتــه. 

  / ط: دار الجیل).٥/٢٧٧على محمد الشوكانى 

اعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة بـن أخرجه البخاري في صحیحه ألبى عبداهللا محمـد بـن إسـم  (٣)

/ كتـــاب الجهـــاد والســـیر/ بـــاب وفـــاة النبـــي صـــلي اهللا علیـــه ٤/٤١بردزیـــه البخـــارى الجعفـــى 

        دار الفكر. -١٩٩٨ – ١٤١٩)/ ط: ٤٤٦٧وسلم/ رقم (

  /الملكعبدعلي بن خلف بن  بطال، شرح صحیح البخاري البن ٥/٢٧٨نیل األوطار  (٤)

  .الریاض -مكتبة الرشد -٢٠٠٣ -١٤٢٣الثانیة  :ط/ ٧/٢٦ تحقیق: یاسر بن إبراهیم 



  
  

 
} ٢٨١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

كون  من )١(الفقهاءجمهور لیه إ ذهبالرهن الرسمي ال یتنافي مع ما �:األول

وتفي بمعناه حیث إن الرسمیة تقوم مقام القبض  ؛القبض شرطًا في عقد الرهن

  بقید الرهن وتسجیله ممافي حصول اإلستیثاق وضمان حق المرتهن وزیادة 

وحق التقدم علي سائر  ،تتبع العقار في أي ید تكون حق المرتهن یعطي

  الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة.

  ؛  )١(والوصیة )٢(سائر عقود التبرعات كالقرضعلي الرهن الرسمي قیاس  :نياثال

                                                 

  جملًة  )أبي حنیفة والمالكیة والشافعیة وقول للحنابلة والظاهریة() اتفق جمهور الفقهاء ١(

علي كون القبض شرطًا في عقد الرهن، وٕان اختلفوا أنفسهم في كونـه شـرط لـزوم أم شـرط تمـام 

  علي رأیین: 

لشافعیة وقول للحنابلة والظاهریة حیث قالوا: إن القبض شرط للـزوم : ألبي حنیفة واالرأي األول

، ٦٣/ ٦تبیـین الحقـائق (عقد الـرهن، ووافقهـم اإلمـام أحمـد بـن حنبـل فـى المكیـل والمـوزون. 

  ) . ٤/٢٣٦، المغنى البن قدامة ٦/٧، الحاوى الكبیر ٤/٥٧بدایة المجتهد 

فیلــزم الــرهن بالعقــد وال یــتم إال بــالقبض،  : لإلمــام مالــك حیــث قــال أنــه شــرط تمــامالــرأي الثــاني

ویجبـر الـراهن علــى اإلقبـاض، ووافقهــم الحنابلـة فیمــا عـدا المكیــل والمـوزون أنــه یلـزم بمجــرد 

 مالـك اإلمـام فقـه فـي المسـالك أشـرف ، إرشـاد السـالك إلـي٨٥/١٠٠العقد. (الذخیرة للقرافـي 

الثالثــة =  =/ ط:١/٩٢كي المــال الــدین شــهاب البغــدادي عســكر بــن محمــد بــن الرحمنعبــدل

 اهللاعبـد بـن محمـد بن أحمد بن محمد القاسم، الفقهیة ألبي القوانینالحلبي،  البابي مصطفى

  )٢/٥٧، الكافى البن قدامه ٢١٣ص  الغرناطي الكلبي جزي بن

وتظهر فائدة الخالف بین الجمهور والمالكیة فیما إذا قال رهنتك هذا الثوب فقبل المرتهن، فإنه 

الكیـة یجبـر علـي أن یقبضـه؛ ألن الـرهن قـد تـم عقـده، أمـا عنـد الجمهـور فإنـه یكـون عند الم

  ).٢/٣٦٣المقدمات الممهدات (مخیرًا بین أن یقبضه فیلزم، وبین أال یقبضه فال یلزم. 

فـالن  نالقطع مصدر قرض الشیىء یقرضه قرضًا أى قطعه، واستقرضت م القرض لغًة: )(٢

تقول لكل من َفَعل إلیه خیـرًا قـد أحسـنت قرضـى، فـالقرض أى طلبُت منه القرض ، والعرب 

، محیط المحـیط لبطـرس ٥/٧٦تاج العروس (ما تعطیه لغیرك من مال على أن یرده الیك. 

/ ٤٩٧، المعجم الـوجیز ص  ٥/٣٥٨٨/ ط: مكتبة لبنان، لسان العرب ٧٣٧البستانى ص 

       دار التحریر). - ١٩٨٠ – ١٤٠٠ط: األولى 
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ول وبالتـــالي إلـــي ، فـــالقرض یفتقـــر إلـــي القبـــ)٢(افیـــد الحكـــم بنفســـهتال  هـــاحیـــث إن

ـــأن ال یرجـــع عنهـــا صـــراحةً تال الوصـــیة و  ،)١(القـــبض أو  ســـتحق إال باإلمضـــاء ب
                                                                                                                     

  اختلف الفقهاء في تعریفه علي رأیین: القرض شرعًا:

لجمهــــور الفقهــــاء الحنفیــــة والشــــافعیة والحنابلــــة والظاهریــــة حیــــث قــــالوا أنــــه عقــــد  الــــرأي األول:

، أســـني المطالـــب ٢/٨٢مجمـــع األنهـــر (مخصـــوص یـــرد علـــي دفـــع مـــال مثلـــي لـــرد مثلـــه. 

بــل اإلنصــاف فــى معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام أحمــد ابــن حن، ٢/١٤٠

/تحقیــق: محمـد الفقــى/ ط: األولــى ٥/١٢٣لعـالء الــدین علـى بــن سـلیمان المــرداوى الحنبلـى 

 الــدراري، ٦/٣٤٧، المحلــي البــن حــزم ١/٣٦١الــروض المربــع ، دار إحیــاء التــراث العربــى

  )  ٢/٢٧٠المضیة

دفــع متمــول فــي عــوض غیــر مخــالف لــه ال عــاجًال  " للمالكیــة حیــث قــالوا بأنهــا الــرأي الثــاني:

، ٣/٢٢٢الشـرح الكبیـر للـدردیر (ًال فقط ال یوجب إمكـان عاریـة ال تحـل متعلقـا بذمـًة " تفض

  )، وهذه التعریفات وٕان احتلفت لفظًا إال أنها متفقة في المعني.٥/٢٢٩الخرشي 

أوصــاه إیصــاًء وتوصــیة إذا عهــد اهللا واإلســم الوصــیة، وأوصــیت لــه بشــئ  :الوصــیة لغــة )(١

= ، وصــى إلیــه ولــه بشــئ جعلــه لــه، وفالنــًا جعلــه وصــیه وأوصــیت إلیــه إذا جعلتــه وصــیك

یتصرف فـي أمـره ومالـه وعیالـه بعـد موتـه، وبالشـئ فالنـًا أمـره بـه وفرضـه علیـه، والوصـى =

/ ٢من یوصي له ومن یقوم على شئون الصغیر، والوصیة ما یوصي به. (المعجم الوسیط 

 .)٤٠/٢٠٨، تاج العروس ٦٦٢/ ٢، المصباح المنیر ١٠٣٨

  اختلف جمهور الفقهاء في تعریف الوصیة على رأیین: ة شرعًا:الوصی

للحنفیة الشافعیة والحنابلة اإلمامیة اإلباضیة قالوا أنها تملیك مضاف إلـى مـا بعـد  الرأي األول:

أســني  ،١٨١/ ٦، تبــین الحقــائق ٧/٣٣٠ بــدائع الصــنائع للكاســانى(المــوت بطریــق التبــرع. 

ح البهجة الوردیة لزكریا بن محمد بـن أحمـد بـن زكریـا الغرر البهیة في شر ، ٣/٢٩المطالب 

المحتــاج = =مغنــى ، / ط: المطبعــة المیمنیــة٤/٢یحیى الســنیكي أبــو األنصــاري زیــن الــدین 

، الروضــة ٤/٤٤١مطالــب أولــي النهــي للرحیبــاني، ٣٣٥/ ٤، كشــاف القنــاع ٤/٦٦للنــووى 

  ).٢٥٨/ ١٢العلیل ، شرح كتاب النیل وشفاء ١٨٩/ ٢، شرائع اإلسالم  ٥/١١البهیة 

للمالكیــة والزیدیــة قــالوا أنهــا عقــد یوجــب حقــًا فــي ثلــث عاقــده یلــزم بموتــه أو نیابــة  الــرأي الثــاني:

، ٥٢٩، شرح حدود ابن عرفة ص ١٣٢/ ٢، الفواكه الدواني ١٦٧/ ٨الخرشي (عنه بعده. 

  .)٤/٣٥٧التاج المذهب 

  . ٦/٣٦٣بن حزم ، المحلى ال٤/٥٧، بدایة المجتهد ١٣٧) بدائع الصنائع /٢(
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وهذا متحقق فـي الـرهن الرسـمي حیـث إن الرسـمیة تـؤدي معنـي القـبض ، )٢(داللةً 

   فكان مشروعًا.بقید الرهن وتسجیله، كما تحقق اللزوم بعدم الرجوع في العقد 

بـالقول عقـد ین كالهمـا رهن الحیـازي حیـث إنقیاس الرهن الرسمي علي الـ :الثالث

الرهن ي شترط القبض فكما یف، كالبیع ویختص بالمال من الجانبین الصیغةبأى 

ال یـتم إال و  یشترط فیـه الرسـمیة كذلك الرهن الرسميفال یتم إال بالقبض و الحیازي 

عـده مـاء، أمـا بغر سـوة الأفقبلـه یكـون المـرتهن بقید الرهن وتسجیله باسـم المـرتهن، 

التقــدم علــى التتبــع و فــإن المــرتهن یخــتص بــه عــنهم وعــن غیــرهم فیكــون لــه حــق 

ــدائنین فكانــت الرســمیة قائمــة مقــام القــبض محققــة لمعنــاه ومضــمونه ، )٣(ســائر ال

   فكان الرهن الرسمي مشروعًا.

حقیقـــة ذهـــب إلیـــه جمهـــور الفقهـــاء مـــن أن الـــرهن الرســـمي ال یتنـــافي مـــع �:بـــعار ال

، وهـو الـتمكن مـن إثبـات الیـد وذلـك )٤(عبـارة عـن التخلیـة فیـةالقبض الشرعیة والعر 

                                                                                                                     

  .٤/٢٠٨، المبدع ٦/٧، الحاوي الكبیر ٢/١٥٥، أسنى المطالب ٨/١٠٠) الذخیرة للقرافي ١(

  . ١٢/٤٦٩، البنایة  ٦/٦٣، تبیین الحقائق ١٠/١٣٩) شرح العنایة ٢(

، وورد فیه" الـرهن ٢/١٦٦، الفواكه الدوانى ٨/١٠١، الذخیرة للقرافي ٣/٣١٣السالك ) بلغة ٣(

ــــه....." ، المقــــدمات الممهــــدات ال یــــتم إال بال ــــازة المــــرتهن ل حیــــازة أى قــــبض المرهــــون وحی

وورد فیــه " الــرهن یجــوز ویلــزم بالعقــد وال یــتم وینبــرم ویصــح التوثــق بــه إال بالحیــازة  ٢/٣٦٤

 ." .....  

ذهب جمهور الحنفیة وقول لإلمام مالك واإلمـام الشـافعى والظاهریـة إلـي أن القـبض شـرعًا  (٤)

ن النقل والتحویل، فهو قبض حقیقًة وشریعًة فیكتفى به، كما أن القبض عرفًا أي التخلي بدو 

یرد على مـا ال یحتمـل النقـل والتحویـل مـن الـدور والعقـار، یقـال هـذه األرض أو هـذه الوالیـة 

فى ید فالن فال یفهم منه إال التخلى وهو التمكن من التصرف، فیكتفى فى القبض بالتخلیـة 

ض، بمعنـى أن الـراهن إذا خلّـى بـین المـرتهن والمرهـون یعتبـر قابضـًا، برفع الموانع عن القـب

، حاشیة الدسوقي ٦/١٤١بدائع الصنائع (كما إذا فعل البائع مثل ذلك فى المبیع المشترى. 

