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ملخ�ص البحث:

بدين غريه  اأي جعل الدين رهناً  هذا البحث يتحدث عن حكم رهن الدين،    -1
�سواء من جن�سه اأو من غري جن�سه.

�سورة امل�ساألة: اأن يكون لك على �سخ�س دين، فت�سرتي منه �سيئاً بثمن موؤجل    -2
وترهن عنده الدين الذي يف ذمته.

اختلف الفقهاء يف حكم هذه احلالة على قولني:   -3
اأ- عدم جواز رهن الدين ممن عليه الدين الأنه ال يتحقق قب�ضه والقب�ض �رشط يف لزوم الرهن.

ب- جواز رهن الدين ممن هو يف ذمته الأنه يجوز بيعه منه فكذلك الرهن.
  ورجح الباحث القول الثاين.

4- حتدث الباحث من حكم رهن الدين من غري من عليه الدين.
و�ضورتها: لو كان لك دين على زيد، وزيد له دين على عمرو، فريهنك زيد دينه    

الذي على عمرو يف دينك الذي عليه،  اختلف الفقهاء على قولني:
 اأ- عدم اجلواز الأنه غري مقدور الت�ضليم.

ب- جوازه تخريجاً على �ضحة بيع الدين من غري من هو عليه، وهو الراجح عند الباحث.
يعترب ت�سليم الراهن �سك الدين الر�سمي اإلى املرتهن اإقبا�ساً حكمياً مل�سمونه،    -5
اإ�ضدارهما  اأو كمبيالة فيجوز �رشعاً  اإذنياً )الأمر(  �ضواء كان ذلك ال�ضك �ضنداً 

وتداولهما بالتظهري ورهنهما.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 

ين منها  وبعد: فاإن االأ�سل يف عقد الرهن اأن يكون املرهون عيناً مالية، ميكن ا�ستيفاء الدَّ

اإن كانت من جن�سه، اأو من ثمنها اإن مل تكن من جن�سه، عند تعّذر الوفاء به من غريها.

ين جائز يف قول جمٍع من الفقهاء، �سواء كان على املرتهن اأو على  غري اأن رهن الدَّ

غريه، تنزياًل للديون يف الذمم منزلة االأعيان، اإذ قد ال يتوافر للمدين عني مالية يجعلها 

رهينة بالدين الذي عليه، والبائع ال ير�سى مبداينته دون اأخذ رهينة تكون وثيقة بدينه. 

كما اأن الدين اإذا رهن ي�سلح وثيقة بالدين املرهون به، اإذ ميكن للمرتهن ا�ستيفاء حقه منه 

ر الوفاء من غريه. واأي�ساً فاإنه يوفر له مزية تقدميه على �سائر الدائنني يف ا�ستيفاء  اإذا تعذَّ

حقه منه عند مزاحمتهم يف حالتي املوت واالإفال�س اإذا كانت الديون م�ستغرقة ملاله.

وامل�ساألة على اأية حال خالفية يف النظر الفقهي، والأهل العلم واملذاهب الفقهية فيها 

اآراء وتف�سيالت وتقييدات وتقريرات، وقد دار حولها على مّر الع�سور جدل فقهي 

ي�ستحق البحث والدرا�سة، والنظر والتاأمل، والتحرير والرتجيح واالختيار ملا هو اأقوى 

حجة، واأن�سع دلياًل، واأرجح برهاناً، واأ�سلح للنا�س من اأقاويل الفقهاء، اإذ امل�ساألة مل 

تنل حظها ومما ت�ستحقه من البحث اجلاد امل�ستوعب لدى الفقهاء ال�سابقني واملعا�رشين.

اأ�سف اإلى ذلك اأن لهذه امل�ساألة تطبيقات معا�رشة بالغة االأهمية يف املداينات عموماً، 

ال�سندات يف  برهن  التعامل  ل�سيوع  نظراً  االإ�سالمية خ�سو�ساً،  امل�رشفية  اأعمال  ويف 

امل�سارف التقليدية كو�سيلة متعارف عليها لتوثيق الديون.

اأرجو  م�ستوعبة،  جادة  علمية  بدرا�سة  امل�ساألة  هذه  تناول  اإلى  اخلاطر  اجته  ولهذا 
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التوكل  للرّب جلَّ وعال. وعلى اهلل  بالغر�س، مر�سية  للغليل، موفيه  �سافية  اأن تكون 

واالعتماد، ومنه وحده العون واال�ستمداد، والهداية والر�ساد.

املبحث الأول
ين الجتهادات الفقهية يف رهن الدَّ

ين رهناً بدين غريه، �سواء  ين، اأي جعل الدَّ لقد اختلف الفقهاء يف حكم رهن الدَّ

كان من جن�سه اأو من غري جن�سه. وال بد لتحرير مذاهبهم وتقرير اأقاويلهم من التمييز 

ين عند من هو يف ذمته )اأي ممن هو عليه( وحالة رهنه عند  بني حالتني: حالة رهن الدَّ

غري من هو عليه. وبيان ذلك يف املطلبني االآتيني:

املطلب الأول:

ين ين ممن عليه الدَّ رهن الدَّ

ت�سوير امل�س�ألة:

 قال البجريمي: »كاأن يكون لك على �سخ�س دين، فت�سرتي منه �سيئاً بثمن موؤجل، 

وترهن عنده الدين الذي يف ذمته«)1). وقال الدردير: »كاأن يت�سّلف اأو ي�سرتي امل�سلم 

ين«))). �سلعة من امل�سلم اإليه، ويجعل امل�سلم فيه رهناً يف ذلك الدَّ
حا�سية البجريمي على الإقناع يف حّل األفاظ اأبي �سجاع للخطيب ال�سربيني 58/3.  (1(

ال�سرح ال�سغري للدردير وحا�سية ال�ساوي عليه 310/3.  (((
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حكمه�:

لقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه احلالة على قولني:

)اأحدهما( للحنفية)3) وال�سافعية يف االأ�سح)4) واأحمد يف رواية عنه، وهو �رشيح 

ين. قال الدمريي:  ين ممن عليه الدَّ كالم كثري من اأ�سحابه)5): وهو عدم جواز رهن الدَّ

»الأن الرهن ال يلزم اإال بالقب�س، ومتى قب�سه املالك، خرج عن اأن يكون دينا«))). »والأنه 

ال يتحقق اإقبا�ضه، والقب�ض �رشط يف لزوم الرهن، والأنه ال بد اأن ي�ضتوفى احلق منه عند 

ين«))). املحل، ويكون اال�ستيفاء من ماليته، ال من عينه، وال يت�سور ذلك يف الدَّ

اإال عيناً، الأن الغر�س من  اإمام احلرمني اجلويني: »اأما املرهون: فال يكون  قال  	 		•
الرهن التوثيق، وال يتوثق الدين بالدين«)8).

غري  قب�سه  قبل  الأنه  عليه،  هو  ممن  ولو  ين،  الدَّ رهن  ي�سّح  »ال  الرملي:  وقال  	 		•
موثوق به)))، وبعده خرج عن كونه ديناً«)10).

ي�سح  »فال  عليه:  البجريمي  وحا�سية  ال�رشبيني  للخطيب  »االإقناع«  يف  وجاء  	 		•
رهن دين، ولو ممن هو عليه، الأنه غري مقدور على ت�سليمه؛ وذلك الأن ما يف 

بدائع ال�سنائع )/)14، خمت�سر اختالف العلماء للطحاوي 4/)8)، 0)).  (3(
فتح العزيز 3/10، رو�سة الطالبني 38/4، ال��سيط للغزايل 1/3)4، الديباج يف ت��سيح املنهاج 884/1،   (4(
قلي�ين وعمرية )/)))، حتفة املحتاج 55/5، مغني املحتاج )/))1، اأ�سنى املطالب )/144، النجم ال�هاج 

4/)))، بداية املحتاج )/133، التدريب لل�سراج البلقيني )/))، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج 3/))).
ك�ساف القناع 3/3))، �سرح منتهى الإرادات )/8))، الفروع مع ت�سحيحه للمرداوي وحا�سية ابن قند�س   (5(

عليه )/331.
النجم ال�هاج 4/))).  (((

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 411/3، اأجكام القراآن لبن الفر�س 440/1.  (((
نهاية املطلب )/)).  (8(

اأي لعدم القدرة عليه )حا�سية ابن قا�سم العبادي على حتفة املحتاج 55/5).  (((
نهاية املحتاج 38/4).  (10(
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ا يف الذمة مثله ال عينه، فكان غري مقدور عليه بهذا  الذمة ال ميلك، واملاأخوذ عمَّ

االعتبار«)11).

وقال يف الرعاية الكربى: »ف�سل: وال ي�سح رهن ديٍن بحال«))1). 	 		•
وجاء يف »مطالب اأولى النهى«: »فال ي�سح رهن دين، ولو ملن هو عليه. �رّشح  	 		•

به املجد يف »�رشحه« وهو اإحدى الروايتني، ذكرهما يف االنت�سار«)13).

وجاء يف »ك�ضاف القناع«: »يكاد �رشيح كالم كثري من االأ�ضحاب عدم جواز  	 		•
ين امل�ستقر عند من هو يف ذمته بحق له، حيث قالوا: الرهن توثقُة ديٍن  رهن الدَّ

بعني. بل �رشح املجد يف �رشحه بعدم �سحته«)14).

ين، ولو ممن هو  الدَّ املقدم: ال ي�سح رهن  اأن  منه  فعلم  اأي�ساً: »...  فيه  وجاء    

عنده«)15).

وقال ال�ضعدي يف الفتاوى: »ال يجوز اأن يكون الرهن يف الدين يف قول اأبي  	 		•
حنيفة واأ�سحابة وال�سافعي«))1).

وقال القفال ال�ضا�ضي يف »حلية العلماء«: »يف جواز الرهن من املرتهن بدين  	 		•
واأبي  مالك  املزين، وقول  اختيار  القدمي(: يجوز. وهو  )قال يف  اآخر قوالن؛ 

يو�ضف. )وقال يف اجلديد(: ال يجوز. وهو قول اأبي حنيفة«))1).

حا�سية البجريمي على الإقناع 58/3.  (11(
ت�سحيح الفروع للمرداوي وحا�سية ابن قند�س على الفروع )/331.  (1((

مطالب اأويل النهي 53/3).  (13(
ك�ساف القناع 3/3)).  (14(

املرجع ال�سابق 3/)30.  (15(
النتف يف الفتاوى )/)0).  (1((

حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء )/)3).  (1((
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وقال اجل�ضا�ض: »قال ابن القا�ضم: ويجوز يف قول مالك اأن يرهن الرجل الدين  	 		•
الذي يكون له على الرجل، فيبتاع من رجل بيعاً، ويرهن منه الّدين الذي يكون 

له على ذلك الرجل، ويقب�س ذكر احلّق، وي�سهد له.

