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ً محمـدا َّوأشـهد أن،  لـهَ أن ال إله إال اهللا وحده ال شریكُوأشهد، الحمد هللا رب العالمین

ًلى اهللا علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا،ص، عبده ورسوله   : أما بعد ً

َّفلقد من اهللا على اإلنسانیة بشریعة إسالمیة سمحة تحمل في طیاتها مـن التـشریع مـا  َ

وتمتـــاز بـــشمولها وكمالهـــا فتتـــضمن  ،ویحقـــق للمجتمـــع رفاهیتـــه یكفـــل للفـــرد ســـعادته،

ــاهم ﴿: ل تعــالىمعالجــة كافــة األمــور وتــتالءم مــع كــل بیئــة وعــصر، قــا ــد جئن ْولق ُ َ ْ ِ ْ َ َ َ

َبكتاب فصلناه عىل علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون َ ً ٍ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ ُ ٍَّ َ ً َُ ْ َْ ٍ ائع فبینت بالتفصیل أحكام الوق) ١(﴾ِ

ُ، وأتــت بنــصوص عامــة علــى هیئــة قواعــد یمكــن التــي كانــت فــي عــصر نــزول الــوحي

  . تطبیقها على ما یجد من الحوادث

فـــي حـــق الـــدائن  الـــرهن وثیقـــة مـــن أهـــم الوثـــائق -نه وتعـــالى ســـبحا-لـــذلك شـــرع اهللا 

، أو یخـــشى اإلنكـــار ً؛ ألنـــه یجعلـــه مطمئنـــا علـــى مالـــه كأنـــه فـــي حیازتـــه فـــالالمـــرتهن

رداد الضیاع كما أنه یحث المدین على الوفاء بالدین الذي علیه حتى یتمكن مـن اسـت

تهن فهــو فــي الوقــت ٕواذا كــان الــرهن فیــه مــصلحة للمــر. المــال المرهــون واالنتفــاع بــه

نــه یحفظــه مــن ؛ ألن الــراهن حــین یقــدم مالــه للمــرتهن فإلحة للــراهننفــسه یحقــق مــص

جتــه ، إذ قــد یلجــأ الــراهن إلــى بیــع مالــه بــثمن بخــس لقــضاء حاالبیــع بــأبخس األثمــان

  . العاجلة إذا لم یجد من یقرضه

لـــى حتـــاج إت فـــي بـــاب الـــرهن اتورغـــم أهمیـــة الـــرهن والدراســـات فیـــه فهنـــاك موضـــوع

ومنهــــا رهــــن المــــشاع وتطبیقاتــــه ،  عنایــــة البــــاحثیناعة لــــم تتوجــــه إلیهــــدراســــات واســــ

  . المعاصرة

  : كاآلتيه  مباحث وخاتمإلى ثالثة البحث قسمتوقد 

  : تعریف الرهن ومشروعیته وفیه ثالثة مطالب: األولالمبحث 

                                                 

   . ٥٢: اآلیة: سورة األعراف) ١(
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  . تعریف الرهن: المطلب األول

  . مشروعیة الرهن: المطلب الثاني

  . حكمة مشروعیة الرهن: الثالمطلب الث

  . حكم رهن المشاع: المبحث الثاني

  : رهن المشاع وفیه ثالثة مطالبالمعاصرة لتطبیقات ال: المبحث الثالث

   . االسم التجاري والعالمة التجاریةرهن الحصة الشائعة من : المطلب األول

   . األسهمرهن الحصة الشائعة من : المطلب الثاني

  . ن الحصة الشائعة من السنداتره: المطلب الثالث

  . ثم الخاتمة وفیها أهم نتائج البحث
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  ا اول

ا  وو   

  

 و  :   

   ا : ا اول

  : و ن

   ا  ا: اع اول

ممـا إلنـسان الـرهن مـا وضـع عنـد ا:  قـال ابـن سـیده.الـرهن معـروف: قال ابن منظـور

، والجمـع ً وارتهنـه إذا أخـذه رهنـاًدارا رهنـا ًرهنـت فالنـا: یقـال. ینوب مناب ما أخذ منه

، ولـیس ولـیس رهـن جمـع رهـان ألن رهانـا جمـع: ء قـال، بضم الهارهنن ورهارهون و

 وأكالــب وأیــد كــل جمــع یجمــع إال أن یــنص علیــه بعــد أن ال یحتمــل غیــر ذلــك كأكلــب

  .)١( ى في جمعه رهین كعبد وعبید، وحكوأیاد وأسقیة وأساق

  

مع اح: اا  ا    

،  حكــم الــرهن وموجبــهفــي، إمــا الخــتالفهم  تعریــف الــرهنفــياختلفــت عبــارات الفقهــاء 

ـــشروط عـــ ـــادة بعـــض ال ، إمـــا لعـــدم ٕن بعـــضهم، واهمـــال مـــن بعـــضهم اآلخـــرٕوامـــا لزی

   : فیما یأتي ، وبیان ذلكارها أو اكتفاء بذكرها مع الشروطاعتب

ما : عرف فقهاء الحنفیة الرهن بتعریفات كثیرة منها: تعریف الرهن عند الحنفیة: ًأوال

 مــالي بحــق یمكــن اســتیفاؤه منــه كالــدین يءحــبس شــ: (عرفــه بــه اإلمــام ابــن عابــدین

                                                 

ــــــسان العــــــرب: ینظــــــر) ١( ــــــي المــــــصريلإلمــــــام : ل ــــــن منظــــــور األفریق ــــــن مكــــــرم ب  محمــــــد ب

  .  الطبعة األولى–دار صادر بیروت :  طبعة١٨٨صـ١٣جـ
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)ًحقیقة أو حكما
يء  شـبـأيهو عبارة عن الحبس : (بقولهوعرفه اإلمام ابن نجیم ، )١(

  .)٢()كان

: الـرهن بتعریفـات كثیـرة منهـاعرف فقهاء المالكیة : یف الرهن عند المالكیةتعر: ًثانیا

 فــيًمــال قـبض توثقــا بـه : (عرفــه بـالمعنى االســمي بأنـه: مـا عرفــه بـه اإلمــام الخرشـي

ًبذل أو إعطاء من له البیع ما یبـاع أو غـررا : (وعرفه بالمعنى المصدري فقال، )دین

  .)٣() العقد وثیقة بحقفيولو اشترط 

الــرهن أن یكــون الــشئ وثیقــة مــن دیــن صــاحب :( بقولــهوعرفــه اإلمــام ابــن عبــد البــر

  . )٤()الدین یعود بدینه فیه إن لم یكن الراهن یفدیه

ــاث ــشافعیة: ًالث ــد ال عــرف فقهــاء الــشافعیة الــرهن بتعریفــات كثیــرة : تعریــف الــرهن عن

یـة وثیقـة بـدین هـو جعـل عـین مال:(ما عرفه به اإلمـام الخطیـب الـشربیني بقولـه: منها

  .)٥()یستوفى منه عند تعذر وفائه

                                                 

 ١٠لإلمــام محمــد أمــین الــشهیر بــابن عابــدین جـــ: رد المحتــار علــى الــدر المختــار: ینظــر) ١(

الـشیخ عـادل أحمـد :  تحقیـق–لنـشر والتوزیـع بالریـاض  طبعة دار عالم الكتـب ل٦٨صـ

  .، والشیخ على محمد معوض الموجودعبد

ـــدقائقالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز: ینظـــر) ٢(  طبعـــة دار ٢٦٣ صــــ٨لإلمـــام ابـــن نجـــیم جــــ:  ال

  .  بیروت–المعرفة 

  . ٢٣٦ صـ٥جـ: خرشي على مختصر خلیل شرح ال: ینظر) ٣(

 البـر عبـد بـن اهللا عبـد بـن یوسـف عمـر أبـولإلمـام : دینـة الكافى في فقـه أهـل الم: ینظر) ٤(

الطبعــة الثانیـة ســنة -مكتبــة الریـاض الحدیثــة بالریـاض :  طبعـة٨١٢ صـــ٢ جــالقرطبـي

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

 بیــروت – طبعــة دار الفكــر ٢٩٧ صـــ٢جـــ: اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــى شــجاع : ینظــر) ٥(

دار الفكر ، ومغنى المحتـاج شـرح مركز البحوث والدراسات ب:  تحقیق-هـ ١٤١٥سنة 

 . بیروت– طبعة دار الفكر ١٢١ صـ٢جـ: المنهاج 
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هـو جعـل مـال وثیقـة علـى دیـن لیـستوفى منـه الـدین عنـد :(وعرفه اإلمام النـووي بقولـه

  .)١()تعذره لمن علیه

: عرف فقهاء الحنابلة الـرهن بتعریفـات كثیـرة منهـا: تعریف الرهن عند الحنابلة: ًابعار

 یجعل وثیقة بالـدین لیـستوفى مـن الذي المال هو(:بقولهما عرفه به اإلمام ابن قدامة 

  .)٢()ثمنه إن تعذر استیفاؤه ممن هو علیه

هـو جعـل عـین مالیـة وثیقـة بـدین لیـستوفى منهـا عنـد :(بقولهوعرفه اإلمام ابن مفلح 

  .)٣()تعذر استیفائه ممن هو علیه

  :التعریف الراجح

إلیه النفس هو مـا ذهـب  نرى أن التعریف الذى تمیل  الفقهاء للرهنبعد ذكر تعریفات

  :المالكیة بقولهم

، ) العقــد وثیقــة بحــقفــيًبــذل أو إعطــاء مــن لــه البیــع مــا یبــاع أو غــررا ولــو اشــترط ( 

ً، فــضال عمــا  العمـوم احتیــاط لحفـظ مــال المـرتهن، وفـى هــذالعمومــه فیمـا یــرهنوذلـك 

هـا، اء كانـت مـضمونة بنفـسها أو بغیریفیده من جواز الرهن باألعیان المـضمونة، سـو

، وال تتنـاول رهـن مـا مرهون بـالعین، فإنها تخصص الوهذا بخالف التعریفات األخرى

ى ، فتعریــف المالكیــة یفیــد التیــسیر علــ كمــا أنهــا تخــص المرهــون بــه بالــدین،فیــه غــرر

 شئ بأي، بتوثیقه الراهن برهن الدین وما فیه غرر، كما أن فیه صیانة لمال المرتهن

                                                 

 المملكـة – جـدة – طبعـة مكتبـة اإلرشـاد ٣٠٠ صـ١٢جـ: المجموع شرح المهذب : ینظر) ١(

  .العربیة السعودیة

 – طبعــة دار الحــدیث بالقــاهرة ٢٣صـــ٦لإلمــام ابــن قدامــة المقدســي جـــ: المغنــى : ینظــر) ٢(

 .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥محمد شرف الدین خطاب وآخرون سنة /د: تحقیق

لكتـــب  طبعـــة دار عـــالم ا١٠١ صــــ٤لإلمـــام ابـــن مفلـــح جــــ: المبـــدع شـــرح المقنـــع : ینظـــر) ٣(

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بالریاض سنة 
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ًلو كان دینا أو مشتمال علو ضمونة إذا ، وفیه كذلك جواز الرهن باألعیـان المـى غررً

  .)١(، وفى ذلك احتیاط لحفظ المالكانت غائبة

  

ما ا :ا و  

 الكتــاب والــسنة واإلجمــاع والمعقــول وبیــان ذلــك فیمــا  مــشروع ودلیــل مــشروعیتهالــرهن

  :یلي

َ﴿وان كنتم على :قوله تعالى :القرآن الكریم: ًأوال َ ُْ ُ ْ ٌسفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة َِٕ َ ُْ ََ ٌ َ ِ ًٍ ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ

ُفإن َأمن بعضكم بعضا فلیؤد الذي اؤتمن َأمانته ولیتق الله ربه﴾ َ َ ُ ُ َ ُ ََّ َ ْ
َّ َِّ َّ ْ ْ ًَ َ َُ َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ِّْ َ َ َُ ْ ِ

)٢(.  

 اهللا سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدین واإلشـهاد علیـه لمـصلحة حفـظ أن :الداللةوجه 

� ﴿ یــا َأیهــا الـذین آمنــوا إذا تــداینتم بــدین إلــى َأجــل مــسمى : تعــالىاألمـوال وذلــك بقولــه َ ُ َ
ٍ َ َ ََ َِ ِ ٍِ ْ َُ َْ َُ َ َ

ِ َّ ُّ

ُفــاكتبوه﴾ ُُ ْ َ
ً ثــم عقــب ذلــك بــذكر حــال األعــذار المانعــة مــن الكتابــة ، فــشرع لهــا نوعــا )٣(

َ ﴿وان كنتم على سفر ولم تجدوا كا:من التوثیق هو أخذ الرهن بقوله تعالى ُُ ِ ْ َْ ََ ٍََ َٕ َ ُ ْ ٌتبـا فرهـان ِ َ َِ ً ِ

ٌمقبوضــــة﴾ َ ُْ ــــى مــــشروعیة الــــرهنَ ثقــــة للحــــق ومحافظــــة علیــــه مــــن تو) ٤( فــــدل ذلــــك عل

  .الضیاع

 الـسنة النبویـة المطهـرة تـدل علـى فـيجاءت أحادیـث كثیـرة  :من السنة النبویة: ًثانیا

اشـترى مـن " أن النبـي : عن عائشة رضـي اهللا عنهـامنها ما جاء مشروعیة الرهن 

                                                 

   . ٨ إدریس صـ عبد الفتاح/د: هن دراسة مقارنة عقد الر: ینظر) ١(

  .٢٨٣: اآلیة: سورة البقرة) ٢(

 .٢٨٢: اآلیة: بقرةسورة ال) ٣(

لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن أبـى بكـر بـن فـرج : الجامع ألحكام القرآن : ینظر) ٤(

 طبعــــة دار عــــالم الكتــــب ٤٠٦ صـــــ٣هـــــ جـــــ٦٧١األنــــصاري القرطبــــي المتــــوفي ســــنة 

  م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣نشر سنة –هشام سمیر البخاري :  تحقیق –بالریاض 
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 اهللا رضـيوفى لفظ للبخـاري عـن عائـشة ، )١(" أجل ، ورهنه درعه یهودي طعاما إلى

ً ودرعــه مرهونــة عنــد یهــودي ، بثالثــین صــاعا مــن تــوفى رســول اهللا  ":عنهــا قالــت

  .)٢("شعیر

 دل هــذا الحــدیث علــى مــشروعیة الــرهن وجــوازه ، حیــث أن النبــي : وجــه الداللــة

   .ما فعله ، إذ لو لم یكن كذلك لفعله ، فدل ذلك على أنه جائز

قـال اإلمـام ابـن قدامـة رحمـه  .أجمع المسلمون علـى مـشروعیة الـرهن: اإلجماع: ًثالثا

  .)٣( الجملةفيأجمع المسلمون على جواز الرهن  :اهللا

  : المعقول:ًرابعا

 جانب الوجوب في جانب االستیفاء فیجوز كما تجوز الوثیقة فيإن الرهن عقد وثیقة 

، فـــإن فـــي الجـــانبین الوثیقـــة ماســـة فـــيمع أن الحاجـــة والجـــا-وهـــى الكفالـــة والحوالـــة–

لرهن علـى مالـه مـن الـضیاع ، والـدائن یـأمن بـاتدین قلما یجد من یداینه بال رهـنالمس

،  أو بمـــشاركته غیــره مـــن الغرمـــاء لـــه،فـــي مالـــه، أو إســـراف المـــدین وتبــذیره بــالجحود

  .)٤( الكفالة والحوالةفي الرهن نفع للعاقدین كما فيفكان 

 وطـــــرف -أي شــــغل الذمــــة بــــه –طــــرف الوجــــوب : ّأن للــــدین طــــرفین : ذلــــكوبیــــان

، وقــد جــازت ًوال ثــم یــستوفى مــن المــال بعــد ذلــك الذمــة أفــي، فالــدین یجــب االســتیفاء

 جانـــب االســـتیفاء فـــي جانـــب الوجـــوب بالكفالـــة والحوالـــة ، فتكـــون جـــائزة فـــيالوثیقـــة 

                                                 

ــــرهن  –أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه ) ١(  بــــاب مــــن رهــــن درعــــه حــــدیث رقــــم –كتــــاب ال

 بـاب الـرهن – بـاب الـرهن – كتـاب المـساقاة –، وأخرجه مسلم في صحیحه ) ٢٣٩٤(

  ) .٣٠٩٣(وجوازه في الحضر والسفر حدیث رقم 

  بــاب مــا قیــل فــي درع النبــي - كتــاب الجهــاد والــسیر–أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ) ٢(

  ).٢٧٨٠(حدیث رقم 

  . ٢٤ صـ٦جـ: ى المغن: ینظر) ٣(

  . ٥٧مبارك الدعیلج صـ/د: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ٤(
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 فـي، فلمـا شـرعت الوثیقـة یـههو المقصود، والوجـوب وسـیلة إلباألولى؛ ألن االستیفاء 

  .)١( حق المقصود به أولىفيحق الوسیلة ، فمشروعیتها 

ا ا : ا و   

من قواعد شریعة اإلسالم الیسر والسهولة ورفـع المـشقة ودفعهـا، وهـذا بـاب واسـع فـي 

ًالـــشریعة اإلســـالمیة، فـــإن مـــن تـــدبرها بتوســـع ودقـــة وانـــصاف یجـــد ذلـــك واضـــحا فـــي  ٕ

  .عبادات والمعامالتال

  :وبیانه فیما نحن فیه

ًأن الــشخص تختلــف أحوالــه غنــى وفقــرا والمــال حبیــب إلــى النفــوس، فقــد یــأتي علــى 

اإلنـسان وقـت یكـون فـي أمـس الحاجـة إلـى النقـود لیقـضى بهـا حوائجـه الــضروریة وال 

ًیجد من یتـصدق علیـه وال مـن یقرضـه وال یجـد ضـمینا وال كفـیال، فیـأتي إلـى شـخص  ً

ًلــب منــه مــاال بــثمن فــي الذمــة یتفقــان علیــه، أو یطلــب منــه قرضــا علــى أن یجعــل یط ً

ًعنــده مقابــل ذلــك رهنــا یحفظــه عنــده حتــى یــرد علیــه حقــه فــشرع اهللا عــز وجــل الــرهن 

  .)٢(لمصالح الراهن والمرتهن والمجتمع

  : وبیان ذلك فیما یلي

راهن سـبیل الحـصول إن الرهن ییـسر للـ: المصالح التي تكون في جانب الراهن: ًأوال

ًعلـى مـا یحتـاج إلیـه مـن القـروض والـشراء دینــا إلـى أجـل، فلـیس كـل إنـسان یجـد مــن 

المال ما یحقق به ما یحتاج إلیه في الوقـت الـذي یحتـاج إلیـه ، فقـد یـضطر إلـى بیـع 

ما هو علیه غال أو ثمین، وهذا التصرف قد ال یكون في صالحه، ألنه بیع المحتاج 

ما ال یرغب فیها في ذلك الوقت، فیبیعها بثمن بخـس، ففـي مثـل ، وقد تكون سلعته م

                                                 

   . ٥٨صـ: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ١(

األمانـة العامـة لهیئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة / إعـداد : أبحاث هیئة كبـار العلمـاء : ینظر) ٢(

وث العلمیــــة واإلفتــــاء  طبعــــة الرئاســــة العامــــة للبحــــ١١٢ صـــــ٥العربیــــة الــــسعودیة جـــــ

  . م ٢٠١٠ -هـ١٤٣١ الطبعة الثالثة –بالریاض 
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هذا الظرف یتـرجح عنـده أن االسـتدانة هـي أحـسن لـه، ولكـن قـد ال یجـد مـن یـدفع لـه 

ًماله دینا إال إذا قدم رهنا، وفى ذلك مصلحة ظاهرة للراهن
)١(.  

