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األوىل : انتفاع املرهتن ابلعني املرىونةاحملاضرة   

 أوال تعريف الرىن :

تعريف الرىن: الرىن لغة: إما الثبوت والدوام، يقال: ماء راىن أي راكد، وحالة راىنة: أي 
[ أي 47/ 83اثبتة. وإما احلبس واللزوم، قال تعاىل: }كل نفس مبا كسبت رىينة{ ]ادلدثر:

أن يف احلبس معىن الدوام والثبوت، فأحد ادلعنيٌن تطور للمعىن اآلخر،  زلبوسة. والظاىر
والظاىر أن ادلعىن األول ىو احلبس؛ ألنو ادلعىن ادلادي. وعلى كل حال، فادلعىن الشرعي ذو 
صلة ابدلعىن اللغوي، وقد يطلق الرىن لغة على الشيء ادلرىون: وىو ما جعل وثيقة للدين، 

دلددر.من ابب تسمية ادلفعول اب  

حبس شيء حبق ديكن استيفاؤه منو، أي جعل عٌن ذلا قيمة مالية يف وعقد الرىن شرعاً : 
نظر الشرع وثيقة بدين حبيث ديكن أخذ الدين كلو أو بعضو من تلك العٌن. أو ىو عقد 

وثيقة مبال، أي عقد على أخذ وثيقة مبال، ال بذمة شخص، فامتاز عن الكفالة؛ ألن التوثق 
أي متوثق هبا، فقد توثق « وثيقة»كون بذمة الكفيل، ال مبال يقبضو الدائن، ومعىن هبا إمنا ي

الدين وصار مضموانً زلكماً ابلعٌن ادلرىونة، وكون الوثيقة ذات قيمة مالية إلخراج العٌن 
 النجسة وادلتنجسة بنجاسة ال ديكن إزالتها، فإهنا ال جيوز أن تكون وثيقة للدين.

جعل »:م: جعل عٌن وثيقة بدين يستو ى منها عند تعذر وفائو. وقوذل:م بقوذل  الشافعيةوعرفو 
يفيد عدم جواز رىن ادلنافع؛ ألهنا تتلف فال حيدل هبا استيثاق« عٌن  

أبنو: ادلال الذي جيعل وثيقة ابلدين ليستو ى من مثنو إن تعذر استيفاؤه شلن  وعرفو احلنابلة
 ىو عليو.

: أبنو شيء متموَّل يؤخذ من مالكو، توثقاً بو، يف دين الزم، أو صار إىل  املالكية وعرفو
اللزوم، أي أنو تعاقد على أخذ شيء من األموال عيناً كالعقار واحليوان والعروض )السلع(، 



أو منفعة، على أن تكون ادلنفعة معينة بزمن أو عمل، وعلى أن حتسب من الدَّين. وال بد من 
كثمن مبيع، أو بدل قرض، أو قيمة متلف، أو صائراً إىل اللزوم، كأخذ   أن يكون الدين الزماً 

.رىن من صانع أو مستعًن، خوفاً من ادعاء ضياع، فيكون الرىن يف القيمة على ما يلزم  

 

 اثنيا : مشروعية الرىن 

[.3/ 338فقولو تعاىل: }وإن كنت:م على سفر ومل جتدوا كاتباً فرىان مقبوضة{ ]البقرة:  

، إلطالق مشروعيتو سفر، خالفاً جملاىد والظاىرية تفاق الفقهاء جائز يف احلضر والوالرىن اب
يف السنة، وذكر السفر يف اآلية خرج سلرج الغالب، لكون الكاتب يف ادلاضي غًن متوافر يف 

 السفر غالباً، وال يشرتط أيضاً عدم وجود الكاتب، لثبوت جوازه يف السنة مطلقاً. واآلية
 أرادت إرشاد الناس إىل وثيقة ميسَّرة ذل:م عند فقدان كاتب يكتب ذل:م الدين.

