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Abstract
Islam is a complete code of life and dominant upon all the faculties of life .Along
with creed faith and worship, Islam has emphasized on the affairs of daily life. In the
connotation of affairs all the components of sale and purchase mentioned in detail.
Accordingly ,there is a provision if someone sell a thing to another and the buyer is not
eligible to pay the price then there should be written a statement in the presence of two
witnesses to pay the price in fix time. If there is neither witness nor the arrangement of
writing, so there should be mortgaged something from the buyer. When the buyer pay a
loan then the seller should return the mortgaged thing. The originality of mortgage is for
the protection of loan not for profit.
In present era the purpose of mortgage has changed and is done it for getting profit.
Although some imams and Ahl-e-Zawaher provide the capacity for getting profit, so the
Jamhoor and Ahnaf don’t allow anyone to get it. To change the original shape of mortgage
is illegitimate and is considered as usury. If there is no custom in a certain territory and the
man who offer loan does not intend to get profit then with the permission of the person
who has received loan __provides the facility to get profit, However to avoid this practice
is far better in shariah.
In the article understudy the originality of mortgage and dissension among
different Imams to get profit from it has been discussed. In the end a crucial statement has
been mentioned.

ِ اَّللِ الهرْح ِن
َ احلمد هلل و كف ٰى وس ٰلم عل ٰى عباده الذين اصطف ٰى اما بعد! ٔاعوذ ابهلل من الشي ٰطن الرجيم طبِس ِم ه
ِ
ِ
ِ
ضا فَليُ َؤِد اله ِذي اؤُُتِ َن أ ََمانَتَهُ َوليَت ِهق ه
ً ض ُكم بَع
ُ وضة فَإِن أَم َن بَع
َ َُوإِن ُكن تُم َعلَى َس َف ٍر َوََل ََت ُدوا َكاتبًا فَ ِرَهان َمقب
ُاَّللَ َربهه
1 ِ
•اَّللُ ِِبَا تَع َملُو َن َعليم
هه َاد َة َوَمن يَكتُم َها فَإِنههُ ِآِث قَلبُهُ َو ه
َ َوََل تَكتُ ُموا الش
ال هرحي ِمط
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*اَلستاد املساعد ِبعهد العلوم اَلسالميه و البحث جبامعة بنوں
**الباحث ملرحلة ماجستري الفلسفة ِبعهد العلوم اَلسالميه و البحث جبامعة بنوں
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ِ
اَلسالم دين کامل و جامع حیيط بکل شعبة احلياة ،إما تتعلق ابلعقائد أوالعبادات أواملعامالت۔
دين
ُ
اصالح املعامالت يف احلقيقة أمر مهم للشريعة بعدصالح العقيدة و عبادة هللا۔ يف ابب املعامالت اجاز اَلسالمُ

بيع اَلشياء كما قال هللا تعايل و أحل هللا البيع و حرم الربوا2۔ إذا ابع أحد علي اَلخر شيئا واملشرتي َل يستطيع
َ
ِ
ِ
فحكم اَلسالم أن يكتب دينا إىل أجل مسمى على ذمة املشرتى فإن كانت الكتابة َل
أن يؤدي الثمن يف احلال
ُ
ٍ
البائع على عدم أداء دينه فيجوز له أن أيخذ شيئا من املشرتي إىل أداء الثمن ،و َل يشرتط
ميكن
لعارض أو خياف ُ
عطي قرضا لالخر و خياف من العود فله أن أيخ َذ من املقروض
ُ
البيع للرهن يف كل حال بل إن كان أحد يريد أن يُ َ
الشيئ املاخوذُ أمانة يف يد الراهن و له دين أو قرض على اَلخر ويقال
شيئا إىل أداء القرض ،ففي املسئلة املذكورة ُ
الرهن ۔
للشئ املاخوذ ببدل الثم ِن ُ
الدين و
معين الرهن حبس الشيئ يف حق شيئ وهو جائز ابلكتاب والسنة ،لكن غرض الرهن حفاظة َ
عمل الره ِن فال جيوز
اعجال املقروض ان ٔيودي قرضه يف اول الفرصة َل الغرض منه اَلنتفاع من املرهون۔ اذا مت ُ
اَلنتفاع من املرهونة َل للراهن و َل للمرهتن ،لكن يف زماننا يُرهتن هلذا الغرض خاصة اعين اَلنتفاع من املرهونة و
لالنتفاع ،و هي مسئلة دقيقة حقيقةُ الطلب خمتلفة
الدين َل
ِ
رهن حلفاظة َ
هو تبديل الوضع َٔلن يف الشريعة ُو َ
ضع ال ُ
ِ
ِ
اجَ
نذكر
َ
اختالف الفقهاء و تطبيقاهتا يف هذه املسئلة ح ي الوسع و ُ
نبني الر َ
بني الفقهاء املتقدمني وهلذا ٔارد ا ٔان َ
املعني۔
من املر ِ
املوفق و ُ
جوح وهللا هو ُ
الرهن لغةً:
ُ
هو اَلمساك و احلبس ٔابي ٍ
سبب كان كما يف هتذيب اللغة
ِ 3
ِِ
ومرَهتنَهَ ،كما أ هن ِ
هني َعمله.
