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 الفق�ھ اإلس�المى وخصائ�صھ ،وتعری�ف         ف�ي  التعری�ف بعق�د ال�رھن        ف�ي یتلخص البحث   

ھ��و حك��م ق��بض المرھ��ون عن��د أص��حاب       اللغ��ة والفق��ھ اإلس��المى ،وم��ا  ف��يالق��بض 
 الفق�ھ اإلس�المى ،وكیفی�ة       ف�ي المذاھب الفقھیة األربعة ،وم�ن یت�ولى ق�بض المرھ�ون            

 ق�بض ال�شئ   ف�ي  ال�رھن  طرف�ي ھ�ى ص�ور االخ�تالف ب�ین        شئ المرھون ،وما  قبض ال 
قبض  اإلذن ب��الف��ي ھ��ذه الم��سألة ،ث��م اخ��تالفھم أی��ضا   ف��يالمرھ��ون ،وآراء الفقھ��اء 

  . الفقھ اإلسالمى فيبض واإلذن بھ قوصوره ،وما حكم استمراریة ال

  :أھداف البحث 

  . الفقھ اإلسالمى فيالتعرف على عقد الرھن -١

  .خصائص عقد الرھن بیان -٢

   تعریف القبض وصوره-٣

  .من یتولى قبض المرھون -٤

  .ما ھى كیفیة قبض الشئ المرھون -٥

  . القبض واإلذن بھ في الرھن طرفيبیان صور االختالف بین -٦

  : البحث فيالمنھج المتبع 

   االستقرائي التحلیليالمنھج 

  :نتائج البحث 

 ذمة الراھن لیستوفى دینھ منھ في الذيدین إن الغایة من عقد الرھن ھو توثیق ال-١
  .عند تعذر الوفاء من المدین 

إن الرھن بمثابة األم لوسائل التوثیق من الضمان والكفال�ة ب�ل ھ�و أعظمھ�ا توثیق�ا             ٢
  .وفائدة 
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    قبض المرھون ھو المرتھن أو نائبھفيإن من لھ الحق -٣

 خ�الف بینھم�ا ،فق�د     ق�بض ال�شئ المرھ�ون وقب�ل الق�بض ح�دث       فيإذا أذن الراھن    -٤
    ھذه المسألة قول المرتھنفيذھب الجمھور إلى أن القول 

  :التوصیات 

إن قبض ال�رھن أو االخ�تالف فی�ھ الب�د أن یرج�ع فی�ھ إل�ى الع�رف ،ألن�ھ یتغی�ر بتغی�ر                         
 الدار نص الفقھ�اء عل�ى خروج�ھ أو    فيأحوال الناس ،فقد یتعارفون على دخول شئ       

  .العكس

  . بالرھن دیونھمى توثیق ضرورة دعوة الناس إل -٢

  :ة یالكلمات المفتاح

 - الشریعة - الرھن في اإلذن بالقبض   - اإلسالمى الفقھ   - قبض المرھون    -الرھن  -١
   الشئ المرھون

  
  
  



 

 

 - ٢٩٨٥ - 

Research Summary 
The difference between the present and the mortgagee 

in the capture and recovery of the mortgaged thing 
In Islamic Jurisprudence 

"Comparative Jurisprudence Study" 
Mohamed Ali Ali Crutch 
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Sharia and Fundamentals of Religion, King Khalid 
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and Law, Damanhour, Al-Azhar University 
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The research is summarized in the definition of the 
mortgage contract in Islamic jurisprudence and its 
characteristics, and the definition of arrest in the 
language and Islamic jurisprudence, and what is the 
ruling on mortgaging the holders of the four schools of 
jurisprudence, and who takes charge of mortgages in 
Islamic jurisprudence And how to catch something 
mortgaged, and what are the images of the difference 
between the parties to the mortgage in the receipt of 
the mortgaged thing, and the opinions of scholars in 
this matter, and then also differ in the permission to 
arrest and images, and what is the rule of continuity 
and authorization in Islamic jurisprudence. 
Research goals : 
١ - Identify the mortgage contract in Islamic 
jurisprudence. 
٢. Statement of the properties of the mortgage contract. 
٣ - Definition of capture and image 
٤ - who takes over the mortgaged. 
٥ - How to catch something mortgaged. 
٦ - Statement of the differences between the parties to 
the mortgage in the arrest and authorization. 
Research Methodology: 
Inductive analytical approach 
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Research results : 
١ - The purpose of the mortgage contract is to 
document the debt owed by the current to meet his 
debt when the debtor can not be paid. 
٢ Mortgage acts as the mother of the means of 
authentication of security and guarantee, but is the 
greatest documented and useful. 
٣. The person entitled to receive the mortgage is the 
mortgagee or his deputy 
٤ - If the current authorized to receive the mortgage and 
before the arrest occurred a dispute between them, the 
public went to say that in this matter to say the 
mortgagee 
Recommendations: 
The foreclosure of the mortgage or the difference in it 
must be due to custom, because it changes the 
conditions of people, they may recognize to enter 
something in the text of the scholars to leave or vice 
versa. 
٢ - the need to invite people to document their religion 
by mortgage. 
Key words: 
١-Mortgage - Mortgaging - Islamic Jurisprudence - 
Permission to Mortgage - Sharia - Mortgaged 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  : املقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وم�ن س�یئات               
أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا            

  -: أما بعد. وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ 

 من الضرورات الخمس التى ش�رع اهللا تع�الى المحافظ�ة علیھ�ا فق�ال تع�الى                  فإن المال 
الت�أكلوا أم�والكم بی�نكم      "وق�ال   "وال تأتوا السفھاء أموالكم الت�ى جع�ل اهللا لك�م قیام�ا              "

وشرع سبحانھ المحافظة علیھا بطرق " بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم 
 عل��ى س��فر ول��م تج��دوا كاتب��ا فرھ��ان     وإن كن��تم "ش��تى منھ��ا ال��رھن فق��ال س��بحانھ    

  " مقبوضة 

ومن شروط الرھن ق�بض ال�شئ المرھ�ون ،والمق�صود أن�ھ ی�شترط ف�ى المرھ�ون أن                    
حی�ازة ال�شئ   "یك�ون مقبوض�ا م�ن قب�ل الم�رتھن ،ویع�رف الق�بض عن�د الفقھ�اء بأن�ھ           

  " والتمكن منھ سواء أكان مما یمكن تناولھ بالید أو لم یكن 

مرتھن والراھن تلزم األخیر بتسلیم محل ال�رھن إل�ى الم�رتھن          والعالقة القائمة بین ال   
  .بمقتضى عقد الرھن القائم بینھما 

  :خطة البحث 

  .وتشتمل خطة البحث على مقدمة ،وفصل ،وخاتمة 

  .اختالف الراھن والمرتھن فى قبض المرھون واسترداده:الفصل األول 

  :وفیھ ثمانیة مباحث

  .اللغة والفقھ اإلسالمىالتعریف بالرھن فى : المبحث األول

  :وفیھ أربعة مطالب

  .تعریف الرھن فى اللغة :المطلب األول

  .تعریف الرھن فى اصطالح الفقھاء :المطلب الثانى 

  .أطراف عقد الرھن : المطلب الثالث

  .خصائص عقد الرھن فى الفقھ اإلسالمى : المطلب الرابع 

  .مى تعریف القبض وحكمھ فى الفقھ اإلسال:المبحث الثانى 

  :وفیھ ثالثة مطالب

  .تعریف القبض وحكمھ فى الفقھ اإلسالمى :المطلب األول
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  .من یتولى قبض المرھون فى الفقھ اإلسالمى : المطلب الثانى 

  .كیفیة قبض الشئ المرھون فى الفقھ اإلسالمى : المطلب الثالث 

ف�ى الفق�ھ    اختالف الراھن والمرتھن فى قبض المرھ�ون أو اإلذن ب�ھ            : المبحث الثالث 
  .اإلسالمى 

  :وفیھ مطلبان 

  .اختالف الراھن والمرتھن فى قبض المرھون فى الفقھ اإلسالمى: المطلب األول

  .اشتراط كون القبض بخصوص الرھن :المطلب الثانى 

  .حكم استدامة القبض فى الفقھ اإلسالمى :المبحث الرابع 

  :وفیھ مطلبان

  .لمرھون وحبسھحق المرتھن فى حیازة الشئ ا:المطلب األول

  .استدامة القبض والحیازة فى الفقھ اإلسالمى : المطلب الثانى

  .شمول القبض لملحقات المرھون فى الفقھ اإلسالمى : المبحث الخامس 

اختالف ال�راھن والم�رتھن ف�ى اس�ترداد ال�شئ المرھ�ون ف�ى الفق�ھ         :المبحث السادس  
  .اإلسالمى

  .مرھون فى الفقھ اإلسالمى انتفاع المرتھن بمنافع ال: المبحث السابع 

أثر انتھاء عقد الرھن بم�وت أح�د العاق�دین قب�ل الق�بض أو بع�ده ف�ي                :المبحث الثامن   
  .الفقھ اإلسالمي 
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  الفصل األول

   قبض املرهون واسرتدادهيفاختالف الراهن واملرتهن 

  :وفیھ ثمانیة مباحث

  املبحث األول

  مى اللغة والفقه اإلساليفالتعريف بالرهن 

  :وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

   ارف ارن 

 حب�ستھ عن�ده فھ�و    أيرھنت الشئ عند فالن ورھنت�ھ ال�شئ    :رھن الشئ حبسھ ،یقال   
 أخ��ذه رھن��ا ،وال��رھن م��صدر رھ��ن ،وجمع��ھ رھ��ان       أيمرھ��ون ورھ��ین ،وارتھن��ھ   

  )١.(ورھون ،والرھینة ما یرھن جمع رھائن 

الحال��ة الراھن��ة أى الثابت��ة   : وال��دوام ومن��ھ یق��ال  وال��رھن عن��د علم��اء اللغ��ة الثب��وت   
،وومنھ االحتباس وھ�و م�ا وض�ع عن�د اإلن�سان مم�ا ین�وب من�اب م�ا أخ�ذ من�ھ ،یق�ال                          
رھنت فالنا دارا رھنا ،وارتھنھ إذا أخذه رھنا ،ویجمع عل�ى رھ�ون ،ورھ�ان ،ورھ�ن         

  )٢.(بضم الھاء ،والرھینة واحدة الرھائن 

مطلقا أى جعل الشئ محبوسا لدى آخر مقابلة شئ وإما أن یطلق الرھن على الحبس 
  )٣(آخر أخذ منھ 

ك�ل إم�رئ بم�ا ك�سب     " وقولھ تعالى  ٤"كل نفس بما كسبت رھینة      "ومنھ قولھ تعالى    
 محبوسة أينفس المؤمن معلقة بدینھ ، "–صلى اهللا علیھ وسلم –وقولھ )١"(رھین 

                                                           

) ٥/٢١٢٨ج(ط دار العل��م للمالی��ین  ) رھ��ن (م��ادة – ال��صحاح إلس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھرى    -١
مجم��ع اللغ��ة العربی��ة   –ط المكتب��ة العلمی��ة بی��روت   ) رھ��ن ( م��ادة –،والم��صباح المنی��ر للفی��ومى   

م ١٩٩٤=ھ���ـ١٤١٥ طبع���ة خاص���ة ب���وزارة التربی���ة والتعل���یم   –، والمعج���م ال���وجیز  ) ١/٢٤٢ج(
 ) ٢٨٠ص(
وك�ل ش�ئ ثب�ت ودام فق�د     " وق�د ج�اء ف�ى ل�سان الع�رب        ) مادة رھن    (– لسان العرب البن منظور      -٢

، ومخت�ار  ) ٣/١٧٥٧(انظ�ر ل�سان الع�رب    " أى أدمتھ لھم "رھن أرھن أدام لھم أرھنت لھم طعاما      
 ) ١٠٩ص/١ج(الصحاح 

 ) ٩/٢٢١مجلد(منشورات دار مكتبة الحیاة لبنان ) رھن ( مادة – تاج العروس للزبیدى -٣
  .٣٨ اآلیة – سورة المدثر - ٤
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رة معوق�ة ع�ن دخ�ول     عالم البرزخ ،وف�ى اآلخ�  فيفى قبره غیر منبسطة مع األرواح    
 القبر غیر منب�سطة م�ع األرواح ،وھ�ذا    في محبوسة  أي )٢"(الجنة حتى یقضى عنھ     

 االستدانة ولم یخلف وفاء ،وأما من لم یقصر فى االستدانة بأن     فيفى حق من قصر     
مات معسرا عازما على الوفاء أو خلف وفاء فال تحبس نف�سھ ،وك�ذا األنبی�اء عل�یھم            

  .السالم تنزیھا لھم 

  :وقول الشاعر 

  )٣(وفارقتك برھن الفكاك لھ            یوم الوداع فأمسى الرھن قد غلقا 

شبھ لزوم قلبھ لھا واحتباس�ھ عن�دھا ل�شدة وج�ده بھ�ا ب�الرھن ال�ذى یلزم�ھ الم�رتھن                      
  .فیحبسھ عنده والیفارقھ 

یقال راھن�ة عل�ى ك�ذا مراھن�ة ورھان�ا       :ومن معانى الرھن أیضا المخاطرة والمسابقة       
 خاطره وسابقھ ،وتراھن القوم ،أخرج كل واحد منھم رھنا لیفوز السابق بالجمیع أى

الت�ى ی�راھن عل�ى س�باقھا بم�ال أو غی�ره             :السباق وحب�ل الرھ�ان      :إذا غلب ،والرھان    
).٤(  

یق�ال أرھ�ن بال�سلعة أى غ�ال فیھ�ا ،وب�ذل فیھ�ا مال�ھ حت�ى          :ومن معانیھ أی�ضا الغ�الء      
  )٥.(أدركھا 

 اللغة ھما اللذان أخذت منھما حقیقة الرھن عند الفقھاء          فيلرھن  والمعنیان األوالن ل  
،والمعنى الثانى منھما الزم للمعنى األول ،ألن الحبس یستلزم الثبوت بالمك�ان وع�دم          
مفارقتھ والحبس قد یكون ح�سیا كح�بس األعیان،وق�د یك�ون معنوی�ا كح�بس النف�وس             

وى وال��شرعى لل��رھن ھ��ى ع��ن ش��ھوتھا بال��صیام ونح��وه ،والعالق��ة ب��ین المعن��ى اللغ�� 
عالقة عموم وخصوص ف�العموم ف�ى اللغ�ة والخ�صوص ف�ى المعن�ى ال�شرعى ،وذل�ك                 
ألن ال��رھن ف��ى اللغ��ة ی��دل عل��ى ثب��ات ش��ئ یم��سك ویح��بس بح��ق أو غی��ره ،وأم��ا ف��ى  
الشرع فإنھ یدل على ثبات شئ الیمسك والیحبس إال بحق وھو م�ا یك�ون ف�ى مقابل�ة       

 تعریفات الفقھ�اء لل�رھن ،وال�ذى یعط�ى ال�رھن      الدین كما سیتضح ذلك جلیا من خالل      
ی��سمى راھن��ا ،وال��ذى یأخ��ذه ی��سمى مرتھن��ا بالك��سر ویق��ال ب��الفتح ألن��ھ وض��ع عن��ده    

  . الرھن ،والشئ المرھون یسمى رھنا ومرھونا ورھینا ،واألنثى رھینة 
  

                                                                                                                                                     

 ) ٢١( اآلیة - سورة الطور-١
 ) ٣/٣٨٠( ط مصطفى البابى الحلبى – سنن الترمذى -٢
 .مادة غلق ) ٢/٣٠٢(ومعجم مقاییس اللغة ) ٣٣ص( ھذا البیت من دیوان زھیر بن أبى سلمى -٣
،والمغنى م�ع ال�شرح ال�شرح الكبی�ر     )٤/٦٨٩(، وحاشیة البیجورى ) ١/٣٣٠( المصباح المنیر  - ٤
 )٤/٦٠٠ ( 
 ) ١/٤٩٣( ،ومعجم مقاییس اللغة ) ٣/١٣٥٨) (رھن( لسان العرب  مادة -٥
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ب اطا  

  رف ارن  اطح اء

 ،اختلفت باختالف المذاھب الفقھیة ،والسبب       الفقھ اإلسالمى عدة تعریفات    فيللرھن  
ف�ى ذل��ك اخ��تالفھم ف��ى األحك�ام المتعلق��ة بعق��د ال��رھن ،واآلث�ار المترتب��ة علی��ھ عن��دھم    

  :،وإلیك ھذه التعریفات
  :تعریف الرھن عند الحنفیة:أوال

حبس شئ مالى بح�ق یمك�ن اس�تیفاؤه من�ھ كال�دین      "عرف فقھاء الحنفیة الرھن بأنھ   
)"١(  

لھا قیمة مالیة فى تقدیر الشرع وثیقة بدین بحیث یمك�ن للم�رتھن أخ�ذ      أى جعل عین    
  )٢.(الدین كلھ أو بعضھ من تلك العین ،أو عقد وثیقة بمال 

  .بمعنى عقد أخذ وثیقة متعلقة بمال ولیست متعلقة بذمة شخص 
أى یمك�ن اس�تیفاء الح�ق م�ن ال�شئ المرھ�ون س�واء               "یمكن اس�تیفاؤه من�ھ      "وقولھم  

تیفاء كلیا بأن كانت قیمة المرھون ت�ساوى قیم�ة الح�ق كلی�ا ،أو جزئی�ا      أكان ذلك االس 
  .بأن كانت قیمة المرھون أقل من قیمة الحق 

  :تعریف الرھن عند المالكیة :ثانیا 
 ف�ي یباع أو غررا ولو اش�ترط   بذل من لھ البیع ما"عرفھ المالكیة بعدة تعریفات منھا    

  )٣"(العقد وثیقة بحق 
  )٤"( وثیقة بحق امرئإعطاء "ولھ وعرفھ ابن الحاجب بق

  )٥"( دین فيقبض توثقا بھ  ما"وعرفھ ابن عرفھ بقولھ 
 دین الزم أو صار إلى اللزوم ،أو     فيھو شئ متمول یؤخذ من مالكھ توثقا بھ         "وقیل  

 دین كما ذكره ابن عرفھ ،وھ�ذا التعری�ف ھ�و الم�ستعمل كثی�را            فيھو ما قبض توثقا     
  )٦ .(المالكي المذھب في
  :عریف الرھن عند الشافعیة ت -٣

                                                           

دای��ة ، والھدای��ة ش��رح ب )٨/٢٦٤( ط دار المعرف��ة للطباع��ة والن��شر   – البحرالرائ��ق الب��ن نج��یم  -١
) ٤/٩٣ج( مطبع��ة الحلب��ى –المبت��دى ل��شیخ اإلس��الم برھ��ان ال��دین عل��ى ب��ن أب��ى بك��ر المرغین��انى    

 ) ٦/٦٢ج( ط دار المعرفة بیروت –،وتبیین الحقائق 
 ) ٦٣ص/٢١ج(،والمبسوط للسرخسى ) ١٠/١٣٥ج(  فتح القدیر -٢
) ومابع��دھا ٣/٢٣١ج( طبع��ة دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة – حاش��یة الدس��وقى عل��ى ال��شرح الكبی��ر -٣

 ) ٢٧٠ص( طبعة دار الفكر –،وحاشیة العدوى للشیخ على العدوى 
، ومواھ�ب الجلی�ل ل�شرح     ) ٣/٥٦ج(  مكتبة الت�اج لیبی�ا       – شرح منح الجلیل على مختصر خلیل        -٤

 ) ٥/٢ج( م ١٩٧٨= ھـ١٣٩٨مختصر خلیل الطبعة الثانیة 
 )٣/٢٠٨ج( حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر -٥
 ) ومابعدھا٣٠٣/ ٣ج( الصغیر للدردیر  الشرح- ٦
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جع�ل ع�ین مالی�ة وثیق�ة ب�دین ی�ستوفى منھ�ا عن�د تع�ذر الوف�اء                 "عرفھ الشافعیة بأنھ    
)"١(  
  :تعریف الرھن عند الحنابلة  -٤

الم��ال ال��ذى یجع��ل وثیق��ة بال��دین لی��ستوفى م��ن ثمن��ھ إن تع��ذر   "عرف��ھ الحنابل��ة بأن��ھ 
  )٢"(استیفاؤه ممن ھو علیھ 

 دین بعین یمكن أخذه أو بعضھ م�ن ثمنھ�ا إن تع�ذر الوف�اء                توثقة"وعرفوه أیضا بأنھ  
  )٣"(من غیرھا 

  :اآلتیة  وبتدقیق النظرفى ھذه التعاریف نستطیع مالحظة األمور
 جواز كونھ عینا ،فأج�ازه      فياالتفاق على جواز كون المرھون بھ دینا واالختالف         -١

