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ملخص

ُيعد عقد الرىن من العقود التبعية ،حيث ال يراد لذاتو ،وانما يكون تابعا لمعقد الذي جاء لضمانو،
ويضطمع عقد الرىن بدور بارز ومحوري في تحقيق ما يعرف باألمن العقدي ،من خالل توفير طمأنينة

لمعاقدين في العقود التي يشرع عقد الرىن لتوثيقيا ،بما يوفره من قدرة عمى االستيثاق وحفظ الحقوق.

وتيدف ىذه الدراسة إلى بيان الحقوق التي يمنحيا ىذا العقد ،وااللتزامات التي يرتبيا عمى أحد

طرفيو وىو المرتين ،وصوال إلى الخاتمة التي أودعت فييا أىم النتائج والتوصيات ،التي خمصت إلييا

ىذه الدراسة.

The rights and obligations of the Islamic mortgagee between
jurisprudence and Jordanian law
Abstract
The mortgage contract is considered a subordinate contract, as it is not intended for
its own sake, but rather as a subordinate to the contract that came to guarantee it. To
trust and preserve rights.
This study aims to clarify the rights granted by this contract, and the obligations it
entails on one of the parties, the mortgagee, to the conclusion where the most important
conclusions and recommendations of this study were deposited.

املقدمة.

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ،سيدنا محمد ،وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو

إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن عقد الرىن يحظى بأىمية بالغة ،ومكانة عالية ،بين العقود العينية عموما ،وعقد الضمان عمى وجو الخصوص ،لما
يوفره من ضمان لمدين وطمأنينة لمدائن ،ولما يرتبو من حقوق والتزامات عمى طرفيو (الراىن والمرتين) ،وقد جاءت ىذه الدراسة

كي تسمط األضواء الكاشفة عمى ىذا العقد ،وما يمنحو من حقوق ويرتبو من التزامات عمى أحد طرفيو وىو المرتين.
*

أستاذ ،الجامعة األردنية.

** أستاذ مساعد ،أكاديمية كامبردج ،الدوحة.
*** أستاذ ،الجامعة األردنية.
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشللة الدراصة.

تكمن مشكمة الدراسة في التساؤالت المحورية اآلتية:

ٔ -ما مفيوم عقد الرىن؟ وما أركانو؟
ٕ -ما الحقوق التي يمنحيا لممرتين في الفقو اإلسالمي والقانون المدني األردني؟
ٖ -ما االلتزامات التي يرتبيا ىذا العقد عمى المرتين؟
أٍداف الدراصة.

تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق جممة أىداف أبرزىا:

ٔ -إيضاح مفيوم عقد الرىن ،وبيان مشروعيتو وأركانو.
ٕ -بيان الحقوق التي يمنحيا ىذا العقد ألحد طرفيو وىو المرتين.
ٖ -دراسة االلتزامات التي يرتبيا ىذا العقد عمى المرتين.
ميَجية الدراصة.

ستزاوج ىذه الدراسة إن شاء اهلل بين المنيجين اآلتيين:

ٔ -المنهج االستقرائي :من خالل استقراء المادة العممية حول الموضوع من مظانيا ،وتصنيفيا وتبويبيا.
ٕ -المنهج التحميأتي :من خالل عرض اآلراء الفقيية وأدلتيا ،وتوجيييا وتحميميا.
الدراصات الضابقة.

لم تفرد حقوق المرتين والتزاماتو بدراسة مستقمة تجمع شتات ىذا الموضوع ،وتعالجو المعالجة الفقيية والقانونية ،وانما

كان الحديث عن ىذه الحقوق وتمك االلتزامات مبثوثا في بطون الكتب الفقيية المختمفة ،وفي بعض الدراسات التي تحدثت
عن عقد الضمان العيني بشكل عام أو أحكام الرىن ،أو أحكام التوثيقات باعتبار الرىن واحدا منيا ،ومن ىذه الدراسات:
ٔ -أحكام الرىن في الشريعة اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،توفيق إبراىيم موسى أبو عقيل ،رسالة ماجستير ،جامعة
الخميل.ٕٓٓٛ ،

ٕ -التوثيق وأحكامو في الفقو اإلسالمي ،سعيد سميمان الحامدي ،من منشورات دار السالم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
ٖ -أحكام التوثيق والوثائق في الشريعة اإلسالمية ،مروان إبراىيم الزرعوني ،رسالة ماجستير ،جامعة الشارقة ،كمية
الشريعة والدراسات اإلسالميةٕٓٓٛ ،م.
ٗ -المركز القانوني لحائز العقار في الرىن التأميني دراسة مقارنة في القانونين األردني والعراقي ،إعداد عالء شوكت
الدليمي ،رسالة ماجستير في القانون ،جامعة الشرق األوسطٕٓٔ٘ ،م.

وتختمف دراستنا عن ىذه الدراسات فيما يأتي:
ٔ.

تتبع حقوق المرتين والتزاماتو في الفقو اإلسالمي لدى المذاىب األربعة ،ودراستيا دراسة وافية.

ٕ.

بيان موقف القانون المدني األردني من خالل تتبع النصوص القانونية حول ىذه الحقوق وااللتزامات ،وتحميميا.
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خطة الدراصة.

تشتمل ىذه الدراسة باإلضافة إلى  -المقدمة – ثالثة مباحث وخاتمة:

ماىية الرىن.
المبحث األولّ :
المبحث الثاني :حقوق المرتين.

المبحث الثالث :التزامات المرتين.
الخاتمة :وفييا أىم النتائج والتوصيات.
املبحث األول:

ماٍيّــة الزٍــً.
لماىية الرىن،
ال بد وقبل الحديث عن الحقوق التي يمنحيا عقد الرىن لممرتين وااللتزامات التي يرتبيا عميو من بيان
ّ
من خالل إيضاح مفيومو واثبات مشروعيتو وعرض موجز ألقسامو وأركانو ،وسيكون ذلك كمو عبر المطمبين اآلتيين:
المطمب األول :مفيوم الرىن ومشروعيتو.

المطمب الثاني :أركان الرىن.

املطلب األول :مفَوو الزًٍ ومشزوعيتُ.

سيكون الحديث في ىذا المطمب من خالل الفرعين اآلتيين:

الفرع األول :مفهوم الرهن.
أ)

الرهن في المغة:

تدور المادة المغوية لكممة ( َرْهن) حول جممة إطالقات أبرزىا:
ٔ -االحتباس(ٔ) :فيقال :فالن مرتين بعممو أي محتبس بو ،ومن ذلك قولو تعالىُ  :ك ُّل َن ْف ٍ
ت َرِهي َن ٌة[المدثر:
سَب ْ
س ِب َما َك َ
]ٖٛ؛ أي محتبسة بعمميا وكسبيا(ٕ).
ٕ -المزوم(ٖ) :فيقال :المرء مرتين بأجمو أي الزم لو ،وىذا الشيء مرتين بوقتو أي أن الوقت الزم لو ،ومن ذلك قولو
( :كل غالم مرتين بعقيقتو)(ٗ) ،أي أن العقيقة الزم لو عمى جية التأكيد.

ٖ -الثبوت(٘) :حيث يقال نعمة راىنة أي ثابتة ودائمة.
ٗ -الركود( :)ٙفيقال ماء راىن أي راكد.
ب)

الرهن في االصطالح:

عرف الرىن باالصطالح تعريفات عدة متقاربة في المعنى ،وان اختمفت ألفاظيا ،ومن أبرز ىذه التعريفات:

كالدين حقيقة أو حكما"(.)ٚ
ٔ" -حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منو ّ
()ٛ
ٕ" -جعل عين مال ،وثيقة بدين يستوفي منيا عند تعذر ،وفائو" .

ومجمل التعريفات المتداولة في كتب الفقياء تدور حول ىذين المعنيين ،فبعض التعريفات تعبر بالحبس المتضمن وجوب
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 561
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسميم العين المرىونة لممرتين ،وبعضيا تختار تعبير الوثيقة المشعر بإمكانية استرداد الراىن لمعين المرىونة ،وتضيف بعض
التعريفات الحكمة من الرىن في ثنايا التعريف المتمثمة في تمكين المرتين من بيع العين المرىونة واستيفاء حقو منيا.
الفرع الثاني :مشروعية الرهن.

()ٜ

اتفق الفقياء عمى مشروعية الرىن وجوازه ؛ ومن أدلتيم في ذلك:
وض ٌة[البقرة ،]ٕٖٛ :فقد أمر اهلل  بأخذ الرىن في
س َف ٍر َولَ ْم تَ ِج ُدوا َك ِات ًبا فَ ِرَه ٌ
ان َم ْق ُب َ
ٔ -قولو تعالىَ  :وِا ْن ُك ْنتُ ْم َعمَى َ
حال السفر وعند عدم وجود الكاتب ،وال يفيم من اآلية الكريمة أن الرىن ال يكون إال بالسفر ،أو عند عدم وجود
الكاتب ،بل يجوز في السفر والحضر ،وعند عدم وجود الكاتب أو عند وجوده ،وانما ذكر القيدان في اآلية؛ ألن السفر
مظنة لعدم القدرة عمى توثيق الدين باإلشياد أو الكتابة أو الكفالة ،فأجاز الشرع المطير أخذ الرىن ،وال يعني ذلك أنو
ال يجوز في غير تمك األحوال(ٓٔ).

ٕ -عن أنس  :أنو مشى إلى النبي  بخبز شعير ،واىالة سنخو(ٔٔ) ،و رىن درعو مقابمو(ٕٔ) ،ولو لم يكن الرىن
جائ از ومشروعا لما فعمو رسول اهلل .)ٖٔ(

ٖ -القياس عمى الكفالة بجامع أن كل من الرىن والكفالة فيو توثيق لحقوق الدائن(ٗٔ).
ٗ -حفظ حقوق الدائنين ،من خالل االطمئنان عمى ديونيم بالرىن ،حيث يحصل الدائن بالرىن عمى منفعة االستيثاق
من سداد دينو(٘ٔ).

املطلب الثاىي :أركاٌ الزًٍ.

لمرىن جممة أركان ال يقوم إال بيا ،وقد وقع الخالف المشيور بين الحنفية والجميور في أركان الرىن كما وقع في

سائر العقود ،وستعتمد الدراسة في أركان الرىن مذىب الجميور الذين ذىبوا إلى أنو ثالثة أركان ،خالفا لمحنفية الذين
يرونو ركنا واحدا وىو الصيغة( ،)ٔٙوأركان الرىن وفق مذىب الجميور ىي:

أ)

ٔ.
ٕ.

ب)

العاقدان :وىما:

الراىن وىو المدين الذي يرغب في رىن متاعو(.)ٔٚ

المرتين وىو الدائن المستفيد من الرىن توثيقا لدينو(.)ٔٛ

الصييغة :وىيي الكيالم الصييادر مين جيية العاقيدين (اليراىن والميرتين) المعبير عين اتجيياه إرادتيميا إلنشياء العقييد(،)ٜٔ

وتتكون من:

(ٕٓ)

ٔ.

اإليجاب :وىو الكالم الصادر من الراىن(المدين) ،كقولو :رىنتك متاعي ىذا

ٕ.

القبول :وىو الكالم الصادر من المرتين (الدائن) ،كقولو :قبمت أو رضيت

ج)

محل العقد ،ويشتمل عمى:

ٔ.
ٕ.

(ٕٔ)

.

.

العين المرىونة وىو الشيء الذي يراد رىنو ليكون وثيقة بالدين يمكن سداده منو ،ويسمى بالرىن من باب إطالق

المصدر عمى اسم المفعول(ٕٕ).

المرىون بو وىو الدين الذي لممرتين عمى الراىن والذي جاء الرىن لتوثيقو(ٖٕ).
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املبحث الثاىي:

حقــوق املزتَــً.
لممرتين في عقد الرىن جممة حقوق يرتبيا لو ىذا العقد ،يمكن لمباحثين دراستيا من خالل المطالب اآلتية:
المطمب األول :حبس الرىن.

المطمب الثاني :حق االمتياز وحق التنفيذ عمى الرىن.
المطمب الثالث :تممك المرتين لمعين المرىونة.
المطمب الرابع :حق المطالبة بالدين.
املطلب األول :حبط الزًٍ.

يقصد بحبس الرىن في ىذا المطمب بقاء العين المرىونة في يد المرتين ،واستدامة استبقائيا إلى انقضاء عقد الرىن

أو قضاء الدين ،فبالرغم من اتفاق الفقياء عمى أن حبس العين المرىونة لدى المرتين ىو حق من حقوقو ،إال أنيم اختمفوا
في استدامة ذلك الحبس ،أىو شرط لمزوم الرىن ،أم أنو ليس كذلك؟ ويرجع اختالف الفقياء في ذلك إلى ما يأتي:

وض ٌة[البقرة ،]ٕٖٛ :فيل المراد بالقبض ىنا ابتداؤه؟ أم ابتداؤه ودوامو معا؟
( )5االختالف في الفيم من قولو  :فَ ِرَه ٌ
ان َم ْق ُب َ
فمن رأى أن المراد ابتداء القبض لم ير مناقضة بين استعادة الراىن لمرىن وما دلت عميو اآلية الكريمة ،ومن رأى أن المراد
باآلية االبتداء و الدوام معا جعل االستدامة شرطا لمزوم الرىن.

( )2ىل استعادة الراىن لمعين المرىونة ألي سبب كان تنافي طبيعة الرىن وحقيقتو؟ فمن رآىا كذلك أوجب االستدامة وأعتبرىا
شرطا لمزوم الرىن ،ومن لم يرىا كذلك لم يجعل االستدامة شرطا لمزوم ،وفي ما يأتي مذاىب الفقياء في المسألة:

أ-

(ٕٗ)

ذىب الحنفية

(ٕ٘)

والمالكية

()ٕٙ

والحنابمة

إلى أن استدامة الحبس شرط لمزوم الرىن ،وأن استرداد الراىن لمعين

جوز الحنفية استعادة العين المرىونة
المرىونة يرفع ذلك المزوم ،إال أن ثمة استثناءات ليذا الحكم لدى المذاىب الثالثة ،فقد ّ
بالوديعة أو العارية دون اإلجارة ،بمعنى أن المرتين لو أعار العين المرىونة لمراىن أو أودعيا عنده فإن ذلك ال يرفع المزوم،
()ٕٚ
يجوز المالكية أي استرداد لمعين المرىونة ولو بإذن المرتين ،واعتبروا ذلك مخال بالزوم،
بخالف ما لو ّ
أجرىا لو  ،بينما لم ّ
لكنيم لم يرو غصب الراىن لمعين المرىونة أو سرقتيا مخال بالزوم؛ ألنيا باقية عمى يد المرتين حكما( ،)ٕٛوأما الحنابمة فقد

جوزوا االسترداد بالوديعة و العارية واإلجارة أيضا ،ولم يعتبروا ذلك مخال بمزوم عقد الرىن(.)ٕٜ
ّ

وقد استدل جميور الفقياء عمى مذىبيم في استدامة الرىن بجممة أدلة ،في ما يأتي أبرزىا:

ٔ -قولو  ..." :فرىان مقبوضة" ،واالستدالل بيذه اآلية من وجيين(ٖٓ):
أ.

أوجب اهلل  في الرىن القبض ،وعموم اآلية يشمل حالتي القبض في االبتداء واالنتياء.

سماه رىنا ،والرىن في المغة وفي الشرع يعني الحبس ،كما دل عمى ذلك قولو ُ  :ك ُّل َن ْف ٍ
س َب ْت
س ِب َما َك َ
ب .أن اهلل ّ 
(ٖٔ)
َرِهي َن ٌة[المدثر]ٖٛ :؛ أي حبيسة بكسبيا .

