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ABSTRACT  

Investing in a Monetary Pledge Guarantee Contract: A Jurisprudential Analytical 

Study of the Libyan Civil Law 

This study is about the subject of investing and monetary pledge guarantee contract 

through benefiting from the pledged money. The problem of the study is focused on 

the obstacles surrounding investing pledged money and turning it into an asset and a 

form of profit although its main purpose was guaranteeing the return of the debt. The 

study aims to define the monetary pledge guarantee contract and the right to invest 

the pledged money in order to save debts from the surrounding dangers of being 

invested in none-intended purposes. The researcher used the inductive, analytical 

approach to collect jurisprudential and legal opinions and then analyze it based on 

the collected data. The research concludes that the main purpose of the pledged 

money is for it to be utilized it in what it was originally allocated to and in accordance 

with the nature of giving and receiving. Furthermore, the basics of monetary 

investments of pledged money must be carried out in accordance with the main 

purpose of the monetary pledge guarantee contract and in a way that proves and 

strengths the original contract as well as guarantee the right outcomes.  

Key words: Investment, Pledge Contract, Pledged Money, Islamic Jurisprudential 

Commandments, Libyan Civil Law. 
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 ملخص ال

 
الدراس  حول موضوع االستثمار يف عقد الضمان العيين الرهن عن طريق االنتفاع باملال املرهون، وترتكز تتةلخص هذه 

مشكةل  الدراس  يف املعوقات احمليط  باستثمار املال املرهون من جعةله مقصداً ووسيةلً  لةلربح والفائدة بعد ما كان مقصده 
ملال لتعريف بعقد الضمان العيين الرهن، وأحقي  االستثمار يف ااالستيثاق وضمان الّدْين، وهتدف الدراس  إىل بيان ا

املرهون، وذلك من أجل احملافظ  عةلى الديون من املخاطر احمليط  هبا عن طريق استثمار املال املرهون يف غري مقصده، 
يةلها وفق املعطيات، ةلحيث استخدم الباحث املنهج االستقرائي، والتحةليةلي، وذلك جبمع اآلراء الفقهي  والقانوني  مث حت

وخةلص البحث إىل أن املقصد من املال املرهون هو استغالله فيما خصص له وفقاً لطبيع  القبض والتسةليم فيه، وكما أن 
مقومات االستثمار األساسي  لةلمال املرهون ينبغي أن تكون وفقاً لةلمقصد والغرض األساسي لعقد الضمان العيين الرهن 

 عقد األصةلي وضمان تنفيذ آثاره عةلى الشكل الصحيح.مبا يثبت ويقوي موجب ال
 االستثمار، عقد الرهن، املال املرهون، أحكام الفقه اإلسالمي، القانون املدين الةلييب. الكلمات الدالّة:
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 مقدمة:

تتمثل قيم  عقد الضمان العيين الرهن فيما شرع له من حاج  الناس إليه وعدم استغنائهم عنه؛ لغرض التوثيق لةلديون، 
فهو حيقق مصاحل كل من املدين   )الراهن(، والدائن )املرهتن(، وأيضًا يعمل عةلى حفظ األموال عن طريق اجلحود، 

ظ   احملتاجني إليها، ويذكر العاقدين عند السهو والنسيان من أجل احملافواإلنكار هبا، وأيضاً يعمل عةلى تداول األموال بني
 عةلى مصاحل الناس يف احلال واملآل. 

وبالتايل، فإن االستثمار، أو االنتفاع باملال املرهون مبا يعود بالنفع والفائدة عةلى الشخص املنتفع قد حيوطه الكثري من 
ن خيرج عن املقصد الشرعي له، وينتقل إىل مقصد االستثمار والربح بعد ما كااملعوقات اليت جتعل من العقد أحياناً أن 

مقصده االستيثاق وضمان الّدْين، وخصوصاً إذا كان عقد الرهن ال يتم إالّ بالقبض، أو التسةليم لةلمال املرهون، وما دام 
د، هل ستثمار، أو االنتفاع هبذا العقاألمر عةلى هذا النحو؛ فهذا يقودنا إىل السؤال احملوري وهو: من الذي حيق له اال

 هو املدين الراهن باعتباره املالك لةلمال املرهون، أو الدائن املرهتن باعتباره احلائز عةلى املال املرهون؟.
 أهمية الدراسة:

ظ  عةلى املال من فتتمثل أمهي  الدراس  يف إثراء املزيد من املعرف  وإبراز دور وأمهي  املال املرهون يف اسرتداد الديون، واحملا
 الضياع، وإمنا حيصل ذلك حببس املال املرهون عةلى الدوام؛ ليتحقق معىن التوثق يف عقد الضمان العيين الرهن.

 أهداف الدراسة:
 تظهر أهداف الدراس  يف اآليت:

 بيان حقيق  عقد الضمان العيين الرهن يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب. – 1
  استثمار املال املرهون عند املدين والدائن يف احملافظ  عةلى املال من املخاطر احمليط  بيان مقومات أحقي – 2

 باستثمار املال املرهون يف غري مقصده.
 ما مدى توافق تطبيق القانون الةلييب مع أحام الفقه اإلسالمي يف االنتفاع باملال املرهون. – 3

 مناهج الدراسة:

 املنهج املستخدم له صةل  باملنهج االستقرائي، والتحةليةلي، وذلك عةلى النحو التايل:اقتضت طبيع  الدراس  أن يكون 

 وذلك جبمع آراء الفقهاء والقانونيني من مصادرهم املستمدة ملوضوع البحث؛ لتحديد عناصر  المنهج االستقرائي:
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 .70 – 68، ص 10(  ابن عابدين، رد احملتار عةلى الدر املختار شرح تنوير األبصار، ج 1)
 .304، 303، ص 3(  الدردير، الشرح الصغري، ج 2)

 

 البحث.

 وذلك بتحةليل املعةلومات، واألدل ؛ لةلوصول لةلمقصد الشرعي من املال املرهون. المنهج التحليلي:
 تقسيم الدراسة:

 اقتضت طبيع  الدراس  أن تكون يف مقدم ، ومبحثني، وذلك عةلى النحو التايل:
 ةلييب.لحقيق  عقد الضمان العيين الرهن وشروط انعقاد املال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون ا المبحث األول:
 مقومات االستثمار باملال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب. المبحث الثاني:

 النتائج والتوصيات.
 المبحث األول

 حقيقة عقد الضمان العيني الرهن وشروط انعقاد المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون الليبي
 في اللغة واالصطالح الفقهي والقانوني:المطلب األول: مفهوم عقد الضمان العيني الرهن 

 مفهوم الرهن في اللغة:
الّرْهُن مأخوذ من مصدر رهن، وقد قال ابن سيدة: الّرْهُن هو ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه, يقال: 

هنه, وكل شيء حيتبس : دفعته إليه لري َرَهْنُت فالنا دارا َرْهناً َواْرهَتنته إذا أخذه رهنا, واجلمع رُهون ورهان، وأرهنته الثوب
 به فهو رهين  ومرهتن , وارهتن منه رهناً: أي أخذه.

 مفهوم عقد الرهن في االصطالح الفقهي:
لةلفقهاء يف تعريف عقد الرهن عدة تعاريف، وهذا يكون تبعاً الختالف آرائهم يف ما يتعةلق بأركان عقد الرهن، وشروطه، 

فيما بني الفقهاء، وبيان هذه التعاريف عةلى حسب كل مذهب يكون عةلى النحو  وبعض األحكام مما هو حمل خالف
 التايل: 

 .   (1)هو حبس الشيء املايل حبق ميكن استيفاؤه منه كالدْين  فقد عرَّف الحنفية الضمان العيني الرهن بأنه:
 .(2)هو شيء متموَّل ُأخَذ من مالكه توثقا به يف دين الزم، أو صائر إىل الةلزوم  الرهن بقولهم: وعرَّف المالكية
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 .263، 262، ص 3؛ اجلمل، حاشي  اجلمل عةلى شرح املنهج، ج 234، ص 4(  األنصاري، هناي  احملتاج، ج 3)
 .74، ص 2فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ج ( ابن قدام ، الكايف يف 4)
 . 268، ص  10( السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج 5)
 .278؛ غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 202( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 6)
 .351( شهاب، أساسيات القانون واحلق، ص 7)

 
 .      (3)هو جعل عني مال متمول  وثيق  بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه  بقولهم: وعرَّفه الشافعية

 .   (4)املدين هو املال جيعل وثيق  بالدْين املستوىَف منه إن تعذر وفاؤه من  وعرَّفه الحنابلة بأنه:
ويتبني من هذه التعريفات املشار إليها سابقًا لعقد الضمان العيين الرهن بأهنا قد اشتمةلت عةلى معىن الضمان العيين 
بالصف  الشامةل  لعقد الرهن، وبالتايل ميكن أن يكون التعريف املختار لعقد الرهن هو كما عرفه الشافعي  بقوهلم: " هو 

 وثيق  بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه ".جعل عني مال متمول  
 مفهوم عقد الرهن في القانون المدني الليبي:

يطةلق عقد الرهن يف القانون الةلييب عةلى الرهن اإلتفاقي، ويقصد به نوعان رئيسيان، ومها: الرهن الرمسي، والرهن احليازي، 
 وحقيق  هذين النوعني تكون عةلى النحو التايل: 

