AL-HIKMAH RESEARCH
& PUBLICATION CENTER

مجلة الحكمة العالمية
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلتسانية

الرقم  ،4العدد  ،3أكتوبر 2020
E-ISSN: 2637-0581
DOI: 10.46722/hkmh.3.4.20f https://doi.org/10.46722/hkmh.3.4.20f

أوجه الوفاق والخالف بين الضمان والرهن :دراسة فقهية
تأصيلية تطبيقية
Aspects of similarities and differences between guarantee
(al-ḍamān) and pledge (al-rahn): a fundamental and applied fiqhi
study

الدكتور سعيد أديكنلي ميكائيل

ابحث ابألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية
saidmikail@isra.my

األستاذ الدكتور حممد أكرم آلل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية

ملخص
إن الضمان والرهن عقد وثيقة دين والتزام لضمان حظ الدائن أو صاحب احلق كما أ ّن
الصكوك وثيقة أصول أبنواعها املتعددة.ولقد ثبت شرعاً لصاحب احلق أو الدائن طلب
مدينه أية ضماانت يراها مناسبة له السرتادده حظه منه .مث إ ّن للضمان أشكاالً خمتلفة

حيث قد يتّخذ شكل رهون حنو الرهن العقاري أو رهن املنقوالت .وقد يتخذ شكل
ضماانت شخصية حنو ضمان شخصي طبيعي أو ضمان شخص معنوي .وهذا هو
النظر لذات الضمان .وأما النظر إىل من يطلب منه الضمان فقد يكون طلب الضمان
موجهاً إىل طرف اثين؛ وهو أحد طريف العقد ،وقد يكون من طرف اثلث وهو من ال
ّ
عالقة له ابلعقد وال بطريف العقد .وحيث إ ّن الضمان والرهن متقارابن من حيث املقصد
واملغزى وثبث يف تراثنا الفقهي قدمياً إطالقات أحدمها مكان اآلخر .تتلخص أسئلة هذا
البحث يف هل الضمان والرهن مرتادفان أم ال؟اثلثًا ،:وهلطالب شخص بعينه ابلضمان
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ابعا :وهل جيمع بني الضمان والرهن يف عقد واحد من طرف أو ال بد من
والرهن معاً ،ر ً
كل من الضمان والرهن،
توجيه الضمان والرهن لألطراف املناسبة حسبما تقتضيه طبيعة ّ

وهل ميكن وقوع الضمان والرهن على حمل عقد واحد .هتدف هذه الورقة إىل دراسة
بعض أوجه الوفاق واخلالف بني الضمان والرهن مستندة على إطالقات الفقهاء هلذين
اللفظني .وتشري الورقة إىل بعض مسائل الت تتطلب الدقة يف الدراسة ومنها بعض

إشكاالت شرعية تتعلق مبمارسات السوق املالية اإلسالمية حيث إ ّن من طبيعة الفقه
اإلسالمي التعامل والتفاعل مع الواقع العملي لتفعيل قواعد التيسري وفقا ملقصد الشريعة.
وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي من خالل التوصيف الفقهي
للضمان والرهن من املذاهب الفقهية الرئيسة ودراسة التطبيقات املعاصرة يف الصناعة
املالية اإلسالمية حتليال .وقد خلص إىل أن الضمان متيز مبتعلقه وهو الذمة بيد أن الرهن
متيز مبتعلقه وهو العني إىل غريمها مما متيز به كل منهما وكالمها عقد توثيق ومن آليات

إدارة املخاطر ملنتجات املالية اإلسالمية ومنها الصكوك.
الكلمة املفتاحية :الضمان ،الرهن ،الصكوك ،السوق املالية اإلسالمية ،آليات
إدارة املخاطر
املقدمة
الضمان والرهن آليتان مهمتان يف اجملتمع البشري بل يف األسواق املالية بصفة عامة
واألسواق املالي ة اإلسالمية بصفة خاصة .والضمان لفظ عام احملتوى يشمل العديد من
اجلوانب يف الفقه اإلسالمية مبا فيها املعامالت املالية .ويف املعامالت املالية يلعب دورا
كل طرف من أطراف العقد .والرهن من اآلليات املستخدمة
مهما يف توثيق التزامات ّ
لتوثيق الدين من عني معينة أو مشاعة حلظ الدائن.ويف املعامالت املالية املعاصرة صور
مستجدة من الضماانت الرهوانت ،من أمهها؛ ضمان املقرتض من املصرف،
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واالعتمادات املصرفية ابلضمان ،وضمان الصكوك من طرف اثلث ورهن الشيك ،رهن
األسهم ،ورهن الصكوك وغريها .هتدف هذه الورقة إىل دراسة بعض أوجه الوفاق
واخلالف بني الضمان والرهن مستندة على إطالقات الفقهاء هلذين اللفظني.وأ ّن الشبه
بني الضمان والرهن يفرض دراسة الفروق والوفاق بينهما .مث أشارت الورقة إىل
إشكاالت شرعية تتعلق ابجلمع بني الرهن والضمان يف عقد واحد ويف حمل عقد واحد
وقضية رهن صكوك املنافع والديون ومما تقتضيه طبيعة الشريعة صالحيتها ملستجدات
العصر التعامل والتفاعل مع الواقع العملي وفقا لقواعد التيسري وحتقيقا ملقصد الشريعة.
وهذه الورقة تشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة .فاملقدمة تنضوي على بيان
اهليكل العام للورقة ،واملبحث األول حيتوي على الضمان ومسائله الفقهية والثاين يف
الرهن وأحكامه والثالث أوجه الوفاق واخلالف بني الضمان والرهن مث خامتة.
املبحث األول
حقيقة الضمان وأحكامه
أصل صحيح ،وهو َج ْعل الشَّيء يف
الضمان لغة :قال ابن الفارس الضاد وامليم والنون ٌ
ٍ
تسمى
ضمنت [الشيء] ،إِذا جعلته يف وعائه .وال َك َفالة َّ
شيء حيويه .من ذلك قوهلمَّ :
ضماانً من هذا؛ ألنَّه كأنَّه إذا ِ
ذمته (ابن الفارس1399 ،هـ -
ضمنَه فقد
َ
ب ّ
ََ
استوع َ
.)372/3 ،1979
ومنه حديث أيب أمامة الباهلي« :ثالثةٌ كلُّهم ضامن علَى َِّ
في وإن
عاش َ
اَّلل إن َ
ٌ
رزق َوُك َ
اَّللِ ومن خرج إىل ِ
َّ
املسج ِد
هو
مات أدخلَهُ َّ
َ
ضامن على َّ َ
ٌ
َ
دخل بيتَهُ فسل َم فَ َ
اَّللُ اجلنَّةَ َمن َ
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سبيل َِّ
فَهو ضامن علَى َِّ
ومن خر َج يف ِ
اَّللِ » أخرجه أبو داود
هو
ضامن على َّ
اَّلل َ
ٌ
ٌ
اَّلل فَ َ
َ
حديث رقم ،2494 :أي :ذو ضمان( .سنن أيب داود  ،بدون اتريخ.)7/3 ،
ويرادفه من األلفاظ الكفالة والزعامة واحلمالة .قال املازري" :احلمالة يف اللغة والكفالة
والضمان والزعامة كل ذلك مبعىن واحد" (املازري.)137/3 ،2008 ،
:ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق الواجب حاال
والضمان اصطالحاً ّ
أو مستقبال (املوسى.)105 /6 ،2012 ،