  ). ٦/٣٦٤، المحلى البن حزم ٧/٩، الحاوى الكبیر ٣/٢٣١
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، والمرهـون المـرتهنبارتفاع الموانع مـن القـبض، وهـذا یحصـل بتخلیـة الـراهن بـین 

قابضـًا؛ ألنـه غایـة مـا یقـدر علیـه،  فإذا حصل ذلك صـار الـراهن مسـلِّمًا والمـرتهن

القـــبض فیـــه خاصـــة وأن المرهـــون عقـــار، و ،)١(والقـــبض فعـــل غیـــره فـــال یكلـــف بـــه

 ،)٢(فهــــي قــــبض باإلجمــــاع مــــن غیــــر نقــــل وتحویــــلكالتخلیــــة فــــي البیــــع متعــــذر، 

  . )٣(قبض بحكم عقد مشروع والقبض في كلٍ 

الــراهن عقــارًا للــرهن ویقیــده الــرهن الرســمي حیــث یعــین  یةمشــروعممــا یــدل علــي 

فإنـه یثبـت لـه حـق التصـرف فیـه والتنفیـذ علیـه إن لـم یـتمكن وبـذلك باسم المـرتهن 

ســـداد الـــدین فـــي األجـــل المحـــدد، كمـــا أنـــه یثبـــت لـــه حـــق التقـــدم علـــي ســـائر مـــن 

  الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة، وهذا یعد من قبیل القبض الحكمي بل 

   أوثق منه وأبلغ في تحقیق معناه.

  :هذا اإلستداللنوقش 

مــــع الفــــارق حیــــث إن القــــبض فــــى الشــــراء ناقــــل علــــي البیــــع قیــــاس قیــــاس ال بــــأن

لضمان من البائع إلى المشترى لكون المبیع بعد العقد قبل التسلیم إلى المشترى ل

مضــــمونًا علــــى البــــائع بــــالثمن، وبالتســــلیم إلیــــه ینتقــــل الضــــمان مــــن البــــائع إلــــى 

ـــم یكـــن مضـــمونًا علـــى المشـــترى ابتـــداءً  بخـــالف الـــرهن فـــال یقـــوم ، االمشـــترى، فل

                                                                                                                     

شـرح الزركشــى (واألرضـین.  وبـه قـال الحنابلـة والظاهریـة إن كـان المرهـون ممـا ال ینقـل كالـدور

  ).٦/٣٦٤، المحلى البن حزم  ٤/٢٨

  .٢/٥٨٥، مجمع األنهر ١٢/٤٦٩) البنایة ١(

  .٦/٣٦٤، المحلى البن حزم ٦/١٤١) بدائع الصنائع ٢(

احتـرازًا عــن المقبـوض فــى البیــع الفاسـد، فإنــه ال یكتفـى فیــه بالتخلیــة؛ ألن  )مشــروع() وقولـه ٣(

تبیــین (الســعى فــى نقضــه هــو الالئــق فأشــبه قــبض المبیــع. الفاســد واجــب اإلعــدام، فیكــون 

  ).٦/٦٣الحقائق 
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ـــم ـــتمكن مـــن القـــبض ل یعتمـــد ســـببًا للضـــمان  الـــتمكن مـــن القـــبض مقامـــه، فـــإن ال

  )١(بتداًءا، فال یجعل المرهون مضمونًا علیه، ما لم یوجد القبض حقیقًة.إ

  :یمكن أن یجاب عنه

بــأن الــتمكن مــن التصــرف فــي الــرهن الرســمي یقــوم مقــام القــبض حیــث إن 

بـأوثق الطـرق التـي الرسمیة المشـروطة فیـه تضـمن حـق المـرتهن فـي الـدین 

وهــذا أوثــق  ،جــرد قیــد الــرهن باســم المــرتهنبممكــن أن تضــمن بهــا الحقــوق ی

  الحقیقي والحكمي. اهمن القبض الحقیقي نفسه، فكانت الرسمیة مؤدیة لمعن

تتحقق جمیعها في  )٢(شروط كمال القبض من الحیازة والفراغ والتمییز :سماخال

الرهن الرسمي؛ حیث إن الراهن یقوم بقید الرهن باسم  الرسمیة فياشتراط 

یتمیز عما  بحیثوهذا القید یكون بذكر بیانات العقار كامًال  ه،لالمرتهن وتسجی

تكون  العقار المرهون بتتبعه في أي ید فيالمرتهن حق  مما یثبت ؛لیس بمرهون

لحق المرتهن إذا ما تصرف الراهن في العقار بأي  والتنفیذ علیه، وهذا حمایةً 

فراغ  یحقق، و كمیةوجه من وجوه التصرف، فهو بهذا یثبت الحیازة وٕان كانت ح

وذلك بتمییزه أثناء القید، كما إذا  وٕان كان فراغًا حكمیاً  عما لیس بمرهونالعقار 

                                                 

  .١٠/١٤١، شرح العنایة للبابرتي ١٢/٤٧٠) البنایة للعیني ١(

  شروط تحقق كمال القبض ثالثة:  )(٢

أى یتم بالقبض حال كونه مجموعًا، وهذا یحتـرز بـه عـن رهـن أن یكون المرهون محوزًا:  أوًال:

   ل بدونها؛ ألن المرتهن لم یُحز الرهن أى لم یجمعه ولم یضبطه.التمر على رؤوس النخ

: أي ال یكــون مشــغوًال بمــا لــیس مرهونــًا، وهــذا یحتــرز بــه عــن المشــغول ثانیــًا: أن یكــون مفّرغــاً 

  كرهن األرض دون الزرع؛ ألن المرهون مشغول بما لم یقع علیه عقد الرهن. 

  له بغیره ِخْلقًه، فیحترز به عن المتصل والشیوع أي ممیزًا عن اتصا ثالثًا: أن یكون متمیزًا:

، ١٢/٤٧٠، البنایــة للعینــي  ٢/٥٨٥مجمــع األنهــر (فــى الــرهن كــرهن نصــف الــدار أو الثــوب. 

 ).٢/٢٧١، حاشیة العدوي ١٠/١٤٠، ، شرح العنایة للبابرتي ٦/٦٣تبیین الحقائق للزیلعي 
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مما یدل علي ، رهن العقار فقط دون محتویاته وظلت المحتویات داخل العقار

  القبض وشروطه. یشتمل علي معنيمشروعیة الرهن الرسمي لكونه 

الدین  هو تعلقتضي عقد الرهن حیث إن مق ؛الرهن الرسمي مشروع�:دسالسا

، )١(وتقدیمه على سائر الغرماء ،وجعله أولى به ،منه عینًا بالبیع استیفاءً إبالعین 

للمرتهن  حیث إن قید الرهن وتسجیله یجعل ؛وهذا هو مضمون الرهن الرسمي

حق التقدم علي سائر الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة، كما یثبت له حق 

   عقار إذا تصرف فیه الراهن بأي وجه من وجوه التصرف والتنفیذ علیه.تتبع ال

 ةما جرت العاد بأن قبض كل شيء بحسبأنفسهم  فقهاءصرح ال :بعاسال

  المرتهن من غیر وبین  هبالتخلیة بین العقار في قبضقد جرت العادة و  �)٢(فیه

                                                 

  . ٦/٦٤ للزیلعي ) تبیین الحقائق١(

كــالقبض فــى البیــع والهبــة، بــأن یطلــق یــده علیــه فــإن كــان ممــا ال ینقــل  القــبض فــى الــرهن(٢) 

كالدور واألرضین أطلقت یده على ضبطه، وٕان كان منقوًال فقبضه نقله أو تناوله، وٕان كـان 

أثمانــًا أو شــیئًا خفیفــًا یمكــن قبضــه بالیــد فقبضــه تناولــه بهــا، وٕان كــان مكــیًال رهنــه بالكیــل أو 

ضه اكتیاله أو اتزانه، وقبض ما یكال أو یوزن أو یعد أو یزرع بكیله موزونًا رهنه بالوزن فقب

ــِن ُعَمــرَ لمــا روى أو وزنــه أو عــدده أو ذرعــه نظــرًا للعــرف.  ــا َنْشــَتِري " أنــه قــال َ  َعــِن اْب ُكنَّ

ْكَبـاِن ِجَزاًفـا، َفَنَهاَنـا َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأْن  َنِبیَعـُه َحتَّـى َنْنُقَلـُه الطََّعاَم ِمـَن الرُّ

ـــهِ  ألبـــى الحســـین مســـلم بـــن  أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه(والنهـــى لعـــدم قبضـــه ."، ِمـــْن َمَكاِن

/ كتاب البیوع/ باب بطالن بیع المبیـع قبـل القـبض/ ٣/١١٦١الحجاج القیشیري النیسابورى 

  / ط: ١٥٢٧رقم 

  دار ابن حزم). - ١٩٩٥ – ١٤١٦األولى 

 ِكـلْ فِإَذا ِبْعـَت َ «َن َرِضَي اللَّـُه َعْنـُه: َأنَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل َلـُه: َوُیْذَكُر َعْن ُعْثَما

/ كتـاب البیـوع/ بـاب الكیـل علـي ٦/٦٧أخرجه البخاري فـي صـحیحه (. »،َ ِإَذا اْبَتْعَت َفاْكَتلْ 

  ).٢١٢٥البائع والمعطي/ رقم 

ونحوهمــا بالتنــاول إذ العــرف فیهــا ذلــك، وقــبض الحیــوان وقــبض مــا یتنــاول كــالجواهر واألثمــان 

روضـــة الطـــالبین ألبـــى زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف ، ٧/٩الحـــاوى الكبیـــر (بمشـــیه مـــن مكانـــه. 

الموجود، علـى محمـد معـوض/ ط:  دار عبـد/ تحقیق : عـادل أحمـد ٤/٦٥النووى الدمشقى 
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بقیــد الــرهن  ولمــا كانــت الرســمیة تحقــق هــذا بأســهل الطــرق وأیســرها�بینهمــا، حائــل

  المرتهن في حصول اإلستیثاق من سداد الدین �وتسجیله مع عدم المساس بحق

دون الحاجة إلـي إثبـات الیـد علیـه مـع احتفاظـه بحقـي التقـدم والتتبـع كـان الـرهن 

   الرسمي مشروعًا؛ لكونه محققا للقبض حقیقة وحكمًا.

ـــرهن الحیـــازي مـــن حیـــث عـــدم ا :مناثـــلا ـــاس الـــرهن الرســـمي علـــي ال شـــتراط قی

فاذا وجـد القـبض فـي الـرهن الحیـازي فقـد ، )١(استدامة القبض عند بعض الفقهاء

صح الرهن وانعقد وال حاجة إلي القول بأن استدامة القبض من شـروط صـحته، 

حیـــث إن الرســـمیة تقـــوم مقـــام القـــبض واســـتدامته فـــي مـــن كـــذلك الـــرهن الرســـمي 

  الوثیقة.معني حصول 

 مــن جــواز )٢(مــع مــا ذهــب إلیــه بعــض الفقهــاءي ال یتنــافالــرهن الرســمي  :ســعاتال

ن مع تحقق اإلستیثاق الذي شرع من أجله الـرهن، فالرسـمیة و رهمانتفاع الراهن بال

  .یدهتضمن حق المرتهن وٕان ظل العقار في حوزة الراهن وتحت 

                                                                                                                     

محلـــى البـــن حـــزم ، ال٤/٣٢، شـــرح الزركشـــى ٤/٢٣٩، المغنـــى البـــن قدامـــة الكتـــب العلمیـــة

٦/٣٦٤(. 

