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  أھدي ھذا الجھد راجيا من * العلي القدير أن يتقبله مني إلى:          

  من كان له الفضل الكبير بعد * سبحانه وتعالى.           

  إلى من رغبني بالعلم وحضني عليه.           

بالعناي22ة والمراقب22ة  وتعھ22دھاس ف22ي أرض22ي أل22ف ب22اء، إل22ى م22ن غ22ر         
  حتى أتت أكلھا بإذن ربھا.

على روحھا الط22اھرة  وأغدقوالدتي تغمدھا * برحمته الواسعة،           
  شآبيب رحمته ورضوانه.

  وإلى والدي أطال * في عمره.              

  وإلى إخوتي جميعھم.                  

  وإلى كل أساتذتي الكرام.                      
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وإل222ى ش222يوخي ال222ذين كان222ت عل222ى أي222ديھم اللبن222ة                             
  ولى في تنشئتي ا@

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بخالص شكري وعظيم امتناني وجل تقديري إلى أستاذي محمد  أتوجه
المشرف عل ھذه المذكرة لما له من فضل علي  -حفظه * تعالى -بلعتروس

في إرشادي 	عدادھا، وتصويب ما وقع فيھا من أخطاء حتى خرجت المذكرة 
  بالصورة التي عليھا اDن.

أحمد خالدي، وا@خ  ثم إني أتوجه بجزيل شكري إلى ا@ستاذ ا	مام
@نھما كانا لي نعم العون  -حفظھما * تعالى- الشقيق محمد عبد الجليل، 

  مدة البحث. ةوالسند طيل

وإني أشكر كل من مّد إلي يد العون والمساعدة بكتاب أو فكرة أو كلمة 
  أو إرشاد أو تصويب، أسأل * سبحانه وتعالى أن يجزيھم عني خير الجزاء.
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  مقدمة البحث
  

حمــد العــاجز عــن الوفــاء، وأشــكره شــكر المقصــر مــع فــيض العطــاء. وأصــلي وأســلم  أحمــد اهللا  
علــى خــاتم األنبيــاء، إمــام المرســلين، وســيد الفقهــاء أجمعــين. صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه األطهــار وصــحبه 

  األخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

  تحديد الموضوع:

يما بينهم لتأمين حــاجتهم مــن بعضــهم الــبعض أحيانــا عــن طريــق الــدين، وهــو إن الناس يسعون ف  
الت مالية، تلجئه إلى االقتراض، األمــر الــذي الحياة، وما يصيب المرء من اختالأمر قد تفرضه ضرورات 

يظهر مــدى حاجــة اإلنســان للــّدْين. والــّدْين مــاهو إال تكليفــا شــاغال للذمــة، ويظهــر أثــره عنــد المطالبــة بــه، 
يــث يكــون وفــاؤه بــدفع عــين ماليــة مثليــة مــن جــنس الــدين الملتــزم بــه.  والغالــب أن الــدائن يظــن ويأمــل ح

  اقتضاء دينه، لكون المدين حاضرا ملئا مقرا باذال له، أو جاحدا، لكن لصاحبه عليه بينة.

صـــاحبه مـــن عـــوده إليـــه فـــي  سفيهـــا قضـــاء الــدين، وييـــئ ىغيــر أن هنـــاك أحيانـــا حـــاالت ال يرجـــ  
ب، إلعــدام المــدين، أو جحــوده مــع عــدم البينــة علــى المــدين، أو ألي ســبب آخــر. وهــذه المشــكلة  الغالــ

كثيـــرا مـــا تشـــغل التجـــار والمســـتثمرين، والممـــولين، وذوي النشـــاطات االقتصـــادية المختلفـــة فـــي عصـــرنا 
ينات الـــراهن، وألن الثقـــة بوفـــاء الحـــق فـــي أوانـــه، وقضـــاء الحـــق فـــي إبانـــه أســـاس االئتمـــان، وقـــوام المـــدا

خلال في النظام االقتصادي، له أبعاده السلبية الخطيــرة، التــي  – ةال محال –المثمرة، وفقدان ذلك ينتج 
  تمس كثيرا من الشؤون، والعالقات في المجتمع والدولة.

ولما كــان حــال المــدين يختلــف مــن شــخص آلخــر فــي حســن القضــاء،  فــإن صــاحب المــال قــد   
اإلفــالس، فهــو متــردد بــين أمــرين: بــين إقراضــه، وإمســاك اليــد عــن يحجم عــن إقراضــه مخافــة الجحــود أو 

  إقراضه خوفا على ماله.

قد أدرك الشارع هذا المعنى فقرر أن الوثائق لحفظ حقوق الدائن ثالثة، هي الكتابة للدين، و ل  
أهــم  نهأو اإلشــهاد عليــه، أو الــرهن بــه، فــاألولى والثانيــة مخافــة الجحــود، والثالثــة مخافــة اإلفــالس، والــر 

هذه الوثائق، وأوفاها بغرض االســتيثاق والوفــاء، بمــا ينطــوي عليــه مــن تعلــق حــق الــدائن بعــين محــددة مــن 
  مال المدين، ثم أنها تظل في نطاق هيمنته وسلطانه، إلى أن يتم الوفاء بحقه.
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  طرح ا�شكال:

يــازة مــن المــدين بتقريــره نوعــا آخــر مــن الرهــون، ال يشــترط فيهــا انتقــال الح القــانون انفــردولقــد   
المرتهن، ففي الرهن الرســمي الــوارد علــى العقــار، والــذي يشــترط فيــه الكتابــة، وتقييــده  نالراهن إلى الدائ

  في السجل العقاري، ال يرى القانون حاجة إلى انتقال حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن.

ون بهــذا النــوع مــن الرهــون، عــن و دواعــي أخــذ القــان تمما يجعلنا نتســاءل بعــد اســتجالء مبــررا  
حكم الرهن الرسمي في الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل بحث مشكلة. هل الرسمية يمكــن أن تقــوم 
مقام األصل في الرهن وهو انتقال حيازة الشيء المرهون وقبضه، أم أنها ال تفي كفايــة بــالغرض المقصــود 

  ؟ من الرهن، وهو الضمان

  قضية عدم الحيازة في الرهن الرسمي.في  اإلشكالذلك هو منشأ   

  أسباب اختيار الموضوع :        

  من أبرز األسباب التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع مايلي:  

    :أهمية الرهن االقتصادية

الرهن في المعــامالت االقتصــادية؛ ألنــه يعتنــي بدراســة جانــب مهــم فــي معــامالت  ةتزايد أهمي -  
باستثمار األموال وتنميتها، واستقرار العالقة بين المتعــاملين، ممــا يــؤدي إلــى إنعــاش الناس التي لها عالقة 

  إلى التقدم والرقي، ومسايرة ركب الحضارة. ةالحياة االقتصادية، وبالتالي يدفع األم

األمــوال، وبيــوت  سكما يشجع الرهن علــى مــنح االئتمــان بيســر وســهولة، وإقبــال أصــحاب رؤو   
  بضمانات حقيقية.التسليف على القبول 

إن موضـــوع عـــدم الحيـــازة مطلـــب مهـــم وخطيـــر؛ ألنـــه مـــن المســـائل القانونيـــة الوثيقـــة الصـــلة  -  
بالمسائل االقتصادية، التي تشغل حيزا كبيرا من التفكير البشري؛ وألن أكثر المشكالت التي تطفوا على 

حثين، بإيجــاد الضــمانات اليوم مشكالت اقتصــادية، تحتــاج إلــى تضــافر الجهــود مــن مختلــف البــا حالسط
  المالئمة والكافية، وذلك ما يعرف بمخاطر االئتمان، وتعدد أنواعها مما يؤثر في االقتصاد سلبا وإيجابا.

  أهمية الرهن األخالقية والعملية:
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ببقــاء  ك، وتنميتهــا وتمتينهــا، وذلــالجتماعيــةعالقــات اال إن للــرهن مســاهمة مباشــرة فــي تطــوير-  
  .عند اهللا د غيره يأتمنه عليه. ناهيك عن ما يفوق القرض الصدقة من أجرجزء من مال الفرد عن

فيهــا، خصوصــا فــي المنقــوالت، حيــث أصــبح  ةانتشار أنواع الرهون بين الناس والتي ال حيــاز  -  
النــاس فــي حيــاتهم اليوميــة،  تشــيوعا و التصــاقا بمعــامال رأخذ سندات مكان الشيء المرهون، هــو األكثــ

المــرء مــن القيــام بأعمــال الحيــازة، والحفــظ  ني أمــور الحيــاة األخــرى، فقــد ال يــتمكوذلــك النشــغالهم فــ
والصيانة واالستثمار. فكان البد مــن أخــذ ســند يثبــت حقــه علــى الشــيء المرهــون. ويجنــب نفســه متاعــب 

  الرهن.

  ية) وققحهمية الرهن العلمية: ( الأ

وى القانون في دراستها، سواء مــن إن مسألة الرهن العلمية والحقوقية، عادة تطرح على مست -  
  الناحية القانونية، وما يستتبعها من دراسة الجوانب الحقوقية لكال الطرفين حفظا وصيانة، أو تأكيدا.

اخــتالف وجهــات نظــر أهــل القــانون مــع راجــع إلــى  ، مخــاطر االئتمــانالوقــوع فــي  ســبابأ  نوم  
  .نعلقة باالئتماأهل االقتصاد، ومرد ذلك كون عدم توحد المعلومات المت

والمالحـــظ أن القـــانون يســـعى دومـــا فـــي تطـــوير وســـائل االئتمـــان، متماشـــيا مـــع روح العصـــر فـــي   
السرعة، وتحقيق األمن الكافي للمرتهن، والوصول بالراهن إلى مستوى يستطيع فيــه تحقيــق أهدافــه بأقــل 

لحيــازة، جريــا علــى نســق الــرهن الخسائر. لذا نجــد أن القــانون أقــر كثيــرا مــن الرهــون التــي ال تنتقــل فيهــا ا
  الرسمي في العقار. 

وعليه فإن التصرفات التي يقوم بها الراهن، من استبقاء الشيء المرهون عنده. تحتاج إلى بيــان   
    الحكم الشرعي فيها من حيث الجواز، أو عدمه، وما يتعلق بها من أحكام فقهية.

  

  الدراسات السابقة:

لــى دراســة علميــة متخصصــة فــي هــذا الموضــوع، والكتــب أو ع –فيما اطلعــت عليــه  –لم أعثر   
الرسائل التي تعرضت لهذا الموضوع تتناول أحكام الرهن في الفقه اإلسالمي، وأحكام الرهن في القانون 

  الوضعي،  مقارنة مع الشريعة اإلسالمية. 
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  ومن الدراسات الهامة الخاصة بهذا الموضوع أذكر:  

الطالــب محمــد الطيــب اخلــف. وتقــدم بهــا  دوالقانون،  من إعــدا توثيق الديون بين الشريعة -1  
الباحــث لنيــل درجــة الماجســتير، بكليــة أصــول الــدين والشــريعة والحضــارة اإلســالمية. جامعــة األميــر عبــد 

  -قسنطينة  –القادر للعلوم اإلسالمية 

ها، وشروطها، وهذا البحث يتناول وسائل توثيق الديون بشكل عام. كتعريفها، وأحكامها، وأركان  
  وبعض أحكام الشروط.

عــن قــبض الــرهن  هولــم يتعــرض إلــى الحــديث عــن عــدم الحيــازة فــي الــرهن الرســمي، إال مــا ذكــر   
  الحيازي.

رســالة دكتــوراه  .(ســمير كامــل دملكية الراهن للمال المرهــون فــي الــرهن العقــاري، مــن إعــدا -2  
  دون بيانات) 

لكيــة الــراهن للعقــار المرهــون، ســواء فــي الــرهن وتنــاول الباحــث تحــت هــذا العنــوان، مشــكلة م  
الرسمي، أو الرهن الحيازي على حــد ســواء. أمــا مســالة عــدم الحيــازة فــي الــرهن الرســمي، فلــم تنــل عنــده  

  في الهامش في مسألة الحيازة وعدمها. هكفاية من البحث، إال ما تناول

الحبيــب خليفــة جّبــودة.  رهــن المنقــوالت دون نقــل الحيــازة محاولــة فــي التأصــيل. الباحــث -3  
 ةوهــي أطروحــة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص. جامعــة محمــد الخــامس اكــدال الســنة الجامعيــ

وقد تحصلت على ملخص مقدمة هذه الرسالة من خالل الموقع اإللكترونــي. حيــث كــان .1996-1997
ة، هــو أن يؤصــل لتلــك الرهــون هدف الباحث من هــذه الدراســة القانونيــة، لــرهن المنقــول دون نقــل الحيــاز 

المتنوعة، والمنصــبة علــى رهــن المنقــوالت، والتــي ال تكــون فيهــا الحيــازة قانونــا، ولــم يــأتي علــى ذكــر رأي 
  .نالشريعة اإلسالمية، وبالتالي فإن الدراسة كانت مرتكزة على جانب واحد وهو القانو 

عبــد المعبــود زغلــول، كتــاب  نكتــاب نظريــة التوثيــق فــي الشــريعة اإلســالمية، مــن تــأليف أمــي  -4
ــنة -مطبـــوع. نشـــر مكتبـــة الصـــفار دار الكتـــب بالكويـــت ــى سـ م. فـــي هـــذا 1989-هــــ1409الطبعـــة األولـ

الكتاب خرج مسألة الرهن الرسمي، على المذهب المالكي. القائل بانعقاد عقد الرهن، بمجرد اإليجاب 
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ــالقول الــذي مفــاده أن للــرهن الرســمي مــا يشــهد  لــه فــي الفقــه اإلســالمي.  ولــم يقــم والقبــول، واســتدل ب
  بدراسة على ذلك.