مشروعية الضمان:
ثبتت مشروعية الضمان ابلكتاب والسنة واإلمجاع والقياس أو املعقول
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ ِ
يم( مبعىن كفيل ضامن.
فأما الكتاب فقوله تعاىلَ ):ول َم ْن َجاءَ به ِحْل بَع ٍري َوأ ََان به َزع ٌ
قال ابن عباس الزعيم الكفيل وقال ابن كثري مؤيداً لذلك :هذا من ابب الضمان
والكفالة( .الفريوزآبدي ،بدون اتريخ ،200/1 ،ابن كثري.)400/4 ،1999 ،
ومن السنة :حديث مسرة بن جندب ،قَال رسول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ :علَى الْيَ ِد َما
صلَّى َّ
اَّلل َ
َُ
ِ
ض َمانَهُ.
َي َ
َخ َذ ْ
أَ
ي أْ
ت َح ََّّت تـُ َؤّد َ
َمجع الْ ُف َقهاء علَى أ َّ ِ
صونَةٌ ِيف الش َّْرِع َ ،وأ َّ
َصل فِ َيها
واإلمجاع  :أ ْ َ َ َ ُ َ
َن األ ْ
َن ال ّد َماءَ َواأل ْْم َوال َم ُ
ا ْحلَظُْر َ ،وأَنَّهُ الَ َِحيل َد ُم الْ ُم ْسلِ ِم َوالَ َِحيل َمالُهُ إِالَّ ِِبَ ٍّق .وقد جاء يف حاشية ابن عابدين:

غارم» (ابن قدامة  ،400/4النووي،بدون اتريخ،
ودليلها اإلمجاع وسنده قوله »الزعيم ٌ
 ،7/14القرايف ،194/9 ،1994 ،ابن عابدين ،285/5 ،1992 ،املوسوعة
الفقهية)222/28 ،
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والقياس أو املعقول:ألنه معروف فَـيج ِ
ِِ
ض و َغ ِْريِمهَا ِمن أَبْـو ِ
اب
َُ ُ
وز قيَ ً
اسا َعلَى الْ َعاريَة َوالْ َق ْر ِ َ
ْ َ
َ ُْ
ِ
الرْه ِن مثّ إ َّن الشريعة شرعت حلفظ الضرورايت
وز َك َّ
الْ َم ْع ُروف َوِألَنَّهُ تَـ َوثُّ ٌق ِاب ْحلَ ِّق فَـيَ ُج ُ
واحلاجيات والتحسينيات وما أدى إىل حفظ هذه مجلةً وتفصيالً فهو من مقاصد الشرع
وق  ،وِرعايةً لِلْعه ِ
والضَّما ُن ُشرع ِح ْفظًا لِلْح ُق ِ
َضَرا ِر َ ،وَز ْجًرا لِلْ ُجنَاةِ َ ،و َحدًّا
ود َ ،و َج ْ ًْبا لِأل ْ
َ َ َ ُُ
ُ
َ
لِ ِال ْعتِ َد ِاءِ (القرايف)194/9 ،1994 ،
إطالقات لفظ الضمان عند الفقهاء:
للضمان عند الفقهاء إطالقات عديدة ،من أمهها ما يلي:
الكفالة :يطلق الفقهاء الضمان ويُراد به الكفالة فتشمل ضمان املال وضمان النفس
وضمان الطلب.
الضمان املطلق :يطلق لفظ الضمان فيما هو أعم وأمشل من الكفالة فيشمل مطلق
الضمان سوا ء أكان بعقد أو بضمان ضرر أو اعتداء أو غريه .ومنه حديث أنس:
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  :طَ َع ٌام بِطَ َع ٍام َ ،وإِ َانءٌ ِبِِ َان ٍء»( .أخرجه الرتمذي
صلَّى َّ
وفيه«...ف َقال النِ ُّ
َِّب َ
ِ
يث النـُّعم ِ
ان بْ ِن بَ ِش ٍري :قَال
حديث رقم( )1359 :الرتمذي )632/3 ،1975 ،و َحد ُ ْ َ
ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِِ
ني  ،أ َْو ِيف
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ « :م ْن أ َْوقَ َ
ف َدابَّةً ِيف َسبِ ٍيل م ْن ُسبُل الْ ُم ْسلم َ
َر ُسول َّ َ
وق ِمن أَسواقِ ِهم  ،فَأَوطَأ ٍ
ض ِام ٌن»( .أخرجه الدارقطن حديث رقم
َت بِيَد أ َْو ِر ْج ٍل فَـ ُه َو َ
ُس ٍ ْ ْ َ ْ ْ ْ

 ،3385والبيهقي حديث رقم (.)16395الدارقطن ،193/4 ،2004 ،البيهقي،
) 192/8 ،2003
ضمان العقد :يطلق احلنفية الكفالة على الضمان مبوجب العقد ،وأما الضمان فيطلق
على ما هو أعم من ذلك فيشمل الضمان ابلعقد وبغري العقد.
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الضمان ابملال :يرى فريق من الفقهاء ختصيص الضمان على الضمان ابملال( .اهليتمي،
 ،241/5 ،1983املوسوعة الفقهية222-221/28 ،1427 ،؛ املوسى ،2012،
.)106-105 /6
أركان الضمان:
للضمان أركان أربعة :صيغة وهي كل لفظ أو فعل يدل على التزام املوجب وتعهده مبا
التزم .وعاقدان :ومها ضامن ،مضمون عنه؛ طرفا العقد وال ينعقد الضمان بغريمها
ويشرتط أهليتهما؛ ومعقود عليه وهو ما التزم به الضمامن لصاحب احلق.
وقد اختلف أصحاب الشافعي (النووي ،بدون اتريخ ،5/14 ،اهليتمي،1983 ،
 ،245/5النووي،بدون اتريخ )14/14 ،ىف احتياج الضامن إىل معرفة املضمون له،
واملضمون (عنه) إىل ثالثة أقوال:
القول األول :أنه ال حيتاج إىل معرفتهما مجيعا ،وهذا قول أىب العباس ،وحجته أن عليًّا
وأاب قتادة ِ
ضمنا عمن عرفاه وملن مل يعرفاهُ وكذلك قوله تعاىل) :ولِ َـمن جاء به ِِحْ ُل بع ٍري
عيم ( (سورة يوسف اآلية)72:
وأان به َز ٌ
القول الثاين :أنه ال يصح الضمان إال مبعرفة املضمون له ،واملضمون (عنه) .قالوا ألنه ملا