أن رسول هللا صّلى هللا عليو وسل:م »وأما السنة: فروى البخاري ومسل:م عن عائشة اهنع هللا يضر 
رىن رسول هللا صّلى »وعن أنس قال:  « طعاماً، ورىنو درعاً من حديداشرتى من يهودي 
«اً عند يهودي ابدلدينة، وأخذ منو شعًناً ألىلوهللا عليو وسل:م درع  

 اثلثا: انتفاع املرهتن ابلعني املرىونة

ما ورد من  يرى اجلمهور غًن احلنابلة: أنو ليس للمرهتن أن ينتفع بشيء من الرىن. ومحلوا
جواز االنتفاع ابحمللوب وادلركوب مبقدار العلف على ما إذا امتنع الراىن من اإلنفاق على 

الرىن، فأنفق عليو ادلرهتن، فلو االنتفاع مبقدار علفو. واحلنابلة جييزون االنتفاع للمرهتن ابلرىن 
ديل ادلذاىب كما أييت:. وتفا يعلفو وينفق عليو إذا كان حيواانً، فلو أن حيلبو ويركبو بقدر م  



سكىن وال لبساً  : ليس للمرهتن أن ينتفع ابدلرىون استخداماً وال ركوابً وال قال احلنفية - 1
وال قراءة يف كتاب، إال إبذن الراىن؛ ألن لو حق احلبس دون االنتفاع. فإن انتفع بو، فهلك 

 يف حال االستعمال يضمن كل قيمتو، ألنو صار غاصباً.

اىن للمرهتن يف االنتفاع ابدلرىون، جاز مطلقاً عند بعض احلنفية. ومنه:م من منعو وإذا أذن الر 
مطلقاً؛ ألنو راب أو فيو شبهة الراب، واإلذن أو الرضا ال حيل الراب وال يبيح شبهتو. ومنه:م من 
فدل فقال: إن شرط االنتفاع على الراىن يف العقد، فهو حرام؛ ألنو راب، وإن مل يشرط يف 

جائز؛ ألنو تربع من الراىن للمرهتن. واالشرتاط كما يكون صرحياً، يكون متعارفاً، العقد، ف
 وادلعروف كادلشروط.

وىذا التفديل ىو ادلتفق مع روح الشريعة، والغالب من أحوال الناس أهن:م عند دفع القرض 
كادلشروط، إمنا يريدون االنتفاع، ولواله دلا أعطوا الدراى:م، وىذا مبنزلة الشرط؛ ألن ادلعروف  

.وىو شلا يُعٌنّن ادلنع، كما قال ابن عابدين  

فقالوا: إذا أذن الراىن للمرهتن ابالنتفاع أو اشرتط ادلرهتن ادلنفعة، جاز  وفصل املالكية -9
إن كان الدين من بيع أو شبهة )معاوضة(، وعينت ادلدة أبن كانت معلومة، للخروج من 

رة، وىو جائز. واجلواز كما قال الدردير أبن أيخذ اجلهالة ادلفسدة لإلجارة، ألنو بيع وإجا
ادلرهتن ادلنفعة لنفسو رلاانً، أو لتحسب من الدين على أن يعجل دفع ابقي الدين. والجيوز 

إن كان الدين قرضاً )سلفاً(؛ ألنو قرض جر نفعاً. وال جيوز االنتفاع يف حالة القرض إن تربع 
ها النيب صّلى ادلرهتن؛ ألهنا ىدية مداين، وقد هنى عنالراىن للمرهتن ابدلنفعة أي مل يشرتطها 

.هللا عليو وسل:م   

ليس للمرهتن أن ينتفع ابلعٌن ادلرىونة لقول النيب كاملالكية إمجااًل:   وقال الشافعية  -8
قال « غرمو ال يغلق الرىن من صاحبو، الذي رىنو، لو غنمو وعليو»صّلى هللا عليو وسل:م: 



الشافعي: غنمو: زايداتو. وغرمو: ىالكو ونقدو. وال شك أن من الغُن:م سائر وجوه االنتفاع. 
 وىذا رأي ابن مسعود.