 الرهن الرسمي: أواًل: مفهوم عقد
يعرف عقد الرهن الرمسي يف القانون املدين الةلييب بأنه: عقد به يكسب الدائن عةلى عقار خمصص لوفاء دينه حقا عينياً، 

عقار حبيت يكون له مبقتضاه أن يتقدم عةلى الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتب  يف استيفاء حقه من مثن ذلك ال
 .(5)يف أي يد يكون 

حيث يعترب عقد الرهن الرمسي من العقود الشكةلي  اليت تتم وال ترتب آثارها مبجرد الرتاضي، وإمنا ال بد من إجرائها يف 
شكل معني، فهو ال تنعقد إاَل بورق  رمسي  وفقاً ألحكام النظام العقاري أمام موثق قانوين، واملقصود هبذه الورق  الرمسي  

( بقوهلا: " الورق  الرمسي  هي اليت يثبت فيها 1/ 377هبا هي كما نصت عةليها املادة: ) اليت ال ينعقد الرهن الرمسي إالَ 
موظف عام، أو شخص مكةلف خبدم  عام  ما مت عةلى يديه، أو ما تةلقـاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً لألوضاع القانوني  

ن، ار حمل الرهن يعترب ضامن لكل الّديْ ، وكذلك فهو عقد غري قابل لةلتجزئ ، فالعق(6)ويف حدود سةلطته واختصاصه " 
 .(7)وكل جزء من الّدْين مضمون من العقار كةله 
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 . 279( غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 8)
 .279غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص  (9)
 . 210( دسوقي، النظري  العام  لةلقانون واحلق، ص 10)
 . 276( غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 11)

 
 ثانياً: مفهوم عقد الرهن الحيازي:

يعرف عقد الرهن احليازي يف القانون الةلييب بأنه: التزام شخص مبقتضى عقد ضماناً لدين عةليه، أو عةلى غريه بأن يسةلم 
إىل الدائن، أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان شيئًا يرتتب عةليه لةلدائن حقًا عينيًا خيوله حبس الشيء حلني استيفاء الدْين، 

 .(8)والتالني له يف املرتب  يف اقتضاء حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون حبيث يتقدم عةلى الدائنني العاديني 
 حيث يعترب عقد الرهن احليازي رهناً اتفاقياً  كالرهن الرمسي ، ينشأ مبقتضى عقد رضائي تباديل بني الدائن املرهتن واملدين

بني املتعاقدين  ي مبجرد التبادل باإلجياب والقبولالراهن ، ويرتب عةلى عاتق كل منهما التزامات ، وينعقد هذا العقد الرضائ
(9) . 

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نعرف عقد الضمان العيين الرهن مبعىن شامل بأنه: الضمان العيين الذي حيصل عةليه الدائن 
ل احبق شخصي، ويكون ضمانًا عينياً تبعياً، ومبقتضى هذا الضمان يكون لةلدائن أن حيصل عةلى ضمان خاص عةلى م

من أموال مدينه، ويعطي هذا الضمان احلق لصاحبه يف تتبع الشيء الضامن والتنفيذ عةليه يف أي يد يكون، كما يعطيه 
أيضاً احلق يف التقدم عةلى غريه من الدائنني العاديني، وعةلى غريه من الدائنني املتمثةلني يف الضمان اخلاص التاليني له يف 

 .(10)املرتب  
يين الرهن بوصف التبعي ؛ ألنه ال يوجد مستقل بذاته، وإمنا يوجد تابع لدْين شخصي من أجل ويوصف عقد الضمان الع

ضمان الوفاء به، وحينئٍذ مىت انقضى الّدْين بالوفاء به، أو حىت لو وقع البطالن ينقضي الضمان العيين أيضاً تبعاً النقضاء 
 .(11)الّدْين 

 الفقه اإلسالمي والقانون الليبي: المطلب الثاني: شروط انعقاد المال المرهون في
يقصد باملال املرهون بأن يكون مااًل متقومًا بشرط أن يكون حتث حيازة الدائن املرهتن، وذلك لضمان استيفاء العقد 
 األصةلي أي احلق الذي رهن من أجةله، وتتضح شروط انعقاد املال املرهون يف الفقه اإلسالمي والقانون الةلييب وفق التايل:

 : شروط المال المرهون في الفقه اإلسالمي:أوالً 
 يرد عقد الضمان العيين الرهن يف الفقه اإلسالمي عةلى العقار، واملنقول، فهو إما أن يكون املال املرهون متعةلق برهن 
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؛ مجع ، 812، ص 2؛ القرطيب، الكايف يف الفقه املالكي، ج 432، ص 5؛ نظام، الفتاوى اهلندي ، ج 135، ص 2( الكساين، بدائع الصنائع، ج 12)
؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، 284، ص 3؛ النووي، روض  الطالبني، ج 45، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 115، ص 3الكواكب الدري ، ج 

 . 108، 107، ص 2ج 
 .1( الطالق، من اآلي : 13)
 . 72، ص 10( ابن عابدين، رد احملتار، ج 14)
 . 274، ص 5، ج 1( املوسوع  العةلمي  العمةلي  لةلبنوك اإلسالمي ، مج 15)
 . 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 16)
 .281( البقرة، من اآلي : 17)
 .282( البقرة، من اآلي : 18)

 
 العقار، وإما أن يكون متعةلق برهن املنقول، ويشرتط يف صح  املال املرهون هبذين النوعني ما يةلي:

 ن يكون املال املرهون مما يصح بيعه:أ الشرط األول:
ومما ال شك فيه أن العني املرهون  تعترب مااًل عند مجيع الفقهاء؛ ألنه  ال خالف عند مجهور الفقهاء يف أنه يشرتط يف 

اهن ر أن كون املال املرهون مما  يصح بيعه بكونه ممن جيوز االنتفاع بثمنها عن طريق بيعها وإيفاء الدْين منها عند تعذر ال
 .(12)من دفع الثمن 

وهذه الثمرة ال تكون واضح  املعىن يف احلفاظ عةلى أموال الناس وعدم أكةلها بالباطل بدليل قوله تعاىل: ﴿ َوَمْن يَـّتَـَعدَّ 
قدورًا عةلى م، إالَّ يف حال  توفر الشروط املستحق  لةلبيع يف العني املرهون  من كوهنا (13)ُحُدوَد اهلِل فـََقْد ظةََلَم نـَْفَسُه ﴾ 

 تسةليمها، ومعةلوم  لةلمتعاقدين؛ وذلك النتفاء وقوع الغرر بني الراهن واملرهتن.
 .(14)أن يكون املرهون حموزاً ال متفرقاً، واحملوز مبعىن أن يكون املال معةلوماً حبيث  ميكن حيازته  الشرط الثاني:

، ولكن اع، ورتبوا عةلى ذلك عدم جواز رهن املشاعوهذا الشرط اشرتطه احلنفي ، وقالوا بأنه ال يتصور قبض اجلزء املش
 .(15)باقي املذاهب جتوز رهن املشاع 

 .(16)أن يكون املرهون مفرغاً ال مشغواًل حبق الراهن، واملفرغ: هو الذي ال يكون مشغوال حبق غريه  الشرط الثالث:
أن املال املرهون جيب أالَّ يتقدم عةلى الّدْين؛ ألنه تابع لةلدْين فال يتقدم عةليه ، ويصح الرهن باحلــق بعــد  الشرط الرابع:

، (18)ـُبوَضٌ  ﴾ ، إىل قوله: ﴿ َفرَِهــٌن مَّقْ (17)ثبـوته لقول اهلل تعاىل: ﴿ يَأَيُـَّهـــــــــــــا الَِّذيَن َءاَمنُــــــــــــوْا ِإَذا َتَدايَنتُــم ِبَدْيٍن ....﴾ 
 فـدلت اآلي  عةلى أهنا جعةلت الرهن بداًل من كتاب  الّدْين، والكتاب  إمنا تكون بعد ثبوت احلــــــق ، وكذلك يصح الرهن 
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 .106، ص 2؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، ج 75، ص 2( ابن قدام ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ج 19)
 .106، ص 2؛ األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي، ج 322، ص 3( البهويت، كشاف القناع، ج 20)
 ( البهويت، املرجع نفسه؛ األشقر، املرجع نفسه.21)
 .409( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 22)
 .412( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 23)
 . 409( سةليمان، شرح القانون املدين، 24)
 . 191( السنهوري، الوجيز يف القانون الةلييب، ص 25)

 
 .(19)باحلق مع ثبوته ، وهو أن ُيشرتط الرهن يف عقد البيع، أو القرض؛ ألن احلاج  داعي  إليه 

، وهذا الشرط (20)أن يكون املال املرهون منجزاً، فال يصح كونه معةلقا عةلى أمر حيصل يف املستقبل  الشرط الخامس:
 مما ذهب إليه احلنابةل .