 لفظ�ة دی�ن فإنھ�ا       الحنفیة والمالكی�ة ول�ذا فق�د عب�روا عن�ھ بلفظ�ة ح�ق وھ�ى أع�م م�ن                    
تشمل العین والدین على السواء ،ومنع�ھ ال�شافعیة والحنابل�ة ولھ�ذا فق�د عب�روا عن�ھ           

كان�ت    تعریفاتھم بكلمة دین إلخراج األعیان فال یجوز عندھم أخذ الرھن بھ�ا ول�و              في
  )٤.(مضمونة 

ی�ستطیع   یرى الحنفیة أن المرھون یج�ب أن یبق�ى محبوس�ا تح�ت ی�د الم�رتھن وال                -٢
  .أن یسترده ولو لالنتفاع بھ حتى لو أذن المرتھن بذلك الراھن 

ھ�و ح�بس    " التعری�ف    ف�ي  -حیث قالوا –یوضح ھذا    ومن أجل ذلك تضمن تعریفھم ما     
وأما الشافعیة فإنھم یرون خالف ذلك إذ إنھم یرون أنھ یجوز للراھن أن            " إلخ...شئ

ى المالكی��ة ی��سترد المرھ��ون لالنتف��اع ب��ھ ول��و قھ��را إذا اس��تدعى األم��ر ذل��ك ،وی��ر        
أن –والحنابلة جواز استرداد المرھون لالنتفاع بھ إذا أذنھ الم�رتھن غای�ة م�ا ھنال�ك                

  .والحیازة عند المالكیة –لزوم العقد یفوت عند الحنابلة 
ومن أجل ھذا التفاوت جاءت تعبی�راتھم مختلف�ة ،فق�د عب�ر أص�حاب الم�ذاھب الثالث�ة                   

  .ذكرنا  إلفادة ما...لحبسالحنفیة با ماعدا الحنفیة باالستیثاق وعبر
التعریفات السابقة جمیعھا تشتمل عل�ى أرك�ان ال�رھن ول�و بطری�ق االس�تلزام فف�ى              -٣

وھ�و ال یك�ون إال م�ن جاع�ل وھ�و      ) جع�ل (تعریف الحنفیة والشافعیة والحنابل�ة لفظ�ة      
 ھو الراھن والمرتھن ،بل إن بعض الفقھ�اء ق�د ص�رح ب�ذكر ال�راھن وم�ا                   الذيالعاقد  

یك�ون إال    ھ�و اإلعط�اء ال  الذيوالبذل  )بذل من لھ البیع"لمالكیة فقالوا یشترط فیھ كا 
 العق��د وھ��و  طرف��يم��ن ش��خص ل��شخص فی��ستلزم ھ��ذا وج��ود الط��رف الث��انى م��ن         

  .المرتھن

                                                           

طمحم�د عل�ى   –، وحاشیة قلیوبى وعمیرة  ) ٢/١٢١ج( طبعة دار الفكر بیروت      – مغنى المحتاج    -١
 ) ١/٣١٢ج(، والمھذب ) ٧٧ص/١٣ج(، وتكملة المجموع ) ٢/٢٦١ج(صبیح 

ارف  مكتب��ة المع�� –، ومن��ار ال��سبیل  ) ٦٠٠ص/٤ج( ط دار الغ��د العرب��ى  – المغن��ى الب��ن قدام��ة  -٢
 ) ١/٣٣١ج(ھـ ١٤٠٥الریاض 

 ) ٢/١٥٠ج( اإلقناع فى فقھ اإلمام أحمد بن حنبل -٣
 ) ٢/٦٣ج( االختیار لتعلیل المختار -٤
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یرى المالكیة اتساع دائرة الرھن فكما یصح أن یكون المرھون عینا ،وھ�ذا مح�ل        -٤
،كم�ا أنھ�م یجی�زون ال�رھن     ..ن�ا  اتفاق بین الجمیع یصح عندھم أن یكون المرھ�ون دی        

  .واألئمة الثالثة غیرھم یمنعون ذلك )  ١...(حتى مع الغرر
 من أجلھ الذيوبعد ھذه المالحظات یمكن أن نقول إن تعریف المالكیة أوفى بالغرض 

  شرع الرھن ،وھو االستیثاق ،ألنھ یتیح الفرصة للراھن أن یرھن ماال یستطیع بیعھ 
  )٢.(یحتاج إلیھ من قرض أوغیره  من أجل أن یحصل على ما

 التعریف لیكون ضابطا للماھیة في ذلك أن المالكیة من عادتھم ذكر الشرط فيوالعلة 
ال��صحیحة ش��رعا بخ��الف بقی��ة تعریف��ات الم��ذاھب األخ��رى ،فإن��ھ ل��م ی��ذكر ذل��ك فیھ��ا    

  .صراحة مع أنھم جمیعا یقولون بھ 
شخص آخر من أجل الحصول كما أنھ یتیح للمرء أن یرھن دینا لھ على شخص لدى       

ریب أن االستیثاق یحصل بذلك فھو یتسم بالمرونة والتوسعة على      على حاجاتھ ،وال  
  . اختار تعریف ابن عرفھ للرھن فإننيالمحتاجین ولذا 

  اطب اث

  أطراف د ارن

ال��دائن ال��ذي یأخ��ذ الع��ین المرھون��ة     ((: ال��دائن الم��رتھن وھ��و   :الط��رف األول      
 )٣)) (اقلالستیث

 )٤(.))من أخذ وثیقة بحق ممن لھ علیھ حق((:      وقیل ھو
     واتف���ق الفقھ���اء عل���ى اش���تراط ك���ون الم���رتھن مم���ن ی���صح بیع���ھ، وھ���و ج���ائز   

 )٥(.التصرف
ك���ل م���ن ج���از بیع���ھ وش���راؤه ج���از رھن���ھ ((     وم���ن ھ���ذا المنطل���ق ظھ���رت قاع���دة 

ھ، فق�د اختلف�وا تبع�ًا ل�ذلك     ، ولك�ن ألن الفقھ�اء ق�د اختلف�وا ف�یمن ی�صح بیع�        ))وارتھانھ
 )٦(.فیمن یصح رھنھ وارتھانھ

                                                           

 وتحقیق مذھب المالكیة فى ھذه المسألة أنھ�م أج�ازوا عق�د ال�رھن ف�ى الغ�رر غی�ر ال�شدید ،وف�ى           -١
 ألنھ لما ك�ان قول�ھ م�ا یب�اع یخ�رج      ،وإنما نص علیھ العالمة خلیل ) أو غررا   (الشدید قوالن بقولھم    

  ما فیھ غرر مع أنھ یجوز رھنھ عطفھ علیھ إلرخالھ فقال أو غررا 
 ) ٢/٧٧ج(مختصر العالمة خلیل مع جواھر اإلكلیل 

 عق��د ال��رھن ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة دراس��ة مقارن��ة الطبع��ة     –ال��شافعى عب��دالرحمن ال��سید  /  د-٢
 ) ومابعدھا١٥ص(قانونیة الناشر مكتبة الوفاء ال–م ٢٠١١األولى 

 .٢٥عقد الرھن في الشریعة اإلسالمیة ، الدكتور الشافعي عبد الرحمن السید عوض، ص)  ٣(
 .١٦٧الرھن في الفقھ اإلسالمي، الدكتور مبارك محمد الدعیلج، ص)  ٤(
لمھذب في فقھ اإلمام ، ا)٦/١٢٦(،  حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل )٥/١٩٥(بدائع الصنائع، الكاساني : انظر)  ٥(

 ).٣/١٥٥٢(، كشاف القناع، البھوتي )٦/٤٤٦(، المغني البن قدامة )٢/٨٦(الشافعي ، الشیرازي 
 .٨٣توثیق الدیون في الفقھ اإلسالمي، الدكتور صالح عثمان الھلیل ، ص:  انظر)  ٦(
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     وس��أذكر جمل��ة م��ن ال��شروط الت��ي اش��ترطھا الفقھ��اء ف��ي العاق��دین وھم��ا        
الم��رتھن وال��راھن، حی��ث ل��م یف��رق الفقھ��اء بینھم��ا ف��ي ال��شروط، وس��أذكر ذل��ك 

 : فمن تلك الشروط ما یلي)١(.على سبیل االختصار
تھ��ان وال ال��رھن م��ن غی��ر العاق��ل باتف��اق العلم��اء؛ ألن     ف��ال یج��وز االر  :العق��ل: أوًال

  )٢(.الرھن یشترط فیھ الرضا، وال یتحقق الرضا من فاقد العقل
   وبناء على ھذا الشرط ال یصح الرھن وال االرتھان من الصبي مطلقًا، :البلوغ: ثانیًا

ازوا  وخ�الف ف�ي ذل�ك الحنفی�ة والمالكی�ة فأج�      )٣(.وھذا ھو م�ذھب ال�شافعیة والحنابل�ة    
 )٤(. الممیز وارتھانھ وصححوه بشرط إذن الوليالصبيرھن 
رش��یدًا ال حج��ر علی��ھ، وبالت��الي ال ی��صح ) الم��رتھن وال��راھن( أن یك��ون العاق��د :ثالث��ًا

وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ ال�شافعیة        . الرھن من السفیھ والمفلس ؛ ألنھم�ا محج�ور علیھم�ا          
، أم��ا عن��د )٦(ھ ب��إذن ال��ولي ، وعن��د المالكی��ة ی��صح رھ��ن وارتھ��ان ال��سفی)٥(والحنابل��ة

 )٧(.الحنفیة فیصح رھنھ وارتھانھ بدون إذن الولي
      ولع��ل ال��راجح م��ن ھ��ذه األق��وال ھ��و ق��ول م��ن ق��ال بج��واز رھن��ھ وارتھان��ھ ب��إذن  
الولي؛ ألنھ إذا كان تحت إشراف الولي وبإذنھ ، فھو تصرف مأمون، وال یفضي إلى     

 .ضیاع المال
  :لشروط ما یأتي     ومما ذكر الفقھاء من ا

  . أن یكون العاقد مختارًا:رابعًا
 أن یك��ون للعاق��د والی��ة الت��صرف بالمل��ك واإلذن، وذل��ك ب��أن یك��ون مالك��ًا لم��ا :خام��سًا

  .یتصرف فیھ أو مأذونًا لھ بالتصرف فیھ
 الحریة، وذلك بأن یكون الراھن والمرتھن حرًا ، فال یصح الرھن واالرتھان             :سادسًا

  .من العبد
  )٨(.ن یكون العاقدان من أھل التبرع أ:سابعًا

                                                           

، ول�و ذك�رت تف�صیل ذل�ك كل�ھ لط�ال       وذلك ألن الفقھاء قد اختلفوا في كثیر من ھذه ال�شروط وف�ي م�سائل تتعل�ق بھ�ا               )  ١(
 .وقد نوقشت ھذه الشروط في بحوث كثیرة فلتراجع لمن أراد االستزادة. المقام،

، ومغن��ي المحت��اج  ) ٦/١٢٦(، حاش��یة الخرش��ي)٥/١٩٥(ب��دائع ال��صنائع ، الكاس��اني :  انظ��ر)  ٢(
 ).٣/١٥٥٣(، كشاف القناع ، البھوتي )٦/٤٤٦(، المغني البن قدامة )٢/١٢٢(الشربیني 

المقن����ع م����ع ال����شرح الكبی����ر واإلن����صاف   ). ٢/١٢٢(مغن����ي المحت����اج ، لل����شربیني  : انظ����ر)  ٣(
)١٢/٣٨٨(، 
، حاش�یة الدس�وفي عل�ى ال�شرح الكبی�ر ، الدس�وقي          )٥/١٩٥(بدائع الصنائع، الكاس�اني   :  انظر)  ٤(
)٣/٢٣١.( 
، المغن��ي ) ٤/٢٣٧(، نھای�ة المحت�اج ، الرمل�ي    )٢/١٢٢(مغن�ي المحت�اج ، ال��شربیني   :  انظ�ر )  ٥(

 ). ٣/١٥٥٣(، كشاف القناع ، البھوتي ) ٦/٤٤٦(البن قدامة 
 ). ٣/٢٣١(حاشیة الدسوفي : انظر)  ٦(
 ).٦/١٤٧(حاشیة ابن عابدین :  انظر)  ٧(
 .، وما بعدھا١٦٧الرھن في الفقھ اإلسالمي ، مبارك محمد الدعیلج ، :  انظر)  ٨(



 

 

 - ٢٩٩٥ - 

 )١(.))الذي یقدم العین المرھونة((: والطرف الثانى المدین الراھن وھو
 )٢(.))المدین الذي جعل المال وثیقة بالدَّین((:      وُعرِّف كذلك بأنھ

 )٣(.))من دفع وثیقة بحق علیھ إلى من لھ الحق((     وُعرِّف كذلك بأنھ 
ن ال�راھن، ھ�و أح�د أط�راف عق�د ال�رھن، ف�إن م�ا س�بق ذك�ره م�ن                           وبما أن الم�دی   

 .أحكام وشروط في الدائن المرتھن تنطبق علیھ في الغالب
     ف��إن الفقھ��اء عن��دما تح��دثوا ع��ن أط��راف عق��د ال��رھن ق��د دمج��وا ب��ین ال��راھن         

  .والمرتھن تحت مسمى العاقدان، ولم تختلف أحكامھا في كثیر من المسائل

راب اطا  

 نرد ا صا ا   

 الفقھ اإلسالمى كغیره من العق�ود ل�ھ خ�صائص تمی�زه ع�ن غی�ره م�ن                 فيعقد الرھن   
   :یليالعقود،والتى یمكن أن تتجلى فیما 

فعقد الرھن یعد عقدا الزم�ا م�ن جھ�ة ،وج�ائزا م�ن جھ�ة أخ�رى        :من جھة اللزوم   -١
لرج��وع عن��ھ إال بموافق��ة   ،فھ��و الزم م��ن جھ��ة ال��راھن ،فل��یس ل��ھ ف��سخ ال��رھن وا      

 وق�ت  أي ف�ي المرتھن ،أما من جھة المرتھن فھو عقد جائز ،فیجوز لھ ف�سخ ال�رھن      
 ذم��ة ال��راھن ، لی��ستوفى دین��ھ من��ھ عن��د تع��ذر   ف��ي ال��ذي،إذ إن ال��رھن لتوثی��ق دین��ھ 

  )٤.(االستیفاء من المدین ،فإذا ما قرر تنازلھ عن الرھن فال یمنع منھ حینئذ 
 ذم���ة ف���ي ال���ذيفعق���د ال���رھن غایت���ھ توثی���ق ال���دین     :رھن الغای���ة م���ن عق���د ال���   -٢

الراھن،لیستوفى دینھ منھ عند تعذر الوفاء من المدین ،وتمكین الراھن م�ن ح�صولھ           
 الحال ، لیتمكن م�ن ق�ضاء حوائج�ھ دون اللج�وء إل�ى      فيعلى ما یحتاج إلیھ من مال     

  )٥.(وسائل محرمة ،أو مضرة بالدین 
إذ إن المقصود من الرھن كما تقدم اس�تیفاء ال�دین    :أن كل ما جاز بیعھ جاز رھنھ        -٣

من المرھون أو من قیمتھ ،عند تعذر الوفاء من المدین ،فإذا كان مم�ا ال ی�صح بیع�ھ            
  )٦.( ألجلھا شرع الرھن التيانتفت ھذه الحكمة 

یبطل بتلف المرھون ب�ل یظ�ل متعلق�ا بذم�ة الم�دین ، س�واء أك�ان تلف�ھ            أن الدین ال  -٤
ن المرتھن أم ال ،وعلى المرتھن ضمان المرھون إن ك�ان تلف�ھ بتع�د           بتعد أو تفریط م   

یضمن ،ألن ید المرتھن على المرھون  منھ أو تفریط ،أما إذا لم یتعد أو یفرط فإنھ ال     
  )٧.(ید أمانة 

                                                           

 .٢٤شافعي عبد الرحمن عوض، صعقد الرھن في الشریعة اإلسالمیة، ال)  ١(
 ).٩٤٢(، مادة ٣٢٤مجلة األحكام الشرعیة، أحمد عبد اهللا القاري ، ص)  ٢(
  .١٦٧الرھن في الفقھ اإلسالمي ، مبارك الدعیلج ، ص)  ٣(
 ) ومابعدھا ٦/٥٨ج(، والحاوى الكبیر للماوردى ) ٢/٨٧ج( المھذب للشیرازى -٤
 ) ومابعدھا٥/٢٠٥(، وحاشیة الروض المربع البن قاسم ) ٦/٢٥٣ج( بدائع الصنائع للكاسانى - ٥
 ) ٤/٣٨٤(، والمغنى ) ٦/٥٣٧( ، ومواھب الجلیل ) ٢/٤٠٦( المھذب للشیرازى -٦
، ومعون�ة أول�ى النھ�ى       ) ٦/٣ج(، والح�اوى الكبی�ر للم�اوردى        ) ٩/٢٤٥ج( المدونة لإلمام مال�ك      -٧

 ) ٤/٣٤٥(البن النجار 



 

 

 - ٢٩٩٦ - 

  : حال إفالس المدین أو موتھ فيإیفاء الدین الموثق بالرھن  -٥
 ب�ثمن ال�رھن   ل�ي ھ ف�إن الم�رتھن أو   إذا مات الراھن أو أفلس وعلیھ دین أكثر من مال  

 المحاصة ،فإن وف�اء المرھ�ون بع�د بیع�ھ     فيایدخل  لسداد دینھ من بقیة الغرماء ،ول    
 م�ال المی�ت   ب�اقي الدین الموثق بھ كان كذلك ،وإن زاد من قیمتھ شیئا فإنھ�ا ت�رد إل�ى       

 المحاصة ،وإن نقصت قیمتھ عن س�داد ال�دین فإن�ھ یأخ�ذ كام�ل           فيأو المفلس الداخل    
  )١.( المحاصة فيبقى من دینھ یدخل بھ مع الغرماء  قیمة المرھون ،وما

  

  املبحث الثانى

   الفقه اإلسالمىيف القبض وحكمه تعريف

  :وفیھ ثالثة مطالب

  اطب اول

   ا ا اض و رف

  :وفیھ فرعان
  . اللغة والفقھ اإلسالمى فيتعریف القبض :الفرع األول

  : منھا معانيبعدة القبض جاء 
واألرض جمیع��ا " قول��ھ تع��الى ف��يتمك��ن الی��د عل��ى ال��شئ وتأك��د ملك��ھ كم��ا ج��اء     -١

  )٢"(قبضتھ یوم القیامة والسموات مطویات بیمینھ
واهللا یقبض ویبصط وإلیھ " قولھ تعالى في اللغة مصدر ضد البسط كما فيالقبض -٢

  )٣"ترجعون 
  )٤"(قبضت قبضة من أثر الرسول ف" قولھ تعالى فيالقبض بمعنى األخذ كما -٣
 قولھ في الحدیث عن الظل وإزالتھ برفع أسبابھ   فيالقبض بمعنى اإلزالة كما جاء      -٤

  )٥"(ثم قبضناه إلینا قبضا یسیرا "تعالى 
ھو عبارة عن التخلیة بین المرھون والمرتھن وتمییزه عما : االصطالح فيوالقبض  

یت�صور إال ب�ذلك      ،ألن الق�بض فی�ھ ال     عداه مع تمك�ین الم�رتھن م�ن وض�ع الی�د علی�ھ               
).٦(  

  :وینقسم القبض إلى قسمین 

                                                           

 ) ٤/١٩٨ (  المبدع شرح المقنع البن مفلح-١
 ) ٩٧( جزء من اآلیة – سورة الزمر -٢
 ٢٤٥ - سورة البقرة -٣
  ٩٦ اآلیة –سورة طھ -٤
 ٤٧ جزء من اآلیة – سورة الفرقان -٥
 ) ٤/٢٤٧ج( المغنى البن قدامة - ٦



 

 

 - ٢٩٩٧ - 

 الق���بض الت���ام الم���درك ،وی���تم تق���دیر أي ،الح���سيوھ���و الق���بض   :الحقیق���يالق���بض 
المق��درات بالكی���ل وال��وزن والع���د وال��زرع ونق���ل المنق��والت كال���سیارات والط���ائرات     

  .اقد فیھ إلى مكان آخر  تم التعالذي من مكانھا والحیواناتواألثاث ،ومواد البناء 
 الحقیق�ي  والم�راد ب�ھ التخلی�ة ، وھ�و یق�وم مق�ام الق�بض               التقدیري أو   الحكميالقبض  

 الواق��ع ،وذل��ك ل��ضرورات وم��سوغات  ف��يوین��زل منزلت��ھ وإن ل��م یك��ن متحقق��ا ح��سا  
  )١ .(الحقیقيتقتضى اعتباره تقدیرا وحكما ،وترتیب أحكام القبض 