ٕ -وألن الرىن وثيقة بالدين ،فيمزم أن يكون مؤديا ليذا التوثيق قياسا عمى الكفالة ،واالسترداد يمنع ذلك(ٕٖ).

ٖ -وألن حبس العين المرىونة عمى الدوام يمنع الراىن من االنتفاع بيا ،أو يحد من قدرتو عمى ذلك االنتفاع ،فيكون ذلك
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حاف از لو عمى تعجيل قضاء دينو ،بخالف ما لو كان باستطاعتو استردادىا بعد إقباضيا ،فمربما كان ذلك سببا في

مماطمتو أو تمكؤه في قضاء دينو(ٖٖ).

ٗ -جريان العرف والعادة باستدامة القبض ،فقد جرى العرف عمى أن المرتين يمسك العين المرىونة حتى يقضى دينو(ٖٗ).
٘ -إن العقد إذا قارنو ما يبطل مقصودة لم يصح ،كمن استأجر أرضا ال تنبت(ٖ٘).

 -ٙأن المرتين يتمسك بالرىن حتى يستوفي دينو منو ،وىذا االستيفاء ىو المقصود ،وال يحصل ىذا المقصود إال أن
يكون الرىن بيديو وقت الحاجة إلى بيعو(.)ٖٙ

ب -ذىب الشافعية إلى أن استدامة القبض ليست شرطا لمزوم الرىن ،وأن لمراىن استعادة العين المرىونة لالنتفاع بيا انتفاعا ال
يبطل حق المرتين في العين المرىونة ،وىو االستيثاق(.)ٖٚ

وقد استدل الشافعية عمى مذىبيم ىذا بما يأتي:
ِِ
ِِ
ونا ،وَلَب ُن َّ
ٔ -حديث أبو ىريرة" أ َّ
ونا،
َن َر ُسو َل المَّ ِو  قَا َلَّ :
ان َم ْرُى ً
الدِّر ُي ْشَر ُ
[الرْى ُن ُي ْرَك ُ
ب بَِن َف َقتو إِ َذا َك َ
ب بَِن َفقَتو إِ َذا َك َ
ان َم ْرُى ً َ
َِّ
النفَقَةُ"( ،)ٖٛفقد جعل الرسول  الرىن مركوبا ومحموبا ،وال يخمو أَن يكون ذلك لمراىن أو
ب َ
ب َوَي ْشَر ُ
َو َعمَى الذي َي ْرَك ُ
لممرتين فمم يجز أَن نجعل ذلك لممرتين ألَمرين :أحدىما :إجماعيم عمى أَن المرتين ال يستحق ذلك والثاني :أَنو جعل
مرتين ،فثبت جواز ذلك لمراىن ،فصار مستحقا
عمى الراكب والشارب نفقة الرىن ،والنفقة واجبة عمى الراىن دون اْل ْ
ِإلزالة يد اْلمرتين عنو(.)ٖٜ

ٕ -وألن استرداد الرىن ال يزيل حق المرتين فيو ،فال ضرر من استرداده لمحاجة(ٓٗ).
ٖ -ألن الرىن عقد يعتبر فيو القبض ،فمم تكن استدامتو شرطا ،كاليبة و القرض(ٔٗ).

ٗ -وألن القبض في الرىن أَوسع من اْلقبض في اْلبيع ،لجواز اشتراط استبقاء الرىن عمى يدي عدل ،فمما لم تكن استدامة
فَلن ال تكون استدامة اْلقبض في الرىن مع ضعفو شرطا في صحتو
القبض في البيع مع قوتو شرطا في صحتوَ ،

أَولى(ٕٗ).

٘ -وألَن من جعل استدامة القبض فيو شرطا فال يخمو أَن تكون استدامة قبضو مشاىدة أو حكما ،فال يجوز أَن يكون
الشرط في صحة استدامة قبضو مشاىدة ،لجواز خروجو من يده بعارية أو عمى يد عدل ،فثبت أَن الشرط في صحة
استدامة قبضو حكما(ٖٗ).

المناقشة والترجيح:

وبعد استعراض المذاىب وأدلتيا فإنو يمكن لمباحثين أن يسجال المالحظات اآلتية:

ٔ -إن القائمين بوجوب استدامة القبض قد اعتمدوا عمى االستدالل باآلية الكريمة "فرىان مقبوضة" ،والحق أن االستدالل
باآلية الكريمة ال يسعفيم ،فميس فييا ما يدل عمى وجوب االستدامة ،وأن تقييد الرىان بالقبض يتحقق بمرة واحدة

عند االبتداء(ٗٗ).

ٕ -إن استعادة الراىن لمرىن لحاجتو لالنتفاع بو ،ال تخل بالقبض؛ ألن المرتين يبقى قابضا لمعين المرىونة حكما ،ما
دام حقو في االستيثاق متعمقا برقبتيا.
ٖ -إن القول بوجوب استدامة القبض يفضي إلى إغالق الرىن عمى صاحبو ،وىو الراىن ،األمر الذي يناقض منط يوق
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الحديث النبوي الشريف.
ٗ -إن األقيسة التي جاء بيا موجبو استدامة القبض ال تسعفيم ،لمفرق بين الفرع المقيس واألصل المقيس عميو ،فقياسيم
عمى الكفالة ىو قياس مع الفارق؛ وذلك ألن الدين متعمق في الكفالة بذمة الكفيل بينما يتعمق الدين في الرىن برقبة
العين المرىونة ،كما أن القياس عمى استئجار األرض التي ال تنبت ىو قياس مع الفارق أيضا؛ ألن استئجار األرض

التي ال تنبت ليس فييا أي فائدة ،بينما ال يخل االسترداد بحق المرتين في رقبة العين المرىونة ،فالرىن يقوم بوظيفتو
حتى عمى القول بعدم وجوب االستدامة.

٘ -إن القول بوجوب االستدامة ،وب َّ
جوز فييا الجميور الرد كاإلعارة
إن االسترداد يخل بمزوم الرىن منقوض بالحاالت التي ّ
وااليداع واإلجارة.
 -ٙإن مقصود الرىن ىو االستيثاق ،وىو متحقق حتى عمى القول بعدم وجوب االستدامة.

وبناء عمى ما تقدم ،فإن الباحثين يرجحان عدم وجوب االستدامة تحقيقا لمتوازن في المصالح بين مصالح الراىن
ومصالح المرتين ،خاصة وأن الراىن ىو الحمقة األضعف لحاجتو إلى االقتراض واالستدانة ،وأن االسترداد ال يبطل حق
المرتين خاصة إذا قمنا بأن االسترداد يحتاج إلى إذن المرتين وىذا ما يرجحو الباحثون في الرىون التي يخشى تصرف

الراىن بيا ،مما يبقي حق المرتين في النظر لمصمحتو ،واذا قمنا بوجوب اإلذن فمسنا أحرص عمى مصمحة المرتين من
المرتين ذاتو.
وقد عالج القانون المدني األردني مسألة حبس الرىن في مواد متفرقة منو ،حيث جاء فيو:
ٔ -وال يسقط حق المرتين في حبس المرىون حتى يستوفي دينو(٘ٗ).
ٕ -لممرتين أن يحبس المرىون حيازيًا إلى أن يستوفي كامل دينو ،وما يتصل بو من ممحقات أو نفقات ،وبعدئذ عميو أن
يرد المرىون إلى راىنو(.)ٗٙ

ٖ -يجب لنفاذ عقد الرىن الحيازي في حق الغير أن يكون المرىون في يد الدائن المرتين أو العدل الذي ارتضاه الطرفان(.)ٗٚ
ٗ -لممرتين حبس المال المرىون تحت يده حتى يستوفي دينو كامال ،فإذا زالت يده عنو دون إرادتو كان لو حق استرداده(.)ٗٛ
ويظير من المواد المتقدمة أن القانون المدني األردني قد أخذ بمذىب الجميور من الحنفية والمالكية والحنابمة ،في
وجوب حبس الرىن لدى المرتين واستدامة قبضو ،إلى أن ينقضي الرىن أو يقضي الراىن دينو ،وقد كانت بعض المواد تخص
بحبس الرىن الحيازي بينما كانت بعض المواد مطمقة يدخل في إطالقيا نوعا الرىن –الحيازي والتأميني– وأما في ما يتعمق

بالرىون الرسمية التي يشترط فييا تسجيل الرىن لدى الدوائر المختصة ،وال ينتقل إلى يد المرتين بل يبقى بيد الراىن ،فإن حبسو
يكون باستمرار وضع إشارة الرىن عمى صحيفتو في الدوائر المختصة ،كدائرة األراضي والمساحة ،فيما يختص باألراضي
والعقارات ،ودائرة ترخيص السائقين والمركبات ،فيما يتعمق بالسيارات والمركبات بمختمف أنواعيا ،وو ازرة الصناعة والتجارة
فيما يتعمق برىن العالمات التجارية إلى غير ذلك من الدوائر ذات العالقة.
فإذا انقضى الرىن أو قضى الدائن دينو فإنو يصار بعدىا إلى ما يعرف بفك الرىن ،برفع إشارة الرىن أو الحجز عن
صحيفة المرىون ،عمما بأن الراىن قبل رفع إشارة الرىن عن صحيفة العين المرىونة ،ال يستطيع التصرف بالرىن تصرفا ناقال
لمممكية ،كالبيع واليبة ونحوىما ،فإذا قضي الدين كان لو أن يتصرف بالرىن تصرف المالك.
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املطلب الثاىي :حق االمتياس وحق التيفيذ على الزًٍ.

من الحقوق التي يرتبيا عقد الرىن لممرتين وتعتبر في الوقت ذاتو من آثار عقد الرىن حقا االمتياز والتنفيذ عمى

العين المرىونة ،وسيعمد الباحثون إلى دراسة ىذين الحقين من خالل الفرعين اآلتيين:
الفرع األول :حق االمتياز.
يقصد بحق االمتياز ،امتياز المرتين عن سائر الدائنين ،بحيث يقدم عمى سائر الدائنين فيا يختص بثمن العين المرىونة،
()ٜٗ

وفي ىذا اإلطار اتفق الفقياء من الحنفية

(ٓ٘)

والمالكية

(ٔ٘)

والشافعية

والحنابمة(ٕ٘) ،إلى أن المرتين أحق بثمن الرىن

من سائر الغرماء ،فإذا مات الراىن أو أفمس أو حجر عميو لسفو ونحوه ،أو عجز عن الوفاء بالدين ألي سبب من األسباب،
وبيع الرىن لذلك فإن المرتين يستوفي حقو كامال من ثمن العين المرىونة ،فإذا كانت ثمنيا مساويا لمدين اكتفى باستيفاء دينو،

وان كانت قيمتيا أقل من الدين المضمون بيا استوفى ثمنيا ،وكان فيما بقي أسوة الغرماء ،أي يشارك الدائنين اآلخرين استيفاء
الديون من الراىن كل بحسب حجم دينو .واذا كانت ثمن العين المرىونة أزيد من الدين فإن المرتين يستوفي حقو فقط ويرد

الفاضل إلى الراىن في حال حياتو أو إلى ورثتو بعد الممات ،أو يجعل الفاضل مع أموال الراىن كي يتقاسمو الغرماء
اآلخرون إن كان عمى الراىن ديون أخرى.

وقد استدل الفقياء عمى اختصاص المرتين  -وعمى قدر دينو  -بثمن الرىن دون سائر الغرماء ،بما يأتي:

ٔ -إن حق المرتين يتعمق بالعين المرىونة ،وبذمة الراىن المدين ،بينما يتعمق حق سائر الغرماء بذمة الراىن فقط ،وال
شك أن حق المرتين في ىذه الحالة أقوى؛ لتعمق حقو بجيتين (العين المرىونة وذمة الراىن) ،وتعمق حق سائر الغرماء
بجية واحدة وىي ذمة الراىن(ٖ٘).

ٕ -وألن فائدة الرىن إنما تتمثل في تقدم المرتين وأولويتو عمى سائر الغرماء ،فإذا كان أسوتيم وساواىم عند المزاحمة
لم يبق لمرىن معنى وفائدة(ٗ٘).

ٖ -وألن حق المرتين متعمق بالعين المرىونة ،فكان أولى بثمنيا من سائر الغرماء الذين ال حق ليم متعمق بثمنيا(٘٘).
ٗ -وألن عقد الرىن يوجب لممرتين االختصاص بالعين المرىونة ،فأوجب لو االختصاص بثمنيا(.)٘ٙ

وقد عالج القانون المدني األردني حق االمتياز بالتقدم عمى سائر الدائنين في المادتين ،ٖٕٔٚ ،ٖٕٕٔ ،حيث جاء

فييما ما يأتي:
أ-

الرىن التأميني عقد بو يكسب الدائن عمى عقار مخصص لوفاء دينو حقا عينيا يكون لو بمقتضاه أن يتقدم عمى

الدائنين العاديين والدائنين اآلتيين لو في المرتبة ،في استيفاء حقو من ثمن ذلك العقار في أي يد تكون(.)٘ٚ

ب -الرىن الحيازي ىو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ،ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منو كمو أو بعضو بالتقدم
عمى سائر الدائنين(.)٘ٛ

وواضح من المادتين المتقدمتين ،أن القانون المدني األردني قد نص عمى حق تقدم المرتين عمى سائر الدائنين ،وىو

ما يعرف بحق االمتياز في الرىن بقسميو التأميني والحيازي.
الفرع الثاني :حق التنفيذ عمى الرهن.

يقصد بالتنفيذ عمى الرىن بيع العين المرىونة لكي يقوم المرتين باستيفاء دينو من ثمنيا ،وفي ىذا اإلطار اتفق الفقياء

 512ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)1و

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss1/8

l.: ???? ??????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? The rights and obligations of the Islamic mortgagee between jurisprudence and

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الصالحني وكلودياٌ سىيناوي وإمساعيل الربيشي
()ٜ٘

من الحنفية

(ٓ)ٙ

والمالكية

(ٔ)ٙ

والشافعية

والحنابمة(ٕ ،)ٙعمى أنو إذا حل أجل الدين ،فإن لممرتين أن يطالب الراىن ببيع

العين المرىونة؛ كي يستوفي حقو منيا ،فإذا أذن الراىن في بيعيا أو باشر بيعيا بنفسو ،أو أذن لمعدل الذي ىي بيده أن يبيعيا
فبيا ،واال أجبر الراىن عمى بيعيا ،فإن أبى الراىن بيعيا باعيا عمييا القاضي.
وبعد بيع العين المرىونة سواء برضا الراىن أو بغير رضاه ،فإن المرتين (الدائن) يستوفي المرتين حقو من ثمنيا،
فإذا كان ثمنيا مساويا لمدين استوفاه المرتين ،وان كان ثمنيا أزيد من الدين رد الباقي إلى الراىن ،وان كان ثمنيا أقل
من الدين استوفى ذلك الثمن وبقي ما زاد في ذمة الراىن ،ويشارك المرتين الدائن في ىذه الحالة سائر الدائنين بما تبقّي

لمراىن من أموال أخرى ،فيكون المرتين – والحالة ىذه -أسوة الغرماء.
قد استدل الفقياء عمى حق المرتين في بيع الرىن بما يأتي:

ٔ -ألن بيع العين المرىونة ىو حق لممرتين بموجب عقد الرىن ،إذ إن مقتضى العقد بيع العين المرىونة عند العجز عن
الوفاء بالدين(ٖ.)ٙ

فيتعين قيام القاضي بذلك بسبب امتناع الراىن(ٗ.)ٙ
ٕ -وألن الحاكم يقوم مقام الراىن عند امتناعو عن البيعّ ،
ٖ -وألن لمحاكم والية عمى الراىن والمرتين ،فإذا أبى الراىن قضاء الدين أو بيع المرىون باعو الحاكم بمقتضى الوالية
التي لو عمييما(٘.)ٙ

وقد عالج القانون المدني األردني مسائل التنفيذ عمى الرىن في مواد متفرقة منو ،حيث جاء في القانون المذكور:

أ-

 -5لممرتين رىناً تأمينياً أن يستوفي دينو من العقار المرىون عند حمول أجل الدين ،طبقاً لمرتبتو وبعد اتخاذ اإلجراءات
المنصوص عمييا في قانون اإلجراء أو القوانين الخاصة -2 .فإذا لم ِ
يف العقار بدينو كان لو الرجوع بباقي دينو
عمى أموال المدين كدائن عادي(.)ٙٙ

ب -إذا زاد ثمن العقار المبيع عمى قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة لمحائز ،ولدائنيو المرتينين أن يستوفوا ديونيم
منيا(.)ٙٚ

ج-

ليس لممرتين أن يتصرف في المرىون بغير إذن من الراىن ،وال يجوز لو بيعو إال إذا كان وكيال في البيع(.)ٙٛ

د-

لممرتين حيازيا حقوق المرتين رىنا تأمينيا في التنفيذ عمى المرىون ،ثم عمى سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل
()ٜٙ

دينو المنصوص عمييا في المادة (ٕٖٗٔ) من ىذا القانون

.