) ذهــب الشــافعى والحنابلــة فــي روایــة وهــو المــذهب عنــد ابــن عقیــل إلــي القــول بعــدم اشــتراط ١(

أو بغیــر اســتحقاق  ،اســتدامة القــبض فــاذا خــرج الــرهن مــن یــد المــرتهن باســتحقاق كاإلجــارة

ون ألنه عقٌد من شـرط لزومـه القـبض فوجـب أن ال یكـ ؛كاإلعارة أو الغصب لم یبطل الرهن

مـــن شـــرط صـــحته اســـتدامة القـــبض كالهبـــة والصـــرف؛ وألن القـــبض فـــى الـــرهن أوســـع مـــن 

فلمــا لــم تكــن اســتدامة القــبض فــى  ،القــبض فــى البیــع لجــواز اشــتراط الــرهن علــى یــدى عــدل

البیع مع قوته شرطًا فى صحته؛ فألن ال تكون استدامة القبض فى الرهن مع ضعفه شرطًا 

ــــــى.  ــــــى صــــــحته أول ــــــر الحــــــاوى(ف ــــــدع ، ٢/١٠٩شــــــرح منتهــــــى االرادات ، ٦/١٣ الكبی المب

٤/٢٠٨ .( 

     .لــراهن بــالمرهون إذا لــم یضــر ذلــك بــالمرتهنا انتفــاع  زاجــو ب إلــي القــول لشــافعیةذهــب ا )(٢

   ).٣/١٦٧ األم للشافعى، ٣/٧٧علي الخطیب  ، البجیرمى٤/٧٩روضة الطالبین (

الحـاوي الكبیـر (فالنماء والمنافع لـه .اذا كان الراهن هو الذى ینفق على الرهن  ثورأبو ووافقهم 

٦/٢٠٣.(  
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اإلنتفـــاع  الـــرهن الرســـمي فیـــه محافظـــة علـــي المـــال حیـــث یخـــول للـــراهن :العاشـــر

الطبع یمیل إلیها وال یجـوز اسـتیفاؤها لغیـر  حیث إنهن مال منافع الر فبالمرهون، 

 یجــوز وهــو الللــراهن كــان ذلـك إضــاعة للمـال اسـتیفاؤها  لـم یمكــن لــوو ، )١(الـراهن

  َكاَن َیْنَهى َعْن ِقیَل َوَقاَل، َوَكْثَرِة السَُّؤاِل، "صلي اهللا علیه وسلمالنبى ما روي أن ل

                                                                                                                     

ــة ــم یــأذن فــال یجــوز للــراهن  نتفــاعإذا أذن المــرتهن للــراهن فــى اإل ووافقهــم الحنابل ویحــرم إن ل

=  =ستخدام أو الـوطء أو السـكنى وال غیـرذن المرتهن سواء كان باإلإنتفاع بالرهن بدون اإل

شـرح ، ٢/٨١ البـن قدامـه الكـافى(.  غیرهماوال یملك التصرف فیه بإجارة وال إعارة وال، ذلك

  .)٢/١١١رادات منتهى اإل

وٕاذا لـم ینفـق  ،فـى غیـر الركـوب والحلـب فهـى للمـرتهن إذا أنفـق علـى الـرهن ووافقهم الظاهریـة

نتفاع بكل شيء حتى الركوب والحلـب إذا كـان هـو المنفـق. ى یكون للراهن اإلأفهى للراهن 

  .)٦/٣٦٥المحلى البن حزم (

  تدل الشافعیة علي ذلك بالسنة والمعقول:اس(١) 

َال «َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم قَـاَل:  رضـي اهللا عنـهَعـْن َأِبـي ُهَرْیـَرَة  أوًال: السنة:

َوَهـَذا ِإْسـَناٌد َحَسـٌن  ،ِزَیاُد ْبُن َسْعٍد ِمَن اْلُحفَّاِظ الثَِّقاتِ  ،»ُغْنُمُه ، َوَعَلْیِه ُغْرُمهُ  ُیْغَلُق الرَّْهُن َلهُ 

بـن االحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي  يبـفي سـننه أل الدارقطني أخرجه(. ُمتَِّصلٌ 

شــعیب  / كتــاب البیــوع/ تحقیــق:٣/٤٣٧ لــدارقطنيامســعود بــن النعمــان بــن دینــار البغــدادي 

 -٢٠٠٤ - ١٤٢٤األولى  / ط:اهللا، أحمد برهوم اللطیف حرزعبداالرنؤوط، حسن شلبي، 

  .)مؤسسة الرسالة

خبـر ، حیـث أمـه مـن مؤنـة ونقـصغر وجعـل علیـه  ةجعل لمالك الرهن غنمه من نمـاء وزیـادفقد 

كم یحــبس فكــان حجــة دوعنــ ،ن الــرهن ال یغلــق أى ال ُیحــبسأالنبــى َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم 

لــه علــى كــذا أضــاف (مــن) الــرهن إلــى الــراهن، فــالالم للتملیــك، وقــد ســماه صــاحبًا ، علــیكم

  . ن یكون هو المالك للرهن مطلقًا رقبه وانتفاعًا وحبساً أاإلطالق، فیقتضى 

ال یغلـق الـرهن" أى ال  ال حجة له فى الحدیث؛ ألن معنى قوله َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم " نوقش:

َعَلْیــِه  قالــه أهــل اللغــة، وهــذا كــان حكمــًا جاهلیــًا فــرده رســول اهللا َصــلَّى اهللاُ  كمــاُیملــك بالــدین 

وقولــه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم "هــو لصــاحبه الــذى رهنــه" تفســیر لقولــه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه  َوَســلََّم.

   .)٦/١٤٥بدائع الصنائع ( ال یغلق الرهن"  َوَسلََّم "

  الخبر المراد به الراهن ألمرین:أجیب عنه: 



  
  

 
} ٢٨٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

   )١(."اِت، َوُعُقوِق اُألمََّهاِت، َوَوْأِد الَبَناتِ َوإَِضاَعِة الَماِل، َوَمْنٍع َوهَ  

ــوقش ــالعین تعلــق حــق المــرتهن ل ال یجــوز االنتفــاع بــه بأنــه :هــذا اإلســتدالل ن ب

   )٢(.لدینه ااستیفاءً 

                                                                                                                     

               ". مهغر وعلیه  الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه قوله " أحدهما:

 ةواجبـ ةوالنفقـ ة،ولـم یجعلـه لمـن تطـوع بالنفقـ ةأنه جعل ذلك ملكًا لمـن تجـب علیـه النفقـ الثانى:

الحـــاوى (. فوجـــب أن یكـــون النمـــاء واجبـــًا للـــراهن دون المـــرتهن، علـــى الـــراهن دون المـــرتهن

  .)٦/٢٠٣الكبیر 

  ثانیًا: المعقول:

الفـروع تابعـه لألصـول، فلمـا كـان  ألن ان لـه نمـاء ذلـك الملـكأن كل مـن كـان لـه ملـك، كـ أوًال:

  =الرهن على ملك الراهن وجب أن یكون النماء على ملك الراهن كسائر األمالك.

  .ید المرتهن علیه الستیفاء حقه منه وذلك ال یوجب تملك المنافع أن ثانیًا:= 

ال یكــون  ةلــق حــق المــرتهن بالرقبــحــق المــرتهن قــد تعلــق برقبــة العــین المرهونــة، وتع وألن ثالثــًا:

   موجبًا لتملك المنافع فوجب أال یكون تعلق حق المرتهن بالرهن موجبًا لتملیك المنافع.

لّما كـان عقـد البیـع یجعـل و عقد على ملك فى مقابلة عوض، هما كالفأن الرهن كالبیع نوقش: 

  كًا للمرتهن. عقد الرهن نماء المبیع مل یجعلنماء المبیع ملكًا للمشترى وجب أن 

القیــاس علــى البیــع قیــاس مــع الفــارق فــالبیع تصــرف ناقــل للملكیــة بخــالف الــرهن أجیــب عنــه: 

فالبیع لمـا نقـل ملـك المبیـع إلـى المشـترى نقـل نمـاء المبیـع إلـى المشـترى، ولمـا لـم ینقـل عقـد 

  .. (المرجع السابق)الرهن الملك إلى المرتهن لم ینقل نماء الرهن إلى المرتهن

/ كتــاب الرقــاق/ بــاب مــا یكــره مــن قیــل وقــال/ رقــم ٨/١٠٠رجــه البخــاري فــي صــحیحه ) أخ(١

   / رواه المغیرة بن شعبة. ٦٤٧٣

ســـحاق بـــن أحمـــد الهنـــدى إبـــى حنیفـــة لعمـــر بـــن أیفـــة فـــى تحقیـــق بعـــض مســـائل نالم غـــرةال )٢(

مؤسسة الكتب  –١٩٨٦ -١٤٠٦األولى  :ط/ ١/٩٥حفص الحنفى أبو الغزنوى سراج الدین 

  . ٢/١١١، شرح منتهى االرادات ٢/٨٨ البن قدامه الكافى، ةالثقافی
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تضـییع وهـذا  ،جـلالـى حلـول األ ة المرهونمنفعلتعطیل هذا فیه ن أ  :أجیب عنه

أســقط  المــرتهن قــد ، كمــا أنذلـكعــن  صـلي اهللا علیــه وســلمللمـال وقــد نهــى النبــى 

   )١(حقه بإذنه والرضا به.

ستیفاؤه من ثمنه عند تعـذر إ ستیثاق بالدین و مقصود عقد الرهن اإل :عشر حاديال

حیث إن  ؛)٢(نتفاع به فجاز اجتماعهماالراهن، وهذا ال ینافى اإل ةستیفائه من ذمإ

لــــق بهــــا ومنهــــا ومــــا یتع ةیفــــوت حیــــازة الــــراهن للمرهــــون دون الملكیــــ عقــــد الــــرهن

ال یترتـب وأنـه  خاصـة، لم یدخل فى العقد فیجوز انتفاعه بمـا فـى ملكـهف ،نتفاعاإل

جحــوده أو تعدیــه  یــؤمنل ؛قــى علــى ملكــه وتصــرفهبعلیــه ضــرر بــالمعقود علیــه ف

یضــاد معنـــى الوثیقـــة؛ ألنـــه فملـــك الحــبس علـــى ســـبیل الـــدوام أمـــا  ،)٣(العـــین علــى

   .ط الدین فكان توهینًا للدین ال توثیقًا لهیكون فى یده دائمًا، وعسى یهلك فیسق

یــدل علــي جــواز الــرهن الرســمي حیـــث إنــه یجمــع بــین كونــه وثیقــة بالـــدین،  وهــذا

الرهن وتسجیله یضمن حق المـرتهن  فقید، للراهن حق اإلنتفاع بالمرهون وٕاعطائه

نـه مـن كِّ فال یمكن للراهن جحود الدین أو التعدي علي العین، وفي نفس الوقت یمَ 

   اإلنتفاع بالمرهون مما یساعده علي الوفاء بالدین.

أن الضــــرورة قـــد تــــدعو إلـــى اســــترداد الــــراهن وهـــذا موافــــق لمـــا قالــــه الفقهـــاء مــــن 

  نتفاع به حتى یتمكن من سداد الدین فیجوز للضرورة عند الحاجة إلللمرهون ل

     )٤(.إلى ذلك

                                                 

  .٣/٣٣٥، كشاف القناع ٤/٢٥٢ ه) المغنى البن قدام١(

ـــــدائع الصـــــنائع )٢(  – ١٤٠٩/ ط: ٢١/١٠٧المبســـــوط لشـــــمس الـــــدین السرخســـــى ،٦/١٤٥ ب

   .٢/٨١ البن قدامه ، الكافى٤/٢٥٢ هالمغنى البن قدام دار المعرفة، -١٩٨٩

  ٦/٣٦٥المحلى البن حزم  ،٣/١٦٨األم للشافعى  ،٢/٤٣١ازى ) المهذب للشیر ٣(

   .٤/٨٠، روضة الطالبین ٣/٧٧ علي الخطیب ، البجیرمى٤/٢٦٨) نهایة المحتاج ٤(



  
  

 
} ٢٩١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  

   :أدلة الرأي الثاني

  المعقول :الكتاب و ب الرهن الرسمي شروعیةالرأي الثاني القائل بعدم م استدل

  :  أوًال: الكتاب

 M*  )L  :تعالى اهللا قول
)١( .  