  
  ھ اإلسالمى  الفقفيحكم القبض :الفرع الثانى 

  : اشتراط قبض المرھون لصحة الرھن على ثالثة أقوالفياختلف الفقھاء 
 ال�راجح  ف�ي  –ذھب جمھور الفقھاء من الحنفی�ة ،وال�شافعیة ،والحنابل�ة       :القول األول 

 ل��زوم ال��رھن ،وعلی��ھ فعق��د ال��رھن قب��ل الق��بض  ف��يإل��ى أن الق��بض ش��رط )٢(-عن��دھم
ن ،فال یجبر الراھن على إتمامھ ،فیمكن�ھ   حق الراھفيمنعقد وصحیح لكنھ غیر الزم     

  .بعده  الرجوع عنھ قبل تسلیم المرھون إلى المرتھن ال
إل�ى أن الق�بض    )٣( ذھب بع�ض الحنفی�ة ،وبع�ض الحنابل�ة ،والظاھری�ة      :القول الثانى 

ش��رط ل��صحة ال��رھن ،وعلی��ھ فعق��د ال��رھن قب��ل الق��بض باط��ل ،فی��شترط ق��بض الع��ین    
 مجل�س  ف�ي إلیج�اب والقب�ول ،ف�إن ق�بض المرھ�ون      المرھونة فى مجلس العقد عق�ب ا  

  .أخر بطل العقد 
 ذھب المالكی�ة إل�ى أن الق�بض ش�رط لتم�ام ال�رھن ،وعلی�ھ فعق�د ال�رھن           :القول الثالث 

ی��تم إال  ینعق�د وی��صح ویل��زم باإلیج�اب والقب��ول،ولیس لل��راھن الرج�وع عن��ھ ،لكن��ھ ال   
  )٤.(بالقبض 

یل�زم رھن�ھ إال    ك�ان مك�یال أو موزن�ا ال      ذھ�ب بع�ض الحنابل�ة إل�ى أن م�ا          :القول الراب�ع  
  )٥.(بالقبض ،وفیما عداھما یلزم بمجرد العقد 

 دا  

  :استدل أصحاب القول األول بالكتاب ،والمعقول 
  )٦"(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة "فقولھ تعالى  :أما الكتاب 

                                                           

 التعاقد بالوسائل المستحدثة فى الفقھ اإلس�المى دار الفك�ر الج�امعى     –محمد سعید الرمالوى    /  د - ١
 ) ٢١٨ص(م ٢٠٠٧

، وشرح فتح ) ٦/٢٠٧ج( ،وبدائع الصنائع ) ٢/٩٧(، واالختیار لتعلیل المختار ) ٣/٣٧( تحفة الفقھاء -٢
، والح��اوى الكبی��ر للم��اوردى ) ٢١/٦٨ج(،والمب��سوط للسرخ��سى ) ومابع��دھا٩/٦٦ج(الق��دیر الب��ن الھم��ام 

وشرح منتھى اإلردات   ،  ) ٥/١٤٩ج(، واإلنصاف للمرداوى    ) ٣/١٣٩ج(،واألم لإلمام الشافعى    ) ٧/٩٧ج(
 ) ٤/٢١٩( ، والمبدع ) ٢/٢٣٢ج(
/ ٨ج(، والمحل��ى الب��ن ح��زم ) ٥/١٥٠ج(،واإلن��صاف للم��رداوى ) ١/٥٢٣ج( أحك��ام الق��رآن للج��صاص -٣

٨٨ ( 
 ) ٣٢٤/ ١٢ج(،والمدونة الكبرى ) ٨/١٠٠ج(، والذخیرة للقرافى ) ٦/٥٥٣ج( مواھب الجلیل للحطاب -٤
 ) ٤/٢١٦( المغنى -٥
 ) ٢٨٣( جزء من اآلیة –قرة  سورة الب-٦



 

 

 - ٢٩٩٨ - 

 الرھن بالقبض ،فلو لزم بدونھ لم�ا  أن اهللا تعالى علق   :وجھ الداللة من اآلیة الكریمة      
كان للتقیید بھ فائدة ،وكالم اهللا تعالى منزه عن ذلك ،فدل ھ�ذا عل�ى أن ال�رھن الیل�زم          

  .إال بالقبض
فأم��ا داللت��ھ عل��ى ص��حة العق��د قب��ل الق��بض ف��ألن اهللا س��بحانھ وتع��الى س��مى األعی��ان    

ن�ھ ل�و ل�م یك��ن    المطلق�ة رھان�ا ،وھ�ذه الت�سمیة ت��دل عل�ى ص�حة العق�د قب�ل الق��بض ،أل        
  .صحیحا ما أطلق علیھ ھذا االسم 

وأما داللتھ على عدم لزوم�ھ قب�ل الق�بض وعل�ى لزوم�ھ بع�ده أن�ھ ل�و ك�ان الزم�ا قب�ل                
  )١.(القبض لما كان للتقید بھ فائدة 

  
یق��وم عل��ى المعون��ة والمنفع��ة    :أيإن ال��رھن عق��د تب��رع أو إرف��اق    :المعق��ول وأم��ا

لى إمضاء العقد وعدم الرجوع فی�ھ ،ف�دل ھ�ذا عل�ى             ،فیفتقر إلى القبول لیكون دلیال ع     
  )٢.(یلزم إال بالقبض كالقرض والھبة  أن الرھن ال

  .واستدل أصحاب القول الثانى بالقرآن ،والمعقول 
  )٣"(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة "أما القرآن فقولھ تعالى  

  :ووجھ االستدالل من وجھین 
واستشھدوا "تقدم من قولھ تعالى  معطوف على ما" ان مقبوضةفرھ"قولھ تعالى -١

" شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء
فلما كان استیفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشھود واجبا وجب أن یكون )٤(

ت�صح ش�ھادة    كم�ا ال كذلك حكم الرھن فیما شرط لھ م�ن ال�صفة ،ف�ال ی�صح إال علیھ�ا         
الشھود إال عل�ى األوص�اف الم�ذكورة ،إذ ك�ان ابت�داء الخط�اب متوجھ�ا إل�یھم ب�صیغة                   

  .األمر المقتضى لإلیجاب
إن حكم الرھن مأخوذ من اآلی�ة الكریم�ة ،واآلی�ة إنم�ا أجازت�ھ بھ�ذه ال�صفة ،فغی�ر                   -٢

  )٥ .(جائز إجازتھ على غیرھا ،إذ لیس ھھنا أصل آخر یوجب جواز الرھن غیر اآلیة
ی�دل عل�ى أن الق�بض ش��رط      اآلی�ة م�ا  ف�ي ون�وقش ھ�ذا بع�دم الت�سلیم ب�ذلك فإن�ھ ل�یس        

 ص�ورة معین�ة     ف�ي ،وإنما یدل على أن القبض من كمال التوثقة ،ألن اهللا تع�الى ذك�ره               
  )٦ "(مقبوضةوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان "

توثی��ق لحق��وقھم ،ف��ذكر  وفق��ھ ھ��ذه اآلی��ة أن اهللا تع��الى ذك��ر لعب��اده أعل��ى درج��ات ال     
 ،وم�ن المعل�وم أن�ھ تقب�ل ش�ھادة رج�ل         وام�رأتین شاھدین رجلین ،ثم نقلھم إل�ى رج�ل         

                                                           

  )٤/٢٤٧( المغنى -١
، ) ٢/١٢٨ج(، ومغنى المحت�اج     ) ٥/٦٧ج(، ودرر الحكام لعلى حیدر      )٩/٦٦( شرح فتح القدیر     -٢

 ) ٢٣٦/ ٤ (قدامھ، والمغنى البن ) ٣٣١/ ٣ج(، وكشاف القناع ) ١٩٥/ ٣ج (للشافعيواألم 
 ) ٢٨٣(جزء من اآلیة – سورة البقرة -٣
 ) ٢٨٢(جزء من اآلیة –قرة  سورة الب- ٤
والف�روع الب�ن مفل�ح    ) ١٠/٧٢(،ورد المحتار البن عابدین    ) ١/٥٢٣ج( أحكام القرآن للجصاص     -٥
  ) ٤/١٦٣ج(
 ) ٢٨٣جزء من آیة ( سورة البقرة -٦



 

 

 - ٢٩٩٩ - 

وام��رأتین ول��و م��ع وج��ود رجل��ین ولك��ن ال��رجلین أو ك��د ،ب��ل ویج��وز ب��شھادة ویم��ین  
یق�ال   المدعى ،فال یقال إن ظاھر اآلیة عدم قبول ذلك ،فكذلك الرھن غیر المقبوض ال 

إن ال��رھن المقب��وض أزی��د وثیق��ة ل��صاحب ال��دین ،وم��ا ل��م  :یق��ال إن��ھ ل��م یثب��ت ،ب��ل : 
  )١.(یقبض لم تنفھ اآلیة 

وعل��ى ف��رض الت��سلیم ب��داللتھا عل��ى اش��تراط الق��بض ،ف��إن اآلی��ة ل��م تب��ین ن��وع ھ��ذا     
االشتراط ،ھل ھ�و اش�تراط ل�صحة ال�رھن أم للزوم�ھ ؟ب�ل ھ�ذا معن�ى زائ�د ع�ن دالل�ة                         

  . اآلیة 
یقة للمرتھن بدینھ ،ولو صح غیر مقبوض لبطل معنى فألن الرھن وث :وأما المعقول 

 ال وثیق�ة للم�رتھن فیھ�ا ،وإنم�ا جع�ل            الت�ي الوثیقة وكان بمنزلة س�ائر أم�وال ال�راھن          
 یده بدینھ ،فیكون عن�د الم�وت أو اإلف�الس أح�ق ب�ھ م�ن                 فيوثیقة لھ لیكون محبوسا     

ر الغرم�اء فی�ھ   معن�ى فی�ھ وھ�و وس�ائ      یده كان لغوا الفيسائر الغرماء ،ومن لم یكن      
  )٢.( منھ الشرعيیتحقق المقصود  سواء ،فھذا یضعف الرھن وال

  :واستدل أصحاب القول الثالث المالكیة بالقرآن والمعقول
  )٣"(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة "أما القرآن فقولھ تعالى 

ث س�ماه رھن�ا   الموص�وف ،حی�   فقد جعل اهللا تعالى الرھن صفة للقبض ،والصفة غی�ر     
أرھنتك ولم یسلمھ إلیھ ،ف�دل   :قبل أن یقبض ولیست صفة الزمة وإال لما صح قولھ           

أوف�وا  "ھذا على أن القبض شرط لتمام الرھن ،فیلزم الراھن باإلقب�اض بقول�ھ تع�الى             
  .فتسلیمھ للمرھون من الوفاء بالعقد " بالعقود

 منھما عقد یلزم قبل القبض فقد قاسوا الرھن على البیع بجامع أن كال:وأما المعقول 
  )٤.(،فكما أن البیع یلزم قبل القبض ،فكذلك الرھن 

  :واستدل أصحاب القول الرابع 
 المك�یالت والموزون�ات دون غیرھ�ا        ف�ي بالقیاس على البی�ع ،فكم�ا أن الق�بض واج�ب            

یج�ب ب�القبض فی�ھ     ،فال یصح التصرف فیھا ببیع ونحوه قبل قبضھا ،فكذلك الرھن ال   
  )٥.( غیرھا في وال یجبمكیالت والموزونات لیلزم العقد ، الفيإال 

    ارا ارأي

 الراجح ھو رأى جمھور الفقھاء ،وذلك لقوة أدلتھم ،وألن الرھن من الرأيوأرى أن 
،وأی�ضا ألن اآلی�ة الكریم�ة وص�فت     .عقود التبرعات أو اإلرفاق ،ف�ال ی�تم إال ب�القبض        

 العق�ود الالزم�ة     فيیھ ،ثم إن القاعدة العامة      الرھن بأنھ مقبوضا مما یفید أنھ شرط ف       

                                                           

 ط دار ال���وطن بالری���اض الطبع���ة األول���ى – المخت���ارات الجلی���ة م���ن الم���سائل الفقھی���ة لل���سعدى  -١
 ) ٩٧ص( ھـ ١٤١٥

 ) ٩/٦٨(، وشرح فتج القدیر ) ٢١/٦٨(، والمبسوط ) ١/٥٢٣(م القرآن للجصاص  أحكا- ٢
  ) ٢٨٣(جزء من اآلیة – سورة البقرة -٣
) ٣٢٤/ ١٢ج(، والمدون��ة الكب��رى ) ٦/٥٥٣ج(،ومواھ��ب الجلی��ل ) ٨/١٠١ج(ال��ذخیرة للقراف��ى -٤

 ) ٢/٢٧٣ج(،والفواكھ الدوانى 
  )٢/١٧(والكافى البن قدامة ) ٤/٢١٦( المغنى -٥



 

 

 - ٣٠٠٠ - 

 العق�ود ،وألن�ھ   ب�اقي أن لزومھا یكون بمجرد العقد ،فكذلك عقد الرھن یلزم كم�ا تل�زم           
 ذلك فتح باب لكل متحی�ل ،فی�ستدین مقاب�ل ال�رھن ،ف�إذا      فيلو قلنا بعدم اللزوم ،لكان      

 بعدم لزوم الرھن  بعد إبرام عقد الرھن تحایل على المرتھن وتحججاستدانةقبض ما 
،لكونھ غیر مقبوض ،وباع المرھون ،واضطر المرتھن عندئ�ذ إم�ا إل�ى اختی�ار ف�سخ         
عقد الدین المضمون بالرھن إذا كان الرھن مشروطا أو إلى الرضا بالعقد دون توثقھ 

  .،وما كان ذریعة إلى تضییع الحقوق والتالعب فیھا فإنھ یمنع 

ب اطا  

و نونرض ا  ا ا   

 قبض المرھون ھو المرتھن أو نائبھ أصالة أو فياتفق الفقھاء على أن من لھ الحق 
 ق���بض المرھ���ون ،ألن ف���يی���صح أن یوك���ل الم���رتھن ال���راھن أو نائب���ھ    وكال���ة ،وال

 ید الراھن أو فيیتم ذلك مع بقاء المرھون  المقصود من القبض تأمین المرتھن ،وال
  )١.(وكیلھ 

 حكم�ھ رھ�ن مال�ھ    ف�ي  ،وم�ن  لل�ولي  یج�وز فیھ�ا   التيمن ھذا الحكم الحاالت     ویستثنى  
 الق�بض  طرف�ي عند المحجور علیھ ،وارتھان مال المحجور علیھ عن�ده ،حی�ث یت�ولى             

  .  العقد طرفيكما یتولى 
ولكن ھل یجوز أن یتفق الراھن و المرتھن على وضع المرھون فى ید شخص ثال�ث       

  یسمى العدل ؟یختارانھ فیقبضھ ویحفظھ عنده و
  : ذلك على قولین فيفقد اختلف الفقھاء 

ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء الحنفیة،والمالكیة،وال��شافعیة،والحنابلة إل��ى أن��ھ   :الق��ول األول
یجوز للراھن والمرتھن أن یضعا المرھ�ون ف�ى ی�د الع�دل ،ویق�وم قب�ضھ مق�ام ق�بض                     

  ٢.المرتھن 
ى لیلى وعطاء إلى أن�ھ الیج�وز         ذھب الظاھریة وبعض الفقھاء كابن أب      :القول الثانى   

للراھن والمرتھن أن یضع المرھون فى ید عدل ،فإذا وضع فى یده فال یك�ون ال�رھن       
  )٣.(مقبوضا 

 دا  

  .استدل جمھور الفقھاء بالقرآن ،والمعقول 
  )٤"(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة "أما القرآن فقولھ تعالى 

                                                           

، )٨/١٤٤ج( ، وال��ذخیرة للقراف��ى ) ٢/١٢٩ج(، ومغن��ى المحت��اج )٩/١٢٩( ش��رح ف��تح الق��دیر -١
 )  ٢/٨٦ج(،ومنار السبیل البن ضویان ) ٣/٣٣١ج(، وكشاف القناع )٧/٢١٥ج(والحاوى الكبیر 

،والمغن��ى الب��ن قدام��ة  ) ٢١/٧٨ج(، والمب��سوط ) ٩/٣٦٠ج(  الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ى  -٢
 ) ٢٥٣/ ٤ج(
 ) ٨/٨٨ج(  المحلى البن حزم -٣
 ٢٣٣ جزء من اآلیة –سورة البقرة -٤
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 دا و  

هللا تعالى اشترط قبض المرھون دون أن یفصل ب�ین ق�بض الم�رتھن وب�ین ق�بض          أن ا 
  )١.(العدل ،فعموم اآلیة یقتضى جواز قبض كل واحد منھما 

  : واستدلوا بالمعقول فقالوا
  أن المرھون إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقیقة ،ألن العدل وكیل عن 

  )٢.(المرتھن وقبضھ للمرھون كقبض المرتھن 
  :أدلة الظاھریة 

  .استدل الظاھریة ومن وافقھم بالكتاب ،والسنة ،والمعقول
  )٣"(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضة "أما القرآن فقولھ تعالى 

  :وجھ الداللة 
أن اهللا تعالى ذكر القبض ف�ى ال�رھن م�ع ذك�ره المت�داینین ول�م ی�ذكر الع�دل ،ف�دل ھ�ذا                

  .ھون فى ید العدل والقبضھ لھ على أنھ الیصح وضع المر
ص��لى اهللا علی��ھ  – أن النب��ى -رض��ى اهللا عنھ��ا –وأم��ا ال��سنة فح��دیث ال��سیدة عائ��شة   

  ) ٤" (اشترى من یھودى طعاما ورھنھ درعھ  "-وسلم
  :وجھ الداللة 

ع�داه    س�لم ال�درع إل�ى الم�رتھن ،ف�دل عل�ى أن م�ا               –صلى اهللا علیھ وسلم     – النبيأن  
  )٥.( قبض الشئ المرھون من العدل وغیره الیجوز لھ
  :واستدلوا بالمعقول فقالوا

أن الع��دل یرج��ع عن��د اس��تحقاق المرھ��ون عل��ى ال��راھن إذا اخت��ار الم��ستحق ت��ضمینھ  
المرتھن ،وقبض ال�راھن باط�ل باالتف�اق         ،فدل ھذا على أن العدل وكیل عن الراھن ال        

  )٦.(فكذلك العدل

   ارا ارأي

ور الفقھاء من أن العدل یقوم مقام المرتھن فى  الراجح ھو رأى جمھالرأيوأرى أن 
ی�د الع�دل كی�د     "القبض ،وق�د اخت�ارت المجل�ة العدلی�ة رأى الجمھ�ور وص�اغت قاع�دة                 

  )٧" (المرتھن 

                                                           

، واالن���صاف للم���رداوى  )٣/٥٢٥ج(،وأحك���ام الق���رآن للج���صاص  ) ٦/٢٠٧(  ب���دائع ال���صنائع  - ١
 )  ٥/١٥٠ج(
، والمغن��ى ) ٧/١٠٢(، والح��اوى الكبی��ر ) ٢١/٧٨ج(، والمب��سوط ) ٦/٢٠٨ج( ب��دائع ال��صنائع  -٢
)٤/٢٣٩ ( 
 ٢٣٣جزء من اآلیة  –سورة البقرة -٣
 ) ١٩٦٣(، رقم الحدیث ) ٢/٧٢٩( كتاب البیوع – صحیح البخارى -٤
 ) ٨٨/ ٨ج( المحلى البن حزم -٥
 ) ٨/٨٨ج(، والمحلى البن حزم ) ٣٦٠/ ٩ج( الجامع ألحكام القرآن للقرطبى  - ٦
 ) ٧٥٢( المادة – مجلة األحكام العدلیة -٧
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  اطب اث

  ا ارون  ا ا ض 

رھ�ون  اتفق الفقھاء من الحنفیة ،والمالكیة ،والشافعیة ،والحنابل�ة عل�ى أن ق�بض الم            
  )٢.(بین المرتھن والمرھون )١(غیر المنقول یكون بالتخلیة 

وقد اتفق الفقھاء أیضا على أن قبض العق�ار یك�ون بالتخلی�ة والتمك�ین م�ن الت�صرف                 
،وھذا االتفاق ھو على وجھ العموم ،ولبعض الم�ذاھب تف�صیل ف�ى الم�سألة أبین�ھ                 )٣(

  :على النحو التالى 
ر اإلذن م�ن الب�ائع للم�شترى بق�بض المبی�ع ،ف�ال         اشترط  الحنفیة صدو    :الشرط األول 

  )٤.(یكفى عندھم التخلیة بل البد من أن یصاحبھا إذن بالقبض 
اش�ترط ال�صاحبین م�ن الحنفی�ة ك�ون المبی�ع المخل�ى قریب�ا ،ف�إن ك�ان                    :الشرط الث�انى    