وهذا قول مل يقل به اأحد من اأهل العلم �سواه، وهو فا�سد اأي�ساً لقوله تعالى: ڎپ    

ين ال ي�سح ما دام ديناً، ال اإذا كان عليه، وال اإذا كان  ڀڀڎ البقرة: 2٨3 وقب�س الدَّ

ين حّق، ال ي�سح فيه قب�س، واإمنا يتاأتى القب�س يف االأعيان. على غريه، الأن الدَّ

ين من اأن يكون باقياً على حكم ال�سمان االأول،  ومع ذلك، فاإنه ال يخلو ذلك الدَّ   

اأو منتقاًل اإلى �سمان الرهن. فاإن انتقل اإلى �سمان الرهن، فالواجب اأن يرباأ من 

ين الذي به الرهن اأقل من الرهن. واإن كان باقياً على حكم  الف�سل، اإذا كان الدَّ

الذي على  ين  والدَّ ما كان عليه،  لبقائه على  فلي�س هو رهناً،  االأول،  ال�سمان 

الغري اأبعد يف اجلواز، لعدم احليازة فيه والقب�ض بحال«)18).

عنه  رواية  يف  واأحمد  وجه  يف  وال�سافعية  امل�ضهور))1)  يف  للمالكية  )والثاين(    

ين  �ضححها املرداوي يف »االإن�ضاف« »وت�ضحيح الفروع«: وهو جواز رهن الدَّ

ممن هو يف ذمته.

قال القرطبي: »ورهن ما يف الذمة جائز عند علمائنا، الأنه مقبو�س، خالفاً ملن  	 		•
منع ذلك. ومثاله: رجالن تعامال )اأي بدين( الأحدهما على االآخر دين، فرهنه 

اأحكام القراآن للج�سا�س 4/1)5.  (18(
الكايف لبن عبد الرب �س)41، اأحكام القراآن لبن العربي 1/1))، اخلر�سي وجا�سية العدوي 5/)3)، ال�سرح   (1((
الكبري للدردير وحا�سية الد�س�قي عليه 31/3)، ال�سرح ال�سغري للدردير وحا�سية ال�ساوي عليه 310/3، 
املدونة 340/5، الت��سيح على جامع الأمهات )/80، البيان اأو التح�سيل 1/11)، رو�سة امل�ستبني )/)108، 

الذخرية 80/8، الن�ادر والزيادات 1/10)1، الق�انني الفقهية �س8)3، املنتقى للباجي 51/5).
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دينه الذي له عليه«)0)).

عليه  من  فباع  دين،  على رجل  لرجل  كان  »واإذا  الغرناطي:  الفر�س  ابن  وقال  	 		•
الدين ممن له الدين �سيئاً، وجعل الدين الذي عليه رهناً، فروى ابن القا�سم عن 

مالك اأنه يجوز، وي�ضح الرهن«)1)).

ين، �ضواء كان على املرتهن اأو على  وجاء يف البهجة للت�ضويل: »يجوز رهن الدَّ 	 		•
غريه«)))).

اأو من  اأن ي�ضتوفى منه،  اأن يكون مما ميكن  وقال ابن �ضا�ض: »و�رش ط املرهون  	 		•
ثمنه، اأو ثمن منافعه، الدين الذي رهن به اأو بع�ضه، وال ي�ضرتط اأن يكون عيناً. 

في�سح رهّن الدين ممن هو عليه ومن غريه«)3)).

وقال املقّري يف »القواعد«: »قاعدة )1016(: ال ي�ضرتط كون الرهن عيناً عند  	 		•
ين ممن هو عليه ومن غريه«)4)). مالك، في�سّح رهن الدَّ

ين امل�ضتقّر عند من هو يف ذمته  وجاء يف »ك�ضاف القناع«: »ويجوز رهن الدَّ 	 		•
بحّق له، اأي ملن هو يف ذمته. هذا اأحد روايتني ذكرهما يف االنت�سار«)5)).

ين عند  وقال املرداوي يف »ت�سحيح الفروع«: »قلت: ال�سواب �سحة رهن الدَّ 	 		•
ين بحق له. وهو ظاهر كالم كثري من االأ�سحاب،  مدين وهو الذي عليه - الدَّ

اجلامع لأحكام القراآن 411/3.  ((0(
اأحكام القراآن لبن الفر�س الغرناطي 440/1.  ((1(

البهجة على حتفة ابن عا�سم 3/1)1.  ((((
عقد اجل�اهر الثمينة )/))5.  ((3(
ق�اعد الفقه للمقري �س)40.  ((4(

ك�ساف القناع 3/3)).  ((5(
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حيث قالوا: يجوز رهن ما يجوز بيعه«)))).

ين  وقال يف »االإن�ضاف«: »فعلى املذهب يف اأ�ضل امل�ضاألة يف جواز رهن الدَّ 	 		•
قلت:  امل�ساع.  يف  »االنت�سار«  يف  ذكرهما  – روايتان،  احلّق  عليه  َمن  عند 

االأولى اجلواز. وهو ظاهر كالم كثري من االأ�ضحاب، حيث قالوا: يجوز رهن 

ما ي�سّح بيعه«)))).

وجاء يف حا�ضية ابن قند�ض: »قال يف املقنع: وما جاز بيعه جاز رهنه اإال الثمرة  	 		•
قبل بدّو �ضالحها. فظاهره جواز رهن ممن هو عليه، الأنه يجوز بيعه منه«)8)).

ففي  ين،  الدَّ اأما  عيناً.  اأن يكون  اأحدها:  له �رشوط،  »املرهون،  الرافعي:  وقال  	 		•
اأال  تنزياًل ملا يف الذمم منزلة االأعيان،  جواز رهنه وجهان؛ )اأحدهما( اجلواز 

ترى اأنه يجوز �رشاء ما يف الذمة وبيعه �ضلماً«)))).

اأنه ي�ضح رهنه  امل�ضتقر وجٌه  الدين  الرفعة: »يف  النبيه( البن  وجاء يف )كفاية  	 		•
حكاه ال�ضيخ يف »املهذب« - وغريه عن العراقيني، والغزايل يف الهبة )...( 

ين ممن هو عليه، �ضح وجهاً واحداً، الأنه يجوز  ويف »اال�ضتق�ضا« اأنه لو رهن الدَّ

بيعه منه، فكذلك الرهن)30).

ت�سحيح الفروع لبن مفلح )/331.  ((((
الإن�ساف ملعرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )8/1)).  ((((

حا�سية ابن قند�س على الفروع )/331.  ((8(
الثمينة )/))5. ق�اعد الفقه للمقري �س)40. ك�ساف القناع 3/3)). ت�سحيح  فتح العزعقد اجل�اهر   ((((
الفروع لبن مفلح )/331. الإن�ساف ملعرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )8/1)). حا�سية ابن قند�س 

على الفروع )/331. فتح العزيز 3/10. كفاية النبيه يف �سرح التنبيه )/4يز 3/10.
كفاية النبيه يف �سرح التنبيه )/4 10.  (30(
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القول الراجح:

اأ�ضحابه  �ضاقها  التي  واحلجج  االأدل��ة  لقوة  نظري  يف  الراجح  هو  باجلواز  القول 

و�سالمتها من االإيراد عليها، وهي:

املذكور  وو�سفه  الرهن  معنى  فيه  يتحقق  عليه  هو  َمْن  عند  املرهوَن  يَن  الدَّ اأن   -1

قال  حْكماً.  املرتهن  من  مقبو�ٌس  هو  اإْذ  البقرة: 2٨3،  ڎپ ڀڀڎ  تعالى  قوله  يف 

القا�سي ابن العربي: »رهن ما يف الذمة جائٌز عند علمائنا، الأنه مقبو�س«)31)، 

بل اإنَّ »ما يف الذمة اآكد قب�ساً من املعني«))3).

يو�سح ذلك اأنَّ الرهن يف حقيقته هو »توثيق ديٍن مبال ميكن ا�ستيفاوؤه منه اإْن كان    

ن  من جن�سه، اأو من ثمنه اإن مل يكن من جن�سه، اإذا تعّذَر الوفاء من غريه«. والدَّ

الثابت يف ذمة املرتهن اإذا ُجِعَل رهناً بدين له على الراهن، فاإنه ميكنه ا�ستيفاء 

دينه منه عند تعّذر الوفاء به من غريه، فلذلك �سحَّ ارتهانه. قال القرطبي: »الأنَّ 

يَن ماٌل تََقع الوثيقة به، فجاز اأن يكون رهناً، قيا�ضاً على �ضلعة موجودة«)33). الدَّ

ل الديون يف الذمم منزلََة االأعيان«)34). 2- بناًء على القاعدة الفقهية » تَُنزَّ

وقاعدة »كلُّ ما جاز بيعه جاز رهنه«)35) وال يخفى اأن بيع الدين من املدين نف�سه    

اأحكام القراآن لبن العربي 411/3.  (31(
كما قال القا�سي ابن العربي )اأحكام القراآن له 1/1))).  (3((

اأحكام القراآن لبن عربي 411/3.  (33(
قال ابن القيم يف اإعالم امل�قعني )3/4): »والدين يف الذمة يق�م مقام العني، ولهذا ت�سحُّ املعاو�سة عليه   (34(
ين  من الغرمي وغريه«. وجاء يف الختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي )�س131): »ويج�ز بيع الدَّ

َلم وغريه. وه� رواية عن اأحمد«. يف الذمة من الغرمي وغريه، ول فرق بني دين ال�سَّ
اخلطيب  علي  البحريمي   ،((3/3 القناع  ك�ساف   ،410/( البنية  كفاية  �ــس410،  عبدالرب  لبن  الكايف   (35(

58/3، احلادي الكبري للمارودي )/)10، ت�سحيح الفروع للعمراوي )/331.
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جائٌز يف قول جماهري اأهل العلم، فكذلك يجوز رهنه منه. قال ابن خويز منداد: 

»ولهذه العلة جّوزنا َرهّن ما يف الذمة، الأنَّ بيعه جائز«))3).

»قال  الفتاوى  يف  �سعدي  بن  عبدالرحمن  مة  العالَّ قال  املانع.  الدليل  النتفاء   -3

االأ�ضحاب يف الرهن: ي�ضرتط اأن يكون عيناً معلومة القدر وال�ضفة.... اإلخ. 

اأقول: مل يدل الدليل على عدم �سحة رهن الديون«))3).