املطلب الثالث :متلم املزتًَ للعني املزٍوىة.
يقصد بتممك المرتين لمعين المرىونة أن يتممكو مقابل الدين اليذي ليو عميى اليراىن ،سيواء أكيان ذليك بشيرط مين اليراىن
أو المرتين أو بغير شرط(ٓ ،)ٚقد اختمف الفقياء في جواز تممك المرتين لمعيين المرىونية باليدين اليذي ليو عميى اليراىن ،سيواء
أكان ذلك بشرط أم بغير شيرط ،وسيبب اخيتالف الفقيياء فيي ىيذه المسيألة االخيتالف فيي الفييم مين قوليو " :ال يغميق اليرىن
عمى صاحبو"(ٔ ،)ٚفيل المراد بالغمق تممك المرتين لمرىن أم المراد بو عدم تمكين الراىن من االنتفاع بيالعين المرىونية؟ فمين
رأى أن المراد بيالغمق تمميك الميرتين لميرىن ،منيع مين ذليك التمميك ،بيل وأبطيل اشيتراطو أو أفسيده ،ومين رأى أن الميراد بيالغمق
عدم تمكين الراىن من االنتفاع بالعين المرىونة لم َير في الحديث دليال عمى منع التممك أو من اشتراطو.
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511
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وفي ما يأتي مذاىب الفقياء في المسألة:

(ٕ)ٚ

القول األول :ويرى أصحابو عدم جواز تممك المرتين لمعين المرىونة وعدم جواز اشتراط ذلك ،وىو مذىب الحنفية

والمالكية

(ٖ)ٚ

(ٗ)ٚ

والشافعية

والمشيور من مذىب الحنابمة

(٘)ٚ

عمى خالف بينيم في إبطال الرىن بيذا الشرط أو إبطال

الشرط وتصحيح الرىن ،أو إبطال الرىن والبيع معا.
وقد استدل أصحاب ىذا القول بما يأتي:
-1

قولو " :ال يغمق الرىن عمى صاحبو  "...والداللة فيو من وثالثة أوجو:

 تفسير أصحاب ىذا القول الغمق بتممك المرتين لمرىن ،سواء ببيع مسبق مشروط أو حكما ،مؤيدين ذلك بكالم أىلالمغة الذين فسرو غمق الرىن بذلك(.)ٚٙ

 -إن غمق الرىن بالدين بمعنى التممك ،كان من فعل الجاىمية فجاء اإلسالم بإبطالو(.)ٚٚ

 إنو  نيى عن الغمق ،والنيي يقتضي الفساد( ،)ٚٛوالمراد بالفساد ىنا البطالن عمى مذىب الجميور من الشافعيةوالمالكية والحنابمة الذين ال يفرقون بين الفساد والبطالن.

-2
-3
-4

وألن حكم الرىن ىو ممك الحبس واليد ،وليس ممك العين والرقبة(.)ٜٚ

ألنو بيع غرر ومجيول ألنو ال يعمم كيف يكون الرىن وقت أخذه وال صفتو(ٓ.)ٛ

ألنو تعميق بيع عمى صفة ،وعقود المعاوضات ال تقبمو؛ ألن مبتناىا عمى التنجيز(ٔ.)ٛ

القول الثاني :ويرى أصحابو صحة االشتراط وجوازه ،وىو رواية عن محمد بن الحسن الشيباني

(ٕ)ٛ

اإلمام أحمد(ٖ ،)ٛوىي اختيار ابن تيمية وتمميذه ابن القيم.

واحدى الروايتين عن

وقد استدل أصحاب ىذا القول بما يأتي:

ٔ -قولو  " المسممون عند شروطيم ،إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال"(ٗ ،)ٛووجو الداللة ،أن ىذا الشرط لم يحل
حراما ،ولم يحرم حالال ،فكان جائ از(٘.)ٛ

ٕ -ليس في األدلة الشرعية وال في قواعد الشريعة ما يمنع تعميق البيع بالشرط ،واألصل في العقود والشروط الجواز(.)ٛٙ
ٖ -وألن الشرط تم برضا الراىن والمرتين ولمصمحتيما ،وىو خير ليما من الرفع إلى الحاكم(.)ٛٚ
المناقشة والترجيح:

وبعد استعراض ىاذين القولين وأدلتيما فإنو يمكن لمباحثين أن يسجل المالحظات اآلتية:

ٔ -إن اعتماد الجميور عمى حديث "ال يغمق الرىن عمى صاحبو" وتفسيرىم الغمق باشتراط التممك عند حمول األجل ال
يبدو متجيا لما يأتي:

أ -ألن النبي  ىو الذي فسر الغمق بقولو" :ليو غنميو وعمييو غرميو" وىيذا التعبيير النبيوي الشيريف ييدل عميى أن
الغمق إنما يتمثل في منع الراىن من االنتفاع برىنيو أو بزوائيده ونمائيو؛ ألنيو ىيو اليذي يتحميل مؤونتيو ونفقتيو،

وتفسير النبي  أولى من تفسير أىل المغة؛ ألن أىل المغة فسروا الغمق بالفعل الذي كان سائدا عند العرب.
ب -إن تفسير النبي  ىو تفسير شرعي ،بينما تفسير الغمق بتممك المرتين ىو تفسير لغوي ،واذا تعارض التفسير
الشرعي مع التفسير المغوي قدم التفسير الشرعي ،إذا لم يمكن التوفيق بين التفسيرين وذلك بحمل كل منيما عمى
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محل مختمف؛ ألنو األصل في كالم الشارع الحكيم؛ وذلك ألن التفسير الشرعي ىو األصل.
ت -ثم إن المجيزين قدموا تفسي ار آخر يتمثل في تممك المرتين ،لمرىن بمجرد انقضاء األجل من غير اشتراط أو
موافقة من الراىن(.)ٛٛ

ٕ -أما القول بأن حق المرتين متعمق بالحبس واليد وليس بالرقبة ،فصحيح ،لكن تجويز االشتراط ال يعد افتئاتا عمى
حق الراىن في العين والرقبة؛ ألن الراىن قد رضي بالتمميك.

ٖ -أما االستناد إلى عدم صحة التعميق في المعاوضات فميس بمستند؛ ألن المانعين قد جوزوا ذلك كما لو عمقوا البيع
عمى مشيئة فالن أو نحوه ،فقد قالوا بصحة البيع وان لم يقولوا بمزومو إال بعد تحقق مشيئة المعمق عمى مشيئتو.

ٗ -أما االستناد إلى وجود الجيالة فميس بمستند أيضا؛ ألن الغرر والجيالة إن كانا يسيرين فيما مغتفران ،لعدم خمو عقود
المعاوضات عنيما غالبا ،وأما إن كانا فاحشين فقد تراضا الطرفان عمى الرضا بيما ،وىما يعممان إمكانية حصوليما،

وتحريم الغرر أو الجيالة إنما كان بحق المتعاقدين ،فإذا رضيا بو فاألمر ليما ،فإذا فرض ارتفاع ثمن الرىن عن قيمة
الدين أو انخفاضو كان التعويض ،فإذا كانت قيمة الرىن عند حمول األجل أكثر من الدين فإن عمى المرتين أن يدفع
إلى الراىن الفرق ،واذا كانت قيمة الرىن أقل من قيمة الدين فعمى الراىن أن يدفع لممرتين الفرق.
٘ -إن األصل في المعامالت الجواز ،وال يعدل إلى المنع إال بدليل ولم يوجد ،وما ساقو المانعون من أدلة ليست
مؤىمة من حيث الداللة إلى ترجيح المنع ،فالمعامالت مبنية عمى معقولية المعنى ،وليست أمو ار تعبدية توقيفية

حتى يقال بالمنع.

وبناء عمى ذلك ،فإنو يترجح لمباحثين جواز تممك المرتين لمعين المرىونة ،وجواز اشتراط ذلك شريطة موافقة الراىن

والمرتين ،وأن يتم تقدير قيمة العين المرىونة كما تباع في السوق ،وأن يحال أمر تقديرىا إلى الخبراء عند التنازع.

وقد أخذ القانون المدني األردني بمذىب الجميور ومنيم الحنفية ،فمم يجز ىذا االشتراط ،بل حكم ببطالن الشرط

وصحة الرىن ،حيث جاء فيو "إذا اشترط في عقد الرىن تمميك العين المرىونة لممرتين في مقابل دينو إن لم يؤده لمراىن في
األجل المعين ،فالرىن صحيح والشرط باطل"(.)ٜٛ

ويقترح الباحثون تعديل ىذه المادة ليصبح التممك جائ از باالشتراط؛ لعدم وجود محذور شرعي من ذلك ،إذا روعي

العدل عند التنفيذ بحيث ال يظمم الراىن أو المرتين.
املطلب الزابع :حق املطالبة بالديً.

شرع الرىن كضمان بالدين الذي لممرتين عمى الراىن ،فيل يعد أخذ الرىن مسقطا لمحقوق التي يرتبيا الدين لمدائن

(المرتين) عمى الراىن اكتفاء بوجود الرىن وقدرة المرتين عمى االستيفاء منو؟ أم إن وجود الرىن ال يمغي الحقوق الثابتة
لممرتين بسبب الدين ومنيا المطالبة؟
وفي ىذا اإلطار اتفق الفقياء من الحنفية(ٓ )ٜوالمالكية(ٔ )ٜوالشافعية(ٕ )ٜوالحنابمة(ٖ ،)ٜعمى أن الرىن ال ُيسقط حق
المرتين بمطالبة الراىن بقضاء الدين الذي عميو ،بل واتخاذ الوسائل األخرى إلجباره عمى قضاء دينو كالحبس وغيره.
وقد استدل الفقياء عمى ذلك بجممة أدلة فيما يأتي أبرزىا:
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ٔ -إن حق المرتين في الدين باق بعد الرىن ،والرىن ىو لالستيثاق ،فال تمتنع بو المطالبة(ٗ.)ٜ

ٕ -وألن الرىن إنما شرع ألجل توثيق الدين ،فيو حق آخر فال تسقط بو المطالبة؛ ألن الحقوق ال يسقط بعضيا بعضا(٘.)ٜ
ٖ -كما أن المرتين يبقى مالكا لموسيائل التيي تيرغم اليراىن عميى قضياء اليدين كيالحبس ميثال ،فإنيو جيزاء الظميم المتمثيل
بالمماطمة(.)ٜٙ

وقد أثبت القانون المدني األردني لمدائن المرتين حق المطالبة بالدين ،حيث جاء فيو" :لمدائن أن يطالب بدينو كل

المدينين المتضامنين ،أو بعضيم مراعيا ما يمحق عالقتو بكل مدين من وصف يؤثر في الدين"(.)ٜٚ
املبحث الثالث:

التشامــات املزتَــً.
كمييا يميينح عقييد الضييمان العينييي (الييرىن) ،الميرتين حقوقييا سييبق بيانيييا فييي المبحييث السييابق ،فإنييو يرتييب عميييو جمميية
التزامات يمكن لمباحثين أن يعالجيا من خالل المطالب اآلتية:
المطمب األول :حفظ الرىن.

المطمب الثاني :تسميم الرىن لمراىن.

المطمب الثالث :انتفاع المرتين بالعين المرىونة.
املطلب األول :حفظ الزًٍ.

إن من االلتزامات الممقاة عمى عاتق المرتين بموجب عقد الرىن ،قيام المرتين بحفظ الرىن لديو ،حيث اتفق الفقياء
()ٜٛ

من الحنفية

()ٜٜ

والمالكية

(ٓٓٔ)

والشافعية

والحنابمة(ٔٓٔ) ،عمى أن حفظ الرىن ىو من واجبات المرتين ،حيث يجب عميو

أن يحفظو بما يحفظ بو عادة ،كأن يكون في بيتو أو بيد خادمو أو زوجتو ،وفي حرز مثمو ،ويجوز أن يحفظ لدى طرف
ثالث (العدل) ،باتفاق الراىن والمرتين ،فإذا دفعو المرتين إلى العدل من غير إذن الراىن فيمك فيو من ضمان المرتين،

كما نص الفقياء عمى أنو يجب عمى المرتين أن يحتفظ بالرىن وأن ال يودعو عند غيره إال بموافقة الراىن ،كما ذىب
(ٕٓٔ)

الجميور من المالكية

(ٖٓٔ)

والشافعية

والحنابمة(ٗٓٔ) ،إلى أنو ليس لممرتين أن يسافر بالرىن إال بموافقة الراىن ،وىو

(٘ٓٔ)
وجوز أبو حنيفة لممرتين أن يسافر بالرىن إذا كان الطريق آمنا وىذا ىو المعتمد
قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ّ ،
في المذىب الحنفي(.)ٔٓٙ
()ٔٓٚ

وقد ذىب الشافعية

()ٔٓٛ

والحنابمة

-في الراجح من مذىبيم– إلى أن يد المرتين عمى الرىن يد أمانة ،بحيث ال

يضمنو إن تعيب أو ىمك إال في حال التعدي أو التفريط ،بينما ذىب الحنفية إلى أن يد المرتين ىي يد أمانة في القدر الزائد

عن الدين ،وعمى ىذا فإذا ىمك فإنو يضمنو بأقل القيمتين (قيمة الرىن وقيمة الدين)( ،)ٜٔٓوأما المالكية فقد فرقوا بين األشياء
الظاىرة كالحريق والفيضان ونحوىما ،والخفية ،فأوجبوا الضمان عمى المرتين في الخفية دون الظاىرة(ٓٔٔ).

وقد استدل الشافعية والحنابمة عمى مذىبيم ،في اعتبار يد المرتين عمى العين المرىونة يد أمانة بما يأتي:

ٔ -قول يو " :ال يغمق الرىن من صاحبو ،لو غنمو وعميو غرمو "أي ال يممكو المرتين عند تأخر سداد الدين أو ال يتمف
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الدين بتمفو ،فوجب حمل الغمق عمى المعنيين كمييما(ٔٔٔ).

ٕ -وألن ما زاد عمى قدر الدين غير مضمون عمى المرتين ،فكان كمو كذلك قياسا عمى الوديعة(ٕٔٔ).

ٖ -وألن الرىن قد حصل بيد المرتين بإذن مالكو ،فكان أمانة كسائر األعيان التي تستقر بيد الغير بإذن مالكيا(ٖٔٔ).
ٗ -وألن العين المرىونة وثيقة بالدين وليست عوضا عنو ،فمم يسقط الدين بيالكيا(ٗٔٔ).
وأما الحنفية فقد استدلوا عمى مذىبيم بما يأتي:
ٔ -قولو  لممرتين بعدما نفق الفرس عنده" :ذىب حقك"
أ.