  :وجه الداللة

مـع  ،كوسـیلة لإلسـتیثاق مـن سـداد الـدین ة بـالرهنأمر اهللا عز وجـل فـي هـذه اآلیـ

لیســتوفي مــن ثمنهــا  دینالعــین وثیقــة بالــ حــبسب ،حقیقــةً  كــون هــذا الــرهن مقبــوض

الثابــت للمــرتهن یــد اإلســتیفاء وهــو ملــك الیــد والحــبس علــى ف، عنــد تعــذر الوفــاء

الـراهن كن مَ مما ال یُ ، )٢(منعًا من الجحود واإلنكار ،سبیل الدوام الى وقت الفكاك

الحــبس ، ممــا یتنــافي مــع ســتردادال باإلإ یتــأتينتفــاع ال إذ اإل نتفــاع بــالرهنمـن اإل

ممـا یــدل  ؛)٣(یكـن مرهونــاً ولــو لـم یثبـت ملــك الحـبس علـى الــدوام لـم  الـدائم بالـدین

غیـر متحقـق فـي  الحقیقـيوبمـا أن القـبض  الـرهن،عقـد ركنًا فـي  علي أن القبض

  كان غیر مشروعًا. بصورته الرهن الرسمي

  :نوقش هذا اإلستدالل

 ،معنـىً  مقبوضـةلو كان القـبض ركنـًا لصـار مـذكورًا بـذكر الـرهن، ولـم یكـن لقولـه 

وصــف  حیــث ؛ى أنــه شــرط ولــیس بــركنفــدل ذكــر القــبض مقرونــًا بــذكر الــرهن علــ

                                                 

  ) .٣٨٢سورة البقرة من اآلیة ( )١(

 ١/٦٤٥، أحكـام القـرآن للجصـاص ٣/٤٠٩، تفسیر القرطبي ٧/١٠١) تفسیر الفخر الرازي ٢(

  .٦/٣٦٤، المحلى البن حزم ٦/١٤١، بدائع الصنائع 

   .١/٩٤یفة نالم غرة) ال٣(
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؛ فیقتضـــى أن یكـــون القـــبض فیـــه شـــرطاً  ســـبحانه وتعـــالى الـــرهن بكونـــه مقبوضـــاً 

   .)١(صیانًة لخبره تعالى عن الخلف

فـإذا  دون اسـتدامته، بحصـول القـبض أنه حجة علیهم ألنه َجَعَل الـرهن وثیقـةً كما 

وفـــي هـــذه ، )٢( حصـــل القـــبض مـــرة فقـــد اســـتقر القـــبض وحصـــل الـــرهن وثیقـــة ابـــداً 

  .الحالة ما الذي یضمن حق المرتهن إذا جحد الراهن أو أنكر

  :ني القولیمكنو 

متحقـق فـي الـرهن الرسـمي لكنـه متحقـق الكریمـة بأن القبض المأمور به في اآلیـة 

ـــرهن الرســـمي ولـــیس بصـــورتهه بمعنـــا ؛ إذ أن الرســـمیة والشـــكلیة المشـــترطة فـــي ال

المـرتهن؛  م القـبض فـي المحافظـة علـي حـقبتسجیله وقیده باسم المرتهن تقوم مقا

حــق و  إذا قــام الـراهن بالتصـرف فیــه والتنفیـذ علیـه، الحـق فــي تتبـع الـرهن بإعطائـه

    التقدم علي سائر الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة.

ال وثیقــة ناطقــة بالــدین حیــث  وهــذا فــإن دل فإنمــا یــدل علــي كــون الــرهن الرســمي

 ،فهـو یحقـق معنـاه وزیـادة بالرسـمیة المشـروطة فیـه صـورتهبیستلزم وجود القبض 

كمـا أنـه یبقـي المرهـون فـي حـوزة ، وهذ أقوي وأبلـغ مـن اشـتراط القـبض واسـتدامته

الــراهن وضــمانه لإلنتفــاع بــه ممــا یســاعده علــي قضــاء دینــه مــع ضــمان المــرتهن 

   لحقه من الجحود واإلنكار والهالك.  

  :المعقول: ثانیاً 

  غیر مشروع لألسباب التالیة:عقد الرهن الرسمي 

نــــًا رك )٣(الــــذي عــــده بعــــض الفقهــــاءالقــــبض الــــرهن الرســــمي ال یتحقــــق فیــــه  :أوالً 

الرهن الحیازى ال یجوز إال كما أن ف ،)١(كالقبول في عقد الهبة إلنعقاد عقد الرهن

                                                 

  . ٦/٣٦٣، المحلى البن حزم  ٦/١٣٧) بدائع الصنائع ١(

  .٦/١٤ الكبیر ) الحاوي(٢

، ورد فیه " وقیاس قول زفر رحمه اهللا في الهبة أن یكون ٦/١٣٧) بدائع الصنائع للكاساني (٣

ئًا فرهنـه ولـم یقبضـه یحنـث عنـدنا، وعنـده ركنًا كالقبول حتي أن من حلف ال ُیـِرهن فالنـًا شـی

  . ١٠/١٣٧ال یحنث كما في الهبة "، شرح العنایة للبابرتي 
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ولما كان الرهن الرسمى  ،فكذلك الرهن الرسمى ال یجوز إال مقبوضاً  إال مقبوضاً 

  .فإنه عقد غیر جائز حقیقة بضقفیه  لیس

  :ناقشیمكن أن ی

العاقــــدین  فـــي أي عقـــد هـــي األركـــانركن حیــــث إن بـــبـــأن القـــبض شـــرط ولـــیس 

   وٕاذا كان شرطًا فالرسمیة تقوم مقامه.  ، والمعقود علیه والصیغة

أن المنتف في الرهن الرسمي هو صـورة القـبض أمـا معنـاه فهـو متحقـق بقیـد كما 

  مرتهن وهذا كاف في حصول اإلستیثاق. الرهن وتسجیله باسم ال

حیث إن الرهن الرسـمى یقـع  ؛القیاس على الرهن الحیازى قیاس مع الفارق أیضاً 

أمـــا ، وقبضـــها یكـــون بتخلیتهـــا والـــتمكن مـــن التصـــرف فیهـــا ،علـــى العقـــارات فقـــط

أمــا  ،وقــبض المنقــول بحیازتــه ونقلــه ،الــرهن الحیــازى فیقــع علــى العقــار والمنقــول

بتخلیتـه والـتمكن مـن التصـرف فیـه یكـون اتفق الفقهاء على أن قبضـه العقار فقد 

   فى الشهر العقارى. المرهونتسجیل ب الرهن الرسمي وهذا هو مضمون

علـى ملـك  نه بـاقٍ ال یكون الرهن رهنًا إال بقبض المرتهن له فى المجلس أل :ثانیاً 

یحتـاج قبـل هـذا  وال ،الراهن، فال یثبت به الحق للمرتهن إال بالتراضى مع القـبض

 )٢(.ة ال توجد إال بذلكیإلى االستدالل ألن ماهیة الرهن

  التعامل به.جوز ال یو  مشروعغیر  كانلرهن الرسمى ال قبض فیه اولما كان 

   :یمكن أن یجاب عنه

                                                                                                                     

) بجامع أن كل من الرهن والهبة عقد تبرع إال أن القبض فى الرهن آكد منه فى الهبة؛ ألن (١

اســـتدامة القـــبض فـــى الـــرهن شـــرط فیـــه بخـــالف الهبـــة وبـــأن القصـــد التوثقـــة وال تحصـــل إال 

شـرح الزركشـى (بض، بخـالف الهبـة إذ القصـد منهـا الملـك وهـو یحصـل وٕان لـم تقـبض. بالق

٤/٢٦(  

  .١/١٦٥) السیل الجرار للشوكاني ٢(
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 ؛أن تسجیل الرهن فى الشهر العقارى یقوم مقام قبضـه بـل هـو أوثـق مـن القـبض

  .تتبعالتقدم وال يثبت للمرتهن حقألنه یُ 

  عند بعضالرهن الرسمي غیر مشروع لكونه یتنافي مع حقیقة القبض �:اً لثثا

ال یصـیر قابضـًا،  جمیعهـا وجـدتالنقـل والتحویـل، فمـا لـم و بأنه التخلیـة  )١(الفقهاء 

وبمــا أن التخلیـة والنقــل والتحویــل غیــر ،اقــبض حكمـي وال یكتفــي بهفالتخلیــة أمـا و 

  . جائزغیر  متصورین في الرهن الرسمي فكان

  :یمكن أن یجاب عنه

 بــــأن الــــرهن الرســــمي یتعلــــق بالعقــــار وهــــو ال یتصــــور فیــــه النقــــل والتحویــــل بــــل

یستحیل، فكان المراد بالقبض التخلیة وهي متحققة في الرهن الرسمي حكمـًا بقیـد 

ممــا یــدل علــي مشــروعیة الــرهن الرســمي لكونــه  ،الــرهن وتســجیله باســم المــرتهن

  محققًا لإلستیثاق.  

�)٢(بعـــض الفقهـــاءط ااشـــتر الـــرهن الرســـمي غیـــر مشـــروع لكونـــه یتنـــافي مـــع �:رابعـــاً 

�؛ وذلــــكفهــــي إحــــدي حــــالتي الــــرهن الــــرهنعقــــد لصــــحة اســــتدامة القــــبض كشــــرط 

                                                 

یوســف القـبض بأنــه التخلیــة مضـافًا إلیهــا النقــل والتحویـل، وبــه قــال اإلمــام أبو ) عـرف اإلمــام ١(

، تبیـــین ١٢/٤٦٩ینـــي ، البنایـــة للع٦/١٤١بـــدائع الصـــنائع (أحمـــد والظاهریـــة فـــى المنقـــول. 

، المحلــــــى البـــــن حــــــزم ٤/٢٨، شـــــرح الزركشـــــى ٢/٥٨٥، مجمـــــع األنهــــــر ٦/٦٣الحقـــــائق 

٦/٣٦٤(.  

حنیفـــة واإلمـــام مالـــك وروایـــة لإلمـــام أحمـــد: اســـتدامة القـــبض شـــرط لصـــحة أبو قـــال اإلمـــام  (٢)

الرهن، ومتى عاد إلى ید الراهن بإذن المـرتهن بعاریـة أو ودیعـة أو غیـر ذلـك فقـد خـرج مـن 

لزوم ، وعند أبى حنیفة متى خرج الـرهن مـن یـد المـرتهن باسـتحقاق كاإلجـارة بطـل الـرهن، ال

وٕان خــرج بغیــر اســتحقاق كالغصــب لــم یبطــل الــرهن، ألنــه لــم یقــدر علــى انتزاعــه فــى األول 
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ویثبــت ذلــك باسـتمرار حــبس المــرتهن للمرهـون مــن بدایــة العقـد إلــي حلــول األجـل، 

ن اإلنتفـاع بـه عاجزًا ع اهنالر ولیكون  ،جحودالبملك الید والحبس لیقع األمن من 

علــي عــدم اإلســتدامة إمـــا ، خاصــة وقــد رتــب بعضــهم فیتســارع إلــى قضــاء الــدین

 لجانـب االسـتیفاء ةلمـا كـان الـرهن وثیقـف��)٢( عدم لزوم العقـد وٕاما��)١(�بطالن العقد

لیكــون أولــى مــن الغرمــاء فــى الفلــس  ؛كانــت اإلســتدامة شــرطًا فــى اســتقرار الوثیقــة

  )٣(.والموت

  

  : داللنوقش هذا اإلست

استدامة القبض إما أن تكون حقیقیة أو حكمیـة، وقـد صـرح الفقهـاء بأنـه ال یجـوز 

فثبــت أن الشــرط  ،أن تكــون اســتدامة قبضــه حقیقــةً لجــواز خروجــه مــن یــده بعاریــة

  قبضه حكمًا؛ ألنه وٕان خرج من یده باستحقاق فهو فى حكم  ةاستدام تهصحفي 

  )٤(.رتهن وال یحال بینه وبینهال یخرج عن سلطان الم حیث إنهالمقبوض له 

                                                                                                                     

، ٦/١٣ للقرافــي ، الــذخیرة٤/٥٧، بدایــة المجتهــد ٦/٦٤تبیــین الحقــائق (ویقــدر فــى الثانیــة. 