فإن شرط ادلرهتن يف عقد القرض ما يضر الراىن، كأن تكون زوائد ادلرىون أو منفعتو لو، أي 
تعاىل، فهو  كل شرط ليس يف كتاب هللا»للمرهتن، بطل الشرط، والرىن يف األظهر، حلديث 

وأما بطالن الرىن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الذي يضر ادلرهتن «. ابطل
 نفسو.

أما إن كانت ادلنفعة مقدرة أو معلومة، وكان الرىن مشروطاً يف بيع، فإنو يدح اشرتاط جعل 
ًنه: ادلنفعة للمرهتن؛ ألنو مجع بٌن بيع وإجارة يف صفقة، وىو جائز. مثل أن يقول شخص لغ

بعتك حداين مبئة بشرط أن ترىنين هبا دارك، وأن تكون منفعتها يل سنة، فبعض احلدان 
 مبيع، وبعضو أجرة يف مقابلة منفعة الدار.

فإن مل يكن االنتفاع مشروطاً يف العقد، جاز للمرهتن االنتفاع ابلرىن، إبذن صاحبو، ألن 
وليس يف اإلذن تضييع حلقو يف  الراىن مالك، ولو أن أيذن ابلتدرف يف ملكو دلن يشاء،
 ادلرىون؛ ألنو ال خيرج عن يده، ويبقى زلتبساً عنده حلقو.

فقالوا يف غًن احليوان: ما ال حيتاج إىل مؤنة )قوت( كالدار وادلتاع وحنوه، ال  وأما احلنابلة 
، فليس جيوز للمرهتن االنتفاع بو بغًن إذن الراىن حبال؛ ألن الرىن ومنافعو ومناءه ملك الراىن

لغًنه أخذىا بغًن إذنو، فإن أذن الراىن للمرهتن يف االنتفاع بغًن عوض، وكان دين الرىن من 
قرض مل جيز؛ ألنو قرض جر منفعة، وذلك حرام، قال أمحد: أكره قرض الدور وىو الراب 

تفع ال ين»وعبارهت:م يف ادلوضوع:  احملض، يعين إذا كانت الدار رىناً يف قرض ينتفع هبا ادلرهتن.
وإن كان «. ادلرهتن من الرىن بشيء، إال ما كان مركوابً أو زللوابً، فًنكب وحيلب بقدر العلف

 الرىن بثمن مبيع، أو أجر دار أو دين غًن القرض، فأذن لو الراىن يف االنتفاع، جاز، أي 

 



كان االنتفاع بعوض ىو أجر ادلثل من غًن زلاابة، جاز يف   وإن ولو مع احملاابة يف األجرة.
القرض وغًنه، لكونو مل ينتفع ابلقرض، بل ابإلجارة. وإن حاابه ال جيوز يف القرض، وجيوز يف 

 غًنه.

: أن االنتفاع إن كان بعوض جاز يف القرض وغًنه إن كان يف ادلذىب احلنبلي  واخلالصة
جيوز يف القرض، وإذا انتفع ادلرهتن من غًن إذن الراىن،  أبجر ادلثل، وإن كان بغًن عوض ال

 حسب من دينو.