وبهذا القول اأخذت هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، حيث    

يكون  اأن  »االأ�ضل  رقم )39(:  ال�رشعي  املعيار  البند )2/2/3( من  جاء يف 

املرهون عينياً، ويجوز اأن يكون ديناً اأو نقداً«. وجاء يف البند )11/2/3( منه: 

ين على املرتهن اأم على غريه«)38). ين، �ضواء كان ذلك الدَّ »يجوز رهن الدَّ

املطلب الث�ين:

ين ين ِمْن غري َمن عليه الدَّ رهن الدَّ

ت�سوير امل�س�لة:

عمرو،  على  ديٌن  له  وزيٌد  زيد،  على  ديٌن  يل  كان  لو  كما  »وذلك  الد�ضوقي:  قال 

فريهنني زيٌد ديَنه الذي على عمرو يف ديني الذي عليه«))3). وقال ال�ساوي: اأن ي�سرتي 

زيٌد �ضلعًة من عمرو بثمن الأجل، ولزيد دين على بكر، فيقول زيٌد لعمرو: َجَعْلت الّدين 

اأحكام القراآن لبن العربي 411/3.  (3((
الفتاوي ال�سعدية �س5)).  (3((

املعايري ال�سرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف البحرين �س535.  (38(
حا�سية الد�س�قي على ال�سرح الكبري 31/3).  (3((
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الذي يل على بكر رهناً حتت يدك حتى ياأتيك الثمن«)40).

حكمه�:

ين على قولني: )اأحدهما(  ين عند غري َمْن عليه الدَّ اختلف الفقهاء يف حكم رهن الدَّ

للحنفية يف املذهب)41) وال�سافعية يف االأ�سح))4) واحلنابلة على امل�سهور يف املذهب)43): 

ين من غري َمْن هو عليه. الأنه غري مقدور الت�ضليم، الحتمال  وهو عدم جواز رهن الدَّ

عدم الدفع اأو االإع�ضار. قال ال�ضريازي: »الأنه ال ُيدرى هل يعطيه )اأي املدين( اأم ال؟ 

وذلك غرٌر من غري حاجٍة، فَمَنَع �سحة العقد«)44).

اإاّل  يلزم  ال  الأنه  عليه،  هو  ملن  ولو  ين،  الدَّ رهن  ي�ضحُّ  »فال  القليوبي:  وقال  	 		•
بالقب�س الذي لي�س من مقت�سيات العقد«)45).

ين رهناً بدين  وقال الطحاوي: »ال نعلم اأحداً من اأهل العلم اأجاز اأن يكون الدَّ 	 		•
�سواه غري مالك. وهو يف القيا�س اأي�ساً فا�سد«))4).

حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري 310/3.  (40(
اأحكام القراآن للج�سا�س 4/1)5، النتف يف الفتاوي لل�سعدي )/)0).  (41(

الإقناع وحا�سية البحريمي عليه 58/3، حترير الفتاوي لأبي زرعة العراقي 5/1)8، فتح العزيز 3/10،   (4((
اأ�س�س املطالب )/144، الديباج للزرك�سي 488/1، مغني املحتاج )/))1، �سرح املنهج لالأن�ساري وحا�سية 
ال�هاج 4/)))،  النجم  للغزايل 1/3)4،  ال��سيط  قلي�بي وعمرية )/)))،  عليه 3/)))، )))،  اجلمل 

نهاية املحتاج 38/4)، البيان للعمراين )/34، حتفة املحتاج 55/5.
الفروع مع حا�سية ابن قند�س عليه )/331، �سرح منتهى الإرادات )/8))، ك�ساف القناع 3/3))، )30،   (43(

مطالب اأويل النهى 53/3)، �سرح العمدة لبن �سعدي �س514.
املهذب 1/)31.  (44(

حا�سية القلي�بي على �سرح املحلي على املنهاج )/))).  (45(
خمت�سر اختالف العلماء للطحاوي 0/4)).  (4((
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اختاره  ال�سافعية)48)،  عند  وجه  وهو  امل�ضهور))4)،  يف  للمالكية  )والثاين(    

عند  الدين  رهن  جواز  وهو  �ضعدي:  ابن  مة  العالَّ و�ضححه  ال�ضوكاين، 

ين من غري َمْن هو عليه،  غري َمْن هو يف ذمته. تخريجاً على �سحة بيع الدَّ

الكلّية:  الفقهية  القاعدة  وتفريعاً على  االأعيان،  منزلة  الذمم  ملا يف  وتنزياًل 

ين اأو بع�ضه، جاز  »كلُّ ما ميكن اأن ي�ضتوفى منه - اأو من ثمنه اأو منافعه - الدَّ

رهنه به، واإاّل فال))4)«.

ين وجهان )اأحدهما( يجوز، الأنه  قال ال�ضريازي يف »املهذب«: »ويف رهن الدَّ 	 		•
يجوز بيعه، فجاز َرْهنه«)50).

وقال ابن خويز منداد: »كلُّ َعْر�ض جاز بيعه جاز رهنه. ولهذه العّلة جوزنا رهَن  	 		•
اأن يكون رهناً،  ما يف الذمة، الأنَّ بيعه جائٌز، والأنه ماٌل تقع الوثيقة به، فجاز 

قيا�ساً على �سلعة موجودة«)51).

ين امل�ستقر من غري َمْن هو عليه ثالثة  وقال العمراين يف »البيان«: »ويف رهن الدَّ 	 		•
اأوجه.... )الثاين( ي�ضح. وهو اختيار ابن ال�ضباغ، الأنَّ الذمم ُترى جمرى 

االأعيان. اأال ترى اأنه ي�ضحُّ اأن ي�ضرتي بثمن يف ذمته، ويبيع فيها، كما يجوز اأن 

ي�سرتي االأعيان ويبيعها، اإال اأنَّ البيَع ال يفتقر لزومه اإلى القب�س، والهبة والرهن 

للدردير وحا�سية  الكبري  ال�سرح  للباجي 51/5)،  املنتقي  العدوي عليه 34/5)، )3)،  اخلر�سي وحا�سية   (4((
الد�س�قي عليه 31/3)، الت��سيح على جامع الأمهات )/80، )10، عقد اجل�اهر الثمينة )/))5، البهجة 

للت�س�يل 3/1)1، الزرقاين على خليل 34/5).
انظر فتح العزيز 3/10، نهاية املحتاج 38/4)، مغني املحتاج )/))1.  (48(

القاعدة رقم )383) من الكليات الفقهية للمقري �س))1.  (4((
املهذب 1/)31.  (50(

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 411/3.  (51(



24

رهن الديون وال�صندات يف الفقه الإ�صالمي »درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية«

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

ال يلزمان من غري قب�س«))5).

ين اإذا كان  وجاء يف النجم الوهاج »للدمريي«: »الوجه الثاين: ي�ضحُّ رهن الدَّ 	 		•
على مِقٍر ملٍئ، كبيعه، تنزياًل ملا يف الذمم منزلة االأعيان«)53).

ين الذي  وقال ابن �سعدي يف »�رشح عمدة االأحكام«: »واختلفوا يف رهن الدَّ 	 		•
َعَدم  املذهب  من  وامل�ضهور  ذلك.  جواز  وال�ضحيح  قولني:  على  الذمة  يف 

اجلواز«)54).

ويَقِب�ضه  الذمة،  يف  ما  رهن  ي�ضحُّ  »ال  اجل��رار«:  »ال�ضيل  يف  ال�ضوكاين  وقال  	 		•
املرتهن عند حلول اأجله، في�سري رهناً يف يده«)55).

القول املخت�ر:

اإن الراجح يف نظري من القولني جواز َرْهِن الّدين عند غري َمْن هو عليه اإذا كان 

ِر الوفاء من غريه،  لِّ الدين وتعذُّ يف مقدور املرتهن ا�ضتيفاء دينه منه اأو من ثمنه عند َمِ

وهو  منه،  املق�سود  اجلامع  »الو�سف«  املعنى  لتحقق  نظراً  العيني،  الرهن  على  قيا�ساً 

ين  وقوع الوثيقة به من حيث كونه مااًل ميكن للمرتهن ا�ستيفاء دينه منه عند حلول الدَّ

االأعيان  منزلة  احلالة  ين يف هذه  الدَّ تنزيل  الوفاء من غريه )وعلى ذلك �ضحَّ  ر  وتعذَّ

واإقامته مقامها( مع انتفاِء املانع من اجلواز الذي بنى عليه املانعون احتجاجهم، وهو 

ين من عند ِملِّه. غرر َعَدم القدرة على ا�ضتيفاء الدَّ

ين  وقد نبَّه اإلى هذا القيد بع�ض فقهاء ال�ضافعية بقوله: »الوجه الثاين: ي�ضحُّ رهن الدَّ
البيان �سرح املهذب )/34.  (5((

النجم ال�هاج يف �سرح املنهاج 4/))3.  (53(
�سرح عمدة الأحكام �س514.  (54(

ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار 150/3.  (55(
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اإذا كان على ُمِقرٍّ مليء، تنزياًل ملا يف الذمة منزلة العني«))5).

القائمة والديون  االأعيان  ن من  ُيَتَمكَّ ا�ستيفاِء احلق  اأنَّ  املعلوم  بزيزة: من  ابن  وقال 

الثابتة يف الذمم، فيجوز اأْن يَرَهَن ذلك كله، فريَهَن داَره وغلِّة عبيده وخراج م�ضكنه 

وديَنه عند من هو عليه اأو غريه، الإمكان اال�ستيفاء من جميع ذلك. وَمَنَع ال�سافعي من 

وا�ضتيفاِء  الإمكان حوزه  لذلك،  وال وجه  عيناً،  الرهن  يكون  اأن  و�رَشََط  ين،  الدَّ رهن 

احلقِّ منه، وهو فائدة الرهن«))5).

يف  واالإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اأخذت  القول  وبهذا 

البحرين من غري مالحظة ا�ضرتاط قدرة املرتهن على ا�ضتيفاء دينه منه اأو من ثمنه عند 

ر الوفاء من غريه، حيث جاء يف البند )2/2/3( من املعيار ال�رشعي  ين وتعذُّ لِّ الدَّ َمِ

رقم )39(: »االأ�ضل اأن يكون املرهون عيناً، ويجوز اأن يكون ديناً اأو نقداً«. وجاء يف 

اأم  املرتهن  ين على  الدَّ �ضواء كان ذلك  ين،  الدَّ رْهَن  منه: »يجوز  البند )11/2/3( 

على غريه«)58).

