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بينّ الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات:

النفقة: االإدرار على �صيء مبا فيه بقاوؤه.
املره��ون: ماٌل ُيجعل وثيقة بالدين؛ لي�صتوفى من��ه اأو من ثمنه اإن تعذر 

اال�صتيفاء من الراهن.
ح  اخت��الف الفقه��اء على من جتب نفقة املره��ون اإن كان غري حيوان، رجنّ

البحث اأنها على الراهن.
اخت��الف الفقه��اء على م��ن جتب نفق��ة املره��ون اإن كان حيوان��ًا، وهل 
ح البحث جواز اإنفاق املرتهن وله  للمرتهن اأن ينتفع دون اإذن الراهن، رجنّ

االنتفاع مقابل النفقة.
ال خالف بي فقهاء املذاهب يف حق املرتهن الرجوع بالنفقة على الراهن 

اإن اأنفق باإذنه، وال رجوع اإن نوى التربع.
ح البحث  اخت��الف الُفقه��اء يف اإجبار احلاك��ِم الراهَن على النفق��ة، رجنّ

احلق يف االإجبار.
حاالت اإنفاق املرتهن عل��ى املرهون بال اإذن الراهن وحق رجوعه مبا اأنفق 

كالتايل:
1- اإنفاٌق بعلم الراهن وامتناعه:

ح البحث    بي اأق��وال كل مذهب يف حال امتناع الراهن عن االإنفاق، رجنّ
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اإجب��ار احلاكِم الراهَن، فاإن امتنع اأخذ احلاكم من ماله واأنفق على الرهن، 
ف��اإن مل يكن له مال ب��اع �صيئا من الرهن بقدر النفق��ة اأو ياأذن للمرتهن اأن 
ينفق، وتبقى النفقة يف ذم��ة الراهن ولها تعلق باملرهون؛ فحٌق للمرتهن 

حب�س الرهن حتى ُتق�صى له نفقته.
2- اإنفاق بدون علم الراهن ودون اإذنه:

� اإن كانت نفقة املرتهن غري واجبة على الراهن فال رجوع.
� ب��ي اخت��الف الفقه��اء يف حق الرج��وع اإن كان��ت النفق��ة واجبة على 

ح البحث الرجوع مطلقًا.   الراهن، ورجنّ
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 املقدمة
�إن �حلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�ستغفره, ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات 
�أعمالنا, من يهده �هلل فال م�س���ل له, ومن ي�س���لل فال هادي له, و�أ�س���هد �أن ال �إله �إال �هلل 
وحده ال �رشيك له, و�أ�س���هد �أن حممد�ً عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه 

و�سلم ت�سليماً كثري�ً, �أما بعد:
فمهم���ا تطورت �حلياة, وتغريت �أ�س���اليب حياتها, �إال �أن �أ�س���ا�ش هذ� �لتطور ثابت ال 
تتغري �أحكامه عما كان���ت عليه يف �لقرون �الأولى, و�إذ� كانت �لرهون �لتي كان �الأو�ئل 
يتعاملون فيه���ا وثيقة حلقوقهم وديونهم, ال تعدو �أن تكون نخ���اًل �أو زرعاً �أو حيو�ناً �أو 
عقار�ً, فاإن تطور �حلياة �ملعا�رشة �أوجدت رهوناً تتنا�س���ب و�حلياة �لتي يعي�سونها, وهذه 
�لرهونات ال تنفك �أحكامها عما �س���طرته ير�ع �أئمة �لفقه و�لدين, فاإذ� كانت نفقة �لرهن 
مث���اًل �أكاًل �أو �رشب���اً مما يبقى معه �لره���ن, �أو �أجرة حار�ش ور�ٍع حلفظ �لرهن و�س���يانته 
يف �ل�س���ابق, فاإن موؤنة �لرهن يف �لتعامل �ملعا�رش قد يختلف, فالر�س���وم �الإد�رية �لتي 
تفر�سها �إد�رة �ملحافظ �ال�ستثمارية تعدُّ �أجرة حلفظ �لرهن ورعاية �أنظمته, وُقل مثل ذلك 
رهن �لرخ����ش �لتجارية �لتي تفر�ش �جلهات �ملعنية ر�س���وماً عليه���ا, بحيث لو مل يقم 
�أ�سحابها بال�سد�د فقد يتعطل �لرهن, فهل هذه �لر�سوم تكون على �لر�هن �أم �ملرتهن؟ 
ولو قام �ملرتهن – �مل�رشف مثاًل – بت�سديد ما وجب على �لر�هن لقيام �لرهن, فهل له 

�لرجوع على �لر�هن �سو�ء �أذن له �أم مل ياأذن له؟
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كل هذه �الأ�س���ئلة تتطلب �إجابة لها و�لنظر يف �أقو�ل �أهل �لعلم عند كالمهم يف موؤنة 
�لرهن ونفقته؛ لذ� ر�أيت من �ملنا�سب بحث هذه �مل�ساألة �لتي يحتاجها �ملتعاملون بالبيوع 
�الآجلة و�أخذ رهون �سماناً حلقهم, فا�ستعنت �هلل تعالى يف جمع هذه �ملادة وذكر �أقو�ل 
�أهل �لعلم و�أدلتهم ومناق�س���تها وبي���ان �لقول �لر�جح يف ذلك و�س���ميته )نفقة �ملرهون 

وحكم �لرجوع فيها(.
�سائاًل  �ملولى �ل�سد�د يف �لقول و�لعمل و�هلل من ور�ء �لق�سد وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.

�أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره:
 تظهر اأهمية املو�سوع يف النقاط االآتية:

1- تنوع �لرهونات يف �لوقت �ملعا�رش, فلرمبا ظن بع�ش �ملتعاملني يف تلك �لتعامالت 
�أن تغري �أ�سكالها ي�ستلزم تغري �أ�سول �أحكامها مما هو موجود يف كتب �لفقهاء فكان البد 

من بيان ذلك.
2- تطلع �لباحث لبيان �أحكام هذه �مل�س���األة ��ستز�دة يف �لعلم, وملعرفة �لفرق بني ما 
كانت �لنفقة مل�س���لحة �لرهن وتبقيته وما كانت حلفظ �لرهن, وهل للفرق �أثر من حيث 

وجوبها على �لر�هن �أو �ملرتهن, كما يقوله بع�ش �لعلماء.
3- �سّد �لفر�غ باإيجاد در��سة متخ�س�سة تبحث يف م�سائل نفقة �لرهن وحكم �لرجوع 

فيها, وجتمع �ستات �مل�سائل �ملنثورة يف كتب �أهل �لعلم.
الدرا�صات ال�صابقة :

 وبعد �لرج���وع �إلى قاعدة بيان���ات مركز �مللك في�س���ل, وقائمة �لر�س���ائل �جلامعية, 

و�لبحث يف مو�قع �لبحث �مل�س���هورة عرب �ل�س���بكة �لعنكبوتية وغ���ري ذلك, ومع كرثة 
�لر�س���ائل و�الأبحاث �ملحكمة �ملتعلقة يف عقد �لرهن �إال �أين مل �أجد من �أفرد ملو�س���وع 
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نفقة �ملرهون ببحث م�س���تقل يجمع �س���تات م�س���ائله ويجمع �أقو�ل �أهل �لعلم مع بيان 
�أدلتهم ومناق�ستها - هذ� ح�سب علمي و�طالعي وفوق كل ذي علم عليم-, و�إن كانت 
رمبا ذكرت تلك �مل�س���األة ِذْكر�ً عابر�ً ملن كتب يف �أحكام �لرهن, ومل ي�ستوعب �الأقو�ل 

و�لفرق بينها و�أدلتها وحكم �لرجوع يف �لنفقة.
لهذ� فقد ��ستعنت �هلل تعالى يف جمع م�سائله و�أقو�ل �أ�سحاب �ملذ�هب يف كل م�ساألة 

و�أدلتهم ومناق�ستها.

منهج البحث  

 لقد �سلكُت يف هذ� �لبحث �ملنهج �لعلمي يف �لبحوث, وهو كاالآتي:
ر �مل�ساألة �ملر�د بحثها ت�س���ويًر� دقيًقا قبل بيان حكمها ليت�سح �ملق�سود من   �أواًل: �أ�س���وِّ

در��ستها.
 ثانًيا: �إذ� كانت �مل�س���األة من مو��س���ع �التفاق فاأذكر حكمها بدليلها مع توثيق �التفاق 

من مظانه �ملعتربة.
 ثالًثا: �إذ� كانت �مل�ساألة من م�سائل �خلالف فاأتبع ما يلي:

 �أ- حترير حمل �خلالف �إذ� كانت بع�ش �س���ور �مل�س���األة حمل خالف وبع�س���ها حمل 
�تفاق.

 ب- ذكر �الأقو�ل يف �مل�ساألة, وبيان من قال بها من �أهل �لعلم.

 ج- �القت�س���ار على �ملذ�هب �لفقهية �ملعت���ربة مع �لعناية بذكر ما تي�رشرَّ �لوقوف عليه 

من �أقو�ل �ل�سلف �ل�سالح.
 د- توثيق �الأقو�ل من كتب �أهل �ملذهب نف�سه.
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 ه�- ��ستق�س���اء �أدلة �الأقو�ل مع بيان وجه �لداللة, وذكر ما يرد عليها من مناق�س���ات, 

وما يجاب به عنها �إن كانت.
 و- �لرتجيح مع ذكر ثمرة �خلالف �إن ُوِجَدت.

 ر�بًعا: �العتماد على �أمهات �مل�سادر و�ملر�جع �الأ�سلية يف �لتخريج و�لتحرير و�لتوثيق 

و�جلمع.
 خام�ًسا: �لرتكيز على مو�سوع �لبحث وجتنُّب �ال�ستطر�د.

 �ساد�ساً: ترقيم �الآيات وبيان �سورها.

 �س���ابعاً: تخري���ج �الأحاديث وبيان م���ا ذكره �أهل �ل�س���اأن يف درجته���ا �إن مل تكن يف 

�ل�سحيحني �أو �أحدهما, فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.
نه  ثامن���اً: تكون �خلامتة عبارة عن ملخ�ش للبحث يعطي فكرة و��س���حة عن ما ت�س���مرَّ

�لبحث, مع �إبر�ز �أهم �لنتائج.
هذ� و�أ�س���األ �هلل �لتوفيق و�لت�س���ديد و�الإخال�ش يف �لقول و�لعمل, و�سلى �هلل على 

نبينا حممد.
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التمهيد

وفيه مطلبان:

املطلب الأول
تعريف النفقة يف اللغة وال�سطالح

اأما يف اللغة:
فالنفقة ��س���م من �مل�س���در نفق وجمعها ِنَفاق مثل ركاب, ونفق���ات, و�لنون و�لفاء 
و�لقاف �أ�سالن �س���حيحان يدل �أحدهما: على �نقطاع �سيء وذهابه, ومنه قول: نفقت 

�لد�برَّة نفوقاً: ماتت.
���عر نََفاقاً: �أي ر�ج ورغب فيه وم�س���ى ومل يقف ومل يْك�ُسد, ويف �حلديث  ونفق �ل�سِّ

ُق بالت�سديد: من �لنرََّفاق, وهو �سد �لك�ساد. ُق �سلعته باحللف �لكاذب« �ملَُنفِّ »�ملَُنفِّ
وتقول: نََفق �ل�سيء: َفِنَي يقال: قد نَِفَقت نََفَقة �لقوم.

و�أَْنفق �لرجل: �فتقر, �أي ذهب ما عنده, ورجل مْنِفاق �أي كثري �لنفقة.
و�لنفقة: ما �أنَفْقت, و��ستنفقت على �لعيال, وعلى نف�سك.

و�الأ�سل �الآخر: على �إخفاء �سيٍء و�إغما�سه.
ومنه �لنرََّفق: �رَشٌَب يف �الأر�ش له خمل�ش �إلى مكان.
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ومنه ��ستقاق �لنِّفاق؛ الأن �ساحبه يكتم خالف ما ُيْظهر, فكاأن �الإميان يخرج منه)1).

واأما يف اال�صطالح :
فقد تنوعت تعريفات �لفقهاء رحمهم �هلل لتعريف �لنفقة.

فها وق�رش �لتعريف على �لنفقة �ل�رشعية �لتي جتب على �ملكلف من نفقة  فبع�سهم عررَّ
زوجة �أو ولد, وهم �ملالكية و�حلنابلة.

فاملالكية عرفوها بقولهم: "ما به قو�م معتاد حال �آدمي دون �رشف"))).
و�حلنابلة عرفوها بقولهم: "كفاية من ميونه خبز�ً و�أدماً وك�سوة وم�سكناً وتو�بعها")3).
وبع�س���هم عرفها بتعريف �أعم لي�س���مل �الإن�س���ان و�حلي���و�ن و�جلماد, وه���م �حلنفية 

و�ل�سافعية, �إذ مل يق�رشونها على باب �لنفقات �ملعروف.
فمن تعريف �حلنفية هي: "�الإدر�ر على �سيء مبا فيه بقاوؤه")4).

ومن تعريف �ل�سافعية: "�ملال �مل�رشوف")5).
وقد عرفها �ل�سنعاين فقال: "�ل�سيء �لذي يبذله �الإن�سان فيما يحتاجه هو �أو غريه من 

�لطعام و�ل�رش�ب ونحوهما")6).
ولعّل �أقرب �لتعريفات ملو�س���وع بحثنا هو تعريف �حلنفية, فهو �سامل لنفقة �حليو�ن 

وغري �حليو�ن مما فيه بقاوؤه.