لزمت معرفة احلق ،لزمت معرفة من له ومن عليه ،وكذلك ألنه قد صار معامال
للمضمون له منفصال عن املضمون عنه فاحتاج إىل معرفة املضمون له ليعرف حسن
معاملته وإىل معرفة املضمون (عنه) ليعرف هل هو موضع ملا يفعل به.
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القول الثالث :أنه حيتاج إىل معرفة املضمون له وال حيتاج إىل معرفة املضمون (عنه) ،قالوا
أبن املعاملة منقطعة بينه وبني املضمون عنه فلذا ،ال حيتاج إىل معرفته واملعاملة ابقية بينه
وبني املضمون له فاحتاج إىل معرفته( .النووي،بدون اتريخ)14-13/14 ،
خصائص الضمان:
أوال :ينعقد ابلرتاضي بني الضامن واملضمون بدون شكل خاص من كتابة وحنوها.
اثنيا :يلزم الضمان من قبل الضامن وال بد من استيفاء ما التزم به وال ينفرد بفسخه من
غري رضا املضمون له.
اثلثا :الضمان (الكفالة) من عقود التْبعات أصالة ألن الضامن بذل التزامه دفعا
للمشقة والضرر عن املضمون عنه.
تبع اللتزام
رابعاً :األصل أن الضمان (الكفالة) التزام من املدين أصالة والتزام الضامن ٌ
األصيل؛ ومن هذا املنطلق يعتْب عقدا اتبعا كالرهن والعقود األصلية هي البيع واإليداع
واإلعارة والسلم واالستصناع ( املوسى .)109 /6 ،2012
أحكام الضمان:
يصح تصرفه ىف ماله ،ألنه إجياب مال بعقد ،فلم يصح من
ال يصح الضمان إال ممن ّ
غري جائز التصرف كالبيع ،وكذا ال يصح الضمان إال برضى الضامن ألنه التزام حق،
فقد اعتْب رضاه كسائر العقود الَّت يلزم العاقد منها حق لكن ال يعتْب رضى املضمون له
وذلك أ ّن أاب قتادة  ضمن من غري رضى املضمون له  ،وأقـ ّـره له النِب ﷺ وكذا ألنه
وثيقة ال يعتْب فيها قبض ،وألنه ضمان دين .وكذا ال يعتْب رضى املضمون (عنه) مستنداً
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صح أ ّن النِب ﷺ قضى الدين عنه بغري إذنه ورضاه.
إىل حديث أىب قتادة  حيث ّ
النووي،بدون اتريخ)7/14 ،
يصح ضمان دين املضمون عنه امليت ألنه دين الزم ىف ذمته ،فصح ضمانه كسائر
الديون (الدسوقي ،بدون اتريخ )331/3 ،يصح ضمان دين امليت املفلس والغرمي سواءٌ
كان حياً أو ميتاً وذلك أل ّن أاب قتادة  ضمن دين امليت ،هذا قول أكثر العلماء مالك
والشافعي وأبو يوسف وحممد الشيباين (النووي،بدون اتريخ.)09/14 ،
ذكر اإلمام النووى جبواز ضمان العهدة ،مسي بذلك اللتزامه ما ىف عهدة البائع رده،
وكذا ضمان الدرك اللتزامه الغرم عند إدراك املستحق عني ماله ،قال :وىف صحة ذلك
طريقان ،األوىل :أنه يصح قطعاً ،واثنية :أنه ابطل ،والصحيح صحته .كما جيوز ضمان
العهدة للمشرتى  ،جيوز ضمان نقص الصنجة للبائع ( .النووي.)246/4 ،1991 ،
ضمان املكاتب :اختلف ىف ضمان املكاتب على قولني :أحدمها أنه ال يصح إال ممن
جيوز تْبعه سوى املفلس احملجور عليه .والثاين :جوازه ألهنا جيوز التصرف به .وقد ذكر
ابن قدامة أ ّن الصواب عدم صحة الضمان منه إن مل أيذن له سيِّده ( .النووي ،
 ، 249/4 ،1991ابن قدامة) 406 ،405، 404/4 ، 1968 ،
ضمان املستعار :اختلف الفقهاء ىف ضمان العني املستعارة ،ذهب الشافعية واحلنابلة إىل
أ ّن األصل ىف العني املستعارة للرهن الضمان ،وأضاف الشافعية :إذا هلكت ىف يد
املستعري قبل أن يرهنها ضمن ،ألنه مستعري ،والعارية مضمونة .وإن تلفت بعد قبض
املرهتن بال تعد وال تفريط فال ضمان عليهما ،وال يسقط احلق عن ذمة الراهن .ألن
املرهتن أمني ،وألن العقد عقد ضمان أى ضمان الدين على رقبة املرهون ،فتكون يد
املرهتن يد أمانة بعد الرهن ،فال ضمان ابلتعدى .وعند احلنابلة :إن االستعارة للرهن عقد
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ضمان ،فيضمن الراهن املرهون إن هلك ،بتفريط أو بغري تفريط ،ألن العقد ال خيرج عن
أن يكون عقد عارية والعارية مضمونة ،فيضمن املستعري وهو الراهن .وعند احلنفية :إن
يد املستعري للرهن يد أمانة ،فال يضمن العني املستعارة للرهن إن هلكت قبل رهنه أو
بعد فكه ،وإن استخدمه أو ركبه من قبل ،ألنه أمني خالف مث عاد إىل الوفاق ،أما
املرهتن فيده يد ضمان ،فإذا هلكت العني املستعارة للرهن ىف يده صار مستوفياً حقه
ووجب للمعري على املستعري الراهن مثل الدين .وضمن املستعري إن خالف ورهن ىف غري
ما استعار له لتعبده كدراهم أو كل ما تعلق به الضمان ولو مل يتلف أو قامت على تلفه
وللمعري أخذه من املرهتن وتبطل العارية .رأى أشهب أنه ال يضمن ويكون رهناً ىف قدر
الدراهم من قيمة الطعام (.الدسوقي ،بدون اتريخ ،239/3 ،ابن قدامة/4 ، 1968 ،
 ،402النووي)255/4 ،1991 ،
حقيقة الرهن وأحكامه
أصل يدل على
الرهن لغة الثبوت والدوام واالستقرار قال ابن فارس :الراء واهلاء والنون ٌ
ٍ
ِ
ِبق أو غريه .من ذلك َّ
الرْهن :الشيءُ يـُْرَهن .تقول َ
ثبات شيء ُمي َسك ٍّ
رهنْت الشيءَ
أي راكد ،ونعمة
ت .والشيء َّ
أرهْن ُ
ْرهناً؛ وال يقال َ
الراهن :الثابت الدائم .يقال ماء راهن ْ
راهنة أى دائمة .وقيل مبعىن احلبس ،ومنه قوله تعاىل ) ُك ُّل نـَ ۡف ِِۭ
س ِمبَا َك َسبَ ۡت َرِهينَةٌ (
(سورة املدثر ،اآلية )38:أي حمبوسة مبا قدمته ،وقول النىب صلى هللا عليه وسلم :
«نفس املؤمن مرهونة بدينه حَّت يقضى عنه» ،أخرجه الرتمذي وابن ماجه وغريمها،
ومعىن مرهونة أي حمبوسة ىف قْبها (ابن فارس ،452 /2 ،1979 ،احلطاب،2003،
.)537/6

