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 األول الفصل                              

 .العام وىيكلو البحث خطة                       

  املقـدمة. ٔ

 ِّٖرقم األية أحكاـ ًظلً  ُب الضياع من كاؼبدينُت الدائنُت أمواؿ ضبى الذم هلل اغبمد      
ديكاٍ  كىلىٍ  سىفىرو  عىلىى كينتيمٍ  كىًإف) تنزيلو ؿبكم ُب تعاىل قاؿ حيث البقرة، سورة من اتًبان  ذبًى  كى

نى  الًَّذم فػىٍليػيؤىدّْ  بػىٍعضان  بػىٍعضيكيم أىًمنى  فىًإفٍ  مٍَّقبيوضىةه  فىرًىىافه   تىٍكتيميواٍ  كىالى  رىبَّوي  الٌلوى  كىٍليىتَّقً  أىمىانػىتىوي  اٍؤسبًي
: القائل على كالسبلـ كالصبلة (.عىًليمه  تػىٍعمىليوفى  دبىا كىالٌلوي  قػىٍلبيوي  آًٍبه  فىًإنَّوي  يىٍكتيٍمهىا كىمىن الشَّهىادىةى 

 أصحاب عن تعاىل اهلل كرضى( ُ.غيرمو كعليو غينمو لو رىنو الذل صاحبو من الرىني  الييغلق)
ـو اؽبدل أقمار كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ  َب جيهدىم صارلقي  بذلوا الذين اؼبعرفة كقبي

، من عليو اشتملت ما لًبياف الغراء، الشريعة كنوز استخراج ، أحكاـو  فجزاىم. كأسرارو  كًحكمو
- :كبعد. اعبزاء أحسن اهلل

 كًدرعو األعلى بالرفيق كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يلحق أفٍ  اهلل إرادة شاءت فقد      
 بأحكاـً  صبعاء كاإلنسانية أيمتو كميعلمان  رشدان مي  ،ِإىل أجل يهودمو  من اشًتاه طعاـ ُب مرىونة
 منذ حرصت قد اإلسبلمية الشريعة إفَّ  بل .الشائكة اإلقتصادية القضايا حل ُب كدكرًه الرىن
 اؼبسلم يىتشبع أف على كحرصت اغباجات لذكم العوفً  يىدً  مىدّْ  تىشجيع على فجرىا شركؽ

                                                 
 بن سعيد عن شهاب، ابن أخربنا مالك، أخربنا :وتخريجو الشيباين، اغبس بن ؿبمد بركاية مالك اماـ اؼبوطأ ُب اغبديث ىذا كرد   ُ

 عيسى بن معن إالَّ " اؼبوطأ"  ركاة صبيع عند مرسل الحديث ىذا(. الرىن اليغلق: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفَّ  اؼبسيب
 من الرىن اليغلق: ) بلفظ كالبيهقي كاغباكم قطٍت كالدار حباف ابن عند حديثو من موصوؿ كىو ،الرب عبد ابن قالو ىريرة، أيب عن فوصلو
 كعليو غنمو لو رىنو، الذم صاحبو من الرىن اليغلق: ) بلفظ الرزاؽ كعبد شيبة أيب كابن الشافعي كراه(. غرمو كعليو غنمو لو راىنو،
 فؤاد مؤسسة: بَتكت. الندكم الدين تقي: احملقق الشيباين، اغبسن بن ؿبمد كايةبر  مالك، اإلمام موطأ ،(ُُْٗ) أنس بن مالك(. غرمو
 السنن ،(ـُٗٗٗ)  علي بن اغبسُت بن أضبد بكر أبو البيهقي، :وانظر.  ْٖٔ رقم اغبديث ،ِّْص ،ّج ،ّط للتجليد، بعينو

 .  ّٗص ،ٔج الفكر، دار: بَتكت. الكبرى

 ابراىيم فقاؿ السلف ُب كالقبيل الرىن ابراىيم عند تذكرنا قاؿ األعمش حٌدثنا الواحدعبد حدثنا مسٌدد حدثنا: الحديث تخريج  ِ
 البخارم،(. درعو كرىنو أجل اىل طعاما يهودم من اشًتل كسلم عليو اهلل صلى النيب أف: ) عنها اهلل رضي عائشة عن االسود حٌدثنا

 سندم علق كقد.  ْٖص ،ِ-ُج ،ِط العثمانية، اؼبطبعة: مصر. ريالبخا صحيح ،(ُِّٗ) برديزبو بن مغَتة بن ابراىيم بن اظباعيل
 .الصفحة نفس البخاري صحيح. كسلم عليو اهلل صلى توُب أف اىل عنده مرىونا كبقي( درعو كرىنو قولو: ) بقولو اغبديث ىذا على
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 النبيل، الغرض ؽبذا كتشجيعان . متعاطفان  اضبامًت  آّتمع يعيش حىت جنسو لبٍت اؼبؤاساة بركح
فظها الضياع من اغبقوؽ تضمن تشريعات كيًضعت  التعاكف باب يظل حىت اعبحود من كربى

 .كاؼبودة كالتعاطف اإلخاء حبياة البشرية تنعم كبذلك. مفتوحا اػبَت على

 اؼبرهتن ألف رىن،ال الضياع من اغبقوؽ غبفظ األعلى اؼبشرًعي  كىضعها الىت التشريعات ومن   
 كثَتان  إذ. كالقلب الفكر مضطرب ذبعلو الىت الكربة تلك الراىن كربة تفريج َب سببان  سيكوف

 ىذه طلب كردبا الضركرية ّٔاحاجتو ليقضى األمواؿ من لبعضو  ؿبتاجا يكوف قد الناس من
 عُتو  ظَتى نى  كاف إذا إال أموالىو، بإعطائو عليو فيبخل القرض سبيل على آخر رجل من األمواؿ

فظ  .الدىين اسًتداد غبُت عنده ربي

 اؼبدين ؼباؿ كحفظا الضياع، من الدائن أمواؿ على احملافظة بقصد الرىن شيرع ىنا فمن  
 إيل باإلضافة. حاجتو كقضى حفظو كبرىنو األشباف، بأخبس يبيعو قد يرىنو ما أفَّ  إذ. نفسو
ا ذلك، قق لرىن كالتَّخًصيص الشَّهرً  قواعد من اغبديثة النُّظم عليو يشتمل فإمبَّ  مصلحةن  وبي
 أفٍ  فيستطيع أمره من بينة على يكوف حيث الراىن، اؼبًدين مع التعامل أراد ما إذا للغَت

 مع التعامل إجراء قبل موقفو فيحدد ال؟ أـ آخر برىن ميثقبلن  اؼبرىوف كاف إذا ما يعرؼ
 . الراىن

يزه الذل الرىن فإفَّ  ذلك، ومع    اهلل كجو البتغاء حسنان  قرضان  يكوف الذل ىو اإلسبلـ هبي
 حلوؿ عند للمرىوف اؼبرهتن سبلك كدكف احملرمة، الرًبوية فائدة أك باؼبرىوف اؼبرهتن نفعً  دكف
 لو كحىوزهً  اؼبرىوف دىفع من الغرض يكوف بل الدَّين، من عليو ما الراىن ييوؼً  كل السداد أجل

ا  ال شبنو من الدين ألخذ الوفاء، عدـ عند خاصة قةبطري كبيعو االستيثاؽ أجل من ىو إمبَّ
 .غَت

 السلوؾ من كثَتا ألف اؼبرهتنُت عن اؼبالية الفائدة ييبًعد اإلسبلـ أف معناه ليس وىذا،  
 بعضىهم ذلك فيدفع. الناس يعيشو الذل احملًدؽ للفقر نتيجة كانت ؾبتمعاتنا َب اإلجرامية

 السىطوً  من ذلك شابو كما الطُّرؽ كقطعً  باإلكراه سرًقةو  من النكراء اعبرائم ارتكاب إىل
سلحً 

ي
 التأثَتات من ألحدو  ىبفى كال. صيورًه بشىت كالتزيّْف النَّصبً  جرائم ككذلك للمنازؿ، اؼب
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 تفعيل كَب. اعبرائم تلك ًبسبب اإلفريقية ًلدكلنا القومية االقتصاديات تصيب الىت السلبية
 الفقر ًلويبلتً  كؿباربة الفاقات لذًكم تفرهبان  اإلسبلمية الشريعة تيقره حسبما بالرىن التعامل

ـى  فإفَّ  ذلك إيل باإلضافة .بًنَّا أؼبتٍ  الذل  التأمينات قانوف تبناه الذل الربول الرىن ًنظا
 بو اؼبعموؿ( O.H.A.D.Aّ) منظمة من ـََُِ لسنة ديسمربُٓة الصادر : ةاؼبوحد

 حيث ْ.النيجر ُب للفقراء االقتصادية ؼبشاكلا غبل ناجحا إقتصاديا حبلن  اليكوف بالنيجر،
 تكوف ردبا ضائقة َب القانوف ىذا ألحكاـ كفقا الرىن عقد ؿ إبرامو بعد نفسو الفقَت هبد
 القانوف، ىذا مواد بعض تثَتىا ما كثَتان  اليت الربوية الفوائد بدفع يلتـز ألنو. أشد

 ّٔا قالت اليت اؼبقولة تصح إف كالسيما ىذا،. الدين أصل على زيادة كاؼبصركفات،
 مىنٍ  فلمصلحة كىعندئذو  لؤلجانب، ملك النيجر ُب البنوؾ أمواؿ أفَّ  ًمن الدكيل النقد صندكؽ

 ىو القانون ىذا أن   إلي ىنا اإلشارة وينبغي ٓ!الربوية؟ الفائدة اؼبسلم اؼبدين على ييفرض
. O.H.A.D.Aٙ)) مةمنظ دكؿ َب موحدو  كقانوفو  ييطبق التأمينات ُب إتفاقية عن عبارة

 للتأمينات لو الوطٍت القانوف دبثابة اإلتفاقية ىذه فإفَّ  اؼبنظمة، ُب عضوه  النيجر أفَّ  كحيث
 القوانُت مىنزًلة الدُّكؿ عليها تيصىًدؽي  اليت تفاقياتلئل تىًنزيبلن  أنواعو، جبميع الرىن منها اليت

 ٕ.الوطنية

 

                                                 
ٖ
 (O.H.A.D.A) Organisation pour l`Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires . نى بها في عْ ي ُ و 

.ىنا دبعٌت انسجاـ" تنسيق"  ككلمة (. اوىادا)  :كاختصارىا. قانون األعمال في إفريقيا  منظمة تنسيق أو توحيد: اللغة العربية     
 

 اغبجة ذك التاريخ ،ّٓالعدد التبياف ؾبلة: القاىرة. الرأسمالي النظام وانهيار..  المالي اإلعصار ،(قُِْٗ) الطيب، رضا  
 .ـََِٖ ديسمرب – قُِْٗ

 
 M. Sacerdoit et M. Farah.., “ Questions generals et Appendices Statistiques”, Fonds Monétaire 

International, Rapport du FMI No: ٓ1/ٔٗ ( ٕٓٓ1), p 1.  
 
 العاج، ساحل ،(برازافيل) كونغو ،القمر جزر الوسطى، أفريقيا كامَتكف، فاسو، بركنا بنُت،: اوىادا المنظمة في األعضاء الدول  

 انضمت اليت الديبوقرطية -كونغو ٍب توغو، تشاد، سنغاؿ، النيجر، مايل، كوناكرم، -غينيا بيسو، -غينيا االستوائية، غينيا غابوف،
 :انظر. اؼبنظمة إىل مؤخران 

Korel Osiris Dogué, “Implementing International Trade Law in the Domestic Legal order: The case of  
UniDROIT Principles in ٔٚ West  African Countries under O.H.B.L.A. Montreal”, faculty of law of 
McGILL  University ََُِ p. ِ- ٔ 

 .ُْٓص ،ُط الثقافة، دار: عماف. عربية لتشريعات تطبيقات مع للقانون العامة النظرية في الوسيط( ـََُِ) بوضياؼ، عمار  ٕ
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- : البحث إشكالية. ٕ

 الحياة عن المالكي المذىب عزل: " ُب البحث ؽبذا األساسية شكلةاؼب تتجسد       
 أحكام في المالكية قواعد تطبيق أن   مع. بالنيجر الرىنية بالمعامالت  المتعلقة العملية
" .الدولة في الشائكة اإلقتصادية القضايا حل في فعا لٍ  بدورٍ  يسهم أنْ  يمكن الرىن،
 الدين بُت الفصل مبدئ إىل الباحث نظر ُب اؼبرة كنتائجها اؼبشكلة ىذه أسباب كيرجع
 البينية التعامبلت ُب الرىن أحكاـ كإبعاد إنباؿ إيل أدل كالذم ىنالك، بو اؼبعموؿ كالدكلة

 اإلقتصادية قضاياىم لعبلج الرىن قواعد بإعماؿ ينعموا أفٍ  الفقراء حـر فبا. اؼبسلمُت بُت
 مشلت كإمبا فحسب، األفراد على يقتصر ل األمرى  فَّ إ بل. تعاىل اهلل لشرع ًكفقان  اؼبتفاقمة،

 مدير لساف على جاء فبا ذلك على كالأدؿ. الدكلة ُب اؼبوجود الوحيد اإلسبلمي البنك
 مضطركف كبن: " فيها قاؿ حيث معو أيجريىتٍ  اليت الصحفية لقاءات إحدل ُب نفسو البنك
" ٖ.اإلطار ىذا ُب بالعمل ملزموف نككب....اؼبصرُب العمل ربكم اليت التنظيمات كفق للعمل

، كمن  لسنة اؼبوحدة التأمينات لقانوف كفقا ذبرل تزاؿ ال النيجر، ُب الرىنيية فاؼبعامبلت ٍبى
(. O.H.A.D.A)إفريقيا َب األعماؿ قانوف تنسيق منظمة من الصادر ـََُِ

 السائد ؼبالكيا اؼبذىب َب الرىن بأحكاـ اغبايل بصيغتو القانوف ىذا أحكاـ بعض تىناقضكتػى 
 ٗ.ـََُِ لسنة الرظبية إحصائيات حسب%ٖٗ فيها اؼبسلمُت نسبة يبلغ الذل النيجر ُب
 ُٖٔ رقم األية نص دبوجب – كديانةن  ًشرعةن  ميلزىمُت اؼبسلمُت من اؽبائل الكىمي  ىذا أف مع
 احملظورات بإجتناب -مؤكدة ُُالنساء سورة من ِٗ رقم األية كنص َُالبقرة سورة من

 دكر تفعيل على سلبان  ييأشر التناقض فهذا. الرىن منها كالىت اؼبالية ميعامبلهتم ُب الشرعية
 يتعففوف اغببلؿ لقمة عن يبحثوف فبن كثَتان  ًإذٍ  الدكلة، ُب اإلقتصادية لتنمية كأداة الرىن

 .الشرعى احملظور َب الوقوع من خوفان  القانوف ىذا أحكاـ دبثل التعامل عن

                                                 
 – نيامي ،ََِٖ/َّ/ ُٔ: التاريخ. ِ- ُ الصفحة ،َِٕٓ: العدد. االلكًتكنية االقتصادية صحيفة أضبد، عمار موىوب،  ٖ

 . النيجر
 
 http://www.international.com, religious freedom report ٕٓٔٓ-niger. ٔٓ Nov ٕٓٔٔ.  

اأىيػُّ  يىا َُ   .ميًبُته  عىديكّّ  لىكيمٍ  ًإنَّوي  الشٍَّيطىافً  خيطيوىاتً  تػىتًَّبعيوا كىال طىيّْبنا حىبلال األىٍرضً  ُب  فبَّا كيليوا النَّاسي  هى

ا يىا  ُُ  ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا كىال ًمٍنكيمٍ  اضو تػىرى  عىنٍ  ذًبىارىةن  تىكيوفى  أىفٍ  ًإال بًاٍلبىاًطلً  بػىيػٍنىكيمٍ  أىٍموىالىكيمٍ  تىٍأكيليوا ال آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
ا  .رىًحيمن

http://www.international.com/
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 القانوف ىذا ًبدراسة يىعنوا أفٍ  الدكلة َب اؼبالكى اؼبذىب فقهاء من األمر يػىتىطلىب لذلك
نع كأيسسو  ضوابط ًبوضع فيو الشرعى اغبكم كإيضاح لبياف جادةن  دراسةن   كاإلستغبلؿ الظلم سبى
 التنمية عجلة دفع ُب كالقانونية الشرعية اعبهود يتكامل حىت. بالباطل الناس أمواؿ كأكل

 الذم األساسي العامل أفَّ  كما.ؾبتمعنا ُب الناس منو يعاىن الذل قرالف كؿباربةً  اإلقتصادية
 أحكاـ كإبعاد هتميش على كالدكلة الدين بُت الفصل مبدأ ؼبفعوؿ السليب التأشَت ُب أسهم
 الدكلة ُب اؼبذىب فقهاء ترؾ َب: يتمثل اؼبالكي للمذىب ًطبقان  العملية اغبياة عن الرىن

 ـبتصر: مثل اؼبذىب كيتب أمهات صفحات كبطوف متوف ُب كمتفرقا منتشران  الرىن أحكاـ
 العصر ييواكب دبا األحكاـ تلك من النظرل اعبانب صياغة بإعادة يقوموا كل كغَته، خليل

 العملية الناحية من اؼبسلمُت إستفادة عدـ ىذا موقفهم عن كقبم. الدكلة ُب كاؼبستجدات
 ىذا يومنا إيل اليوجد حيث بو، يعتنقوف ذلال ؼبذىبهم ًطبقان  الرىن ؽبم ينظم شرعي بنظاـ

 سواءن  كاحدةه  مؤسسةه  -اؼبسلمُت نسبة كثرة حيث من الدُّكؿ اؼبقدمة َب أنو رغم -النيجر ُب
. اإلسبلمية الشريعة كقواعد أيسسً  على الرىنية اؼبعامبلت بإجراء تقيـو حكوميةن  أـ أىلية

 حذقوا الذين األجبلء فقهائنا من يقتضي النيجر ُب الرىن أحكاـ عليو الذم اغبايل فاؼبوقف
 كصبع نعيشو، الذم العصر بًثوبً  بًإلباًسو كذلك بو، النهوض اػبربة ؽبم ككاف العلم ىذا

 تلك كعبلج حل ُب فمسانبة. ؿبكمة بصورة كصياغتو األحكاـ، تلك من كاؼبتفرؽ اؼبنتشر
 العمل تعوؽ اليت لعقباتا بعض إلزالة ؿباكلة ُب الدراسة ىذه تأٌب اؼبثَتة، اإلشكاليات

 حل ُب  الرىن نظاـ من الناس يستفيد حىت الرىنية، اؼبعامبلت ُب اؼبالكي باؼبذىب
 . العبادات ُب بو يعتنقوف الذم ؼبذىبهم ًكفقان  االقتصادية، مشاكلهم

- :البحث أسئلة. ٖ

- :السالفة اؼبشكلة تيفريضيها التساؤآلت عدة ىنالك

 اؼبالكية؟ عند الرىن مفهـو ىو كما النيجر؟ ُب دينيةكال اإلقتصادية اغبالة ىي ما -ُ

 الرىوف من اؼبالكية مواقف ىو كما الرىن؟ أحكاـ ُب اؼبالكي اؼبذىب خصائص ىي ما -ِ
 اؼبستجدة؟
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 شىرعتٍ  ككيف ؟(O.H.A.D.A) إفريقيا ُب األعماؿ قانوف تنسيق منظمة ىي ما -ّ
 ليومى؟ ُب ـََُِ لسنة ديسمرب ُٓ ةالصادر : ةاؼبوحد التأمينات قانوف ُب الرىن أحكاـ

 اؼبطبق ـََُِ لسنة اؼبوحد الرىن قانوف ك اؼبالكي اؼبذىب بُت اػببلؼ مواطن ىى ما -ْ
 اػببلفات؟ تلك ذباكز يتم ككيف النيجر؟ ُب

 

 -:البحث أىداف. ٗ

 .الذكر السالفة أسئلة عن جيبيي لً  البحث ىذا أىداؼ يأتى

 مراعاهتما، ينبغي فعليُت مصدرين بإعتبارنبا النيجر، ُب كالدينية اإلقتصادية اغبالة بياف -ُ
 .الدكلة ُب الرىن قانوف ينظم تشريع كضع عند

 لسنة ةاؼبوحدتأمينات ال قانوف ضوء على اؼبالكي، اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ مناقشة  -ِ
                                                                                                          .ُب مواده اؼبتعلقة بالرىن ـََُِ

 لسنة ةاؼبوحد تأميناتال قانوف ُبالنصوص القانونية اؼبتعلقة بأحكاـ الرىن  ربليل  -ّ 
 اؼبعتنق اؼبالكي للمذىب مطابق كبو على ىذا القانوف تطبيق إمكانية مدل لبياف ـ،ََُِ

 .النيجر ُب بو

ُب أحكاـ  إلتفاؽ كاإلختبلؼ بُت اؼبذىب اؼبالكي كالقانوفؿباكلة الكشف عن أكجو ا -ْ
 .اإلسبلمية من ىذا القانوف شرعية ألحكاـ الذم يتعارض مع الشريعة بدائلل ان هباد، إالرىن

 -:البحث أىمية. ٘

فيو، أفَّ موضوع الرىن يعترب من القضايا ذات األنبية البالغة، كقد اىتم بو  فبا الشك -ُ
صبلة كالسبلـ تطبيقان عمليان ناجحان ُب إدارة األزمات اإلقتصادية كطبقو الرسوؿ عليو ال

لتغذية  حيث انتقل اؼبعصـو صلى اهلل عليو كسلم إىل رضبة اهلل تعاىل كدرعو مرىونة. كالغذائية
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كما ىو النهج اؼبتبع    ،اؼبعونة الدكلية أك األفبية لطلب، دكف أٍف يدؽ جرس اإلغاثة من يعولو
 .ب اؼبدد الغذائي من ىنا كىناؾلٍ طى ًمٍن  األزمات الغذائيةكثَت ًمٍن   بالنيجر ُب إدارة 

 ىو النيجر، منها تعاين اليت الغذائية اؼبواد نقص ّٓأّة السبلـ سبيل أفَّ  عن الكشف -ِ
 القطاعي إلنقاذ اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ عليو ماىو غرار على الرىاف تشريع

 اؼبقاكيلُت سبويل من ىنالك اإلسبلمي البنك تنتهجها اليت سياسات مثل من بدالن . الزراعي
 .البعيدة األقطار من غَتىا أك الصُت من الغذائية اؼبواد الستَتاد بأمواؿ

 خصوص الرىن، أحكاـ ُب استجدت اليت اؼبستجدات أك نوازؿتزكيد الباحثُت بال -ّ
 من النيجر، ُب يعيشوهنا اليت التعلملية كالبيئة اإلقتصادية الظركؼ يسعفهم ل الذين بطبلال

 .     اؼبستحدثة الرىنيية بالقضايا االحاطة

 -:  البحث حدود. ٙ

 ُب كالدينية اإلقتصادية اغبالة على الضوء تسليط على البحث ىذا حدكد ينحصر       
 اإلقتصادية، اغبالة دراسة خبلؿ ًمنٍ  إذٍ . الباحث نظر ُب الرىن بعقد لعبلقتهما النيجر،

 بياف كأٌما. إنتاجها زيادة ُب دكران  الرىن يىلعب أفٍ  يبيكن اليت األمواؿ معرفة للقارئ يػىتىبُتَّ 
 تصلح أفٍ  يبكن اليت الديانة معرفة على بسهولة للبحث اؼبطلعي  يتوقف فمنو الدينية، اغبالة

 تشريع كضع عند عينيو نصب يضعو أف للمشرع ينبغي للقانوف، فعليان  أك ماديان  مصدران 
 دبناقشة الباحث يقـو ىذا، كبعد. الثابتة الدينية أحكاـ مع القانوف اليتعارض يلك الرىن،
 يعقب ٍب. كإنقضاؤه كآثاره، كإنشأه، مفهومو،: حيث من اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ
 ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف ُب الرىن ألحكاـ ربليلية بدراسة ذلك، البحث
 كإمبا الفقهية، اؼبذاىب كل يتناكؿ ال الدراسة ىذه أفَّ  إيل اإلشارة كينبغي. النيجر ُب اؼبطبق
 أنو إالَّ . النيجر ُب كاؼبواريث العبادات ُب بو معموال كاف الذم اؼبالكي اؼبذىب على تقتصر

 مسألة ُب مؤكدة علمية فائدة كجود عند األخرل اؼبذاىب أقواؿ استجبلب من مانع ال
 يقصر كإمٌبا الذكر، السالف القانوف كيلى  اليشمل البحث من ينالقانو  الشق أفَّ  كما. معينة
اؼبواد اؼبتعلقة علما، بأفَّ القانوف عاِب . الرىن بأحكاـ تعلقت يتال اؼبواد ربليل على فقط،
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 لؤلمواؿ التأميٍت الرىن كأما .ُِْ: إىل اؼبادة ِٗ: بالرىن بصفة عامة، إبتداء من اؼبادة
 .ِِّ ك َُٗ: اؼبادة مابُت تقع شرةتنم مىوادو  ُب ونظم القانوف فإفَّ  العقارية

 -:البحث منهجية. ٚ

- :التالية اؼبناىج البحث ىذا َب الباحث يستخدـ

 من اؼبوضوع جبزئيات اؼبتعلقة اؼبعلومات كصبع تتبع ُب ذلك كيتمثل: اإلستقرائي منهج
 جبمع ثالباح يقـو كما.ذلك ككبو كاغبديث، التفسَت ككتب اؼبعتمدة، اؼبالكية كتب

 ،ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف إتفاقية نصوص من القانوين ًبًشق اؼبتعلقة اؼبعلومات
 العلمية كاعبرائد آّبلت أفٌ  شك كال. باؼبوضوع الصلة ذات القانونية اؼبنشورات ككذلك

 .الصدد ىذا َب جانبها يغفل ال( اإلنًتنيت) العاؼبية العنكبوتية كالشبكة اؼبتخصصة

 القانونية كالنصوص اؼبالكي اؼبذىب ُب الواردة النصوص بدراسة كذلك: التحليلي جمنه
 معاين لبياف ربليلية دراسة اؼبوضوع، حوؿ القانوف فقهاء أقواؿ إيل باإلضافة الصلة ذات

 األمثل اغبل على اغبصوؿ بيغية كدكاًخلو عناصره على الوقوؼ ًّٔدؼ كأبعاده، النصوص
 .اليـو للقضايا

 الرىن، القانوف مع اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ مقارنة ُب ذلك كيتمثل: لمقارنةا منهج
 نصابو ُب الرىن أحكاـ كىضعً  ًمن البحث يتسٌت حىت بينهما اإلختبلؼ مكامن لتشخيص

 .الشرعي

- : الموضوع بهذا المتعلقة السابقة الدراسات. ٛ

 دكر إبراز ؽبدؼ ،ُِالدُّعىيلىج ؿبمد مبارؾ الدراسة ّٔذه قاـ" االسالمي الفقو في الرىن. "ُ
. اؼبالية اؼبعامبلت ؾباؿ ُب كالبيع، القرض، عىٍملية ييسىهل شرعيةو  كوسيلةو  كأنبيتو الرىن

                                                 
  
 االماـ جامعة – للقضاء العايل اؼبعهد"  الدكتوراة رسالة.  "اإلسالمي الفقو في الرىن ،(ـَََِ) الدُّعىيلج ضبد بن ؿبمد بن مبارؾ 

 .الوطنية فهد اؼبلك ةمكتب: الرياض ،(قَُْٕ) -بالرياض اإلسبلمية سعود بن ؿبمد



  

 

 مهمة، أهٌنا يرل اليت الرىن مسائل فاستقصى كاؼبقارنة، االستقراء منهج دراستو، ُب كسلك
 مناقشتو ُب كأدلتهم األربعة الفقهية اؼبذاىب كل آراء بذكر ذلك، ُب كمتعنيان  متوسعان 
 مقارنتو عماد كاغبنبلية، كالشافعية، كاؼبالكية، اغبنفية،: اؼبذىب جعل حيث. حبثو عبزئيات
 الذم القانوين أك التطبيقي اعبانب عن خاؿو  صىرًفةن، شرعيةن  دراستو جعل فبا. الرىن ؼبوضوع
 اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ باستقراء الباحث يقـو حيث. إلضافتو اؼبزمع البحث يسعى

 اؼبوحدة التأمينات قانوف الضوء على األحكاـ تلك مناقشة لغرض إالَّ، ليس فقط اؼبالكي
 مستهدفان . اؼبذكور اؼبذىب على القانوف ذلك من الرىاف نوازؿ لتأصيل ـ،ََُِ لسنة

 ل لعاؼبيةا األحداث أفَّ  كما. بالنيجر اإلقتصادية التنمية ُب كدكره الرىن أنبية مدل كمبيّْنان،
 دكف للحيلولة الناجع العبلج أفَّ  من رسالتو نتائج ُب يسجل حىت السابق، الباحث ييٍسعف
 االسبلمية الشريعة ُب كامنه  ـ،ََِٗ عاـ ُب كقعت اليت العاؼبية مالية أزمة مثل تكرار
اكؿ ما كىذا اؼبالكي، اؼبذىب ُب متمثلةن   ىذه نتائج ُب كادراجو استكشافو الباحث وبي

 .سالةالر 

 الدسوقي كامل صبحي – تناكؿ" التعثر من حمايتها و المديونية ضمان" - ِ    
 صيانة ُب الرىن دكر إظهار ؽبدؼ اؼبؤلىف، ىذا مواضع ضمن الرىن موضوع – ُّالسميدم

 اؼبسائل ُب النزاع ؿبل فييحرر اؼبقارنة، منهج على حبثو عرض ُب كسار. كالراىن اؼبرهتن ماؿ
 كاإلباضية كإلمامية كالزيدية، الظاىرية، اؼبذىب على يعرضو ٍب هاء،الفق بُت اػببلفية

 ييركز حيث لسابقة، مغايرة الدراسة ىذه يأٌب ٍب كمن. اؼبشهورة األربعة اؼبذاىب إىل باإلضافة
 الرىن أحكاـ يتتبع ٍب غَته، دكف اؼبالكي اؼبذىب على الشرعي باعبانب يتعلق فيما الباحث

 على القانوف ذلك تطبيق إمكانية مدل مبيّْنان،. بالنيجر اؼبطبق وحدةاؼب التأمينات قانوف ُب
 قانونيةو  شرعيةو  منظومةو  إلهباد كساعيان  ميهدفان . الدكلة ُب السائد اؼبالكي للمذىب مطابق كبو

 .بالنيجر اإلقتصادية التنمية عجلة كدفع الغذاء توفَت ُب يسهم الرىن، أحكاـ ُب متساصبةو 

                                                 
  
 اعبامعة دار: اإلسكندرية. اإلسالمي الفقو في التعثر من وحمايتها المديونية ضمان ،(ـََِٗ) السميدم دسوقي كامل صبحي 

 .للنشر اعبديدة
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 المعاصرة تطبيقاتو بعض مع مقارنة دراسة: االسالمي الفقو في ىنالر  أحكام"  -ّ  
 عاـ للماجستَت رسالتو حبث ُب ُْنعيم، ؿبمد بن أظبادم الدراسة ّٔذه قاـ" .ماليزيا في

 فاحصة نقدية دراسة تقدًن الدراسة، ىذه من اؼببغاة ىدفو ككاف. القاىرة جبامعة ـُٗٗٗ
 أفضلية مدل ليربز. الرىن ؾباؿ ُب ماليزيا ُب اعبارية اؼبستجدة، اؼبعامبلت بعض عن

 حاجات تلبية ُب اإلسبلمية غَت اؼبعامبلت من غَتىا على اإلسبلمية الرىنية اؼبعامبلت
 الزيدية كاؼبذىب األربعة اؼبذاىب فقهاء نظر كجهات استعرض حيث. اؼباليزم آّتمع

 تفيد نتيجة إىل دراستو، ؿخبل من كصل ٍب. حبثو ُب تناكؽبا اليت اؼبوضوعات ُب كاإلباضية
. الذىيب اغبلي على اؼبرىوف اليقتصر حىت ماليزيا ُب الرىن معاملة تطوير إمكانية إىل فحواىا
 كاسع االسبلمي الفقو أفَّ  كمعركؼ االسبلمي، الفقو ُب عامان  حبثو جاء ىذا مع كلكن

 فقهنا أحوجي  اكم التقنُت، ُب مطلوب بشكل اليسهم الدراسة من النوع كىذا. جدا كعريض
 ٍب اؼبكاين، النطاؽ حيث من لبحثو ـبالف البحث ىذا يأٌب ٍب كمن! التقنُت إىل االسبلمي

 النيجر ُب السائد اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ دراسة على الًتكيز كل الباحث يركز
 عند إجراؤه اعبارم البحث يقف كال. ىنالك اؼبطبق اؼبوحدة التأمينات قانوف الضوء على
ا فحسب، النقد حد  الدين قواعد مع يتبلئم الرىن، ُب متطابقو  تشريعي   جو   ػبلق يسعى كإمبَّ

 اإلقتصادية قضاياىم حل ُب كيسهم النيجر، أىل من العظمى الغالبية يعتنقو الذم
 .اؼبستفحلة

 ُب الرظبي الرىن بدراسة قاـ ،ُٓالداًن عبد ؿبمود حسٍت-ؿ" العقاري االئتمان"  -ْ   
 اؼبستحدثة اؼبعاملة ىذه إصباغ كحاكؿ االسبلمية، الشريعة مع مقارنة اؼبصرم اؼبدين وفالقان
 التحليل منهجىيٍ  كتابع. إسبلمية بصبغة كالقضاء الوضعي القانوف خلق من كانت اليت

 بتحليل يقـو ٍب اؼبصرم اؼبدين قانوف من بنصوص يأٌب كاف حيث ميؤلىفو، كتابة ُب كاؼبقارنة
 اؼبقارنة، ؼبنهج استخدامو كأما. عبلجها اؼبراد اؼبسألة حسب قانونيان  ليبلن رب النصوص تلك

 الرىن جواز عدـ أك جواز حوؿ كاختبلفاهتم اإلسبلمي الفقو فقهاء آلراء بسطو ُب فتمثل
                                                 

  
 -رالعلـودا كلية -القاىرة جامعة:القاىرة) اؼباجستَت، رسالة ،اإلسالمى الفقو فى الرىن أحكام ،(ُٗٗٗ) ؿبمدنعيم بن أظبادل 
 (اإلسبلمية، الشريعة قسم

  
 .اعبامعى الفكر دار: اإلسكندرية ،العقارى اإلئتمان ،(ََِٕ) عبدالداًن ؿبمود حسٌت 
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. الرظبي الرىن أحكاـ معرفة ُب يستزيد أف أراد ؼبن ميهمان  مدخبل الدراسة ىذه كييعترب. الرظبي
، إعًتاه حبثو فإفَّ  ذلك مع كلكن  -الرظبي الرىن -فقط كاحدان  نوعان  تناكؿ أنو حيث نقصه

 الرىن موضوع جزئيات ُب حبوث بإجراء لآلخرين يسمح دبا بالدراسة الرىن أنواع من
 اليت األحكاـ كمسجدات اؼبوضوع فيتناكؿ بو، القياـ الباحث مايريد كذلك. اؼبتبقية

 لتحسُت كدكره، الرىن أنبية مدل تيؤكد ٍلميةو عً  نتائجو  إىل الوصوؿ بغية فيو، استجدت
 .  النيجر ُب اإلقتصادية األكضاع

 زىراف لًفرج" اإلسالمية الشريعة في مقارنة دراسة: الرىن عقد أركان"  -ٓ     
 الناس بُت التعامل ُب كماوبـر ماوبل بياف الكتاب ؽبذا تأليفو ُب كاستهدؼ. ُٔالدمرداش

 حبثو كاقتصر. الشرعي احملظور دائرة من كىبرج اؼبعاملة ّٔذه عامليت من ذمة يربأ حىت بالرىن،
 ككاف. بو كاؼبرىوف كاؼبرىوف، الرىن، أطراؼ: من كل أحكاـ فتناكؿ الرىن، عقد أركاف على

ي  أنَّو ذلك ُب منهجو  الفقهاء كآراء مذاىب حبثو جزئيات من جزئية كل ُب بإيضاح ييبُتّْ
 الذم كالشموؿ بالعمـو اٌتصف حبثو أفَّ  إالٌ . راجحان  مايراه رجحيي  ٍب كمناقشان، مستددالن  فيها،
. ميتخًصص غَت عن ناىيك أحكاـ، من تضمنو ما إستعاب اؼبتخىصّْص على يشق جعلو
 الباحث ينوم ما كذلك كانقضاؤه، الرىن عقد آثار أحكاـ إىل يتطرؽ ل أنَّو عن فضبلن 
 اؼبالكي اؼبذىب على كمركزان  قتصران مي  ًبريمتو، نالرى دراسة ييعيد حيث. حبثو ُب كإضافتو تداركو

 األكضاع ربسُت ُب كأثره الرىن دكر استظهار ؽبدؼ. النيجر ُب اؼبفعوؿ السارم كالقانوف
 . الدكلة داخل اإلقتصادية

 الدراسة ُب لوًهً ًبدى  سعود أبو رمضاف أىدىلى " ٚٔ.والعينية الشخصية التأمينات"  -ٔ     
 ُب اؼبصرم القضاء أحكاـ من استجد ما على الوقوؼ ؽبدؼ تأليف،ال ًّٔذا الرىن موضوع

 النص فيذكر التحليلي، منهج للموضوع دراستو خبلؿ أبوسعود كاسخدـ. الرىن ؾباؿ
 فقهاء كجهة مبيٌنان  بتحليلها يقـو ٍب حكمها، بياف اؼبراد الرىنية باؼبسألة الصلة ذات القانوين
 حبثو، ُب بإهبازو  اإلسبلمي الفقو أحكاـ عرض اكؿح كما. ذلك األمر اقتضى إذا القانوف

                                                 
  
 .األزىرية اؼبعرفة دار: اإلسكندرية ،الرىن عقد أركان ،(ََِّ) زىراف فرج الدمرداش، 

  
  .اعبديدة اعبامعة دار: دريةاإلسكن ،والعينية الشخصية التأمينات ،(ََِٕ) السعود أبو رمضاف  
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 تعم حىت اإلسبلمية، كالشريعة اؼبصرم الوضعي التشريع أحكاـ بُت مقارنة الدراسة لتكوف
 اؼبذىب ُب الرىن أحكاـ كاستقراء لتتبع يتفرغ ٍب الكتاب، ىذا من الباحث يستفيد. الفائدة

 ـ،ََُِ لسنة اؼبوحد الرىن انوفق الضوء على األحكاـ، تلك مناقشة لغرض اؼبالكي،
 .النيجر ُب القانوف ىذا تطبيق كجدارة إمكانية مدل لييبُتّْ 

 إثباتها، مجاالتها، أحكامها، ُمقوِّماتها،: االسالمي الفقو في اإلستدانة"  -ٕ    
 من جزء ُب الرىن أحكاـ وبيي أبو حسن ؿبمد بُتَّ " ٛٔ.مقارنة فقهية دراسة. توثيُقها
 ينشد مثايل ؾبتمع إىل اإلسبلمي بآّتمع الوصوؿ دراستو من ىدفو ككاف. رةلدكتو  رسالتو
 كاؼبقارنة، كالتحليل، االستقراء منهج الدراسة ىذه ُب كانتهج. كاإلخاء التعاكف على أفراده
 آراء يبُت ٍب كوبللها فيشرحها مسألة، مسألة رسالتو أبوابُب  سائلاؼب يتناكؿ كاف حيث
 كتوثيقها االستدانة أفَّ  إىل فحواىا تفيد نتيجة إىل وبي أبو صلك     .فيها اؼبسلمُت فقهاء

 اإلجراـ، طريق ُب السَت من كذبنبو اغببلؿ، طريق يسلك أفٍ  على اإلنساف تيعوّْد بالرىن،
 أفَّ  اؼببلحظ من أنَّو إالَّ . اآلخرين حبب يشعر كذبعلو كاألماف األمن نفسو ُب تغرس ٍبَّ  كمن

 تطبيق طريق عن النيجر، ُب الفقر ؿباربة ؽبدؼ يأٌب الذم البحث ذاى عن زبتلف رسالتو
 اليت اؼبزارع زراعة ُب كذلك اؼبالكي، اؼبذىب ىدمّْ  على اؼبستقبل اؼباؿ رىن أحكاـ قواعد
 توافق رغم البحثُت بُت الفوارؽ كمن. كالدكاجن اغبديثة السمكية كاؼبزارع الرمّْ، على تزرع

 اإلسبلـ فقهاء آراء بُت فيو اؼبقارنة دار حيث بنفسها، الشريعة فقار  السابق أفَّ  اؼبناىج،
 اؼبذىب -الشريعة لًييقارف البحث ىذا جاء بينما قانوف، بأمّْ  صاحبو يربطو كل فقط،

   (.ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف) بغَتىا -اؼبالكي

 اإلسالمي الفقو في أحكام من عليها يترتب وما المرىون في العدل تصرفات" -ٖ   
 البحث ىذا أيجرًمى  اليت كاؼبشكلة ُٗ.قاسم عليّْ  ؿبمد عليّْ  -ؿ" الوضعي والقانون
 يكره فقد. اؼبسؤلية من كالتهرب كاؼبرهتن، الراىن بُت اؼبتبادلة التواثق عدـ ىي لعبلجها،

                                                 
  

 الدكتوراة، رسالة حبث. مقوماتها، أحكامها، إثباتها، توثيقها: اإلسالمى الفقو فى اإلستدانة ،(َُُْ) أبووبي  حسن ؿبمد  
 . اغبديثة، الرسالة مكتبة: عماف -كالقانوف الشريعة كلية-جامعةاألزىر

  
: اإلسكندرية .وما يترتب عليها من أحكام في الفقو اإلسالمي: رىونالم فى العدل تصرفات ،(ََِِ) قاسم على ؿبمد على 
 .اعبديدة اعبامعة دار
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 وحيازت نفسو الدائن أكيكره تلفو، يدعي أفٍ  خشية للمرىوف اؼبرهتن حيازة الراىن اؼبدين
 التوثق من الرىن مقصود اليتم اغبالتُت كليت كُب تلف، إذا الضماف ـبافة اؼبرىوف للماؿ

 أفَّ  الكاتب ىذا رأل ىنا كمن. معان  يرتضيانو عدؿو  يدً  على الشيء ىذا بوضع إالَّ  اؼبطلوب
 ُب فتٍ لً أي  اليت الكتابات أفَّ  رأل إذٍ  اغبيوم، اؼبوضوع ىذا ُب يكتب أفٍ  العلمي كاجبو من

 اؼبذاىب كتب من بالعدؿ اؼبتعلقة األحكاـ كاستقصى. عابرة بصورة إالَّ  لو يتعرض ل لرىنا
 إىل خراجوإك  الكتب شتات من اؼبوضوع ىذا مفًتقات صبع بذلك قاصدان  اؼبختلفة، الفقهية

ؽ. القارئ يفهمها بطريقة النور حيز  إطار ُب جاء السابق أفَّ  البحثُت، بُت رؽالطُّ  كمىٍفًتى
رل بينما. أعبلىا اؼبذكور ؼبشكلةا عبلج  اليت العيٍزلة على القضاء سبيل ُب اؼبزمع البحث هبي

 أفكار تتضافر حىتَّ  كذلك. بالنيجر الرىنية اؼبعامبلت ؾباؿ ُب اؼبالكي اؼبذىب يعيشها
 .ىنالك آّتع منها تعاين اليت الفقر لويبلت التصدم ُب كالشرعية القانونية

 إبراىيم بن عثماف-ؿ" اإلسالمية المصارف لدى المخاطر دارةإ في الرىن دور"  -ٗ   
 كسيلةن  الرىن عبعل اؼبناسبة كالطرؽ السبل ىذه، دراستو ُب ييربز أفٍ  غيٍرغيدك أراد َِ.غيرغيدك
 اليت اؼبخاطر بعض عن لتجنب اإلسبلمية، اؼبصارؼ ّٔا يستعصم أفٍ  يبكن فعالة، شرعية
 كاؼبعامبلت الفقو كتب من الرىن أحكاـ تتبع ُب قرائياالست اؼبنهج فانسلك. بأعماؽبا ربيط

 اؼبذاىب فقهاء آراء مناقشة ُب كالتحليل، اؼبقارنة منهج استخدـ ٍب. الفرعية كاؼبراجع
 ىذا. اإلسبلمية اؼبصارؼ بعض من عليها حصل اليت التطبيقية النماذج كربليل اإلسبلمية،

 على اإلستبيانات أسئلة توزيع من الباحث، ىذا ّٔا قاـ اليت اؼبيدانية الدراسة إىل باإلضافة
 إدارة عملية ُب للرىن الواقعية قاتيالتطب عن للكشف ماليزيا ُب اإلسبلمية اؼبصارؼ بعض

 تقيّْده لعدـ كالشموؿ، بالعمـو إتصف أنَّو حبثو على ييبلحظ ما أبرز كلكن. اؼبصرفية اؼبخاطر
 ما إذا اإلسبلمية، البنوؾ أعماؿ ُب الشرعية الفتاكل لتضارب بابان  يفتح فبا معٌُت، دبذىبو 
 أفٍ  سبق الذم حبثو مع أيضا إجراءه اؼبزمع البحث كيتغاير. الباحث ىذا دراسة قبحتٍ 
نو اعبارم البحث أىداؼ ينصب حيث ىدفو، أكردتي   بالنيجر، اؼبزارعُت مصلحة ُب كىدىٍيدى

 وطنلل العامة صلحةاؼب ققوبي  الذم األمثل بأسلوبً  بساتنهم زراعة ًمنٍ  يتمكنوا حىتَّ 
                                                 

  
: ماليزيا اؼباجستَت، رسالة ،اإلسالمية المصارف لدى المخاطر إدارة فى الرىن دور ،(َُُِ) إبراىيم بن عثماف، وُغرُغدُ  

 .كأصولو الفقو قسم ة،اإلنساني كالعلـو الوحى العلـو كلية العاؼبية، اإلسبلمية جامعة
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 أحكامو بدراسة الباحث سيقـو الذم اؼبستقبل اؼباؿ رىن طريق عن كذلك. كاؼبواطنُت
 .كالقانوين الشرعي منظور من اإلقتصادية كأبعاده

"  بعنواف الفرنسية باللغة منشورة باؼبوضوع، الصلة ذات علمية مقالة كىنالك، -َُ   
 المعانة ِحَدة لِتخفيف وعامل االقليمي االقتصادي لتكامل نموذجٌ : ٙ الوطني الطريق

 ؽبدؼ الدراسة، ىذه زانٍ وؽبيً يي  دبٍ عى  كعيسى يتً نٍ يػى  يتً نٍ بػي  عبد أجرل" ٕٔ.النيجر عن االحتباس
 عن اكتشفا حيث. بالدكلة اإلقتصادية األكضاع لتحسُت كدكره، ٔالوطٍت الطريق أنبية إبراز

 كاحملاصل اؼبعادف، من النيجر، ثركات كتصدير نقل ُب الطريق، ذاؽب اإلهبايب تأثَتال مدل
 النيجر ربطيت تال ةالوحيد الوصل نبزة الطريق، تلك بإعتبار كذلك. كاغبيوانات الزراعية،
 ُب كسلكا. النيجر كصادرات كاردات كإليها، منها يينقل اليت، ك البحرية اؼبوانئ ذات بالدكؿ
 اؼبعتمدة الدكرية التقارير من ببحثهما، اؼبتعلقة اؼبعلومات عبمع اؼبعلومات، صبع منهج حبثهما

 حيث من لدراستهما، ـبالف إجراءه اؼبزمع البحث يأٌب ّٔذا ك. الدكلة دكاكين كمن
 يبيكن شرعية كوسيلة الرىن دراسة ىو البحث ىذا من اؼبنشود اؽبدؼ إذٍ . كاؼبنهج األىداؼ

 أفٍ  على كذلك نقلها، قبل اإلقتصادية الثركات إنتاج كتنمية تطوير ُب ىامان، دكران  يلعب أفٍ 
 .كاؼبقارنة كالتحليل، االستقراء، منهج ىو الرسالة، ىذه ُب اؼبتبع اؼبنهج يكوف

 

 -:العام وىيكلو البحث خطة. ٜ

 يقتضيو حسبما كمطالبه  مباحثه  فصلو  كل كربت فصوؿو  ستة من البحث ىذا يتكوَّف
 .اؼبقاـ

 .العام لووىيك البحث خطة: األول الفصل

- :اآلٌب كيشمل
                                                 

  
 Abdou Bontianti et Issa Abdou Yonlahinza, “ La RN6: un exemple d`integration economique 

sous- regionale et facteur de desenclavement du niger”  les cahiers d`outres – mer, no ٕٗٔ -ٕٕٗ vol. 

(ٕٓٓ8) p. ٔ8٘ - ٕٓ8  
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 اؼبقدمة

 البحث إشكالية

 البحث أسئلة

 البحث أىداؼ

 البحث أنبية

 البحث حدكد

 البحث منهجية

 السابقة الدراسات

 في الرىن ومفهوم النيجر، في والدينية االقتصادية الحالة بيان: الثاني الفصل 
 .المالكي المذىب

 :مبحثُت على كوبتوم 

 .النيجر ُب كالدينية قتصاديةاال اغبالة: األكؿ اؼببحث

 .اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن مفهـو: الثاىن اؼببحث

 .المالكي المذىب في وانقضائو وآثاره، الرىن عقد إنشاء:  الثالث الفصل

 .مطلبُت كفيو. اؼبالكية عند الرىن عقد إنشاء: األول المبحث

 .اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن عقد أركاف أحكاـ: األكؿ اؼبطلب

  .اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن عقد شركط أحكاـ: الثاين طلباؼب
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 .اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن آثار: الثانى المبحث

 .اؼبالكية عند اؼبتعاقدين بُت فيما الرىن آثار: األكؿ اؼبطلب      

 .اؼبالكي اؼبذىب ُب للغَت بالنسبة الرىن آثار: الثاىن اؼبطلب

 .اؼبالكي ؼبذىبا ُب الرىن انقضاءي : الثالث المبحث

 .عند اؼبالكية تىبعيَّةو  بصفةو  الرىن انقضاء: األكؿ اؼبطلب

 .عند اؼبالكية أصليةو  بصفةو  الرىن انقضاء: الثاىن اؼبطلب

 .القانون في الرىن أحكام: الرابع الفصل

 .إفريقيا ُب األعماؿ قانوف تنسيق دبنظمة التعريف: األول المبحث

 .كأىدافها كىيئاهتا( ادااكى) منظمة  نشأة: اؼبطلب األكؿ

 . مََُِ اؼبوحدة التأمينات قانوف ُب رىن عقد أحكاـ: الثاني المبحث 

 .مََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات القانوف ُب كآثاره الرىن إنشاء: األكؿ اؼبطلب

 . ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف ُب الرىن آثار: الثاين اؼبطلب

 .ـََُِ سنة اؼبوحدة التأمينات قانوف ُب لرىنا عقد انقضاء: الثالث اؼبطلب

 .الرىن أحكاـ ُب كالقانوف اؼبالكي اؼبذىب بُت كاإلختبلؼ اإلتفاؽ أكجو :الخامس الفصل

 .كالقانوف اؼبالكية بُت كاإلختبلؼ اإلتفاؽ أكجو: األكؿ اؼببحث

 .الرىن أحكاـ ُب كالقانوف ةاؼبالكي بُت اإلتفاؽ مواطن: األكؿ اؼبطلب

 الرىن أحكاـ ُب كالقانوف ةاؼبالكي بُت اإلختبلؼمواطن : الثاين اؼبطلب
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 .ومقترحاتو البحث نتائج و النوازل،: السادس الفصل

 . وكمقًتحات البحث كنتائج النوازؿ،: األكؿ اؼببحث

 .ىاف كزبرهبها على اؼبذىب اؼبالكينوازؿ الرّْ  :األكؿ اؼبطلب  

 .ومقترحاتو البحث نتائج: خاتمةال  
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 الثاني صلالف

 النيجر في والدينية االقتصادية حالةال بيان 

 .المالكي المذىب في الرىن ومفهوم 

 .مطالب كستة مباحث ثبلثة على الفصل ىذا كوبتوم  

 .مطلبان وفيو النيجر في والدينية االقتصادية الحالة بيان :األول المبحث

 .النيجر إقتصاد مقومات: األول المطلب

 ُب تقع اغبايل، كاقعها ُب فقَتة ِِاإلقتصادية، دبواردىا غنية دكلة ىي ،النيجر :توطئة      
 قد النيجر يكوف اغبجم كّٔذا مربع، كمَََ،ِٕٔ،ُ: مساحتها كتبلغ  ِّ.افريقيا غرب

 ًمن عاؼبيان  كالعشركف الثاين اؼبركز وبتل إذ. اؼبساحة من الدكؿ بُت األسد نصيب على حصل
 يبلغ حبيسةن، دكلةن  كوهنا كمع. الشماؿ عن السوداف جنوب استقبلؿ بعد اؼبساحة حيث
 ملمََٔ-ََّ حوايل كاعبنويب، الغريب جزئها ُب اؼبوظبية األمطار ىبوط متوسط كمية

 ِْ.الببلد أجزاء باقي ُب أكتنعدـ األمطار ىذه تقل بينما سنويان،

 أبرز يقـو ميان قوٍ  اقتصادان  النيجر، الدكلة على كتعاىل سبحانو اؼبنعم اهلل أنعم كقد      
 كاألبقار األغناـ ُب اؼبتمثلة اغبيوانية كالثركة الزراعية، كاؼبنتجات اؼبعادف، على مقوماتو

 اؼبالية اؼبؤسسات نشاطات تباطر كإل. كالدكاجن السمكية الثركة على زيادة كاعًبمىاؿ،
 العقارات ءعاكً  كى  البنوؾ عن خاطفة نظرة استعراض ينبغي البحث دبوضوع العقارية كاألمواؿ

 . النيجر ُب

                                                 
  

 Manuella Desseauve et Moussa Ag assarid, “ Niger: Deux Journalists Français une Rebellion Touarégue et 

une Guerre de L`Uranium”, Veille de Presse – á L`Attention de Faustine Carrone, (ٕٓٓ8), P.ٗ. 
  