و ُّ
اْلن َسان َر ُ
كل أَم ٍر ُحیبَس به شيء فَ ُه َو َرهنُه ُ
َ
يعين ما ُحیبس الشيء يف مقابلة الشيء فشيء حمبوس رهن و مرهتَن كما ٔان اَلنسان حمبوس يف حق عمله و غرض
الدين فلدائ ِن شيئ يف يده من املديون ،و راعى يف ِ
لسان ِ
العرب
الرهن حفاظة َ
ٰ
الدين اعين ان كان املديو ُن َل ٔيودي َ َ
هذا املعىن و قال :
ِ
ِ ِ
الَ :ه َذا ر ِاه ُن
اب َما أُخذ ِمنهُ ۔۔۔۔۔۔ يُ َق ُ
الهره ُنَ :معُروف .قَ َ
ال اب ُن ِس َ
وب َمنَ َ
يده :الهره ُن َما ُوض َع عن َد ا ِْلنسان ِمها يَنُ ُ
4
ك۔
ك أَي َدائِم َحمبُوس َعلَي َ
لَ َ
الرهن اصطالحا:
ُ
الرهن يف الشريعة حبس الشيئ يف حق الشيئ كما قال يف اهلداية :جعل الشيء حمبوسا حبق ميكن استيفاؤه من
5
الرهن كالديون۔
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يعين ميكن استيفاء احلق من املرهون كالديون مثالً إن كان للرجل دين علي اَلخر و ٔايخذ شيئا من املديون ففي
اهن والذي ٔايخذ
صورة عدم ٔاداء الدين ميكن للدائن ان ٔايخذ حقه من الشئ احملبوس۔ الذي يعطي شيئا يقال له الر ُ
هتن والشئ امل ٔاخوذ واحملبوس يقال له املرهون والرهني كما قال العالمة العيين:
يقال له املر ُ
6
والراهن اله ِذي يرهنَ ،وال ُمرَهتن اله ِذي َأي ُخذ الهرهنَ ،والشهيء َمرُهون ورهني َواْلُن ثَى رهينة.
جو ُاز الرهن:
7
ِ
ِ
وضة
:وإِن ُكن تُم َعلَى َس َف ٍر َوََل ََت ُدوا َكاتبًا فَ ِرَهان َمقبُ َ
الرهن جائز ابلكتاب والسنة ،كما قال هللا تعاىل َ
حكم الشريعة اذا اعطى ٔاحد دينا َٰلخر فليكتبه وليستشهد شهيدين ف ٔان كان ذلك َل ميكن ِ
لوجه السف ِر او لعذ ٍر
ٰ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ذكر
يوج ُد
الدين ،ففي آية املتذاكرة ذُكَر ُ
اٰخر فلريهتن شيئاً لتوثيق َ
قيد السفر َٔلن يف السفر َل َ
ُ
الكاتب كثريا ٔاعين ُ
السف ِر يف اَلية ليس لتحديد بل نبه بذكر السفر على كل عذ ٍر و جيوز الرهن لعذ ٍر اخر ايضا كما ُروي ٔان
صلهى هللاُ َعلَي ِه َو َسله َم ِدر َعهُ بِ َشعِ ٍري و ذكر احلديث يف
النيبﷺرهن درعه يف اخلضر روى البخاريَ :ولََقد َرَه َن النِ ُّ
هيب َ
8
ابب الرهن يف اخلضر
الدين۔
خالصة البحث ٔان الرهن جائز ابلكتاب والسنة يف السفر واخلضر لتوثيق َ
حکم اَلنتفاع من املرهون للراهن عند الفقهاء :
جيوز اَلنتفاع من املرهونة للراهن اذا انفق عليها عند الشافعي وابراهيم النخعي ومجاعة من اهل الظواهر9كما قال
ابن حزم اَلندلسي الظاهري املتويف  654ه:
ومنافِع الهره ِن ُكلُّها ََل ََتاش ِمن ها شي ئا لِ ِ ِ ِ ِ
اشا رُك ِ
وب الدهابهِة
َ
َ ًَ َ
َ
َ ََ ُ
صاحبه الهراه ِن لَهُ َك َما َكانَت قَب َل الهره ِن َوََل فَر َق َ -ح َ ُ
ون ،فَِإنهه لِص ِ
ب احلي و ِان المره ِ
اح ِ
ضيِ َع ُه َما فَ َال يُن ِف ُق َعلَي ِه َماَ .ويُن ِف ُق
ال َمرُهونَِةَ ،و َح َ
ب الهره ِن َك َما ذَ َكرَ ا هإَل أَن يُ َ
اشا لَ َ ِ ََ َ َ ُ
ُ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك أَم
ب بِِه ِمن َدينِ ِه َكثَُر ذَل َ
َعلَى ُك ِل ذَل َ
وب الدهابهةَ ،ولَ َُ
ك ال ُمرَهت ُن فَيَ ُكو ُن لَهُ حينَئذُ :رُك ُ
ب احلَيَ َوانِ ،بَا أَن َف َق ََل ُحیَ َ
اس ُ
10
قَ هل.