 ممــن كمــا أن المــدین إذا كــان لدیــه رهــن، فإنــه یحفــظ مــاء وجهــه، ویمكنــه أن یــستدین

أعطنــي المــال وهــذا رهــن یمكــن أن تــستوفى منــه مالــك إذا لــم أرده : شــاء، فیقــول لــه

  .)٢(إلیك، وحینئذ یتمكن من الوصول إلى بغیته وحاجته بالدین بعز وكرامة

أمـا مـصالح الـرهن التـي تكـون : مصالح الرهن التي تكون فـي جانـب المـرتهن: ًثانیا

 حقـه ومالـه مـن الـضیاع إذا عجـز في جانب المـرتهن فـذلك واضـح وظـاهر فـي حفـظ

عــن ســـداد دینـــه، أو حـــاول جحـــوده أو ماطـــل فـــي ســـداده، ممـــا یجعـــل القـــادرین غیـــر 

ًخائفین من اإلقراض وغیره بل یقبلون علیه طلبا للثواب، كما أنه یجعل للمرتهن حق 

التقدم واألولیة قبل غیره من الدائنین فیما تحت یده من الرهن في حالة تزاحم الغرماء 

  .لى المدین فیما له من مال لفلسه، أو إعساره أو وفاتهع

ًوفــضال عــن ذلـــك فإنــه یعــود علـــى نفــس المـــرتهن بالهــدوء والــسكینة لعـــدم خوفــه مـــن 

  .)٣(ضیاع ماله

ُوالرهن یدخل في نفـس المـرتهن الطمأنینـة علـى مالـه، فاإلنـسان قـد یكـون ممـن یحـب 

 مـن بعـض المـدینین عنـد الـسداد، ًالخیر ومساعدة المحتـاجین، إال أنـه ال یجـد یجاوبـا

مما یدفعه إلى قبض یده عن اإلعطاء، واالمتناع عن مداینة الناس أو قرضهم؛ ألن 

المـــال محبـــب للنـــاس، والنفـــوس مجبولـــة علـــى المیـــل إلیـــه، والحفـــاظ علیـــه، فقـــد قـــال 

                                                 

 ، الــرهن فــي ٨٨الــسید حــافظ الــسخاوى صـــ/ د: عقــد الــرهن فــي الفقــه اإلســالمي: ینظــر) ١(

لرهـــــون المـــــستجدة وأحكامهـــــا ، ا٥٨مبـــــارك الـــــدعیلج صــــــ/ للـــــدكتور: الفقـــــه اإلســـــالمي

یبـــي منـــشور بمجلـــة الجمعیـــة بنـــدر بـــن شـــارع بـــن خالـــد العت/ بحـــث للـــدكتور: الـــشرعیة

  .١٤٢ العدد الرابع عشر صـ–الفقهیة السعودیة بالریاض 

 دروس صـوتیة –للـشیخ محمـد بـن محمـد المختـار الـشنقیطي : شرح زاد المـستقنع: ینظر) ٢(

  . ٤/١٧٤قام بتفریغها موقع المكتبة الشاملة 

    .٨٨صـالسید حافظ السخاوى / د: عقد الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ٣(
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َزين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقن﴿:تعـالى ِّ ََّ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َِّ ُِ ِ ِ ِِ
َ َّ ِاطري املقنطرة من الذهب ِ َ َّ َ َْ

ِ ِ ِ
َ ْ ُْ ِ

ُوالفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متـاع احليـاة الـدنيا واهللاَُّ عنـده حـسن  ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُّ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َْ َ ِ َ ِ َّ ْ

ِاملآب َْ﴾)١(.  

ومن هنا نـشأت الحاجـة إلـى االسـتیثاق علـى مالـه، لیـتمكن فاعـل الخیـر مـن المـضي 

مله الطیـب فكـان تـشریع الـرهن خیـر مطمـئن لـصاحب المـال علـى مالـه فیدفعـه في ع

إلى عمل الخیر ومساعدة الناس وتفریج الكرب والتنفیس عنهم، وفى هذا مصلحة له 

فــي الــدنیا واآلخــرة، فــي الــدنیا حیــث محبــة النــاس تتجــه نحــوه، فیقبلــون علــى التعامــل 

  .)٢(لحسنةمعه، وفى اآلخرة حیث الثواب األوفى والعقبى ا

ًوالمرتهن ینتفع أیضا، حیـث یحـصل زیـادة فـي الـثمن ألجـل التأجیـل، فهـو یبیعـه هـذه 

ًنقــدا بمائــة، ولكــن یبیعهــا لــه بمائــة وعــشرة –ًالــسلعة مؤجلــة لمــدة ســنة، وقیمتهــا مــثال 

ألجل الدین، وألجل غیبة الثمن، وحینئذ ینتفـع بزیـادة الـثمن ویتوثـق بهـذا الـرهن، فـإذا 

ًا قیمته مائة، واشتریته منه بمائة وعشرین لمدة سنة ، ورهنته سیفك باعك إنسان كیس

أو درعــك، أو رهنتــه بیتــك أو ســیارتك أو دابتــك لیتوثــق بهــا، وأنــت واثــق بأنــك ســتجد 

قیمــة هــذا الكــیس بعــد شــهرین أو بعــد ســنة أو نحــو ذلــك، فــإذا وجدتــه دفعــت لــه قیمــة 

 وبقبــضه لهــذا الــرهن الــذي هــو الكــیس وخلــصت رهنــك ، والبــائع انتفــع بزیــادة مالــه ،

  .)٣(وثیقة

                                                 

  . ١٤: اآلیة: سورة آل عمران) ١(

، عقــد الــرهن فــي الــشریعة ٥٩مبــارك الــدعیلج صـــ/ د: الــرهن فــي الفقــه اإلســالمي: ینظــر) ٢(

 – ومـا بعـدها ٢١الشافعي عبـد الـرحمن الـسید عـوض صــ/ د: اإلسالمیة دراسة مقارنة

  .م ١٩٧٨-هـ١٣٩٨ الطبعة األولى سنة –طبعة دار األنصار بالقاهرة 

 دروس صـوتیة –للـشیخ عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن الجبـرین : شرح عمدة األحكام : ینظر) ٣(

  . ٣/٥٠ المكتبة الشاملة –قام بتفریغها موقع الشبكة اإلسالمیة 
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یساعد على توسیع التعامل إن الرهن : مصالح الرهن التي تعود على المجتمع: ًثالثا

، وتبادل المحبة والمودة بین الناس، فهو تعاون على البر والتقوى، الذي أمر التجاري

َّوتعاونوا عـىل الـرب والت﴿:اهللا تعالى به بقولـه سـبحانه ُ ََ َ َ َِّ ِ ْ َ ِقـوى وال تعـاونوا عـىل اإلثـم َ ْ ِْ َ َ ُ ََ َ َ َ

ِوالعدوان
َ ُ َْ ؛ ألن المـسلم ، وهذا فیه نوع من التكافل، ونوع من التـراحم والتعـاطف)١(﴾ْ

، وهـذا خیر، فإنه یـشكره ویحبـه ویـذكره بـال ساعة الحاجةإذا وجد من یعطیه المال في

ًیجعل القلوب یعطف بعضها على بعض، ویحب المسلمون بعضهم بعضا
)٢(.  

؛ ألن المـدیون إذا عجـز عـن  المجتمـعكما أن فـي الـرهن منفعـة لألذیـة واإلضـرار فـي

ُلكـن إذا وجـد الـرهن، ؛ ن الخـصومة واألذیـة تقـع بـین النـاس، فـإسداد مع عدم الـرهنال

زاع المـؤدى إلـى ، فالرهن یقطع أسباب الخصومة والنبع الرهن وخذ حقك :فسیقول له

، وراحــة للمــسئولین ، وتقلیــل للخــصومیس للكــروبففــي الــرهن تنفــ، الفــتن فــي المجتمــع

  .)٣(من القضاة والوالة 

) المــرتهن(ائن النظــر لجانــب الــد)  الــرهنأي(ومــن محاســنه :(قــال اإلمــام ابــن عابــدین

، وبقدرتــه بتقلیــل خــصام الــدائن لــه) الــراهن (، ولجانــب المــدیونبــأمن حقــه عــن التــوى

  .)٤(على الوفاء به إذا عجز

ًتیــــسیرا للمعــــامالت وســــدا للحاجــــات اإلســــالم فــــيرع وبالجملــــة فــــالرهن شــــ ً، وتوثیقـــــا ً

  .)٥(ألصحاب الحقوق لضمانها وعدم ضیاعها

  

                                                 

   . ٢: اآلیة: سورة المائدة ) ١(

  .٤/١٧٤للشنقیطي : شرح زاد المستقنع : ینظر) ٢(

   .٤/١٧٤ المرجع السابق: ینظر) ٣(

ـــــدین حا: ینظـــــر) ٤( ـــــن عاب ـــــروت – طبعـــــة دار الفكـــــر ٤٧٧ صــــــ٦جــــــ: شـــــیة اب  ســـــنة – بی

 . م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

  . ٩٠السید حافظ السخاوى صـ / د: عقد الرهن في الفقه اإلسالمي : ینظر) ٥(
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 اام  

   ر اع

  و :  

   اع : ا اول

  : و ن

   اع  ا : اع اول

سـهم :  وغیـر المقـسوم، یقـال،تمیز عن غیره غیر المأي، یطلق المشاع على المتفرق

 مكــان معـین ومیــز عــن فــي، فــإذا جمـع أي غیــر متمیــز وال مقـسوم وال معــزول: شـائع

  .  وقسم زال شیوعهغیره

ونــصیبه فــي الــشيء شــائع وشــاع علــى القلــب والحــذف ( :قــال ابــن منظــور رحمــه اهللا

دار أو أرض ومشاع كل ذلـك غیـر معـزول أبـو سـعید همـا متـشایعان ومـشتاعان فـي 

إذا كانا شریكین فیها وهم شیعاء فیها وكل واحد منهم شیع لصاحبه وهذه الدار شیعة 

بیــنهم أي مــشاعة وكــل شــيء یكــون بــه تمــام الــشيء أو زیادتــه فهــو شــیاع لــه وشــاع 

  .)١()الصدع في الزجاجة استطار وافترق

زج بـه، ومنـه فـي المـاء إذا تفـرق وامتـشـاع اللـبن :( المصباح المنیر ما نصهفيوجاء 

  .)٢()، كأنه ممتزج لعدم تمیزهسهم شائع: قیل

عامع :  ااحا   

 یفـــردوا لفـــظ المـــشاع بتعریـــف  كتـــب الفقـــه اإلســـالمي یجـــد أن الفقهـــاء لـــمفـــيالنـــاظر 

ى الزكـاة، ، وعلـفي أثناء كالمهم على الـشفعةٕ، وانما ذكروا ما یدل على معناه مستقل

                                                 

  . الطبعة األولى – طبعة دار صادر بیروت ١٨٨ صـ٨جـ: لسان العرب: ینظر) ١(

 طبعـة ٣٢٩ صــ١ علـي المقـري الفیـومي جــألحمد بن محمد بن: نیرالمصباح الم: ینظر) ٢(

 . بیروت–المكتبة العلمیة 
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ــ ، ومــا ذكــروه ال یخــرج عــن معنــاه ، وعلــى تعریــف القــسمةكوعلــى تعریــف شــركة المل

  .)١( غیر المتمیز وغیر المقسومأي –اللغوي 

 مـع القـبض ثـم:( المبسوط لإلمـام السرخـسي مـا نـصهفيجاء ما ومن هذه النصوص 

 الشيء یصیر أن وهو الحیازة عن عبارة القبض ألن وجه دون وجه من ثابت الشیوع

 یمكن ال ألنه وجه من شریكه حیز وفي وجه من یزهح في والمشاع القابض حیز في

  .)٢()هذا دون هذا ید في إنه فیقال بعینه منه شيء إلى یشار أن

، وهـى كمـا البـن عرفـة تـصییر فـي القـسمةفـصل : (جاء في البهجة في شرح التحفةو

  .)٣()ًمشاع من مملوك مالكین معینا ولو باختصاص تصرف فیه بقرعة أو تراض

 هـــي: الخلطـــة بـــاب:(لطـــالبین لإلمـــام النـــووي رحمـــه اهللا مـــا نـــصه روضـــة افـــيجـــاء و

 وبخلطـة ،األعیـان بخلطـة األول عن یعبر وقد جوار، وخلطة اشتراك، خلطة نوعان،

 أحـــد نـــصیب یتمیـــز ال أن بـــاألول والمـــراد، األوصـــاف بخلطـــة: الثـــاني وعـــن، الـــشیوع

 فهـــي معـــا، هـــاابتاعو أو قـــوم ورثهـــا كماشـــیة غیـــره، نـــصیب عـــن الرجـــال أو الـــرجلین

 ولكـن غیـره، مـال عـن متمیـزا متعینـا واحـد كـل مـال یكـون أن: وبالثـاني. بیـنهم شائعة

  .)٤()الواحد المال مجاورة یجاوره

                                                 

 –صــالح بــن محمــد بــن ســلیمان الــسلطان /د: أحكــام المــشاع فــي الفقــه اإلســالمي: ینظــر) ١(

 طبعـة ٢٦صــ١رسالة دكتوراه بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة  بالریـاض جــ

  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣جامعة اإلمام سنة 

ســـنة – الطبعـــة األولـــى – بیـــروت – طبعـــة دار الفكـــر ١١٤صــــ١٢جــــ:بـــسوطالم: ینظـــر) ٢(

  . خلیل محیي الدین المیس : م تحقیق٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 ٢١٠صــ٢ألبي الحـسن علـى بـن عبـد الـسالم التـسولى جــ:البهجة في شرح التحفة :ینظر) ٣(

 – الطبعــــة األولــــى –م ١٩٩٨ -هـــــ١٤١٨بیــــروت ســــنة –طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة 

  .مد عبد القادر شاهینمح: تحقیق

:  تحقیـــق– بیـــروت – طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة ٢٧صــــ٢جــــ: روضـــة الطـــالبین: ینظـــر) ٤(

 .حمد عبد الموجود، على محمد معوضعادل أ
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ـــــدع مـــــا نـــــصهفـــــيجـــــاء و ـــــع شقـــــصا مـــــشاعا مـــــن عقـــــار:( المب ًأن یكـــــون المبی ـــــم ) ً ث

  .)١()، وباإلشاعة عن المقسومفالشقص یحترز به عن الكل:(قال

 باالسـتقراء مـن نـصوص الفقهـاء الـسابقة حـول معنـى المـشاع قــد وهـذا المعنـى الثابـت

، تور محمــد رواس قلعجــىصــرح بــه كثیــر مــن المعاصــرین ، حیــث صــرح بــذلك الــدك

، إال أنهــا تفیــد مثــل االنتــشار، واالشــتراك وغیرهمــاوحامــد صــادق بألفــاظ مختلفــة مــن 