 Bara Gueye, Boureima Alpha Gado, Seyni Hama,  et  Mouhamadou Sall, “ De la Pauvreté en Afrique: 
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 The World Factbook “ Comparison:: Area – Niger”, Central Intelligence Agency,( On May ٔٓ, ٕٕٓٔ), P.ٔ-ٕ. 
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 -:النيجر في االقتصادية شرائح أىم

 . المعادن  .ٔ

 اليورانيوم   

 الصناعية، الدكؿ عليها تكالبت اليت اؼبعادين أنواع ًمن ىائلة كمية النيجر أيٍعطي       
، إنتاج ُب عاؼبيان  دكلةو  ثالث وبتل حيث  يكن كل. كاسًتاليا كندا من كل بعد اليورانيـو

 ًب فقد. اإلفريقية القارة للدكؿ نسبةبال اؼبعدف ىذا اسخراج ُب العهد حديث لنيجرا
 عملية بدأت ٍب سنوات، بثبلث الببلد استقبلؿ قبل أظاليك منطقة ُب اليورانيـو اكتشاؼ

 يومنا إىل التاريخ ذلك منذ الدكلة، صادرات قائمة اليورانيـو كتتصدر. ـُُٕٗالسنة االنتاج
 على ثمُتال اؼبعدف ىذا نعمة كمظاىر آثار ييرل ال كأنَّو يبدك لؤلسف ذلك، كمع. ىذا

 الدكؿ من الكهرباء من نورىا تقتبس الدكلة تزاؿ فبل مواطنيها، على كال بل النيجر،
 كأقامتٍ  بػىنىتٍ  النيجر، اليورانيـو دبناجم االنتفاع غبق اؼبالكة الشركة دكلة بينما. ِٓاعبوار

 الكبلـ بو أتىوًجي  ما كخَت. األكركبية القارة ُب بالطاقة اآلخرين سبد كأصبحتٍ  النوكية اؼبفاعل
 النيجرم اؼبواطن يىرل ال إذٍ . كاغبفر الغبار كلنا كاؼبفاعل، اؼبنافع ؽبم أفَّ  ىو اؼبهزلة، ىذه عن
 ًمن حُتو  بعد حينان  تأتيو اليت السوداء العواصف إالَّ  عنده، ييقاؿ الذم اليورانيـو آثار ًمن

 ِٔ.ماؼبناج

 .النفط   

 منح ًب ـُِٗٗ عاـ ففي ،ضخمة نفطية احتياطيات أرضها خبايا ُب النيجر سبتلك       
 كمىنىحتٍ . األمريكية أكيل ىانت لشركة دىجىاديك ىضاب منطقة ًمن النفط استخراج حق
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 كبدأت. الصينية الوطنية النفط لشركة التنقيب حق رخصة الحق كقت ُب أيضا الدكلة
 ِٕ.األكلية اؼبراحل بىعدي   يتخط ل االنتاج أفَّ  إالَّ  البًتكؿ، انتاج ُب فعبلن  األخَتة

 .الحجري الفحم   

 تنقيب شركة كسبتلك. اغبجرم الفحم بانتاج تقمن شركات ثبلث النيجر ُب يوجد     
 عن الكشف ًب كقد. النيجر ُب للفحم انتاجان  أكثر كنبا منهن، اثنتُت تشغيل حق فرنسية

 ُب البداية تتم أفٍ  اؼبنتظر من الببلد كغرب جنوب ُب اعبودة عايل الفحم من احتياطيات
 ِٖ.العاجل القريب ُب للخارج كتصديرىا استخراجها

 .والحديد الذىب  

 على كبناءن . النيجر ُب اؼبعديُت ىذين بتوافر اؼبؤكدة االستكشافية النتائج أكدت فقد       
 منجم أكؿ يعد الذم" َسِميَرة ىضبة" مىٍنجمى  للتعدين و،لًيٍبتاىكي  شركة أيقيمت النتائج تلك

 الصادرة الرظبية االحصائيات فإفَّ  ذلك كمع. اؼبعاصر النيجر تاريخ ُب الذىب عن للكشف
.  ؼ.س فرنك مليار ِٓ: بلغت الذىب صادرت قيمة بأفَّ  أفادت اػبارجية، التجارة من

"  عليها ييطلق اليت اؼبنطقة ُب النفيس ؼبعدفا ًمن احتياطيات على العثور على اػبرباء توقعيك 
 يتخط ل إذٍ  األرض، خبايا ُب فبليزاؿ اغبديد أما. للببلد الغريب اعبنوب ُب" الذىب حزاـ

 ِٗ.اآلف حىت االستكشافية اؼبراحل

 .الزراعية الثروة  .ٕ

 ستهبلؾاال لغرض الزراعية، احملاصيل بزراعة النيجر سكاف ًمن األعظم السواد يعمل     
 األمطار على تقـو الزراعة من نوع ىناؾ: النوعُت إىل الدكلة ُب الزراعة كتتنوع. أكالبيع
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 الزراعية الثركة البحث يقسم ذلك كعلى. اعبوفية اؼبياه من الرم، على تقـو كأخرل اؼبوظبية،
 يبدك حسبما الرىن، أحكاـ ُب آّموعتُت ىاتُت من كل الختبلؼ نظران  ؾبموعتُت، إىل

 . لبحثل

 .األمطار على زراعتها تقوم التي المحاصيل: األولى المجموعة

 كزبتلف نزكؽبا تتفاكت اليت اؼبوظبية األمطار على آّموعة ىذه احملاصيل زراعة تقـو      
 االعتبار ُب األخذ مع. أحد بو هنيتك ال بشكل كاؼبكاف، الزماف حيث من متباينا اختبلفا
 األمر، كاف كمهما. النيجر بنهر احمليطة كاؼبناطق اعبزر ؽبا رضتتع الىت الفيضانات مشكلة
 :اآلٌب النحو على بالنيجر ذبرم فالزرعة

 الدكؿ صدارة ُب النيجر جعل فبا الدكلة، ُب  زراعةن  الغذائية اغببوب ىوأكثر :لدخنا   
 السنوات بعض ُب الدخن كيغطى. كالعال بل اإلقليم، اؼبستول على للدخن اؼبنتجة

 على الكلي شبو االعتماد طعامهم ُب الشعب كيعتمد. اؼبزركعة اؼبساحة من% َٕوايلح
 َّ.للمواطنُت الرئيسي الطعاـ يعد الذم الدخن

 زراعتها يتم اآلف كحىت. اللوبياء للزراعة صاغبة شاشعة أراضي النيجر يبتلك: اللوبياء   
 النتاجها، قابلة الدكلة تولمس على كاسعة مساحات كجود رغم فقط، اؼبوظبية األمطار على
 اغببوب من الثاين الرقم ىي اللوبياء التزاؿ ذلك كمع. اعبوفية اؼبياه من الرمّْ  طريق عن

 ييصدر حيث كالتصدير، احمللي االستهبلؾ لغرض كذلك الدكلة، ُب زراعةن  أكثر الغذائية
 عن النظر بغض. فقط نيجريا إىل انتاجها من%  سبعُت إىل طبسُت بُت يًتاكح ما النيجر

  ُّ.نيجريا غَت أخرل دكؿ إىل تتوجو اليت التصدرات

 فإفَّ  النيجر، ُب كالذرة األرز، فيها ينتج اليت اعبغراُب احمليط لوحدة نظران،: األرز،والذرة  
 اهلل منح لقد. اعبمهورية أكباء ُب معان  زراعتهما عن الكاشفة األضواء بعض سييسلط البحث
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 اػبصوبة منتهى ُب طينة دوسو و ،بير تال ؿبافظيت ُب الغريب اعبنوب جزئها ُب النيجر تعاىل
 ادعت حُت حوؽبا، دكليان  خبلفان  بنين دكلة أثارتٍ  اليت اعبيٍزر ُب السيَّما. كالذرة األرز، لزراعة

 اعبنايات ؿبكمة أماـ الطرفاف فًتافعت. للنيجر ملكان  كليست ألراضها تابعة اعبزر تلك أفَّ 
 لصاّب ـ،ََِٓ/ ٕ/ُِ: بتاريخ القضية ُب احملكمة كحكمتٍ . ِّىامال ُب الدكلية
 فلو. ّّالنزاع ؿبل كانت اليت باعبزر النيجر باختصاص اغبكم منطوؽ جاء حيث النيجر،

 من دبايستهلك كلو النيجر لكفت األمثل بطريقة الغريب اعبنوب اعبزء تلك زراعة سبتٍ 
 الفيضاف تقضي الغالب كُب األمطار، على معتمدة تزاؿ ال االنتاج كلكن. كالذرة األرز،

 من قلق ىنالك كاف ؼبا الرمّْ  على قائمة الزراعة لوكانت بينما. البساتُت صبيع على
 موسم إذٍ . ؿبصوؿو  من بدالن  كاحدة سنة ُب منهما ؿبصولُت على اغبصوؿ كلتم الفيضانات،

 إىل اإلشارة اإلنصاؼ ضيكيقت. ّْالسنة ُب أشهر أربعة إالٌ  ماىي عليها يعتمد اليت األمطار
 الرم، طريق عن األرز النتاج الشعبية، الصُت مع بتعاكف بيذلتٍ  ؿبدكدةن  جهودان  ىناؾ أفٌ 

 إىل يبتد كل للغاية، ضيق نطاؽ ُب اعبهود تلك كانت حيث السكاف، غليل يشف ل لكنَّو
 لزراعة الصاغبة األراضي من العيٍشر ًتٍسع كلو يغطي كل بل عنهن، اغبديث سبقتٍ  اليت اعبزر
 توفَت ُب االستَتاد على اآلف حىت الكلي شبو اعتمادان  الدكلة يعتمد كلذا،. كالذرة األرز

 ُب األساسية األغذية من ييعترباف كاللتاف. كالذرة األرز من كلو  ًمن اؼبواطنُت احتياجات
 ّٓ.مباشرة الدخن بعد الدكلة

 منو، الطعاـ زيت استخراج لغرض رالنيج ُب السوداين الفوؿ يزرع: السوداني الفول
 الذم ُكْنِشي َشْينِ  حكم أياـ زراعتو ازدىرت فقد. السوداين الفوؿ زبدة على كللحصوؿ

 ك. الزيت من الذاتية كفايتها للدكلة كانت حيث ـ،ُٖٔٗ – ُْٕٗعاـ من الببلد حكم
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جىت الىت السياسات إىل ذلك يرجع  تلك ُب وداينالس الفوؿ لزراعة اؼبزارعُت تشجيع ُب هنًي
 عن الزائد تصدير ؽبدؼ. للغاية ؾبدية بأشباف اؼبزارعُت من احملصوؿ اغبكومة بشراء الفًتة،

 كنشي،  حكم على اؼبتعاقبة اغبكومات ؾبيئ مع كلكن. أخرل دكؿ إىل احمللي االستهبلؾ
 تستورد الدكلة كأخذت جدا، ملحوظ بشكل الببلد ُب السوداين الفوؿ زراعة تراجعت
 بُت رمضاف، شهر قبيل ـََُِ سنة الواقع اػببلؼ كُب. اػبارج من الزيت من اهتااحتياج
 قررت  ما عند كذلك. ألباب لؤلكيل عربة النيجرية التجارة كغرفة بنُت دكلة اعبمارؾ مصلحة
 أفَّ  التجارة غرفة فرأتٍ  بالنيجر، اػباصة الزيوت شاحنات  على إضافية رسومات اؼبصلحة

 بُت اػببلؼ كبلغ. الدكؿ عرب البضائع بعبور اػباصة الدكلية للمعاير ـبالف اإلجراء تلك
 دكلة مناء إىل بنُت من الزيت من شاحناهتا بتحويل النيجر اضطرت حىت ذٍركهتا اعبانبُت

 تستورد أمستٍ  السوداين للفوؿ مصدرة دكلة كاألحواؿ، اغباؿ مغَت اهلل كسبحاف.  توغو
 ّٔ.الراشدة القيادات اهلل رحم. اؼببلغ ىذا اغباؿ ّٔا بلغ أفٍ  إىل الزيت

 من عليو توقفت حسبما على كلكن الزيت، منها تصنع اليت النبتات من ىي: السسم  
 ينتجوف النيجر، ُب اؼبوجودة احملافظات من ؿبافظةو  أىايل بأفَّ  ييفيد ما ىنالك ليس معلومات

 بو كيستغٍت احمللي، ستهبلؾاال يكفي بقدر، يزرعوهنا اؼبزارعُت أفَّ  رغم. السسم ًمن زيتان 
فيها  اعبوفية اؼبياه اليبعد اليت بوباي، منطقة كيعترب. اػبارج ًمن السسم استَتاد عن الدكلة

 فبا كىذا. النيجر ُب السسم لزراعة اػبصبة اؼبناطق من ،بعشرة أمتار األرض سطح عن
 ُب ؽبا اؼبماثلة ناطقاؼب كباقي اؼبنطقة تلك ُب الرمّْ، طريق عن السسم زراعة بأفَّ  يربىن

 ّٕ.مناسبة جهود أدىن فيو بيذؿ إفٍ  فبيٍكن أمر الدكلة،

 بزراعة اعبمهورية، احملافظات بُت من مرادي ؿبافظة اشتهرت. "العزيز حبة" أو الجراف  
 و ،يرِ بِ الَ تِ :  مثل اعبراؼ، زراعة فيها تنتشر أخرل ؿبافظات ىنالك أفَّ  إالَّ . احملصوؿ ىذا
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 القارة داخل سواءن  اػبارج إىل اعبراؼ ًمن انتاجها من كبَتان  جزءان  النيجر ركيصد. رْ دَ نْ زِ 
 ّٖ.النيجر من اؼبنتج ؽبذا اؼبستوردة الدكؿ قائمة أسبانيا كتتصدر. خارجها أك اإلفريقية

 زراعة فيو يقـو النيجر، من معينا جغرافيا موقعان  بأفَّ  تشَت دالئل الباحث يعثر ل: القطن  
 ؿبافظة ُب كبتحديد الببلد كسط ك كمىرىاًدم، ديكسيو،: مناطق ثبلثة ُب إالَّ  اللهم. القطن

 أفٍ  ييستبعد كال. التقليدم بشكلو  كانت كإفٍ  اؼبواقع تلك ُب القطن زراعة تقاـ حيث ،ااىكى ط
 محافظة ُب السيما ذلك، إمكانية إىل الدراسات أشارت حيث الرمّْ  على زراعتو تقـو

 ككذلك. النيجر ُب اؼبناطق سائر عن اايَ غَ  منطقة ّٔا تتميز اليت اعبغراُب للموقع ،دوسو
 ىبوط كيبلغ الدكلة، ُب البفاضان  اؼبناطق أقل جعلها فبا ،ُٓك ُْ عرض خطي بُت كقوعها
  ّٗ.سنويان  ممََٔ فيها األمطار

 .الريِّ  أو بالسقي تزرع التي المحاصيل: الثانية المجموعة

 دكؿ إىل منها ان كبَت  قسطا كيصدر بكثرة، النيجر ينتجها اليت احملاصل أىم ًمن :البصل  
  أحده  الينكر كلكن. البصل بانتاج اعبمهورية، مستول على تاكل ؿبافظة كاشتهرت. العال

 حملافظة التابعة يمِ لْ غُ  إقليم يصل ل كإفٍ  جيّْدو، بشكل فيها البصل يزرع أخرل مناطق ًبويجود
 الرظبية االحصائيات كحسب. بير تالك ،وبايبك ،غايا ُب ماىو مثل كذلك .طَاوا
 فرنك"مليار ّ،ِْ كصىلتٍ  دببلغو  سيًجلىت البصل من الدكلة صادرات فإفَّ  ـََِٔلسنة

  َْ".ؼ.س

 بُت اؼبساحات تلك كتتوزع، الكساؼ النتاج صاغبة كاسعة مساحات لنيجر: الكساف  
. ُْالصحراء قلب ُب تقع اليت يساألغد ؿبافظة باستثناء إالَّ  اللهم بتفاكت، احملافظات صبيع
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 فرنك بلمليارات تستورد جعلها فبا جدا، ضعيلة الكساؼ ؿبصوؿ من الدكلة االنتاج كلكن
 اؼبتواضع الباحث نظر ُب االنتاج قلة سبب كلعل. الكساؼ دقيق من احتياجتها سنويان،
 اؼبزارعُت جعل افب. كالرعي الزراعة شوؤف ينظم كفعَّاؿ دقيق قانوين نظاـ كجود عدـ إىل يرجع

 اؼبساحة قدر إالَّ  الكساؼ من اؼبزارع يغرس أفٍ  يبكن ال إذ الكساؼ، الزرع عن يزىدكف
يطها أفٍ  يستطيع اليت  يرعى أفٍ  ًمن خشية مكلفة، شائكة بأسبلؾ أك خشبو  من بسورو  وبي

 ىنالك يكن إٍذل ،ناتاغبيوا نفث من ينجو قلَّما ذلك كمع. حظَتتو اؼبألوفة اغبيوانات
 ِْ.اؼبزارعُت تعويض ُب األنعاـ، أصحاب على تيطبق رادعة عقوبات

 اليت اؼبنطقة ُب كذلك ملموسة، بصورة ديفا محافظة ُب زراعتها يقـو: الرومي الففل  
 كمناسبة مرشحة أقاليم مراديك ،تالبير ،دوسو: ؿبافظة ًمن ككل". غي ادي ومى كي "  ب تسمى
 ّْ.الركمي الففل إلنتاج

. الشكر يستحق جبارة جهودا الطماطم زراعة ُب غايا محافظة سكاف يبذؿ:  الطماطم   
 حُت كل أكلها تػيٍؤٌب الطماطم بساتُت أفٌ  إالَّ  العضبلت، بقوة يزرعوهنا اؼبزرعُت أفَّ  كرغم

 كثَتان  اؼبزارعوف يعاين حيث اؼبنطقة، تلك ُب لتعليبها مصانع إقامة إىل يستدعي فبا. ىنالك
. الفساد إليها يسرع اليت الثمار من بطبيعتها كاليت الطماطم، ًمن جاهتممنت فساد مشكلة ًمنٍ 

 احملافظات صبيع بل احملصوؿ، ىذا إلنتاج صاغبة ىي فقط غايا تربة أفَّ  ىذا كاليعٍت
 ُب حىت النيجر ُب اػبضركات زراعة يتم حيث غبرثها، خصبة أراضي فيها اعبمهورية
 ْْ.الصحراكية يزاألغد محافظة قلب ُب تقع اليت الواحات

 .الحيوانية الثروة .ٖ

 عدد فةثاك كيكثر. كاعبماؿ كاألبقار، األغناـ، ًمن النيجر ُب اغبيوانية الثركة تتكوف       
 ُب بكثرة ملحوظة تواجده فإفَّ  اعبماؿ إالَّ  اللهم اعبمهورية، أقاليم كل ُب األنعاـ ىذه

                                                 
   Rosiaus  A. Assogba, Mesmin L. Hounkpe et Léon Hounsounou, “ Etude de Marché pour la Commercialisation du Gari au 

Bénin et dans la Sous -Region”, African Development Foundation(ADF), Union Communal des  Associations de Femmes  

D`adja –Ouere, (Mai ٕٓٓ8),P. ٘٘ -٘ٙ. 
  

 Gincarlo Pini et Vieri Tarchiani, “ Les Systems des Production Agro – Sylvo – Pastraux du Niger”, 

Centro Cittá del Terzo Mondo Politecnico Di Torino, Working Paper No. ٕٓ ( ٕٓٓ1), P. ٕٕ-ٕٗ. 
  

 Gincarlo Pini et Vieri Tarchiani, “ Les Systems des Production Agro – Sylvo – Pastraux du Niger”, 

Centro Cittá del Terzo Mondo Politecnico Di Torino, Working Paper No. ٕٓ ( ٕٓٓ1), P.ٔ٘ -ٔٙ 
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  البلزمة الصحة عايةالر  توفَت ُب ؿبمودة مساعي كىناؾ. تالبيرك ،تهاوىك ،أغديز: ؿبافظة
 أرجاء صبيع ُب األنعاـ كتعيش. اؼبطلوب اؼبستول إىل بعد تصل ل أهنا إالَّ  اغبيوانات، ؽبذه

 دكلة مع اؼبتبلصق حدكدىا عند تبلبَت ؿبافظة باستثناء كآمنو، مستقر أمٍت كضع ُب الببلد
 عصابات قبل من حُت بعد يناح االختطاؼ ػبطر ىنالك اغبيوانات يتعرض حيث. مايل

 جدير. آّاكرة مايل صبهورية ُب كادخاؽبا الرعات من قطيعات بغصب يقوموف مسلحة،
 دكؿل النيجر كيوفر. الدكلة صادرات من%ِِ يبثل اإلقتصادم الشريح ىذا أفَّ  بالذكر
. اإلقليمية األسواؽ ُب النيجرية األنعاـ على الطلب تزايد رغم األنعاـ، من احتياجتها اؼبنطقة
 إىل اللحـو تتوجو كما العاج، كساحل نيجريا، إىل اغبية اغبيوانات صادرات معظم كتتوجو
 اؼبسجلة الصادرات بلغ ـََِٖ العاـ فإفَّ  الرظبية اإلحصائيات كحسب .والمغرب غابون،

 اإلحصائيات تلك أفادت كما. اإلقليمية الدكؿ إىل تصديرىا ًب أٍنعاـو  رأس َّٖٔٗٗ:فيها
% ٓٗ تصدير ًب كقد ـ،ََِّ عاـ ُب جلدا 0َٔٓ0َِٕٓ إىل اعبلود من اؼبنتج ؿكصو 
 ْٓ.كخارجها اإلفريقية القارة داخل إىل اعبلود ىذه من

 .والداوجن السمكية الثروة  .ٗ

 النيجر، صبهورية أراضي من طوالن، كمََٓ الدكيل هنرالنيجر ىبًتؽ: األسماك      
 ال اؼبوجودة السمكية الثركة أفَّ  يبدك ذلك كمع. َمَراِدي ِبنْ وُغلْ  ،تشاد بحيرة إىل باإلضافة

 مزاريع إقامة كبو تتوجو الناس أفكار جعل فبا السمك، ًمن اؼبوطينُت الحتياجات تكفي
 شبارىا تيؤٌب اعبهود تلك كبدأت. الطرم اللحم انتاج ُب اغبديثة الزراعية النظم ًغرار على

 شييء السمك أفَّ  يتوقع شخص ماكاف فقديبا. تالبير ك ،دوسو ؿبافظيت ُب السيما فعبل،
 فعبلن، ذلك أثبتت التجارب لكن دكسو، ؿبافظة من بوباي إقليم ُب عليو اغبصوؿ يبكن

 ْٔ.حاليان  احمللية األسواؽ ُب أظباكها تباع اؼبنطقة ىذه كأصبحت

                                                 
   Etude Diagnostique sur L`Integration Commerciale, “ Niger: La Modernization du Commerce 

pendant un Boom Minier”, Programe du Cadre Intégré,(Décembre ٕٓٓ8). P. 8ٖ -8٘. 
  

 P. Parrel, Ali  et  T. Lazard, “ Le Devéloppement de L` Aquaculture au Niger: Un Example   D` 

Elevage de Tilapia en Zone Sahélienne” Revue Bois et Forêts  de Tropiques, No ٕٕٔ, ( ٕē 

Trimestere ٔ 8ٙ), P. 1ٖ. 
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 كقد. دكلةال رحاب صبيع ُب جيّْدة صحية حالة ُب فيعيشوف :والدواجن الطيور وأما      
 الدكؿ معظم ُب بقلق اؼبزارع مبلؾ أصابت اليت الطيور األنفلونز كباء شر من اهلل كقاىم
 خصوصا السكاف، طلب يغطي اإلقتصادم الشريح ىذا من اغبايل كاالنتاج. العال

 جديد، يـو كل صباح كترتفع تتزيد الىت السكانية لزيادة نظران  كلكن. كالغرغرة الدكاجن،
 الشريح ىذا ُب كالعرض الطلب يتماشى حىت الدكاجن، النتاج مزارع إقامة ُب َتالتفك ينبغي

  ْٕ.اغبيوم اإلقتصادم

 .والبنوك العقارية األموال   .٘ 

 حيث من العقارية، األمواؿ ملكية -النيجر ُب - القانوين الفقو قسم: العقارية األموال    
 العقار كملكية للعقار، اغبديثة ملكية إىل :العقارات األشخاص بو يناؿ الذم مصدر
 ضعيلة كنسبة كغَتىا اؼبنازؿ من اؼبدف ُب تقع اليت العقارات ُب يتمثل :فاألول. بالعادة
 ىي األمواؿ ىذه ُب اؼبلكية سند ك. اػباصة بأمواؽبم الناس يشًتيها اليت اؼبزارع من التذكر

 اغبق مصدر يكوف كقد. بالبيع العقار ملكية إليو انتقل الذم اؼبشًتم حبوزة الذم البيع ذيٍكر
...  اؽببة أك اإلرث، طريق عن الشخص إىل العقار يؤكؿ كأفٍ  البيع، غَت اغبديثة اؼبلكيات ُب

 بعد جيبلن  األكلُت األجداد ًمنٍ  األيسىر كرثتها اليت الزراعية البساتُت بو فيعٌت: الثاني وأما
،  ملك يكوف األعم الغالب كُب. الدكلة ساحةم إصبايل من% ُّ حجمها تبلغ كاليت جيلو
 تلك فرز يتم ل إذ الواحدة، األسرة أفراد بُت الشيوع على ملكه  بالعادة، للعقار االفراد

 العقار ملك ُب اؼبلكية السند ىي :المستقرة الحيازة أن   على التنبيو وينبغي. بعد العقارات
 إالَّ  اللهم. للبساتُت األسر ملكية مايثبت فيو وبرر رظبي سنده  شبتى  ليس إذ بالعادة،

 اغبكم يكوف فعندئذ. القضاء طريق عن حسمو كًب حوؽبا، خبلؼ ثب اليت العقارات
 ْٖ.العقار لتلك الرظبي السند ىو بو، اؼبقضي

                                                 
  

 M. Karimou et A. Atikou, “ Les Systems Agriculture – Elevage au Niger”, Reports from The 

Workshop on crop – Livestock Systems in the Dry Savannas of West and Central  Africa held at IIta, 
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 الوطنية األسهم فاصبايل األجانب، يبلكها النيجر ُب حاليان  البنكية األمواؿ معظم: البنوك   
 ،(ْٗأ.ع.ب بنك)  اؼبثاؿ سبيل على أخذنا كإذا%. ّْ يتجاكز ل البنوؾ أموؿ رؤكس ُب

 باقي كأما% . ْٕ ىو فيو(  َٓبلغوليز بنك) سهم أفَّ  قبد النيجر ُب البنوؾ أكرب ىو الذم
 ؾبموع كيقدر ُٓ.قليبل ينقص أك النسبة ىذه عن فيها األجانب سهم يزيد فقد البنوؾ
 إسبلمية كاحدان  كبنكان  التجارية، بنوؾ بتسعة رية،اعبمهو  ُب اليـو أعماؽبا يبارس اليت البنوؾ

 كقوانُت لتشريعات كفقا بالعمل ملزمُت اؼبصارؼ ىذه صبيع إذ  ِٓ.اؼبضموف ذبارية االسم،
 وبدد كل القركض ُب مصرعيو على الربا باب فتح كالذم اإلفريقيا، غرب لدكؿ اؼبركزم البنك
 للربا األدىن حد يكوف بأفٍ  يقضي انوففالق الودائع ُب كأما. األقصى أك األدىن حدىا
 االتفاؽ كالعميل للبنك هبوز ذلك كبعد فرنك، مليوف ٓ اؼببلغ الوديعة يصل أفٍ  إىل% 0ّٓ

 ّٓ.الفائدة سعر ربديد ُب

 باعتباره الدكلة، ُب االقتصادم الوضع من يسَت جانب عن البحث انكشف أفٍ  كبعد
 اغبالة بياف إىل ينتقل. التشريع سن ُب ؼبشرعا يىستلهمو أفٍ  ينبغي للقانوف ماديان  مصدران 
 ْٓ.اغبديثةالقانونية القديبة ك  النظم ُب للتشريع آخر ًفٍعليً  كمصدرو  ،نيجرال ُب الدينية

 

 

                                                 
  

 Banque  International pour l`Afrique au Niger  (BIA – NIGER) 
  

 BANQUE  BELGOLAISE . base` en BELGIQUE: 

 .لو مقرا البلجيكا من يتخذ دكليةو  بنوؾ ؾبموعة عن عبارة البنك كىذا
   Niger-“ Questions Générales et Appendice Statistique”, Fonds Monétaire International, Rapport du 

FMI no 21/2 ( Janvier 7002), p.6. 
 - نيامي ،ََِٖ/َّ/ ُٔ: التاريخ. ِ- ُ الصفحة ،َِٕٓ: العدد. نيةااللكًتك  االقتصادية صحيفة أضبد، عمار موىوب،  ِٓ

 الىيجر
  

 Niger-“ Questions Générales et Appendice Statistique”, Fonds Monétaire International, Rapport du 

FMI no 21/2 ( Janvier 7002), p.//. 
  

 كالسياسية كاالقتصادية الطبيعية العوامل ُب كيتمثل. القانونية للقاعدة ياؼبوضوع اؼبصدر ىو: للقانون الفعلي أو المادي المصدر   
 كتعترب. كجوىره القانوف مضموف بتحديد العوامل تلك كترتبط القانونية، القاعدة كضع ُب اؼبشرع يستلهمها اليت كالثقافية كالدينية كاعبغرافية

 نظرية ،(ََِٗ) منصور حسُت ؿبمد :انظر.  فرنسا: مثل اغبجاب إرتداء من اؼبرأة وبظر اليت الدكؿ القوانُت ُب ماديا مصدر الثقافة
 .ُٓٗص اعبديدة، اعبامعة دار: اإلسكندرية. القانون
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 . النيجر في الدينية الحالة بيان: الثاني المطلب

 ؿالدك  باقي شأف ذلك ُب شأهنا قانونان، علمانيةه  عيرفان، إسبلميةه  دكلةه : النيجر       
 التنصيص اؼبتعاقبة دساتَتىا توارثت كقد! اؼبخدرة اؼبواد ـرربك  اػبمر، بيحت اليت اإلسبلمية،

 عن اكأمَّ   ٓٓ.ؽبا الدين أم(  الييك) علمانية دكلة: النيجر بأفَّ  كقاطع، صريح بنص
. الوثنية إىل باإلضافة كاؼبسيحية، اإلسبلـ،: فهي الدكلة، داخل اؼبوجودة الدينية اؼبعتقدات

 النحو على القادمة، األسطر ُب الثبلثة اؼبعتقدات ىذه سيتناكؿ البحث فإفَّ  ذلك علىك 
  -:اآلٌب

 .النيجر في الوثنية  .ٔ

 رسوؿ قبل النيجر أىل إىل رسوالن  أرسل تعاىل اهلل بأفَّ  لنا، التاريخ الكتب يثبت ل     
 السائدة الديانة تكوف أفٍ  يػيتىوقع ٍبَّ  كمن. كالسبلـ الصبلة عليو عبداهلل بن محمد العاؼبية،
 أناس بوجود اإلنكار عدـ مع الوثنية، ىي اإلسبلـ، ؾبيئ قبل السابقة القركف ُب بالنيجر
 اآلف، حىت كالتزاؿ. قط حياهتم ُب غبجر يركعوا ل الفًتة، تلك ُب الفطرة على كانوا آخرين
 كيقدموف كاألكثاف، صناـاأل يعبدكف األصليُت، اؼبوطنُت ًمن جدان  قليلوف أفراد ىنالك

 حبيث اإلسبلمية، للتقاليد العامة اؼبظاىر صبغتهم قد منهم كثَتان  أفَّ  إالَّ . ألصنامهم القربات
 كيفعلوف اؼبسلموف، يصلي كما يصلوف إذٍ . معهم يتعايشوف الذين إالَّ  سبييزىم اليستطيع

 الرظبية إحصائيات كحسب. اؼبسلم يفعل كما كأضحية كعقيقة نكاح ًمنٍ  االسبلـ شعائر
ثبلف النصرانية،  مع الوثنية ةنسب فإفَّ   ٔٓ.اؼبواطنُت من% ِ دبجموعهما النيجر ُب سبي

 :النيجر في االسالم   .ٕ

 اعبليل الصحايب ىو النيجر، إىل اإلسبلـ نور شيٍعلىة حامل أفَّ  اؼبؤرخُت جيل يػيرىجح      
 سنة ٔٔٔب اؽبجرم كؿاأل القرف منتصف قبيل كذلك. الفهري القرشي نافع بن عقبة

                                                 
  

 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU NIGER. ADOPTEE LE( ٔ8 JUILLET ٔ    ), 

Art:ٗ. 
  

 U.S. Departement Of State. “ Niger, Bureau Of Democracy, Human Rights. And Labor. 

International Religious freedom”, Report November ٔ1, ٕٓٔٓ. 

http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/    4      .htm. (ٕٙ/ٖ/ٕٕٓٔ). 

http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/2010/148711.htm
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 عنو اهلل رضي عقبة كصل حيث. كالسبلـ الصبلة نبيّْنا كعلى عليو المسيح ميبلد من خلت
 كمن ٕٓ.النيجر الشرؽ مشاؿ ُب تقع اليت" َكاَوارَ "  منطقة إىل اإلسبلـ، بنور الوقت ذاؾ ُب

 اؼبناطق كل أنارت حىت اإليباف نور إىل الشرؾ ظلمات من الناس ىبرج اإلسبلـ أخذ ىنالك
 ًب كإمبا باؼباؿ، إغراء أك بالسيف قتاؿ بدكف. دكؿال عمر ُب كجيزة يعد فًتة ُب الدكلة ُب

 النيجر ُب اؼبسلمُت نسبة إرتفعت كقد. بو كقناعتهم حريتهم دبطلق بالدين الناس إعتناؽ
 تفيد إحصائية على الباحث يعثر كل%. ٖٗ إىل ـََُِ لسنة الرظبية إلحصائيات طبقان 
. الببلد ّٔا مرت نًٍعمة أك ًلًمٍحنة ميٍعتىنقيو عدد ُب تنازيلو  ّٔبوطو  تأثر النيجر، ُب اإلسبلـ بأفَّ 
 شوكة فإفَّ  ذلك كمع ٖٓ.النقص أالَّ  مرحلة بلغت قد ىنالك اؼبسلمُت نسبة أفَّ  على يدؿ فبا

 سبحانو اهلل بعد ذلك ُب الفضل كيرجع اؼبعاصر، عصرنا ُب النيجر ُب زادت قد اإلسبلـ
 ساىم كالذم -كاسعة رضبة تعاىل اهلل رضبو - ،ِكُيوتَ  أبوبكرىاشم/ الشيخ:  إىل كتعاىل،
ا. األكلُت اآلباء منذ عليو كجدىم ألنَّو اإلسبلـ، إىل الناس ربويل ُب أقوؿ ال كثَتان،  لو كإمبَّ
 لو كاف حيث. عليو اؼبعهود كجواىره ئمو دعا بعض على اإلسبلـ ترسيخ ُب الينكر جهود

 يشار كما. ٗٓاإلسبلمية الشريعة مع اليتبلئم الذم الطقوس بعض إزالة ُب البيضاء ادمأي
 تأسيسو إىل باإلضافة. النيجر ُب اعبمعة فريضة فيو يقاـ الذم اعبوامع كانتشار كثرة ُب إليو
 ملتقى أكرب يعترب الذم العالمي النبوي المولد حفل: من كله  -كيوت – مدينتو ُب

 ككذا بينهم، فيما اإليبانية ألخوة تقوية سنة، كل اإلفريقة غرب مسلمو وفي هبتمع اإلسبلمي
 فما الف دبائة فيو اهلل لكتاب اػبتمات عدد يعد الذم السنوي الكريم القرآن حفل
 السبلـ عليو الرسوؿ جناب تعظيم ىو اغبفلتُت، ىاتُت إلقامة اؼببغاة ىدفو كاف ك.... فوقو

  َٔ.اؼبؤمنُت نفوس ُب تهماؿبب كغرس عليو، اؼبنزؿ كالكتاب

                                                 
  

 .ُّ ص ،ٕثقافية كرقة العريب، إعبلـ زىراء: القاىرة. أفريقيا غرب في ياإلسالم الجهاد ،(ُٕٖٗ)  ؿبمد أضبد كاين،  
  

 U.S. Departement Of State. “ Niger, Bureau Of Democracy, Human Rights. And Labor. 

International Religious freedom”, Report November ٔ1, ٕٓٔٓ. 

http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/    4      .htm (ٕٙ/ٖ/ٕٕٓٔ). 
  

 اعبزائرية اعبمهورية ،" النيجر لحالة سوسيولوجية مقاربة: المجتمع تماسك في وأثرىا التيجانية ةالطريق"  ىاشم أبوبكر موسى  
 لئلخواف الدكيل اؼبلتقى خبلؿ اؼبربؾبة احملاضرات ؾبموع كاالتصاؿ، اإلعبلـ ليةخ كاألكقاؼ الدينية الشؤكف كزارة الشعبية الديبقراطية
    . أعبله اؼبذكور احملاضر كرقة من بعدىا كما ِ ص اعبزائر، – األغواط – ماضي بعُت ـََِٔ نوفمرب ِٓك ِْ ،ِّ: أياـ التيجانيُت

   Shally  Barnes, “ Religion, Social Capital and DeveLopement in the Sahel: The Niass tijaniyya in 

Niger”, Journal of International  Affairs, Spring/Summer ( 7002), Vol,67, No,7, P. 7/2. 

http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/2010/148711.htm
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 .النيجر في: النصرانية   .ٖ

 الغريب االستعمار مع جاء ما عند النيجرم، اؼبواطن فكر على ثقيبلن  ضىٍيفان  النصرانيةي  نزؿ     
 قركنان  االسبلـ قضت أفٍ  بعد ؾبيئها ككانت. الشرعي غَت مسلحان  دخوالن  الببلد دخل الذم
 أك الوزارم كرسي أقوؿ ال الكرسي، على تىرفعن ءه نسا:  الدكلة ُب اليانعة شبارىا يعطي

، نصو  أك بقرارو  الزائل الرئاسي  جزءن  كتيدير ُٔعرشها، على تًتفع مىًلكةن  كانت بل دستورمو
 رصاصالب رميان  قيًتلتٍ  اؼبلكة ىذه ألسف كلكن. ِٔاإلسبلمي تعايش ظل ُب الببلد ًمن ىامان 

 الفرنسي، الغريب اإلستعمار كىم اؼبرأة، ؽحقو  راية حاملي أيدم على جهاران  هناران  اغبي،
 أصبحوا ءىؤال أف ذبد ، ىذا كل بعد ك. اعبمهورية يراضأ خولود ُب النصرانية رافق الذم

ىمره  ىذا إفَّ . الببلد ُب اؼبرأة حقوؽ إىدار ُب اإلسبلـ إىل اإلهتاـ بًبناف دائما يشَتكف  ألى
  ّٔ!ميدكر؟ ًمنٍ  فهل عيجاب،

 حىت الدكلة ُب دخوؽبا منذ معتقدىم إىل اؼبوطنُت جذب ُب جاىدا النصرانية كيسعى     
 من أنَّو إالَّ . التنصَتية ـبططهم لتحقيق اإلغرائية، الوسائل شىت مستخدمُت ىذا، يومنا

 ُب حاليا، التنصَتية البعثات بعض بو تقـو اليت اؼبلموسة اعبهود قبهد أالَّ  دبكاف االنصاؼ
 تلك كلكن كالطبلب، الفقَتة الطبقة السيما للمواطنُت قيّْمة كمعونات خدمات تقدًن

قق ل اؼبساعي  مواطٍت إقباؿ بأفَّ  القوؿ لقائل غسا يست حيث النيجر، ُب اؼبنشودة ىدفها ربي
 كلعل. الصفر الدرجة إىل ىبطت قد الببلد، من اإلستعمار خركج بعد النصرانية إىل النيجر
 ىي كاإلجابةي، الدكلة؟ ُب لًنصارل تقوؿ اليت ؤيةاؼب بالنسبة جئت أين فمن إذان  يسأؿ سائبلن 

عت إذا% ِ الرظبية إلحصائيات كفقا قدرتي  اليت النصارل نسبة أفٌ  ، مع صبًي : مكونة الوثنيُتّْ
 ،دوشيك تيرى،: منطقة ُب للببلد، الغريب اإلستعمار أثناء النصرانية إعتنقوا الذين األفراد من

 النسبة، تلك من األعظم السواد كأما جدا، كقليلوف وطنال أبناء من فهؤالء مرادي، كمدينة

                                                 
  

 Sarauniya Mangu de Lugu                                                                                                                
  

 Eliane De Latour, “ Maîtres  de la Terre, Maîres de la Guerre”, Cahiers D` Etudes Africaines, Vol, 

ٕٗ No ٘, ( ٔ 8ٗ), P.ٕ1ٙ 
  

 Mahaman Alio, “ la dimension culturele de la resistance anticolonial au pays hausa”. 

http://www.leforumdufestival.com/texteٖ/docٕٔ.pdf (ٔ /ٖ/ٕٕٓٔ)                                                                                                                        

http://www.leforumdufestival.com/texte3/doc21.pdf
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 كغَتىم، ،توغوك ركنافاسوكب ،بنينك ،نيجريا من أتواٍ  الذين األجانب عن عبارة فهم
  ْٔ.األعماؿ ًمنى  ما عمل أك التنصَت لغرض النيجر ُب كاستوطنو

 مصدران  الدين رباعتبا الدينية، الةاغب من الكثَت من القليل ذكر قد البحث يكوف كّٔذا    
 اليتعارض حىت القوانُت، إصدار عند عينيو نصب اؼبشرع يضعو أفٍ  ينبغي للقانوف، فعليا

 ينطلق ىنا فمن. القانوف ييٍصدر أجلو من الذم آّتمع ُب الثابتة الدينية أحكاـ مع القانوف
 . اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن مفهـو لتوضيح اعبديد اؼببحث إىل البحث

 

   -:مطلبان وفيو. المالكي المذىب في الرىن مفهوم: انيالث المبحث 

 .عندالمالكية الرىن عقد تعريف:  األول المطلب 

 لًيىنوب عندؾ كيضع ما كىو. يػىٍرىيني  ،رىىىنى  :منو كالًفعل مصدره  العرب ليغة ُب الرىن  .ٔ
يى . منك أيخذ ما مناب  التصريؼ نى مً  مالكو فبنوع الدٍَّين، ُب ؿببوس ألنو رىنان، الرىن كظبًي

  ٓٔ.فيو

 الرىن: كلمة جمع

مع، ال اؼبصادر أفَّ : القاعدة       كيزكؿ األظباء، منزلة اؼبصادر تنزيل هبوز، استثناءن  أنَّو إالَّ  ذبي
"  رىنان " كلمة انتصاب يكن ل رىنان، عائشة عند رىنتي  قلت فإذا. الفعل معٌت اؼبصدر عن

 صبعها هبوز ىذا كعلى بو، مفعوؿ اأهنَّ  على منصوبة كانت اكإمبَّ  مصدره  أهنا  على

                                                 
     U.S. DEPRTEMENT OF STATE. “ Niger, Bureau Of De Mocracy, Human Rights. and Labor. International Religious 

freedom”, Report November ٔ1, ٕٓٔٓ. http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/    4      .htm. (ٕٙ/ٖ/ٕٕٓٔ). 
  

 ّج ،ِط اؼبصرية، اغبسينية اؼبطبعة: القاىرة ،المحيط القاموس ،(قُّْْ) الشَتازم يعقوب بن ؿبمد دينال ؾبد آبادم، الفَتكز   
 .َِّص ،ْ –

http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/2010/148711.htm
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مع اليت الًصيَّغ كىأىٍشهىر ٔٔ.كاألظباء  عباراهتم ُب الناس يتداكؽبا كاليت ،"الرىن"  عليها هبي
- :اآلتية الصيغ على صبعها ىي كقرائآهتم،

(. مقبوضة فرىاف:)تعاىل قولو عند ،"رًىاف: " على اؼببُت الكتاب ُب الرىن صبع كرد :أوال
 ٕٔ.كشيبةو  كعاصمو  نافعو : ًمن كل الصيغة ّٔذه أقر  حيث

 كثَت كابن عمرك أبو ّٔا قرأ إذٍ  ،"ريىينه : "بالصيغة الرىن صبع على الكرًن القرآف نزؿ: ثانياً 
 "ٖٔ.مقبوضة فػىريىينه : " تعاىل قولىو

 ٗٔ.كفلوس كفلس ،"ريىيوف: " على الناس عبارات ُب الرىن صبع جرل :ثالثا

 َٕ.كعبيد كعبد ،"رىًىُت: " العرب عند عليها الرىن صبع هبوز اليت الصيغ كمن :رابعاً 

 .الرىن: كلمة معاني

 اؼبعاين تلك ًمن اؼبقصود ييفهم أنَّو إالَّ . معاف عدة ّٔا كيعٌت العرب، عند الرىن كلمة ييطلق
- :معانيها كمن. الكلمة فيها كردت اليت اعبملة سياؽ خبلؿ ًمن

 نعمة: يقاؿ الثاين كمن القائم، الثابت يعٍت:  الراىن مراأل األكؿ كمن الدكاـ، ك الثبوت -
  ُٕ.دائمة أم راىنة اهلل

                                                 
  
 جامعة – للقضاء العايل اؼبعهد"  الدكتوراة رسالة.  "اإلسالمي الفقو في الرىن ،(ـَََِ) الدُّعىيلج ضبد بن ؿبمد بن مبارؾ: انظر 

 .ّٓ، صالوطنية فهد اؼبلك مكتبة: الرياض ،(قَُْٕ) -بالرياض ةاإلسبلمي سعود بن ؿبمد االماـ

 العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت العبيدم، الصادؽ كؿبمد الوىاب، عبد ؿبمد أمُت: احملقق. العرب لسان ،(ـُٗٗٗ) منظور ابن   ٕٔ
 .ّْٗ – ّْٖص ،ٓج ،ِط

 دار: بَتكت. البدرم مصطفى سال: احملقق. القرآن ألحكام امعالج ،(قُِْْ) األنصارم أضبد بن ؿبمد عبداهلل أبو القرطيب،   ٖٔ
 .ّْٗص ،ٓج ،ِط ،العرب لسان منظور، ابن. ِّٔص ،ْ-ّج ،ِط العلمية، الكتب

  
 .َِّص ،ْ-ّج ،ِط ،المحيط القاموس آبادم، الفَتكز   

 .ّْٖص ،ٓج ،ِط ،العرب لسان منظور، ابن   َٕ

 .ّْٗ-ّْٖص ،ٓج  ،ِط:السابق اؼبرجع منظور، ابن   ُٕ
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نتيو: يقاؿ اغببس، على الرىن كييطلق -  عاىدتو إذا كذلك عنده، حبستو: أم لساين، رىىى
 ؿببوسة أم". رىينة كسبت دبا نفس كل: " تعاىل قولو كمنو. بو كعدتو أك أمرو  على

   ِٕ.كعملها بكسبها

ا الرىن، كلمة اطبلقات كمن  -  ّٕ.العقد أك اؼبرىونة العُت ّٔا كييرادي  ييطلق أهنَّ

 ".الرىن"  مادة ِمنْ  اْلُمْشَتقة الُمْصطَْلحاتِ  َمْدُلول 

 بو فػىييعرب ،ارتهن أمَّا. الراىن اؼبدين جانب ًمن يصدر كىو رىنان، أعطى إذا ،رَىنَ : ييقاؿ - 
 .عادة الدائن جانب ًمن كيصدر الرىن، أخذ  عن

 األحواؿ غالب كُب. المرتهن ييسمىى كآخذه. الرىن أعطى الذم اؼبدين ىو الراىن، - 
 حبسو سواءن  ًلديٍنو كثيقة يكوف شيئان  لو يقدـ أفٍ  الراىن ًمن يطلب الذم ىو اؼبرهتن الدائن
ةً  الرُّىيوف ُب اغباؿ كماىي وببسو، ل أك عنده يٍستىجىدى

 مالو قدًنبت اؼبدين يتطوع قلَّمىا إذٍ . اؼب
 القرض على الوبصل أنَّو اؼبضطر اؼبدين تيىقن إذا إالَّ  اللَّهم. بذلك مطالبتو دكف رىناى،

 ْٕ.ييٍسًلفو مىنٍ  إهباد ُب رغبةن  نفسو، من الرىن بتقدًن طواعية فيتبادر بسهولة،

 ىُت،كر  اؼبرىوف، كالشيء اؼبرىوف، كاؼباؿ كاؼبرىوف، الرىن، :فتيسمى المرىونة العين وأم ا - 
 ٕٓ.كمرىونة كرىينة،

 :المالكي المذىب في الرىن تعريف     .ٕ

 ميتىًفقة كاؼبباين، األلفاظ ـبيٍتلفة تعرفات بعدة الرىن عقد كحديثان  قديبان  اؼبالكية فقهاء عٌرؼ 
- :منها كاؼبعاين اؼبضموف

                                                 
 القاموس اباذم، الفَتكز. ّْٗص ،ُط النفائس، دار: بَتكت. الوسيط النفائس معجم ،(قُِْٖ) اؼبختصُت من صباعة   ِٕ

 .َِّص ،ْ-ّج ،ِط ،لمحيطا

 .َِّص ،ْ-ّج ،ِط: السابق اؼبرجع آبادم، الفَتكز   ّٕ

 .ُِْ ص ،ُط العلمية، الكتب دار: كتبَت . واألصولية الفقهية بالتعريفات البرية إتحاف ،(قُِْْ)  وبي مراد،  ْٕ

 من صباعة. َِّص ،ْ-ّج ،ِط ،المحيط القاموس اباذم، الفَتكز. ّْٗ-ّْٖص ،ٓج ،ِط ،العرب لسان منظور، ابن   ٕٓ
 .ْْٗ-ّْٗص ،ُط ،الوسيط النفائس معجم اؼبختصُت،
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اللُّزيكـً  ًإىلى  رو صىائً  أىكٍ  الىزًـو  دىٍينو  ُب  أيًخذى  ميتىمىوّْؿه  ءه  شىيٍ : الرٍَّىني "  :الدردير تعريف
ٕٔ." 

 اغبق لًييٍستػىٍوُب باغبق كثيقةن  العىٍُت  اٍحًتباس الرٍَّىن مىٍعٌتى : " بقولو الوىاب عبد القاضي وعر فو
ٍنو ًمنٍ   "ٕٕ.ميشاعةن  أك كانتٍ  ميٍفرىدةن  الغرًن ًمنى  أخذه عندتػىعىذر. مىنىافعها أكشبن شبى

 مىاؿو  جىٍعلي :  " بالصيغة ،أدلتوو  المالكي الفقو مدونة كتاب في الرىن تعريف وجاء 
 " ٖٕ.كىفىائًوً  تػىعىذيرً  ًعٍندى  ًمٍنوي  لًيىٍستػىٍوًَب  دىٍينو، ُب  كىثًيقىةن 

 ُب قػىبيوالن  أكثر ىو ،اسحاق بن خليل شيخ الجندي بو َعر فو الذي التعريف ولكن
ًي ٍب كمن اؼبالكية، إىل اإلسبلمي الفقو ُب الكيتاب ميٍعظم كيػىٍنسيبو اؼبذىب  إىل البحث ليبى
يٍستىحدثة اؼبسائل  ًمن كثَت على ًلشيميولًو بو، األخذ

 بىٍذؿي : الرٍَّىني : "ىو كنىصيو. الرىن ُب اؼب
 "ٕٗ.حًبىقو  كىثًيقىةن  اٍلعىٍقدً  ُب  اٍشًتيًطى  كىلىوٍ  غىرىران  أىكٍ  يػيبىاعي  مىا اٍلبػىٍيعي  لىوي  مىنٍ 

 :الت  ْعرِيفِ  ُمْحتَ َرزَاتِ    

. كجو أمّْ  على ء شي لكل شخص كل بذؿ يشمل التعريف ُب جنسه ( بىذؿي ) فقولو       
 كمىنٍ  كآّنوف، فبيّْز غَت الصيب رىن عن بو احًتز التعريف ُب األكؿ قػىٍيدي ( اٍلبػىٍيعي  لىوي  مىنٍ ) كقولو

( يػيبىاعي  مىا) قولو. كليهما ؽبما يأذف ل اللذاف كالسفيو اؼبميز الصيبّْ  بذؿ ككذلك حكمهما ُب
 كأيٍجرة اؼبنفعة بذؿ: بو كأىٍدخىلى  ؼبسلم، كخمر بيعو اليصح ما بذؿ بو ٍخرىجى أى  ثاف قيد

 هبوز إذٍ . غَته أـ اؼبرهتن كىاف أى  سواء آخر شىخصو  على للمدين الثابت الدٍَّينً  كبذؿ اإلهبار،
  ثثال قيد( أكغىرىران : )قولو. اآلخرين على لو الذم ديييونىو ككذا أموالو، منفعة يبيع أفٍ  لبلنساف

 كيدخل رىنو، يصح فبل بو الينتفع كما النجسة كاألعياف غرر لغَت يباع ال ما بذؿ بو ىبرج

                                                 
: احملقق. مالك اإلمام مذىب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح ،(ـُٖٗٗ) أضبد بن ؿبمد بن أضبد بركات أيب الدردير،   ٕٔ

 . َّْ – َّّص ،ّج اؼبعارؼ، دار: القاىرة. كصفي كماؿ مصطفى

 ،ُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. المالكي الفقو في التلقين ،(ـُٗٗٗ) البغدادم عليّْ  بن ؿبمد أبو الوىاب، عبد القاضي   ٕٕ
 .ُِٓص

 .ِٔٔص ،ّج الرياف، مؤسسة: بَتكت. وأدلتو المالكي الفقو دونةم ،(ـََِٔ) الرضبن عبد الصادؽ الغرياين،  ٖٕ

 كأالده، البايب مصطفى: مصر. مالك االمام فقو في خليل مختصر ،(ـُِِٗ)  اؼبالكي موسى بن اسحاؽ بن خليل اعبندم،  ٕٗ
 .ُُٖص
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 قيد( كىثًيقىةن : )قولو. صبلحو يبدك ل زراعيو  كمحصوؿ غرر ذا لكونو  يباع ال ما بذؿ بو
. أكللحفظ لًتملك األمور ىذه ُب البذؿ ألف كالبيع،  كالوديعة األخرل العقود بو ىبرج  رابع

 ًمن ميعىُتو  مىبلغو  كبذؿ حق، غَت ُب كثيقة بذؿ بو ىبرج  التعريف ُب خامس قيد( حًبىقو : )ولوق
ٍيما الرَّىىائن ػًبيطىاؼً  كثيقةن، األمواؿ  كعيٍدكانان، ظلمان  خيًطفوا الذين الرىائن عن يػيٍفرًجوا كى
 َٖرىنهما فيجوز اؼبضمونة، كالعُت الدَّين،  القيد ّٔذا كيدخل

 كل من بيعو، يصح شيئان  كليزكمان  ًصحةن  البيع أىلية فيو من إعطاء ،الرىن: التعريف شرح
 كقطن غرر ذا لكونو بيعو اليصح ما بإعطاء  الرىن هبوز ك. عنو منهي غَت بو منتفعا طاىر

 كقع بأفٍ  يشًتط ل أـ القرض، أك البيع عقد ُب ذلك اشًتط سواءن  صبلحها، يبد ل شبرة أك
 ُب شيء ألنو غرره  فيو دبا أخذه فساغ كثيقة ًبغىَت مالو يدفع أفٍ  اؼبرهتن لدائن ألفَّ . تىطويعان 

 التػٍَّوثيق، سبيل على الدائن عند ؿببوسا اؼبرىوف اؼباؿ كيكوف. الشيء من خَت كىو اعبملة،
 اغبسي البذؿ اؼبالكية، عند بالبذؿ اؼبراد كليس. الراىن اؼبدين ذمة ُب الثابت حقو لضماف

ا  غَت الرىن ليشمل القبوؿ ك اإلهباب دبجرد وبصل كىو اؼبعنوم، اإلعطاء بو يقصدكف كإمبَّ
 ُٖ.الرىن انعقاد لصحة القبض اليشًتطوف أهنم حيث اؼبقبوض،

- :التعريف ىذا تضمنتو التي  المالمح أىم

 ُب كالشموؿ، بالعمـو يبتاز: بأنَّو اسحاؽ بن خليل تعريف إىل للناًظًر، القٍوؿي  ييستساغ    
 ككذلك مشاعان، ككونو أكدينا، عينا كونو كجواز مقبوض، أكغَت مقبوضا اؼبرىوف كوف ازجو 

 يشًتط كما الرىن أركاف معظم ذكر على  العبارة بصريح اشتمل كما غرر، فيو ما رىىىني  جواز
 ِٖ.فيو

 

                                                 
  

 جامعة – كالقانوف الشريعة كلية: قاىرةال ،اإلسالمي الفقو في والشفعة الرىن أحكام ،(ـََِْ)  اهلل عبد الفتاح عبد الربشومي،  
 .َُ – ٗ ص ،ِط األزىر،

 .َُّ – ََّص ،ّـ ،ُط اغبكمة، دار: دمشق. المالكي الفقو موسوعة ،(قُُّْ)  الرضبن عبد خالد العك،  ُٖ

  
 .ََّ ص ،ّـ ،ُط اغبكمة، دار: دمشق. المالكي الفقو موسوعة الرضبن، عبد خالد العك،   
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- :المالكي المذىب في وحكمو بالرىن التعامل مشروعية: الثاني المطلب

 كحضران، سفران  كاعبائزة اؼبباحة اؼبعامبلت ًمن الرىن أفَّ  على كخلفان  ان سلف اؼبالكية فقهاء اتفق
: عندىم ذلك ُب كاألصل. فيها تتحقق أفٍ  هبب اليت الشركط اؼبعاملة ىذه ُب توفرت مىت

 ّٖ.كاإلصباع  كالسنة الكتاب

 .  الكريم القرآن ِمن الرىن مشروعية أدلة    .ٔ

 ًإفٍ  كى : ) تعاىل قولو إىل الكرًن، القرآف ًمن الرىن شىٍرعيَّة إثبات ُب اؼبالكية يىٍستىند       
ديكاٍ  كىلىٍ  سىفىرو  عىلىى كينتيمٍ  اتًبان  ذبًى نى  الًَّذم فػىٍليػيؤىدّْ  بػىٍعضان  بػىٍعضيكيم أىًمنى  فىًإفٍ  مٍَّقبيوضىةه  فىرًىىافه  كى  اٍؤسبًي
.( عىًليمه  تػىٍعمىليوفى  دبىا كىالٌلوي  قػىٍلبيوي  آًٍبه  فىًإنَّوي  يىٍكتيٍمهىا كىمىن ادىةى الشَّهى  تىٍكتيميواٍ  كىالى  رىبَّوي  الٌلوى  كىٍليىتَّقً  أىمىانػىتىوي 
 تفسَته ُب القرطيب اإلماـ أكرده كما الكريبة األية ًمن الداللة كجو ك. البقرة سورة ِّٖ األية
 ب،عق كاألدياف األمواؿ حفظ ؼبصلحة  كالكتب اإلشهاد إىل الندب تعاىل ؼباذكراهلل: )ىو

 على العذر أحواؿ/ من كنص الرىن، ؽبا كجعل الكتب، من األعذاراؼبانعة حاؿ بذكر ذلك
 ذلك ُب كيدخل الغزك، لكثرة الوقت  ذلك ُب السيما األعذار غالب ىو الذم السفر
 كبالليل، الناس أشغاؿ كأكقات اغبضر ُب الكاتب فيو يتعذر كقت فرب. عذر كل باؼبعٌت
 داللة أما النص حيث من ىذا(  ْٖ.الرىن طلب يوجب عذر ًنالغر  ذمة على اػبوؼ كأيضا
 التوثيق، منو مقصود السفر ُب الرىن فإف اؼبعٌت حيث من اغبضر ُب الرىن جواز على األية

 ُب بو التوثيق جاز ككلما السفر، ُب إليها تدعو كما اغبضر ُب التػٍَّوثًيق إىل تدعو كاغباجة
 ٖٓ.الفرؽ إذ كالضامن، فيلكالك اغبضر ُب بو التوثيق جاز السفر،

 النبوية السنة في الرىن َمْشُروعية أدلة   .ٕ

                                                 
 دار: بَتكت. لك المسا أقرب إلى السالك تدريب شرح  المسالك تبيِّين ،(ـُٓٗٗ) مبارؾ آؿ ضبد زيزالع عبد اإلحسائ،   ّٖ

 .ْْٖص ،ّج ،ِط اإلسبلمي، الغرب

 .  ِِٔص ،ّ،جالقرآن ألحكام الجامع ،القرطيب   ْٖ

 .ِٕٔص ،ّج وأدلتو، المالكي الفقو مدونة ،الغرياف الرضبن عبد الصادؽ  ٖٓ
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 صلى اهلل رسوؿ أىٍحكاـ سىوىابق ًمن ًعدىة، أحاديث إىل اؼبالكى اؼبذىب فيقهاء اعتمد      
 على فمنها. اإلسبلمية الشريعة ُب الرىن مشركعية على مىٍغزىاىا، ُب  تىديؿ كسلم، عليو اهلل

 كلقد: "قاؿ عنو اهلل رضي نس أ عن صحيحو ُب البخارم ركاه ما: راغبص ال اؼبثاؿ سبيل
 كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل كمىشىيتي  بشعَت، درعو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رىن
سىًنخة ٖٔكإىالة شعَت خًببز

 كسلم عليو اهلل صلى ؿبمد آلؿ أصبح ما: يقوؿ ظبعتو كلقد. ٕٖ
 ُب اؼبالكية عليو استند الذم األحاديث من ك "ٖٖ.أبيات ةلىًتسع كإهنم أمشى، كال صاع إالَّ 

 اغبديث اؼبسلمُت، غَت مع حىت اؼبالية، ميعىامبلتو ُب بالرىن اؼبسلم يتعامل أفٍ  جواز الشرعية
.  وغيرىم اليهود عند الرىن باب: العنوف ربت صحيحو ُب البخارم اإلماـ ذكره الذم

ثنا: "يقوؿ ًبسىنىده كاغبديث  األسود عن ابراىيم عن عمش اال عن جرير ثنا حدَّ  قتيبة حدَّ
 طعاما يىهودم ًمن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اشًتل قالت عنها اهلل رضي عائشة عن

 تعامل قد كسلم عليو اهلل صلى النيب أفَّ  ىو اغبديث، ىذا ًمن  الداللة كجو "ٖٗ.درعو كرىنو
صصو، دليل ييوجد مال التشريع قاـم ُب دائما كالسبلـ الصبلة عليو كأفعالو بالرىن  كل ىبي
 .التخصيص يقتضي ما اؼبسألة ىذه ُب يوجد

- :اإلجماع   .ّ   

 عيلماء ًمن الصادر اإلصباع عن اؼبذىب، تاريخ ًمن يىوـو  ُب اؼبالكية عيلماء ىبىٍتلف ل       
 أيب: ًمن كله  توًبٍشرًعيى  قاؿ إذٍ . كاغبضر السفر ُب بالرىن التعامل جًبىوىاز اإلسبلمية، األمة

                                                 
 . األدىاف من بو يؤتدـ ما كقيل جامد، دسم كقيل الشحم، من ذيب أ ما كىي  بكسراؽبمزة اإلىالة  ٖٔ