العبارۃ املذكورة ظاهرة يف ٔان عند أهل الظواهر انتفاع املرهونة للمنفق عليها۔ اذا ٔانفق عليها الراهن فحق اَلنتفاع له
و اذا انفق عليها املرهتن فحق اَلنتفاع له واحتجوا هؤَلء هبذااحلديث:
ب الد ِ
ِ ه
اَّللِ َ ه
ب بِنَ َف َقتِ ِه ،إِذَا َكا َن
ال َر ُس ُ
قَ َ
ول ه
ب بِنَ َف َقتِ ِه ،إِذَا َكا َن َمرُه ً
و اَ ،ولَ َُ
هر يُشَر ُ
صلى هللاُ َعلَيه َو َسل َم :الهره ُن يُرَك ُ
11
هِ
ب النه َف َقةُ
َمرُه ً
ب َويَشَر ُ
و اَ ،و َعلَى الذي يَرَك ُ
حق ااَلنتفاع لكن
احلديث
يدل
ُ
املذكور ٔان انتفاع املرهون يتعلق ابلنفقة من انفق عليها (الراهن ٔاو املرهتن) فله ُ
ُ
حديث املذكور يوافق مسلك بعض الظاهرية ٔاعين ابن حزم و اصحابه و ٔاما الشوافع و بعض الظواهر فاختصوا
حق اَلنتفاع للراهن كما قال العالمة العيين يف ذيل احلديث املذكور:
"احتج ِهب َذا احل ِديث إِب ر ِاهيم النهخعِي والشهافِعِي و َمجاعة الظه ِ
اه ِريهة على :أَن الهر ِاهن يركب ال َمرُهون ِحبَق نَ َف َقته َعلَي ِه.
َ ََ
َ َ
َ
َ
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َويشرب لبنهَ ،ك َذلِك"
ظهر من عبارة املذكورة ٔان عندهم حق اَلنتفاع للراهن خاصة َلللمنفق مطلقا ٔاي للمرهتن ليس له حق اَلنتفاع يف
حال و أن كان ينفق على املرهون ،كذالك قال اَلمام الكبري لفقه الشافعي اَلمام املزين يف كتابه و قال:
ول هِ
ال الشهافِعِ ُّي :وقَد رِوي َعن أَِب هري رةَ َعن رس ِ
ال):
ال :الهره ُن َمرُكوب َوَحملُوب۔ (قَ َ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسله َم :أَنههُ قَ َ
قَ َ
صلهى ه
اَّلل َ
َُ
َ ُ َ
َُ َ
ِ
ات َد ٍر وظَه ٍر ََل ُمينَع الهر ِاهن ِمن ظَه ِرَها وَد ِرَها ،وأَصل المع ِرفَِة ِهب َذا الب ِ
اب أَ هن لِل ُمرَهتِ ِن
َ َ
َ ُ َ
َ
ُ
َوَمع َىن َه َذا ال َقول أَ هن َمن َرَه َن ذَ َ َ
ِ 13
َحقًّا ِيف َرقَبَ ِة الهره ِن ُدو َن َغريه
خالصة البحث ٔان عند الشوافع و ابراهييم النخعي ومجاعة الظاهريه حق اَلنتفاع للراهن سواء كما كانت قبل الرهن
و َل فرق َٔلجل الرهن ۔
اما امام اَلعظم امام ابوحنيفه و اصحابه والثوري ومالك و اْحد فهم يقولون ٔان الراهن ليس له ان ينتفع
من املرهون كما قال العالمة العيين:
ِ ِ
س للهر ِاهن َذلِك ِْلَنههُ يُنَ ِايف حكم الهرهنَ ،وُه َو
َوقَ َ
ال الثهوري َوأَبُو حني َفة َوأَبُو يُ ُ
وسف َوُحمَمد َوَمالك َوأْحد يف رَوايَة :لَي َ
ِ 14
ِ
ِ
ِ
س لَهُ أَن ين تَفع ابملرهون استخداماً وركوابً ولبناً وسكىن َوغري ذَلك۔
احلَبس الدهائم ،فَ َال ميلكهُ ،فَإذا َكا َن َك َذلك فَلَي َ
الدين
العبارة املذكورة ظاهر يف ٔان للراهن ليس له حق اَلنتفاع َٔلنه خالف حكم الرهن َلن الرهن وضع لتوثيق َ
يضر
والتوثيق امنا ٔاييت بقبض الدائم فان كان املرهتن يُدفِع املرهو َن للراهن لالنتفاع فليس له حبس الدائم و ذلك ُّ
بعد الره ِن كما كان قب َل الرهن فال جيد
هن حیصل
اَلنتفاع سواءً َ
َ
الرهن ،و كذلك ٔان كان الرا ُ
التوثيقَ الذي ُوضع له ُ
ِ
الدين فلذا قال اَلئمة املذكورون ٔان للراهن ليس له حق اَلنتفاع ۔
ضرراً وَل يعجل يف اداء َ
ؤاما احلديث املذكور الهره ُن َمرُكوب َوَحملُوب ما احتج به الشوافع و اصحابه ففيه قال اَلمام السرخسي احلنفي:
ِ
ِ
ِثُه قِيل ال ه ِ
اع ال ُمرَهتِ ِن َعلَى
يَ أَ هن َه َذا احلَد َ
ت ،فَال ُمَر ُاد انت َف ُ
يث َموقُوف َعلَى أَِب ُهَري َرةََ ،وََل يَث بُت َمرفُ ً
وعاَ ،ولَو ثَبَ َ
صح ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َما فَ هسرهُ ِيف بَع ِ ِ
ب بِنَ َف َقتهَ ،والنه َف َقةُ َِِِزاء ال َمن َف َعة تَ ُكو ُن ِيف َح ِق َغ ِري ال َمالك،
بَ ،وظَه ُرهُ يُرَك ُ
ض الرَو َاايت؛ ْلَ هن ال هد هر ُحیلَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ِ
ه
اَّللُ َعلَي ِه
ى
ل
ص
هيب
ن
ال
ي
ه
ن
ب
،
ك
ل
ذ
خ
س
ت
ان
ِث
ه
ي
ل
ع
ق
ف
ن
ي
و
،
ن
ه