  :، فعرفاه بما یلينفس الداللة المرادة عند الفقهاء

  .ة في كل جزء من جزئیات الشيءمنتشرحصة - أ

 . حصة مقدرة غیر معینة، وال مفرزة- ب

  . كل جزئیة من جزئیات الشئفيثبوت الحق -جـ

 .)٢( كل ذرة من ذرات الشئ المشاعفياالشتراك مع الغیر -د

  :ویالحظ من التعریفات السابقة ما یلي

  . العین المملوكة مشترك بین الشریكینفيأن الحق -١

  . الشئ المملوكفين تمییز حصة أحد الشریكین عن اآلخر أنه ال یمك-٢

 جمیـع فـي، وهـو وقـوع الملـك عریفات الـسابقة تـدل علـى أمـر واحـدولذا، فإن جمیع الت

  .)٣(للشركاء دون تمییز نصیب أحد الشركاء عن اآلخرأجزاء العین 

  

                                                 

 طبعــــة دار عـــــالم الكتــــب بالریــــاض ســـــنة ١٣٦صـــــ٥جـــــ: المبــــدع شــــرح المقنـــــع: ینظــــر) ١(

 . م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

 طبعـــة دار ٤٣٠قلعجــى ، وحامــد صــادق صـــمحمــد رواس : معجــم لغــة الفقهــاء: ینظــر) ٢(

محمــد : م ، الموســوعة الفقهیــة المیــسرة١٩٨٥ الطبعــة األولــى ســنة –النفــائس بــاألردن 

  .م٢٠٠٠ طبعة دار النفائس باألردن سنة ١١٩٤صـ٢جـ:رواس قلعجى

 بحـث -قـذافى الغنـایم:  المـدني األردنـينرهن المشاع في الفقه اإلسـالمي والقـانو: ینظر) ٣(

 العـدد األول سـنة ٢٧المجلـد ) العلوم اإلنـسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث منشور ب

 .  وما بعدها٦٣م صـ٢٠١٣
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ا ع :اا ر    

  :مذاهبثة ثال حكم رهن المشاع على فياختلف الفقهاء 

 یمكــن ًیـرى مـن ذهــب إلیـه جـواز رهـن المـشاع مطلقــا سـواء كـان ممـا: المـذهب األول

ً، وسواء كان الـشیوع طارئـا كان الرهن من الشریك أو من أجنبي، وسواء قسمته أم ال

  . ًأم مبتدأ مقارنا للعقد

ـــــــة  ـــــــى هـــــــذا ذهـــــــب جمهـــــــور الفقهـــــــاء مـــــــن المالكی ـــــــشافعیة)١(ٕوال ـــــــة)٢( وال  )٣( والحنابل

  .)٤(هریةوالظا

 سـواء كـان أي، ًه أنه ال یجـوز رهـن المـشاع مطلقـایرى من ذهب إلی: المذهب الثانى

، وســواء كــان الــشیوع  وســواء كــان ممــا یمكــن قــسمته أم المــن الــشریك أم مــن أجنبــي،

ٕطارئا أم مقارنا للعقد والى هذا ذهب الحنفیة ً ً
)٥(.  

 أن الـشیوع :ل وبیانـه رهـن المـشاع تفـصیفـيأن یـرى مـن ذهـب إلیـه  :المذهب الثالث

ً، واما أن یكون مقارنا للعقد ، فإن كان الشیوع طارئا صح العقد ، ًإما أن یكون طارئا ً ٕ

 فــي، وهــذا مــا ذهــب إلیــه اإلمــام أبــو یوســف ًكــان الــشیوع مقارنــا لــم یــصح العقــدٕوان 

  .)٦(روایة عنده كما نقل ذلك عنه اإلمام السرخسي

                                                 

:  ، الـشرح الـصغیر٤٣٩صــ٦للقرافـي جــ:  ، الـذخیرة١٣٣ صــ٦جــ: شرح الخرشي: ینظر) ١(

  .٣٠٧صـ٣جـ:للدردیر

، نهایـة ١٦١صــ٢للـشربیني جــ:  ، مغنـى المحتـاج٢٠٥صــ٣للشیرازي جـ: المهذب: ینظر) ٢(

 .٢٣٩صـ٤للرملي جـ: المحتاج

 ، شـــرح ٤٨صــــ٣للبهـــوتي جــــ:  ، كـــشاف القنـــاع ٣٦صــــ٦البـــن قدامةجــــ: المغنـــى: ینظـــر) ٣(

  .٣٣٣صـ٣جـ: منتهى اإلرادات

   . ٨٨صـ٨البن حزم جـ: المحلى : ینظر) ٤(

 ٤٤٥صــ٨البـن نجـیم جــ: ، البحـر الرائـق ١٣٨صــ٦للكاساني جــ: بدائع الصنائع : ینظر )٥(

 .٩٧ صـ١٠البن عابدین جـ:  المحتاررد، 

   .١٢٩ صـ ٢١للسرخسي جـ: المبسوط : ینظر) ٦(
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  :أدلة المذاهب ومناقشتها

اســتدل أصــحاب المــذهب األول القــائلین بجــواز رهــن المــشاع :  األولأدلــة المــذهب

  : ًمطلقا بما یلي

ــــــدلیل األول ــــــه تعــــــالى:ال ــــــا فرهــــــان :  قول ــــــم تجــــــدوا كاتب ــــــى ســــــفر ول ــــــتم عل ٌ﴿وان كن َ ِْ ٍَ ً ِ َ ُُ ِ
ْ َْ ََ ََ َٕ َ ُ ِ

ٌمقبوضة﴾ َ ُْ َ
)١( .  

و ًء كـان المرهـون مقـسوما أعامـة تتنـاول كـل رهـن سـوا) رهـان(أن كلمة  :وجه الداللة

، وهـو في سـیاق نفـي سیاق الشرط فتفید العموم كما لو جاءت في، ألنها نكرة ًمشاعا

قــول جمــع مــن علمــاء األصــول ولــو كــان مــراد اهللا تعــالى أحــد هــذین النــوعین لخــصه 

  . )٢(بالذكر

، فإنهــا حینئــذ مطلقــة  ســیاق الــشرط ال تعــمفــيإن النكــرة : وحتــى علــى قــول مــن قــال

، فالرهن المشروع یتحقق بأي رهن كان سواء كان فرادهوالمطلق یتحقق بأي فرد من أ

ًالمرهون مشاعا أم مقسوما ً
)٣(.  

  .)٤(أن العین المشاعة یجوز بیعها فیجوز رهنها :ثانيالدلیل ال

، ًاك فرقـا بـین بیـع المـشاع ورهنـهبـأن هنـ: ونوقش هذا االستدالل :مناقشة هذا الدلیل

  .الحبس الدائمألن موجب البیع ملك المبیع وموجب الرهن هو 

                                                 

  .٢٨٣: اآلیة: سورة البقرة ) ١(

  . ٨٨صـ٨البن حزم جـ:المحلى: ینظر) ٢(

للقرطبـــي : ، الجـــامع ألحكـــام القـــرآن ٣٥٨صــــ١البـــن العربـــي جــــ: م القـــرآن أحكـــا: ینظـــر) ٣(

 . وما بعدها٢٥٥مبارك الدعیلج صـ/ د: ي ، الرهن في الفقه اإلسالم٤١١صـ٣جـ

وكـل عـین جـاز بیعهـا : (حیث جاء فیه ما نـصه . ٣٢صـ٦البن قدامةجـ: المغنى: ینظر) ٤(

 ، ألن مقصود الرهن االستیثاق بالدین للتوصل إلى استیفائه من ثمـن الـرهنجاز رهنها

وألن مــا ، وهــذا یتحقــق فــي كــل عــین جــاز بیعهــا ، إن تعــذر اســتیفاؤه مــن ذمــة الــراهن

ًكــان محــال للبیــع كــان محــال لحك ، إال أن یمنــع مــة الــرهن ، ومحــل الــشئ محــل لحكمتــهً

 ).، فصح رهن المشاع لذلك یفوت شرط فینتفى الحكم النتفائهمانع من ثبوته أو



        
 
 

 
 
 

٣٢٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 

 دراسة فقهية مقارنة - رهن املشاع وتطبيقاته املعارصة

،  المرهونــــة ال یزیــــد علــــى حــــق المالــــك العــــینفــــيأن حــــق المــــرتهن  :ثالــــثالــــدلیل ال

  .واإلشاعة ال تنافي الملك، فال تنافي الرهن

ــدلیل ، ألن المقــصود مــن بأنــه قیــاس مــع الفــارق: هــذا الــدلیلنــوقش  :مناقــشة هــذا ال

البیـــع الملـــك، ب ، وموجـــافـــة الجحـــود والـــشیوع ینافیـــهالـــرهن الحـــبس الـــدائم للعـــین مخ

، وهذا االعتراض مبنى علـى أصـل مـذهبهم القائـل بـأن موجـب عقـد والشیوع ال ینافیه

  .)١(الرهن الحبس الدائم والشیوع ینافیه

ً أن المشاع عـین یجـوز رهنهـا قیاسـا علـى العـین المقـسومة، إذ ال فـارق :الدلیل الرابع

ر لهــا علــى حكــم الــرهن الــذي ًبینهمــا إال اإلشــاعة، وهــي ال تــصلح فارقــا، ألنــه ال تــأثی

  .هو استحقاق البیع في الدین، ألنه موجود في المشاع كما هو موجود في المقسوم

بأنـه قیـاس مـع الفـارق، ألن المقـسوم یمكـن :  ینـاقش هـذا القیـاس:مناقشة هذا الـدلیل

قبــــضه والمــــشاع ال یمكــــن قبــــضه ومعلــــوم أن الــــرهن البــــد أن یكــــون مقبوضــــا مــــادام 

ًمرهونا
)٢(.  

  :أجیب على هذه المناقشة من قبل الجمهور فقالوا :وابالج

إن حكـــم الـــرهن ثبـــوت یـــد االســـتیفاء أي ملـــك الـــسید، وأن ال یكـــون إال علـــى معـــین ، 

ونحن نمنع أن یكون حكـم الـرهن مـا ذكـرتم بـل حكمـه اسـتیفاء الـدین مـن المرهـون أو 

  .من ثمنه عند تعذر االستیفاء

 المــشاع ألن فــي ، فــإن القــبض غیــر متعــذر  ولــو ســلمنا أن موجــب العقــد مــا ذكــرتم

 ، وقبض الدور بدفعقبض الدنانیر والدراهم بالمناولةقبض كل شيء یكون بحسبه ، ف

، اع أن یسلمه الكل ولیس دونه حائـل، وقبض المش، وقبض األرض بالتخلیةالمفاتیح

 إذ ال یتــصور أن یكــون – البیــع فــي قــبض المــشاع فــي كمــا –ویعرفــه مقــدار نــصیبه 

 ، ولــیس هنــاك مــن أثــر ثابــت والفــي الــرهن كــذلك، وال یكــون  البیــع قبــضا للمــشاعفــي

                                                 

  .٢٥٨مبارك الدعیلج صـ/ د :الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ١(

  .٢٥٦الدعیلج صـمبارك / د: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ٢(
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 كثیـر في العصر الحاضر قد أسست في، على أنه معقول یفرق بین القبضین لنتبعه

، ولم یعد هناك حاجة إلـى یة تنظم بیع العقار وشراءه ورهنهمن البلدان سجالت عقار

إلثبـات رهـن أي عقـار وضـع إشـارة رهـن ٕالقبض المتعارف علیـه سـابقا ، وانمـا یكفـى 

 العقـــار فـــي، فـــإن هـــذه اإلشـــارة تمنـــع المالـــك مـــن التـــصرف فـــي ســـجل وصـــك العقـــار

 فـي، من بیع أو رهن أو نحوهمـا، وتعطـي للمـرتهن الحـق رتهنالمرهون بما یضر الم

  .)١(استیفاء حقه من ثمن العقار المرهون عند تعذر االستیفاء من الراهن

،  المرهونـــة ال یزیـــد علـــى حـــق المالـــك العـــینفـــين حـــق المـــرتهن  أ:الـــدلیل الخـــامس

  .واإلشاعة ال تنافي الملك، فال تنافي الرهن

ــدلیل بأنــه قیــاس مــع الفــارق، ألن المقــصود مــن :  نــوقش هــذا الــدلیل:مناقــشة هــذا ال

الـــرهن الحـــبس الـــدائم للعـــین مخافـــة الجحـــود والـــشیوع ینافیـــه، وموجـــب البیـــع الملـــك، 

یه، وهذا االعتراض مبنى علـى أصـل مـذهبهم القائـل بـأن موجـب عقـد والشیوع ال یناف

  .الرهن الحبس الدائم والشیوع ینافیه

ــة المــذهب  ــانيأدل ــدم جــواز رهــن  :الث ــائلین بع ــانى الق اســتدل أصــحاب المــذهب الث

  : ًالمشاع مطلقا بما یلي

مقتضى عقد ًالشیوع منافیا لٕأن الشیوع یتنافى مع عقد الرهن، واذا كان : الدلیل األول

  . ًالرهن، كان رهن المشاع فاسدا

  : افاته لمقتضى عقد الرهن من وجهینومن

   .)٢(نأن الشیوع یتنافى مع حكم عقد الره: أحدهما

م للمرهـون ، إذ إن موجب الرهن هو الحبس الـدائمنافاة الشیوع لموجب الرهن: یهماثان

رهن هـو الحـبس  موجـب الـ، والشیوع ینافى هذا الموجـب أمـا أنحتى اإلبراء أو الوفاء

ٌ﴿ فرهــان :ى، قــال تعــالًأن الــرهن مــا شــرع إال مقبوضــا: ماأحــده: الــدائم فــذلك ألمــرین َ َِ

                                                 

 . وما بعدها٢٥٦ صـالمرجع السابق، : ینظر )١(

  .٢٥٩مبارك الدعیلج صـ/ د: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر )٢(
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ٌمقبوضة﴾ َ ُْ َ
، لزم استمرار القـبض ودوامـه قیاسـا علـى ، فلما وجب قبضه في االبتداء)١(

  .)٢(، وهذا یستلزم الحبس الدائمداءاالبت

ن دینــه نمــا هــو التوثیــق الســتیفاء المــرتهأن المقــصود مــن مــشروعیة الــرهن إ: ثانیهمــا

 وهــذا ال ،یــأمن المــرتهن علــى مالــه مــن الــضیاع، وبــه عنــد مطــل الــراهن أو إفالســه

یلة ، إذ لو أعطینا للراهن حق استرداد الـرهن لكـان ذلـك وسـیحصل إال بالحبس الدائم

ك یفـــوت المقـــصود مـــن مـــشروعیة ، وبـــذلفـــي الوفـــاء، أو مماطلتـــه إلـــى إنكـــاره الـــرهن

  .، فلذا كان البد من الحبس الدائمرهنال

، والعقــود إنمــا شــرعت ن الــرهن یفــوت بفــوات الحــبس الــدائمفــإذا ثبــت أن المقــصود مــ

ـــد أن یكـــون للمـــرتهن الحـــق   االحتفـــاظ فـــيلیترتـــب علیهـــا المقـــصود منهـــا ، كـــان الب

بــــالمرهون وحبــــسه ، وأن ال یكــــون للــــراهن حــــق االســــترداد إال بالوفــــاء أو اإلبــــراء أو 

  . )٣(ذناإل

 وهــو –وأمــا منافــاة الــشیوع للحــبس ، فــألن دوام الحــبس ال یــتم علــى الوجــه المطلــوب 

 ذلــك واســتحقاقه لــذلك فــي إال إذا كــان للمــرتهن الحــق –الحــبس إلــى األداء أو اإلبــراء 

ینتفـع المالـك بـه یومـا  مـع المالـك ف)٤(، ألنه البـد فیـه مـن المهایـأةالمشاع غیر موجود

، رهنتــك نــصف داري:  المــرتهن یومــا بحكــم الــرهن فیكــون قولــه، ویحفظــهبحكــم الملــك

، وعلیه فإن دوام الحـبس یكـون غیـر مـستحق  ویوما الًرهنتك داري یوما: بمنزلة قوله

 الذي هو موجب عقـد –ٕ، واذا فات الحبس الدائم ، وبذلك یفوت الحبس الدائممرتهنلل

                                                 

  . ٢٨٣: اآلیة: سورة البقرة) ١(

   .٢٥٩مبارك الدعیلج صـ/ د: إلسالميالرهن في الفقه ا: ینظر) ٢(

 . ٢٥٩ صـالمرجع السابق،: ینظر) ٣(

غــة المناوبــة بالیــاء التحتانیــة بنقطتــین مــن التهبــة وهــى أن یتواضــع شــریكان أو ل: المهأیــاة) ٤(

عبـارة عـن قـسمة المنـافع فـي األعیـان : الشركاء على أمر بالطوع والرضا، وفـى الـشرع

، المــــصباح ٢٦٦لبــــة فــــي االصــــطالحات الفقهیــــة صـــــطلبــــة الط: ینظــــر. المــــشتركة 

 . وما بعدها٦٥٤المنیرصـ
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 كــان الــشیوع ٕ، واذاجــب العقــد، كــان الــشیوع منافیــا لمو القتــران العقــد بالــشیوع–الــرهن 

 یكـــون  هـــذا بـــین أنفـــيوال فـــرق  .ً، كـــان رهـــن المـــشاع بـــاطالمنافیـــا لمقتـــضى العقـــد

ًالمرتهن أجنبیا أو شریكا ً.  