وأما احليوان: فيجوز للمرهتن أن ينتفع بو إن كان مركوابً أو زللوابً، على أن يركب وحيلب، 
الظهر »ودليله:م احلديث السابق:  بقدر نفقتو، متحرايً العدل يف النفقة، وإن مل أيذنو الراىن

كان مرىوانً، ولَبن الدَّر ُيشرب بنفقتو إذا كان مرىوانً، وعلى الذي يركب يركب بنفقتو إذا  
مجلة خربية يف معىن اإلنشاء مثل: « الظهر يركب، والدر يشرب»ومجلة « ويشرب النفقة

[، وألن التدرف معاوضة، وادلعاوضة 3/ 388}والوالدات يرضعن أوالدىن{ ]البقرة:
ابن القي:م يف أعالم ادلوقعٌن: ال ضرورة إىل ادلساواة بٌن تقتضي ادلساواة بٌن البدلٌن.لكن قال 

 البدلٌن؛ ألن الشارع ساوى بينهما، ويعسر علينا أمر ادلوازنة بٌن الركوب واللَب وبٌن النفقة.

ومل يعمل اجلمهور هبذا احلديث، وقالوا: إنو حديث ترده أصول وآاثر صحيحة. ويدل على 
ال يغلق الرىن من صاحبو »، وحديث: «ًن إذنوال حتلب ماشية امرئ بغ»نسخو حديث: 

أبن السنة أصل، فكيف تردىا وأجاب احلنابلة:  «.الذي رىنو، لو غنمو وعليو غرمو
 األصول؟! وأما احلديث الناسخ فهو عام، وحديث الرىن خاص، فيكون اخلاص مقيداً لو.

وأرى األخذ هبذا االستثناء الوارد عند احلنابلة؛ ألن احلديث صحيح. وفيما عداه القول 
 الراجح ىو ما عليو اتفاق ادلذاىب، بدليل أن احلنابلة قالوا:

إن شرط يف الرىن أن ينتفع بو ادلرهتن، فالشرط فاسد؛ ألنو ينايف مقتضى الرىن، وأما الرىن 
ما قال الشافعية.يف البيع فجائز ألنو بيع وإجارة ك  



 احملاضرة الثانية  :القضاء ابليمني مع الشاىد 

ذا أقام ادلدعي شاىداً، وعجز عن تقدمي شاىد آخر وحلف مع شاىده، ىل يقضى بو إ
 بشاىده وديينو؟

: ال يقضى ابلشاىد الواحد مع اليمٌن يف شيء، لقولو تعاىل: قال احلنفية  - 1
 يكوان رجلٌن، فرجل وامرأنان شلن ترضون من }واستشهدوا شهيدين من رجالك:م، فإن مل

/ 3[ وقولو سبحانو: }وأشهدوا ذوي عدل منك:م{ ]الطالق:3/ 333الشهداء{ ]البقرة:
[ طلب القرآن الكرمي إشهاد رجلٌن أو رجل وامرأتٌن، فقبول الشاىد الواحد وديٌن 56

لكرمي ال جيوز إال ادلدعي زايدة على النص، والزايدة على النص نسخ، والنسخ يف القرآن ا
 مبتواتر أو مشهور، وليس ىناك واحد منهما

ولكن اليمٌن على »واستدلوا ابلسنة أيضاً بقولو صّلى هللا عليو وسل:م فيما رواه مسل:م وأمحد: 
وقال صّلى هللا عليو « البينة على ادلدعي، واليمٌن على من أنكر»ويف لفظ « ادلدعى عليو
(.1)« شاىداك أو ديينو»وسل:م دلدٍع:   

فاحلديث األول أوجب اليمٌن على ادلدعى عليو، فلو جاز القضاء بشاىد وديٌن ادلدعي، دلا 
إنو يف ىذا احلديث ويف احلديث الثاين جعل  بقيت اليمٌن واجبة على ادلدعى عليو. مث

الرسول عليو الدالة والسالم جنس اليمٌن حجة للمنكر، فإن قبلت ديٌن ادلدعي، مل يكن 
وكذلك تضمن احلديث الثاين قسمة وتوزيعاً بٌن  مجيع أفراد اليمٌن على ادلنكرين.