 .الريح اؼبتغَت أم بعدىا النوف ككسر اؼبهملة بفتح سىًنخة  ٕٖ

 اؼبطبعة: مصر. البخاري صحيح ،(ـُِّٗ) اعبعفي بردزيو بن اؼبغَتة بن ابراىيم بن اظباعيل بن ؿبمد اهلل عبد أبو البخارم،   ٖٖ
ثنا ابراىيم بن مسلم حدثنا: الحديث ىذا تخريج ُب البخارم اظباعيل بن ؿبمد يقوؿ. ْٖص ،ِ-ُج ،ِط العثمانية،  ىشاـ حدَّ

 كسلم عليو اهلل صلى النيب اىل كمشيت بشعَت درعو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رىن كلقد قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن قتادة حٌدثنا
 .أبيات لتسعة كاهنم أمسى كال  صاع االَّ  كسلم عليو اهلل صلى ؿبمد آلؿ أصبح ما ؿيقو  ظبعتو كلقد سنخة كاىالة شعَت خببز

 .ْٗص ،ِ-ُج ،ِط: السابق اؼبصدر اظباعيل، بن ؿبمد البخارم،   ٖٗ
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 ؽًبذا ـبيىالف ًبقٍوؿو  األمة ًمنى  أحده  يىنفردٍ  كل. مالك مذىب كىو كأضبد، كالشافعي، حنيفة،
، ؾبيىاًىدي  إالَّ  اإلصباع،  َٗ.اغبضر ُب الرىن جواز ًبعٍدـ يػىقيوالفً  اللَّذافً  كالضَّحىاؾي

  -:المالكي المذىب في وُصَوره الرىن ألنواع التكليفي الُحْكم  .ْ

- :التمهيد     

يتىصىفح      
د اؼبالكية ًلكيٍتب اؼب  لغة ُب ييسىمى الذم الرىن ىو لىدٍيهم اؼبعركؼ الرىن أفَّ  هبى
 شخص أك اؼبرهتن الدائن يىدمٍ  على فيو اؼبرىوف حيازة يكوف كالذم. اغبيازم بالرىن القانوف
 إالَّ   ُٗ.منقوالن  أك عقاران  كاف سواءن  اؼبرىوف اؼباؿ طبيعة عن النظر ًبغىض العدؿ، ييسىمى أجنيب

 حكم مركز ربديد فإفَّ  ٍب كمن الرىن، ُب مستحدثة كصيوىران  نوعان  أضاؼ العملي الواقع أفَّ 
مل، قىوؿو  ُب يكوف أفٍ  الينبغي التكليفية، حكاـ األ بُت ًمن الرىوف ا ؾبي  األمر يقتضي كإمبَّ

اكؿ الذم نَّهجال ىو كذلك عنو، اغبديث عند الرىاف ًمن نوعو  كل حيٍكم بياف  البحث وبي
  .اؼبقاـ ييناسب دبا كاإلكتفاء اإلهباز خيان ميتىو  إتباعو،

 .الحيازي -بالرىن الحقوق توثيق حكم 

 كل سفر على كنتم كإف: )كعبل جل قولو ُب بالرىن اغبقوؽ بتوثيق كجل عزَّ  أمرىاهلل      
 قولو أفَّ : الكريبة األية من الداللة ككجو. ِّٖ األية البقرة سورة(.مقبوضة فرىاف كاتبا ذبدكا

 كإف: )تعاىل لقولو اعبزاء ؿبل ُب كقع بالفاء، مىقركف مصدر كىو رىن صبع" فرًىاف"  سبحانو
 ؾبراه، كهبرم األمر ييفيد اعبزاء، ؿبل ُب الواقع بالفاء اؼبقركف كاؼبصدر ،(سفر على كنتم

 اغبظ فيو لنا ما إىل رشاد كاإل للندب ىنا األمر كلكن. مقبوضةن  رًىانان  فارىنوا اؼبعٌت فيصَت
 أىًمنى  فىًإفٍ : ) تعاىل قولو كىي لو الصارفة القرينة ًلويجود للوجوب ال كالدنيا، للًدين كاإلحتياط

                                                 
. المالكية فروع في الذخيرة ،(ـََِٖ) اؼبصرم الصنهاجي الرضبن عبد بن ادريس بن أضبد العباس أيب الدين شهاب القراُب،   َٗ
 تبيين مبارؾ، آؿ ضبد العزيز عبد اإلحسائ،. ّْْص ،ٔج ،ِط العلمية، الكتب دار: بَتكت. الرضبن عبد أضبد إسحاؽ أيب: قاحملق

 .ْْٖص ،ّج ،ِط. المسالك

 دار: بَتكت. المالكي المدينة أىل فقو في الكافي ،(ـُِٗٗ) لسي ند األ ؿبمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن   ُٗ
   .َُْ ص ،ِط العلمية، الكتب
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نى  الًَّذم فػىٍليػيؤىدّْ  بػىٍعضان  بػىٍعضيكيم  أنو لىع األية دلت حيث. البقرة سورة ِّٖ األية( أىمىانػىتىوي  اٍؤسبًي
 أفٍ  اؼبدين فعلى ككفائو، اؼبدين أمانة على كاعتمد كالرىن كاإلشهاد الكتاب الدائن أسقط إفٍ 

وعد ُب ديوف من عليو ما ييؤدم بأفٍ  بو الدائن ظن حسن عند يكوف
ى
 تسويف بدكف احملدد اؼب

 ِٗ.إسقاطو جاز لىمىا كاجبان  ذلك من شيء كاف كلو أكفبيىاطلة،

 كليس بو، أكميتىربعا مىشركطا كاف سواء كاغبضر، السفر ُب جائز نالرى"  الغرياين،: يقوؿً 
 ُب الفتول استقر فقدٍ  ٍبَّ  كًمن. السابقة القرآنية األية بنفس ماقالو على كاستدؿ". كاجبان 

 أفٍ  كينبغي. كاغبضر السفر ُب كاإلباحة اعبواز ىو اغبيازم الرىن حيكم أفَّ  على اؼبذىب
 ّٗ.الرىن ُب إليها ييرجع اليت العامة القواعد دبثابة اغبيازم، الرىن أحكاـ يكوف

 باػببلصة تتوهبو ينبغي كلكٌنو الثاين، الفصل  عن اغبديث أهنى قد البحث يكوف كّٔذا   
 الرىن بإنشاء اؼبتعلقة األحكاـ عن اغبديث إىل الباحث ينتقل أفٍ  قبل منو، اؼبستنتجة

 .اؼبالكية عند كانقضائو، كآثاره،

 

  -:الثاني الفصل من ستخلصةالم الخالصة 

 كىبها فيما مكنونة غناىا كأفَّ  غنية، كانت الدكلة بأفَّ  الفصل ىذا من ييٍستكشف  -ٔ 
 اليت االقتصادية السياسات كلكن. الضخمة االقتصادية اؼبوارد من إيَّاىا كتعاىل سبحانو اهلل

 .العال دكؿ أفقر مةقائ أكائل من تصنف أصبحت حىت تقهقرىا كراء ىي الدكلة، ّٔا ييديركف

 تلك خوؿلد للرىن، اؼبالكية تعريف عليها الينطبق الدكلة ُب المعدنية الثروات جميع  -ِ
 على التشريعية النظم دأب الذم العاـ اؼباؿ من لكوهنا. لؤلفراد بيعو الهبوز فيما األمواؿ
 .التنفيذم أك التحفظي اغبجز ؾباؿ عن اػباصة، بالنصوص إبعادىا

                                                 
 صبحي السميدم،. ْٓٔص ،ُج مصر، هنضة دار: القاىرة. الكرًن للقرآف الوسيط التفسير ،(ـُٕٗٗ)سيد ؿبمد طنطاكم،   ِٗ

  .  ُْٔص اعبديدة، اعبامعة دار: اإلسكندرية. االسالمي الفقو في التعثر من وحمايتها المديونية ضمان ،(ـََِٗ) دسوقي كامل

  
 .8ٕٙص ،ٖج ،وأدلته المالكي الفقه مذونة الغرياوي،   
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 الريِّ  على زراعتها تقوم التي الزراعية، المحصوالت عليها تزرع التي اتالمساح  - ّ
 مسبقا، شبارىا كمية تقيّْم ُب اػبربة أىل تقارير على االعتماد يبكن النيجر، ُب السقيِّ  أو

 كالتعلوا مؤكد، شبو اؼبزارع تلك ؿباصيل نتائج ألفَّ . ينبت كلول كحيت صبلحها يبدك أفٍ  قبل
 اؼبذكورة األراضي تنتجو ما رىن جواز ُب شرعا مانع ال أنَّو كيبدك. اعبسيم الغرر درجة إىل
 ُب اؼبالكية أجازه  الذم الغرر، رىن تطبيقات ًمن ذلك ألفَّ . مستقببلن  احملاصيل من

 .  تعريفهم

 أحد من يقبل أالَّ  فييستحسن ،الموسمية األمطار على قائمة تهاجامنت التي المزارع وأما
. صبلحها بدك قبل البساتُت تلك تنتجها اليت احملاصيل بكمية تكهنو تو،خرب  كانت مهما
 بعض ُب اغباؿ ىو كما فيضاف فيحدث اغباجة فوؽ أكيهبط ينزؿ، ال كقد ينزؿ الغيث ألفَّ 

 إىل كصلت قد البساتُت، تلك تنتجها الىت الغبلت ُب الغرر درجة فإفَّ  ٍب كمن. النيجر أجزاء
 اؼبذىب ظاىر ـبالفة اػبصوص ىذا ُب ينبغي كلذا. كالشدة اعبسامة ُب قصواىا منتهى

 بعدـ اؼبذىب ُب القائل بالرأمّْ  كاألخذ. جسيما كلوكاف الغرر رىن جبواز يقوؿ الذم اؼبالكي
 على تيزرع اليت اؼبزارع منتجات لرىن ؿببلن  يكوف أالَّ  األكىل ًمن ك يسَت، غَت الغرر رىن جواز

 .         صبلحها بدك قبل النيجر، ُب اؼبوظبية األمطار

 ـبتلفة أمنية ظركؼ ُب تعيش مايل الدكلة مع اغبدكد عند اؼبوجودة الحيوانية الثروة  -ْ 
 تشريع ُب إعتبار ؿبل الظرؼ تلك أخذ كينبغي. النيجر ُب اغبيوانات باقي عن كمتدنية،

 خبلفان  حاليا، ةاعبغرافي اؼبنطقة تلك ُب الضاؿ اغبيواف رىن جواز عدـ ييستحسن إذ. الرىاف
 .  الشارد اغبيواف رىن جبواز القائل اؼبالكي للمذىب

 اليغطي الدكلة، ُب اؼبوجودة السمكية الثروة بأفَّ  السياؽ ىذا ُب البحث من يستننتج -ٓ
 السمكية مزارع إقامة كبو تتجو الناس أفكر فباجعل الطرمّْ، اللحم من اؼبواطنُت إحتياجات

 بوجود ييفيد تقرير على يعثر ل الباحث أفٌ  كما. اغبديثة سمكيةال الزراعة أساليب غرر على
 رىن جواز بقبوؿ التثريب أنَّو يبدك، ٍب كمن. الدكلة داخل والدواجن بالطيور ربـو ـباطر،

 الحديثة السمكية المزارع ُب اؼبالكية، اعتمده الذم عمومان  الغرر رىن أك اؼبستقبل اؼباؿ
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 بضماف ،ةحسن ضان ك قر  اعبمهورية أكباء ُب ؼبواطنُتا إعطاء جبواز كذلك. والدواجن
 على قائمة علمية دراسات إجراء بشرط. مستقببل الدكاجن أك السمكية مزارعهم ماستنتجها

 كتكيّْف لتقيّْمها كذلك. مستقببل ماستنتجها رىن أك رىنها اؼبراد للمزرعة سليمة، أيسيس
 .ّٔا احمليطة اؼبخاطر

 النيجر ُب البنوؾ أمواؿ بأفَّ  أفاد الذم الدكيل، النقد صندكؽ رتقري - ييًثَت أفٍ  ينبغي -ٔ
  -،%ّْ يتجاكز ل البنوؾ أمواؿ رؤس ُب الوطنية األسهم إصبايل إذ األجانب، يبلكها
 فائدة يدفع أفٍ  مسلمو  مدينو  فقَتو  على فيو ييفرضي  الرىن ُب تشريعان  ييسىن مىنٍ  ؼبصلحة: تساؤالن 

 ينبغي ماكاف فإنو كتعاىل، سبحانو اهلل وبرمو ل الربا أفَّ  جدالن  الوفرضن حىت!  ؿبرمة؟ ربوية
، بدكف أمواؿ دفع على فقراءه وبمل أفٍ  النيجر ُب للمشرع  تفضيل فيو ذلك، ألفَّ  مقابلو

 .الوطن فقراء على األجانب للمصاّب

 ُب اؼبسلمُت نسبة بأفٌ  أفادتٍ  اليت الرظبية، كتقارير إحصائيات على االستنادي  يبكن -ٕ
 ُب ليس إذ. النيجر ُب الرىن لقانوف ماديان  مصدران  اإلسبلـ عبعل ،%  ٖٗ كصلتٍ  النيجر
 قديبا نفسها األركبية الدكؿ فقدكانت العصر، بلساف يقاؿ كما الرجعية من شيئ ذلك

 الذم العصر ىذا ُب ّٔم اغباؿ كصل بل لقوانينهم، ماديان  مصدران  الدّْين من هبعلوف كحديثا
 أفٍ  اؼبشرع على هبب للقانوف فعليان  مصدران  الثقافة هبعلوا أفٍ  إىل يسعوف أهنم نعيشو

 الفرنسية الثقافة هبعل الذم فرنسا ُب: مثبلن  اغباؿ كما كذلك. التشريع كضع عند يستلهمها
 . العامة األماكن ُب للحجاب اؼبرأة إرتداء هبـر الذم قانونو ُب فعليان، مصدرا

 خبلؿ من إذٍ  الرىن، عقد أركاف بأحد الدينية اغبالة سةدرا بُت مؤكدة عبلقة كجود -ٖ
 اليت آّتمعات قبيل من النيجرم آّتمع أفٌ  بسهولة للقارئ يتضح الدينية اغبالة دراسة
 لعدـ. كإعطاءن  أخذا للرىن ؿببلن  اػبمر من أككمية خنزير حظَتة يكوف أفٍ  شرعان  فيها الهبوز
 . اؼبسلم اؼبرهتن أك لراىنا حق ُب ماالن  كاػبمر اػبنزير اعتبار
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 الثالث الفصل                            

 .المالكي المذىب في وانقضاؤه وآثاره، الرىن، إنشاء         

- : مباحث الثبلثة على الفصل ىذا كوبتوم   

 .  مطلبين وفيو. المالكية عند الرىن عقد إنشاء: األول المبحث 

 .المالكي المذىب في الرىن عقد ركانأ أحكام: األول المطلب 

 كالدائن الراىن اؼبًدين بىُت الًتاضي دبجرد ينعقد ًرضائي عىقده  اؼبالكية عند الرىن       
 .   كالصيغة بو، اؼبرىوف اؼبرىوف، اؼباؿ العاقداف،: أركاف أربعة توافر النعقاده كيلـز. اؼبرهتن

 . العاقدان: األول الركن

 بعض ُب أحكامهما اختبلؼ كلكن. الرىن عقد بإبراـ ييقوماف اللَّذاف افالطرف نبا: العاقداف
 .  بالدراسة طرؼً  كلى  يىٍستىفردى  أفٍ  البحث ًمن يىقتىضي العقد، فرعيات

- :وأىليتو الراىن المدين  .ٔ

 كال االستيثاؽ، سبيل على لدائنو مالو أعطى الذم اؼبرىوف اؼباؿ مالك ىو الراىن       
يزكف بل. فحسب اؼبدين شخص ُب اؼبالكية فقهاء عند ينحصر  كفيبلن  الراىن يكوف أف هبي
 ككذلك الغَت، عاتق على يقع بدين الوفاء لضماف مالو يقدـ الذم الشخص ىو ك عينيا،
 سىفوو  أك صغر ًمن عليو احملجور ماؿ  يرىن أفٍ  قاضيان، أك كصيان  أك أبان  كاف سواء للويل يصح

 الصغَت ماؿ الوصي يرىن كأف الوصي، أك الويل ؼبصلحة لرىنا كاف إذا أما ؼبصلحتو،
 كمفهـو ْٗ.اؼبالكية عند باطبلن  يقع الرىن فإفَّ  لنفسو استقرضو مبلغ مقابل عليو احملجور

                                                 
 دار: بَتكت. القاسم بن الرحمن عبد عن التنوخي سعيد بن سحنون رواية الكبرى المدونة ،(س.د)األصبحي أنس بن مالك   ْٗ

: قاحملق. على مختصر خليل الخرشي حاشية، (ـُٕٗٗ)ؿبمد بن عبد اهلل بن علي اؼبالكي  اػبرشي،. ُّٓص ،ْج العلمية، الكتب
 .ُِٕص ،ٔج ،ُط ،دار الكتب العلمية: بَتكت. زكريا عمَتات
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 يكوف فقد فقط، – اإلنساف – الطبيعية األشخاص على اليقتصر اؼبعاصر الفقو ُب الراىن
. كالبنوؾ العامة اؼبؤسسات: مثل اػباصة، أك العامة اإلعتبارية األشخاص ًمن شخص الراىن
 ًمن أىدؿى  كالى  اإلسبلمية، الشريعة فقهاء لدل غريبة اؼبعنوية، الشخصية فكرة تكن كل ىذا،
 أكؾبموعات األشخاص من جبماعات اػباصة، الفرًعيىة األحكاـ ًمن كثَته  ىناؾ أفَّ  ًمن ذلك

 سبيل فعلى. بالواجبات كالقياـ اغبقوؽ يلًتىلق آّموعات، تلك صبلحية تفيد األمواؿ، من
 أفَّ  كما لو، العائل الذم الفقَت نفقة عليو كهبب كاعبزية، اػبراج لو هبب اؼباؿ بيت: اؼبثاؿ
 ُب اإلسبلمي الفقو أفَّ  يعٍت ىذا ك. القضاء أماـ كتًتافع اؼبوقوفة األمواؿ سبلك الوقف جهة

ملو،  الشريعة ىبلع حيث العصر، قضايا من تعترب اليت اإلعتبارية، الشخصية بفكرة يأخذ ؾبي
 اؼبدين يكوف أفٍ  ًمن شرعان  المانع ٍبىَّ  كًمن. التكوينات ىذه مثل على القانونية الشخصية

  ٓٗ.اإلعتبارية األشخاص أحدي  أك -اإلنساف – طبيعيا شخصا الراىن

- : الراىن أىلية    

 تصرؼ أك بعمل للقياـ شرعان، الراىن اؼبدين صبلحية ىي: ىنا الراىن بأىلية اؼبقصود       
 عقد إلبراـ أىبلن  ليكوف الراىن، ُب اؼبالكية يتطلبها اليت كاألىلية ٔٗ.اؼبالية التصرفات من

 صحيحان  رىنو يقع كالزمان، صحيحان  بيعو يقع مىن فكل بالبيع، التصرؼ أىلية ىي الرىن،
 يىقـو الذم ىو الشرعي فبثلو فإفَّ  ،إعتباريان  شخصان  الراىن كاف إذا كأما. اؼبذىب ُب كالزمان،

عل األىلية عوارض ًمن عارضه  ىنالك يكن مال. عنو نيابة العقد بإبراـ  اؼبعنوم الشخص هبى
ثلو الذم مثل تلك يبي

ي
 شىرطا الراىن ُب اؼبالكية كيىشًتط ٕٗ.بالبيع التصرؼ ُب األىلية عدًن اؼب

 دٍين ُب يرىن أفٍ  عندىم للمريض زهبو  فبل اؼبرض، عدـ كىو البيع، عاقد على زًيادة آخر
 ٖٗ.الورثة عن أموالو بًتهريب ذلك ُب ييتهم ألنو مرضو، عن سابق قدًن

                                                 
 .ِْْص اؼبعارؼ، منشأة: اإلسكندرية. الحق نظرية ،(ـُٖٗٗ)  حسُت، ؿبمد منصور،  ٓٗ

ٗٔ   ،  ،ُج اإلسبلمية، درماف أيـي  جامعة: درماف أيـي . السوداني المدنية المعامالت قانون شرح ،(ـُٓٗٗ)  صبلح ؿبمد عليُّ
 .ّٔص

 .ُِٕ – ُِٔ ص ،ٔج ،ُط.  خليل مختصر على الخرشي حاشية اؼبالكي، علي بن اهلل عبد بن ؿبمد رشي،اػب  ٕٗ

: احملقق. خليل مختصر لشرح الجليل مواىب ،(قُُْٔ)  اؼبغريب الرضبن عبد بن ؿبمد بن ؿبمد اهلل عبد أبو الرُّعىٍيٍت، اغبطَّاب  ٖٗ
 .ّٖٓص ،ٔج ،ُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. عمَتات زكريا
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 .وأىليتو المرتهن الدائن   .ٕ

  كيىتمثل. االستيثاؽ سبيل على دىٍينو ميقابل ُب اؼبرىوف اؼباؿ آخذ ىو اؼبرهتن الدائن        
 شخصا اؼبرهتن طىرؼي  يكوف الزمن ىذا ُب األعم البالغ كُب. كًكيلو أك نفسو اؼبرهتن ُب ذلك

 ّٔذا يقوموف الذين ىم -البنوؾ – اؼباؿ بػيييوت ُب ميتمثلة اؼبالية اؼبؤسسات أفَّ  حيث معنويا،
جتمعات ُب الدَّكر

ي
 ىي الرىن، عقد ًلمباشرة اؼبرهتن طرؼ ُب اؼبطلوبة كاألىلية. اغبىضرية اؼب

. اؼبرهتن أىلية النعداـ ضده الرىن نفاذ بعدـ يدفع أفٍ  َتللغ كهبوز باألمواؿ، التصرؼ أىلية
 كسب لو هبوز طاؼبا الرىن ًلمباشرة األىلية فيو فػىييفًتض معنويا، شخصا اؼبرهتن كاف إذا كأما

 ٗٗ.اغبقوؽ

- : المرىون المال: الثاني الركن

 أفٍ  كيصح. الرىن عقد ُب الدائرة كمركز األساسي العنصر ىو اؼبرىوف، اؼباؿ ييعترب       
 اغبق منافعو ًمن أك شبنو، أكًمن منو، يستوَب أفٍ  يبيكن كيلما اؼبالكية عند مرىونان، يكوف

 اغبقي  أيخذ بو، اؼبرىوف اغبق ًجنس ًمن اؼبرىوف اؼباؿ كاف فإذا. االقتضاء عند بو، اؼبرىوف
 أك عقاران، أك عرضان، كاف إذا شبنو، ًمن اغبق كاٍستيوُبى  بًيعى  جنسو غَت من كاف كإفٍ  منو،

 كذلك ذاتو، من ال اؼبرىوف منافع من اؼبالكية عند بو اؼبضموف الدين ييستوَب كقد حيوانان،
 أك البستاف تلك يباع أفٍ  دكف دارو، أك بستافو  أجرة من بو اؼبرىوف الدين يستخصم كأفٍ 
"  ىو اؼبالكي اؼبذىب ُب اؼبرىوف ضابط أفَّ  إىل السياؽ ىذا ُب اإلشارة كينبغي ََُ.الدار
 اإلستيثاؽ ىو الرىن، مقصود ألف". رىنو هبوز لًغررو، بيعو الهبوز أكما بيعو هبوز ما كل

 كيتحقق. بالتزاماتو الراىن اؼبدين يف ل إفٍ  اؼبرىوف، شبن من استيفائو إىل لتوصل بالدين،
 َُُ.لغرر بيعو الهبوز كما بيعو، هبوز ما بكل ذلك

                                                 
 دار: بَتكت. شاىُت السبلـ عبد ؿبمد: احملقق. الصغير الشرح على المسالك ألقرب السالك بلغة ،(قُُْٓ) أضبد الصاكم،  ٗٗ

 .َُٗص ،ّج ،ُط العلمية، الكتب

 .َّٔص ،ّج وأدلتو، المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ََُ

 اؼبلقب ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد: احملقق ،الكبير الشرح على وقيس الد حاشية ،(ـُٔٗٗ) عرفة بن أضبد بن ؿبمد سوقي، الد   َُُ
  .ّٕٓ،صْالعلمية،ج الكتب دار: بَتكت. بعيليش
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- : مالكيةال عند رىنها يجوز التي األموال طبيعة  .ٔ

بلن  يكوف أفٍ  جواز ىو اؼبالكي، اؼبذىب ُب العاـ األصل       ًمن بيعو هبوز كلما لًلرىن ؿبى
 العقارات ًمن اؼبرىوف يكوف أفٍ  ذلك ُب كيستوم. رىنو هبوز فبل بيعو، هبوز كماال األمواؿ،

 بذاهتا عيَّنةم ًقيميَّة اؼبنقوالت ىذه كانت سواء. كالدكاب كالبضائع اؼباديَّة اؼبنقوالت أك
 كرىن اؼبشاع، رىن عندىم يصح كما. كالقطن كالغبلؿ افرازىا بعد مثليَّة أك كالسيارة

 اؼبدين من فيها الثابت للحق اؼبمثلة الوثيقة بتسليم ذلك كيتم الدين كثيقة كرىن اؼبنفعة،
 رىن ُب اؼبالكية كيىشًتط. السَّندات عدـ عند بذلك باالشهاد أك اؼبرهتن الدائن إىل الراىن
 بِأنْ  يصلح الذي المال بيان في المالكية عند الوارد النصوص وِمن. عليها الطٍَّبع النُّقود
 يصح شيء كل رىن كهبوز اؼبرىوف ُب: األكىل اؼبسألة"  :ُجَزيّ  ابن ماقالو مرىوناً، يكون
 نرى كهبوز حنيفة، أليب خبلفان  اؼبشاع رىن كهبوز كالعقار، كاغبيواف العركض من سبلكو

 بدء قبل التمر كرىن للشافعي، خبلفان  الدين رىن كهبوز عليها، طبع إذا الدنانَت
 "َُِ.صبلحو

 كماال رىنو، هبوز األمواؿ من بٍيعو هبوز كيلما: " تقوؿ اليت القاعدة ِمن اإلستثناء      
 فيها، غىرىرو  ًلويجود الرىن، عقد كقت بٍيعها الهبوز أموالن  ىنالك". رىنو هبوز فبل بيعو، هبوز

 بشيء كىلىو حقوقهم بتوثيق للعباد تساؿبان  األمواؿ، تلك رىن أجاز اؼبالكي اؼبذىب أفَّ  إالَّ 
، فيو  المال خوؿلد قوسان  فتح اإلستثناء، كىذا. الشئ ًمن خَته  اعبملة ُب شيئان  ألفَّ  غىرره

 َُّ.اؼبالكية عند رىنها هبوز اليت أمواؿ ُب ،الغائب والمال المستقبل

 

 

 

                                                 
 .َِٔص اغبديث، دار: القاىرة. اؼبنشاكم اهلل عبد: احملقق. الفقهية القوانين ،(ـََِٓ) أضبد بن ؿبمد القاسم أيب جيزىٌم، ابن   َُِ

 ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ّٖٓص ،ٔج ،خليل مختصر شرحل الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   َُّ
 .ّٕٔص ،ْج
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 -:المستجدة الرىون ُصَور فيها َظهَرتْ  يالت األموال    .ٕ

بلن  تكوف أفٍ  اؼبذىب أجاز أمواؿ عدة ىينالك   بشئ كلو ابدراسته البحث يىهتم لًلرىن، ؿبى
 تلك رىن على زبرهبها البحث وباكؿ الرىن، ُب ميٍستحدثة صيوىر ًلظيهورً  اإلهباز، ًمن

- :منها ،األمواؿ

 .المشاع المال رىن    ُ

 اؼبشًتؾ الشيء ىو اللغة، ُب اؼبشاع: كقاؿ. الفقهاء لغة ُب اؼبصطلحات معجم عرَّفو       
 كامتزج تفرؽ إذا اؼباء ُب اللنب شاع يقاؿ شائعة، حصص على ماوبتوم أكىو. مقسـو غَت
 اؼبتعلق ىو الفقهاء مصطلح ُب ما كأ. سبيزه لعدـ فبتزج كأنو شائع، أسهم: قيل كمنو بو،

و  غَت يب  نس جبزء  بستافو  أكصغَتان،كنصف كبَتان  اعبزء ذلك كاف مهما الشيء ؾبموع من معُتَّ
 اؼباؿ عن الشيوع صفة الينفي الشركاء، حصص مقدار معرفة أفَّ  اؼببلحظ من أنَّو إالَّ . أكشبنو

        َُْ.اؼببلؾ من ؾبموعة بُت اؼبشًتؾ

 الباقي كاف سواءن  مىٍنقوؿو  أك قارو ع ًمن اؼبشاع جزء الرىن جواز على اؼبالكية اتفقت وقد 
  اؼبشاع رىن جواز ُب كاألصل. الوبتمل أك القسمة وبتمل كاف كسواء  لغَته، أك للراىن
 تعاىل قاؿ ؼبا: )القرطيب قاؿ. البقرة سورة ِّٖ األية( مقبوضة فرىاف)  تعاىل قولو عندىم

 حنيفة أليب خبلفا اؼبشاع رىن جواز كمطلقو بظاىره يقتضي ما فيو: علماؤنا قاؿ" مقبوضة"
 األكراؽ رىن ىي اؼبشاع، اؼباؿ رىن ُب مؤخران  ظهرتٍ  اليت اؼبستحدثة كالصورة(. َُٓكأصحابو

 .النوازؿ عن اغبديث عند الحقان  عنها الكبلـ كسيأٌب اؼبالية،

 .الدْين رىن   ِ

                                                 
 فكر عاؼبي معهد: األمريكية اؼبتحدة الواليات -فرجينيا ىرندف،. الفقهاء لغة في المصطلحات معجم ،(ـُّٗٗ) ضباد نزيو   َُْ

 .ِْٖص اإلسبلمي،

 .ْٖٓص  المسالك، تبيين ،اإلحسائ مبارؾ آؿ ؿبمد زالعزي عبد. ِٕٓص ،القرآن ألحكام الجامع القرطيب،   َُٓ
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 شذَّ  اؼبذىب ُب فقيو قىوؿ على الباحث يىعثير لٍ  اؼبالكي، اؼبذىب كيتب كتصفيح تتبيع فمع
 ًمن بيعو، يصح فبا يكوف أفٍ  عندىم اؼبرىوف اؼباؿ شٍرطي  إذٍ . الدٍين رىن جواز بعدـ كقاؿ
 ًلديخيوؿ آّاؿ يىفسح كىذا. عنو منهي غَت معلـو تسليمو على مقدكر بو مينتفع طاىر كلً 

 إال َُٔ.عندىم عهمابي ييستساغ حيث رىنها، هبوز اليت األمواؿ صبلة ُب الدٍين ككثيقة الدٍين
 جديدة صيورىة ظهرتٍ   التجارية اغبياة تنشيط إىل يهدؼ الذم االئتماف عصر ظهور مع أنَّو
 الدٍَّين رىن كبُت النازلة ىذه بُت كثًيقة الشٍبو أكجوي  ك التجارية، األكراؽ برىن ييسمى الرىن ُب

يقايىضة عصر ًحقبة ُب اؼبالكية فقهاء لدىل العمل عليو الذم
 ييلقي فالبحث. النُّقود صركع اؼب

. الدٍين رىن حيكم بًركىب إغبقها بيغيىة التجارية، األكراؽ رىن كميقوىمات عناصر على بظبللو
 .البحث كنتائج النوازؿ فصل ُب حينو ُب كذلك

 .المنفعة رىن    ّ

. اؼبالكي باؼبذى ُب جوازه على اؼبتفق الرىوف من الرقبة، دكف الذات منفعة رىن        
 منو، -أكبعضو، بو، اؼبرىوف الدٍَّين كيلَّ - استيفاء يبكن فبا يكوف أفٍ  عندىم اؼبرىوف فشرط

 ُب حائط أك منزؿ رىن اؼبالكية، عند هبوز ذلك على كبناءن . منافعو شبن أكمن شبنو، من أك
 دكف ،اغبائط أك اؼبنزؿ ذلك أجرة شبن من التعذر، عند بو اؼبضموف الدين ليستوَب دٍين،

 خدمة رىن قديبان  اؼبذىب ُب اؼبنفعة رىن تطبيقات كمن  َُٕ.بالبيع برقبتهما اؼبساس
برو  ميدى

ـو رقبتو دكف َُٖ كاتب، رقبة دكف ًكتابة كقبي
ي
. نفسو الدار دكف الدار أجرة كرىن َُٗاؼب

 هبوز فبل نفسها الوقف رقبة أما عليو، اؼبوقوؼ ًمن كاف إفٍ  الوقف منفعة رىن ككذلك

                                                 
 المالكي الفقو مدونة ،الرضبن عبد الصادؽ الغرياين،. ُِٕص ،ٔج .الخرشي حاشية علي، بن اهلل عبد بن ؿبمد اػبرشي،   َُٔ

 .ُْٗص ،ّج. اؼبسالك ألقرب السالك بلغة الصاكم،. ُّٔص ،ّج. وأدلتو

 العقود نكت في م الحك ا تحفة على الفاسي مي ارة شرح ،(ـَََِ) اؼبالكي ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد الفاسي،أبو ميَّارة   َُٕ
 .بعدىا كما ،ُٕٕ ،ُٗٔص ،ُج العلمية، الكتب دار: بَتكت. الرضبن عبد حسن اللطيف عبد: احملقق. واألحكام

ٔٓ8
كىو  تعهده يصدر من سٌيدو ييعلق عتق عبده  إىل بعد كفاتو،  .من الوسائل الشرعية اليت  جاء ّٔا اإلسبلـ لتخلص من العبودية ،الت دبير  

 .مَدبَراً كييسمى الفقهاء الفىت اؼبتمتع دبثل ىذا التعهد . أنت حره عن ديبر مٍت: بأٍف يقوؿ  السٌيد لفتاه
ٔٓ 
ن اؼباؿ على أقساط، كيصَت الفىت طريقة رظبها اإلسبلـ لتحرير العبيد، كىو أٍف يتفق الفىت مع سيده، بأٍف يدفع لسٌيد مبلغان م: الكتابة 

نجوم كأمَّا األقساط اؼبالية  اليت يدفع، فيسموهنا  المكاتب،كيسمي الفقهاء الفىت اؼبتمتع دبثل ىذا إلتفاؽ . حيران بعد أدائو عبميع األقساط
 الكتابة



ٗ  

 

 اليت اؼبعنوية اغبقوؽ رىن اؼبنفعة، رىن ُب اؼبستحدثة التطبيقات صور نكم  َُُ.رىنها
  ُُُ.التجارم االسم كحق االخًتاع، براءة كحق التأليف، حق: من كل تشمل

 اؼبنتجات رىن بضماف النيجر، ُب للمزارعو  قرض إعطاء عند -هبوز أنَّو للباحث يبدوو    
 حق إليها ينتقل إحتياطيان، رىنان  اؼبزرعة إهبار ةأجر  هبعل أفٍ  - مستقببلن  مزرعتو ستنتجها اليت

 اؼبرهتن الدائن يقـو بأفٍ  مزرعتو، منتجات من دينو كفاء من اؼبدين اؼبزارع يتمكن ل إفٍ  اؼبرهتن
صم يزرعها، آخر لفبلح ؿباصيلها، اؼبرىونة اؼبزرعة بإهبار  أجرة من بو اؼبرىوف الدين كىبى

 فكثَتان  الشيوع، على فبلوكة ىنالك العقارية األمواؿ معظم أفَّ  ؼبا نظران، كذلك. اؼبزرعة اإلهبار
 ال كاإلعارة، كاإلهبار، كاستغبلؽبا ّٔا اإلنتفاع على عليها أصحأّا سلطة يقتصر اؼبزارع من

  ُُِ.كاؽببة كالبيع، للملكية الناقل التصرؼ

 . الغرر فيو ما رىن   ْ

 ُب اؼبالكية أجاز غرر، فيو ما بيع جواز ًبعدـ تقضي اليت العامة القواعد على ،خيركجان        
 جىوىاز إىل يػيؤىدم كمؤداه، اػبركج ىذا كىمىفىاد. ًبغررو  ميٍلتبسا اؼبرىوف اؼباؿ يكوف أفٍ  الرىن عقد

هوالن  ماالن  اؼبرىوف اؼباؿ يكوف أفٍ   يرىن كأفٍ  أكعدمو كيجوده ييعلم فبل العقد انعقاد كقت ؾبى
والبأس : ) يقول ابن الجالب في توطيد ىذه المسألة .دىكىاًجنىو رىعىةمىزٍ  ينبض ما إنساف

 (ُُّ.العبد اآلبق والبعير الشارد واألجنة في بطون أمهاتها برىن الغرر والمجهول مثل
بغرر كآبٍق وثمرة " ولو كان المتول ملتبسًا : ) وقال الدردير في توكيد جواز رىن الغرر

                                                 
   

 . بعدىا كما ّٕٔص ،ْج. الدسوقي حاشية ،عرفة بن أضبد بن ؿبمد الدسوقي،  

   
، دار كلية: القاىرة جامعة .االسالمي الفقو في الرىن م أحكا ،(ـُٗٗٗ) نعيم ؿبمد بن أظبادم،    الشريعة قسم العلـو

 .بعدىا كما ُٓص اؼباجستَت، رسالة اإلسبلمية،

 دار: بَتكت. السبلـ عبد اعبليل عبد: احملقق ،خليل مختصر لشرح الجليل منح ،(قُِْْ)  ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد عيلىيش،   ُُِ
المدونة الكبرى رواية  سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد مالك بن أنس األصبحي،   .ِٕٔ – ِٔٔص  ،ٓج العلمية، الكتب

 .ُّٓ -ُّْ، ص ْج  الرحمن ابن القاسم،

   
: بَتكت. الدمهاين سال بن حسُت: احملقق. التفريع ،(قَُْٖ)  البصرم اغبسن بن اغبسُت بن اهلل عبيد القاسم أبو اعببٌلب، ابن  

 .َِٔص ،ِج ،ُط اإلسبلمي، اؼبغرب دار
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لجواز ترك الرىن من أصلو، فشيء يتوثق بو خيٌر من  فإن و يصح رىنو" لم يبد صالحها
  ُُْ.عدمو

 ماالن  اؼبرىوف يكوف أفٍ أنَّو هبوز  ا ُب الفقو اؼبالكي،كيستفاد من ىذه النصوص كأضرّٔ       
 العقد عند اؼبرىوف يكوف أفٍ  أك الشارد، كالبعَت الرىن، إبراـ حُت تسليمو على مىقدكرو  غَت
 اإلنشاء ربت كمنزؿ ميٍستقببل، ماالن  يكوف بأفٍ  كعدمو كيجيوده تملوبي  أكما مىٍوجود غَت ماالن 

 كاف إذا أمو، بطن ُب اعبنُت رىن حىٍوؿ اؼبذىب ُب دائره  االختبلؼ كلكن ُُٓ.غائبا ماالن  أك
 كأما. البيع عقد ُب  اعبنُت رىن جواز عدـ معو كمىن القاسم ابن يرل حيث البيع، عقد ُب
 اؼباجشوف ابن يذىب بينما. ذلك جواز على ىو قرض، عقد ُب أك البيع عقد بعد كقع إذا

 الزرع رىن جواز ًمن اؼبذىب عليو ىو ما على قياسا ميطلقا اعبنُت رىن صحة إىل كميؤيدكه،
 كعاء يكوف أفٍ  يبكن الذم للماؿ الغرر اؼبستجدة العملية كالصورة  ُُٔ.ىبلق ل الذم
 دراسةن  باستعراضو البحث سيقـوك . البحرم الشحن سند ىي للباحث يبدك كما لرىن،
 .حينو ُب كربليبلن 

 

   -:المالكي المذىب في المرىون المال ُمْلحقات    .ٖ

 ُب" شركطهم عند اؼبسلموف"  قاعدة إىل االحتكاـ حيرًيىة العقد طىرُبٍ  اؼبذىب أعطى        
 يضمن الذم الرىن ًكعاء اؼبرىوف مع كيكوف الرىن، ُب اؼبرىوف اؼباؿ زكائد ًمن أرادا ما إدراج
 اؼباؿ مع مرىونان  يكوف ال الرىن، ُب اؼبلحقات من يدخبله كمال. اؼبرهتن الدائن حبق الوفاء

 كإمبا فقط، اؼبرىوف على اليىرًد اؼبالكية عند فالرىن اإلتفاؽ، كجود عدـ عند كأما. اؼبرىوف
 على كييقاس كاعبىماؿ، كالسمن، عنو، تنفصل ال متصلة متولدة زيادة كل إىل بالضركرة يبتد

                                                 
ٔٔٗ
 .َّٓ، صّ، ج،  الشرح الصغير على  أقرب المسالك  إلى مذىب اإلمام مالكالٌدردير، أيب الربكات أضبد بن ؿبمد بن أضبد  

 بالكت دار: بَتكت. السبلـ عبد اعبليل عبد: احملقق ،خليل مختصر لشرح الجليل منح ، ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد عيلىيش،   ُُٓ
 كما ُِْص.  اإلسالمي الفقو الَتعُثرفي من وحمايتها المديونية ضمان دسوقي، كامل صبحي السميدم،. ِٖٔص ،ٓج العلمية،

 .بعدىا

 .َّٖص ،ْج.الدسوقي حاشية اؼبالكي، عرفة بن أضبد بن ؿبمد سوقي، الد   ُُٔ 
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 كتػىٍوسيع فاعلها، كاف أيٌان  اؼبرىوف العقار على يدخل اليت كاإلنشاءات التَّحسينات ذلك
. اؼبرىوف عن مستقبل دبفرده بيعو اليبكن فبَّا ذلك ككبو لو، حديقة أكإعداد اؼبنزؿ، غيريؼ

 غبياةا لتقلبات نتيجة اؼبرىوف، للعقار االقتصادية القيمة ُب تطرأ اليت الزيادة ككذلك
 يقع اليت اؼبنطقة ُب عامة مشركعات لتنفيذ نتيجة أك الكربل، دفاؼب ُب السيما االقتصادية

 كيبتد ىذا،. الكهرباء أك ،-أنفاؽ مًتك – السريع للقطار خط كإنشاء اؼبرىوف، العقار فيها
 ف،اؼبرىو  اؼباؿ من متناسلة منفصلة متولدة زيادة كل إىل اؼبالكي اؼبذىب ُب تلقائيا الرىن
 بيان بصدد البر عبد ابن يقول ُُٕ.كالولد ألنو الشجر، أك النخل، كفسيل اغبيواف، كولد
 مسمى، أجل إىل لو حائطا رىن فيمن: مالك قاؿ: " الرىن في اليندرج وما رج مايند

 يكوف أفٍ  إال األصل، مع برىن ليس الثمر إفَّ : األجل ذلك قبل اغبائط ذلك شبر فيكوف
 اؼبرىونة ماتلده أفَّ  كأصحابو مالك، قوؿ ىبتلف ل: عمر أبو قاؿ ...اؼبرهتن ذلك اشًتط

 كما: " أيضا البر عبد ابن ويقول"  ُُٖ.برىن ليست اغبادثة الثمرة كأفَّ  معها، رىنه  فهو
 أكأجرة، غلة ذلك من لشيء ككاف كالرقيق كاغبيواف كاغبوائط، كاألرضُت الدكر، ًمن ارهتن
 اؼبالكية عند اؼبرىوف ُب يدخل ما بأفَّ  تيوًحي اراتالعب ىذه كفحول". ُُٗالرىن لرب فهي
  كًخلقتو، صورتو على ككاف اؼبرىوف من يتولد كلما ذلك كيشمل الطبّْيعية الثمار ىي

 يدخل كما األشجار، كصغار العقد، بعد جاء إذا أمهاتو مع رىن كلو اغبيواف نسل فجميع
 الراىن أراد مستقلة سلعة ألهنا رىوفاؼب اٍلغىنم ظىٍهر على التاـ الصُّوؼ الرىن ُب عندىم
 بالثمار ييسمى ما فهو: فيو يدخل كال ملحقاتو من الييعد الذم الرىن زكائد كأما. ادخاؽبا

 مثل كصورتو، اؼبرىوف خلقة على تكن كل اؼبرىوف من يتولد ما كىي اغبادثة أك الصناعية
 تشتبو ال البيض أفَّ  لتر  أال... النحل كعسل كاللنب، كالبيض، الزراعية، احملاصيل

                                                 

 الشريعة بين العقاري اإلئتمان الدائم، عبد ودؿبم حسٍت. ّٔٗص ،ْج الدسوقي، حاشية عرفة، بن أضبد بن ؿبمد الدسوقي،   ُُٕ 
 . بعدىا كما ُٖٓص اعبامعي، الفكر دار: اإلسكندرية. مقارنة دراسة المدني والقانون اإلسالمية

 حلب. قلعجي أمُت اؼبعطي عبد: احملقق كار االستذ ،(قُُْْ)األندلسي ؿبمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن   ُُٖ
 .بعدىا كما َُٔص ،ِِدارالنشر،ج :القاىرة -

 دار: بَتكت .المالكي المدينة أىل فقو في الكافي ،(قُُّْ) القرطيب النمرم ؿبمد بن عبداهلل بن يوسف أبو الرب، عبد ابن   ُُٗ
 . ُِْص ،ِط العلمية، الكتب
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 النقدم،كأجرة الدخل من الرىن يىًغليو ما اؼبرىوف اؼباؿ ُب اليدخل كذلك ك! الدجاجة؟
  َُِ.إيرادات أك اؼبدنية، بالثمار القانوف فقهاء عند ييسمى ما كىذا. أكالسيارة الدار

 ُب إلزاميا حيكما ليس عدمو، أك اؼبرىوف ملحقات إىل الرىن امتداد حكم أفَّ  كيبلحظ     
 أك إخراج على يتفقا أفٍ  فللعاقدين ماىبالفو، على اإلتفاؽ هبوز كلذلك اؼبالكي، اؼبذىب
  ُُِ.الرىن ُب النماء ًمن أرادا ما إدخاؿ

 (بو المرىون)  السبب: الثالث الركن     

 ثبلثة اؼبالكية فيو كيىشًتط اؼبرىوف، اؼباؿ يى طً عٍ أي  أجلو من الذم الدٍَّين ىو بو، اؼبرىوف   
 .شركط

 -:المرىون بوشروط   .ٔ

 من األمانات عقود ُب الرىن عندىم يصح فبل دينان  بو، اؼبرىوف يكوفى  أفٍ : األول الشرط 
 ضمنو ضاع إفٍ  أنَّو إالَّ  هبز ل ًبًقراض رىنان  أخذ كمىن: " اغبطاب يقوؿ مقارضة أك كديعة

ت ُب يىسيودي  كما اؼبعاصرة، لبلعتبارات كلكن". ُِِاألمانة على يأخذه ًإٍذل  اليـو األعماؿ معؾبي
 ُب الرىن أخذ جواز ينبغي خيلقية، كقيمة باألمانة كثَتين سبسك عدـ ًمن اليـو

  ُِّ.عليها يغاب اليت العارية ُب الرىن أخذ جواز ًمنٍ  اؼبالكية، أجازه ما على قياسان .القراض

 أك الرىن، ًمن استيفاؤه يبكن اؼبدين ذمة ُب دينان  بو، اؼبرىوف يكوف أفٍ  :الثاني الشرط
 من مبلغ قرض ُب رىنان  سيَّارةن  اؼبدين من يأخذ أفٍ  للمرهتن هبوز ال أنَّو يعٍت. المعٌينان  فعتو،من

 ال إذٍ . اؼبدين يبلكها معينة مزرعة منتجات من يكوف قرضو كفاء بأفَّ  الراىن يطالب ٍب اؼباؿ،

                                                 
 .َُٖص. العقاري ن اإلئتما الداًن، عبد ؿبمود حسٍت   َُِ

  .بعدىا كما ِٖٖص ،ٓج. الجليل منح ؿبمد، بن أضبد بن ؿبمد عيليش   ُُِ

 .ُٔٓص ،ٔج، ،خليل مختصر لشرح الجليل مواىب ،الرُّعيٍت اغبطٌاب  ُِِ

 ،ُط اعبامعي، الفكر دار: اإلسكندرية. اإلسالمية البنوك في والمداينات اإلئتمان ،(ـََِٖ) الفضيل عبد عادؿ عيد،   ُِّ
 .ُّٖص
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 عن نالراى اؼبدين عجز عند اؼبرىونة، الٌسيارة من نفسها، اؼبنتجات تلك استيفاء يبكن
 ُِْ.اؼبرهتن من أخذه الذم القرض سداد

، إىل آيبل أك الزما بو، اؼبرىوف الدين يكوف أف: الثالث الشرط   ُب الرىن يصح فبل اللزـك
 ؼبن بأفَّ  مذىبهم، اؼبالكية بٌت ذلك كعلى. اللزـك إىل لو مصَت كال الزـو  غَت أصلو دين

. رىنو ُب الرجوع لو هبوز فإنَّو بانفرده، لزموت الدية أفَّ  منو ظانان  اػبطأ قتل دية ُب رىنان  أعطى
ا كحده، القاتل التلـز اػبطأ الدية دين ألفَّ   ذلك أمثلة كمن. كلها العاقلة على  دىينه  ىو كإمبَّ

 ُِٓ.اؼبقرىض اليلـز دين الفاسد القرض إذٍ  فاسد، قرض ُب الرىن أيضان 

 

- :الرىن فيو يصلح الذي الحق َمْصدر   .ِ 

، دين كل ُب جائز الرىن         ، إىل أكآيل الـز  ًبغض اؼبرىوف، من استيفاؤه يبكن اللزـك
 الدين مصدر يكوف أف هبوز كما قرض، أك بيع عقد الدين ىذا مصدر كوف عن النظر
 للعامل تكوف اليت األجرة ُب رىنا العمل رب يدفع كأف عمل، عن امتناع أك بعمل التزاـ
 لوفائو ضمانان  العمل لصاحب رىنان  العامل ـيقد أفٍ  كىي العكسية، الصورة أك العمل بعد

 العامل يأخذ كأف اعبيٍعل أجرة ُب الرىن كيصح ُِٔ.اإلذعاف عقود ُب اغباؿ كما بإلتزامو،
 الزما يكن ل كإفٍ  اعبيٍعل ألف العمل بعد لو تثبت اليت األجرة على رىنان  مثبل الشارد رب من
 األرش فيها تقرر إذا فيها، القود اليت ايةاعبن دين ُب الرىن كهبوز. بالعمل اللزـك إىل يؤؿ

 كاعبراح العمد قتل كأما اػبطأ، قتل ُب ًديىةن  الرىن دىٍين مىصدر يكوف أفٍ  كهبوز(. التعويض)
 ذلك أفَّ  أحدنبا: قوالف الدـ كيل عفا إذا فيها الدية ُب الرىن أخذ جواز ففي منها يقاد اليت

 ال ذلك أف كالثاين. كالقود الدية بُت العمد ُب ـبَت الويل بأفَّ  قوؿ أساس على كذلك هبوز،
                                                 

 الكتب دار: بَتكت. خليل مختصر على الزرقاني شرح ،(ـََِِ)  اؼبصرم ؿبمد بن أضبد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاين،   ُِْ
 .ِْْص ،ٓـ ،ُط العلمية،

، بن اهلل عبد بن ؿبمد اػبرشي،   ُِٓ  .ُِْص ،ٔج ،ُط خليل، مختصر على الخرشي حاشية عليّْ

 سيدم ـبتصر على الزرقاني رحش الزرقاين،. بعدىا كما َٔٓص ،ٔج. خليل ـبتصر  لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُِٔ
 .ِّّص ،ّج. المسالك أقرب على الصغير الشرح الدردير،. بعدىا كما ُْْ ،صٓج. خليل
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 إعطاء من اعباين أىب إذا فقط القود إال للويل ليس أف على مبٍت أيضا كذلك هبوز،
 ُِٕ.الدية

 ماؿ كرأس الصرؼ عقد ُب الرىن أخذ جواز استبعد اؼبالكي اؼبذىب  فإفَّ  كلَّو ىذا كمع
 ماؿ كرأس التأجيل، يتطلب الرىنك  العقد، عند التقابض شرطو من الصرؼ ألف السلم،
 كال. بدين دين بيع إىل يؤدم تأجيلو ألف مؤجبل، كونو اشًتاط كالهبوز تعجيلو، هبب السلم
 استيفاؤه كاليبكن ذلك، ُب القصاص أك اغبد كىو اغبق ألف القصاص كالُب اغبدكد ُب هبوز
 ُِٖ.الرىن من

 من" اؼبضموف لبللتزاـ الرىن تػىٍبًعيَّةي  أمبد"  كون رغم أن و السِّياق ىذا في اإلشارة وينبغي 
 إعطاء جبوازه اؼببدأ، ىذا عن خرج اؼبالكي اؼبذىب أفَّ  إالَّ  ُِٗ. الفقو ُب ّٔا اؼبسلم اؼببادئ
. الرىن قبل ثابتا الدين يكوف أف عندىم الرىن شرط من ليس إذ مستقبل، دىٍينو  ُب الرىن
 أن على اآلن يقبض رىن عقد ويلزمو ويصح يجوز: " اؼبعٌت ؽبذا مؤكدا الزرقاني يقول

 احتياج غير من األول بقبضو رىنيتو فتستمر فيو أقرضو فإذا يستقبل فيما يقرضو
 عندؾ رىنا ىذا خذ آلخر شخص يقوؿ كأف"  َُّ.قبل والتزامو لتقرره عقد الستئناف

 يلزمو ال يقرضو ل كإفٍ  الرىن، لزمو أقرضو فإف فبلف، منك يقًتضو فيما أك منك أقًتضو فيما
 لضماف للمؤجر اؼبستأجر الشخص يقدمو الذم الرىن اؼبسألة، ىذه على مثاؿو  كخَتي . الرىن
 اؼبستأجر بو يلـز الذم التعويض دين كجوب قبل الرىن اؼبستأجر يقدـ حيث. التزامو تنفيذ
ْرِدير يقولك. منو خطئ كقوع عند ٍحتمل الدٍين ُب الرىن ًلصحة ميؤكدان  الد 

ي
 "أو)..." : اؼب

 تقدير على قيمتو في للمعير رىنا ويدفع شيئا يستعير كأن" : قيمتو من"  مايلزم على
 َتقدير على قيمتو في رىنا لو للمصنوع َيْدَفعون الُصناع وكذا الضياع، ِاَدَعى َلوْ  لزومها

                                                 
 اػبرشي،. ّٓٔ،صّج. وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،.  ُْْص ،ِج .المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد، ابن   ُِٕ

 .بعدىا ماك  ُُٓص ،ٔج. خليل سيدم ـبتصر على الخرشي حاشية

 المالكي الفقو مدونة الغرياين،. ْْٗص. اإلسالمي الفقو فيي التعثر من وحمايتها المديونية ضمان السميديسي،   ُِٖ
 ُْْص ،ِج. المقتصد ونهاية المجتهد بداية الرشد، ابن. ّٓٔص.وأدلتو

 .ّْص كالقانوف، الشريعة كلية: القاىرة. والعينية الشخصية التأمينات ،(ـََِٖ)  عتماف علي ؿبمد الفقي،   ُِٗ

 .ُْْص ،ٓج. خليل سيدي مختصر على الزرقاني شرح الزرقاين،   َُّ
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تمل، حق ُب   الرىن جواز أفَّ  كيبدك( ُُّ.الضياع ادعائهم  دفعو مىا رىدً  على مىوقيوؼ ؿبي
 حىت اعبواز، ىذا إعماؿ ُب التػىوىسيع عدـ كينبغي. اللزـك عدـ عند انتقاص دكف املةك الراىن

 عقود ُب الراىن ظرؼ باستغبلؿ كذلك،. بالباطل الناس أمواؿ ألكل ذريعةن، ذلك ييتخذ ال
 قيـويػى  ٍبي . كتىعهيداتو اإللتزاماتو تنفيذ ًلضماف رىنان  بىاًىظىة اؼبالية مىبالغ ًبدفع دبيطالبتو اإلذعاف

ؤسسات بعض ُب اغباؿ ىو كما -اؼبرهتن – ىو نفسو لصاّب اؼببالغ ىذه باستثمار اؼبرهتن
ي
 اؼب

ًشيب العصر ىذا ُب
ي
 ُب ًبًدقة الراىن كالتزامات مسئوليات حدكد تىوضيح ينبغي كذا ك. اؼب

 ُب منازعات الوبدث حىت تىقصَتان، أك منو تعًديان  عليو خيركجو يعترب كاليت اؼبضموف العقد
 ُِّ.ذلك

 (.الصِّيغة)  الرضا: الرابع الركن  

 اآلثار ًلًتتيب صاّبو  ميعىُت كبىٍو على الكبلـ ترتيب ىي: الفقهاء اصطالح في الصِّيغة      
 جىعلتٍ  كقد. األماف كصيغة النكاح، عقد كصيغة البيع، صيغة: قوؽبم كمنو منو، اؼبقصودة
: " تعاىل لقولو ًمصداقان  دكنو، باطبلن  العقد اعتربك  التعاقد، ُب أساسان  الرضا اإلسبلمية الشريعة

نىكيمٍ  أىٍموىالىكيمٍ  تىٍأكيليواٍ  الى  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا  مّْنكيمٍ  تػىرىاضو  عىن ذًبىارىةن  تىكيوفى  أىف ًإالَّ  بًاٍلبىاًطلً  بػىيػٍ
 استنبط فمنها. ِٗاألية لنساءا سورة"رىًحيمان  ًبكيمٍ  كىافى  الٌلوى  ًإفَّ  أىنفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليواٍ  كىالى 

 على داالن  مينضبطان  كصفان  لكوهنا العقد أركاف من ركن أهنا أكدكا ك الصيغة ضركرة األصوليوف
 إالَّ  كاف مىن كىاًئنه  أحده  عليو يىطلع ال اليت اػبفية األمور ًمن األخَت ىذا أفَّ  إذٍ  الرضا

 داالن  العقد أطراؼ من يصدر ما ىي: الرىن كصيغة. ُّّكتعاىل سبحانو العليم بىعد صاحبو،
 رضا، على مايدؿ فيها يكفي أنو اؼبالكي اؼبذىب ُب كالظاىر. الرىن إنشاء ُب إرادهًتما على
عاطاة اإلشارة، أك أكالكتابة،  بًاللفظ كاف سواء

ي
 ُّْ.أكاؼب

                                                 

 إلى السالك تدريب شرح المسالك تبيين اإلحسائ، مبارؾ آؿ ضبد العزيز عبد. ِّّص ،ّج.الصغير الشرح الدردير،   ُُّ 
 .ِْٗ،صّج ،ِط. المسالك أقرب

 .بعدىا كما ُّٖص. اإلسالمية البنوك في اتوالمداين ن اإلئتما الفضيل، عبد عادؿ عيد،  ُِّ