أن يكون املال املرهون معةلوماً عةلماً ينايف اجلهال  من حيث القدر، والصف ، واجلنس؛ ألن الرهن عقد  الشرط السادس:
 .(21)عةلى مال فاشرُتِط العةلم به 

 ياً: شروط المال المرهون في القانون المدني الليبي:ثان
فاملال املرهون يف القانون الةلييب خيتةلف عةلى حسب نوع الرهن االتفاقي، سواء كان عقد الرهن رمسياً، أو حيازياً، وبيان 

 ذلك عةلى النحو التايل:
 شروط المال المرهون في عقد الرهن الرسمي: - 1

يرد عقد الرهن الرمسي عةلى العقار فقط، وال يَرُِد عةلى غريه من املنقول، ويشرتط يف املال املرهون العقار ثالث  شروط، 
 وهي: 

 .(22)أن يكون الشيء املرهون مااًل عقارياً جيوز التعامل فيه وبيعه باملزاد العةلين  الشرط األول:
 .(23)أن يكون العقار معيناً بالذات تعييناً دقيقاً، سواء من حيـث طبيعته، أو من حيث موقعه  الشرط الثاني:

وهذا الشرط يهدف إىل محاي  املدين الراهن حىت ال يقدم من عقاراته لةلرهن إاَل ما يكفي ألداء الدين املضمون، وأيضاً  
 من بني عقارات مدينهم، ومـا يرد عةلى كل عقار من رهون يهدف إىل محاي  دائنيه؛ ألنه حيدد هلم ما هو العقار املرهون

(24) . 
 . (25)أن يكون العقار ممةلوكاً لةلراهن  الشرط الثالث:

 وهذا الشرط يبني كون مةلكي  العقار املرُهون لةلراهِن، أو لةلكفيل العيين، وأما إذا كان غري ذلك وتصرف الراهن يف عقار 
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 . 413(السنهوري، الوجيز يف القانون الةلييب، ص 26)
 .554( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 27)
 .352؛ شهاب، أساسيات القانون واحلق يف القانون الةلييب، ص 556، 554( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 28)

 
 .(26)شخص آخر ورهنه فإن هذا الرهن يعترب باطالً وغرَي نافذ إذا كان من غري إذن املالك األصةلي لةلعقار 

 شروط المال المرهون في عقد الرهن الحيازي:  - 2
ل، و يتنوع عقد الرهن احليازي إىل رهن العقار، ورهن املنقول، ورهن الّدْين، وبالتايل يرد الرهن احليازي عةلى العقار، واملنق

( بقوهلا: " ال يكون حمالً لةلرهن احليازي 1101وكذلك فهو يرد عةلى الدَّْين، وذلك عةلى حسب ما نصت عةليه املادة: )
 .(27)إاَل ما ميكن بيعه استقالاًل باملزاد العةلين من منقول وعقار " 

 : (28)وتطبيقاً هلذا النص، فإنه يقتضي يف عقد الرهن احليازي حتقق الشروط التالي  
 أن يكون املال املرهون من العقارات واملنقوالت اليت يصح بيعها باملزاد العةلين. الشرط األول:
 أن تكون هذه العقارات واملنقوالت مما يصح التعامل هبا. الشرط الثاني:

املنقول   ءأن تكون معين  بالذات تعينًا دقيقاً، وأن تكون قابةل  لةلحيازة، وال فرق بني أن تكون األشيا الشرط الثالث:
مادي ، مثل: األثاث، والسيارات، واملواشي، واحلةلي، أو تكون معنوي ، مثل: حق املؤلف، وبراءة االخرتاع، والنقود األثري ، 

 السندات االمسي . أو تكون ديْناً: وذلك مثل:
 المبحث الثاني

 مقومات االستثمار بالمال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون الليبي
 األول: طبيعة القبض في المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الليبي:المطلب 

مما ال شك فيه أن فكرة االستثمار، أو اإلنتفاع باملال املرهون تنطةلق بدايتها األساسي  من خالل معرف  الكيفي  اليت 
 التالي :  ح هذه الفكرة من خالل النقاطتكون فيها عمةلي  القبض، أو التسةليم لةلمال املرهون لةلمرهتن الدائن، وتتض

 طبيعة القبض للمال المرهون واستدامته في الفقه اإلسالمي:
 ويشتمل عةلى ما يةلي: 

 أواًل: طبيعة القبض للمال المرهون في الفقه اإلسالمي:
  -من حيث حتديد نوع الشرط، هل هو شرط لزوم؟، أو شرط متام؟  -لةلفقهاء يف حكم اشرتاط قبض العني املرهون  
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 . 331، 330، ص 3؛ البهويت، كشاف القناع، ج 58، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 136، ص 10( قودر، نتائج األفكار، ج 29)
 .282( البقرة، من اآلي : 30)
 .13، ص 6؛ العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ج 63، ص 6( الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج 31)
 .13، ص 6؛ العمراين، البيان يف مذهب افمام الشافعي، ج 63، ص 6الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج ( 32)
 . 331، ص 3( البهويت، كشاف القناع، ج 33)
 .100، ص 8؛ القرايف، الذخرية، ج  328، 329؛ ابن جزي الكةليب، القوانني الفقهي ، ص 313، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 34)
 . 282( البقرة، من اآلي : 35)
 .101، 100، ص 8( القرايف، الذخرية، ج 36)

 
 قولني، ومها عةلى النحو التايل:

 ذهب احلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل أن عقد الرهن ينعقد باإلجياب والقبول، وال يعترب الزم من جه   القول األول:
املال املرهون من املرهتن، فالقبض يعترب شرط لزوم، وعقد الرهن قبل قبضه جائز، ولكنه غري الزم؛ لعدم  الراهن إالّ بقبض

 ، وقد استدلوا عةلى ذلك مبا يةلي:(29)وجود شرط الةلزوم وهو القبض 
 . (30): ﴿ .... فرهان مقبوض  ﴾ قوله تعالى - 1

حيث تدل اآلي  القرآني  عةلى أن املصدر املقرون حبرف الفاء يف جواب الشرط يراد به األمر،  واألمر بالشيء املوصوف 
يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه إذ املشروع بصف  ال يوجد بدون تةلك الصف ؛ وحينئٍذ فةلو مل يكن األمر كذلك 

 . (31)لرهن بدون القبض مل يكن التقييد بالقبض فائدة، وبالتايل يةلزم ا
أن عقد الرهن عقد تربع حيتاج إىل القبول، فال يةلزم إاّل بالقبض كاهلب  والقرض؛ ألن الراهن ال يستوجب  - 2

 .(32)مبقابةلته عةلى املرهتن شيئاً 
 .(33)أن عقد الرهن عقد إرفاق يفتقر إىل القبول، فافتقر إىل القبض، مثل: عقد القرض  - 3

املالكي  إىل أن عقد الرهن يةلزم بالقول أي بالعقد، فةلةلمرهتن مطالب  الراهن ويُقَضى له به، ذهب  القول الثاني:
ولكن ال يتم إاّل بالقبض، وهو شرط متام يف العقد، وليس بشرط يف انعقاد الرهن وال يف صحته، أو لزومه؛ بل ينعقد 

استقرار الوثيق   ، ولكن يعترب عقد الرهن شرطًا يفويصح ويةلزم، مث يطالب املرهتن الراهن باإلقباض، وجيرب الراهن عةليه
 ، واستدلوا فيما ذهبوا إليه باآليت:(34)ليكون أوىل من الغرماء يف الفةلس، أو املوت 

، حيت تدل اآلي  الكرمي  عةلى أن (35)﴿ وإن كنتم عةلى سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوض  ﴾  قوله تعالى: - 1
 . (36)جعل القبض يعترب صف  لعقد الرهن، والصف  غري املوصوف، وهي تعترب صف  غري الزم  
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 .  1( املائدة، من اآلي : 37)
؛ واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة، بةلفظ ) السةلمون (، 101، 100، ص 8( القرايف، املرجع نفسه، ج 38)

ا فما كان من ربح فهو لك، أو بيين وبينك فال بأس به، وقــال النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ : )) املسةلمون عند عن ابن سريين، قال: إذا قال: بعه بكذ
 .35، ص 2شروطهم ((، ج 

 ( القرايف، املرجع نفسه. 39)
 .1154( التعةليب، املعون ، ص  40)
 . 8، 7، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 41)

 
 ، (37)إن عقد الرهن إذا كان يتحقق قبل القبض وجب الوفاء بالقبض  بدليل قوله تعاىل: ﴿ أَْوُفواْ بِاْلُعقُّوِد ﴾  - 2

 . (38)وأيضاً بقولـه ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم: " املؤمنون عند شروطهم " 
؛ ألنه عقد الزم فوجب أن يةلزم (39)قياس عقد الرهن عـةلى سـائر العـقود اليت تةلزم بالقول وال تتم إالّ بالقبض  - 3

 . (40)بنفس انعقاده كالبيع 
 :(41) ويمكن أن يناقش ذلك بما يلي

 وجب أن يكون شرطا يف صحته.أن وصف الرهن بالقبض ي - 1
أن ذكر غري عقد الرهن من العقود بغري صف  القبض، وذكر عقد الرهن ووصفه بالقبض؛ فال خيةلو أن يكون  - 2

قد وصف عقد الرهن بالقبض، وذلك  الختصاصه به، أو يكون وصفه بالقبض تنبيها عةلى غريه، وأيهما كان فهو دليل 
 عةلى لزومه فيه.