(٘ٔٔ)

()ٔٔٙ

والداللة فيو من وجيين

:

أنو ال يتصور أن يكون الحيق اليذي ذىيب ،واليذي أراده النبيي  ىيو الحيق بيالحبس ،ألن ىيذا األمير أي ذىياب

يق إال حييق اليدين؛ ألن النبييي  قييد بعيث لبيييان األحكيام الشييرعية ،وليييس
حقيو بييالحبس معميوم ضييرورة ،فمييم يب َ
لبيان ما ىو معموم بداىة.

معرفا فيعود عمى ما ذكر أوال وىو الدين ،ألنو ىو المعيود في الذكر.
ب .وألن الحق ذكر ّ
ٕ -إن حق المرتين متعمق بمقدار الدين ،فيكون في ضمانو ،وأما ما ازد عن الدين ،فال يتعمق حق المرتين بو فال يكون
في ضمانو(.)ٔٔٚ

وأما المالكية فإن مستندىم في التفرقة بينما إذا كان اليالك أو المال ظاىرين أو خفيين ،وجود التيمة وانتفاؤىا ،إذ

التيمة موجودة في الخفيين إذ يمكن لممرتين ادعاء اليالك في الخفيين ،دون أن يكون ثمة سبيل لمعرفة صدقو ،وال

يمكنو ذلك في الخفيين(.)ٔٔٛ
المناقشة والترجيح:

وبعد ىذا االستعراض لممذاىب وأدلتيا في طبيعة يد المرتين عمى العين المرىونة ،فإنو يمكن لمباحثين أن يسجل

المالحظات اآلتية:

ٔ -إن أدلة الشافعية والحنابمة كانت األقرب إلى طبيعة الرىن وغايتو من أدلة غيرىم ،فيي تعكس في مجموعيا حكمة
تغياىييا الشييرع المطييير ميين خييالل تشيريع الييرىن ،باعتبيياره عقييد ضييمان عينييي ،يمحييظ فيييو
الييرىن وتمحييظ الغاييية التييي ّ
مصمحة الراىن والمرتين عمى حد سواء.

ٕ -إن تفرقة الحنفية بين قيمة الرىن في حدود قدر الدين ،وقيمة ما زاد عنو ال تبدو متجية؛ ألن فييا تبعيضا وتجزئة
لطبيعة الرىن ،األمر الذي تأباه قواعد الشرع المطير ،فإما أن يكون الرىن كمو أمانة بيد المرتين ،وىو األقرب
واألليق بطبيعة الرىن وحكمتو ،واما أن يكون كمو مضمونا عمى المرتين ،وىذا أمر يبدو في غاية البعد.

ٖ -إن استدالل الحنفية بحديث ذىب حقك ال يبدو متجيا لما يأتي:
أ-

إن الحديث مرسل ،فيكون قول تابعي ال يمكن أن يعارض بو الحديث الذي استدل بو الشافعية والحنابمة.

ب -يمكن حمل الحديث وتأويمو بحيث يقال إن المراد بو ذىاب حقك بالمطالبة برىن جديد مكان الفرس التي نفقت ،إذ
قد ال يجد الراىن شيئا آخر يرىنو ،فيكون معنى الحديث أن الدين الذي لك عمى الراىن ،أصبح بال رىن ،فيكون

الحق المراد ذىابو ىنا ،ىو حق المرتين في االستيثاق ،وليس حقو في العين المرىونة ،أو في الدين.

خفي اليالك وظاىره ال تبدو متجية أيضا ،إذ يمكن التحقق من صدق المرتين في ادعاء ىالك
ٗ -إن تفرقة المالكية بين ّ
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العين المرىونة بوسائل كثيرة ،منيا مطالبتو بالبينة أو تحميفو اليمين أو غير ذليك ،فتصيبح المسيألة -والحالية ىيذه-
مسألة قضائية فال ينبغي أن يكون احتمال ادعاء اليالك ميؤث ار فيي الحكيم الشيرعي األصيمي ،لميا ينطيوي عمييو مين

نظرة اتيامية نحو المرتين واألصل عدميا.

٘ -إن التضمين الجزئي لممرتين يتعارض تعارضا بينا مع قولو  "لو غنمو وعميو غرمو" ،فمم يفرق النبي  في
الغنم بين رىن ورىن ،والتفرقة تحتاج إلى دليل يخصص ىذا العموم ،ولم يستطع الحنفية والمالكية أن يقدموا دليال

يركن إليو في تخصيص ىذا العموم.

 -ٙإن تضمين المرتين يتعارض مع كون يد المرتين عمى العين المرىونة يد أمانة ،فإن الرىن ىو من عقود األمانات

التي ال توجب الضمان إال عند التعدي والتقصير ،واحتمالية التعدي والتقصير في الرىن ىي أقل من احتماليتو

في الوديعة مثالً؛ ألن المرتين ييمو قضاء دينو ،بخالف المودع عنده الذي ىو متطوع في األصل ،فإذا كانت
التفرقة بين الرىون سائغة فمتكن كذلك بين الودائع ،ولم يقل أحد بالتفرقة فييا.

 -ٚإن التضمين الجزئي لممرتين من شأنو أن يحد إلى حد كبير من قبول النياس اإلقيراض أو تأجييل ثمين المبييع أو غيير
ذلييك ميين أسييباب الييدين المختمفيية ،فييإذا عمييم الييدائنون بييأن مطييالبتيم بييالرىن ترتييب عمييييم مسييؤولية الضييمان ولييو جزئيييا،
فييأنيم سيييمتنعون فييي الغالييب عيين طمييب الييرىن ،األميير الييذي ييينعكس عمييى رغبييتيم فييي اإلق يراض أو تأجيييل الييثمن فييي

البيوع أو تقسيطو أو نحيو ذليك ،مميا يوقيع النياس فيي الحيرج والمشيقة لحياجتيم الماسية إليى االسيتدانة ،والحيرج والمشيقة

مرفوعان في الشريعة اإلسالمية.

وبناء عمى ذلك ،فإن الذي يترجح لدى الباحثين أن يد المرتين عمى العين المرىونة يد أمانة ،ال توجب الضمان إال عند

التعدي أو التقصير كسائر األمانات ،وال فرق في ذلك بين عين مرىونة وأخرى.
أ-

وقد عالج القانون المدني األردني مسألة حفظ الرىن في المادتين ،ٖٜٔٔ ،ٖٜٔٙ :حيث جاء فيو:

عمى المرتين أن يحفظ المرىون حيازياً بنفسو أو بأمينو وأن يعنى بو عناية الرجل المعتاد ،وىو مسؤول عن

ىالكو أو تعيبو ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب ال يد لو فيو ،وعمى أن تراعى أحكام المادتين ٓٗ ٜؤٖٜٙ

من ىذا القانون(.)ٜٔٔ

ب -ٔ -إذا ىمك المرىون في يد المرتين ضمن قيمتو يوم القبض.

ٕ -فإذا كانت قيمتو مساوية لقيمة ضمانو سقط الدين ،سواء أكان اليالك بتعدي المرتين أم ال.

ٖ -واذا كانت قيمتو أكثر من الدين سقط الدين عن الراىن وضمن المرتين الباقي إن كان اليالك بتعديو أو تقصيره
في حفظو.

(ٕٓٔ)

ٗ -واذا كانت قيمتو أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي لو عمى الراىن

.

ويظير من المواد المتقدمة أن القانون قد أخذ بالمذىب الحنفيي باعتبيار ييد الميرتين ييد أمانية فيميا زاد عين قيمية العيين

المرىونة فقط ،وأنو مسؤول عن ىيالك اليرىن فيي حيدود مقيدار اليدين ،وييرى البياحثون أن فيي ذليك إجحافيا بيالمرتين ،ميع أنيو

المحسين والمتفضييل فيي الييدين عموميا ،ولييذا فيإن البيياحثين يقترحيان أن يعييدل القيانون بحيييث يأخيذ بمييذىب الشيافعية والحنابميية،

في اعتبار يد المرتين يد أمانية مطمقيا دون تفرقية ،ميا ليم يثبيت تعيدي الميرتين أو تقصييره ،فيإن ذليك ىيو األكثير انسيجاما ميع

قواعد الشرع المطير في عقود األمانات عموما ،كما أنو األكثر اتساقا مع طبيعة الرىن وحكمتو وغايتو.
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املطلب الثاىي :تضليه الزًٍ للزاًٍ.
من اآلثار المترتبة عمى عقد الرىن بقاء العين المرىونة في يد المرتين ،إما حقيقة واما حكما ،بغرض استيثاق المرتين

من قيام الراىن بقضاء الدين الذي عميو ،وليتمكن المرتين من بيع العين المرىونة واستيفاء حقو من ثمنيا في حال عجز

الراىن عن تسديد الدين في األجل المحدد ،وىذا يعني ضرورة أن عقد الرىن مرتبط بالعقد الذي نشأ عنو الدين ،وىذا االرتباط

يعني بداىة أن انتياء العقد الذي نشأ عنو الدين يوجب غالبا انتياء عقد الرىن ،باعتباره من العقود التبعية ،وانتياء عقد الرىن
يستمزم بالضرورة قيام المرتين بتسميم العين المرىونة إلى الراىن.
وىذا التسميم لو سببان:

ٔ -انتياء الدين ألي سبب من األسباب ،كقيام الراىن بتسديد الدين الذي عميو ،أو إبراء المرتين لو من الدين ،أو ىبتو
لو(ٕٔٔ).

ٕ -انتياء الرىن بإقالة المرتين لمراىن منو ،أو فسخ المرتين عقد الرىن ،أو استبدال الرىن بالتراضي بين الراىن والمرتين،
حيث ينتيي عقد الرىن األول ويبدأ عقد رىن جديد(ٕٕٔ).

فييإذا حصييل أي سييبب ميين السييببين المتقييدمين فييإن عمييى الم يرتين أن يسييمم العييين المرىونيية إلييى ال يراىن ،وفييي ىييذه

الحالة يقوم الراىن بقضاء اليدين أوال ،ثيم يسيمم العيين المرىونية ليو ،ويقيدم سيداد اليدين عميى تسيميم العيين المرىونية ،كيي ال

يكون الدين بال وثيقة ،إذا قدم تسميم العين المرىونة عمى تسميم الدين(ٖٕٔ) ،فإذا امتنع المرتين عين تسيميم العيين المرىونية
إلى الراىن عد غاصبا ،بحيث يضمن العين المرىونة إذا ىمكت أو تعيبت عنده(ٕٗٔ).

وقد عالج القانون المدني األردني مسألة تسميم المرتين العين المرىونة لمراىن ،حيث جاء فيو" :لممرتين أن يحبس

المرىون حيازياً إلى أن يستوفي كامل دينو وما يتصل بو من ممحقات أو نفقات ،وبعدئذ عميو أن يرد المرىون إلى راىنو"(ٕ٘ٔ).
املطلب الثالث :اىتفاع املزتًَ بالعني املزٍوىة.

لقد شرع الرىن في المقام األول لالستيثاق كي تكون العين المرىونة وثيقة بيد المرتين؛ لحفز الراىن عمى أداء الدين

الذي عميو لممرتين ،وبناء عمى ذلك فإن األصل أال ينتفع المرتين بالعين المرىونة؛ ألن انتفاعو بيا خروج عن وظيفتيا
المتمثمة في االستيثاق ،ومع ذلك فإن الفقياء قد اختمفوا في ىذه المسألة اختالفا بينا من حيث جواز االنتفاع بإذن الراىن

أو بغير إذنو ،وفي جواز اشتراط االنتفاع ،وفي التفرقة بين الرىن الناشئ عن قرض أو دين ،والرىن الناشئ عن البيع ،وما في
معناه من عقود المعاوضات ،وسبب اختالفيم في ذلك يرجع إلى االختالف في تغميب إذن الراىن عمى شبية الربا المتمثمة في
القرض الذي جر نفعا ،أو عدم تغميبو عمى تمك الشبية ،وثمة تفاصيل داخل كل مذىب يختمف فييا عن المذاىب األخرى،
ولذا فإن الباحثين سيعمدان إلى عرض كل مذىب عمى حدة ،بتفاصيمو التي قد يتشابو في بعضيا مع المذاىب األخرى ،ثم
يسرد األدلة لكل تفصيل بعد االنتياء من عرض المذاىب ،وذلك عمى النحو اآلتي:
أ)

مذهب الحنفية :ذىب الحنفية في الراجح المفتى بو عندىم ،إلى أنو ال يجوز لممرتين أن ينتفع بالعين المرىونة من

غير إذن الراىن ،وأما بإذنو فإنو يجوز لممرتين االنتفاع بالعين المرىونة دون أن يفرق الحنفية بين ما إذا كان الرىن ناشئ عن

عقد دين وقرض ،أو عن عقد بيع ،أو ما في معناه من عقود المعاوضات( ،)ٕٔٙوأما إذا انتفع المرتين بالعين المرىونة بغير
إذن الراىن فإنو يعتبر متعديا ،فإذا ىمك الرىن أو تعيب نتيجة االنتفاع غير المأذون بو فإن المرتين يضمنو ضمان
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غصب ،وأما إذا كان االنتفاع بإذن الراىن فإن يد المرتين تكون عميو يد أمانة ،فال يضمن إال بالتعدي أو التقصير(،)ٕٔٚ
وأما فيما يتعمق باشتراط االنتفاع فإن الراجح في المذىب الحنفي أن اشتراط االنتفاع ال يجوز ،فال يصح أن يشترط المرتين
عمى الراىن االنتفاع بالعين المرىونة دون التفرقة بين الرىن الناشئ عن قرض أو عقد معاوضة(.)ٕٔٛ

ب) مذهب المالكية :يجيز المالكية لممرتين االنتفاع بالعين المرىونة ،إذا شرطو المرتين عمى الراىن في عقد البيع

وشبيو من عقود المعاوضات ،شريطة أن تكون مدة االنتفاع معينة في العقد ومعمومة ،وال يجيزون لو االنتفاع حتى لو

شرطو في عقد القرض أو الدين ،كما أنيم ال يجيزون انتفاع المرتين بالعين المرىونة إذا كان بتبرع من الراىن ،فإذا أذن
الراىن لممرتين باالنتفاع بعد انبرام عقد الرىن لم يصح ذلك ،وال يجوز االنتفاع بو لممرتين ،وبعبارة أخرى فإن المالكية ال

يجيزون االنتفاع إال إذا كان مشترطا في عقد الرىن وكان الرىن ناشئا عن بيع فقط(.)ٕٜٔ
ج)

مذهب الشافعية :يفرق الشافعية بينما إذا كان انتفاع المرتين بالعين المرىونة مشترطا في عقد الرىن ،وما إذا لم يكن

مشترطا ،فمم يجيزوا أن يشترط المرتين عمى الراىن االنتفاع بالعين المرىونة ،سواء أكان ذلك في عقد ناشئ عن دين أم بيع ،بل
وان عقد الرىن يفسد عندىم بيذا الشرط عمى األظير ،وأما االنتفاع بالعين المرىونة من غير اشتراط فجائز عندىم إذا كان بإذن

الراىن ،وغير جائز إذا لم يكن بإذنو(ٖٓٔ).
د)

مذهب الحنابمة :يفرق الحنابمة في انتفاع المرتين بالعين المرىونة بينما إذا كانت تمك العين تحتاج إلى نفقة ومؤنة،

كالمواشي ودواب الركوب وما في معناىا ،وبين ما ال يحتاج إلى مؤنة ونفقة كسائر األمتعة كالثياب والدور ونحوىا ،حيث يجيزون

يتكبده المرتين من مؤنة العين المرىونة
االنتفاع في القسم األول بإذن المرتين ودون إذنو ،عمى أن يكون ذلك االنتفاع مقابل ما ّ
ونفقتيا ،وعمى أن يتحرى العدل في ذلك ،وال يجيزون االنتفاع بالقسم الثاني وىو ما ال يحتاج إلى مؤنة ونفقة إال بإذن المرتين ،فإذا

لم يأذن المرتين لم يجز االنتفاع عندىم ،كما يشترط الحنابمة لجواز االنتفاع أن ال يكون الرىن ناشئا عن دين ،فإذا كان كذلك فال

يجوز االنتفاع ولو بإذن الراىن.