 .ِّص. اإلسالمي الفقو في الرىن أحكام نعيم، ؿبمد أظبادم   ُّّ

 .ْٔٓص ،ٔج ،ِط. المالكية فروع في الذخيرة القراُب،   ُّْ
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 أمرين من عندىم  الصيغة تتكوف: المالكي المذىب في الرىن صيغة ُمكو نات   
 مىقامو يقـو ما أك كبلـو  ًمن أكالن  يىصدر ما ىو كاإلهباب،. كالقبوؿ هباباإل: نبا أساسيُت

 الرضا، على داالن  اآلخىر الطرؼ من ثانيا يصدر ما فهو القبوؿ، أما. الطرفُت أحد ًمن
وجب يكوف أفٍ  بُت كالفرؽ. األكؿ أكجبو ما على كاؼبوافقة

ي
 كأف اؼبرهتن، أك الراىن ىو اؼب

 ُب قبلتي  الدائن: كيقوؿ الدٍين، ًمن عليى  لىك ادبى  الثػٍَّور ىذا رىنتك للمرهتن الراىن: يقوؿ
وجب اغبالة ىذه

ي
 – للمستأجر اؼبنزؿ ميؤجر: يقوؿ أف ىي العكسية كالصُّورة. اؼبدين ىو اؼب

 كليس. قبلتي  الراىن فيقوؿ رىنان  اؼباؿ ًمن كذا مىبلغ دفعتى  إذا إال مىٍنزيل ؤًجريؾ أي  ال -الراىن
صوصة، ألفاظ القبوؿك  لئلهباب  ميوافقة على  كاضحة داللة يدؿي  ما كيل فيو يكفي بل ـبى
رًجعي  كرضانبا، األطراؼ

ى
 اعبهة كعيرؼي  الشأف ىذا ُب الناس عليو تعوَّد ما إىل ذلك ُب كاؼب

نُّوطة،
ى
 عقود ُب كالعربة األلفاظ، اصطبلحات مدلوؿ يعرفوف الناس كل ليس إذ اؼب

 ُّٓ.كاؼبباين بًاأللفاظ الى  عاينكاؼب بًاؼبقاصد اؼبعامعبلت

 ما بياف إىل ليتوجو. الرىن لعقد العامة اؼبوضوعية أركاف عن اغبديث البحث ىبتتم كّٔذا   
 .العقد ُب األطراؼ يشًتطو قد اليت الشركط من الهبوز كما هبوز

 

 

 .المالكي المذىب في الرىن عقد شروط أحكام: الثاني المطلب

لي ال        بل العقد، ُب إدراجها الرىن أطراؼ على ذبب معينةن، شركطان  الكياؼب اؼبذىب يبي
 من أك العقد، مقتضيات ًمن يكوف شرط كل اشًتاط ؽبم فيصح. ذلك ُب اغبرية ؽبم ترؾ

 باالعتناء حظيا شرطاف ىنالك كلكن ُّٔ.الرىن دبقتضى اليناُب داـ ما كمقاصده، مصلحتو

                                                 

. ّٔٔص ،ّج. وأدلتو المالكي الفقو مدونة ،الغرياين. ْٔٓص ،ٔج ،ٕط. المالكية فروع في الذخيرة القراُب،   ُّٓ 
 .بعدىا كما ْْٓص. اإلسالمي الفقو في التعثر من وحمايتها  المديونية ضمان الدسوقي، كامل صبحي مديسي،الس

 .ّٕٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ُّٔ
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 البحث سيتطرؽ كلذا. ألنبيتهما البحث، ُب اتغافلهم فبلينبغي اؼبالكية، الفقهاء قبل من
 .اؼبناسب التفصيل من بشيء عنهما اغبديث إىل

 .الرىن غلق شرط   .ٔ

 كل الدين، أجل حلَّ  مىت وأنَّ  الراىن، على اؼبرهتن يشًتط أفٍ  ىو: الرىن غلق ًبشرط اؼبقصود
 ىذا منع ُب اؼبالكية كعمدة ُّٕ.بالدين الرىن - اؼبرهتن – مىلكى  بالدين، اؼبدين ييوؼ

 الصبلة عليو قولو ُب كذلك، الرىن غلق دبنع الشريفة السنة من الوارد النهي الشرط،
 ابن عبد البر أىٍكرد كقد(. ُّٖغيرمو كعليو غينمو لو رىنو، فبن الرىن الييغلقي : ) كالسبلـ
 أعلم اهللو  نُرى فيما ذلك، وتفسير: ) كنصو مالك إلماـ منسوبان  -اغبديث ؽبذا -تفسَتان 

 فيقول بو، رىن عما فضلٌ  الرىن وفي بالشيء، الرجل عند الرىن الرجل يرىن أنْ 
. فيو رُِىن ِبما لك فالرىنُ  وإال   لو ُيسميو أجل إلى ِبَحقك ِجئُتك إنْ : للمرتهن الراىن

 يىفرضي  الذم كالسُّؤاؿ( ُّٗ.عنو نُهيَ  الذي وىذا والَيحل، الَيصلح الذي فهذا: قال
 كاف أى  سواء الهبوز، أنو فالصحيح فضل؟ الرىن ُب يكن ل إف الغىلقي، هبوز لى ىنا، نفسو
صلي  ىل البيع، ُب الرىن كاف إفٍ  الدائن اليدرم إذٍ . الدٍَّين قيمة ًمن أىقىل أـ أىعلى الرىني   وبى
ن على  الراىن اؼبدين لو يدفع ىل اليدرم القرض ُب ككذا الرىن؟ على وبصل أـ سلعتو شبى
   َُْمنو؟ أيًخذى  ما مقابل ملكان، اؼبرىوف لو ًصَتي أىك دينو،

 .الرىن َغْلق شرط على المترتب الشرعي األثر 

                                                 
 نهايةو  المجتهد بداية رشد، ابن. ّٖ – ِٖص ،اإلسالمي الفقو في والشفعة الرىن أحكام اهلل، عبد الفتاح عبد الربشومي،   ُّٕ

 .ْْْ – ّْْص ،ِج اؼبقتصد،

 .البحث من الثانية الصفحة ُب اغبديث ىذا زبريج سبق   ُّٖ

 .ّٗص ،ِِـ ،االستذكار النمرم، الرب عبد ابن   ُّٗ

 حسن ؿبمد: احملقق. المدينة عالم مذىب على المعونة ،(قُُْٖ)  اؼبالكي نصر بن عليّْ  ؿبمد أيب الوىاب عبد القاضي،   َُْ
 .ُٔٓص ،ِج ،ُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. الشافعي لإظباعي حسن ؿبمد
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ًتتب األثر أفَّ  على اؼبالكية الفقهاء اتفق    
ي
لك شىرط على اؼب  الرىن فىسخي  ىو اؼبرىوف، سبى

 كالشرط رىنال كقع كإفٍ . حاالن  الدٍَّين كيىصَت العقد، صيلب ُب الرىن كاف إذاى  معان، كالعقد
 ُُْ.رىىن ًببل ٍيندَّ ال كبىًقي خاصةن، الرىني  فيسخى  العقد بعد

 ًبغلق لًتشأّها كجيز، بتوضيح كلو االضطرارية، للوكالة الصدد، ىذا ُب التلميح وينبغي 
 . بًآخر أك ًبشكلو  الرىنً 

 .الُمَمَهد الطريق شرط: القانوين الفقو كييسًميها االضطرارية، الوكالة

 بيع على ميوىكىله  أنَّو العقد، أىصل ُب اؼبًدين على اؼبرهتن يىشًتطي  دبيقتضاه الذم طالشر  ىوذلك 
ٍحكمىة، تىدخيل دكف اؼبرىوف

ى
دبعٌت عرض القضية على اغباكم أك القاضي  سيلطاف ميؤامىرة أك اؼب

 :رأيُت إىل الشرط ىذا حوؿ اؼبالكية فقهاء كاختلف ُِْ.بالتعبَت اؼبعاصر 

، زهبو  أنَّو :أحدىما  رافعة عىناء إسقاط ًمن ذلك ُب ًلما كيىلـز
ي
 اؼبًدين، لىدىدى  إفٍ  اؼبرهتن عن اؼب

 . غائبا كاف أك الراىن نكر أى  إفٍ  عنو اإلثبات إسقاط ككذا

، كال الهبوز أنَّو :والثاني   فبل. الراىن حاىجة ضىٍغط ربت كقعت اضطرار ككالة ألهنا يىلـز
.       اؼبلجئ كظرؼ اغباجة كىو اؼبعنوم إكراه ربت صيدكرهلً  الشرط، ًبقبيوؿ اؼبدين رضا  ييعترب
يمىهىد الطريق شرط جىواز بعدـ القائل الثاين الرأم أفَّ  وويَبدُ 

 أىٍحوىط ألنو بالقبوؿ، أىكىل اؼب
قق الشرط ىذا كاف إذا إالَّ  اللهم. الراىن غًبماية  علمان . فيجوز للمدين مؤكدةن  مىٍصلحةن  وبي

يمىارسة، طريق نع الرىن بػىٍيع بأفَّ 
نب اؼب  باؼبزاد البيع مىصارًيف دفع عن دائما الراىن هبي

 .  ُّْالعلٍت

                                                 
: بَتكت. الحّكام بتحفة المسم اة األرجوزة عل التحفة شرح في البهجة( قُُْٖ)  السبلـ عبد بن عليّْ  اغبسن أبو التسويل،   ُُْ
 – ُُٓص ،ْج قاسم،ال ابن عن سحنوف ركاية الكبرى المدونة أنس، بن مالك. ِٖٗ – ِٖٖص ،ُج ،ُط العلمية، الكتب دار

ُِٓ. 

 ِٕص األزىر، جامعة – كالقانوف الشريعة كلية: القاىرة. والعينية الشخصية التأمينات ،(ـََِٖ)  عتماف علي ؿبمد الفقي،   ُِْ
 .ِٗٗص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،. ّٕ –

 .َٕٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُّْ
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   .بالمرىون المرتهن انتفاع شرطُ    .ٕ

 سيكٌت مثل األعياف، ًمن الناس يىقصدىا اليت ىوالفائدة: اؼبقاـ ىذا ُب باالنتفاع اؼبقصود  
  .ُْْالسيارة أك الدابة كريكوب األرض، كزراعة الدار

 نىًتيجة الرىن كاف إذا لًنفسو، اؼبرىوف مىنفعة يىشًتط أفٍ  اؼبرهتن للدائن اؼبالكي اؼبذىبي  أجاز 
 يكوف ىذا كعلى. شىرعان  جائزه  كذلك كإجارة، بػىٍيع عقد العقد فيكوف كالبيع، ميعىاكضة
ىًبيعىة السّْلعة

 اؼبرىونة الدار سيكٌت ميقابلة ُب كبعضها الثَّمن، ًمنى  ييسمى مىا ميقابلة ُب بعضها اؼب
 ذلك ُب كليس كاحدو، عقدو  ُب كًكراء بيع فىاٍجتمع مسمنى، أجلو  اىل اؼبرىوف األرض زراعة أك

صم إذٍ  ًمٍديىاف، ىىٍديىة  في البر عبد ابن أفاَد،  ُْٓ.للمىبيع الكيلّْي الثمن ًمن اإلهبار أيجرة ىبي
 جاز بيع شبن ًمن الرىن كاف ذاكإ: " ًبقولو الرىن ِلَمنفعة المرتهن اشتراط َجواز ُحكم بَيان

 لبل كييضرب عرضان، أك كاف داران  مأمونان  الرىن كاف إذا البيع عيقدة ُب بو االنتفاع ييشًتط أفٍ 
 رىنا بو كارهتن سىلفا، أٍسلف ألحد هبوز فبل السلف كأما... معلومان، كأجبلن  حدان، بو نتفاع

                                                 
 مبلغا آخر إىل شخص يدفع أف كىو الغاروقة، برىن  العربية البلداف بعض ُب يسمى ما الرىن منفعة شًتاطا جواز اليشملكلكن،   ُْْ

 انتفاع فا. الراىن ذمة ُب دفعو الذم اؼباؿ داـ ما لنفسو، األرض اؼبرهتن يزرع أف على الدين، ذلك ُب رىنا أرضا منو كيأخذ اؼباؿ، من
 كاضع على فيجب الربا من كىي. البيع قرض ُب ألهنا معينة، مدة ُب اؼبنفعة شرط كلو مطلقا نوعفب الشكل، ّٔذا اؼبرىوف دبنفعة الدائن

 فقد ،النيجر ُب اؼبناطق بعض ُب موجودة كانت الظاىرة ىذه كنفس. ؿبـر عليو كاالستمرار لصاحبو كتركو عنو االقبلع الطُت على اليد
)  ىنا إىل ىاجرت ؼبا: " قاؿ حيث. الرىن ُب رساليت حبث كتابة ُب برغبيت رتواستش ما عند  - بكر أبو أحمد/ الشيخ – بذلك أخربين
 ُب الظاىرة تلك على القضاء ًب اهلل بفضل كلكن بالغاروقة، األراضي رىن ُب يتعاملوف الناس كجدت ،(النيجر/  كسو د/  سانفينا
 بطريقة الناس أرض أخذ أف حينذاؾ أرفض ككنت. اإلسبلمية الشريعة يبيحو الذم الرىن من ليس ذلك أف للناس بىينتي  حينما اؼبنطقة،

 لصاحب أردي  العقد ُب عليو اؼبتفق لئلهبار احملددة اؼبدة ينتهي ما كعند. اإلهبار على أخذه يكوف أف دائما منهم أطلب مبا كإ الغاركقة،
 رأل كؼبا. لو دفعت الذم اؼباؿ مقابل العقد، ناءأث أرضو بزراعة أقـو أنٍت حيث مٍت، أخذ الذم اؼببلغ منو أطلب أف بدكف أرضو األرض

. الغاركقة بنظاـ أحد ألم أراضيهم إعطاء يرفضوف كأخذكا عليو، أقبلوا لصاغبهم أفضل اعبديد الشرعي البديل أف األراضي أصحاب
 فقيٌو، أبوبكر، أحمد الحاج" اراإلهب كىو اعبديد الشرعي البديل لوجود اآلف، كلها اؼبنطقة ُب الغاركقة لرىن كجود يبق ل كاغبمدهلل
 ،الصغير الشرح الدردير،: كانظر. ـََُِ/ٕ/ُٓ التاريخ ،(النيجر/ دوسو/  سانفينا)  بوحو، كجها مباشر حديث ،إسالمي وداعييٌ 

 . َِْ – َِّص ،ّج ،المسالك ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،. ِّٔص ،ّج

 الفقو في التعثر من وحمايتها المديونية ضمان دسوقي، كامل صبحي سي،السمدي. ِّٓص ،ّج ،الصغير الشرح الدردير،   ُْٓ
 .ْٖٖص ،اإلسالمي
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 كمن النص ىذا من ُيستخلصُ و  "ُْٔ.ربان  ذلك ألف الرىن ًمن بشيء االنتفاع يشًتط أفٍ 
 : اآلتية بًالشركط ىب اؼبذ ُب مىشركط اؼبنفعة اشًتاط جواز أفَّ  اؼبالكي الفقو شيراح أقواؿ

 صيلب ُب مشًتطة اؼبنافع تكن ل فلو البيع، عقد صيلب ُب اؼبنفعة اشًتاط يىًتم أفٍ  -ُ  
 إفٍ  وألنَّ  كالقىرض، بيع ُب وزالهب فإنو العقد، بعد بو ينتفع أف لدائن الراىن أباح بل العقد،
 منهما ككل اؼبدياف، ميبايعة على جىرل بعوض كإكانت ًمدياف، فػىهىًديىة ًعوض بغَت كانت
  ُْٕاؼبالكية عند الهبوز

 ُب اعبهالة ًمن للخركج كذلك عمل، أك بزمن ميعينة باؼبرىوف االنتفاع ميدة تكوف أفٍ   -ِ 
  ُْٖ.اإلجارة

 السلف ُب بالرىن اؼبنفعة اشًتاط فبلهبوز سىلف، ًمن فيو ؼبرىوفا الدين يكوف أالَّ   -ّ  
 كإف بزيادة سلفه  العقد، ُب الشرط كقوع إعتربكا حيث. بعده أك العقد ُب الشرط كقع سواءن 
  ُْٗ.الهبوز منهما ككيله  مدياف، فهدية بعده كقع

 ًلكوف لًلىبنها، نااغبيوا كال لثمارىا، األشجار ال إجارتو، يصح فبا اؼبرىوف يكوف أفٍ   -ْ 
 األشجار ُب الثمار طابت إذا إال اللهم. الشرع عنو هنى الذم ىبلق مال بيع ًمن ذلك

لق ل ما بىيع عن ػًبركجو فيجوز، العاـ، ذلك اؼبرهتن كاشًتطها  بيدكً  قبل الثمرة بىيع كعن ىبى
 َُٓ.صبلحها

 ؼبنفعة اؼبرهتن اشًتاط جواز حىوؿ اؼبذىب، ُب الفقهي اػببلؼ كىرىد قد: أنو المالحظ ومن
ل ذلك، كراىية مالك يىرل حيث اغبيواف،  على الكراىية تلك سلموف كابن اللخمي كضبى

 ىو الراجح أفَّ  يىبدك ك. اعبواز ُب كغَته اغبيواف بُت الفرؽ أنو القاسم ابن يرل بػىٍينما. اؼبنع
                                                 

 .ُْْص ،ِط ،المالكي المدينة أىل فقو في الكافي النمرم، الرب عبد ابن   ُْٔ

 .ُّٓص ،ٔج ،الخرشي حاشية اػبرشي،   ُْٕ

 .َِْ – َِّص ،ّج ،المسالك ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،   ُْٖ

 .ّٗٗ – ّٖٗص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية قي،الدسو    ُْٗ

 الوثائق علم في مثيل لها ليس التي الحكام بتحفة المسماة األرجوزة على شرح ،(ـَُٕٗ)  أضبد بن ؿبمد الفاسي، ميَّارة   َُٓ
 .ُُّص ،ُج ،ٔط الفكر، دار: بيروت. واإلبرام



ٙٔ 

 

 حاؿ مىعرفة عىدـي  – حيكمو الكمى  اإلماـ عليها بػىٌتى  اليت الًعلىة ألفَّ  القاسم، ابن إليو ذىىبى  ما
 إذٍ  اعبواز، حيكم ُب لًتفرقة ًعلىةن  تكوف بًأفٍ  التىكفي – صاحبو إىل الدابة بو يىرجع الذم
عتمىد ىو التفرقة ًبعىدـ القوؿ ك ذلك، ُب كغَته اغبيواف بُت الفىرؽى 

ي
 ُُٓ.اؼب

 

 :المالكي المذىب في الرىن آثار: الثاني المبحث

 مىبحث يأٌب نشأتو، طىٍور ُب الرىن أحكاـ عن اؼباضية الفىقرات ُب البحثي  انكشف أفٍ  فػىبىعد
 كسىيػىٍنصب. اليويجيود ًحيىز ُب حياتو الرىن فيها تىقضي اليت اؼبرحلة دبثابة الذم الرىن آثار

ه اليت العىملية اآلثار دراسة إىل اؼببحث ىذا ُب البىحث جيهيود . انعقاده بعد الرىن عقدي  يػىتػىوىلدى
 على كحقوقهما األطراؼ بُت اؼبتبادلة التزامات عن اغبديث: التالية السطور خبلؿ ميتناكالن 

 حقوؽ مدل ككذلك الرىن، ُب كتصرفاتو العدؿ حكم بياف إىل يتطرؽ كما اؼبرىوف، اؼباؿ
  -:مىطلبىُت إىل اؼببحث كينقسم. الغَت مواجهة ُب اؼبرىوف على اؼبرهتن

 .المالكية عند المتعاقدين بين فيما الرىن آثار: األول المطلب 

 .المالكية عند المرىون على وحقوقو الراىن التزامات  .ٔ 

  الراىن المدين التزامات  -أ

 كًفيبلن  كاف أـ اؼبدين ىو أكاف سواءن  الراىن، على الرىن لعقد الصحيح االنعقادي  يػىٍفرضي 
و التزمات ًمن جًبملة القياـ  عىٍينيان،  ُب التزامات تلك أىٍبرز حىٍصر كيبيكن اؼبرهتن، دائنو كبى
- :األٌب

            .الَمرىون على الرىن حقَ  بإعطاء الراىن التزام: أوالً 

                                                 
 السبلـ، عبد بن عليّْ  اغبسن أبو التسويل،. ُْٗص ،ْج ،القاسم بنا عن سحنون رواية الكبرى المدونة أنس، بن مالك   ُُٓ

 .َِٖص ،ُج ،التحفة شرح في البهجة
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 حقي  تىعليقىو : اؼبالكي اؼبذىب فقهاء عند ،الرىن حقي  إهباد أك الرىن حقي  إعطاء     
 اؼبالكية عنو يعرب التزاـ، ىذا ك  ُِٓ.الغرماء سائر دكف بو كاختصاصو اؼبرىوف باؼباؿ اؼبرهتن

 بالضركرة  يىقتضي األطراؼ على الرىن فػىليزـك"  ُّٓ.القوؿ دبيجرد كيىلـز: " ًبقوؽبم كتبهم ُب
 الشيء على الرىن حق باهباد الراىن التزاـ كينشأ. - ىوف اؼبر – ؿبىىلو على آثاره سرياف
 كاف أك للمدين، خالصان  ملكان  اؼبرىوف كاف إذا رىن،ال انعقاد غبىظة مينذ اؼبذىب ُب اؼبرىوف
  دىٍين ُب  لَتىنو غَته، من ماالن  يستعَت أف لشخص، اؼبالكية عند هبوز إذ لًرىن، ميستعاران 

ستعَت عاتق على تىقع
ي
 كاف إذا الرىن انعقاد دبجرد تلقائيا باؼبرىوف  الرىن حق يتعلق كما. اؼب

 ميتىوقفة الرىن حقي  سرياف فإفَّ  كاف اؼبرىوف ًملكه للغَت،  إذا اأمَّ ك . العيٍت الكيفل ىو الراىن
 على الرىن حق ييعطي أف الراىن دبكنة يكن ل إذ اؼبرىوف، لشيء اغبقيقي اؼبالكي  إقرار على
 كاف إفٍ  رىن حق نىشأة كقت فإفَّ  ٍبى  كىًمن.  بالرىن اليىقر الغَت ىذا كاف إذا الغَت ملك

 ًملكية انتقاؿ كقت أك الراىن ىو فيكوف للرىن اؼبالك إقرار ظةغبى  ىو للغَت، ملكان  اؼبرىوف
 الرىن حق هباد بًإ التزامو ًمن الراىن اؼبالكي اؼبذىبي  يىعفيو كال ُْٓ.اؼبًدين إىل اؼبرىوف الشيء

 ّٔذا حقو كيتعلق ىبتص اؼبرهتن أفَّ  دبعٌت ، ميستقببل ماالن  اؼبرىوف فيو يكوف ما حالة ُب حىت
 إىل اؼبرىوف ظيهور كىقت ًمن كليس الطرفُت، بىُت الرىن عقد إبراـ ًبَّ  أفٍ  مينذ اؼبستقبل اؼباؿ
 صىبلحو يىبدي  ل ما ميرهتن أم" ميرهتنيو كىحاصى : ) " الدسوقي يقوؿ ىذا كُب. الويجيود ًحيىز

ينو  ل الذم الزرع أك الثمرة عدا فيما الصبلح بىدكً  قبل" كىالفلسً  اؼبٍوتً  ُبً "  الغرماء كيلو ًبدى
حاصة بعد صىبلحها بدا أم" صىلحتٍ  فإذا"  صبلحو يبد

ي
رهتن كاختص"  بًيعىتٍ "  اؼب

ي
 اؼب

 (  ُٓٓ.بًثمنها

 

 

                                                 
 .ّٕٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ُِٓ

ادم عليٌ  بن الوىاب عبد ؿبمد أيب ، القاضي   ُّٓ  ،العلمية الكتب دار: بَتكت. المالكي الفقو في التلقين ،(ـُٗٗٗ) البٍغدى
   .َّّص ،ّج ،الصغير الشرح الدردير،. ْٖٓص ،ٔـ ،المالكية فروع في الذخيرة القراُب،. ُِٓص

 .ِٔص ،والعينية الشخصية التأمينات عتماف، علي ؿبمد الفقي،. ُّٗص ،ٔج ،الخرشي  حاشية اػبرشي،   ُْٓ

 .ّٕٗ – ّٖٕص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،   ُٓٓ
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 .الرىن بتسلم الراىن التزام: ثانيا

 األخَتي  يىتسٌتى  حىت الدائن إىل العقد ُب اؼبشركط اؼبرىوف الشيء بًتسليم الراىن اؼبديني   يلتـز
 على العقد كقع كإفٍ  بعينو، تسليمو لىزمو ميعينان  الرىني  افك فإفٍ  عليو، يده كبىسط حىٍوزه ًمن

رب ييعينو، كل حقك ُب رىنان  أعطىيتيك للدائن، اؼبديني  قاؿ بًأفٍ  ميعُتو، غَت رىنو   ُب الراىني  هبي
 أفٍ  كاألصل. الدٍين دبقدار يىًفي ماداـ نػىٍوعو كاف أياَّ  بىدلىو، ثًقةن  رىنان  ييسلم أفٍ  على اغبالة ىذه
رب كإالَّ  نفسو، عن طىواعية االلتزاـ ّٔذا بًالوفاء الراىني  يىقـو  السلطات ًقبل ًمن ذلك على هبي

ختصة
ي
دده  كقته  اؼبذىب ُب ىنالك كليس ُٔٓ.اؼب  كتطوؿ قصرتى  حيث التسليم، فيو يتم ؿبي

 أنو إالَّ . كرضانبا اؼبتعاقدين رغبة حسب كتسليمو، الرىن انعقاد بُت يىتخىلل اليت الزمنية الفًتة
 بعد اغباصل القبض الينفع الذم اؼبوانع أىحىد ًمن مىانع حدكث قبل التسليم يتم أف هبب

 الغرماء ميطالبة التسليم، كقبل العقد بعد الراىن مىوت: ًمن كله  اؼبوانع تلك كيشتمل. كيقوعو
تصبلف جنونو أك الراىن مرض الراىن، إفبلس دييوهنم، بأداء اؼبدين

ي
 أفٍ  كالهبوز. ًبوفاتو اؼب

 رىن، ًببل اؼبرهتن دىيني  كبىقي الرىني، بطل كإالٌ  السالفة اؼبوانع أحد كيقيوع إىل التسليم يًتاخى
 استيفاء ُب بالرىن اؼبرهتن اختصاص كىي اغبوىز، ًمن ييرجى اليت العىملية فائدة النعداـ

 عن للتعبَت" االقباض أك التحويز"  ميصطلح اؼبذىب فقهاء كيستخدـ ىذا،  ُٕٓ.دينو
 دكف القبض اؼبرهتن فلوتىوىلى . التحويز الرىن ُب بعضهم عند كييشًتط. اؼبرىوف اؼباؿ متسلي

 تعاىل اهلل بًأفَّ  ذلك ُب نىظرىم ًكٍجهة كىعىلىليوا. رىنان  اؼبرىوف يىكن ل إذنو أك مىاًلكو اقباض
 ،كلو  كعلى. منو كمقبوضان  قابضان  يىقتضي مىقبوضةن  كلىٍفظ مقبوضة ًبكٍونو الرّْىاف كصىف

 أك إرادتو دبحض سواء تنفيذه عليو كهبب الراىن الطرؼ على يقع التزاـ التحويز أك فالتسليم
ٍقًضي، اغبيكم ًبقيوة

ى
 ىذا أداء على ييرغمو الذم ضده حكم صدكر حالة ُب كذلك اؼب

                                                 
 .ْٔٔ – ْٓٔص ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ُٔٓ

 ؿبمد حسن ؿبمد: احملقق. المدينة عالم مذىب على المعونة ،(قُُْٖ) اؼبالكي نصر بن علي ؿبمد أيب الوىاب، عبد القاضي   ُٕٓ
 ،بيرالك الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ُْٔ – ُْٓص ،ِج ،ُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. الشافعي إظباعيل حسن

 .ِْٕٓص ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،. َُْ -ََْص ،ْج
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صلحة كلصاحب. الواجب
ى
 بالكيفية اإلقباض يكن ل إفٍ  اغبوز ببطبلف التمسك اؼب

  ُٖٓ.اؼبذكورة

 .والتعرض االستحقاق بضمان التزام: ثالثا  

 لو كيىقضي دعواه، كيثبت شيء، ًملكية شخص يدعي أفٍ  ىو: الفقهاء لدى االستحقاق
 ُٗٓ.قبلو ملك بثبوت شيء ملك رفع: ىو أك حائزه، يد من كانتزاعو دبلكيتو، القاضي

 لىوصح شأنو نم إدعاء كلي  ًبدفع الرىن، عقد دبيقتضى يلتـز الراىن، فاؼبدين ىذا على وبناءً 
 ًملكو أنَّو على اؼبرىوف اؼباؿ اؼبدين يرىن كأف. اؼبرهتن بو كيضار الرىن بسبلمة لىيميس

 ًملكو، اؼبرىوف الشيء أفَّ  الغَت يدعي ٍب. للغَت عليو ميقرر أكًعبء حق أم ًمن اػباًلصي 
 منو ءشي خركج كال خركجو كاليعلموف للمدعي، ًملك أنَّو اؼبستحق عُت على البينة كيقـو
بل الراىن يكوف اؼبرهتن يد ربت من الرىن كنزع االستحقاؽ فبثبوت. ًملكو عن  بالتزامو ـبي

 ُب يتمثل اؼبالكي اؼبذىب ُب ذلك، على اؼبًتتب الشرعي كاألثر. االستحقاؽ بضماف
يعىُتَّ  اؼبرىوف بعض استحق إذا: األتية الفيركض يتضمنو الذم األحكاـ

 االستحقاؽ)  اؼب
يعىُت غَت كأما. الدٍين صبيع عن رىنان  يكوف الباقي فإف ،(اعبيٍزئي

 بًبىدؿ للمرهتن الراىن فيأٌب اؼب
 قبض قبل كاف فإفٍ  ،(الكيلي االستحقاؽ) اؼبرىوف كل استحق كإذا. اؼبستحق البعض
 يبقى القبض، بعد استحق كإف. الفسخ كبُت ببلرىن، العقد إمضاء بُت اؼبرهتن فييخَتّْ  الرىن،

 ىذه تطبيقات كًمن. كعدمو الفسخ بُت الدائن فيُّخَت الراىن، يىغره أفٍ  إالَّ  ببلرىن، دينو
 كتركها منو حصة شخص فاستحق عليو يغاب فبا شيئا رىن مىن أفَّ : اؼبالكية عند األحكاـ

                                                 
. واإلبرام الوثائق علم في مثيل لها ليس التي الحكام بتحفة المسم اة األرجوزة على شرح  أضبد، بن ؿبمد الفاسي، ميَّارة   ُٖٓ

 .بعدىا كما َُٗص ،ُ،جُط

 .ِّْٗص ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،   ُٗٓ



ٙ٘ 

 

 ًمن خرجت باالستحقاؽ ألفَّ  اؼبستحقة، اغبصة تلك اليضمن فإنو فتىلفت، اؼبرهتن يد ربت
  َُٔ.استحقاؽ بدكف الشيء ىذا من مابقي إال يضمن فبل أمينا اؼبرهتن كصار الرىنية،

 أك تىصرؼ كيل عن شخصيان  بًاالمتناع الراىن يلتـز أفٍ  فمعناه ،الت عُرض ضمان وأم ا   
 يقـو أك اؼبرىوف، اؼبدين يبيع كأفٍ  الرىن، ًبسبلمة كيبىس اؼبرهتن حق بو ييناىض مادم تىعرضو 
 حىٍوؿ اؼبالكية، الفقهاء اختلف فقد ذلك كمع. اؼبرىوف مةقي إنقاص عليو يًتتب مادم بفعل

 الراىني  كبىادرىه اؼبطالبة، ُب اؼبرهتن جىد إفٍ  القبض، قبل باؼبرىوف الراىن تصرؼ مىسألة
 رىدي  للمرهتن كىوأفَّ : القصار البن ألولا الرأي. آراء ثبلثة إىل يقبضو، أفٍ  قبل فيو بًالتصرؼ

 مىكانو، رىنان  شبنو كاف( البائع يىد ًمن ذىىب) فات كإفٍ . باقيان  ؼببيعا كاف إف يػينَّفذ، كال البيع
، يبطل ل أنَّو: زيد أيب البن الثاني. البيع كيػينَّفذ  الثالث. رىنان  الثَّمني  ككاف البىيع كمىضىى الرىنى
 الرأم أفَّ  يبدك. بدلو رىنا الثمن يكوف كال ببلرىن، الدين كيًصَت البيع، نفاذ ىو: رشد البن

 باإلهباب الرىن باللزـك يػىٍقضي الذم اؼبذىب ًلمبادئ ًلميوىافقتو بالقبوؿ أكىل األكؿ،
 تصرؼ إمضاء ُب اغبيرًية ميطلق للمرهتن بأفَّ  اؼبذىب ُب قائمه  االتفاؽ أفَّ  كما ُُٔ.كالقبوؿ
 أقل بثمن كحازه،  اؼبرهتن  قبضو أفٍ  بعد الرىنى  باع ك التزاـ ّٔذا اؼبدين أىخىل إذا كرىدّْه، الراىن

 اؼبالكية أىٍحسن كقد. ًُِٔعوىض ًبدكف التصرؼ ىذا كاف إذا أكىل باب كًمن. فيو اؼبرىوف ًمن
 يبطل كل للمرهتن، أكرده التصرؼ إجازة ُب اغبق جًبعل الطَّرفػىٍُت  مىصلحة رىاعيوا حيث صينعان،

د أفٍ  الحتماؿ ميطلقا التصرؼ  كجعل نو،دي كفاء من ّٔا يتمكن مىصلحة ذلك ُب الراىن هبى
 ُّٔ.الوثيقة ُب حقو كيبطل يىضربو ذلك ألفَّ  للمرهتن، حقان  التصرؼ نفاذ

                                                 
 ،خليل مختصر على الخرشي حاشية اػبرشي،. ْْٓص ،ٔج ،ُط ،خليل مختصر لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   َُٔ

 ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،. ّٖٓص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ُّٖص ،ٔج ،ُط
 .ِّْٗص

 – ِْْٗص ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،. ٓٔٓ – ْٔٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُُٔ
ِْٗٓ. 

 – ُٔٓص ،ٔج ،خليل مختصر على الخرشي حاشية اػبرشي،. ْْٗص ،ِح ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد، ابن   ُِٔ
 عبد مودؿب حسٍت. ِّٗ – ِّٖ،صّج ،الصغير الشرح الدردير،. ُٕٓص ،ِج ،ُط ،المعونة ،الوىاب عبد القاضي. ُٕٓ
 . ُِِ – ُُِص ،العقاري اإلئتمان الداًن،

 الفقو في والشفعة الرىن أحكام الربشومي،. َّْ – َِْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،   ُّٔ
 .َٖ – ٕٗص ،اإلسالمي
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 .الرىن ِبَمُؤنة الراىن التزام: رابعاً   

 كعليو غنمو لو رىنو الذم راىنو ًمن الرىني  ييغلق ال: " القائل النبوم اغبديث على بًناءن       
 اؼبرىوف ًلمىصلحة  تكوف اليت توكنفق الرىن مىؤنة بًأفَّ  اؼبذىب فقهاء اتفق"  ُْٔ.غرمو

 اغبرز كأجرة العقد اجراءات تطلبو اليت اؼبصاريف عن فضبلن  الراىن، على تكوف كتىبقيىتو
 العقود من الرىن ألفَّ . اؼبرىوف إليو وبتاج فبا ذلك كغَت كالدكاء، اإلدارية، كضرائب كالراعي،

ٍبنية
ى
 الرىن بًنفقة اؼبرهتن الدائن كىو كؼاؼبعر  صانع ييطالب فبل كاإلحساف، اؼبعركؼ على اؼب

 الغيـر من عندىم األشياء إلعتبارىذه ُٓٔ.اؼبرىوف نقل كمصاريف العقد، كمصاريف كمؤنتو،
 على اؼبذىب ُب القضاء استقر كقد .الراىن اؼبدين على السابق اغبديث نص أكجبو الذم
 ألنو إذنو، أكبغَت بإذنو ىنالر  على أنفق دبا الراىن على يىرجع أفٍ  للمرهتن أجازكاٍ  كلذا ذلك،
    ُٔٔ.عليو كاجبان  كاف ما عنو أدل

 . المالكية عند المرىون المال على وُسُلطاتو الراىن المدين ُحقوق  - ب 

َبة ِملكية حق: أوال  .بو واإلنتفاع المرىون، رَق ْ

ا اؼبالكية، عند صاحبو ًمن اؼبرىوف اؼباؿ ًملكيةى  الرىن عقدي  يىٍسلب ال       الراىن ليظ كإمبَّ
 ال الراىن هبعل الدائن ًلطىرؼ اؼبقرر اغببس حقى  أفَّ  إال. العقد فًتة ًطواؿ للمرىوف مىالكان 
ارس  ،-كتصرؼ كاستغبلؿ، استعماؿ، ًمن -  اؼبرىوف الشيء على اؼبالك حقوؽ كافة يبي
 منفعة طيلتػىعٍ  الهبوز إذ الرىن، أثناء باؼبرىوف االنتفاع مالكا، باعتباره كلو. ميطلقة حًبيريىة

 اؼبذىب أفَّ  كمع ُٕٔ.الرىن أثناء منو اإلفادة هبب كإمبا لو، كإىدار للماؿ تىٍضييع ألنو الرىن،
 إذٍ . بًنفسو اؼبنافع تلك يىستوُب أفٍ  يبيكن ال أنَّو إالَّ  لًراىنو، باؼبرىوف اإلنتفاع حق ييقرر اؼبالكي
 كعلى. اؼبذىب ُب الرىن بو يبطل فبا سلطاتو كربت اؼبدين ًحيازة إىل كعىٍودتو الرىن ريجيوع

                                                 
 .البحث ىذا من الثانية الصفحة ُب زبرهبو سبق اغبديث   ُْٔ

 .ْٔٓص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ُٓٔ

 اعببلب ابن. ُْٔص ،ْج ،الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ. ِٕٓص ،ٔج ،الجليل مواىب ،الرعيٍت اغبطاب   ُٔٔ
 .َُّ – ََّص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،. َِٔص ،ِج ،ُط التفريع، البصرم،

 .ُِٓص ،ِج ،المدينة عالم مذىب على المعونة الوىاب، عبد القاضي. َِٔص ،ِج ،التفريع ،البصرم اعببلب ابن   ُٕٔ
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 الراىن غًبساب منافعو كاستيفاء الرىن استغبلؿ الراىن، عن بًالنيابة يىتوىىل اؼبرهتن فإفَّ  ذلك
 في اليدخل عنو المتميز الرىن نماء: " الوىاب عبد القاضي يقول  ُٖٔ.كمصلحتو

 يىدى  كلكن" ُٗٔ.ذلك أشبو وما والدواب العقار وأجرة واللبن والصُّوف كالثمرة الرىن،
 اؼبالكية كاستدؿ. اؼبذكورة للًعلة النَّماء ىذا على اؼبالك سيلطات مباشرة ًمن مىغليولة الراىن

ٍعصـو ًبقىوؿ إليو، ذىبوا ًلما
ى
 كعليو غيٍنمو لو رىىىنو، فبىن الرىن: " كسلم عليو اهلل صلى اؼب

 دبًلكية الراىن انفراد منو دييستفا حيث ،"غنمو لو: " قولو اغبديث من الشاىد ؿبلك ". غيٍرمو
 . بو كاإلنتفاع الغيٍنم

    .المرىون المال في التصرف في الراىن حق: ثانيا 

 أفٍ  اؼبالكي، اؼبذىب فيقهاءي  أجاز اؼبدين، ًلمىصلحة كميراعاةن  العاـ، األصل ًمن استثناءن     
 عند اؼبرىوف كاف اءسو  ،حوزه بعد بالبيع اؼبرىوف اؼباؿ ُب إرادتو دبىحض الراىن يػىتىصرؼ

 اؼبضموف اغبق ًمن أكثر أك دبًثل البيعي  يىقع أفٍ  يػيتىشرط كلكن. األًمُت يىدً  ربت كاف أك اؼبرهتن
 ًمن بًأقل باعو إفٍ  ال. قرضو  عقد من ناشئا الرىن بسببو أيخذ الذم الدٍَّين يكوف كأفٍ  فيو،
 لو كمل فإفٍ  بقي، دبا يطلبو ٍبي  منالث كيػىتىعجل يبىٍضيو أك البيع نػىٍقض فللمرهتن اؼبرهتن، حق
 أفَّ  ىو اػبصوص، ىذا ُب الوارد االستثناء ىذا ًمن اؼبالكية علة كلعل. دبثلو بيع ما دبنزلة كاف

 اؼبشًتين من متزايدة رىٍغبة ىناؾ أفَّ  اؼبرهتن، إىل للرىن تسليمو بعد هبد قد الراىن اؼبدين
 ال حىت بالبيع، اؼبرىوف ُب التصرؼ لو ازكافأج. يفكو ما بيده يكن كل اؼبرىونة، لسلعتو
  َُٕ.راحبة صفقة يػىفيوتو

 

                                                 
 َّٗص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية سوقي، الد. ّْٓص ،ٓـ ،خليل مختصر على الزرقاني شرح الزرقاين،   ُٖٔ
 .بعدىا كما ُِٖص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،. بعدىا كما

: احملقق. الخالف مسائل نكت على اإلشراف ،(قَُِْ) اؼبالكي البغدادم نصر بن علي بن ؿبمد أبو الوىاب، عبد القاضي   ُٗٔ
، ابن دار: بَتكت. طاىر بن اعبىٍيب  .ْٖٓص ،ِـ ،ُط حـز

. ُٕٓ – ُٔٓ،صٔج ،خليل مختصر على الخرشي حاشية اػبرشي،. ٓٔٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   َُٕ
 .َِْص ،ْج ،لكبيرا الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،
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 . ُمختلفين حقين في الواحد المرىون برىن الراىن المدين حق: ثالثاً 

 اؼبذىب أجاز للمدين، الضماف كسائل كتسهيل اإلقتصادية اغبياة لتنشيط نظران،       
 حبقٍُت  رىنان  كيكوف كاحدو، آفو  ُب اؼبرىونة العُت نفس يرىن أفٍ  للراىن، فقهائو بإتفاؽ اؼبالكي

 أمريكي، دكالر ألف ثبلثوف يساكم الذم عقاره اؼبدين يرىن أفٍ  ذلك، كصورة ُُٕ.أكثر أك
 ألحكاـ كفقان  الراىن، لذلك هبوز ،" أ" بنك من إقًتضو أمريكي دكالر ألف كعشرة دينو  ُب

 َِ)  كىي - األكؿ الدين قدر على الزائدة القيمة يرىن أفٍ  اؼبالكي، اؼبذىب ُب الرىن
 رىن جواز ك". ب"  بنك من يأخذه آخر دين ُب اؼبرىونة العقار تلك من  -(  دكالر ألف

 حىت األكؿ، الدين قدر على تزيد اؼبرىوف، قيمة يكوف بأفٍ  اؼبالكية، عند ميقيَّده  اؼبرىوف فضلة
 حبيازة يقـو الذم الشخص رضا اشًتطوا كما. اعبديد بالدٍَّين مرىونةن  الزيادة تلك يكوف
 كحيندئذو . الثاين للمرهتن حائزان  ليصَت العدؿ، أك األكؿ اؼبرهتن ىو كاف سواء األكؿ، الرىن
  ُِٕ.اؼبرىوف ىبلؾ عند الثاين الرىن ضماف ُب األمُت، حكم يأخذ

   -:المالكي المذىب في المرىون على والتزاماتو المرتهن الدائن حقوق .ٕ

 المالكية عند المرىون على المرتهن الدائن حقوق – أ

 ما اؼبرىوف اؼباؿ على اؼبرهتن للدائن اؼبذىب أىقىرىا اليت السلطات، أك اغبقوؽ أىىىم فًمن 
- :يلي

 : المرىون قبض ٔ   

 اؼبوانع، بارتفاع كذلك اليد إثبات عن كالتمكن التخلي ىو: الرىن قبض مىٍفهـو       
 كاؼبرهتن ميسىًلمان  الراىن صار ذلك حصل فإذا كاؼبرهتن، اؼبرىوف بُت نالراى بًتىخلية كوبصل
ارسو أفٍ  لو فيجوز اؼبذىب، ُب اؼبرهتن ًلمصلحة ميقرر حقه  كالقبض ُّٕ.قابضان   بنفسو يبي

                                                 
   

. الخالف مسائل نكت على اإلشراف ،(قَُِْ)  اؼبالكي البغدادم نصر بن عليّْ  بن الوىاب عبد ؿبمد بو أ القاضي،   
، ابن دار: بَتكت.طاىر بن اعبيب: احملقق  .ٕٗٓ ص ،ِـ ،ُط حـز

   
 .ّٖٓ – ّْٖص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،   

 ،ْْص ،اإلسالمي الفقو في والشفعة الرىن أحكام الفتاح، بدع الربشومي،   ُّٕ
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 على الطرفاف يتفق أفٍ  ًمن مانع شبت كليس. اؼبرهتن قبض مىقاـ الوكيل قبض كيقـو أكبوكيلو،
 كييعترب القبض، ُب اؼبرهتن عن نائبان  كيكوف بو، يًتاضياف عدؿو  يىدً  ربت كحبسو  الرىن كضع
 ُب ًبشرط ليس اؼبرىوف قبض أفَّ  على كاؼبالكية ُْٕ.بالرىن اؼبرهتن اختصاص ييًفيد قبضان  ذلك

، كيصح، ينعقد، بل ليزيكمو، ُب كال كصحتو الرىن انعقاد  باإلقباض اؼبرهتن ييطالب ٍب كيلـز
رب  عند اؼبرىوف اؼباؿى  يًتؾ أفٍ  فىللدائن عندىم، الفور على القبض ييشًتطكال. عليو الراىني  كهبي

 الينفع الذم اؼبوانع من مانع حدكث إىل يًتاخ مال ًبقبضو، يقـو ٍبي  الزمن ًمن فػىًٍتة الراىن
 استدامتو، القبض لصحة ييشًتط ك ُٕٓ.كإفبلسو الراىن كموت كقوعو بعد الرىن قبض

 بإذف الراىن يىدً  إىل قبضو بعد اؼبرىوف اؼباؿي  عاد كإذا حقو، رهتناؼب يستوُب أف إىل كاستمراره،
 اغبائز ىو الراىن يكوف حىت الوجوه، من كجو بًأمّْ  أك استخداـ، أك ، أجرة أك ًبوىديعة اؼبرهتن

تج كال الرىن، من خرج فقد لو،  غًبقو الدائن ًمن تنازؿ دبثابة ذلك يعترب إذٍ . الغَت على بو وبي
 أخرل مرة الرىن كيأخذ تنازلو عن يرجع أفٍ  اؼبذىب، ُب لو ك ببلرىن، دينو قىكيب الرىن ُب
 الغرماء قياـ أك بًبىيع اؼبرىوف يػىفيت مال لًرىنو، نىقض ذلك أفَّ  جهل أنَّو حىٍلفو بعد الراىن من

 فهو قيامهم ُب كأما الغرماء قياـ غَت ُب دينو لو كييعجل أخذه، حينئذ لو فليس الراىن على
 من أخذه فلو اؼبرهتن، ارضى ك  إذف بدكف راىنو إىل الرىن رجع إذا كأما. كاؼبوت الغيٍرماء وىةأيسٍ 

 ُٕٔ.فيو اؼبرىوف الدين لو ييعجل مال يػىفيت، ل أك فاتى  ميطلقان  اؼبدين

 :المالكي المذىب في المرىون المال قبض َكْيفية        

تلف       يكوف العادية األحواؿ ففي ونة،اؼبرى األمواؿ باختبلؼ الرىن قبض كيفية ىبى
 بُت الراىن فييخلي القبض، ًمن كالتمكن اؼبانع رفع كىو: بًالتخلية العىقىاريىة األمواؿ ُب القبض
كنو كاؼبرىوف اؼبرهتن  ُب ييشًتط فإنَّو منقوالن  اؼبرىوف كاف إذا كأما.  عليو يده إثبات من كيبي

                                                 
 عالم مذىب على المعونة الوىاب، عبد القاضي. َٖٓص ،ِـ ،الخالف مسائل نكت على اإلشراف الوىاب، عبد القاضي   ُْٕ

 .ُْٕ،صِ،جالمدينة

 .ْْٔ ،ْٖٓص ،ٔـ ،المالكية فروع في الذخيرة القراُب،   ُٕٓ

.  ّْْص ،ِج ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد، ابن. ُِْص ،ْج ،الكبرى مدونةال ،أنس بن مالك اإلماـ   ُٕٔ
 .ّْٗ – ّّٗص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،
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 قبض ُب آخر شرط اؼبالكية علماء كزاد  ُٕٕ.ةالتخلي دبيجرد كاليكتفي كالتحويل النقل قبضو
 ىذا ُب بالطبع كاؼبراد. أمُت بيد اؼبرىوف يوضع ل إذا عليها مطبوعان  يكوف بأفٍ  اؼبًٍثليات
 الطبع كأمَّا الغالب، ُب كاف كما كإعادتو فىًكو على اؼبرهتن يقدر ال الذم الطبع ذاؾ الصدد
زأ فبل غًبالو كإعادتو فىًكو على اؼبرهتن يقدر الذم  تيرىن كال: "الجليل منح في جاء. هبي

 أفٍ  إالَّ  ييوزف أك ييكاؿ كما إداـ أك طعاـ ًمن ًبعىينو ييعرؼ ال كما كالفلوس، كالدراىم الدنانَت
 النقدم الرىن فإفَّ  النص فىٍحول كعلى" ُٖٕ.ًمثلو كرىدً  بو االنتفاع ًمن اؼبرهتن لًيىمنع عليو ييطبع
 الطبع هبب اإلذعاف العقود ُب اعبامعات كبعض ؼبؤسسات،ا لبعض األفراد ييقدمو الذم
 الراىن للمدين يػىريديكف ٍب أنفسهم، ًلصاّب كيىٍستثمركىا رىىنان  الناس أمواؿى  يأخذكا أفٍ  ال عليو،
 كىَبى  إذا ما تقيّْيم ُب كاغبىكىم اػبىٍصم ىنَّ  اؼبؤسسات تلك أفَّ  ذلك من كاألضحى. اؼبثل

دي  بالتزاماتو اؼبدين  ًمن أنَّو فرغم. اؼبرىوف النقد ًمن فػىييخصم بو أخل أـ الرىن، ًمثل لو كافػىَتي
ٍستبعد

ي
 اليت الريىيوف على بالطبع اؼبؤسسات ميطالبةي  -اغبايل عصرنا ُب - كمنطقان  عقبلن  اؼب

 عيٍمبلئهم، لًريىوف خاصان  ًكعان  ىبيىًصصوا أفٍ  عليهم ينبغي أنَّو إالَّ  عمبلئهم، ًمن يأخذكهنا
ا الذم األرباح ُب رىىًنو ًبقدىرً  سهمان  رىاىنو  ًلكيل اكيىضرًبو  . األمواؿ تلك استثمار ًمن هبىٍنيوهنى

  ُٕٗ.عنو اهلل هنى الذم بالباطل الناس أمواؿ أكل ًمن  زبلو ال العملية ىذه فإفَّ  كإالَّ 

 إجراء إمكانية أفَّ  الظاىر ُب يبدك أمواؿو  ًبرىن أباح قد اؼبالكي اؼبذىب أفَّ  كىدبىا ىذا،   
 بو أفاد ما سىٍردى  ينبغي لذا للغاية، ميٍستىشكل أمره  األمواؿ تلك بعض ُب القبض عملية

 . اليسَت اإلهباز من بشيء كلو ذلك كيفية توضيح ُب فيقهائهم

 . الُمشاع على المرىون قبض كيفة: أوالً 

                                                 
 .ّٓص ،اإلسالمي الفقو في والشفعة الرىن أحكام عبداهلل، الفتاح عبد الربشومي،   ُٕٕ

 .ِّٕص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،  ُٖٕ

 .ُّٗص ،ّج ،المسالك ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،   ُٕٗ
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ل لراىنا ًحصىة قبض على مشاعان  ماالن  كاف إذا اؼبرىوف قبض ُب اؼبرهتن يػىٍقتصر       كوبى
لو،  الدائن فإف الراىن، يبلكو اؼبشاع ًمن الفاضل كافٍ  كإفٍ . الراىن لغَت الباقي كاف إفٍ  ؿبى
  َُٖ.الرىن فيبطل اؼبرىوف ُب اؼبدين يد يتحكم ال حىت يرىن، كمال رىن ما صبيعو وبىيوز

 

 .المرىون الد ْين قبض كيفية: ثانياً    

 سىنىد بًتسليم الراىن يػىقيـو أفٍ  ىو اؼبرهتن، غَت على دىينان  كاف إذا اؼبرىوف قبض ُب كاغباؿ    
 ييكتفى الدٍين فيها حيرًرى  كثيقةه  ىناؾ يكن ل كإفٍ  قبضو، على اإلشهاد مع اؼبرهتن إىل الدٍين

طر. باإلشهاد صل حىت دىٍينو دائنو ييعطي أىالَّ  اؼبدين اؼبدين كىبي  إفٍ  كأما. حقو على اؼبرهتن وبى
 إذا اؼبرىوف قبض وبيٍمل أفٍ  وينبغي. ُُٖلو قابض فهو اؼبرهتن، على دينان  ىوفاؼبر  اؼباؿ كاف
 السند تسليم طريق عن كذلك. الدين ُب القبض على مرىونة، منفعة أك غائبان  ماالن  كاف
 ؽبما، سند ىنالك يكن ل كإذا اؼبنفعة، أك الغائب اؼبرىوف اؼباؿ قيمة فيو حيرًر الذم

 ميقابل لو مىٍرىونة الضَّالة بػىٍقرتو أفَّ  للمرهتن الراىن يقوؿ كأف اغبق، ذيٍكر مقاـ يقـو فاإلشهاد
  ُِٖ.ذلك على كيىٍشهداى  دىٍينو،

 .المستقبل المرىون قبض َكْيفية: ثالثا

 ُب إتباعو يبيكن الذم ؽالطر  أسهل فإفَّ  اؼبالكي، اؼبذىب ُب العمل عليو ىو ًلمىا ،ًكٍفقان     
 نفقة على كمىؤينتو بو، يًتاضياف أمُتو  عند كضعو ىو قببل،ميست ماالن  كاف إفٍ  اؼبرىوف قبض
 في ُمستقبالً  ماالً  كان إنْ  المرىون الشيء قبض كيفية بيانُ  جاء فقد. الراىن اؼبدين

 ما أكبعد صبلحها، يبدك أفٍ  قبل لبل شبرة أرىنت إفٍ  أرأيت"  :قولو عند الكبرى المدونة
 حيٍزتو إذا مالك عند جائز ذلك نعم،: قاؿ ال؟ أـ مالك قوؿ ُب هبوز ىل صبلحها، بدا

. لىك كوبوزه كيىًليو ييسقيو الراىن بإذف رىجلو  يدمٍ  على جعلتو أك تسقيو، أنت ككيٍنت كقبضتو
                                                 

 .ُّّص ،ٔج الخرشي، حاشية اػبرشي،   َُٖ

 .ْٖٓص ،ٔـ ،ِط ،المالكية فروع في الذخيرة القراُب،   ُُٖ

 .َْٓص ،ٔـ السابق، اؼبصدر القراُب،  ُِٖ
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 أجر ُب مالك قوؿ كىذا: قلت. الراىن على: قاؿ يكوف؟ من على السقي فأجر: قلتي 
 " ُّٖ.مالك قوؿ ىذا نعم: قاؿ الراىن؟ على السقي

 - ييكتفى أفٍ  ينبغي أنَّو للباحث يبدك حاليان، اؼبالية اؼبعامبلت إليها آلت ؼبا ،نظراً  ولكن   
 بأفٍ  كذلك. اؼبرىوف الدين بو يقبض دبا -للرىن، ؿببلن  كاف إذا اؼبستقبل اؼباؿ قبض ُب

 اؼبستقبل، اؼبرىوف منها سيأٌب اليت اؼباؿ أصل ملكية سند العدؿ أك اؼبرهتن الدائن يقبض
 اؼبضوف الدين استيفاء تعذر عند اؼبرهتن حق إليو ينتقل إحتياطيان  رىنان  صلاأل تلك ليجعل

 .اؼبستقبل اؼبرىوف من

 .الرىن حبس حق  ٕ

ٍهيدان  اؼبرهتن لىدىل الرىن تلك حًبىبس  إالَّ  العىٍملي، أىثرىه اؼبرىوف قبض اليػىٍنتيج     حىت لًبىيعو، سبى
افة اؼبالية، ًذمتو يثقل ادبً  الوفاء على للمدين حىامبلن  حبسو يكوف   جربان  احملبوس مىالًو بيع ـبى

ٍنشودة الغاية ىو اؼبرىوف اؼباؿ حبس حق فكأفَّ   ُْٖ.ًإبىائًو عند عنو
ى
 فػىهيما قبضو، ًمن اؼب

 الختصاصو اؼبذىب ُب شرطه  للرىن، اؼبرهتن كحيازة. كاحدة لعملة كجهاف أك حق ُب حقاف
  ُٖٓ.إفبلسو كأ الراىن موت عند الغرماء سائر دكف بو

                      -:المالكي المذىب في المرتهن الدائن التزامات - ب 

 . واستغاللو المرىون ِحْفظ ٔ

 حًبًفظ بالضركرة يلتـز فإنَّو اؼبالكية، عند للمرهتن اؼبرىوف حبس حق ثػيبيوت على ،بًناءن     
 الرىن قيمة ضيًمن الواجب ىذا ُب تقاعس فإذا. اؼبعتاد الشخص عناية فيو كيبذؿ اؼبرىوف

 إثبات الراىن على كيقع غاية، بتحقيق كليس العناية، ببذؿ التزاـ ىنا كااللتزاـ مىابػىلىغت، بىالًغةن 
يز ال اإلسبلمية الشريعة أفَّ  ُب تتمثل اليت إلشكالية كرفعان . ذلك  اؼبرىوف، منفعة تعطيل ذبي

                                                 
 .ُّْص ،ْج ،الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ   ُّٖ

 امتناعو ندع يعٍت إبائو، عند    ُْٖ

 .َِْٖص ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،. ّٕٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ُٖٓ



1ٖ 

 

 فإنو اآلخر، اعبانب كعلى الرىن، أثناء منو فادةاإل هبب كإمبا كإٍىدارلو، للماؿ تىٍضييع ألنَّو
 اغببس حق مع يتناَب ذلك ألف اؼبرىوف، مالو كاستثمار استغبلؿ اؼبذىب ُب للراىن الهبوز
ا،. للمرهتن الثابت  منافع كاستيفاء باستغبلؿ التزاـ اؼبرهتن عاتق على يقع أفٍ  اؼبالكية قػىرىر ًلذى