 حكــم الـرهن ال یثبــت ، وكـذا الــشریك ، فـإن ملـك الیــد الـذي هـوأمـا األجنبـي فلمــا تقـدم

  .)١(جنبي، والمشاع غیر معین للشریك كما هو غیر معین لألإال على معین

 أیضا ألنه ینتفـع  متعذر مع الشریك– الذي هو موجب الرهن –كما أن دوام الحبس 

، به یوما بالملك، ویحبسه یوما آخـر بحكـم الـرهن، فكـأن الـراهن رهنـه یومـا، ویومـا ال

  .)٢(وبهذا یفوت دوام الحبس

ــانى ــدلیل الث  مــن  تفــسد بالــشیوع ، والــرهن– كالهبــة والقــرض –إن عقــود اإلرفــاق  :ال

  .عقود اإلرفاق فیفسد بالشیوع

 عقـد فـي، ألن الـشیوع بأنـه قیـاس مـع الفـارق: نـوقش هـذا الـدلیل :مناقشة هذا الـدلیل

ف الـرهن، فـإن القرض یجعل المطالبة به متعذرة ، ومن ثم كـان الـشیوع ینافیـه، بخـال

  .)٣(، وأما الهبة فمنع حكم األصلالشیوع ال ینافیه

ًالنكاح ، فإذا أضیف النكاح إلى نصف المرأة كان باطال القیاس على  :الدلیل الثالث

ًعند المجوزین لرهن المشاع فإن كال منها قد وقع على غیر معین
)٤(.  

صود مــن النكــاح ًبــأن هنــاك فارقــا بــین المقــ: نــوقش هــذا الــدلیل :مناقــشة هــذا الــدلیل

 یجـوز  ال، ألنـهمن النكاح الحـل، والـشیوع ینافیـه، فإن المقصود والمقصود من الرهن

  .)٥(، والمقصود من الرهن التوثق والشیوع ال ینافیهأن تتزوج المرأة من رجلین

                                                 

   .٢٦٠مبارك الدعیلج صـ/ د: فقه اإلسالميالرهن في ال: ینظر) ١(

 ٤٤٦صــ٨البـن نجـیم جــ:  ، البحـر الرائـق١٣٨صــ٦للكاساني جــ: بدائع الصنائع : ینظر) ٢(

  .١٢٩ صـ٢١للسرخسي جـ: ، المبسوط

 .٢٦٢مبارك الدعیلج صـ/ د: إلسالميالرهن في الفقه ا: ینظر) ٣(

   وما بعدها٦٨صـ٦للزیلعي جـ: ائق، تبیین الحق٦٩صـ٢١لسرخسي جـل: المبسوط: ینظر) ٤(

 .٢٦٣مبارك الدعیلج صـ/ د: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ٥(
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اســتدل أصــحاب المــذهب الثالــث القــائلین بالتفرقــة بــین الــشیوع  :أدلــة المــذهب الثالــث

، ألن البقــاء ال یقــاس علــى حــال االبتــداءأن حــال : قــالوا :الطــارئ والمقــارن بمــا یلــي

، ومـن ثـم فـإن الـشارع فـرق بـین الطـارئ والمقـارن االبتـداءحال البقاء أسهل مـن حـال 

فــي ، وصـیرورة المرهــون دینـا فـي كثیــر مـن األحكــام كالعـدة الطارئــة، واإلبـاق الطــارئ

، ال یـستلزم اشـتراطها فـي ابتـداء العقـد، فاشـتراط الحیـازة ذمة غیر المرتهن ونحـو ذلـك

  . )١( بقائه على الصحةفي

ــدلیل بــأن الــشیوع ال یختلــف فكمــا أن القــبض ال :  الــدلیلنــوقش هــذا :مناقــشة هــذا ال

ٕ الشائع المقارن فهو أیضا ال یتحقق مع الـشیوع الطـارئ ، واذ قـد جـاز مـع فيیتحقق 

  .)٢(ازه مع المقارنالشیوع الطارئ فیلزم القول بجو

 حكـم رهـن المـشاع وبیـان أدلـة كـل مـذهب في بعد ذكر مذاهب الفقهاء :الرأي الراجح

 على ما ذهب إلیه ومناقشتها نرى أن المذهب الراجح هـو مـا ذهـب من هذه المذاهب

ًإلیه أصحاب المذهب األول القائلین بجواز رهن المشاع مطلقا سـواء كـان ممـا یمكـن 

قــسمته أم ال ، وســواء كــان الــرهن مــن الــشریك أو مــن أجنبــي ، وســواء كــان الــشیوع 

ًطارئا أم مبتدأ مقارنـا للعقـد وذلـك لقـوة أدلـتهم وسـالم تها مـن المعارضـة وضـعف أدلـة ً

  .واهللا أعلم. )٣(المذاهب األخرى

  

  

  

  

  

                                                 

 .٧٢ صـ١٢للسرخسى جـ: ، المبسوط١٣٨صـ٦للكاساني جـ: بدائع الصنائع: ینظر) ١(

   .٢٦٣صـ: مبارك الدعیلج / د: الرهن في الفقه اإلسالمي: ینظر) ٢(

 . ٢٦٤ صـالمرجع السابق،: ینظر) ٣(
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اا ا  

  ات اة  اع

 و و :  

:  

ن تكتــسب عــن طریــق العقــود، والعمــل، ، فإمــا أتتعـدد أســباب التملــك بحــسب مــصدرها

علـى حـصة ، ومنها مـا یقـع حوهاوصیة، والمیراث، ون، والأو عن طریق الشرع بالهبة

، وفــى جمیـع صــورها یكتــسب مفـرزة مــن العـین المملوكــة، أو علـى حــصة شــائعة فیهـا

  . ملكهفيالمالك حق االستعمال واالستغالل والتصرف 

فــي ممــا یفیــد ذلــك أن الــشیوع قــد یكتــسب بــسبب التملــك المــشترك عــن طریــق الــشراء 

،  الوصیة، أو المیراث، ونحو ذلـكن طریق الشرع بالهبة، أو، أو عحصة غیر مفرزة

ًین الـشائعة اسـتعماال واسـتغالال العـفـي الـصورتین حـق التـصرف فيولمالك  ، كمـا لـه ً

  . العین المفرزةفيذلك 

، واألراضــي،  قدیمــة مــن رهــن العقــارات، كالــدورنمطیــة: وللــشیوع صــور متعــددة منهــا

 :، ومنهـا المـشاع عـن الخـالف الفقهـي فـي رهـن حكم رهنهافيوهذه الصورة ال تخرج 

  :، وذلك یتصور من جانبینفي مجال توثیق الحقوقًصور أكثر تطورا 

، ونحوهـا ممـا اسـتجد الشقق الـسكنیة، والتوثیق برهن السیارات والسفن: لالجانب األو

 حكـم فـي، وهى اة الناس في باب التملك بشكل عام حیفيمن أنماط وأسالیب جدیدة 

  .الصورة السابقة

 مجــال التعامــل فــيالتوثیــق بــرهن أدوات اســتثماریة معاصــرة ظهــرت  :الثــانيالجانــب 

االســم رهــن الحــصة الــشائعة مــن  : ومنهــا)١( المعاصــر علــى وجــه الخــصوصالمــالي

                                                 

 بحـث منـشور –قـذافي الغنـایم : رهن المشاع في الفقه اإلسـالمي والقـانون المـدني: ینظر) ١(

  . ٩١ العدد األول صـ٢٧بمجلة النجاح ألبحاث العلوم اإلنسانیة المجلد 
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، ورهن الحصة الشائعة التجاري والعالمة التجاریة، ورهن الحصة الشائعة من األسهم

  .المطالب اآلتیةمن السند وغیرها من الصور المعاصرة وبیان ذلك بالتفضیل في 

   وا ارارير ا ا  ا : ا اول

  : و  وع 

   اع: اع اول

غــة علــى الــشئ الــذى ال یكــون  اللفــيیطلــق الــشیوع :  ا اع -أ

نـصیبه : ، یقـالىً غیره ویكون مختلطـا بـأجزاء أخـر، أو الشئ غیر المعزول عنًممیزا

المـاء  فـيشـاع اللـبن : ، یقـالیـر محـدد وغیـر مفـرز غیر معـزول وغأيشائع ومشاع 

، ومنــه ســهم شــائع فإنــه ممتــزج لعــدم القــدرة علــى تمییــزه إذا تفــرق واخــتلط وامتــزج بــه

  .)١(وتحدیده

لــم یتعــرض الفقهــاء المتقــدمون لتعریــف الــشیوع ولكــن  : احاع -ب

مــا عرفتــه بـــه :  مجلــة األحكــام العدلیـــة ومنهــافــيطلح الـــشیوع جــاءت تعریفــات لمــص

، كالنـصف والـسدس مـا یحتـوى علـى حـصص شـائعة:(لة بأنهمن المج) ١٣٨(المادة 

ًوالثلث وغیر ذلك من الحصص الساریة إلى كل جزء من أجزاء المال منقـوال كـان أو 

 الحــــصة مــــشترك فیطلــــق علیهــــا المــــال الفــــيوأمــــا الحــــصة الــــساریة ، )٢(غیــــر منقــــول

  . قسم من أقسام المالأي في، وذلك لعدم تعیینها الشائعة

الحــصة الــساریة إلــى كــل :(مــن المجلــة الحــصة الــشائعة بأنهــا) ١٣٩(وعرفــت المــادة 

  .)٣()جزء من أجزاء المال المشترك

، هـــي مـــا تعلقـــت بجـــزء غیـــر معـــین ومحـــدد:(وعرفهـــا بعـــض العلمـــاء المحـــدثین بقولـــه

ً، فـإذا كانـت الـدار مـثال ائع مـشتركة بـین جمیـع الـشركاء الـشوتكون كل ذرة من المـال

                                                 

   .٣٢٩صـ١جـ: ، المصباح المنیر١٨٨صـ٨جـ:لسان العرب: ینظر) ١(

   . ٣٢صـ١جـ: مجلة األحكام العدلیة: ینظر) ٢(

  .٣٢صـ١جـ: المرجع السابق: ینظر) ٣(
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 كل ذرة من ذراتهـا دون فيمشتركة بین خمسة أشخاص فإن لكل واحد منهم الخمس 

  .)١()االستئثار بنصیب معین منها

مع اا : ا ريارا وا   

، التجـــاريبالمحــل  مـــصطلح یــدخل ضـــمن مــا یـــسمى عنــد القـــانونیین التجــارياالســم 

مجمـــوع مـــا یخـــصص لعمـــل تجـــارى مـــن أمـــوال مادیـــة أو معنویـــة ، وحـــق :ویـــراد منـــه

، وارتـــبط بـــه یـــسمى لـــذى یـــرد علـــى المحـــل التجـــاري بذاتـــه، أو مـــا نـــتج عنـــهالتـــاجر ا

واالســـم  .، وجـــودة ســـلعتهســـمعة المحـــل، واشـــتهاره: یـــشمل ذلـــكو) الملكیـــة التجاریـــة(

 هـــذه الحـــال فـــي، فالكـــشف عـــن حقیقتـــه جـــاريالت أحـــد أهـــم عناصـــر المحـــل التجـــاري

  .، وطبیعتهم الوقوف على معنى المحل التجاريیستلز

الـذین ، قوامـه االتـصال بـالعمالء  منقـول معنـويفهـو أما عن تعریف المحل التجـاري

ــــــى المتجــــــر ــــــردد عل ــــــادوا الت و أ .التجــــــاري، نتیجــــــة اتحــــــاد عناصــــــر االســــــتغالل اعت

  ).٢()صص لمزاولة مهنة تجاریة، تخمجموع أموال مادیة ومعنویة:(هو

ة التجاریــة، ، والــشهراالتــصال بــالعمالء، والــسمعة: هــيفالعناصــر المعنویــة للمحــل 

التجــاري، والحــق فــي إجــارة ، والعنــوان والعالمــات التجاریــة، والــسمة، واالســم التجــاري

، وأمـا ذج الـصناعیة، والـرخص واإلجـازات، والنمـاالمكان، وبراءات االختراع، والرسوم

  .)٣( اآلالت والبضائعفهيلعناصر المادیة ا

  : والسمعة التجاریةالتجارياالسم 

                                                 

   .٤٠٢محمد مصطفى شلبي صـ/ د: المدخل في التعریف بالفقه اإلسالمي: ینظر) ١(

عجیـــل جاســــم / د: الحقـــوق المعنویــــة بیـــع االســـم التجــــاري فـــي الفقـــه اإلســــالمي: ینظـــر) ٢(

 جامعـة الكویـت العـدد – بحث منشور بمجلـة الـشریعة والدراسـات اإلسـالمیة –النشمى 

 . وما بعدها٢٨٤الث عشر صـالث

عجیـــل جاســــم / د: الحقـــوق المعنویــــة بیـــع االســـم التجــــاري فـــي الفقـــه اإلســــالمي: ینظـــر) ٣(

   . ٢٨٥صـ: النشمى
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تمیـــز منـــشأته التجاریـــة عـــن هـــو تـــسمیة یـــستخدمها التـــاجر عالمـــة : التجـــارياالســـم 

  .، والخدمة، وحسن المعاملةً خاصا من السلعً، ولیعرف المتعاملون معه نوعانظائرها

ن الــذى اكتــسبه المحـــل مــن خــالل قـــدرة  الــشهرة والــذكر الحـــسهـــي: الــسمعة التجاریــة

  .التاجر على اجتذاب العمالء

ة التجاریـة، فمتـى اكتـسب المحـل  والـسمعالتجـاريًولهذا فإن هناك ارتباطا بـین االسـم 

، فیخــتلط بأذهــان اریــة تــالزم االســم التجــارى للمتجــر، فــإن الــسمعة التجســمعة تجاریــة

ًا یخـتلط تمامـا اسـم الـشخص بـذات ، كمـالتجـاريالسم التجارى بذات المحـل العمالء ا

، ىًالشخص لدى الناس، وتبعا لهذه الصلة الوثیقة بین المحل التجارى واالسـم التجـار

، كمــا أن المــصادر ا ازدادت الــسمعة التجاریــة للمتجــرتــزداد قیمــة االســم التجــارى كلمــ

أو ، ل، وجـودة المنتجـاتموقـع المحـ:  تنشأ عنها السمعة التجاریة مثـلالتيواألسباب 

 تنـــشأ وتـــزداد بهـــا قیمـــة االســـم التـــي نفـــس األســـباب هـــي، وحـــسن المعاملـــة الخـــدمات

  .)١(التجارى

 كـل شـارة ممیـزة ، تـستخدم هـي: عالمـة التجاریـةل ا: والعالمة التجاریـةالتجارياالسم 

، أو طریقـة ، أو مرتبتها، أو ضـمانها، أو نوعهاع للداللة على مصدرهالتمییز البضائ

  .تحضیرها

، الفــرد، أو الــشركة التجاریــةفهــو االســم الــذى یــستخدمه التــاجر : م التجــارىأمــا االســ

تـستخدم لتمییـز : لتجاریـةأمـا العالمـة ا . یباشر استغاللهاالتيلتمییز المنشاة التجاریة 

  .، أما االسم التجارى فإنه اسم یمیز المنشأة التجاریة ذاتها عن نظائرهاالمنتجات

التـي یـضعها  تكـوین العالمـة التجاریـة فـيرى للمنـشأة وقد یستخدم التاجر االسم التجا

  .)٢( تكوین العالمة التجاریةفي، وبذلك یقوم االسم التجارى بوظیفة على المنتجات

                                                 

 .٢٨٦صـ: المرجع السابق: ینظر) ١(

 .٢٨٧صـ: المرجع السابق: ینظر) ٢(
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، بل إنـه قـد یـستخدم للتوقیـع بواسـطة  الوحیدة لالسم التجارىهيولیست هذه الوظیفة 

محـل ، وذلـك  والتعهـدات الـصادرة منـه بخـصوص الالمـستنداتصاحب المتجر علـى 

تخـص المحـل التجـاري، وال تخـص شـؤون التـاجر حتى یعلم الغیـر أن هـذه التعهـدات 

، ویكـون فیـه كـه التـاجر ذاتـه باسـم تجـارى مخـالف، أو محل تجارى آخـر یملالخاصة

  .ًشریكا

 ینتجهـا التـي قـد یـستخدم مـن صـاحب العالمـة التجاریـة لتمییـز الـسلع التجاريواالسم 

 العالمـــــة التجاریـــــة   ، وتوافرت فیه شروط إذا ما أراد ذلك أو یقوم ببیعهاالتاجر

 هذه الحالة یعد االسم التجـارى أداة ففي، ًمیزاًوأهمها أن یكون لالسم التجارى شكال م

، ولعـل ز المنتجـات والـسلع كعالمـة تجاریـةلتمییز المتجـر وفـى ذات الوقـت أداة لتمییـ

  .)١(ة التجاریة إطالق االسم التجارى على العالمفيهذا هو السبب 

 ع اا :       رى واا ا  ا ا ر 

را  

یتوقف معرفة حكم رهـن الحـصة الـشائعة مـن االسـم التجـارى والعالمـة التجاریـة علـى 

  . الفقه اإلسالميفيمدى اعتبار مالیتهما من عدمها 

 فــيلتجــارى والعالمــة التجاریــة وقــد أقــر مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي بمالیــة االســم ا

) ٥/٥ (٤٣ قــراره رقــم فــيهـــ ١٤٠٩ الكویــت ســنة فــيدورة مــؤتمره الخــامس المنعقــدة 

  :م ونص على ما یلي١٩٩٨دیسمبر 

 أو واالختـــراع والتـــألیف التجاریـــة، والعالمـــة التجـــاري، والعنـــوان التجـــاري، االســـم: ًأوال