)1)   ينظـــر: امل�صبـــاح املنـــري )61٨/٢), معجـــم مقايي�ـــس اللغـــة )454/5-455), النهايـــة يف غريب احلديـــث )9٨/5), ل�صان 
العرب )357/1٠), القامو�س املحيط )�س 9٢6).

)٢)  ينظر: �صرح اخلر�صي على خمت�صر خليل )1٨3/4), حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )٢/7٢9).
)3)  ينظر: املبدع )141/7), ك�صاف القناع )459/5).

)4)  ينظر: حا�صية ابن عابدين )57٢/3), ومثله يف: جممع االأنهر )4٨4/1).
)5)  ينظر: حا�صية قليوبي )4/7٠).

)6)  �صبل ال�صالم )31٨/٢).
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املطلب الثاين
 تعريف املرهون يف اللغة وال�سطالح

اأما يف اللغة :
فاملرهون �أ�س���له رهن, و�لر�ء و�لهاء و�لنون �أ�سل يدلُّ على ثبات �سيء مُي�سك بحق 

�أو غريه, تقول: �أرهنته �إذ� جعلته ثابتاً))).
وياأتي مبعنى �حلب�ش تقول هذ� ر�هن لك �أي د�ئم حمبو�ش عليك, وقوله تعالى: ڍ جب       

حب خب مب          ىب يب ڍ ))), ڍ گ               گ ڳ ڳ             ڳ ڳ ڍ ))).
�أي حمتب�ش بعمله, ورهينة حمبو�سة بك�سبها)11).

و�أرهنته �ملتاع بالدين, رهناً: حب�سته به فهو مرهون, و�الأ�سل مرهون بالدين, فحذف 
للعلم به, و�أرهنته بالدين باالألف لغة قليلة, ومنعها �الأكرث.

وقالو� وجه �لكالم: �أرهنت زيد�ً �لثوب, �إذ� دفعته �إليه لريهنه عند �أحد.
ثم �أطلق �لرهن على �ملرهون, وجمعه رهون مثل َفْل�ش, فلو�ش.

ورهان مثل �َسْهم �ِسَهام)11).
واأما يف اال�صطالح:

فاملرهون يق�سد بها �لعني �ملرهونة.
ويطلق �لفقهاء عليها رهن �أو عني مرهونة �أو مرهون.

)7)  ينظر: معجم مقايي�س اللغة )45٢/٢), امل�صباح املنري )1/٢4٢).
)٨)  املدثر: 3٨. 
)9)  الطور: ٢1.

)1٠)  ينظر: ل�صان العرب )1٨9/13).
)11)  ينظر: امل�صباح املنري )1/٢4٢).
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و�ملق�سود باملرهون: هي �لوثيقة �لعينية, وهو �ملال �لذي ُيجعل وثيقة بالدين لي�ستوفى 
منه �أو من ثمنه �إن تعذر ��ستيفاوؤه ممن هو عليه))1).

املبحث الأول
 وجوب نفقة املرهون

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: اإذا كان املرهون غري حيوان

�إذ� كانت �لعني �ملرهونة لي�س���ت حيو�ناً مثل �ال�س���رت�حات و�لعقار�ت و�ل�س���يار�ت 
و�لزروع و�لثمار, وُقْل مثل ذلك: رهن �ملحافظ �ال�ستثمارية, �أو رهن �لرخ�ش �لتجارية 
�لتي تتطلب ر�س���وماً �إد�رية, و�إال �ألغي �لتعامل, فقد �ختل���ف �لفقهاء – رحمهم �هلل- 
على َمْن جتب عليه موؤنة �لرهن ونفقته, فاإن كان �ملرهون مما ُيخّزن فعلى من تكون �أجرة 
خمزنه, و�إن كان �سجر�ً فعلى من يكون �أجرة �سقيه وما يحتاجه من جذ�ذ �لثمار وجتفيفه 

و�أجرة مكان �حلفظ, و�أجرة �لر�عي �حلار�ش.
على قولني عند �أهل �لعلم:

القول االأول:

هن وتبقيته فعلى �لر�هن, وكل ما كان حلفظ  قالو�: كلُّ نفقة وموؤونة كانت مل�سلحة �لررَّ
�لرهن �أو رّده �إلى يد �ملرتهن �أو لرد جزء منه فعلى �ملرتهن.

وهذ� مذهب �أبي حنيفة و�ساحبيه)13).
)1٢)  ينظر: تبيني احلقائق )6٢/6), مواهب اجلليل )٢/5), حتفة املحتاج )5٠/5), املغني )443/6).

)13)  ينظر: حتفة الفقهاء )43/3), الهداية )416/4), تبيني احلقائق )6/6٨).
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ومن �أمثلة ما كان مل�س���لحة �لرهن مثل �لنفقة يف ماأكل عبده وم�رشبه, و�أجرة �لر�عي 
يف معناه, الأنه علف �حليو�ن, و�سقي �لب�ستان وتلقيح نخله, وجذ�ذه و�لقيام مب�ساحله, 

فكل هذه نفقتها تكون على �لر�هن.
وم���ن �أمثلة ما كان حلفظ �لرهن �أو ل���رده �إلى يد �ملرتهن مثل �أج���رة �حلافظ و�إذ� كان 
�ملرهون يحتاج �إل���ى �لتخزين فاأجرة �لتخزين وكذلك �أجرة �لبيت �لذي يحفظ �لرهن 

فيه فكل هذه موؤنتها تكون على �ملرتهن.
قالو�: وهذ� �إذ� كانت قيمة �لرهن و�لدين �سو�ء.

�أما �إن كانت قيمة �لرهن �أكرث فعليه بقدر �مل�سمون, وعلى �لر�هن بقدر �لزيادة عليه)14).
�أدلتهم:

�أواًل: �أما دليلهم على �أن ما كان حلفظ �لرهن فهو على �ملرتهن, فقد ��ستدلو� مبا يلي:

الدليل االأول :
قالو�: الأن �إم�س���اك �لعني �ملرهونة يف يده مل�س���لحته وحقه وهو موؤمتن وو�جب عليه 

حفظه, فتكون موؤنته عليه)15).
ونوق�س:

لي�ش كل من �أم�سك �لعني مل�سلحته وجبت عليه �لنفقة, فالوكيل بُجْعل �أم�سك �لعني 
مل�سلحته ومل جتب عليه �لنفقة.

و�مل�س���ارب مي�سك مال �مل�ساربة مل�س���لحته وهو ماأمور بحفظه, ومل يجب عليه �لنفقة, 
وحتى لو �أم�سكها حلقه, فال جتب عليه �لنفقة, فمن دفع عيناً لغرميه ليبيعها وي�ستويف حقه من 

)14)  ينظر: تبيني احلقائق )6٨/6), العناية �صرح الهداية )151/1٠).
)15)  ينظر: تبيني احلقائق )6٨/6), فتح القدير )151/1٠), بدائع ال�صنائع )151/6).
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ثمنها, فال ي�سمن الأنه �أمني وماأمور بحفظها, ولو كان �إمنا �أم�سكها لي�ستويف حقه من ثمنها.

فدل على �أن �ملرتهن ولو �أم�سك �لعني مل�سلحته وحقهه, فال يجب عليه �لنفقة)16).

الدليل الثاين:
قالو�: والأن �لرهن لو نق�ش مبر�ش كالعبد, �أو بعيب كال�س���لع, فاإن �ملالية �نتق�ست مبا 
�عرت�ش �لرهن, وبح�س���ب ذلك ي�سقط من دين �ملرتهن برُبِء �ملعاجلِة �إعادُة ما كان �سقط 
من الدين، اأو اأ�رشف على ال�سقوط وهو حم�ض منفعٍة للمرتهن فوجب اأن تكون النفقة 

عليه الأنها تعود مل�سلحته )))1)(.
ونوق�س من وجهي:

الوجه االأول:
باأن قولكم: �إن �لعني �ملرهونة �إذ� �نتق�س���ت ماليتها فه���ي على �ملرتهن, فينق�ش عليه 
دينه, ��س���تدالل يف حمل �لنز�ع وذلك الأننا ال ن�سلم باأن هالك �لعني �ملرهونة �أو تعيبها 
وهي يف يد املرتهن اإذا مل يتعد اأو يفرط اأنها من �س���مانه، واإمنا هي من �س���مان الراهن، 
و�إمنا هي يف يد �ملرتهن يد �أمانة ال ي�س���من �إال بالتعدي و�لتفريط, ولي�س���ت م�س���مونة 

عليه))1).
الوجه الثاين :

والأن �لرهن �رشع وثيقة بدين, ولي�ش عو�س���اً عن �لدين فال ي�س���قط �سيء من �لدين 
�لذي يف ذمة �لر�هن بهالك �لعني �ملرهونة �أو نق�سها كالكفيل.

)16)  ينظر: �صرح منتهى االإرادات )11٢/٢).
)17)  ينظر: �ملب�س�ط )٢1/1٠4).

)1٨)  ينظـــر: املنتقـــى للباجـــي )٢4٢/5-٢45), املقدمـــات )367/٢), االأم لل�صافعي )17٠/3), املغنـــي )5٢٢/6), �صرح منتهى 
االإرادات )11٢/٢).
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�أال ت���رى �أن �لكفيل �إمنا �رشع لتوثقة دين �ملكفول له, ولو مات �لكفيل مل ي�س���قط من 
دينه �سيء, فكذلك �لرهن �إذ� هلك �أو نق�ست ماليته, فال ي�سقط من دين �ملرتهن �سيء, 

ولو كان ماأمور�ً بحفظه))1).
الدليل الثالث:

قالو�: والأنه ملا ملك �ملرتهن حب�ش �لعني �ملرهونة, �س���ار م�س���توفياً حقه من وجه الأن 
�ال�س���تيفاء ليتو�سل به �إلى حقه, فلو كانت �لنفقة و�ل�س���مان على �لر�هن ولي�ست على 

�ملرتهن, الأدى ذلك �إلى �لربا؛ الأن �ملرتهن ي�ستويف دينه وزيادة حفظه)1)).
نوق�س من وجوه:

الوجه االأول:
قولكم "�إنه ملا ملك حب�س���ه �س���ار م�ستوفياً حقه" غري م�س���لم به فلي�ش حب�ش �ملرتهن 

�ملرهون �إمنا كان ال�س���تيفاء حقه و�إمنا ل�سمان حقه ولو كان ال�ستيفاء حقه, ل�سار له مناوؤه 

ولو كان �ملرهون جارية كان قد ملكها, وحّل له وطوؤها وهذ� مل يقل به �أحد)1)).

والأن �مل�س���توفى �سار با�ستيفائه ملكاً للم�س���توفى, وعليه فله مناوؤه وغنمه, فكان عليه 

غرمه ونفقته وهذ� بخالف �لرهن.

فاإن �لنماء و�لغنم للر�هن ولي�ش للمرتهن, ففارق �مل�ستوفى �إذن)))).
الوجه الثاين:

قولكم لو كانت �لنفقة و�ل�سمان على �لر�هن, الأدى �إلى �لربا غري م�سلم به, الأن �لربا 

)19)  ينظر: �ملب�س�ط )٢65/٢1), املغني )5٢3/6), �صرح منتهى االإرادات )11٢/٢).
)٢٠)  ينظر: االختيار لتعليل املختار )٢/64).

)٢1)  ينظر: االأم لل�صافعي )3/19٠).
)٢٢)  ينظر: ال�صرح الكبري البن اأبي عمر املقد�صي )411/4), فتح العزيز ب�صرح الوجيز )167/1٠).
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هو �لزيادة من غري عو�ش, فلما كان �لنماء و�لغنم للر�هن �سارت �لنفقة و�ل�سمان عليه 
الأن �خلر�ج بال�سمان.

ومل���ا كان �لنماء لي�ش للمرتهن, فعليه فلي�ش عليه �لنفق���ه و�إال لكان ذلك �أكاًل الأمو�ل 
�لنا�ش بالباطل.

الوجه الثالث:
والأن قولكم: �أنه �إذ� ��ستوفاه ثانياً الأدى �إلى �لربا, فيقال: والأن �ملرتهن �إذ� قب�ش حقه وقد 
�أنفق على �ملرهون, كان ذلك نق�ساً يف دينه �لذي له على �لر�هن و�سياع حق �مل�سلم حمذور 

�رشعي, فلي�ش تقدمي حق �لر�هن �ملظنون به, باأولى من حق �ملرتهن �ملتيقن به)3)).
 �أم���ا �أدلتهم باأن كل ما كان مل�س���لحة �لرهن وتبقيته, فالنفقة عل���ى �لرهن, فهي �أدلة 
�لقول �لثاين؛ الأنهم جعلو� �أدلة �لقول �لثاين �إمنا هي �إذ� كانت مل�س���لحة �لرهن وتبقيته 

جمعاً بني �الأدلة يف نظرهم.
القول الثاين:

قالو�: نفقة �لرهن على �لر�هن مطلقاً.
وهذ� مذهب �ملالكية)4)), و�ل�سافعية)5)), و�حلنابلة)6)).