لهذا أردت البحث في موضوع عــدم الحيــازة فــي الــرهن الرســمي، ومــا يترتــب عليهــا مــن أحكــام   
فــي الفقــه اإلســالمي، والقــانون المــدني. ولســت أزعــم أننــي أســير فــي طريــق لــم يبحثــه أحــد غيــري، فهنــاك  

هذه الكتابات لم تتعرض لموضوع " عدم الحيازة في الرهن  كتابات كثيرة تتعلق بالرهن بصفة عامة، لكن
الرســمي" إال بصــورة عــابرة، ولــم تقــم بــالتعمق فــي هــذا الموضــوع الحيــوي،( عــدم القــبض فــي الــرهن) كمــا 

الفقه اإلســالمي فــي كتــب المــذاهب الفقهيــة المختلفــة، لــذلك أردت جمــع متفرقــات هــذا الموضــوع  هذكر 
  حيز النور بطريقة يفهمها القارئ.من شتات الكتب، وإخراجه إلى 

  منھج الدراسة:

  اتبعت في معالجة موضوع المذكرة المنهج التحليلي والمنهج المقارن.  

   المنهج التحليلي: -أ

ــب لنــــوع الدراســــة، مــــن أجــــل اســــتيعاب القضــــية موضــــوع    ــنهج التحليلــــي المناســ اســــتعملت المــ
من خالل شرح النصــوص الفقهيــة والقانونيــة  البحث، ثم محاولة تحليل القضية على ضوء القاعدة.وذلك

  وتحليلها، و التعقيب عليها إذا اقتضى األمر. ونفس الشيء مع أ قوال الفقهاء.

  المنهج المقارن: -ب

اســتعملت المقارنــة بــين المــذاهب الفقهيــة األربعــة، مــع التعــرض لغيرهــا مــن المــذاهب الفقهيــة     
في القانون الوضعي، من الرهن الرسمي. وعلى رأس تلك  دذلك، ثم مقارنة ذلك بما ور  ناألخرى ما أمك

القوانين. القانون المدني، و التجاري الجزائريان؛ ألنهما األصل في الدراسة، ثم استعملت شروح القانون 
  المدني المصري لوفرتها، وتماثل المواد القانونية وتطابقها.

قــه اإلســالمي، والقــانون الوضــعي، مــع وذلك من أجل إبراز مواطن الوفاق، أو الخــالف، بــين الف  
  تفسير ذلك وتعليله.

والشــك أن دراســة المــذاهب الفقهيــة دراســة مقارنــة فيمــا بينهــا. ثــم مقارنــة ذلــك بمــا جــاء فــي   
  حصره. نالقانون، إنها دراسة مجهدة بذاتها، ولكن إلى جانب ذلك كان لها من الفائدة الكبيرة ماال يمك
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  مذكرة المنهج اآلتي:وقد التزمت في بحث موضوع ال 

جعلت البحث أوال فيما ســطره فقهاؤنــا األقــدمون، فــي كــل مســألة مــن مســائل البحــث، ســواء مــا 
ورد في الفصل أو المبحث أو المطلب أو الفرع، ثم اتبعت ذلك بالبحث فيما انتهى إليه فقهاء القــانون 

انات التـــي وفرهـــا القـــانون فــي ذلـــك. باســـتثناء الفصـــل األول مـــن المـــذكرة، الـــذي بحثـــت فيـــه أهـــم الضـــم
لالئتمان في الرهن الرسمي. وخصصته للقانون تعريفا، ودراسة للضمانات والحقــوق الممنوحــة فــي الــرهن 

    الرسمي، من أجل تحقيق الضمان.

وفـــي الفصـــل األخيـــر الـــذي بحثـــت فيـــه أعمـــال التصـــرف و اإلدارة،  الـــواردة علـــى الـــرهن، فقـــد 
انون في جانــب الــرهن الرســمي؛ ألن هــذه المســألة حظيــت بالبحــث مــن ابتدأت الكالم عند المقارنة، بالق

قبل فقهاء القانون، ولم تحظى بالبحــث مــن لــدن فقهائنــا األقــدمين؛ ألنهــا معاملــة ظهــرت بتطــور األعــراف 
للخروج عن المألوف في المذكرة، ثــم أتبعــت ذلــك ببيــان رأي الفقــه اإلســالمي فيهــا  يواألزمان، مما دعان

  قواعده وضوابطه.استنتاجا، من 

تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ثم بيان مواضــع اتفــاق الفقهــاء،  -
  . مع توثيق االتفاق واألدلة.نوأدلتهم على ذلك ما أمك

إذا كانت المســألة مــن المســائل الخــالف، أحــرر محــل الخــالف، ثــم أذكــر أقــوال الفقهــاء فــي   -
ل، ثم أدلة كل قول ومناقشة ما يســتحق المناقشــة، ثــم التــرجيح مــع ذكــر ســببه، كل مسألة، وتوثيق كل قو 

  وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.

فيما يتعلق بتوثيق اآليات، واألحاديث، واآلثار المستشهد بهــا فــي البحــث. فقــد ســلكت فيــه  -
  اآلتي:

ــافع، فــي تخــريج اآليــات المستشــهد بهــا فــي البحــث، -أ مــن  اعتمــدت علــى روايــة ورش عــن ن
  القرآن الكريم، حيث أعزو اآلية المستشهد بها، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

لــذلك الموضــع  ة، ثــم اإلشــار هتخريج األحاديث المستشهد بها فــي أول كــل موضــع يــرد فيــ -ب
  في بقية المواضع التي يرد فيها، وذلك بذكر رقم الصفحة.
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أو ما خّرجــه أحــد همــا، فــإنني  -تعالى رحمهما اهللا-الشيخان ( البخاري ومسلم)  هما أخرج-جـ
  أكتفي بذلك.

ما لم يخرجه البخاري أو مسلم، أبحث عنه في كتب السنن األربع، و موطــأ مالــك، ومســند  -د
أحمد، وإذا لم أجده في هذه الكتب أبحث عنه في مواضع أخرى، مع ذكر ما قاله أصحاب السنن عــن 

  درجة الحديث.

  ذلك. نلبحث، من مصادرها األصلية، والحكم عليها ما أمكتخريج اآلثار الواردة في ا -هـ

العلــم للمطلــع علــى  يوقد قمت بالترجمة ألغلب األعالم الوارد ذكــرهم فــي البحــث،  بمــا يفــ -
  البحث، كاسمه ولقبه، وتاريخ مولده، ووفاته وأهم مصنفاته. ولم أترجم لألعالم المعاصرين.

، وإذا اســتغنيت عــن ذكــر الطبعــة ةعنــد الضــرور  وأذكــر أننــي اســتعملت طبعتــين لكتــاب واحــد -
عليهــا، كمــا لــم أذكــر معلومــات النشــر الخاصــة بكتــب التخــريج والترجمــة،  يوالتــاريخ، فالكتــاب ال يحتــو 

  وهي موجودة في الفهرسة العامة (المراجع).

وقد اتبعت طريقة الترتيب الهجائي ألسماء المــؤلفين فــي فهــرس المصــادر والمراجــع وراعيــت  -
  لي:ماي

  اسم المؤلف ابتداء -1

وإذا اشــتهر المؤلــف بكنيتــه، أو لقــب أكثــر مــن اشــتهار االســم قــدمت اللقــب أو الكنيــة فــي  -2
  الترتيب.

  وضع الفهارس الالزمة للبحث.  -

    غير أن هذا الجهد لم يخل من صعوبات واجهتني خالل البحث أهمها:  

ــــري     ـــدني الجزائ ــانون المـ ـــدام الشــــروح الخاصــــة بالقــ ، وكــــذا المــــذكرات اإليضــــاحية انعـ
والتفسيرية، التي تعد ضرورية للبحث. مما ألجأني إلى شــروح القــانون المــدني المصــري، وأهمهــا الوســيط 
فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد للســـنهوري الجـــزء العاشـــر، نظـــرا للتقـــارب الموجـــود بـــين القـــانونين، 
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لــة المــواد التــي أقــوم بشــرحها، فــي كــل مــن ولوفرتها، ورغــم ذلــك فقــد بــذلت جهــدا فــي الحــرص علــى مقاب
  القانون الجزائري، والمصري تحريا للدقة في اقتباس الشرح.

  

  

  

  

  خطة البحث:

  وخاتمة نوفصل تمهيدي، وفصلي ،قد قسمت البحث إلى مقدمة 

  المقدمة:

أتناول فيه تعريف الرهن فــي الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضــعي، وذلــك بــذكر  الفصل التمهيدي:
يفات فقهاء المــذاهب األربعــة فــي الشــريعة اإلســالمية، ثــم تعريــف الــرهن بقســميه فــي القــانون المــدني، تعر 

ويتفرع عن ذلك تناول مشروعية الرهن والحكمة منه في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ثم تناولت 
انون. وختمــت كــل القــبض أو الحيــازة فــي الــرهن، وكيــف تكــون عنــد فقهــاء الشــريعة اإلســالمية وفــي القــ

  مبحث، بإجراء مقارنة بين الفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي، مبينا مواطن االتفاق والخالف.

المــوفرة لالئتمــان فــي  تخصصــت هــذا الفصــل للقــانون، مــن أجــل ذكــر الضــمانا الفصــل األول:
امات الراهن قبل الرهن الرسمي، فتناولت فيه مبدأ الرسمية في الرهن الرسمي، ثم مبدأ التخصيص، والتز 

المرتهن على العين المرهونــة، وفــي ختــام هــذا الفصــل ذكــرت حقــوق المــرتهن المخولــة لــه فــي حــق الــرهن 
  الرسمي.

وفيه استنتجت الحكم الفقهي للــرهن الرســمي، وصــور الضــمان فــي الــرهن. حيــث الفصل الثاني:
ــة أهــم صــور تناولــت بالبحــث فيــه عــن الحكــم الفقهــي للــرهن الرســمي فــي الشــريعة اإلســالم ية، ثــم مقارن

الضــمان التــي يحققهــا الــرهن، ســواء فــي الشــريعة اإلســالمية، أو فــي القــانون الوضــعي، مــن خــالل الــرهن 
  الرسمي.
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ــذا  :  اتمةـخـــ ــذا الصـــدد فـــي هـ ــا أهـــم النتـــائج المتوصـــل إليهـــا، وكـــذا مـــا يمكـــن اقتراحـــه بهـ تناولـــت فيهـ
  الموضوع.

ام هــذا العمــل، بيــد أنــي أعتقــد تمــام االعتقــاد أنــه وأخيرا فإني بذلت ما في وسعي مــن جهــد إلتمــ  
  ِه الكرام. ُسولِ ليس براء من كل عيب؛ ألن غير المعصوم أهل للخطأ فالعصمة هللا، ولرُ 
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  مرھون ال كيفية قبضالفصل التمھيدي: عقد الرھن و 

  وكيفية قبض المرهون نعقد الره

  

  نالمبحث األول: تعريف عقد الره        
  المبحث الثاني : مشروعية الرهن وحكمه والحكمة منه         

  في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي                         
  المبحث الثالث: أركان عقد الرهن وشرطه في الشريعة         
  اإلسالمية والقانون الوضعي                          

  وحيازته قبض المرهون المبحث الرابع:         

 الفصل التمھيـدي
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يجد الباحث في تاريخ الرهن أنها ليســت معاملــة حديثــة النشــأة، وإنمــا تمتــد هــذه المعاملــة    
فـــي الحضـــارات القديمـــة، فاإلنســـان منـــذ وجـــد علـــى وجـــه  خعبـــر التـــاري ةجـــذورها إلـــى آمـــاد بعيـــد

للقيام بأعماله الفردية لسد حاجاته، ومتطلباتــه األساســية، إال أنــه نتيجــة  ويكدح دالبسيطة، وهو يك
أمــوال ضــخمة, قــد يعجــز اإلنســان  سلنشاط الحياة االقتصادية، وكثرة األعمــال، وحاجتهــا إلــى رؤو 

  بمفرده عن القيام بها. باعتبار قدراته المالية، وجهده البدني المحدود. 