ويفرق الحنابمة بينما إذا كان االنتفاع مشترطا في عقد الرىن وبينما إذا لم يكن مشترطا ،حيث ال يجيزون االنتفاع إذا
كان مشترطا ،دون أن يفرقوا في عدم الجواز في العقد الذي كان العقد بسببو ،سواء أكان في عقد قرض ودين أم كان في عقد
بيع ومعاوضة ،ويجيزون االنتفاع في حالة عدم االشتراط في عقود البيع وشبييا دون عقد الدين والقرض(ٖٔٔ).
ه)

األدلة:

من خالل االستعراض السابق لممذاىب ظير أن ثمة تفصيالت مختمفة لدى المذاىب في مسألة انتفاع المرتين في العين

المرىونة ،ونظ ار ألن المذاىب في الراجح منيا قد اختمفت في أصل المسألة وفي التفاصيل المرتبطة بيا ،فإن الباحثين سيعمدان
إلى عرض أدلة أصل المسألة وأدلة التفاصيل المرتبطة بيا ،دون أن يصنفيا تصنيفا مذىبيا ،وذلك عمى النحو التالي:
ٔ -عدم جواز انتفاع المرتين بالعين المرىونة إال بإذن الراىن:

 ألن حيق الميرتين متعميق باالسيتيثاق ،وال واليية ليو عميييا فيي غيير ذليك الحيق ،فميزم إذن مين ليو الواليية والممييك،
وىو الراىن(ٕٖٔ).

 وألن انتفيياع الميرتين بييالعين المرىونيية يمحييق ضيير ار بييالراىن ،والضييرر مرفييوع فييي الشييريعة اإلسييالمية ،فيياعتبر إذن
الراىن في تحمل ذلك الضرر(ٖٖٔ).

 وألن انتفاع المرتين بغير إذن الراىن يعتبر غصبا ،والغصب محرم وغير جائز(ٖٗٔ).
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ٕ -جواز اشتراط االنتفاع بالعين المرىونة في عقد البيع وما في معناه من عقود المعاوضات ،وعدم جواز اشتراطو في
عقد القرض والدين:

 أن اشتراط انتفاع الميرتين فيي العقيد الناشيئ عين عقيد بييع وميا فيي معنياه ،يعتبير إجيارة ،فتكيون العيين المرىونية
كالعين المؤجرة ،فكأن ثمن المبيع كان العوض المبدول فيو باإلضافة إلى انتفاع المرتين بالرىن ،فيتخرج عميى
ذلك أن يكون عقد بيع واجارة في آن واحد ،وىو جائز(ٖ٘ٔ).

 وأمييا عييدم ج يواز اشييتراط االنتفيياع فييي عقييد القييرض؛ فييَلن اشييتراطو يييدخل فييي القييرض الييذي جيير نفعييا ،فيكييون
ربا(.)ٖٔٙ

 وألن اشتراط االنتفاع ينافي مقتضى عقد الرىن(.)ٖٔٚ

ٖ -عدم جواز انتفاع المرتين من غير اشتراط؛ وذلك ألن تجويز االنتفاع بو من غير اشتراط يكون كيدية مديان(،)ٖٔٛ
وىي ممنوعة شرعا(.)ٖٜٔ

ٗ -جواز انتفاع المرتين بالعين المرىونة إذا كان الحقا لعقد الرىن وبغير اشتراط :وذلك ألن الراىن مالك لمعين المرىونة
ولو حرية التصرف في ممكو ،وال يترتب عمى إذنو لممرتين باالنتفاع بالعين المرىونة ،ضرر عمى الغير فال يمنع من
ذلك(ٓٗٔ).

٘ -تجويز االنتفاع في ما يركب ويحمب دون إذن المرتين:

 قولييو " :الييرىن يركييب بنفقتييو إذا كييان مرىونييا ،ولييبن الييدر يشييرب بنفقتييو إذا كييان مرىونييا وعمييى الييذي يركييب
ويشييرب النفق يية" ،ووجييو الدالليية بييأن المييراد بميين يركبييو ويحمبييو ىييو المي يرتين ،فق ييد أثبييت النبييي  لييو الركييوب

والحمب ،مقابل اإلنفاق عميو وىذا نص في المسألة(ٔٗٔ).

 وألن المصمحة في االنتفاع بالمبن ،حتى ال يذىب ىد ار فيكون من باب إضاعة المال(ٕٗٔ).

 ثم إن ىذا الحيوان محتاج إلى نفقة كعمف ونحوه ،وفي أخيذىا مين اليراىن مشيقة عمييو ،وربميا يصيعب الوصيول
إلييى ال يراىن ،فتتضييرر العييين المرىونيية بعييدم اإلنفيياق ،فتتجنييب ىييذه المسييألة دون أن يكييون ثميية ضييرر لمطييرف

اآلخر ،وىو الراىن ىنا(ٖٗٔ).
و)

المناقشة والترجيح:

وبعد ىذا االستعراض لَلدلة فإنو ال يسع الباحثين إال أن يسجموا المالحظات اآلتية:

ٔ -إن اشتراط إذن الراىن لجواز االنتفاع يتفق وطبيعة الرىن التي ال تخرج العين المرىونة عن ممكية الراىن ،وانما
يقتصر حق المرتين فييا عمى االستيثاق لدينو.

ٕ -إن التفرقة في جواز االنتفاع في ما يختص بإذن الراىن بين ما يركب ويحمب ما ال يحتاج إلى مؤنة ونفقة ال تبدو
متجية؛ ألن الحديث النبوي الشريف الذي أستدل بو أنصار ىذه التفرقة ال يسعفيم في االستدالل؛ نظ ار ألن النبي  لم

يعين المنتفع الذي يركب الحيوان ويحمبو ،وال الذي يتكبد نفقتو مقابل الحمب والركوب وانما أطمق ذلك ،وىذا اإلطالق
يصدق عمى الراىن والمرتين عمى حد سواء ،فإذا أذن المرتين لمراىن أن يركب الحيوان أو يحمبو فإن نفقة الحيوان

تكون عميو ،وكذلك إذا جاء اإلذن من الراىن لممرتين ،وما دام الحديث محتمال لممعنيين ويصدق عمى طرفي العقد فإن
األولى إجراؤه عمى إطالقو ،وىذا يتسق مع طبيعة الحديث النبوي الشريف ،ومع خصائص النبي  الذي أوتي جوامع
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكمم ،فتقييد ىذا اإلطالق وقصره عمى المرتين بال دليل معتبر يعتبر تحكما.
ٖ -إن التفرقة في االشتراط بينما إذا كان الرىن ناشئا عن عقد دين وقرض أو عن عقد معاوضة كالبيع ال تبدو متجية
أيضا ،وفييا تكمف ظاىر؛ ألن ثمن المبيع المؤجل ىو في حكم الدين أصال ،وأما االعتذار بوقوع العقد المسبب لمرىن
في ىذه الحالة بيعا واجارة فضعيف وال يخمو من تكمف ،إذ لم يرد العاقدان ذلك وال قصداه فتبقى قاعدة القرض
الذي جر نفعا ىي األصدق تصوي ار ليذه الحالة.
ٗ -إن التفرقة بين االشتراط وعدمو ىي تفرقة متجية؛ ألن االشتراط يمحظ توافق المتعاقدين عمى جمب نفع غير مشروع
ألحدىما وىو المرتين ،وىو الطرف األقوى في عقد الرىن ،وتوافق إرادتي العاقدين ىنا ليست منتجة؛ ألن الربا الناشئ
عن ىذا االشتراط إنما حرم لحق اهلل  ،وما كان لحق اهلل  فال يممك المتعاقدان إسقاطو ،حتى لو توافقت إرادتيما
عمى ذلك فيو أشبو فيما يعرف بالقانون بالنظام العام الذي ال يممك المتعاقدان التوافق عمى خالفو.
وأما إن كان اإلذن باالنتفاع الحقا لمعقد وتاليا لو وليس مشترطا فييو ،فيإن قواعيد الشيرع المطيير ال تأبياه؛ ألن ذليك
من اإلحسان الذي حث عميو الشرع المطير ولو كان بسبب الدين أو غيره ،كما أن الراىن ىيو ماليك لمعيين المرىونية وليو
أن يتصرف في ممكو كيف شاء ،ما دام ىذا التصرف ال يمحق ضر ار بالغير ،وليس ممنوعا لحق اهلل تعالى.
وقد ورد في السنة المطيرة ما يدل عمى أن الزيادة غير المشترطة في العقد ال تعد ربا وال تدخل في القرض الذي جير

ِ
نفعا ،كما في حديث أبي رافع وفيو "أ َّ
ت َعمَْي ِيو إِبِي ٌل ِم ْين إِبِ ِيل الصَّي َدقَ ِة ،فَيأ ََمَر أََبيا
ف ِم ْين َرُج ٍيل َب ْك ًيرا ،فَقَ ِيد َم ْ
استَ ْسيمَ َ
َن َر ُسيو َل اهلل ْ 
ِ
اعيييا ،فَقَييا َل« :أ ْ ِ ِ
الرجي َل ب ْكييره ،فَرجييع إِلَْيي ِيو أَبييو رِافي ٍع ،فَقَييا َل :لَييم أَ ِجي ْيد ِفييييا إِ َّال ِخيي ا ِ
رِافي ٍع أ ْ ِ
الني ِ
يار َّ
ياس
يار َرَب ً
َعطييو إَِّييياهُ ،إِ َّن خَيي َ
ًَ
َ
ْ
ُ َ
َ
يي َّ ُ َ َ ُ َ َ َ
َن َي ْقضي َ
(ٗٗٔ)
اء»  ،فقد أمر النبي  بقضاء الخيار الرباعي وىو الجمل المختار الذي بمغ ست سينوات وطعين بالسيابعة،
أْ
َح َسُنيُ ْم قَ َ
ضً
وىييو الييذي ظيييرت رباعيتييو بييدل البكيير وىييو الييذي بمييغ السيينة األولييى وطعيين بالثانييية ،فقييد ترتييب عمييى ىييذا القضيياء زيييادة فييي

الوصف وىو السن ىنا؛ ألن الخيار الرباعي أفضل بكثير من البكر(٘ٗٔ) ،فمو كانت الزيادة غيير المشيترطة فيي العقيد ربيا أو
تؤول إليو لما أمر بو النبي .
وبناء عمى ما تقدم ،فإنو يترجح جواز انتفاع المرتين بالعين المرىونة بإذن من الراىن ،إذا لم يكن ىذا االنتفاع
مشترطا في صمب العقد أو متواطأً عميو من قبل المتعاقدين.
وقد عالج القانون المدني األردني مسألة االنتفاع بالعين المرىونة ،حيث أباح لممرتين االنتفاع شخصيا بإذن الراىن
دون أن يؤثر ذلك عمى الدين المستحق لو ،كما أنو أباح لو استغاللو واستثماره بإذن الراىن كذلك عمى أن توجو العوائد
الناتجة عن االستغالل إلى النفقة عمى الرىن في المقام األول ،واذا بقيت من تمك العوائد شيء فيو يحسم من الدين ،حيث
جاء في القانون المذكور ما نصو:
ٔ -ال يجوز لممرتين أن ينتفع بالمرىون حيازياً منقوال أو عقا اًر بغير إذن الراىن.

ٕ -فإذا أذن الراىن وأباح لو االنتفاع بنفسو بال شرط من الدائن فمو االنتفاع بنفسو وال يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.
ٖ -ولممرتين أن يستغمو استغالال كامال بإذن الراىن عمى أن يحسم ما عميو من الغمة أوال من النفقات التي أداىا عن
الراىن وثانياً من أصل الدين(.)ٔٗٙ
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اخلامتة.

لقد تضمنت ىذه الدراسة جممة من النتائج والتوصيات في ما يأتي أبزىا:

أ)

النتائج:

ٔ -يرتب عقد الرىن في الفقو اإلسالمي لممرتين جممة حقوق ىي:
أ .حبس الرىن.
ب .حق االمتياز وحق التنفيذ عمى الرىن ،بحيث يكون لو حق التقدم عمى سائر الغرماء.
ج .تممك المرتين لمعين المرىونة.

د .حق المطالبة بالدين.
ٕ -يرتب عقد الرىن عمى المرتين جممة التزامات ىي:
أ .حفظ الرىن.
ب .تسميم الرىن لمراىن.
ٖ-

ج .عدم انتفاع المرتين بالعين المرىونة.

تبنى القانون المدني األردني مذىب الجميور في احتباس العين المرىونة ،كما وافق الفقو اإلسالمي بعموم مذاىبو في منح

حق االمتياز( ،وىو التقدم عمى سائر الغرماء في ثمن العين المرىونة) .

ٗ -تبنى القانون المدني األردني مذىب الجميور ومنيم الحنفية ،في اشتراط تممك العين المرىونة ،فمم يجز ذلك االشتراط،
بل حكم ببطالن الشرط وصحة الرىن.
٘ -تبنى القانون المدني األردني المذىب الحنفي في حفظ الرىن ،وأن يد المرتين عميو يد أمانة ،فيما زاد عن قيمة العين
المرىونة فقط ،وأنو مسؤول عن ىالك الرىن في حدود مقدار الدين.
ب)

التوصيات:

ٔ -تعديل مواد القانون المدني األردني المتعمقة باشتراط المرتين تممك العين المرىونة كي يصبح التممك جائ از باالشتراط،
لعدم وجود محذور شرعي من ذلك ،إذا روعي العدل عند التنفيذ بحيث ال يظمم الراىن أو المرتين.