�أدلتهم:

الدليل االأول:
ما رو�ه �لزهري عن �س���عيد بن �مل�س���يب �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  قال: »ال 

)٢3)  ينظر: فتح القدير )143/1٠).
)٢4)  ينظر: املدونة )147/4), التاج واالإكليل )57٢/6), �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )٢54/5).

)٢5)  ينظر: االأم )156/3), احلاوي الكبري )٢4٠/6), البيان للعمراين )43/6), املجموع )٢13/13).
)٢6)  ينظر: املغني )517/6), املحرر يف الفقه )336/1), ال�صرح الكبري )4٠7/4), ك�صاف القناع )339/3).
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يغلق �لرهن من �ساحبه �لذي رهنه, له غنمه, وعليه غرمه«)))).

وجه الداللة من هذا االأثر من وجوه:
الوجه االأول:

�إن قوله: "ال يغلق �لرهن" �أي ال ي�ستحقه �ملرتهن.
فدل ذلك على �أن حب�سه له لي�ش دلياًل على �أن ذلك ��ستيفاٌء حلقه, وعليه فاإذ� مل يكن 

ال�ستيفاء حقه فلي�ش عليه موؤنة �لرهن)))).
الوجه الثاين:

�إن قوله يف �الأثر: "�لرهن من �ساحبه �لذي رهنه".
معناه �أن �لرهن من �س���مان �ساحبه وهو �لر�هن, وهذ� من �أف�سح �لبيان �لد�ل على 
�ل�سمان و�إذ� كان �لرهن من �سمان �لر�هن دون تفريق بني ما كان مل�سلحة �لرهن وتبقيته 

وما كان حلفظه دّل على �أن �لنفقة على �لر�هن مطلقاً )))))(.
الوجه الثالث:

�أن قوله: "له غنمه, وعليه غرمه".
�أنه ملا كانت زيادة �لرهن للر�هن كان هالكه وعطبه ونق�سه عليه, فدل على �أن ما كان 

حلفظ �ملرهون من �أجرة �لر�عي و�حلار�ش كلها على �لر�هن ))31)(.

)٢7)  اأخرجه مالك يف املوطاأ رقم 13 )7٢٨/٢), وال�صافعي يف م�صنده )14٨/1), والدارقطني يف �صنه رقم )٢9٢٠), والبيهقي 
يف ال�صـــن الكـــربى )66/6), واأبـــو داود يف كتاب املرا�صيل رقـــم 11٨6 )17٠/1), و�صياأتي الكالم عليه يف املنت. واحلديث 

رواه ابن ماجه يف �صننه مرفوعاً من حديث اأبي هريرة رقم )٢441), والدارقطني يف �صننه رقم )٢9٢٢) وغريهما.
)٢٨)  ينظـــر: غريـــب احلديث للقا�صـــم بن �صالم )115/٢), �صرح الزرقاين على املوطـــاأ )٢٨/4), النهاية يف غريب احلديث 

.(379/3(
)٢9)  ينظر: االأم )17٠/3), مغني املحتاج )73/3).
)3٠)  ينظر: االأم )19٠/3), املغني )6/5٢3-5٢٢).
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ونوق�س من وجوه:
الوجه االأول:

�أن �حلديث روي مو�سواًل من حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه, ومر�ساًل من حديث 
�سعيد بن �مل�سيب عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم.

و�ل�سحيح �أن رو�ية �ملر�سل �أ�سح, قال �أبو عمر بن عبد�لرب: "و�أ�سل هذ� �حلديث عند 
�أكرث �أهل �لعلم به مر�سل, و�إن كان قد و�سل من جهات كثرية �إال �أنهم يعللونها")31).

وقد �س���حح �إر�س���اله �أبو د�ود))3), و�لبيهقي فقد قال عقب رو�يت���ه للمرفوع باأنه قد 
رو�ه غري عبد�هلل بن عمر�ن عن �سفيان بن عيينة عن زياد بن �سعد مر�ساًل ثم قال: "وهو 

�ملحفوظ")33), وكذ� قال �بن عبد�لهادي)34).
و�سعف �ملرفوع �أي�ساً �لطحاوي يف �رشح معاين �الآثار)35).

الوجه الثاين:
قالو�: �إن تاأويلكم لهذ� �حلديث على فر�ش �سحته باأن �لرهن من �سمان �ساحبه و�أن 
له غنمه وعلي���ه غرمه, تاأويل قد �أنكره �أهل �لعلم جميعاً باللغة وذكرو� تاأويل ما جاء يف 

�خلرب غري ما ذكرمتوه)36).
فقد �سح عن مالك بن �أن�ش �أنه ف�رشه بقوله: "تف�سري ذلك فيما نرى – و�هلل �أعلم-  �أن يرهن 
�لرجل �لرهن عند �لرجل بال�سيء ويف �لرهن ف�سٌل عما ُرهن به, فيقول �لر�هن للمرتهن: �إن 

)31)  ينظر: اال�صتذكار )131/7-13٢), التمهيد )6/43٠).
)3٢)  ينظر: املرا�صيل الأبي داود )1/17٠).

)33)  ينظر: ال�صن الكربى للبيهقي )67/6).
)34)  ينظر: تنقيح التحقيق البن عبدالهادي )119/4).

)35)  ينظر: �صرح معاين االآثار )4/1٠٠).

)36)  ينظر: �صرح معاين االآثار )4/1٠٠).
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جئتك بحقك �إلى �أجل ي�سميه له, و�إال فالرهن لك مبا ُرهن فيه, قال فهذ� ال ي�سلح وال يحل, 
وهذ� �لذي نُهي عنه, و�إن جاء �ساحبه بالذي َرهن به بعد �الأجل, فهو له))3).

فبذلك مُينع �ساحب �لرهن �أن يبتاعه من �لذي رهنه عنده حتى يباع من غريه, فدل 
�حلديث على فر�ش �سحته �إلى �أنه يف �لبيع ال يف �ل�سياع.

وهو تف�سري �إبر�هيم �لنخعي و�لزهري وطاو�ش وغريهم))3), و�سئل �بن �مل�سيب فقيل: 
�أهو �لرجل �إن مل ياأت بالدين �إلى وقت كذ�, فالرهن بيٌع يل يف �لدين؟ قال: نعم))3).

الوجه الثالث:
�أن تف�سري �الأثر: "ال يغلق �لرهن من �ساحبه" معناه كما قال طاو�ش و�إبر�هيم �لنخعي 
رحمها �هلل وغريهما باأن �ملر�د باحلديث: "ال ُيْحب�ش �لرهن عند �ملرتهن �حتبا�س���اً ال مُيْكن 

فكاكه باأن ي�سري مملوكاً للمرتهن, و��ستدلو� عليه بقول �لقائل:
ْهن قد ْهن ال فكاَك له   يوم الوداع فاأم�صى الرَّ       وفارقتك برنّ

يعني: �حتب�ش قلب �ملحب عند �حلبيب على وجه ال ميكن فكاكه, ولي�ش فيه �س���مان 
وال هالك)41).

و�أجيب على هذه �ملناق�سة من وجوه:
الوجه االأول:

قولكم باأن �ل�سحيح �أن �حلديث مر�سل حمل نظر.
فقد �سحح �حلديث جماعة من �أهل �لعلم, منهم:

)37)  موطاأ مالك )7٢٨/٢).
)3٨)  ينظر: �صرح معاين االآثار )4/1٠٠-1٠٢).

)39)  ينظر: �ملب�س�ط )٢1/66).

)4٠)  ينظر: �ملب�س�ط )٢1/66).
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1- �بن حبان يف �سحيحه)41).
2- �لد�رقطني, وقال عندما روى �ملو�سول من طريق زياد بن �سعد عن �لزهري عن 
�بن �مل�س���يب عن �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه قال: "زياد بن �سعد من �حلفاظ �لثقات وهذ� 

�إ�سناد ح�سن مت�سل"))4).
3- �ب���ن حزم, وق���ال بع���د �أن روى �حلديث مو�س���واًل من طريق ن�رش بن عا�س���م 
�الأنطاكي عن �سبابة عن ورقاء �أنباأ �بن �أبي ذئب عن �لزهري عن �سعيد بن �مل�سيب و�أبي 

�سلمة بن عبد�لرحمن عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه مرفوعاً.
قال رحمه �هلل: "فهذ� م�سند من �أح�سن ما ُروي يف هذ� �لباب")43).

ونوق�ست هذه �الإجابة بدعوى ت�سحيح �ملرفوع.
1- فقولكم: �إن ت�سحيح �لد�رقطني وغريه ب�سبب زيادة زياد بن �سعد.

فيقال: �إن �لرو�ية عن زياد بن �سعد خمتلف فيها.
فاإن �لذي رفعه هو عبد�هلل بن عمر�ن �لعابدي عن �س���فيان بن عيينة عن زياد بن �سعد 
به, و�أكرث �أ�س���حاب �سفيان بن عيينة يروونه عن زياد بن �سعد عن �لزهري مر�ساًل,  كما 

يقول �لبيهقي و�أبو عمر بن عبد�لرب و�بن عبد�لهادي)44) وغريهم.
فيكون �ل�ساأن لي�ش يف زياد بن �سعد نف�سه, و�إمنا يف �لرو�ية عنه.

2- �إن ت�س���حيح �بن حزم �إمنا كان الأجل رو�ية ن�رش بن عا�سم �الأنطاكي, و�ل�سحيح 
�أنه من طريق عبد�هلل بن ن�رش �الأنطاكي عن �سبابة به, كما رو�ه �لد�رقطني, وعبد�هلل بن 

)41)   �لإح�سان يف تقريب �سحيح �بن حبان, ترتيب عالء �لدين �لفار�سي, حتقيق: �سعيب �لأرن�ؤوط )13/٢5٨).
)4٢)  �صن الدارقطني )437/3).

)43)  املحلى باالآثار )379/6).
)44)  ينظر: ال�صن الكربى )67/6), التمهيد )43٠/6), تنقيح التحقيق )119/4).
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ن�رش له �أحاديث منكرة وهذه منها كما ذكر ذلك �بن عدي يف �لكامل يف �ل�سعفاء)45).
و�ل�سحيح ح�سب �ل�سناعة �حلديثية �أن �حلديث مر�سل, ومر��سيل �سعيد بن �مل�سيب, 
و�إن كانت �أح�س���ن حااًل من غريها, فلي�ش معناها �أنها �سحيحة, و�إذ� جاز قبول مر��سيل 
�س���عيد الأنه حافظ �سابط, فمر��س���يل �أهل �ملدينة �لثقات كاأبي �س���لمة بن عبد�لرحمن, 
و�لقا�س���م بن حممد و�س���امل بن عبد�هلل بن عمر وعروة بن �لزبري مثلها, وقبول مر��سيل 
�سعيد دون غريه مع �أن رو�ية �جلميع منقطعة, يحتاج �إلى دليل يثبت �أن �سعيد�ً قد رو�ه 

م)46). مو�سواًل من طريق �آخر و�إال فقبول مر��سيله حتكُّ
الوجه الثاين ملناق�صة اأ�صحاب القول االأول الأدلة القول الثاين يف دليلهم 

االأول:
�إن تاأوي���ل �حلديث مبا ف�رشه مال���ك وغريه من �أهل �لعلم لي����ش معناه �أن �حلديث ال 
يحتمل �إال مبا ف�رشه مالك وغريه, فاإن تف�س���ري �حلديث باأن �ملرتهن ال ي�ستحقه حال قيام 
�لرهن جممع عليه غري �أن �لتفريق بني قيام �لرهن يف �لبيع وبني �س���ياعه وتلفه ونق�سه 
تفريق ال دليل لكم عليه من تف�سري �الأئمة, وذلك �أنه �إذ� �سّلمنا �أنه ملك للر�هن حال قيام 
�لرهن وال ي�س���تحق �ملرتهن, فكذلك هو مل���ك للر�هن, وال يتكلفه �ملرتهن بالنفقة حال 

�حلفظ �أو �لتلف.
الدليل الثاين:

قالو�: والأن �ملرهون ملك للر�هن, و�الأ�سل �أن كلرَّ من كان له ملك كان مناوؤه ونق�سه 
وغرمه ونفقته عليه, الأن �لفروع تابعة لالأ�سول وملا كان �لرهن على ملك �لر�هن وجب 

)45)  ينظر: الكامل يف ال�صعفاء )3٨4/5), اإرواء الغليل لالألباين )٢41/5).
)46)  ينظر: �صرح معاين االآثار )4/1٠٠).
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�أن تكون �لنفقة و�ملوؤنة عليه ك�سائر �الأمالك))4).
الدليل الثالث:

قال���و�: والأن �لرهن �رشع لال�س���تيثاق حلق �ملرتهن, فكان له حب�س���ه وذلك ال يوجب 
متل���ك �ملنافع, كحب�ش �ملبيع يف يد �لبائ���ع, فاإذ� كان �لبائع ال يجب عليه نفقة �ملبيع بعد 
بيعه و�إن كان �ملبيع حمبو�ساً حلقه, فكذلك �لرهن ال يجب �أن تكون نفقته على �ملرتهن, 

و�إن كان حمبو�ساً يف يده )))4)(.
الرتجيح:

و�لر�ج���ح و�هلل تبارك وتعال���ى �أعلى و�أعلم هو �لقول �لثاين ب���اأن نفقة �ملرهون على 
�ملالك )�لر�هن( الأن �الأ�س���ل �أن كلرَّ من ملك عيناً ملك مناءها فكان عليه نفقتها ك�س���ائر 

�الأمالك وال فرق بني �لرهن وبني غريه.
و�س���بب �خلالف يف هذه �مل�ساألة و�هلل �أعلم هو هل يد �ملرتهن وحب�سه للمرهون كان 

ال�ستيفاء حقه �أو ال�ستيثاقه؟
فمن ر�أى �أن يد �ملرتهن �إمنا كان ال�ستيفاء حقه قال عليه �ل�سمان فكان عليه �لنفقة.