ضـــرب آجـــال محـــددة لســـداد الـــدين، وخشـــية مـــن لـــذا لجـــأ اإلنســـان إلـــى االقتـــراض، و  
صــاحب المــال أن تتغيــر أحــوال المــدين، فإنــه يســعى إلــى طلــب ضــمان يســتوفي منــه دينــه، إذا مــا 
عجـــز المـــدين عـــن الوفـــاء، ونتيجـــة لمخـــاطر الضـــمان العـــام، التـــي تتـــيح الحـــق لكـــل دائـــن فـــي أن 

  يستوفي ماله، من مال المدين بنسبة معينة من مال الدائن.

بيعة الحال، فإن هذا اإلجراء يؤدي إلى عــدم حصــول كــل دائــن علــى كامــل حقــه مــن وبط 
للــدائن أمنــا كافيــا، حيــث  –لمــا تثيــره مــن مخــاطر  –المدين, ولذلك ال تحقق قاعدة الضمان العام 

يتمنى كل دائن الحصــول مــن مدينــه علــى كامــل حقــه، وال يمكــن تحقيــق مبتغــى كــل دائــن إال بتقريــر 
  نظم التأمينات.

يعني االئتمان الثقة، والمــدين الــذي يحصــل علــى االئتمــان هــو مــدين يــوحي بالثقــة، فيجــد   
مــن يقرضــه مايحتاجــه مــن أمــوال الزمــة، مــع منحــه مكنــة كافيــة لــرد هــذه األمــوال فــي تــاريخ الحــق. 

  فيتمكن من تصريف شؤونه دون قلق من السداد فقد منح آجال.

ة كالكفالة، وبوسائل عينيــة كــالرهن ( وهــو حيث يمكن أن يتحقق االئتمان بوسائل شخصي  
ــة، كحـــــق  ـــك هـــــي المراكـــــز القانونيـــ ــة، وتلــ ـــائل ليســـــت شخصـــــية وال عينيـــ ـــث)، وبوســ ـــوع البحــ موضــ

  االختصاص، أو االمتياز.

التأمينــات  هفالرهن، أو التأمينات العينية التبعية تحقق مــن األمــن، لــدى الــدائن مــا ال تحققــ  
مال معين، أو بعدة أموال معينــة. فالتــأمين العينــي يحقــق أمنــا الشخصية: حيث يرتبط تأمين الدائن ب

مــن حــق األفضــلية، كمــا يؤمنــه ضــد  ه، فهــو يؤمنــه ضــد خطــر إعســار مدينــه بمــا يــوفر نمزدوجــا للــدائ
  خطر تصرف المدين في ماله بما يحققه من التتبع.
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، التــي ولمــا كــان موضــوع البحــث، يتنــاول كيفيــة تحقيــق الضــمان بوســائل أو أدوات عينيــة   
تتمثــل فــي الــرهن، فــإن مــادة هــذا الفصــل وزعــت علــى أربعــة مباحــث فتناولــت فــي المبحــث األول 
تعريــف الــرهن فقهــا وقانونــا، وفــي الثــاني ذكــرت المشــروعية وحكمتهــا، والمبحــث الثالــث فيــه ذكــر 

لعــدل ، والحيازة فــي القــانون، وحيــازة اءاألركان وشروطها، وفي الرابع ذكرت فيه القبض عند الفقها
      للمرهون.

  

  الرھن  عقد تعريف المبحث ا2ول:

يعتبــر الــرهن مــن وســائل حفــظ األمــوال، وهــو اســتثناء مــن الكتابــة واإلشــهاد، التــي نصــت         
ــرة(الرهن  ـــام الــــرهن المعاصــ ــي أحكـ ــــات المداينــــة، حيــــث إن الموضــــوع يهــــتم بالبحــــث فــ ـــا آي عليهـ

اللغة بمعانيــه المشــهورة، ثــم أتنــاول تعريفــه عنــد  الرسمي)، فرأيت أن أتناول حقيقة الرهن، عند أهل
القــانون، وذلــك بقســميه  لفقهاء المذاهب األربعة، في الشريعة اإلسالمية، ثم أذكــر تعريفــه عنــد أهــ
  الحيازى والرسمي، ألعقد بعدها مقارنة بين التعريفين الفقهي والقانوني.

     اللغة الرھن فيتعريف عقد  ا2ول:المطلب 
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  ما يلي: ارهن في اللغة الحبس والثبوت وهما أشهر معانيه وتفصيل هممن معاني ال
الــرهن مــا وضــع عنــد  « العــرب:جــاء فــي لســان  معانيــه،ر هو هــو أشــ واللــزوم: الحــبس -أوال     

» اإلنســان، ممــا ينــوب منــاب مــا أخــذ منــه
الــرهن مــا يوضــع وثيقــة  « و جــاء فــي تــاج العــروس:.)1(

»للدين
ومنــه مــن اإلنســان رهينــة عنده. ذلة أخذ معنى الحبس مقابل ما يؤخ، الرهن في هذه الحا)2( 

ومنه أيضا قولــه تعــالي:﴿  ُكــل نـَْفــٍس .أي ُيحبس بعمله )3(﴿ ُكل اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب رَِهيٌن ﴾:تعاليقوله 
  .  )4(  ِبَما َكَسَبْت رَِهيَنٌة ﴾

ومــاء راهــن أي راكــد، وحالــة  ،دائمــة أي ثابتــةراهنــة.هــذه نعمــة  فيقــال:والــدوام  الثبــوت -ثانيــا     
    )5(: أي ثابتة. ورهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به فهو مرهون.ةراهن

ــافكـــل مـــا أحتـــبس بـــه شـــيء فرهينـــة ومرتهنـــة قرار،ســـتاإل ىوهـــو أيضـــا بمعنـــ      مثلـــه ن، والرهـ
والرهان فــي  في الرهن أكثر، نالخيل، والرهالمسابقة على  يالمخاطرة، وهن والمراهنة االرهوقيل:

       )6(.الخيل أكثر

ون:مثــل رهُ وعلــى ُ  ام،هَ وِســ مٌ هْ ان:مثــل َســهَ مــع علــى: رِ يجأن الــرهن «الصــحاح:مختار جاء في   
جمــع  مثــل كتــب    )7(»انَهــوهــي جمــع رِ  –بضــم كــل مــن الــراء والهــاء  –ن ُهــعلــى رُ ، و وسلُــس وفُـ ْلــفَـ 

  الشيء. ْنُتهُ الشيء، وَأْرهَ ه تُ نْ هَ رَ وَ  رهنت الشيء عند فالن،تقول: كتاب

  )8(وفاتت شرعة التخفيض ديني       ألن ضمانه الرهن الحيازي      : الشاعر قال

   

                                                           
  بريوت، بريوت ر، دا190و180ص 13م، لسان العربابن منظور،  -)1(
 .بريوت صادر، دار، 221ص 9ج، تاج العروس، زبيديال -  )2(
  من سورة الطور 21 اآليةمن  - )3(
 املدثر.سورة  نم 38اآلية  -  )4(
، دار القلم بريوت، 330ص 1، جغريب الشرح الكبير يالمصباح المنير فالفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري،  – )5(

 .لبنان

 دار صادر، بريوت ،221، ص 9، جالعروستاج ، الزبيدي - )6(
   .1990سنة  ،4ط، اجلزائر ،عني مليلة ،دار اهلدى، 173ص  ،الصحاح رمختا الرازي، - )7(
)8(

مارس   25تاريخ الزيارة    http:// www. Cultural . org . ae،ينظر:ديوان أمحد الكاشف، املوسوعة الشعريةلوافرحبرالبيت ا- 
  .م2005
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  :روقال شاعر آخ

  )1(وفارقتك برهن ال فكاك له     يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلق 

شبه لزوم قلبه لها، واحتباسه عنــدها لشــدة وجــده بهــا بــالرهن، يلزمــه المــرتهن فيبقيــه عنــده،   
  وكل شيء ثبت ودام فقدرهن، ورهن لك الشيء أقام ودام. هيفارقوال 

ــرهن  ــق علــــى الشــــيء المرهــــونمصــــدر:والــ رهــــن (هنــــا: ر فيقــــال عــــن المــــدفوع  ،وهو يطلــ
   )ومرهون

 رهنــا،ارتهن منه الشيء أخذه منه فيقال: ) هنرتَ مُ (خذ الرهن يسمى آو  ) نْ رَاهِ  (ودافع الرهن يسمى
ليفوز رهنــا.أخــرج كــل واحــد  أي:هن القــوم اه بــه فهــو مرهــون. وتــر ورهنتــه المتــاع بالــدين رهنــا حبســت

   )2( .السابق بالجميع إذا غلب

فتبين مما ذُكر ملخصا من كتب اللغة أن الرهن يطلق على العين المرهونــة، وعلــى الحــبس   
محبوس أو محتبس بدين المــرتهن،  نواالحتباس والدوام، وهو مناسب للمعاني جميعها، إذ المرهو 

    تحت يديه ليستوفي منه. ودائم

  المطلب الثاني: تعريف عقد الرھن في ا7صط�ح

بيد أن بعض الفقهاء يلتزمــون فقها.للفقهاء عبارات متشابهة في الجملة تصور حقيقة الرهن         
 ةذلــك، فجــاءت التعريفــات متباينــ مالصــحيحة، والــبعض األخــر ال يلتــز  ابأن تكــون التعريفــات للمهايــ

  . هرهنه وماال يجوز رهن ز، وما يجو بحسب األركان

 فوهـــذا االخـــتالف ال نجـــده فـــي القـــانون. ومنـــه فـــإني ســـأذكر لكـــل مـــذهب أكثـــر مـــن تعريـــ  
واحــد، ألقــارن بعــدها بــين تعريفــات المــذاهب، ثـــم أحــاول أن أجــد تعريفــا مشــتركا بــين المـــذاهب؛ 

  ألقابله وأقارنه بتعريف القانون للرهن.  

  رھن عند فقھاء الشريعة ا�س�ميةتعريف عقد ال ا2ول:الفرع 

                                                           
، العرب نلسا منظور، ن، واب.391، ص4ج معجم مقاييس اللغة،حبر البيت البسيط وهو لزهري بن أيب سلمى. ينظر: ابن فارس،  - )1(

  غلق).(292ص  10ج
   .م1998هـ  1419سنة  ،بريوت اجليل،دار  ،232- 231ص ، 4ج ،القاموس المحيط آبادي، الفريوز -)2(
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    تعريف الحنفية أو7:

اســتيفاؤه مــن الــرهن كالــديون  نبحــق، يمكــجعــل الشــيء محبوســا «بأنــه الرهن:عرف الحنفيــة        
«)3(  

  .)4(»عقد وثيقة بمال مشروع، للتوثق في جانب االستيفاء  «للرهن:  روهذا تعريف آخ       

الرهن جعل مــال محبــوس، وموقــوف، مقابــل حــق  «حكام العدلية من مجلة األ 701وجاء في المادة 
  )1(»ممكن االستيفاء من ذلك المال 

بــدين، حيــث   )2(، وثيقــةالشــرعومعنى هذا هو أن يجعل الراهن عينــا لهــا قيمــة ماليــة فــي نظــر        
ة من تلــك العــين. غيــر أن هنــاك بعــض المآخــذ علــى تعريــف الحنفيــ هيمكن أخذ الدين كله، أو بعض

  للرهن، من حيث كونه غير جامع، وال مانع. 