انظر بداية املحتاج يف �سرح املنهاج لبن قا�سي �سبهة )/133، النجم ال�هاج على املنهاج للدمريي 4/))).  (5((
رو�سة امل�ستبني يف �سرح كتاب التلقني )/)108.  (5((

املعايري ال�سرعية �س535.  (58(
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املبحث الثاين
اآلية قب�ض املرهون اإذا كان دينًا

يتناول هذا املبحث كيفية قب�س املرهون اإذا كان ديناً يف ذمة املرتهن، وكيفيه اإذا كان 

ر  ديناً يف ذمة غري املرتهن، وكان املرتهن قادراً على ا�ضتيفائه من عند حلول اأجله وتعذُّ

الوفاء من غريه، تفريعاً على القول الراجح عندنا باجلواز يف احلالتني كما اأ�ضلفنا يف 

املبحث االأول، وذلك يف املطلبني االآتيني:

املطلب الأول:

ين املرهون ممن هو يف ذمته اآلية قب�ص الدَّ

ن�سَّ املالكية على اأنه اإذا كان ل�سخ�ٍس ديٌن يف ذمة اآخر، فجعله رهناً يف دين اآخر 

جتديد  اإلى  يحتاج  وال  حكماً،  له  قاب�ساً  املرتهن  ويعترب  الرهن،  حَّ  �سَ للمرتهن،  عليه 

القب�س، حيث اإنه يعترب حائزاً للدين املرهون من نف�سه لنف�سه.

قال اللخمي يف »التب�رشة«: »وي�ضحُّ اأن يرتَهَن الرجل ديناً يف ذمته، ويحوزه  	 		•
من نف�سه لنف�سه))5)«.

وقال القا�سي ابن العربي: »ورهن ما يف الذمة جائٌز عند علمائنا، الأنه مقبو�ٌس،  	 		•
خالفاً ملن َمَنَع ذلك. ومثاله: رجالن تعامال، الأحدهما على االآخر ديٌن، فرَهَنه 

ديَنه الذي عليه)0)).
التب�سرة )5/1)5، وانظر الذخرية للقرايف 80/8.  (5((

اأحكام القراآن لبن العربي 411/3، وانظر عقد اجل�اهر الثمينة )/)58.  ((0(
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وقال اأي�ضاً: »امل�ضاألة ال�ضابعة واالأربعون: كما يجوز رهن العني، كذلك يجوز  	 		•
ين. وذلك عندنا اإذا تعامل رجالن، الأحدهما على االآخر ديٌن، َفَرَهَنه  رهن الدَّ

َوَهَبْت املراأة كالئها  اإذا  ديَنه الذي له عليه، وكان قبوله قب�ضاً )...( وكذلك 

لزوجها، جاز، ويكون قبوله قب�ضاً. وخالََفَنا فيه اأي�ضاَ غرينا من العلماء. وما 

قلناه اأ�سح، الأنَّ الذي يف الذمة اآكد قب�ساً من املعنّي، وهذا ال يخفى«)1)).

ين ممن هو عليه من ال�ضافعية،  وخالفهم يف ذلك اأ�ضحاب القوِل بجواِز رهِن الدَّ   

احل�ّسي  القب�س  مناب  امل�ساألة  احلكمي يف  القب�س  نيابة  عدم  اإلى  ذهبوا  حيث 

املطلوب، ومن ثَمَّ وجوب جتديد املرتهن للقب�س.

ين ممن هو  قال ال�سيخ عمرية نقاًل عن اأ�سحاب ال�سافعي: »وقد قالوا يف رهن الدَّ 	 		•
عليه: اإْن قلنا ب�سحته، فال بدَّ من قب�س حقيقي نظراً لذلك«)))).

وقال ال�ضربامل�ضي يف تعليقه على قول �ضاحب »نهاية املحتاج« )و�رشط  	 		•
املرهون كونه عيناً يف االأ�ضّح. والثاين: ي�ضح رهنه تنزياًل له منزلة العني( 

ليلزم.  اإليه  رّده  ثم  منه،  قب�ضه  ِمْن  بُّدَّ  ال  اأنه  هذا  على  »ظاِهره  ه:  ن�ضُّ ما 

ويحتمل االكتفاء ببقائه يف ذمته، واإن مل يقب�سه منه، ويكون املراد بكونه 

ه: وقد قالوا  ل منزلةَّ العني يف اجلملة. فلرياجع. لكْن يف عمرية ما ن�ضُّ يَنزَّ

يف رهن الّدين ممن هو عليه: اإْن قلنا ب�سحته، فال بدَّ من قب�ٍس حقيقي نظراً 

لذلك)3))«.

اأحكام القراآن لبن العربي 1/1)).  ((1(
حا�سية عمرية على �سرح املحلي على املنهاج )/3)).  ((((

حا�سية ال�سربامل�سي على نهاية املحتاج 38/4).  ((3(
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القول الراجح:

مَناَب  امل�ساألة  القب�س احلكمي يف  بنيابة  املالكية  قول  نظري هو  الراجح يف  القول 

حكماً  لنف�سه  نف�سه  من  املرهون  للدين  قاب�ساً  املرتهن  العتبار  نظراً  احل�ّسي،  القب�س 

وتقديراً، من باب »التقديرات ال�رشعية باإعطاء املعدوم حكم املوجود«)4))، حيث اإنَّ 

يف  احل�ّسي  القب�س  مبثابة  باعتباره  احلكمي  للقب�س  ال�رشعية  القواعد  مع  مت�سٌق  ذلك 

ه. والأنَّ الذي يف الذمة اآَكد قب�ضاً، واأوثق �ضماناً  النظر الفقهي، يقوم مقاَمه وَي�ضدُّ م�َضدَّ

من املعنّي املجهول رهناً يف يده. واهلل اأعلم

املطلب الث�ين:

ين املرهون من غري َمْن هو عليه اآلية قب�ص الدَّ

ين اإذا كان مرهوناً من غري َمْن هو عليه  لقد ذهب املالكية اإلى اأنَّ الَقْب�َس احلكمي للدَّ

ه لتعذر قب�ضه قب�ضاً  يقوم مقاَم القب�ض احلقيقي املطلوب يف الرهن العيني، وَي�ضدُّ م�َضدَّ

ح�سياً. وعلى ذلك قالوا:

ين املرهون ِذْكر َحق )اأي �ضٌك مكتوبٌّ يوّثق م�ضمونه( فاإقبا�ضه  اإذا كان يف الدَّ 	 		•
للمرتهن يكون بت�سليم �سك الدين اإليه، واالإ�سهاد عليه به.

املعدوم،  امل�ج�د حكم  اإعطاُء  وهي  التقديرات؛  ال�سرع  ق�اعد  »من  للقرايف ))/))):  »الفروق«  جاء يف   ((4(
امل�ج�د  اإعطاُء  وهي  ال�سرعية:  »التقادير   :(1(1/1( اأي�سًا  فيه  وجاء  امل�ج�د«.  حكم  املعدوم  واإعطاُء 
حكم املعدوم اأو املعدوم حكم امل�ج�د... وه� كثرٌي يف ال�سريعة، ول يكاُد باٌب من اأب�اب الفقه ينفّك عن 
املجع�ل  يُن  والَدّ به،  املره�ن  يُن  الدَّ املقّدِر وج�ُدُه  املعدوم  اأن من  اأي�سًا على  القرايف  ون�سَّ  التقديرات«. 
دينًا يف  يك�ن  وقد  املعدومة  الدي�ن  يقُع يف  »والرهُن  �ــس403:  النّية«  اإدراك  »الأمنية يف  فقال يف  رهنًا، 

نف�سه«. وانظر الق�اعد الكربى للعز بن عبدال�سالم )/05) وما بعدها.
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واإن مل يكن فيه وثيقة مكتوبة )�ضك(. فيجزئه االإ�ضهاد، اإْذ هو اأق�ضى ما يتوثَّق  	 		•
به، وغاية ما ميكن ِفْعله يف حيازته.

جاء يف املدونة: »قْلت البن القا�ضم: هل يجوز يف قول مالك اأن يرتهَن الرجل  	 		•
يَن الذي يكون له على رجل، فيبتاع من رجل بيعاً، اأو ي�ستقر�َس منه قر�ساً  الدَّ

ين الذي له على ذلك الرجل؟ فقال: قال مالٌك: نعم.  فيقر�سه، ويرتهن منه الدَّ

وله اأن يرتهن ذلك، فيْقِب�س ِذْكَر احلق«)5)) وي�ْسِهَد. فقال: فاإْن مل يكن كِتَب ِذْكر 

َحّق؟ قال: ي�ْسِهد، وجتزئه))))«.

وجاء يف املنتقى للباجي: »واأما الديون فارتهانها جائز. قال مالك: وال يخلو: اأن  	 		•
يكون دين له ذكر حق، اأو دين ال ذكر له.

- فاإن كان دين له ذكر حّق، فحيازته اأن يدفع اإليه ذكر احلق، وي�ضهد له به. فهذا    

حوز يكون اأحق به من الغرماء يف املوت والفل�ض. قال مالك يف »املوازية«. 

ووجه ذلك اأّن هذا غاية ما ميكن يف حيازته.

ين ذكر حّق، فهل يجزئ فيه االإ�سهاد؟ قال ابن القا�سم يف  - واإن مل يكن للدَّ   

»املجموعة« اإن مل يكن فيه ذكر حّق، فاأ�سهد، فال باأ�س بذلك. ونحوه عن مالك.

وقال ابن القا�سم اأي�ساً: اإذا مل يكن فيه ذكر حّق، مل َيجْز اإال اأن يْجَمَع بينهما)))).    

وجه  »املوازية«.  مالك يف  قول  ظاهر  وهو  ذلك.  ذكر حّق جاز  فيه  كان  واإذا 

البالغة  اأ�سا�س  يف  وجــاء  ال�سّك«.  ــّق:  احَل »ِذْكـــُر  ــس508:  � املحيط«  »القام��س  يف  الــفــريوزاأبــادي  قــال   ((5(
: اأي �سلٌة. ويل عليه ذك�ر حّق: اأي �سك�ك«. »للزخم�سري« �س144: ويل على هذا الأمر ِذكُر حقٍّ

املدونة ل�سمن�ن 340/5.  ((((
ين املره�ن. املراد بتعبري »اجلمع بينهما« اجلمع بني املرتهن وبني َمْن عليه الدَّ  ((((
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َف  القول االأول: اأنَّ االإ�سهاَد اأقوى من اجلمع بينهما، وهو غاية ما يوثَّق به، وي�رشْ

به املال اإلى املوهوب له. واأما اجلمع بينهما: فلي�س فيه اأكرث من اإعالم الذي عليه 

، وال اعتبار بر�ضاه يف ذلك. فال معنى الإعالمه على معنى االإ�ضهاد«)8)). احلقُّ

ين يجوز من املدين وغريه(: »اأي  وقال الد�ضوقي تعليقه على قول الدردير )رهن الدَّ 	 		•
فيجوز رهنه للمدير ولغريه، ف�)ِمْن(. مبعنى الالم )...( كما لو كان يل ديٌن على 

زيد، وزيٌد له ديٌن على عمرو، فريهنني زيٌد ديَنه الذي على عمرو يف ديني الذي عليه 

باأن َيْدَفَع يل وثيقة الدين الذي له على عمرو حتى يق�ضيني ديني )...( ورهن الّدين 

لغري املدين، ال�رش ط يف �ضحته َقْب�ضه باالإ�ضهاِد على حوزه، وَدْفع الوثيقة للمرتهن. 