واحلديث الثالث  يو.ادلتخاصمٌن، والقسمة تنايف اشرتاك اخلدمٌن يف أمر وقعت القسمة ف
خًن ادلدعي بٌن أمرين ال اثلث ذلما: إما البينة أو ديٌن ادلدعى عليو، والتخيًن بٌن أمرين دينع 

 جتاوزمها إىل غًنمها أو اجلمع بينهما.



: يقضى ابليمٌن مع الشاىد يف األموال، واستدلوا مبا ثبت عن وقال مجهور الفقهاء  -3
  .« و قضى بشاىد وديٌنأن»وسل:م:  النيب صّلى هللا عليو

قال الشافعي: وىذا احلديث اثبت ال يرده أحد من أىل العل:م لو مل يكن فيو غًنه، مع أن 
معو غًنه شلا يشده. وقال النسائي: إسناده جيد. وقال البزار: يف الباب أحاديث حسان، 

ٌن أصحها حديث ابن عباس وقال ابن عبد الرب: ال مطعن ألحد يف إسناده، وال خالف ب
 أىل العل:م يف صحتو.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 احملاضرة الثالثة : تضمني أصحاب احلرف

.الضمان عند الفقهاء على وجهٌن : ابلتعدي ، أو دلكان ادلدلحة ، وحفظ األموال    

 أوال : التضمني ابلتعدي 

فيجب على ادلكري ابتفاق ، واخلالف إمنا ىو يف نوع التعدي الذي يوجب فأما ابلتعدي : 
فمن ذلك اختالف العلماء يف القضاء فيمن اكرتى دابة إىل  ،يف قدره و ال يوجبو و ذلك أ

.ادلوضع الذي انعقد عليو الكراء  موضع ما فتعدى هبا إىل موضع زائد على  

اء الذي التزمو إىل ادلسافة ادلشرتطة ، ومثل كراء ادلسافة : عليو الكر فقال الشافعي ، وأمحد  
: رب الدابة ابخليار يف أن أيخذ كراء دابتو يف ادلسافة اليت  وقال مالكاليت تعدى فيها . 

: ال كراء عليو يف ادلسافة ادلتعداة ،  وقال أبو حنيفةتعدى فيها ، أو يضمن لو قيمة الدابة . 
  ذلا. ادلسافة ادلتعداة أنو ضامنوال خالف أهنا إذا تلفت يف 

 فعمدة الشافعي : أنو تعدى على ادلنفعة ، فلزمو أجرة ادلثل ، أصلو التعدي على سائر ادلنافع

وأما مالك فكأنو دلا حبس الدابة عن أسواقها رأى أنو قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهو 
عما تقتضيو األصول الشرعية ، وأما مذىب أيب حنيفة فبعيد جدا .ابلغاصب ، وفيو ضعف

 . واألقرب إىل األصول يف ىذه ادلسألة ىو قول الشافعي

 اثنيا : التضمني من جهة املصلحة وىم الصناع

جهة ادلدلحة فه:م الدناع ، وال خالف  وأما الذين اختلفوا يف ضماهن:م من غًن تعد إال من
عندى:م أن األجًن ليس بضامن دلا ىلك عنده شلا استؤجر عليو إال أن يتعدى ما عدا حامل 

وم لو بينة على ىالكو من الطعام ، والطحان ، فإن مالكا ضمنو ما ىلك عنده ، إال أن تق
.غًن سبب . 



دفوعة إليه:م ، فإهن:م اختلفوا يف ذلك ، أما تضمٌن الدناع ما ادعوا ىالكو من ادلدنوعات ادل
وقال أبو حنيفة : يضمنون ما ىلك عندى:م . فقال مالك ، وابن أيب ليلى ، وأبو يوسف 

ال يضمن من عمل بغًن أجر ، وال اخلاص ، ويضمن ادلشرتك ، ومن عمل أبجر . : 
، وقيل :  قوالن يف ادلشرتك . واخلاص عندى:م ىو الذي يعمل يف منزل ادلستأجر وللشافعي

ىو الذي مل ينتدب للناس ، وىو مذىب مالك يف اخلاص ، وىو عنده غًن ضامن ، 
ن ، وسواء عمل أبجر أو بغًن أجر وحتديل مذىب مالك على ىذا أن الدانع ادلشرتك يضم

، وإن كان قد اختلف عن علي يف ذلكوبتضمٌن الدناع قال علي وعمر    . 