يوجب فائدة شرعي  ال تستفاد حبذف ذكره، وال فائدة من ذكرالقبض إن مل جيعل شرطا يف أن ذكر القبض  - 3
 صحته.
أن قياسه عةلى عقد البيع؛ ألن املعىن يف البيع: أنه ملا لزم الورث  لزم املتعاقدين والرهن ملا مل يةلزم الورث  مل يةلزم  - 4

 املتعاقدين. 
 الفقه اإلسالمي:ثانياً: كيفية القبض للمال المرهون في 

بيع، فقد اتفقت أراء الفقهاء يف الكيفي  اليت ينبغي أن يتم هبا القبض لةلمال املرهون، وهي مبثاب  الكيفي  املعودة يف عقد ال
وهذه الكيفي  ختتةلف حبسب نوع العني املرهون  من إذا كانت مااًل منقواًل، أو غري منقول، وبيان ذلك يكون عةلى النحو 

 التايل:
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؛ 58، ص 3؛ الشربيين، مغين احملتاج، ج 639، ص  3؛ الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته ، ج 68، ص  21( السرخسي، املبسوط ، ج 42)
 .39، ص 13؛ حبوث يف املعامالت واألساليب اإلسالمي ، الربك ، ج 331، ص 3البهويت، كشاف القناع، ج 

؛ 639، ص  3؛ الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته، ج 63، ص 6؛  الزيةلعي، تبيني احلقائق، ج 141، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 43)
 .39، ص 13؛ حبوث يف املعامالت واألساليب اإلسالمي ، الربك ، ج 331، ص 3البهويت، كشاف القناع، ج 

 . 13، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 44)
(، القسم الثاين، مج  2512، باب الرهن مركوب وحمةلوب، رقم احلديث: ) ( أخرجه البخاري يف فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(، كتاب الرهن45)
 .3121، ص 6

 
 ية قبض المال المرهون المنقول:كيف

 تتمثل كيفي  قبض املال املرهون املنقول عن طريق )النقل(، وذلك يكون بنقل املال املنقول إىل املرهتن، ومناولته إياه مبا 
تعارف عةليه الناس كتسةليم مفتاح السيارة ومستندات مةلكيتها لةلمرهتن؛وذلك  ملا روي عن ابن عمر ـ رضي اهلل عنه ـ 

" كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم أن نبيعه حىت ننقةله من مكانه "، قال: 
حيث دلَّ احلديث عةلى أن قبض السةلع  املبيع  يعترب موجب لةلضمان ابتداء، وحينئٍذ إذ مل يكن املال املرهون مضموناً 

 .          (42)عن طريق نقةله وتسةليمه لةلمرهتن عةلى أحد قبل ذلك فال يثبت إالّ بالقبض، وذلك 
 كيفية قبض المال المرهون غير المنقول:

تتمثل كيفي  قبض املال املرهون غري املنقول عن طريق )التخةلي   والتمكني(، وذلك بتمكني املرهتن من إثبات اليد عن 
طريق ارتفاع مجيع املوانع، وذلك حيصل بتخةلـي  الراهن بني املال املرهون واملرهتن كأن خيةلي الراهن البيت املرهون مما يكون 

ملرهتن منه بأن يسةلم له مفتاح البيت مثاًل، وحينئٍذ مىت ما حصل ذلــك صار الراهن فيه من أغراض خاص  له، مث ميكن ا
 .   (43)مسةلماً لةلمال املرهون واملرهتن قـابضاً له؛ ألن ذلك يعترب هو املتعارف عةليه يف التخةلي  والتمكني 

 ثالثاً: استدامة القبض للمال المرهون في الفقه اإلسالمي:
 ال املرهون واستدامته لدى الدائن املرهتن قولني، ومها:لةلفقهاء يف حكم بقاء امل

ذهب الشافعي  إىل أن استدام  القبض أي ابقاء املال املرهون عند املرهتن إىل حني الوفاء بالّدْين ليس  القول األول:
مثل: اإلعارة،  ،بشرط يف صح  عقد الرهن، فإن خرج املرهون من يد املرهتن باستحقاق، مثل: اإلجارة، أو بغري استحقاق

 ، وقد استدل الشافعي  فيما ذهبوا اليه باآليت:(44)أو الغصب مل يبطل الرهن 
لدر قال: " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولنب ا -صةلى اهلل عةليه وسةلم   -عن أيب هريرة: أن رسول اهلل  أواًل:

 .(45)سةلم  " صةلى اهلل عةليه و  -ل رسول اهلل يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعةلى الذي يركب ويشرب النفق ، فجع
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 . 16، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 46)
 . 16، ص 6( املارودي، احلاوي الكبري، ج 47)
  . 249، ص 4( ابن قدام ، املغين، ج 48)
 . 248، ص 4؛ ابن قدام ، املغين، ج 1154؛ التعةليب، املعون ، ص 38، ص 3( السمرقندي، حتف  الفقهاء، ج 49)

 
 وجه الداللة من الحديث:

 الرهن مركوبا وحمةلوبا وال خيةلو أن يكون ذلك لةلراهن، أو لةلمرهتن فةلم جيز أن جنعل ذلك لةلمرهتن ألمرين:
 إمجاعهم عةلى أن املرهتن ال يستحق ذلك. األمر األول:
أنه جعل عةلى الراكب والشارب نفق  الرهن، والنفق  واجب  عةلى الراهن دون املرهتن، فثبت هبذين جواز  األمر الثاني:

ذلك لةلراهن، فصار مستحقا إلزال  يد املرهتن عنه. مث مل يزل حكم الرهن عنه فثبت أن استدام  قبضه ليست شرطا يف 
 .(46)صحته 
 يكون من شرط صحته استدام  القبض كاهلب  والصرف.  أن من شرط لزوم عقد الرهن القبض، فوجب أن ال - 1 

أن القبض يف الرهن أوسع من القبض يف البيع، جلواز اشرتاط الرهن عةلى يدي عدل. فةلما مل تكن استدام   - 2
 القبض يف البيع مع قوته شرطا يف صحته؛ فألن ال تكون استدام  القبض يف الرهن مع ضعفه شرطا يف صحته أوىل.

جعل استدام  القبض فيه شرطا فال خيةلو أن تكون استدام  قبضه مشاهدة أو حكما فال جيوز أن  أن من - 3 
يكون الشرط يف صح  استدام  قبضه مشاهدة، جلواز خروجه من يده بعاري  أو عةلى يد عدل. فثبت أن الشرط يف 

ض له، فهو يف حكم املقبو  صح  استدام  قبضه حكما، وهذا شرط معترب عندنا، ألنه وإن خرج من يده باستحقاق.
 .(47)ألنه ال خيرج عن سةلطان املرهتن وال حيال بينه وبينه 

وميكن أن يناقش ذلك عةلى أساس أن من اشرتط القبض يف االبتداء، ينبغي أن تكون االستدام  شرطا عنده؛ ألن كل 
اء، وعةلى افرتاض من قال:  يف االبتدشرط يعترب يف اإلبتداء، يعترب يف االستدام ، وقد يعترب يف االستدام  ما ال يعترب

 .(48)ابتداء القبض ليس بشرط، فأوىل أن يقول: االستدام  غري مشرتط  
ذهب احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  إىل أن استدام  القبض شرط يف صح  لزوم عقد الرهن، فمىت حصل  القول الثاني:

القبض لةلمال املرهون من املرهتن مث عاد إىل الراهن برضا من املرهتن عن طريق االستخدام، أو العاري ، أو الوديع ، أو غري 
  عاىل: ﴿ وإن كنتم عةلى سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوض ، واستذلوا عةلى ذلك بقوله ت(49)ذلك، فقد خرج من الرهن 
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 . 282( البقرة، من اآلي : 50)
 . 145، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 51)
 .145، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 52)
 . 172، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 53)
 . 145، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 54)

 
 ﴾(50). 

 تعاىل أخرب بأن عقد الرهن يشرتط فيه  القبض، وإخباره سبحانه و  -سبحانه تعاىل  -حيث قد دلت اآلي  عةلى أن اهلل 
ال حيتمل اخلةلل، فاقتضى أن يكون املال املرهون مقبوضاً؛ فيقتضي أن يكون املرهون حمبوسا ما دام مرهونا ولو مل يثبت 

 .(51)مةلك احلبس عةلى الدوام مل يكن حمبوسا عةلى الدوام فةلم يكن مرهونا 
االبتداء، بض فيها شرطا، كوهبذا املعىن فإن اآلي  تكون قد عمت سائر أحواهلا، وهذه إحدى حاليت الرهن، فكان الق

 فكانت تبقيته عند الراهن باختيار املرهتن خمرج  له عن الرهن؛ ألن القبض يف ابتدائها يثبت املةلك، فإذا ثبت استغين عن
القبض ثانيا، والرهن يراد لةلوثيق  من بيعه، واستيفاء دينه من مثنه، فإذا مل يكن يف يده، مل يتمكن من بيعه، ومل حتصل 

وإن أزيةلت يد املرهتن لغري حق، كغصب، أو سرق ، أو إباق العبد، أو ضياع املتاع، وحنو ذلك، مل يزل لزوم الرهن؛ وثيق . 
 .(52)ألن يده ثابت  حكما، فكأهنا مل تزل 

والناظر إىل املقصود األساسي من قبض العني املرهون  يذهب إىل ترجيح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف اشرتاط استدام  
 بض ملا له من آثر إجيايب، وميكن أن يعةلل مبا يةلي:الق