إن تعريف الحنفية غير جامع وال مــانع، وســبب ذلــك عائــد إلــى: أنهــم عّرفــوا الشــيء بمباينــه،        
فعبروا عن فعل الراهن بفعل المرتهن، إذ الحبس صفة للمرتهن وليست صفة للراهن.وحبس المــال 

رهنه؟ إذن فالتعريف غير  حع، والشائع عندهم ال يصفي التعريف شامل للمعين والشائ هالمشار إلي
  .  عمان

 لكان المرهون مساويا للدين، أو يزيــد عليــه، وال يتنــاو   ايتناول ما إذ »استيفاؤه منه«وقولهم   
  ، واهللا أعلم. عما إذ كان أقل من الدين، مع أنه رهن شرعا؟ وعليه فإن التعريف يظهر غير جام

  ثانيا: تعريف المالكية

  بتعريفين.المالكية الرهن  عرف  

                                                           
حتقيق  عبد احلميد طعمة حليب، ،80-79ص 10، جحاشية ابن عابدينتار على الدر المختار حرد المحممد أمني،  نبن عابديا- )3(

، حتقيق أمين صاحل 465 ص، 12 م، البناية شرح الهدايةدين العيين، و بدر ال م.2000-هـ1420دار املعرفة، بريوت لبنان،ط
  م2000 -هـ1420شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 

 م.1993 -هـ 1414، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، 63، ص21، جالمبسوط ،يالسر خس - )4(
 لبنان، بريوت ،دار الكتب العلمية ،53ص، 4، ج)حسني فهمي  تعريب ( ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،علي حيدر - )1(

، 12 م، البناية شرح الهدايةبدر الدين العيين،  أي يتوثق ا الدين وصار مضمونا، ومؤكدا، وحمكما بالعني املرهونة. وثيقة: - )2(
  .466ص
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غــررا ولــو اشــترط  أو عمــا يبــا الرهن بذل مــن لــه البيــع  : «وهو)3(وهو لخليلبالمعنى المصدري  -1 
  .)4(» بحق ةالعقد وثيقفي 

  .)6(» نيْ به في دَ  قٌ ث و تَ  هُ ضُ بْ قَـ الرْهُن َماٌل  «وهو:  )5( وهو البن عرفة ميسالبالمعنى ا -2

ى أخذ شــيء مــن األمــوال عينــا، كالعقــار أو العــروض أو المنفعــة، و البــد أن أي أنه تعاقد عل        
، أو عالقــرض، أو أخــذ رهــن مــن صــان ليكون الدين الزمــا أو صــائرا إلــى اللــزوم. كــثمن مبيــع، أو بــد

عند المالكية هو التسليم الفعلــي؛ ألنــه ( التســليم) لــيس شــرطا  ذمستعير. وليس المقصود من األخ
  الرهن.في انعقاد  معنده

إن المالكية لم يشترطوا القبض في صحة الــرهن، وكــان علــيهم بنــاء علــى ذلــك أال يشــترطوا         
فــي الــدوام يشــترط فــي  طمــردود علــيهم؛ ألن مــا يشــتر  راســتدامة القــبض لكــنهم اشــترطوه. وهــو أمــ

  االبتداء، وال عكس.

الحاصــل  اإلســتيثاقوهــو مــع القصــد مــن الــرهن،  قبالغرر اليسير وهــو ال يتفــ نوأجازوا الره   
الغرر الكثير متفقين مع جمهور الفقهاء،  زلصريح اآلية، مع قولهم أنه ال يجو  فبالقبض وهو مخال

  في األول. هيضعف ما ذهبوا إلي اوهذ

                                                           
يف القاهرة  م، ومن أهل مصر، تعليلبس زى اجلند، من فقهاء املالكية نموسى ضياء الدين اجلندي، كا نبن إسحاق، ب لهو خلي- )3(

وترجم إىل  ةخلق كثري من املالكي هاملختصر يف الفقه الذي عرف بامسه (خمتصر خليل) وقد شرح هوتوىل اإلفتاء فيها على مذهب مالك، ول
خليل ابن إسحاق،  هـ ينظر: 776املناسك وخمدرات الفهوم تويف رمحه اهللا سنة والفرنسية وله أيضا التوضيح شرح خمتصر بن احلاجب، 

 ) 7 -3، (صمختصر خليل
: 2الفكر، ط ر، دا3و2، ص5، جمواهب الجليلالفكر. واحلطاب،  ر، دا236، ص5، جشرح مختصر خليلاخلرشي،  - )4(

، ط، نلبنا- ، دار الفكر، بريوت356و355، ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  وم، 1978-هـ1398
 م،1998 -هـ1419

توىل الفتوى  اهـ، وكان إمامها يف عصر ه، كم716تونس سنة  الورغمي أبو عبد اهللا، ولديف ة: هو حممد بن حممد بن عرفبن عرفةا - )5(
الفرائض، واملبسوط يف الفقه، واحلدود يف  رأهم أثاره املختصر الكبري يف فقه املالكية واملختصر الشامل يف التوحيد، وخمتص نا، م

)، 39-38، القسم الثاين، ص( شرح حدود ابن عرفةهـ.ينظر ترمجته يف: الرصاع، 803رمحه اهللا يف تونس سنة  تويف التعريفات الفقهية،
 ). 240ص 9(ج الضوء الالمعوالسخاوي حممد بن عبد الرمحان، 

، 2، مالفواكه الدواني، م. وينظر النفراوي1993، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة 409، ص2، القسم شرح حدود بن عرفةالرصاع،  -  )6(
 م1997 -هـ1418، طلبنان،  - الكتب العلمية، بريوت روصححه عبد الوارث حممد علي، دا ه، ضبط272ص
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علــى الــرهن؛ ألن البــذل  قو استعمالهم لكلمة البذل فــي التعريــف فــإن هــذا التعبيــر ال يصــد  
اســم للشــيء المرهــون، وهمــا متباينــان والتعريــف بالمتبــاين ال  نواإلعطــاء لكــل منهمــا مصــدر، والــره

  )1(.حيص

  تعريف الشافعية  ثالثا:

هــا عنــد تعـــذر منْ  وفيَ تَ ْســوثيقــة بــدين يُ لة.تمو مَ ين ُ َعـــ لُ ْعــجَ  « :هبأنــعــرف الشــافعية الــرهن  
  .)2(» وفائه

ذلــك بقــولهم "جعــل عدم جواز رهــن المنــافع؛ ألنهــا تتلــف فــال يحصــل بهــا اســتيثاق و  ةيقرر الشافعي
عـــين"و الجعـــل مصـــدر مضـــاف لمفعولـــه األول، والتقـــدير: َجَعـــل المالـــك عينـــا متمولـــة وثيقـــة ألداء 

  الوفاء.  رالدين إن تعذ

والمالحظ على تعريف الشافعية فيه تطويل وزيادة، مع اقتصاره على ذكر ركن واحد وهــو         
  .»عين متمولة«عين المرهون بقولهم 

  الحنابلة تعريف  رابعا:  

إن  ،ل وثيقــة بالــدين ليســتوفي مــن ثمنــهَعــجْ المــال الــذي يُ « الرهن فقــال: )3( عرف ابن قدامة   
  .)4(»تعذر استيفاؤه ممن هو عليه 

  .)5(»توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منه أومن ثمنها  «وهناك تعريف أخر وهو:  

                                                           
 ، مكتبة الصفار دار الكتب، 93، صنظرية التوثيق في الشريعة اإلسالميةأمني عبد املعبود زغلول، –)1(
العلمية، دار الكتب  ،474 ص ،13م ،بهذالمشرح  للنووي، تكملة المجموععادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  – )2(

  .م 2002– ـه1423 1ط ،لبنانبريوت.
هو عبد اهللا بن أمحد بن مقدم بن نصر بن عبد اهللا املقدسي مث الدمشقي الصاحلي، الفقيه الزاهد، موفق الدين أبو حممد  - )3(

شرح اخلرقي، وروضة الناظر يف أصول الفقه، و املقنع والكايف ، له تصانيف كثرية منها: املغين يف لهـ جبما عي504ولد يف سنة
)، وابن 159- 2/158(فوت الوفياتيف حممد بن شاكر الكتيب،  ههـ ينظر ترمجت620وغريها تويف رمحه اهللا بدمشق سنة

)، ومشس 55- 54ص 2(ج المبين حالفت )، و عبد اهللا مصطفى املراغي،92- 88ص 5(جالذهب تشذرا العماد احلنبلي،
 ).173- 165ص22(جالنبالء مأعال رسي الدين حممد بن عثمان الذهيب،

- هـ1403، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 366، ص4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة املقدسي،  -  )4(
 م.1983
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خـــاص  »وثيقـــة بـــدين«، وقـــولهم والمالحـــظ علـــى تعريـــف الحنابلـــة أنـــه قريـــب مـــن تعريـــف الشـــافعية
بالدين فال يشمل األعيان المضمونة، وال المقبوضة بعقد فاسد، مع أنه يصح الرهن عليها عندهم. 

  وبخروج هذا العنصر من التعريف، فيعتبر التعريف غير جامع.

  التعريفات: ن: مقارنة بياخامس

  :يتوبالمقارنة بين تعريفات الرهن السابقة نالحظ اآل            

إن الفقهــاء قــد اتفقــوا علــى التَمــول، أي الماليــة فــي المرهــون والمرهــون بــه، فــالمرهون البــد أن  -1
  يكون شيئا

 هناا لــم يــدفع الــر ذإ ،منه عند حول أجــل الوفــاء، وفائدة هذا الشرط، حتى يمكن االستيفاءمتمو ال
  عليه.ما 

المال،  فال يصح بغير  ماليا,ن حقا كما أن الجميع متفق على أن المرهون به البد أن يكو      
 يــالآ أو اوأن يكــون الــدين الزمــ )1(.ألنهــا ال تعــد مــاال معتبــراً شــرعاً  ؛ونحــو ذلــك والخنزيــر ةكالميتــ

لكنــه  ،غيــر الزم عقــد اْلُجعــلن أل العمل؛ل بعد عْ جُ هو كالْ  ؛زومللّ  اآليل نالمالكية، والدي م عندو ز للّ 
  )2(.العمليلزم بالشروع في 

ًنــا  -عــدا المالكيــة – فــي الشــريعة اإلســالمية فقهــاءن الإ -2 قــد اشــترطوا فــي المرهــون أن يكــون َعيـْ
ليســتوفي  المــرتهن؛أي حبســه عنــد  )3(»بحــق يمكــن إســتيفاؤه مــالي شيء  حبس«الحنفية:فقد قال 

وقــد دل اشــتراط كــون  عينــا.هــذااليتأتى إال إذا كــان المرهــون و األجــل، عنــد  المنــوط بــه حــقالمنــه 

                                                                                                                                                                      
 هـ.1390ض، ، مكتبة الرياض احلديثة، الريا159، ص2، جالروض المربعبن يونس بن إدريس،  رالبهويت، منصو  -  )5(
 المغنى ،بن قدامةاو 273ص 2ج ,الدوانيالفواكه  ،النفراوي، و 54ص  2م، األحكامدرر الحكام شرح مجلة  ،علي حيدر - )1(

 .366، ص4ج ،مع الشرح الكبير
، 2، جالمجتهد ةبداي، وابن رشد احلفيد، 339، صالقوانين الفقهيةجزي،  ن، واب16، ص5، جمواهب الجليلاحلطاب،  - )2(

 273، ص2، جالفواكه الدواني، والنفراوي، 236، ص2، جحاشية العدوىالعدوى،  و، 221ص
 .80و79، ص10، جابن عابدين ةالدر المختار حاشي ىرد المحتار علابن عابدين،  -)3(
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 َجْعــُل َعــْين«قــال الشــافعية:  ثالحنابلــة، حيــالصريح عند كــل مــن الشــافعية و  ظعينا، اللف المرهون
  .)5( »توثقة دين بعين« وقال الحنابلة:   )4( » مال

أما .ديناأن يكون يجوز  عينا، والإذن فجمهور الفقهاء قد اشترطوا في المرهون أن يكون        
ما «في تعريف خليل: ما جاء على ذلك  لدينا، دن يكون المالكية فإنهم قد أجازوا في المرهون أ

المالكيــة  –وسبب جــواز كــون المرهــون دينــا عنــدهم  عرفة.وكذلك في تعريف بن ، »أو غررا  ،يباع
    )7( .لذلك صح رهن الدين عندهم ,)6(بيعه صح رهنه حصبيع الدين و كل ما  نيزو يجهو أنهم –

ســواء . علــى عــدم جــواز رهــن مــا فيــه غــرر – عــدا المالكيــة –اتفــق جمهــور الفقهــاء  -3
ال تصــريحا وال ، حــظ فــي تعريفــاتهم جــواز رهــن مــا فيــه غــررألنــه لــم يال كثيــرا؛كــان الغــرر خفيفــا أو  أ

 تعريفــاتهم،ذكــروا ذلــك صــراحة فــي  ث، حيــيــه غــررفخالفا للمالكية الذين أجــازوا رهــن مــا ، حايتلم
و ، أمــا الغــرر الكثيــر فــال –يجــز بيعــه عنــدهم  وإن لــم –  لكــنهم اشــترطوا أن يكــون الغــرر خفيفــا 