 مالیــة قیمــة المعاصــر فالعــر فــي لهــا أصــبح ألصــحابها خاصــة حقــوق هــي االبتكــار

  .علیها االعتداء یجوز فال ًشرعا بها یعتد الحقوق وهذه. لها الناس لتمول معتبرة

                                                 

 –داغـى عارف على عـارف القـره / للدكتور: بیع العالمة التجاریة والتصرف فیها: ینظر) ١(

 طبعـة دار ١٢ الجزء الخـامس صــ–بحث منشور ضمن سلسلة مسائل فقهیة معاصرة 

 . م ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ الطبعة األولى سنة – بیروت –الكتب العلمیة 
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 التجاریـــة العالمــة أو التجـــاري العنــوان أو التجـــاري االســم فـــي التــصرف یجـــوز: ًثانیــا

 أصـبح ذلك أن باعتبار والغش والتدلیس الغرر انتفى إذا مالي بعوض منها أي ونقل

  .اًمالی ًحقا

 التـصرف حـق وألصـحابها ًشـرعا مـصونة االبتكـار أو واالختـراع التـألیف حقـوق: ًثالثا

  .)١(علیها االعتداء یجوز وال فیها،

بیـع االسـم (في بحثه حـولعجیل جاسم النشمى / الدكتور: وهذا ما ذهب إلیه كل من

 م التجــارىبیــع االســ( بحثــه حــولفــيوهبــة مــصطفى الزحیلــى / ، والــدكتور)٢()التجــارى

) بیــع الحقــوق المجــردة( بحثــه حــولفــي العثمــانيمحمــد تقــى / ، والــشیخ)٣()والتــرخیص
، )٦(محمــد عثمــان شــبیر/ ، والــدكتور)٥(يعلــى محیــي الــدین القــره داغــ/ الــدكتور، و)٤(

ألن النــاس تعــارفوا علــى تمولــه ، وتقویمــه واعتبــاره ، وأثبتــوا فیــه جریــان الملــك الــذى 

  .یع ونحوهیفید االختصاص والتصرف فیه بالب

                                                 

 المجلـــــد الثالــــــث –الـــــدورة الخامـــــسة : مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه اإلســــــالمي الـــــدولي: ینظـــــر) ١(

   . ٢٥٨١-٢٥٧٩صـ

 المجلـــــد الثالــــــث –الـــــدورة الخامـــــسة : مي الـــــدوليمجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه اإلســــــال: ینظـــــر) ٢(

   . ٢٣٥٤-٢٢٦٧صـ

 المجلـــــد الثالــــــث –الـــــدورة الخامـــــسة : مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه اإلســــــالمي الـــــدولي: ینظـــــر) ٣(

  .٢٣٩٣-٢٣٨٩صـ

 ومـا بعـدها ١١١صــ١محمـد تقـي العثمـانى جــ: بحوث في قضایا فقهیـة معاصـرة : ینظر) ٤(

 .م ٢٠١١-هـ ١٤٣٢نیة  الطبعة الثا– دمشق –طبعة دار القلم 

 طبعـة دار البـشائر ٤٣٩-٤٢٨صـ: بحوث في فقه المعامالت المالیة المعاصرة : ینظر) ٥(

  .اإلسالمیة

 ٥٥محمـد عثمـان شـبیر صــ/ د: المعامالت المالیة المعاصرة في الفقـه اإلسـالمي: ینظر) ٦(

  .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٧الطبعة السادسة – طبعة دار النفائس باألردن –وما بعدها 
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مــن خــالل مــا ســبق مــن قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي والبحــوث المقدمــة للــدورة 

الخامـــسة للمجمـــع حـــول االســـم التجـــارى والعالمـــة التجاریـــة یبنـــى علـــى اعتبـــار مالیـــة 

، وهـو مـا ذهـب واز رهنها، ألنها حق مـالي معتبـراالسم التجارى والعالمة التجاریة ج

ًلمرهون أن یكون محال للبیع إلثبات جوزا رهنه افيالفقهاء إلى اشتراطه 
)١(.  

ٕرط لتحققهـا أن یكـون محـال مادیـا، وان لـم یمكـن اسـتیفاؤه بذاتـه، فال یشتأما حیازتها ً ً ،

ٕ، وانمـا تـستوفى المنـافع بملـك ال أن أثـره ومنفعتـه یمكـن إدراكهـاألنه ال یدرك بالحس إ

  .)٢(األعیان

 السجالت الرسمیة ذات فيجیلها وتوثیقها ، فممكن من خالل تس قبضها واستدامةأما

  . الدولةفيالصلة باألعمال التجاریة 

 فــي رهــن المــشاع فــي، یمكــن أن نتــصور الخــالف الفقهــي وبنــاء علــى هــذه المقــدمات

، والقـــول بجـــواز االســـم التجـــارى والعالمـــة التجاریـــة فـــيمـــسألة رهـــن الحـــصة الـــشائعة 

فــي ، والظاهریــة فــي المــذهب، والحنابلــة ، والــشافعیةً تخریجــا علــى قــول المالكیــةرهنهــا

  .)٣(، أو ال ینقسمجواز رهن المشاع فیما ینقسم

  

  

  

  

  

                                                 

ـــــــة: ینظـــــــر) ١( ـــــــروع المالكی ـــــــي ف ـــــــذخیرة ف  ، ٢٠٦صــــــــ٣جــــــــ: ، المهـــــــذب٤٣٨صــــــــ٦جــــــــ: ال

  . ٨٢صـ٦جـ:المغنى

 مجلــــة مجمــــع الفقــــه –عجیــــل جاســــم النــــشمى / للــــدكتور: بیــــع االســــم التجــــارى : ینظــــر) ٢(

  .٢٣٥٤-٢٢٦٧ المجلد الثالث صـ– الدورة الخامسة –اإلسالمي الدولي 

 بحـث منـشور –قـذافي الغنـایم : مي والقـانون المـدنيرهن المشاع في الفقه اإلسـال: ینظر) ٣(

  . ٩٢م صـ٢٠١٣ العدد األول سنة ٢٧بمجلة جامعة النجاح لألبحاث المجلد 
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ما ا :ا  ا ا ر  

  : و ن 

   ا: اع اول

 جـاء :ٍوردت كلمة السهم في اللغة العربیة بعدة معان :تعریف السهم في اللغة: ًأوال 

الــسین والهــاء والمــیم أصــالن، أحــدهما یــدل علــى : ســهم:(( قــاییس اللغــةفــي معجــم م

ٍواآلخر على حظ ونصیب وشيء من أشیاء. ٍتغیر في لون ٍ.  

َفالسهمة : والنـصیب، ُّإذا اقترعـا، وذلـك مـن الـسهمة: أسـهم الـرجالن: النصیب، ویقال:ُّ

َ﴿ فــــــساهم فكــــــ:، قــــــال اهللا تعــــــالىأن یفــــــوز كــــــل واحــــــد منهمــــــا بمــــــا یــــــصیبه َ ََ َ ْان مــــــن َ
ِ

َ

َالمدحضین﴾
ِ

َ ْ ُ ْ
)١(.  

ّثم حمل على ذلك فسمي السهم الواحد  ُ ، كأنـه نـصیب مـن أنـصباء، وحـظ مـن الـسهامُ

  . ن ذاك؛ ألنها حظ من اتصال الرحم، وهو مالقرابة :ُّوالسهمة، من حظوظ

، وذلـــك مـــشتق مـــن ّإذا تغیـــر، یــسهم: ســهم وجـــه الرجـــل: لهموأمــا األصـــل اآلخـــر فقـــو

  .  )٢())َّیصیب اإلنسان من وهج الصیف حتى یتغیر لونه ُّالسهام ، وهو ما 

  : فمن معاني السهم ٍأن السهم في لغة العرب له معان كثیرةمما سبق یتضح 

  . رعةالمقا: اقترعا، والمساهمة: استهم الرجالن:  االقتراع-١

  . اسم القدح الذي یقارع به:  السهم-٢

  .واحد السهام ، من النبل وغیره:  السهم-٣

  . النصیب والحظ:  السهم-٤

َ السهمة-٥   . القرابة والنصیب: ُ

ُ السهوم-٦   .ّالتغیر: أي. عبوس الوجه: ُّ

                                                 

  .١٤١:اآلیة:سورة الصافات) ١(

سـهم :  مـادة٢١٣٥صــ٣سهم ، لسان العرب جـ:  مادة ١١١صـ٣جـ: معجم مقاییس اللغة )٢(

.  
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َسهام، وسهمان، وسهمة: وجمع السهم بمعنى النصیب ُ ُ
ِ)١( .  

ّ والتغیر وهي صـفة ،النصیب والحظ: والمعنى الذي له تعلق ببحثنا هو المعنى الرابع

   .مهمة في السهم

ّعــرف العلمــاء الــسهم فــي االصــطالح بتعریفــات : سهم فــي االصــطالحتعریــف الــ: ًثانیــا

  :منهاًمتعددة وفقا العتبارات مختلفة 

ِّوقـد عـرف الـسهم :باعتبار الحصة التي یملكهـا الـشریك فـي شـركة المـساهمة -أ ُ– 

ٍحـــــصة الـــــشریك فـــــي الـــــشركة، ممثلـــــة بـــــصك قابـــــل :((  بأنـــــه –ًوفقـــــا لهـــــذا المعنـــــى  َّ

  . )٢())للتداول

ِّوقـد عـرف  :وهـي الـصك. بار الوثیقـة التـي یعطاهـا المـساهم إلثبـات حقـهباعت -ب ُ

ِّصك یمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة، :((  بأنه–ً وفقا لهذا المعنى –السهم 

  .  )٣())أو إحدى شركات األموال

ِّوقــد عــرف الــسهم   :باعتبــار بیــان خــصائص األســهم -جـــ  –ً وفقــا لهــذا المعنــى –ُ

ِّ، وتمثــل  وقابلــة للتــداول بــالطرق التجاریــة، قیمــة اســمیة متــساویةصــكوك لهــا:(( بأنــه

ّ، وبالتــالي یتجــسد الــشركة ِّالحــصص النقدیــة أو العینیــة التــي یقــدمها المــساهمون إلــى

  . )٤())ٍ، ونصیب من موجوداتها عند التصفیة ق المساهم في تحقیق أرباح الشركةح

                                                 

طبعـة دار إحیـاء ٨٧صــ٤البن سـیده جــ: لمخصص ، ا١١١صـ٣جـ: معجم مقاییس اللغة )١(

ـــــــي  ـــــــسان العـــــــرب١٤١٧، الطبعـــــــة األولـــــــى ســـــــنة روت بیـــــــ–التـــــــراث العرب :  هــــــــ ، ل

   .٢١٣٥صـ٣جـ

  .   األردن –صـ طبعة مكتبة دار الثقافة ٢٨٠عزیز العكیلي / د: القانون التجاري )٢(

 القـاهرة -جدیـدة  طبعـة دار الجامعـة ال٢٩٠مصطفى كمال طه صــ/ د: القانون التجاري )٣(

ـــــة محمـــــد ســـــویلم / د: ، إدارة البنـــــوك وصـــــنادیق االســـــتثمار وبورصـــــات األوراق المالی

  . طبعة دار الهاني للطباعة ٢٦٨صـ

 طبعـة دار ٥٣٠أبو زید رضـوان صــ/ د: الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن )٤(

  =  اإلســالمیة دراســة فقهیــةاألوراق المالیــة فــي میــزان الــشریعةالفكــر العربــي  القــاهرة ، 
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ّبنــاء علــى مــا تقــدم یمثــل ا وتتــضمن المعلومــات ، عطــى للمــساهمُلــسهم وثیقــة مــستقلة تّ

الها وجنسیتها، ومركزها الرئیسي، ، ومقدار رأس مركة، مثل اسم الشالخاصة بالشركة

ً واســم صــاحبه إن كــان ســهما اســمیا،ورقــم الــسهم وقیمتــه االســمیة ُ، أو یكتــب فیــه أنــه ً

  .)١(لحامله

  : الموازنة بین تعریفات األسهم

ٕ، وان اختلفـت فیمـا بینهـا  أنهـا متقاربـة فـي المعـانيالـسابقةیتضح من التعریفـات : ًأوال

في األلفاظ، حیث تنتهي جمیعها إلى أن السهم هو النصیب أو الحصة للمـساهم فـي 

ًشركة األموال، وهذه الحصة تمثل جزءا من ،  صافي موجـودات الـشركة علـى المـشاعِّ

ِكما أن السهم یعني الوثیقة أو الصك الذي یعطى للمساهم مـن قبـل الـ
ِّشركة ، ویمثـل ُ

  . َّوثیقة بحق المساهم في موجودات الشركة بقدر حصته المدونة في هذا الصك 

ُهـــذه التعریفـــات الـــسابقة یالحــظ علیهـــا أنهـــا تناولـــت مفهــوم الـــسهم فـــي طریقتـــه : ًثانیــا

 –ُالتقلیدیة القدیمة؛ حیث كان عبارة عن صك یعطى للمـساهم إلثبـات ملكیتـه للـسهم 

؛ حیـــــث الغالـــــب علـــــى أهـــــل العلـــــم مـــــن اریف الـــــسابقة كلهـــــا مالحـــــظ فـــــي التعـــــوهـــــذا

 ولكـن فــي –المتخصـصین فـي مجــال األسـهم اقتبـاس التعــاریف مـن بعـضهم الــبعض 

اول األســهم عـن طریـق أجهــزة هـذه األیـام أصــبحت هنـاك شـركات مخصــصة تـدیر تـد

ابقـة لواقـع ، واألجهزة الحدیثة فـصارت التعـاریف الـسابقة غیـر مطالحاسب، واإلنترنت

  .ألسهم في أیامنا هذها

ّلذلك أرى أن تعرف األسهم بما یطابق واق   :عها اآلن، فیمكن تعریفها كاآلتيُ

                                                                                                                            

 طبعــة دار الفكــر – ومــا بعــدها ١٣٢محمــد شــكري الجمیــل العــدوي صـــ/ د:  مقارنــة=

  .م ٢٠١١ الطبعة األولى سنة –الجامعي باإلسكندریة 

ـــدكتور: الـــشركات التجاریـــة )١(  طبعـــة المؤســـسة العلمیـــة ١٧٨محمـــود محمـــد بـــابللي صــــ/ لل

 تـــداول األســـهم فـــي شـــركات المـــساهمة دراســـة مبـــدأ حریـــةللوســـائل التعلیمیـــة ، القـــاهرة 

 طبعـة دار الفكـر – ومـا بعـدها ٢عبـد األول عابـدین محمـد بـسیوني صــ: فقهیة مقارنـة

  .م ٢٠٠٧ الطبعة األولى سنة –الجامعي باإلسكندریة 



        
 
 

 
 
 

٣٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 

 دراسة فقهية مقارنة - رهن املشاع وتطبيقاته املعارصة

  .     حصة شائعة من رأس مال الشركة ، یتم تداولها بالطرق النظامیة :التعریف األول

إلـى مراعــاة ؛ ألن تعریـف المــصطلحات تنحـو ُیالحـظ علـى هـذا التعریــف االختـصارو

ً، مع مراعاة أن یكون التعریف معبرا عن بیان المصطلح مكاناالختصار قدر اإل ّ .  

 حـــصة شـــائعة مـــن رأس مـــال الـــشركة، متـــساویة القیمـــة مـــن حیـــث :يالتعریـــف الثـــان

، ویــــتم تــــداولها بــــالطرق )٢(، ذات مــــسؤولیة محــــدودة)١(، غیــــر قابلــــة للتجزئــــةاألصــــل

  . النظامیة

، تنـاول خـصائص الـسهم وبیــان أنــه جـامع مـانع :، منهـاّأرجـح هـذا التعریـف ألسـبابو

ًن األسهم قـد تطـورت تطـورا شـدیداحقیقته ، بما ال یشاركه فیه غیره  خاصة أ ، فالبـد ً

وافــق لواقــع وحقیقــة وهــو م .مــن تعریفهــا ببیــان خصائــصها بمــا ال یــشاركها فیــه غیرهــا

ٕ؛ إذ لم یعـد صـكا كمـا كـان فـي الماضـي وانمـا فـي هـذه األیـام أصـبحت السهم الحالیة ً

، واإلنترنـت،  شركات مخصصة تدیر تـداول األسـهم عـن طریـق أجهـزة الحاسـبهناك

  . النظامیةیتم تداوله بالطرق : واألجهزة الحدیثة، وهذا هو المقصود بقولي

ًأن الــسهم یمثــل جــزءا مــن صــافي : ود بحــصة شــائعة مــن رأس مــال الــشركةوالمقــص ّ

ً، ولیس جزءا على التعیینركة على المشاعأصول الش
)٣( .  