ط كمال. هذا هو ال�ضواب)))). ْ واأما اجلمع بني َمْن عليه الّدين واملرتهن، َف�رشَّ

اأو على  املرتهن  املدين، �ضواء كان على  للت�ضويل: »يجوز رهن  وجاء يف »البهجة«  	 		•
غري، لكْن اإْن كان على الغري، فال بدَّ من قب�ض وثيقٍة، ليتمَّ له احلوز. واإْن مل تكن وثيقٌة، 

ممن  كونه  وال  ح�ضوره،  وال  ين،  بالدَّ القيد  ذلك  اإقرار  ي�ضرتط  وال  باالإ�ضهاد.  اكتفى 

تاأخذه االأحكام، بخالف البيع يف ذلك، والفرق اأنَّ الغرر يف الرهن جائٌز ملا مّر«)0)).

ين عند املدين ا�ْضرِتَط قب�ضه  وجاء يف �رشح الزرقاين على خليل: »واإذا َرَهَن الدَّ 	 		•
ط كمال«)1)). باالإ�ضهاد يف حوزه، وَدْفِع الوثيقة. واجلمع بينهما �رَشْ

وجاء يف »النوادر والزيادات«: »ومن العْتبّيَة« من �سماع ابن القا�سم و«املجموعة«  	 		•

املنتقى �سرح امل�طاأ 51/5).  ((8(
حا�سية الد�س�قي على ال�سرح الكبري 31/3).  ((((

البهجة على حتفة ابن عا�سم 1/)13.  ((0(
�سرح الزرقاين 34/5).  ((1(
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اإياه،  َفَرَهَنه  اأن يرهنه ديَنه على فالن،  اأقر�س رجاًل مااًل على  قال مالك: وَمَن 

واأ�ضهد على ذلك، فهو َحْوٌز تام، وكان اأمراً قوياً. قال يف »املجموعة«: واإْن مل 

يكن فيه ِذْكًر َحْق، واأ�ضهد على ذلك، فهو َحْوٌز تاّم. فال باأ�ض بذلك.

وقال ابن القا�سم اأي�ساً: اإذا مل يكن فيه ذكر حّق، ومل َيحْز اإاّل اأن يجمع بينهما، واإذا  	 		•
كان فيه ذكر حّق جاز، واإْن مل يجمع بينهما بذلك، وَدَفَع ذكر احلّق واأ�ضهد«)))).

واالإ�ضهاد  احلق  ِذْكِر  م  فبت�َضلُّ ين،  الدَّ رهن  يف  القب�ض  »واأّما  �ضا�ض:  ابن  وقال  	 		•
اجلمع  االقت�سار على  ويكفي  املرتهن.  كان على غري  اإذا  الغرميني  بني  واجلمع 

بينهما واالإ�سهاد اإْن مل يكن ذكر َحق، ويتقدم اإليه بح�رشة البّينة اأال يقب�سه اإياه 

حتى ي�سل اإلى َحّقه«)3)).

ين اأن ياأخَذ املرتهن ِذْكَر احلّق، ويجَمَع بيَنه وبني الغرمي،  •	وقال اللخمي: »حيازة الدَّ
م اإليه بح�رشة البّينة )اأي  فاإن مل َيكْن ذكر َحق، فيجمع بينه وبني الغرمي، ويتقدَّ

اأمام ال�ضهود( اأال يقب�ضه اإياه حتى ي�ضل اإلى حّقه، فاإن َفَعَل كان متعدياً، وغّرم 

فاالإ�ضهاد يجزئ،  الغرمي غائباً وال كتاب عليه،  واإْن كان  ثانياً....  الدين  ذلك 

وفيه اختالف«)4)).

وقد َعلََّق �ساحب »التو�سيح« على كالم اللخمي وابن �سا�س بقوله: »وظاهر  	 		•
ين يف هذه الثالثة. وقول اللخمي )واإن كان  كالمهما اأنه ال بدَّ من حيازة الدَّ

الغرمي غائباً وال وثيقَة، فاالإ�ضهاد يجزئ. وفيه خالف( لّعله ي�ضري بذلك اإلى 
الن�ادر والزيادات 1/10)1، وانظر البيان والتح�سيل 11/)).  ((((

عقد اجل�اهر الثمينة )/)58.  ((3(
التب�سرة لّلخمي )1/)5)5، وانظر الت��سيح )/)10.  ((4(
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ما حكاه الباجي اأنه قال، قال مالك: اإْن كان للدين وثيقٌة، فحيازته اأنَّ تدفع 

الفل�س واملوت. واإن مل يكن للدين ذكره  اأحّق به يف  اإليه، ويكون  الوثيقة 

حّق، فقال ابن القا�ضم اأي�ضاً: ال يجوز اإال اأن يجمع بينهما. وهو ظاهر قول 

مالك يف املوازية)5)).

ومل اأعرث على قول لغري املالكية من الفقهاء يف هذه امل�ساألة. وجماع قولهم فيها:

ين املرهون اإذا مل يكن فيه �ضٌك �ضادٌر من املدين، فيعترب اإ�ضهاد الدائن  اأّن الدَّ   )1(

مبثابة  ين،  الدَّ لذلك  املرتهن  دائنه  من  حكمياً  قب�ساً  الغري  على  دينه  رهن  على 

القب�س احل�ّسي للمرهون اإذا كان عيناً مالية.

للمرتهن،  ال�ضّك  ت�ضليم  فيتعرب  ين،  الدَّ بذلك  �ضٌك  الدائن  عند  كان  اإذا  اأما   )2(

احلقيقي،  القب�س  مناب  ينوب  مل�سمونه،  حكمياً  اإقبا�ساً  بذلك  عليه  واالإ�سهاد 

ويقوم مقامه.

فاأما اإقبا�س ال�سّك فوا�سٌح ذلك فيه، واأما االإ�سهاد على املرتهن بقب�سه، فلتوثيق حق 

مه منه بعد َقْب�ِض دينه منه، ولي�ض  الراهن يف ا�ضرتجاع ال�ضك من املرتهن اإذا اأنكر ت�ضلُّ

جزءاً من القب�س احلكمي لذلك الدين املرهون يف نظري.

وعلى ذلك جاء يف البند )12/2/3( من املعيار ال�رشعي رقم )39( لهيئة املحا�ضبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية يف البحرين املبني على املذهب: »يكون َقْب�س 

ين املرهون  ين املرهون بقب�س وثيقته، اأو باالإ�سهاد عليه عند رهنه. ويرتتب على الدَّ الدَّ

اأثره، وهو اأن يكون املرتهن اأَحقَّ به من غريه«)))).
الت��سيح على جامع الأمهات خلليل )/)10، )10.  ((5(

املعايري ال�سرعية �س)53.  ((((
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املبحث الثالث
رهن ال�شندات وال�شكوك

كيفيته وحكمه

و�سنعر�س لبيان ذلك من خالل االإجابة على ال�سوؤال االآتي:

ين املرهون،  ين املرهون اإقبا�ساً حكمياً للدَّ هل يعترب ت�سليم الراهن للمرتهن �سند الدَّ

يقوم مقام االإقبا�س احلقيقي للعني املرهونة يف الرهن العيني؟

فاأقول وباهلل التوفيق:

ربوياً، وقد يكون  ين قد يكون �سنداً  الدَّ َمْن عليه  ين املرهون عند غري  الدَّ اإن �سند 

�سنداً اإذنياً، وقد يكون كمبيالًة، حيث اإن امل�سارف تطلب من العمالء يف بع�س االأحيان 

االإذين  وال�ضند  كالكمبيالة  تارية  اأوراق  اأو  كال�ضندات،  مالية،  اأوراق  �ضمانة  تقدمي 

)ال�ضند الأمر(، بحيث ي�ضتطيع امل�رشف حت�ضيل قيمة الق�ضط اأو االأق�ضاط التي يتخلَّف 

العميل عن �سدادها يف موعدها من هذه االأوراق مبا�رشًة عن طريق التنفيذ على العميل 

اأو االأق�ضاط  الق�ضط  اأّدى  اإذا  العميل  اإلى  باإعادتها  اأو يقوم امل�رشف  التنفيذ،  من دوائر 

املرتتبة عليه. وتعترب هذه ال�ضمانة و�ضيلًة قويًة حلمل املدين على وفاء االأق�ضاط امل�ضتحقة 

عليه نقداً يف مواعيدها)))).

وبيان ذلك:

اإقبا�ضاً  للمرتهن  ت�ضليمه  فيعترب   ،)Bill of debt( اإذنياً  كان  اإذا  َنَد  ال�ضَّ اأنَّ  )اأ(  

ال�سمانات العينية )الرهن) للدكت�ر �سهيب ال�سخانبة �س111.  ((((
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ين املرهون تخريجاً على قول املالكية بعدم ا�ضرتاط القب�ض احلقيقي  حكمياً للدَّ

ين من غري َمْن هو عليه،  للمرهون اإذا كان ديناً، وجواِز َرْهِن وثيقة )�ضك( الدَّ

ين للمرتهن اإقبا�ساً حكمياً مل�سمونها، نظراً لتمكنه من  واعتباِر ت�سليم وثيقة الدَّ

ا�ستيفاِء دينه منها اإذا تعّذر وفاوؤه من غريها عند حلول اأجله، حيث اإنَّ ال�سَنَد 

ِن فيها، واأنه  رْت له باملبلغ املدوَّ الأمٍر وثيقٌة بدين، تثبت اأنَّ مورها مديٌن ملن ُحرِّ

م�ضتحقُّ االأداء يف التاريخ املحّدد فيها)8)).

ين ممن هو عليه ومن غريه، وال  قال احل�ضن بن رحال املعداين: »ي�ضحُّ رهن الدَّ 	 		•
ي�ضرَتَط فيه االإحراز))))«.

ين  للدَّ كان  اإن  مالك:  »قال  خلليل:  و«التو�سيح«  للباجي  »املنتقي«  يف  وجاء  	 		•
وثيقٌة، فحيازته اأن تْدَفَع الوثيقة اإليه، ويكون اأحقَّ به يف الَفَل�ِض واملوت)80).