  )٥.(بعیدا لم یحصل القبض بالتخلیة 
عتب��را فی��ھ التق��دیر بال��ذرع أو  اش��ترط ال��شافعیة زرع العق��ار إذا ك��ان م:ال��شرط الثال��ث
  )٦.(بغیره المعتبر
  )٧.(اشتراط الشافعیة تسلیم مفتاح العقار:الشرط الرابع 

ویمكن لنا أن نعلق على ھذه الشروط بأن القبض جاء مطلقا فى الشرع ،فیرج�ع فی�ھ       
  )٨.(إلى العرف ،والعرف جار على أن تخلیة العقار قبض لھ 

لت التخلیة ،وتمكن المشترى م�ن المبی�ع بإزال�ة       وعلى ھذا فالصحیح أنھ متى ما حص      
  .الموانع فقد حصل القبض 

  :وأما إذا كان المرھون منقوال فقد اختلف الفقھاء فى كیفیة قبضھ على قولین 
 ظ�اھر الروای�ة وھ�و األص�ح عن�دھم وبع�ض ال�شافعیة               ف�ي ذھب الحنفیة    :القول األول 

دون النقل والتحویل ،فإذا حصلت  قبض المنقول المرھون بالتخلیة في یكتفيإلى أنھ 

                                                           

التمكین من إثبات الید بارتفاع الموانع ،وذلك ب�أن یف�تح   رفع المانع من القبض ،أو    : التخلیة ھى    -١
مایترت�ب عل�ى   ) التخلی�ة  (لھ ب�اب ال�دار ،أو ی�سلم إلی�ھ مفاتیحھ�ا ألن�ھ یترت�ب عل�ى الق�بض الحكم�ى                    

 ) ١٢٨/ ٢ج(مغنى المحتاج .القبض الحقیقى 
، ) ٧/١٣٢ج(، والح��اوى الكبی��ر  ) ٨/١٠٠(، وال��ذخیرة للقراف��ى  ) ٦/٢١٤ج(  ب��دائع ال��صنائع  -٢

 ) ٣٣١/ ٣(وكشاف القناع 
، والف��روع ) ٩/٣٣٣ج(، والمجم��وع ) ٦/٤١٣ج(،والت��اج واإلكلی��ل ) ٥/٢٤٤(  ب��دائع ال��صنائع -٣
 ) ٤/١٤٠ج(
،وال��ذخیرة للقراف��ى  ) ٤/٥٦٢( ، ورد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار    ) ٦/١٢٤( ب��دائع ال��صنائع  - ٤
 ) ٣/٣٣١ج(، وكشاف القناع )٢/١٢٨ج(، ومغنى المحتاج ) ٨/١٠٠ج(
 ) ٢٧٩/ ٦ج(،وشرح فتح القدیر ) ٢١٩ص(  مجمع الضمانات للبغدادى -٥
 ) ٢/٢٧٩( ،وحاشیة البجیرمى على المنھج ) ٣/١٧٣( حاشیة الجمل على شرح المنھج -٦
 ) ٤/٤١٠ج( تحفة المنھاج - ٧
 ) ٤/٧٩(،وتبیین الحقائق ) ٦/٢١٥ج( العنایة شرح الھدایة للبابرتى -٨
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 ف�ي التخلیة صار الراھن مسلما والم�رتھن قاب�ضا ،ألن التخلی�ة وح�دھا تعتب�ر إقباض�ا        
  )١.(الشرع والعرف 

ألن الشارع أطلق القبض ،وأناط بھ أحكاما ،ولم یبینھ ،وال         "یقول الخطیب الشربینى    
  )٢"(لھ حد فى اللغة ،فیرجع فیھ إلى العرف 

ذھب أبویوسف من الحنفی�ة والمالكی�ة وأكث�ر ال�شافعیة والحنابل�ة إل�ى                :القول الثانى   
أن قبض المنقول المرھ�ون یك�ون بالنق�ل والتحوی�ل م�ع التخلی�ة ،ف�إن ك�ان ثوب�ا فی�تم            
قبضھ بتناولھ ،وإن كان حلیا فیتم قبضھ بنقلھ ،وإن كان مكیال أو موزن�ا فی�تم قب�ضھ                   

  )٣.(بكیلھ أو وزنھ 
  :واستدلوا بما یلى

فین�صرف إل�ى الق�بض      "فرھ�ان مقبوض�ة     "لقبض ورد مطلق�ا ف�ى قول�ھ تع�الى           أن ا -١
الحقیقى وھو الیتحقق إال بالنقل ،أما التخلیة فالذى یتحق�ق بھ�ا الق�بض الحكم�ى ،ف�ال           

  .یكتفى بھ 
 أن الرھن یترتب علیھ إنشاء ضمان على المرتھن لم یك�ن ثابت�ا قب�ل العق�د ،فالب�د          -٢

ث ال�ضمان كال�شأن ف�ى الغ�صب ،بخ�الف البی�ع ف�إن               فیھ من تمام القبض بالنقل ،لیحد     
الذى یترتب علیھ إنما ھو نقل الضمان من البائع إلى المشترى ،فیكتفى فیھ بالتخلی�ة         

).٤(  

 رارأى اا  

وأرى أن الرأى الراجح ھو الرأى األول ، ألن�ھ یتف�ق م�ع المعق�ول تم�شیا م�ع طبیع�ة                      
  .التعامل وسرعتھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ) ٥/٧١ج(، ودرر الحكام )ابعدھا وم٢١/٦٨ج( المبسوط -١
 ) ٢/٤٦٧( مغنى المحتاج - ٢
، ) ٣/١٤١ج( ، واألم لل��شافعى ) ٨/١٠٠ج(، وال��ذخیرة للقراف��ى  ) ٩/٦٩( ش��رح ف��تح الق��دیر   - ٣

 ) ٥/١٥٠(واإلنصاف للمرداوى 
، وددر ) ٢١/٦٩(، والمب�سوط  ) ١٠/٧٣(ورد المحتار الب�ن عاب�دین   ) ٩/٦٩( شرح فتح القدیر     -٤

 ) ٥/١٥٠(، واإلنصاف ) ٤/٢٣٩(، والمغنى ) ٢/١٢٨(ومغنى المحتاج ) ٢/٧١(الحكام 
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  املبحث الثالث

   أو اإلذن به قبض املرهونيفختالف الراهن واملرتهن ا

   الفقه اإلسالمىيف 

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

   ا ا ض ارون اف اران وارن 

 قبض العین المرھونة فقال المرتھن قب�ضتھ  فيإذا حدث نزاع بین الراھن والمرتھن       
  : ھذه المسألة على ثالثة أقوال في وأنكر الراھن ،فقد اختلف الفقھاء

 أصل القبض ف�القول ق�ول م�ن ینفی�ھ      في ذھب الحنفیة إلى أنھ إذا اختلفا        :القول األول 
 بقائھ ف�إن اتفق�ا عل�ى خروج�ھ م�ن الق�بض ،واختلف�ا        فيمع یمینھ ، وإن كان الخالف     

  .نكره المرتھن فالقول قول المرتھ عوده إلیھ بأن ادعى الراھن عودة القبض وأنفي
 االنتف�اع ب�الرھن   ف�ي  الضمان كما ل�و أذن ال�راھن للم�رتھن    فيوإن اتفقا على دخولھ    

كلبس الثوب المرھون فقد خرج من ض�مان ال�رھن ،ث�م اختلف�ا بع�د ذل�ك ف�ى خروج�ھ                     
  )١.(فالمرتھن یدعى خروجھ من الضمان والراھن ینكر فالقول قول الراھن 

 ھ�و ال�راھن فھ�و ینك�ر ل�زوم العق�د            ینك�ر الق�بض    ال�ذي أنھ إن كان    :ودلیلھم على ذلك    
 ینك�ر الق�بض ھ�و الم�رتھن فھ�و ینك�ر            ال�ذي ،والقول قول المنكر مع یمینھ ،وإن ك�ان         

  )٢.( ضمانھ فیكون القول قولھ مع یمینھ فيدخولھ 
إذا اختلف البائع والم�شترى ف�ى الق�بض ب�أن ق�ال الب�ائع قب�ضتھ وق�ال         "قال الكاسانى  

شترى ،ألن الب��ائع ی��دعى علی��ھ وج��ود الق��بض  الم��شترى ل��م أقب��ضھ ف��القول ق��ول الم��  
وتقرر ال�ثمن وھ�و ینك�ر ،وألن ع�دم الق�بض أص�ل والوج�ود ع�ارض فك�ان الم�شترى               
متم��سكا باألص��ل ،والب��ائع ی��دعى أم��را عارض��ا فك��ان الظ��اھر ش��اھدا للم��شترى فك��ان    

  )٣"(القول قولھ مع یمینھ 
یمنع م�ن الق�بض    ل ماذھب المالكیة إلى أنھ إن حصل النزاع بعد حصو      :القول الثانى 

من فلس،أو موت ،أو جنون أو م�رض ال�راھن المت�صل ب�الموت فی�دعى الم�رتھن أن            
یختص ب�ھ ع�ن الغرم�اء ول�و ش�ھد       حیازتھ قبل حصول ھذه الموانع لم یقبل قولھ وال    

 وض�ع ال�رھن تح�ت ی�ده والب�د م�ن البین�ة ویكف�ى ش�اھد واح�د ویم�ین                       الذيلھ األمین   
   )٤.(ق للغرماء صدق المرتھنالمرتھن ،وإن لم یتعلق بھ ح

                                                           

 ) ١٠/١٩٢ج(، تكملة شرح فتح القدیر ) ٦/١٥٦ج( بدائع الصنائع -١
 ) ٦/٥١٦ج(، وحاشیة ابن عابدین ) ٦/١٧٤ج( المرجع السابق -٢
 ، ) ٥/٢٤٨ج(  بدائع الصنائع -٣
، والق�وانین  ) ٨/١٥٦( ، والذخیرة للقرافى    )ومابعدھا٦/١٥٤ج (– الخرشى على مختصر خلیل      -٤

 ) ٣٢٥ص(الفقھیة 
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أن األصل عدم تقدم القبض على ھذه الموانع ،وذلك كمسألة ال�صدقة توج�د              :ودلیلھم  
  )١.( صحتھ فيبید المتصدق علیھ بعد موت المتصدق ویدعى قبضھا 

  : كیفیة البینة على قولین فيثم اختلف المالكیة 
وجود الم�انع ویك�ون أح�ق ب�ھ         أنھ یكفى أن تشھد البینة لھ بالحوز للرھن قبل           :األول

معاینتھ��ا ،ألن��ھ ص��ار مقبوض��ا   ی��شترط ح��ضور البین��ة للحی��ازة وال  م��ن الغرم��اء ،وال
  .وبھقال الباجى ،قال الخرشى وبھ العمل

 ذل��ك إال ب��شھادة البین��ة عل��ى التح��ویز أو ت��شھد أنھ��ا عاین��ت     ف��يیكتف��ى  ال :والث��اني
  )٢.(ونة ما یدل على القولین الراھن سلم الرھن للمرتھن وھو قول اللخمى وفى المد

  )٣.(ذھب الشافعیة والحنابلة إلى أن القول قول من ھو بیده مع یمینھ :القول الثالث
  :واستدلوا بما یلى 

 ید الراھن فاألصل معھ وھو عدم اإلقباض ،ولم یوجد ما ی�دل عل�ى           فيأنھ إن كان    -١
 ی�ده إال بع�د   ف�ي  یح�صل  خالفھ ،وإن كان فى ی�د الم�رتھن ،فق�د وج�د الق�بض لكون�ھ ال          

  )٤.(قبضھ 
  )٥.(أن الید قرینة دالة على صدقة من ھو بیده -٢

   ارا ارأي

 ی�د ال�راھن   في یرى أنھ إن كان الرھن الذي الثالث   الرأي الراجح ھو    الرأيوأرى أن   
 یده دلیل على عدم قبض الم�رتھن ل�ھ ،وإن ك�ان ال�رھن ف�ى ی�د الم�رتھن                 فيفوجوده  

  . قبضھ لھ فحصولھ فى یده دلیل على

ب اطا  

  اراط ون اض وص ارن

أن یودع شخص عند شخص آخر ماال ،ث�م احت�اج ص�احب األش�یاء      :وصورة المسألة   
المودع��ة م��اال م��ن ذل��ك ال��شخص ،فطل��ب األخی��ر رھن��ا ل��ذلك ،فق��ال ھ��ذا المحت��اج خ��ذ   

  ماعندك لى رھنا وثیقة لدینك ،فھل یكتفى بالقبض السابق ؟
ذھب الحنفیة ،والمالكیة ،وأكثرالحنابلة إلى أنھ یكتفى بالقبض ال�سابق     :الرأى األول 

  )٦.(عن قبض الرھن والحاجة لقبض جدید 

                                                           

 ) ٦/٢٤٦ج( الذخیرة للقرافى -١
،والمدونة الكب�رى  ) ٦/١٥٥(والخرشى على مختصر خلیل ) ومابعدھا٦/٥٦٢ج( مواھب الجلیل    - ٢
 ) ٢/٢٤٨(،وبدایة المجتھد ) ١٢/٣٢٧(
 ) ومابعدھا٣/٣٣٣(ناع ،  وكشاف الق) ١/٣٢٣ج(،والمھذب ) ٤/١١٧ج( روضة الطالبین -٣
 ) ٦/٤٥٤( المغنى -٤
 ) ومابعدھا٣/٣٣٤( ،وكشاف القناع ) ٤/٥٣٣( فتح العزیز شرح الوجیز -٥
 ) ٣/٣١٥(وكشاف القناع ) ٣/٢٣٦(، وحاشیة الدسوقى ) ٦/١٤٢ج( بدائع الصنائع -٦
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  :قال السرخسى 
إن المرھ��ون إذا ك��ان مقبوض��ا عن��د العق��د فین��وب ع��ن ق��بض ال��رھن إذا تج��انس         " 

ع��ن  قوت��ھ ،وإذا اختلف��ا ن��اب األعل��ى ف��يالقب��ضان ب��أن ك��ان ك��ل منھم��ا مم��اثال لألخ��ر  
   )١" (األدنى 

ویرى المالكیة أن أى قبض سابق سواء كان قبض أمانة أو ضمان یح�ل مح�ل ق�بض        
  )٢.(الرھن ،ألن المقصود من القبض حیازة المرھون وھو محاز من قبل ومحقق 

ذھ��ب ال��شافعیة وبع��ض الحنابل��ة إل��ى أن��ھ الب��د م��ن تجدی��د إذن ال��راھن  :ال��رأى الث��انى 
ی��صیر ال�شئ رھن��ا مقبوض�ا حت��ى تم�ضى م��دة     ھ الب�القبض الث��انى فھ�م ی��شترطون أن�   

یتأتى قبضھ فیھا ،فإن كان منقوال فبمضى م�دة النق�ل ،وإن ك�ان مك�یال فبم�دة اكتیال�ھ                  
فیھا ،وإن كان غیر منقول فبمدة التخلی�ة وأم�ا إذا ك�ان غائب�ا ع�ن الم�رتھن ل�م ی�صر                       

  مقبوضا حتى یوافیھ ،ثم تمضى مدة یمكن قبضھ 
  )٣.(فیھا 

 األول ،ألن الھدف من الرھن ھو االستیثاق بال�دین    الرأي الراجح ھو    يالرأوأرى أن   
  .،وھو حاصل بالفعل فال حاجة إلى تكرار القبض

  اطب اث

   ا اض  )٤(اف اران وارن  اذن 

  :وفیھ فرعان 
  . الفقھ اإلسالمى فيمن صور اإلذن بالقبض : الفرع األول

ص�ورة الغ�صب وھ�و أن ی�دعى ال�راھن الغ�صب ب�أن ق�ال الم�رتھن               :ألول�ى   الصورة ا 
قبضتھ عن الرھن ،وقال الراھن غصبتھ وھو بید المرتھن ،وق�د اختل�ف الفقھ�اء ف�ى                

  :ھذه الصورة على ثالثة أقوال 
إلى أن وج�ود الع�ین ف�ى ی�د الم�رتھن قب�ضا              ) ٥(ذھب الحنفیة والمالكیة    :القول األول   

،وبن�اء علی�ھ   ) ١(ا ،ألن قبضھا غصبا ینوب عن قبضھا رھنا لھا ،ولو كان ذلك غصب 

                                                           

 ) ٧٠/ ٢١( المبسوط - ١
 ) ٢/٢٤٨(، وبدایة المجتھد ) ٣/٢٣٦(حاشیة الدسوقى - ٢
 ) ٣/٤٢٢(،وشرح األزھار ) ٣/٣٢٠(، وكشاف القناع ) ٢/١٢٩(نى المحتاج  مغ-٣
أذن�ت  :صریح ،وداللة ،فأما اإلذن الصریح فھ�و أن یق�ول ال�راھن        :إذن الراھن فى القبض نوعان      -٤

لك فى القبض أو رضیت بھ ، أو یأمر المرتھن بقبض الرھن بأن یقول لھ اقبض ونحوه ،أم�ا اإلذن          
ن یقبض المرتھن المال المرھون فى مجلس العقد أمام الراھن الذى سكت ولم        داللة أو ضمنا فھو أ    

یعترض ،فھذه داللة على اإلذن فى القبض وبالتالى یصح قبض الم�رتھن ،ذل�ك أن اإلیج�اب ب�الرھن              
ی��دل عل��ى إرادة األث��ر ال��ذى یترت��ب علی��ھ العق��د ،والیك��ون إال ب��القبض ،فك��ان اإلیج��اب إذن��ا ب��القبض   

) ٢/١٢٨(مغن��ى المحت��اج . عق��د البع��ده ،فق��د یتغی��ر رأی��ھ بع��د انتھ��اء المجل��س   ض��منا ف��ى مجل��س ال 
 ) ٦/١٣٨ج(،وبدائع الصنائع 

 القبض عند المالكیة لیس بشرط فى انعقاد الرھن وصحتھ والفى لزومھ بل ینعق�د وی�صح ویل�زم                -٥
 ) ٨/١٠٠( الذخیرة للقرافى –ثم ثم یطالب المرتھن باإلقباض ویجبر الراھن علیھ 



 

 

 - ٣٠٠٧ - 

ل��و ق��ال ال��راھن غ��صبتھ وق��ال الم��رتھن قب��ضتھ ع��ن ال��رھن ف��ال إش��كال ،ألن ق��بض       
  .الغصب ینوب عن قبض الرھن 

  :قال الكاسانى 
 یرجع إلى نفس القبض فھو أن المرھون إذا كان مقبوضا عند العقد فھل            الذيوأما  "

 ،فاألصل فیھ ما ذكرنا فى باب البیوع والھبة أن القبضین ینوب ذلك عن قبض الرھن
  )٢" (إذا تجانسا ناب أحدھما عن اآلخر وإذا اختلفا ناب األعلى عن األدنى 

  .وقد وافق المالكیة الحنفیة على أن وجود العین فى ید الغاصب قبض لھا 
م��ساك القی��اس عل��ى م��ا إذا باع��ھ من��ھ أو وھب��ھ من��ھ،والجماع اإلذن ف��ى اإل  :ووجھ��ھ 

  .المناقض لمنع الغصب ،وإذا تعلق الحكم بعلة زال بزوالھا 
  :قال القرافى 

والیلزمنا إذا لم یأذن لھ فى القبض فإن ال�رھن ی�صح ،وی�سقط ض�مان الغ�صب ألن�ھ        "
  )٣"(مقبوض عنده قبل الرھن 

ذھب الشافعیة فى وجھ ،وبعض الحنابلة إل�ى أن الق�ول ق�ول الم�رتھن                :القول الثانى   
  )٤ (مع یمینھ

واستدلوا على رأیھم ھذا بأن الظاھر ی�شھد للم�رتھن ،ألن العق�د موج�ود كم�ا أن ی�ده               
  )٥.(على الرھن 

  .وقالوا أیضا إن األصل عدم الغصب 
  .بأن األصل أیضا عدم الرھنیة  :ونوقش 
  )٦.(بأن الرھنیة تقوى جانبھا بوجود الدین على الراھن  :وأجیب 

ج�ھ ،والحنابل�ة ف�ى ال�صحیح عن�دھم إل�ى أن الق�ول         ذھب الشافعیة فى و  :القول الثالث 
  .قول الراھن بیمینھ 

  :قال المرداوى 
وھو ال�صحیح ج�زم ب�ھ ف�ى الح�اویین وج�زم ب�ھ ف�ى الرعای�ة ال�صغرى ف�ى الودیع�ة                       "

والعاریة ،وقدمھ فى الغصب ،وقدمھ فى الفائق فى الودیع�ة والعاری�ة ،وج�زم ب�ھ ف�ى                 
  )٧"(المغنى والشرح 

                                                                                                                                                     