ر
ل
اب
ع
ف
ت
ن
ي
ن
هت
ر
م
ال
ن
ْل
؛
اء
د
ت
ب
اَل
يف
ن
ا
ك
م
ك
ح
َ
ِ
ُ َ َ َ َ ُ ه َ ُ ُ َ َ ُه َ َ َ َ َ َ ِ
َ ه
َوَه َذا ُ َ َ
َ
12

َو َسله َم َعن قَر ٍ
ض َجهر َمن َف َعةً

15

ؓ ولو ثبت
يعين ٔان احلديث املذكور ليس ِبرفوع إىل النيب صلي هللا عليه و سلم بل هذا قول أب هريرة
مرفوعا فمعىن احلديث ٔان حق اَلنتفاع للمرهتن َل للراهن َٔلن املرهتن يُنفق على املرهون يف الغالب َل الراهن و ذُكر
ِ
ِ ِ
هتن َٔلن
غري املالك هو املر ُ
يف احلديث اَلنتفاع ِبقابلة النفقة ،واَلنتفاع ِبقابلة النفقة ينانسب يف حق غري املالك و ُ
امللك من الراهن فعلم من ذلك ٔان حق اَلنتفاع ليس للراهن بل للمرهتن لكن هذا
اهن هو املالك والرهن َل يُزيل َ
الر َ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسله َم َعن قَر ٍ
ض َجهر َمن َف َعةًٔ ،اعين فيه شبهة الربوا
احلكم يف ابتداء اَلسالم ِث انتسخ ذلك بنهي النِ ِ
صلهى ه
هيب َ
ولذا ليس للمرهتن ايضا حق اَلنتفاع سي ٔايت تفصيله يف ذيل إن شاء هللا تعاىل۔
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ٍ
اَلنتفاع من املرهون للراهن ٔاصال ۔
جيوز
خالصة البحث ٔان عند اَلحناف واملالكيه واحلنابله يف رواية َل ُ
ُ
حكم اَلنتفاع من املرهون للمرهتن عند الفقهاء
َل جيوز اَلنتفاع من املرهون للمرهتن عند مجهور ا َٔلئمة واَلمام الشافعي ايضا متفق يف هذا القول مع اَلحناف كما
قال ابن قدامه:
ِ ِ 16
وََل ي ن تَ ِفع ِمن الهره ِن بِ َشي ٍء .وه َذا قَو ُل أَِب حنِي َفةَ ومالِ ٍ
ك َوالشهافع ِي
ََ
َ ََ
َ َ ُ
ِ
انتفاع املرهت ِن من املرهون فيه شبه الربوا َٔلنه قرض جر نفعاً وكل ٍ
قرض جر نفعاً فهو راب و لذا قال امجمهور بعدم
ُ
جوازه لقول النيب صلى هللا عليه و سلم:
ِ ِ 17
ُك ُّل قَر ٍ
ض َجهر َمن َف َعةً فَ ُه َو َوجه ِمن ُو ُجوه الرَاب
عطى َٔلحد قرضا و ٔاخذ من املقروض شيئا يف الرهن ف ٔان كان ينتفع من هذا الشيئ
يدل احلديث املذكور ٔان من ٔا ٰ
فهو نفع ِبقابلة القرض و هو صورة الربوا والربوا حرام فاَلنتفاع من املرهون حرام ،و َٔلن الرهن ُوضع لتوثيق الدين
وللمرهتن حق احلبس فقط َل اَلنتفاع ،كذا ذُكر يف البدائع والصنائع:
وَك َذا لَي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
س لَهُ أَن
س لل ُمرَهت ِن أَن يَن تَف َع ابل َمرُهونَ ،ح هّت لَو َكا َن الهر ُ
َ
س لَهُ أَن يَستَخد َمهَُ ،وإن َكا َن َدابهةً لَي َ
هن َعب ًدا لَي َ
َ
ِ
ِ
ِ
س لَهُ أَن يَقَرأَ
س لَهُ أَن يَس ُكنَ َهاَ ،وإن َكا َن ُمص َح ًفا لَي َ
س لَهُ أَن يَلبَ َسهَُ ،وإن َكا َن َد ًارا لَي َ
يَرَكبَ َهاَ ،وإن َكا َن ثَوًاب لَي َ
ِ
ِ ِ
ك احلَب ِ
ك ِاَلنتِ َف ِاعَ .واْلَص ُل ِيف َه َذا أَ هن لِل ُمرَهتِ ِن أَن يَف َع َل ِيف الهره ِن َما يُ َع ُّد
ف ِيه؛ ْلَ هن َعق َد الهره ِن يُف ُ
س ََل ِمل َ
يد ِمل َ
ِِ 18
ِ
ِ
ِ
اعا به ۔
س لَهُ أَن يَف َع َل َما يُ َع ُّد استع َم ًاَل لَهُ َوانت َف ً
حفظًا لَهَُ ،ولَي َ
ملك ِ
احلبس
صرح يف عبارة املذكورة ٔان اَلنتفاع من املرهون للمرهتن َل جيوز َٔلنه
ُ
خالف وض ِع الره ِن ،الرهنُ يفيد َ
و ِ
اَلنتفاع و للمرهت ِن جيوز كل ما من قبيل احلفظ وَل جيوز كل ما يعد من قبيل اَلستعمال
ملك
ِ
احلفظ فقط َل َ
واَلنتفاع ،كذا ذُكر يف الكتاب املذكور يف مقام اخر:
19
ك لِلهر ِاه ِن ِمن ُك ِل َوج ٍهَ ،وإِهمنَا لِل ُمرَهتِ ِن َح ُّق احلَب ِ
س فَ َقط
( َوجهُ) قَوِل أَِب َحنِي َفةَ أَ هن ال ِمل َ
ِ
ٰ
لك احلبس
الرهن يفيد م َ
يعين من ٔاجل الرهن َل يُبدل ُ
قبل الره ِن و ٔامنا ُ
ملك املرهون ف ٔانه للراهن اَلن كما كان َ
فقط ،كذا قال العالمة العيين:
كبها أَو ثواب ََل يلبسهُ أَو َدارا ََل
س لل ُمرَهتن أَن ين تَفع ابملرهون َح هّت لَو َكا َن عبدا ََل يستخدمه أَو َدابهة ََل ير َ
"لَي َ
20
ِِ
س لَهُ أَن يَبِيعهُ إَله ِِِذن الهر ِاهن".