وفد  �سليمان 8/1))/)33،  اآل  �سليمان  بن  مبارك  للدكت�ر  املعا�سرة  املالية  الأ�س�اق  التعامل يف  اأحكام   ((8(
فه »معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية« �س))3، باأنه »�سٌك مكت�ٌب وفق �سكل حّدده القان�ن،  عرَّ
اأو  تاريخ معنّي،  النق�د يف  َع مبلغًا معينًا من  يدفَّ باأن  املدين)  ر )وه�  املحرِّ ي�سمى  تعهد �سخ�س  يت�سمن 
يف  التجارية  الأوراق  »اأحكام  يف  اخلثالن  �سعد  الدكت�ر  وقال  امل�ستفيد«.  ه�  اآخر  ل�سخ�س  للتعيني  قابل 
َف بعدة تعريفات، من  َنُد لأمر - وي�سمى ال�سند الأذين اأو حتت الأذن - ُعرِّ الفقه الإ�سالمي« �س48: »ال�سًّ
اأبرزها اأنه �سٌك يتعهد مب�جبه حمّرره باأن يق�م بدفع مبلغ معنّي يف تاريخ معنّي، اأو قابل للتعيني، اأو مبجّرد 
الّطالع اإلى �سخ�سٍ اآخر ي�سمى امل�ستفيد«. ثم قال يف �س)13: »الراجح يف التخريج الفقهي لل�سند لأمٍر 
اأنه وثيقة بدين. وبناًء على ذلك، فال حمذور �سرعًا يف حترير ال�سند لأمٍر والتعامل به«. ثم قال يف �س133 
)هام�س): »هناك َفْرٌق بني ال�سندات، التي هي ن�ٌع من اأن�اع الأوراق املالية، وال�سندات لأمٍر، التي هي ن�ع 
من اأن�اع الأوراق التجارية: )فالأولى) ت�ستمل غالبًا على ف�ائد رب�ية.... )والثانية) ل ت�ستمل على ف�ائد 
َد وثيقٍة بدين، متى ما مت دفع قيمتها يف تاريخ ا�ستحقاقها، فاإن املدين ل يدفع �س�ى  رب�ية، لك�نها جمرَّ
املبلغ الذي ت�سمنته هذه ال�رقة. لكن، اإن تاأخر املدين عن الدفع يف تاريخ ال�ستحقاق، فاإنه يطالب بدفع 
م�ساريف اإ�سافية قام بدفعها امل�ستفيد من اأجل احلفاظ على حقه يف ال�رقة التجارية، مثل م�ساريف 

حترير احتجاج عدم ال�فاء التي تدَفع عادًة ملكتب الحتجاجات«. )وانظر نف�س املرجع �س0) اإلى 3)).
حا�سية ابن رحال املعداين على �سرح ميارة على حتفة ابن عا�سم 1/)11.  ((((

املنتقى على امل�طاأ 51/5)، ت��سيح على جامع الأمهات )/)10.  (80(
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ط املرهون اأن يكون ممّا ي�ضحُّ بيعه من كل طاهٍر منتَفع به،  وقال اخلر�ضي: »�رَشْ 	 		•
ين،  مقدور على ت�سليمه، معلوٍم، غري منهّي عنه. َفَدَخَل فيه املعاُر للرهن، والدَّ

ين)81). ين، الأنه يجوز بيعها وبيع ما فيها من الدَّ ووثيقة الدَّ

الّدين(:  )ووثيقة  قوله  على  اخلر�ضي  على  حا�ضيته  يف  العدوي  وعّلق    

»اأي اأن الرهن نف�س الوثيقة باعتبار ما فيها، ال باعتبار نف�سها، الأن قيمتها 

بح�سب ذاتها تافهة جداً«))8)، وقال البناين: »الوثائق لي�ست مما ُيباع، واإمنا 

ُيباع ما فيها«)83).

ين، �ضواء كان على املرتهن  وجاء يف »البهجة« للتو�ضلي: »يجوز رهن الدَّ 	 		•
له  ليتم  وثيقة  قب�س  من  بد  فال  الغري،  على  كان  اإن  لكن  غريه،  على  اأو 

احلوز«)84).

اأن  ميكن  مما  يكون  اأن  و�رشطه  املرهون:  ال�سىء  املدواين«:  »الفواكه  وجاء يف  	 		•
اأو من ثمن منافعه. فيدخل رهن ال�سيء املعار للراهن،  ين منه«،  ُي�ستوفى الدَّ

ين«)85). ين، ووثيقته؛ جلواز بيعها، وبيع ما فيها من الدَّ والدَّ

وقال املّقري يف »الكليات الفقهية«: كل ما ميكن اأن ي�ستوفى منه - اأو من ثمنه،  	 		•
ه، جاز رهنه به، واإال فال«))8). يُن اأو بع�ضُ اأو منافِعِه - الدَّ

الهبة( قب�ض �ضّك )وثيقة(  املالكية )يف باب  يوؤّكد هذا املعنى واحلكم اعتبار    
�سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل 5/))).  (81(
حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي 5/)3).  (8((
حا�سية البناين على �سرح الزرقاين 34/5).  (83(

البهجة �سرح حتفة ابن عا�سم 3/1)1.  (84(
الف�اكه للدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين للنفراوي )/))1.  (85(

الكليات الفقهية للمقري �س))1، القاعدة رقم )383).  (8((
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ين،  الدَّ اإذا وهب رجل دينه لغري من عليه  فيما  قب�ساً حكمياً مل�سمونها،  ين  الدَّ

ين، حيث: و�سّلمه �سّك الدَّ

رجل،  على  له  ديناً  وهب  من  »كلُّ  غ��ازي:  البن  الفقهية«  »الكليات  يف  جاء  	 		•
واأقب�س ال�سّك للموهوب له، �سمت الهبة«))8).

ذمة  )اأي  ذمته  يف  ما  وهبته  »اإذا  التح�ضيل«:  »منهاج  يف  الرجراجي  وق��ال  	 		•
ين، مما له ذكر حّق، فحوزه قب�ض ذكر  املوهوب له( اأو ما يف ذمة غريه من الدَّ

ين كما اأ�سلفنا))8). احلّق«)88). وذكر احلق يف اال�سطالح الفقهي: هو �سّك الدَّ

التجاري االأردين رقم )12(  القانون  املادة )61( من  وقد جاء يف ف/3 من    

عبارة  يف  تدرج  بتظهري  عليه  الرهن  فيجري  الأمر،  ال�سند  »اأما  1966م:  ل�سنة 

)القيمة و�ضعت تاأميناً( اأو اأي عبارة اأخرى باملعنى نف�ضه«.

وهي �سٌك مكتوٌب َوْفَق   - ”Bill Of Exchange« ب( واإن كان املرهون كمبيالة(

�سكٍل حدده القانون، يت�سمن اأمراً من �سخ�س ُي�سمى ال�ساحب اإلى �سخ�س اآخر 

ُي�سمى امل�سحوب عليه، باأن يدفَع مبلغاً معيناً من النقود يف تاريخ معنّي، اأو قابل 

اإقبا�ساً  للمرتهن  ت�سليمها  فيعترب   - امل�ستفيد)0))  هو  ثالث  �سخ�س  الأمر  للتعيني 

ين، يقوم مقام االإقبا�س احلقيقي يف الرهن العيني، اإذ اإنها ورقة جتارية  حكمياً للدَّ

الكليات الفقهية لبن غازي �س)18، ورقم ))14).  (8((
منهاج التح�سيل )/)3).  (88(

انظر هام�س �س15 من البحث.  (8((
الأ�سهم وال�سندات واأحكامهما للدكت�ر اأحمد اخلليل �س30، اأحكام الأوراق التجارية للدكت�ر �سعد اخلثالن   ((0(
�س)10، اأحكام التعامل يف الأ�س�اق املالية املعا�سرة 84/1)، ال�سمانات العينية )الرهن) للدكت�ر �سهيب 

ال�سخانبة �س113، معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية �س438.
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قابلة للتداول بطريقة التظهري، متثِّل حقاً نقدياً، وت�ضتحق الدفع يف التاريخ املحّدد، 

وقد جرى العْرف على قبولها بو�سفها اأداًة بداًل عن النقود)1)).

الأنها  االإذين،  كال�سند  والرهن،  االإ�سدار  م�رشوعة  الكمبيالة  اأن  املعلوم  ومن    

مثله جمرد وثيقة بالدين، ال ت�ستمل على فائدة ربوية)))). ومتى ما مت دفع قيمتها 

يف تاريخ ا�ستحقاقها، فاإن املدين ال يدفع �سوى املبلغ الذي ت�سمنته. واإن رهن 

كليهما عبارة عن اتفاق بني الراهن واملرتهن، َيِتمُّ مبوِجِبِه رهن الورقة عن طريقة 

التظهري، على نحو يفيد اأن قيمتها �سمان لّدين ثابت بذمة الراهن)3)).

يلتزم  للتداول،  قابٌل  �ضٌك  وهو   -  )Bond( �ضنداً  املرهون  كان  اإذا  اأما  )ج( 

دفع  مع  اال�ستحقاق،  عند  اال�سمية  القيمة  حلامله  يدفع  اأن  مبوجبه  امل�سدر 

فائدٍة دوريٍة )ثابتة اأو متغرية( من�ضوبة اإلى القيمة اال�ضمية لل�ضند قبله)4)) - 

فقد ذهب كل من يعتد بقوله من الفقهاء املعا�رشين اإلى حرمة اإ�سدار جميع 

ال�سمانات العينية �س)11.  ((1(
وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بجدة رقم 4) ))/)): »ثانيًا الأوراق التجارية )ال�سيكات   ((((
- ال�سندات لأمر - �سندات ال�سحب) من اأن�اع الت�ثيق امل�سروع للدين بالكتابة«. وجاء يف البند )1/4) 
من املعيار ال�سرعي رقم ))3) لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف البحرين: »يج�ز 

رهن ما يج�ز �سرعًا اإ�سداره والتعامل فيه من الأوراق املالية وال�سك�ك«.
ال�سمانات العينية )الرهن) للدكت�ر ال�سخانبة �س115.  ((3(

باأنه  الباحثني  بع�س  عّرفه  وقد  الــدويل.  الإ�سالمي  الفقه  ملجمع   ((/11(  (0 رقم  القرار  مقدمة  انظر   ((4(
ال�سند عند ال�ستحقاق يف تاريخ  ِدُر بدفع قيمة القر�س كاملًة حلامل  »�سهادة دين يتعهد مب�جبها امل�سْ
حمدد، بالإ�سافة اإلى منِحِه مبالَغ دورية تعرّب عن فائدة معّينة يف فرتات حمددة«. )انظر �س�ق الأوراق 
للدكت�ر  وال�سندات  الأ�سهم   ،10(/( اخلياط  للدكتور  ال�شركات   ،(5( �س3))،  اإقبال  خل�ر�سيد  املالية 
اأحكام  اخلليل �س80 وما بعدها، عمليات الب�ر�سات التجارة واأحكامها للدكت�ر علي ال��سابي �س4)1، 
التعامل يف الأ�س�اق املالية املعا�سرة للدكت�ر اآل �سليمان 01/1) وما بعدها، معجم امل�سطلحات القت�سادية 

والإ�سالمية للجمعة �س))3).
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االإقرا�س  على  البتنائها  ���رشاًء،  اأو  بيعاً  تداولها  وحرمة  الربوية  ال�سندات 

بفائدة، وت�ضمنها ا�ضرتاط ردِّ مبلغ القر�ض مع زيادة عليه، �ضواء دِفْعت هذه 

الزيادة عن �ضداد اأ�ضل القر�ض، اأو دِفْعت على اأق�ضاط �ضهرية اأو �ضنوية اأو 

غري ذلك، و�ضواء كانت متثِّل ن�ضبة من قيمة ال�ضند، اأو خ�ضماً منها؛ كما يف 

ال�سندات ذات الكوبون ال�سفري)5)).