 فيو يبكن مىا كلً  ُب اإلنابة سبيل على كذلك. سابوكغبً  الراىن ًلمصلحة  اؼبرىوف اؼباؿ
ني "   الغلة أم": كىتػىوىالَّىىا: )" الدردير يقوؿ  ُٖٔ.النيابة  لئبل"  بًًإٍذنًوً "  للراىن" : لىوي  اؼبٍرهتًى
 لئبل اؼبستقبل ُب للمنازعة قطعان  إلذنو كىاٍحًتيج. فيبطل قبضها بًتػىوىلًيو الرىن ُب الراىن يىدي  ذبىيوؿى 

 (  ُٕٖ.ككبوذلك خبمسة عشرة يساكم ما أكرل أنو الراىن عليو يدعي

- :الوفاء بَ ْعد الراىن إلى أوَرُده المرىون َتْسليم ٕ

 الدين انتهاء بعد – الراىن اؼبدين – مالكو إىل كرىًده اؼبرىوف بتسليم اؼبرهتن يلتـز     
 اؼبرىوف ألفَّ  يضمن، فبا كاف إفٍ  ن،للرى ضامنان  اؼبرهتن استمر كإالَّ . الرىن انتهاء أك اؼبضموف

 عدم مبدأ اؼبرىوف، اؼباؿ رد ُب ييراعي أفٍ  وينبغي. كالوديعة ليس الراىن ذمة براءة بعد
 من يطلب أفٍ  الدين، من جزءن  سدد إذا لراىن الهبوز أنو: مؤداه الذي الرىن، تجزئة
بوس جًبيٍملتو الرىن ألف م،ينقس فبا اؼبرىوف كاف كلو الرىن، من مادفعو مايقابل برد اؼبرهتن  ؿبى
 اؼبرىوف كاستثمار  بًاستغبلؿ قاـ إذا اؼبرهتن على كهبب. اػببلص منو يقع أفي  إىل اغبق بًبىاقي
  ُٖٖ.بذلك ميفىصبلن  حسابان  ييقدـ أفٍ  الرىن، مدة خبلؿ

 .المرىون ضمان ٖ

                                                 
 ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،.  ِّٖص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،   ُٖٔ

 .ِّٗ – ُّٗص

 .ُّّص ،ّج ،الصغير الشرح أضبد، نب ؿبمد بن أضبد بركات أيب الدردير،   ُٕٖ

 – ّّٖص ،ّج ،الصغير الشرح ،الدردير. ُْْ – ُّْص ،ْج ،الكبير الشرح على سوقي الد حاشية سوقي، الد   ُٖٖ
 ،ُج ،العقود نكت في الحكام تحفة على الفاسي ميارة شرح اؼبالكي، ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو الفاسي، ميَّارة. ّّٗ

 .ُٖٓص
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 اؼبرىوف، ىبلؾ إىل رجعي لسبب الراىن، إىل كرده اؼبرىوف بتسليم بالتزامو اؼبرهتن إخبلؿ    
 اؼباؿ ضماف اؼبرهتن فيها يػىتىحمل اليت األحواؿ ربديد إىل اؼبالكي اؼبذىب ًبفيقهاء حىدىل
- :كبواآلٌب على اؼبرىوف

 أك اؼبرهتن، من عليو كقع كًجنايةو  بًتعدو  ىلك إذا اؼبرىوف، اؼبرهتن يضمن: األولى الحالة
 أـ عليو يغاب فبا كاف سواء اؼبرىوف ؼباؿا لنوع ىذا ُب كالعربة. حفظو ُب منو بتقصَت

 ُٖٗ.ال

 فبا كىو ىبلكو ىبىٍفى الذم األشياء ًمن ككاف اؼبرىوف اؼباؿ اؼبرهتن قىًبض إذا: الثانية الحالة 
 يكوف اؼبرىوف ًمن الضرب فهذا كالعركض، كاغبلي كالفضة كالذىب كيبطن عليو يغاب

 يتسبب ل أنو الراىن يعلم أك بػىيّْنة تقـو أفٍ  إالَّ  اللهم َُٗ.تلفو ادعى إذا اؼبرهتن على مضمونان 
 فالبحث. عليو ثبوتو كاألخرل الضماف، سقوط إحدانبا: اؼبذىب ُب ركايتاف ففيها تلفو ُب
 ُُٗ.التهمة النعداـ عنو، الضماف سقوط مع

 عدكؿ ككذبو أكضياعو تلفو اؼبرهتن كادعى عليو اليغاب فبا اؼبرىوف كاف إذا  :الثالثة الحالة
 معو رأينا اعبَتاف كيقوؿ  دابة مىٍوت يدعي كأفٍ . كذبو لًثبوت ًحينئذو  يضمنو فإنو عواه،د ُب

 ُِٗ.دبىٍوهتا ىو قاؿ الذم التاريخ بعد الحق تاريخ ُب الدابة تلك

 اؼبذىب ُب إغفاؽبا الينبغي اؼبالكية، عند شكلي إجراء اؼبرهتن ربىًٍليف أفَّ : المالحظ َومن 
 ففي. فيو رغبة أخفاه قد يكوف أفٍ  ـبىىافة عليو، يغاب الذم ىوفاؼبر  ُب تضمينو تقرر إذا

                                                 
   

 .ِْٓ ص ،ُط اؼبكتيب، دار: دمشق. اإلسالمي الفقو في العقد ضمان ،(ـََِٕ)   قبدات ؿبمد حملمد،ا   

   
: احملقق. والحّكام الفقهاء عند العمل عليو مضى وبيان األحكام فصول ،(ـََِِ)  األندلسي خلف بن سليماف الباجي،   

، ابن دار: بَتكت. األجفاف أبو ؿبمد  .ُٗٔ ص ،ُط حـز

 في الكافي الرب، عبد ابن. ُْٖص ،ِج ،المدينة عالم مذىب على المعونة نصر، بن عليّْ  ؿبمد أيب الوىاب عبد ي،القاض   ُُٗ
 .ُّْ – ُِْص ،ِط ،المالكي المدينة أىل فقو

   
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ  ص ،ٔج ،مختصر لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   
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 الضياع دعول ُب أمَّا ٍلسىةو، دي  ًببلى  تػىلىف أنو ىو إال إلو ال الذم باهلل وبلف التلف دعول
  ُّٗ.مىٍوًضعىو كاليعلم ضىاعى  أنَّو وبلف

 :المرتهن على المرىون المال ضمان َوْجوُ 

ميل ُب كاألصل      : اؼبالكية عند عليو يغاب فيما اؼبرىوف ىبلؾ لًتبعة القابض اؼبرهتن ربى
م – عليهم اهلل رضواف – اؼبدينة أىل عمل . فقط عليو يغاب فيما الضماف تػىوىارىثيوا قد فإهنَّ
 ًمن كاف ما أفَّ : الرىن ُب عندنا فيو اختبلؼ ال الذم األمر: " مالك عن الموطأ في جاء
، أك رو دا أك أرضو  ًمن ىبلكو ييعرؼ أمرو   ًمن فهو ىبلكيو، كعيلم اؼبرهتن يد ُب فػىهىلك حيوافو

 فبل اؼبرهتن، يد ُب يػىٍهلك رىنو  ًمن كماكاف شيئان، اؼبرهتن حق ًمن ينقص ال ذلك كإفَّ  الراىن،
 الذم اؼبرىوف ُب كالضماف"  ُْٗ.ضامن لًًقيمتو كىو اؼبرهتن، ًمن فهو بقولو، إالَّ  ىبلكيو ييعلم
 فيو  اليىعلم كجو على الضياع ادعاء فيو يكثر إذ التهمة، ضمافي  ىو عليو، يغاب أفٍ  يبكن
 ًمن اؼبرهتن إعفاء ألف عليو، يغاب فيما ضماف يوجب فالتهمة. خبفائو اؼبداعي ًصدؽ أحد

 ُب رغبة أكإخفائها أصحأّا، على األمواؿ إضاعة ُب للمحتالُت ذريعة يكوف ضمانو
، فشرطو عليو ضماف أالَّ  نيضم فيما اؼبرهتن اشًتط كإفٍ . اقتنائها  ألنَّو أثران، كاليىنتج الىغو
 ُٓٗ.التهمة يػيقىوم

 كىبلكو أمُت، يىدً  ربت كاف إفٍ  اؼبذىب ُب اؼبرىوف ىبلؾ تىًبعة اؼبرهتن يػىتىحمل كال ىذا،   
 للقواعد ًطبقاى  التىعدم، ضماف يضمنو فإنَّو األمُت، ًمنى  بًتعدو  اؼبرىوف ىلك إذا إالَّ . ربو ًمن

 ذلك ككاف نقص، بو حدث أك ىلك إذا قابضو يد ُب مقبوض كل بأفَّ  تقضي اليت ةالعام
 من بأمر اؽببلؾ كاف إف كأما. تعد ضماف عليو مىضمونان  يكوف فإنَّو يىًده، ُب ىو فبن بًتعدو 
 مطالبة كلو الراىن، من فذلك أجنيب، شخص من بتعد أك - القاىرة القوة – تعاىل اهلل

                                                 
 .ُٔٔص ،ٔج ،الخرشي حاشية اػبرشي،   ُّٗ

 ...ركاية اؼبوطأ أنس، بن مالك اإلماـ   ُْٗ

 ،ِج ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد، ابن. ْْٗص ،ّجالمسالك، تبيين ،اإلحسائي مبارؾ  آؿ ضبد العزيز عبد   ُٓٗ
 .َّْص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،. ْْٗص
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عتًدم
ي
 أخذ ثقةو، ًبرىن الراىن أتى كإفٍ  التقصَتية، اؼبسؤلية ألحكاـ ًكفقان  رىوف،اؼب ًبقيمة اؼب

 ُٔٗ.اؼبرىوف مكاف رىنان  القيمةي  جيعلتٍ  كإالَّ  القيمة،

 : الضمان ِمْقدار

 كل فَتجع الفضل، الرىن أطراؼ يتػىرىاداى  بًأفٍ  تىقضي اليت العدالة مىبىاًدئ إىل إستنادان،      
 على الرىن من الزائد القدر أفَّ  كإىل اؼبرىوف، ىبلؾ عند لفضلبا األخر على منهما كاحد
 اؼبالكية جعل.احملضة األمانة سبيل على ليس عليو كيىده اؼبرهتن عند مرىوفه  الدٍَّين، ًقيمة

 مهما ًقيميا، كاف إفٍ  كبالًقيمة ًمثليا كاف إفٍ  باؼبثل الضماف كيكوف بقيمتو، اؼبرىوف ضماف
 الدين ذىىىب الدٍَّين، ًمنى  أكثر اؼبرىوف اؼباؿ ًقيمة كانت فإفٍ . اؼبًثل فكا كمهما ًقيمتو، بىلغتٍ 
 اؼبضموف باغبق الرىن قيمة تساكم كعند. الرىن ًقيمة بفضل اؼبرهتن على الراىن كيرجع كلو،
 ُٕٗ.دٍينو للمرهتن الراىن أًب الدٍين ًمنى  أقل الرىن قيمة كانت كإف. دبافيو اغبق ذىب

 يـو أك القبض يـو ىو ىل القيمة، فيو يعترب الذم اليـو ُب ؼبذىبا فقهاء أقواؿ كاختلف
ًيل الباحث أفَّ  إالَّ  اغبيكم؟ أك التلف  ألنو القبض يـو الًقيمة بًاعتبار يقوؿ الذم القوؿ إىل يبن
 ًقيمتو ما اؼبرهتن يىٍأخذ فبل األسواؽ، تقلب حالة ُب األطراؼ عن اػبسارة ربمل ًلدىفع أٍدعىى
 ُٖٗ.العكس أك مائة، كطبس بًألفو  اغبيكم يـو بو كيػيٍغـر ألفه 

 

 .المالكي المذىب في للغير بالنسبة الرىن آثار: الثاني المطلب    

 إىل اغبقوؽ لتلك ميباشرتو كيػيؤىدم اؼبرىوف، على للمرهتن حقوقان  الرىن عقدي  ييرتب      
ذىبي  حرص لذلك. اؼبرىوف اؼباؿ على اؼبصلحة صاحب للغَت اػبًنىاؽ تىٍضيّْيق

ى
 ضًباية على اؼب

                                                 
 الفقو في الرىن أحكام نعيم، أظبادم. ٕٗٓ – ٖٕٓص ،ٔج ،خليل مختصر لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُٔٗ

 .ْٔٔص ،ٔـ ،ِط ،المالكية فروع في  الذخيرة القراُب،. ّٖص ،اإلسالمي

 الرأي معاني من" الموطأ"  تضمنو فيما األقطار وعلماء األمصار فقهاء لمذاىب الجامع االستذكار الربالنمرم، عبد ابن   ُٕٗ
 .ُُٗص ،ِط ،اإلسالمي الفقو في والشفعة الرىن أحكام اهلل، دعب الفتاح عبد الربشومي،. ٗٗ – ٖٗص ،ِِـ ،ُط ،واآلثار

 ،خليل مختصر لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب. َُْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،   ُٖٗ
 .ٖٓٓص ،ٔج
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 مواجهتو، ُب الرىن تنفيذ يتم أفٍ  قبل توافرىا، هبب معينة شركط تقرير خبلؿ ًمن الغَت ىذا
 آثار تناكؿ قبل الغَت، مواجهة ُب الرىن النفاذ شركط إىل بًإهباز اإلشارة ينبغي ،ًمن ٍبى ك 

 .للغَت بالنسبة الرىن

 . ةالمالكي عند الغير مواجهة في الرىن نفاذ شروط  .ٔ

 غًبقو اؼبرهتن الدائن ميباشرة ًمن ييضار أفٍ  يبيٍكن مصلحة ذيك شخص كل ىنا بالغَت ييقصد    
 العىٍيًنيىة حقوؽ ؽبم الذين الدائنُت سائر على ىذا كينطبق. النقض أك األفضلية أك اغببس ُب
 لعادم،ا الدائن ككذلك اؼبرىوف، ًقيمة لًفىٍضلة كاؼبرهتن اؼبرىوف، اؼباؿ على األصلية أك

 ُٗٗ.لو كاؼبوىوب اؼبرىوف، ًمٍلكية إليو تػىٍنتقل الذم كاؼبشًتم

ذىبي  يتطلب الذم كاألساسي اعبوىرم فالشرط    
ى
 الغَت، مواجهة ُب الرىن لنفاذ توافره، اؼب

 ما عن ىنا القبض ىبتلف كال العاقداف، يػىٍرتًضيىو أكعدؿو  اؼبرهتن إىل اؼبرىوف حيازة انتقاؿ ىو
 اؼبالكية عند اؼبطلوبة اغبيازة أفَّ  اؼبؤكد ًمن أنَّو غَت. إليو الرجوع كيبكن وفاؼبرى قبض ُب مضى

ا ميطلقة، حيازة ليست الرىن باب ُب  ُب ستدامتها كا باستمرارىا مىٍوصيوفة، أك ميقىيدة ىي كإمبَّ
ل أفٍ  إىل القابض، يد  اؼبرهتن يتمتع كعندئذ. بالرىن اؼبضموف اغبق ألداء اؼبضركب األجل وبًى

 ََِ.الغَت ذباه رىنو نفاذ ُب اؼبذىب لو ييقرره الذم حقوقو بكافة

 :ضده الرىن نفاذ ِلمواجهة الغير دفوع  .ٕ

 ّٔا يدفعوف شىٍرعيةو، كسائلو  ًعدة اؼبرىوف على اؼبصاّب أصحابى  اؼبالكي اؼبذىبي  مىنىح     
 ُب ىنالر  نفاذ ًبعدـ بًالدفع يىٍستىعصم أفٍ  الغَت يستطيع حيث. ضدىم الرىن نفاذ عن

 ضمنيان، أـ صروبان  التنازؿ ىذا كاف سواءن . الرىن ُب حقو عن اؼبرهتن تنازؿ باثبات مواجهتو،
: الرىن بًبيطبلف يتمسك أفٍ  كلو اؼبرهتن، الدائن إرادة دبحض الراىن إىل اغبيازة عىٍودة ُب كما

 كقد. بالرىن اؼبضموف األصيل التزاـ فيها يبطل اليت اغباالت ُب تبعية بصفة يكوف كالبطبلف،
                                                 

   
 .ٕٔ – ٕٓ ص .والعينية الشخصية التأمينات عتماف، علي ؿبمد الفقي،   

 ،المسالك تبيين ،اإلحسائي. ُِٓص ،ُط ،المالكي المذىب في التلقين ،البغدادم عليّْ  بن ؿبمد أبو الوىاب عبد القاضي،   ََِ
 ُْٗ - َْٗ ص ،ّج
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 كيتحقق صحيحا، الرىن بسببو أخذ الذم اغبق كيبقى الرىن يبطل أم أصلية، بصفة يكوف
 توافر كعدـ اؼبذىب، ُب اؼبوضوعية شركطو أحد أك أركانو أحد الرىن فقداف عند ذلك

 الغرماء قياـ قبل القبض حصوؿ عدـ أك إبرامو، لدل العقد أطراؼ أحد ُب البلزمة األىلية
 َُِ.ىنالرا على

 :المالكي المذىب في للغير بالنسبة الرىن آثار   .ٖ

 سلبيةن  للمرهتن، إهبابيةن  آثاران، نفاذه شركط كاكتماؿ للرىن الصحيح اإلنعقاد على يَ ْنبني     
 نَّقض كحق  األفضلية، كحق الغَت، عن اؼبرىوف حبس حبق اؼبرهتن الدائن يتمتع حيث. للغَت

 .الغَت تصرفات

 .الغير عن ىونالمر  حبس حق: أوال

 عن اؼبرىوف حبس على قاصران  ليس اؼبذىب ُب اؼبرهتن للدائن اؼبقرر اؼبرىوف، حبس حق    
 يؤدم حىت الغَت، فيو دبا الناس كافة عن الرىن يبيسك أفٍ  للمرهتن بل فىحىسب، الراىن
 .نفسو اؼبرىوف حبس كالعقارات اؼبادية اؼبنقوالت ُب اغببس حق كيقتضي. عليو ما الراىن

 ابن عند كللمرهتن. اإلشهاد مع اغبق ذيٍكري  حببس فيكوف اؼبعنوية، كاغبقوؽ الدين ُب كأما
 على أنفقو اليت النفقات كسائر بتمامو فيو اؼبرىوف يستوُب حىت اؼبرىوف وببس أفٍ  القاسم
 غبقوؽ ضمانا اؼبرىوف حببس الغَت على االحتجاج لو ليس كلكن. حًبىوزتو كيجيوده أثناء الرىن

 تعدد كعند. بعده أك الرىن قبل اغبقوؽ ىذه نشأت سواء الراىن، ذمة ُب لو تكوف رلأخ
 كأما. األكؿ للمرهتن اغببس حق ُب األكلوية يعطي فاؼبذىب كاحدو، مرىوف على الرىوف

ا اغبق، ىذا ؽبم فبليثبت الحقوف اؼبرهتنوف  فيما ؽبم اغبائز دبثابة األكؿ اؼبرهتن يكوف كإمبَّ
 َِِ.العدؿ شأف ذلك ُب شأنو ريىيوهنم ىبص

                                                 
 ،المسالك ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،. بعدىا كما ِّٖص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،   َُِ

 .ْٖٔ – ْٔٔص ،ّج ،وأدلتو كيالمال الفقو مدونة الغرياين،. بعدىا كما ُٔٗص ،ّج

 الرعيٍت، اغبطاب. ْْٓص ،ِج ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد، ابن. ُِٔص ،ٔج ،الخرشي حاشية اػبرشي،   َِِ
 . ُّٔ ،ُْٔص ،ْج القاسم، ابن عن سحنوف اإلماـ ركاية الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ. ِٕٓص ،ٔج ،الجليل مواىب
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 .الغير تصرفات نَ ْقض َحق: ثانيا

 ذلك، فلمجأّة الغَت، إىل اؼبرىوف اؼباؿ ُب التصرؼ ًمن الراىن اليبنع قد اغببس حق      
 إىل الراىن من اؼبرىوف على الواردة التصرفات رد ُب اغبق للمرهتن اؼبالكي اؼبذىب أثبت
 لو كطابى  حىلى  كلما ينقض أفٍ  ُب للمرهتن إطبلقو على الًعنىاف ايًتكو  ل اؼبالكية أف إالَّ . الغَت
 إىل اغبق ؽبذا استخدامو اليؤدم حىت القيود ببعض الدائن قيدكا بل الراىن، تصرفات ًمن

و  ظيلمو  إيقاع  رد ُب الدائن حق نطاؽ تضيّْيق ًمن ذلك على أدؿ كال. كالغَت بالراىن بػىُتّْ
 اليت اؼبعاملة كانت إذا كأما.  باؼبعاكضة كانت الغَت،إذا ىلإ الراىن هبريها اليت التصرفات

 حقان  يكوف يكاد نقضو ُب اؼبرهتن حق فإفَّ  معاكضة، بدكف اؼبرىوف على الراىن اؼبدين أجراىا
: " الكبرى المدونة في ورد َِّ.موسران  الراىن كاف إذا إالَّ  إمضاؤىا الهبوز حيث مطلقان،

ا: سحنوف قاؿ يز أفٍ  للمرهتن يكوف إمبَّ  فأما. اؼبرهتن حق من بأقل باعو إذا يػىريده أك البيع، هبي
 "َِْ.لو حيجىة فبل حقو، أخذ للمرهتن ألف لو، خيار فبل أكثر أك اؼبرهتن، حق دبثل باعو إذا

 .    التقدم أو األفضلية حق: ثالثا

 باألفضلية، هغَت  على اؼبرهتن الدائن يتقدـ أفٍ  ىو اؼبالكية، عند األفضلية حق مفهـو        
 مرهتنان  دائنان  أـ عاديان، دائنان  الغَت ىذا كاف أ سواء. اؼبرىوف الشيء شبن ًمن حقو اقتضاء ُب

 يتمتع بًأفٍ  للمرهتن الرىني  كيىٍضمن. األكؿ اؼبرهتن الرىن نفاذ شركط استكماؿ بعد رىنو نشأ
 بإذف اؼبرىوف على أنفقها اليت النفقة ًقيمة كاقتضاء دينو أصل صبيع استيفاء ُب التقدـ دبيزة

 كأفٍ  ًبقىٍبضتو، الذم الرىن يضمنو الدائن أنفقو ما بًأفَّ  ىذا، من ستفادكيي  الراىن، من صريحو 
 التقدـ ُب اؼبرهتن حق فإفَّ  كإالَّ  النفقة، ُب رىن ىو ك اؼبرىوف على أنفق اؼبدين لو يقوؿ

 قدـ على النفقة دىٍين ُب اءالغرم مع كوبيىاصص. النفقة دكف فقط الدَّين أصل على يقتصر
 الغرماء على التقدم في المرتهن حق أحكام بيان في السالك، بلغة في جاء َِٓ.اؼبساكة

                                                 
 .َِْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ُِٕص ،المالكي الفقو في التلقين اب،الوى عبد القاضي   َِّ

  . ُّّص ،ْج القاسم، ابن عن سحنوف ركاية: الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ   َِْ

 ِٕٓص ،ٔج ،ليلالج مواىب الرعيٍت، اغبطاب. بعدىا كما َْٔص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،   َِٓ
 .بعدىا كما ّّْص ،ّج ،الصغير الشرح الدردير،.  بعدىا كما
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 يقوؿ أفٍ  :األولى: ةثالث الرىن على االنفاؽ أحواؿ أفَّ  اغباصل" : النفقة ِقيمة استيفاء في
 أنفق يقوؿ أفٍ : الثانية. قطعان  الذمة ُب النفقة اغبالة ىذه كُب الرىن على أنفق للمرهتن الراىن

 أنفق يقوؿ أفٍ  :الثالثة. اتفاقان  النفقة ُب رىن اغبالة ىذه ُب فالرىن النفقة ُب رىنه  كىو عليو
 الصريح ًمنى  ألنَّو فيها رىنان  يكوف فقيل...تأكيبلف اغبالة ىذه كُب الرىن ُب نفقتك أفَّ  على
 للدائن تىشجيعان  أىٍصوب، األكؿ يلبالتأك  القوؿ أفَّ  كيبدك"  َِٔ.فيها رىنان  اليكوف كقيل

 .  اؼبرىوف اؼباؿ على احملافظة ُب اؼبرهتن

 : األفضلية حق عليو يرد الذي الَمَحل    

 ل اليت ميٍلحقاتو كشبن نفسو، اؼبرىوف ذات شبىٍن ىو األفضلية حق عليو يىرًدي  الذم الًوعىاء     
 التقدـ حق يبتد فبل الرىن ًمنى  إخراجها ًبَّ  اليت اؼبلحقات اكأمَّ  َِٕ.ًبشرطو  الرىن من ييستبعد

 ىذا توضيح في البر عبد ابن يقول. بغَته اؼبتصل اؼبرىوف ُب اغباؿ ىو كما أىشٍبىاهنا، إىل
 أفلس فإفٍ  يرهتنو، ل إذا ًبرىىنو  األصل كليس... النخل رؤكس ُب شبرة ارهتاف كجائز"  :المعنى
 " َِٖ.للغرماء كالنخل الغرماء، دكف لو مرةفالث بثمرهتا النخل اؼبرهتن حاز كقد الراىن

 اؼبرىوف، اؼباؿ ىبلؾ عن الناصًبىة األيٍرش قيمة إىل التقدـ ُب اؼبرهتن حق ينتقل كقد ىذا،    
 اغبق ىذا كينتقل. أكتلفو اؼبرىوف ؽًببلؾ نتيجة التأمُت شركة تدفعو الذم التأمُت مبلغ إىل أك

 اؼبرىوف الشيء ؿبل  وبل مىاؿو  أم أك. عامة ؼبنفعة كيةاؼبل نزع حالة ُب اؼبرىوف شبن إىل أيضان 
 َِٗ.عينيان  حلوالن 

 : األفضلية حق تطبيق َكْيفية      

تب العىمىلي كاألىثىر       يًتى
 دائمان  يتقدـ اؼبرهتن الدائن أفَّ  اؼبالكية، عند األفضلية حق على اؼب

 حقوقهم، بعد نشأ أم ان متأخر  حقو نيشيوء تاريخ كاف كلو العاديُت الدائنُت صبيع على
                                                 

 .َِٗص ،ّج ،لك المسا ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،   َِٔ

 .َُٓص ،ْج القاسم، ابن عن سحنوف ركاية: الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ   َِٕ

 .ُِْص ،ِط ،المالكي المدينة أىل فقو في الكافي الرب، عبد ابن   َِٖ

 .ِْٖ – ِّٖص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،   َِٗ
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اىة التزاحم كييستبعد  الدائن يستوُب إذٍ  اؼبرىوف، شبن ُب كاؼبرهتن العاديُت الدائنُت بُت بىدى
يتىبقىى العاديوف الدائنوف يتقاسم ٍب أكالن، الثمن ًمن حقوقو صبيع اؼبرهتن

 بينهم فيما ًمنو اؼب
 رىنو مرتبة كانت فمن الرىن أىٍسبقية مهموبىٍك  فإنَّو اؼبرهتنوف تعدد إذا كأمَّا. الغرماء قسمة
 بيان في التفريع كتاب في وجاء َُِ.كىكذا... يليو الذم ٍب كامبل حقو يأخذ أسبق
 بإذن رىن فضل ارتهن ومن: " واحد مرىون على الرىون تعدد عند المرىون توزيع

 ثم حقو، يفقض باألول، َوبُِدئ الرىن، بِيعَ  راىنو، على جميعاً  الحقان َحلَ  ثم مرتهنو،
 بو بًيعى  الذم شبن كاف إفٍ  أنَّو إىل اإلشارة كينبغي" ُُِ.فضلو ارتهن لمن الباقي كان

 صبيع ُب  دينو ببقية الغرماء مع يشًتؾ ٍب كلو الثمن يأخذ فإنَّو اؼبرهتن، دىٍين ًمنى  أقل اؼبرىوف
 فقهاء يسميو كما" العاـ الضماف" أك الراىن كبذمة بالرىن متعلق حقو ألفَّ  اؼبدين، أمواؿ

   ُِِ.القانوف

 

 .المالكي المذىب في الرىن عقد انقضاء أحكام: الثالث المبحث

 ك ببقائو يبقى للدٍين تابع فهو بو، اؼبرىوف الدين النقضاء تبعا الرىن ينقضي أفٍ  األصل    
 كيبقى كحده فيزكؿ أىٍصًلييَّةو، ًبًصفةو  الرىن ينقضي قد اغباالت بعض ُب أنَّو إالَّ . ًبزكالو يزكؿ
 ّٔا ينقضي اليت الطُّريؽ استعراض البحث سيحاكؿ ٍبى  كًمن. الراىن اؼبدين ًبذمة ميعىلقان  الدٍين
 :مىٍطلبىُت ُب اؼبالكية عند الرىن

 .المالكية عند تَ ْبعيي ةٍ  ِبِصفةٍ  الرىن انقضاء: األول المطلب

                                                 
 اغبطاب. ُّٕص ،ٔج ،الخرشي حاشية اػبرشي،. ُْٓص ،ِج ،المدينة عالم مذىب على المعونة الوىاب، عبد القاضي   َُِ

 .  ْٓٓ- ّْٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت،

 .ِّٔ – ِِٔص ،ِج التفريع، البصرم، اعببلب ابن   ُُِ

 ،الصغير الشرح الدردير،. ّٕٗ – ّٖٕص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ؿبمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي،   ُِِ
  .ّٗٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،. ّّٓص ،ّج
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 كالتـز فاسدو، عقدو  على تباميًتى  الرىن كاف إذا تبعييَّةو، بصفة اؼبالكية عند الرىن ينقضي      
 العقد يػيرىد حيث. بو الوفاء يلزمو أنَّو منو ظانان  للمرهتن، كسلمو ًبرىنو، الراىن اؼبًدين فيو

 يفت ل إفٍ  للراىن، اؼبرىوف اؼباؿ يىسًتد أفٍ  اؼبرهتن على هبب إذٍ  معو، الرىن كيزكؿ الفاسد
 يلـز فيما رىنان، الرىن ذلك يكوف أفٍ  ىو فاؼبذىب عليو  اؼبعقود فات كإفٍ . عليو اؼبعقود
 إفٍ  القيمة، الراىن لو يدفع حىت بالرىن التمسك فللمرهتن ًقيمىة، أك ًمٍثل ًمن الراىن اؼبدين
 ىو اؼبرهتن يكوف أفٍ  ًمن كلو ىذا ُب ًعرٍبة كال. مثليان  كاف إفٍ  أكاؼبثل ًقيًميان  عليو اؼبعقود كاف
 تػىبىنواٍ  كميؤيّْدكه شاس ابن لكن. نفسو تًلقاء ًمن الراىن اؼبدين بو تطوع أـ الرىن، اشًتط الذم
 عقد على مىٍبٍت الرىن ىذا أفَّ  يركف حيث ،اؼبسألة ىذه ُب اؼبذىب من اؼبعتمد ىبالف رأيان،

 باؼبرىوف، اؼبرهتن اختصاص عدـ الرأم ىذا على كىيػىٍنبٍت. فاسد الفاسد على كاؼببٍت فاسد
 ابن رأم أفَّ  كيبدك. يفت ل أـ عليو اؼبعقود فات سواء ن،الراى اؼبدين إىل إرجاعو كضركرة

 ًمن الغَت يتضرر ال حىت بالقبوؿ، أىٍليىق الفاسد، للعقد تبعان  ميطلقا الرىن بزكاؿ القائل شاس
 ُِّ.الفاسد لًعىقده ضمانا باؼبرىوف كاختصاصو اؼبرهتن حىٍبس جىرىاء

تًبا الرىن كافى  إذا وأم ا       اؼبرىوف الدٍين بانتهاء إنقضائو فػىييفًتض ،صحيح عقد على ميًتى
. صىاًحبو غياب ُب الظّْلً  كيجيود يػيتىصور فبل ًلصاحبو، الظّْلً  ميتابىعة للدين تابع الرىن ألفَّ  فيو،

 ينقضي أفٍ  شأنو ًمنٍ  الذم األسباب ًمنى  سىبىبو  بكل اؼبذىب، ُب بو اؼبرىوف الدٍين كينقضي
ًدين مةذ بو يػىرٍبءي  انقضاء، الدٍين، بو

ى
ـى  الراىن اؼب  القنوات كًمن. الدائن حق ًمن تعاىل اهلل أمىا

ٍعتربة الشرعية
ي
 كيجيوده ميربىًر ىو الذم أصلو لًزىكاؿ تبعا الرىن النفكاؾ سببان  تىٍصليح اليت اؼب

ٍبدأ تىٍطبيقا أنَّو إالَّ . كاإلبراء كاغبوالة، كاؼبقاصة، الوفاء،: كنشأتو  الرىن، ذبزئة جواز عدـ ًلمى
 بعضو بقي فإفٍ . كلو انقضى قد األصلي لتزاـ اال يكوف أفٍ  تبعيَّة بصفة الرىن النقضاء يلـز
 عبًىميع كثيقة الرىن ألفَّ   ُِْ.اؼبرىوف كل مثقبلن  قائمان  كلو الرىن ظل -يىسَتان  كاف مهما -

 صبيع دمييؤ  حىت منو شيءه  فبلينفك الرىن، جًبىميع ميتىعلق الدٍين ًمن جيٍزء فكل الدٍين، أجزاء

                                                 
 الفقو مدونة الغرياين،. ّٖٗ - ّٖٖص ،ْ،جالكبير الشرح على الدسوقي حاشيةؿبمد بن أضبد بن عرفة   الدسوقي،   ُِّ

 .ْٕٔص. ّج ،المالكي

 حاشية الدسوقي،. َِٓص ،ٔـ ،المالكية فروع في الذخيرة ،القراُب. ّّٗ – ّّٖص ،ّج الصغير، الشرح الدردير،   ُِْ
 .ُْْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي
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 فإفَّ  بقدره، الرىن ًمن انفك اغبق ًمن شيءه  قيًضي كلما أنَّو الرىن عقد ُب شيرًط فلو. الدٍين
 مىن أفَّ  اؼببدأ، ىذا تطبيقات كًمن  ُِٓ.الرىن ميٍقتضى الشرط ًلمينافاة فاسداى  يكوف العقد
 الرىن إذ رىن،ال نصف أخذ لو يكن ل قبلو طلقها ٍب البناء قبل اؼبهر ًبكيل رىنان  زكجتو رىن
اده ًمنٍ  الزكج يتخلص أفٍ  إىل اؼبهر بنصف رىنه  أصبع  الرعيني الحطاب ذكرك  ُِٔ.سىدى

 كالرىن فاسدة اؼبعاملة كانت كإذا: " بقولو تبعية بصفة الرىن انقضاء تطبيقات من صورة
 إىل صحيحا رىنان  بالثمن فَتىنو أجل إىل بثمن فاسدو  نػىٍعتو  على البيع يقع أفٍ  مثل صحيح

   "  ُِٕ.الراىن إىل الرىن كيرد القياـ مع السلعة كتػيرىد مىٍفسوخه  البيع فإفَّ  األجل، لكذ

 

 .المالكية عند َأْصلَيةٍ  ِبِصفةٍ  الرىن انقضاء: الثاني المطلب  

 بقاء مع كينقضي كحده الرىن يزكؿ أفٍ  ىو أصلية، بصفة الرىن بانفكاؾ اؼبقصود       
 دائن ؾبيىرد اؼبرهتن، الدائن يبيٍسي ئذو  كعند الراىن، عاتق على أكبعضو كلو اؼبضموف الدين

 بصفة الرىن ّٔا تنقضي اليت اغباالت كأبرز. ُِٖاؼبدين ذمة ُب الشخصي حقو لو عادم،
 :بيانو كاآلٌب اؼبالكي اؼبذىب ُب أصلية

 . الرىن ِلُمقتضى ُمنافٍ  َشْرطٍ   اشتراط   .ٔ

 أفَّ  إىل اؼبالكية ذىب كعدمان، كيجيودان  بو اؼبرىوف نًلديٍ  الرىن تبعٌية مبدأ على ،خيريكجان      
 أفَّ  على اتفقوا حيث بو، اؼبضموف حقو اؼبرهتن يىستوُب أفٍ  قبل أصلية، ًبًصفة ينقضي الرىن
 مطلقان، بيطبلنان  بيٍطبلنو ىو الرىن، ًلمقتضى اؼبناؼ الشرط اشًتاط على اؼبًتتب الشرعي األثر

 رىن، ببل اؼبرهتن دٍين كبقاء أصلية، بصفة الرىن ذلك انقضاء الَّ إ ىنا، البطبلف ؽبذا معٌت كال

                                                 
 .ّٖٗص ،العقاري اإلئتمان الداًن، ؿبمود حسٍت   ُِٓ

. واإلبرام الوثائق علم في مثيل لها ليس التي الحكام  بتحفة المسم اة األرجوزة لىع  شرح أضبد، بن ؿبمد الفاسي، ميارة   ُِٔ
 .ُُٕص ،ُج

 .َٓٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُِٕ

 .َُْص ،والعينية الشخصية التأمينات ،عتماف علي ؿبمد الفقي،   ُِٖ
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بيىة للقاعدة تطبيقان  ٍذىى
ى
 يقتضيو ؼبا مناؼ شرط فيو شرط عقد كل: " تقوؿ اليت عندىم اؼب

 حاشية كتاب صاحب رد أو. النكاح ُب الوطء عدـ كاشًتاط كذلك"  ُِٗ.لو مفسد
 أفَّ  يعٍت: "  بقولو كتابو في الرىن قتضىِلمُ  يتَنافي اليت الشروط ِمن ُجْملةً  الخرشي

 بسبب الرىن كيفسد الهبوز فإنو حكمو يناُب أم يػينىافيو شرطان  الرىن ُب شرط إذا الراىن
 رىن الذم اغبق ُب األجل عند اليباع أفٍ  أك اؼبرهتن يقبضو ال أفٍ  شرط إذا كما الشرط ذلك

 يبطل فإنَّو أمو مع رىنان  الولد اليكوف أك ان رىن اليكوف كبعده معينان  أجبلن  الراىني  شىرىط أك فيو
 ميٍبطل الرىن ًلميقتضى اؼبناؼ الشرط بأفَّ  اؼبذىب ُب قائمه  اإلتفاؽ أفَّ  ورغم"  َِِ.حكمو

 إذا: " الجليل مواىب في جاء. التطبيق حيث ًمن اؼبذىب ُب كارد اػببلؼ أفَّ  إالَّ  لو،
 الصحة كجو على السلف أك لبيعا يقع أفٍ  مثل فاسدان  كالرىن صحيحة اؼبعاملة كانت
 يكوف فهل الرىن، من خرج السنة مضت إفٍ  أنو على رىنان  بو يرىنو ٍب أجل، إىل كاللزـك
 ىبرج ل ألنو الغرماء من بو أحق اليكوف كالثاين اؼبدكنة، كىوظاىر الغرماء من بالرىن أحق

 ألنو حبيب ابن وؿًبقى  األخذ كييٍستحسن"  ُِِحبيب؟ ابن قوؿ كىو شيئان  يىًده ًمن بالرىن
ٍبغاة العملية الفائدة ربقيق إىل أدعى

ي
 حىت لو، مناؼ شرط اشًتاط عند الرىن إبطاؿ ًمن اؼب

 الرىن ُب شرط بإيراد اؼبرهتن مع الراىن يػىتػىوىاطئ عندما كذلك للمحتالُت، فىرًيسةن  الغَت اليقع
 لو فػىييقضى الغرماء، قياـ دعن الرٍَّىًنيَّة اؼبرهتن يدعي ٍب الراىن، عند اؼبرىوف بًتؾ يقضي

 ينبغي كاف ما الذم الغَت حبق إجحاؼ ذلك كُب. األكؿ القوؿ على باؼبرىوف باختصاصو
 مع اؼبرىوف، على اؼبرهتن ىذا ؼبثل كالتقدـ اغببس ُب االختصاص حق بتقرير يتأثرسلباى  أفٍ 

 اغبالة، ىذه ُب الغَت نمً  باؼبرىوف اؼبرهتن بًأىحىقية فالقوؿ. رىنو بيٍطبلف على الفقهاء اتفاؽ
 شبرتو -الرىن يقتضيو ؼبا مناؼ شرط اشًتاط عند الرىن ببطبلف - القائل االتفاؽ يػيٍفقد

 ِِِ.كالتطبيقي النظرم اعبانب بُت اؼبذىب ُب االختبلؼ ًمن نوعان  كىبىٍليق العىٍملية،

                                                 
 .ُٔٗص ،ّج ،المسالك ألقرب السالك بلغة أضبد، الصاكم،   ُِٗ

 .ُُْص ،ٔ،جعلى مختصر خليل الخرشي حاشية ؿبمد بن عبد اهلل بن علي اؼبالكي، رشي،اػب   َِِ

 .َٓٓص ،ٔج ،لشرح  مختصر خليل الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ُِِ

 ،ُج ،واإلبرام الوثائق علم في مثيل لها ليس التي الحكام بتحفة المسماة األرجوزة على شرح أضبد، بن الفاسي،ؿبمد ميَّارة   ِِِ
. ِٖٗص ،ُج ،التحفة شرح في البهجة التسويل،. ِٕٔص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،. ُُٕص

 .َٓٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب
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 .الرىن عن الدائن النزول   .ٕ    

 يػىٍنزؿ أفٍ  لو اؼبذىب أجاز اؼبرهتن، الدائن ًلمىٍصلحة ره ميقر  حقه  الرىن حق أفَّ  إىل نظران،     
 نيزكؿو  فأم النزكؿ، ؽبذا خاص شكله  اؼبالكية ييشًتط كال. الرىن ُب حقو عن اؼبنفردة بإرادتو
، أك صريحو   ميٍستقبلن، رىنو النقضاء عاديان، دائنان  اؼبرهتن الدائن صىٍَتكرة عليو يًتتب ضمٍتو
 الرىن، عن نيزكالن   حيديكثها  يػيٍعترب اليت كاألمور. رىن ببل الراىن اؼبدين ذمة ُب دينو كيبقى
- :اآلتية اغباالت ل إحد ُب يتمثل

 ينتقل أفٍ  قبل فيو الراىن بتصرؼ رىن، ببل الدين كيبقى الرىن ينقضي :األولى الحالة
راد. اؼبرهتن يقبضو أفٍ  قبل للراىن مانع أكحًبصوؿ الدائن، إىل حيازتو

ي
 الراىن، موت: عباؼبان كاؼب

 يقع أفٍ  إىل القبض ُب اؼبرهتن فتفريط. عليو الغرماء أكقياـ إفبلسو أك جنونو، أك مرضو، أك
 بصفة الرىن بو ينقضي الرىن، ُب حقو عن منو الضمٍت النزكؿ دبثابة اؼبوانع، ىذه إحدل
 ِِّ.أصلية

 إىل قبضو بعد - اؼبرىوف اؼباؿ عىٍودة إعتبار إىل اؼبالكي اؼبذىب فقهاء ذىىىب :الثانية الحالة
 يثقل عمَّا اؼبرىوف بو يػىتىطهر للرىن، أصليان  انقضاءن  ،- حكمو ُب مىن أك الراىن اؼبدين يد

 ُب غبقو اؼبرهتن إسقاط على يىديؿ ذلك ألفَّ  اؼبرهتن، ًلصاّب عليو اؼبقرر الرىن حق ًمن كاىلو
 لو طاب ما العائد اؼبرىوف على ديعق بأفٍ  الغَت أماـ آّاؿ ًإٍفساح ذلك على كيًتتب. الرىن

 نزكؿ بعد الغَت ضد الرىن تنفيذ اليبكن إذٍ  اؼبرهتن، تنفيذ ًمن خىٍوؼ أدىن دكف العقود ًمن
 ومن الراىن، عند حصل إذا الرىن إن  : " التسولي قال  ِِْ.الرىن ُب حقو عن اؼبرهتن

 شائبة ذا أو أذوناً م وَلوْ  ورقيقو زوجتو و كمحجوره عليو َتَسُلط للراىن ممن حكمو في
 المرتهن اختصاص بطل إجارة أو إيداع أو عارِيَة ِمن َوْجو بأي الُمالطف صديقو ومثلو

"  ِِٓ.ذكر من بيد الزال وىو الغرماء قيام أو فلس أو موت من المانع حصل حيث بو
رد أفَّ  النص ىذا ًمن كييفهم  ية،أصل بصفة الرىن بو الينقضي الراىن، يد إىل الرىن عىٍودة ؾبي

                                                 
   

 .ُٕٗص ،ّج ُط. الصغير الشرح على المسالك ألقرب السالك بلغة ،أضبد الصاكم،   

 .َُْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية قي،الدسو . ُّٗ – ُّٖص ،ّج ،الصغير الشرح الدردير،   ِِْ

 .ِِٕص ،ُج ،على األرجوزة المسم اة بتحفة الحك ام التحفة شرح في البهجة أبو اغبسن علٌي بن عبد السبلـ، التسويل،   ِِٓ
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ا  اؼبرهتن قاـ إفٍ  كأما. الراىن يد ُب اؼبرىوف تػىوىاجيد أثناء اؼبانع حيصيوؿ ذلك ُب ييشًتط كإمبَّ
: يىفتٍ  ل ما الرٍَّجًعي، بأٍثر الوًفىاؽ إىل يػىٍرجع الرىن فإفَّ  اؼبانع قبل حيازتو إىل اؼبرىوف باسًتداد
 ِِٔ.الغرماء ًقيىاـ أك بىيع أك أكرىىنو  بًتىحًبيس

 .المرىون ىالك   .ٖ

 اؼباؿ ىبلؾي  اؼبالكية، عند أٍصليىةو  ًبصفةو  الرىن انقضاء إىل ييؤدم الذم األسباب كًمنى       
 ؿبلو، زكاؿ بعد الرىن بقاء كمىٍنطقان، عقبل يػيتىصىور ال إذٍ  حيكميان، أك ماديان  ىىبلكان  اؼبرىوف
 أك كالضماف آخر ماالن  اؼبرىوف ؿبل حىلى  إذا إال اللَّهم. عادياى  دائنان  اؼبرهتن الدائن فػىييٍمسي
 ىلك فإفٍ : " ذلك بيان في الغرياني يقول ِِٕ.اؼبرتبة بنفس إليو اؼبرهتن حق فينتقل األيٍرش،
 بسببو أخذ الذم العقد فسخ بُت ـبيىَت فاؼبرهتن اؼبرهتن، يقبضو أفٍ  قبل استحق أك اؼبرىوف
 تفت، ل قائمة، السلعة ككانت بيع قدع العقد كاف إفٍ  ميشًتيها ًمن السلعة فيػيرىجّْع الرىن

 أك اؽببلؾ حصل كإف. رىن غَت من دينو كيبقى العقد، إمضاء كلو. فاتت إفٍ  قيمتها أكيرجّْع
 برىنو  يطالب أف لو كليس باؼبرهتن، نزلت فمصيبة اؼبرهتن، قبض بعد للرىن اإلستحقاؽ

 إذا ىو الوجو، ىذا لىع اؼبرىوف الشيء ًبزكاؿ أصلية بصفة الرىن انقضاء كؿبل "ِِٖ.غَته
 عن مىٍسؤالن  أحده  يكن ل حيث ،-أمرالسماكم – تعاىل اهلل ًمنى  بًأٍمر اؽببلؾ سبب كاف

لو ًبرىٍىن الراىن يأت كل التعويض،  قائم ألنو أكالبدؿ، التعويض إىل ينتقل فىالرىٍىن كإالَّ . بىدى
 ِِٗ.اؼبرىوف أصل مقاـ

 .لمرىونا من الدْين باستيفاء الرىن انقضاء  .ٗ 

ٍبتغاة اؽبىدؼي       
ي
 األجل حل إفٍ  اؼبرىوف، ًمن الدٍين على اغبصوؿ ىو الرىن ًمن اؼب

. موسر كىو بالوفاء أكلتماطلو لغيبتو، أك لعسره بو، اؼبًدين يفً  كل الدٍين، لوفاء اؼبضركب
ق فعندئذو،  عٍينو ًمنٍ  ءاالستيفا يبيكن كاف إفٍ  اؼبرىوف، اؼباؿ ًمن حقو يستوُب أفٍ  للمرهتن وبًى

                                                 
  .ُّٗ -َّٗص ،ْج ،على الشرح الكبير الدسوقي حاشية ،ؿبمد بن أضبد بن عرفة ،الدسوقي   ِِٔ

ٕٕ1
  التعويض: رش ُب الفقو القدًنييقصد باألي   
 .ْٓٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونةالصادؽ عبد الرضبن  الغرياين،   ِِٖ

 .ُْٕص ،ْج ،الدسوقي حاشية الدسوقي، ،َِٓص ،ٔـ ،المالكية فروع في الذخيرة القراُب،   ِِٗ
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 َِّ.الباقي بًتىٍسديد ميٍلزماى  اؼبًدين كاف نقص كإفٍ  للراىن، رده شيء فضل فإفٍ  كالنقود،
 اؼبذىب نىظَّمو الذم الطُّريؽ فىإفَّ  بًبػىٍيعو، إالَّ  فبيٍكنان  الرىن ًمن االستيفاء يكن ل إذا كلكن

  -:اآلٌب ُب يتمثل اؼبرىوف اؼباؿ لًبػىٍيع اؼبالكي،

 .الودي طريق عن رىونالم بيع   أ

 باعو فإفٍ . راىنو بإذف إال الرىن يىًبيع أفٍ  للمرهتن كليس: " التفريع كتاب في  جاء      
 لو جاز حقو ُب بيعو على ككَّلو ك رىنان، رجل عند رىن كمن. بيعو هبز ل راىنو، إذف بغَت

اثلة كالنُّصيوص النص ىذا على بًناءن  "ُِّ.يسَتنا كاف إذا بيعو، يمى
 أطراؼ على تػىٍثريب ال ،اؼب

 غَت اؼبرىوف كاف إذا القضاء، إىل األمر ميرىافػىعىة دكف كيًديٌان، اؼبرىوف بًبىيع اؼبذىب، ُب الرىن
 يػىتػىوىقف كلكن اؼبالك، ىو ألنو الراىن، سلطات ًمن اؼبرىوف بػىٍيع ًكالىيىةي  ك. كخىطرو  باؿو  ًذم
ٍونو رىوفباؼب حقو لتعلق كإذنو، اؼبرهتن ًرضا على بيعو نفاذ  ِِّ.الراىن ًمنى  دبىاليتو أكىل ككى

 أك اؼبرهتن، أك العدؿ الغَت ىذا كاف سواء اؼبرىوف، بيع ُب غَته يػيوىكلى  أفٍ  للراىن كيىًصح
ليو ال بالبيع، للوكيل كإذنو. غَتنبا آخر أجنبيا . ميطلقان  إذنان  أك ميقيَّدان  إذنان  يكوف أفٍ  ًمن ىبى
 ًمن لو البد بل االستقبلؿ، سبيل على اؼبرىوف بًبىيع الوكيل لاليػيؤىىً  ،دائمان  اؼبقيد فاإلذف
. إثباتات ًمن ذلك سول كما كعدمو الدٍين كفاء ًمن القاضي ليتحقق القضاء، إىل الرجوع

 اؼبرهتن غَت الوكيل يػيٍعطي ذلك فإفَّ  ميطلقةو، ًبًصيغةو  الراىن ًمن اإلذف صدر إفٍ  كأمَّا
 ىو لو، اؼبأذكف كاف كإفٍ . القضاء ساحات إىل اللجيوءً  دكف وفاؼبرى بػىٍيع ُب التاـ اإلستقبلؿ

 كاف إفٍ  اغباكم ميؤامىرة دكف اؼبذىب فقهاء باتفاؽ اؼبرىوف اؼباؿ يىًبيعى  أفٍ  فلو اؼبرهتن، الدائن
 إذا كأمَّا. الراىن غًباجة الدائن استغبلؿ شيٍبهة النعداـ الرىن، عقد بعد صدر قد اإلذف
 إىل بالبيع استقبللو جواز ُب إختلفوا فالفقهاء العقد، حاؿ رهتنللم البيع اإلذف صىدر
يوىثىقُت، لًبعض آخر قىوؿه  ك زرقوف، كابن رشد ابن يػىتىزعمو باعبواز، قىوؿه : قَ ْولَين

 باؼبنع، يقوؿ اؼب
 كاف ذاإ اؼبنع كؿبل. مىٍدياف ىىًديىة قىًبيل ًمن ذلك أفَّ  يػىرىٍكف حيث التَّقاضي، الطُّريؽ دبيتابعة إالَّ 

                                                 
 .ّٗٔ – ّٖٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،   َِّ

 .ِٓٔص ،ِج ،التفريع ،لبصرما اعببلب ابن   ُِّ

. َْٓص ،ْج ،الدسوقي حاشية الدسوقي،. بعدىا كما ِٖٗص ،ٓج ،خليل مختصر على شرح الجليل منح عليش،  ِِّ
 .بعدىا كما َّْٖص ،ٔج ،ْط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيلي،
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 أىٍسلىم، اؼبوثقُت قوؿ أفَّ  كيبدك. ميطلقان  جاز كإالَّ  فساده ىبيٍشى  كل كبَتة مالية ًقيمىة ذيك اؼبرىوف
 ِّّ.االضطرار ظرؼ ربت اإلذف إصدار على الراىن لدل اؼبعنوم إكراه شيٍبهة تػىٍرتىفع حىت

 .القضاء طريق عن المرىون بيع    ب  

 الراىن ًلدىعول  أىٍحسم ذلك ألفَّ  القضاء، طريق عن بػىٍيعو ىو ،اؼبرىوف بيع ُب األىٍحوىطي       
 إذف بدكف اؼبرىوف بػىٍيع  اؼبالكية عند كيكره. الثمن ُب التػَّقىصي كعدـ نفسو اؼبرهتن ؿبيىابة

 ًمن ك ِّْ.بقائو يضره كال قيمتو يكثر الذم العيركض ًمن عىٍرضان  أك عقاران  كاف إفٍ   اغباكم،
 كىو البيع، عن اؼبدين امتناع ميٍستىلزمان، أٍمران  الرىن لًبىيع القضاء إىل لُّجيوءال هبعل اليت األحواؿ

 حيليوؿ كلوقبل موتو أك الراىن، اؼبدين غىٍيبة ككذلك. ميوسره  كىو الوفاء ًمن امتناعو أك ميٍعسره 
 كمالوبىٍ  القاضي أفَّ  اؼبذىب ُب العمل عليو كالذم. ديييونو حىلتٍ  مات مىن ألفَّ  الدٍين، أجل

 مع لًرىاىن، الرىن كملكية الدين عنده يثبت حىت أكمىٍوتو، الراىن لًغٍيبة الرىن ببيع للمرهتن
 إىل عليو باؽو  كأنو بو أحاؿ كال قػىبىضو كال دٍينو كىبو ما بأنَّو االستظهار، يبُت الدائن ربليف
ظة يطىالبة غبٍى

  ِّٓ.اؼب

 الرىن ًمن يتطهر اؼبرىوف اؼباؿ فإفَّ  قضائيان، أك يٌان كيدً  البيع كاف سواءن  اؼبرىوف بيع ًبىَّ  كىمىىت     
 رًبٍػقىة ًمن ؿبيىررةن  اشًتاه الذم اؼبشًتم إىل ملكيتو كينتقل بسببو، عليو اؼبقررة اغبقوؽ صبيع كًمن
 اغبق الستيفاء اؼبرىوف بيع دبجرد أصلية بصفة ينقضي فالرىن ذلك كعلى. اغبقوؽ ىذه

 للوفاء الثمن ًكفايىة كعدـ مىٍرتبتو لتأخر نىتًيجة حقو على هتناؼبر  وبصل ل كلو حىت اؼبضموف،
ٍضمونة الديوف بكل

ى
 إليو انتقل الذم اؼبشًتم ييطالب ال اؼبرىوف، ًقيمة فىٍضلىة رىن فىمىن. اؼب

                                                 
 ،المسالك ألقرب السالك غةبل أضبد، الصاكم. ُٕٓص ،ِج ،المدينة عالم مذىب على المعونة الوىاب، عبد القاضي   ِّّ

 مواىب الرعيٍت، اغبطاب. بعدىا كما َْٓص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. َِٗ – َِٖص، ،ّج
 .بعدىا كما ٗٔٓص ،ٔج ،الجليل

. ِٖٓص ،ِـ ،الخالف مسائل نكت على  اإلشراف الوىاب، عبد القاضي. ِٓٔص ،ِج التفريع، البصرم، اعببلب ابن   ِّْ
 .ُْٔص ،ِط ،المالكي المدينة أىل فقو في الكافي النمرم، الرب عبد بنا

 الدردير،. َْٔص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ُُٔ – َُٔص ،ٔج ،الخرشي حاشية اػبرشي،   ِّٓ
 .ّٗٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الغرياين،. ّّّص ،ّج ،الصغير الشرح



8  

 

 حىت. اؼبرىوف تطهر بعد أخرل مرة االستفاء حبق العلٍت، باؼبزاد البيع طريق عن الرىن اؼبلكية
 ِّٔ.حقو على -الثاين اؼبرهتن – ىو وبصل ل كلو

 األحكاـ عن فيو استكشف الذم الثالث الفصل البحث ىبتتم اؼبوجزة احملاكلة وبهذه     
 ككذا إبرامو، بعد عليو تًتتب اليت العملية كاآلثار انشائو، مرحلة ُب الرىن بعقد اؼبتعلقة
 .اؼبالكي اؼبذىب ُب الرىن ّٔا تنقضي اليت الشرعية الطيريؽ

 

 .الثالث الفصل من المستخلصة الخالصة

 اليقتصر أصبح اؼبرهتن، أك الراىن مصطلح مدلوؿ بأفَّ : الفصل ىذا من ييٍستخلص -ٔ  
. اإلعتبارية األشخاص كذلك يشمل بل فحسب، -اإلنساف – الطبيعية األشخاص على
 .كاؼبؤسسات البنوؾ،: مثل

 رضا عن كيػيعىرب يدؿ ما بكل اؼبالكية، عند شرعان  كيصح ينعقد الرىن عقد أفٌ  -ِ 
 التسجيل مثل آخر، شكليي   إجراء أدىن دكف الشرعية، آثاره عليو يًتتب ٍبى  كمن العاقدين،

 .الوضعية القوانُت يفرضو فبا خبلفو أك

 يصح أنو: دبعٌت. كجوده ك الدين ثبوت قبل االرهتاف اؼبالكي، اؼبذىب ُب هبوز أنَّو -ّ 
 قرض، أك بيع، من اؼبستقبل، ُب وبصل ما على الراىن، من اؼبرىوف كقبض الرىن عقد

 الوبتاج اؼبستقبل، ُب الشيئ حصوؿ كعند للمرىوف، اؼبرهتن بقبض الزمان، العقد كيكوف
 ِّٕ.جديد قبض أك لعقد األمر

 اؼبذاىب باقي عن اؼبالكي، اؼبذىب ّٔا يبتاز اليت خصائص من أفَّ  سبق فبا ييٍستفاد -ْ
 كرىن الغائب، اؼباؿ كرىن الغرر، رىن جواز ىو: الرىن أحكاـ ُب اؼبشهورة، األربعة الفقهية

                                                 
 .ُِْص ،والعينية الشخصية التأمينات عتماف، ليع ؿبمد الفقي،   ِّٔ

   
 األزىرية، اؼبعرفة دار: اإلسكندرية. اإلسالمية الشريعة في مقارنة دراسة:  الرىن عقد أركان ،(ـََِِ)  زىراف فرج الدمرداش،   

 .ِٕٔص ،ُط
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 خصائص كمن الرقبة، دكف اؼبنفعة كرىن اؼبستقبل، اؼباؿ كرىن الدين، كثيقة كرىن الدين،
 .أكثر أك حقُت ُب الواحد الشيئ رىن جواز أيضان، اؼبذىب
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 الرابع الفصل                           

 .القانون في الرىن حكامأ                     

- :كمطالب مبحثُت إىل كينقسم 

 (.أوىادا)  إفريقيا في األعمال قانون تنسيق بمنظمة التعريف: األول المبحث 

 .نشأة منظمة اوىادا وأىدافها وىيئاتها: المطلب األول

 ًب إقليمية منظمة ىي إفريقيا، ُب األعماؿ قانوف توحيد أك تنسيق منظمة :التعريف    .ُ
 عشر سبعة حاليا عضويتها ُب يضم ك ،ِّٖلويس بورت  ُب ـُّٗٗ أكتوبر ُٕ هاتأسيس

 .أفريقية دكلة

 :المنظمة إنشاء من األولية األىداف    .ٕ

 بُت اؼبوجود القانوين ختبلؼالا إزالة إىل اؼبنظمة، إنشاء كراء من األعضاء الدكؿ دؼهت     
 ُب األعماؿ قانوف توحيد أك قبتنسي كذلك. اؼبختلفة االقتصادية االتآّ ُب القارة دكؿ

 دبا اإلقتصادية، الشؤف ُب اؼبوحدة القوانُت إصدار أفَّ  اؼبختصوف رأل إذٍ . األعضاء الدكؿ
 نفس يصبح حبيث. القارة ُب القضاء أحكاـ استقرار إىل يؤدم اغبديث، العصر يواكب
 اؼبستثمرين لوبق ُب باالطمئناف يلقي فبا  ِّٗ(.اكىادا) الدكؿ صبيع ُب اؼبطبق ىو القانوف
 ؼبا نتيجة أخرل، إىل دكلة من كتتباين تتناقض أحكامو كاف الذم اإلفريقي القضائي بالنظاـ

 ال تتوافق اليت اإلستعمارية القوانُت من القارة، دكؿ ُب مشالغا األركيب االستعمار هاخلف
 لقادةا لدل العهد حديث اإلفريقي االذباه ىذال يكن ك . مع بعض ُب إفريقيا أحكامها

                                                 
   

  Port Louis. 
   