َ
س لَهُ أَن يقَرأ فيه َولَي َ
يسكنها أَو ُمصحفا لَي َ
س و احلفظِ
حق احلب ِ
خالصة البحث ٔان عند امجمهور َل جيوز للمرهتن اَلنتفاع من املرهون ٔاصالً و امنا له ُّ
ِ
اهن ابَلنتفاع فال ٔابس به كذا
بعض الفقهاء
فقط دو َن
ِ
َ
اَلنتفاع ،لكن قال ُ
خالف ذلك و هم يقولون إن ٔاذ َن له الر ُ
ذُكر يف اهلدايه:
وليس للمرهتن أن ينتفع ابلرهن َل ابستخدام ،وَل بسكىن وَل لبس ،إَل أن أيذن له املالك"؛ ْلن له حق احلبس دون
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21

اَلنتفاع
ظهر من عبارة املذكورة ٔان ٔابذن الراهن جيوز للمرهتن اَلنتفاع به ،قال العالمة العيين يف شرح هذا القول:
ش :فإذا استعمله بوجه من الوجوه املذكورة كان غاصبا ،وضمن قيمته ابلغة ما بلغت.وإن كان ِذن الراهن فال
22
ضمان عليه؛ ْلن احلجر حلقه وقد رضي به
يعين إ ِن استعمل املرهتن املرهو َن بغري إ ِ
ِ
كالغاصب وإن استُهلك يف اَلستعمال كان ضامنا و إن ٔاجاز
ذن الراه ِن فهو
َ ُ
ِ
املنع ح هق الراه ِن و قد ٔاعطى حقه برضاه فال ٔابس  ،كذلك قال اَلمام اخلصفكي:
ابَلستعمال فال
اهن
يضمن َٔلن َ
ُ
الر ُ
ال لَه مهما زاد فَ ُكله (فَأَ َكلَها) ظَ ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
اهُرهُ يَ ُع ُّم أَك َل
( َولَو أَذ َن الهراه ُن لل ُمرَهت ِن ِيف أَك ِل الهزَوائد) أَي أَك ِل َزَوائد الهره ِن ِِبَن قَ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ
23
ََثَنِها ،وبِِه أَف ّت الم ِ
ف.
صن ُ
َ َ َ ُ َ
ذات ل ٍ
ب و لُبسه
كل زو َ
ائد الره ِن فدخل فيه ركابُه إن كان مركباً و لبنُه إن كان َ
ٔاي إن ٔاذ َن الراهنُ للمرهت ِن ٔابن ٔاي َ
ِ
املرهون ،قال اَلما ُم اخلصفكي و
السكىن فيه إن كان داراً وغريها و كذلك َل ٔابس ٔابك ِل َث ِن مناف ِع
إن كان لباساً و
ٰ
به افّت املصنف ٔاي صاحب اهلدايهٔ ،اورد صاحب ِ
ِ
املسئلة املذكورة اقواَلً و رجَ جانب جواز اَلنتفاع
رد املختا ِر يف
ََ
ُ
حبيث قال:
اَّللِ ب ِن ُحمَ هم ِد ب ِن أَسلَ َم ال هس َمرقَن ِد ِيَ ،وَكا َن ِمن كِبَا ِر ُعلَ َم ِاء ََسَرقَن َد إنههُ ََل َِحیلُّ لَهُ أَن يَن تَ ِف َع بِ َشي ٍء ِمنهُ بَِوج ٍه
َو َعن َعب ِد ه
ِمن الو ُجوهِ َوإِن أ َِذ َن لَهُ الهر ِاه ُنِْ ،لَنههُ أ َِذ َن لَهُ ِيف ِ
الرَاب ِْلَنههُ يَستَ وِيف َدي نَهُ َك ِام ًال فَتَ ب َقى لَهُ ال َمن َف َعةُ فَض ًال ،فَتَ ُكو ُن ِرًاب
ُ
ِ
َوَه َذا أَمر َعظيم.