 ).٤/٢٠٨، المبدع ٢/٧٧ البن قدامة الكافى ،٧/١٣ الكبیر الحاوى

، وورد فیهمـا " اسـتدامة القـبض ١/٩٢إرشـاد السـالك ، ٢١٣ص البن جزي ) القوانین الفقهیة١(

 .شرط فإن عاد إلیه اختیارًا أو بإعارة أو إجارة أو ودیعة بطل الرهن ....... "

الزم فـــإن ُقـــبض صـــار  ، وورد فیـــه " وألن الـــرهن قبـــل القـــبض غیـــر٦/١٣) الحـــاوى الكبیـــر ٢(

  الزمًا، فلما كان لزومه بالقبض، وجب أن یزول لزومه بزوال القبض".

، شــــرح ٢٦١مطالــــب أولــــى النهــــى / ،٣٥٦الدســــوقى /، حاشــــیة ٨/١٠٠ للقرافــــي الــــذخیرة )٣(

  .٥/٦٣، الروض المربع  ٢/١٠٩منتهى االرادات 

  .٦/١٤) الحاوى الكبیر ٤(
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ــــبطالن كمــــا  ــــي عــــدم اإلســــتدامةأن ال ــــب عل ــــام وال یــــتم إال  المترت ــــر ت بطــــالن غی

الــرهن یلــزم بــالقول وال حیــث إن  ؛مبطــل للحــوز فقــطاإلنتفــاع واإلذن فــى  ،بــالفوات

ـــرهن وتســـجیله یعـــد ، )١(یـــتم إال بـــالحوز ـــد ال ـــرهن الرســـمي فقی وهـــذا متحقـــق فـــي ال

  ض فكان مشروعًا. استدامة حكمیة للقب

  

  :ویمكن أن یجاب عنه

بأن استدمة القبض قد اشـترطها بعـض الفقهـاء لضـمان حـق المـرتهن ومبالغـة فـي 

اإلحتیاط بوضع یده علي العین المرهونة طول مدة العقد، وهي متحققة في الرهن 

بـل  ،حقق اإلستیثاق مـن سـداد الـدینیقید الرهن وتسجیله باسم المرتهن ف ؛الرسمي

 الـرهن بـأي وجـه مـن حق المرتهن في تتبع العقار إن تصرف الراهن فـيضمن یو 

وجــوه التصــرف، وتضــمن لــه حــق التقــدم علــي ســائر الــدائنین العــادیین والتــالین لــه 

  في المرتبة، فكان الرهن الرسمي مشروعًا. 

 ،ســتیفاء علیــهحكــم الــرهن صــیرورة المرهــون محتبســًا بدینــه بإثبــات یــد اإل :خامســاً 

قیاســـًا علـــي حـــبس  ،ن زوال الیـــد عنـــه مـــزیًال لحـــق اإلســـتیفاء منـــهفوجـــب أن یكـــو 

المبیـــع فـــى یـــد بائعـــه الســـتیفاء ثمنـــه، فالمقصـــود بعقـــد الـــرهن حصـــول االحتبـــاس 

والقبض كمـا أن المقصـود بـالبیع حصـول الملـك والیـد، ولمـا كانـت اسـتدامة الملـك 

                                                 

یلزم بالقول وال یتم إال بالحوز فإذا أذن المرتهن للراهن الرهن وورد فیه "  ٥/٢٤٥الخرشى  )١(

أو فـى أن یســكن الـدار المرهونـة أو یــؤجر العـین المرهونـة التــى المرهونـة مــة فـى أن یطـأ األ

ذن مــن المــرتهن یكــون مــبطًال لحقــه فــى م مــن الــدار والحیــوان والعــرض فــإن ذلــك اإلعــهــى أ

ولـو لـم یسـكن الـراهن الـدار المـأذون لـه  حوز الرهن أى یصیر دینه بال رهن علـى المشـهور

  " .جارتها إسكانها ولو لم یؤجر العین المأذون له فى إفى 
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ن مــن فــى البیــع مــن موجبــه ومقتضــاه فوجــب أن تكــون اســتدامة القــبض فــى الــره

 كـــان حقیقـــة علـــي المرهـــونغیـــر ثابتـــة یـــد المـــرتهن وبـــم أن  ،)١(موجبـــه ومقتضـــاه

  .اً الرهن الرسمي غیر مشروع

  

  : نوقش هذا اإلستدالل 

القیاس على المبیع فى یـد بائعـه قیـاس مـع الفـارق حیـث إن المبیـع محبـوس بحـق 

بحـق العقـد الید ال العقد، فإذا زالـت الیـد زال حكـم االحتبـاس، أمـا الـرهن فمحبـوس 

   .والقبض فإذا زال استصحاُبُه لم یبطل العقد المقترن به كقبض الهبات

  استدامة  فكذلك ،شرطًا فى صحة العقدلیست استدامة الملك فى البیع كما أن 

شرطًا فى صحة العقد، فلو شرط أال یزیل المشترى ملكـه لیست القبض فى الرهن 

  )٢(فى المبیع بطل العقد.

  

  :ني القولویمكن

لتعـذر  ثابتـة علـي المرهـون حكمـًا ولـیس حقیقـةً  في الـرهن الرسـمي بأن ید المرتهن

وذلــك بقیــد الــرهن وتســجیله باســم المــرتهن ممــا یضــمن حقــه فــي  ،ذلــك فــي العقــار

  .  استیفاء الدین بثبوت حقي التتبع والتقدم له

 حیث إنه یبقي العقار المرهون في یـد الـراهن الرهن الرسمي غیر مشروع :سادسا

مـن  )١(ینتفع به بشتي وجوه اإلنتفـاع وهـذا یتنـافي مـع مـا ذهـب إلیـه بعـض الفقهـاء
                                                 

  .٤/٢٥٢ ةالمغنى البن قدام ،٦/١٣) الحاوي الكبیر (١

  .ةجع السابقا) المر ٢(
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نهــا أل؛ لحــق المــرتهن ةمعطلــ الــرهن منــافعف نو رهمع بــالانتفــاإلن مــلــراهن منــع ا

لمــا فیــه مــن  ؛نتفــاع بهــاســتیفاء حــق فلــم یكــن للمالــك اإلإعــین محبوســة علــى 

 ةالرهن شــرع وثیقــفــ ،العقــدتفویــت حــق المــرتهن وهــو الحــبس الــدائم الــذى یقتضــیه 

نتفـاع؛ ن اإلمـیمنعـه  حیـث یحصـل إذا كـان یملـك حبسـه علـى الـدوام هذابالدین؛ و 

 مــن عــن تــواء حقـــهألایقــع لوقــات و ســـرع األأالــدین فــى  فیحملــه ذلــك علــى قضــاء

  )٢(.نكاربالجحود واإل

  :نوقش هذا اإلستدالل

؛ ألن المــرتهن ال نتفــاعتعطیــل العــین المنتفــع بهــا فــى نفســها مــن اإلفیــه  أن هــذا

نتفـــاع بـــه عنـــدكم؛ فكـــان نتفـــاع بـــالرهن أصـــًال، والـــراهن ال یملـــك اإلیجـــوز لـــه اإل

M  بقولـه نفـاه اهللا تعـالى د، وقـةعمـال الجاهلیـأمـن  وتعطیًال والتعطیل تسـییب وهـ

   Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆL 
وقـــــد  )٤(مـــــالللألنـــــه تضـــــیع ؛ )٣(

                                                                                                                     

بعدم جواز انتفاع الراهن بالمرهون سواء كـان اسـتخدامًا القول  إلي ةوالمالكی ةلحنفیذهب ا )(١

 ،٢/٥٨٧نهـر ، مجمع األ٢/٧٠لتعلیل المختار  ختیاراإل(بًا أو سكنى أو غیر ذلك. أو ركو 

  .)٦/٥٥٤، التاج واإلكلیل ٣/٣١٦بلغة السالك 

األم (. ر ذلـك بـالمرتهن وترتـب علیـه نقـص المرهـونضـإذا انتفـع بـالمرهون وأ ووافقهم الشافعیة

  . )٣/٧٧ ، البحیرمى على الخطیب٣/١٦٧للشافعى

، ٢/١١١شــرح منتهــى االرادات (إذا لــم یــأذن المــرتهن للــراهن فــى اإلنتفــاع.  لــةووافقهــم الحناب

  ).٤/٢٥٢ هالمغنى البن قدام،  ٢/٨١البن قدامه  الكافى

المحلــى (. نفــق علــى الــرهنأفــى منفعتــى الركــوب والحلــب فهــى للمــرتهن إذا  ووافقهــم الظاهریــة

 .)٦/٣٦٥البن حزم 

 ٢١/١٠٧ للسرخسـي المبسـوط، ١٢/٤٧٧للعیني نایةالب ،٦/١٤٦ للكاساني بدائع الصنائع )٢(

  .٢/٨١ البن قدامه ، الكافى٤/٢١٠ البن مفلح المبدع ،

  ) .١٠٣) سورة المائدة من اآلیة (٣(

  . ٢١/١٠٧ للسرخسي ، المبسوط٦/١٤٥) بدائع الصنائع ٤(



  
  

 
} ٢٩٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

َعـْن َأبِـي ُهَريـْـَرَة ، قَـاَل: قَـاَل مـا روي  يؤيـده، صلي اهللا علیه وسـلمنهى عنه النبى 

أي  )١(»َال يـُْغَلُق الرَّْهُن، لَـُه غُْنُمـُه، َوَعَلْيـِه ُغْرُمـهُ « َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

  بل  ال یذهب هدراً 

الراهن مالك إجماعًا فهو أحق بمنافع ملكه ویسـتوفیها الـراهن ف، )٢(للراهن منفعته

  )٣(.ن نفسهع

  الرأي المختار

وما ورد علیها من مناقشات فإنه یتضح لي أن بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم 

 الرأي األول القائل بمشروعیة الرهن الرسمي وجواز التعامل بهالرأي المختار هو 

  وذلك لألسباب اآلتیة:

، والمعقول : قوة ما استدل به هذا الرأي حیث استدل بأدلة من الكتاب والسنةأوالً 

  كما أنه قد تم الرد علي ما أعترض به علیهم.

كما أنه قد تم مناقشتها واإلعتراض علیها بما لم  ،: ضعف أدلة المخالفینثانیاً 

   یمكنهم دفعه.