 Mouloul  Alhousseini, “Comprendre l` Organisation pour l`Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires ( O0.H.A.D.A)”, ٕ ӗme  Edition, NIN ( ٕٓٓ٘). P. ٕٓ – ٕٔ. 
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 ،ل االستعمار أدبارىم عن القارةوى منذ أٍف كىلى قػي  أذىاهنم ُب ذبوؿ الفكرة كانتبل   األفارقة،
 َِْ.القارة ُب االستثمار يشجع اؼبشًتؾ، االقتصادم اعبوٌ  من نوعان  خلقوالًيى 

  .       إفريقيا في األعمال قانون تنسيق للمنظمة التابعة الهيئات    .ّ

 أعماؿ بتسيَت منوطة أساسية، آليات أربع من أكىادا للمنظمة عةالتاب اؽبيئات تتكوف    
- :اآلٌب كبو على كذلك اؼبوحدة، قوانينها كتطبيق اؼبنظمة

 .كاإلقتصاد العدؿ كزراء ؾبلس -ُ

 الدكؿ صبيع ُب طبقتي  اليت اؼبوحدة القوانُت تشريع ُب آّلس، ؽبذا الرئيسية اؼبهمة تتمحور   
. باختصاصاتو الصلة ذات القضايا كمناقشة لطرح دكرية بصفة سنويا كينعقد. األعضاء

 ُِْ.كاحدة سنة ؼبدة الدكؿ كل من تناكبالب آّلس كييرأس

 :العامة األمانة -ِ

 القوانُت مشركع بإعداد كمعنية كاإلقتصاد، العدؿ الوزراء ّٓلس تابع إدارم جهاز ىي    
 تنسيق اآللية ىذه اختصاصات كمن. فان اؼبذكور آن الوزراء ؾبلس من عليها للتصديق اؼبوحدة
 ىذا كمقر للمنظمة، تابعة الرظبية جريدة ُب اؼبتخذة كقراراهتا قوانينها كنشر اؼبنظمة، أعماؿ
 ِِْ(.كامَتكف)  ياكندم مدينة اعبهاز

 .كالتحكيم للعدالة اؼبشًتكة احملكمة  -ّ

 ُب للنقض، اغباجة عند إليها تيلجئ اليتك  ،للمنظمة الوحيدة اؼبشًتكة احملكمة ىي       
 احملكمة تركيب كيتكوف. الوطنية اإلستئنافية احملاكم فيها تفصل اليت اؼبالية اؼبعامبلت القضايا

                                                 
   

 Mouloul  Alhousseini, Comprendre l`0HADA, ٕ ӗme Edition, NIN ٕٓٓ٘. P. 8-ٔٙ. 
   

  Joseph ISSA – Sayayegh, “ L`OHADA: Bilan et perspectives”, International Law FORUM du 

droit International, volٖ noٖ, ( August ٕٓٓٔ), p. ٔ٘ٙ. 
   

 Jonathan Bashi Rudahindwa, “  International Commercial Arbitration in Africa: the Organization 

of Business Law in Africa  (ohada) Sets the Tone”, ( Master. Thesis, University school of law – 

Indianapolis,ٕٓٔٔ), p. ٔٔ. 
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 سنوات سبع ؼبدة باالنتخاب تعيينهم كيتم اؼبنظمة، األعضاء لدكؿ منتمُت قضاة سبع من
  ِّْ(.العاج ساحل ) أبيجاف مدينة من ؽبا مقران  احملكمة كتتخذ. كاحدة مرة لتجديد قابل

 .للقضاة العليا اإلقليمية اؼبدرسة -ْ

 كالعاملُت القضاة كتأىيل بتكوين كتقـو العامة، لؤلمانة تابعة تعليمية ىيئةه  العليا اؼبدرسة    
 كالدراية الكفاءة من مستول على قضاة إلعداد اؼبدرسة كتسعى. القضائي السلك ؾباؿ ُب

 ِْْ(.بنُت صبهورية)  برتنوفو مدينة اؽبيئة ىذه كمقر .اؼبستجدة القضايا مع التعامل بطرؽ

 

 . القانون في وانقضائو وآثاره، الرىن، عقد إنشاء أحكام: الثاني المبحث

- :مطالب ثالثة إلى المبحث ىذا وينقسم

 . القانون في الرىن عقد إنشاء أحكام: األول المطلب

 :تعريف الرىن   .ٔ

 اؼبنقوؿ اؼباؿ رىن عقد ـََُِلسنة اؼبوحدة تالتأمنا قانوف من ِٗ: ةاؼباد عرفتٍ        
 الراىن اؼبدين فيو ييرتب الذم العقد ذلك ىو الرىن،: " كونو عن ونوممض الىبرج بتعريف

، ماؿو  على دينو، استيفاء ُب كالتتبع األفضلية حق ،اؼبرهتن لدائن  من  ؾبموعة على أك منقوؿو
فعرفت  َُٗكأما اؼبادة   ."مستقبلة أـ معينة كانت سواءن  ،اؼبنقولة اؼبملوكة للمدين مواؿو األ

، حق األفضلية للمرهتن الراىناؼبدين العقد الذم يرتب فيو  ىو "رىن اؼباؿ العقار بأنَّو 

                                                 
   

 Roger  Massamba Makela  “ Modalités d`Adhésion de la RDC au Traité de L`OHADA”, Rapport 

Final, volٔ, ( ٗ Fevrier ٕٓٓ٘), p.ٖ٘. 
   

  Jonathan Bashi Rudahindwa, “  International Commercial Arbitration in Africa: the 

Organization of Business Law in Africa  (OHADA) Sets the Tone”, ( Master. Thesis, University 

school of law – Indianapolis,ٕٓٔٔ), p. ٕٔ. 
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ؾبموعة من األمواؿ العقارية اؼبملوكة  على كالتتبع ُب استيفاء دينو على ماؿ عقار، أك
   "ِْٓ  .للمدين سواء كانت معينة أـ مستقبلة

 اؼبستقبل، اؼباؿ رىن هبيز بالنيجر القانوف أفَّ  على تدؿ كإوباءاتو، التعريف، ىذا وتحليل 
 أم  مستقببلن، ماالن  اؼبرىوف اؼباؿ يكوف أفٍ  على الرىن عقد ُب الطرفاف يتفق أفٍ  يعٍت كالذم

    ِْٔ.الرىن انعقاد بعد األمواؿ من الراىن اؼبدين يبلكو أفٍ  عسى ما

 . لقانونا في: الرىن عقد أركان    .ٕ

 ثبلثة -ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف ُب -الرىن لعقد الوضعي اؼبشرع أكرد  
  -:اآلتية العناصر ُب يتمثل إصباالن، موضوعية أركاف

 .والمرتهن الراىن. العاقدان: األول الركن

 يبلغاى  أفٍ  بعد إالَّ  دالعق ييربًما ال كاؼبرهتن الراىن أفَّ  اغبديثة االنظم ُب البديهية األمور من      
 األحكاـ كتفاصيل بياف القانوف يتناكؿ ل لذا. أىليتهما كماؿ ُب يكوناى  ك الرشد سن

 قانوف ُب اؼبعركفة اإلسناد قاعدة إىل ذلك ربديد ُب يرجع ٍب كمن. اؼبتعاقدين بأىلية اؼبتعلق
 كبنسبة. مةاؼبنظ دكؿ من دكلة لكل الشخصية األحواؿ قانوف حسب كذلك اػباص، الدكيل
 ُب التنبيو كينبغي. عاما عشر شبانية الشخص ببلوغ األىلية سن حدد القانوف فإفَّ  للنيجر

 أشخاصان   أـ طبيعيان  أشخاصان  كانا أ سواءن  العاقدين على يشًتط القانوف أفَّ  الصدد ىذا
 :اآلتية الشركط إعتباريان،

 وبتج أفٍ  يستطيع اؼبرهتن الدائن فإفَّ  كإالَّ  اؼبرىوف، للماؿ مالكان  الراىن اؼبدين يكوف أفٍ  -ُ 
 للشركط كفقان  اغبائز، سند اؼبنقوؿ ُب اغبيازة بقاعدة للمرىوف، اغبقيقي اؼبالك على

 ِْٕ.النية حسن للحائز عليو اؼبنصوص

                                                 
    Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés, Adopté le 51 Décembere  0050 á Lomé, “ OHADA: Journal Officiel 

Noٕٕ, “ٕٓٔٔ “  ( Article:  ٕ et ٔ ٓ). 
    Mactar Sakho, “ Le  Nouvel Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Sûretés: Propos Introductifs Autour D`une 

Refonte D`Envergure du Droit des Sûretés”, OHADA, Revue de L`ERSUMA –Droit des Affaires et Paratiques 

Professionnelle Numéro, Spécial – Novembre/ Décembre ( ٕٓٔٔ), P.8 .  
   

 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٘). 
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 فيو فيعٌينا لذلك، ميًعد ؿبرر ُب عقدنبا يسجبل ك رضانبا يفرغا أفٍ  الطرفُت على هبب -ِ
 على اؼبًتتب األثر القانوف جعل كقد. كجنسو كنوعو، اؼبرىوف، اؼباؿ كمقدار اؼبضموف، الدين
 اغبقوؽ صبيع من اؼبرهتن هبرد فبا مطلقا، بطبلنا الرىن عقد بطبلف ىو الشرط، ىذا زبلف
 لو من لكل أفَّ  كما. كغَتىا األفضلية حق من اؼبرىوف، على الصحيح الرىن لو يرتبو الذم

 ِْٖ.ضده الرىن تنفيذ مواجهة ُب البطبلف، ّٔذا يتمسك أفٍ  مصلحة

 سجل ُب إما مسجبلن، العقد يكوف أفٍ  الغَت، ضد الرىن لتنفيذ القانوف يىٍشًتط  -ّ
 الطرفاف، يرتضيانو عدؿ أك اؼبرهتن يد ُب اؼبرىوف  جبعل أك اؼبركر، دائرة ُب أك التجارم

 أك لتسجيلا بالغاء يقـو أفٍ  خاص شرط غَت من الراىن اؼبدين اليستطيع حبيث.  ٕٗ/ـ
 كفوائده، بو، اؼبرىوف الدين ألصل الكامل سداده بعد إالَّ  حيازتو، إىل اؼبرىوف اسًتجاع

 ِْٗ.كاؼبصركفات

- السبب –.  بو المرىون: الثاني الركن

 الرىن عقد الطرفاف أبـر أجلو من الذم لتزاـ اال على بو اؼبرىوف مصطلح ييطلق      
 الدين كاف إفٍ  لًتىعُت، قابلو  أك ميعُتو  أكديوفو  بدينو  الوفاء فلضما إالَّ  الينشأ الرىن إذٍ . بينهما

 يقدـ أفٍ  كىو جائز، اغبايل القانوف أحكاـ حسب اؼبستقبل قرض ُب كالرىن.  ميٍستقببل
 كمن. معينان  ماالن  اؼبستقبل ُب يقرضو أفٍ  على آخر شخص إىل مالية قيمة لو شيئان  إنساف
 اؼببلحظ من أنَّو إالَّ  .االعتماد فتح لطلب البنوؾ ءعمبل قدمهاي اليت الضمانات ذلك صور

 القرض ُب كأما. حاالن  دينان  كاف إفٍ  بو اؼبرىوف ُب التعُت يشًتط السياؽ ىذا ُب القانوف أفَّ 
 َِٓ.األقصى حده ُب لتحديد قاببلن  أك ان دؿبد يكوف أفٍ  يكفي فإنو اؼبستقبل،

 :بأمرين يكوف بو اؼبرىوف ربديد أك كتعُت 
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 كاؼبصركفات كفوائده، الدين أصل من اؼبقدار ىذا كيتحدد: نيْ الد   بمقدارّين التع -أ
 كاف إذا كأما. الرىن عقد كمصركفات اؼبرىوف، على احملافظة ُب الدائن ينفقها اليت الضركرية

 ُِٓ.الدين إليو ينتهي الذم األقصى حد عند يكوف فتحديده مستقببلن، الدين

 غَت عمل أكىو عقد ىو ىل اؼبصدر، ربديد يضان أ فيجب: الدين بمصدرالتعّين  -ب
 .مشركع

 اؼبطلق، البطبلف الرىن بطبلف ىو اؼبضموف الدين تعيُت عدـ على اؼبًتتب القانوين كاألثر
 ِِٓ.بو يتمسك أفٍ  مصلحة ذم كل كيستطيع

 .المرىون: الثالث الركن

 قسم القانوف فإفَّ  األحكاـ، بعض ُب كطبعان  الطبيعة حيث من األمواؿ إلختبلؼ ،نظران      
 .كعقارات منقوالت: رئيسُت قسمُت إىل اؼبرىونة األمواؿ

 فيها القانوف ذكر حيث ،ْٗ اؼبادة  من الثانية الفقرة عنها ربدثت فقد: المنقوالت فأما 
 أنو فأكرد. مرىونة تكوف أفٍ  تصلح اؼبنقولة األمواؿ من ؾبموعة اغبصر ال اؼبثاؿ سبيل على
 الضماف، سبيل على تيقدـ مالية قيمة ذات أكراؽ أك النقود من مبلغان : ىوفاؼبر  يكوف أفٍ  هبوز
 األكراؽ تلك تعطي آخر، شخص أم أك القضائي، السلك ُب العاملُت أك اؼبوظفُت، من

 تقصَتية مسؤلية عنها مسؤالن  كيكوف اؼبستقبل ُب منو تصدر أفٍ  يبكن اليت األخطاء ليضمن
  يكوف أفٍ  جواز لبياف ُُٖ اؼبادة تعرضت بينما. زاماتوكاإللت تعاىداتو تنفيذ لضماف أك
 باألحكاـ جاءت فإهنا َُِ اؼبادة كأما. مرىونان  احملرؾ ذات كاؼبركبات اؼبهنية، تالالا

  اؼبنتجات أك الزراعية، كؿباصيل األكلية، اؼبواد:  للرىن ؿببل يكوف أفٍ  جبواز اؼبتعلقة
 ِّٓ.التجارية كالسلع الصناعية،
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 مرىونا ماال لتكوف تصلح اليت ىي بالتخصيص أك بالطبيعة فالعقارات  :العقارات وأما     
 خاص رقم ربت مسجبلن  رىنو، اؼبراد العقار يكوف أفٍ  القانوف، كيشًتط. التأميٍت الرىن ُب

 حيث. مفرزان  ملكان  أك معينان  يكوف أفٍ  ذلك ُب يشًتط ال لكنو ك. اؼبعنية اعبهات لدل
، على غبايلا القانوف نصوص اشتمل  ككذا مستقببلن، الراىن يبلكو عقار رىن هبيز أحكاـو

 على حقوقو الدائن يبارس بأفٍ  تقضي، اغبالية القواعد أفَّ  إالَّ . الشيوع على فبلوؾ عقار رىن
 رىن يتعلق كأفٍ  األكىل، اغبالة ُب العقار تلك ملكية الراىن يكسب ريثما اؼبرىوف، الشيء
 صدر إذا كأما. الشركاء صبيع من الرىن كقع إفٍ  اؼبرىوف العقار بكل الثانية، اغبالة ُب الدائن
 مدينو نصيب فيو كقع الذم باعبزء  فقط يتعلق  اؼبرهتن حقوؽ فإفَّ  الشركاء، أحد من الرىن

 ِْٓ.تقسيمو عند العقار ذلك من

 ىوفر  لضماف  ؿببلن  يكوف أفٍ  قانونان، هبوز فإنَّو األمواؿ ىذه من اؼبرىوف يكن كمهما    
 ّٔا، اؼبضموف الديوف جبميع للوفاء كفايتها ُب اؼبرىوف للقيمة مراعاة دكف كذلك. متعددة

 أك البقرة أك السيارة نفس يقدـ أفٍ  القانوف لو أجاز عقاران، أك بقرة أك سيارة يبلك فمن
 للمرهتنُت أك كاحدو  لدائن سواءن  عاتقو، على تقع متعددة يوفد لضماف رىنان  العقار،

  ِٓٓ.متعددين

 . المرىون محل ليحل الراىن، يملكو آخر بمال المرىون تبديل حكم    .ٖ  

 متوقف التبديل ىذا أفَّ  إالَّ  آخر دباؿ اؼبرىوف تبديل الرىن سرياف أثناء القانوف أجاز     
 ميزة  ،-الرىن عند عليو العاقداف اتفق الذم - للمرىوف يكوف فقد الطرفُت، رضا على

 سلسلة للدائنها تقدـ امرأة ذلك مثاؿ. اؼبرهتن من ذلك فيطلب ،الراىن اؼبدين لدل خاصة
 أف قانونا ؽبا هبوز زكجها، لدل خاص إعتبار السلسلة لتلك أفَّ  تكتشف ٍب رىنا ذىبية
 تكوف ردبا. أموؽبا من آخر دباؿ اؼبرىونة، القبلدة بتبديل ؽبا يسمح أفٍ  الدائن من تطلب
 بعض ُب إذ اؼبرهتن، من استبداؿ يكوف كقد. يلهاتبد أرادت اليت السلسلة من قيمة أغلى
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 اؼبرهتن، ذبعل ملحوظة درجة إىل اؼبرىوف قيمة نقص إىل األسواؽ تقلبات يؤدم اغباالت
 دباؿ اؼبرىوف تلك يبدؿ بأفٍ  اؼبدين فيطالب دينو، لضماف يكفي يعد ل اؼبرىوف اؼباؿ أفَّ  يرل
 ِٔٓ.قانونا بذلك ملتـز غَت فهو ن،الراى اؼبدين رضا على موقوؼ التبديل كىذا. آخر

 

 . القانون في الرىن عقد آثار أحكام: الثاني المطلب

 .والتزاماتو المرتهن الدائن حقوق   .ٔ

 : المرىون المال على المرتهن حقوق -أ    

 .المرىون حيازة -ُ

 يشًتط ال ـ،ََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات وفقان أفَّ  إىل اإلشارة دبكاف األنبية من     
 ذلك ُب األمر ترؾ بل اؼبرهتن، إىل الراىن يد من اؼبرىوف اغبيازة نقل اؼبنقوؿ، رىن لصحة

 أعطى القانوف فإفَّ  الرىن، قبض على بينهما العقد ًب مىت أنٌو إالَّ  ِٕٓ.للمتعاقدين إختيارم
 العدؿ، سمىيي  آخر أجنيب شخص بواسطة أك بنفسو اؼبرىوف حبس ُب اغبق اؼبرهتن الدائن

 بدكف اؼبرهتن يد من اؼبرىوف خرج كإفٍ . كاؼبصركفات الفوائد مع دينو، أصل يستوُب حىت
  ِٖٓ.حيازتو إىل الرىن اسًتجاع ُب اغبق فلو كامبلن، حقو كفاء قبل إرادتو

 الدراجة أك السيارة مثل احملرؾ ذات اؼبركبات قبيل من أك عقاراً  المرىون كان إذا وأما   
 اؼباؿ  أفَّ  ُب اؼبعاصرة القوانُت عن الىبتلف ـََُِلسنة اؼبوحد  فالقانوف ،البخارية
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 كإهبار، بيع من اؼبالك تصرؼ فيو كيتصرؼ كسلطتو، الراىن اؼبدين يد ربت يظل اؼبرىوف،
 ِٗٓ.ككبونبا

 .المرىون تملك حق -ِ

 أياـ شبانية ؼبدة كتأخر بالتزامو، اىنالر  اؼبدين أخل إذا اغبايل، القانوف ألحكاـ ،فطبقان      
 يبيع أفٍ  فلو لو، اؼبقرر التنفيذ حق يباشر أفٍ  اؼبرهتن، الدائن يستطيع. الدين أقساط دفع عن

 حقو كيقتضي اعبربية، كالبيوع اعبربم التنفيذ ُب اؼبتبعة القواعد حسب جربيان  بيعان  اؼبرىوف
  َِٔ.اؼبرىوف شبن من باألفضلية

 القضائية جهة من العريضة على أمر على وبصل أفٍ  ُب اغبق اؼبرهتن الدائن القانوف كمنح   
 كذلك. دينو كل منو يستوُب حىت حبقو، الوفاء مقابل اؼبرىوف باؼباؿ ىبتص بأفٍ  اؼبختصة،

  ُِٔ.عينيان  ماال الرىن كاف إذا ىذا ككل. للمرىوف خبَتو  تقييم أك احملكمة تقدير بعد

 كاف أك رظبيا، تسعَتىا ًب اليت األشياء أكمن النقود من لغان مب الرىن ؿبل كاف إذا كأما  
 على يتفقا أفٍ  للطرفُت القانوف أجاز الثبلث، اغباالت ىذه ففي ؿبًتفان، مدينا الراىن اؼبدين

 اؼبتفق اؼبيعاد ُب الدين بسداد بالتزامو اؼبدين إخبلؿ عند للمرهتن، ملكان  اؼبرىوف يكوف أفٍ 
 ِِٔ.بينهما عليو

 اغبايل، للقانوف كفقا الراىن للمدين هبوز فإنَّو اػبصوص، ىذا ُب بالعقارات تعلقي وفيما 
 بدين كفائو عدـ عند اؼبرهتن، لدائن ملكان  اؼبرىوف، العقار يكوف أفٍ  على العقد ُب يتفق أفٍ 

 الهبوز فعندئذ اػباص، لسكناه منزالن  العقار ذلك يستخدـ اؼبدين كاف إذا إالَّ . اؼبرهتن
 قيمة بتقييم يقـو بأفٍ  اغباالت، ىذه كل ُب القانوف شًتطكيى . دينو مقابل ُب ليكوسب للمرهتن
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 كاعترب. اؼبختصة احملكمة من بتعُت أك الطرفُت بُت كيًديان  تعيينو يتم خبَت التملك يـو اؼبرىوف
، الشرط ؽبذا ـبالف شرط كل القانوف   ِّٔ.معترب غَت الغو

 .اإلضافي الرىن وطلب األفضلية، حق  -ّ

 على حقو، استفاء ُب اؼبرهتن للدائن القانوف قررىا اليت األفضلية حق يقع أفٍ  صل األ     
 اغبقوؽ أصحاب من غَته قبل أكالن، حقوقو صبيع منو فيقضي. الدائن قبضو الذم اؼبرىوف

 األفضلية حق فإفَّ  جيزئيان، أك كيليان  ىبلكان  اؼبرىوف ىبلؾ عند كلكن. اؼبرىونة اؼباؿ تلك على
 فيقتضي اؼبرىوف، ؿبل وبل الذم التعويض أك التأمُت مبلغ إىل مباشرة تنتقل للمرهتن ؼبقررةا

 اليت اؼبصركفات ككذا الربوية، كالفوائد الدين، أصل: من باألكلوية كامبلن  حقو اؼبرهتن منو
 شبن على آنفان، اؼبذكور اغبقوؽ صبيع  كذلك كللمرهتن. اؼبرىوف على احملافظة سبيل ُب أنفقو

 القانوف أفٌ  إالٌ  العدؿ، أك الدائن من البيع كقع سواءن . يفسد أفٍ  من ـبافة بيع الذم اؼبرىوف
  ِْٔ.ذلك ُب احملكمة إذف أخذ بعد يكوف بأفٍ  اغبق، ىذا قيد

 حفظ ُب بواجبو يقم كل الراىن، اؼبدين يد ُب اؼبرىوف ببقاء يقضي العقد كاف إف وأما
 الراىن اؼبدين يطالب أفٍ  ُب اغبق للمرهتن أجاز القانوف إفَّ ف. منو اؼبطلوبة بالعناية اؼبرىوف
 ِٓٔ.دينو كيعجل الرىن يفسخ أك كيؤكده، ضمانو يكمل آخر إضاُب رىنو  بالتقدًن

 .الحالة بيان كشف على الحصول حق -ْ

 أف أراد، كلما  يستطيع أنو القانوف، ىذا أحكاـ حسب اؼبرهتن للدائن اؼبقرر اغبقوؽ من 
  عليها اليت  اغبالة لو ييوضح  - اؼبختص اعبهة أك العدؿ، أك الراىن من - فبيا على وبصل
 اؼباؿ تلك على أجرم اليت اؼبعامبلت عبميع حساب كشف كذا ك. دبجملو اؼبرىوف

 ِٔٔ.الراىن حساب على ذلك ككل اؼبرىوف،
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 : التتبع حق -ٓ

 اؼبرهتن للدائن رفأق اغبديثة، النظم مسلك سلك ـ،ََُِ لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف
 أم أك بالبيع الراىن ملك من اؼبرىوف اؼباؿ خرج ما إذا اؼبرهتن يبيكن كالذم. التتبيع حق

. اغبائز يد ربت عليو لينفذ يكوف، يد أم ُب اؼبرىوف اؼباؿ يتتبَّع أفٍ  للملكية، ناقل تصرؼو 
 ملكية من  كبعضوأ كلو اؼبرىوف  اػبركج حالة ُب إال التتبيع حق اؼبرهتن الدائن كاليباشر

  اؼبدين يد ُب كلو اؼبرىوف ظل إذا أما(. اغبائز)  اصطبلحا ييسمى آخر شخص إىل الراىن
 حق تطبيق نطاؽ اتسع كقد  ِٕٔ.اغبالة ىذه ُب اليظهر التتبيع حق فإفَّ  شيءه، منو ىبرج كل

 صبيع مشل بل فحسب، اؼبرىونة العقارات على قاصران  يعد ل حيث القانوف، ىذا ُب التتبع
 اؼبشرع إلذباه كذلك،. أصنافها اختبلؼ على كاؼبنقوالت العقارات من اؼبرىونة األمواؿ أنواع

  ِٖٔ.الراىن اؼبدين يد من اؼبرىوف حيازة نقل عدـ ُب كحرصو

 قانوف بأفَّ  القارئى، تذكَت ينبغي اؼبرهتن، حقوؽ عن اغبديث باب غلق كقبل ىذا،   
 حقو اؼبرهتن يبارس لكي إحداىا تتوافر أفٍ  هبب ، ينةمع شركط أكجب قد اؼبوحدة التأمينات

 حيث. اؼبرىوف اؼباؿ على للمرهتن القانوف يقرره الذم اغبقوؽ من كغَته اؼبرىوف، التتبع ُب
 أك التجارم سجل ُب إالَّبتسجيلو الغَت، موجهة ُب الينفذ الرىن بأفَّ  ،ٕٗ اؼبادة أفادت

 كعند. الطرفاف إرتضاه الذم العدؿ أك اؼبرهتن يد ُب ىوفاؼبر  حيازة علأٍف هب كإما اؼبركر، دائرة
 نفاذ ُب حقوقو ييباشر أفٍ  يستطيع اؼبرهتن الدائن فإفَّ  النحو، ىذا على الرىن اشهار يتم ما

 ِٗٔ.الغَت ضد الرىن

   -:المرتهن التزامات  -ب  

 .المثليات بتفريز المرتهن الدائن التزام -ُ
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ٕٔٓ 

 

 نفس من اؼبثليات من غَته عن اؼبرىوف بتفريز اغبائز، العدؿ أك اؼبرهتن القانوف ألـز      
 اؼبدين يعطي االلتزاـ، ّٔذا كاإلخبلؿ. ذلك خببلؼ يقضي شرط ىنالك يكن ل إفٍ  اعبنس،
 علي اؼبًتتب الفوائد ككذا بتعويضو إخبلؿ دكف اؼبرىوف، اؼباؿ اسًتداد ُب اغبق الراىن

 .لذلك كجو ىناؾ كاف إفٍ  التعويضات،

 ملكية يكتسب فإنَّو االلتزاـ، ىذا من اؼبرهتن يعفي العقد ُب شرط ىناؾ كاف إفٍ  ام  وأ   
 َِٕ.الرىن فكاؾ بعد للمدين اؼبرىوف تسلم عند اؼبثل برد كيلتـز اؼبرىوف،

 .المرىون المال على بالمحافظة المرتهن التزام -ِ

 عليو، كالصيانة باحملافظة لتـزي بأفٍ  اؼبرىوف تسلم إذا اؼبرهتن، الدائن على القانوف أكجب     
 اؼباؿ على احملافظة ُب اؼبطلوبة كالعناية. ذلك األمر تطلب إذا اػبربة لديو دبىن كيستعُت
 من اؼبطلوبة العناية ُب يدخل كفبا. الوديعة حفظ ُب لديو اؼبودع يبذؽبا اليت عناية ىي اؼبرىوف
 أك ىبلؾ من اؼبرىوف الشيء يهدد أفٍ  عسى دبا الراىن إخطار إىل يبادر، أفٍ  اؼبرهتن الدائن
 الرىن فماداـ تعاقدم، التزاـ الرىن على باحملافظة الدائن االلتزاـ ك. القيمة ُب نقص أك تلف

. اؼبرىوف حفظ ُب بالتزامو قاـ اؼبرهتن الدائن أفَّ  على دليل فهذا مكركه، أم يصبو ل سليما
 عن مسؤؿ فهو. ذلك إثبات عبء ؼبرهتنا على يقع تلفو، أك اؼبرىوف اؼباؿ ىبلؾ عند كلكن

 قوة أك فيو، لو اليد أجنيب سبب إىل يرجع اؽببلؾ أفَّ  أثبت إذا إالَّ  اؼبرىوف، يصيب ضرر كل
 ُِٕ.قاىرة

 .المرىون عن حساب بتقديم المرتهن الدائن التزام -ّ

 إذا إالَّ  .بو ينتفع أفٍ  أك اؼبرىوف يستخدـ أفٍ  اغبايل، القانوف قواعد حسب للمرهتن ليس     
 للمرهتن الراىن اؼبدين أذف كإفٍ . ذلك جواز على الطرفاف فيو إتفق شرط ىناؾ كاف

 عن حسابان  يقدـ أفٍ  عندئذو، الدائن على القانوف  أكجب فقد الرىن، أثناء باؼبرىوف باالنتفاع
 تسرم اليت الفوائد من ذلك ليخصم الرىن، من عليها حصل اليت اؼبنافع فيو يقيد اؼبرىوف،
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 الشيء يستعمل اؼبرهتن إذاكاف فمثبل. ِِٕنفسو الدين أصل من أك الدين، أصل على
 من عليو عادت اليت الفائدة قيمة زبصيم فيتعُت اؼبرىونة، الدار يسكن كأفٍ  لصاغبو اؼبرىوف

 مصرفات أك فوائد ىناؾ يكن ل إف الدين، أصل من أك الدين، على تسرم اليت فوائد
  ِّٕ.أخرل

 .الفارق بدفع نالمرته التزام -ْ

 َُْ اؼبادة بو يقضي الذم باؼبرىوف اؼبرهتن اختصاص غبق عمليان  أثران  التزاـ ىذا يعترب     
 الفارؽ اؼبرهتن يدفع بأفٍ  تقتضي، العدالة مقتضى أفَّ  اؼبشرع رأل إذٍ . السارم القانوف من

 يػىفيوؽ بدينو، ءالوفا مقابل بو باختصاصو لو قيًضيى  الذم اؼبرىوف اؼباؿ قيمة يكوف ما عند
 اؼبرىوف قيمة بُت الذم الفارؽ يساكم مبلغ بارجاع الدائن فألـز. بو اؼبضموف الدين اؼببلغ
 على األكلوية فلهم آخرين، مرهتنُت ىناؾ كاف كإفٍ  أجلو، من بالرىن اختص الذم كحقو
 الهبوز اليت اآلمرة، القواعد من االلتزاـ كىذا. األكؿ اؼبرهتن حق عن الزائد الفارؽ قيمة

 ِْٕ.ـبالفتها لؤلفراد

 . والتزاماتو الراىن المدين حقوق   .ٕ

 .الرىن أثناء المرىون على الراىن المدين حقوق  -أ     

 .المرىون بالمال واالنتفاع التصرف في الراىن المدين حق -ُ

 ينتفع أفٍ  لو أجاز فالقانوف الراىن، اؼبدين بيد الرىن حيازة ببقاء يقضي العقد كاف إذا     
  يلتـز أفٍ  على كذلك. مثليان  ماال الرىن كاف إفٍ  اؼبرهتن، الدائن بإذف اؼبرىوف ُب كيتصرؼ

 اإلذف ىذا مثل صدكر يعترب ك. فيو تصرؼ الذم اؼبثلي اؼبرىوف مكاف ُب اؼبثل برد الراىن
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 اؼبثليات كيةؼبل اؼبكتسب الغَت ضد التتبع، ُب حقو فبارسة عن منو تنازؿ دبثابة اؼبرهتن، من
 ِٕٓ.اؼبرىوف ؿبل حلت اليت

 يتصرؼ أفٍ  الراىن حق فمن الراىن، عند حيازتو كظل عينيان  شيئان  اؼبرىوف كاف إذا وأما     
. اؼبرهتن اليضارّٔا أفٍ  شريطة قانونية، أـ مادية أكانت سواءن  التصرفات أنواع بشىت وفي

. قيمتو ُب اليؤثر تصرفان  أك قيمتو، ُب يديز  ماديان  تصرفان  اؼبرىوف الشيء ُب يتصرؼ أفٍ  فللراىن
 اؼبرىوف قيمة إنقاص شأنو من يكوف ماديان  تصرفان  اؼبرىوف ُب يتصرؼ أفٍ  للمدين ليس كلكن

 قيدو  بدكف ذلك فللراىن ىبتو، أك اؼبرىوف كبيع القانونية للتصرفات بالنسبة أما. كبَتان  إنقاصان 
 على حبقو وبتج أفٍ  إليو اؼبتصرؼ اليستطيع إذٍ . لرىنو اؼبرهتن قيد بعد كاف إف شرطو  أك

 التصرؼ، حق عن كفضبلن . الرىن قيد بعد إالَّ  يشهر ل اغبق ىذا أفَّ  طاؼبا اؼبرهتن الدائن
 كانت إفٍ  يزرعها أك منزالن  كاف إفٍ  فيسكنو لو، أعد فيما اؼبرىوف يستعمل أفٍ  للراىن هبوز

 إيراداتو، على ليحصل بإهباره يقـو كأفٍ  ه،غَت  بواسطة الرىن يستغل أفٍ  لو هبوز كما. مزرعةن 
 كاالستغبلؿ كاالستعماؿ التصرؼ طيٍرؽ مادامت ىذا، كل ُب قانونان  الراىن على تثريب كال

 ِٕٔ.قيمتو من تنقص كال اؼبرىوف بسبلمة السبس

 . العقد سريان أثناء المرىون باسترداد الراىن حق -ِ

 إخبلؿ دكف حقو، اؼبرهتن يستوُب أفٍ  قبل وف،اؼبرى اسًتداد ُب اغبق الراىن القانوف أعطى
 العدؿ أك الدائن يقم ل إذا كذلك .للتعويض كجو ىناؾ كاف إفٍ  التعويض ُب اؼبدين حبق

 استعماؿ اؼبرهتن يسيئ كأفٍ . أحدنبا حيازة ربت الذم اؼبرىوف اؼباؿ على احملافظة ُب بواجبو
  ِٕٕ.اؼبرىوف الشيء
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 :اىنالر  المدين التزامات  -ب        

 .المرىون على بالمحافظة الراىن المدين التزام -ُ 

ا ٍب كمن الرىن، حيازة بيده مىن القانوف ّٔا كلف التزاـ اؼبرىوف على احملافظة         فإهنَّ
 ذلك، كعلى. اؼبرهتن التزامات عن اغبديث عند ذكرىا سبق ما عن ىنا مضموهنا الىبتلف

 ُب يسهر بأفٍ  قانونان  ملتـز فهو الراىن، اؼبدين ةسلط ربت اؼبرىوف اؼباؿ حيازة يظل حينما
 كالعناية. اعبزئي أك الكلي كاؽببلؾ الضياع ـباطَت من لػتأمينو السيما اؼبرىوف، الشيء حفظ

  ِٖٕ.اؼبعتاد الرجل عناية الصدد، ىذا ُب منو اؼبطلوبة

 .الرىن على المحافظة في المرتهن أنفقو ما بسداد الراىن التزام -ِ

 باعتباره الراىن اؼبدين ،َُٖ اؼبادة من الثانية الفقرة ُب اؼبوحدة التأمينات قانوف ضبل      
 بيد اؼبرىوف اغبيازة تكوف اليت اغبالة كُب. الرىن لبقاء البلزمة النفقات اؼبرىوف، لشيء مالكا

 إنتقاؿ عند كأما. الرىن على للحفاظ نفقة من يلـز ما بكل بنفسو يتوىل الذم فهو اؼبدين،
 اؼبرهتن أكاف سواءن  اؼبرىوف، للماؿ اغبائز ىو البلزمة، بالنفقة فالقائم يده، من اؼبرىوف ازةحي
 ِٕٗ.قانونان  بذلك اؼبلزىـ ىو ألنَّو. أنفقو دبا الراىن اؼبدين على يرجع أفٍ  على العدؿ، أـ

 

 .القانون في الرىن عقد انقضاء أحكام: الثالث المبطلب

 بل لذاهتا، توجد ال اغبقوؽ ىذه كأفَّ  التبعية، العينية اغبقوؽ من الرىن أفَّ  اؼبعلـو من       
 الدين يتبع الرىن فإفٌ  ٍب كمن. الراىن اؼبدين عاتق على يقع معُت بدين الوفاء لضماف
 ك الدين، ألصل - الكلي انقضاء على قانونان، يًتتب حيث. كانقضائو نشأتو ُب بو، اؼبرىوف
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 عن كفضبل  َِٖ.بو اؼبضموف الدين ذلك مع تبعية بصفة رىنلل انتهاءه   -كاؼبصارؼ الفوائد،
 مستقلة بصفة لرىن انقضاءن  حدكثها، اغبايل القانوف إعترب اغباالت بعض ىناؾ الطريق، ىذا
 اؼبادة بو تقضي ما ذلك كمن. رىن ببل الدائن دىٍين كيبقى الرىن ينتهي أم أصلية، أك

 أصلي انقضاء اؼبرهتن، بإرادة الراىن اؼبدين إىل اغبيازم الرىن ُب اؼبرىوف عودة بأفَّ  ،ُُٕ
 بإراجاع اؼبختصة احملكمة مايقضي عند اغباؿ، ككذلك. بو اؼبرىوف الدين بقاء مع للرىن

 عينت إذا إالَّ . اؼبطلوب بالقدر اؼبرىوف اؼباؿ ىعل اؼبرهتن ؿبافظة لعدـ الراىن، إىل اؼبرىوف
 متمتعا الدائن يظل كعندئذ. العدؿ بدكر يقـو اؼبرىوف على حارسا األخَتة اغبالة ُب احملكمة
 أمُت عند اؼبرىوف كضع  األصل ُب هبوز إذ الرىن، عقد لو يعطيو الذم حقوقو بكافة

    ُِٖ.يرتضيانو

 القانوف فإفَّ  ،أصلية أك تبعية: صفة من الرىن ّٔا ينتهى اليت الطريقة كنت كمهما   
 .الرىن ّٔا ينقضي الذم كاألسباب السبل ُب اؼبالكي اؼبذىب عنكثَتان   اختبلفا الىبتلف

 النتهاء كطرؽ ،اؼبرىوف سبلكك  اؼبسقط، التقادـ على كلكن ينبغي تسليط ضوء بسيط
 -: االٌب كبو على كذلك الرىن،

 .   المسقط بالتقادم الرىن انقضاء .ٔ

 مدة دبضي حق انقضاء عامة، بصفة اؼبالية اؼبعامبلت ؾباؿ ُب اؼبسقط، بالتقادـ يقصد     
. عذر غَت من صاحبو، يستعملو أفٍ  دكف أك الدائن، بو يطالب أفٍ  دكف الزمن من معينة

. التشريعات باختبلؼ كًقصران، طيوالن  بالتقادـ اغبقوؽ ّٔا تسقط ك تنقضي اليت اؼبدة كزبتلف
 الرىن، تسجيل بعد سنة بثبلثُت الرىن، حق ّٔا تسقط اليت اؼبدة ُٔٗ اؼبادة حددت كقد
 فبل الرىن، اآلثار صبيع يتوقف التقادـ، ربقق كعند .مضييها قبل اؼبدة الدائن جدد إذا إالَّ 
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 لدفع بو يتمسك أفٍ  نفسو كللمدين. ذلك بعد الغَت ضد الرىن ينفذ أفٍ  اؼبرهتن يستطيع
  ِِٖ.الرىنية اؼبرهتن دعول

 .للمرىون المرتهن تملك طريق عن الرىن انقضاء . ٕ

 مع اؼبرهتن يتفق عندما كذلك. اؼبرىوف سبلك طريق عن رىنال انقضاء ُٗٗ اؼبادة أجازت   
 يتملك أف ُب اغبق للدائن يكوف اؼبدين، بو يسدد كل الدين أجل حل إذا أنَّو على الراىن،
  ِّٖ.اؼبستحق الدين ىو بًثمنو  اؼبرىوف
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 الخامس الفصل                                      

 المالكي المذىب ينب واإلختالف اإلتفاق أوجو

 .الرىن أحكام في والقانون 

- :كمطلبُت مبحثو  إىل كينقسم 

 .الرىن أحكام في والقانون المالكية بين واإلختالف اإلتفاق أوجو: األول المبحث

 .الرىن أحكام في والقانون ةالمالكي بين اإلتفاق مواطن: األول المطلب

- :العاقدين نرك  .ٔ 

 القانوف أفَّ  للباحث يبدك الرىن، بأطراؼ اؼبتعلقة األحكاـ من ستودرا ماسبق على بناءن  
 كله  ُب اليصح فالرىن ،طبيعتهماك العاقدين أىلية:  حيث من المالكي المذىب مع اتفق
 صحة أكالبيع التصرؼ منو يصح شخصو  ًمنٍ  صدر إذا إالَّ  كالقانوف، اؼبالكي اؼبذىب من

 هبوز حيث العاقدين، طبيعة حوؿ كاؼبذىب لقانوفا بُت تعارض شبت ليس أنٌو كما. كلزكما
: مثل إعتباريان  أـ -اإلنساف – طبيعيان  أشخاصان  الرىن أطراؼ يكوف أفٍ  النظامُت كليٍ  ُب

  ِْٖ.البنوؾ

 .بو المرىون الركن   .ٕ

 .دين ؿبتمللنان لقرض مستقبل أك إتفق القانوف كاؼبذىب اؼبالكي ُب جواز إعطاء اؼباؿ رى
 ككذا. ؿ ُب الرىوف الذم يقدمو عمبلء البنوؾ للحصوؿ على القرض من البنككما ىو اغبا

كإذا حصل الراىن على القرض من . الرىوف الذم يقدمو الراىن ضمانا لتنفيذ اإللتزماتو
ُب ىذا  الزرقاني يقول ِٖٓ.الوبتاج األمر لعقد أك قبض جديد البنك أك أخل بالتزامو

                                                 
   

 .عند اغبديث عن األىلية البحث ىذا من ِْ  الصفحة: كراجع. ُٗٗ اؼبادة ـََُِ ةلسن اؼبوحدة التأمنات قانوف  

ٕ8٘
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 فإذا يستقبل فيما يقرضو أن على اآلن يقبض نرى عقد ويلزمو ويصح يجوز: " السياؽ
 والتزامو لتقرره عقد الستئناف احتياج غير من األول بقبضو رىنيتو فتستمر فيو أقرضو

 ُب الفقهية، اؼبذاىب بُت اؼبالكي اؼبذىب بو يبتاز الذم اػبصائص من ىذا كييعترب ٕٙٛ.قبل
       ِٕٖ.الرىن أحكاـ

 .المرىون ركن   .ٖ

 اػباصة اؽبامة، اعبوىرية القضايا بعض ُب اؼبالكي اؼبذىب مع تػىوىافق بالنيجر الرىن قانوف
 أفٍ  جواز ُب اؼبالكي اؼبذىب مع القانوف صادؼ حيث. اؼبرىوف باؼباؿ اؼبتعلقة باألحكاـ

 يكوف أفٍ  أجازاى، كما غائبان، كماالن  مشاعان، كماالن  مستقببلن، ماالن : اؼبرىوف اؼباؿ يكوفى 
 ِٖٖ.رقبتو دكف شيء أكمنفعة ،دٍينان : اؼبرىوف

 .المرتهن حقوق  .ٗ

 للدائن اؼبقررة، األفضلية حق بصدد القانوف ُب الواردة األحكاـ أفَّ  ييبلحظ :األفضلية حق
 عند أخذىا السارم القانوف أحل اليت الربا مسألة إالَّ  عموما، اؼبالكية عليو ؼبا موافق اؼبرهتن،

، بأٍف ُب ىذا الصداد الربا آثارت اليت القانونية نصوصال تعديل كينبغي اغبق، ىذا تقرير
 حىت ،ِٖٗ فقط على أصل الدين ليس إالَّ  لمرهتن مقتصرةاؼبقررة ل فضليةاأل حق يكوف

 في التفريع كتاب في جاءقد و  .األفضلية حق تطبيق ُب سبامان  الشرع مع القانوف يتطابق
 بإذن رىن فضل ارتهن ومن: " واحد مرىون على الرىون تعدد عند المرىون توزيع بيان

                                                 
ٕ8ٙ
 .ُْْ، صٓج .شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليلالزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أضبد بن ؿبمد، اؼبصرم،   
   

 األزىرية، اؼبعرفة دار: اإلسكندرية. اإلسالمية الشريعة في مقارنة دراسة: الرىن عقد أركان ،(ـََِِ)  زىراف الدمرداش،فرج  
 .ِٕٔص

   
األموال التي ظهرْت : راجع .َِٔ ص ،ِج ،ُط التفريع، البصرم، اغبسن بن اغبسُت بن اهلل عبيد القاسم أبو ، اعببٌلب ابن  

من قانون التأمينات ٜٗٔ، و ٜٙ، ٜٗ، ٕٜ: والمادة. كمابعدىا ْٕمن ىذا البحث  الصفحة ُر الرىون المستجدةفيها صوَ 
 .بعدىا ماك ُِٕ حةالصف ،نوازل الرىان: البحث ىذا من أيضا وراجع  .مٕٓٔٓالموحدة لسنة 
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 ثم حقو، فقضي باألول، َوبُِدئ الرىن، بِيعَ  راىنو، على جميعاً  الحقان َحلَ  ثم مرتهنو،
  َِٗ.فضلو ارتهن لمن الباقي كان

 . المرتهن التزامات   .٘

 . التزام بهذا اخاللو عند الرىن وتضمينو المرىون، على بالمحافظة المرتهن التزام

 األحكاـ الذم يلـز اؼبرهتن باحملافظة على اؼبرىوف نوف مع اؼبذىب اؼبالكي ُبالقا إتفق     
 ك. إذا قبضو، كأف يبذؿ ُب ذلك العناية اليت يبذؽبا الشخص اؼبودع لديو ُب حفظ الوديعة

، بأٍف ىلك إذا أخل ّٔذا اإللتزاـ ،الرىن يضمن اؼبرهتنٌف حسب أحكاـ القانوف كاؼبذىب فإ
خصوصا إذا كاف  إدعى ضياعو، إذا أك ،بتقصَت منو ُب احملافظة عليو الرىن أكتلف ُب يده

أم إذا كاف من األشياء الذم يبكن أٍف ىبفيو اؼبرهتن عن عيوف  ،يغاب عليو اؼبرىوف فبا
 ُِٗ.الناس

 

 .المرىون على الراىن حقوق  .ٙ

 .العقد سريان أثناء المرىون باسترداد: الراىن حق  

 قانوف من َُٗ اؼبادة أثارهتا اليت األحكاـ كتفصيل لبياف اؼبالكية، فقهاء يتعرض ل       
 عند العدؿ، أك اؼبرهتن يد من اؼبرىوف اسًتداد ُب الراىن حبق تقضي اليت اؼبوحدة، التأمينات

 فيما  ذلك ُب السبب كلعل ِِٗ.عليو احملافظة ُب بواجبو للرىن، منهما اغبائز يتقاعس ما
 أك اؼبرهتن إعتداء عند للراىن، اؼبقرر التعدم ضماف ُب - يػىرىٍكف ىباؼبذ علماء أفَّ  ىو يبدك،

                                                 
   

 حق األفضلية أو التقدم عند المالكيةمن ىذا البحث : راجعك . ِّٔ -ِِٔ، ص ِ، ج، التفريعابن اعببلب البصرم  
 .كما بعدىا ٕٗةالصفح

حفظ المرىون واستغاللو في المذىب  :وانظر. ُِٔ، ص ُ، طالقوانين الفقهيةابن جيزىٌم، أيب القاسم ؿبمد بن أضبد،    ُِٗ
 .مٕٓٔٓمن قانون التأمينات الموحدة لسنة  ٜٓٔو  ٛٓٔ: والمادة. ِٕ، الصفحة المالكي
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 ُب للمدين اؼبقرر اغبق ّٔذا اؼبتعلقة األحكاـ ذكر عن مايكفي  ،-اؼبرىوف على العدؿ
 أفٍ  اؼبدين، لدل إعتبار ؿبل اؼبرىوف كاف إف اؼبذىب، ُب يبنع ما شبىتى  ليس أنَّو إالَّ . القانوف
 ُب بواجبو يقم ل إذا العدؿ أك الدائن يد من الرىن بنزع اؼبختصة، يةالقضائ اعبهة من يطلب

 ِّٗ.يرتضيانو آمُت عند كإيدائو اؼبرىوف، على احملافظة

 .مختلفين حقين في الواحد المرىون برىن:  الراىن حق  

 أك حقُت ُب الواحد اؼبرىوف رىن جواز ُب اؼببدأ، حيث من اؼبالكي اؼبذىب مع القانوف يتفق
 السيَّارة نفس يرىن أفٍ  أكعقاران، أكبقرةن  سيارةن  يبلك ؼبن كقانونان، شرعان  هبوز ذلك كعلى .أكثر

 أك كاحدو  لدائن رىنو سواءن  عاتقو، على تقع متعددة دكيوف لضماف العقار، أك البقرة أك
 القانوف ُب زبتلف الراىن، للمدين اؼبقرر اغبق ىذا تطبيق كيفية كلكن. متعددين للمرهتنُت

 العُت على متعددة رىوف إيراد ُب حبقو للراىن اغبرية أطلق فالقانوف. اؼبالكي اؼبذىب عن
 قيد اؼبالكي اؼبذىب بينما ِْٗ.الرىوف تلك لتغطية اؼبرىوف قيمة لكفاية مراعاةو، دكف اؼبرىونة

 الفضلة تلك يكوف حىت األكؿ، الدين قدر على تزيد اؼبرىوف قيمة يكوف بأفٍ  اغبق، ىذا
 ِٓٗ.اعبديد ٍينبالدَّ  رىنان 

 .الراىن المدين التزامات   .ٚ

 .المرىون على المرتهن أنفقو ما برد المدين التزام

 أنفقو ما برد الراىن الزاـ ُب اؼبالكي، اؼبذىب مع السارم القانوف أحكام وقدطابق     
 من نيةالثا الفقرة ُب اؼبوحدة التأمينات قانوف ضبل حيث .اؼبرىوف على احملافظة ُب اؼبرهتن
 كُب. الرىن لبقاء البلزمة النفقات اؼبرىوف، لشيء مالكا باعتباره الراىن اؼبدين ،َُٖ اؼبادة
 نفقة من يلـز ما بكل بنفسو يتوىل الذم فهو اؼبدين، بيد اؼبرىوف اغبيازة تكوف اليت اغبالة

                                                 
   

قرب السالك بلغة أحمد، الصاوي،     .ٕٔٔص ،ٖج ،المسالك ِلأ
   

 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٖ). 
   