سعيد أديكنلي ميكائيل ,حممد أكرم آلل الدين

169

الرْه ُن ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أُخذ منه
الرْه ُن معروف ،قال ابن سيده َّ
َّ

ورُه ٌن بضم اهلاء.
يقال َرَهْن ُ
ت فالانً داراً َرْهناً و ْارَهتنه إذا أَخذه َرْهناً واجلمع ُرهون وِرهان ُ
(ابن منصور ،بدون التاريخ.)188 /13 ،

الرهن شرعاً :جعل عني مالية هلا وثيقةً بديْن ليستوىف منها أو من مثنها إذا تعذر الوفاء
مشروعية الرهن:
الرهن جائز وثبتت مشروعيته ابلكتاب والسنة واإلمجاع .أما الكتاب فقد قال تعاىل:
ٍ۬ ۡ ٍ۬
ِ ٍ۬
ۡ
ٍ۬ ۡ ِ
ِ
وضةٌ( (...سورة البقرة اآلية)283:
ب
ق
م
ن
ـ
ه
ر
ف
ا
ب
ٰ
َّ
َ
)َ ...وإِن ُكنتُم َعلَ ٰى َس َف ٍر َوَمل ََت ُدواْ َكاتً َ ٌ ُ َ
.وأما السنة فحديث عائشة أن النِب صلى هللا عليه وسلم « :رهن درعه عند يهودي
يقال له أبو الشحم على ثالثني صاعا من شعري ألهله» ،أخرجه البخاري ( .)2509
(البخاري ،142/3 ،1422 ،احلطاب ،2/5 ،1992 ،الشربين)38/3 ،1994 ،
وأما اإلمجاع فقد أمجع املسلمون على جوازه يف السفر ،أما يف احلضر فخالف جماهد
َّ
َِّب
و ّ
الضحاك وقاال جبوازه يف السفر دون احلضر ومها حمجوجان ِبديث عائشة أَن النِ ّ
ِ
صلى هللا عليه وسلم « :تـُوِّ ِ
ود ٍ ِ
ِ
صا ًعا ِم ْن َشعِ ٍري»
ي بِثَالَث َ
ني َ
يف َود ْرعُهُ َم ْرُهونَةٌ عْن َد يـَ ُه ّ
َُ

أخرجه البخاري (البخاري )142/3 ،1422 ،وأب ّن ذكر السفر يف اآلية خرج خمرج
الغالب( .ابن قدامة)444/6 ،1997 ،
أركان الرهن:
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للرهن عند اجلمهور املالكية والشافعية واحلنابلة (الرافعي ،بدون اتريخ ،2/10 ،العدوي،
 ،270/2 ،1994النجدي ) 52/5 ،1397 ،أركان أربعة ال بد من توافرها ىف عقد
الرهن ،خبالف احلنفية فريى أن له ركناً واحداً وهو الصيغة وغريها خارج عن ماهيته.
 -1العاقدان ومها طرفا العقد؛ الراهن واملرهتن  :الراهن وهو املالك واملرهتن وهو صاحب
كل منهما مطلق التصرف ىف املال حيث ال
الدين الذى أخذ الرهن .فقد اشرتط ىف ٍّ
جيوز رهن الصِب واجملنون وال االرهتان ،ألن االرهتان عقد على املال .قال اإلمام الشافعى
يف األم ُ « :ك ُّل َم ْن َج َاز بـَْيـعُهُ ِم ْن َابلِ ٍغ ُحٍّر َغ ِْري َْحم ُجوٍر َعلَْي ِه َج َاز َرْهنُهَُ ،وَم ْن َج َاز لَهُ أَ ْن
ِِ
ِ ِ
ني َغ ِْري الْ َم ْح ُجوِر َعلَْي ِه ْم َج َاز لَهُ أَ ْن يـَ ْرَهتِ َن َعلَى النَّظَ ِر
يـَ ْرَه َن أ َْو يـَ ْرَهت َن م ْن ْاألَ ْحَرا ِر الْبَالغ َ
ِ
وز لَهُ بـَْي ُع َمالِِه( ».الشافعي)153-152/،3،1990،
َو َغ ِْري النَّظَ ِر؛ ألَنَّهُ َجيُ ُ
 - 2املعقود عليه ؛ وهذا يشمل شيئني مها  :العني املرهونة والدين املرهون به .قد اتفق
الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة على جواز أخذ الرهن بكل حق الزم ىف الذمة.
إال الشافعية حيث اشرتطوا لقبول ذلك ثالثة شروط وهي
يصح ابألعيان املضمونة ِبكم العقد،كاملبيع ،أو
أوال :كون املرهون به ديناً حيث ال ّ
ِبكم اليد ،كاملغصوب ،واملستعار ،واملأخوذ على جهة السوم.
يصح الرهن مبا مل يثبت.
اثنيا :كونه اثبتاً؛ حيث ال ّ

اثلثا :كونه الزماً ،وللديون الثابتة عند الشافعية ضرابن .أحدمها :ما ال يصري الزما ِبال،

كنجوم الكتابة فهذا ال يص ّح الرهن به .وما يصري الزماً ِبال نوعان؛ ما كان الزماً ىف
صح الرهن به سواءٌ كان مسبوقاً ِبالة اجلواز أم ال كالقرض ومثن
حال الرهن فهذا ي ّ
صح الرهن هبا.
املبيع .وما مل يكن الزما ىف حال الرهن إن كان األصل ىف وضعه اللزوم ّ