الغــرر الكثيــر مثــل:رهن األجنــة فــي ، و مــرة قبــل بــدو الصــالحثرهــن الــزرع وال :الغــرر الخفيــف مثــل
   ورهن السمك في الماء. بطون أمهاتها،

خيــر مــن  ،هو أنــه شــيء يتوثــق بــه فــي الجملــة رهن ما فيه غرر خفيف، في إجازتهموتعليل المالكية 
   )1(.ال شيء

                                                           
)4(  -

  .475 - 474 ص، 13م ،بهذالمشرح  للنووي، تكملة المجموععادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  
  ـه1402، تالفكر، بريو  ر، دالمصيلحي مصطفى هال ل، حتقيق، هال320، ص3، جاف القناعكشالبهويت،  -)5(
  م1983-هـ1403 ط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 485، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  -)6(
أليب، ، وا236، ص5، جشـــرح مختصـــر خليـــل، اخلرشـــي و، 356، ص3، جحاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــرالدســـوقي،  -)7(

الفواكــه ، والنفــراوي، 251، ص5 ج، المنتقــى ، والبــاجي،220ص 2ج بدايــة المجتهــد،، و ابــن رشــد 77، ص2، ججــواهر اإلكليــل
   273، ص2ج الدواني

، 236، ص5، جشـــرح مختصـــر خليـــل،و اخلرشـــي، 356، ص3،ج حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــرالدســـوقي، (1)- 
ــد ، و ا77، ص2،ج جـــــواهر اإلكليـــــلواأليب،  ــ ـــن رشــ ــاجي، ، 220ص 2،جبدايـــــة المجتهـــــد بـــ ــ ،  251ص5،جالمنتقـــــىوالبــ

  .273، ص2ج الفواكه الدوانيوالنفراوي، 
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 ،أمـــا المالكيـــة  )2(.أن يكـــون دينـــا أو عينـــا مضـــمونة أجـــاز الحنفيـــة وحـــدهم فـــي المرهـــون بـــه، -4
و ال بــدفي المرهــون بــه عنــدهم أن يكــون  المضــمونة،فلم يجزوا رهن العين  ،و الحنابلة ،الشافعيةو 

  )3(.دينا

  نواللــزوم، مــة هن مــن حيــث الصــحامــا يشــترط مــن أهليــة فــي الــر  نالمالكيــة، ببيــاانفــرد تعريــف  -5
بــذل مــن لــه «وذلــك فــي قــولهم فــي التعريــف  –و هــذه هــي أهليــة البــائع -دا يكونــه بالغــا عــاقال رشــ

  ذلك.ر بقية التعريفات األخرى إلى شت مالرهن، ولمن صح منه البيع صح منه  فكل »البيع 

بــه  اعــطــاهرا، منتفكونــه   نالمرهــون، مــنفرد تعريف المالكية كذلك ببيــان مــا يشــترط فــي اكما   
مــا «ودل علــى ذلــك قــولهم فــي التعريــف  المــرتهن.لــراهن و لمقــدور علــى تســليمه، معلومــا  ،شــرعا
إلــى  التعريفــات األخــرىبقيــة  رْ ِشــولــم تُ   )4(،نهَ رْ لك مــا يـُــكــذف ،يشترط فيــه ذلــك اعُ بَ فإن ما يُـ  »يباع 

  أيضا.ذلك 

ين الفقهــاء فــي اشــتراط بــ فثمــة خــال ستعريفــاتهم، فلــيعــدم ذكــر هــذه أو تلــك فــي  حال يقــد  و    
   الراهن فيالبائع و  األهلية في

مــع أنهـــم ال  »المشــاع  «؛ ألنــه شـــامل لــرهن عونســتطيع القــول: إن تعريــف الحنفيـــة غيــر مــان      
مــع اشــتراطهم لهــا؟ وأن  »اســتدامة الحــبس  «اإلشــارة إلــى  ن؟ وأن تعريف المالكية خــال مــهيجيزون

ونحـــوه، وجـــاء تعريـــف الحنابلـــة فيـــه  »رهـــن الـــدين  « لشـــمتعريـــف الشـــافعية غيـــر جـــامع؛ ألنـــه ال ي
  إجمال وخفاء.

                                                           
ـــاين -(2) ــريب ،142ص ،6ج ائع فــــي ترتيــــب الشــــرائعصــــنبــــدائع ال،الكاســ ــاب العـــ ـــنة ، 2بريوت ط،دار الكتـــ ـــ 1402ســ -ـهــ

  م.1982
المغنــي مــع ، وابــن قدامــة، 475ص13م ،بهــذالم شــرح للنــووي، تكملــة المجمــوععــادل أمحــد عبــد املوجــود وآخــرون،  -)3(

و ابــن ،249ص5ج، مختصــر خليــل ،اخلرشــي.و 16ص5ج ،مواهــب الجليــل، احلطــاب و، 366ص  4، جالشــرح الكبيــر
  . 273 ص، 2ج ،الدوني هالفواك.النفراوي،  339ص ،الفقهية نالقواني، جزيوبن  ،221ص 2ج،بداية المجتهد،رشد

 ،المجتهد ةبداي ،ابن رشد و، 249ص ،5، جمختصر خليل ،اخلرشي و، 16ص ،5ج ،مواهب الجليل احلطاب، - )4(
  .273ص ،2ج ،الدوني هالفواك، ي، النفراو 339ص ،الفقهية نالقواني، جزيبن او  ،221ص ،2ج
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الــدين بــالعين  قإن هــذه التعريفــات الســابق ذكرهــا، تهــدف إلــى أن مقتضــى الــرهن، هــو تعلــ        
  .ءالمرهونة استيفاء منها بالبيع، وأن يكون المرتهن أولى بالرهن من سائر الغرما

اســتيفاء الــدين منــه، أومــن  نهــو جعــل مــا يمكــ «اآلتــي:  و، هــنوالتعريــف المقتــرح أو المختــار للــره
ــول  ـــة فــــي حــــق متمــ ـــرهن األمــــوال  )1(»ثمــــن منافعــــه وثيقـ ـــان بعقــــد أو بغيــــره كـ ــمل ماكـ ـــل يشــ فالجعـ

    )2(المحقرة.

، وجاعــل، ومجعــول عنــده، وهمــا الــراهن والمــرتهن، والعــين ةالبــد لــه مــن صــيغ او الجعــل هنــ
  المرهونة و الدين المرهونة به.

المســتعار، والــدين ووثيقــة الــدين، وحتــى  نفإنــه يشــمل رهــ »اســتيفاء.. منافعــه نما يمكــ « أما
فيــدخل تحــت هــذا المعنــى ماكــان تحــت يــد المــرتهن، أو العــدل،  »وثيقــة  «المرهــون رهنــا رســميا. 

  وعقد الرهن الرسمي المسجل، ونحو ذلك في حق سواء أكان دينا، أوعينا مضمونة، ونحوها.  

    مدنيالتعريف عقد الرھن في القانون  :الثانيالفرع 

من أجــل حاجتــه الخاصــة، أومــن أجــل القيــام بمشــروع معــين،  لقد يحتاج المرء إلى الما            
  فيجد نفسه مضطرا إلى االقتراض سواء من أشخاص عاديين، أومن بيوت التسليف. 

. و بــراءة ذلــك أن هذه الحالة عليه أن يقدم ما يثبت أنه جدي في مــاهو مقبــل عليــه يوف
، و هــذه هيعطي لغريمــه مــا يجعلــه مطمئنــا علــى أن مالــه ســيعود إليــه، عنــد حلــول األجــل المتفــق عليــ

  في القانون وكيف نظمه؟ نالعملية هي ما يعرف بالرهن. فما هو الره

  الرھن الرسمي  :أو7

                                                           
  .116، ص نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالميةأمني عبد املعبود زغلول، - )1(
توثيق للدين كالشهادة والكتابة، وليس بأداة  ةأن حقيقة الرهن هو أدا«ة امليسرة ويف هذا الصدد جاء يف املوسوعة الفقهي - )2(

. حممد رواس »البطاقة الشخصية واستيفاء للدين ولذالك جاز أن يكون املرهون عينا الميكن استيفاء احلق منها كجواز السفر أ
  .982، ص1م الموسوعة الفقهية الميسرة،قلعه جي، 
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د بـــه يكســـب عقـــالـــرهن الرســـمي  «: ) 882(المـــادة )3(جـــاء فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري       
الــدائنين التــالين  ىيكون له بمقتضــاه أن يتقــدم علــ دينه،عقار مخصص لوفاء  ىعل حقا عينيا الدائن

  .»ء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كانيفاإستله في المرتبة في 

    النص:مفاد 

 ،على عقار المدين للدائن احق الذي يخول ،العقد ىإن الرهن الرسمي مصطلح يطلق عل       
ائن الحــق فــي اســتفاء دينــه لــدّ لبموجبــه يكــون  الحــق العينــي. و ىيطلق عل اكم  ،دينالصص لوفاء خ

    )4(.من ثمن العقار

  

  

  

  

  

  

كمــا لــه   ؛التالين لــه فــي المرتبــةو الدائنين  العاديين،الدائنين المخصص لذلك متقدما على غيره من 
     )1(.حق تتبع العقار في أيد انتقل إليها

    حيازىالالرھن  :انيثا
                                                           

املعدل و التقنين المدني املتضمن ، 26/9/1975املوافق.ه  1395رمضان  20املؤرخ يف  75/58األمر رقم  - (3)
  املتمم. 

. حســن 288، صحاحصــالمختار الــرازي،  (ينظــر. والشــجر. والنخــلوالبنــاء  ضكــاألر هــو كــل ملــك ثابتلــه أصــل   :العقــار -)4(
، مؤسســة الرســالة، بــريوت لبنــان، 200 -199، صعقــود اســتثمار األراضــي الزراعيــة بــين الشــريعة والقــانونحممــد الرفــاعي، 

  م.2005-هـ1،1426ط
الحقوق ، يوس رالعم ر: أنو .ينظرو ،2003سنة .01ص ،الحيازيالرهن الرسمي و الرهن  نماذا تعريف ع ،فاروق إمساعيل -(1)

  .ةاإلسكندري ،منشأة املعارف ،16ص ،التبعيةالعينية 
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 بــه عقــد يلتــزم الحيــازىالــرهن  «تــي: آلا ىمــن القــانون المــدني الجزائــري علــ )948المــادة (نــص     
 يأشــ المتعاقــدانيعينــه أن يسلم إلــى الــدائن أو إلــى أجنبــي  غيره،ضمانا لدين عليه أو علي  ،شخص
الــدائنين  الــدين، و أن يتقــدم يفو يســتإلــى أن حــبس الشــيء  هعينيــا، يخولــحقــا  عليــه للــدائنيرتــب 

حقــه مــن ثمــن هــذا الشــيء فــي أي يــد  أن يتقاضــىفــي  ،العــاديين و الــدائنين التــالين لــه فــي المرتبــة
  .»يكون 

  النص:مفاد 

أن التسليم أصبح  و، يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي زىاالرهن الحي أن يالحظ    
  و يكون نافذا بين المتعاقدين. والقبول ويتم الرهن فيه اإليجاب فيفيكركنا.فيه التزاما ال 

و الــذين يلونــه فــي الرتبــة مــن  ،العــاديين ينغيــره مــن الــدائن ىكمــا يخــول حــق التقــدم للــدائن علــ    
  )2(.دينهالقتضاء  الرهن في أي يد يكون له مباشرة حق تتبعو الحقوق، أصحاب 

تجــده تــارة يطلــق يالحظ أن المشروع يجري فــي نصــوص عــدم التمييــز بــين العقــد و الحــق، ف       
وهذا ال يستقيم إال مع ، و تارة أخرى هو الحق الناشئ عن العقد ،العقد المنشئ للحق ىالرهن عل

يضــاحيه فــي اإلو قــد عبــرت المــذكرة  ،لعقــد و ناشــئا عنــه مباشــرةلاعتبــار الحــق فــي الــرهن مالزمــا 
عينيــا علــى العقــار  إن عقــد الــرهن يرتــب حقــا « عــن هــذا المعنــي بقولهــا: ،القــانون المــدني المصــري

وال ينفــذ فــي حــق الغيــر إال  المتعاقدين،فيما بين  حاجة إلى القيددون هذا الحق  بالمرهون، ويترت
  . )3(  »القيدب

الضــمان  اســتحقاقهو  وجوده ودالئل ،و خالصة هذا االتجاه أن الرهن يوجد بمجرد العقد       
عليــه  توهوما نصــصــوص القــانون المــدني.حيث يلتزم الراهن بالضمان في مواجهة المــرتهن وفــق لن

أن ينفـــذ  للـــدائن بعـــد التنبيــه علـــى المــدين بالوفـــاء،يمكــن « ا: بقولهـــمـــدني جزائــري، ) 902المــادة (
فصــل الخــاص الالــنص وارد فــي هــذا و ». الخبحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فــي اآلجــال...