 ) ٦/١٤٢( دائع الصنائع  ب-١
 ) ٦/١٤٢( المرجع السابق -٢
 ) ٢/٥٨٥ج(،وبلغة السالك ) ٨/١١٤( الذخیرة للقرافى -٣
 وتحقی��ق م��ذھب ال��شافعیة ف��ى ھ��ذه الم��سألة أن لھ��م وجھ��ان عن��د أص��حاب اإلم��ام ال��شافعى األول  -٤

الروض�ة  ماذكرناه وھو أن الق�ول ق�ول الم�رتھن م�ع یمین�ھ ،وھ�و وج�ھ ض�عیف ض�عفھ الرافع�ى ف�ى             
 انظ��ر –أن الق��ول ق��ول ال��راھن بیمین��ھ وھ��و أص��ح ال��وجھین  : ووص��فھ بال��شذوذ ، والوج��ھ الث��انى 

 ) ٤/٥٣٣(، وفتح العزیز ) ٤/١١٧ج(روضة الطالبین 
 ) ٦/٤٥٤( المغنى - ٥
 ) ٤/٢٢٨( تصحیح الفروع -٦
 ) ٤/٢٢٨ (– مطبوع مع الفروع – تصحیح الفروع -٧
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اھن منك�ر ،والیم�ین یم�ین المنكر،كم�ا أن األص�ل ع�دم ل�زوم ال�رھن              واستدلوا بأن ال�ر   
  )١.(فترجح بھذا جانب الراھن 

 رارأى اا  

وأرى أن الرأى الراجح ھو الرأى الثالث ألن الراھن ھو المنكر والمعروف أن الق�ول           
  .قول المنكر مع یمینھ 

ضھ ع��ن جھ��ة أن یق��ول الم��رتھن ق��بض ال�رھن وی��دعى ال��راھن قب�� :ال�صورة الثانی��ة  
أخرى مأذون فیھا غی�ر ال�رھن ك�أن یق�ول أودعتكھ�ا أو أعرت�ك أو إكتریت�ھ م�ن ف�الن                 

  :،فھذه الصورة اختلف الفقھاء فیھا على أربعة أقوال 
ذھب المالكیة إلى أن القول قول مدعى نفى الرھنیة مع یمینھ سواء كان :القول األول

 بم�ا إذا ل�م ت�صدقھ    –ن المالكی�ة     م –ھو الراھن أو المرتھن ،وقید ھذا القول اللخمى         
العادة فإن صدقتھ العادة فالقول قول�ھ كبی�اع الخب�ز وش�بھھ ی�دفع إلی�ھ الخ�اتم ونح�وه                    

  )٢.(،ویدعى الرھنیة فالقول قولھ والیقبل قول صاحبھ أنھ ودیعة 
ب��أن نف��ى الرھنی��ة ھ��و األص��ل فم��ن ادع��ى خ��الف األص��ل فعلی��ھ البین��ة ،       :واس��تدلوا 

ى الغال�ب ھ�و المال�ك ،وق�د ی�دعى نفیھ�ا م�ن ھ�ى بی�ده وی�دعى           ومدعى نفى الرھنیة ف�   
  )٣.(اإلیداع ألجل أن یسقط الضمان عن نفسھ فیما یضمنھ المرتھن

ذھب الحنفیة إلى أنھ إذا ادعى المرتھن قبضا دون قبض الرھن فالقول :القول الثانى 
ا ق��ول ال��راھن وأم��ا إذا ادع��ى علی��ھ قب��ضا مث��ل ق��بض ال��رھن أو أق��وى ف��ال أث��ر لھ��ذ      

  .االختالف ،إذ القبضان ینوب أحدھما عن األخر 
وعلى ھذا فإنھ كما یرى الحنفیة أنھ لو كان المرھون فى ید المرتھن ودیعة أوعاریة 
فإن ھذا القبض الینوب عن قبض الرھن ،ألن قبض الرھن وإن كان قبض أمان�ة ف�ى            

والعاری�ة فإن�ھ   حق العین إال أنھ إذا ھلك یھلك مضمونا بالدین ،بخالف قبض الودیعة         
قبض أمانة فال ینوب عن قبض الرھن ،إذ األدنى الینوب عن األعلى ،وعلى ھذا فل�و     
تنازعا فقیاس قولھم فى البی�ع إذا اختلف�ا الب�ائع والم�شترى والع�ین ف�ى ی�د الم�شترى              
ودیعة أو عاریة أن القول قول البائع ،ألن األصل عدم القبض ،وألن الق�بض ع�ارض          

  )٤.(ینفیھ فیكون القول قول من 
 أن الق�ول ق��ول ال�راھن م��ع یمین��ھ وھ�و أص��ح ال�وجھین عن��د ال��شافعیة     :الق�ول الثال��ث 

  )٥.(،وأحد الوجھین عند الحنابلة 

                                                           

، والك���افى ) ٣/٣٣٤(،وك���شاف القن���اع ) ٤/٥٣٣( العزی���ز ، وف���تح) ٤/٢٩٩( نھای���ة المحت���اج -١
)٢/١٦٣ ( 
 ) ٥/٤٨٨(، ومنح الجلیل ) ٣/٢٥٨ (– مطبوع مع حاشیة الدسوقى – الشرح الكبیر -٢
 ) ٤/١٤٥( المدونة -٣
 ) ٦/٢٤٨( بدائع الصنائع للكاسانى -٤
) ٤/٢٢٨( انظ��ر ت��صحیح الف��روع   – ذك��ر ص��احب الف��روع أن��ھ الوج��ھ ال��صحیح عن��د الحنابل��ة       -٥

 ) ٣/١٧٥(، واألم )٦/٢٠١(،والحاوى
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  )١.(واستدلوا بأن األصل عدم اللزوم ،وعدم إذنھ فى القبض عن الرھن 
ون��وقش ھ��ذا ال��دلیل ب��أن قرین��ة ال��دین تق��وى قرین��ة الم��رتھن ،واألص��ل ع��دم العاری��ة   

دیعة ونحوھما ،ولو سلم بأن األصل ع�دم الرھنیى�ة لك�ن یتق�وى جانبھ�ا بوج�ود                   والو
الدین على الراھن ، إذ قد عارض ھ�ذا األص�ل ظ�اھر ق�وى وھ�و وج�ود العق�د وال�دین             

).٢(  
أن القول قول الم�رتھن وھ�و أح�د ال�وجھین عن�د ال�شافعیة ،والحنابل�ة               : القول الرابع   

).٣(  
أذون فیھ ،وال�راھن یری�د ص�رفھ إل�ى جھ�ة أخ�رى       واستدلوا بأنھما اتفقا على قبض م   

  )٤.(وھو خالف الظاھر لتقدم العقد المحوج إلى القبض 

 رارأى اا  

وارى أن القول الراجح ھو القول وذلك ألن األصل عدم الرھنیة فیتق�وى ب�ذلك جان�ب                
  .المرتھن على الراھن 

  .بالقبضاختالف الراھن والمرتھن فى استمرار اإلذن : الفرع الثانى 
إذا أذن ال��راھن ف��ى ق��بض ال��شئ المرھ��ون وقب��ل الق��بض ح��دث خ��الف بینھم��ا ،فق��ال   

  .لم ترجع :رجعت عن اإلذن قبل أن تقبضھ ،وقال المرتھن :الراھن 
  فما الحكم فى ھذه المسألة ؟ 

ذھب جمھور الفقھاء الحنفیة ،والشافعیة ،والحنابل�ة إل�ى أن الق�ول ف�ى ھ�ذه الم�سألة        
 الحقیقة أننى لم أجد نصا عند الحنفیة یصرح بھذا الرأى ،ولكن�ى      قول المرتھن ،وفى  

  )٥.(اعتمد على القاعدة الفقھیة عندھم أن األصل بقاء ماكان على ما كان 
  )٦.(واستدلوا بأن األصل عدم الرجوع 

وألن الرھن قبل القبض لیس بالزم والیجبر علیھ الراھن ،ول�ذلك ك�ان الب�د م�ن إذن�ھ                   
  . التنازع فى بقاء اإلذن فالقول قول المرتھن فى القبض ،فإذا حصل

فالحنفیة والحنابل�ة ی�رون ل�صحة اإلذن ب�القبض أن یك�ون م�ستمرا ،وبن�اء عل�ى ھ�ذا                    
ال��شرط ف��إن الم��رتھن إذا رد ال��رھن باختی��اره إل��ى ال��راھن ،أو أع��ادة إلی��ھ بإع��ارة أو   

ن�د الحنفی�ة   إیداع أو إجارة أو اس�تخدام أو رك�وب داب�ة أو س�یارة م�ثال بط�ل ال�رھن ع              
  )٧.(وزال لزوم الرھن ،وبقى العقد عند الحنابلة كأن لم یوجد فیھ قبض 

                                                           

 )٤/٥٣٣( فتح العزیز -١
 ) ٤/٢٢٨(،وتصحیح الفروع ) ٦/٤٥٤(  المغنى -٢
 وذكر بعض الحنابلة أن ھذا الوجھ  یكون ھو الوجھ الصحیح بشرط أن یكون على المرتھن م�ن             -٣

 تصحیح الفروع –ھن الدین مایرھن علیھ ،وذلك ألن وجود الدین قرینة تقوى قول المرتھن فى الر          
 ) ٤/٣٠٠( ، ونھایة المحتاج ) ٤/٢٢٨(
 ) ٤/٣٠٠( نھایة المحتاج -٤
، والك��افى ألب��ى محم��د ) ٤/١١٧ج(،وروض��ة الط��البین ) ١/٦١(  األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  - ٥

 ) .٢/١٦٣(ھـ ١٣٩٩ الطبعة الثالثة –موفق الدین المقدسى 
  - المرجع والموضع السابق - الكافى  -٦
 ) ٣/٣١٩(، وكشاف القناع ) ٦/١٣٥ج( بدائع الصنائع -٧
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  املبحث الرابع

   الفقه اإلسالمىيفستدامة القبض حكم ا

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  ن  زة ا ارون وق ار

 ل��دفع وتعن��ى حی��ازة الم��رتھن أو نائب��ھ للمرھ��ون وض��ع ی��د أى منھم��ا عل��ى المرھ��ون
  )١.(الراھن نحو اإلسراع لوفاة الدین لكى یخلص المال المرھون من الحبس 

وقد اتفق الفقھاء على أن إنتقال حیازة المرھون إلى المرتھن شرطا لثبوت حق�ھ ف�ى     
  .الحبس ، رغم االختالف الحاصل حول دور إنتقال الحیازة فى العقد المنشئ للحبس

لحیازة الم�ستمرة لح�ین الفك�اك ض�روریة لقی�ام           أن ا "-من الحنفیة –فقد ذكر القدورى    
وتوثی��ق ال��دین ب��العین ال یك��ون إالبحی��ازة الع��ین  ) ٢(ح��ق الم��رتھن بح��بس المرھ��ون 

المرھونة من قبل المرتھن، أي بحبسھا لدى المرتھن وم�ن ین�وب عن�ھ ف�ي الح�بس،             
ألن تحق���ق أث���ر عق���د ال���رھن وھ���و الح���بس ال ی���تم ب���دون انتق���ال احی���ازة المرھ���ون    

  ).٣(نللمرتھ
  : وقد انقسم الفقھ االسالمي بدور انتقال الحیازة في عقد الرھن إلى رأیین

 ذھ��ب الحنفی��ة إل��ى أن حی��ازة الم��رتھن للم��ال المرھ��ون رك��ن ف��ي عق��د    :ال��رأي األول
الرھن، ومن ثم یترتب على تخلفھ بطالن العقد، وذلك البطالن یعني عدم إمكان ثبوت 

  ).٤(حق المرتھن بحسب المرھون
 ذھب اإلمامیة وبعض الزیدیة إلى أن انتق�ال حی�ازة المرھ�ون للم�رتھن               : الثاني الرأي

أو نائبھ شرط في عقد الرھن، لكن أصحاب ھذا الرأي اختلفوا في طبیعة ھ�ذا ال�شرط     
  :ووردت عبارتھم في بیان تلك الطبیعة بأربعة إتجاھات

  . نظر إلى الحیازة على انھا شرط صحة:األول
انتقال الحیازة شرط لزوم لعقد الرھن، ف�إن انتقل�ت الحی�ازة إل�ى               نظر إلى أن     : الثاني

المرتھن أو النائب عنھ ثبت للمرتھن ح�ق الح�بس، وھ�و ال�رأي الم�رجح ل�دى فقھ�اء           
  .الشافعیة

إلى أن حیازة المرتھن للمال المرھون ھ�و ش�رط تم�ام، فینعق�د العق�د          :االتجاه الثالث 
  ).٥(ن تلك اآلثار على تلك الحیازةلكن الیترتب علیھ جمیع آثاره، بل یتوقف م

                                                           

 ) ٢٣٣/ ٤ج( حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر -١
 ) ٥١٦(  الجوھرة النیرة في شرح مختصر القروري -٢
   ) ٣/٢٣٨ج(  الروض المربع -٣
، ب��دائع ال��صنائع  )٨/٨٨ج(، المحل��ى  )٥١٦(  الج��وھرة النی��رة ف��ي ش��رح مخت��صر الق��روري     -٤
 . )٦/١٣٧ج(
 . طبعة دار الكتب االسالمیة، ایران  ) ٢٥/١٠٠ج(  جواھر الكالم شرح شرائع االسالم -٥
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ذھب المالكیة إلى أن انتقال الحیازة شرط النفاذ عقد الرھن ف�ي ح�ق          :االتجاه الرابع 
الغیر، وعلى ذلك فإن العقد یفرض عل�ى ال�راھن إلتزام�ًا بت�سلیم الم�ال المرھ�ون إل�ى                  

  ).١(المرتھن، وھذا التسلیم ھو ما یرتب للمرتھن حق حبس المرھون
آلراء یتب��ین لن��ا أن الحی��ازة ض��روریة لقی��ام ح��ق الم��رتھن بح��بس ح��ق      وم��ن ھ��ذه ا 

المرھ��ون، س��واء كان��ت ھ��ذه الحی��ازة ركن��ًا أم ش��رطًا ف��ي ال��رھن، ألن ع��دم تحق��ق          
الحیازة، یعني عدم امكانیة حق المرتھن بالحبس عند م�ن یق�ول بركنی�ھ الحی�ازة ف�ي               

  .عقد الرھن

ب اطا  

ا دازة اض واا ا   

  :اختلف الفقھاء فى مدى وجوب استدامة قبض المرتھن للمرھون على قولین 
ذھب الحنفیة ،والمالكیة ،والحنابلة إلى أن استدامة القبض واجبة ،ف�إن  :القول األول   

زالت ید المرتھن أو العدل عن المرھون زال ل�زوم عق�د ال�رھن عن�د الحنابل�ة ،وبط�ل        
لحنفی���ة فیختل���ف ذل���ك ح���سب ن���وع الت���صرف وش���خص  عن���د المالكی���ة ،بینم���ا عن���د ا

المتصرف إلیھ ،فإذا قام المرتھن أو العدل بإعارتھ أو إیداعھ لل�راھن أو ألجنب�ى ف�إن       
ضمانھ یسقط ،فلو ھلك فى ید الراھن أو األجنبى ھلك مجان�ا أى ب�ال س�قوط ش�ئ م�ن          

أى المرتھن –الدین مع بقاء العقد ،ویعود الضمان إذا عاد قبضھ ،أما إذا قام أحدھما    
 بتأجیره إلى الراھن نفسھ فإن اإلجارة تبطل ،وعقد الرھن یبق�ى ،وی�سقط        –أو العدل   

ض��مانھ ، أم��ا إذا ق��ام الم��رتھن ببیع��ھ أو ھبت��ھ أو ت��أجیره ألجنب��ى غی��ر ال��راھن بط��ل    
  )٢.(الرھن ،أما بیعھ وھبتھ للراھن نفسھ فغیر متصور 

قبض لیس شرطا فى لزوم ال�رھن وال        ذھب الشافعیة إلى أن استدامة ال     :القول الثانى   
  فى

  )٣.( صحتھ 

 دا  

  : األول بما یلى الرأياستدل أصحاب 
أن معنى الرھن فى اللغة الحبس والثبوت ،فإذا ل�م یثب�ت وی�دوم الیك�ون رھن�ا لغ�ة           -١

  .،واألحكام الشرعیة تثبت على وفق معانیھا اللغویة 
  . كذلك فى االستدامة أن القبض كما أنھ شرط فى االبتداء ،فإنھ شرط-٢
أن حكم الرھن ھو ثبوت ی�د االس�تیفاء للم�رتھن ،ویل�زم منھ�ا الح�بس ال�دائم ،وإذا            -٣

  خرج المرھون عن مرتھنھ فقد تخلف حكم الرھن ،والحقوق تثبت لتحقیق آثارھا 

                                                           

 ). ٥/٢٤٥ج(، الخرشي على مختصر خلیل   )٣/٢٣١ج( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  -١
 ) ٤/٢١٨(، والمغنى ) ١/٢١٣ج(، والقوانین الفقھیة ) ٦/٥١٠(  رد المحتار -٢
 ) ٦/١٣ج( الحاوى الكبیر -٣
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  )١.(الشرعیة ،وإال فال تعتبر 
  :واستدل أصحاب القول الثانى بالسنة ،والمعقول 

  :استدلوا بما یلى أما السنة ،فقد 
الیغل�ق ال�رھن ،ھ�و ل�صاحبھ ال�ذى رھن�ھ       " ق�ال  –صلى اهللا علیھ وسلم –أن النبى   -١

  )٢"(،لھ غنمھ ،وعلیھ غرمھ 
أنھ علی�ھ ال�صالة وال�سالم أخب�ر أن ال�رھن الیغل�ق أى الیح�بس ،وف�ى          :وجھ الداللة  

ماه اس��تدامة الق��بض ح��بس دائ��م ل��ھ ،وأض��یف ال��رھن إل��ى ال��راھن ب��الم التملی��ك ،وس�� 
صاحبا لھ على اإلطالق ،فیقت�ضى أن یك�ون ھ�و المال�ك لل�رھن مطلق�ا رقب�ة وانتفاع�ا                     

  .وحبسا 
ال�رھن یرك�ب بنفقت�ھ    "مارواه أبو ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم ق�ال      -٢

إذا كان مرھونا ،ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا ،وعلى الذى یركب ویشرب 
  )٣" (النفقة 

  :لة وجھ الدال
 جع�ل ال�رھن مركوب�ا ومحلوب�ا ،والیخل�و أن      –ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     –أن رسول اهللا    

یك��ون ذل��ك لل��راھن أو للم��رتھن ،فل��م یج��ز أن نجع��ل ذل��ك للم��رتھن ،ألن��ھ جع��ل عل��ى     
الراكب والشارب نفقة الرھن ،والنفقة واجبة على الراھن دون المرتھن ،فثب�ت بھ�ذا              

 بذلك مستحقا إلزالة ید الم�رتھن عن�ھ ،وم�ع        أن المقصود بذلك جوازه للراھن ،فصار     
  .ذلك لم یرتفع حكم الرھن عنھ ،فثبت أن استدامة قبضھ لیست شرطا فى صحتھ 

 رارأى اا   

وأرى أن الرأى الراجح ھو الرأى األول ألنھ إذا رجحن�ا رأى اش�تراط الق�بض ل�صحة                  
  .الرھن فألن نرجح فكرة استدامة القبض للرھن من باب أولى 

  
  
  
  

                                                           

( ،وال����ذخیرة للقراف����ى  ) ومابع����دھا ٦٤/ ٦( ، وتبی����ین الحق����ائق  ) ٦/١٤٥(  ب����دائع ال����صنائع  -١
 ) ومابعدھا٨/١٢٤
) ٢٩٢١( رق���م الح���دیث –ھ���ذا إس���ناد ح���سن مت���صل :  أخرج���ھ ال���دار قطن���ى ف���ى س���ننھ وق���ال - ٢
 ) ٢٤٤١رقم ( باب الیغلق الرھن – كتاب الرھون –،وسنن ابن ماجھ ) ٣/٤٣٧ج(
 ب��اب ال��رھن مرك��وب  – كت��اب ال��رھن –لبخ��ارى ف��ى ص��حیحھ م��ن روای��ة أب��ى ھری��رة     أخرج��ھ ا-٣

 ) ٢٥١٢رقم الحدیث (ومحلوب 
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  املبحث اخلامس

   الفقه اإلسالمىيفحقات املرهون مشول القبض ملل

ویقصد ب�ذلك أن الق�بض إذا ت�م فإن�ھ ی�شمل المرھ�ون وملحقات�ھ ، ونب�ین ف�ي مطال�ب                  
  :ملحقات المرھون ،وخالف الفقھاء فى دخولھا فى الرھن فیما یلى 

  اطب اول

   ا ا ارن  ت ادار ارو ودو

یشمل أرضھا وجمیع بنائھا ،وكل منقول ات�صل بھ�ا    اتفق الفقھاء على أن رھن الدار     
 حك�م أج�زاء ال�دار ،فتق�اس     ف�ي وثبت فیھا كاألبواب والساللم والرفوف المثبتة ،ألنھا       