ٕ -تعديل المواد القانونية المتعمقة بضمان المرتين لمعين المرىونة بحيث يأخذ بمذىب الشافعية والحنابمة ،في اعتبار
يد المرتين يد أمانة مطمقا ،ما لم يثبت تعدي المرتين أو تقصيره ،فإن ذلك ىو األكثر انسجاما مع قواعد الشرع
المطير في عقود األمانات عموما ،كما أنو األكثر اتساقا مع طبيعة الرىن وحكمتو وغايتو.
اهلوامش.
(ٔ) الفراىيييدي ،أبييو عبييد الييرحمن الخميييل بيين أحمييد ،العييين ،دار ومكتبيية اليييالل .ٗٗ/ٗ ،واألزىييري ،أبييو منصييور محمييد بيين أحمييد،
تهذيب المغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان.ٔٗٙ/ٙ ،

(ٕ) الميياوردي ،أبييو الحس ين عمييي بيين محمييد ،تفسييير الميياوردي ن النكييت والعيييون ،دار الكتييب العممييية ،بيييروت ،لبنييان.ٔٗٛ/ٙ ،
والنسفي ،أبو البركات عبد اهلل ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ،دار الكمم الطيب ،بيروت ،لبنان.٘ٙٚ/ٖ ،
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 8

حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖ) ابن منظور :محمد بن مكرم بن عمى ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.ٔٛٛ/ٖٔ ،

(ٗ) ابن ماجو ،أبو عبيد اهلل محميد بين يزييد القزوينيي ،سينن ابين ماجي  ،دار إحيياء الكتيب العربيية ،كتياب اليذبائح ،بياب العقيقية ،حيديث ٘،ٖٔٙ
ٕ .ٔٓ٘ٙ/وصححو األلباني ،ينظر األلباني :محمد ناصر الدين ،صحيح وضعيف سنن ابن ماج  ،حديث ٘.ٔٙ٘/ٚ ،ٖٔٙ

(٘) لسان العرب .ٔٛٛ/ٖٔ ،و َّ
الرزاق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار اليداية.ٕٕٔ/ٖ٘ ،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
الزبيديّ ،
( )ٙابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس المغة ،دار الفكر .ٕٗ٘/ٕٓ ،وتاج العروس.ٕٜٔ/ٖ٘ ،
( )ٚالحصييكفي ،عييالء الييدين ،الييدر المختييار شييرح تنييوير األبصييار ،دار الكتييب العممييية .ٗٚٚ/ٙ ،وابيين عابييدين ،محمييد أمييين ،رد
المحتار عمى الدر المختار ،دار الفكر.ٖٕ٘/ٗ ،

( )ٛاألنصاري ،زكريا بن محميد ،أسينى المطاليب فيي شيرح روط الطاليب ،دار الكتياب اإلسيالمي .ٔٗٗ/ٕ ،والييتميي ،أحميد ابين
محمد ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،المكتبة التجارية الكبرى.٘ٓ/٘ ،

( )ٜالمرغيناني ،أبو الحسن برىان الدين عمي بن أبي بكر بن عبيد الجمييل الفرغياني ،الهدايية فيي شيرح بدايية المبتيدي ،تحقييق :طيالل
يوسف ،دار إحياء التيراث العربيي ،بييروت – لبنيان .ٚ٘ ،ٖٗٔٓ/ٙ ،وابين عبيد البير ،أبيو عمير يوسيف بين عبيد اهلل بين محميد ابين

عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،الكافي في فق أهل المدينة ،تحقييق :محميد محميد أحييد ،مكتبية الريياض الحديثية ،الريياض-
المممكة العربية السيعودية ،طٕ .ٖٛٔ/ٕ ،ٜٔٛٓ-ٔٗٓٓ ،والجيويني ،إميام الحيرمين عبيد المميك بين عبيد اهلل بين يوسيف بين محميد

الديب ،دار المنياج لمنشر والتوزيع ،جدة -المممكية العربيية
الجويني ،نهاية المطمب في دراية المذهب ،تحقيق :عبد العظيم محمود ّ

السعودية ،طٕٔٔٗٛ ،ىيٕٓٓٚ-م .ٜ ،ٚٔ/ٙ ،والبيوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدرييس ،شيرح منتهيى
اإلرادات ،عالم الكتب.ٖٔٓ/ٕ ،

(ٓٔ) القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،مصر.ٗٓٙ-ٗٓٗ ،
(ٔٔ) اإلهالة السنخة :ىي الشحم والدىن الذي فيو نتن ورائحة .ابن األثير ،مجد الدين أبو السيعادات المبيارك بين محميد بين محميد

ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ٖٜٜٔىي) ،النهاية فيي ررييب الحيديث واألثير ،المكتبية العمميية ،بييروت ،لبنيان،

ٕ .ٗٓٛ/وابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ،رريب الحديث ،بيروت – لبنان ،دار الكتب العممية.ٖ٘ٓ/ٔ ،

(ٕٔ) أخرجو البخاري ،كتاب البيوع ،باب شراء النبي  بالنسيئة ،حديث رقم (.٘ٙ/ٖ ،)ٕٜٓٙ

(ٖٔ) العينييي ،أبييو محمييد بييدر الييدين محمييود ،البناييية شييرح الهداييية ،دار الكتييب العممييية ،بيييروت ،لبنييان .ٗٙٙ/ٕٔ ،والقاضييي عبييد
الوىاب ،أبو محمد عبد الوىاب بن عمي بن نصر الثعمبي البغيدادي ،المعونية عميى ميذهب عيالم المدينية «اإلميام ماليك ابين

أنس» ،المكتبة التجارية ،مكة المكرمة -المممكة العربية السعودية .ٔٔ٘ٔ/ٔ ،والشافعي ،أبو عبيد اهلل محميد بين إدرييس ابين
العباس ،األم ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.ٔٗٔ/ٖ ،

(ٗٔ) الهداية في شرح بداية المبتدي .ٖٗٔٓ/ٙ ،ونهاية المطمب في دراية المذهب.ٕٚ/ٙ ،

(٘ٔ) الزحيأتي ،وىبة بن مصطفى الزحيأتي ،الفق اإلسالمي وأدلت  ،دار الفكر ،دمشق -الجميورية العربية السورية.ٖٗٔٓ/ٙ ،
( )ٔٙالبناية شرح الهداية ،دار الكتب العممية .ٗٙ٘/ٕٔ ،وابن نجييم ،زيين اليدين بين إبيراىيم بين محميد ،البحير الرائيق شيرح كنيز

الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي .ٕٖٙ/ٛ ،والسيمرقندي ،محميد بين أحميد بين أبيي أحميد ،تحفية الفقهيا  ،دار الكتيب العمميية،

بيروت ،لبنان .ٖٚ/ٖ ،والدر المختار.٘ٓٙ/ٗ ،

( )ٔٚنهاييية المحتيياج .ٕٖٙ/ٗ ،والبيييوتي ،منصييور بيين يييونس بيين صييالح الييدين ،كشيياف القنيياع عيين مييتن اإلقنيياع ،دار الكتييب
العممييية .ٖٕٕ/ٖ ،والصيياوي ،أبييو العبيياس أحمييد بيين محمييد ،بمغيية السييالك ألقييرب المسييالك ،دار المعييارف .ٖٓٗ/ٖ ،وشييرح

مختصر خميل.ٕٖ٘-ٕٖٙ/٘ ،
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( )ٔٛبمغيية السييالك ألقييرب المسييالك .ٖٓٗ/ٖ ،وشييرح مختصيير خميييل ،ٕٖٙ-ٕٖ٘/٘ ،ونهاييية المحتيياج .ٕٖٙ/ٗ ،والنييووي ،أبييو
زكريا يحيى بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان.ٕٙ/ٗ ،

( )ٜٔابيين شيياس ،أبييو محمييد جييالل الييدين عبييد اهلل ،عقييد الج يواهر الثمينيية فييي مييذهب عييالم المدينيية ،دار الغييرب اإلسييالمي ،بيييروت،
لبنان .ٚٙٙ/ٕ ،والقرافي ،أبو العباس شياب الدين أحمد ،اليذخيرة ،دار الغيرب اإلسيالمي ،بييروت ،لبنيان ،ٚٛ/ٛ ،الرافعيي ،عبيد
الكيريم بين محميد بين عبييد الكيريم ،العزييز شيرح الييوجيز المعيروف بالشيرح الكبييير ،دار الكتيب العمميية ،بييروت ،لبنييان.ٖٗٛ/ٗ ،

والرمم ييي ،ش ييمس ال ييدين محم ييد ب يين أب ييي العب يياس ،نهايييية المحتييياج حليييى شيييرح المنهييياج ،دار الفك يير ،بي ييروت ،لبن ييان.ٕٖٗ/ٗ ،

الم ْرداوي ،عالء الدين أبو الحسن ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ىجر لمطباعة والنشير والتوزييع واإلعيالن ،القياىرة،
وَ

جميورية مصر العربية .ٖٔٚ/٘ ،وكشاف القناع عن متن اإلقناع.ٖٕٕ/ٖ ،
( )21ال َّيد ِميري ،كمييال الييدين ،محمييد بيين موسيى ،اليينجم الوهيياج فييي شييرح المنهيياج ،دار المنييياج ،جييدة ،المممكيية العربييية السييعودية،
ٗ .ٜ/ونهاية المحتاج .ٕٖ٘/ٗ ،وكشاف القناع .ٖٕٕ/ٖ ،ومغني المحتاج.ٖٜ/ٖ ،

(ٕٔ) النجم الوهاج ،ٔٔ/ٗ ،ونهايية المحتياج ،ٕٖ٘/ٗ ،وكشياف القنياع .ٖٕٕ/ٖ ،والنيووي ،أبيو زكرييا يحييى بين شيرف ،روضية
الطالبين وعمدة المفتين ،المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان.٘ٚ/ٗ ،

(ٕٕ) الرصاع ،أبو عبداهلل محمد االنصياري ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابين عرفية الوافيية ،تحقييق :محميد أليو األجفيان
الطاىر المعموري ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ٗٔٗ ،ونهية المحتاج ،ٕٖٛ/ٗ ،وكشاف القناع.ٖٕٔ/ٖ ،

(ٖٕ) نهاية المحتاج .ٖٗٛ/ٗ ،والهداية الكافية الشافية.ٗٔ٘ ،
(ٕٗ) الهداية في شرح بداية المبتدي .ٕٗٔ/ٗ ،والبابرتي ،أكمل الدين محمد بن أحمد ،العناية شرح الهداية ،دار الفكر ،بييروت،
لبنييان .ٖٔ٘/ٔٓ ،والكاسيياني ،عييالء الييدين أبييو بكيير بيين مسييعود ،بييدائع الصيينائع فييي ترتيييب الش يرائع ،دار الكتييب العممييية،

بيييروت ،لبنييان .ٔٗ٘-ٕٔٗ/ٙ ،ٜٔٛٙ ،والجييوهرة النيييرة .ٕٕٙ/ٔ ،وتحفيية الفقهييا  .ٖٛ/ٖ ،وشيييخي زاده ،عبييد الييرحمن ابيين

محمييد بيين سييميمان ،مجمييع األنهيير ،دار إحييياء الت يراث العربييي .ٜٕ٘/ٕ ،والقييدوري ،أحمييد بيين محمييد بيين أحمييد ،التجريييد ،دار

السالم ،القاىرة ،مصرٕٓٓٙ ،م.ٕٚٗٚ/ٙ ،

(ٕ٘) أبو عبد اهلل المواق :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،التاج واإلكميل لمختصر خميل ،دار الكتيب العمميية ،بييروت ،لبنيان،
 .ٕ٘/ٚوالم ييازري ،أب ييو عب ييد اهلل محم ييد ب يين عم ييي ب يين عم يير التَّ ِميم ييي ،شيييرح التمقيييين ،دار الغيييرب اإلسيييالمي،ٖٛٗ/ٕ/ٖ ،
ٖ ،ٖٛٚ/ٕ/حاشية الصاوي .ٖٓٗ/ٖ ،والزبيدي ،عثمان بن المكي التيوزري ،توضيح األحكام شيرح تحفية الحكيام ،المطبعية
التونسية .ٖٔ٘/ٔ ،وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينية .ٖٚٚ/ٕ ،وابين بزييزة :عبيد العزييز بين إبيراىيم بين أحميد

القرشييي التميمييي ،روضيية المسييتبين فييي شييرح كتيياب التمقييين ،دار ابيين حييزمٕٓٔٓ ،م ،ٜٕٔٓ-ٜٔٓٔ/ٕ ،واإلش يراف.٘ٚٙ/ٕ ،
وخميل ،خميل بن إسحاق بن موسى ،التوضيح ،مركز نجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث.ٔٔ٘/ٙ ،

( )ٕٙالبيييوتي ،منصييور بيين يييونس بيين صييالح الييدين ،دقييائق أولييي النهييى لشييرح المنتهييى المعييروف بشييرح منتهييى اإلرادات ،عييالم
الكتييب ،ٜٔٓ/ٕ ،والمغنييي البيين قداميية .ٕٜٗ-ٕٗٛ/ٗ ،والحنبمييي ،عبييد الييرحمن بيين محمييد بيين قاسييم ،حاشييية الييروط المربييع
شرح زاد المستقنع .ٖٙٙ/ٔ ،وابين قداميو ،عبيد اليرحمن بين محميد بين أحميد ،الشيرح الكبيير عميى ميتن المقنيع ،دار الكتياب

العربي لمنشر والتوزيع .ٖٛٛ/ٗ ،وأبو إسحاق ،إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن محميد ،المبدع في شرح المقنيع ،دار الكتيب

العممي ي ية ،بيروت ،لبنانٜٜٔٚ ،م.ٕٜٓ/ٗ ،
( )ٕٚبدائع الصنائع.ٕٔٗ/ٙ ،

( )ٕٛابن بزيزة ،عبد العزيز بن إبراىيم بن أحمد القرشي ،روضة المستبين في شرح كتاب التمقين ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان،
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ.ٜٕٔٓ/
( )ٕٜشرح منتهى اإلرادات ،ٜٔٓ/ٕ ،والروط المربع ،ٖٙٙ/ٔ ،والمبدع في شرح المقنع ،ٕٜٓ/ٗ ،والشرح الكبيير عميى ميتن
المقنع.ٖٛٛ/ٗ ،

(ٖٓ) بييدائع الصيينائع ،ٕٔٗ/ٙ ،والبناييية شييرح الهداييية ،ٗٙ٘/ٕٔ ،وشييرح التمقييين ،ٖٛٚ/ٕ/ٖ ،واإلشيراف ،٘ٚٙ/ٕ ،والييذخيرة لمقرافييي
ٓ ،ٕٔٗ/ٛوالشرح الكبير عمى متن المقنع ،ٖٛٛ/ٗ ،وشرح منتهى اإلرادات ،ٜٔٓ/ٕ ،والروط المربع.ٖٙٙ/ٔ ،

(ٖٔ) الماتريدي ،محمد بن محمد بين محميود ،تفسيير الماترييدي ،دار الكتيب العمميية ،بييروت ،لبنيانٕٓٓ٘ ،م .والثعيالبي ،أبيو زييد
عبد الرحمن بن محمد ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان.

(ٕٖ) تحفة الفقها  ،ٖٛ/ٖ ،واإلشراف ،٘ٚٙ/ٕ ،والتوضيح ،ٔٔ٘/ٙ ،والشرح الكبير عمى متن المقنع.ٖٛٛ/ٗ ،
(ٖٖ) بدائع الصنائع ،ٔٗ٘/ٙ ،وشرح التمقين.ٖٛٚ/ٕ/ٖ ،
(ٖٗ) التجريد.ٕٚٗٚ/ٙ ،
(ٖ٘) التجريد.ٕٚٗٚ/ٙ ،
( )ٖٙشرح التمقين ،ٖٛٚ/ٕ/ٖ ،والشرح الكبير عمى متن المقنع.ٖٛٛ/ٗ ،

( )ٖٚالحاوي الكبير .ٔٗ-ٖٔ/ٙ ،والعمراني ،أبو الحسين ،يحيى بن أبي الخير ،البيان في ميذهب اإلميام الشيافعي ،دار المنيياج،
جييدة ،المممكيية العربييية السييعودية ،ٕٔ/ٙ ،وتكمميية المجمييوع .ٜٕٔ/ٖٔ ،والروييياني ،أبيو المحاسيين عبييد الواحييد بيين إسييماعيل ،وبحيير
المذهب ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان.ٛٓ/ٗ ،ٜٖٔ/1 ،

( )ٖٛأخرجو البخاري في صحيح  ،كتاب الرىن ،باب الرىن مركوب ومحموب ،حديث رقم ٕٕٔ٘.ٖٔٗ/ٖ ،
( )ٖٜالحاوي الكبير.ٔٗ-ٖٔ/ٙ ،
(ٓٗ) المرجع السابق.