كما جاء يف القرار رقم 60 )6/11( ملجمع الفقه االإ�ضالمي الدويل بجدة:

نفٍع  اأو  اإليه،  من�ضوبٍة  فائدٍة  مع  مبلغها  بدفع  التزاماً  متثِّل  التي  ال�ضندات  اإن  اأواًل: 

م�رشوٍط مّرمة �رشعاً من حيث االإ�ضدار اأو ال�رشاء اأو التداول، الأنها قرو�ٌض ربويٌة، 

�سواء كانت اجلهة امل�سدرة لها خا�سًة اأو عامًة ترتبط بالدولة، وال اأثر لت�سميتها �سهاداٍت 

اأو �سكوكاً ا�ستثماريًة اأو ادخاريًة، اأو ت�سمية الفائدة الربوية امللتزم بها ربحاً اأو ريعاً اأو 

عمولًة اأو عائداً.

املعا�رشين،  الباحثني  بع�ِس  نََظِر  يف  اخلطر  فهو  الربوية:  ال�سندات  رهن  حكم  اأما 

بالبيع  تداولها  حرمة  على  وبناًء  ربوياً،  قر�ساً  لت�سمنها  اإ�سدارها،  حرمة  على  قيا�ساً 

وال�رشاء، والأنَّ ما ال يجوز بيعه ال يجوز رهنه)))).

املحا�ضبة  لهيئة   )39( رقم  ال�رشعي  املعيار  من   )3/4( البند  يف  جاء  ذلك  وعلى 

واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية: »ال يجوز رهن ما ال يجوز اإ�ضداره والتعامل 

فيه من االأوراق املالية وال�سكوك، مثل ال�سندات الربوية«.
للدكت�ر  وال�سندات  الأ�سهم  �ــس3)1،  �سليمان  اآل  مبارك  للدكت�ر  وال�سندات)  )الأ�سهم  املالية  الأوراق   ((5(
اخلليل �س)31، �س�ق الأوراق املالية للدكت�ر اإقبال �س5))، ال�سندات من منظ�ر �سرعي للدكت�ر عبداهلل 

العمراين �س 3)، عمليات الب�ر�سات التجارية واأحكامها للدكت�ر ال��سابي �س))).
الأ�سهم وال�سندات للدكت�ر اخلليل �س)31، وال�سمانات العينية )الرهن) للدكت�ر ال�سخانبة �س4)1.  ((((
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وجاء يف البند )5( من املعيار ال�رشعي رقم )21( للهيئة: »ال يجوز تداول ال�ضندات 

الربوية بيعاً و�رشاًء ورهناً وحوالًة وغري ذلك«.

ويف نظري اأنَّ امل�ساألة حتتاج اإلى تف�سيل، وبياُنه:

)اأواًل( اأنَّ اإ�ضدار ال�ضند الربوي ال يجوز، الأنه مبنٌي على قر�ض ربوي حكمه اخلطر 

�رشعاً، وكذلك ال يجوز تداوله بالبيع وال�رشاء، الأنَّ ذلك التداول يفيد معنى اال�ضتمرار، 

َند من يٍد اإلى يٍد حمّماًل بفوائد ربوية. وهذا يعني اأن م�سرتي ال�سند يظل  وتناُقل ال�سَّ

النظر  يف  م  حمرَّ وذلك  ربوية،  فوائد  دينه  على  ويتقا�سى  له،  ِدرِة  امل�سْ لل�رشكة  دائناً 

ال�رشعي، فكان التداول املف�سي اإلى ذلك حمّرماً)))).

ند بعد ارتكابه املحظور ب�رشائه اأراد رهنه بديٍن عليه ل�سخ�ٍس  )ثانيًا( لو اأن حامل ال�سَّ

ما اأو مل�رشف اإ�ضالمي يف مداينٍة م�رشوعٍة ك�ضمانٍة )اأي وثيقة( بحيث ي�ضتطيع املرتهن 

اأن ي�ضتويف دينه عند حلول اأجله من قيمته االأ�ضلية )راأ�ض مال القر�ض( عند تخلف 

موعده  يف  به  املرهون  دينه  اأدى  اإذا  اإليه  يعيده  اأن  اأو  �ضداده،  عن  )الراهن(  �ضاحبه 

املحدد، فاإنَّ حكَم عقِد الرهِن لل�ضنِد يف هذه احلالة اجلواز يف نظري ا�ضت�ضالحاً على 

خالف القيا�س. وذلك لالأ�سباب االآتية:

حاجة الدائنني اإلى توثيق ديونهم بال�سندات عند عدم توفر رهن عيني اأو نقدي    -1

عند املدين الراهن.

نِد )الراهن( على  عدم اإف�ضاء رهن ال�ضند اإلى املحظور، وهو نَقل ديِن حامِل ال�ضَّ   -2

ِدَرِة له حمّماًل بالفوائد الربوية امل�رشوطة اإلى املرتهن - كما هو ال�ساأن يف  اجلهة امل�سْ

انظر املعايري ال�سرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �س)30.  ((((
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م�ضاألة تداوله بالبيع وال�رشاء - الأنَّ املرتهن يف حالة تخلِِّف الراهن عن وفاء دينه 

عند حلول اأجله، اإمنا ي�ضتويف دينه من مبلغ القر�ض )راأ�ض ماله( الذي ميّثله ال�ضند، 

ند. دون الفوائد الربوية التي تْدَفع ل�ضاحبه )الراهن( دورياً اأو عند حلول اأجل ال�ضَّ

اأنَّ م�ضمون ال�ضند، وما ميثِّله هو نَف�ض مبلغ القر�ض الذي اأََخَذْته ال�رشكة امل�ضدرة    -3

لل�ضند، ومبلغ القر�ض الربوي - )اأي راأ�ضماله( هو حقُّ م�رشوٌع للمقر�ض لقوله 

تعالى: ڎٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅڎ البقرة: 2٧9. وعلى ذلك، فال حرَج يف 

َل مبلغ القر�س،  رهنه - يف نظري - الأنَّ املحظوَر لي�س يف ا�سرتداَد املقِر�ِس اأَ�سْ

َ الفقهاء الربا يف قولهم »كل  ولكنه يف اأخذ الزيادة امل�رشوطة عليه. لذلك َف�رشَّ

قر�س َجرَّ نفعاً فهو ربا« باأنه النفع الزائد للمْقِر�س على مبلغ القر�س. قال ابن 

ال�ضلف  اإذا �رشط عند  امل�ْضِلَف  اأنَّ  »اأجمعوا على  الفا�ضي:  القطان  املنذر وابن 

هديًة اأو زيادًة، فاأ�ضلف على ذلك، اأنَّ اأَْخذه الزيادَة ربا)8))«.

ومبنى هذا النظر الفقهي:

)اأ( قول احلنفية واحلنابلة باأن القر�ض ال يف�ضد بال�رشوط الفا�ضدة، واإمنا يلغو ال�رشط، 

وي�سح العقد.

قال ال�رشخ�ضي يف )املب�ضوط(: القر�ض ال يبطل بال�رشوط الفا�ضدة)))). 	 		•
وجاء يف )م/324( من )مر�ضد احلريان(: »ي�ضحُّ القر�ض مع اقرتانه بال�رشط  	 		•

الفا�ضد، ويلغو ال�رشط«.

القطان  لبن  الإجماع  م�سائل  يف  الإقناع   ،40(/10 املنذر  لبن  الأو�سط  �ــس)13،  املنذر  لبن  الإجماع   ((8(
3/)))1، الإ�سراف لبن املنذر )/)14.

املب�شوط 3)/4).  ((((
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م فيه)100). ط املحرَّ ْ وجاء يف »معونة اأويل النهى«: القر�ض ال يف�ضد بذكر ال�رشَّ 	 		•
وجاء يف )م/٧45( من جملة االأحكام ال�رشعية على مذهب اأحمد »القر�ض  	 		•

ال يف�ضد بال�رشوط الفا�ضدة، واإمنا يلغو ال�رشط الفا�ضد«.

)ب( كون عقد الرهن من العقود التبعية)101)، والتبعيَّة يف العقود واملعامالت 

يف  جاء  حيث  الفقهاء،  جماهري  نظر  يف  والرتخي�ض  لالغتفار  موجبُّ  املالية 

يف  »ويغتَفر  غ��ريه��ا))10)،  يف  يغتَفر  ال  ما  التوابع  يف  »يغتَفر  الفقهية:  القواعد 

ي�ضرَتَط  ال  ما  مق�ضوداً  للثابت  و«ي�ضرَتَط  اال�ستقالل)103)«  يغتَفر يف  ما ال  التبعية 

االأ�سول  يغتفر يف  ال  ما  وتبعاً  �سمناً  َدَخَل  فيما  و«ُيغتفر  وتبعاً)104)  �سمناً  للثابت 

واملتبوعات)105)«. وقال ابن قدامة يف »املغني«: يجوز يف التابع من الغرر ما ال 

يجوز يف املتبوع))10).

وعلى ذلك نَ�ضَّ احلنفية على اأنَّ عقد البيع يف�ضد اإذا اقرتن ب�رشط فا�ضد، اأما الرهن 

فاإنه ي�ضحُّ مع اقرتانه بال�رشط الفا�ضد، ويف�ضد ال�رشط فقط.

)100) مع�نة اأويل النهي �سرح املنتهى لبن النجار الفت�حي 313/4.
م الفقهاء العق�د من هذه احليثية اإلى ق�سمني: اأ�سلية، وتبعية. فاأما العقد الأ�سلي: فه� كلُّ عقٍد  )101) لقد َق�سَّ
والإجارة  والزوال، كالبيع  ال�ج�د  له يف  التبعية  باآخر على �سبيل  يك�ن م�ستقباًل يف وج�ده، غرَي مرتبٍط 
والإيداع والإعارة.... اإلخ. واأما العقد التبعي: فه� كلُّ َعْقٍد يك�ن تابعًا حلّق اآخر، ومرتبطًا به يف وج�ده 
ينعقدان  فال  لغريه،  ت�ثيق  كالهما  والكفالة  فالرهن  والكفالة.  كالرهن  باأ�سله،  الفرع  كات�سال  وزواله، 
ابتداًء اإذا مل يكن يف مقابلهما حٌق اآخر ثابت اأو مت�قع الثب�ت، ويزولن بزوال ذلك احلق املقابل كما ي�سقط 
كلُّ نوع ب�شقوط اأ�شله. فلو اأبراأ الدائن املدين الأ�شيل �شقطت الكفالة اأي�شًا عن الكفيل تبعًا ل�شقوط الّدين. 
ومثل ذلك ُيقال يف الرهن، فاإنه يبطل باإبراء الدائن املدين. )املدخل الفقهي العام للزرقا �س)4)، )4)).