(النووي ،2002 ،ص ،629املوسوعة الفقهية) 178/23 ،
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 -3الصيغة .اتفق العلماء على انعقاد الرهن ابإلجياب والقبول .وحمل االختالف بينهم
يف انعقاده ابملعاطاة؛ فذهب الشافعية إىل أن الرهن ال بد أن يكون ابلقبول واإلجياب
كالمها مستقالن .دليلهم ىف ذلك أ ّن عقد الرهن عقد مايل وال بد من االفتقار إىل كال
يدل على عدم اجلواز ابملعاطاة .وذهب
الكلمتني ،وجعلوا الصيغة دليالً على الرضى مما ّ
يدل على الرضى عرفاً ،فهذا يدل على أ ّن
املالكية واحلنابلة إىل جواز الرهن بكل ما ّ
املعاطاة وغريها كالكتابة جائزة .وحجتهم ىف ذلك أنّه مل ينقل عن النىب ﷺ أو عن ٍ
أحد
ّ
من أصحابه أهنم استعملوا اإلجياب والقبول ىف معامالهتم( .املوسوعة الفقهية،1427،
 ،177-176/23العدوي ،271/2 ،1994 ،الصاوي ،بدون اتريخ،305/3 ،
املرداوي ،بدون اتريخ ،137/5 ،الشربين ،39/3 ،1994 ،ابن عابدين،1992 ،
)478/6
والرهن عقد وثيقة ال بد فيه من اإلجياب والقبول كسائر العقود ،وكذلك ال يتم إال
ابلقبض امتثاالً لقوله تعاىل) :فرهان مقبوضة( والسبب ىف اشرتاط هذا أهنا من عقود
التْبعات ،وال بد من القبض ىف عقود التْبعات كاهلبة .وكذلك ال خيلو الرهن من أن
يكون بدين أو بعني ،فإن كان بدين جاز على كل حال ،وإن كان بعني فهذا على
وجهني :مضمونة وغري مضمونة .فاملضمونة إما أن يكون بنفسها أو بغريها ،إن كان
بنفسها وهو ما جيب عند هالكه مثله أو قيمته ،جيوز الرهن هبا ألهنا مضمونة ضماانً
صحيحاً ميكن استيفاء الدين منه ،وإن كان بغريها كاملبيع ىف يد البائع فال جيوز الرهن
هبا ،ألنه ال جيب هبالكه حَّت يستوىف من الرهن .وأما األعيان الغري املضمونة كالوديعة
والعارية واملضاربة وغريها فال جيوز الرهن هبا ،والسبب ىف ذلك أن الرهن مقتضاه
الضمان( .النووي)58، 57/4 ،1991 ،
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ما يلزم به الرهن:
اختلف الفقهاء فيما يلزم به الرهن :ذهب احلنفية والشافعية إىل أن عقد الرهن ال يلزم
إال ابلقبض ،والقبض من جائز التصرف ،وللراهن الرجوع عنه قبل القبض وقال بذلك
ونوه ابن قدامة إىل أنه لو لزم الرهن بدون
بعض احلنابلة فيما كان مكيال أو موزوانّ .
ِ ٍ۬ ۡ
وضةٌ (...وصفها
ب
ق
قبض ملا كان للتقييد به فائدة بقوله «ولنا قوله تعاىل ...) :فَرَهـٰ ٌن َّم ُ َ
بكوهنا مقبوضة» وكذلك ألنه عقد إرفاق يفتقر إىل القبول قافتقر إىل القبض( .ابن
قدامة )446/6 ،1997 ،ذكر ابن قدامة أن يف املذهب احلنبلي فيما عدا املكيل
ايتني ،األوىل :أهنا ال يلزم إال ابلقبض  ،والثانية أهنا يلزم مبجرد العقد كالبيع
واملوزون رو ْ
وهذا نص اإلمام أِحد ىف املسألة .وعند املالكية :يلزم الرهن ابلعقد ،مث جيْب الراهن
بتسليم الرهن للمرهتن ،ألنه شرط ٍ
متام ،ورأى اجلمهور أنه شرط صحة( .ابن
قدامة446 /6 ،1997؛ ابن رشد.)54/4 ،1415 ،
الرهن ال خيلو من ثالثة أحوال:
األول :أن يقع بعد احلق ،هذا جائز ِبمجاع الفقهاء ،ألن هذا دين اثبت تدعو احلاجة
إىل أخذ الوثيقة به ،فجاز أخذها به كالضمان ،وألن تعاىل قالَ ) :وإِن ُكنتُ ۡم َعلَ ٰى َس َف ٍٍ۬ر
ٍ۬ ۡ ٍ۬
ِ ٍ۬
ۡ ِ
ِ
وضةٌ( ( ...سورة البقرة اآلية ،)283:فجعل هللا سبحانه الرهن
ب
ق
م
ن
ـ
ه
ر
ف
ا
ب
ٰ
َّ
َ
َوَمل ََت ُدواْ َكاتً َ ٌ ُ َ
َّ ِ
ين ءَ َامنُـٰٓواْ إِذَا تَ َدايَنتُم
ذلك مكان الكتابة ،ومما يدل على ذلك ،قوله تعاىل ) يـَٰٰٓأَيـُّ َها ٱلذ َ
ٍ۬
ِ ۡ
َج ٍٍ۬ل ُّم َس ًّمى فَٱڪ ْْتـُبُوهُ( ( ...سورة البقرة اآلية )282 :جعله هللا سبحانه
ب َدي ٍن إِ َ ٰىلٰٓ أ َ
وتعاىل جزاءً للمداينة.
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الثاىن :أن يقع الرهن مع العقد املوجب للدين ،يقول :بعتك ثوىب هذا بعشرة إىل شهر،
ترهنىن هبا عبدك زيدا .قيقول :قبلت ذلك .هذا جائز كذلك .هذا هو مذهب مالك
والشافعى؛ ذلك أن احلاجة داعية إىل ثبوته ،فإنه لو مل يعقده مع ثبوت احلق ،ويشرتط
فيه ،ملا يتمكن من إلزام املشرتى عقده ،واخلرية تكون للمشرتى ،والظاهر أنه ال يبذله،
فتفوت الوثيقة ابحلق.
الثالث :أن يرهنه قبل احلق ،يقول :رهنتك عبدى هذا بعشرة تقرضنيها .هذا ال يصح
عند احلنابلة ممثالً مبا ذكره ابن قدامة ،وهو مذهب الشافعى .فمَّت قال :رهنتك ثوىب هذا
بعشرة تقرضنيها غداً .وسلّمه إليه ،مث أقرضه الدراهم ،لزم الرهن .هذا مذهب مالك وأىب

ِبق ،فجاز عقدها قبل وجوبه ،كالضمان ،أو فجاز انعقادها على
حنيفة؛ ألنه وثيقة ٍّ
شئ حيدث ىف املستقبل ،كضمان الدرك .وعند احلنابلة هى وثيقة ِبق ال يلزم قبله ،فلم
تصح قبله كالشهادة ،وألن الرهن اتبع للحق ،فال يسبقه ،كالشهادة ،والثمن ال يتقدم
َّ
البيع ،وأما الضمان فيحتمل أن مينع صحته (ابن قدامة ،445-444 /6 ،النووي،
 ،2002ص .)629
أحكام الرهن:
الرهن ىف احلضر :قال ابن قدامة ،جيوز الرهن ىف احلضر ،كما جيوز ىف السفر ،ونقل عن
الضحاك وهو مذهب أهل
ابن املنذر أنه قال :ليس فيه أحد خالف ىف ذلك إال جماهد و ّ