(ٔٗ) البيان في مذهب األمام الشافعي ،ٕٔ/ٙ ،وتكممة المجموع ،ٜٕٔ/ٖٔ ،وبحر المذهب.ٜٖٔ/٘ ،
(ٕٗ) الحاوي الكبير.ٔٗ-ٖٔ/ٙ ،
(ٖٗ) الحاوي الكبير.ٔٗ-ٖٔ/ٙ ،
(ٗٗ) الحاوي الكبير.ٔٗ/ٙ ،
(٘ٗ) القانون المدني األردني ،مادة ٖٔٛٚرقم ٕ.
( )ٗٙالقانون المدني األردني ،مادة ٘.ٖٜٔ
( )ٗٚالقانون المدني األردني ،مادة .ٖٜٜٔ
( )ٗٛالقانون المدني األردني ،مادة ٓٓٗٔ.
( )ٜٗالسرخسي :محمد بين أحميد بين أبيي سييل ،المبسيوط ،دار المعرفية ،بييروت ،لبنيان ،ٜٔٓ/ٕٔ ،وتحفية الفقهيا  ،ٕٗ/ٖ ،وبيدائع
الصنائع ،ٖٔ٘/ٙ ،والهداية في شرح بداية المبتدي ،ٖٕٗ/ٗ ،وتبيين الحقائق ،ٛٛ/ٙ ،والبناية شرح الهداية.ٕٜ/ٖٔ ،

(ٓ٘) خميييل :خميييل بيين إسييحاق بيين موسييى ،التوضيييح فييي شييرح المختصيير الفرعييي ،مركييز نجيبويييو لممخطوطييات وخدميية الت يراث،
 .ٖٖٔ/ٙ ،ٕٓٓٛوالحطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل محميد ،مواهب الجميل في شيرح مختصير خمييل ،دار الفكير ،بييروت،

لبنييانٜٜٕٔ ،م .ٜ/٘ ،والدسييوقي ،محمييد بيين عرفيية ،حاشيييية الدسيييوقي عميييى الشيييرح الكبيييير ،دار الفكيير ،بيييروت ،لبن ييان،

ٖ ،ٕٖٚ/والجامع لمسائل المدونة.ٜٜ٘/ٕٔ ،

(ٔ٘) مغني المحتاج ،ٜٙ/ٖ ،واألم ،ٖٔٚ/ٖ ،والبيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ٔ٘ٙ/ٙ ،وروضة الطالبين ،ٛٛ/ٗ ،ونهاية
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l.: ???? ??????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? The rights and obligations of the Islamic mortgagee between jurisprudence and

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الصالحني وكلودياٌ سىيناوي وإمساعيل الربيشي
المطمب في دراية المذهب.ٖٕ٘/ٚ ،

(ٕ٘) الكوسج :إسحاق بن منصور بن بيرام ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبيل واسيحاق بين راهويي ( ،عميادة البحيث العمميي ،الجامعية
اإلسيالمية بالمدينيية المنيورة ،المممكيية العربييية السيعودية) .ٖٖٓٛ/ٙ ،والمغنييي .ٖٖٓ/ٗ ،والزركشييي ،شييمس اليدين محمييد ابيين

عبد اهلل ،شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،دار العبيكان ،الرياض ،المممكة العربية السعوديةٜٜٖٔ ،م.ٙٓ/ٗ ،

(ٖ٘) المغني البن قدام  ،ٖٖٓ/ٗ ،وشرح الزركشي.ٙٔ/ٗ ،

(ٗ٘) الجندي :خميل بن إسحاق ،لتوضيح في شيرح المختصير الفرعيي البين الحاجيب ،مركيز نجيبوييو لممخطوطيات وخدمية التيراث
 ،ٖٖٔ/ٙوالجامع لمسائل المدونة ،ٜٜ٘/ٕٔ ،والبيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ٔ٘ٙ/ٙ ،والمغني البن قدام .ٖٖٓ/ٗ ،

(٘٘) بدائع الصنائع ،ٖٔ٘/ٙ ،والبيان في مذهب اإلمام الشافعي.ٔ٘ٙ/ٙ ،

( )٘ٙبدائع الصنائع ،ٖٔ٘/ٙ ،والهداية في شرح بداية المبتدي ،ٖٕٗ/ٗ ،والبيان في مذهب اإلمام الشافعي.ٔ٘ٙ/ٙ ،
( )٘ٚالقانون المدني األردني ،مادة .5122
( )٘ٛالقانون المدني األردني ،مادة .5112

( )ٜ٘بيييدائع الصييينائع ،ٖٔ٘/ٙ ،والمبسيييوط ،ٖٛ/ٕٔ ،وتحفييية الفقهيييا  ،ٕٗ/ٖ ،ومجميييع األنهييير .ٙٓٔ/ٕ ،والحصييكفي ،عييالء
الدين ،الدر المختار شرح تنوير األبصار ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان.ٙٙ/ٚ ،
(ٓ )ٙالشرح الكبير ،ٕ٘ٔ/ٖ ،ومواهب الجميل ،ٕ ٕٖ-ٕٕ/٘ ،والتاج واإلكمييل ،٘ٚٔ/ٙ ،وتوضييح األحكيام شيرح تحفية الحكيام
ٔ .ٔ٘ٛ/والمخم ييي ،عم ييي ب يين محم ييد الربع ييي ،التبصيييرة ،و ازرة األوق يياف والش ييؤون اإلس ييالمية ،قط يير ،ٜ٘ٙٚ/ٕٔ ،وروضييية
المستبين ،ٜٔٓٛ/ٕ ،والمدونة ،ٔٓٛٛ/ٕ ،وعقيد الجيواهر الثمينية ،ٚٚٚ/ٕ ،واليذخيرة .ٜٔٔ/ٛ ،وابين رشيد الحفيد ،ي أبيو

الوليد محمد بن أحمد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،دار الحديث ،القاىرة ،مصر.٘ٛ/ٗ ،

(ٔ )ٙتحفيية المحتيياج فييي شييرح المنهيياج ،ٜٙ/٘ ،ومغنييي المحتيياج ،ٜٙ/ٖ ،واألم ،ٖٔٚ/ٖ ،وروضيية الطييالبين ،ٛٛ/ٗ ،والبيييان فييي
مييذهب اإلمييام الشييافعي .ٜٛ/ٙ ،والعييز بيين عبييد السييالم ،عييز الييدين عبييد العزيييز بيين عبييد السييالم ،الغاييية فييي اختصييار النهاييية ،دار
النوادر ،بيروت ،لبنان .ٕٗ٘/ٖ ،والمزني ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،مختصر المزني ،دار المعرفة ،بيروت.ٜٔ٘/ٛ ،
محميد
(ٕ )ٙشرح منتهى اإلرادات ،ٔٔٗ/ٕ ،وكشاف القناع ،ٖٕٗ/ٖ ،واإلنصاف في معرفة الراجح من الخيالف .ٕٔٙ/٘ ،وابين بمبيانّ ،

ابن بدر الدين بن عبد الحق ،أخصر المختصرات ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت .ٔٚ٘/ٔ ،والبعميي ،عبيد اليرحمن بين عبيد اهلل ابين
أحمييد ،كشييف المخييدرات ،دار البشييائر اإلسييالمية ،لبنييان ،بيييروت .ٕٗٓ/ٔ ،والرحيبيياني ،مصييطفى بيين سييعد ابيين عبييده ،مطالييب
أولييي النهييى فييي شييرح راييية المنتهييى ،المكتييب اإلسييالمي .ٕٕٚ/ٖ ،وأبييو الخطيياب الكمييوذاني ،محفييوظ بيين أحمييد ابيين الحسيين،

الهداييية عمييى مييذهب اإلمييام أبييي عبييد اهلل أحمييد ،مؤسسيية غ يراس لمنشيير والتوزيييعٕٓٓٗ ،م ،ٕٙٔ/ٔ ،الكييافي فييي فق ي أحمييد،

ٕ .ٚٛ/والمقدسييي ،عبييد الييرحمن بيين إبيراىيم بيين أحمييد ،العييدة فييي شييرح العمييدة ،دار الحييديث ،القيياىرة ،مصيير،ٕٚٚ-ٕٚٙ/ٔ ،

المغنيي البين قدامي  .ٖٖٓ/ٖ،وأبيو إسيحاق ،إبيراىيم بين محميد بين عبيد اهلل بين محميد ابين مفميح ،المبيدع فيي شيرح المقنييع ،دار
الكتيب العمميية ،بييروت ،لبنيان .ٕٔٚ/ٗ ،والبعمييي ،أحميد بين عبيد اهلل بين أحمييد ،اليروط النيدي شييرح كيافي المبتيدي ،المؤسسيية

السعيدية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.ٕٖٚ/ٔ ،

(ٖ )ٙمجمع األنهر ،ٙٓٔ/ٕ ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ٜٛ/ٙ ،ومطالب أولي النهى ،ٕٕٚ/ٖ ،والعدة شرح العمدة،
شيير ِح عمي َيد ِة ِ
 .ٕٚٚ ،ٕٚٙوالطيار،عبييد اهلل بيين محمييد بيين أحمييد ،وب ي ُل ال َغم ِ
اميية ،دار الييوطن لمنشيير
الف ْق ي ِ ْ
ََ
اميية فييي َ ْ ُ ْ
البي ِين قُ َد َ
َ َ
والتوزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،ٔٛٓ/ٗ ،والمبدع في شرح المقنع.ٕٔٚ/ٗ ،
(ٗ )ٙشرح منتهى اإلرادات .ٔٔٗ/ٕ ،كشف المخدرات ،ٕٗٓ/ٔ ،مطالب أولي النهى ،ٕٕٚ/ٖ ،العدة شرح العمدة،216/5 ،
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حقوق املزتًَ والتشاماتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووبل الغمامة ،ٔٛٓ/ٗ ،والمبدع في شرح المقنع.ٕٔٚ/ٗ ،

(٘ )ٙالعدة شرح العمدة ،211 ،والمبدع في شرح المقنع.ٕٔٚ/ٗ ،
( )ٙٙالقانون المدني األردني ،مادة ٕٖٗٔ.
( )ٙٚالقانون المدني األردني ،مادة ٔ.ٖٔٙ
( )ٙٛالقانون المدني األردني ،مادة ٕ.ٖٜٔ
( )ٜٙالقانون المدني األردني ،مادة .ٖٜٔٚ

(ٓ )ٚكأن يقول الراىن لممرتين :إن جئتك بالدين إلى زمن كذا واال فالرىن مبيع لك بالدين الذي عمي ،أو يقول الميرتين :إن جئتنيي
بالدين إلى زمن كذا واال فالرىن لي بالدين الذي لي عميك.

(ٔ )ٚأخرجو الدار قطني في سنن  ،كتاب البيوع ،حديث رقم (ٕٓ .ٖٗٚ/ٖ ،)ٕٜوأخرجو الدارمي في اإلحسان في تقريب صحيح

ابن حبان ،كتاب اليرىن ،بياب ذكير ميا يحكيم لميراىن والميرتين فيي اليرىن إذا كيان حيوانيا ،حيديث رقيم (ٖٗ،ٕ٘ٛ /ٖٔ ،)ٜ٘
قال األلباني :مرسل (ينظر :إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل.ٕٖٜ/٘ ،

(ٕ )ٚالسي ْيغدي ،أبييو الحسيين عمييي بيين الحسييين ،النتييف فييي الفتيياوى ،دار الفرقييان ،مؤسسيية الرسييالة ،ٖٙٔ/ٕ ،وبييدائع الصيينائع.ٔٗ٘/ٙ ،
والجصاص ،أحمد بن عمي أبو بكر الرازي ،شرح مختصر الطحاوي ،دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج.ٖٔ٘/ٖ ،)ٕٓٔٓ ،

(ٖ )ٚمواهب الجميل ،ٛ/٘ ،وبداية المجتهد ،٘ٛ/ٗ ،والمعونة عمى مذهب عالم المدينة ،ٔٔٙٛ ،والذخيرة.ٜٔٓ/ٛ ،
(ٗ )ٚتحفة المحتاج.ٛٛ/٘ ،

(٘ )ٚالمغني البن قدام  ،ٕٛٚ/ٗ ،والنجم الوهاج.ٖٕٛ/ٗ ،
( )ٚٙالنتف ،ٖٙٔ/ٕ ،وبيدائع الصينائع ،ٔٗ٘/ٙ ،وشيرح مختصير الطحياوي ،ٖٔ٘/ٖ ،وبدايية المجتهيد ،٘ٛ/ٗ ،ومواهيب الجمييل،
٘ ،ٛ/وتحفة المحتاج ،ٛٛ/٘ ،والمغني البن قدام .ٕٛٚ/ٗ ،
( )ٚٚتبيين الحقائق ،ٙ٘/ٙ ،وشرح مختصر الطحاوي ،ٖٔ٘/ٖ ،والنجم الوهاج.ٖٕٛ/ٗ ،
( )ٚٛالمعونة عمى مذهب عالم المدينة.ٔٔٙٛ ،
( )ٜٚبدائع الصنائع.ٔٙٔ/ ٙ ،
(ٓ )ٛالمعونة عمى مذهب عالم المدينة ،ٔٔٙٛ ،والذخيرة ،ٜٔٓ/ٛ ،والمغني البن قدام .ٕٛٚ/ٗ ،
(ٔ )ٛالمعونة عمى مذهب عالم المدينة ،ٔٔٙٛ ،ومغني المحتياج .ٕٛ/ٖ ،وابين الممقين ،سيراج اليدين أبيو حفيص عمير بين عميي،
عجالة المحتاج حلى توجي المنهاج ،دار الكتاب ،إربد ،األردنٕٓٓٔ ،م.ٚٙٛ/ٕ ،

(ٕ )ٛالبحر الرائق.ٕٖٛ/ٛ ،

(ٖ )ٛالمغني البن قدام  ،ٕٛٚ/ٗ ،وحاشية الروط المربع .ٛٙ/٘ ،وابن قيم ،محمد بن أبي بكر بن أييوب ،بيدائع الفوائيد ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.ٜ٘/ٗ ،

(ٗ )ٛأخرجو البخاري في صحيح  ،كتاب اإلجارة ،باب أجر السمسرة.ٜٕ/ٖ ،
(٘ )ٛبدائع الفوائد.ٜ٘/ٗ ،

( )ٛٙحاشية الروط المربع ،ٛٙ/٘ ،وبدائع الفوائد.ٜ٘/ٗ ،
( )ٛٚحاشية الروط المربع.ٛٙ/٘ ،
( )ٛٛحاشية الروط المربع.ٛٙ/٘ ،

( )ٜٛالقانون المدني األردني.ٖٖٔٗ ،
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(ٓ )ٜالمبسوط لمسرخسي ،ٔٙٗ/ٕٔ ،وبداية المبتدي ،ٕٖٓ /ٔ ،والبناية شرح الهداية.ٖٗٛ/ٕٔ ،

(ٔ )ٜشرح التمقين ،ٗٓٛ/ٕ/ٖ ،ٗٚٛ/ٕ/ٖ ،وعقد الجواهر الثمينة ،ٚٚٚ/ٕ ،وبداية المجتهد نهاية المقتصد.٘ٛ/ٗ ،
(ٕ )ٜكفاية النبي في شرح التنبي  ،ٜٗٙ/ٜ ،ومغني المحتاج ،ٜٙ/ٖ ،وروضة الطالبين وعميدة المفتيين ،ٛٛ/ٗ ،وأسينى المطاليب
في شرح روط الطالب.ٖٔٚ/ٕ ،

(ٖ )ٜالمغني البن قدام  ،ٖٖٓ/ٗ ،وشرح زاد المستقنع لمشنقيطي ،ٙ/ٔٚٚ ،وشرح زاد المستقنع لمخميل.ٔٓٙ/ٗ ،
(ٗ )ٜتبيييين الحقييائق ،ٙٙ/ٙ ،والجييوهرة النيييرة ،ٕٖٖ/ٔ ،والهداييية فييي شييرح بداييية المبتييدي ،ٗٔٗ/ٗ ،والعناييية شييرح الهداييية،
ٓٔ.ٔٗٙ/