                                                 

مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي ، العـــدد الـــسادس : ینظـــر فـــي هـــذا الجـــزء مـــن التعریـــف )١(

 ، ٣٨٤لــشرعیة لهیئــة المحاســبة والمراجعــة بــالبحرین صـــ  ، المعــاییر ا١٢٧٣صـــ٢جـــ

 طبعـة ٦١محمـد عبـد الحلـیم عمـر صــ/ د: الشركات العاملة فـي مجـال األوراق المالیـة

  .م١٩٩٧مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر 

 ، ٢٩٠مـصطفى كمـال طـه صــ/ د: القانون التجاري: ینظر في هذا الجزء من التعریف ) ٢(

  .٢٦٨محمد سویلم صـ/ د:دارة البنوك وصنادیق االستثمار وبورصات األوراق المالیةإ

 ، بحــث فــي حكــم المتــاجرة ٩٤-٩٣خورشــید أشــرف إقبــال صـــ/  د:ســوق األوراق المالیــة )٣(

بط تقتــضیها قواعــد اإلســالم بأســهم فــي الــشركات المــساهمة ومــا لــذلك مــن قیــود وضــوا

 بحـــث مقـــدم ألعمـــال النـــدوة الفقهیـــة ٣٦منیـــع صــــعبـــد اهللا ابـــن ســـلیمان ال/ ، دوأصـــوله

  .الخامسة لبیت التمویل الكویتي 
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امع ا :ا  ا ا ر   

 وحكـم رهنـه یتوقـف علـى معرفـة فـي رأس مـال الـشركة،إن السهم یمثل حـصة شـائعة 

، ومنهـا مـا ًسهم ما یجوز التعامل به شرعا، فمن األفي الشریعة اإلسالمیةمشروعیته 

  .ال یجوز التعامل بها، ألنها محرمة

 دورة مؤتمره السابع بجدة في المنعقدة الدوليمي  قرار مجمع الفقه اإلسالفيفقد جاء 

  :ما یلي) ١/٧(٦٣هـ رقم ١٤١٢بالمملكة العربیة السعودیة 

  :األسهم -ًأوال

  :الشركات في اإلسهام -١

 أغــراض ذات مــساهمة شــركة تأســیس فــإن ِالحــل المعــامالت فــي األصــل أن بمــا) أ(

  .جائز أمر مشروعة وأنشطة

 كالتعامــل محــرم، األساســي غرضــها شــركات فــي اماإلســه ُحرمــة فــي خــالف ال) ب(

  .بها المتاجرة أو المحرمات إنتاج أو بالربا

 ونحــوه، كالربــا بالمحرمــات، ًأحیانــا تتعامــل شــركات فــي اإلســهام حرمــة األصــل) ج(

  .مشروعة األساسیة أنشطتها أن من بالرغم

 جمیـع تغییـر دةإرا مـع بالمحرمـات ًأحیانا تتعامل التي الشركات في یسهم من أما) د(

 بمجــرد التغییــر علــى ًقــادرا كــان فــإن اإلســالمیة، الــشریعة تخــالف ال بحیــث أنــشطتها

 المـــسلمین التـــزام مجـــاالت زیـــادة مـــن فیـــه لمـــا منـــه، مطلـــوب أمـــر فـــذلك فیهـــا إســـهامه

 للتغییــر یــسعى ولكنــه اإلســهام عنــد قــادر غیــر كــان ٕوان. اإلســالمیة الــشریعة بأحكــام

 اإلدارة ومجلــس العمومیــة الجمعیــة اجتماعــات خــالل مــن كذلــ یحــاول بــأن ًمــستقبال،

 في المشاركین بین جوازه في مختلف الحالة هذه في فاإلسهام المجاالت من وغیرهما

  .الندوة

 التــصرفات كــسب مــن فیهــا المــساهم إلــى یــؤول ممــا الــتخلص مــن الحــالتین فــي والبــد

  .الخیر وجوه في بصرفه الشركة أنشطة في المحرمة
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 موجـودات فـي شـائعة حصة هو) لحامله السهم (في المبیع أن بما :لحامله السهم-٢

 مــانع فــال الحــصة فــي االســتحقاق هــذا إلثبــات وثیقــة هــي الــسهم شــهادة وأن الــشركة

 هـذا من یستفاد أن ویمكن. وتداولها الطریقة بهذه الشركة في أسهم إصدار من ًشرعا

  .المقارضة صكوك في األسهم من النوع

  .المساهمین لحقوق ًحفاظا لحاملها، أسهم إصدار عدم واألولى

 الحــصة هــو الــسهم بیــع فــي علیــه المتعاقــد المحــل إن :الــسهم بیــع فــي العقــد محــل-٣

  .الحصة تلك في للحق وثیقة عن عبارة السهم وشهادة الشركة، أصول من الشائعة

 ىإلــ تــؤدي مالیــة خــصائص لهــا ممتــازة أســهم إصــدار یجــوز ال :الممتــازة األســهم -٤

 تحدیـد أو التـصفیة، عنـد بتقـدیمها وذلـك الـربح مـن قـدر ضمان أو المال رأس ضمان

  .للسهم منسوبة ثابتة بصورة ألصحابها ربح

 أو اإلجرائیة األمور من ونحوه بالتصویت تتعلق خصائص األسهم بعض عطاء وأما

  .ًشرعا منه مانع فال اإلداریة

  :ربویة بطرق األسهم في التعامل -٥

 لمـا الـسهم، رهـن لقاء للمشتري السمسار یقدمه ربوي بقرض السهم شراء یجوز ال) أ(

 لعــن علــى بــالنص المحرمــة األعمــال مــن وهمــا بــالرهن وتوثیقهــا المرابــاة مــن ذلــك فــي

  .وشاهدیه وكاتبه وموكله الربا آكل

 بإقراضه السمسار من ًوعدا یتلقى ٕوانما البائع یملكه ال سهم بیع ًأیضا یجوز ال) ب(

 اشــترط إذا المنــع ویتأكــد. البــائع یملكــه ال مــا بیــع مــن ألنــه التــسلیم، موعــد فــي همالــس

  .)١(اإلقراض مقابل على للحصول بفائدة بإیداعه به لینتفع للسمسار الثمن إقباض

  :وبناء على ما سبق فإن بیان حكم رهن األسهم كما یلي

                                                 

-٧٠٩ المجلــد األول صـــ–الــدورة الــسابعة : مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي: ینظــر) ١(

٧١٧ .   
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الة  هذه الحفيالسهم ، ألن  فإنه یجوز رهنه:إذا كان السهم مما یجوز التعامل به-١

، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز رهن كـل مـا یجـوز ًمما یجوز تداوله بیعا وشراء

  .، وكما أن استیفاء الدین عند تعذر وفاء الراهن عن سداد الدین ممكنة منه)١(بیعه

 المملكــة فــي دورة مــؤتمره الــسابع بجــدة فــي الــدولي اإلســالميوقــد ذهــب مجمــع الفقــه 

 أو الـــسهم بیـــع( :إلـــى مـــا یلـــي) ١/٧ (٦٣ قـــراره رقـــم فـــيهــــ ١٤١٢عودیة العربیـــة الـــس

 لـــو كمـــا الـــشركة، نظـــام بـــه یقـــضي مـــا مراعـــاة مـــع رهنـــه أو الـــسهم، بیـــع یجـــوز:رهنـــه

 فـي القـدامى المـساهمین أولویـة بمراعـاة ًمـشروطا أو ًمطلقا البیع وزیعت النظام تضمن

 بــرهن الــشركاء مــن ًإذنــا رهنالــ إمكــان علــى النظــام فــي الــنص یعتبــر وكــذلك الــشراء،

  .)٢()المشاعة الحصة

 فـــيوهـــذا مـــا نـــصت علیـــه هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات المالیـــة اإلســـالمیة 

: )٣/١٠(، البنـد )األسهم والسندات(بشأن األوراق المالیة ) ٢١( رقم الشرعيالمعیار 

ودات الـشركة  ذلك بین أن تكـون موجـفي، وال فرق ًجوز رهن األسهم المباحة شرعای(

ًنقودا، أو أعیانا، أو دیونا ً لدیون، سواء أكان فیها ، أو مشتملة على النقود واألعیان واً

  ).، أو لم یكن مع مراعاة شروط بیع األسهم عند التسبیلصنف غالب

یجوز رهن ما ):(٤/١(، البندتطبیقاته المعاصرةبشأن الرهن و) ٣٩(وفى المعیار رقم 

ـــل الـــصكوك امـــلًیجـــوز شـــرعا إصـــداره والتع  فیـــه مـــن األوراق المالیـــة والـــصكوك، مث

 أصل التي، ومن ذلك أسهم الشركات أسهم المؤسسات المالیة اإلسالمیة، واإلسالمیة

  )نشاطها حالل

أن القاعـدة المقـررة أنـه یجـوز رهـن كـل :  المعیارین هـوفيومستند جواز رهن األسهم 

 وذلــــك ألن مقــــصود الــــرهن ،واألســــهم یجــــوز بیعهــــا، فجــــاز رهنهــــامــــا یجــــوز بیعــــه ، 

 إن تعــذر اســتیفاؤه مــن ذمــة ،لتوصــل إلــى اســتیفائه مــن ثمــن الــرهناالســتیثاق بالــدین ل

                                                 

  . ٣٦صـ٦جـ:  ، المغنى٢٣٨صـ٤جـ: نهایة المحتاج : ینظر )١(

-٧٠٩ المجلــد األول صـــ– الــدورة الــسابعة :مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي: ینظــر) ٢(

٧١٧.  
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ً، فكـان جـائزابـرهن األسـهم، وهو األمر الذى یتحقق الراهن
 جـواز فـيوهـذا الحكـم  .)١(

 المـذهب، والظاهریـة فـي، والحنابلـة ن األسهم یتخرج على قول المالكیة، والـشافعیةره

  .ًل المسألة من جواز رهن المشاع مطلقا أصفي

، أو أســهم الــشركات  كاألســهم الممتــازة:إذا كــان الــسهم ممــا ال یجــوز التعامــل بــه-ب

 هــذه الحالــة تــداولها فــي، ألنــه ال یجــوز ال المحرمــة، فإنــه ال یجــوز رهنهــاذات األعمــ

  .)٢(، ال یجوز رهنها یجوز بیعهاالتي، واألسهم ًبیعا وشراء

 فـــيلیـــه هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات المالیـــة اإلســـالمیة وهـــذا مـــا نـــصت ع

ال یجـوز ):(٤/٣(، البنـد بشأن الرهن وتطبیقاته المعاصـرة) ٣٩( رقم الشرعيالمعیار 

الـسندات : األوراق المالیـة والـصكوك، مثـلرهن ما ال یجوز إصداره والتعامل فیه مـن 

شــهادات االســتثمار التقلیدیــة، : لــكذ، ومــن ، وأســهم التمتــعواألســهم الممتــازة، الربویــة

ـــع االســـتثماریة ـــشركات وشـــهادات الودائ  یكـــون الغـــرض مـــن إنـــشائها التـــي، وأســـهم ال

: ، ومـن ذلـك فـي الخنـازیر، أو التعامـل بالربـاع الخمور، أو االتجارًمحرما مثل تصنی

، ل التقلیدیـــة حكمهـــا مـــن شـــركات التمویـــفـــي، ومـــا أســـهم المؤســـسات المالیـــة التقلیدیـــة

ل لكــــن یغلــــب علــــى  أصــــل نــــشاطها حــــالالتــــي، وأســــهم الــــشركات تــــأمین التقلیــــديوال

  .)٣(، ونحوه من المحرماتتعامالتها الربا

  

  

  

                                                 

هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤســــسات المالیــــة اإلســــالمیة :المعــــاییر الــــشرعیة : ینظــــر) ١(

  .م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ طبعة سنة ٥٣٦صـ) ٣٩(المعیار : بالبحرین 

-٧٠٩ المجلــد األول صـــ–الــدورة الــسابعة : مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولى: ینظــر) ٢(

٧١٧ .  

هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤســــسات المالیــــة اإلســــالمیة :المعــــاییر الــــشرعیة : ینظــــر) ٣(

  . وما بعدها ٥٣٦صـ) ٣٩(المعیار : بالبحرین 
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ا ا :ا  ا ا اتر  

  

  : و ن

  ات ا: اع اول

  : اللغةفيتعریف السندات : ًأوال

 إلى يء، یدل على انضمام الشلدال أصل واحدالسین والنون وا:ندس: (قال ابن فارس

ً أسند سنودا، وأستند استنادا، والـسناديءسندت إلى الش :قالُیيء، الش ، الناقـة القویـة: ً

 مــا أقبــل علیــك مــن - والــسند– ثــم قــال – قــوييءكأنهــا أســندت مــن ظهرهــا إلــى شــ

، وهــو لــهُأن یــسند إلــى قائ:  الحــدیثفــي، واإلســناد الجبــل، وذلــك إذا عــال عــن الــسفح

ـــاس ـــال الجـــوهري، )١()ذلـــك القی ـــه شـــیئا فهـــو يءوكـــل شـــ: ( رحمـــه اهللا وق ً أســـندت إلی

  .)٢()ُمسند

، وما یستند  یتساند إلیهيءساندته إلى ش: ویقال، )٣(وأسنتدت إلیه وأسندت إلیه غیري

ًإلیه یسمى مسندا ومسندا ً
)٤(.  

 مـا یـستند إلیـه أنه انضمام الـشيء إلـى الـشيء، وكـل: عربوخالصة معناه في لغة ال

  .)٥(اللغوي قریب من المعنى االصطالحي، وهذا المعنى فهو سند

  ً اصطالحااتتعریف السند: ًثانیا

                                                 

 .١٠٥صـ٣جـ: معجم مقاییس اللغة  )١(

 .٣٦٥ صـ١٢جـ: تهذیب اللغة )٢(

 .٣٦٦ صـ١٢جـ:  المرجع السابق)٣(

 .٣٦٦ صـ١٢جـ:  المرجع السابق)٤(

أبــي هــشام محمــد ســعید آل بــرغش :  خــدمات المــصارف المعاصــرة والبــدائل الــشرعیة لهــا)٥(

   .٨٩٠صـ٢جـ
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ـــرهللـــسند تعریـــف عـــام یـــشمل ـــذي هـــو ورقـــة مالیـــة وغی ـــسند ال  القـــاموس فـــيُ، ذكـــر  ال

ً، یعطــي حاملــه حقــا  التــزام دیــن خطــي محــدد الــشكل بدقــة:الــسند:(االقتــصادي، وهــو

  .)١()دفع المبلغ المرقوم فیه في موعد محدد) المحرر( الذي وقعه بمطالبة الشخص

، وأنـه ورقـة تثبـت دیـن سند بیان معنـى الـفيوهذا التعریف تظهر علیه صیغة العموم 

  .لشخص على آخر

 القــاموس فــي، ولــذلك ذكــر  أریــد تعریفــه أخــص مــن هــذا اإلطــالقبیــد أن الــسند الــذي

هــي أوراق :( تعریفهــافــي، وقــال ناد الــدینلنــوع الخــاص، وســماها إســاالقتــصادي هــذا ا

، ح لهــا، ووثیقــة عــن القــرض الممنــوًلدولــة أو المؤســسات التزامــا بــدینمالیــة تــصدرها ا

  .)٢()تعطى هذه السندات مالكیها حق الحصول على دخل محدد

ً، تــصدره الــشركة ، یمثــل قرضــا طویــل اولصــك قابــل للتــد:(ًویعــرف الــسند أیــضا بأنــه

  .)٣()ن طریق االكتتاب العاماألجل، یعقد عادة ع

ً، تمثــل دیونــا صــكوك متــساویة القیمــة: (ًال بأنهــاُوعرفــت الــسندات بــصورة أكثــر تفــصی

، أو اقتـضاء بت حق حاملیها فیما قـدموه مـن مـال، وتثي ذمة الشركة التي أصدرتهاف

، وتكـــون هـــذه الـــصكوك قابلـــة  علـــى الـــصكوك فـــي مواعیـــد اســـتحقاقهاالـــدین المثبـــت

  .)٤()رق التجاریةللتداول بالط

قـــــرض طویـــــل األجـــــل ، تتعهـــــد الـــــشركة :( الموســـــوعة االقتـــــصادیة بأنـــــهفـــــيُوعـــــرف 

  .)٥() تواریخ محددةفيالمقترضة بموجبه أن تسدد قیمته 

  

                                                 

:  طبعــة٢٥٩مــصطفى الــدباس صـــ/ ســتاذ عربــه عــن الروســیة األ: القــاموس االقتــصادي )١(

 .دار الجماهیر

 .٢٦٠مصطفى الدباس صـ : القاموس االقتصادي )٢(

 .١٠٢صـ٢بد العزیز الخیاط جـع/ د:  الشریعة اإلسالمیة فيالشركات  )٣(

  .٢٩١سمیر رضوان صـ/ د:  أسواق األوراق المالیة)٤(

 .م١٩٧١عة دار النهضة العربیة سنة  طب٣١٤راشد البراوي صـ: الموسوعة االقتصادیة )٥(
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مع اا :ا  ا ا ر ات  

 رض على شركة أوً الشركة ، أو یمثل جزءا من قفيًمن المعلوم أن السند یمثل دینا 

ابتـة سـنویة سـواء حـصل ، وهذا یعنى أن صاحبه دائن لتلك الجهـة مقابـل فائـدة ثدولة

  . البنوك التقلیدیة شهادات االستثمارفي، وهو ما یطلق علیه الربح أم ال

 دورة مـــؤتمره الـــسادس بجـــدة بالمملكـــة فـــي الـــدوليوقـــد ذهـــب مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي 

  :بشأن السندات إلى ما یلي) ١١/٦ (٦٠ قراره رقم فيهـ ١٤١٠العربیة السعودیة 

 مشروط نفع أو إلیه منسوبة فائدة مع مبلغها بدفع التزاما تمثل التي السندات إن: ًأوال

 ســـواء ربویـــة قـــروض ألنهـــا التـــداول أو الـــشراء أو اإلصـــدار حیـــث مـــن شـــرعا محرمـــة