الظاهر ،قالوا أبهنا ال يوجد كاتب .ونقل عن جماهد أنه قال ال جيوز الرهن إال ىف السفر
ٍ۬ ۡ ٍ۬
ِ ٍ۬
ۡ
ٍ۬ ۡ ِ
وض ٌة
واستدل بقول هللا سبحانه وتعاىلَ ) :وإِن ُكنتُم َعلَ ٰى َس َف ٍر َوَمل ََت ُدواْ َكاتبًا فَ ِرَهـٰ ٌن َّمقبُ َ
 (...قال الشريازى ىف اجملموع أبن التقييد هبذه اآلية ىف السفر خرج خمرج الغالب فال
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مفهوم له لداللة األحاديث على مشروعيته ىف احلضر ،وقال أيضاً إن السفر مظنةُ فَـ ْقد
الكاتب فال حيتاج إىل الرهن غالباً إال فيه ،واستدل ابن قدامة ِبديث أنه صلى هللا عليه
فدل أ ّن الرهن ثبت وقوعه
وسلم اشرتى من يهودى طعاماً ورهنه درعه ،وكاان ابملدينةّ ،
حضرا كما ثبت سفراً كالضمان.
رهن املستعار :نقل ابن قدامة عن ابن املنذر إمجاع العلماء على جواز رهن املستعار،
وينبغى االتفاق على املرهتن والقدر وكذا اجلنس واملدة ىف جملس العقد ،ومَّت شرط أح ٌد
من هذا فخالف ،ورهنه غريه صار الرهن فاسدا( .ابن قدامة.)462/6 ،1997 ،
رهن العني عند من حيفظها وغريه:
صح الرهن
إذا كانت العني املرهونة بيد املرهتن عارية أو وديعة ،أو مغصوبة ،فرهنها منه ّ

فصح رهنه كما لو كان بيده .قال ابن قدامة:
ابتفاق العلماء ،ألنه ماله ،له أخذه ّ
وظاهر كالم أِحد لزوم الرهن بنفس العقد ،من غري احتياج إىل أمر زائد ،فإنه قال :فإذا
حصلت الوديعة ىف يده بعد الرهن ،فهو رهن .فلم يعتْب أمرا زائدا؛ وذلك ألن اليد اثبتة،

تغري احلكم مع استدامة القبض .كما
والقبض
يتغري احلكم ال غري ،وميكن ُّ
حاصل .وإمنا ّ
ٌ
ِ
لتغري احلكم ،وصارت مضمونة عليه من غري أمر زائد .أما
ب ابلوديعة فجحدها ُّ
لو طُول َ
احلنفية واحلنابلة فيلزم الرهن عندهم على الصورة السابقة ابلعقد من غري احتياج إىل أمر
زائد فلم حيتج إىل إقباض (ابن قدامة . )452 /6 ،1997،أما عند الشافعية فيشرتط
فيه اإلقباض ،أو اإلذن به إن كان املرهون حاضراً ،وإن كان املرهون غائبا عن جملس
مضي مدة إمكان القبض ،وقالوا :ألن اليد كانت عن غري
العقد يشرتط مع إذن القبض ُّ

جهة الرهن ،فلم حيصل القبض هبا .مث على قول اجلمهور بعدم احلاجة لتجديد القبض

يزول الضمان ابلرهن ،ألنه مأذون ىف إمساكه رهنا ،ومل يتجدد منه عدوان ،فلم يضمنه
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كما لو أخذه الراهن منه ،مث أقبضه من ضمانه ،وذلك ألن سبب الضمان الغصب،
واإلعارة ،ومل يعد املرهتن غاصباً أو مستعرياً (ابن قدامة )452 /6 ،1997،قال
الشافعية :ال يْبأ الغاصب املرهتن ،وال املستعري عن الضمان وإن لزم العقد ،ألنه وإن كان
الرهن عقد أمانة :الغرض منه التوثيق وهذا ال يناىف الضمان ،فإن املرهتن لو تعدى ىف
املرهون ضمنه مع بقاء الرهن ،فإذا كان ال يرفع الضمان فألن ال يدفعه ابتداءً أوىل،
وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده على املرهون ليْبأ من الضمان ،مث يستعيده منه
ِبكم الره ن ،فإن مل يقبل رفع إىل احلاكم ليأمره ابلقبض ،فإن امتنع قبضه احلاكم أو
مأذونه ،ويرده على املرهتن.
املبحث الثالث
أوجه الوفاق واخلالف بني الضمان والرهن
مهمة ينبغي
قبل اخلوض يف بيان ما توافق فيه الضمان والرهن وما افرتقا فيه هناك نقاط ّ

ذكرها؛ أوالً:أن للفقهاء إطالقات للضمان ،وأمهها ابلنسبة إىل هذا املقام مطلق الضمان
أعم من
وهذا يشمل ضمان العقد وضمان الضرر واإلتالف والضمان هبذا املعىن أمشل و ّ

الرهن بل الرهن ي شكل آلية من آليات الضمان .ولذلك قال ابن رشد مشريا إىل الشيء

املرهون فيه..." :وجيوز يف قتل اخلطإ أخذ الرهن...وجيوز يف العارية الت تضمن  ،وال
جيوز فيما ال يضمن ،وجيوز أخذه يف اإلجارات ،وجيوز يف اجلُعل بعد العمل وال جيوز
تصح فيه
قبله...وال جيوز يف احلدود وال يف القصاص وال يف الكتابة .وابجلملة فيما ال ّ
الكفالة (ابن رشد.)53/4 ،1415 ،

اثنيا :أنّه ِبمعان النظر إىل الضمان وما يشكله والرهن وما احتواه جند أب ّن الضمان شرط
للرهن وال العكس .إذ ينطبق على الضمان َتاه الرهن ما ذكره العلماء من تعريف
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الشريط ؛ وهو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود لذاته .وذلك أل ّن عدم
الضمان يف العقد يلزم منه عدم الرهن فمثالً عقود األماانت يلزم منها عدم الضمان
ولذلك عدم فيها الرهن كالوديعة يد أمانة .وهذا ما يشري إليه صدر التعريف ،أما عجزه
فيشري إىل أنّه ال يلزم من وجود الضمان وجود الرهن ،لكن قد يوجد وقد ال يوجد إذا مل
يشرتط يف العقد كالبيوع املؤجلة -مثل بيع التقسيط يلزم منه ضمان املشرتي أقساط
الثمن املؤجل ،فبهذا وجد الضمان .والسؤال هل يلزم منه وجود الرهن؛ فاجلواب :ال.
مبعىن قد يوجد الرهن إن رآه البائع لضمان حقه وإ ْن مل يره فال.
اثلثا :أنه يوجد بعض الشواهد أنه قد يطلق الرهن فرياد به الضمان قال :أَنشد األَزهري
إ ّن َك ِّفي لك َرْه ٌن ِّ
ابلرضا أَي أَان كفيل لك ويدي لك َرْه ٌن يريدون به الكفالة (ابن
منصور.)188 /13 ،
رابعاً :أن كالًّ من الضمان والرهن عقد وثيقة للدين ويزيد الضمان يف أنه يستخدم يف
كل شيئ يثبت فيه التزام حنو القصاص واإلتالف.
خامساً :أنه يستخدم الضمان والرهن من ابب االحتياطات لضمان حقوق ِحلة
الصكوك وختفيف احتماالت اخلسائر ؛ وذلك أبخذ الضمان والرهن من اجلهة املدينة
لضمان الديون الت تنشأ من استعمال حصيلة الصكوك .ويف صكوك املشاركة يؤخذ
الضمان من الطرف الثالث والذي ليس له عالقة أبنشطة املشاركة وال ابلشركاء ،ويكون
من ابب التْبع وقد يؤخذ الضمان عن طريق الشراكة يف شركات التأمني التكافلي
(قحف ،2011 ،ص  ) 246وقد يؤخذ الضمان من طرف اثلث لكن ابلدفع عند من
يرى الكفالة ابألجرة من العلماء املعاصرين واملتخصصني يف شؤون املالية اإلسالمية.
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وقد سبقت اإلشارة إىل أهم أوجه اخلالف والوفاق بني الرهن والضمان ،ويف هذه
كل من الرهن والضمان وذلك بغرض بيان أوجه الفروق
السطور ،نذكر أهم ما متيّز به ّ
واخلالفات بني الرهن والضمان.