(٘ )ٜتحفة الفقها  ،ٖٗ/ٖ ،بدائع الصنائع.ٔٗٛ/ٙ ،
( )ٜٙتبيييين الحقييائق ،ٙٙ/ٙ ،والجييوهرة النيييرة ،ٕٖٖ/ٔ ،والهداييية فييي شييرح بداييية المبتييدي ،ٗٔٗ/ٗ ،والعناييية شييرح الهداييية،
ٓٔ.ٔٗٙ/

( )ٜٚالقانون المدني األردني ،مادة رقم .ٕٗٛ

( )ٜٛبدائع الصنائع ،ٔٗٛ/ٙ ،البحر الرائق ،ٕٚٔ/ٛ ،المبسوط.ٛٓ/ٜٔ ،ٜٚ/ٕٔ ،
( )ٜٜحاشية الدسوقي ،ٕ٘٘ ،/ٖ ،عقد الجواهر الثمينة ،ٚٚٚ/ٕ ،التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب .ٔٔٗ/ٙ ،والقاضي
يون المسي ِ
يائل ،دار ابيين حييزم لمطباعيية والنشيير والتوزيييع ،بيييروت ،لبنييان،
عبييد الوىيياب ،بييو محمييد عبييد الوىيياب بيين عميييُ ،ع ُيي ُ َ َ
ٔ ،٘ٗٔ/شرح التمقين.ٕٗٓ/ٕ /ٖ ،
(ٓٓٔ) تحفة المحتاج ،ٛٛ/٘ ،ومغني المحتاج ،ٖٚ/ٖ ،وروضية الطيالبين ،ٛٚ/ٗ ،ونهايية المطميب .ٕٜٛ/ٙ ،واألسييوطي ،شيمس
الدين محمد بن أحمد بن عمي ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان.ٕٖٔ/ٔ ،
(ٔٓٔ) كشاف القناع .ٖٗٔ/ٖ ،وابن قدامة المقدسي ،أبو محمد موفق اليدين عبيد اهلل بين أحميد بين محميد ،الكيافي فيي فقي اإلميام
أحمد ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٜٔٗ ،م ،ٚٛ/ٕ ،والمغني البن قدام .ٕٙٗ/ٗ ،
(ٕٓٔ) حاشية الدسوقي.ٕ٘٘/ٖ ،
(ٖٓٔ) الغاية في اختصار النهاية.ٗٗٛ/ٖ ،
(ٗٓٔ) كشاف القناع.ٖٜٗ/ٖ ،
(٘ٓٔ) لسان الحكام .ٖٚٚ/ٔ ،والبغدادي ،أبو محمد غانم بن محمد ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي ،ٜٔٓ/ٔ ،ومجميع
األنهر ،ٜ٘ٔ/ٕ ،والدر المختار ،ٜٗٛ/ٙ ،وقرة عين األخيار.ٜٗ/ٚ ،

( )ٔٓٙلسان الحكام ،ٖٚٚ/ٔ ،ومجمع الضمانات ،ٜٔٓ/ٔ ،ومجميع األنهير ،ٜ٘ٔ/ٕ ،واليدر المختيار .ٜٗٛ/ٙ ،وابين عابيدين،
عييالء الييدين محمييد ،قييرع عييين األخيييار لتكمميية رد المحتييار ،دار الفكيير لمطباعيية والنشيير والتوزيييع ،بيييروت ،لبنييان.ٜٗ/ٚ ،
وباشا ،محمد قدري ،مرشد الحيران حلى معرفة أحوال اإلنسان ،المطبعة الكبرى األميرية ببوالقٜٔٛٔ ،م.ٔٗٚ/ٔ ،

( )ٔٓٚتحفة المحتاج ،ٛٛ/٘ ،ومغني المحتاج ،ٖٚ/ٖ ،ونهاية المحتاج ،ٕٜٛ/ٙ ،ونهاية المطمب ،ٕٜٛ/ٙ ،وجيواهر العقيود،
ٔ ،ٕٖٔ/والنجم الوهاج ،ٖٕٛ/ٗ ،ومنهاج الطيالبين ،ٔٔٚ/ٔ ،وكفايية األخييار ،ٕ٘٘/ٕ ،وفيتح العزييز بشيرح اليوجيز،

ٓٔ.ٖٔٛ/

( )ٔٓٛالكافي في فق اإلمام أحمد ،ٚٚ/ٕ ،والشرح الكبير عمى متن المقنع ،ٗٔٓ/ٗ ،وشرح الزركشيي عميى مختصير الخرقيي،
ٗ ،٘ٚ/والمبدع في شرح المقنع ،ٕٔ٘/ٗ ،واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ٜٔ٘/٘ ،واإلقناع في فقي اإلميام
وأحمد بن حنبل ،ٕٔٙ /ٕ ،ووبل الغمامة ،ٔٚٗ/ٗ ،والروط المربع.ٖٙٚ/ٔ ،
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( )ٜٔٓبدائع الصنائع ،ٔ٘ٔ/ٙ ،واالختيار لتعميل المختار ،ٙ٘/ٕ ،والهداية في شرح بداية المبتدي ،ٗٔٙ/ٗ ،والجوهرة النيرة،

ٔ ،ٕٖ٘/وتبيين الحقائق ،ٙٗ/ٙ ،ومجمع األنهر.٘ٛٙ/ٕ ،
س ِائل ،٘ٗٔ/ٔ ،والتوضيح في مختصر ابن الحاجب.ٔٔٗ/ٙ ،
(ٓٔٔ) ُع ُي ُ
الم َ
ون َ
(ٔٔٔ) تحفة المحتاج ،ٛٛ/٘ ،والنجم الوهاج  ،ٖٕٛ ،1ونهاية المحتاج ،ٕٛٔ/ٗ ،وشر الزركشي عمى مختصير الخرقيي،٘ٚ/ٗ ،
ومختصر اإلنصاف والشرح الكبير ،٘ٔٓ/ٔ ،والمغني البن قدام .ٕٜٚ/ٗ ،

(ٕٔٔ) العزيز شرح الوجيز ،٘ٓٛ/ٗ ،وكفاية األخيار ،ٕ٘٘/ٔ ،والمغني البن قدام .ٕٜٚ/ٗ ،
(ٖٔٔ) وبل الغمامة ،ٕٚٗ/ٗ ،ومغني المحتاج ،ٖٚ/ٖ ،وكفاية األخيار.ٕ٘٘/ٔ ،

(ٗٔٔ) النجم الوهاج ،ٖٕٛ/1 ،والعزيز شرح الوجيز ،٘ٓٛ/ٗ ،وكفاية األخيار ،ٕ٘٘/ٔ ،والكافي في فق األمام أحمد.ٚٛ-ٚٚ/ٕ ،

(٘ٔٔ) أخرجيو البييقييي فييي السيينن الصييغير ،بياب اليراىن غييير مضييمون ،حيديث رقييم .ٕٜٓ/ٕ ،ٕٖٓٚوالحييديث مرسيل ميين م ارسيييل حسيين
البصري ينظر تحقيق القمعجي عمى سنن البييقي.ٕٜٓ/ٕ ،

( )ٔٔٙتبيين الحقائق ،ٙٗ/ٙ ،والبناية شرح الهداية ،ٕٗٚ/ٕٔ ،ومجمع األنهر.٘ٛٙ/ٕ ،
( )ٔٔٚالهداية شرح بداية المبتدي ،ٗٔٙ/ٗ ،والجوهرة النيرة ،ٕٖ٘/ٔ ،والبحر الرائق.ٕٚٔ/ٛ ،

( )ٔٔٛعيون المسائل لمقاضي عبد الوهاب ،٘ٗٔ/ٔ ،والتوضيح في مختصر ابن الحاجب ،ٔٔٗ/ٙ ،وشرح التمقينٕٗٓ/ٕ /ٖ ،
( )ٜٔٔالقانون المدني األردني ،مادة رقم ٔ.ٖٜٔ

( )521القانون المدني األردني ،مادة رقم .ٖٜٔٙ
(ٕٔٔ) تبييييين الحقيييائق ،ٙٙ/ٙ ،والجيييوهرة النييييرة ،ٕٖٖ/ٔ ،والشيييرح الكبيييير لميييدردير ،ٕٖٛ/ٖ ،وبمغييية السيييالك ،ٖٖٜ-ٖٖٛ/ٖ ،ومغنيييي
المحتاج ،11/1 ،والنجم الوهاج ،ٖٕٜ/ٗ ،والمبدع في شرح المقنع ،ٕٓٛ/ٗ ،وشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٕٛ/ٗ ،

(ٕٕٔ) تبيين الحقائق ،ٙٙ/ٙ ،والجوهرة النيرة.ٕٖٖ/ٔ ،

(ٖٕٔ) بدائع الصنائع ،ٖٔ٘/ٖ ،وتبييين الحقيائق ،ٙٙ/ٙ ،والجيوهرة النييرة ،ٕٖٖ/ٔ ،والعنايية شيرح الهدايية ،ٔٗٚ/ٔٓ ،ودرر
الحكيييام شيييرح ريييرر االحكيييام ،،ٕ٘ٓ/ٕ ،وبمغييية السيييالك ،ٖٖٜ-ٖٖٛ/ٖ ،ومغنيييي المحتييياج ،11/1 ،والييينجم الوهييياج،

ٗ ،ٖٕٜ/والغاية في اختصار النهاية ،ٕٗ٘/ٖ ،وروضة الطالبين ،ٕٔ٘/ٗ ،وبمغة السالك.ٖٖٜ-ٖٖٛ/ٖ ،

(ٕٗٔ) النتف ،ٙٓٛ/ٕ ،وبدائع الصنائع ،ٖٔٙ/ٖ ،وبمغة السالك ،ٖٖٜ-ٖٖٛ/ٖ ،والمغني البن قدام .ٖٗٛ/ٗ ،
(ٕ٘ٔ) القانون المدني األردني ،مادة ٘.ٖٜٔ

( )ٕٔٙالدر المختيار وحاشيية ابين عابيدين ،ٕٗٛ/ٙ ،وقيرة عيين األخييار ،ٗٔ/ٚ ،والهدايية فيي شيرح باديية المبتيدي،ٗٔ٘/ٗ ،
والبحر الرائق.ٕٚٔ/ٛ ،
( )ٕٔٚالدر المختار وحاشية ابن عابدين ،ٕٗٛ/ٙ ،وقرة عين األخيار ،ٗٔ/ٚ ،والبحر الرائق.ٕٚٔ/ٛ ،
( )ٕٔٛالدر المختار ،ٕٗٛ/ٙ ،وحاشية ابن عابدين.ٔٚٓ/٘ ،

( )ٕٜٔشييرح مختصيير خميييل لمخرشييي ،ٕ٘ٓ-ٕٜٗ/٘ ،وأسييهل المييدارك شييرح حرشيياد السييالك ،ٖٙٙ/ٕ ،وعقييد الج يواهر الثمينيية،
ٕ ،ٜٚٚ/والتوضيح في شرح ابن الحاجب .ٜٖ/ٙ ،وابن جيزي ،محميد بين أحميد بين محميد بين عبيد اهلل ،القيوانين الفقهيية،

ٖٕٔ ،بداية المجتهد.ٜ٘/ٗ ،

(ٖٓٔ) األم .ٖٔٙ-ٔٓٛ/ٖ ،وبن زكريا األنصاري ،زكريا بن محميد بين أحميد ،الغيرر البهيية فيي شيرح البهجية الورديية ،المطبعية
الميمنية ،ٕٗٛ/ٕ ،وأسنى المطالب ،ٔٚٔ/ٕ ،وروضة الطالبين وعمدة المفتين.ٜٜ/ٗ ،

(ٖٔٔ) الروط المربع ،ٖٚٔ-ٖٚٓ/ٔ ،والكافي في فق اإلمام أحمد ،ٜٔ/ٕ ،والمغني البن قدام  ،ٕٛٛ/ٗ ،والعدة شرح
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l.: ???? ??????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? The rights and obligations of the Islamic mortgagee between jurisprudence and

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد الصالحني وكلودياٌ سىيناوي وإمساعيل الربيشي
العمدة ،ٕٚٗ/ٔ ،وشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،٘ٔ-٘ٓ/ٗ ،وشرح منتهى اإلرادات.ٜٔٔ/ٕ ،

(ٕٖٔ) الهداييية فييي شييرح بداييية المبتييدي ،ٗٔ٘/ٗ ،وقييرة عييين األخيييار ،ٗٔ/ٚ ،وأسييهل المييدارك ،ٖٙٙ/ٕ ،وأسيينى المطالييب،
ٕ ،ٔٚٔ/روضة الطالبين.ٜٜ/ٗ ،

(ٖٖٔ) البناية شرح الهداية.ٗٛٚ/ٕٔ ،

(ٖٗٔ) البحيير الرائييق ،ٕٚٔ/ٛ ،والييدر المختييار وحاشييية ابيين عابييدين ،ٕٗٛ/ٙ ،والهداييية فييي شييرح بادييية المبتييدي،ٗٔ٘/ٗ ،
المبسوط.ٔٓٚ/ٕٔ ،

(ٖ٘ٔ) شييرح مختصيير خميييل لمخرشييي ،ٕ٘ٓ-ٕٜٗ/٘ ،والتوضيييح فييي شييرح ابيين الحاجييب ،ٜٕ/ٙ ،والق يوانين الفقهييية،ٕٖٔ ،
وأسهل المدارك ،ٖٙٙ/ٕ ،والمغني البن قدام .ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٕٗ ،

( )ٖٔٙشرح مختصر خميل لمخرشي ،ٕ٘ٓ-ٕٜٗ/٘ ،والدر المختار وحاشية ابن عابدين ،ٕٗٛ/ٙ ،وقرة عين األخييار،ٗٔ/ٚ ،
أسهل المدارك ،ٖٙٙ/ٕ ،والتوضيح في شرح ابن الحاجب ،ٜٕ/ٙ ،والمغني البن قدام .ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٕٗ ،

( )ٖٔٚالمغني البن قدام .ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٕٗ ،

( )ٖٔٛيقصد بيدية مديان أن ييدي المدين شيئا لمدائن فيكون في ىذه الحالة كالقرض الذي جر نفعا.
 )ٖٜٔشييرح مختصيير خميييل لمخرشييي ،ٕ٘ٓ-ٕٜٗ/٘ ،والتوضيييح فييي شييرح ابيين الحاجييب ،ٜٕ/ٙ ،والق يوانين الفقهييية،ٕٖٔ ،
وأسهل المدارك.ٖٙٙ/ٕ ،

(ٓٗٔ) الفق المنهجي عمى مذهب اإلمام الشافعي ،ٕٔٚ/ٚ ،والمغني البن قدام .ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٕٗ ،
(ٔٗٔ) الروط المربع ،ٖٚٔ-ٖٚٓ/ٔ ،وشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،ٕ٘-ٗٛ/ٗ ،وشرح منهى اإلرادات.ٜٔٔ/ٕ ،
(ٕٗٔ) شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،ٕ٘-ٗٛ/ٗ ،وشرح منهى اإلرادات ٕ.ٜٔٔ/
(ٖٗٔ) شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٕ٘-ٗٛ/ٗ ،

(ٗٗٔ) أخرجو مسمم في صحيح  ،كتاب المساقاة ،باب من استمف شيئا فقضى خي ار منو ،...حديث رقم ٓٓ.ٕٕٔٗ/ٖ ،ٔٙ
(٘ٗٔ) الكافي في فق اإلمام أحمد ،ٚٔ/ٕ ،والمغني البن قدام .ٕٖ٘/ٗ ،
( )ٔٗٙالقانون المدني األردني ،مادة ٖ.ٖٜٔ
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