بو الصانع ابملودع عنده ، والشريك ، والوكيل ، وعمدة من مل ير الضمان عليهم أنو ش
.ومن ضمنو فال دليل لو إال النظر إىل املصلحة وسد الذريعة وأجري الغنم   

وأما من فرق بني أن يعملوا أبجر أو ال يعملوا أبجر : فألن العامل بغري أجر إمنا قبض 
فاملنفعة لكليهما ،  املعمول ملنفعة صاحبو فقط ، فأشبو املودع ، وإذا قبضها أبجر

فغلبت منفعة القابض ، أصلو القرض والعارية عند الشافعي ، وكذلك أيضا من مل 
. ينصب نفسو مل يكن يف تضمينو سد ذريعة   

واألجًن عند مالك كما قلنا ال يضمن إال أنو استحسن تضمٌن حامل القوت وما جيري رلراه 
ابلتعدي ، وصاحب احلمام ال يضمن ، وكذلك الطحان ، وما عدا غًنى:م فال يضمن إال 

عنده ، ىذا ىو ادلشهور عنو ، وقد قيل : يضمن . وشذ أشهب فضمن الدناع ما قامت 
البينة على ىالكو عندى:م من غًن تعد منه:م وال تفريط ، وىو شذوذ ، وال خالف أن الدناع 

. ال يضمنون ما مل يقبضوا يف منازذل:م   

 



 ضمان عنه:م; ىلعلى ىالك ادلدنوع ، وسقط ال واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة
األجرة أم ال ، إذا كان ىالكو بعد إمتام الدنعة أو بعد متام بعضها ؟ فقال ابن  جتب ذل:م 

  القاس:م : ال أجرة ذل:م ، وقال ابن ادلواز : ذل:م األجرة

ضي عمل الدانع ووجو ما قال ابن ادلواز أن ادلديبة إذا نزلت ابدلستأجر فوجب أن ال دي
ووجو ما قال ابن القاس:م أن األجرة إمنا استوجبت يف مقابلة العمل ، فأشبو ذلك إذا ،  ابطال

ىلك بتفريط من األجًن ، وقول ابن ادلواز أقيس ، وقول ابن القاس:م أكثر نظرا إىل ادلدلحة; 
.ألنو رأى أن يشرتكوا يف ادلديبة  . 

: فقال مالك : ال ضمان عليو ،  ومن ىذا الباب اختالفهم يف ضمان صاحب السفينة
.وقال أبو حنيفة : عليو الضمان إال من ادلوج   

وأصل مذىب مالك : أن الدناع يضمنون كل ما أتى على أيديه:م من حرق ، أو كسر يف 
إال فيما كان فيو ادلدنوع ، أو قطع إذا عملو يف حانوتو ، وإن كان صاحبو قاعدا معو ، 

تغرير من األعمال ، مثل ثقب اجلواىر ، ونقش الفدوص ، وتقومي السيوف ، واحرتاق اخلبز 
عند الفران ، والطبيب ديوت العليل من معاجلتو ، وكذلك البيطار ، إال أن يعل:م أنو تعدى 

.فيضمن حينئذ  

فال شيء عليو يف النفس  ، وكان من أىل ادلعرفة وأما الطبيب وما أشبهو إذا أخطأ يف فعلو
، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث ويف مالو فيما دون الثلث . وإن مل يكن من أىل ادلعرفة 

.فعليو الضرب ، والسجن ، والدية ، قيل : يف مالو ، وقيل : على العاقلة  

 

  