مميزات الضمان:
من املميزات اخلاصة ابلضمان ما أييت-:
 -1الضمان (الكفالة) جيوز منجزاً ومعلقاً مؤقتاً ومشروطاً خبالف.
 -2الضمان متعلقه غالبا ابلذمة.
 -3أتثري الوفاة :وفاة الضامن واملضمون هلا أتثري يف عقد الضمان؛ فوفاة الضامن ما مل
يفرط أو يتساهل يْبئه وإال فيلزم الضمان يف تركته حفاظاً على حق الدائن .وكذلك إذا
تويف الدائن و احنصر اإلرث للمدين سقط به ضمان الضامن.
-4أ ّن القاعدة املستمرة يف التضمني أنه اتبع لتكييف اليد من حيث أ هي يد مؤمتنة أم
ال ،وَتليه نوعية العقد (عطية عدالن ،2007 ،ص .)551
 -5أ َّ
ض ُّم ِذ َّم ٍة إِ َىل ِذ َّم ٍة ِيف الْ ُمطَالَبَ ِة .
َّما َن يَ ُكو ُن َ
َن الض َ
-6الضمان قد يكون من قبل أحد العاقدين وقد يكون من طرف اثلث خارج من
العقد.
َ -7توز يف الضمان النيابة أل ّن املطالب به غالبا الطرف الثالث اخلارج عن العقد.
-8الضمان جائز من جهة املضمون له  ،الزم من جهة الضامن.
 -9الضمان يف العقد الفاسد كالضمان يف العقد الصحيح.
مميزات الرهن:

أوجه الوفاق واخلالف بني الضمان والرهن :دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية

178

من مميزات الرهن ما أييت-:
كل ورثته
 -1أتثري املوت :ال تؤثّر وفاة كل من الراهن واملرهتن يف الرهن حيث حيل حمل ٍّ
يف إبرام مقتضى عقد الرهن.

 -2الرهن متعلقه ابملال سواء أكان معيّـنًا أو مشاعاً عند من يرى الرهن على املال
املشاع.

 -3الرهن عقد غري الزم ابتداءً إال أن يشرتط يف العقد وصار الزماً ابلقبض.

-4أ ّن األصل يف الرهن أنه اتبع لنوعية العقد.
الرْهن الَ بُ َّد فيه ِم ْن تَـ ْق ِد ِمي َع ْ ٍ
ني َمالِيَّ ٍة يُ ْستَـ ْو َىف ِمْنـ َها الدَّيْ ُن عِْن َد َع َدِم الْ ُق ْد َرةِ َعلَى
 -5أَ ّن َّ
الْ َوفَ ِاء .
-6أن الرهن هو ضمان من أحد العاقدين وال يكون من طرف اثلث كالضمان.

 -7ال َتوز النيابة يف الرهن أل ّن املطالب به الطرف الثاين وهو أحد طريف العقد.
 -8الرهن الزم بعد القبض يف حق الراهن جائز يف حق املرهتن.
صور تطبيقية معاصرة للضمان والرهن :
 .1مما شاع تطبيقه حاليا استخدام الرهن أو الضمان كوسيلة بديلة للمؤسسات
املالية ىف متويل األنشطة أو البنية التحتية قليلة املخاطر سواء أكان على
املستوى احمللي ،أو اإلقليمي أو العاملي .وقد نص قانون التجارة رقم  27لسنة
معا.
 2006القطري يف املادة  234وً 235

فأوالً املادة  234نصت على ما أيت«:ويعتْب الدائن املرهتن أو العدل الذي عينه
املتعاقدان

حائزاً

للشيء

املرهون

يف

احلالتني

اآلتيتني:
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 -1إذا وضع حتت تصرفه بكيفية حتمل الغري على االعتقاد أبن الشيء أصبح يف
حراسته.
 -2إذا تسلم صكاً ميثل الشيء املرهون ويعطي حائزه دون غريه حق تسلم هذا
الشيء«.
اثنيًا :املادة  235نصت على ما أييت« :جيوز رهن احلقوق .ويتم الرهن على النحو
التايل:
 -1احلقوق الثابتة يف صكوك امسية بثبوت كتايب يذكر فيه أنه على سبيل الضمان،
ويقيد يف دفاتر اجلهة الت أصدرت الصك ،ويؤشر به على الصك ذاته.
 -2احلقوق الثابتة يف صكوك ألمر بتظهري يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن.
 -3احلقوق الثابتة يف صكوك حلاملها بثبوت كتايب يذكر فيه رهن هذه احلقوق مع
إخطار

اجلهة

الت

أصدرت

هذه

الصكوك

ِبصول

الرهن.