وم���ن قال �إن يد �ملرتهن �إمنا كان الأجل �ال�س���تيثاق الأن �لرهن وثيقة بدين قال �إن يده 
عليها يد �أمانة, وعلى من ملك �لرقبة و�ملنفعة ملك �لنفقة عليه.

�إذ� تبني هذ�, فاإذ� كانت �لعني �ملرهونة حتتاج �إلى حر��سة كاملز�رع �ملرهونة وفيها ثمر 
وما�س���ية و�أعيان وكلها مرهونة حلق �ملرتهن فعلى �لقول �لر�جح �أن نفقة و�أجرة �حلار�ش 
وما يتطلب حفظ �لعني �ملرهونة من �لتلف �أو �لنق�ش �إمنا هي على �لر�هن, و�هلل �أعلم.

)47)  ينظر: احلاوي الكبري )٢٠4/6), البيان للعمراين )91/6), املغني )517/6), املبدع )٢14/4), ك�صاف القناع )339/3).
)4٨)   ينظر: احلاوي الكبري )٢٠4/6).
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و�إذ� كان فتح �ملحافظ �ال�س���تثمارية يف �ل�رشكات �ال�س���تثمارية �أو �مل�س���ارف تتطلب 
ر�سوماً مالية, فاإن �لر�سوم على مالك �ملحفظة, ولي�ش على �ملرتهن �لذي رهن �ملحفظة 

ال�ستيثاق حقه, و�هلل �أعلم.
و�إذ� كان �لره���ن نخاًل, فاحتاج �إلى تاأبري, فهو عل���ى �لر�هن, ولي�ش للمرتهن منعه, 

الأن فيه م�سلحة بغري م�رشة تلحقه))4).
و�إن كان �لرهن ثمرة, فاحتاجت �إلى �س���قي وت�س���وية وج���ذ�ذ فهي على �لر�هن كما 

�سبق)51).

املطلب الثاين
 اإذا كان املرهون حيوانًا

�إذ� كان �ملره���ون �لذي يف يد �ملرتهن حيو�ناً, فعلى َمْن تكون موؤنة �حليو�ن, فهذ� ال 
يخلو من حالني:

احلال االأولى: �إذ� كانت �ملا�سية حتتاج �إلى �إطر�ق �لفحل, فهذه على �لر�هن, لكْن 
ال يجرب �لر�هن عليه, الأنه لي�ش عليه ما يت�سمن زيادة يف �لرهن, ولي�ش ذلك �أي�ساً مما 

يحتاج �إليه لبقاء �ملا�سية, فكان حق �ملرتهن ال ينتق�ش باالإطر�ق.
وال مُين���ع �لر�هن من ذلك فيما لو �أر�د �إطر�قه���ا, الأن باالإطر�ق زيادة لهما, وال �رشر 

على �ملرتهن فيه)51).

)49)  ينظر: املغني )6/5٢٠).
)5٠)  ينظر: املراجع ال�صابقة الأ�صحاب القول الثاين.

)51)  ينظر: املغني )519/6).
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احلال الثانية: اإذا كانت املا�صية حتتاج اإلى علف و�صرب ماء.
فعل���ى َمْن تكون �لنفقة, وهل للمرته���ن �أن ينفق على �ملحلوب و�ملركوب ويركب, 

ويحلب بقدر نفقته �أم ال يفعل �إال باإذن �لر�هن, قوالن عند �أهل �لعلم:
القول االأول:

�أن للمرتهن �أن يركب ويحلب بقدر نفقته, ولو مل ي�ستاأذن �لر�هن.
وهذ� مذهب �الإمام �أحمد يف �مل�س���هور عنه))5), وهو قول �إ�سحاق)53), و�ختيار �بن 

تيمية و�بن �لقيم)54) رحمهم �هلل جميعاً.
اأدلتهم:

الدليل االأول:
مارو�ه عامر �ل�سعبي عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه 

كان يقول: »�لرهن يركب بنفقته, وُي�رْشُب لنب �لدرِّ �إذ� كان مرهوناً«.
ويف رو�ي���ة: »�لرهن يركب بنفقت���ه �إذ� كان مرهوناً, ولنب �لدر ي�رشب بنفقته �إذ� كان 

مرهوناً, وعلى �لذي يركب وي�رشب �لنفقة«)55).
وجه الداللة من احلديث :

�أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم �أوجب �لنفقة على �ملرك���وب و�ملحلوب, على من 
ينتف���ع بها كائناً َمْن كان, وهو دليل وحجة على ج���و�ز �أن ينتفع �ملرتهن بالرهن �إذ� هو 
�أنفق عليها وقام مب�س���لحتها, ولو مل ياأذن له �ملالك, وال يرج���ع على �ملالك مبا �أنفقه �إذ� 

)5٢)  ينظر: املغني )511/6), املبدع )٢٢5/4), �صرح منتهى االإرادات )٢/119).
)53)  ينظر: املغني )511/6), فتح الباري )144/5).

)54)  ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠), اإعالم املوقعني )1٨/٢, ٢97).
)55)  اأخرجه البخاري يف �صحيحه من كتاب الرهن, باب الرهن مركوب وحملوب )143/3) رقم )٢511-٢51٢).
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هو �نتفع)56).

ونوق�س هذا الدليل من وجوه:
الوجه االأول:

قال���و�: �إن تاأويل �حلديث يدل على حمل �حلديث على �لر�هن, ولي�ش على �ملرتهن, 
قال �ل�سافعي: "ي�سبه قول �أبي هريرة – و�هلل �أعلم – �أن من رهن ذ�ت درِّ وظهر مل مينع 
�لر�هن دّرها وظهرها؛ الأن له رقبتها, فهي حملوبة ومركوبة كما كانت قبل �لرهن"))5).

يقوي هذ� �أمر�ن, خرب ونظر:
�أما �خلرب: فلحديث: »ال يغلق �لرهن من �ساحبه �لذي رهنه له غنمه, وعليه غرمه«))5).

�أما �لنظر: فالأن �حلديث ال يخلو �أن يكون �أر�د بذلك �لر�هن �أو �ملرتهن.
فلم يجز �أن جنعل ذلك للمرتهن الأمرين:

�أحدهما: �إجماعهم على �أن �ملرتهن ال ي�ستحق ذلك.
�لث���اين: �أنه جعل على �لر�كب و�ل�س���ارب نفقة �لرهن, و�لنفق���ة و�جبة على �لر�هن 

دون �ملرتهن))5).
و�أجيب على هذه �ملناق�سة:

1- قالو�: �إن �أول َمْن حمل �حلديث على �أنه �أر�د �لر�هن هو �ل�سافعي, فاأما من �سو�ه 
من �أهل �لعلم, فحمله على �ملرتهن بدليل ما جاء يف بع�ش رو�يات �حلديث: »�إذ� كانت 
�لد�ب���ة مرهونة, فعلى �ملرته���ن علفها, ولنب �لدر ي�رشب. وعلى �ل���ذي ي�رشب نفقُتها 

)56)  ينظر: فتح الباري )144/5), �صرح م�صكل االآثار )453/15), وخمت�صر اختالف العلماء )4/3٠٨).
)57)  ينظر: ال�صن الكربى للبيهقي )65/6).

)5٨)  �صبق تخريجه, وذكرنا اأن ال�صواب اأنه مر�صل.
)59)  ينظر: احلاوي الكبري )14-13/6).
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ويركب«)61).
فبنّي هذ� �حلديث �أنه �ملرتهن ولي�ش �لر�هن)61).

قال �حلافظ �بن حجر: "ورو�ه حماد بن �سلمة يف جامعه عن حماد بن �أبي �سليمان عن 
ب �ملرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها,  �إبر�هيم باأو�سح من هذ� ولفظه: »�إذ� �رتهن �ساًة �رَشِ

فاإن ��ستف�سل من �للنب بعد ثمن �لعلف فهو ربا«))6).
2- �جل���و�ب �لثاين: قالو�: والأن حمله على �لر�ه���ن خمالف لظاهر �حلديث, �إذ �إن 
�حلديث دلرَّ مبنطوقه على �إباحة �النتفاع يف مقابلة �الإنفاق, وهذ� يخت�ش باملرتهن, الأن 

�نتفاع �لر�هن باملرهون, لكونه مالك �لرقبة ال لكونه ُمْنِفَقاً عليه, بخالف �ملرتهن)63).
الوجه الثاين:

قال �أ�سحاب �لقول �الأول: والأن هذ� �حلديث ورد على خالف �لقيا�ش من وجهني:

�أحدهما: �لتجويز لغري �ملالك �أن يركب, وي�رشب بغري �إذنه.

�لثاين: ت�سمينه ذلك بالنفقة ال بالقيمة)64).

ه �أ�س���ول يجتمع  ق���ال �أبو عمر �بن عبد�لرب: "وهذ� �حلديث عند جمهور �لفقهاء تردُّ

عليها و�آثاٌر ثابتة ال ُيْختلف يف �س���حتها, وقد �أجمعو� �أن لي�ش �لرهن, وظهره للر�هن, 

)6٠)  اأخرجـــه االإمـــام اأحمـــد يف م�صنـــده )71٢5), �صـــرح م�صكل االآثار للطحـــاوي )453/15), �صرح معـــاين االآثار للطحاوي 
)99/4). واحلديث قد �صرح ه�صيم بالتحديث وقد �صححه الطحاوي واحتج به ورّد به على ال�صافعي, فاإن قيل اأن ابن 
حزم �صعف هذا احلديث الأن اإ�صماعيل بن �صامل ال�صائغ تفّرد عن ه�صيم بهذه الزيادة, واأنها من تخليطه, فاجلواب: 
اأن االإمام اأحمد اأخرجه يف امل�صند فقال: حدثنا ه�صيم وكذلك اأخرجه الدارقطني من طريق زياد بن اأيوب عن ه�صيم, 

كما يقول احلافظ ابن حجر فانتفى دعوى التفرد. )ينظر: فتح الباري )144/5)).
)61)  ينظر: �صرح م�صكل االآثار )453/5).

)6٢)  فتح الباري البن حجر )144/5), وينظر: املغني )511/6).
)63)  ينظر: فتح الباري )144/5), املغني )511/6-51٢).

)64)  ينظر: املجموع )13/٢٢٨).
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وال يخلو من �أن يكون �حتالب �ملرتهن له باإذن �لر�هن, �أو بغري �إذنه, فاإن كان بغري �إذنه, 

ففي حديث �بن عمر عن �لنبي  �س���لى �هلل عليه و�س���لم �أنه قال: »ال يحتلنبرَّ �أحٌد ما�سية 

�أحٍد �إال باإذنه«)65).
ما يرده ويق�سي بن�سخه, مع ما ذكرنا من حترمي مال �مل�سلم �إال عن طيب نف�ش.

و�إن كان باإذنه ففي �الأ�س���ول �ملجتمع عليها يف حترمي �ملجهول و�لغرر, وبيع ما لي�ش 
عن���دك, وبيع ما مل ُيْخلق؛ ما يردُّ ذلك, و�أن حديث �أبي هريرة من�س���وخ و�أن ذلك كان 

قبل نزول حترمي �لربا و�هلل �أعلم)66).
ويقوي �لن�س���خ �أن عامر �ل�سعبي �لر�وي حلديث �أبي هريرة �ملرفوع, قد روي عنه �أنه 
قال: "ال ينتفع من �لرهن ب�س���يء" وعليه مد�ر �حلديث, فلم يقل �ل�س���عبي هذ� �إال وقد 

ثبت عنده ن�سخ حديث �أبي هريرة �لذي رو�ه عنه))6).
و�أجيب على هذه �ملناق�سة من وجوه:

1- باأن���ه ال ميك���ن �أن َيِرَد حديٌث �س���حيح, ويكون خمالفاً للقيا����ش, �إذ �إنه لي�ش من 
�ل�رشع �س���يء بخالف �لقيا�ش �ل�سحيح �أ�س���اًل))6), ومن ر�أى �سيئاً من �ل�رشيعة خمالفاً 
للقيا�ش, فاإمنا هو خمالف للقيا�ش �لذي �نعقد يف نف�سه, لي�ش خمالفاً للقيا�ش �ل�سحيح 

�لثابت يف نف�ش �الأمر.
وحي���ث علمنا �أن �لن�ش جاء بخالف �لقيا�ش, علمنا قطعاً �أنه قيا�ش فا�س���د, مبعنى �أن 
�س���ورة �لن�ش �متازت عن تلك �ل�س���ور �لتي يظن �أنها مثلها بو�سف �أوجب تخ�سي�ش 

)65)  اأخرجه البخاري يف �صحيحه رقم )٢435), وم�صلم يف �صحيحه رقم )17٢6).

)66)  التمهيد البن عبدالرب )٢15/14-٢16), وينظر: �صرح معاين االآثار )99/4).
)67)  ينظر: املعت�صر من املخت�صر من م�صكل االآثار للملطي احلنفي )٢/41).