أن الدين يف حقيق  عقد الرهن عةلى الراهن، واملال املرهون وإمنا قد جعل حمال الستيفاء الدين منه عند تعذر  - 1
 االستيفاء من الراهن عةلى ما هو موضوع عقد الرهن يف الشرع من أن الراهن يؤمر بقضاء الدين، وعند التعذر يستوىف

 . (53)من املال املرهون 
أن الرهن شرع وثيق  بالدين، فيةلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق لةلدين كالكفال ، وإمنا حيصل التوثيق  - 2

 .(54)إذا كان ميةلك حبسه عةلى الدوام؛ ألنه مينعه عن االنتفاع، فيحمةله ذلك عةلى قضاء الدين يف أسرع األوقات 
 ال المرهون في القانون المدني الليبي:طبيعة التسليم، أو القبض للم

ختتةلف طبيع  القبض لةلمال املرهون عةلى حسب نوع الرهن يف القانون إما أن يكون رهنًا رمسياً، وإما أن يكون رهناً 
 حيازياً، وذلك عةلى النحو التايل:
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 .459؛ سةليمان، شرح القانون املدين، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 55)
 .278؛ غميض، املدخل إىل عةلم القانون، ص 459؛ سةليمان، شرح القانون املدين، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 56)
 .562، 561( سةليمان، شرح القانون املدين، ص 57)
 . 212( دسوقي، النظري  العام  لةلقانون واحلق، ص 58)

 
 أواًل: طبيعة القبض في عقد الرهن الرسمي:

 يبقى املال املرهون يف عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب يف حيازة املدين الراهن وال ينتقل إىل املرهتن، وليس من الضروري
 ( 1047إىل الدائن، وإمنا يبقى حتت حيازة املدين، وقد نصت املادة: ) –العقار  –يف هذه احلال  أن ينتقل املال املرهون 

قوهلا: " جيوز لةلراهن أن يتصرف يف العقار املرُهون، وأي تصرف يصدر منه ال يؤثر يف حق مدين لييب عةلى هذا احلق ب
 . (55)الدائن واملرهتن " 

حيث يدل ذلك عةلى أن الراهن حيتفظ حبق تصرفه يف العقار املرهون كما كان قبل الرهن، فإن الراهن تظل له كل 
سةلطات املالك من تصرف واستعمال واستغالل بشرط أاَل يضر حبق الدائن املرهتن وال يؤثر فيه، وجيب عةلى املرهتن يف 

تبع العقار لعقاري، ويصبح من حق الدائن املرهتن استيفاء حقه وتهذه احلال  تقييد حق رهنه لةلعقار املرهون يف السجل ا
 .(56)يف أي يد انتقل إليها بعد قيد الرهن عةليه 

 ثانياً: طبيعة القبض في عقد الرهن الحيازي:
يعترب حق االلتزام بتسةليم الشيء املرهون من الراهن هو الذي ينقل حيازة الشيء إىل الدائن املرهتن، أو إىل شخص آخر 
يعينه الطرفان تسةليمًا ماديًا مطةلقًا سواء كان املال املرهون عقاراً، أو منقواًل، وال يكفي فيه التسةليم املعهود به يف البيع 

 .(57)فقط؛ بل البد فيه من أن تنتقل احليازة من يد الراهن وال تعود إليه إاَل بعد انقضاء الرهن 
ز الرهن احليازي من غريه من األنواع األخرى ، فيجب أن تنتقل من يد واحليازة يف املال املرهون تعترب من أهم ما ميي

الراهن إىل يد املرهتن، أو العدل حىت ولو كان الشئ املرهون ديْناً؛ فيحق لةلدائن املرهتن حيازة سند الّدْين املرهون بشرط 
 . (58)أن يكون الّدْين قابالً لةلحوال ، أو احلجز، أو الرهن االستحقاقي 

وكذلك يشرتط يف احليازة أن تكون ظاهرة وواضح  ال لَبس فيها وال غموض حىت يكون غريه عةلى عةلم تام بأن هذا 
الشيء يف حيازة املرهتن عةلى أساس أنه مرهون، ويشرتط فيها ـ أيضًا ـ أن تكون مستمرة طاملا استمر قيام عقد الرهن 

 ته حليازة ، حيث لو خرجت من يد املرهتن إىل يد غريه من غري إراداحليازي، وال يكون نافـذاً يف حق غريه من غري هذه ا
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 .562، 561لقانون املدين، ص ( سةليمان، شرح ا59)
 .352( شهاب، أساسيات القانون واحلق، ص 60)
 .293، ص 4؛ ابن قدام ، املغين، ج 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 61)
 .146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 62)

 
 .      (59) خيول له القانون يف اسرتدادها من غريه، والتقدم عةلى الدائنني العادين، وكذلك الدائنني التاليني له يف املرتب 

يتطةلب تسجيةله يف  فالرهن احليازي واحليازة يف عقد الرهن احليازي ال تكاد ختتةلف يف كيفيتها عن عقد الرهن الرمسي،
 عقد  وهذا األمر ال خيتةلف عن -السجل العقاري إذا كان حمل الرهن عقاراً حىت تنتقل احليازة إىل الدائن، أو العدل 

يجب وأما إذا كان حمل الرهن منقواًل يف الرهن احليازي، ف –الرهن الرمسي يف امكاني  تسجيةله أيضاً يف السجل العقاري 
؛ يف ورق  رمسي  يبني فيها قيم  املبةلغ املضمون بالرهن، واملال املرهون، ويشرتط يف الورق  أن يكون هلا تاريخ ثابت اثباته

 .    (60)ألن من شأن هذا التاريخ أن حيدد مرتب  الدائن املرهتن 
 المطلب الثاني: مقومات استثمار المال المرهون في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الليبي:

يقصد باالستثمار، أو االنتفاع  يف املال املرهون بأنه الوسيةل  الذي حتقق النفع والفائدة عةلى الشخص الذي حيق له ذلك 
عن طريق االنتفاع به، ويكون االستثمار عةلى الوجه الذي يصةلح له من منظور التشريع اإلسالمي والقانوين يف من له 

 ت استثمار املال املرهون يف استغالل األراضي الزراعي  عن طريق زراعتها،أحقي  القبض لةلمال املرهون ، وتتضح مقوما
 وكذلك تكون يف استغالل املنازل عن طريق سكنها، أو تأجريها، ولبيان ذلك يكون وفق التايل:

 مقومات االستثمار للمال المرهون في الفقه اإلسالمي: 
 ويشتمل عةلى مايةلي: 

 مال المرهون:أواًل: حق الراهن في االنتفاع بال
 لةلفقهاء يف حكم انتفاع الراهن، أو استثماره باملال املرهون ثالث  أقوال، وهي:

ع ذهب احلنفي  واحلنابةل  إىل أن املدين الراهن ليس له أن ينتفع باملال املرهون إالّ بإذن الدائن املرهتن باإلنتفا  القول األول:
وب، أو الةلبس، أو السكىن، أو اإلجارة، أو الزراع ، أو البناء، أو غري باملال املرهون سواء عن طريق االستخدام، أو الرك

  وعللوا لذلك باالستدالالت اآلتية:، (61)ذلك من أشكال االنتفاع 
أن حق احلبس ثابت لةلمرهتن عةلى سبيل الدوام ، وهذا مينع االسرتداد و االنتفاع بدليل توقف نفاذ اإلنتفاع  - 1 

 .(62)عةلى إذن املرهتن؛ ألن عدم النفاذ ملكان حق املرهتن، فإذا رضي ببطالن حقه زال املانع 
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 .   146، ص 6( الكساين، املرجع نفسه، ج 63)
 . 250، ص 2كام، ج ( مال خسرو، درر احلكام شرح غرر األح64)
 .81، ص 2؛ ابن قدام ، الكايف يف الفقه احلنبةلي، ج 293، ص 4( ابن قدام ، املغين، ج 65)
 . 241، 3( الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، ج 66)
 . 316، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 67)
 . 242،  241، ص  3( الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري، ج 68)
 .64 -61، ص  3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 69)

 
ميةلك  تفاع ال ميةلكها الراهن لنفسه، فكيفأن قيام مةلك احلبس لةلمرهتن مينع اإلجارة؛ ألن اإلجارة بعقد االن - 2

 .(63)االنتفاع لغريه 
 وأما إذا مل يتفق الراهن واملرهتن عةلى حق التصرف يف االنتفاع، وانتفع الراهن باملال املرهون من غري إذن من املرهتن، 

 . (64) ا التعديفقد ذهب احلنفي  إىل أن الراهن يعترب متعدياً عةلى املال املرهون،ولكن ال يبطل العقد هبذ
وذهب احلنابةل  إىل تعطيل املنافع حتت يد املرهتن حىت يفك الرهن؛ ألن املال املرهون عني حمبوس  عةلى استيفاء حق، فبم 

 .(65)يكن لةلمالك االنتفاع واالستثمار هبا، فأشبهت املبيع احملبوس عةلى مثنه 
اع، ذهب املالكي  إىل أنه ليس لةلراهن احلق يف االنتفاع باملال املرهون حىت ولو قام املرهتن باإلذن له باالنتف القول الثاني:
 .(66)أو االستثمار 