                                                 

ِمـــَن ِزَیـــاُد ْبــُن َســـْعٍد )/ ٢٩٢٠/ كتـــاب البیــوع/ رقـــم(٣/٤٣٧أخرجــه الـــدار قطنـــي فــي ســـننه  (١)

 يبـأل وأخرجه الحاكم في المستدرك علـي الصـحیحین ،"َحَسٌن ُمتَِّصلٌ  هْسَنادٌ واِ  اْلُحفَّاِظ الثَِّقاتِ 

اهللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكـم الضـبي الطهمـاني عبداهللا الحاكم محمد بن عبد

 - ١٤١١األولــــــى  :ط/القادر عطــــــا عبــــــدتحقیــــــق: مصــــــطفى / ٢/٥٨/٢٣١٥النیســــــابوري 

  .َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط الشَّْیَخْیِن َوَلْم ُیَخرَِّجاهُ  /دار الكتب العلمیة - ١٩٩٠

) مـا روي عـن ٢٩٢٧/ كتـاب البیـوع/ رقـم(٣/٤٣٩یؤیده مـا أخرجـه الـدار قطنـي فـي سـننه  )(٢

َرَهَنـُه لَـُه ُغْنُمـُه  َوالرَّْهُن ِلَمـنْ  ،َال ُیْغَلُق الرَّْهنُ «أبي هریرة قال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم 

  . »، َوَعَلْیِه ُغْرُمهُ 

  . ٢/٨١ البن قدامه ، الكافى٤/٢١٠ البن مفلح ) المبدع٣(



  
  

 
} ٣٠٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 أن الرســمیة المشـــروطة فـــي الــرهن الرســـمي تقـــوم مقــام القـــبض واســـتدامته. :ثالثـــاً 

وط ، صـادر مـن أهلـه فـي محلـه : الـرهن الرسـمي عقـد مكتمـل األركـان والشـر رابعاً 

   فكان مشروعًا.

   لمعنوى،ا بل يصرح المالكیة بأنه لیس المراد بالقبض واإلعطاء الحس: خامساً 

   )١(الحسى یكون بالقبضفتمام العقد أما  ،اإلیجاب والقبولبهذا یتحقق بالعقد أى و 

ها تحقق وهذا متحقق في الرهن الرسمي؛ فالرسمیة وٕان كانت قبضًا معنویًا إال أن

 معناه ومقتضاه الحسي؛ حیث یثبت بها للمرتهن حق تتبع العقار والتنفیذ علیه إن

تصرف فیه الراهن بأي وجه من الوجوه، كذلك تعطیه حق التقدم علي سائر 

  الرهن الرسمي. مشروعیة مما یؤیدالدائنین العادیین والتالین له في المرتبة، 

لرهن بتعلق الدین بالعین باستیفائه منها الرهن الرسمي یتحقق فیه حكم ا :اً دسسا

عند تعذر الوفاء، مما یتناسب مع محل العقد وهو العقار حیث یتعذر ثبوت ید 

قامت الرسمیة مقام القبض قد ف ،المرتهن علیه من بدایة العقد إلي حلول األجل

المرتهن بأوثق مما یثبته حیث إنها تثبت حق  وزیادة اإلستیثاق من باب التیسیر

   .قبض الحقیقي ذاتهال

امتثـال لمـا أمـرت الشـریعة اإلسـالمیة فیـه القول بمشـروعیة الـرهن الرسـمي  :اً سابع

حیث إنه ال یعطل منفعـة الـرهن طـول فتـرة حیث إنه به من المحافظة علي المال 

لمساعدته علـي قضـاء  لإلنتفاع بهبقي العقار المرهون في حوزة الراهن العقد بل یُ 

  .من اإلنتفاع بالوقت والمالمع مقتضیات العصر  تمشیاً  فیهف ،دینه

                                                 

، وورد فیــه " التعبیــر عــن العقــد بأنــه ٥/٤١٨، شــرح مــنح الجلیــل ٣٥٥الدســوقى  /) حاشــیة ١(

  القبض واإلعطاء والبذل إشارة إلى أنه ال یتم إال بالقبض ..... ".



  
  

 
} ٣٠١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 ،فیـه الـذمموفسـدت الـذي خربـت  الحـالي الرهن الرسمي یتناسب مع الوقت :اً مناث

الرســـمیة المشـــروطة فیـــه تضـــمن حـــق المـــرتهن فـــي الـــدین بمـــا ال یـــدع حیـــث إن 

  للجحود أو اإلنكار.مجاًال 

الـراهن والمـرتهن، أمـا  بمراعـاة لجانـالقول بمشروعیة الرهن الرسـمي فیـه : تاسعاً 

بعـدم تكلفتـه مـا فینتفـع بـه، وأمـا المـرتهن یصـونه و ببقاء العقار تحـت یـده فالراهن 

   والضمان في حالة التلف أو الهالك.أال یطیق من الصیانة والنفقة 



  
  

 
} ٣٠٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

������ �
الحمد هللا رب العالمین وأشهد أن ال إله إال اهللا أنزل الكتاب تبیانًا لكل شىء فما 

  یقرب إلیه إال دلنا علیه ، وما ترك شرًا یباعد عنه إال حذرنا منه. ترك خیراً 

�������������� �

فإنني أحمد اهللا عز وجل علي نعمة إتمام هذا البحث بفضله وكرمه وتوفیقه، 

وفیما یلي عرض ألهم النتائج المترتبة علي البحث وتوصیاته، علمًا بأنها لیست 

وعناصر، وفیما یلي ذكر ألهم النتائج تكرارًا لما حواه البحث من موضوعات 

  والتوصیات:

� �

������������ �
  

  یترتب علي هذا البحث عدة نتائج وهي كما یلي:

أحد وسائل اإلستیثاق بل هو أحدثها وأكثرها توثیق الدیون بالرهن الرسمي  -١

فهو یتوافق مع متطلبات العصر  ضمانًا للدیون من الجحود واإلنكار

  ن وخراب الذمم.ومقتضیاته لفساد الزما

 ،یعد الرهن الرسمي نوعًا منبثقًا عن الرهن الحیازي الختصاصه بالعقارات -٢

  فهو یشبهه في أمور ویغایره في أخري.

ن كان إ و القبض واستدامته  معنيالرهن الرسمي تحقق الرسمیة المطلوبة في  -٣

  حكمًا ال حقیقًة بأبلغ ما یدل علي ذلك.

قید الرهن وتسجیله یضمن حق بن الرسمي الرهالرسمیة المشروطة في  -٤

  . العقار في أي ید تكون وتتبع علي سائر الدائنین المرتهن في التقدم

الرهن الرسمي یبقي العقار المرهون في حیازة الراهن ینتفع به لیستطیع  -٥

  الوفاء بالدین.  



  
  

 
} ٣٠٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

أو عباء اإلنفاق علي العقار وصیانته الرهن الرسمي یعفي المرتهن من أ -٦

  و التلف.أمانه إذا تعرض للهالك ض

  .أطراف العقدلمصلحة كل  مراعاةلي الرأي المختار عالرهن الرسمي یجوز  -٧

�.وأبلغها توثقاً  اً تطور أرقي أنواع الرهون وأكثرها یعد الرهن الرسمي  -٨ �

� �

� �

������������� �

أناشد الجهات الرسمیة بتسهیل إجراءات قید الرهن وتسجیله وٕاشهاره تشجیعًا  -١

  للمواطنین علي توثیق دیونهم ضمانًا لحقوقهم.

عدم اشتراط أي شروط تقترن بالرهن الرسمي تؤدي إلي فساده وبطالنه   -٢

  كوضع فائدة ربویة علیه.

ظرتها لوسائل أنادي جمیع فئات المجتمع وخاصة المثقفة منها بتغییر ن -٣

، ولكن علیهم تفعیل دور المستحدث منها اإلستیثاق فال تقتصر علي القدیم

   منها لیتمشي مع ضرورات العصر، مع عدم مخالفتها للشرع.

الدین ویترك الباقي  یلزم لضمانمناشدة الراهن بأال یرهن من عقاراته إال ما  -٤

  محررًا.

 زمییتفي الشهر العقاري حتي  وصي المرتهن بسرعة تسجیل الرهن وقیدهأ -٥

   حقي التقدم والتتبع.باستعمال عن باقي الدائنین 

� �

� �

� �



  
  

 
} ٣٠٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

��������������� �
  . القرآن الكریم: أوالً 

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانیاً 

دار  -ه ٣٧٠المتـوفى  -أحكام القرآن ألبـى بكـر أحمـد بـن علـى الـرازى الجصـاص -١

  الفكر

البیـان فـى تأویـل القـرآن ألبـى جعفـر محمـد بـن جریـر  تفسیر الطبرى المسـمى جـامع -٢

  دار الغد العربى. -ه  ٣١٠المتوفى  -الطبرى

تفســیر الفخــر الــرازى المشــتهر بالتفســیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب لمحمــد الــرازى فخــر  -٣

الطبعـــة  -ه  ٦٠٤الـــدین ابـــن ضـــیاء الـــدین عمـــر المشـــتهر بخطیـــب الـــرى المتـــوفى 

  فكر.دار ال -١٩٨١-١٤٠١األولى 

اهللا محمـــد بـــن أحمـــد األنصـــارى عبـــدتفســـیر القرطبـــى الجـــامع ألحكـــام القـــرآن ألبـــى  -٤

  دار الشعب. –القرطبى 

 بالراغـــب المعـــروف محمـــد بـــن الحســـین القاســـم ألبـــي القـــرآن غریـــب فـــى المفـــردات -٥

/ بیــروت – دمشـق – الشـامیة الـدار -القلـم دار -ه ١٤١٢ األولـى: ط -األصـفهاني

   .الداودي عدنان صفوت: تحقیق

  

   :كتب الحدیث وعلومه: ثالثاً 

بن االحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  يبأل سنن الدارقطني -١  

شعیب  تحقیق: - ه٣٨٥المتوفى  - النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني

الطبعة:  - اللطیف حرز اهللا، أحمد برهومعبدالمنعم شلبي، عبداالرنؤوط، حسن 

   .لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت  - م ٢٠٠٤ -ه  ١٤٢٤األولى 

اهللا محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة ابـن بردزیـه عبدصحیح البخارى ألبى  -٢

 دار الفكر لبنان. ١٩٩٨ –١٤١٩الطبعة  -ه٢٥٦المتوفى –البخارى الجعفى

  المتوفى  –صحیح مسلم ألبى الحسین مسلم بن الحجاج القیر النیسابورى  -٣

    دار ابن حزم بیروت . - ١٩٩٥ – ١٤١٦الطبعة األولى  -ه  ٢٦١

  اهللا بن محمد عبداهللا الحاكم محمد بن عبد يبألالمستدرك على الصحیحین  -٤



  
  

 
} ٣٠٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

 -بــن حمدویــه بــن ُنعــیم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني النیســابوري المعــروف بــابن البیــع ا

 - ١٤١١ألولــى الطبعــة: ا -القادر عطــاعبــدتحقیــق: مصــطفى  - ه٤٠٥المتــوفى: 

  .  بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة  - ١٩٩٠

نیل األوطار شرح منتقى األخبـار مـن أحادیـث سـید األخبـار لمحمـد بـن علـى محمـد  -٥

  دار الجیل بیروت. -ه  ١٢٥٥المتوفى  –الشوكانى 

  :  كتب اللغة: رابعاً 

 -اهللا  أساس البالغة ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار -١

 -ه ١٤١٩الطبعة: األولى  -تحقیق: محمد باسل عیون السود -ه٥٣٨المتوفى 

  لبنان.  –دار الكتب العلمیة، بیروت  -م ١٩٩٨

الفیض الملّقب أبو الرّزاق الحسیني عبدتاج العروس من جواهر القاموس لمحّمد بن  -٢

بیدي األولى  الطبعة:  دار الهدایة، الطبعة: –ه ٢٠٥المتوفى  -بمرتضى الزَّ

  المطبعة الخیریة. – ١٣٠٦

المتوفى  –التعریفات ألبى الحسین على بن محمد بن على الحسینى الجرجانى  -٣

  دار الكتب العلمیة بیروت  – ٢٠٠٠- ١٤٢٨الطبعة األولى  -ه  ٨١٦

  تحقیق: -ه ٣٧٠المتوفى -تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد ابن األزهري الهروي -٤

  بیروت. –دار إحیاء التراث العربي - م٢٠٠١ الطبعة األولى -محمد عوض

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  -٥

  الطبعة الرابعة -الغفور عطارعبدتحقیق: أحمد  -ه ٣٩٣المتوفى  -الفارابي

  بیروت. –دار العلم للمالیین  -م  ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ 

لیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي الرحمن الخعبدكتاب العین ألبي  -٦

 -تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم السامرائي -ه١٧٠المتوفى -البصري

  الطبعة دار ومكتبة الهالل. 