 عبد الزرقاين،. ٕٗٓ ص ،ِـ ،ُط ،الخالف مسائل نكت على اإلشراف نصر، بن عليّْ  بن الوىاب عبد ؿبمد أبو القاضي،   
 .ِْٕ ص ،ٓـ ،خليل سيدي مختصر على الزرقاني شرح كتاب اؼبصرم، ؿبمد بن أضبد بن يوسف بن الباقي
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 ىو زمة،البل بالنفقة فالقائم يده، من اؼبرىوف حيازة إنتقاؿ عند كأما. الرىن على للحفاظ
 دبا الراىن اؼبدين على يرجع أفٍ  على العدؿ، أـ اؼبرهتن أكاف سواءن  اؼبرىوف، للماؿ اغبائز
: ) جاء في المدونة الكبرى، من حيث الشرعك  ِٔٗ.قانونان  بذلك اؼبلزىـ ىو ألنَّو. أنفقو
أرأيت ما أنفق المرتهن على الرىن بإذن الراىن أو بغير إذنو، أتكون تلك النفقة : قلتُ 

 (ِٕٗ.النفقة على الراىن: قال مالك: أم ال؟ قال في الرىن في قول مالك

 عيرؼال من أصبح السيما بعد أفٍ  السياؽ، ىذا ُب النظامُت بُت الخبلؼأنَّو  ،يبدوو     
  ِٖٗ.النفقات بتلك رىنان  اؼبرىوف إعتبار ،الرىن ؾباؿ ُب اآلف

 .الرىن انقضاء أحكام   .ٛ

ة ما مضى من أحكاـ انقضاء الرىن ُب البحث، هبد القارئ دارسفبعد اؼبطالعة كم     
  أفَّ الرىن :ُب ىذه اؼبسألة يتمثل ُب اؼبالكي كاؼبذىباإلتفاؽ بُت القانوف أكجو  اؼبستنبط أفَّ 

، -ُُٕ:المادةكُُٔ:المادةأحكاـ كفقان ؼبوجب  -مع الدين اؼبرىوف بو ينقضي كيزكؿ
عودة اؼبرىوف ُب الرىن اغبيازم ك  التقادـ اؼبسقط،ك  ،كاؼبصارؼ ،بانقضاء الكلي ألصل الدين

 ِٗٗ.إالَّ أنٌو ُب اغبالة األخَتة يبقى الدين ببل رىناؼبرهتن، بإرادة إىل يد اؼبدين الراىن 

  الرىن فإنٌو يقضي بأفَّ  اؼبذىب اؼبالكي وأما       
ي
ًتباؼب  ينقضي صحيح، عقد على ًتى

 كيجيود يػيتىصور فبل ًلصاحبو، الظّْلً  ميتابىعة للدين ابعت الرىن ألفَّ  فيو، اؼبرىوف الدٍين بانتهاء
 األسباب ًمنى  سىبىبو  بكل اؼبذىب، ُب بو اؼبرىوف الدٍين كينقضي. صىاًحبو غياب ُب الظّْلً 
ًدين ذمة بو يػىرٍبءي  انقضاء، الدٍين، بو ينقضي أفٍ  شأنو ًمنٍ  الذم

ى
ـى  الراىن اؼب  ًمن تعاىل اهلل أمىا

ٍعتربة الشرعية نواتالق كًمن. الدائن حق
ي
 أصلو لًزىكاؿ تبعا الرىن النفكاؾ سببان  تىٍصليح اليت اؼب

ٍبدأ تىٍطبيقا أنَّو إالَّ . كاإلبراء كاغبوالة، كاؼبقاصة، الوفاء،: كنشأتو كيجيوده ميربىًر ىو الذم  عدـ ًلمى
 انقضى دق األصلي لتزاـ اال يكوف أفٍ  تبعيَّة بصفة الرىن النقضاء يلـز الرىن، ذبزئة جواز

                                                 
ٕ ٙ
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 .ُْٔ، صْ، جرواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم: المدونة الكبرىمالك ابن أنس األصبحي،   
   

  .َُِ -َِٗ، صّ، جُ، طك ألقرب المسالكبلغة السالالصاكم، أضبد،   
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  ََّ.اؼبرىوف كل مثقبلن  قائمان  كلو الرىن ظل -يىسَتان  كاف مهما - بعضو بقي فإفٍ . كلو
 فبلينفك الرىن، جًبىميع ميتىعلق الدٍين ًمن جيٍزء فكل الدٍين، أجزاء عبًىميع كثيقة الرىن ألفَّ 

 اغبق ًمن شيءه  قيًضي كلما أنَّو الرىن عقد ُب شيرًط فلو. الدٍين صبيع ييؤدم حىت منو شيءه 
   َُّ.الرىن ميٍقتضى الشرط ًلمينافاة فاسداى  يكوف العقد فإفَّ  بقدره، الرىن ًمن انفك

من النقاط األساسية اليت يتفق فيها القانوف مع  الرىن عن الدائن نزكؿكيعترب ىذا،   
 توصىٍَتكر  ،من اؼبرهتن ضمٍتو  أك صريحو  نيزكؿو  حيث يًتتب على أمّْ  .اؼبذىب ُب أحكاـ الرىن

 يػيٍعترب اليت األمورمن ك . رىن ببل الراىن اؼبدين ذمة ُب دينو كيبقى ، عند اؼبالكية،عاديان  دائنان 
ىو، تفريط اؼبرهتن ُب القبض حىت حدكث مانع، كعودة اؼبرىوف إىل  الرىن عن نيزكالن  ديكثهاحي 

  َِّ.برضا اؼبرهتن الراىن كمن ُب حكمو

 اؼبسقط، التقادـ بسبب الرىن انقضاءي  كاف ذاإ أنَّو السياق، ىذا في المالحظة مع       
 على زاد كلو الزمن من عليو مضى مهما كشرعان  قانونان  بالتقادـ، اليسقط نفسو اغبق فَّ فإ

 قضاءن  يسقط اغبق أفَّ  األمر، ُب ما غاية. َّّمنو اؼبدين ذمة يربئ ل طاؼبا السنُت، مئات
 كلذا. األمور لظواىر كاستقراران  ضباية كذلك عنو، الشرعية أك القانونية اغبماية لرفع فقط،
 فقهاء ميوسى يي  ما كىو تعاىل، اهلل كبُت بينو فيما لصاحبو يؤديو أفٍ  اغبق، عليو من على ينبغي

     َّْ.الطبيعي بالتزاـ القانوف

                                                 
 حاشية الدسوقي،. َِٓص ،ٔـ ،المالكية فروع في الذخيرة ،القراُب. ّّٗ – ّّٖص ،ّج الصغير، الشرح الدردير،   ََّ

 .ُْْص ،ْج ،بيرالك الشرح على الدسوقي

. واإلبرام الوثائق علم في مثيل لها ليس التي الحكام  بتحفة المسم اة األرجوزة على  شرح أضبد، بن ؿبمد الفاسي، ميارة   َُّ
 .ُُٕص ،ُج

 .َُْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،. ُّٗ – ُّٖص ،ّج ،الصغير الشرح الدردير،   َِّ

ٖٖٓ
، ىو أفَّ لويل األمر منع القضاة من ظباع الدعول ُب بعض اغباالت بعد مضٌي مدة ؿبددة معلومة، ألفَّ ترؾى سقطمفهوم التقادم الم  

اؼبرهتن ُب  انقضاء حق  ًتضي فٍ كيػي  .لحيازةاكاؼبالكية يسموف التقادـ ب. الدعول زمانان مع التمكن من إقامتها يدؿُّ على عدـ اغبق ظاىران 
ك  .حىت حدكث مانع أك قياـ الغرماءبو ن دكف أٍف ييطالبو اؼبرهتن يبقى حيازة الرىن ُب يد الراىعند ما  ،الكيالتقادـ ُب اؼبذىب اؼبالرىن ب

ؿبمد بن سحنوف : راجع .حكاـ اؼبذىب اؼبالكي، دبضي مدة التقادـ اليت حدىا كيل األمر ُب قضايا الرىوفأينقضي الرىن أيضان حسب 
 .كمابعدىا ُُٗ، صُدار سحنوف، ط :تونس. د العلويٍتحام: احملقق. كتاب األجوبة، (ـَََِ) 

 .ّّٓ ص. للحقوق وإسقاطو التقادم الصمد، عبد الداًن عبد ؿبمود حسٍت،   َّْ



ٔٔٗ 

 

 .والقانون المالكية بين اإلختالفمواطن : الثاني المطلب 

 الرىن تعريف    .ٔ

 أفَّ  الناظر، هبد كالقانوف اؼبالكي اؼبذىب ُب للرىن الواردة عريفاتالت استعراض فبعد        
 يكوف أفٍ  هبوز فما ٍبَّ  كمن. اؼبالكي اؼبذىب من نطاقان  أكسع القانوف ُب اؼبرىوف اؼباؿ مدلوؿ
 فرغم كلذا. اؼبالكي اؼبذىب ُب كذلك كونو الهبوز قد القانوف، ىذا ُب بو مرىونان  أك مرىونان 

 إفريقيا، ُب األعماؿ قانوف تنسيق مينَّظمة دكؿ ُب تاجرىا اليبور الذم لسلعا من اػبمر أفَّ 
 الركحية اؼبشركبات مع اػبنزير كيستوم. كإعطاءن  أخذان  بو، يتعامل أفٍ  للمسلم الهبوز وأنَّ  إالَّ 
 اػبنزير، غبم من أك اػبمر من شحنة يقبل أفٍ  ًلمسلم هبوز فبل ذلك كعلى. التحرًن ىذا ُب

 من سببُت لتوافر كذلك. حقو منها يستوُب مرىوفو  كىماؿو  الغربية، الدكؿ من دينوؼب قادمان 
 اإلٍب على كاإلعانة العُت، حرمة كنبا اؼبعاملة، تلك ُب اؼبالية، اؼبعامبلت فساد أسباب

  َّٓ.اؼبالكية عند الرىن عقد ُب كأثرو  مفعوؿ ذات السببُت ىذين من كل يزاؿ كال. كالعدكاف
- :اآلتية اػبطوات ُب تتمثل شكالية اإل ىذه حل فإفَّ  يبدك كفيما

 النيجر، ُب اؼبشرع يقـو أفٍ  ىو الشرعي، القانوين إلشكاؿ ىذا من للخركج األولى فالخطوة
 .اؼبخدرة اؼبواد ُب األصل ىو إذٍ  دكليان، احملرمة اؼبخدرات قائمة ُب اػبمر بتصنيف

 بتعديل اؼبوحدة، التأمنات القانوف قيةإتفا على التحفظ إبداء :واألخيرة الثانية الخطوةك 
"(.  عيٍت منقوؿو  على) "  قولو بعد" العضو دكلة ُب ماالن  ميٍعتىربو "    باضافة منها، ِٗ اؼبادة

 دائرة من عامة، بصفة احملرمة األعياف كباقي خاصة، بصفة كاػبنزير اػبمر ىبرج فعندئذ
 .بو مرىونان  أك مرىونا احملرمة األعياف تلك يكوف فبل اؼبالية، اؼبعامبلت

                                                 
   

 على اإلعانة الوقت، حرمة العُت، ربرًن اعبهالة، الغرر، اؼبيسر، الربا،: ىي عمومان  اإلسبلمية شريعة ُب اؼبالية اؼبعامبلت فساد أسباب  
 كلكن بالباطل، اؼباؿ أكل الصحة، شركط من شرط فقد العقد، ُب ؿبرمة شركط كجود بالغَت، اإلضرار كالبغضاء، العداكة عدكاف،كال اإلٍب

. اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ،(ـََِِ)  الكيب ؿبمد  الدين سعد: انظر. الرىن عقد ُب الغرر عن اغتفركا اؼبالكية
 .بعدىا كما ُّٓ ص ،ُط ي،اإلسبلم اؼبكتب: بَتكت



ٔٔ٘ 

 

 الصياغة حكم على يبقوا أفٍ  اؼبمكن من فإنٌو اإلسبلمية، غَت اؼبنظمة، الدكؿ باقي اوأم    
 االسبلـ أىل لغَت كاػبنزير اػبمر ألفَّ . التحفظ قبوؿ بعد حىت أعبله اؼبذكور للمادة األكىل

 من القابيل ّٔذا بينهم، يماف يتعاملوا أفٍ  من شرعان، مانع فبل اؼبسلمُت، عند كالشاة كاللنب
 َّٔ.الشرعية احملذكرات

 

 الرىن شروط  .ٕ

 الشريعة ُب العاقدين من كمطلوب مندكب أمر العقود، كتسجيل كتابة أفَّ  فرغم  
ما إالَّ  اإلسبلمية،  القانوف خببلؼ َّٕاؼبالكية، عند الرىن صحة  شركط من شرطان  ليسا أهنَّ

 الذم ثراأل حدة من التخفيف ينبغي كلذا  َّٖ.الرىن عقد صحة شركط من جعلهما الذم
 ٔٗ اؼبادة أحكاـ تطبيق سيؤدم كإالَّ . كالتسجيل الكتابة شرط ـبالفة على القانوف رتبو

. اؼبالية اؼبعامبلت فساد أسباب أحد من ييعد كالذم بالباطل، الناس أمواؿ أكل إىل ،ٕٗك
 نصوص لوركد منها، الربا حكم لغاءبا ٖٗ اؼبادة تعديل أيضان، الصدد ىذا ُب هبب كما

 ألحد  يبيح شرط على ربتوم اليت اؼبالية اؼبعامبلت وبـر الكرًن القرآف ُب كقاطعة صروبة
 اتػَّقيواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أيها يا)  :تعالى قولو ذلك كمن. معو اؼبتعامل من الربا يأخذ أفٍ  العاقدين،

 كىًإف كىرىسيولًوً  الٌلوً  مّْنى  حًبىٍربو  فىٍأذىنيواٍ  تػىٍفعىليواٍ  لٍَّ  فىًإف. مٍُّؤًمًنُتى  كينتيم ًإف االرّْبى  ًمنى  بىًقيى  مىا كىذىريكاٍ  الٌلوى 
 .البقرة سورة من ِٕٗ ك ِٖٕ: األية.( تيٍظلىميوفى  كىالى  تىٍظًلميوفى  الى  أىٍموىاًلكيمٍ  ريؤيكسي  فػىلىكيمٍ  تػيٍبتيمٍ 
  َّٗ.اإلسبلـ ُب اؼبالية اؼبعامبلت افساد إىل تيؤدم اليت أسباب أبرز من الربا إفَّ  بل،

 .     المرىون ركن   .ٖ

                                                 
   

 . ٕٙص ،٘ج ،خليل مختصر شرح الجليل منخ عليش،  
   

 .َّٓص ،ّج ،مالك اإلمام مذىب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح أضبد، بن ؿبمد بن أضبد بركات أيب الدردير،  

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٙ). 

   
 .بعدىا كما ُْٓ ص اإلسبلمي، اؼبكتب: بَتكت. اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ؿبمد، الدين سعد الكيب،   



ٔٔٙ 

 

 مبلغان  اؼبرىوف اؼباؿ كاف إفٍ  اؼبالكي، كاؼبذىب القانوف بُت جليان  اػببلؼ ؿبل يظهر       
 يقوما أفٍ  الطرفُت، من اؼبالكي اؼبذىب يتطلب حيث َُّ.عمومان  اؼبثليات من أك النقود من

 فيدخل اؼبثل، برد يقـو ٍب باؼبرىوف الدائن الينتفع حىت ذريعة،لل سدان  الرىن على بالطبع
 ىذه ُب للدائن يبيح القانوف بينما ُُّ.ربان  فهو نفعان  جر دين كل باب ُب بذلك اؼبعاملة
 انفكاؾ عند للمدين اؼبثل برد يقـو ٍب نفسو ؼبصلحة كيستثمره الرىن ُب يتصرؼ أفٍ  اغبالة
  ُِّ.الرىن

 ك اؼبوسسات - اؼبرهتن الدائن يقـو أفٍ  ُب تتمثل القضية، ىذه لح فإفَّ  ،يبدو وفيما    
 كيضربوا عمبلئهم، ًبريىوف ،خاص كعاء بإنشاء ،اإلذعاف عقود ُب -التجارية اؼبكاتب ككبلء
 من اؼبأخوذة الرىوف تلك استثمار من هبنوهنا اليت األرباح ُب رىنو بقدر سهمان  راىنو  لكل

 ىذا ُب عامة بصفة العملية كاغبياة السارم القانوف أحكاـ وعلي ما فإفَّ  كإالَّ  ُّّ.العمبلء
 الشريعة عنو هنى الذم بالباطل الناس أمواؿ أكل شبهة فيها تكوف أفٍ  من الزبلو اإلطار،

 ُّْ.اإلسبلمية

 كان إذا اإلطار، ىذا في المالكي والمذىب القانون بين تبايُناً  الخالف يشتد و 
 رىنو اؼبراد العقار يكوف أفٍ  الرىن لصحة القانوف يشًتط حيث. عقاراً  المرىون الشيء

                                                 
ٖٔٓ
فرضها عليو مايدفعو اؼبستأجر من مبالغ اؼبالية للمؤجر لضماف تنفيذ التزامات اليت تى  : ور رىن النقود في عصرنا الحاضرومن صُ   

أفَّ اؼبثلي غَت العُت فيو خبلؼ بُت ابن القاسم كأشهب، فابن القاسم ُب اؼبدكنة يقوؿ بوجوب : كاغباصل: ) الدرديريقول  .عقد اإلهبار
الدردير، أضبد بن ؿبمد بن . النقود  - العين –اؼبراد ب .( الطبع، كأشهب يقوؿ بعدمو، كاتفقا على أفَّ العُت الهبوز رىنها إالَّ بالطبع

 .َُّ، صّج .الصغير ، الشرحأضبد
   

 دار: بَتكت. واإلبرام الوثائق علم في الحكام بتحفة المسماة األرجوزة على شرح ،(ـَُٕٗ) الفاسي أضبد بن ؿبمد ميَّارة،  
 مختصر لشرح الجليل مواىب اؼبغريب، الرضبن عبد بن ؿبمد بن ؿبمد اهلل عبد أيب الرعيٍت اغبطٌاب،. ُُٔ- ُُٓص ،ُج الفكر،
 .ِْٓ ص ،ٔج. خليل

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔٓٔ). 

ٖٖٔ
العقد الذي يعرض فيو الموجب شروطاً تم إعدادىا مسبقاً، إما بواسطتو وإما : ) عرؼ رجب كرًن عبد البله عقد اإلذعاف بأنَّو  

دراسة :  التفاوض على العقد، (ـَََِ) رجب كرًن  عبد البله، (.من قبل الغير، واليقبل التفاوض فيها مع المتعاقد اآلخر
ومن صور .  بعقد االنضمامكيسمي بعض الفقهاء عقد اإلذعاف  . ُٗٔ، صُدار النهضة العربية، ط: القاىر .تأصيلية تحليلية مقارنة

. التزمات مع الشركة باء، كاإلنًتنيت لضماف تنفيذمايدفعو العميل من اؼببالغ اؼبالية لشركات تلفوف كالكهر في عقود اإلذعان  النقود رىن
 .معةكمن صور ذلك، أيضان، اؼببالغ اؼبالية اليت تدفعو الطبلب ُب بعض اعبامعات رىنان لتنفيذ التزاماتو اليت تفرضها عليو شركط قبوؿ باعبا

   
 .بعدىا كما ُُٗ ص اإلسبلمي، كتباؼب بَتكت. اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ؿبمد، الدين سعد الكيب،   



ٔٔ1 

 

 تسجيل اليشًتط اؼبالكي اؼبذىب بينما .اؼبعنّْييىة اعبهات لدل خاص برقم كميرقمان  ميسجبلن 
)  :في موسوعة الفقو المالكي نص يقولوقد ورد  .رىنو لصحة ترقيمو كال العقار ذلك

وجاء في كتاب  (ٖ٘ٔ.العقارويجوز رىن كل شيئ يصح تملكو من العروض والحيوان و 
مم ا بو استيفاء   والشرط أْن يكون ما يُرتهن    } :  البهجة في شرح التحفة بيت تقول

 { ٖٙٔ.حق  يمكن

ُب اؼبذىب، من أفَّ اؼبالكية يذىبوف إىل ىذه النصوص كالنصوص اؼبماثلة  ستنبط منكيي 
ز وايفتح قوسان عب فبَّا. وصحة الرىن كلما يصح سبلكو أك يبكن استفاء الدين اؼبرىوف بو من

، إٍذ ليس شبتى قانونان ُب النيجر حسب رقمتي  سجل أك تي رىن العقارات كلو ل كصحة
من اؼبذاىب  غَتىا اؼبعلومات اليت توقفتي عليها، أك نصان شرعيان ُب اؼبذىب اؼبالكي أك

 ُّٕ.يقوؿ بعدـ صحة سبلك  أكبيع، عقار غَت مسجل الفقهية،

 مبدأ مع اليتماشى اؼبسألة، ىذه ُب القانوف هنجو الذم اذباه فَّ أ ،المالحظ ومن      
 إىل بالرجوع إذٍ  اؼبالية، اؼبعامبلت ُب اؼبٍثلى ظمالنُّ  تقرىا اليت العباد، عن اغبرج كرفع التيسَت
 معظم أفَّ  للقارئ يتضح البحث، ىذا من اإلقتصادية اغبالة بياف فيو كرد الذم اؼبطلب

 ىذاف اشًتاط ييعترب ٍب كمن. بعدي  ترقيمها كال تسجلها يتم ل يجرالن ُب العقارية أمواؿ
 مع كاليتناسبا الرىنية معاملتهم ُب الناس على كربريج، تضيق الرىن، لصحة الشرطاف

 أفٍ  ينبغي بساتينهم، رىن نمً  اؼبزارعُت يتمكن  كلكي. النيجر ُب اغبالية اإلقتصادية كضاعاال
 حبذؼ ،ُِٗ اؼبادة بتعديل كذلك األحكاـ، ىذه ُب لكياؼبا اؼبذىب مع القانوف يتطابق

 ُّٖ.رىنو اؼبراد للعقار كالًتقيم التسجيل شرط

 .المرتهن حقوق  .ٗ

 .العدل أو المرتهن لدى حيازتو، واستدامة المرىون قبض
                                                 

ٖٔ٘
 .ََّ، صّ، ـموسوعة الفقو المالكيالعك، خالد عبد الرضبن،   
ٖٔٙ
 .ِٕٔ، صُ، ج، البهجة في شرح التحفة على األرجوزة المسم اة بتحفة الحك امالتسويل، أبو اغبسن علي بن عبد السَّبلـ  
ٖٔ1
 .َِٔ، صية، القوانين الفقهابن جيزىٌم، أيب القاسم ؿبمد بن أضبد  

ٖٔ8
Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٔ ٕ). 



ٔٔ8 

 

 حيث اؼبرىوف، قبض حكم ُب جوىريان  ختبلفان إ اؼبالكي اؼبذىب مع القانوف ختلفإ       
 كاستدامة الرىن قبض بينما ُّٗ.الرىوف أنواع صبيع ُب القبض اغبايل انوفالق اليشًتط
ارسو، أفٍ  عليو هبب للمرهتن مقرر حق حيازتو، . بدكنو اؼبالكية عند الرىن يصح ال إذٍ  يبي

 ُب بو ىبتص اؼبرىوف، يقبض ل الذم اؼبرهتن أفَّ  ىو اػببلؼ، ىذا على اؼبًتتب كاألثر
 أمواؿ ألكل اؼبرهتن، الدائن ىذا يعرض فبا. الشرعان  قانونان  اء،الغرم سائر دكف دينو استيفاء
 أيسوةن  اؼبرهتن يكوف بأفٍ  تقضي الشرع قواعد إذٍ  شرعان، حقو  كجو بدكف اآلخرين الغرماء

 ىذه ُب القانوف أحكاـ تعديل كينبغي. الراىن اؼبدين من الرىن يقبض ل ماداـ الغرماء،
 صحة ُب القبض اشًتاط من اؼبالكي، اؼبذىب عليو ؼبا مطابقان  أحكامو يكوف حىت القضية،

  َِّ.الرىن

 .المرىون تتبع حق

. اؼبرهتن للدائن اؼبقرر اؼبرىوف تتبع حق تنفيذ ُب اؼبالكي، اؼبذىب مع القانوف ختلفإ     
 حىت دينو، أجل حلوؿ قبل اغبق ىذا يبارس أفٍ  اليسطيع القانوف أحكاـ حسب فالدائن

 اؼبذىب أعطى بٍينما  ُِّ.شخصو  من أكثر إىل تنقلو إىل اؼبرىوف ُب الراىن تصرؼ أدل كلو
 أفٍ  ال التصرؼ، كقوع غبظة منذ الغَت، مع الراىن تصرفات ينقض أفٍ  ُب اغبق اؼبرهتن اؼبالكي

 يورث ما عنو يتولد قد الذم التنازع لباب كإغبلقان، ِِّ.حبقو الوفاء ميعاد وبل حىت يتواىن
 الشريعة ُب اؼبالية اؼبعامبلت فساد أسباب من تيعد كاليت ،الناس بُت كالبغضاء العداكة

. اغبايل القانوف من التتبع حق بشأف الواردة القانونية النصوص تعديل ينبغي اإلسبلمية،
 نقض حق الدائن بإعطاء يقضي الذم اؼبالكي للمذىب مطابقان  أحكامو يكوف حىت كذلك

                                                 
   

 Mactar Sakho, “ Le  Nouvel Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Sûretés: Propos Introductifs 

Autour D`une Refonte D`Envergure du Droit des Sûretés”, OHADA, Revue de L`ERSUMA –Droit des 

Affaires et Paratiques Professionnelle Numéro, Spécial – Novembre/ Décembre ( ٕٓٔٔ), P.8 . 
   

 .َِٔ ص ،الفقهية القوانين أضبد، بن ؿبمد القاسم أيب جزٌم، ابن   

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,  1). 

   
 ُّّص ،ْج ،القاسم ابن عن سحنون رواية: الكبرى المدونة أنس، بن مالك اإلماـ   



ٔٔ  

 

 اؼباؿ على اؼبتعاملُت بُت مفتوحان، النزاع ابب ترؾ من بدالن  مباشرة، الراىن مع الغَت تصرؼ
  ِّّ.اؼبرىوف

 . المرتهن التزامات    .٘

 .المثليات بتفريز الدائن التزام

 ُب اؼبكملة القواعد من اؼبثليات، من كاف إذا الرىن بتفريز اؼبرهتن الدائن التزاـ       
 من غَتىا عن اؼبثليات تفريز من هتناؼبر  ييعفي ما على يتفقا أفٍ  الرىن لطرُبٍ  هبوز إذٍ . القانوف
 أفَّ  فالظاىر اؼبالكي، اؼبذىب ُب اوأم   ِّْ.اؼبثل برد اؼبرهتن يلتـز كعندئذو  اػباصة، فبتلكاتو

 شرطو  اشًتاط ألفٌ  .الرىن أحكاـ ُب ـبالفتها لؤلفراد الهبوز اليت اآلمرة القواعد من التزاـ ىذا
 اؼبالكية، عند الرىن مقتضى مع يتناَب اؼبثل، برد وكإلزام التزاـ ىذا من الدائن إعفاء شأنو من

 الناس أمواؿ كأكل الربا، شبهة من ذلك، ُب ؼبا. ربان  فهو نفعان  جر دينو  كل باب ُب كيدخل
ن قانونان، بتفريز اؼبثليات كذلك بالزاـ اؼبرهت القانوف،من  َُُكيبغي تعديل اؼبادة  .بالباطل

ط ُب عقد الرىن من شأنو أٍف ينتفع الدائن اؼبرهتن باؼباؿ لؤل فراد بإيراد شر      السماح كعدـ
  ِّٓ.اؼبرىوف ٍب يقـو برد اؼبثل عند انقضاء الرىن

 . بالمرىون إختصاصو عند الفارق بدفع المرتهن التزام

 من َُْ اؼبادة بو تقضي ما اؼبالكي، كاؼبذىب القانوف بُت اإلختبلؼ مكامن كمن       
 اؼباؿ قيمة على يزيد الذم الفارؽ بدفع اؼبرهتن الدائن بإلزاـ اؼبوحدة، التأمينات قانوف

 ِّٔ.بدينو الوفاء مقابل بالرىن بإختصاصو اؼبوضوع قاضي لو يقضى ما عند كذلك. اؼبرىوف
 اؼبرىوف بيع ُب اإلذف الدائن إعطاء إىل اؼبسألة ىذه ُب يتجو فإنَّو اؼبالكي، اؼبذىب اوأم  

 ذلك ُب إذٍ  الفارؽ، ًبدفع ييأمر ٍب بالرىن بإختصاصو لو كىموبيٍ  أفٍ  ال شبنو، من حقو ليستوُب
                                                 

   
 .ُٖٗص ،اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ؿبمد، الدين سعد الكيٌب،   

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔٓٔ), 

   
 الدين سعد الكيبٌ . 1ٕٔص ،٘ج ،خليل مختصر على شرح الجليل منخ محمد، به أحمد به محمد ُعلَْيش،  

 .بعدنبا كما ُُٗ ك ُْٓ ص ،اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ؿبمد،

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔٓٗ). 



ٕٔٓ 

 

 ُب اغبل الشرعي للمسألةكيكمن  .شرعان  منهيّّ  أمره  كىو للرىن، اؼبرهتن سبليك من نوعان 
كذلك حبذؼ األحكاـ اؼبتعلقة بتملك اؼبرهتن كاختصاصو  من القانوف، َُْ: تعديل اؼبادة

  ِّٕ.ز اؼبدين الراىن عن السداد ُب اؼبيعاد احملدد للوفاءباؼبرىوف مقابل الوفاء بدينو، عند عج

 .المرىون على الراىن المدين حقوق   .ٙ

 ينتفع أفٍ  ُب اغبق، الراىن اؼبدين خوَّؿى  القانوف فإفَّ  ،َُِ اؼبادة بو تقضي ؼبا ،فطبقان       
 فيو بلـالك تفصيل ًب كبوو  على ِّٖاؼبالك، تصرؼ الرىن أثناء اؼبرىوف اؼباؿ ُب كيتصرؼ

 اؼبالكي للمذىب ـبالف الصدد، ىذا ُب القانوف أحكاـ جعل فبا ِّٗ.مناسب بشكلو 
 يد ُب الرىن حيازة بقاء ييعد حيث. القانوف منحو اليت اغبقوؽ تلكمو من الراىن جرد الذم
   َّّ.اؼبالكية فقهاء بإتفاؽ للرىن مبطل اؼبرهتن، بإذف فيو كتصرفو الراىن

تبديلها ك ها كذلك حبذؼ أحكام أعبلىا، اؼبذكورة اؼبادة حكاـأ تعديل ينبغي ،ولذا      
،  القانوف يكوف حىت ،تقضي بعدـ جواز تصرؼ الراىن كانتفاعو باؼبرىوف أثناء الرىن بأحكاـو

 إىل تيؤدمبصيغتها اغبالية،  َُِاؼبادة  تطبيق ألفَّ . ُب ىذا الصدد اؼبالكي للمذىب مطابقان 
 إذا السيما اؼبرىوف، على اؼبتعاملُت بُت فيما التنازع باب تحكيف كالبغضاء العداكة ييورث ما
  ُّّ.أكثر أك آخر شخص إىل اؼبرىوف ذلك ملكية نقل إىل الراىن تصرؼ أدل ما

 

 

 

 
                                                 

 .ُٖص ،ُّـ ،ُط ،واألساند المعاني من الموطأ في لما التمهيد النمرم، الرب، عبد ابن  ِّٕ

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٕٔٓ). 

   
 .القانون في الرىن أثناء المرىون على المدين حقوق عن اغبديث عند البحث ىذا من َُّةالصفح :انظر  

   
 .ٖٗٗص ،ٕج ،ٔط ،المقتصذ ونهاية المجتهذ بذاية محمد، به أحمد به محمد الوليد أبي رشد، ابه  

   
 . 8ٔص ،ٔط ،المعاصرة المالية المعامالت محمد، الّديه سعد الكبّي،   



ٕٔٔ 

 

 .الراىن التزامات أحكام   .ٚ

 .المرىون على بالمحافظة الراىن المدين التزام

 سلطتو ربت حيازتو يبقى ما عند وف،اؼبرى على باحملافظة قانونان، الراىن اؼبدين يلتـز      
 بُت ىنا اػببلؼ كمكمن ِّّ.قيمتو من ينتقص أفٍ  شأنو من ما كل من فيحميو كتصرفو،
 بنقل الراىن إلزاـ من اؼبالكي اؼبذىب قواعد بو تقضي ما أفَّ  ىو اؼبالكي، كاؼبذىب القانوف
 كذلك أيخرل، مرة اؼبرىوف حبفظ مطالبتو دكف وبوؿ العدؿ، أك اؼبرهتن إىل الرىن حيازة

 ّّّ.العدؿ أك اؼبرهتن الدائن سيطرة ربت كدخولو يده من ػبركجو

 

 .الرىن انقضاء أحكام  .ٛ

 .للمرىون المرتهن تملك  

 ،ُٗٗ: اؼبادة أحكاـ رظبها اليت طريقة ُب اؼبالكي اؼبذىب مع القانوف ختلفإ       
 اؼباضية للفقرات القارئ يستطيع ذٍ إ ّّْ.اؼبرىوف للماؿ اؼبرهتن سبلك طريق عن الرىن بإنقضاء

 اؼبادة ّٔا تقضي اليت األحكاـ أفَّ  ىو العنصر، ىذا ُب اؼبخالفة سر أفَّ  بسهولة، يدرؾ أفٍ 
 كسلم اهلل صلى اهلل رسوؿ حديثو  ُب بو النهي كرد الذم الرىن غلق ىوعُت الذكر، السالفة

 اعتمد كقد .(ّّٓغيرمو كعليو غينمو لو رىنو الذل صاحبو من الرىني  الييغلق): الذم يقوؿ
 على الرىن عقد انطواء جواز عدـ على اتفقوا حيث مذىبهم، ُب اغبديث ذلك اؼبالكية

 كاؼبذىب القانوف يتطابق كحىت. بإلتزامو اؼبدين إخبلؿ عند اؼبرىوف، سبلك للمرهتن يبيح شرط
قانوف من كذلك حبذؼ أحكاـ ال .اؼبسألة ىذه ُب القانوف أحكاـ تعديل ينبغي اؼبالكي،

                                                 
   

 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No, ٔٓ8). 
   

 الحكام تبصرة ،(ـََُِ) اؼبالكي، اليعمرم ؿبمد اهلل عبد أيب الدين مشس اإلماـ ابن إبراىيم الوفاء أيب الدين برىاف فرحوف، ابن   
)  قبدات ؿبمد احملمد،. ُّٔص ،ُجُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. مرعشلي صباؿ: احملقق. األحكام ومناىج األقضية أصول في

 .ِّْ ص ،ُط اؼبكتيب، دار: دمشق. اإلسالمي الفقو في العقد نضما ،(ـََِٕ

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔ  ). 

   
 .البحث ىذا منُ الصفحة ُب اغبديث ىذا زبريج سبق   



ٕٕٔ 

 

ك اؼبرىوف عند عجز اؼبدين عن سداد تملى يز للمرهتن أٍف يى كاليت ذبي  ُٗٗ، كَُْ: اؼبادة
  ّّٔدينو

 :في المرىون تصرف الراىن

 العقد كاف إذاهبيز للراىن ىو أٌف القانوف بلؼ بُت القانوف ُب ىذه اؼبسألة مكمن خك       
 كاف إفٍ  اؼبرهتن، الدائن بإذف ؼبرىوفا ُب كيتصرؼ ينتفع أفٍ  ه،بيد الرىن حيازة ببقاء يقضي
 تصرؼ الذم اؼبثلي اؼبرىوف مكاف ُب اؼبثل برد الراىن  يلتـز أفٍ  على كذلك. مثليان  ماال الرىن

 التتبع، ُب حقو فبارسة عن منو تنازؿ دبثابة اؼبرهتن، من اإلذف ىذا مثل صدكر يعترب ك. فيو
 ّّٕ.اؼبرىوف ؿبل حلت اليت اؼبثليات ؼبلكية اؼبكتسب الغَت ضد

 عند حيازتويقضي ببقاء كاف القانوف أك العقد ك  عينيان  شيئان  اؼبرىوف كاف إذا اوأم        
 سواءن  دكف إذف من اؼبرهتن، التصرفات أنواع بشىت وفي يتصرؼ أفٍ  الراىن حق فمن الراىن،
 اؼبرىوف يءالش ُب يتصرؼ أفٍ  فللراىن. اؼبرهتن اليضارّٔا أفٍ  شريطة قانونية، أـ مادية أكانت
 ُب يتصرؼ أفٍ  للمدين ليس كلكن. قيمتو ُب اليؤثر تصرفان  أك قيمتو، ُب يزيد ماديان  تصرفان 

 بالنسبة أما. كبَتان  إنقاصان  اؼبرىوف قيمة إنقاص شأنو من يكوف ماديان  تصرفان  اؼبرىوف
 بعد كاف إف شرطو  أك قيدو  بدكف ذلك فللراىن ىبتو، أك اؼبرىوف كبيع القانونية للتصرفات

 ىذا أفَّ  طاؼبا اؼبرهتن الدائن على حبقو وبتج أفٍ  إليو اؼبتصرؼ اليستطيع إذٍ . لرىنو اؼبرهتن قيد
 يستعمل أفٍ  للراىن هبوز التصرؼ، حق عن كفضبلن . الرىن قيد بعد إالَّ  يشهر ل اغبق

 أفٍ  لو هبوز كما. مزرعةن  كانت إفٍ  يزرعها أك منزالن  كاف إفٍ  فيسكنو لو، أعد فيما اؼبرىوف
 الراىن على كالتثريب إيراداتو، على ليحصل بإهباره يقـو كأفٍ  غَته، بواسطة الرىن يستغل
 اؼبرىوف بسبلمة السبس كاالستغبلؿ كاالستعماؿ التصرؼ طيٍرؽ مادامت ىذا، كل ُب قانونان 

  ّّٖ.قيمتو من تنقص كال

                                                 
 ،ُ،ج ُط ،واألحكام العقود نكت في الحكام تحفة على الفاسيّ  َمي ارة شرح اؼبالكي، ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد اهلل، عبد أيب   ّّٔ
 .شرط غلق الرىنعند اغبديث  البحث ىذا من بعدىا كما ٕٓ الصفحة :وانظر. ُٖٔص

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٕٔٓ). 

  
   

 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٕٔٓ). 



ٕٖٔ 

 

ُب العقد  ًتاط شرطشإاؼبذىب اؼبالكي ُب ىذا اإلطار، يعترب ؾبرد  قبد أفَّ  ،بينما      
حيازة الرىن أك عودتو إىل يد الراىن من الشركط اليت تتناَب مع مقتضى الرىن،  يقضي ببقاء

 حسب أحكاـ الرىن الهبوز ،ككذا. كيبقى الدين ببل رىن ،كينقضي بو الرىن بصفة مستقلة
ك ألٌف ذل ،بأية صورة من صور التصرؼ الراىن ُب اؼباؿ اؼبرىوف يتصرؼ أف ُب اؼبذىب

كاف تلك التصرؼ الذم قاـ بو اؼبدين بيعان دبثل  إذا فباينقضي بو الرىن انقضاء أصليان، إالٌ 
على االستقرار اؼبعامبلت اؼبالية كفقان لشريعة  حفظاً،و  فحمايةً  .أك أكثر من الدين اؼبرىوف

دكف الغرماء،  بالرىن باختصاص اؼبرهتن اليت تقضي َُِ:تعديل اؼبادة ينبغي ،اإلسبلمية
د من كتبديلها دبادة تقيّْ . بعد تصرؼ الراىن فيو كأ ،رغم بقاء حيازة اؼبرىوف ربت يد اؼبدين

  ّّٗ.من القانوفَُِسلطات اؼبمنوحة للمدين ُب الصياغة اغبالية للمادة 

 

 

 .الخامس الفصل من المستخلصة الخالصة

 رىن جواز ُب كالقانوف الشرع إذباه تطابق أفَّ  الفصل ىذا من ُيستخلص ومما -ُ      
 ماسبق إىل بالرجوع شك، ال إذٍ . النيجر ُب الفقر حملاربة كسيلة خَت ىو المستقبل، المال
 أكرب أفَّ  القارئ، هبد. النيجر ُب اإلقتصادية اغبالة بياف فيو جرل الذم مطلب ُب دراستو
 راجع لككذ الغذائية، اؼبواد نقص ناحية من تأٌب الدكلة، منها تعاين اليت اإلقتصادية مشكلة

 ُب قائمة التزاؿ اؼبواطينُت، من% ٖٓ حويل ّٔا تعمل اليت الزراعة إفَّ  إىل الباحث نظر ُب
 القطاع كتطوير ربويل ُب اؼبالية قدرة اؼبزارعُت دبكنة كليس البدائية، أساليب على الببلد
 .األغذية ُب اؼبتزايدة اغباجة يواكب دبا زراعي

                                                                                                                                          
  

. ُٕٓ – ُٔٓ،صٔج ،خليل مختصر على الخرشي حاشية اػبرشي،. ٓٔٓص ،ٔج ،الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب   ّّٗ
 .َِْص ،ْج ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي،



ٕٔٗ 

 

 خبايا من الرزؽ التماس على مبلكها قدرة كعدـ ة،للزراع الصاغبة األراضي توافر فمع 
 ىو اؼبستفحلة، اؼبشكلة ؽبذه األمثل اغبل يىكوف أفٍ  يبيكن فإنَّو ماديا لفاقتهم مزارعهم،

 ىنالك تكوف حبيث. اؼبستقبل اؼباؿ رىن من كالقانوف اؼبالكي اؼبذىب أجازه ما تطبيق
 اؼبياه كتوفَت اغبديثة الزراعية دبستلزمات ،ةن حسن ضان ك قر  اؼبزارعُت بإقراض تقـو سبويلية، شركات
 مىنٍ " القائل اؼبثل طائلة ربت الدكلة اليقع كحىت. اغبيوانات ضد الوقائية ذبهزات مع البلزمة

 التقبل ؿبضة كطنية الشركات تلك تكوف أفٍ  ينبغي" رأسو ًمنٍ  رأيو اليبلك فىأًسوً  ًمنٍ  يىأكلٍ  لىٍ 
 السياؽ ىذا ُب اػبارج من اؼبعونة أخذ ألفَّ  اػبارجية، يئاتاؽب أك الدكؿ من مالية معونة أية

 كذلك الدكلة، ُب يزرع ما كالنوعية الكمية ربديد ُب اػبارجية جهات تدخل إىل يؤدم
 مستقبل ماؿ ىو ،اإلطار ىذا في المرىون والمال. أبدان  النيجر مصلحة ُب الينصب
 السمكية كاؼبزارع الرٌم، على اؼبزركعة ُتالبسات ستنتجها اليت الزراعية احملاصيل ُب متمثل،

 .  اغبديثة كالدكاجن

 هبب الدكلة، ُب الشيوع على فبلوكة الزراعية العقارات جيل لكوف  نظران  أنَّو المالحظة مع  
 كىو دينو، لضماف آخر ياتياطحا رىنان  اؼبرهتن الدائن إعطاء على يػىنُّص بندان  العقد يتضمن أفٍ 

 اليت اؼبزرعة بإجارة -التمويلية الشركات – اؼبرهتن يقـو بأفٍ  كذلك. نةاؼبرىو  اؼبزرعة منفعة
 حيت األجرة، من حقو الدائن كيستوُب يزرعها، خرأ ؼبزارع دينو، سداد من راىنها عجز

 بأالَّ  يفيد ما العقد بنود ُب يكوف أفٍ  ينبغي ككذا. الراىن للمدين األرض يرد ٍب دينو يتقلص
 فبا زراعُت، موظبُت من اؼبستقبلة، الزراعية دبنتجات اؼبرىونة لديوفا لسداد اؼبهلة مدة يقل
 .مزارعهم ؿباصيل من دكيوهنم لسداد فرصة من أكثر للفبلحُت يتيح

 من كالقانوف اؼبالكي اؼبذىب ُب مناقشتو ًب ما مراجعتو بعد_ اؼبستنبط القارئ يستطيع -ِ
 ـ،ََِٗ /ََِٖيعام ُب كقعت اليت لعاؼبيةا اؼبالية األزمة رياح بأفَّ  يتفوَّه، أفٍ _  أحكاـ

 الشيء رىن جواز: بوابة من العال كعلى بل ، األمريكية اؼبتحدة الواليات على أتتٍ 
 قانوف كمنها الوضعية القوانُت جيل يأخذبو الذم أكثر، أو مختلفين حقين في الواحد

 أفٍ  ُب مطلقة حرية ىنالرا اؼبدين أعطوا حيث. حاليان  النيجر ُب اؼبطبق اؼبوحدة التأمنات
 عدة على اغبصوؿ ُب للعمبلء فيرصةن  ذلك فىسىنحتٍ . كاحد مرىوف على رىن من أكثر يػيرىًتب



ٕٔ٘ 

 

 ىؤالء عجز كعندما األمريكية، اؼبتحدة بالواليات البنوؾ من كاحد عقار بضماف قركض
 تلك قيمة أفَّ  البنوؾ أدرؾ ديوهنم، سداد عن دين، من أكثر ُب لعقاراهتم الراىنُت اؼبدينُت

 الثاين اؼبرهتن عن ناىيك األكؿ، اؼبرهتن حق لسداد حىت اليفي بات اؼبرىونة، العقارات
 إىل كأدت العال ضربت اليت ـََِٗ العاؼبية اؼبالية األزمة كقعت ىنا فمن... كالثالث
 يبدك كفيما. األركبية كالدكؿ اؼبتحدة الواليات ُب السيما اؼبالية اؼبؤسسات من كثَت إفبلس

 ُب تىكمن أخرل، مرة األزمة ىذه مثل تكرير دكف كاغبيلولة للمجأّة مىسىدو  خَت أفَّ  للباحث
 تربيرىم من اؼبالكية، عند اؼببغاة اؽبدؼ كاف إذٍ . اػبصوص ىذا ُب اؼبالكي اؼبذىب تطبيق
 في اإلقتصادية الحياة تنشيط ىو أكثر، أو حقين في الواحد الشيء رىن لجواز

 لو يحقق بأسلوب المرىون مالو استغالل في الراىن للمدين لفرصةا واعطاء المجتمع
 ذلك أفَّ  اؼبالكية فقهاء رأل كقد .بسوءٍ  أوالغير المرتهن حقوق واليمس مصلحتو،
 نفس على آخر رىن إجراء ُب حقو يبارس ما عند الراىن اؼبدين حرية بتقيد إالَّ  اليتحقق
 للمدين الزماـ يًتؾ أفٍ  ال األكؿ، الرىن قيمة ضلةف حدكد ُب الثاين الرىن يكوف بأفٍ  اؼبرىوف،
 كما األكؿ، اؼبرهتن حق حيت قيمتو اليغطي مرىوفو  على عدة رىوف تقرير ُب فيجمح الراىن،

 .السارم القانوف عليو كالذم آنفا البحث عرضها اليت الصورة ُب رأينا

 كصلتٍ  الذين للمسلمُت الدينية، اغبالة يأخذ ل الوضعي اؼبشرع أفَّ  مماسبق ُيالحظ -ّ 
 ليس إذٍ  القانوف، ؽبذا ماديان  مصدران  اإلسبلـ جعل ُب إعتبارو  ؿبل ،% ٖٗ النيجر ُب نسبتهم

 كحديثان، قديبان  نفسها األركبية الدكؿ فقدكانت البعض، يزعم كما الرجعية من شيئ ذلك ُب
 نعيشو، الذم صرالع ىذا ُب ّٔم اغباؿ كصل بل لقوانينهم، ماديا مصدرا الدين من هبعلوف

 عند يستلهمها أفٍ  اؼبشرع على هبب للقانوف، فعليان  مصدران  الثقافة هبعلوا أفٍ  إىل يسعوف أهنم
 فعليان، مصدران  الفرنسية الثقافة هبعل الذم فرنسا  من  ذلك من أدؿ كال. التشريع كضع

  َّْ.العامة األماكن ُب للحجاب اؼبرأة إرتداء فيو هبيىـر الذم لقانونو

 الشريعة مع أحكامها زبالف اليت القانونية النصوص أحكاـ تعديل يمكن وأن   -ْ
 لسنة اؼبوحدة التأمينات قانوف تنظم اليت اإلتفاقية على التَّحىفيظ طريق عن اإلسبلمية،

                                                 
   

 .ُٓٗص ،ُط اعبديدة، اعبامعة دار: اإلسكندرية. القانون نظرية( ـََِٗ)  حسُت ؿبمد منصور،  
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 القانوف، ذلك يتيح حيث العاـ، الدكيل قانوف ُب بو ميسىلىمه  مبدأه  التحفظ إذٍ  ـ،ََُِ
 اؼبتعارضة أحكامها بعض الستبعاد فيها، طرفان  يكوف اليت تفاقياتاإل على يتحفظ أفٍ  للدكلة

   ُّْ.الدكلة داخل ُب اؼبوجودة آّتع سلوكيات مع

 كاؼبذىب القانوف بُت اإلختبلؼ كمكامن اإلتفاؽ مواطن عن اغبديث البحث ىبتتم كّٔذا
 من الباحث إليها توصلت اليت النتائج أىم الستخبلص األخَت، الفصل إىل كينتقل اؼبالكي،

 .دبقًتحاهتا  الرسالة ميتوىجان  الرىن، ألحكاـ دراستو خبلؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

   
 دار: القاىرة. اإلسالمية والشريعة العام الدولي القانون في الدولية المعاىدات على التحفظ( ـُٖٔٗ)  الغٍت عبد ؿبمود،    

 .ِٖ -ِّص ،ُط العريب، اإلرباد
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 السادس الفصل                      

 .ومقترحاتو البحث ونتائج النوازل،             

 .كخاسبة كمطلب كاحد مبحث على كوبتوم

 . وومقترحات البحث ونتائج ،نوازلال: األول المبحث 

 . لكيعلى المذىب الما وتخريجها نوازل الرىان :األول المطلب

 أحكامو كمناقشة اؼبالكي، اؼبذىب ضوء ُب الرىن دبعاملة اؼبتعلقة األحكاـ عرض بعد      
 من كصوران  قضايا أضاؼ القانوف أفَّ  يبدك ـ،ََُِ لسنة اؼبوحدة التأمنات قانوف ظل ُب

 غليل يركم مناسب، بتفصيل مؤلفاهتم ُب اؼبالكية فقهاء إليها يتطرؽ ل اؼبستجدة الرىوف
 حيث ، ْٗ اؼبادة من الثانية الفقرة ُب ةن جلي النوازؿ تلك ظهرتك  .العلم طلبة من دئُتاؼببت

 كللوقوؼ. رىنها يبكن اليت اؼبنقوالت من اؼبالية القيمة ذات كاألكراؽ النقود، اؼبشرع إعترب
 األضواء البحث سيسلط األحكاـ، من أعبلىا اؼبذكورة الفقرة عليها تضمنت ما على

: من كل تشمل أفٍ  يبيكن كاليت القانونية، اؼبالية القيمة ذات األكراؽ نرى على الكاشفة
 الذم التأميٍت الرىن إىل باإلضافة ىذا،. البحرم كالسند اؼبالية، كاألكراؽ التجارية، األكراؽ
 .فقط العقارات ُب ؾبالو اغبايل اؼبوحد قانوف حصر

 أحكاـ إستظهار العصر، ضاياق من تعترب اليت النوازؿ ىذه مناقشة من الباحث كيستهدؼ
 كذلك اؼبستجدة، الرىوف صور ّٔا كيلحق عليها يقاس أفٍ  يبكن اؼبالكي، اؼبذىب من شرعية

- :اآلٌب النحو على

 .التجارية األوراق رىن   .ٔ

 -: التجارية األوراق مفهوم
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 صيكيوؾ نع عبارة: التّْجارم القانوف علـو ُب اؼبتخًصًصُت أقواؿ حىسب التجارية، األكراؽ 
ددىا شكلية أكضاع ًكفق مكتوبة  بالطيٍرؽ للتداكؿ قابلة شرط، على معلقة غَت القانوف، وبي

ثل التّْجارية،  ميعاد أكُب االطبلع، دبجرد الوفاء يىستحق النقود، من مبلغ مىوضوعو حقِّا، كسبي
ل ربىيل كفاء أداة التجاريىة الورقة اعتبار على  التّْجارم العيرؼ كاستقر. للتعُت أكقابل معُت،  ؿبى
 ِّْ.بااللتزامات الوفاء ُب النقود

. الحقان  البحث عنها سيتحدث اليت اؼبالية كاألراؽ األكراؽ، ىذه  بُت اعبوىرم كالفارؽ   
لك الذم أفَّ  ىو  األسواؽ ُب السلع من لو كطاب حل ما يشًتم أف يستطيع ذبارية كرقة يبى
رد إال ذلك يكلفو كال ا يفيد دبا بيده اليت الورقة ظهر على التٍَّظًهَت ؾبي  اؼببيعات قيمة لسداد أهنَّ
 أف البد األسواؽ ُب مبيعةو  شراء إىل إحتاج إذا مالية لورقة اؼبالك بينما. مثبل اشًتاىا اليت

 بعد إال شرائها ُب يرغب مىن على الوبصل كقد بيده اليت كرقتو منو يشًتم مىن أكالن  يبحث
 ألفَّ  يريدىا اليت السلعة عن ثانيان  يبحث ببيعها، منها زبلصو دبع ٍب. الزمن ًمن فًتة مركر

ا ذبارهتم، شؤكف ُب اؼبالية الورقة اليقبلوف اؼببيعات أصحاب  األكراؽ أك النقود يقبلوف كإمبَّ
    ّّْ.فقط التجارية

   -:التجارية األورق مدلول

: السندات من أنواع ثبلثة على التجارية األكراؽ مصطلح إطبلؽ على اؼبعاصر الفقو دأب  
 ىذه من نوع كل ىية ما عن تػىتىحدث التالية األسطر ك. اإلذين كالسند الكمبيالة، الشّْيك،
 .القارئ ذىن إىل صورهتا كتقريب لتوضيح األكراؽ

                                                 
   

 .ِّٖ ص ،ٔط النفائس، دار: عماف. اإلسالمي الفقو في المعاصرة المالية المعامالت ،(قُِْٕ)  عثماف ؿبمد شبَت،   

   
، دار كلية: القاىرة جامعة .االسالمي الفقو في الرىن م أحكا ،(ـُٗٗٗ) نعيم ؿبمد بن أظبادم،     الشريعة قسم العلـو

  .َُُص .المخاطر إدارة في الرىن دور ،ابراىيم بن عثماف غيٍرغدك،. ْٕص اؼباجستَت، رسالة اإلسبلمية،
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رر ىو: " الشِّيكْ  -ُ  من  أمرا يتضمن العيرؼ، حددىا شكلية أكضاع كفق مكتوب ؿبي
 غبامل أك أًلمره، أك للمستفيد يدفع بأف -اؼبالية اؼبؤسسة – عليو اؼبسحوب إىل الساحب

  ّْْ."االطبلع دبجرد ؿبددا مبلغا الشيك

 شخص إىل الساحب يسمى شخص من خاصة بكيفية مىكتوب أمره  ىي"   الكمبيالة
 ألمر للتعُت أكقابل معُت تاريخ ُب النقود من معُت مبلغ بدفع عليو اؼبسحوب يسمى آخرل

 يكوف كقد.( القوانُت بعض ُب كما تعيُت دكف أكغباملو)  داؼبستفي ييسمى معٌُتو  شخص
 ّْٓ".كاؼبصارؼ اعتبارية أشخاصان  أك طبيعية أشخاصان  ىذه السحب عملية ُب األشخاص

رر ىو"  لألمر السند أو اإلذني السند   يتعهد - اؼبتعهد - شخص من مكتوب ؿبي
و  مبلغ بالدفع -اؼبستفيد – آخر ًلشخص  ّْٔ".دو ؿبد تاريخ ُب لو معُتَّ

 أفٍ  الدائن يستطيع إذ التجارم، التعامل ُب أنبية ذات بوظائف التجارية األكراؽ كتقـو  
 للوفاء أداة التجارية األكراؽ كاستخداـ. البنك لدل خصمها طريق عن نقدا حقو ّٔا يقتضي

 الوقت ُب كتيقلل الوظيفة ّٔذه تقـو كىي األكراؽ، ىذه تيؤديها كظيفة أىم ىي اؼبعامبلت ُب
 أفٍ  التاجر فيستطيع اإلئتماف، عملية األكراؽ ىذه كتيؤدم. النقود استعماؿ ًمن نفسو

 يفسح كما. عنده كضعها اليت التجارية الورقة بقيمة اؼبصانع أصحاب ًمن ًبضاعة يسحب
          ّْٕ.عليو حصل الذم األجل ًمن االستفادة للمدين التجارية األكراؽ

قولة صحتٍ  كإفٍ  ،ىذا     
ى
تداكلة التجارية األكراؽ أفَّ  تقوؿ ليتا اؼب

ي
 معٌت ُب ىي اليـو اؼب

 انقسم قد اؼبالكي اؼبذىب ُب الفقو فَّ  فإ  ّْٖ.اإلسبلمي الفقة ُب عليها اؼبعركفة السَّفتجة
 كاف إذا السفتجة أفَّ  يرٍكف اؼبالكية الفقهاء فبعض: اذباىُت إىل السفتجة حيكم حٍوؿ

 نفعان، جر قرض السفتجة أفَّ  على بناء فاسد، العقدك  حراـ فهو القرض عقد ُب مىشركطا
                                                 

    Hilarion Alain Bitsamana, “ Dictionnaire de Droit OHADA” ohadata D -00- 33, (7003). P. 20. 
   

 معهد: األمريكية اؼبتحدة الواليات -فرجينيا ىرندف،. الفقهاء لغة في اإلقتصادية المصطلحات معجم ،(ـُّٗٗ) ضباد نزيو  
 . ِّْ ص ،ُط اإلسبلمي، فكر عاؼبي

   
 Hilarion Alain Bitsamana, “ Dictionnaire de Droit OHADA” ohadata D -00- 33, (7003). P. 37. 

   
 .َِْ ص ،ٔط النفائس، دار: عٌماف. اإلسالمي الفقو في المعاصرة المالية المعامالت ،(قُِْٕ)  عثماف ؿبمد شبَت،   

 .بعدىا كما ُُّص المخاطر، دارة إ في الرىن دور غرغدك،   ّْٖ
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 الطريق خطر دفع من اؼبقرض استفاد حيث عوض، اليقابلو فضل اؼبنفعة ألفَّ . الربا فيشبو
 ميغاير رأمه  ذىب بينما. ربا فهو نفعا جر قرض ككل نفع نوع كىذا ،لذلك مقاببل يدفع كل

 تقتضي العملية الضركرة أفَّ : الغرياين ذكر حيث بالسفاتج، التعامل جواز إىل األكؿ لرأم
 دبكة قـو ًمن يأخذ الذم الزبَت ابن ُب ميتمثبلن  الصحابة ًبعمل لذالك حيان  ًمثاالن  كأكردى  اعبواز،
 العباس ابن ذلك عن فسئل منو، فيأخذكهنا بالعراؽ، الزبَت بن مصعب إىل يكتب ٍب دراىم،

  آراء ىنالك السيما الباحث نظر ُب قبوؿبال أكىل األخَت الرأم ك  ّْٗ.بأسان  بو يرل فلم
 كفضبلن . عنو ركاية ُب أضبد كاماـ كالنخعي، سَتين، ابن عند العمل عليو إذٍ  تؤيده، فقهية

 العربية اؼبملكة ُب السابع مؤسبره دكرة ُب اؼبنعقد اإلسبلمي الفقو ؾبمع فإفَّ  ىذا، عن
 األكراؽ خًبيصيوص بٌتى تى  قد ـ،ُِٗٗ/ٓ/ُْ-ٗ اؼبوافق قُُِْ/ُُ/ُِ-ٕمن السعودية
 كسندات الكمبيالة، الشيك، – الصكوؾ ىذه بأفَّ  كييؤًكد، فىٍحوىاه ييًفيد قراران، التجارية
  َّٓ.بالكتابة لدين التوثيق أنواع من – السحب

 :المالكي المذىب في التجارية األوراق لرىن الشْرعي التكّييف     

 -الورقة من اؼبستفيد  – الدائن يد ُب دىٍين كثائق رعالش النظر ُب التجارية تيعترباألكراؽ       
 أك الدين كرىن. اؼباؿ من معُت دببلغ لو مًدين -البنك – عليو اؼبسحوب أفَّ  على تدؿ

 ًبضماف البنوؾ إقراض فإفَّ  كعليو ُّٓ.فيقهائو ًعبارات ًبصريح اؼبالكي اؼبذىب ُب جائز كثيقتو
 القرطبي اإلمام يقول ِّٓ.شرعان  جائزه  سنداتال أك كالكمبياالت التجارية، األكراؽ رىن
 ؼبن خبلفا مىقبوض ألنو علمائنا، عند جائز الذّْمة ُب ما كرىن: " المعنى ىذا َتوكيد في
 ابن قاؿ. عليو الذم دٍينو فرىنو دٍينه  اآلخر على ألحدنبا تعامبل رجبلف كمثالو ذلك، منع

اد خيويز  بيعو ألفَّ  الذمة، ماُب رىن جٌوزنا العلة كؽبذه رىنو، جاز بيعو جاز عرض ككل: مىٍندى

                                                 
 .ْٕٖص ،ّج ،تووأدل المالكي الفقو مدونة الغرياين،   ّْٗ

   
 .ْٖص ،اإلسالمي الفقو في الرىن أحكام بن ؿبمد نعيم أظبادم،   

   
 الكتب دار: بَتكت. شاىُت علي ؿبمد السبلـ عبد احملقق. القرآن أحكام ،(ـُْٗٗ)  الرازم عليّْ  بن أضبد بكر أبو اعبصاص،  

 .ّٔٔ ص ،ُج العلمية،

 ،ُط الفكراعبامعي، دار: اإلسكندرية. اإلسالمية البنوك في المدايناتو  اإلئتمانات ،(ـََِٖ) الفضيل عبد عادؿ عيد،   ِّٓ
 .ُٕٕص
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 ماؿه  الدٍَّين يعد ًإذٍ  الدٍين، رىن( الذّْمة ُب ما رىن: ) قولو من اؼبقصود أفَّ  ويبدو" ّّٓ.جائز
 مدينو أك آخر شخص مع تعامل إذا الدائن ؽبذا كهبوز مًدينو، مىة ذّْ  ُب الدائن أمواؿ من

 ّْٓ.مدينو ذّْمة ُب الذم دينو ييقدـ أفٍ  ان،رىن يقدـ بأفٍ  منو كطيلب أيخرل معاملة نفسو

 .المالية األوراق رىن   .ٕ

 أنو إال. كالسندات األسهم عن عبارة اكىادا، قانوف قاموس لتعريف ًكٍفقان  اؼبالية األراؽ 
تواضع الباحث فهم حسب

ي
 كذلك الصدد، ىذا ُب كالسندات األسهم بُت التفرقة ينبغي اؼب

 كل فيضٍ تي  اليت صفة الختبلؼ السندات، دكف اؼبشاع ىنر  حكم األسهم رىن بإعطاء
  ّٓٓ.غباملها األكراؽ ىذه من كرقة

لو  غَت ميوجز كبلـ يلي كفيما - :أكالن  األسهم عن تعاىل اهلل شاء إفٍ  ـبًي

 قابلة كثائق سبثلها للتجزئة، قابلة غَت الشركة ماؿ رأس من متساكية أقساـ ىي: " فاألسهم
 ّٔٓ".غباملها أك ألمرأك  إظبية كتكوف للتداكؿ

 ما فعند اؼبسانبة الشركة ماؿ رأس من شائعة حصة يبثل السهم أفَّ  ىذا من ويبدو     
 الشركة أمواؿ ذرات ًمن ذىرة كل على ًملكو يقع فإنو الشركة، ُب سهما الشخص يشًتم
 ًمن رىنو  أك أكىبة ببيع اؼبفرز غَت سهمو ُب التصرؼ حرية كلو. فيها ًحصتو ًبقدر كذلك

 ُب اؼبشاركة ُب اغبق لو إفَّ  بل  حًبًصىصهم، يتعلق ال تصرفو ألفَّ  الشركاء، إذف إىل غَتحاجة
 " ّٕٓ.ملكيتو دبقدار الشركة على يدخل رًبح كل

 .السندات فهي: المالية األوراق من الثاني النوع وأما     
                                                 

 .ِٓٔص ،ْ-ّج ،ِـ. القرآن ألحكام الجامع األنصارم، أضبد بن ؿبمد عبداهلل أبو القرطيب،   ّّٓ

: بَتكت. البجَّاكم ؿبمد عليّْ : احملقق. القرآن أحكام ،(قُُِْ)  اؼبالكي األشبلي اؼبعافرم اهلل عبد بن ؿبمد أبوبكر العريب، ابن  ّْٓ
  .ِْٗٓص ،ٔج. وأدلتو اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي،.  ُِٖص ،ُج ،ُط العريب، الًتاث احياء دار

   
  Hilarion Alain Bitsamana, “ Dictionnaire de Droit OHADA” ohadata D -00- 33, (7003). P.7/0. 