 -4احلقوق األخرى غري الثابتة يف صكوك امسية أو صكوك ألمر ابتباع إجراءات حوالة
احلق.
وتنتقل حيازة احلقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها ،وإذا كان الصك مودعاً عند الغري،
اعتْب تسليم إيصال اإليداع مبثابة تسليم الصك ذاته ،بشرط أن يكون الصك معني يف
اإليصال تعييناً كافياً ،وأن يقبل املودع عنده حيازته حلساب الدائن املرهتن».
 .2رهن املبيع يف بيع التقسيط لدى البائع لضمان حقه يف استيفاء األقساط
املؤجلة إذا ختلف املشرتي عن سداد ما عليه من األقساط .وقد أيد جممع الفقه
اإلسالمىي جبدة هذا يف قراره رقم( 6/2) 51
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 .3رهن الشيك :وذلك بشراء سلعة أو اقرتاض مبلغ ورهن شيك على أحد
املصارف مؤجل الدفع إىل مدة معينة .وجاز رهن الشيك إذا التزم املصرف
احملول عليه ابلسداد يف وقت حمدد مسطر يف الشيك .وقد أفىت اللجنة الدائمة
يف السعودية جبوازه رقم " 7944 :إذا كان الشيك مصدقاً ابلقبول من البنك
احملول عليه جاز جعله رهناً".
 .4رهن األسهم والصكوك :تداول األسهم والصكوك بيعاً وشراءً من املعامالت
املستجدة ،والقاعدة املطبقة يف حقهما :أن ما جاز بيعه جاز رهنه "وذلك
ألن مقصود الرهن االستيثاق الستيفاء حق الدائن وهذا يتحقق يف كل ما جاز
بيعها .وعليه قرار اجملمع جبدة عام 1412ما نصه" :جواز رهن األسهم إذا
كانت الشركة ذات أنشطة وأغراض مشروعة "
كذلك جاء يف قرار اجمللس االستشاري الشرعي للبنك املركزي املاليزي رقم  18جبواز
رهن صكوك املقارضة لعموم جواز إمكانية االستيفاء هبا عن طريق البيع.
 .5ومن ذلك كذلك جواز استخدام صكوك الدين للرهن حسبما جاء يف قرارات
اجمللس االستشاري الشرعي للبنك املركزي املاليزي رقم 35؛ 36؛ 37؛ 38؛
39؛40 .
 .6أخذ ضماانت ورهون من اجلهة املدينة لضمان الديون نتيجة استخدام حصيلة
الصكوك ،وذلك من ابب االحتياطات لتخفيف اخلسارة (قحف،2011 ،
ص.)246
 .7لقد متت دراسة من فريق البنك املركزي السوداين على الضمان برهن
والضماانت املالية وذلك يف صناعة التمويل األصغر ،حيث إن الضماانت
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التقليدية تشمل الضماانت الشخصية والتنازل عن املمتلكات ،والرهن ،ورهن
األصول املنقول ،لكن رأت الدراسة ضرورة خدمة التأمني التكافليلضمان
اإلقراض واستيفاء الدين (أبو كاساوي)2007 ،
إشكاليات اجلمع بني الضمان والرهن يف عقد واحد:
تعدد
تتخرج علي مسألة ّ
مل تقف هذه الورقة على املسألة ابلتأكيد ،ولكن ميكن أن ّ
ال كفالء الت أشار إليه الفقهاء يف ثنااي الكالم على الضمان والكفالة واحلمالة وذكر
ونصه" :إذا
ذلك الشيخ وهبة الزحيلي معتمدا على ذكره كالم صاحب مرشد احلريانّ ،
ِبصته من
تع ّدد الكفالء بدين قد التزموا به معاً يف عقد واحد فال يُطالب كلٌّ منهم إال ّ
ِ
ب
الدين املكفول ،فإن التزم كل منهم منفرداً جبميع ما لزم يف ذمة اآلخر فللدائن أن يُطال َ
كالًّ منهم جبميع الدين (قدري ابشا ،ص.)122،
قريبًا مما سبق ما ذكره ابن عبد الْب يف الكايف ما نصه" :وقد كان مالك يقول يف الضامن

واملضمون عنه أن للطالب أن أيخذ أيهما شاء ِبقه فعلى هذا القول لرب احلق أن
يطالب الضامن واملضمون عنه فإن أداه املضمون عنه سقط عن الضامن وإن أدى
الضامن رجع به على املضمون عنه وهو قول مجاعة من اهل العلم " (ابن عبد الْب،
 .)795-794 /2 ،1980ويفهم مما ذكره ابن جزي ما نصه... " :والرهن حمتبس
ابحلق ما بقي منه درهم وال حيل بعضه أبداء بعض احلق ( "...ابن جزي ،2013،ص،
 )533أن ما دام بقي من احلق أو الدين شيئ حيبس الرهن به ففيه تنويه إىل إمكانية
تقسيم الدين إىل أقساط.
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تعدد الكفالء يف حق واحد عن صاحب الدين فأل ْن يطالب املدين برهن إن
وإذا جاز ّ
وجد مع الضمان يف حق واحد من ابب أوىل.

إشكاليات رهن صكوك الدين واملنافع:
ابلنظر إىل التطبيقات املعاصرة من جواز رهن األوراق املالية والصكوك مبا فيها صكوك
املنافع والصكوك الت متثل الديون .وتّ جواز ذلك بناءً على قاعدة" :ما جاز بيعه جاز

رهنه وماال فال" فإنه أشار اإلمام السيوطي إىل نقطة قد تولّد مشكلة عدم جواز رهن
هذه األنواع من الصكوك .قال السيوطي" :ويستثىن من األول املنافع جيوز بيعها ابإلجارة

تصور قبضها فيها والديْن يباع ممن هو عليه وال يرهن عنده"
دون رهنها لعدم ّ
(السيوطي)457/1 ،1992 ،
وإذا كان األصل يف الصكوك اعتبار ما متثله من األصول واملنافع والديون فإنه ميكن أن
يقال أب ّن صكوك املنافع أو صكوك الت متثل الدين ال جيوز رهنها.
تصور
مهم وهو أ ّن ما
ّ
استدل به اإلمام السيوطي لعدم جواز الرهن هو عدم ّ
وهنا سؤال ّ
قبض هذه املنافع والديون؛ فهل يقال هنا أنه ملــّا ت إصدار الصكوك الت متثل املنافع

تصور القبض ،أل ّن الصكوك انبت مناب األصول وهي
والديون سقطت إشكالية عدم ّ

تصور القبض ثبت جواز رهنها؛ إذ احلكم يدور مع
وثيقة هلا .وملا زالت إشكاليات عدم ّ

علته وجوداً وعدماً.
خامتة

سعيد أديكنلي ميكائيل ,حممد أكرم آلل الدين
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الضمان والرهن عقد توثيق  ،ومن عوامل ختفيف خماطر يف أسواق الصكوك الت تشكل
قطاعا مهمة يف األسواق املالية اإلسالمية ومها من اآلليات الت تساعد يف تسهيل
جوانب عدة من التمويالت مبا فيها التمويل الشخصي لألفراد وللمؤسسات النامية يف
التمويل األصغر اإلسالمي ،ويف متويل مشروعات البنية التحتية خصوصا ىف جمال
العقارات ،ومبا يعود ابلنفع اجلم للعباد والبالد .وأ ّن مما متيز به الضمان متعلقه وهو
الذمة خبالف الرهن الذي تعلق ابلعني مشاعة كانت أو غريها .وأ ّن األول مما يناب فيه
خبالف الرهن فهو عين يتوجه إىل الطرف الثاين يف العقد؛ وأن الضمان حيمل معىن ضم
الذمة إىل الذمة خبالف الرهن فهو تقدمي عني مالية؛ وال أتثري لوفاة الراهن يف عقد الرهن
خبالف الضمان فالوفاة تؤثِّر يف إبراء ذمة الضامن إال أ ْن يتساهل؛ وأ ّن األصل يف
الضمان أنه يثبت تبعاً لضمان اليد ِّ
وتقرهُ نوعية العقد خبالف الرهن فهو خاضع لنوعية

العقد .وأنه ميكن اجلمع بني الضمان والرهن ويتوجه إىل كل فرد مبا يناسبه من الضمان،

فأحد طريف العقد يتوجه إليه ابلرهن والطرف الثالث يرجع إليه للضمان .فيطلب املرهتن
(املضمون له) من الراهن ابلوفاء وإال يستوىف من الرهن وإ ْن بقي شيء فريجع (املضمون
له) إىل الضامن بوفاء ما تبقى.
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