   -ه  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة  -حبیبأبو القاموس الفقهي للدكتور سعدي  -٧

  سوریة  -دمشق  -دار الفكر -م  ١٩٨٨

طبعة دار الجیل  –الدین محمد بن یعقوب القیروزآبادى القاموس المحیط لمجد  -٨

  بیروت، طبعة مؤسسة الرسالة .

 -ه   ٣٩٥المتوفى  -مجمل اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوى  -٩

مؤسسة  -١٩٨٦ –١٤٠٦الطبعة الثانیة  -المحسن سلطان عبدتحقیق : زهیر 

  الرسالة. 



  
  

 
} ٣٠٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

  .مكتبة لبنان – محیط المحیط لبطرس البستانى -١٠

 - ه٦٦٦المتوفى  -القادر الرازىعبدمختار الصحاح لمحمد أبى بكر بن  -١١

المكتبة  -م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠الطبعة الخامسة  -تحقیق: یوسف الشیخ محمد

  صیدا، دار الهیئة المصریة للكتاب.  –العصریة، الدار النموذجیة، بیروت 

فعى ألحمد بن محمد بن على المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرا -١٢

  المكتبة العلمیة بیروت . –المقرى الفیومى 

المتوفى  -الحمید عمرعبدمعجم اللغة العربیة المعاصرة د. أحمد مختار  -١٣

  عالم الكتب. -م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩الطبعة األولى  -ه١٤٢٤

 الطبعة األولى –معجم مقاییس اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  -١٥

  السالم هارون.عبددار الجیل بیروت، تحقیق:  – ١٩٩١ – ١٤١١

  دار التحریر. - ١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة األولى  –المعجم الوجیز -١٦

إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات،  -المعجم الوسیط  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  -١٧

  ط: دار الدعوة. -القادر، محمد النجارعبدحامد 

  الفضل جمال الدین بن منظورأبو د بن مكرم بن على لسان العرب لمحم -١٨

   –ه  ١٤١٤ -الطبعة الثالثة  -ه ٧١١المتوفى  -األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

 دار المعارف. -بیروت  –دار صادر 

  

  : كتب التراجم: خامساً 

الطبعة الرابعة  -ه  ٧٧٤المتوفى  –البدایة والنهایة إلسماعیل بن عمر بن كثیر  -١

  مكتبة المعارف بیروت .  – ١٤٠١ – ١٩٨١

   -ه  ٧٤٨المتوفى  –اهللا شمس الدین محمد الذهبى عبدتذكرة الحفاظ ألبى  -٢

  . دار الكتب العلمیة

 –تهذیب التهذیب لشهاب الدین أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقالنى  -٣

  . ١٣٢٦األولى  :ط -ه  ٨٥٢متوفى 

 –ه  ٧٤٨المتــوفى  –مــد بــن عثمــان الــذهبىســیر أعــالم النــبالء لمحمــد بــن أح -٦ -٤

  تحقیق : شعیب األرنؤوط. -مؤسسة الرسالة  – ١٩٨١-١٤٠١األولىط: 

دار  –الحي بــن أحمــد العكــري الدمشــقي عبــدشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ل -٥

  الكتب العلمیة. 



  
  

 
} ٣٠٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

تحقیـــق :  -ه ٤٧٦المتـــوفى  -طبقـــات الفقهـــاء ألبـــى إســـحاق الشـــیرازى الشـــافعى  -٦

  دار الرائد العربى. – ١٩٨١ – ١٤٠١الثانیة ط:  –عباس إحسان

هـاجر محمـد السـعید أبو تحقیـق:  – ٧٤٨المتوفى  –العبر فى خبر من غبر للذهبى  -٧

  دار الكتب بیروت. ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األولى  –بن بسیونى زغلول

  :كتب الفقه: سادساً 

  :المذهب الحنفى

اهللا بـــن محمـــود بـــن مـــودود عبـــدعلیـــل المختـــار لاالختیـــار لت اإلختیـــار لتعلیـــل المختـــار -١

الطبعــــــة  -ه٦٨٣المتـــــوفى  -الفضـــــل الحنفــــــيأبو الموصـــــلي البلـــــدحي مجــــــد الـــــدین 

  القاهرة.  -مطبعة الحلبي -م ١٩٣٧ -ه ١٣٥٦

  المتوفى  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن نجیم الحنفى  -٢

  ي .دار الكتاب اإلسالم –الطبعة الثانیة  -ه ١٢٥٢

بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لعالء الدین أبى بكر بن مسعود الكاسـانى الحنفـى  -٣

    مطبعة اإلمام، دار الكتب العلمیة. -ه  ٥٨٧المتوفى  –

 حســین بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن محمــود محمــد ألبــي الهدایــة البنایــة شــرح -٤

 - ه ١٤٢٠ األولــــى، :/ط)ه٨٥٥: المتــــوفى( العینــــى الــــدین بــــدر الحنفــــى الغیتــــابى

  لبنان. بیروت، - العلمیة الكتب دار -م  ٢٠٠٠

 –تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدین عثمــان بــن علــى الزیلعــى الحنفــى  -٥

 دار الكتاب اإلسالمي . –الطبعة الثانیة 

  الطبعة الثانیة  -حاشیة رد المحتار لمحمد أمین الشهیر بابن عابدین  -٦

  ار الفكر.د -١٩٦٦ –١٣٨٦

 ٧٨٦المتــوفى  –شـرح العنایــة علــى الهدایــة ألكمــل الــدین محمــد بــن محمــود البــابرتى -٧

  دار إحیاء التراث العربى . -ه 

  الحمید بن عبدالواحد بن عبدشرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن  -٨

دار  -ه ٨١٦المتـــوفى  –مســـعود السیواســـى الســـكندرى المعـــروف بـــابن الهمـــام الحنفـــى 

    ء التراث العربى.إحیا

  سحاق بن أحمد إبى حنیفة لعمر بن أیفة فى تحقیق بعض مسائل نالم غرةال -٩

 -ه ١٤٠٦األولـى  :ط -ه٧٧٣تـوفى  -حفص الحنفـىأبـو الهندى الغزنوى سراج الـدین 

  .  مؤسسة الكتب الثقافیة –م ١٩٨٦

 دار المعرفة . ١٩٨٩ – ١٤٠٩ ط:المبسوط لشمس الدین السرخسى /  -١٠



  
  

 
} ٣٠٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

اهللا بــن محمــد بــن ســلیمان المعــروف عبــدمــع األنهــر فــى شــرح ملتقــى األبحــر لمج -١١

  دار إحیاء التراث العربى. -بداماد أفندى 

الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدى لبرهـــان الـــدین أبـــى الحســـین علـــى بـــن أبـــى بكـــر بـــن  -١٢

ــــد ــــانى عب مصــــطفى  –األخیــــرة  ط: -ه  ٥٩٣المتــــوفى  –الجلیل الرشــــدانى المیرغین

 بى.البابى الحل

    :المذهب المالكى

 بــن محمــد بــن الرحمنعبــدَماِلــك ل اإلَمــامِ  فقــهِ  ِفــي الَمَســاِلكِ  َأشــَرفِ  إرشــاد الســالك إلــىَ  -١

 :ط -ه٧٣٢ المتــوفى -المـالكي الـدین شـهاب محمـد،أبو  أو زیـدأبو  البغـدادي، عسـكر

  مصر. وأوالده، الحلبي البابي الثالثة مصطفى

ذهب اإلمــام مالــك ألحمــد بــن محمــد الصــاوى بلغــة الســالك ألقــرب المســالك إلــى مــ -٢

بدایـــــة  -٣مصـــــطفى البـــــابى الحلبـــــى.  – ١٩٥٢ – ١٣٧٣األخیـــــرة  ط: –المـــــالكى 

 بــن محمــد بــنا أحمــد بــن محمــد الولیــد المقتصــد ألبــي ونهایــة المجتهــد المجتهــد بدایــة

 دار :ط -ه٥٩٥ المتـــــوفى -الحفیــــد رشـــــد بــــابن الشـــــهیر القرطبــــي رشـــــد بــــن أحمــــد

  ةالقاهر  – الحدیث

المتــوفى  –اهللا محمــد بــن یوســف المــواق عبــدالتــاج واإلكلیــل لمختصــر خلیــل ألبــى  -٤

 دار الكتب العلمیة . – ١٩٩٥ – ١٤١٦األولى  ط: -ه ٨٩٧

  عبدالثمر الدانى فى تقریب المعانى شرح رسالة ابن أبى زید القیروانى  -٥

  دار الكتب العلمیة . –السمیع اآلبى الزهرى 

 -ه  ١٢٣المتـوفى  –حمد بن أحمد بن عرفه الدسـوقى المـالكى حاشیة الدسوقى لم -٦

  دار الكتب العلمیة . – ١٩٩٦ – ١٤١٧الطبعة األولى 

حاشـــیة العـــدوى لعلـــى أحمـــد بـــن مكـــرم اهللا الصـــعیدى علـــى كفایـــة الطالـــب الربـــانى  -٧

 –١٩٧٧ – ١٤١٧األولـى ط:  -ه ١١٨٩المتـوفى  –لرسالة ابـن أبـى زیـد القیروانـى

  لمیة. دار الكتب الع

اهللا بـــن علــــى عبـــداهللا محمـــد بـــن عبـــدالخرشـــى علـــى مختصـــر ســـیدى خلیـــل ألبـــى  -٨

  دار الفكر . -ه ١١٠١المتوفى  –الخرشى المالكى 

  الذخیرة للقرافي الذخیرة ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد -٩

 تحقیــــق: محمــــد حجــــي، ســــعید -ه٦٨٤المتــــوفى -الــــرحمن المــــالكي الشــــهیر بــــالقرافي 

  بیروت. -دار الغرب اإلسالمي -م ١٩٩٤األولى ط: -أعراب، محمد بو خبزة



  
  

 
} ٣٠٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 يللرهن الرسم التكييف الرشعي 

شــرح حــدود ابــن عرفــه الموســوم الهدایــة الكافیــة الشــافیة لبیــان حقــائق اإلمــام ابــن  -١٠

األجفـان ، الطـاهر أبو تحقیق : محمـد  –اهللا محمد األنصارى الرصاع عبدعرفه ألبى 

  سالمى. دار الغرب اإل -١٩٩٣األولى  ط: –المعمورى 

 –الشـــرح الكبیـــر ألبـــى البركـــات ســـیدى أحمـــد بـــن محمـــد العـــدوى الشـــهیر الـــدردیر  -١١

  دار الكتب العلمیة. ١٩٩٦ – ١٤١٧األولى  ط: -ه  ١٢٠١المتوفى 

  الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زید القیروانى ألحمد بن غنیم بن سالم  -١٢

 – ١٩٩٧ – ١٤١٨األولـى ط:  -ه ١١٢٦بن مهنا النفراوى األزهـر المـالكى المتـوفى ا

  دار الكتب العلمیة.