 شــهادات لتـسمیتها أثـر ال بالدولـة، تـرتبط عامـة أو خاصـة لهـا المـصدرة الجهـة كانـت

 أو ریعا أو ربحا بها الملتزم الربویة الفائدة تسمیة أو ادخاریة أو استثماریة صكوكا وأ

  .عائدا أو عمولة

 بأقل بیعها یجري قروضا باعتبارها الصفري الكوبون ذات السندات أیضا تحرم :ًثانیا

  .السندات لهذه خصما باعتبارها الفروق من أصحابها ویستفید االسمیة قیمتها من

 أو نفــع فیهــا اشــترط قروضــا باعتبارهــا الجــوائز ذات الــسندات أیــضا تحــرم كمــا :ً  ثالثــا

 شـــبهة عـــن فـــضال التعیـــین علـــى ال لبعـــضهم أو المقرضـــین لمجمـــوع بالنـــسبة زیـــادة

  .)١(القمار

) األســــهم والــــسندات(بــــشأن األوراق المالیــــة ) ٢١( رقــــم الــــشرعي المعیــــار فــــي  وجــــاء 

صـــدار یحـــرم إ:(للمؤســـسات المالیـــة اإلســـالمیة لهیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة ) ٤(البنـــد

، وزیـادة من اشـتراط رد المبلـغ المقتـرض تتضالتي، وهى جمیع أنواع السندات الربویة

 دفعت علـى ، أم هذه الزیادة عند سداد أصل القرض، سواء أدفعتأي وجه كانعلى 

مــن الزیــادة تمثــل نــسبة ، وســواء أكانــت هــذه أقــساط شــهریة، أم ســنویة، أم غیــر ذلــك

                                                 

 المجلــــــد الثــــــانى –الــــــدورة الــــــسادسة : مجلــــــة مجمــــــع الفقــــــه اإلســــــالمي الــــــدولي: ینظــــــر) ١(

   . ١٧٢٦-١٧٢٥صـ
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ذات  الــسندات فــي، كمــا ً، أم خــصما منهــافــي أغلــب أنــواع الــسندات، كمــا قیمــة الــسند

سواء أكانت السندات ،  وتحرم كذلك السندات ذات الجوائز،الصفري) العائد(الكوبون 

  .)١(، أم حكومیةخاصة أم عامة

هـا ، وینطبق علیًفي حقیقتها قرضاأنها تمثل :   ومستند تحریم إصدار السندات الربویة

، فهــو ، ولمــا كــان كــل قــرض اشــترطت فیــه الزیــادةفــي حقیقتــه الــشرعیةمعنــى القــرض 

ً، وكان إصدار السندات قائما على اإلقراض بفائدة كان إصدارها محرما شرعاربا ً ً
)٢(.  

ـــسندات قـــروض ربویـــة ـــین ممـــا تقـــدم، أن ال ، یحـــرم التعامـــل بهـــا الشـــتمالها علـــى  ویتب

  .)٣(استحقاق أصحابها فائدة ثابتة

 المعیـار فـي، فقـد جـاء ًاول السندات الربویة بیعا وشراء، أنه ال یجوز تد ومقتضى ذلك

بـــشأن ) ٢١( لهیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات المالیـــة اإلســـالمیة رقـــم الـــشرعي

 ًال یجــوز تــداول الــسندات الربویــة بیعــا):(٥(البنــد ) األســهم والــسندات(األوراق المالیــة 

  .)٤()یر ذلكً، ورهنا وحوالة وغوشراء

 فـي، فقـد جـاء )٥( ومفاد ذلك ، أنه ال یجوز رهن السندات ، ألنها لیس مما یجوز بیعـه

ال یجـوز :()٤/٣(تطبیقاته المعاصـرة، البنـد بشأن الرهن و) ٣٩( رقم الشرعيالمعیار 

الـسندات : ، مثـلرهن ما ال یجوز إصداره والتعامل فیه مـن األوراق المالیـة والـصكوك

شــهادات االســتثمار التقلیدیــة، : ذلــك، ومــن هم الممتــازة ، وأســهم التمتــعواألســ، الربویــة

                                                 

   .٢٩٩صـ، )٢١(المعیار :عاییر الشرعیةالم: ینظر) ١(

  . ٢٩٩صـ: المرجع السابق: ینظر) ٢(

 – طبعـــة دار الفكـــر ٣٦٩وهبـــة الزحیلـــي صــــ / د: المعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة: ینظـــر) ٣(

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ الطبعة األولى سنة –دمشق 

 :لیـــة اإلســـالمیةاجعـــة للمؤســـسات الما هیئـــة المحاســـبة والمر–المعـــاییر الـــشرعیة : ینظـــر) ٤(

  .٢٩٩صـ)٢١(المعیار 

ـــه اإلســـالمياألســـهم والـــسندات وأحكامهـــا فـــي: ینظـــر) ٥( ـــل / د:  الفق أحمـــد بـــن محمـــد الخلی

 . طبعة دار ابن الجوزي بالریاض٣١٩صـ
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ـــع االســـتثماریة ـــشركات وشـــهادات الودائ  یكـــون الغـــرض مـــن إنـــشائها التـــي، وأســـهم ال

: ر، أو التعامـل بالربـا، ومـن ذلـك الخنـازیفـيأو االتجار  ًمحرما مثل تصنیع الخمور،

، هــا مــن شــركات التمویــل التقلیدیــةكم حفــي، ومــا  ســسات المالیــة التقلیدیــةأســهم المؤ

ل لكــــن یغلــــب علــــى  أصــــل نــــشاطها حــــالالتــــي، وأســــهم الــــشركات التقلیــــديوالتــــأمین 

  .)١(، ونحوه من المحرماتتعامالتها الربا

 دورة مـؤتمره الـسادس بجـدة بالمملكـة فـي ذهـب الـدولي غیر أن مجمع الفقه اإلسـالمي 

 قـراره رقـم فـيلسندات المحرمة ، فجاء هـ إلى اقتراح البدائل ل١٤١٠العربیة السعودیة 

  :بشأن السندات ما یلي) ١١/٦ (٦٠

 الــصكوك أو الــسندات - تــداوال أو شــراء أو إصــدارا - المحرمــة للــسندات البــدائل مــن  

 یكـــون ال بحیـــث معـــین اســـتثماري نـــشاط أو لمـــشروع المـــضاربة أســـاس علـــى القائمـــة

 مــا بقــدر المــشروع هــذا ربــح مــن ةنــسب لهــم تكــون ٕوانمــا مقطــوع نفــع أو فائــدة لمالكیهــا

 فعـــال تحقـــق إذا إال الـــربح هــذا ینـــالون وال - الـــصكوك أو الــسندات هـــذه مـــن یملكــون

 للـــدورة )٥(: رقـــم بـــالقرار اعتمادهـــا تـــم التـــي الـــصیغة مـــن هـــذا فـــي االســـتفادة ویمكـــن

   .)٢(المقارضة سندات بشأن المجمع لهذا الرابعة

ن ســندات المقارضــة وســندات االســتثمار مــا بــشأ) ٥/٤ (٣٠ القــرار رقــم فــي وقــد ورد 

 ( القــراض مــال رأس تجزئــة علــى تقــوم اســتثماریة أداة هــي المقارضــة ســندات( :یلــي

 وحــــدات أســــاس علــــى المــــضاربة مــــال بــــرأس ملكیــــة صــــكوك بإصــــدار ) المــــضاربة

 رأس في شائعة حصصا یملكون باعتبارهم أصحابها بأسماء ومسجلة القیمة متساویة

   .)فیه منهم كل ملكیة بنسبة ، إلیه یتحول ماو المضاربة مال

 فیهــــا تتــــوافر أن بــــد ال عــــام بوجــــه المقارضــــة لــــسندات شــــرعا المقبولــــة الــــصورة -٢

  :التالیة العناصر

                                                 

  . وما بعدها ٥٣٦صـ) ٣٩(المعیار : المعاییر الشرعیة: ینظر) ١(

-٢١٥٩ المجلـد الثالـث صــ–الرابعـة الـدورة : مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: ینظر )٢(

٢١٦٥.  
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 أصـــدرت الـــذي المـــشروع فـــي شـــائعة حـــصة ملكیـــة الـــصك یمثـــل أن :األول العنـــصر

 إلـــى بدایتـــه مـــن المـــشروع طیلـــة الملكیـــة هـــذه وتـــستمر تمویلـــه، أو إلنـــشائه الـــصكوك

  .نهایته

 وهبـة بیـع مـن ملكـه فـي للمالـك شرعا المقررة والتصرفات الحقوق جمیع علیها وترتب

  .المضاربة مال رأس تمثل الصكوك أن مالحظة مع وغیرها، ٕوارث ورهن

 التعاقـــد شـــروط أن أســـاس علـــى المقارضـــة صـــكوك فـــي العقـــد یقـــوم :الثـــاني العنـــصر

 ، الــصكوك هــذه فــي) االكتتــاب (عنـه یعبــر) اإلیجــاب (وأن) اإلصــدار نــشرة (تحـددها

  .المصدرة الجهة موافقة عنه تعبر) القبول (وأن

ــــشتمل أن بــــد وال ــــى اإلصــــدار نــــشرة ت ــــد فــــي شــــرعا المطلوبــــة البیانــــات جمــــع عل  عق

 بیــــان مــــع الــــربح وتوزیــــع المــــال رأس معلومیــــة بیــــان حیــــث مــــن) المــــضاربة(القــــراض

   .الشرعیة األحكام مع الشروط جمیع تتفق أن على اإلصدار بذلك الخاصة الشروط

 المحـددة الفتـرة انتهـاء بعـد للتـداول قابلـة المقارضـة صكوك تكون أن :الثالث العنصر

 مراعـــاة مـــع الـــسندات نـــشوء عنـــد المـــضارب مـــن فیـــه مأذونـــا ذلـــك باعتبـــار لالكتتـــاب

  :التالیة الضوابط

 مـا بالمـال العمـل يفـ المباشـرة وقبـل االكتتـاب بعد المتجمع القراض مال كان إذا - أ

 أحكــام علیــه وتطبــق بنقــد نقــد مبادلــة یعتبــر المقارضــة صــكوك تــداول فــإن نقــودا یــزال

  .الصرف

 أحكـــام المقارضـــة صـــكوك تـــداول علـــى تطبـــق دیونـــا القـــراض مـــال أصـــبح إذا - ب

  .بالدیون التعامل تداول

 افعوالمنـ األعیـان والـدیون النقـود مـن مختلطـة موجـودات القـراض مال صار إذا - ج

 یكــون أن علــى ، علیــه المتراضــي للــسعر وفقــا المقارضــة صــكوك تــداول یجــوز فإنــه

 فـي فتراعـى دیونـا أو نقـودا الغالـب كـان إذا أمـا. ومنافع أعیانا الحالة هذه في الغالب

 المجمـع علـى وتعـرض توضـع تفـسیریة الئحـة سـتبینها التـي الـشرعیة األحكام التداول
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 ســجالت فــي أصــولیا التــداول تــسجیل یتعــین حــوالاأل جمیــع وفــي .القادمــة الــدورة فــي

  .المصدرة الجهة

 ٕواقامـــة الســـتثمارها الـــصكوك فـــي االكتتـــاب حـــصیلة یتلقـــى مـــن أن :الرابـــع العنـــصر

 بمقــدار إال المــشروع مــن یملــك وال المــضاربة عامــل أي المــضارب، هــو بهــا المــشروع

 أن إلـى ضـافةباإل بـه أسـهم بمـا مـال رب فهـو الـصكوك بعـض بـشراء بـه یـسهم قد ما

 اإلصـدار نـشرة فـي لـه المحـددة الحـصة بنـسبة تحققـه بعـد الـربح فـي شریك المضارب

  .األساس هذا على المشروع في ملكیته وتكون

 هـي المـشروع موجـودات وعلـى الصكوك في االكتتاب حصیلة على المضارب ید وأن 

  .)١(الشرعیة الضمان أسباب من بسبب إال یضمن ال أمانة ید

ـــ ـــع ى مـــا ســـبق وبنـــاء عل ً، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن األدوات االســـتثماریة مقبـــول شـــرعا للبی

  .)٢(والشراء والتداول ، فیجوز رهن الحصة الشائعة منه

  

  

  

  

  

  

                                                 

 المجلـــــد الثالـــــث –الـــــدورة الرابعـــــة : مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه اإلســـــالمي الـــــدولي: ینظـــــر) ١(  

  .٢١٦٥ -٢١٥٩صـ

 مجلـة جامعـة –قـذافي الغنـایم : رهن المشاع في الفقه اإلسـالمي والقـانون المـدني: ینظر) ٢(

  .٩٨م صـ٢٠١٣ العدد األول سنة ٢٧ المجلد –النجاح لألبحاث 
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ا  

، ٍالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خیر البشریة محمد 

ًتـضحت لـي جملـة مـن النتـائج، إنه بعد هذا العرض والتفصیل في هذه المسألة، فقـد ا َّ

  :وهي كما یلي

أن التعریف المختار للـرهن هـو مـا ذهـب إلیـه المالكیـة أنـه بـذل أو إعطـاء مـن لـه -١

  . ًالبیع ما یباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثیقة بحق

  . أن الرهن مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع-٢

قـسمته أم ال، وسـواء كـان الـرهن ً جواز رهن المشاع مطلقـا سـواء كـان ممـا یمكـن -٣

ًمن الشریك أو من أجنبي، وسواء كان الشیوع طارئا أم مبتدأ مقارنا للعقد ً .  

جــواز رهــن االســم التجــاري والعالمــة التجاریــة، ألنهــا حــق مــالي معتبــر، وهــو مــا -٤

  . ًذهب الفقهاء إلى اشتراطه في المرهون أن یكون محال للبیع إلثبات جوزا رهنه

هم یمثــل حــصة شــائعة فــي رأس مــال الــشركة، وحكــم رهنــه یتوقــف علــى  أن الــس-٥

ًمعرفــة مــشروعیته فــي الــشریعة اإلســالمیة، فمــن األســهم مــا یجــوز التعامــل بــه شــرعا، 

  .ومنها ما ال یجوز التعامل بها، ألنها محرمة

 ال یجـوز رهـن مــا ال یجـوز إصــداره والتعامـل فیـه مــن األوراق المالیـة والــصكوك، -٦

شـــــهادات : ندات الربویـــــة، واألســـــهم الممتـــــازة، وأســـــهم التمتـــــع، ومـــــن ذلـــــكالـــــس: مثـــــل

االســــتثمار التقلیدیــــة، وشــــهادات الودائــــع االســــتثماریة، وأســــهم الــــشركات التــــي یكــــون 

ًالغرض من إنشائها محرما مثل تصنیع الخمور،أو االتجار في الخنازیر، أو التعامل 

  . بالربا
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ادر واا  

  محمـد صــبري هــارون، طبعــة دار النفــائس، األردن / المالیــة، للــدكتورأحكـام األســواق

  .هـ١٤١٩سنة 

  ـــرازي الجـــصاص الحنفـــي المتـــوفى ســـنة ـــى ال ـــي بكـــر أحمـــد بـــن عل أحكـــام القـــرآن ألب

دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، لبنـــــــان، الطبعـــــــة الثالثـــــــة ســـــــنة : طبعـــــــة) هــــــــ٣٧٠(

 .م ٢٠٠٧هـ،١٤٢٨

 المعـــروف بـــابن العربـــي المتـــوفى ســـنة أحكـــام القـــرآن ألبـــي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد اهللا 

محمـــد إبـــراهیم الحفنـــاوي، / الـــدكتور: طبعـــة دار الحـــدیث بالقـــاهرة، تحقیـــق) هــــ٥٤٣(

 .م ٢٠١١هـ ، ١٤٣٢إسماعیل محمد السدیدي، الطبعة األولى سنة / والدكتور

 صالح بن محمد بن سـلیمان الـسلطان ، / أحكام المشاع في الفقه اإلسالمي، للدكتور

معــــة اإلمــــام محمـــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة بالریـــاض، الطبعــــة األولــــى ســــنة طبعـــة جا

 .م ٢٠٠٣هـ،١٤٢٣

 فهــد بــن صــالح بــن محمــد العــریض، / أحكــام تمویــل االســتثمار فــي األســهم، للــدكتور

 .م ٢٠١٠هـ، ١٤٣١طبعة دار كنوز اشبیلیا بالریاض، الطبعة األولى سنة 

 محمـــد عبـــد الـــستار الجبـــالي، /ورأحكـــام عقـــد التـــأمین فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة، للـــدكت

  .م٢٠٠١هـ ،١٤٢٢طبعة مكتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر والتوزیع، سنة 

 أحمــد بــن محمــد الخلیــل، / األســهم والــسندات وأحكامهــا فــي الفقــه اإلســالمي، للــدكتور

  .هـ١٤٢٦طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الثانیة سنة 

 محمــــد المختــــار / للــــدكتور:  تأجیرهــــااقتــــراض األســــهم أو رهنهــــا أو بیعهــــا مرابحــــة أو

الـسالمى، بحــث منـشور ضــمن أعمــال النـدوة الفقهیــة الثالثــة لبیـت التمویــل الكــویتي ، 

  .م١٩٩٣هـ،١٤١٣سنة 
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 ــــدكتور محمــــد األمــــین / اقتــــراض األســــهم أو رهنهــــا أو بیعهــــا مرابحــــة أو تأجیرهــــا، لل