 .(67)ويعترب جمرد إذن املرهتن لةلراهن باالنتفاع مبطل لةلعقد ولو مل ينتفع باملال املرهون، ويبقى الّدْين بال رهن  
ري رف الراهن باالنتفاع يف املال املرهون بإذن املرهتن يعترب مبطاًل لعقد الرهن من أصةله، ويصواستذلوا عةلى ذلك بأن تص

الدين بال رهن، ولو مل ينتفع الراهن باملال املرهون، ومع ذلك فإن منافع املال املرهون تكون لةلراهن، وأن الدائن املرهتن 
 .(68)يتوالها لةلراهن بإذنه حىت ال تتعطل املنافع 

ذهب الشافعي  إىل أنه جيوز لةلراهن كل انتفاع باملال املرهون بشرط أن ال يرتتب عةلى االنتفاع به نقص  الثالث: القول
لةلمال املرهون، سواء أذن له املرهتن بذلك، أو مل يأذن، وذلك مثل: االستخدام لةلسيارة مثاًل، أوالسكىن لةلمنزل، أو غري 

لةلراهن  ون، وأما إذا كان املال املرهون مما يرتتب عةليه نقص يف القيم ، فال جيوزذلك مما ال يرتتب عةليه نقص يف املال املره
 .(69)أن ينتفع به إالّ بإذن املرهتن 

 ولةلمرهتن يف هذه احلال  احلق يف الرجوع عن اإلذن قبل تصرف الراهن؛ ألن حقه باق، قياساً عةلى املالك، فإن له احلق  
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 . 66، ص 3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 70)
؛ وأخرجه الدار قطين يف سننه،  373، ص 8(، ج 11387( أخرجه البيهقي يف سننه، كتاب الرهن، باب ما جاء يف زيادات الرهن، رقم احلديث: )71)

 .    30، ص 3ج ، 2(، مج 2907كتاب البيوع، رقم احلديث: )
، 6(، القسم الثاين، مج 2512( أخرجه البخاري يف فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب وحمةلوب، رقم احلديث: )72)

 .3121ص 
 . 159، 158، ص 3( الشافعي، األم، ج 73)
 . 313، ص 3؛ الدردير، الشرح الصغري، ج 415، ص 4؛ املرغيناين، اهلداي ، ج 67، ص 6( الزيةلعي، تبني احلقائق، ج 74)

 
 .(70)يف الرجوع قبل تصرف الوكيل 
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

 .(71)عن أيب هريرة  رضي اهلل عنه  أن رسول اهلل ـ صــةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " الرهن مركوب وحمةلوب ("  – 1
أن الرسول ـ صــةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " الظهر يركب بنفقته إذا كان  –رضي اهلل عنه  –عن أيب هريرة   - 2

 .  (72)مرهوناً " 
 وجه الداللة من الحديتين: 

يبني هذين احلديثني أن منافع املال املرهون من الركوب، أو احلةلب تكون لةلراهن، وليس لةلمرهتن منها شيء، فإن شرط 
املرهتن عةلى الراهن أن له سكىن الدار، أو منفع  املال املرهون، أو شيئا منها، فالشرط يعترب باطل باعتبار أن من له 

تخدام املال املرهون هو الراهن ال لةلمرهتن؛ ألنه إمنا ميةلك الركوب واحلةلب من مةلك الرقب ، والرقب  غري استعمال، أو اس
 .(73)املنفع  اليت هي الركوب واحلةلب 

 ثانياً: حق المرتهن في االنتفاع بالمال المرهون:
ق بيع املال ق استيفاء الدين عن طرياتفق الفقهاء عةلى أن املال املرهون ومنافعه مةلك لةلراهن، وال حيق لةلمرهتن إاّل ح

املرهون إذا تعذر عةلى املدين الراهن الوفاء بالّدْين لةلمرهتن عند أجل السداد، وكذلك اتفقوا عةلى أنه الحيق لةلمرهتن 
ل ياالنتفاع باملال املرهون إذا مل يأذن له الراهن، ومل يكن املال املرهون ممن حيتاج إىل مؤن  كونه صاحلًا لةلخدم ، وتفص

 مذاهب الفقهاء يف هذه املسأل  عةلى النحو التايل:
ذهب احلنفي  واملالكي  إىل أنه ليس لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون لنفسه، أو لغريه إالّ أن يأذن له الراهن  القول األول:

بذلك، سواء كان ممن حيتاج إىل مؤن ، مثل: احليوان املركوب، أو الشيء الصاحل لةلخدم ، أو غريه، أو ممن ال حيتاج إىل 
 ؛ ألن املال املرهون يقتضي التسةليم (74)ما إذا كان الّدْين من عقد بيع، أوقرض مؤن ، مثل: املنزل، أو املتاع، وال فرق في
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 . 415، ص 4؛ املرغبناين، اهلداي ، ج 67، ص 6( الريةلعي، تبني احلقائق، ج 75)
 . 67، ص 6؛ الزيةلعي، تبني احلقائق، ج 146، ص 6( الكساين، بدائع الصنائع، ج 76)
 .642، ص  3( الغرياين، مدون  الفقه املالكي وأدلته ، ج 77)
؛ وأخرجه 772، ص 2(، ج 2302ماج  يف سننه، كتاب التجارات، باب النهي من أن يصيب منها إالَّ بإذن صاحبها، رقـــم احلديث: ) ( أخرجه ابن78)

 .121، ص 8الذهيب يف سري أعالم النبالء، ج 
 . 378، 377، ص 3؛ أبو احلسنات، التعةليق املمجد عةلى موطأ، ج 313، ص 3( الدردير، الشرح الصغري، ج 79)
 .246، ص 3؛ الدسوقي، حاشي  الدسوقي، ج 325، ص 3؛ الدردير، الشرح الصغري، ج 146، 2سراج السالك، ج  (80)

 
واحلبس إىل أن يويف املدين الراهن بدينه كاماًل لةلدائن املرهتن، فهو بدوره ليس له إاّل حق احلبس لةلمال املرهون دون 

 . (75)االنتفاع به 
العقار؛  هن كركوب الداب ، أو حةلبها، أو استعماله السيارة، أو استغاللفإن انتفع املرهتن باملال املرهون من غري موافق  الرا

 فقد اختةلف احلنفي  واملالكي  يف ذلك:
فذهب احلنفي  إىل أن املرهتن يكون متعديًا بفعةله، ويضمن كل قيم  املال املرهون عند اهلالك؛ ألنه صار غاصباً، وال  

 .(76)يبطل عقد الرهن هبذا التعدي 
؛ واستدلوا عةلى ذلك مبا روي عن (77)ي  إىل أن املرهتن جيب عةليه أن يقوم بدفع العوض عةلى ذلك لةلراهن وذهب املالك

عبد اهلل بن عمر  ـ رضي اهلل عنهما ـ أن الرسول ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ قال: " ال حيتةلنبَّ أحدكم ماشي  رجل بغري إذنه 
َماهِتم فال حيتةِلنَبَّ نتِه فَينتِثُل طعامه، فإمنا ختزُن هلم ضروع مواشيهم أطع، أحيب أحدكم أن تؤتى َمْشَربَتُه فيكسُر باُب خزا

 .(78)أحدُكم ماشيَ  امرٍئ بغرِي إذنِه " 
 وجه الداللة:

ومعىن ذلك أنه ال يـَْنَبِغي ِلَرُجٍل مرَّ َعةَلى َماِشَيِ  رجل أن حيةلب منها شيئا بغري أمر مالكها، وكذلك إن مر عةلى بستان له 
فيه خنل، أو شجر فيه مثر فال يأخذ من ذلك شيئا، وال يأكةله إال بإذن مالكه إاّل أن يضطر إىل ذلك، فيأكل ويشرب 

 ىل مالكه، وهذا يدل عةلى أن املرهتن إذا انتفع باملال املرهون، فيجب عةليه دفع العوضعةلى أن يضمن قيم  ما انتفع به إ
 .(79)عةلى ذلك لةلراهن باعتبار أن الراهن هو املالك لةلمال املرهون ومنافعه، وأيضاً لكون النفق  عةليه 

 صةلب العقد، رتاطه عةلى الراهن يفوكذلك ذهب املالكي  إىل أنه جيوز لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون، وذلك إذا قام باش
 :(80)ويتحقق ذلك من خالل الشروط التالي  

 أن تكون مدة االنتفاع بالرهن فرتة زمني  حمددة كشهر فأكث، أو سن  فأكثر. - 1
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 .171، ص 2( أبو حيي السنيكي، أسىن املطالب، ج 81)
 .122، ص 2ء، ج ؛ واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النسا41 -39، ص 3( الشربيين، مغين احملتاج، ج 82)
د وغريه إرساله، و ( أخرجه ابن حجر يف بةلوغ املرام، كتاب البيوع، باب الرهن، وقال: رواه الدار قطين واحلاكم، ورجاله ثقات، إالّ أن احملفوظ عن أيب دا83)

 .   154ص 
 .84، ص 2( ابن قدام ، الكايف يف الفقه احلنبةلي، ج 84)
 .110، ص 2ج  ( األشقر، اجملةلى يف الفقه احلنبةلي،85)

 
أن يكون الدْين الذي رهن فيه عن عقد بيع ال قرض؛ ألنه يف البيع بيع وإجارة وهو جائز ويف القرض سةلف  - 2

ال جيوز، كما إذا اشرتى من تاجر ثياباً مثالً وتكونت عةليه ديون عجز عن دفعها، فرهن لةلتاجر أرضاً، أو جر نفعا وهو 
 غريها.