   
 ،ُط اغبقوقية، اغبليب منشورات: بَتكت. موسع ثالثي واقتصادي قانوني قاموس المحاكم لغة ،(ـََِٓ)  صبلح لُت مطر،   

 .ِٕٗ-ِٖٕ ص

 .كمابعدىا َُُص ،اإلسالمية المصارف لدى المخاطر إدارة في الرىن دور ابراىيم، ابن عثماف ك، غيرغد   ّٕٓ
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 دكرية ئدةفا ذات للتداكؿ، قابل صك"  السند أفَّ  ىو ،المقام ىذا في بالسند والمراد
ثل اؼبالية، اؼبؤسسات أك الشركات أك الدكؿ تصدره ثابتة  عادة ييعقد األجل، طويل قرضان  يبي
  ّٖٓ.العاـ االكتتاب طريق عن

 اعبهة أفَّ  على تدؿ كثيقة ُب متمثبل مايل، قرض عن عبارة السند، أفَّ  ىذا من ويتضح      
 تيًدرىا اليت الدكرية الفوائد إىل باإلضافة يهاف الثابت باؼببلغ الوثيقة ؼبالك مىًدينه  ؽبا اؼبصدرة

ًطط فقد. القرض تلك  كلكن معُت، مشركع إلقامة الشركات أك اغبكومات، إحدل  زبي
 الوقت النفس كُب اؼبشركع، إقامة يريد الذم الظرؼ ُب لديها متوفرة غَت اؼبالية االعتمادات

 خطتها لتنفيذ البلزمة األمواؿ اباكتت إىل فتلجأ تعمل، فيما ميشارؾ ؽبا تكوف أف الترغب
 كىذه العاديُّْت، الناس مقدرة ُب شراؤىا لتكوف نسبياِّ  صغَتة دببالغ السندات طرح طريق عن

 السيولة إىل السند مالك احتياج حالة ففي. ؽبا اؼبصدرة اعبهة على دين كرقة دبثابة السندات
  أك اؼبالية األسواؽ ُب يبيعو أف باستطاعتو النقدية

ي
 الباقية اؼبدة مع يتناسب بسعر مارىسةباؼب

  ّٗٓ.البيع عند عليو اؼبتتفق  الفائدة سعر كمع السند، عمر من

 :   المالكي المذىب في المالية األوراق لرىن الشرعي التكيِّف       

 اليت الصفة ُب كتتبايَّن زبتلف اؼبالية كراؽ األ أفَّ  السابق العرض خبلؿ ًمن القارئ يىدرًؾ 
وّْ   رأس ُب الشيوع على شريكا مالكو هبعل األكراؽ ىذه من فاألسهم ؼبالكها، كرقة كيل ؿي زبي
 الغنم حالة ُب الشركة أمواؿ ُب الشركاء مع اؼبساىم كيتحصص فيها، أسهم اليت الشركة ماؿ

 اؼبتعارؼ اؼبشاع رىن كبُت بينها فرؽ شبىت ليس أنو هبد اؼبستحدثة اؼبعاملة ؽبذه فناظر. كالغـر
 اؼباؿ ًلرىن اغباضر العصر ُب العملية الصُّورة ىي األسهم رىن إفَّ  بل  َّٔ.اؼبالكية عند عليو

 جزءان  كاف أك: )" الصاكم يقوؿ السياؽ ىذا كُب. قركف منذ اؼبالكية أجازه الذم اؼبشاع
 اؼبشاع رىن اليصح قاؿ ؼبن خبلفان  كثلث كنصف اؼبشاع اعبزء رىن فيصح أم" مشاعان 
 على الضرر إذ شريكو استئذاف اؼبشاع للجزء الراىن كاليلـز. كاغبنفية كقفو كال كالىبتو

                                                 
   

 .ُِّ ص ،ٔط. اإلسالمي الفقو في المعاصرة المالية المعامالت عثماف، ؿبمد شبَت،   

   
 .ٖٓٔص. اإلسالمية المصارف لذى المخاطر إدارة في الرهن دور ابراهيم، ابه عثمان غدو،غر  

 .ّّٔص ،ّج ،وأدلتو المالكي الفقو مدونة الرضبن، عبد الصادؽ الغرياين،   َّٔ
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 رىن ادراج ييستحسن أنو يرل فالباحث كلذا( ُّٔ.حبصتو الرىن تعلق لعدـ الشريك
 ربرًن يستدعي بينهما الفرؽ إذ اؼبشاع رىن جواز سقف ربت اؼبالية األكراؽ ًمن األسهم،

 ِّٔ.األسهم رىن

 ؼبالكو  الدائن صفة إضفاء على تقتصر كظيفتها فإفَّ  اؼبالية اؽاألكر  من السندات كلكن    
 الذم السَّنىد أصدرت اليت اعبهة أمبلؾ ًمن ًقسط أمّْ  اليبلك السند صاحب أف يعٍت فبا

 بُت اؼبالية اؼبعامبلت ُب التداكؿ ًميزة القانوف عليو أٍصبغ دىٍين كثيقة إال ماىي فالسند. بيده
 األكراؽ بُت التفرقة ينبغي ٍبىى  كمن. أكشراء بيع ًمن فيو التصرؼ ريىةح السند فىًلمالك الناس،
 كصفي  فييمكن السندات، رىن وأما ّّٔ.حكمو بيَّنا األكؿ فالصٍنف الرىن باب ُب اؼبالية
 األكراؽ من السندات رىن يلحق أفٍ  ييستحسن كلذا. الدائن يىد ُب دٍينو  كثيقة بأنو السند
 ّْٔ.اؼبالكي اؼبذىب ُب بو اؼبعموؿ الدَّين، كثيقة الرىن حبيكم اؼبالية،

 غبكم ىوتابع كإمبا إطبلقو، على ليس اؼبالية األكراؽ رىن جواز أفَّ : الُمالحظ وِمن       
 الذم الشريك حصة فيو الذم الًوعاءي  كاف إذا أنَّو دبعٌت. كاغبيٍرمة اغًبلً  ُب نفسها اؼبالية الورقة
 هبوز فبل الرّْبا، ًمن اهلل حـر دبا عيمبلئو مع يتعامل ان بنك: اؼبثاؿ سبيل على سهمو رىن يريد

 يرهتن أك يرىن أفٍ  لو الهبوز كبالتايل البنك تلك ًحصىص من حصةن  يشًتم أفٍ  ، أٍصبل ؼبسلم
 يرًيد الذم اؼبشركع نمً  :مثبلن  الغرض كاف فإذا لسندات،  بالنسبة ككذلك. البنك أسهم من

صدرة اعبهة
ي
ارس الرُّكحية اؼبشركبات فيو عاطىىيت أكفيندؽو  رجو بي  تىشيّْيد لسند، اؼب  ما فيو كيبي
 اإلٍب على التعاكف من فيو ؼبا رىنها، كال السندات ىذه شراء ؼبسلم هبوز فبل الرَّب، ييغضب

رَّمةن، دىٍكريَّةن  ة فائد يىدري  السند كاف إذا كأيضا. اإلسبلـ تعاليم عنو هنى الذم كالعدكاف،  ؿبي
ٍشبوة السند تلك ًبرىن كاغبيطة اغبىٍذر يأخذ أفٍ  ؼبسلم فينبغي

ى
 ُب يقع ال حىت شرعان، اؼب

                                                 
: قاحملق الدردير، أضبد سيدم للقطب الصغَت الشرح على المسالك ألقرب السالك بلغة ،(قُُْٓ)الصاكم أضبد الصاكم،   ُّٔ
  ،ُُٗص ،ّج العلمية، الكتب دار: بَتكت. الشاىُت السبلـ عبد ؿبمد

   
 .ُِٖص ،ُج ،ُط. القرآن أحكام اؼبالكي، األشبلي اؼبعافرم اهلل عبد بن ؿبمد أبوبكر العريب، ابن  

   
 .ُِّ ص ،ٔط ،اإلسالمي الفقو في المعاصرة المالية المعامالت ،عثماف ؿبمد شبَت  

. المسالك تبيِّين مبارؾ، آؿ ضبد العزيز عبد اإلحسائ،. ىا كمابعد ّْٕص ،ْج. سوقي الد حاشية عرفة، بن ؿبمد الدسوقي،   ّْٔ
 .ْٕٖ،صّج ،ِط
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 سبحانو اهلل يقوؿ اليت الربويَّة للمعامبلت كتركيج تأيّْيد من ذلك ُب ؼبا اهلل، مع حرب خىٍندؽ
 لٍَّ  فىًإف. مٍُّؤًمًنُتى  كينتيم فإً  الرّْبىا ًمنى  بىًقيى  مىا كىذىريكاٍ  الٌلوى  اتػَّقيواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أيها يا: ) عنها كتعاىل
 كىالى  تىٍظًلميوفى  الى  أىٍموىاًلكيمٍ  ريؤيكسي  فػىلىكيمٍ  تػيٍبتيمٍ  كىًإف كىرىسيولًوً  الٌلوً  مّْنى  حًبىٍربو  فىٍأذىنيواٍ  تػىٍفعىليواٍ 

 .البقرة سورة من ِٕٗ ك ِٖٕ: األية.( تيٍظلىميوفى 

 العبادي، منها يستفيد سكانية قيرل أك يقطر  إنشاء االٍكًتتاب، من اؽبدؼ كاف إذا اوأم      
 ؽبا ؼبا للسند، اؼبصدرة اعبهة بإمكاف إذٍ  الدٍَّكرية، الفوائد من السند خبل إذا بذلك بأس فبل
 ّٓٔ.اغبقيقية بقيمتو سنداهتا تطرح أفٍ  كاؼبستشارين، اػبرباء من

 .البحري الشحن سند رىن   .ٖ

- :ووظيفتو البحري الش ْحن سند مضمون

 كثيقة"  بأنو البحرم الشحن سند ـُٖٕٗلسنة ىامبورج اتفاقية من ٕ/ُـ عرَّفتٍ        
 بتسليم دبوجبها الناقل كيتعهد ؽبا، شحنو أك للبضائع النَّاًقل كتػىلىًقي نقل عقد انعقاد تيثبتي 

 بتسليم يقضي  الوثيقة ُب نص كجود عن التعهد ىذا كينشأ الوثيقة اسًتداد مقابل البضائع
 النص ىذا فحول يدؿ" ّٔٔ.غباملها أك اإلذف، ربت أك اؼبسمى، شخص ألمر عالبضائ

 يوجو أفٍ  لو هبوز كإمبا اؼبسمى، الشخص ُب منحصران  ليس اؼبشحونة البضائع تسليمً  أفَّ  على
 سبثل أداة البحرم الشحن سند كيعترب. السند غبامل البضائع بتسليم الناقل، إىل  أمران 

 على التجارية العمليات كل بإجراء يسمح فبا مقامها، قـوكي ذاهتا اؼبشحونة البضاعة
 حائز دبثابة السند حامل أفَّ  كما.حبران  الشحن سَت أثناء ماكخبلفه كرىنو  ،بيعو  من البضائع
 ّٕٔ.للبضاعة

 : البحري الشحن سند رىن حكم 

                                                 
   

 .ِِٓ ص ،ٔط. اإلسالمي الفقو في المعاصرة المالية المعامالت ،عثماف ؿبمد شبَت،   

   
 .ُِْص اعبديدة، عةاعبام دار: اإلسكندرية. البحري التحكيم ،(ـََِٓ) الفتاح عبد ؿبمد ترؾ،   

 .ُْٖص: السابق اؼبرجع البحري، التحكيم الفتاح، عبد ؿبمد ترؾ،،   ّٕٔ
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 السند اسبىًثله اليت البضائع تػىٍوصيف اؼبمكن من أنَّو يبدك، السابق العرض خبلؿ نٍ مً       
 اغبياة تقتضيو اكًلمَّ  اًس،النَّ  عىلى تػىٍيسَتان  للباحث يبدك ٍب كمن. غائب ماؿ بأهنا البحرم،
 بإجراء كذلك. البحرم الشحن سند رىن جواز ُب كالنظائر األشباه الفقو إعماؿ التجارية،

 ؿاؼبا رىن صحة من اؼبالكي اؼبذىب ُب العمل عليو ؼبا كفقان  اؼبستجدة، اؼبعاملة ىذه
 اؼبشحونة، البضائع ىبلؾ حالة ُب الرىن أفَّ  كالسيما فيو، ما باعتبار الدٍين كسند الغائب،

   ّٖٔ. التعويض مبلغ إىل دبرتبتو تلقائيان  ينتقل

 

 -:الرسمي أو التأميني الرىن   .ٗ

 على الضوء سييلقي البحث فإفَّ  كلذلك تصوره، عن فرعه  شيءً  على اغبكم قالوا ،قًديبان       
عالً ا

ى
 التأميٍت الرىن عن عامة، صورة القارئ إلعطاء اؼبستحدثة، اؼبعاملة ىذه ُب اعبوىرية ؼب

 كل اغبيازم الرىن على غلب حيث التأمينات، عىالى  ُب جدان  ميٍنتشران  بو التعامل أصبح الذم
 بياف إىل رؽى يتىط أفٍ  قبل كذلك. اؼبدف من كقليل كاألٍريىاؼ القيرل ُب إالَّ  أثره  األخَت ؽبذا يبق

 .التكليفي حكمو

 يكسب عقد: " ىو ـََُِ لسنة اؼبوحدة التأمنات قانوف عرفو كما: التأميني فالرىن  
 على يتقدـ أفٍ  دبوجبو لو يكوف عينيا حقا مستقبل أك معُت عقار على اؼبرهتن الدائن بو

 يد أم ُب العقار ذلك من حقو استيفاء ُب اؼبرتبة ُب لو التالُت كالدائنُت العادين الدائنُت
  ّٗٔ.يكوف

- : اآلتية باألمور يتميز عمومان، اغبديثة القوانُت من كغَته القانوف ىذا ُب التأميٍت كالرىن 

                                                 
   

 ،ُج ،واألحكام العقود نكت في الحكام تحفة على الفاسي َمي ارة شرح اؼبالكي، أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبوالفاسي، ميَّارة   
 .ّٗٓص ،ٔج ،خليل مختصر لشرح الجليل مواىب الرعيٍت، اغبطاب. ُٖٕص

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔ ٓ). 
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 إالٌ  اغبايل، القانوف أحكاـ حسب التأميٍت، لرىن ؿببلن  يكوف فبل عقارم، حق وأنَّ  :أوال
 الرىن ىذا نطاؽ يبتد أفٍ  هبوز ذلك كمع. اؼبعنية اعبهات من خاص برقم ميرقمان  عقاران 

   َّٕ.كاستغبللو اؼبرىوف العقار ػبدمة زبصص اليت كتلك اؼبنقوالت، بعض  فيشمل

 ُب اؼبرىوف اؼباؿ يظل بل اؼبرهتن، إىل مالكو من اؼبرىوف العقار حيازة الينقل حق وأنَّ  :ثانيا
 -الراىن -اؼبنزؿ صاحب فإفَّ  تأمينيان  رىنا منزال ارهتنت فلو. الرىن فًتة ًطواؿ الراىن حوزة

 شابو كما أكاؽببة بالبيع فيو كالتصرؼ كاستغبللو، استعمالو، ُب اغبق لو كيكوف دبنزلو، وبتفظ
 العقار على اغبقوؽ ىذه فبارسة من سبنعو أف أك يده تغل أفٍ  اؼبرهتن أنت لك كليس. ذلك

 ُّٕ.اؼبرىوف

 توافق ؾبرد السارم، نوفالقا ُب التأميٍت الرىن النعقاد يكفي فبل شكليه، عقد أنو :ثالثا
رر ُب يكتب أفٍ  أك العاقدين، إرادٌبىٍ  ، ؿبي  العقود تشهَت لقواعد طبقان  يسجل أفٍ  يلـز بل عيرُبو
 ِّٕ.رىنو اؼبراد العقار فيها تقع اليت العضو دكلة ُب اؼبقررة

 اؼباؿ يةًلًملك الناقل الراىن تصرفات ّٓأّة كالتتبع، التقدـ ميزٌب اؼبرهتن يعطي عقد أنو :رابعا
 .اؼبرىوف

وّْؿي  التقديـ، ميزة:  األولى فالميزة  العادين الدائنُت على حقو استيفاء ُب األكلوية اؼبرهتن كزبي
 ّّٕ.اؼبرىوف اؼباؿ على كاألصلية العينية اغبقوؽ ذكم من اؼبرتبة ُب لو التالُتّْ  أك

 أم أك بالبيع الراىن ملك من اؼبرىوف اؼباؿ خرج إذا اؼبرهتن كسبيكن التتبيع، ميزة: الثانية الميزة
. اغبائز يد ربت عليو لينفذ يكوف، يد أم ُب اؼبرىوف اؼباؿ يتتبَّع أفٍ  للملكية، ناقل تصرؼو 

 ملكية من أكبعضو كلو اؼبرىوف العقار اػبركج حالة ُب إال التتبيع حق اؼبرهتن الدائن كاليباشر

                                                 
   

 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔ ٕ). 
   

 .ِٗ ص. والعينية الشخصية التأمينات عتماف، علي ؿبمد الفقي،   

   
 Acte Uniforme portant Organisation de Sûretés,Adopté le ٔ٘ Décembre ٕٓٔٓ (Art No,ٔ ٘). 

   
 .كمابعدىا َّٔص ،ُط اعبديدة، اعبامعة دار: اإلسكندرية. والعينية الشخصية التأمينات ،(ـََِٕ)  السعود أبو رمضاف،   
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 ُب كلو اؼبرىوف ظل إذا أما(. ئزاغبا)  القانونيُت اصطبلح ُب ييسمى آخر شخص إىل الراىن
 ّْٕ.اغبالة ىذه ُب اليظهر التتبيع حق فإف شيءه  منو ىبرج كل  اؼبدين يد

 شرط على يشتمل التأميٍت الرىن أف للقارئ يتضح الوجيز العرض ىذا خالل ومن  
 كربت الراىن اؼبدين حيازة ُب كبقائو للمرىوف اؼبرهتن قبض عدـ على تفاؽ اإل كىو فاسد،
 فاسد شرط على اشتمل إذا العقد حكم ُب اإلسبلمي الفقو فقهاء اختلف كقد. نوسلطا
- :قولُت على

 يكوف فإنٌو فاسد شرط على اشتمل إذا العقد أفَّ  إىل الفقهاء صبهور ذىب: األول القول
 ّٕٓ.الفقهاء باتفاؽ للرىن كمبطل فاسد شرط اؼبرىوف قبض عدـ كاشًتاط. باطبلن 

 شرط على اشتمل إذا العقد بأفٌ  القوؿ إىل اغبنابلة كبعض يةاغبنف ذىب :الثاني القول
 على اشتمالو رغم صحيحان  الرظبي الرىن يكوف ذلك كعلى. صحيحا العقد كاف فاسد
 ّٕٔ.فاسد شرط

 التأميٍت، الرىن كحرمة غبل اؼبثَتة القضية ىذه ربليل أفَّ  للباحث، يبدك كما وأنَّ  إالَّ    
ا اػببلؼ، ىذا حد عند يقتصر أفٍ  الينبغي  كثيقة صلة ذات أيخرل مسائل دراسة تطلب كإمبَّ
 الرىن حكم لبياف رئيسيان  مىدخبلن  اؼبسائل تلك تيعتربَّ  ًإذٍ  اؼبالكي، اؼبذىب ُب التأميٍت بالرىن
رجو  كاإلهباد. الرظبي  نصأّا إىل كترجعها النازلة ىذه تصحح القياس، طريق عن شرعيو  ـبى

 :اآلٌب كبو على النازلة ىذه لكربلي مناقشة ينبغي  ّٕٕالشرعي،

 .المرىون للمال المرتهن الدائن قبض: األولى المسألة

                                                 
 بن غيٍرغيدك،عثماف ا،كمابعده َُٗص اعبامعي، الفكر ارد: اإلسكندرية. العقاري اإلئتمان،(ـََِٕ) الدائم، عبد ؿبمود حسٍت   ّْٕ

 الوحي العلـو كلية: -ماليزيا – العاؼبية  اإلسبلمية جامعة. اإلسالمية مصارف لدى المخاطر ادارة في الرىن َدورُ  ،(ـَُُِ) ابراىيم،
 ٖٕص اؼباجستَت، رسالة كأصولو، الفقو قسم نسانية، كاإل

   
 .ِّ، صِط. أحكام الرىن والشفعة في الفقو اإلسالمياهلل، الربشومي، عبد الفتاح عبد    

 .ِّ، صِ، طأحكام الرىن والشفعة في الفقو اإلسالميالربشومي، عبد الفتاح عبد اهلل، : انظر   ّٕٔ

    International Law Association, “ Islamic Law & International law”, The Hague Conference ( 70/0). P.2. 



ٖٔ8 

 

. الرىن عقد ُب التماـ الشركط من شرط اؼبرىوف قبض أفَّ  على اؼبالكية فقهاء تفقإ      
 يقوؿ. باإلقباض الراىن ييطالب ٍب الطرفُت، تراضي دبجرد كيصح عندىم العقد ينعقد حيث

 مطالبة فللمرهتن الصيغة أم": بالقوؿ"  العقد دبعٌت الرىن" كلـز: )"الصغَت حالشر  ُب الدردير
 ىبتص كبعده الغرماء أسوة يكوف فقبلو" بالقبض إالَّ "  الرىن"  كاليتم"  بو لو كيقضي الراىن

 أك أيفلس أك الراىن اؼبدين مات إذا أنو الكبلـ ىذا على اؼبًتتب كاألثري (  ّٖٕ.عنهم اؼبرهتن بو
 ُب التَّقديـ دبيزة اليتمتع اؼبرهتن  فإفَّ  اؼبرىوف قبض قبل األىلية عوارض من عارض بوأصا إذا

 فبا. اؼبالكية عند اؼبرىوف اؼباؿ قسمة ُب سواء العادم كالدائن ىو بل الرىن، من حقو استفاء
تمًتع الدائن فإف الذكر السالفة اغباالت من حالة حدكث عند أنو يعٍت

ي
 التأميٍت بالرىن اؼب

ثقل بالعقار ىبتص أفٍ  شرعان  لو وبقال
ي
 ييقسىم كإمبا آخرين، دائنُت ىنالك كاف إف برىنو اؼب

     ّٕٗ.حق كجو بدكف الغَت ؼباؿ آكبلن  بذلك يكوف فإنو كإال. الغرماء قسمة بينهم اؼبرىوف

 .للمرىون الراىن حيازة: الثانية المسألة  

. الرىن لعقد ميبطل الراىن اؼبدين حيازة ُب وفاؼبرى بقاء أفَّ  على اؼبالكية فقهاء تفقإ        
 ال إذ اؼبرىونة الذات دبعٌت ال اإلرهتاف دبعٌت الرىن" كبطل: )" اؼبعٌت ىذا ُب الزرقاين يقوؿ
 ؼبقتضى" مناؼ"  شرط إشًتاط بسبب أم للسببية" بشرط"  ُب كالباء الذَّات لًبيطبلف معٌت
 يرجع ٍب مدة يقبض أف أك أصبل" يقبض ال"  أف راىنو يشًتط كأف غبكمو مناؼ أم العقد

أٌف  كيستنتج من ىذا ( َّٖ.لبيعو احتيج إذا تباع ال أف أك كالبعدىا اؼبدة ُب رىنا كاليكوف لو
كأما إذا . الراىن ُب الرىن كإذف اؼبرهتن لو باستغبلؿ اؼباؿ اؼبرىوف يبطل اغبيازة دي تصرؼ يى 

أك البطبلف  بلنان تامان إنَّو يبطل العقد نفسو بطتصرؼ اؼبدين ُب الرىن تصرفان ناقبلن للملكية ف

                                                 
 .ُّّص ،ّج ،الصغير الشرح ير،الدرد   ّٖٕ

 الكتب دار: بَتكت. القاسم بن الرضبن عبد عن التنيوخي سعيد بن سحنوف ركية الكبرى، المدونة صبحي، األ نس أ بن مالك   ّٕٗ
 . ُُّص ،ْج العلمية،

 دار: بَتكت. يلخل سيدي مختصر على الزرقاني شرح ،(ـََِِ) اؼبصرم ؿبمد، بن أضبد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاين،  َّٖ
 . كمابعدىا َّْص ،ٓج العلمية، الكتب
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اؼبطلق ُب اللغة القانوف، فبا يعٍت  عدـ جواز اختصاص اؼبرهتن بالرىن عند تزاحم الغرماء، 
 ُّٖ.كيكوف حقو عاريان من الرىن

 .المالكية عند الدين وثيقة رىن: الثالثة المسألة 

 ال فيها ما بإعتبار الوثيقة نفس الرىن أفَّ  أم" الدَّين كىثيقة كى : ) "...اػبرشي يقوؿ       
 اشتملت ؼبا رىنها جاز إمبا أنو كاغباصل. جدا تافهة ذاهتا حبسب قيمتها ألفَّ  نفسها بإعتبار

 اؼبوقوؼ من كاف إف الوقف مكتوب رىن هبوز ككذا الثمن، بقليل كلو تباع أهنا مع عليو
 (ِّٖ.بيعها كهبوز اؼبنافع على يشمل ألنو عليهم

 الرىن مع تشتبو كتكاد اؼبالكية عند جائز نيٍ الدَّ  كثيقة رىن أفَّ  تخلص من ىذا النصكييس 
 نيٍ الدَّ  سند عليو اشتملت اليت للقيمة رىنه  منهما كبل أفَّ  ُب الظاىر، ُب يبدك كما التأميٍت
 غَت كىو الفارؽ مع قياس الدين، كثيقة رىن على األخَت ىذا قياس أفَّ  إال اؼبلكية، أكسند

 كثيقة على للمرهتن اؼبالكية منحها اليت سلطات ُب سبامان  الختبلفهما األصولُت، عند زجائ
 عليو اشتملت اليت للقيمة قبض ذلك كيعترب اؼبرهتن، يد ُب حيازهتا جعلوا حيث الدين،

 ل التأميٍت الرىن ُب القانوف بينما. الدائن معرفة بدكف فيها  اؼبدين اليتحكم إذ الوثيفة،
 بعد للراىن السند حيازة تظل كإمبا اؼبرهتن حوزة ُب اؼبرىوف اؼباؿ ملكية سند ةحياز  هبعل

 اؼبلكية السند عليو اشتملت اليت القيمة ُب كيتصرؼ للرىن العقار أفَّ  يفيد دبا عليو التأشَت
 بطبلف على اؼبالكية كفقهاء اؼبرىوف، ُب الراىن لًيىدً  ربىىكيم ذلك كُب شاء، كيفما ذلك بعد
 ّّٖ.الرىن عن ؾبردان  عاديان  دٍينان  اؼبرهتن الدين كيصَت بو، رىنال عقد

 إليو يبيل ما كىذا اغبايل بوضعو التأميٍت الرىن الهبيزكف اؼبالكية بأفَّ  سبق فبا ييستنتج  
ى الذم التنازع لًباب كإغبلقان  اػبلف، عن" مقبوضة: "تعاىل لقولو صيانة الباحث  عنو هنى

، تعاليمي   بُت كالبغضاء العداكة يورث أفٍ  شأنو من الذم العقود الشرع حـر حيث اإلسبلـً

                                                 
ٖ8ٔ
 .ُٗٔ، صُ، طفصول األحكام وبيان ما مضى عليو العمل عند الفقهاء والحّكامالباجي، سليماف بن خلف األندلسي،   
 .   ُِٖص ،ٔ،جخليل مختصر على الخرشي حاشية اؼبالكي، ، علي بن اهلل عبد بن ؿبمد اػبرشي،   ِّٖ

   
 .ُِٓص ،ُط ،المالكي الفقو في التلقين ،البغدادم عليٌ  بن الوىاب عبد ؿبمد وأب القاضي،   
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 أفَّ  عن فضبل. اؼبرىوف ؼبلكية الناقل بالتصرؼ الراىن قياـ حالة ُب كارد أمره  كذلك. الناس
  ّْٖ.اؼبالية اؼبعامبلت الستقرار أىٍدعى اغبايل بصورتو التأميٍت الرىن ربرًن

 نفسو اؼبرىوف ملكية سند تكوف بأفٍ  ،هاتصحيح ينبغي بسوابقها النازلة ىذه تلحق وحتى
 ىذا ُب اؼبركر دائرة أك التجارم سجل ُب الرىن تسجيل دبجرد ييٍكتىفي كال اؼبرهتن، بيد

 ُب سلطتو يكوف كأفٍ  اؼبرىوف، ُب اؼبطلق التصرؼ عن الراىن اؼبدين يد يغل ككذا. السياؽ
 ّٖٓ.ؼبرىوفا نفس على آخر رىن إجراء عند األكؿ، الرىن قيمة فضلة حدكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

   
 .ُٖٗ ص ،ُط ،اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ؿبمد، الٌدين سعد الًكيٌب،   

   
 .ّٖٓ – ّْٖ ص ،ْج ،ُط ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية اؼبالكي، عرفة بن أضبد بن ؿبمد الدسوقي،   
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 خاتمةال                                    

 .ومقترحاتو البحث نتائج                             

- :البحث نتائج   أ

فبعد دراسة كربليل أحكاـ الرىن ُب شقو الشرعي كالقانوين توصل الباحث إىل صبلة من   
 :النتائج، أنبها

عقد الرىن من العقود الذم أحلو الشريعة اإلسبلمية كالنظم القانونية، كيسهم تطبيق  -ٔ
 . نشيط عديد من آّاالت اإلقتصادية اؽبامة اليت ربتاجها العباد كالببلدأحكاـ صوره ُب ت

قبض اؼبرىوف من القضايا األساسية اليت إختلف القانوف ُب أحكامها مع اؼبذىب   -ٕ
بينما . اؼبالكي إختبلفان جوىريا، حيث اليشًتط القانوف اغبايل القبض ُب صبيع أنواع الرىن

حيازتو قبل قياـ مانع، من الشركط صحة نفاذ الرىن ضد الغَت عند  قبض الرىن كاستدامة
كقد إنتهى البحث ُب ىذا إىل القوؿ، بأفَّ اؼبرهتن الذم ل يقبض اؼبرىوف، ىبتص بو . اؼبالكية

كأما من ناحية الشرع، فإنَّو يعرض نفسو ألكل . قانونان ُب استيفاء دينو دكف سائر الغرماء
، إذ تقضي قواعد الشريعة اإلسبلمية اؼبتمثلة ُب اؼبذىب اؼبالكي أمواؿ الغَت بدكف كجو ح قو

 .بأٍف يكوف اؼبرهتن أسوة الغرماء ُب ىذه اغبالة

إختلف القانوف مع اؼبذىب اؼبالكي ُب حكم تصرؼ الراىن ُب اؼبرىوف، حيث أجاز  -ٗ
إىل إعتبار ذلك ُب اؼباؿ اؼبرىوف بعد العقد، بينما ذىب اؼبالكية القانوف للمدين أٍف يتصرؼ 

 .انقضاء لرىن بصفة مستقلة، كالوبتج بتلك الرىن على الغَت

 -هبعل أعماؿ  إتفق القانوف مع اؼبذىب اؼبالكي ُب جواز الرىن ًلدىينو مستقبل، فبا -٘
البنوؾ كاؽبيئات ُب الرىوف الذم يأخذكهنا من عمبلء قبل حصوؿ العميل على القرض أك 

، -ُب عقود اإلذعاف أك اإلجارةمن الراىن  ذ الرىنخً أجلو أي  قبل أٍف يتحقق الضرر الذم من
 .أعماالن مشركعان 
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اصيل الزراعية اليت احمل ، فبا هبعلُب جواز رىن اؼباؿ اؼبستقبل إتفق القانوف مع اؼبذىب -ٙ
 .ُب اؼبستقبل، أداة ضمافو مشركعة، كفقان ألحكاـ القانوف كالشرع زارعُتوبصل عليها اؼب

كيكمن . ف كاؼبذىب اؼبالكي ُب جواز رىن الشيء الواحد ُب حقُت أك أكثرإتفق القانو  -ٚ
ُب اؼبذىب اؼبالكي  -دكف كقوع األزمات اإلقتصادية اليت قد تنجم من ىذه اؼبعاملة -اغبل

 . الذم يشًتط بأٍف يكوف الرىوف البلحقة ُب حدكد فضلة قيمة الرىن األكؿ

ؼبستجدة تعترب من قضايا العصر ل يتناكؽبا أضاؼ القانوف اغبايل صوران من الرىوف ا -ٛ
ذىب البحث إىل . فقهاء اؼبالكية  بتفصيل مناسب، يركم غليل اؼببتدئُت من طلبة العلم

 -:ُب اؼبذىب اؼبالكي على النحو اآلٌبتأصيل كزبريج تلك النوازؿ على سوابق أحكاـ 

رىن اؼبشاع الذم إتفق لى ، قياسان عرىن األسهم من األوراق المالية هبوز زبريج نازلة -أ
إذ األسهم من األكراؽ اؼبالية هبعل صاحبو شريكان على الشيوع . فقهاء اؼبالكية على جوازه 

 .  ُب رأس ماؿ الشركة اليت أسهم فيها، كيتحصص اؼبساىم مع الشركاء ُب حالة الغنم كالغـر

ن األوراق المالية  رىن األوراق التجارية والسندات م أكجو  الشبو كثيقة بُت نازلة  -ب
الدين الذم أجازه اؼبالكية ُب مذىبهم عبواز بيع ما ُب الذمة عندىم فالبحث  كبُت رىن

على  ، قياسان بتخريج رىن األكراؽ التجارية كالسندات من األكراؽ اؼبالية يرل أنٌو ال تثريب
 .ي فيها ما يشًتط ُب أحكاـ الرىن الدين ُب اؼبذىبكعً رىن الدين إذا ما ري 

تأصيلها أك  اليبيكن نازلة رىنية ذات إشكاليات متشابكة، الرىن التأميني أو الرسمي -ح
ا هبب  بقبض اؼبرهتن للمرىوف، : أحكاـ اؼبتعلقة أف يراعي ُب ذلكزبرهبها ُب قوؿ ؾبمل، كإمبَّ

البحث إىل جواز  كقد انتهى .كحيازة الراىن لرىن، كرىن كثيقة الدين ُب اؼبذىب اؼبالكي
اؼبدين الراىن عن  دي على أٍف يغل يى  ن،يٍ لرىن الرظبي قياسان على رىن كثيقة الدَّ زبريج  ا

التصرؼ اؼبطلق ُب اؼبرىوف، بأٍف يكوف سلطتو ُب حدكد فضلة قيمة الرىن األكؿ عند إجراء  
 .رىن آخر على نفس العقار اؼبرىوف
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حق : شمل كل منحقوؽ اؼبعنوية اليت ت رىنزبريج  جواز الدراسة إىل إمكانية ذىبتٍ  -د
على رىن اؼبنفعة  قياسا ،التأليف ُب شقو اؼبادم كحق براءة اإلخًتاع، كحق اإلسم التجارم

 . الذم إتفق اؼبالكية على جوازه

كذىب البحث ُب دراستو ؼبوضوع الرىن، إىل تفضيل تطبيق أحكاـ رىن اؼبنفعة، ُب  -ه
 . ع اإلقتصادية ُب تلك األمواؿرىن األمواؿ العقارية بالنيجر، نظران  ؼبا عليو األكضا 

 اؿاؼبعلى رىن  قياساً  نازلة رىن سند الشحن البحريإىل جواز زبريج  البحث سعى -و
كما يبكن . غائب، بإعتبار البضاعة اؼبشحونة ماؿ من أمواؿ اؼبدين الغائب عنو كقت العقد

 كفقا ؼبا عليو ين، كذلك زبريج ىذه النازلة بإعتبار سند الشحن على أنٌو رىن لوثيقة الد
          . من صحة رىن اؼباؿ الغائب كسند الدَّين بإعتبار ما فيواؼبالكي اؼبذىب 

 السمكية اؼبزارع ستنتجها فيما بالنيجر، اؼبستقبل اؼباؿ كرىن الغرر رىن تطبيق هبوزأنَّو  -ٜ
 علميىةو  اتو دراس إجراء بشرط. ، ك اؼبزارع اليت تقـو زراعتها على الرمّْ الدكاجن أك اغبديثة
، أيسسو  على قائمةو   لتقيّْيمها كذلك مستقببلن، ماستنتجها رىن أك رىنها اؼبراد للمزرعة سىليمو

 .ّٔا احمليطة اؼبخاطر كتكيّْيف

 زراعتها تقـو اليت اؼبزارع ؿباصل ُب ،أك رىن الغرر اؼبستقبل اؼباؿ رىن تطبيق يجوزأنٌو  -َُ
 منتاجات كمية تقيّْيم ُب البصر أىل تقارير على اإلعتماد يبكن حيث. بالنيجر الرمّْ  على
 .     ينبت ل كلو كحىتَّ  صبلحها يبدك أفٍ  قبل ميٍسبقان  اؼبزارع تلك

 اليت ساتُتبال منتاجات ُب اؼبستقبل، اؼباؿ رىن أك الغرر رىن تطبيق ،شرعان اليجوز أنٌو -ُُ
رث  السنوات ًمنى  ماى  كثَتان  لغيثا ألفَّ  صبلحها، بدك قبل بالنيجر اؼبوظبية األمطار على ربي
، بقدر الينزؿ  بعض ُب اغباؿ ىو كما فيضافه  فيحدث اغباجة، فوؽ يهبط قد أك كاؼو
  .الببلد أجزاء
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كسيلة قانونية تتفتح آّاؿ أماـ الدكؿ اإلسبلمية طبقان لقواعد القانوف الدكيل  التحفظ -ٕٔ
الشريعة اإلسبلمية من إتفاقيات  العاـ، ُب استبعاد أحكاـ النصوص القانونية اليت زبالف

 . الدكلية  اليت تكوف الدكلة عضو فيها دكف أٍف يؤدم ذلك إىل خركجها من اإلتفاقية

 

 .رسالةال مقترحات   ب

 أٍف يرعىب، عشرِ المُ  الدراسةتوصي  النيجر،ؼبا كصلت إليو نسبة اؼبسلمُت ُب ، نظراً  -ٔ
لك جبعل الشريعة اإلسبلمية مصدران فعليان أك ماديان ، كذاليت تعيشها آّتمع اغبالة الدينية

 .للقوانُت ُب الدكلة

، ٕٗ، ٔٗ،  ِٗاؼبواد  على بالتحفظ النيجرُب  سلطات اؼبختصةال البحث يوصي -ِ
 إتفاقية ككذا اؼبواد اؼبماثلة من ُٗٗ، ُِٗ، َُٗ، َُٕ، َُْ، َُِ، َُُ، ٖٗ

 اليت اإلسبلمية الشريعةحكاـ ىذه اؼبواد بأحكاـ أ تىتىعارضل اغبالية، اؼبوحدة التأمينات قانوف
 .النيجر أىل من العظمى األغلبية تعتنقو

 مستقبلالن يْ دَ البالرىن في  اليت تتعامل الدراسة اعبامعات كاؽبيئات كاألفراد، توصي -ٖ
 يضربوا لكل راىن سهمان رىوف عمبلئهم، ك  يستثمركا فيو بإنشاء كعاء خاص ،محتملال أو

   .بالباطل، اؼبنهي عنو ، حىت التؤدم ىذه اؼبعاملة إىل أكل أمواؿ الناس األرباحبقدر رىنو ُب

 اؼبزارعُت بإقراض تقـو كطنية، سبويلية شركات بإنشاء، حكومة النيجر الدراسة توصي -ْ
 مع البلزمة، اؼبياه كتوفَت اغبديثة، الزراعية دبستلزمات ،ةحسنكضان قر  اعبمهورية أرجاء ُب

 ُب اؼبرىوف اؼباؿ يكوف أفٍ  على. فيها اغبيوانات دخوؿ من يبنع كامبلن    ذبهيزان  عاؼبزار  ذبهيز
  ستنتجها اليت الزراعية اؼبنتاجات ُب متمثبلن  مستقببلن  ماالن  ىو اإلطار، ىذا

ى
 على اؼبزرعة زارعاؼب

  .بالصواب وأعلم أعلى تعالى واهلل. كالدكاجن اغبديثة السمكية كاؼبزارع الرمّْ،
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ر دبواقع اػبلل من صى بٍ فهذا جهد اؼبقل، كاؼبتصفح أى .  الذم بنعمتو تتم الصاغباتغبمد هللاك 
ن اهلل كرضبة، كما كقع فيو من ىفوات مً  فما كافق الصواب من البحث ففضله . الكاتب

 . ؼبنٌافا اغبكيم فخطئ غَت مقصود، أرجو ثوابو من

  .وسلم وصحبه وآله حممد البشري اهلادي على اهلل وصلى       
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 -:والمراجع المصادر قائمة  -

 .  الكريم القرآن

 ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،(قَُْٗ)القرطيب أضبد بن ؿبمد الوليد أبو رشد، ابن
 .داراعبيل: بَتكت. سعد عبدالرؤؼ طو: احملقق

 في الكافي ،(ـُِٗٗ) ندلسي األ ؿبمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن
 .الثانية الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت. اؼبالكي ينةالمد أىل فقو

   - حلب. قلعجي أمُت اؼبعطي عبد: احملقق االستذكار ،(قُُْْ) ________
 .ِِج  دارالنشر،: القاىرة

 ؿبمد: احملقق ،والمسانيد المعاني من المؤطأ في التمهيدلما،(قَُِْ)________ 
 .يةالعلم دارالكتب: بَتكت. عطا عبدالقادر

 أحكام ،(قُُِْ)  اؼبالكي األشبلي اؼبعافرم اهلل عبد بن ؿبمد أبوبكر العريب، ابن
 ،ُط العريب، الًتاث احياء دار: بَتكت. البجَّاكم ؿبمد عليّْ : احملقق. القرآن

 .ُج

 السالك تدريب شرح المسالك تبيِّين ،(ـُٓٗٗ) مبارؾ آؿ ضبد العزيز عبد اإلحسائ،
 .الثانية الطبعة اإلسبلمي، الغرب دار: تبَتك . المسالك أقرب إلى

: مصر. البخاري صحيح ،(ُِّٗ) برديزبو بن مغَتة بن ابراىيم بن اظباعيل البخارم،
 . ِ-ُج ،ِط العثمانية، اؼبطبعة

 الفقو في والشفعة الرىن أحكام ،(ـََِْ)  اهلل عبد الفتاح عبد الربشومي،  
 .الثانية الطبعة األزىر، جامعة – كالقانوف الشريعة كلية: القاىرة ،اإلسالمي
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 دار: بَتكت. الكبرى السنن ،(ـُٗٗٗ)  علي بن اغبسُت بن أضبد أبوبكر البيهقي،
 .  ٔج الفكر،

 .اعبديدة اعبامعة دار: اإلسكندرية. البحري التحكيم ،(ـََِٓ) الفتاح عبد ؿبمد ترؾ،

 ىعل التحفة رحش في البهجة( قُُْٖ)  السبلـ عبد بن عليّْ  اغبسن أبو التسويل،
 .ُ ج ،ُط العلمية، الكتب دار: بَتكت. الحّكام بتحفة سم اةالمُ  األرجوزة

: جامعةالقاىرة. اإلسالمي الفقو في الرىن أحكام ،(ـُٗٗٗ) نعيم ؿبمد بن أظبادل
، دار كلية  (.ـُٗٗٗ) اؼباجستَت، رسالة اإلسبلمية، الشريعة قسم العلـو

 اهلل عبد: احملقق. الفقهية القوانين ،(ـََِٓ) ضبدأ بن ؿبمد القاسم أيب جيزىٌم، ابن
 .اغبديث دار: القاىرة. اؼبنشاكم

 دار: القاىرة". إسالمية رؤية" العالمية المالية األزمة ،(ـََِٗ) ؿبمد أشرؼ دكابو،
 .األكىل الطبعة السبلـ،

 ،ُط النفائس، دار: بَتكت. الوسيط النفائس معجم ،(قُِْٖ) اؼبختصُت من صباعة
 .َِّص ،ْ-ّج ،ِط ،لمحيطا القاموس اباذم، الفَتكز. ّْٗص

 السبلـ عبد: احملقق ،القرآن أحكام ،(ـُْٗٗ) الرازم عليّْ  بن بكرأضبد أبو اعبصاص،
 .العلمية دارالكتب: بَتكت. شاىُت علي ؿبمد

. التفريع ،(قَُْٖ)  البصرم اغبسن بن اغبسُت بن اهلل عبيد القاسم أبو اعببٌلب، ابن
 . ِج ،ُط اإلسبلمي، اؼبغرب دار: بَتكت. الدمهاين سال بن حسُت: احملقق

 االمام فقو في خليل مختصر ،(ـُِِٗ)  اؼبالكي موسى بن اسحاؽ بن خليل اعبندم،
 .ُُٖص كأالده، البايب مصطفى: مصر. مالك
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 اغبكمة، دار: دمشق. المالكي الفقو موسوعة ،(قُُّْ)  الرضبن عبد خالد العك،
 .األكىل الطبعة

 كالقانوف اإلسبلمية الشريعة بُت العقاري اإلئتمان ،(ـََِٕ) الداًن عبد ؿبمود حسٍت
 .األكىل الطبعة دارالفكراعبامعي،: اإلسكندرية. اؼبصرم اؼبدين

 مختصر على الخرشي حاشية ،(ـُٕٗٗ) اؼبالكي علي بن اهلل عبد بن ؿبمد اػبرشي،
 اعبزء األكىل، الطبعة العلمية، بالكت دار: بَتكت. عمَتات زكريا: احملقق  .خليل

 .السادس

 مواىب ،(قُُْٔ)  اؼبغريب الرضبن عبد بن ؿبمد بن ؿبمد اهلل عبد أبو الرُّعىٍيٍت، اغبطَّاب
 الكتب دار: بَتكت. عمَتات زكريا: احملقق. خليل مختصر لشرح الجليل
 .السادس اعبزء األكىل، الطبعة العلمية،

 أقرب على الصغير الشرح ،(ـُٖٗٗ) أضبد بن مدؿب بن أضبد بركات أيب الدردير،
: القاىرة. كصفي كماؿ مصطفى: احملقق. مالك اإلمام مذىب إلى المسالك

 .ّج اؼبعارؼ، دار

 ،الكبير الشرح على سوقي الد حاشية ،(ـُٔٗٗ) عرفة بن أضبد بن ؿبمد الدسوقي،
 العلمية، الكتب دار: بَتكت. بعيليش اؼبلقب ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد: احملقق
 . الرابع اعبزء األكىل، الطبعة

 مكتبة: الرياض. اإلسالمي الفقو في الرىن ،(ـَََِ) ضبد ؿبمدبن بن مبارؾ الدُّعىيلج،
 .األكىل الطبعة الوطنية، فهد اؼبالك

 ؾبلة: القاىرة. الرأسمالي النظام وانهيار..  المالي اإلعصار ،(قُِْٗ) الطيب، رضا
 .ـََِٖ ديسمرب – قُِْٗ اغبجة ذك التاريخ ،ّٓالعدد التبياف
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 اعبامعة دار: اإلسكندرية .والعينية الشخصية التأمينات ،(ـََِٕ) أبوسعود، رمضاف
 .اعبديدة

 الطبعة اؼبعاصر، الفكر دار: دمشق. وأدلتو اإلسالمي الفقو ،(قُُْٖ) كىبة الزحيلي، 
 .الرابعة

 الزرقاني شرح ،(ـََِِ) ماؼبصر  ؿبمد، بن أضبد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاين،
 .ٓج العلمية، الكتب دار: بَتكت. خليل سيدي مختصر على

 في التعثر من وحمايتها المديونية ضمان ،(ـََِٗ) دسوقي كامل صبحي السميدم،
 .للنشر اعبديدة اعبامعة دار: اإلسكندرية. اإلسالمي الفقو

 دار: بَتكت. مدنيال القانون شرح في الوسيط ،(ـَُٕٗ)  الرزاؽ عبد السنهورم،
 .َُج ،ُط، العريب، الًتاث احياء

. اإلسالم ضوء في المعاصرة المالية المعامالت ،(ـََِِ)  ؿبمد  الدين الكيب،سعد
 . ُط اإلسبلمي، اؼبكتب: بَتكت

 إعبلـ زىراء: القاىرة. أفريقيا غرب في اإلسالمي الجهاد ،(ُٕٖٗ)  ؿبمد أضبد كاين،
 .ٕثقافية كرقة العريب،

: احملقق. الصغير الشرح على المسالك ألقرب السالك بلغة ،(قُُْٓ) أضبد كم،الصا
 اعبزء األكىل، الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت. شاىُت السبلـ عبد ؿبمد

 .الثالث

 -فرجينيا ىرندف،. الفقهاء لغة في اإلقتصادية المصطلحات معجم ،(ـُّٗٗ) ضباد نزيو
 .األكىل الطبعة اإلسبلمي، فكر عاؼبي دمعه: األمريكية اؼبتحدة الواليات
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 هنضة دار: القاىرة. الكرًن للقرآف الوسيط التفسير ،(ـُٕٗٗ) سيد ؿبمد طنطاكم،
 .األكىل اعبزء األكىل، الطبعة مصر،

دار سحنوف، : تونس. حامد العلويٍت:احملقق. كتاب األجوبة، (ـَََِ)ؿبمد بن سحنوف 
 .ُط

 مي ارة شرح ،(ـَََِ) اؼبالكي ؿبمد بن أضبد بن مدؿب اهلل عبد أبو الفاسي، ميَّارة
 اللطيف عبد: احملقق. واألحكام العقود نكت في الحك ام  تحفة على الفاسي
 ُج العلمية، الكتب دار: بَتكت. الرضبن عبد حسن

 التي الحكام بتحفة المسماة األرجوزة على شرح( ـَُٕٗ) ___________  
 اعبزء األكىل الطبعة الفكر، دار: بَتكت .اإلبرامو  الوثائق علم في مثيل لها ليس
 .األكؿ

. التفاوض على العقد دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، (ـَََِ) عبد البله، رجب كرًن 
 .دار النهضة العربية: القاىرة

 مصارف لدى المخاطر إدارة في الرىن َدورُ  ،(ـَُُِ) غيٍرغيدك، إبراىيم بن عثماف
 كاإلنسانية، الوحى العلـو كلية: ماليزيا -العاؼبية سبلميةاإل جامعة .اإلسالمية

 (.ـَُُِ) اؼباجستَت، رسالة أصولو، ك الفقو قسم

 شرح الباري فتح ،(قُّٕٗ) الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أضبد العسقبلين،
 .اؼبعرفة دار: بَتكت. عبدالباقي فؤاد ؿبمد: احملقق ،البخاري صحيح

 دار: اإلسكندرية. المرىون في العدل تصرفات ،(ـََِِ) قاسم، علي ؿبمد علي
 .األكىل الطبعة اعبديدة، اعبامعة

، : درماف أيـي . السوداني المدنية المعامالت قانون شرح ،(ـُٓٗٗ)  صبلح ؿبمد عليُّ
 .األكىل اعبزء اإلسبلمية، درماف أيـي  جامعة
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. اإلسالمية نوكالب في والمداينات اإلئتمان ،(ـََِٖ) الفضيل عبد عادؿ عيد،
 .األكىل الطبعة اعبامعي، الفكر دار: اإلسكندرية

: احملقق ،خليل مختصر لشرح الجليل منح ،(قُِْْ) ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد عيلىيش،
 اعبزء األىل، الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت. السبلـ عبد اعبليل عبد

 .اػبامس

 لتشريعات تطبيقات مع للقانون ةالعام النظرية في الوسيط( ـََُِ) بوضياؼ، عمار
 .ُط الثقافة، دار: عماف. عربية

 مؤسسة: بَتكت. وأدلتو المالكي الفقو مدونة ،(ََِٔ) الرضبن عبد الصادؽ الغرياين،
 .الرياف

 ؿبمد اهلل عبد أيب الدين مشس اإلماـ ابن إبراىيم الوفاء أيب الدين برىاف فرحوف، ابن
 ومناىج األقضية أصول في الحكام تبصرة ،(ـََُِ) اؼبالكي اليعمرم

 األكىل، الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت. مرعشلي صباؿ: احملقق. األحكام
 .ُج

 األزىرية، اؼبعرفة دار: اإلسكندرية. الرىن عقد أركان ،(ـََِّ) الدمراش زىراف فرج
 .األكىل الطبعة

 كلية: القاىرة. ةوالعيني الشخصية التأمينات ،(ـََِٖ)  عتماف علي ؿبمد الفقي،
 .األزىر جامعة – كالقانوف الشريعة

 ،المحيط القاموس ،(قُّْْ) الشَتازم يعقوب بن ؿبمد الدين ؾبد آبادم، الفَتكز
 . ّج ،ِط اؼبصرية، اغبسينية اؼبطبعة: القاىرة
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 اؼبصرم الصنهاجي الرضبن عبد بن ادريس بن أضبد العباس أيب الدين شهاب القراُب،
. الرضبن عبد أضبد إسحاؽ أيب: احملقق. المالكية فروع في ةالذخير  ،(ََِٖ)

 .السادس آّلد الثانية، الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت

. القرآن ألحكام الجامع ،(قُِْْ) األنصارم أضبد بن ؿبمد عبداهلل أبو القرطيب،
 .ْ-ّج ،ِط العلمية، الكتب دار: بَتكت. البدرم مصطفى سال: احملقق

 الفقو في التلقين ،(ـُٗٗٗ) البغدادم عليّْ  بن ؿبمد أبو الوىاب، عبد القاضي
 .األكىل الطبعة العلمية، الكتب دار: بَتكت. المالكي

 
 مذىب على المعونة ،(قُُْٖ) اؼبالكي نصر بن علي ؿبمد أيب الوىاب، عبد القاضي 

 ردا: بَتكت. الشافعي إظباعيل حسن ؿبمد حسن ؿبمد: احملقق. المدينة عالم
 .ِج ،ُط العلمية، الكتب

 اعبىٍيب: احملقق. الخالف مسائل نكت على اإلشراف ،(قَُِْ)__________ 
، ابن دار: بَتكت. طاىر بن  .ِـ ،ُط حـز

 عن التنوخي سعيد بن سحنون رواية الكبرى المدونة ،(س.د)األصبحي أنس بن مالك
 .رابعال اعبزء العلمية، الكتب دار: بَتكت. القاسم بن الرحمن عبد

: احملقق الشيباين، اغبسن بن ؿبمد بركاية مالك، اإلمام موطأ ،(ُُْٗ)_________ 
 اعبزء الثالثة، الطبعة للتجليد، بعينو فؤاد مؤسسة: بَتكت. الندكم الدين تقي

 . الثالث

 الرسالة مكتبة: عماف. اإلسالمي الفقو في اإلستدانة ،(قَُُْ) أبووبي، حسن ؿبمد
 .ُط اغبديثة،
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 الدولي القانون في الدولية المعاىدات على التحفظ ،(ـُٖٔٗ)  الغٍت عبد ،ؿبمود
 .األكىل الطبعة العريب، اإلرباد دار: القاىرة. اإلسالمية والشريعة العام

 دار: بَتكت. واألصولية الفقهية بالتعريفات البرية إتحاف ،(قُِْْ)  وبي مراد،
 .األكىل الطبعة العلمية، الكتب

 اؼبعارؼ، منشأة: اإلسكندرية. ئتمان لإل العامة النظرية ،(ـََِٓ) سُتح ؿبمد منصور،
 .األكىل الطبعة

 اعبديدة، اعبامعة دار: اإلسكندرية. القانون نظرية ،(ـََِٗ) ____________ 
 .األكىل الطبعة

 الصادؽ كؿبمد الوىاب، عبد ؿبمد أمُت: احملقق. العرب لسان ،(ـُٗٗٗ) منظور ابن
 :بَتكت العبيدم،

 .ّْٗ – ّْٖص ،ٓج ،ِط العريب، الًتاث إحياء دار

. موسع ثالثي واقتصادي قانوني قاموس المحاكم لغة ،(ـََِٓ)  صبلح لُت مطر،
 .ُط اغبقوقية، اغبليب منشورات: بَتكت

 اؼبكتيب، دار: دمشق. اإلسالمي الفقو في العقد ضمان ،(ـََِٕ) قبدات ؿبمد احملمد،
 .األكىل الطبعة

. ِ- ُ الصفحة ،َِٕٓ: العدد. االلكًتكنية االقتصادية صحيفة أضبد، عمار موىوب،
 .النيجر – نيامي ،ََِٖ/َّ/ ُٔ: التاريخ

 العربية للدكؿ االقتصادية اؼبؤشرات"  األفريقي، العريب االقتصادم التكامل موسوعة
 . "النيجر مؤشرات: كاألفريقية

ٔ/ْ/َُِِon  , ْٗ=?aspx.details/pgs/com.enaraf.www://http 

http://www.enaraf.com/pgs/details.aspx?=49
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