مویــل الكــویتي ، الــضریر، بحــث منــشور ضــمن أعمــال النــدوة الفقهیــة الثالثــة لبیــت الت

  .م ١٩٩٣هـ،١٤١٣سنة 

  شمس الدین محمد بن الخطیب الـشربیني / اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشیخ

مركـــز : هــــ ، تحقیـــق١٤١٥هــــ، طبعـــة دار الفكـــر، بیـــروت ســـنة ٩٧٧المتـــوفى ســـنة 

 .البحوث والدراسات بدار الفكر

 هـــ ، ٢٠٤لمتــوفى ســنة األم لإلمــام أبــي عبــد اهللا محمــد بــن إدریــس الــشافعي القرشــي ا

 .هـ١٣٩٣طبعة دار المعرفة ، بیروت سنة 

  اإلنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـالف علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل لإلمـام

: هـــ، تحقیــق٨٨٥عــالء الــدین أبــي الحــسن علــى بــن ســلیمان المــرداوي المتــوفى ســنة 

 اإلســـالمي، محمـــد حامـــد الفقـــي، طبعـــة دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، مؤســـسة التـــاریخ

 ).ت٠ن(بیروت الطبعة الثانیة 

 لإلمام زین الدین بـن إبـراهیم بـن محمـد الـشهیر بـابن : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 .هـ، طبعة دار المعرفة ، بیروت٩٧٠نجیم المتوفى سنة 

  بدائع الصنائع فـي ترتیـب الـشرائع لإلمـام عـالء الـدین أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني

محمـــد محمـــد تـــامر، محمـــد الـــسعید / الـــدكتور: هــــ، تحقیـــق٥٨٧ ســـنةالحنفـــي المتـــوفى

هــ ١٤٢٦دار الحدیث ، القاهرة ، الطبعة األولـى سـنة : الزیني، وجیه محمد على ط 

 .م٢٠٠٥، 

  البهجة علـى شـرح التحفـة البـن الحـسن علـى بـن عبـد الـسالم التـسولي علـى األرجـوزة

هـــ، طبعـــة دار ١٢٥٨فى ســنة المــسماة بتحفــة األحكــام البــن عاصـــم األندلــسي المتــو

محمـد :  تحقیـق– الطبعة األولـى –م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨ بیروت سنة –الكتب العلمیة 

 . عبد القادر شاهین 

 محمــد إســماعیل أبــو الــریش ، طبعــة / بیــان مــذاهب الفقهــاء فــي عقــد الــرهن، للــدكتور

  . م١٩٩٤هـ،١٤١٥مطبعة األمانة ، مصر، الطبعة الثانیة سنة 
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  لإلمام محمـد بـن یوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري أبـو : لمختصر خلیلالتاج واإلكلیل

 .هـ ١٣٩٨هـ ، طبعة دار الفكر ، بیروت سنة ٨٩٧عبد اهللا المتوفى سنة 

  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعالمة فخر الدین عثمان بـن علـى الزیلعـي الحنفـي

هـــ، الطبعــة ١٣١٣ هـــ، طبعــة دار الكتــاب اإلســالمي بالقــاهرة ســنة٧٤٣المتــوفى ســنة 

 ) ت٠ن(الثانیة 

  هـ، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ٥٣٩تحفة الفقهاء لعالء الدین السمرقندي المتوفى سنة

 . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥، بیروت سنة 

  الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي المتوفى سنة

 عـالم الكتـب، الریـاض، المملكـة دار، طبعـة هـشام سـمیر البخـاري: ، تحقیق)هـ٦٧١(

  .م٢٠٠٣/ ـ ه١٤٢٣: الطبعة ، العربیة السعودیة

 مـــازن مـــصباح / حكـــم هبـــة الحـــصة الـــشائعة ورهنهـــا فـــي الفقـــه اإلســـالمي، للـــدكتور

صباح، بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، المجلـد الـسابع 

  . ، العدد األول 

 األبـــصار لمحمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن علـــى بـــن عبـــد الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر 

هــ، طبعـة دار ١٠٨٨الرحمن بن محمد الدمـشقي المـشهور بالحـصكفي المتـوفى سـنة 

  .هـ١٣٨٦الفكر ، بیروت سنة 

  المحـــامي فهمـــي :  تحقیـــق وتعریـــب–درر الحكـــام شـــرح مجلـــة األحكـــام لعلـــي حیـــدر

 م ١٩٩١هـ، ١٤١١ولى سنة الحسیني، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األ

  طبعــة )مــنال خــسرو(درر الحكــام فــي شــرح غــرر األحكــام ، محمــد بــن فرامــر علــي ،

 .المطبعة الكاملیة، تركیا

  هـــــ ، تحقیــــق٦٨٤الــــذخیرة لــــشهاب الــــدین أحمــــد بــــن إدریــــس القرافــــي المتــــوفى ســــنة :

 .م١٩٩٤محمد حجي ، طبعة دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى / الدكتور
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 هــــ، علـــى الـــدر ١٢٥٢محتـــار لمحمـــد أمـــین الـــشهیر بـــابن عابـــدین المتـــوفى ســـنة رد ال

المختـار شـرح تنـویر األبـصار فـي فقــه مـذهب اإلمـام أبـي حنیفـة النعمـان، طبعــة دار 

 .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١الفكر، بیروت سنة 

 خالـد بــن زیـد الوذینـانى، بحــث / رهـن األسـهم وأحكامــه فـي الفقـه اإلســالمي ، للـدكتور

  . هـ ١٤٢٦ شوال سنة ٢٨لة العدل بالمملكة العربیة السعودیة ، العدد منشور بمج

 قـذافي الغنـایم، / رهن المشاع في الفقه اإلسـالمي والقـانون المـدني األردنـي ، للـدكتور

 العـــدد ٢٧المجلـــد ) العلــوم اإلنـــسانیة(بحــث منـــشور بمجلـــة جامعــة النجـــاح لألبحـــاث 

  .م٢٠١٣األول سنة 

 محمـد حـسنى إبـراهیم سـلیم، بـدون /  دراسة مقارنـة، للـدكتورالرهن في الفقه اإلسالمي

  . م٢٠٠١هـ ، ١٤٢١دار نشر، الطبعة الثانیة سنة 

  روضـــة الطـــالبین وعمـــدة المفتیـــین لمحـــي الـــدین یحیـــى بـــن شـــرف أبـــي زكریـــا النـــووي

هـ، تحقیق مكتـب البحـوث والدراسـات، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ، ٦٧٦المتوفى سنة 

 .ادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض ع: بیروت ، تحقیق

 ســـنن ابـــن ماجـــة ألبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي ابـــن ماجـــة المتـــوفى ســـنة )

  هـ ١٤٢١طبعة جمعیة المكنز اإلسالمي بالقاهرة ، الطبعة األولى سنة ) هـ٢٧٣

  ســـــــنن أبــــــــي داود لإلمـــــــام أبــــــــي داود ســـــــلیمان بــــــــن األشـــــــعث السجــــــــستاني األزدي 

ـــز اإلســـالمي بالقـــاهرة ، الطبعـــة األولـــى ســـنة ) ـهـــ٢٧٥(المتـــوفى طبعـــة جمعیـــة المكن

  .هـ١٤٢١

  ســنن الــدرامي المعــروف بمــسند الــدرامي، ألبــو محمــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن بــن 

طبعــة جمعیــة المكنــز اإلســالمي ) هـــ٢٥٥(الفــضل بــن بهــرام الــدارمي المتــوفى ســنة 

  . هـ ١٤٢١بالقاهرة ، الطبعة األولى سنة 

 لكبــرى لإلمــام أبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب النــسائي ، طبعــة جمعیــة  الــسنن ا

  .هـ ١٤٢١المكنز اإلسالمي بالقاهرة ، الطبعة األولى سنة 
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  الــسنن الكبــرى لإلمــام الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــى البیهقــي ، طبعــة

  .هـ ١٣٤٤دائرة المعارف النظامیة بالهند، حید آباد، الطبعة األولى سنة 

  شــرح الخرشــي علــى مختــصر ســید خلیــل ألبــي عبــد اهللا محمــد الخرشــي المتــوفى ســنة

 ). ت٠ن( هـ، طبعة دار الكتاب اإلسالمي إلحیاء التراث اإلسالمي القاهرة ١١٠١

  هــ، ٧٨٦شرح العنایة على الهدایة ألكمل الدین محمـد محمـود البـابرتي المتـوفى سـنة

 ). ت٠ن(، بیروت ث العربيطبعة دار إحیاء الترا

   هـــ ، طبعــة دار إحیــاء ١٩٢٠ شــرح المجلــة لــسلیم رســتم بــاز اللبنــاني المتــوفى ســنة

 . م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦التراث العربي الطبعة الثالثة سنة 

   شــرح منتهــى اإلرادات، للــشیخ منــصور ابــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي المتــوفى ســنة

 .م ١٩٩٦هـ، طبعة دار عالم الكتب بالریاض سنة ١٠٥١

 اري ألبي عبد اهللا محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة بـن بردزبـة صحیح البخ

 –طبعــــة جمعیــــة المكنــــز اإلســــالمي بالقــــاهرة ) هـــــ٢٥٦( البخــــاري الجعفــــي المتــــوفى 

  . هـ ١٤٢١الطبعة األولى سنة 

  صــحیح مــسلم لإلمــام أبــي الحــسین مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري المتــوفى 

  . هـ ١٤٢١ الطبعة األولى سنة –مكنز اإلسالمي بالقاهرة طبعة جمعیة ال) هـ٢٦١(

  طبعــة عبــد الفتــاح محمــود إدریــس/ الــدكتورعقــد الــرهن بحــث فقهــي مقــارن، لألســتاذ ،

  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١دار النهضة العربیة سنة 

 الــشافعي عبــد الــرحمن الــسید عــوض، / عقــد الــرهن فــي الــشریعة اإلســالمیة ، للــدكتور

 .ابدین، القاهرةطبعة دار األنصار، ع

 الـــسید حـــافظ خلیـــل الـــسخاوي، / عقـــد الـــرهن وعقـــد الـــسلم فـــي الفقـــه المقـــارن، للـــدكتور

 .بدون مطبعة–عبد الحكیم أحمد محمد عثمان / والدكتور

  أحمــــد بــــن علــــى بــــن حجــــر :  فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري لإلمــــام الحــــافظ

 بـن بـاز، ومحمـد د اهللاعبـد العزیـز بـن عبـ: تحقیـق) هــ٨٥٢(العسقالني المتوفى سـنة 
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ـــــاقي ط ـــــد الب ـــــة : فـــــؤاد عب ـــــب العلمی ـــــة –دار الكت ـــــروت الطبعـــــة الثانی هــــــ، ١٤١٨( بی

  . وهو من منشورات محمد على بیضون) م١٩٩٧

  الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل لــشیخ اإلســالم محمــد موفــق الــدین أحمــد بــن

بعــــة المكتــــب زهیــــر الــــشاویش، ط:  هـــــ، تحقیــــق٦٢٠قدامــــة المقدســــي المتــــوفى ســــنة 

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨اإلسالمي، بیروت، الطبعة الخامسة سنة  

 للعالمـــة منـــصور بـــن یـــونس بـــن إدریـــس البهـــوتي : كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلقنـــاع

هالل مصیلحي مصطفى هالل، دار الفكر /  الشیخ: هـ، تحقیق١٠٥١المتوفى سنة 

 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢لطبعة األولى سنة  ا

 مام محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرح أبـو عبـد اهللا شـمس المبدع شرح المقنع ، لإل

هــ ١٤٢٣هـ، طبعة دار عالم الكتب بالریاض سـنة ٧٦٣الدین المقدسي المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٣، 

  هــ، طبعـة دار المعرفـة، بیـروت ٤٩٠المبـسوط لـشمس الـدین السرخـسي المتـوفى سـنة

 .  م١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩لطبعة األولى سنة ا

 نجیب هواویني، نشر كارخانة تجارت : ة، جمعیة المجلة، تحقیقمجلة األحكام العدلی

 .كتب

  المجمـــوع شـــرح المهـــذب للـــشیرازي لإلمـــام أبـــي زكریـــا محـــي الـــدین بـــن شـــرف النـــووي

تحقیـــق محمــــد نجیـــب المطیعـــي، طبعــــة مكتبـــة اإلرشـــاد ، جــــدة )  هــــ٦٧٦(المتـــوفى 

 ) ت٠ن(المملكة العربیة السعودیة 

 ي الــدین أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة الحرانــي مجموعــة فتــاوى شــیخ اإلســالم تقــ

مـروان كجـك، طبعـة مطبعـة المـدني لنـشر وتوزیـع دار : هــ، تحقیـق٧٢٨المتـوفى سـنة

 .م ١٩٩٥هـ ، ١٤١٦الكلمة الطیبة، الطبعة األولى سنة 

  هــ، طبعـة ٤٥٦المحلى، ألبي محمد علـى بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم المتـوفى سـنة

  . دار الفكر بیروت
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 عـــارف علـــى عـــارف، طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة / ل فقهیـــة معاصـــرة ، للـــدكتورمـــسائ

 .م٢٠١٢هـ،١٤٣٣بیروت  الطبعة األولى سنة 

 محمــد عثمـــان/ المعــامالت المالیــة المعاصـــرة فــي الفقـــه اإلســالمي، لألســتاذ الـــدكتور 

  .م٢٠٠٧هـ،١٤٢٧، الطبعة السادسة سنة شبیر، طبعة دار النفائس باألردن

 محمـــد عثمـــان شـــبیر، طبعـــة دار النفـــائس، / لیـــة المعاصـــرة، للـــدكتورالمعـــامالت الما

  .األردن، الطبعة الرابعة

 وهبــة الزحیلــي، طبعــة دار الفكــر المعاصــر، / المعــامالت المالیــة المعاصــرة، للــدكتور

  .هـ١٤٢٣دمشق، الطبعة األولى سنة 

 مقدسـي المغنى لموفـق الـدین أبـي محمـد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ال

/ محمد شرف الدین خطاب، الدكتور/ الدكتور: هـ ، تحقیق٦٣٠الحنبلي المتوفى سنة

ســید إبــراهیم صــادق ، طبعــة دار الحــدیث القــاهرة ، الطبعــة / الــسید محمــد الــسید، أ 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦األولى سنة 

  شــمس الــدین محمــد بــن الخطیــب / مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج للــشیخ

صـــدقي محمـــد جمیـــل عطـــا ، طبعـــة دار : هــــ، تحقیـــق٩٧٧ي المتـــوفى ســـنة الـــشربین

 . م١٩٩٥، هـ١٤١٥الفكر، بیروت الطبعة األولى سنة 

  اهللا بـن المقنع في فقه إمام الـسنة أحمـد بـن حنبـل الـشیباني، لإلمـام موفـق الـدین عبـد

 ). ت٠ن(، لبنان ب العلمیة، بیروتدار الكت: أحمد بن قدامة المقدسي ط

 إبـراهیم بـن محمـد بـن سـالم ابـن ضـویان المتـوفى سـنة : بیل فـي شـرح الـدلیلمنار الـس

  .م١٩٨٩،ـه١٤٠٩الطبعة السابعة ، دمشق، المكتب اإلسالميهـ، طبعة ١٣٥٣

  المهذب في فقه اإلمام الشافعي أبو إسحاق إبراهیم بـن علـى بـن یوسـف الفیروزآبـادي

حلبـي الطبعـة الثالثـة سـنة  هــ ، طبعـة مـصطفى البـابي ال٤٧٦الشیرازي المتوفى سنة  

 .م١٩٧٦هـ، ١٣٩٦
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  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیـل ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن

، بیـــــروت ســـــنة هــــــ، طبعـــــة دار الفكـــــر٩٥٤المغربـــــي المعـــــروف بالخطـــــاب المتـــــوفى 

  .هـ١٣٩٨

 طبعــة جمعیــة المكنــز اإلســالمي هـــ١٧٩م مالــك بــن أنــس المتــوفى ســنة موطــأ اإلمــا ،

 .هـ١٤٢١ الطبعة األولى سنة –قاهرة بال

  نصب الرایة ألحادیث الهدایة، لجمـال الـدین أبـي محمـد عبـد اهللا بـن یوسـف الحنفـي 

، ن للطباعــة والنــشر، بیــروت، لبنــانطبعــة مؤســسة الریــا) هـــ٧٦٢(الزیلعــي المتــوفى 

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الطبعة األولى سنة 

 مـذهب اإلمـام الـشافعي لـشمس الـدین نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علـى 

محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة بـــن شـــهاب الـــدین الرملـــي المـــصري الـــشهیر 

هـــــ ، طبعــــة دار الفكــــر، للطباعــــة والنــــشر ١٠٠٤بالــــشافعي الــــصغیر المتــــوفى ســــنة 

 . م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤والتوزیع سنة 

 ـــار لإلمـــام محمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد ا لـــشوكاني  نیـــل األوطـــار شـــرح منتقـــى األخب

 الطبعــــــة األولــــــى ســــــنة طبعــــــة مكتبــــــة اإلیمــــــان بالمنــــــصورة ،) ه،١٢٥٥(المتــــــوفى 

 .محمد بیومي وآخرون: ، تحقیقم١٩٩٠هـ،١٤٢٠

 لإلمــام أبــي الحــسن علــى بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجلیــل الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي ،

 . بیروت–، طبعة المكتبة اإلسالمیة ٥٩٣داني المرغیناني المتوفى سنة الرش

  

  

 