بـــن جـــزي ااهللا عبـــدالقــوانین الفقهیـــة ألبـــي القاســـم، محمـــد بـــن أحمــد بـــن محمـــد بـــن  -١٣

   ه.٧٤١المتوفى  -الكلبي الغرناطي

    المتوفى -القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید الممهدات ألبي المقدمات -١٤

  .اإلسالمي الغرب دار  -م  ١٩٨٨ - ه١٤٠٨ األولى ط: -ه ٥٢٠

الرحمن المغربــى عبـداهللا محمـد بـن عبـدمواهـب الجلیـل لشـرح مختصـر خلیـل ألبــى  -١٤

 – ١٩٩٥ – ١٤١٦األولـى ط:  -ه  ٩٥٤المتـوفى  –المعروف بالحطـاب الرعینـى 

  دار الكتب العلمیة بیروت.

  :المذهب الشافعى

 ط: –نصــاري الشــافعي أســني المطالــب شــرح روض الطالــب ألبــي یحــي زكریــا  األ -١

  دار الكتاب اإلسالمي.  -٢٠٠١ -١٤٢٢األولي 

المطلب عبـداهللا محمد بن إدریس بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبدألبي  األم -٢

  .دار المعرفة -م ١٩٩٠ -ه ١٤١٠مناف القرشي المكي/ ط:عبدبن 

 ط: –البجیرمــى علــى الخطیــب وهــو حاشــیة ســلیمان بــن محمــد بــن عمــر البجیرمــى  -٣

  دار الكتب العلمیة . – ١٩٩٦- ١٤١٧األولى 

  مطبعة اإلمام. –الكافى السبكى عبدتكملة المجموع شرح المهذب لعلى بن  -٤

  .الغرر البهیةبهامش حمد بن قاسم العبادي ألحاشیة العبادي  -٥

 حاشــــیة الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج لســـــلیمان الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج لزكریـــــا -٦

  حمد.مصطفى م –األنصارى 

الحــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه مــذهب اإلمـــام الشـــافعي وهـــو شــرح مختصـــر المزنـــي ألبـــي  -٧

 -الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبیـب البصـري البغـدادي، الشـهیر بالمـاوردي 

  األولى  ط: -الموجودعبدتحقیق: علي معوض، عادل  -ه ٤٥٠المتوفى
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  لبنان. –دار الكتب العلمیة  بیروت  -م  ١٩٩٩-ه  ١٤١٩

  المتوفى  –روضة الطالبین ألبى زكریا یحیى بن شرف النووى الدمشقى  -٨

  دار الكتب العلمیة.  –الموجود، على محمد معوض عبدتحقیق:عادل  - ه٦٧٦

الغــــرر البهیــــة فــــي شــــرح البهجــــة الوردیــــة لزكریــــا بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن زكریــــا  -٩

  .  ط: المطبعة المیمنیة /یحیى السنیكيأبو األنصاري زین الدین 

 ٦٧٦المتـوفى  –المجموع شرح المهذب ألبى زكریا محى الـدین بـن شـرف النـووى  -١٠

  مطبعة اإلمام. -ه 

  مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربینى الخطیب على متن  -١١

  مصطفى البابى الحلبى. -المنهاج ألبى زكریا یحیى بن شرف النووى 

 یوســــف بــــن علــــي بــــن إبــــراهیم اســــحاق عي ألبــــيالشــــاف اإلمــــام فقــــة فــــي المهــــذب -١٢

  العلمیة. الكتب دار ط:  -ه ٤٧٦ المتوفى -الشیرازي

نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج فــى الفقــه علــى مــذهب اإلمــام الشــافعى لشــمس  -١٣

الـــدین محمـــد بـــن أبـــى العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزه بـــن شـــهاب الـــدین الرملـــى المنـــوفى 

   .مصطفى البابى الحلبى –الصغیرالمصرى األنصارى الشهیر بالشافعى 

  

  :المذهب الحنبلى

اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل لعـالء  -١

 -ه  ٨٨٥المتــــوفى  –الــــدین أبــــى الحســــین علــــى بــــن ســــلیمان المــــرداوى الحنبلــــى 

خ األولــى دار إحیــاء التــراث العربــى، مؤسســة التــاری ط: -تحقیــق: محمــد حامــد الفقــى

  العربى بیروت.

مختصر المقنـع فـى فقـه إمـام السـنة أحمـد ابـن  –الروض المربع بشرح زاد المستقنع  -٢

حنبل المتن لشرف الـدین أبـى النجـا موسـى بـن أحمـد الحجـاوى والشـرح لمنصـور ابـن 

  المكتبة الثقافیة.  ١٩٨٩ – ١٤٠٩ –یونس البهوتى 

 - الحنبلــــي المصــــري شــــيالزرك اهللاعبــــد بــــن محمــــد الــــدین لشــــمس الزركشــــي شــــرح -٣

  العبیكان. م دار ١٩٩٣ - ه ١٤١٣ األولى، ط: -ه ٧٧٢ المتوفى

لمنصــور بــن یــونس بــن  )دقــائق أولــى النهــى لشــرح المنتهــى( شــرح منتهــى اإلرادات -٤

  عالم الكتب -١٩٩٣ -١٤١٤األولى ط: -١٠٥١متوفى –إدریس البهوتى

   ٧٦٣المتوفى  –بن مفلح اهللا محمد محمد عبدالفروع لشمس الدین المقدس أبى  -٥

  عالم الكتب . – ١٩٨٥ – ١٤٠٥الرابعة  ط: –
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–د موفق الدین بـن قدامـه المقدسـى الكافى فى فقه اإلمام أحمد بن حنبل ألبى محم -٦

  تحقیق: زهیر الشاویش. -المكتب اإلسالمى –١٩٨٨ –١٤٠٨الخامسة ط: 

 – ١٤٠٢ -بهـوتىكشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع لمنصـور بـن یـونس بـن إدریـس ال -٧

  دار الفكر . -١٩٨٢

اهللا بـن محمــد بــن مفلــح عبــدالمبـدع شــرح المقنــع ألبـى إســحاق إبــراهیم بــن محمـد بــن  -٨

  المكتب اإلسالمى. -١٩٨٢- ١٤٠٢ ط: – ٨٨٤المتوفى  –المؤرخ الحنبلى 

مطالــــب أولــــي النهــــي فـــــي شــــرح غایــــة المنتهــــي لمصـــــطفي بــــن ســــعد بــــن عبیـــــدة  -٩

  سالمي.المكتب اإلط:  -الرحیباني

اهللا بـن أحمـد بـن محمـد عبـدالمغنى البن قدامه على مختصر الخرقى ألبى محمـد  -١٠

  دار الكتب العلمیة  -١٩٩٤ –١٤١٤األولى ط:  –ابن قدامه المقدسي

  :المذهب الظاهرى

  دار الجیل – ٤٥٦المتوفى  –المحلى ألبى محمد على  بن أحمد بن سعید بن حزم 

  روت .دار األفاق الجدید بی –بیروت 

  :المذهب الزیدى

 –البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار ألحمــد بــن یحیــى بــن المرتضــى  -١

  دار الكتاب اإلسالمى. -ه  ٨٤٠المتوفى 

  مكتبة الیمن  –التاج المذهب ألحكام المذهب ألحمد بن قاسم العنسي الصنعاني -٢

 اهللاعبــد بــن محمــد بــن يعلــ بــن األزهــار لمحمــد حــدائق علــى المتــدفق الجــرار الســیل -٣

 حزم. ابن دار -األولى  :ط - ه١٢٥٠المتوفى الیمني الشوكاني

    :المذهب اإلمامى

 -الیمنــي الشــوكاني اهللاعبــد بــن علــي بــن البهیــة لمحمــد الــدرر شــرح المضــیة الــدراري -١

    العلمیة. الكتب دار –م١٩٨٧ -ه١٤٠٧األولى :ط -ه١٢٥٠ المتوفى

    –الدمشقیة لزین الدین بن علي العاملي الجبعيالروضة البهیة شرح اللمعة  -٢

  لبنان. -بیروت–دار إحیاء التراث العربي  -١٩٨٣ -١٤٠٣الثالثة  ط:

  الروضة الندیة شرح الدرر البهیة ألبى الطیب صدیق حسن بن على الحسینى -٣

  مكتبة التراث. –النجارى  

الـدین جعفـر ابـن الحسـن  شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والحرام ألبى القاسم نجـم -٤

 – ١٣٨٩األولـــــى  ط: -الحســـــین محمـــــد علـــــىعبدتحقیـــــق :  -ه ٦٧٦المتـــــوفى  –

  مطبعة اآلداب فى النجف األشرف.  -١٩٦٩
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    :المذهب اإلباضى

 –١٣٩٢الثانیــــة  ط: –شــــرح كتــــاب النیــــل وشــــفاء العلیــــل لمحمــــد بــــن یوســــف أطفــــیش

  مكتبة اإلرشاد. –١٩٧٢

  

  :كتب أصول الفقه: سابعاً 

العزیز بــن أحمــد بــن محمــد، عــالء الــدین عبــداألســرار شــرح أصــول البــزدوي ل كشــف -١

  دار الكتاب اإلسالمي. ط: -ه ٧٣٠المتوفى  -البخاري الحنفي

ـــدین محمـــد بـــن محمـــد المعـــروف بـــابن أمیـــر حـــاج ابـــن لالتقریـــر والتحبیـــر  -٢ شـــمس ال

ـــــــوفى-الموقـــــــت الحنفـــــــي ـــــــة  :ط-ه٨٧٩المت ـــــــب -م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣الثانی دار الكت

  .یةالعلم

  

  :كتب حدیثة متنوعة: ثامناً 

  دار الفكر. -١٩٩٦-١٤١٧األوليط: -أحكام المعامالت الشرعیة لعلي الخفیف -١

  بدون طبعة.  -الباقيعبدالفتاح عبدالتأمینات الشخصیة والعینیة د/  -٢

  المطبعة العالمیة -١٩٦٣ ط: -التأمینات العینیة د/منصور مصطفي منصور -٣

  مكتبة الجالء. ط: -٢٨٨المنعم البدراوي صعبدد/ التأمینات العینیة  -٤

  .١٩٧٠: طالتأمینات العینیة والشخصیة د/ أحمد سالمة / -٥

  دار النهضة. ط: -المعز فرجعبدالتأمینات العینیة والشخصیة د/ فرید  -٦

  دار النهضة العربیة –١٩٦٨ط:  –دروس في التأمینات المدنیة د/أحمد سالمة -٧

  .١٩٧٢ ط: –الوهاب البنداري عبدعینیة لشرح التأمینات ال -٨

  : دار الفكر.ط -سالمي وأدلته د. وهبة الزحیليالفقه اإل -٩

  مطبعة اإلعتماد -١٩٢٦ -١٣٤٤ ط: -السالم زهني بكعبدفي التأمینات د/-١٠

  دار الفكر. –المدخل الفقهى العام لمصطفى أحمد الزرقاء -١٣

  : الثانیة.ط -يالوسیط في شرح القانون المدني للسنهور  -١٤
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  س ات 
  

 ر ا اع

 ٢٣٧ المقدمة

 ٢٤٠  : التعریف بالرهن الرسمي المبحث األول

المطلــب األول: حقیقــة الــرهن مــن منظــور علمــاء اللغــة 
  والشرع.

٢٤٠ 

المطلــــب الثــــاني: حقیقــــة الرســــمیة مــــن منظــــور علمــــاء 
  اللغة والشرع.

٢٥٨ 

منظــــور هن الرســــمي مــــن المطلــــب الثالــــث: حقیقــــة الــــر 
  القانون. علماء 

٢٦١ 

 ٢٦٤  : خصائص الرهن الرسمي المبحث الثاني

 ٢٦٧  : األموال القابلة وغیر القابلة للرهن الرسمي المبحث الثالث

 ٢٧٠  : الفرق بین الرهن الرسمي والرهن الحیازي المبحث الرابع

 ٢٧٥  : التكییف الشرعي للرهن الرسمي المبحث الخامس

 ٣٠٣  مةالخات

 ٣٠٥  فهرس المراجع والمصادر

 ٣١٤ فهرس الموضوعات

  