   الشهر.هذه اآلثار اتخاذ إجراءات لم يشترط المشرع من  ا، كمبآثار الرهن بين المتعاقدين
                                                           

)2(
 .72-  71 ص، الحيازيمي و الرهن الرهن الرس نماذا تعريف ع، إمساعيل فاروق -

)3(
 .1996املعارف، اإلسكندرية،  ة، منشأ199، صالعينيةالتأمينات الشخصية و ، مسري تناغو -
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ومما يؤخذ على تعريف الرهن الرسمي هو إغفاله للميــزة األساســية للــرهن الرســمي، وهــي عــدم      
انتقال حيازة المال المرهون من المدين الرهن إلى الدائن المرتهن. وكذا اقتصــاره علــى ذكــر العقــار 

  ، على الرغم طفق

ميـــة االقتصـــادية الكبيـــرة، كالســـفن، والطـــائرات، والمحـــال مـــن وجـــود بعـــض المنقـــوالت ذات األه
  التجارية. 

، والقــانون، وهــذا ءباإلضــافة إلــى إغفالــه بيــان مصــادر الــرهن الرســمي، المتمثلــة فــي العقــد، والقضــا
)مــن القــانون المــدني 882عليه التعريف الوارد في (المــادة ق)، ال يصدنالشق األخير(القضاء والقانو 

  الجزائري.

 ذ) من القانون المدني الجزائري، مما يؤخــ948الحيازى الوارد تعريفه في (المادة  نما الرهأ      
  عليه أنه جعل انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أمرا رضائيا.

  المطلب الثالث: مقارنة بين التعريف الفقھي والقانوني للرھن

اإلسالمي فــي األســاس الــذي وضــع عليــه  تبين لي مما تقدم اتفاق القانون المدني مع الفقه       
تعريــف الــرهن، وهــذا مــن ناحيــة تعريــف الــرهن فــي القــانون والــرهن فــي الفقــه اإلســالمي وهــو جعــل 

  عند تعذر الوفاء. هشيء يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمن

يختلــف فــي كونــه يوجــب إجــراء ذلــك فــي عقــد وتســجيله لــدى جهــات مختصــة،  هغير أن 
  ة اإلسالمية نجد أن الرهن جاء بدال من الكتابة عند تعذر وجود الكاتب.بينما في الشريع

و يالحظ عنــد الموازنــة بــين تعريــف الــرهن فــي الفقــه اإلســالمي، وتعريفــه فــي القــانون، إذا أمعنــا      
النظر فيها أدركنا دّقة تعريف الرهن في الفقه اإلسالمي المنبثــق عــن أصــالة هــذا الفقــه، ويبــدو ذلــك 

  لعل أهمها مايلي: هأوجمن عدة 

معنــاه الفقهــي، فــالّرهن مــن  لــىأوال: تــدرج الفقــه اإلســالمي، مــن المعنــى اللغــوي للــرهن إ
  في العمل. برََهَن، ورَاِهَنٌة أي حبس، وثابتة، فالرهن في حقيقته هو: الحبس والثبوت وهو الغال
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ــا: إن القـــانون جـــاء بتعـــريفين للـــرهن، األول يخـــتص بنـــوع واحـــد مـــن األ مـــوال، وهـــي ثانيـ
  فيها العقد الرسمي بدل ِانتقال الحيازة أو القبض. لالعقارات إذ جع

أما التعريف الثاني، فجاء شامل لكل األموال من منقوالت وعقارات، وجعل فيه الحيازة  
التزامــا قائمــا علــى الرضــا بــين الطــرفين فــي تســليم الشــئ المرهــون، وجعــل الــرهن قائمــا علــى أســاس 

  تم الرهن.خالف الفقه اإلسالمي الذي جاء بتعريف واحد للرهن.العقد، وبموجبه ي

مــع القــانون،   قوفــي هــذا النقطــة نجــد أن الفقــه اإلســالمي (بتعريــف المالكيــة للــرهن) يتفــ         
حيــث أن الــرهن يــتم بمجــرد العقــد، والقــبض مــتم للعقــد، خاصــة فــي تعريــف الــرهن الرســمي، ويتفــق 

ون القـــبض أو الحيــازة التزامــا فــي جانـــب الــراهن، عنــد إجـــراء القــانون المـــدني فــي كــ عالجمهــور مــ
  العقد.وهذا عند تعريف الرهن الحيازي في القانون.

تعريفــه للــرهن فجعلــه يشــمل العقــد الباطــل الــذي يعتبــره  يواستهل القــانون بكلمــة العقــد فــ       
الــذي جعــل  ياإلســالم نتيجــة. خالفــا الفقــه جالفقــه اإلســالمي لغــوا مــن الكــالم الرتبــاط فيــه، وال ينــت

قـــد يحصـــل االتفـــاق بـــين  هالـــرهن هـــو االرتبـــاط الحاصـــل بهـــذا االتفـــاق (أي اتفـــاق االرادتـــين)؛ ألنـــ
  االرادتين دون أن تتحقق الشروط المطلوبة شرعا لالنعقاد، كما في الرهن الباطل.

ن فــأدّق وبــذلك يكــون التعريــف القــانوني غيــر مــانع، أّمــا تعريــف الفقــه اإلســالمي لعقــد الــره     
وأوضح. ذلك أّن فقه القانون المدني، إّنما يعرف العقــد بواقعتــه الماديــة، وهــي اتفــاق اإلرادتين.أمــا 
الفقه اإلســالمي فيعرفــه بحســب واقعتــه الشــرعية، وهــي االرتبــاط االعتبــاري، وهــذا هــو األصــح، فــال 

  لفقه اإلسالمي.للوقائع المادية، لوال االعتبار الشرعي الذي يـَُعّول عليه في نظر ا ةقيم

 كاألســاس الــذي يقــوم عليــه الــرهن، وهــو ذلــ يثانيا:  ويتفق القانون المدني مــع الفقــه اإلســالمي، فــ
الــذي يتمثــل فــي كــون المرهــون محبوســا لصــالح الــدائن المــرتهن مــن تحقيــق الضــمان فــي الوفــاء، 

  مدني.واالستيفاء على النحو الذي أفصحت عنه النصوص في الفقه اإلسالمي والقانون ال

كما يتفق الفقه اإلسالمي، والقانون المدني، حول مضمون هذا االلتزام على النحو الذي        
  أشرت إليه من قبل.
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وحكم;;;;ه والحكم;;;;ة من;;;;ه ف;;;;ي الش;;;;ريعة  ال;;;;رھن عق;;;;د مش;;;;روعية  :المبح;;;;ث الث;;;;اني
  ا�س�مية والقانون الوضعي

ب والســنة واإلجمــاع والمعقــول، الفقه اإلسالمي الكتــا يالرهن ف )1(األصل في ثبوت عقد        
وفي القانون فإن نصوص القانون المدني تفصح لنا عنه وتنظم التصــرفات المتعلقــة بــه، ومــن خــالل 
ذكر المشــروعية فــإني ســأتطرق إلــى اســتخالص الحكــم مــن النصــوص، وبعــدها أوضــح الحكمــة مــن 

  فقها وقانونا.  نالره

يعة ا�س;;;�مية والق;;;;انون المطل;;;ب ا2ول: أدل;;;ة مش;;;;روعية عق;;;د ال;;;;رھن ف;;;ي الش;;;;ر
  الوضعي

  الكتاب والسنة واإلجماع. من الرهن األدلة على مشروعية    

  أدلة مشروعية عقد الرھن في الشريعة ا�س�ميةالفرع ا2ول: 

ــِإنَ  صَوِإْن ُكْنــُتْم َعلَــى َســَفٍر َولَــْم َتِجــُدوا َكاتِبًــا فَــرَِهٌن َمْقُبوَضــةٌ  ﴿قولــه تعــالى:أو�: الكت22اب:   ِمــَن اَ  َف
ْليُـــ وُتِمــَن َأَمانـََتــهُ و د الــِذي اوَ بـَْعُضــُكْم بـَْعًضــا فـَ

وَوْلَيتــِق اللــَه رَبــهُ ص
ــَهاَدةَ  ص َوَمــْن َيْكُتْمَهــا  صَوَال َتْكُتُمــوا الش

وَآِثٌم قَـْلُبهُ  وَفِإنهُ 
  . )2(﴾َواللُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليٌم  ص

          

  

  وجه الداللة من اآلية: 

                                                           
يف احلسي يف اللغة يطلق على عدة معان تدور كلها حول معىن الربط والشد والتوثيق وهو يستعمل  العقد -  (1)

ويطلق على الضمان والعهد  والشد,يستعمل كذلك يف الربط  واملعنويني طرفيه عقد احلبل وربطه وشد ب فاحلسي مثل.،واملعنوي
احلالف قد ألزم نفسه بفعل  نعقد أل–وهي احللف على أمر يف املستقبل - على حنث أو على بر ةاملنعقد نيوقد مسيت اليم

  ) 327ص 1ج ،لمحيطالقاموس ا بادى،آ .الفريوز426ص 2ج ،اج العروستي، الزبيد (احمللوف عليه وربطها به .
أحكام تصرفات اهلامشي،  نسلطان بن إبراهيم بن سلطا »التزام شيء بارتباط اإلجياب والقبول «ويف االصطالح هو:  -  

- هـ1422، 1،  دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ط61، صالوكيل في عقود المعاوضات المالية
  م.2002

  قرة.البسورة  من283اآلية  - (2)
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برهـــان  ة, فالوثيقـــاإلشـــهاد و, التوثيـــق بالكتـــاب عـــدمتمإذا  –واهللا أعلـــم  –إن معنـــى اآليـــة         
في الحال التي ال يصل فيها إلــى التوثــق بالكتــاب واإلشــهاد  فأقام الرهن في باب التوثيق, مقبوضة,

  )1( من األعذار. بونص على السفر؛ إذ هو الغال مقامها

ِمــَن اَ  فَــِإنَ  ﴿ هذا إذا لــم يــأمن الــبعض الــبعض بــال وثيقــة.، رويدخل في ذلك المعنى كل عذ   
ـــُكمْ  ــــا بـَْعُضــ ـــه عـــــن االرتهـــــان  )2(﴾ بـَْعًضـ ــ ــــتغنى بأمانت ـــه واسـ ــ ـــــه ب ــــن ظن ــــ ﴿لحسـ ُتِمـــــَن و د الـــــِذي اوَ فـَْليُــ

وَأَمانـََتهُ 
بــذلك العنــوان لتعينــه طريقــا لإلعــالم، ولحملــه علــى أداء  هوهو المدين. وإنما عبر عن  )3(﴾ص
  )4(ي دينه، وإنما سمي أمانة لالئتمان عليه بترك االرتهان به.األمانة؛ أ

فــال ، ذلك حين يكون الدائن و المــدين علــى ســفر : ما مفاده وجاء في تفسير اآلية السابقة  
مــع  كتابــة,المشرع في التعاقــد الشــفوي بــال   ص, رخللتعامل مع ضمان الوفاء يجدان كاتبا, فتيسيراً 

  )5(.للدينن تسليم رهن مقبوض للدائن ضام


�� ������﴿وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكــريم قولــه:        ִ�﴾)6(  

فيــه إشــارة إلــى اضــطراب الحــال وألنــه مظنــة تعســر الكتابــة، فــإن فــي هــذه الحالــة يقــوم الــرهن مقــام 
 الــرهن إرشــاد مــن المــولى تبــارك وتعــالى نالتفســير، أ ثوورد في كتــاب التيســير فــي أحاديــ)7(الكتابة.

لصاحب الحق يقبض رهنا من الراهن، ضمانا لحقه إلــى حــين الوفــاء، ويمكــن حيــازة الــرهن منــه فــي 

                                                           
، دار املعرفة، 385ص 1اعتىن بتصحيحه وراجع أصله، يوسف غوش، جفتح القدير، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، - (1)

   م.1996- هـ 1419، 2بريوت لبنان، ط
  البقرة.سورة  من283اآلية من  - (2)
  البقرة.سورة  من283اآلية  من - (3)

، أحكام القرآن ،ابن العريب و ،هـ1325سنة :بريوت ط ،لعريباالكتاب  ردا ،523ص1ج ،القرآن مأحكا ،اجلصاص - )4(
، ي، والقامسم 1972- هـ  1932سنة  :3ط، بريوت ،دار الفكر ،260ص   ،األول مالبجاوي، القسحتقيق على حممد 
 بباسل عيون السود، دار الكت دوصححه وخرج أحاديثه وآياته، حمم ه، ضبط236 ص، 2(تفسري القامسي)، ممحاسن التأويل

، رتبه وضبطه وصححه، 329 ص، 1، جالكشافالزخمشري،  وم، 1997 - هـ1418، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط
  م.1987 - هـ1407، 3حسني أمحد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ىمصطف

  ـم 1982- هـ  1402سنة  :10دار الشروق ط  ،337ص  ،1م ،في ظالل القرآنسيد قطب، - )5(
  لبقرة.اسورة  من283اآلية  - (6)

 م.1992 - هـ1412، دار املعارف، القاهرة، 653، ص 1، مالتفسير الوسيط القرءان الكريمحممد سيد طنطاوي،  - )7(
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الســـفر والحضـــر، والـــرهن هاهنـــا قـــام مقـــام الشـــاهد، فـــإذا مـــا اختلـــف طرفـــي الـــرهن فـــالقول قـــول 
  )8(المرتهن.