))10) )م/54) من جملة الأحكام العدلية، الأ�سباه والنظائر لل�سي�طي �س0)1.
)103) �سرح منتهى الإرادات للبه�تي )/)14، مطالب اأويل النهي 3/)).

)104) بدائع ال�سنائع )/58.
)105) زاد املعاد 5/5)8.

))10) املغني )/150.
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جاء يف )م/323( من »مر�ضد احلريان«: كلُّ ما كان مبادلَة ماٍل مبال البيع وال�رشاء 

واالإيجار واال�ضتئجار..... ال ي�ضحُّ اقرتانه بال�رشط الفا�ضد، وال تعليقه به، بل تف�ضد اإذا 

اقرتنت اأو علَِّقْت به«.

وجاء يف )م/324( منه: »ي�ضحُّ الرهن مع اقرتانه بال�رشط الفا�ضد، ويبطل ال�رشط« 

وجاء يف »البحر الرائق« و«جامع الف�ضولني: »الرهن ال يبطل بال�رشط الفا�ضد«))10).

4- اأما اال�ضتدالل على عدم جواز رهن ال�ضند بحرمة بيعه، بناء على االأ�ضل الفقهي 

االأ�ضل مّل خالف  بيعه ال يجوز رهنه« فغري م�َضلَّم، الأنَّ هذا  »ما ال يجوز 

فقهي معروف، وقد نَ�سَّ املالكية على امل�سهور يف املذهب على اأنَّ الغرر يف 

اأما يف  بيع الغرر،  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن  البيع حمظوٌر �رشعاً لنهي 

الرهن فهو مغتفر.

قال الت�ضويل يف »البهجة«: الغرر يف الرهن جائز)108). 	 		•
العبد  مثل  واملجهول،  الغرر  برهن  باأ�س  وال  »التفريغ«:  ابن اجلالب يف  وقال  	 		•

االآبق، والبعري ال�سارد، واالأجّنة يف بطون اأمهاتها«))10).

وقال ابن عبدالرب: »وقد يجوز عند مالك يف الرهون من الغرر واملجهول ما ال  	 		•
يجوز يف البيوع، مثل رهن العبد االآبق، واجلمل ال�ضارد، واجلنني يف بطن اأّمه، 

والثمرة التي مل يبدو �سالحها)110).

باآبق و�سارد على  الغرر  الرهون-: »واْغتِفَر  لبهرام يف -  وجاء يف »ال�سامل«  	 		•
البحر الرائق )/08)، وجامع الف�س�لني )/4.  (10((

البهجة على التحفة 3/1)1.  (108(
التفريع )/0)).  (10((
الكايف �س410.  (110(
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املن�ضو�ض، واإْن �رِشَط يف العقد على امل�ضهور«)111).

وقال الت�ضويل: )القاعدة( اأنَّ كلَّ ما جاز بغري ِعَو�ٍض، جاز فيه الغرر، كالطالق  	 		•
َق بغري عو�س، اأو باع بال  والهبة والرهن. فاإذا مل يظفر باالآبق ونحوه، فكاأنه طلَّ

رهن ابتداًء، وذلك جائز«))11).

وجاء يف »�رشح التحفة« مليارة: »القاعدة اأنَّ كلَّ ما يجوز بغري عو�ض جاز فيه الغَرر، 

اأن  – اخلْلع - ويجوز بغري ِعَو�ض، فيجوز  فاإنه يجوز بعو�ٍض وهو  وذلك كالطالق، 

ين، �ضواٌء كان بيع اأو من �َضَلٍف، يجوز اأن  تخالعه بعبد اآبق اأو بعري �ضارٍد، وكذلك الدَّ

ياأخذ عنه وثيقَة رهن، ويجوز من غري رهن، فيجوز يف الرهن الَغَرر، الأنَّ غاية االأمر اأنه 

اإذا مل يظفر بذلك، يكون قد باَع اأو �َسلََّف من غري رهن، وذلك جائز«)113).

وجاء يف »مواهب اجلليل«: »ي�ْضرَتط يف املرهون ما ي�ْضرَتَط يف ال�ضيء املبيع، اإاّل اأنه 

يغتفر فيه الغرر ).....( ونبََّه به على اأنه يجوز رهن االآبق وال�ضارد اإذا مل يقاِرْن عقدة 

البيع بال خالف. واإْن قارنها ففيه خالف، وامل�ضهور اجلواز)114).

وقد نبَّه االإمام القرايف على املعنى الباعث على اغتفار الغرر يف حمّل العقد يف غري 

عقود املفاو�سات املالية - والتي منها عقود التربعات كالهبة والو�سية وعقود التوثيق 

كالرهن وال�سمان - دونها، فقال:

اأحد  يف  ال�سياع  عن  للمالية  �سوناً  واملجهول  الَغَرر  بيع  عن  بالنهي  ال�رشع  »وَرَد 

فناق�سا  بذلك،  خِمالن  وهما  االأموال،  تنميًة  مق�سوَده  الأنَّ  كليهما،  يف  اأو  العو�سني 
ال�سامل )/))).  (111(
البهجة 3/1)1.  (11((

�سرح ميارة على حتفة ابن عا�سم 1/)11.  (113(
م�اهب اجلليل للحطاب 3/5.  (114(
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ِد التنمية، بل هو  العقد، فلذلك نِهَي عنهما. وما ال معاو�سة فيه يف غاية البعد عن َق�سْ

ممحقة للمال، فال يناِق�ضه الغرر واجلهالة، فلذلك جّوزناهما يف ذلك. فاإن قا�ضه اخل�ضم 

على البيع، فالفرق عظيم كما ترى)115).

الدليل على عدم  يدّل  »الفتاوي«: مل  بن �سعدي يف  العالمة عبدالرحمن  وقال  		•
�ضحة رهن الديون، وال غري املقبو�ض، وال على ا�ضرتاط حترير العلم باملرهون 

قدراً وجن�ساً و�سفًة، وذلك الأنه لي�س ببيع، واإمنا هو وثيقة، قد تكون كاملٌة، وقد 

تكون ناق�سًة، والنهي عن بيع الغَرر ال يدخل فيه الرهن))11).

وبناًء على ما ترّجَح يف نظري من جواز رهن ال�ضند )الربوي(، فاإنَّ ت�ضليمه للمرتهن 

وَي�ضدُّ  العيني،  الرهن  احلقيقي يف  القب�ض  مناب  ينوب  مل�ضمونه،  حكمياً  قب�ضاً  يعترب 

ه. واهلل اأعلم... َم�َسدَّ

الذخرية )/44).  (115(
الفتاوي ال�سعدية �س5)).  (11((
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اخلامتة:
يف اأهم نت�ئج البحث:

واأدلتهم  واجتهاداتهم  الفقهاء  ملذاهب  امل�ستوعبة  الفقهية  الدرا�سة  بعد  انتهيت  لقد 

اإلى تقرير اخلال�سة االآتية:

يجوُز رهُن الّدين ممن عليه الّدين، كما اإذا كان ل�ضخ�ض على اآخر ديٌن، فا�ضرتى    -1

يَن الذي له يف ذمته بذلك الثمن املوؤجل بناًء  منه �سلعًة بثمن موؤجل، وَرَهَن الدَّ

رواية �سححها  واأحمد يف  وال�سافعية يف وجه  امل�سهور  املالكية يف  قول  على 

املرداوي بجواز ذلك، ونظراً النتفاء الدليل ال�رشعي املانع، والأنَّ الّدين املرهون 

عند َمْن هو يف ذمته يتحقق فيه معنى الوثيقة املق�سود يف عقد الرهن، حيث 

ي�ستطيُع املرتهُن ا�ستيفاَء دينه منه عند تعّذر الوفاء من غريه، بل اإنَّ ما يف الذمة 

اآكُد قب�ساً واأوثق �سماناً من املعنّي يف يده.

ويف هذه احلالة يعترُب املرتهن قاب�ساً للدين املرهون عنده ُحكماً وتقديراً، وال يحتاُج    -2

اإلى جتديد القب�س، حيث اإنه يعترُب حائزاً للدين املرهون عنده من نف�سه لنف�سه.

ويجوُز كذلك رهُن الّدين ِمْن غري َمْن عليه الّدين – كما لو كان يل ديٌن على    -3

زيد، ولزيٍد ديٌن على عمرو، فريهنني زيٌد ديَنُه الذي على عمرو بديني الذي 

عليه - وذلك اإذا كان يف مقدور املرتهن ا�ستيفاُء دينه منه اأو من ثمنه عند حلول 

وجه  وهو  امل�ضهور،  يف  املالكية  قول  على  بناًء  غريه،  من  الوفاء  ِر  وتََعذُّ دينه 

مة ابن �سعدي، ونظراً لتحقق املعنى اجلامع  عند ال�سافعية اختاره ورّجحه العالَّ

املق�سود من الرهن، وهو وقوع الوثيقة به من حيث كونه مااًل ميكن للمرتهن 
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ا�ستيفاُء دينه منه عند حلول اأجله وتعّذِر الوفاء من غريه، مع انتفاء الدليل املانع 

من اجلواز.

ويف هذه احلالة يعترب ت�سليُم الراهن �سكَّ الّدين اإلى املرتهن - اإذا كان فيه �سك    -4

اإقبا�ساً حكمياً مل�سمونه، فاإنه مل يكن فيه �سك، فيجزئ االإ�سهاُد على رهنه   -

ين املرهون، مبثابة قب�س العني املرهونة يف  عند العقد، ويعترب قب�ساً حكمياً للدَّ

الرهن العيني.

حكمياً  اإقبا�ساً  املرتهن  اإل��ى  الر�سمي  ين  الدَّ �سكَّ  الراهن  ت�سليم  يعترب  كما    -5

�رشعاً  يجوز  كمبيالًة  اأو  )الأمر(  اإذنياً  �ضنداً  ال�ضّك  ذلك  كان  �ضواء  مل�ضمونه، 

اإ�ضدارهما وتداولهما بالتظهري ورهنهما، اأو كان �ضنداً ربوياً ال يجوز اإ�ضداره 

وال تداوله بالبيع وال�رشاء، ولكن يجوز رهنه ا�ضت�ضالحاً على خالف القيا�ض.