)6٨)  ينظر: امل�صتدرك على جمموع الفتاوى )149/٢), اإعالم املوقعني )٢٠5/1).



75 العدد  |64| رجب 1435هب    

�ل�س���ارع لها بذلك �حلكم, فلي�ش يف �ل�رشيعة ما يخالف قيا�س���اً �س���حيحاً, لكن فيها ما 
يخالف �لقيا�ش �لفا�سد و�إن كان من �لنا�ش من ال يعلم ف�ساده))6).

2- ثم �إن حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه مو�فق للقو�عد �ل�رشعية و�أ�سولها, وقو�عد 
�ل�رشيعة ال تقت�س���ي �سو�ه, فاإن �لرهن �إذ� كان حيو�ناً فهو حمرتم يف نف�سه, وملالكه فيه 
ح���ق؛ وللمرتهن فيه حق, و�إذ� كان بي���د �ملرتهن, فلم يركب, ومل يحلب ذهبت منفعته 
باطلة و�إن كلف �لر�هن كل وقت �أن ياأتي لياأخذ لبنه �سق عليه غاية �مل�سقة, وال �سيما مع 
بعد �مل�س���افة و�إن كلف �ملرتهن بيع �للنب, وحفظ ثمنه للر�هن �س���ق عليه, فكان مقت�سى 
�لعدل و�لقيا�ش وم�سلحة �لر�هن و�ملرتهن و�حليو�ن �أن ي�ستويف �ملرتهن منفعة �لركوب 
و�حللب ويعو�ش عنهما بالنفقة, فاإذ� ��ستوفى �ملرتهن منفعته وعو�ش عنها نفقته, كان يف 
هذ� جمع بني �مل�سلحتني وبني �حلقني, فاإن نفقته و�جبة على �ساحبه, و�ملرتهن �إذ� �أنفق 
علي���ه �أدى عنه و�جباً, وله فيه حق, فله �أن يرجع ببدله, و�ملنفعة ت�س���لح �أن تكون بداًل, 
فاأخذها خري من �أن تذهب على �س���احبها, وتذه���ب باطاًل و�إن قيل للمرتهن: ال رجوع 
لك, كان يف ذلك �إ�رش�ر به, ومل ت�س���مح نف�سه بالنفقة على �حليو�ن, فكان ما جاءت به 

�ل�رشيعة هو �لغاية �لتي ما فوقها يف �لعدل و�حلكمة و�مل�سلحة �سيء يختار)1)).
3- و�أما عن عدم �أخذ عامر �ل�سعبي  رحمه �هلل لهذ� �حلديث, فلي�ش فيه ما يدل على 
عدم ت�س���حيحه له���ذ� �حلديث, و�إمنا لعله �أن يكون قد تاأول كم���ا تاأول كثري من �الأئمة, 
وكونه ترك �لعمل بظاهر حديث �أبي هريرة بدعوى �أنه من�سوخ, ال ي�سح الأن �لن�سخ ال 
يثبت باالحتمال, و�لتاريخ يف هذ� متعذر, و�جلمع بني �الأحاديث ممكن, و�هلل �أعلم)1)).

)69)   ينظر: جمموع الفتاوى )5٠4/٢٠), اإعالم املوقعني )٢٨9/1).
)7٠)  ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠), اإعالم املوقعني عن رب العاملني )1٨/٢).

)71)  ينظر: فتح الباري )5/1٨).
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الوجه الثالث:
�أن �حلدي���ث حممول على ما �إذ� �متنع �لر�هن من �الإنفاق على �ملرهون فيباح حينئٍذ 

للمرتهن �أن يركب ويحلب بقدر �لنفقة)))).
و�أجيب عن هذه �ملناق�سة:

يقال: �إن ظاهر �حلديث يدل على خالف ذلك؛ الأن قوله �س���لى �هلل عليه و�س���لم  يف 
�حلديث: »بنفقته« ي�س���ري �إلى �أن �نتفاع �ملرتهن �إمنا هو عو�ُش �لنفقة وهذ� يدل على �أنه 
ب���دون �إذن �لر�هن الأن �ملرتهن �إذ� �أنفق على �لرهن �س���ارت �لنفق���ة ديناً على �لر�هن, 
الأنه و�جب �أد�ه عنه, ويتع�رش عليه �الإ�س���هاد على ذلك كّل وقت, وقد يتعذر عليه �أي�ساً 

ه. ��ستئذ�ن �حلاكم, فجّوز له �ل�سارع ��ستيفاء دينه من ظهر �لرهن ودرِّ
وهذ� م�سلحة حم�سة لهما, وهذ� حم�ش �لقيا�ش, وهو �أولى من حمله بدعوى �متناع 
�لر�هن, الأن ذلك معاو�سة يف غيبة �أحد �ملعاو�سني للحاجة و�مل�سلحة �لر�جحة, وذلك 
�أولى من �الأخذ بال�س���فعة بغري ر�سا �مل�سرتي؛ الأن �ل�رشر يف ترك هذه �ملعاو�سة �أعظم 

من �ل�رشر يف ترك �الأخذ بال�سفعة )3)).

الدليل الثاين:
قال���و�: والأن نفق���ة �حليو�ن و�جبة, وللمرته���ن حق, قد �أمكنه ��س���تيفاء حقه من مناء 
�لرهن, و�لنيابة عن �ملالك فيما وجب عليه و��س���تيفاء ذلك من منافعه جائز كاإجازة �ملر�أة 

�أن تاأخذ موؤنتها من مال زوجها عند �متناعه بغري �إذنه)4)).

)7٢)  وقـــد حمـــل هـــذا احلديـــث على هذا املحمل االأوزاعـــي والليث بن �صعد واأبو ثور كما ذكر ذلـــك �صاحب املجموع عنهم. 
ينظر: املجموع )13/٢٢٨).

)73)  ينظر: املغني )51٢/6), اإعالم املوقعني )٢/٢97).
)74)  ينظر: املغني )51٢/6), جمموع الفتاوى )56٠/٢٠).
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القول الثاين:
لي����ش للمرتهن �أن يركب, ويحلب بقدر نفقته, ولي�ش له �أن ينتفع من �لرهن ب�س���يء 

�إال باإذن �لر�هن.
وهذ� مذهب �حلنفي���ة)5)), و�ملالكية)6)), و�ل�س���افعية)))), ورو�ية عن �أحمد)))), وهو 

قول �أكرث �لعلماء)))).
اأدلتهم:

الدليل االأول:
عن �بن عمر ر�س���ي �هلل عنهما قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ال يحلنبرَّ 
�أحٌد ما�س���ية �أحد بغري �إذن���ه, �أيحب �أحدكم �أن توؤتى م�رشبت���ه, فتك�رش خز�نته, فينتقل 
طعامه, فاإمنا تخزن لهم �رشوع مو��سيهم �أطعمتهم, فال يحلنب �أحد ما�سية �أحد �إال باإذنه« 

متفق عليه)1)).

الداللة:
�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �أن ياأكل �أو ي�رشب �أو ينتفع من مال �أخيه �سيئاً 
�إال باإذن���ه, و�أطلق �حلك���م, فدل على عموم �حلكم يف عموم �ل�س���ور, فدخل يف ذلك 
�ملرهون وغري �ملرهون؛ الأن ترك �ال�ستف�س���ال يف حكاية �حلال يف مقام �الحتمال ينزل 

)75)  ينظر: حتفة الفقهاء )43/3), تبيني احلقائق )6/6٨).
)76)  ينظر: املدونة )147/4), الكايف البن عبدالرب )٨16/٢), التاج واالإكليل )57٢/6), البيان والتح�صيل )34/11).

)77)  ينظر: املهذب )1٠1/٢), املجموع )٢41/13), مغني املحتاج )3/7٢).
)7٨)  ينظر: املغني )511/6), املبدع )٢٢5/4), �صرح منتهى االإرادات )٢/119).

)79)  ينظر: املجموع )٢٢٨/13), املبدع )٢٢5/4).
)٨٠)  �صبق تخريجه.
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منزلة �لعموم يف �ملقال)1)).

ونوق�س هذا اال�صتدالل:
�إن �الأخذ بالعموم �إمنا ي�س���ار �إليه �إذ� مل يكن منطوق يعار�س���ه, فاأما �إذ� جاء منطوق 
يعار�س���ه, فاجلمع بينهم���ا �أولى من دعوى �لن�س���خ, �أو �الإبطال بال دلي���ل وعليه فيحمل 
حديث �بن عمر على �الأ�سل �لعام ويخ�س�ش منه ما �إذ� كان �ملرهون ما�سية, فللمرتهن 
�أن يركب ويحلب بقدر نفقته حلديث �أبي هريرة فالن�ش �خلا�ش يخ�س�ش �للفظ �لعام, 
وال يقال �إن �لعام ين�س���خ �لن�ش �خلا�ش �س���و�ء علم �أ�س���بقهما, �أو جهل �لتاريخ كما هو 

معلوم عند �أهل �الأ�سول)))).

الدليل الثاين:
قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »ال يحل مال �مرئ �إال بطيب نف�ش منه«)3)).

وجه الداللة من احلديث:
قالو�: �إن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم ب���نيرَّ حرمة مال �مل�س���لم �إال باإذنه وطيب نف�ش 

)٨1)  ينظـــر: التمهيـــد )٢٠6/14), �صـــرح م�صلـــم للنـــووي )٢9/1٢), امل�صودة يف اأ�صـــول الفقه )�ـــس 1٠٨), البحر املحيط يف 
اأ�صول الفقه )٢٠1/4).

)٨٢)  ينظر: رو�صة الناظر وجنة املناظر )63/٢), امل�صودة يف اأ�صول الفقه )�س 134), فتح الباري )144/5).
)٨3)  جاء هذا احلديث عن جمع من ال�صحابة منهم: 

1-اأبـــو حـــّرة الرقا�صـــي عن عمه رواه االإمـــام اأحمد يف امل�صند رقم )٢٠695) والطرباين يف الكبـــري رقم )36٠9) والبيهقي يف 
ال�صن الكربى )166/6).

٢-عمرو بن يربي رواه االإمام اأحمد يف امل�صند رقم )154٨٨).
3-اأبو حميد ال�صاعدي رواه االإمام اأحمد يف امل�صند رقم )٢36٠5) وابن حبان يف �صحيحه رقم )597٨).

4-اأن�س بن مالك عند الدارقطني رقم )٢٨٨5) ويراجع البدر املنري.
واحلديـــث مبجمـــوع طرقه ح�صن, وقد ح�صن الزيلعـــي يف ن�صب الراية اإ�صناد حديث عمرو بن يربي. ينظر: ن�صب الراية 

)169/4), البدر املنري )695/6-697), التلخي�س احلبري )3/11٢).
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من���ه وهذ� ع���ام, فدل على حرمة �نتف���اع �ملرتهن بالركوب �أو �حللب �إال باإذن �س���احبه 
�لر�هن)4)).

الدليل الثالث:
قال���و�: والأن �ملره���ون ِمْل���ٌك للر�هن, و�الأ�س���ل �أن كلرَّ من كان له مل���ك كان مناوؤه, 
ونق�س���ه, وغرمه ونفقته عليه, الأن �لفروع تابعة لالأ�س���ول, ومل���ا كان �لرهن على ملك 

�لر�هن, وجب �أن ال ينفق �إال باإذنه وال يحق له �النتفاع �إال باإذن �لر�هن)5)).
الدليل الرابع:

حديث: »ال يغلق �لرهن من �ساحبه �لذي رهنه له غنمه وعليه غرمه« ))6))(.
و�أجيب عليه :

قالو�: ال تعار�ش بني هذ� �حلديث على فر�ش �سحته وبني حديث �أبي هريرة: »�لظهر 
يرك���ب بنفقته« الأن مناء �ملا�س���ية مل���ك للر�هن, ولكن للمرتهن والي���ة �رشفها يف نفقته 

لثبوت يده عليه وواليته)))).
الرتجيح:

و�لر�ج���ح و�هلل �أعلم هو �لق���ول �الأول �لقائل بجو�ز �أن ينفق �ملرتهن على �ملا�س���ية, 
ول���و بغري �إذن �لر�هن وينتفع بالركوب و�حللب بقدر نفقته وذلك ل�رش�حة �حلديث وال 
ي�سح �إبطاله �أو تاأويله, مع �أن �لقيا�ش �ل�سحيح يوؤيده كما ذكرنا ذلك يف �أدلة �أ�سحاب 

�لقول �الأول.

)٨4)  ينظر: التمهيد )٢16/14).
)٨5)  ينظر: احلاوي الكبري )٢٠4/6), البيان للعمراين )91/6).

)٨6)  �صبق تخريجه واأدلتهم هي اأدلة الفريق الثاين يف املطلب االأول, فرتاجع يف مو�صعها الأنهم ال يفرقون بني املركوب 
واملحلوب وبني غريه. فاالإحالة اإليها تغني عن اإعادتها.