ده فــي حالــة الرهن مشروع، جاء إرشادا من اهللا إلى عبــا نيؤكد المفسرون لكتاب اهللا، على أ       
العــوز إلــى الكاتــب، فإنــه يكــون بدلــه رهنــا يســتوثق بــه إلــى غايــة الســداد، وهــو يعكــس روح الشــريعة 

  وسماحتها في التيسير للناس في مصالحهم.

  السنةثانيا: 

لمــا   سوهــو فــي المدينــة، إقــرارا للنــا نقــد أرهــ ρجــاءت الســنة النبويــة تخبرنــا أن رســول اهللا        
عليــه اآليــات القرآنيــة.ومن األحاديــث التــي نصــت علــى الــرهن: جــاء  تمــا نصــعليــه، وعمــال ب اكانو 

ا لـــه مـــن درعـــه اشـــترى مـــن يهـــودي طعامـــا إلـــى أجـــل,و رهنـــ«:  ρالنبـــي فـــي الحـــديث الشـــريف أن 
   )1( »حديد

2 ( »عند يهودي بالمدينة، وأخذا منه شعيرا ألهله. هدرعا ل ρرهن رسول اهللا «: آخر وفي لفظ
(.        

  لة من الحديث:وجه الدال

حجــة، وهــو  ρ لــه، حيــث أن فعلــه  ρ لفعله مشروعية الرهن، ىقد دل الحديث بروايته عل        
لمــا تعامــل بــه  ،فـلو لم يكن ذلك جائزا ومشروعا ،دائما في مقام التشريع والتبليغ عن ربه عز وجل

ρ.  

  ا�جماع :اثالث

                                                           
، 1لبنان، ط- ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت197 ص، 1، جالتيسير في أحاديث التفسيرحممد املكي الناصري،  - )8(

  م.1985- هـ1405
 صــحيح –ا  τ-صــحيحهما عــن األعمــش، عــن إبــراهيم، عــن األســود، عــن عائشــة احلــديث أخرجــه البخــاري ومســلم يف -)1(

الــرهن يف احلضــر،  ب)بــا49، ص1، ق2:(جصــحيح مســلم، كتــاب الــرهن، بــاب: مــن رهــن درعــه. و)124ص3جالبخاري:(
  والسفر.

 ووهــ الشــحم،اليهــودي هــو أبــو   ).2508(حــديث1)، والــرهن بــاب2069(حــديث 14أخرجــه البخــاري يف البيــوع بــاب  -)2(
دار الكتـــب  .263ص 5ج ،األوطـــار لنيـــ الشـــوكاين،و  140ص 5ج ،البـــاري حفـــت ينظـــر:ابن حجـــر، ظفـــر.رجـــل مـــن بـــين 

   العلمية، بريوت لبنان.
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علــى مشــروعية الــرهن  اع األمــة ســلفا وخلفــا,قد انعقد إجمــبين الفقهاء في جوازه، ف فال خال      
فــي  و, الرهن في السفر ثابت بنص التنزيــل«  :)4(القرطبيجاء في تفسير  )3(.من غير نكير من أحد

  الحضر ثابت بسنة 

  

  

  

  .)1(»صحيح وهذا ρالرسول

وألن علــة اللجــوء إلــى الــرهن فــي الســفر قــد ؛ و كذلك إجماع العلمــاء علــى جــوازه فــي الحضــر     
  جد في تو 

  و اهللا تعالى أعلم. ،الحضر

  )2(نكير إلى يومنا هذا. روجاء في البناية: اجتمعت األمة على جواز الرهن من غي

  مشروعية عقد الرھن في القانون الوضعي أدلة الفرع الثاني: 

                                                           
وخرج أحاديثه، عبد اللطيف حممد  ه، علق علي66، ص1، ماالختيار لتعليل المختاراملوصلي عبداهللا بن حممود، ينظر: - )3(

على الدر المختار تار حرد الم، و ابن عابدينم. 1998 - هـ1419، 1لبنان، ط- علمية، بريوتالكتب ال رعبد الرمحان، دا
تكملة عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، , 2ص  5ج ،الجليل مواهب، طاباحل .79ص  10 ج ،حاشية ابن عابدين

  . 321ص 3ج كشاف القناع،.،. البهويت483ص 13م  ,بهذالمشرح  للنووي، المجموع
مجع بني الفقه والتفسري وقد ألف يف هذا  ي, املالكفرج.األنصاري القرطيب نبكر, بعبد اهللا. حممد بن أمحد بن أيب  هو أبو- )4(

  و، ووفته املنية امبصر.خصيب يف مشال أسيوط  ابنالقرآن) كانت حياته واستقراره يف مدينة  ألحكامالكبري(اجلامع ه سفر 
 و ،التذكار يف أفضل األذكار واحلسىن، في شرح أمساء اهللا ىفا:األسنغري ما ذكرت أفاته صنأهم م ن, متقياكان زاهدا ورعا 

و  )66.- 65ص  2ج ( طبقات المفسرين(ينظر:الداوودي. هـ671تويف رمحه اهللا سنة.ةأحوال اآلخر  والتذكرة بأحوال املوتى
  ).197ص  ( في طبقات المالكية كيةز ال شجرة النور ،حملمد بن حممد خملوف

  .407ص 1، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  - )1(
   . 385ص1، جفتح القدير. الشوكاين، 466، ص12، مالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيين،  - )2(
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ال يتقــرر إذ  ،اتفــاق يقــع بــين الــدائن والمــدين ووهــ ،يعتبر الرهن من الحقوق العينية التبعيــة  
  قضائي. و ال بحكم  ينونبنص قا

الــرهن  « أن:) 882المــادة (جــاء فــيف الجزائــري نصت على جــوازه مــواد القــانون المــدني ثحيأوال: 
  » الخ.عقار لوفاء دينه.... ىعينيا, علالرسمي عقد يكسب به الدائن حقا 

لــدين  ا, ضــمانعقــد يلتــزم بــه شــخص الحيــازىالــرهن « )مــدني جزائــري948المــادة (و كــذلك 
  .»الخ.....يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ن, أو على غيرهعليه أ

فــي تشــريعه فــي النــوع  رنالحظ أن المشرع القــانوني فــرق بــين نــوعين مــن الرهــون حيــث أقتصــ      
دون غيرها من األموال.أما في النوع الثاني فأجاز رهن جميع الموال المنقولــة  تاألول على العقارا

  دون تفريق، ويفهم من منطوق المواد هنا أن الرهن جائز بين األفراد.   توالعقارا

يجــوز الــرهن «: بقولهــا صــراحة  )3(مــن القــانون التجــاري الجزائــري )118المــادة (كمــا نصــت ثانيــا:   
   . »الخللمحالت التجارية... الحيازى

 .الخبعقــد رســمي... الحيــازىيثبــت الــرهن «من القانون التجاري الجزائري:  )120المادة (و كذلك 
«    

يــتم رهــن الســندات االســمية أو «: أنمــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى ) 97المــادة (كما نصت 
السندات ألمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانونا بشرط أن يذكر أن الحوالــة قــد تمــت علــى 

  » .سبيل الرهن بدون حاجة إلى إعالن

انون التجــاري الجزائــري نســتخلص مشــروعية الــرهن فــي القــانون )من الق118من خالل (المادة      
ذات البعــد المعنــوي، أمــا النصــوص األخــرى، باإلضــافة إلــى   )4(المحالت التجارية. ةأنه جائز وخاص

                                                           
  املتمم. املعدل و التجاريالقانون  المتضمن 1975سبتمرب 26هـ املوافق 1395رمضان  20املؤرخ يف  58/ 75األمر رقم  -)3(
هـ، 1403، صفر 4، السنة السادسة العددمجلة الحقوق الكويتيةمعنوي خمصص لالستغالل التجاري.  لهو ما يالمحل التجار  - )4(

  .45م ص1982ديسمرب
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ــدت علــــى الجــــواز جــــاءت منظمــــة لعمليــــة الــــرهن.   لــــذلك يجــــوز رهــــن األوراق التجاريــــةكونهــــا أكــ
  . من األوراق ذات المدة الطويلةيرة هذه األخ, السيما إذا علما أن والمالية

تعد السفن «  :)1(من القانون البحري الجزائري 05 – 98المعدلة بالقانون  )56المادة (تنص  ثالثا:  
   .والعمارات البحرية األخرى أمواال منقولة و تكون قابلة للرهن

  .» . الخو يمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد اإلنشاء.......

، فــي مشــروعية رهنهــا عــن غيرهــا مــن األشــياء األخــرى ترهــن الســفن، والطــائرا فوال يختلــ رابعــا:
                                                 السالف ذكرها.

  في الشريعة ا�س�مية والقانون الوضعي : حكم عقد الرھنالمطلب الثاني

التكليفــي المنـــوط بهـــذا  حكـــمللاهللا  بمشــيئةنتعـــرض اآلن  ،مشــروعية الـــرهنعرفنـــا بعــد أن         
 هفــي الحضــر، وجعلــ زالنوع من التصرفات، خصوصا إذا علمنا أن هناك من يقول أن الرهن ال يجو 

  مطابقا للسفر معتمدا على ظاهر اآلية، التي تنص على السفر، وعدم وجود الكاتب.

  حكم عقد الرھن في الشريعة ا�س�مية الفرع ا2ول:

؛ ألنــه وثيقــة بالــدين فلــم يجــب مثلــه مثــل بهــاء أن الــرهن جــائز ولــيس بواجــيرى عامة الفق     
ــالى ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــه تعــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــل قول ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة، ويحمـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــمان والكفال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  �������ִ (الضــــ

����������� �  (
  اإليجاب بدليل قوله تعالى: ىعلى إلرشاد ال عل .)2(

ْليُـــَود  بـَْعًضــا ِمــَن بـَْعُضــُكمْ اَ  فَــِإنَ  ﴿  وُتِمــَن َأَمانـَتَــهُ و الــِذي ا فـَ
؛ وألنــه أمــر بــه عنــد فقــد الكاتــب،   )3(﴾ ص

وجمهور الفقهــاء يــرون أن الــرهن فــي الســفر جــائز.  )4(بدلها واجبا. نوليست الكتابة واجبة فال يكو 
ال فرق بينهم، واختلفوا في جواز الــرهن فــي الحضــر،  علــى رأيــين بــين مجيــز، ومــانع مطلقــا، ومــانع 

  بشرط. 
                                                           

  املعدل واملتمم  والمتضمن القانون البحريم 1976أكتوبر 25هـ، املوافق 1396شوال عام  29املؤرخ يف  80-76األمر رقم  -)1(
)2(

  رة.البقمن سورة  283اآلية  من -
  البقرة.سورة  من283اآلية من  -(3)

 .367، ص4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  -)4(
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  أو2: المجيزون للرھن في الحضر

الكثيــرمن الفقهــاء،  بالحضــر وهــو مــذه يار هــذا المــذهب، أن الــرهن جــائز فــيــرى أنصــ 
  واستدلوا بمالي: )5(الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

ــاب   ـــــ ـــــالى :الكتـــ ـــه تعـــــ ـــــ �!  (:بقولــ"# $%�&'() ������ ��
ִ� *+��"# 

�,#-./0�� 1234�֠) ��ִ����� ����������� � ()6(.  

  وجه الداللة: 

وسيلة حفظ األموال، عند تعاملهم فيما بينهم بالكتابة،  لىتعالى لما أرشد عباده إإن اهللا 
  أو اإلشهاد. عقب ذلك بما ينبغي إتباعه في حفظ األموال، عند تعذر الكتابة أو اإلشهاد.