   )١.(علیھا 
أم��ا المنق��والت المنف��صلة ع��ن ال��دار ،كمفت��اح القف��ل المثب��ت ف��ى ال��دار والبك��رة     

صوبة ،فقد اختل�ف الفقھ�اء ف�ى دخولھ�ا ف�ى رھ�ن ال�دار عل�ى               والساللم غیر المن  
  :قولین 

ذھ�ب الحنفی�ة ،وال�شافعیة إل�ى أن�ھ یلح�ق بال�دار المنق�والت المنف�صلة           :القول األول  
عن الدار مما كان فى مصلحتھا أو توق�ف االنتف�اع بال�دار علیھ�ا ،فتك�ون رھن�ا معھ�ا                  

 المنف�صلة ع�ن ال�دار مم�ا ل�م یك�ن             ،كمفتاح القفل المثبت فى الدار ،بخالف المنق�والت       
من مصالحھا ،كالدلو والبكرة ،والساللم غیر المنصوبة والرفوف غیر المثبتة ،فإنھا            

  )٢.(التلحق بالدار ،فال تكون رھنا معھا 
بأن النصوص ل�م تح�دد مای�دخل ف�ى ال�دار وم�ا الی�دخل ،ف�المرجع عندئ�ذ                  :واستدلوا  

ھم عل��ى الع��رف ف��ى ھ��ذه الم��سألة     یك��ون للع��رف ،وق��د توس��ع الحنفی��ة ف��ى اعتم��اد      
  )٣.(،فیدخلون فى الدار كل ما دل العرف على دخولھ فیھا مع تغیر الزمان والمكان  

  .فقبض الدار یشمل كل مالحقاتھا مما دل علیھ العرف وفق الرأى األول 
ذھ��ب المالكی��ة والحنابل��ة إل��ى ع��دم إلح��اق المنق��والت المنف��صلة ع��ن  :الق��ول الث��انى 
إن كانت من مصالحھا ،كمفتاح القفل المثب�ت ،واس�تثنى بع�ض المالكی�ة              الدار ،حتى و  

المف��اتیح ،فألحقوھ��ا بال��دار ،وبع��ضھم اس��تثنى ال��سلم إن ك��ان یحت��اج إلی��ھ ف��ى ص��عود  
  )٤.(غرفھا العلویة وإن لم یكن مثبتا أو متصال بھا 

  
  
  
  

                                                           

 ) ٤/٢٥٣(،والمغنى ) ٤٩٧/ ٤(،ومواھب الجلیل ) ٨/٢٧٦( البحر الرائق -١
 ) ٣/٣٤٥(، وروضة الطالبین ) ١/٢٠٩(  درر الحكام شرح غرر األحكام -٢
 ) ٨/٢٧٦(رائق ،والبحر ال) ٢١٢ /١( درر الحكام -٣
 ) ٥/٥٥( ، واإلنصاف ) ٣/١٧٤(  حاشیة الدسوقى -٤
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 ف�ي صال بالقیاس على المنفصل عنھا لغیر م�صلحتھا ،كال�دلو بج�امع االنف�        :واستدلوا  
  )١.(كل منھما 

    ارا ارأي

 األول ،وذل��ك ألن قاع��دة الع��رف تحك��م ك��ل م��ا ل��م  ال��رأي ال��راجح ھ��و ال��رأيوأرى أن 
تحدده نصوص ال�شریعة ،فیرج�ع فی�ھ إل�ى الع�رف لتحدی�ده ،والقاع�دة الفقھی�ة ت�نص                    

  )٢"(المعروف عرفا كالمشروط شرعا "على أن 
لن�اس ،فق�د یتع�ارفون عل�ى دخ�ول ش�ئ ف�ى        كما أن قول الحنفیة یراعى تغیر أعراف ا   

الدار نص الفقھاء على خروجھ ،أو خروج شئ ن�صوا عل�ى دخول�ھ ، وع�رفھم أول�ى        
  .یوجد فى ذلك نص شرعى  بالمراعاة طالما ال

ب اطا  

 وء ودراس وااا ا  ضن وارا   

اتفق الفقھاء على شمول عقد الرھن الوارد على أرض ماعلیھا من غراس وبناء إذا 
نص العقد على ذلك ،واختلفوا فى العق�د ال�ذى ل�م ی�نص عل�ى دخ�ول الغ�راس والبن�اء           

  )٣.(فى األرض المرھونة على قولین 
ذھب الحنفیة ،والمالكیة ،ووجھ عند الحنابلة إلى أن�ھ ی�دخل ف�ى رھ�ن         :القول األول   

  )٤.(رض مافیھا من شجر أو بناء األ
ذھب الشافعیة ،والحنابلة فى وجھ إل�ى أن�ھ الی�دخل ف�ى رھ�ن األرض                :القول الثانى   

  )٥.(مافیھا من بناء وشجر إال إذا اشترط فى العقد 

 دا  

استدل الحنفی�ة عل�ى رأیھ�م ب�دخول رھ�ن األرض مافیھ�ا م�ن ش�جر وبن�اء بن�اء عل�ى                        
ف البی�ع ف�ال ی�دخالن فیھ�ا م�ن غی�ر اش�تراط ،ألن بی�ع                الضرورة لتصحیح العقد ،بخال   

النخیل من دون الثمر جائز ،والضرورة إلى إدخالھ من غیر اشتراط ،أما ال�رھن فل�و               
لم یصحح العقد ،ویحكم بتبعی�ة البن�اء والغ�رس للمرھ�ون لف�سد العق�د ،ألن المرھ�ون           

ة ،وت�صحیح  مشغول بحق الراھن ،وما كان بھ�ذه ال�صورة الی�صح رھن�ھ عن�د الحنفی�          
  )٦.(العقود أولى من حملھا على الفساد 

  

                                                           

 ) ٤/٧٠(،والمغنى ) ٤/٤٩٧ج( مواھب الجلیل -١
 ) ٤/٢٠٦(  غمز عیون البصائر فى شرح األشباه والنظائر -٢
دار البح���وث للدراس���ات – تحقی���ق محم���د األم���ین – التھ���ذیب ف���ى اخت���صار المدون���ة للقیروان���ى  -٣

 ) ٥/١٧٦ج(،والحاوى الكبیر ) ٤/٥٠ج(ھـ ١٤٢٣راث بدبى الطبعة األولى اإلسالمیة وإحیاء الت
 ) ٤/٢٥٣(،والمغنى ) ٤/٧٤(، والتھذیب فى اختصار المدونة ) ٤/٤١٨( الھدایة -٤
 ) ٤/٦٩ج(، والمغنى ) ٥/١٧٦ج( الحاوى الكبیر -٥
 ) ٥/١٧٩(، والحاوى الكبیر ) ٢/١١١ج( درر الحكام - ٦
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واستدل أصحاب القول الثانى بأن البناء والشجر لیسا من حقوق األرض ،فال یدخالن 
  )١.( بیعھا ورھنھا ،كالثمرة المؤبرة في

   ارا ارأي

 األول ،وذل��ك ألن الغ��راس والبن��اء مت��صالن ب��األرض     ال��رأي وأرى أن ال��راجح ھ��و  
كم حق�وق األرض ،وم�ا ك�ان م�ن حقوقھ�ا ی�دخل فیھ�ا وإن ل�م ی�نص علی�ھ                   ،فحكمھا ح 

  .كطرقھا ومنافعھا 

  اطب اث

 ور ودر ا  ضن واراا ا   

 دخول ثمار األشجار فى األرض المرھون�ة عل�ى ثالث�ة أق�وال        فياختلف الفقھاء   
:  

ثم�ار األرض المرھون�ة ف�ى ال�رھن مطلق�ا           ذھب الحنفیة إلى أنھ تدخل       :القول األول   
).٢(  

واستدلوا بأن األصل أن الثمر الیدخل فى المبیع م�ن دون اش�تراط ،إال أن�ھ ی�دخل ف�ى               
المرھ��ون وإن ل��م ی��شترط ت��صحیحا للعق��د ،فالم��شغول بح��ق المال��ك ال��راھن الی��صح       

  )٣.(الرھن بھ 
األرض المرھون�ة ف�ى   ذھب المالكیة والشافعیة إل�ى أن�ھ الت�دخل ثم�ار      :القول الثانى  
  )٤.(الرھن مطلقا 

من رھن حائطا إلى أجل فأثمر الح�ائط قب�ل األج�ل ،ف�إن ذل�ك الثم�ر                  "جاء فى المنتقى    
  )٥"(الیكون رھنا مع الحائط 

  )٦"(كثمر فال یكون مرھونا ،وإن كان موجودا حال العقد ولم یؤبر"وقال القلیوبى 
دت�ھ المنف�صلة كثم�ر وول�د ول�بن      الی�سرى ال�رھن إل�ى زیا     " وجاء فى نھای�ة المحت�اج       

  )٧"(وصوف

                                                           

 ) ٤/٦٩( المغنى -١
/ ١٠(، والھدای��ة م��ع ش��رح ف��تح الق��دیر   )٨/٢٧٦( ش��یة منح��ة الخ��الق عل��ى البح��ر الرائ��ق    حا- ٢

١٥٥( 
 ) ١٠/١٥٥(  الھدایة مع شرح فتح القدیر -٣
 ) ٨/٩٩( ،والذخیرة للقرافى ) ٢/٩٥(  المھذب- ٤
 ) ٥/٢٤٠ج( المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك - ٥
 ) ٢/٢٧٨( حاشیة قلیوبى وعمیرة - ٦
 ) ٤/٨٩ج(اج  نھایة المحت- ٧
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یغل�ق ال�رھن ،ل�صاحبھ غنم�ھ         ال" ق�ال    – صلى اهللا علیھ وسلم      –واستدلوا بأن النبى    
  )١"،وعلیھ غرمھ 

 جع�ل الغ�نم ب�الغرم ،فلم�ا ك�ان الغ�رم عل�ى ال�راھن             –صلى اهللا علیھ وس�لم      –أن النبى   
أى للراھن دون المرتھن    وجب أن یكون لھ الغنم وھو نماء الرھن ،فتكون الثمرة لھ            

فال تدخل فى الرھن وال تمتد إلیھا ید المرتھن فالنماء من الغنم ،فوج�ب أن یك�ون ل�ھ        
  )٢. (،كما أنھ عقد الیزیل الملك فلم یزل إلى النماء المتمیز كاإلجارة 

ذھب الحنابلة إلى أنھ تدخل الثم�ار الحادث�ة بع�د عق�د ال�رھن ف�ى رھ�ن             :القول الثالث 
 الثم��ار الموج��ودة والظ��اھرة أثن��اء العق��د ،فإنھ��ا الت��دخل ف��ى ال��رھن    األرض ،بخ��الف

  )٣.(،والتتبع المرھون 
  :قال ابن قدامة 

إن نماء الرھن جمیعھ وغالتھ تكون رھنا فى ید من ال�رھن ف�ى ی�ده كاألص�ل ،وإذا       " 
احت��یج إل��ى بیع��ھ ف��ى وف��اء ال��دین بی��ع م��ع األص��ل س��واء ف��ى ذل��ك المت��صل كال��سمن      

  )٤"(والثمرة ..سب والمنفصل كالك..
أن الرھن حكم یثبت فى العین بعق�د        :ووجھ دخول الثمار الحادثة بعد العقد فى الرھن         

من المالك ،فیدخل فیھ النماء والمنافع ،كالمل�ك ب�البیع وغی�ره ، كم�ا أن ثم�ار ال�شجر          
  .نماء حادث من عین المرھون ،فیدخل فیھ كالمتصل 

أن الثمرة الم�ؤبرة الت�دخل ف�ى البی�ع     : رھن أما وجھ عدم دخول الثمار الظاھرة فى ال 
م�ن ب�اع نخ�ال ق�د أب�رت فثمرھ�ا للب�ائع ،إال أن        "مع قوتھ وإزالتھ لملك الب�ائع لح�دیث        

  )٥" (یشترط المبتاع 
  )٦.(فالرھن مع ضعفھ أولى أن التدخل فیھ 

 رارأى اا   

  .وأرى أن الرأى الراجح ھو الرأى الثالث ،وذلك لقوة أدلتھم 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  سبق تخریجھ -١
 ) ومابعدھا ٩٥/ ٢( المھذب -٢
 ) ٤/٦٥( المغنى -٣
 ) ٤/٦٦( المغنى - ٤
 ) ٢٢٠٤( رقم الحدیث – باب من باع نخال قد أبرت – كتاب البیوع – صحیح البخارى -٥
 ) ٤/٢٥٣( المغنى -٦
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  املبحث السادس

   الفقه اإلسالمىيف الشئ املرهون  اسرتداديفاختالف الراهن واملرتهن 
  

إن رد المرھ��ون إل��ى ال��راھن الیتوق��ف فق��ط عل��ى إنق��ضاء ال��رھن ع��ن طری��ق الوف��اء   
بالدین المضمون ،بل إن رد المرھون یتم متى انق�ضى ال�رھن ب�أى س�بب م�ن أس�باب        

علیھ ،أو سقوط الحق الذى ب�ھ ال�رھن بوج�ھ    االنقضاء كإبراء الراھن من الحق الذى   
م�ن الوج�وه فینق�ضى ال�رھن ، كم�ا ل��و ف�سخ عق�د ال�رھن أو حك�م ببطالن�ھ ،أو تن��ازل           

  .المرتھن عن حقھ فیھ 

جماع مایخرج الرھن من یدى المرتھن أن یبرأ الراھن من الحق الذى "قال الشافعى  
 الذى بھ الرھن بوجھ م�ن  علیھ الرھن بدفع أو إبراء من المرتھن لھ ،أو یسقط الحق   

الوجوه فیكون الرھن خارج أو یقول المرتھن قد فسخت ال�رھن أو أبطلت�ھ أو أبطل�ت                  
  )١"(حقى فیھ 

ورغ��م اتف��اق الفقھ��اء عل��ى وج��وب رد المرھ��ون إل��ى ال��راھن ح��ال تحق��ق أح��د     
  :األسباب السابقة إال أنھم اختلفوا فى كیفیة الرد على قولین 

،والمالكی��ة ،وال��شافعیة ،والحنابل��ة أن��ھ یق��ع عل��ى ع��اتق    ذھ��ب الحنفی��ة :الق��ول األول
المرتھن رد الشئ المرھون إلى الراھن عند انفكاك الرھانة ،فیلزم المرتھن بأن یقوم 

  )٢.(بتسلیم المرھون إلى راھنھ ،ألن محل الرھن إنما قبض على وجھ االستیفاء 

م�رتھن ب�رد المرھ�ون إل�ى     یل�زم ال  ذھب الحنابل�ة واإلمامی�ة إل�ى أن�ھ ال          :القول الثانى   
  .الراھن من تلقاء نفسھ ،وإنما البد من طلب الراھن ذلك 

  :قال صاحب الروضة 

  ی�د الم�رتھن ال     ف�ي إن المرھون إذا ما حكم بخروج�ھ م�ن الرھان�ة فإن�ھ یبق�ى أمان�ة                  "
  )٣"(یجب تسلیمھ إال مع المطالبة 

ى نفق���ات  أن رد المرھ���ون واس���ترداده یحت���اج إل���  ف���يوتظھ���ر ثم���رة ھ���ذا الخ���الف   
  ومصروفات فھل یتحملھا الراھن ،أم المرتھن ؟

 إن ھذه المصروفات یتحملھا الراھن ،وق�د ص�رح ب�ذلك     – علیھ جمھور الفقھاء     الذي
  .ونذكر شیئا من عباراتھم فى ذلك  أصحاب الرأى األول ،

                                                           

 ) ٣/١٤٩ج (– سابق – األم - ١
 ، ) ١٠/١٩٠ج(لعزیز شرح الوجیز ، فتح ا) ١٠/١٤٩( الھدایة للمیرغنیانى - ٢
 ) ٨٨ص/٤ج( الروضة البھیة -٣
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    :- من الشافعیة -قال صاحب فتح العزیز

  )١"(ب المال یحتاج إلیھ من مؤونة تكون على ر اإلحضار وما"

  . أن تسلیم المرھون إلى الراھن وما یحتاج إلیھ من مصروفات تقع على الراھن أي

وقد ذھ�ب المالكی�ة إل�ى أن نفق�ات رد المرھ�ون تك�ون عل�ى ال�راھن وعلل�وا ذل�ك ب�أن                   
المرھون یكون أمانة بید المرتھن ،وسقوط حق المرتھن بحبس المرھون یعنى زوال 

یتحم�ل نفق�ات ال�رد     ن ذھبت الوثیقة بقیت األمانة واألمین الالوثیقة وبقاء األمانة ،فإ   
).٢(   

وبناء على ذلك فإن إخالل المرتھن ب�رد المرھ�ون لل�راھن دون ع�ذر أو حائ�ل یجعل�ھ          
 ضرر یعیب المرھون سیكون مضمونا من       اى فإن   وبالتاليبمقام الغاصب للمرھون ،   

تھن یك�ون متع�دیا إذا ح�بس    قبلھ وسواء أحصل ذلك الضرر بتعد من�ھ أم ال ،ألن الم�ر    
، وإن حال حائل دون الرد )٣.( حقھ بالحبس وبدون سبب انقضاءالمرھون عنده بعد 

  .یكون متعدیا ألن عدم الرد حصل لعذر  فإنھ ال

  :قال صاحب البھجة 

إن الم��رتھن مل��زم ب��رد المرھ��ون إل��ى ال��راھن ول��و ك��ان الم��رتھن ق��د اش��ترط عن��د    " 
  )٤" (مھ بالرد إبرامھ لعقد الرھن عدم إلتزا

ویستطیع الراھن بعد ذلك المطالبة بالمرھون عن طریق دعوى أم�ام الق�ضاء یطال�ب               
فیھ��ا الم��رتھن ب��أن ی��رد مال��ھ إلی��ھ ،وین��صرف ھ��ذا االلت��زام ب��الرد إل��ى م��ا ن��تج ع��ن       
المرھون من زوائد ونماء متصلة أو غیر متصلة ،فیلزم المرتھن بردھا إل�ى ال�راھن              

 أن�ھ الیل�زم ب�رد م�ا اس�توفاه لدین�ھ م�ن قیم�ة تل�ك الزوائ�د                 مع المرھون ، لكن یال حظ     
وذلك النماء ،والیكون بوسع المرتھن أن یتحل�ل م�ن ھ�ذا االلت�زام حت�ى ل�و ت�م اتف�اق                       

  )٥.(المتراھنین على ذلك 

تل�ف المرھ�ون    :وإذا اختلفا الراھن والمرتھن فى تلف العین المرھونة فقال المرتھن           
یر ،وأنكر الراھن ذلك ،ولم تكن ألحدھما بینة ،فعند فى یدى من غیر تعد منى والتقص

  )٦فقھاء المذاھب األربعة ینظر 

                                                           

 ) ١٠/١٩٥( فتح العزیز -١
، ) ٤/٨٨(، والروض�ة البھی�ة   ) ١٢٦ص/٢ج( انظر فیما سبق درر الحك�ام ش�رح مجل�ة األحك�ام       -٢

 ) ٣/٢٥٥(،وحاشیة الدسوقى ) ٣/١٤٩(واألم 
 ) ٣/٢٥٥( حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر -٣
 ) ١/١٤ج (– سابق –ح التحفة  البھجة شر-٤
 ) ٣/١٤٩ج(،واألم ) ٤١٤/ ٤( المغنى -٥
 ) ٢/٢٧٤(، والفواكھ الدوانى ) ٨/١٠٨(، والذخیرة للقرافى ) ٥/١٤٧ج( درر الحكام -٦
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كالسرقة یقبل قول المرتھن مع :إذا لم یذكر المرتھن سببا للھالك ،أو ذكر سببا خفیا          
یمینھ ،ویبرأ من الضمان ،ألنھ أمین وتتع�ذر علی�ھ إقام�ة البین�ة عل�ى التل�ف بال�سبب                    

  .الخفى 

لمرتھن س�ببا ظ�اھرا كالنھ�ب ،والحری�ق ،الیقب�ل قول�ھ م�ع یمین�ھ ،إال إذا                أما إذا ذكر ا   
قامت بینة على ذلك السبب الظاھر ال�ذى ادع�اه الم�رتھن ،ف�إن قام�ت عل�ى ذل�ك بین�ة                      
على ذلك حلف أنھ تلف بھ ویبرأ من الضمان ،وإن لم تقم بینة بما ادعاه م�ن ال�سبب            

تتع�ذر إقام�ة البین�ة عل�ى التل�ف ب�سبب       الظاھر لم یقبل قولھ ،ألن األصل عدمھ ألن�ھ ال        
  .ظاھر