)٨7)  ينظر: املغني )6/51٢).
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املبحث الثاين
 رجوع املرتهن بالنفقة على الراهن

وفيه مطلبان :

املبحث الثاين
 رجوع املرتهن بالنفقة على الراهن

�إذ� �أنف���ق �ملرته���ن على �لعني �ملرهونة, وكانت غري و�جبة علي���ه)))), و�إمنا هي و�جبة 
على �لر�هن, فهل له �أن يرجع على �لر�هن مبا �أنفقه على �ملرهون؟

يف ذلك تف�س���يل ذكره �أهل �لعلم, يختلف �حلكم فيه بن���اًء على �إذن �لر�هن �أو بغري 
�إذنه ولبيان �أقو�ل �لعلماء يف هذه �مل�ساألة ميكن تق�سيمها �إلى ق�سمني:

املطلب الأول
 اإذا كان باإذن الراهن

�إذ� �أنف���ق �ملرتهن على �لرهن, وكان يف ذلك حمت�س���باً �لرج���وع على �لر�هن �لذي 
�أذن ل���ه يف �الإنف���اق, فاإن له �لرجوع عل���ى �لر�هن بغري خالف بني �لفقهاء �أ�س���حاب 

�ملذ�هب)))).
)٨٨)  ذكـــرت هـــذا الأجـــل اأن اأخـــرج من م�صاألة النفقة هل هي واجبة على الراهـــن اأو املرتهن وهو خالف احلنفية يف ما كان 
حلفـــظ الرهـــن وخـــالف احلنابلة فيما كان الرهـــن ما�صية تركب اأو حتلب كما �صبق بيـــان اخلالف يف ذلك يف املطالب 
ال�صابقة, فمتى كانت واجبة على الراهن يف �صور من �صور الوجوب فهل للمرتهن الرجوع على الراهن اإذا اأنفق على 

الرهن اأم ال؟
)٨9)  ينظر: الفتاوى الهندية )455/5), تبيني احلقائق )6٨/6), املدونة )46/4), بلغة ال�صالك )1٢٠/٢), حا�صية ال�صاوي 

)334/3), اأ�صنى املطالب )169/٢), املغني )513/6), منار ال�صبيل يف �صرح الدليل )357/1).
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ودليل ذلك الأن �ملرتهن نائب عن �لر�هن, �أ�س���به �لوكيل, فكما �أن �لوكيل له �لرجوع 
على �ملوكل, فللمرتهن �لرجوع كذلك)1)).

�أم���ا ل���و �أنفق �ملرتهن عل���ى �لرهن ومل ينو �لرج���وع, �أو نوى �لت���ربع, فال يجوز له 
�لرج���وع على �لر�هن ولو �أذن له, الأن كلرَّ من فعل عما وجب عن �لغري متربعاً مل يجز 

له �لرجوع, الأنه ت�سدق به فلم يرجع بعو�سه, كما لو ت�سدق على م�سكني)1)).
وق���د ذكر �ملالكية لو قال �لر�هن للمرتهن: �أنفق على �لرهن فقط فاإن �لنفقة تكون يف 
ذمة �لر�هن, و�أما لو قال: �أنفق على �لرهن, وهو رهٌن يف �لنفقة, فالرهن يف هذه �حلالة 
ره���ن يف �لنفقة �تفاقاً عندهم, ويكون �ملرتهن �أحقرَّ مبا ف�س���ل من �لرهن عن حقه حتى 

ي�ستويف نفقته, ويكون �أحق ببقية �لرهن يف نفقته من �لغرماء قطعاً.
و�حلالة �لثالثة لو قال �لر�هن: �أنفق على �لرهن على �أن نفقتك يف �لرهن, فهل تكون 
يف ذمة �لر�هن �أو يف �لرهن ويكون �أ�سوة �لغرماء �إذ� كان عليه غرماء قوالن عندهم)))).

املطلب الثاين
 اإذا كان بغري اإذن الراهن

ق���د ينفق �ملرتهن على �ملرهون بغ���ري �إذن �لر�هن, لكن قد يكون بغري �إذنه لكن بعلمه 
وقد يكون بغري �إذنه وبغري علمه.

وقب���ل �لبدء يف بحث هاتني �مل�س���األتني فه���ل يجرب �لر�هن على �لنفق���ة �أم ال يجرب؟ 
قوالن عند �أهل �لعلم.

)9٠)  ينظر: املغني )513/6), منار ال�صبيل )357/1).
)91)  ينظر: املغني )513/6), �صرح منتهى االإرادات )1٢1/٢), ك�صاف القناع )3٢4/3), القواعد البن رجب )137/1).

)9٢)  ينظـــر: املدونـــة )146/4-147), البيـــان والتح�صيـــل )54٢/1٠-543), ال�صرح الكبري مع حا�صيـــة الد�صوقي )3/٢5٢), 
حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )334/3).
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القول االأول :
�أنه يجرب. وهذ� مذهب جماهري �أهل �لعلم من �حلنفية)3)), و�ملالكية)4)), و�الأ�سح عند 

�ل�سافعية)5)), و�مل�سهور من مذهب �حلنابلة)6)).
فقال���و�: �إذ� �متنع من وجبت علي���ه موؤنة �ملرهون, فاإن �حلاكم يج���ربه عليها وياأمره 

باالإنفاق.
الأن �لنفق���ة مل���ا كانت و�جبة عل���ى �لر�ه���ن, وكان يف نفقته ��س���تبقاء للمرهون حلق 

�ملرتهن, �أجربه �حلاكم حتى ال ي�سيع حق �ملرتهن)))).
والأن يف �إجباره حفظاً للوثيقة من �الإتالف �أو �لنق�ش مما يعود �رشره على �ملرتهن)))).

القول الثاين:
�أن �حلاك���م ال يج���رب �لر�هن, بل يبيع �حلاكم �أو �لقا�س���ي جزء�ً من �لرهن بح�س���ب 

�حلاجة, وهذ� هو �لوجه �لثاين عند �ل�سافعية)))).
ولعّل دليلهم الأن �لق�س���د حفظ �لوثيقة و��س���تبقاء �لرهن, وهذ� حا�سل يف بيع جزء 
منه والأن �حلاكم له �أن يبيع مال �ملفل�ش حلق �لغرماء, فكذلك له �أن يبيع جزء�ً من �لرهن 

لالإنفاق عليه حلق �ملرتهن.
و�الأق���رب �لق���ول �الأول الأن �حلاكم قبل �أن يبي���ع مال �ملفل�ش, ياأمره بت�س���ديد دينه 

ويجربه على ذلك, فكذلك �حلاكم يجرب �لر�هن على �الإنفاق قبل �أن يبيع جزء�ً منه.
)93)  ينظر: العناية �صرح الهداية )151/1٠).

)94)  ينظر: املدونة )147-146/4).
)95)  ينظر: فتح العزيز )135/1٠), رو�صة الطالبني )93/4).

)96)  ينظر: املغني )513/6).
)97)  ينظر: فتح العزيز ب�صرح الوجيز )135/1٠).

)9٨)  ينظر: رو�صة الطالبني )93/4).
)99)  فتح العزيز )135/1٠), رو�صة الطالبني )93/4).
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�إذ� ثب���ت ه���ذ� فاإن �لر�هن �إذ� مل ي���اأذن للمرتهن باالإنفاق, فاأنف���ق �ملرتهن, فما حكم 
ذلك؟

وللجو�ب على هذ� فاإن هذه �مل�ساألة تتفرع �إلى فرعني:

الفرع االأول: اإذا كان بعلم الراهن وامتناعه

�إذ� �متنع �لر�هن عن �الإنفاق, وقلنا يجربه �حلاكم باالإنفاق فاأبى.
فاإن لالأئمة تفا�س���يل تختلف م���ن مذهب الآخر, ولعلنا نذكر ق���ول كل مذهب على 

�نفر�د حتى تت�سح �أقو�لهم.
اأواًل: احلنفية.

قالو�: �إذ� �أبى �لر�هن يف بذل نفقة �ملرهون بعد �أن يجربه �لقا�س���ي فاإن �لقا�سي ياأمر 
�ملرتهن, باأن ينفق على �لرهن, فاإن ق�سى �لر�هن �لدين �لذي عليه, فللمرتهن �أن ُيْبقي 
حب�ش �ملرهون حتى ي�س���تويف �لنفقة, فاإن هلك �لرهن وه���و يف يد �ملرتهن, ومل يعِط 
�لر�هن �ملرتهن قيمة �لنفقة, فال �س���يء على �لر�هن, و�ساعت �لنفقة على �ملرتهن وهذ� 

يف قول زفر.
وقال �أبو يو�سف: بل �لنفقة تبقى ديناً على �لر�هن �سو�ء بقي �لرهن �أم هلك )111).

ولع���ّل دليلهم بج���و�ز �إبقاء حب�ش �ملرتهن عل���ى �لرهن؛ الأن �لنفق���ة ملا وجبت على 
�لر�هن, �س���ارت ديناً عليه, كالدين �لثابت يف ذمته �ملوثق بالرهن �لذي يف يد �ملرتهن, 

وكالبائع له �أن يحب�ش �لعني �مل�سرت�ه حتى ي�ستويف ثمنها.
و�أما دليل زفر باأن �لنفقة ت�سيع على �ملرتهن فالأن �ملرتهن حب�ش �لرهن ال�ستيفاء حقه, 

)1٠٠)  ينظر: العناية على الهداية )151/1٠), البناية �صرح الهداية )337/7), بدائع ال�صنائع )6/15٢).
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فاإذ� هلكت, فهي يف �سمانه, فيهلك �لدين و�لنفقة معاً)111).
ودليل �أبي يو�سف رحمه �هلل:

الأن �لنفق���ة مل���ا كانت و�جبة على �لر�هن, وقد �أدى �ملرته���ن ما وجب على غريه بنية 
�لرجوع, فاإن دين �لنفقة ثبتت يف دين �لر�هن ولي�ست يف رقبة �ملرهون.

ثانيًا: املالكية.
ي���رى �ملالكية �أن نفقة �ملرهون عل���ى �لر�هن مطلقاً, وال يلزمون �ملرتهن ب�س���يء من 
�لنفقة �س���و�ء �أنفق باإذن �لر�هن �أم بغري �إذنه لكنهم وب�سبب هذين �لق�سمني يفّرقون بني 

�لنفقة �لتي تكون يف ذمة �لر�هن, و�لنفقة �لتي تكون يف عني �ملرهون �إلى ق�سمني:

الق�صم االأول : ما ُيخاف عليه من الهالك.
مثل لو كان �ملرهون نخاًل �أو زرعاً ُيخاف عليه من �لهلكة ب�سبب �نهد�م �لبئر �أو عدم 
�سقيه و�لقيام ب�سوؤونه, مما يتوقف �سالمته على �لنفقة, فمن �رتهن نخاًل ببئرها, �أو زرعاً 
�أخ�رش ببئره, فانهارت �لبئر, فاأبى �لر�هن �أن ي�سلح, فاأ�سلحها �ملرتهن بال �إذن �لر�هن, 
خل���وف هالك �لزرع, �أو �لنخل, ف���اإن �ملرتهن له �لرجوع على �لر�ه���ن مبا �أنفقه, لكنرَّ 
رجوعه ال يكون يف ذمة �لر�هن, و�إمنا يكون يف ثمن �لزرع, ويف رقاب �لنخل, وُيْبد�أ 
بها قبل دين �ملرتهن, الأن �إحياء �لزرع ونحوه �إمنا يح�سل عن �إنفاقه ولو مل يفعل لهلك 
�لزرع وحلق �ملرتهن �رشر, فما ف�سل من �لنخل و�لزرع كان يف دين �ملرتهن, فاإن ف�سل 

بعد ذلك �سيٌء كان للر�هن.
ويكون �ملرتهن �أحقرَّ بنفقته ومبق����د�ر دينه من �لغرماء كافتد�ئه �لعبد �لرهن 

)1٠1)  ينظر: االختيار لتعليل املختار )٢/64).
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�إذ� جنى))11).
وقال���و�: وال تعت���رب نفقة �ملرتهن من �ل�س���لف �لذي جّر نفعاً الأن �متن���اع �لر�هن عن 
�الإنف���اق, يوؤدي �إلى حلوق �ل�رشر باملرهون, فاإنفاق �ملرته���ن عليه �إمنا خلوفه من حلوق 

�ل�رشر به عند هالك �لرهن فغلِّب حقه على حق �لر�هن)113).
ويقولون: �إن �ساوى �لرهن �لنفقة, �أخذه �ملرتهن.

�أما لو نق�ش �لرهن عن �لنفقة مل يرجع �ملرتهن على �لر�هن بالزو�ئد و�س���اعت عليه 
نفقته, الأنه ز�د يف �لنفقة مبا ال جتب على �لر�هن, كاملكرتي �سنني – �أو �مل�ساقي ينفق ما 

ز�د على �لزرع, فلي�ش له �أن ينفق ما ز�د على كر�ء تلك �ل�سّنة)114).
الق�صم الثاين: ما ال ُيخاف عليه من الهالك.

مثل �حليو�ن و�لعقار)115).
فقالو�: �إذ� �حتاج �ملرهون �إلى نفقة, فاأنفقها عليه �ملرتهن, رجع �ملرتهن على �لر�هن 

بنفقته وتكون يف ذمة �لر�هن ال يف عني �لرهن ولو ز�دت �لنفقة على قيمة �لرهن.
ودليله���م يف ذلك: الأن نفقة �ملرهون و�جب���ة على �لر�هن الأنه مالك للرقبة وله غنمها 
وعليه غرمها, والأن من له �لغلة فعليه �لنفقة ف�س���ارت ديناً عليه, ومن ق�س���ى دين غريه 

رجع به عليه.
)1٠٢)  ينظـــر: تهذيـــب املدونـــة )73/4), التـــاج واالإكليل )575/6), �صرح اخلر�صي )٢55/5), ال�صـــرح الكبري )٢53/3), منح 

اجلليل )5/47٨).
)1٠3)  ينظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )٢55/5).