ذهب الشافعي  إىل أنه ليس لةلمرهتن احلق يف االنتفاع باملال املرهون سواء كان  عن طريق التصرف القويل    القول الثاني:
عه ةلي كاستخدام السيارة املرهون ؛ إذ ليس لةلمرهتن إاّل حق التوثق وما يتبكاختاذ قرار معني، أو عن طريق التصرف الفع

(81). 
وكذلك ذهب الشافعي  إىل أكثر من ذلك بقوهلم: أنه ليس لةلمرهتن احلق يف أن  يشرتط يف العقد أن زوائد املال املرهون،أو 

ظهر األقوال لك يبطل معه العقد عةلى أمنفعته له، فهذا الشرط يضر بالراهن، وحينئٍذ يعترب هذا الشرط باطال، وكذ
عندهم؛ وذلك ملخالف  الشرط مقتضى العقد وإحلاق الضرر بالراهن؛ وأيضاً حلديث: " كـل شــرط لـيس فـي كتاب اهلل ـ 

 .(82)تعاىل ـ فهو باطل " 
ذن الراهن، وذلك إ ذهب احلنابةل  إىل أنه ليس لةلمرهتن احلق يف االنتفاع من املال املرهون بشيء بغري القول الثالث:

باعتبار املنافع مةلك لةلراهن، و ال جيوز أخذها منه دون إذنه، وهذا فيما كان املال املرهون ال حيتاج إىل مؤن . واستذلوا 
، ومنافع املال املرهون تعترب (83)عةلى ذلك بقول النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم : " الرهن من راهنه، له ُغنمه، وعةليه ُغرمه " 

 .(84)وهي أيضاً أي املنافع تعترب مةلك لةلراهن، فال حيق لةلمرهتن أخذها بغري إذنه  من غنمه،
وأما يف حال  ما إذا كان املال املرهون حيتاج إىل مؤن ؛ ففي هذه احلال  ذهب احلنابةل  إىل أنه جيوز لةلمرهتن ـ ولو بغري إذن 
الراهن ـ ركوب املركوب، وحةلب احملةلوب، واستخدام ما هو صاحل لةلخدم  عةلى أن يكون هذا االنتفاع مشروط مبقابل، 

 . (85)ن عةلى املال املرهون عةلى أن تكون النفق  بالعدل دون إجحاف وهو  مقدار النفق  اليت ينفقها املرهت
 واستدلوا عةلى ذلك مبا روي عن النيب ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ أنه قال: " الظَّهُر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولنب الدَّرِّ 
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 .22( سبق خترجيه، ص 86)
 . 205( إمام، منهاج الطالب يف املقارن  بني املذاهب، ص 87)
 .459؛ سةليمان، شرح القانون املدين الةلييب، ص 397، 396( السنهوري، الوسيط، ص 88)
 .260؛ جربان، طرق االحتياط والتنفيذ معامةل  التوزيع واألصول، ص 398( السنهوري، الوسيط، ص 89)

 
، ووجه الدالل  يف هذا احلديث أنه قد جعل (86)ُيْشرُب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعةلى الذي يركب ويشرب النفق  " 

االنتفاع بالرهن يف مقابةل  النفق  ، فدل ذلك عةلى أن املنتفع غري املالك؛ ألن املالك إذا انتفع مبةلكه ال يكون انتفاعه به 
سول ـ صةلى ر يف مقابةل  شيء، وإمنا ينتفع بسبب املةلكي ، والنفق  واجب  عةليه سواء انتفع أم ال، وهذا ما دل عةليه قول ال

 .(87)اهلل عةليه وسةلم ـ عند قوله: إن النفق  عةلى من يركب ويشرب، وهذا الفعل إمنا يكون من املرهتن 
 مقومات استثمار المال المرهون في القانون المدني الليبي:

إن القانون الةلييب قد وضع عةلى عاتق الراهن يف الرهن الرمسي احلق يف التصرف يأي شكل من أشكاله سواء بالبيع، أو 
االستثمار، ولكن هذا التصرف ليس عةلى اطالقه يف الرهن احليازي بإعتبار املال املرهون ينتقل إىل املرهتن، وهذا الشرط 

 النحو التايل: ال يوجد يف الرهن الرمسي، وبيان ذلك عةلى 
 أواًل: مقومات االستثمار في عقد الرهن الرسمي:

حيق لةلمدين الراهن يف عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب أن حيتفظ حبق تصرفه يف املال املرهون كما كان قبل عقد الرهن 
صدر ُهون ، وأي تصرف ي( عةلى هذا احلق بقوهلا: " جيوز لةلراهن أن يتصرف يف العقار املر 1047بدليل نص املادة: )

منه ال يؤثر يف حق الدائن واملرهتن "، فإن الراهن تظل له كل سةلطات املالك من تصرف، واستعمال، واستثمار بشرط 
 .(88)أاَل يضر حبق الدائن املرهتن وال يؤثر فيه، وهذا التصرف ما هو إالّ يوضع مةلكه لةلمال املرهون 

رفه يف حال  الرهن الرمسي تقييد حق رهنه لةلمال املرهون من قيام الراهن حبق تصوبالتايل، فيجب عةلى الدائن املرهتن يف 
املال املرهون رهناً رمسياً عن طريق بيعه أجزاء متفرق  إىل عدد من املشرتين، فيصبح لةلدائن املرهتن احلقَّ يف تتبع كل جزء 

 إذا انتقل إىل أن املرهتن له احلق يف تتبع العقار حىتمن املال املرهون أي العقار يف يد من اشرتاه، ويؤكد القانون الةلييب 
 .(89)أي شخص آخر بأي طريق  معينه 

 ثانياً: مقومات االستثمار في عقد الرهن الحيازي:
إن استثمار املال املرهون يعترب التزاماً يقع عةلى عاتق املرهتن يف القانون الةلييب بشرط إذا مل يكن هناك اتفاق بعدم استثمار 
 املال املرهون بني الراهن واملرهتن، وهذا االلتزام ال يكون إالّ يف حال  انتقال املال املرهون إىل حيازة املرهتن، وهذا احلق ال 
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 .279( غميض، املدخل إىل عةلوم القانون، ص 90)
 .574( غميض، املرجع نفسه، ص 91)
 .574( سةليمان، شرح القانون املدين الةلييب، ص 92)
 .  869 -867، 845 -841م، ليبيا، ص  1430، لسن : 22( وزارة العدل واألمن العام، اجلريدة الرمسي ، العدد: 93)

 
 .(90)يف حال  الرهن احليازي يكون لةلراهن 

ويرتتب عةلى هذا االلتزام أن يكون مبقابل، فةليس لةلمرهتن أن ينتفع باملال املرهون يف الرهن احليازي من غري مقابل ، 
وحينئٍذ حيق لةلمرهتن أن يستغل املرهون حلساب نفسه كأن يسكن املنزل املرهون، أو يركب السيارة املرهون ، وله أيضاً أن 

 . (91)بواسط  غريه فيؤجرها لشخص آخر يستغةلها 
وما يتحصل عةليه املرهتن من صايف الربح، وما يتحصل عةليه ـ أيضاً ـ من استثماره لةلمال املرهون ال يرده لةلراهن؛ بل جيب 
عةليه أن خيصم من صايف األرباح أواًل قيم  ما أنفقه يف احملافظ  عةلى الشيء املرهون، ويف إصالحه عند تعرضه لةلضرر، 

 خيصم ثانياً كل املصروفات اليت صرفها عةلى إدارة املال املرهون، مث خيصم ثالثاً الفوائد املتحصل عةليها من أصل الرهن، مثُ 
مث خيصم رابعًا ما بقي من صايف الربح بعد كل ذلك من أصل الدْين املضمون بالرهن، وهذا اخلصم املتقدم يعترب من 

 .   (92)خل فيه، فةلةلمرهتن اتباع ما هو مناسب اجتاه هذا اخلصم حق املرهتن، وليس لةلراهن احلق يف التد
 الخاتمة والتوصيات:

ومن خالل ذلك نرى أن كالًّ من عقد الرهن يف الفقه االسالمي والقانون الةلييب عقدًا يوصف بالتبعي  مبعىن أن يكون 
 ن.الّدْين انقضى بذلك املال املرهو عقد الرهن تابعاً لةلدْين، سواء كان الدَّْين من قرض، أو بيع، فمىت انقضى 

 – تصرف له زيادة عةلى املبالغ اليت -ومع ذلك فإن عقد الرهن يف القانون الةلييب ينص عةلى جواز مطالب  املدين الراهن 
بفائدة مالي  دون مقابل حيددها القانون، وقد وردت هذه النصوص يف مواد العقود املتعةلق  بعقد الضمان العيين الرهن، 

، بينما (93)ن الفائدة حمددة بنسب  معين  عةلى حسب ما يقرره مصرف ليبيا املركزي، وال حيق لةلمرهتن الزيادة عةليها وتكو 
جند أحكام الفقه اإلسالمي ال تقر ذلك، بل هي جتعل من عقد الرهن يف هذه احلال  أن يكون مؤديًا إىل انقضائه، 