ِ
لداينَِة وما ِيف المعت ب ر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ات َعلَى احلُك ِم ِثُه
قُلتَ :وَه َذا ُخمَالف ل َعا همة ال ُمعتَ بَ َرات من أَنههُ َحی ُّل اب ِْلذن هإَل أَن ُحی َم َل َعلَى ا َ َ َ
ُ ََ َ
ِِ 24
رأَيت ِيف جو ِاه ِر ال َفتاوى إ َذا َكا َن مشروطًا صار قَر ِ ِ
ِ ِه
س به۔
َ ُ ََ ً
َ
ََ
ضا فيه َمن َف َعة َوُه َو رًاب َوإَل فَ َال َِب َ
ََ
ِ
نتفاع املرهونِ
ِ
ٔاي ذكر
صاحب رد املختار(ابن عابدين) يف هذا املقام ٔابن حممد بن اسلم السمرقندي َل ُجييز ِ ِ
ُ
هتن له َدين كامل على الراهن و َل ينقص فيه بشيء فا َٔلنتفاع يبقي
اهن َٔلنه ُ
عني الر ٰبوا َٔلن املر َ
ٔاصالً و إن ٔاذن له الر ُ
ىن ِذنه
ىن فال جيوز الز ٰ
فضال بغري عوض و هو عني الربوا والربوا َل جيوز ِذن ٔاحد و هذا مثال إن ٔاذن ٔاحد ابلز ٰ
قول حممد بن ٔاسلم خمالف لكتب عامة الفقهاء ٔابهنم جييزون اَلنتفاع ِذن الراهن و
وقال صاحب رد املختار ٔابن َ
قول حممد ابلداينة ٔاي َل
دفع هذا التعارض ٔاي بني حممد بن ٔاسلم و عامة الفقهاء ٔابن قال ابن عابدين ٔان ُحی َم َل ُ
ِ
جيوز داينةً و ُحیمل ُ ِ
ت يف جواه ِر
قول عامة الفقهاء على احلك ِم ٔاي جيوز قضاءً ،قال ابن عابدين فضال ٔابن ق ٔرا ُ
قبل فهو ربوا و إن َل يشرتط فال ٔابس به ۔
الفتاوى اذا كان اَلنتفاعُ مشروطا من ُ
ِ
ِ
وقت الره ِن فجائز َل ٔابس
خالصةُ عبارات املذكورةِ ٔان عند عامة الفقهاء ٔاَلنتفاعُ من املرهون للمرهت ِن إن َل يشرتط َ
ينعقد الرهن هبذه ِ
النية ٔاي
هتن ُ َ
به و إن اشرت َط فهو داخل يف حكم الربوا و َل جيوز لكن ههنا نكتة و هي إن كا املر ُ
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ِ
بنية ا َٔل ِ
نتفاع للمرهت ِن يف الصورةِ املذكورةِ َل جي ُ
نتفاع فهل ُ
جيوز له ذلك داينةً ٔام َل؟ فاحلقيقةُ ٔابن ا َٔل َ
وز و لو ٔاذ َن لهُ
قبل۔
الر ُ
اهن كما ذُكرت دَلئله من ُ
وهم و دفعه:
الت ُ
اهن فكيف قيل جبوازه يف كتب
يُ َورد يف هذا املقام إشكال و هو إن كان اَلنتفاعُ للمرهتن َلجيوز ٔاصالً ولو ٔاذن له الر ُ
مثل اهلداية يف شرح بداية املبتدي و غريها؟
املعتربة ُ
هتن املرهو َن ِذن الراه ِن و
اَلنتفاع بل املراد إن
وامجواب ٔابن املراد يف تلك املواضع اجملوَزة ليس جو ُاز
ِ
استعمل املر ُ
َ
استُهلِك فال ضمان عليه وهو مثل العارية وإن استعمل بغري إذنه فعليه الضمان وهو مثل الغصب ،واَلنتفاع َل
ِ
قبل وكذلك قال اَلمام السرخسي:
جيوز يف كل حال ٔاذ َن الراهنُ ٔاوَل ٔايذن كما ذُكر تصر ُ
يَ عالمة العيىن من ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ِامن لَهُ؛
ب ال ُمرَهت ُن الدهابهةَ أَو َكا َن َعب ًدا فَاستَخ َد َمهُ أَو ثَوًاب فَلَبِ َسهُ أَو َسي ًفا فَتَ َقله َدهُ بِغَ ِري إذ ِن الهراه ِن فَ ُه َو َ
فَإن َرك َ
ِ 25
ِ
ِ
ِْلَنهه مستَ ع ِمل ِمل َكه بِغَ ِري إذنِِه ،فَي ُكو ُن َكالغَ ِ
اص ِ
ض َما َن َعلَيه
ب۔۔۔فَِإن َكا َن فَ َع َل ذَل َ
ك ِِِذ ِن الهراه ِن ،فَ َال َ
ُ
َ
ُُ
هتن تصرف يف املرهونة بغري إذن الراه ِن فهو كالغاصب وضمن يف صورة
ٔاي صرح ُ
اَلمام السرخسي هناك إن كان املر ُ
تعمل ِذن الراه ِن واستُهلِك ٔاوان تُ ِقص فال ضمان عليه وظهر من العبارة املذكورة ٔان
اَلستهالك ٔاوالنقصان وإن اس َ
ِ
ِ
ص ِرح يف فقه السنة:
اْلذ َن من الراهن َل ٔاثر له يف امجواز وعدمه بل يتعلق ابلضمان و عدمه كذلك ُ
فإنه َل حیل للمرهتن أن ينتفع ابلعني املرهونة ،ولو أذن له الراهنَ ،لنه قرض جر نفعا ،وكل قرض جر نفعا فهو