)1٠4)  ينظر: تهذيب املدونة )73/4), منح اجلليل )5/47٨).
)1٠5)  يف مذهب املالكية خالف يف اإدخال العقار يف الق�صم الثاين اأم يف الق�صم االأول.

وامل�صهـــور كمـــا يف خمت�صـــر خليـــل هو دخـــول العقار يف الق�صـــم الثاين, والذيـــن مل يدخلوا العقـــار يف الق�صم الثـــاين قالوا: 
الأن االإن�صـــان يجـــب عليـــه االإنفاق على دابته وعلى رقيقه, فاإن امتنع اأجرب علـــى بيعهما وال يجب عليه اإ�صالح عقاره؛ 
ولـــذا قالـــوا االأولى االقت�صار علـــى احليوان. ينظر: حا�صيـــة الد�صوقي )٢51/3), حا�صية العـــدوي على �صرح اخلر�صي 

.(٢55/5(
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وللمرته���ن حب�ش �ملرهون حتى يوؤدي �لر�هن حقه مبا �أنفق, ومبا رهنه فيه �إال �أن يقوم 
�لغرماء على �لر�هن, فال يكون �ملرتهن �أحقرَّ منهم مبا ف�سل عن دينه الأجل نفقته)116).

ق �ملالكية بني نفقة �ل�سالة ونفقة �ملرهون فقالو�: نفقة �ل�سالة �إذ� �أنفق عليها رجع  وفررَّ
بنفقت���ه �إلى �لر�هن, وله حب�س���ها حتى يوؤدي �لر�هن حقه مب���ا �أنفق, ولو كان ثمة غرماء 
يطالب���ون �لر�هن, الأن �ملنفق على �ل�س���الة �أولى من �لغرماء بها يف نفقته, الأن �ل�س���الة 
ال ُيْقدر على �س���احبها بخالف �لرهن لو �س���اء طلب ر�هنه بنفقته, لكن لو �أنفق �ملرتهن 
بطلب �لقا�س���ي وقال له: �أنف���ق, ونفقتك يف �لرهن, كان �ملرتهن �أح���قرَّ به من �لغرماء 

كال�سالة الأن �لقا�سي يقوم مقام �الأ�سيل مع �لتعذر �أو �المتناع))11).
ثالثًا: ال�صافعية

يرى �ل�سافعية �أن �لر�هن �إذ� �متنع عن �الإنفاق, فلهم يف ذلك وجهان:
الوجه االأول:

�أن �لر�ه���ن يجرب على �الإنف���اق حلق �ملرتهن, حفظاً للوثيق���ة و�إبقاء�ً حلق �ملرتهن من 
�ل�سياع و�لهالك وهذ� هو �الأ�سح يف �ملذهب.

الوجه الثاين:
�أنه ال ُيجرْب عند �المتناع, ولكن يبيع �لقا�سي جزء�ً من �ملرهون بح�سب �حلاجة))11).
وقال���و�: و�إذ� كانت نفق���ة �ملرهون تزيد عل���ى �لرهن قبل حلول �أج���ل �لدين �لذي 
للمرتهن على �لر�هن, فاإن حكم هذه �مل�س���األة عندهم تلحق مبا يف�سد قبل �الأجل, فيُباع 
�لرهن, وُيْجعل ثمنه رهناً, وقد �س���عف �لنووي هذ� �الإحلاق وقال: و�الأ�سح �أن �حلاكم 

)1٠6)  ينظر: التاج واالإكليل )57٢/6), �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )٢54/5), حا�صية الد�صوقي )٢51/3).
)1٠7)  ينظر: التاج واالإكليل )57٢/6), حا�صية الد�صوقي )3/٢5٢).

)1٠٨)  ينظر: فتح العزيز )135/1٠), رو�صة الطالبني )93/4-94), اأ�صنى املطالب )٢/169).
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يبيع جزء�ً من �ملرهون, و�كرتى به بيتاً ُيحفظ فيه �لرهن.
و�أما �ملُوؤْن���ات �لد�ئرة فاإن حكمها عندهم كحكم ما لو ه���رب �جلّمال, وترك �جلمال 
�مل�س���تاأجرة))11) فيمن �أكرى رجٌل ِجَماله, وهرب وتركها عند �مل�س���تاأجر, فاإن �مل�س���تاأجر 
يرفع �الأمر �إلى �حلاكم, يطلب نفقته من �ساحب �جلمال - الأن ذلك م�ستحق عليه فجاز 
�أن يتو�س���ل باحلكم �إليه – فاإن وجد �لقا�سي ل�ساحب �جِلَمال مااًل �أعطاه, و�إن مل يجد 
للجّمال مااًل, ومل يكن يف �جِلَمال ف�سٌل على �لنفقة, فاإن �لقا�سي يقرت�ش على ح�ساب 
�جلمال, �س���و�ء من بيت �ملال �أم من �أجنبي �أو من �مل�س���تاأجر لي�رشف قدر ما ي�رشفه يف 
�أج���رة علوفه ليك���ون ذلك ديناً على �جلّمال �أو جعل �لقر�ش يف ي���د ثقة ليقوم باالإنفاق 
على �جلمال قد ما ي�رشفه يف �أجرة �أمثالها كما �سبق, فاإن �أنفق �مل�ستاأجر زيادة على تقدير 
�حلاكم فهي تطوع ال يرجع بها على �جلّمال, فاإن مل يجد �لقا�سي من يقر�سه لينفق على 
�جلمال, فله �أن يبيع منها بق���در �ملوؤونة عليها, فكذلك يقال يف �لرهن �إذ� �متنع �لر�هن 
الإع�س���اره عن نفقة �ملرهون)111). وهذ� �حلكم عام �س���و�ء علم و�متنع الإع�ساره �أو كان 

غائباً ومل يعلم كما �سياأتي يف �ملطلب �لذي بعد هذ�.

رابعًا: احلنابلة.
يرى �حلنابلة �أن �لر�هن �إذ� �متنع عن بذل ما وجب عليه, �أجربه �حلاكم, فاإن مل يفعل 
�أخذ �حلاكم من ماله وفعله, فاإن تعذر �أخذ ذلك من �لر�هن لغيبة �أو غريها, ومل َيْقِدر له 
على ماٍل, بيع من �لر�هن بقدر حاجته �إلى ذلك, �أو بيع كله �إن خيف ��س���تغر�قه لثمنه؛ 

)1٠9)  ينظر: رو�صة الطالبني )93/4-94), اأ�صنى املطالب )٢/169).
)11٠)  ينظـــر: خمت�صـــر اخلرقـــي )٢٢6/٨), احلـــاوي الكبـــري )4٢1/7), املهـــذب )٢55/٢), نهاية املحتـــاج )٢79/4), اأ�صنى 

املطالب )٢/169).
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الأنه م�سلحة لهما و�أنفع للر�هن و�ملرتهن)111).

الرتجيح:
و�الأقرب و�هلل تبارك وتعال���ى �أعلم �أن �لر�هن �إذ� �متنع عن بذل ما وجب عليه, فاإن 
�حلاكم يجربه على ذل���ك بعد �أن يرفع �ملرتهن �أمر �لنفقة �إليه, فاإن مل يفعل �أخذ �حلاكم 
من ماله و�أنفق على �لرهن؛ الأن �لقا�سي يف�سل بني �خل�سوم باإعطاء َمْن له �حلق, و�إلز�م 

من عليه وجب.
فاإن مل يكن له مال نظر �الأ�س���لح يف بيع �س���يء من �لرهن بقدر �لنفق���ة, �أو �أن ياأذن 
للمرته���ن �أن ينفق بقدر �لنفقة �لو�جبة وبال زيادة, فلو ز�د مبا ال يجب على �لر�هن بذله 

فال يرجع �ملرتهن على �لر�هن ب�سيء الأنه متربع.
وتكون �لنفقة يف ذمة �لر�هن, ولها تعلق باملرهون, وللمرتهن �أن يحب�ش �لرهن حتى 
ُيْق�س���ى له نفقته كالبائع يحب�ش �ل�سلعة �مل�سرت�ه حتى يق�س���ي �مل�سرتي �لثمن, ويكون 
�ملرتهن �أحقرَّ بنفقته, ومبقد�ر دينه من �لغرماء كافتد�ئه �لعبد �لرهن �إذ� جنى. و�هلل تبارك 

وتعالى �أعلم.
الفرع الثاين: اإذا كان بغري علمه واإذنه

�إذ� كان �لر�هن غائباً �أو كان حا�رش�ً ومل ي�س���تاأذنه �ملرتهن يف نفقة �ملرهون, فال يخلو 
من �أن يكون �الإنفاق و�جباً على �لر�هن �أم غري و�جب.

ف���اإن كان �الإنف���اق �أو كانت نفق���ة �ملرتهن على �لرهن غري و�جب���ة على �لر�هن, ومل 
ي�ستاأذنه يف �لنفقة فلي�ش للمرتهن حق يف �لرجوع على �لر�هن مبا �أنفقه.

مث���ل ما لو مر�ش �لرهن, و�حت���اج �إلى دو�ء, فاإن �لر�هن ال يجرب عليه الأنه ال يتحقق 
)111) )) ينظر: ك�صاف القناع )339/3), �صرح منتهى االإرادات )11٢/٢), مطالب اأويل النهى )٢69/3).
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�أنه �س���بب لبقائه, فقد يرب�أ بغري عالج, بخالف �لنفقة عليه كاالأكل و�ل�رشب ونحوهما, 
فاإنه ال يبقى من غري نفقة))11), فاإذ� مل جتب على �لر�هن, ومل ياأذن يف بذلها, كانت على 

�ملرتهن ويكون متربعاً وال حق له يف �لرجوع.
�ه �بن مفلح  و�ختار �أبو �لعبا�ش �بن تيمية �أن للمرتهن مد�و�ة ما�س���ية للم�سلحة, وقورَّ
يف �لف���روع)113), وظاه���ر عبارته �أن له �لرج���وع على �لر�هن بنفقة �مل���د�و�ة الأن ذلك 

م�سلحة لهما.
�أم���ا لو �نهدمت �لد�ر �ملرهونة, فعّمرها �ملرتهن بغري �إذن �لر�هن. فهل يرجع �ملرتهن 
مب���ا �أنفقه يف عمارتها؟ يف ذلك خ���الف يف �ملذهب, وقد جعلها �بن رجب يف قو�عده 

حتت قاعدة فيمن يرجع مبا �أنفق على مال غريه بغري �إذنه لتعلق حقه به)114).
فامل�س���هور من �ملذهب �أن �ملرتهن ال يرجع على �لر�هن مبا �أنفقه يف عمارتها الأنه لي�ش 
بو�جب على �لر�هن, بخالف نفقة �حليو�ن, لكن له �لرجوع باأعيان �آلته الأنها عني ماله 

ما مل تخرج عن ملكه)115).
وقال �بن رجب: "و�ملجزوم به يف �خلالف �لكبري للقا�سي �أنه يرجع الأنه من م�سلحة 

�لرهن".
وق���ال �بن عقيل: يحتمل عندي �أنه يرجع مبا ينحفظ به �أ�س���ل مالّية �لد�ر حلفظ وثيقته 

الأنها نفقة حلفظ مالية وثيقة وذلك غر�ش �سحيح.
رُز قيمة  وق���ال �بن رجب   رحم���ه �هلل  : "ولو قيل �إن كانت �لد�ر بعد ما خرب منها حُتْ

)11٢)  ينظر: البيان للعمراين )96/6), فتح العزيز )136/1٠), املغني )517/6).
)113)  ينظر: الفروع )374/6).

)114)  ينظر: القواعد البن رجب )139-137/1).
ك�صاف القناع )356/3), ال�صرح الكبري  )115)  ينظر: املغني )51٢/6), وقال ابن قدامة: "مل يرجع ب�صيء رواية واحدة", 

.(441/4(
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�لدين �ملرهون به مل يرجع, الأنه ال حاجة له �إلى عمارتها حينئٍذ, و�إن كانت دون حقه �أو 
وفق حقه, وُيْخ�س���ى من تد�عيها للخر�ب �س���يئاً ف�سيئاً حتى تنتق�ش عن مقد�ر �حلق فله 

�أن يْعُمر ويرجع ملكان م�سحها")116).
و�أم���ا �إذ� �أنف���ق �ملرتهن على �لرهن يف موؤنة بها بقاء �لره���ن, وكان بذلها و�جباً على 
�لر�هن, من غري ��ستئذ�ن �لر�هن �أو �حلاكم يف حال غيبة �لر�هن, ومل ي�سهد على ذلك 

يف حال �لعجز عن ��ستئذ�ن �حلاكم, فهل له �لرجوع �أم ال؟ قوالن عند �أهل �لعلم.

القول االأول:
�أن ما �أّد�ه �أحدهما مما وجب على �س���احبه من غري �إذن���ه �أو �إذن حاكم عند �لتعذر �أو 

�الإ�سهاد, فهو تطوع, ال يحق له �ملطالبة يف �لرجوع على �ساحبه, ولو نوى �لرجوع.
وهذ� مذهب �حلنفية))11), و�ل�سافعية))11), و�مل�سهور من مذهب �حلنابلة))11).