 وبطالن العقد من أصةله.
ي، لقبض، أو التسةليم لةلمال املرهون من النظرة األوىل أن القانون الةلييب يتفق مع الفقه اإلسالمويبدوا لةلناظر إىل طبيع  ا

فإن القانون ينص مبواده عةلى حيازة املال املرهون من املرهتن خصوصاً إذا كان عقد الرهن حيازياً، وهذا النص ال يوجد 
 يد مالكه. ، وحيازة املال املرهون إىل املرهتن بل يظل يفيف الرهن الرمسي، فالقانون ال ينص يف الرهن الرمسي عةلى نقل
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ولكن كيفي  احليازة يف القانون ختتةلف عن الكيفي  املتماشي  مع أحكام الفقه اإلسالمي، فنجد احليازة يف عقد الرهن 

رهون يف السجل احليازي ال تكاد ختتةلف عن عقد الرهن الرمسي يف القانون الةلييب، فهي تكون عن طريق تسجيل املال امل
العقاري يف حال  كان نوع الرهن عقاراً، وأما إذا كان منقواًل، فهي تنص عةلى اثباته، وتسجيةله يف ورق  رمسي  فقط، فكيفي  

 احليازة جمازي  يف القانون، وليست باملعىن احلقيقي.
اجملازي كما نص عةليها  ت باملعىنوبالنظر إىل الكيفي  اليت عةليها الفقه اإلسالمي، فهي تكون باملعىن احلقيقي، وليس

القانون، ففي رهن املنقوالت تكون عن طريق النقل، وال يتم ذلك إالَّ بنقل املال املرهون فعةلياً، وتسةليمه لةلمرهتن، ويف 
غري املنقوالت كالعقار وما شبه ذلك تكون عن طريق التخةلي ، وذلك بتمكني الدائن املرهتن من اثبات اليد مع ارتفاع 

 املوانع بني املرهتن واملال املرهون.مجيع 
اء فيما يتعةلق حبق االنتفاع، أو االستثمار لةلراهن، أو لةلمرهتن من خالل ما تناوله الفقه وميكن أن نستخةلص أهم النتائج

 يف هذه املسأل  مع بيان الرأي القانوين الذي ينص عةليها، ويتضح ذلك جةلياً وفق النقاط التالي :
 الراهن بالمال المرهون:أواًل: حق انتفاع 

إن انتفاع الراهن باملال املرهون عند احلنفي  واحلنابةل  ال جيوز إالَّ باإلذن من املرهتن، أو رضاه، وتشدَّد املالكي  إىل أكثر 
من ذلك، فقرروا عدم جواز االنتفاع، أو االستثمار من الراهن باملال املرهون، سواء أذن له املرهتن يف ذلك أو ال؛ ألن 
اإلذن من املرهتن يف حد ذاته عندهم يعترب مبطل لعقد الرهن، وأما الشافعي  فقرروا لةلراهن االنتفاع باملال املرهون مطةلقاً، 

 وذلك بشرط أن ال يرتتب عةلى االنتفاع، أو االستثمار نقص يف املال املرهون.
 ؛ ألن األصل ون يف الفقه اإلسالمي هو رأي الشافعيوالرأي الذي عةليه القبول ـ واهلل أعةلم ـ يف انتفاع الراهن باملال املره

يف النفق  عةلى الراهن، وكذلك املنافع تعترب له، وأن املرهتن ال ميةلك منها شيئاً إالَّ بإذن املالك، ألن املرهتن يعترب أجنبياً 
قدمه من االنتفاع حبكم ما يعن الرهن، والراهن يعترب مالكاً لةلرهن، وما دام األمر عةلى هذا النحو، فالراهن عنده أحقي  

 نفق  عةلى سالم  املال املرهون، فإذا انتفع له ذلك بشرط أالَّ يستغةله حبيث ينقص من مثنه.  
وبالنسب  إىل الراهن وخصوصاً يف عقد الرهن الرمسي القانوين يعترب تصرفه يف املال املرهون نافذاً، وال يعتمد عةلى إذن من 

راهن عترب غري نافذ عند الفقهاء إالَّ مبوافق  املرهتن، غري أن املذهب الشافعي جييزون لةلاملرهتن، وهذا التصرف بذاته ي
التصرف باالنتفاع يف حال  ما مل يرتتب عةلى العني املرهون  نقص ، وأما يف حال  ما إذا كان يرتتب عةلى املرهون نقص 

 مبوافق  املرهتن. فال جييزون ذلك كالبناء عةلى األرض املرهون ، فةليس لةلراهن ذلك إالَّ 
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وبذلك يتبني أن الشريع  اإلسالمي  أدق يف حق التتبع لةلمال املرهون من أحكام القانون الةلييب املدين يف تركه لةلراهن  

حق التصرف كما لو كان املال املرهون غري مرهون، سواء ترتب عةلى ذلك نقص، أو ال، مث جيعل القانون احلق لةلمرهتن 
 هون يف يد من كان.يف التتبع لةلمال املر 

 ثانياً: حق انتفاع المرتهن بالمال المرهون:
فقد اتفق الفقهاء عةلى أنه ال جيوز لةلمرهتن االنتفاع، أو االستثمار باملال املرهون إالَّ مبوافق  الراهن، ومع ذلك قال املالكي  

إىل أكثر تفصياًل  ذلك، وذهب احلنابةل  جبواز االنتفاع من املرهتن باملال املرهون بشروط معين  مىت حتققت جاز لةلمرهتن
يف ذلك فقالوا: جيوز لةلمرهتن االنتفاع باملال املرهون إذا كان حيتاج إىل مؤن ، بشرط أن يكون االنتفاع بقدر النفق  عةليه 

 متحرياً العدل يف ذلك كل حبسبه، وإن مل يأذن له الراهن يف االنتفاع.
ضي اع املرهتن باملال املرهون جيد أن مذهب احلنابةل  أرجح هذه اآلراء؛ ألن العقل يقوالنــاظر يف ما اختاره الفقهاء يف انتف

بأن ال يرتك املرهون يهةلك، أو يضيع وهو يف حيازة املرهتن إذا كان الراهن مقصراً يف اإلنفاق عةليه، وكان املال املرهون 
ه، مث يستويف ةلب من املرهتن أن يتوىل اإلنفاق عةليحيتاج إىل النفق ؛ حلفظه من الضياع، فال يرتك األمر هكذا، وإمنا يط

 مقدار ما أنفقه من منافع الرهن.  
ولقد جعل القانون الةلييب يف عقد الرهن احليازي حقاً لةلمرهتن باستثمار املال املرهون، سواء كان ممن حيتاج إىل نفق ، أو 

وافق  الراهن، ل املرهون، ومل يرتك القانون هذا احلق خاضعاً ملال، وهذا االنتفاع قرره القانون بناء عةلى حيازة املرهتن عةلى املا
 وإمنا هو حق متعةلق باملرهتن ولو مل يأذن الراهن باالستثمار.

وأما حق االنتفاع يف الفقه اإلسالمي مل يرتك مثل القانون يف كونه من غري موافق  الطرفني عةليه، إالَّ  ما ذهب احلنابةل  
النفق ، وذلك ملصةلح  اقتضت ذلك، وهي احلفاظ عةليه وعدم تركه من غري اهتمام يف حال   من االنتفاع لةلمرهتن بقدر

 تركه الراهن.
 وبعد البحث والدراسة نستخلص أهم النتائج نجملها فيما يلي:

 أن يكون املقصد من املال املرهون هو استغالله فيما خصص له وفقاً لطبيع  القبض والتسةليم فيه. – 1
االستثمار األساسي  لةلمال املرهون ينبغي أن تكون وفقاً لةلمقصد والغرض األساسي لعقد الرهن أن مقومات  – 2

 مبا يثبت ويقوي موجب العقد األصةلي وضمان تنفيذ آثاره عةلى الشكل الصحيح.
 ال مجواز انتفاع الراهن باملال املرهون عةلى أرجح األقوال الفقهي  حبكم النفق ، وأيضاً حبكم مةلك الراهن لةل – 3
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 املرهون، وما ينتج عنه من منافع بشرط أن ال يستغةله حبيث ينقص من مثنه.

عدم جواز االنتفاع باملال املرهون من املرهتن الدائن إالّ مبوافق  الراهن عةلى أن يكون الراهن مقصراً يف حفظه  – 4
ةلوفاء بالعقد ر أن املال املرهون ضماناً لبشرط أن يكون املال املرهون حتث حيازة املرهتنحقيق  وليس حكماً، وذلك باعتبا

 األصةلي لةلمرهتن، وليس لغرض الربح واالستثمار.
 التوصيات:

ومن يتتبع هذه الدراس  مبا جاء فيها من أحكام فقهي  وقانوني ، يالحظ االختالف بينهما يف هذه املسأل  مما يكون له 
انب مبا يتماشى ع  ودراس  التطبيقات املصرفي  يف هذا اجلانعكاس عةلى التطبيقات املصرفي  يف املصارف، فينبغي مراج

 مع روح التشريع اإلسالمي حبيث ال خترج املصارف، وخصوصاً اإلسالمي  منها عن املقصد األساسي اليت أنشئت له.
 المصادر والمراجع:
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