26

راب۔
نتفاع فإن ارهتن ِ
ِ
البحث ٔان الرهن وضع ِ
نتفع فهو
بنية اْل ِ
الدي ِن َل لإل ِ
خالصةُ
لتوثيق َ
نتفاع َل جيوُز اْلنتفاعُ و لو إ َ
َ
َُ
الدين َل ِ
داخل يف حك ِم الربوا و إن ارهتن ِ
س كما صرح
اهن لإل ِ
بنية اْل ِ
نتفاع ُ
لتوثيق َ
بعد فان َ
نتفاع و ٔاذ َن الر ُ
َ
تفع فال ٔاب َ
به العالمةُ امجزيري حيث قال:
أما املرهتن فإن يف جواز انتفاعه ابملرهون ِذن الراهن خالفاً :فبعضهم يقولَ :ل حیل اَلنتفاع ابملرهون ولو أذنه
الراهن ،سواء كان سبب الدين بيعاً أو قرضاً ْلنه يستويف دينه كامالً .فتبقى له املنفعة زايدة بدون مقابل ،وهذا هو
عني الراب ،ولكن اْلكثر على أنه جيوز انتفاع املرهتن ابملرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن َل يشرتط ذلك يف العقد،
ْلنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو راب .ونظري هذا :ما لو اقرتض من شخص ماَلً ِث أهدى له هدية .فإن
27

كانت اهلدية مشروطة فإهنا تكون مكروهة أما إذا كانت بدون شرطها فإهنا جائزة له ۔
اهن ٔاو َل
ظهر من عبارة املذكورة ٔان بعض الفقهاء يقولون بعدم جواز اَلنتفاع من املرهون للمرهتن مطلقاً ٔاذن الر ُ
ٔايذن َٔلنه راب ،واَلٔكثر يقولون جبوازه ِذن الراهن إذا َل يشرتط يف العقد كما إذا ٔاعطى شخص َٔلحد قرضا ؤاعطى
ٍ
مشروطة يف العقد تكون جائزة وإن كا نت مشروطة فإهنا غري جائزة له كذلك إن
ُ
املقروض هديةً له فإن كانت غريُ
كان اَلنتفاع من املرهون معروفا يف القرية فهو كاملشروط و غري جائز كما صرح به اَلمام انور شاه كشمريي:
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ِ
ِ
العرف جاز،
العقد ،وَل معروفًا يف ُ
" ِث أعلم ان الراه َن إن أجاز للمرَهتن أَن ينتفع ابملرُهون ،فإِن َل يكن َمشروطًا يف َ
28
َِ
اَلنتفاع به"
وحیل له
ُ
املعروف کاملشروط ٔای إذا کان اَلنتفاع من املرهون معروفاً فی البلد فهو غري جائز و
ظهر من العبارۃ املذکورة ٔان
َ
إن َل يشرتط ذلک فی العقد وهذا هو القول الفصل يف الباب۔
اخلاُته
احلمد هلل الذي نصر عباده يف كل حال و ٔافاض علينا نعمه على الكمال ٔاما بعد :بعد اْلُتام هذا العمل
حنب ٔان نلخص يف اخلاُتة ٔاهم النتائج ال ي وصلنا اليها من خالل البحث:
ِ
الرهن و ِضع ِ
املرهون للراه ِن وَل للمرهت ِنَٔ ،لنه إن اُجيز
اَلنتفاع من
عقد الره ِن فال جيوز
الدين إذا مت ُ
لتوثيق َ
ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
اهن يُعجل يف ٔاداء القرض إذا ُحرم من إنتفا ِع
حكم الره ِن وهو
الدائم يف يد املرهت ِن و َٔلن الر َ
احلبس ُ
للراه ِن يتخل ُل ُ
ُ
املرهون سواء فال ضرر له وَل يعجل يف ٔا ِ
ِ
ِ
القرض ،و إن اُجيز للمرهت ِن فهو نفع ِ
ِ
ِ
القرض
ببدل
داء
تفع من
ُ
املرهون فإذا ان َ
و هو عني الربوا و كذلك هو تبديل الوضع َٔلن الرهن وضع لتوثيق الدين َل لإلنتفاع فإذا ارهتن بنية اْلنتفاع فهو
رف لإلنتفاع من املرهون فإن ٔاذن الراهن فال ٔابس ابْلنتفاع
هتن يف البلد لتوثيق الدين وَل عُ َ
تبديل الوضع إَل إذا كان يُر ُ
ٔاما إذا اشرتط يف العقد ٔاو كان عُرفا يف البلد فاْلنتفاع داخل يف حكم الربوا و حرام ۔
هن قط ِع ا َٔل ِ
رض والد َوِر وظهر من البحث املذكور
ٔاما يف زماننا فالرهن يُنع َقد لإلنتفاع خاصة خصوصاً َر ُ
ص َور الربوا فاْلجتناب منه َلزم وما
الرهن بنية اْلنتفاع ليس جبائ ٍز وَل جيوز اْلنتفاع منه بل هو حرام وصورة من ُ
ٔان َ