واأدلتهم:
قالو�: 

1- الأنه ق�سى دين غريه بغري �أمره فال يلزمه)1)1).

)116)  ينظر: القواعد البن رجب )139/1-14٠).
)117)  ينظر: حتفة الفقهاء )44/3), الهداية )417/4), تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق )6٨/6), العناية على الهداية 

.(15٢/1٠(
 وقد وقع خالف عند احلنفية فيما لو اأنفق املرتهن باأمر القا�صي وكان الراهن حا�صراً, فهل له الرجوع؟ ذهب اأبو حنيفة 
رحمه اهلل اأنه ال يرجع اإذا كان �صاحبه حا�صراً, واإن كان باأمر القا�صي, وقال اأبو يو�صف: اإنه يرجع باأمر القا�صي �صواء 

كان الراهن حا�صراً اأم لي�س بحا�صر.
)11٨)  ينظر: احلاوي الكبري )4٢1/7), اأ�صنى املطالب )169/٢), مغني املحتاج )3/7٢).
)119)  ينظر: املغني )51٢/6), �صرح منتهى االإرادات )119/٢), ك�صاف القناع )356/3).

)1٢٠)  ينظر: حتفة الفقهاء )44/3), تبيني احلقائق )6/6٨).
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2- والأنه ملا فّرط يف عدم اال�ستئذان �سار متربعاً، واملتربع ال يرجع كاملت�سدق على 
م�سكني)1)1).

3- والأن �لرجوع فيه معنى �ملعاو�س���ة, فافتقر �إلى �الإذن و�لر�سا ك�سائر �ملعاو�سات, 
فاإنه لو رجع ببدله من غري �إذن كان خالف �لقيا�ش؛ الأنه �إلز�م مبا مل يلتزمه, ومعاو�س���ة 

مل ير�ش بها)))1).

املناق�صة:
ونوق�ست هذه �لتعليالت باالآتي:

1- �أما قولكم باأنه ق�سى دين غريه بغري �أمره, فال يلزمه.
فجو�به: �إن هذ� ��س���تدالل يف حمل �لنز�ع الأن �لر�جح �أن كّل من ق�س���ى ديناً و�جباً 
ٌئ من دين  ع���ن غريه بال �إذن���ه, فاإنه يرجع به عليه, وه���ذ� هو �لر�جح؛ الأنه ق�س���اء ُمرَبّ

و�أجب عليه, فكان من �سمان من هو عليه, كاحلاكم �إذ� ق�ساه عنه عند �متناعه)3)1).
2- واأما قولكم: اإنه ملا فّرط يف ترك اال�ستئذان �سار متربعاً.

فجو�به: �الأ�سل �أن �لتربع ال يثبت بالفعل و�إمنا بالنية �أو �لقول, فاإذ� مل ينو �أنه ترّبع �أو 
مل يتلفظ, فاالأ�سل عدم �لتربع, وال عربة بالظن مع وجود �ليقني وهي �ملطالبة.

3- و�أما قولكم, والأن �لرجوع فيه معنى �ملعاو�سة, ولو رجع ببدله من غري �إذن كان 
خالف �لقيا�ش.

فجو�به: �إن هذ� حم�ش �لقيا�ش و�لعدل و�مل�س���لحة, وموجب �لكتاب, فاإنه لو �أنفق 

)1٢1)  ينظر: املغني )51٢/6), ك�صف املخدرات )4٢1/1).
)1٢٢)  ينظر: ك�صاف القناع )356/3), مطالب اأويل النهى )٢٨4/3), اإعالم املوقعني )1٨/٢).

)1٢3)  ينظر: بدائع ال�صنائع )173/6), املبدع )٢41/4), القواعد البن رجب )137/1), االإن�صاف )٢٠5/5).
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على من تلزمه نفقته, �أو �فتد�ه من �الأ�رش, فله �لرجوع فكذلك يف م�ساألتنا)4)1).

القول الثاين:
�أن له �لرجوع مطلقاً �أذن �لر�هن �أومل ياأذن �إذ� مل ينو �لتربع, فاإن نو�ه فال.

وهذ� مذهب �الإمام مالك)5)1), ورو�ية عند �الإمام �أحمد)6)1), وهو ظاهر �ختيار �بن 
تيمية)))1), وتلميذه �بن �لقيم)))1) رحمهم �هلل جميعاً.

ق���ال �الإمام مال���ك: "و�إذ� �أنفق �ملرتهن عل���ى �لرهن باإذن ربه, �أو بغ���ري �إذنه رجع مبا 
�أنفق")))1).

وق���ال: "ونفقة �لرهن لي�ش هي على �ملرتهن, ولو �س���اء طلب �س���احبه, فاإن مل يكن 
�ساحبه حا�رش�ً رفع ذلك �إلى �ل�سلطان")131).

وق���ال �أبو �لعبا�ش �بن تيمي���ة – رحمه �هلل- : "و�ملرتهن �إذ� �أنف���ق على �لرهن ما هي 
و�جبة على �س���احبه, فق���د �أدى عنه و�جباً, ول���ه فيه حق, فله �أن يرج���ع ببدله... وقد 
تن���ازع �لفقهاء فيمن �أدى عن غريه و�جباً بغ���ري �إذنه كالدين, فمذهب مالك و�أحمد يف 
�مل�سهور عنه له �أن يرجع به عليه, ومذهب �أبي حنيفة و�ل�سافعي لي�ش له ذلك, و�إذ� �أنفق 
نفقة جتب عليه, مثل �أن ينفق على ولده �ل�س���غري �أو عبده؛ فبع�ش �أ�سحاب �أحمد قال: 

)1٢4)  ينظر: اإعالم املوقعني )1٨/٢).
)1٢5)  ينظر: املدونة )147/4), الكايف الأبي عمر ابن عبدالرب )٨16/٢), التاج واالإكليل )6/57٢).

)1٢6)  ينظـــر: املغنـــي )513/6), القواعـــد البـــن رجب )139/1), وقد ن�صبها ابن تيمية اإلـــى اأنها امل�صهورة يف مذهب اأحمد. 
ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠).

)1٢7)  ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠).
)1٢٨)  ينظر: اإعالم املوقعني )1٨/٢).

)1٢9)  ينظر: التاج واالإكليل )6/57٢٠).
)13٠)  ينظر: املدونة )147/4).
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اليرجع؛ وفّرقو� بني �لنفقة و�لدين.
و�ملحققون من �أ�سحابه �سوو� بينهما وقالو�: �جلميع و�جب ولو �فتد�ه من �الأ�رش كان 

له مطالبته بالفد�ء, ولي�ست ديناً")131).
وقد اختلف اأ�سحاب هذا القول يف االعتبار للرجوع هل ي�سرتط له نية الرجوع اأم 

يكفي �إطالق �لنية؟ على قولني:
 �أحدهم���ا: تعترب نية �لرجوع لق�س���اء �لدي���ون و�لنفقات, وهو ظاهر كالم �لقا�س���ي 

�أبي يعلى.
�لث���اين: يرجع ما مل ينو �لتربع وبه ج���زم يف �ملحرر))13), وهو �ختيار �بن تيمية و�بن 

�لقيم)133) رحمها �هلل.
الأن �الأ�س���ل �أن �ملرء ال يبذل ماله بال فائدة تعود عليه يف �لدنيا �إال بدليل و�الأ�سل يف 

�مل�سلم �ل�سدق و�الأمانة.
�إذ� ثبت هذ�؛ فاإن �أ�سحاب هذ� �لقول ��ستدلو� على ما ذهبو� �إليه باأدلة:

1- قالو�: الأن �ل�س���امن �إذ� �س���من ما على �مل�سمون عنه, رجع مبا دفعه ولو مل ير�ش 
�مل�سمون عنه, فكذلك من �أدى و�جباً عن غريه.

2-ولقوله تعالى: ڍ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڍ )134), وقوله تعالى: ڍ ھ ھ 
ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ڍ )135).

وجه الداللة:
)131)  ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠-561), وينظر: اإعالم املوقعني )1٨/٢).

)13٢)  ينظر: القواعد البن رجب )1/13٨).
)133)  ينظر: جمموع الفتاوى )56٠/٢٠), اإعالم املوقعني )1٨/٢).

)134)  الطالق: 6.
)135)  البقرة: ٢33.
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اإن اهلل اأمر باإيفاء اأجر الر�س���اعة، مبجرد االإر�س���اع، ومل ي�س���رتط عقداً، وال اإذناً من 
�الأب, ف���دل على �أن كّل م���ن �أدى عن غريه ما وجب عليه, فله �لرج���وع باإذنه �أو بغري 

�إذنه)136).
3-وقال���و�: والأن نفقة �حليو�ن و�ملرهون و�جبة على رب���ه, و�ملرتهن له فيه حق, فاإذ� 
�أنف���ق عليه �لنفقة �لو�جبة على ربه كان �أحقرَّ بالرجوع من �الإنفاق على ولده الأن من له 

�لغلة فعليه �لنفقة كالبيع �لفا�سد))13).
الرتجيح:

و�لر�جح – و�هلل �أعلم – هو �لقول �لثاين؛ لقوة �أدلتهم وظهورها على �أدلة �لقول �الأول.

اخلامتة

�حلمد هلل حمد�ً يليق بجالله وعظيم �س���لطانه �أن هياأ وي�رّش, و�أنعم و�أف�سل, يف �إمتام 

هذ� �لبحث �ملتو��س���ع, وبعد عر�ش تفا�س���يل �مل�س���ائل ومناق�س���ة �الأدلة و�لرتجيح ملا 

يظهر, فاإنني �أ�سجل بع�ش �لنتائج �مل�ستخل�سة من هذ� �لبحث, وهي كاالآتي:

1- موؤنة �ملرهون يختلف حكمها �إذ� كان حيو�ناً �أم غري حيو�ن.

فاإن كان �ملرهون غري حيو�ن, فاإن نفقته على �لر�هن مطلقاً �س���و�ء �أكانت مل�س���لحة 

�لرهن وتبقيته, �أم كانت حلفظ �لرهن. وهو مذهب جماهري �أهل �لعلم خالفاً للحنفية.

2- حب�ش �ملرتهن للرهن مل يكن ال�س���تيفاء حقه, و�إمنا ال�ستيثاق حقه و�سمانه, الأنه 

)136)  ينظر: جمموع الفتاوى )561/٢٠), اإعالم املوقعني )٢/19).
)137)  ينظر: جمموع الفتاوى )561/٢٠), �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )٢54/5).
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لو كان ال�ستيفاء حقه ل�سار له غنمه وغرمه وهو خمالف الإجماع �لعلماء باأنه للر�هن.

3- �إذ� كان �ملرهون حيو�ناً فله حاالن:

�حل���ال �الأولى: �إذ� كانت حتتاج ما ال يجب على �لر�هن بذله كاإطر�ق �لفحل, فهذه 

يجب على �ملرتهن �أن ال مينع �لر�هن من فعلها الأن فيها زيادة تعود عليهما بامل�س���لحة 

وال جتب على �لر�هن, الأنه لي�ش مما يحتاج �إليها يف �إبقاء �ملا�سية.

 �حل���ال �لثاني���ة: �إذ� كان���ت حتت���اج م���ا ب���ه بقاوؤه���ا كالعل���ف و�ل����رشب, فالر�جح 

 و�هلل �أعل���م �أن للمرتهن بذلها ولو بال �إذن �لر�هن, ويركب ويحلب بقدر بذله ونفقته 

وهو مذهب �حلنابلة خالفاً جلمهور �أهل �لعلم.

4- ال ميك���ن �أن يرد حديث �س���حيح, ويكون خمالفاً للقيا�ش, ومن ر�أى �س���يئاً من 

�ل�رشيع���ة خمالف���اً للقيا�ش, فاإمنا هو خمال���ف للقيا�ش �لذي �نعقد يف نف�س���ه, ولي�ش 

خمالفاً للقيا�ش �ل�سحيح �لثابت يف نف�ش �الأمر.

5- �إذ� �أنف���ق �ملرته���ن على �لر�هن ب���اإذن �لر�هن فله �لرجوع مبا �أنفقه �س���و�ء �أكان 

و�جباً على �لر�هن �أم لي�ش بو�جب.

6- �إذ� �أنفق �ملرتهن على �لرهن بال �إذن �لر�هن مما هو و�جب عليه فقد يكون بعلمه 

و�متناعه, ففي هذه �حلال, ف���اإن �حلاكم يجربه, فاإن �متنع �أخذ �حلاكم من ماله و�أنفق 

على �لرهن, فاإن مل يكن له مال نظر �الأ�س���لح يف بيع �س���يء م���ن �لرهن بقدر �لنفقة 

�أو ي���اأذن للمرتهن �أن ينف���ق بقدر �لنفقة �لو�جبة, وتكون يف ذم���ة �لر�هن, ولها تعلق 

باملره���ون, بحيث يحق للمرتهن �أن يحب�ش �لرهن حتى يق�س���ي ل���ه نفقته, وهو �أحق 



 العدد |64| رجب 1435هب96

بدينه ونفقته من �لغرماء كافتد�ئه �لعبد �لرهن �إذ� جنى.

7- �إذ� �أنف���ق �ملرتهن على �لرهن مم���ا هو و�جب على �لر�ه���ن, فله �لرجوع على 

�لرهن �سو�ء �أذن �أو مل ياأذن على �لر�جح من قويل �أهل �لعلم.