والمالكی��ة ی��شترطون لقب��ول ق��ول الم��رتھن م��ع یمین��ھ ف��ى تل��ف مایغ��اب علی��ھ م��ن          
  )١.(المرھون أن تقوم بینة على تلف المرھون بغیر تعد من المرتھن والتفریط 

  

وھ�ى القیم�ة   :وإذا اختلفا الراھن والمرتھن فى قیمة المرھون المعتب�رة ف�ى ال�ضمان             
  )٢(م الرھن أو یوم القبض عند الحنفیة والمالكیة یو

وذلك ألن المرھون مضمون عند الحنفیة باألقل من قیمتھ ومن الدین ،وعند المالكیة      
  .مضمون بالقیمة 

وأم��ا عن��د ال��شافعیة والحنابل��ة فھ��و أمان��ة ف��ى ی��د الم��رتھن الی��ضمنھ إال بالتع��دى أو     
ب�ل  :ألف�ا دین�ار م�ثال ،وق�ال الم�رتھن      التقصیر ،فإذا ادع�ى ال�راھن أن قیم�ة المرھ�ون           

ألف دینار ولم تكن ألحدھما بینة ،فالقول قول المرتھن مع یمینھ ف�ى قیم�ة المرھ�ون             
، وذل�ك ألن  )٣(عند فقھاء المذاھب األربعة على اختالف بی�نھم ف�ى ض�مان المرھ�ون        

 المرتھن غارم ،وألنھ منكر لوجوب الزی�ادة عل�ى م�اأقر ب�ھ ،والق�ول ق�ول المنك�ر م�ع             
  .یمینھ

وإذا أقاما البینة على مدعاھما فالبینة بینة الراھن ،ألنھ�ا مثبت�ة للزی�ادة ف�ى ال�ضمان              
  .،بخالف بینة المرتھن النافیة لھا ،والمثبتة أولى من النافیة 

  :وإذا اختلفا الراھن والمرتھن فى وقت ھالك المرھون 

  : ھذه المسألة على ثالثة أقوال فيفقد اختلف الفقھاء 

ھل��ك المرھ��ون ف��ى ی��دك أیھ��ا   : ذھ��ب الحنفی��ة إل��ى أن��ھ إذا ق��ال ال��راھن   :األولالق��ول 
قبضتھ من�ى بع�د ال�رھن فھل�ك ف�ى ی�دك أیھ�ا ال�راھن ، ول�م                    :المرتھن ،وقال المرتھن    

تكن ألحدھما بینة ،فالقول قول الراھن ،ألنھما اتفقا على دخول المرھون فى الضمان 

                                                           

 )٦/٥٧٧ج( مواھب الجلیل - ١
 ) ٦/٥٨٤ج(، ومواھب الجلیل ) ٥/١٤٨ج(،ودرر الحكام )٦/٢٦٢ج( بدائع الصنائع- ٢
 ) ٣/٣٥٢(، وكشاف القناع ) ٣/١٩٢(،واألم ) ١٠/٨١( رد المحتار- ٣
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ن الق��ول ق��ول المنك��ر م��ع یمین��ھ وھ��و   ،والم��رتھن ی��دعى الب��راءة وال��راھن ینك��ر فك��ا  
  )١.(الراھن 

وإذا أقاما البینة فالبینة بینة الراھن أیضا ،ألنھا تثبت استیفاء ال�دین وبین�ة الم�رتھن                
  .تنفى ذلك والمثبتة أولى

ھلك فى ید الراھن قبل أن أقبضھ ،فالقول قول الم�رتھن م�ع   :وكذلك لوقال المرتھن    
 الضمان والمرتھن ینكر ،وإذا أقاما البینة فالبینة     یمینھ ،ألن الراھن یدعى دخولھ فى     

  .بینة الراھن ،ألنھا تثبت الضمان 

 ذھب المالكیة إلى أنھ إذا ارتھن شخص رھن�ا وش�رط أن یجعل�ھ ف�ى ی�د           :القول الثانى 
عدل ،ثم ادعى المرتھن أن المرھون ضاع عند الذى وضعھ فى ی�ده ،ول�یس ل�ھ بین�ة        

  :قول العدل ،ففى ضمانھ قوالن أنھ وضعھ عند العدل إال قولھ و

أن الم��رتھن ض�امن ،لتق��صیره ف�ى البین��ة عل�ى وض��ع المرھ�ون ف��ى ی��د     : الق�ول األول 
  .عدل

وإن قامت البینة على تلف المرھ�ون ،ف�إن ادع�ى الم�رتھن أن�ھ الیعل�م أن�ھ غی�ر ع�دل                       
وإنما دفعھ وھو یظن أنھ عدل ص�دق الم�رتھن ،إال أن یك�ون معلن�ا بالف�سق م�شھورا           

  )٢.(بھ 

إن كان الذى زعم أنھ وضعھ على ی�ده ع�دال ف�ال ض�مان علی�ھ ،ویرج�ع             :القول الثانى   
حینئذ بحقھ على الراھن ،وإما إن وضعھ فى ی�د غی�ر ع�دل ض�منھ وھ�و ق�ول القاس�م                      

).٣(  

ھل�ك المرھ�ون بع�د      : ذھب ال�شافعیة والحنابل�ة إل�ى أن�ھ إذا ق�ال ال�راھن                :القول الثالث 
قبلھ ،ولم یكن ألحدھما بینة ،ف�القول ق�ول الم�رتھن    إنما ھلك  :القبض ،وقال المرتھن    

مع یمینھ ،ألنھ منكر القبض فإن كان الرھن مشروطا فى عقد یثب�ت للم�رتھن الخی�ار       
  )٤.( فسخھفي

   اراارأي

 األول وذل��ك لق��وة أدل��تھم وتف��صیلھم ف��ى ھ��ذه      ال��رأي  ال��راجح ھ��و  ال��رأيوأرى أن 
  .المسألة 

  
  

                                                           

 ) ٥/١٣٢(ودرر الحكام ) ٦/٢٦٢( بدائع الصنائع-١
 ) ٢/٢٣٧(،وشرح منتھى اإلرادات ) ٢/٢٧٨( بدایة المجتھد البن رشد-٢
 ) ١٢/٣٢٣( المدونة الكبرى -٣
 ) ٤/٢٧٠(،والمغنى ) ٢/١٣٨( مغنى المحتاج -٤



 

 

 - ٣٠٢١ - 

  املبحث السابع

   مبنافع املرهون فى الفقه اإلسالمىانتفاع املرتهن

اتفق الفقھاء عل�ى أن�ھ الیج�وز للم�رتھن االنتف�اع بال�شئ المرھ�ون إال ب�إذن ال�راھن،                  
وذل��ك ب��أن یك��ون المرھ��ون الیحت��اج إل��ى مؤن��ة ،ب��أن یك��ون غی��ر مرك��وب ،أو غی��ر       

  )١.(محلوب كالدار والمتاع 

  :قال المیرغینانى 

باستخدام ،وال بسكنى ،وال لبس إال أن ی�أذن ل�ھ   ولیس للمرتھن أن ینتفع بالرھن ،ال   "
  )٢"(المالك 

 ب�أن ك�ان     مؤن�ھ  یحت�اج إل�ى      ال�ذي  حك�م انتف�اع الم�رتھن ب�الرھن          ف�ي واختلف الفقھ�اء    
  :مركوبا أو محلوبا أو صالحا للخدمة ،ولم یأذن لھ الراھن على أربعة أقوال

 الحنابل��ة إل��ى ع��دم ذھ��ب الحنفی��ة ،والمالكی��ة ،وال��شافعیة ،وروای��ة عن��د: الق��ول األول
جواز انتفاع المرتھن بالمرھون الذى یحتاج إلى مؤنة ما ل�م ی�أذن ل�ھ ال�راھن س�واء                  

   )٣.(كان االنتفاع بقدر النفقة أم أكثر 

ذھب الحنابلة ف�ى الروای�ة الثانی�ة وھ�ى الم�ذھب ،وھ�و اختی�ار الخرق�ى         :القول الثانى  
  )٤.(ولو لم یأذن الراھن إلى أن للمرتھن االنتفاع بالمرھون بقدر نفقتھ حتى 

ذھ���ب الظاھری���ة إل���ى ج���واز انتف���اع الم���رتھن ب���المرھون المرك���وب     :الق���ول الثال���ث 
  والمحلوب فقط إذا امتنع الراھن عن اإلنفاق ،وتكون المنفعة مھما بلغت مقابل 

  )٥.(النفقة 

ذھب أبى ثور واألوزاعى إلى جواز انتفاع المرتھن بالمرھون المركوب :القول الرابع
حل��وب والم��ستخدم بق��در نفقت��ھ إذا أنف��ق علی��ھ عن��د تع��ذر اإلنف��اق م��ن ال��راھن        والم

  )٦.(المتناعھ 

                                                           

، وال�شرح الكبی�ر لل�دردیر بحاش�یة الدس�وقى          ) ٢١/١٠٦(وط  ، والمب�س  ) ٦٧/ ٦( تبیین الحقائق    -١
 ) ٣/٣٥٥(،وكشاف القناع ) ٣/١٥٦(، وإعانة الطالبین ) ٢/٢٣٣(، والفواكھ الدوانى ) ٣/٢٦٤(
 ) ٢/٤٧٠( الھدایة للمیرغینانى -٢
، وشرح الخرش�ى  ) ٣/٧٤(، ومنح الجلیل لعلیش     ) ٤/١٣٠(، والھدایة   )٨/٢٧١( البحر الرائق    -٣

/ ٢(،ومغن��ى المحت��اج  ) ١٣/٢٢٩(، وتكمل��ة المجم��وع للمطیع��ى   ) ٥/٢٤٥(ت��صر خلی��ل  عل��ى مخ
 ) ٣٥٥/ ٣(، وكشاف القناع ) ١٢١

 ) ٤٢٧/ ٤(، والمغنى ) ٢/٤٦١(، ومنار السبیل للضویان ) ٣/٢٤٢( شرح منتھى اإلیرادات -٤
 ) ٨/٨٩( المحلى - ٥
 ) ٤/٤٣٣( المغنى -٦



 

 

 - ٣٠٢٢ - 

 دا  

  .استدل أصحاب القول األول بالسنة ،والمعقول 

  صلى اهللا  –أن رسول -رضى اهللا عنھ–أما السنة فما روى من حدیث أبى ھریرة 

  )١"(وعلیھ غرمھیغلق الرھن ،الرھن لمن رھنھ ،لھ غنمھ ، ال "–علیھ وسلم 

 دا و  

أن منافع الرھن من غنمھ ،فكان من مال�ھ ،وكم�ا ھ�و مع�روف أن�ھ الیج�وز الت�صرف                  
فى مال الغیر إال بإذنھ ،وما دام أنھ لم یأذن الراھن للمرتھن باالنتفاع بالمرھون فإنھ   

  )٢.(الیجوز لھ ذلك مطلقا

صلى –لیس من قول النبى " لھ غنمھ ،وعلیھ غرمھ "ونوقش وجھ الداللة بأن قولھ 
 وإنما ھو من قول سعید بن المسیب ،وقول سعید الیع�دو أن یك�ون            –اهللا علیھ وسلم    

  )٣.(رأى تابعى ،فال یكون حجة ،والیقوم دلیال على المدعى بھ فى القول السابق

الظھر یرك�ب بنفقت�ھ إذا ك�ان مرھون�ا      "كما أن ھذا الحدیث معارض بحدیث أخر وھو         
  )٤"( بنفقتھ إذا كان مرھونا ،وعلى الذى یركب ویشرب النفقة ،ولبن الدر یشرب

  وادوا ول 

بقی��اس الم��رتھن ال��ذى ل��م ی��سمح ل��ھ ال��راھن باالنتف��اع عل��ى األجنب��ى ،فكم��ا الیج��وز     
  )٥.(لألجنبى االنتفاع بالرھن إال بإذن صاحبھ ،فكذلك الیجوز للمرتھن

  :ونوقش دلیل المعقول 

  .األجنبى قیاس فاسد ، ألنھ یناقض نصا فتسقط حجیتھ بأن قیاس المرتھن على 

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا ،ول�بن ال�در ی�شرب       "والنص ھو الحدیث السابق     
  "بنفقتھ إذا كان مرھونا ،وعلى الذى یركب ویشرب النفقة 

  .واستدل أصحاب القول الثانى بالسنة ،والمعقول 

                                                           

ا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه م�ستدرك      ھذ: أخرجھ الحاكم فى المستدرك وقال       -١
 ) ٥٩٤٣( ، وصحیح ابن حبان رقم الحدیث ) ٢/٥١(الحاكم 

 ) ٦/٢٠٤( الحاوى الكبیر -٢
 ) ٥/٢٦٥(  نیل األوطار للشوكانى -٣
 ) ٣/٥١( ، وسبل السالم للصنعانى ) ٣/١٨٧( صحیح البخارى -٤
 ) ٤/٤٢٧(، والمغنى ) ٦٧/ ٦(، وتبیین الحقائق ) ١٤٦/ ٦( بدائع الصنائع -٥



 

 

 - ٣٠٢٣ - 

  :من السنة : أوال

ظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا ،ولبن الدر ی�شرب بنفقت�ھ إذا   ال"حدیث أبى ھریرة   
  )١"(كان مرھونا ،وعلى الذى یركب ویشرب النفقة 

 دا و  

جع��ل االنتف��اع ب��الركوب أو االح��تالب ب��دال ع��ن    -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –أن الرس��ول 
راھن النفق��ة ،وھ��ذا الیك��ون إال إذا ك��ان المق��صود الم��رتھن ،ول��یس ال��راھن ،ألن ال��       

  )٢.(یستحق كل تلك المنافع بملك الرقبة 

  :ونوقش وجھ االستدالل بھذا الحدیث 

 ف�ى وق�ت م�ا ك�ان        –واهللا أعل�م    –وكان ھ�ذا    " بأن ھذا الحدیث منسوخ قال الطحاوى       
الربا مباحا ،ولم ین�ھ حینئ�ذ ع�ن الق�رض ال�ذى یجرمنفع�ة وال ع�ن أخ�ذ ال�شئ بال�شئ               

  )٣"( بعد ذلك ،وإن كانا غیر متساویین ثم حرم الربا

  .كما أن الحدیث مجمل ،ألنھ لم یبین فیھ الذى یركب ویشرب اللبن 

ھذا كالم مبھم ،ل�یس ف�ى نف�س اللف�ظ من�ھ             "قال الخطابى عند تعلیقھ على ھذا الحیث        
بیان من یركب ویحلب ،ھل الراھن أو المرتھن ،أو العدل الموضوع على ی�ده ال�رھن         

)"٤(  

وثابت ،ودعوى النسخ غیر ص�حیحة وعل�ى م�ن    ویجاب عن ذلك بأن الحدیث صحیح    
  .یدعیھا اإلثبات ،ألن النسخ الیثبت باالحتمال 

یشیر إلى أن االنتفاع عوض النفقة ،وإنم�ا ذل�ك ح�ق الم�رتھن           " بنفقتھ"كما أن قولھ    
،أما الراھن فإنفاقھ وانتفاعھ البطریق المعاوضة ألحدھما باآلخر ،وإنما بسبب الملك        

  )٥.(نتفاع بالرھن إذا قام بما یحتاج إلیھ ،ولو لم یأذن المالك فیتبین أن للمرتھن اال

  :واستدل أصحاب القول الثالث بالسنة 

الیحل مال "أن النبى صلى اهللا علیھ وسلم قال "-رضى اهللا عنھما–حدیث ابن عباس 
  )٦"(إمرئ مسلم إال بطیب نفس منھ

                                                           

 . سبق تخریجھ فى الصفحة السابقة -١
 ) ٤/٤٢٧(المغنى -٢
 ) ٤/٩٩(ھـ الطبعة األولى ١٤١٤ الناشر عالم الكتب – شرح معانى اآلثار للطحاوى -٣
 ) ٣/٧٩٥(ھـ ١٣٥١ معالم السنن وھى شرح سنن أبى داود للخطابى الطبعة العالمیة -٤
 ) ٣/٣٥٥(،وكشاف القناع ) ٥/٣٥٣(  نیل األوطار للشوكانى -٥
 ) ٣/٤٢٣(، وسنن الدار قطنى ) ١١٨٧٧(رقم الحدیث ) ٦/١٠٠( السنن الكبرى للبیھقى -٦



 

 

 - ٣٠٢٤ - 

 دا و  

ان بمال غیره إال بإذن منھ ،ویستثنى من أن الحدیث یدل على عدم جواز انتفاع اإلنس
الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا ،ول�بن   ""ذلك المرتھن لورود النص وھو حدیث       

  "الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا ،وعلى الذى یركب ویشرب النفقة

فیقت��صر عل��ى م��اورد ب��ھ ال��نص ،ویخ��رج ماع��داه بالن��صوص األخ��رى وتبق��ى عل��ى      
  )١.(التحریم 

 م��اذكره اب��ن ح��زم بأن��ھ وإن ك��ان الح��دیث ق��د اقت��صر فق��ط عل��ى المرك��وب        وین��اقش
والمحلوب ،إال أنھ یقاس علیھ ما ك�ان ف�ى معن�اه مم�ا یحت�اج إل�ى نفق�ة ،وھ�و ص�الح                   

  .للخدمة لوجود معنى مشترك بینھما 

  :واستدل أصحاب القول الرابع بالسنة 

غنم��ھ وعلی��ھ  الیغل��ق ال��رھن م��ن ص��احبھ ال��ذى رھن��ھ ل��ھ      "ح��دیث أب��ى ھری��رة    -١
  )٢"(غرمھ

الظھر یركب بنفقتھ إذا ك�ان مرھون�ا ،ول�بن ال�در ی�شرب بنفقت�ھ إذا ك�ان مرھون�ا          "-٢
  )٣"(،وعلى الذى یركب ویشرب النفقة 

  :وجھ الداللة من الحدیثین 

أن الحدیث األول قصر منافع الرھن على الراھن الی�شاركھ فیھ�ا الم�رتھن ،والح�دیث                
  .ن ینتفع بالمرھون ركوبا وحلبا وغیرھا الثانى أجاز للمنفق المرتھن أ

فیجمع بین الحدیثین بحمل األول على ما إذا قام الراھن باإلنفاق على ملكھ المرھون              
وقام بحقوق المرھون ،ویحمل الثانى على ما إذا امتنع الراھن من اإلنفاق على ملكھ 

حیاة حی�وان  المرھون ،فإن المرتھن ینفق على الرھن لیحتفظ بھ وثیقة ،ویبقى على            
  )٤.(محترم ،ویحفظ المال من الضیاع 

 رارأى اا  

وأرى أن الرأى الراجح ھو القول الراب�ع وذل�ك ألن إعم�ال ال�دلیلین أول�ى م�ن إھم�ال                     
أح��دھما ، كم��ا أن األخ��ذ ب��ھ فی��ھ المحافظ��ة عل��ى حق��وق ال��راھن والم��رتھن ،وعل��ى       

  .األموال التى أمر الشارع الحكیم بالمحافظة علیھا 
  

                                                           

 ) ٨/٩٠( المحلى البن حزم -١
 ) ٢/٨١٦(، وسنن ابن ماجھ ) ٣/٣٢(ھـ ١٤٢٤ الطبعة األولى – سنن الدار قطنى -٢
  سبق تخریجھ -٣
 ) ٥/١٤٤( فتح البارى البن حجر -٤



 

 

 - ٣٠٢٥ - 

  ملبحث الثامنا

  لقبض أو بعدهأثر انتهاء عقد الرهن مبوت أحد العاقدين قبل ا

   يف الفقه اإلسالمي

اختلف الفقھاء في أثر انقضاء عقد الرھن بموت أحد العاقدین ف�ي عق�د الرھن،وك�ان         
خالفھم ھذا منصبا على حالة الشئ المرھون ھل تم قبضھ من جانب المرتھن ،أم م�ا          

ما یستدعى عند ذكر ھذا الخالف أن نفرق بین حالتین ، حال�ة       زال بحوزة الراھن ، م    
  :ما إذا قبض الشئ المرھون ،أم لم یقبض في مسألتین 

  .موت أحد العاقدین بعد قبض الرھن :المسألة األولى 
اختلف الفقھاء في حكم انتھاء عقد الرھن بموت الراھن أو المرتھن بع�د ق�بض         

  :الرھن على قولین 
 جمھور الفقھاء الحنفیة ،والمالكیة ،والشافعیة ،والحنابل�ة إل�ى أن           ذھب: القول األول 

  )١.(عقد الرھن ال ینتھى بموت أحد العاقدین بعد القبض ،بل یبقى على انعقاده 
واستدلوا على ذلك بأن الرھن بعد القبض أصبح الزم�ا ف�ي ح�ق ال�راھن ،وألن م�وت                    