علينا إَل البالغ و اخر دعوا ا ٔان احلمد هلل رب العلمني۔

اهلوامش
 :1البقرۃ 282 :2
 : 2البقرۃ 275 :2
 :3اَلزهری(م273ه)،هتذيب اللغة،767/4:ابواب اهلاء والراء ،دار احياء الرتث العربی بريوت2337 ،م۔
:4ابن منظور (م777ه) ،لسان العرب ،حرف ن ،فصل الراء ،يف ذيل لفظ رهن،788 /72 ،دار صادر بريوت7676 ،ه۔
 :5برهان الدين ابو احلسن ،علي بن اب بكر (م592ه) ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،كتاب الرهن ،672/6 ،دار احياء الرتث
العربی بريوت،بدون التاريخ۔
 :6العيين ،بدر الدين ،حممود بن اْحد (م588ه) ،عمدة القاري شرح صحيَ البخاري،كتاب الرهن ،ابب الرهن فی احلضر،
 ،6/31دار احياء الرتث العربی بريوت،بدون التاريخ۔
 :7البقرۃ 282 :2
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 :8البخاري (م254ه) ،الصحيَ البخاري ،كتاب الرهن ،ابب الرهن يف احلضر ،رقم احلديث  ،2538دار طوق النجاة
7622ه۔
9
الداود يف سنة 232ه
الداود الظاهري  ،يعملون بظواهر النصوصُ ،ولد ابو سليمان ٔ
 :مجاعة الظواهر :هم اتبعي اب سليمان ٔ
ومات يف سنة 273ه۔[ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر احلنفي املتويف 7252ه،رد احملتار على الدر املختار، 85/7،دار
الفكربريوت]
 :10اَلندلسی ،ابن حزم ،اْحد بن سعيد ،الظاهری (م654ه) ،احمللى ابآلاثر ،245/4 :دارالفکر بريوت بدون التاريخ۔
 :11البخاری ،امجامع الصحيَ البخاری،ج، 2كِتَاب الهره ِنَ ،ابب:الهره ُن َمرُكوب َوَحملُوب،رقم احلديث2577۔
 :12العينی ،عمدۃ القاری فی شرح صحيَ البخاری ،72/72 :دار الفکر بريوت ،بدون التاريخ۔
 :13املزنی ،خمتصر املزين (ملحقا ابْلم للشافعي) ،797/8،داراملعرفه ،بريوت7673 ،ه.

 :14العينی ،عمدة القاری فی شرح صحيَ البخاری،کتاب الرهن ،ابب الرهن فی احلضر 72/72۔
 :15السرخسی (م682ه) ،املبسوط ،738/27 :کتاب الرهن ،ابب رهن احليوان ،داراملعرفه بريوت7676 ،ه ۔
 :16ابن قدامه (م423ه) ،املغنی ،257/6 :دار احياء الرتاث العربی7635 ،ه۔
17
ِ
ب ُك ِل قَر ٍ
ض َجهر
اب البُيُ ِ
وعَ ،اب ُ
 :البيهقي ،ابو بکر اْحد بن احلسني (م658ه) ،السنن الكربى ،حمقق:عبد القادر عطا ،كتَ ُ
َمن َف َعةً فَ ُه َو ِرًاب ،572/5،رقم احلديث،73922 :دارالکتب العلميه بريوت لبنان7626 ،ه۔
 :18الکاسانی(م587ه) ،بدائع الصنائع ،764/4 :کتاب الرهن ،ابب فی حکم الرهن ،دارالکتب العلميه ،بريوت7634 ،ه۔
 :19ايضا ص746۔

 :20العينی ،عمدۃ القاری فی شرح صحيَ البخاری،کتاب الرهن،ابب الرهن فی احلضر 72/72۔
 :21برهان الدين ،اهلدايه ،كتاب الرهن675/6 ،۔
 :22العيين ،البناية شرح اهلداية ،كتاب الرهن ،الرهن ابلدرك 687/72،دارلكتب علميه بريوت7623 ،ه۔
 :23احلصفکی ،عالؤالدين(م 7388ه) ،الدراملختار شرح تنوير اَلبصارَ ،تقيق عبد املنعم خليل ابراهيم  ،ص ،496دارالکتب
علميه بريوت ،لبنان7622 ،ه۔
 :24ابن عابدين(،م7252ه) ،رد احملتار على الدر املختار ،744/5 :دارالفکر بريوت ،لبنان7672 ،ه ۔
 :25السرخسی ،املبسوط ،738/27 :کتاب الرهن ،ابب رهن احليوان۔
 :26سيد سابق (م7623ه) ،فقه السنة ،754/2 :دارالکتاب العربی بريوت لبنان 7297 ،ه۔
 :27امجزيری ،حممد عوض(م  ،)7243الفقه على املذاهب اْلربعة ،233/2،دارالکتب علميه بريوت لبنان 7626 ،ه ۔
28
ف الهر ِاه ُن َواملرَهتِ ُن
 :کشمیری ،انورشاه ،فيض الباري يف شرح صحيَ البخاري ،كتاب الرهن ،ابب إِذَا اختَلَ َ
َوَحن ُوهُ،62/2،دارالكتب علميه بريوت بدون التاريخ ۔
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