  ة ،وإن انتقلت إلى الراھن ال یبطل ما علیھ من حق یتعلق بالعین المرھون
  )٢.(الورثة 

  )٣.(ذھب الظاھریة إلى أن عقد الرھن ینتھى بموت أحد العاقدین :القول الثانى 
واس��تدلوا بأن��ھ إذا م��ات الم��رتھن س��قط حق��ھ ف��ي ال��رھن ول��م ی��ورث ،ألن الحق��وق ال   

  .تورث ،وإذا سقط حقھ انتھى عقد الرھن 
ھونة بموتھ ،وانتقلت إل�ى الورث�ة ،   أما إذا مات الراھن فقد سقط حقھ عن العین المر     

والمرتھن لم یعقد العقد مع الورثة ،وإنما م�ع ال�راھن ف�ال یل�زمھم م�ا ل�م یلتزم�وا ب�ھ                   
).٤(  

 رارأي اا  

 عق�د ال�رھن بم�وت أح�د العاق�دین بع�د ق�بض        انح�الل وأرى أن الرأي الراجح ھو ع�دم      
ث�م إن ال�رھن م�ن الحق�وق     الرھن ،ألن العقد أصبح الزما بالقبض ،فال یتأثر بالموت ،   

  .المالیة التي یرثھا الورثة عن مورثھم 
  
  
  

                                                           

، ومغن���ى ) ٥/١١(، والت���اج واإلكلی���ل ) ٦/١٨(، وتبی���ین الحق���ائق ) ٦/١٥١( ب���دائع ال���صنائع - ١
 ) ٣/٣٣٢(، وكشاف القناع ) ١/٣٠٧(،والمھذب ) ٢/١٢٩(المحتاج 

 ) ٥/١١(،والتاج واإلكلیل ) ٦/١٨( تبیین الحقائق - ٢
 )٨/٢٠٠ج( المحلى البن حزم - ٣
 . المرجع والموضع السابق - ٤



 

 

 - ٣٠٢٦ - 

  
 .موت أحد العاقدین قبل قبض الرھن :المسألة الثانیة 

إذا مات أحد العاقدین قبل قبض الرھن ففي انتھاء عقد الرھن ف�ي ھ�ذه الحال�ة أق�وال              
  :ثالثة 

ن الرھن ینتھى بموت ذھب الحنفیة ،والمالكیة ،والشافعیة في وجھ إلى أ:القول األول
  )١.(أحد العاقدین قبل قبض الرھن 

ب�أن ال��رھن قب��ل الق�بض عق��د ج�ائز فینتھ��ى ب��الموت    :وق�د اس��تدل الحنفی�ة وال��شافعیة   
  )٢.(قیاسا على الوكالة 

وأما المالكیة وھم من یرون أن العقد الزم قبل القبض استدلوا ب�أن ال�رھن ل�م یخ�رج                
  . بالتزامھ إذا مات قبل القبض عن ملك الراھن ،فال یقضى على الراھن

ذھب الشافعیة في قول إلى أن الرھن ینتھى بم�وت ال�راھن ،وال ینتھ�ى    :القول الثانى  
  )٣.(بموت المرتھن 

واستدلوا بأنھ بموت ال�راھن ح�ل ال�دین ،ف�ال حاج�ة إل�ى بق�اء ال�رھن ،أم�ا عن�د م�وت                    
حاجة إلى توثیق ھ�ذا   المرتھن فإن الدین باق ،وینتقل استحقاقھ إلى الورثة ،وتبقى ال         

  )٤.(الدین بالرھن 
 ذھب الشافعیة في المشھور عن�دھم والحنابل�ة إل�ى أن ال�رھن ال ینتھ�ى           :القول الثالث 

  )٥.(بموت أحد العاقدین قبل قبض الرھن 
  )٦.(واستدلوا على البیع في زمن الخیار ،بجامع أن كال منھما مصیره إلى اللزوم 

 رارأي اا  

راجح ھو الرأي الثالث القائل بأن عقد ال�رھن ال ینتھ�ى بم�وت أح�د             وأرى أن الرأي ال   
العاق��دین ،ألن العق��د م��صیره إل��ى الل��زوم ،وألن ال��راھن خ��ص الم��رتھن ب��الرھن قب��ل    

  .موتھ فاستحقھ ،لئال یكون إقدام الراھن على عقد الرھن ھدرا 
الزم ف�ي  إال أن ھذا الیعنى لزوم الرھن في ح�ق ورث�ة ال�راھن ،ألن ال�رھن ك�ان غی�ر                 

  )٧.(حق الراھن ،فیكون كذلك في حق ورثتھ 
  
  
  
  

                                                           

 ) ٣/١٣٩(، واألم ) ٥/٣٠٩(، والمدونة ) ٦/٦٣(ن الحقائق  تبیی- ١
 ) ١/٣٠٧(، والمھذب ) ٦/٦٣ج (– بھامش تبین الحقائق – حاشیة الشلبى - ٢
 ، ) ١٠/٧٦ج( فتح العزیز - ٣
 ) ١/٣٠٧( المھذب - ٤
 ) ٦/٤٤٦(،والمغنى ) ٢٧٦/ ١٠( فتح العزیز - ٥
 ) ٦/٤٤٦( المغنى - ٦
 ) ٦/٤٤٧( المغنى - ٧
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  الخاتمة                                  

  : یمكن لنا أن نذكر أھمھا فیما یلى التيوتشتمل على نتائج البحث 

یباع أو غررا ولو اشترط فى  بذل من لھ البیع ما    " عرفھ المالكیة الرھن بأنھ ھو       -١
  .لتعریف المختاروھو ا" العقد وثیقة بحق 

 ذمة الراھن،لیستوفى دینھ منھ في الذيإن الغایة من عقد الرھن ھو توثیق الدین -٢
عند تعذر الوفاء من المدین ،وتمكین الراھن من حصولھ على ما یحتاج إلیھ من مال 

 الحال ، لیتمكن م�ن ق�ضاء حوائج�ھ دون اللج�وء إل�ى وس�ائل محرم�ة ،أو م�ضرة                   في
  .بالدین 

بمثابة األم لوسائل التوثیق من ال�ضمان والكفال�ة ،فھ�و أعظمھ�ا توثیق�ا               إن الرھن   -٣
 ذلك أن حبس المال لقضاء الدین یعد أداة وفاء حاض�رة فبمج�رد              فيوفائدة ،والسبب   

تعذر وفاء الحق بسبب مماطلة أو نحوھا ،ف�إن الع�ین المرھون�ة كفیل�ة بق�ضاء الح�ق             
  .،وقطع الخصومة 

 قبض المرھون ھو المرتھن أو نائبھ أصالة فيالحق اتفق الفقھاء على أن من لھ -٤
 ق��بض المرھ��ون ،ألن  ف��ي أن یوك��ل الم��رتھن ال��راھن أو نائب��ھ   وال ی��صحأو وكال��ة ،

 ید الراھن أو فيیتم ذلك مع بقاء المرھون  المقصود من القبض تأمین المرتھن ،وال
  .وكیلھ 

 ع�دم ق�بض الم�رتھن     یده دلیل علىفي ید الراھن فوجوده     في  أنھ إن كان الرھن       -٥
  . یده دلیل على قبضھ لھ في ید المرتھن فحصولھ فيلھ ،وإن كان الرھن 

 قبض الشئ المرھون وقبل القبض ح�دث خ�الف بینھم�ا ،فق�ال       في إذا أذن الراھن     -٦
  .لم ترجع :رجعت عن اإلذن قبل أن تقبضھ ،وقال المرتھن :الراھن 

 ھ��ذه ف��يالحنابل��ة إل��ى أن الق��ول  فق��د ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء الحنفی��ة ،وال��شافعیة ،و   
 الرأي لم أجد نصا عند الحنفیة یصرح بھذا أننيالمسألة قول المرتھن ،وفى الحقیقة 

  .،ولكنى اعتمد على القاعدة الفقھیة عندھم أن األصل بقاء ماكان على ما كان 

 إن قاعدة العرف تحكم كل م�ا ل�م تح�دده ن�صوص ال�شریعة ،ومنھ�ا بع�ض م�سائل                    -٧
المع�روف  "ع فیھ إلى الع�رف لتحدی�ده ،والقاع�دة الفقھی�ة ت�نص عل�ى أن        الرھن فیرج 

  "عرفا كالمشروط شرعا 
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كما أن قول الحنفیة فى تحك�یم الع�رف ف�ى ق�بض ال�رھن یراع�ى تغی�ر أع�راف الن�اس              
،فقد یتعارفون على دخول شئ فى الدار نص الفقھ�اء عل�ى خروج�ھ ،أو خ�روج ش�ئ         

  .اعاة طالما الیوجد فى ذلك نص شرعى نصوا على دخولھ ، وعرفھم أولى بالمر

 إن رد المرھون إلى الراھن الیتوقف فقط على إنقضاء الرھن ع�ن طری�ق الوف�اء                 -٨
بالدین المضمون ،بل إن رد المرھون یتم متى انق�ضى ال�رھن ب�أى س�بب م�ن أس�باب        
االنقضاء كإبراء الراھن من الحق الذى علیھ ،أو سقوط الحق الذى ب�ھ ال�رھن بوج�ھ      

وج�وه فینق�ضى ال�رھن ، كم�ا ل��و ف�سخ عق�د ال�رھن أو حك�م ببطالن�ھ ،أو تن��ازل          م�ن ال 
  .المرتھن عن حقھ فیھ 
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  فھرس المراجع
  . القرآن وعلومھ : أوًال   

 طبع�ة دار  – أحك�ام الق�رآن   –أبو بكر محم�د ب�ن عب�د اهللا المع�روف ب�ابن العرب�ي            -١
 .م١٩٥٩ -ھـ ١٣٧٨ –الفكر العربي 

 الناش��ر مكتب��ة الت��راث   –سیر الق��رآن العظ��یم   تف��–إس��ماعیل ب��ن كثی��ر القرش��ي     -٢
 . حلب – سوریا –اإلسالمي 

 تف��سیر الفخ��ر ال��رازى الم��شتھر بالتف��سیر الكبی��ر      –محم��د ال��رازى فخ��ر ال��دین     -٣
 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ طبعة دار الفكر الطبعة األولى –ومفاتیح الغیب 

ء الت�راث   دار إحی�ا  – الجامع ألحكام الق�رآن      –محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       -٤
 .  بیروت –العربي 

 طبع�ة دار إحی�اء الت�راث        – تفسیر المراغ�ي لل�دكتور محم�د المراغ�ي           –المراغي   -٥
 .العربي بیروت 

  :من كتب السنة النبویة : ثانًیا 
 المطبع��ة – ف��تح الب��ارى ب��شرح ص��حیح البخ��ارى –أحم��د ب��ن حج��ر الع��سقالني  -٦

  .ھـ ١٣٤٨ –البھیة 
 – طبعة ت�صویر بی�روت   –السنن الكبرى   –أحمد بن الحسین بن على البیھقي        -٧

 .  لبنان –دار المعرفة 
 .  ط دار الكتب العلمیة– سنن النسائي –أحمد بن شعیب بن بحر النسائي  -٨
 طبع��ة المكت��ب  – م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل    –أحم��د ب��ن محم��د ب��ن حنب��ل     -٩

 . اإلسالمي للطباعة والنشر 
 ط دار  – بفوائ�د م�سلم      ل�م إكمال المع –أبي الفضل عیاض بن مؤسي بن عیاض         -١٠

 .الوفاء
 ن��صب الرای��ة ف��ى –جم��ال ال��دین أب��ي محم��د عب��د اهللا یوس��ف الزیعل��ي الحنف��ي    -١١

 .  ط المكتب اإلسالمي –تخریج أحادیث الھدایة 
 .  ط دار الكتب العلمیة – التوشیح على الجامع الصحیح –جالل الدین السیوطي -١٢
 كن�ز العم�ال ف�ى    –ھ�اني  عالء ال�دین عل�ى المتق�ي ب�ن ح�سام ال�دین الھن�دي البر          -١٣

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ – طبعة مؤسسة الرسالة –سنن األقوال واألفعال 
 تحقی��ق ال��شیخ حبی��ب ال��رحمن – الم��صنف –عب��د ال��رازق ب��ن ھم��ام ال��صنعانى  -١٤

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ توزیع المكتب اإلسالمي الطبعة الثانیة –األعظمى 
 . ة دار الكتب العلمیة  طبع– مسند اإلمام الشافعى –محمد بن إدریس الشافعي  -١٥
 . طبعة دار الشعب – صحیح البخاري –محمد بن إسماعیل البخاري  -١٦
 الم�ستدرك عل�ى     –محمد بن عبد اهللا بن محم�د المع�روف بالح�اكم النی�سابورى               -١٧

 .  طبعة دار الفكر –الصحیحین 
 – الجامع ال�صحیح وھ�و س�نن الترم�ذي     –محمد بن عیسى بن سورة الترمذي   -١٨

 . الحلبي طبعة عیسى البابي
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 ط دار ال�شعب، ودار   –م   ص�حیح م�سل    –مسلم بن الحج�اج ب�ن م�سلم الق�شیري            -١٩
  . الحدیث

  : الفقھ : ثالًثا 
  : الفقة الحنفي ) أ     (

 دار الفكر بیروت الطبعة الثانی�ة  – رد المحتار على الدر المختار       – ابن عابدین    -٢٢
  . ه١٤١٢

 طبع�ة دار  – فى ترتی�ب ال�شرائع    بدائع الصنائع– أبو بكر بن مسعود الكاساني       -٢٣
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ لبنان ، الطبعة الثانیة – بیروت –الكتب العلمیة 

 – المحیط البرھاني فى الفقھ النعمانى    – برھان الدین بن مازه البخاري المنفى        -٢٥
  . بیروت –دار الكتب العلمیة 

 –رح كنز الدقائق  البحر الرائق ش– زین الدین بن إبراھیم المشھور بابن نجیم -٢٦
  . ھـ ١٣١١ – بیروت –طبعة دار المعرفة 

 مجم�ع األنھ�ر ف�ى ش�رح ملتق�ي           – عبد اهللا بن سلیمان المع�روف ب�داماد أفن�دى            -٢٧
   طبعة دار إحیاء التراث العربى –األبحر 

 طبع��ة دار – تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق    – عثم��ان ب��ن عل��ى الزیلع��ي    -٢٨
  . لبنان – بیروت –المعرفة 

 – الھدایة ش�رح بدای�ة المبت�دى    – على بن أبى بكر بن عبد الجلیل المیرغیناني    -٢٩
  . طبعة دار الفكر –مطبوعة مع شرح فتح القدیر 

 طبع�ة دار  – حاش�یة اب�ن عاب�دین    – محمد أمین بن عم�ر ال�شھیر ب�ابن عاب�دین         -٣٠
  .  بیروت –المعرفة 

 – بی���روت –المعرف���ة  طبع���ة دار – المب���سوط – محم���د ب���ن أحم���د السرخ���سي -٣١
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

 طبع�ة دار  – ش�رح ف�تح الق�دیر    – محمد بن عبد الواح�د المع�روف ب�ابن الھم�ام             -٣٢
  .م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧ –الفكر 

 – درر الحكام ف�ى ش�رح غ�رر األحك�ام     – محمد بن فراموز الشھیر بمنالخسرو     -٣٣
  . ھـ ١٣٣٠طبعة سنھ 

 – ط دار الكت�ب العلمی�ة     –رح الھدای�ة    البنای�ة ف�ى ش�     – محمود بن أحم�د العین�ى        -٣٤
  . بیروت 

 طبع�ة دار إحی�اء   – الفت�اوى الھندی�ة   – العالمة نظام وجماعة م�ن علم�اء الھن�د     -٣٥
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ – بیروت –التراث العربي 

 – الجوھرة النی�رة ل�شرح مخت�صر الق�دورى     – محمد بن على الحدادى العبادي      -٣٦
  . ریة  المطبعة الخی–الطبعة األولى 

  : الفقھ المالكى ) ب(
 مكتب��ة الری��اض الحدیث��ھ ط الثانی��ة    – الك��افى ف��ى فق��ھ أھ��ل المدین��ة للقرطب��ى      -٣٧

  . ه  ١٤٠٠
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 تب��صرة الحك��ام ف��ى أص��ول    – برھ��ان ال��دین أب��ي الوف��اء إب��راھیم ب��ن فرح��ون      -٣٨
 طبعة دار الكتب العلمیة المطبعة العامرة الشرقیة     –األقضیة ومناھج األحكام    

  . ھـ ١٣٠١حمیة سنھ بمصر الم
 طبع��ة ع��الم – الف�روق  – ش�ھاب ال��دین أب�ي العب��اس أحم�د ب��ن إدری�س القراف��ي     -٣٩

  .  بیروت –الكتب 
 الطبع�ة  – البھجة فى ش�رح التحف�ة   – أبي الحسن على بن عبد السالم التسولى  -٤٠

  .م١٩٥١ -ھـ ١٣٧٠ –الثانیة 
إلم�ام س�حنون ب�ن س�عید      المدونھ الكبرى التى رواھا ا     – مالك بن أنس بن مالك       -٤١

  . ن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم عن إمام دار الھجرة 
 فتح العلي المالك فى الفتوى على م�ذھب  – محمد بن أحمد بن محمد بن علیش    -٤٢

  .م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨اإلمام مالك طبعة 
 طبع�ة دار  – حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر      – محمد بن عرفھ الدسوقي  -٤٣

  .  العربیة إحیاء الكتب
 مواھ��ب الجلی��ل ل��شرح   – محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا المع��روف بالحط��اب       -٤٤

  .  طبعة دار الفكر –مختصر خلیل 
  : الفقھ الشافعي ) ج(

 –التھ��ذیب ف��ى فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي :  الح��سین ب��ن م��سعود ب��ن الف��راء البغ��وي  -٤٥
  . طبعة دار الكتب العلمیة 

 حاش��یة عمی��رة عل��ى ش��رح  –ال��شھیر بعمی��رة  ش��ھاب ال��دین – أحم��د البرل��سي -٤٦
  .  ط عیسي الباي الحلبي –العالمة جالل الدین المحلى على منھاج الطالبین 

  .  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع –تكملة المجموع شرح المھذب -٤٧
  . دار المعرفة بیروت – كتاب األم – الشافعى -٤٨
الح��اوى الكبی��ر ف��ى فق��ھ م��ذھب اإلم��ام    :  عل��ى ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردى  -٤٨

 طبع���ة دار الفك���ر واألحك���ام ال���سلطانیة  –ال���شافعى ش���رح مخت���صر المزن���ى  
  .  طبعة دار ابن خلدون –والوالیات الدینیة 

  .  طبعة دار الفكر – األم – محمد بن إدریس الشافعي -٤٩
 طبع�ة  – مغن�ى المحت�اج ال�ى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج       – محمد الشربینى الخطی�ب     -٥٠

  .مصطفى البابي الحلبي 
  : الفقھ الحنبلى ) د(

  .  طبعة مكتبة ابن تیمیة – مجموع الفتاوى – أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة -٥١
الط�رق الحكمی�ة ف�ى    .  محمد بن أبى بكر الزرع�ى المع�روف ب�ابن ق�یم الجوزی�ة          -٥٢

  . ھـ ١٣٨١ – مطبعة المدني –السیاسة الشرعیة 
 طبع��ة دار – المغن��ى – محم��د عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة    موف��ق ال��دین اب��ى -٥٣

  . الكتاب العربي للنشر والتوزیع 
 -ھ�ـ   ١٤٠٤ الطبع�ة الرابع�ة      – الف�روع    – محمد بن مفل�ح المع�روف بالمقدس�ي          -٥٤

  . م١٩٨٤
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  : الفقھ الظاھرى ) ھـ (
ری�ة   المكتبة التجا– المحلى باآلثار – على بن احمد بن سعید بن حزم األندلسى      -٥٥

  .  مصطفى أحمد الباز –
  : فقة اإلمامیة ) و(

 شرائع اإلسالم فى مسائل   – جعفر بن الحسن بن سعید الھندلى الملقب بالحلبي          -٥٦
  . ھـ ١٣٨٩ الطبعة األولى –الحالل والحرام 

 تحقیق وتعلیق رض�ا    – جواھر الكالم فى شرائع اإلسالم       – محمد حسن النجفي     -٥٧
  .االستادى 

  : دیة فقھ الزی) ز (
 –البح��ر الزخ��ار الج�امع لم��ذاھب علم��اء األم��صار  :  أحم�د ب��ن یحی��ى المرت�ضى   -٥٨

  .  القاھرة –طبعة دار الكتاب اإلسالمي 
 – وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  – محمد بن الحسن الحر العاملى       -٥٩

  . طبعة دار إحیاء التراث العربي 
  :ومن المراجع الحدیثة 

 عق��د ال��رھن ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة داراألن��صار    -الرحمن ال��سیدال��شافعى عب��د /د-٦
  .ھـ١٣٩٨بمصر الطبعة األولى 

  

  

  

  

  

  

 
  