ويــدخل فــي  «ونبه المولى تبارك وتعالى على حاالت العذر وهو السفر، يقول القرطبي:  
ــا ذلـــك بـــالمعنى كـــل عـــذر، ــذر فيـــه الكاتـــب فـــي الحضـــر، كأوقـ اشـــتغال النـــاس  تفـــرب وقـــت يتعـ

  )1(»وبالليل...وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن.

ومعنـــى هـــذا أن أســـاس مشـــروعية الـــرهن اإلســـتيثاق، فيجـــوز كلمـــا كانـــت الحاجـــة لـــذلك 
وُتِمَن َأَمانـََتهُ و الِذي ا د فـَْليُـوَ  بـَْعًضا ِمَن بـَْعُضُكمْ اَ  فَِإنَ  ﴿مصداقا لقوله تعالى: 

  )2(﴾ص

    :السنة  

 داشــترى طعامــا مــن يهــودي ورهنــه درعــا لــه مــن حديــ ρأن النبــي «: τ )3(ما روته السيدة عائشــة - 
«)4(.  

                                                           
، 2، مالجــامع ألحكــام القــرآن، القرطيب، 466 ص، 4، جالهداية ، املرغيناين،64، ص 21، جطالمبسو ، يالسر خس -)5(

  .347ص 
ــد املوجـــود،   ــة، 474و473، ص 13، متكملـــة المجمـــوع للنـــووي، شـــرح المهـــذبعـــادل أمحـــد عبـ المغنـــي مـــع ، ابـــن قدامـ

 .367ص 4، جالشرح الكبير
)6(

  البقرة.من سورة  283من اآلية  -
 .346 ص، 2، مالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  - )1(

  البقرة.سورة  من283اآلية من  - (2)
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 »درعــا عنــد يهــودي بالمدينــة، وأخــذ منــه شــعيرا ألهلــه  ρرهــن رســول اهللا  «قــال:τ )5(عــن أنــس - 
)6(.  

ا ويفهــم مــن قــول ذيــل علــى جــواز الــرهن فــي الحضــر، يؤخــذ هــالحــديث دل وجه االستدالل:   

  في سفر،بل كان مقيما حاضرا. ρ إذن فلم يكن ،»بالمدينة : « τأنس 

 ρرهــن  و قــدفالرهن في الحضر يجــوز ســواء كــان باشــتراط مــن المــرتهن، أو بغيــر شــرط،     
 ρة رســول اهللا درعه، وفعله يدل على جواز الرهن في الحضر مطلقا؛ ألن األصــل عــدم الخصوصــي

  )7(بهذا الحكم، لعدم قيام الدليل على الخصوصية. 

  

  القياس: 

الرهن على الضمان؛ ألن المقصــود مــن الــرهن والضــمان توثيــق الــدين، وكمــا جــاز  سوهو قيا
  الضمان 

    )1(حضرا وسفرا، يجوز الرهن سفرا وحضرا كذلك.

                                                                                                                                                                      
رمة وهي بنت ست سنني، وبىن ا مبكة املك ρهي أم املؤمنني عائشة بنت أبو ببكر الصديق رضي اهللا عنها، تزوجها النيب –)3(

باملدينة يف شوال سنة اثنتني من اهلجرة وهي بنت تسع سنني، وهي من املكثرات يف الرواية واملربزات يف الفقه والفتوى، قال أبو 
حديث قط فسألنا عائشة رضي اهللا عنها إال وجدنا عندها منه علما.  ρموسى األشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول اهللا 

: باالستيعا ينظر ترمجتها يف: إبن عبد الرب، τ ةهـ وصلى عليها أبو هرير 58هـ وقيل 57توفيت رمحها اهللا باملدينة املنورة سنة 
  )192 - 188ص  6(ج  الغابة دأس ) و إبن األثري،1885 - 1881ص  4(ج

 .14سبق خترجيه، ص- )4(
 ρنصــاري، أبــو مثامــة، أو أبــو محــزة، صــاحب رســول اهللا بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم، البخــاري اخلزرجــى، األ سهــو أنــ -)5(

وخادمه، وأحد املكثرين للحديث، حيث روى عنه رجال احلديث ستا ومثانني ومائتني وألفني حــديثا. ولــد رضــي اهللا عنــه باملدينــة، 
ــا إىل البصـــرة حـــىت مـــات فيق، مث رحـــل إىل دمشـــ ρإىل أن قـــبض ρ، وظـــل مالزمـــا للنـــيبوأســـلم وهـــو صـــغري هـــا ســـنة ثـــالث ، ومنهـ

 .127، ص1، جأسد الغابةوتسعني من اهلجرة .ينظر:ابن األثري، 
  .14سبق خترجيه،ص  - )6(
 .64 ص، 21، جالمبسوط، يينظر، السر خس - )7(
  .367، ص4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  - )1(
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  ثانيا: المانعون لجواز الرھن في الحضر

قــول أصــحاب هــذا الــرأي بعــدم جــواز الــرهن فــي الحضــر مطلقــا، وجهــتهم فــي ذلــك: ي 
  واستدلوا بمايلي: )2(من الراهن. اكان تطوع  اوخالفهم الظاهرية بقولهم بالجواز إذ

  الكتاب: -

ـــالى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــه تعـــــ ـــــ ـــــ ـــــ �!  (:قولـــــ"# $%�&'() ������ ��
ִ� *+��"# 

�,#-./0�� 1234�֠) ��ִ����� ����������� � ( 
)3(.  

��'��@,� ,1?<4֠=>; 9:��8#1ִ678  (((( وقولــــــــه أيضــــــــا:,"( 
,�A!� B(C'�8,ִ.�� DE�=ִ.!F ,��G!� �HִI#J 

KLM�N7� ������&OP11�� ���� ـــــــــ ـــــــــى قول �! تعـــــــــالى:  ه،إل"# $%�&'() 

������ ��
ִ� *+��"# �,#-./0�� 1234�֠) 

��ִ����� ����������� (((( )4( .  

علــى  قكاتــب، والتعليــال موجــه االســتدالل:إن مشــروعية الــرهن قــد علــق علــى الســفر، وانعــدا
يقتضي عدم الحكم عند عدم الشرط، و إال لما كــان للتعليــق بالشــرط فائــدة، فمفهــوم قولــه  طالشر 
  :تعالى

))))  !�"# $%�&'() ������ ��
يمنــع الــرهن فــي الحضــر  )5( ))))  � �ִ
  .  امطلق

عـــة اهللا قـــد شـــرع الـــرهن مشـــروطا بأرب نالمداينـــة تـــدل علـــى أ ة: إن آيـــاأمـــا الظاهريـــة فقـــالو   
  شروط وهي:

أن يكون في عقد من عقود مداينة التي هــي: البيــع، الســلم، والقــرض، إذ المداينــة ال تكــون إال -  
  في هذه العقود الثالثة.

                                                           
دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ، 363ص 6، حتقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، جالمحلى باآلثارابن حزم،  –)2(

 م.1988 - هـ1408
  سورة البقرة. ن، م283من اآلية- )3(
 .ة،  من سورة البقر 283إىل اآلية 282من اآلية - )4(
  سورة البقرة. ن، م283من اآلية - )5(
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  أن يكون الدين مؤجال إلى أجل مسمى. -

  أن يكون العاقد على سفر. -

  كاتب.  دأال يوج-

اعتبارهــا والعمــل بها.واشــتراط الــرهن فهذه الشروط األربعة قــد نــص القــرآن عليهــا، فوجــب          

كــل شــرط لــيس فــي   «:  ρفي الحضر مخالف لما جاء في الكتــاب الكــريم فيكــون مــردودا. لقولــه 
  كتاب اهللا تعالى 

  . )1(»في كتابه فليس له  سمائة شرط، من اشترط شرطا لي تفهو شرط باطل، وإن كان

بــه؛ ألنــه فــي هــذه الحالــة وقــع مــن بــاب البــر أما إذا وقع الرهن تطوعا في الحضر فال بــأس          
ــالى ــه تعــ ـــدلول قولــ ـــداخل تحــــت مـ ــة الـ ـــن المعاملــ ــاون وحسـ  ( #"����Q"#1ִR,�: والتعــ

����� !ST/���1, UV"���WX�1,"# ����  (
.وألنه فعل لــم ينــه عنــه الشــارع بــل )2(

  )3(أمربه. اهو مم

الحالــة الغالبــة علــى  التقييــد هنــا بالســفر بيــان الواقــع، أو ذكــر ن: إلونوقش هذا االســتدال
 Y3�3[:��F"K"# \/B�>�1, �!E+� ( فــي قولــه تعــالى: محــد مــا هــو معلــو 

+YPK�Y0�] �4^� �+(U_?1�N!�` \/B�>�1, %�&�aִbִc 

d�!6!F    (
)4(  

إذ أن الربيبة حرام الزواج بها سواء تربــت فــي حجــر زوج أمهــا أم ال، ولكــن التقييــد خــرج 
الـــنص القرآنـــي دل فيمـــا دل عليـــه، جـــواز الـــرهن فـــي حـــاالت لـــه؛ ألن  ممخـــرج الغالـــب فـــال مفهـــو 

  العذر، والعذر كما يكون في السفر، يكون في الحضر.

                                                           
، 3، جريصحيح البخااحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب أسا مة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.  – )1(

 ، كتاب، املكاتب133 ص
  من سورة املائدة. 2من اآلية  - )2(
 .364 - 362ص 6، جالمحلى باآلثارابن حزم،  –)3(
)4(

  من سورة النساء 23من اآلية -
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ــر قـــول القرطبـــي آنفـــا  ــد  )5(وقـــد ســـبق ذكـ ويؤيـــد هـــذا، أن الشـــروط التـــي ذكرهـــا فـــي عقـ
  جاء التعبير بها لفوائد أخرى، وليس لنفي الحكم عما سوى المذكور. االمداينة، إنم

اقشــة:   إن المداينــة ال يمكــن أن تحصــر فــي البيــع والســلم والقــرض، فكمــا توجــد المداينــة من      
في هــذه الــثالث فإنــه يوجــد بأســباب أخــرى كالنكــاح وغيــره، وفــي هــذا الصــدد يقــول القرطبــي معقبــا 

إّن َســَلَ◌م أهــل المدينـــة كــان ســبب اآليــة، ثـــم هــي تتنــاول جميـــع  «:ψ )6(علــى قــول ابــن عبـــاس

 صالقرطبــي فــي غايــة الوضــوح؛ ألن العبــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــو  ه. ومــا قالــ)7(»عا المدينات إجما
  .)8(السبب

أن يكون الدين مؤجال، هذا ال يعني أن الدين الحال ال يحتاج فيه إلى توثيق، فقــد يهلــك        
المــدين أو يفــر، كــل ذلــك يمكــن أن يتجنبــه بــالرهن. أمــا الســفر وعــدم وجــود الكاتــب فهمــا خرجــا 

  ج الغالب.مخر 

  ثالثا: الترجيح

. هــو جــواز واالســتدالل وذلــك مــن خــالل  المناقشــة لــرأي الــذي يؤيــده أكثــر الفقهــاء،وا         
 م؛ واتفاقـــه مــع ســـماحة اإلســـالمفـــي الســفر، لقـــوة أدلــته ز، كمــا هـــو جــائاالــرهن فـــي الحضــر مطلقـــ

  وتيسره، واهتمامه بمصالح األفراد والجماعات.

                                                           
)5(

 .17ينظر ص - 

رآن وأحد الستة وترمجان الق ة، حرب األمρهو الصحايب اجلليل أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ابن عم النيب  - )6(
، وكان عطاء إذا حدث عنه قال: حدثين  »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل «فقال:  ρاملكثرين من الرواية، دعاله النيب

 3(ج  الستيعابهـ و هو ابن إحدى وسبعني سنة. ينظر ترمجته يف: ابن عبد الرب، ا68سنة  τالبحر، تويف بالطائف 
 ).190 - 186ص 3( جسد الغابةأابن األثري،  و)، 939 - 933ص

 .323ص 2، مالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  – )7(
، 2،  دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، دار الفكر، دمشق، ط274-273ص 1، جأصول الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي،  - )8(

 م.1998 -هـ1418
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شــروط العمــل بــه عنــد مــن  نومــ  )1(فون إنما هو مفهوم المخالفة،وإن ما ستدل به المخال   
  يعارضه. )2(هناك ماهو أقوى منه منطوق.أو مفهوم موافقة  نيرون حجيته في األحكام، أن ال يكو 

عنــدما  ρρρρمنطــوق يخــالف هــذا المفهــوم، وهــو عمــل رســول اهللا ةفي هــذه المســألدوقــد ُوجــ   
 يكــون ثمــة مجــال إلعمــال مفهــوم المخالفــة الــذي رهــن درعه،وقــد كــان بالمدينــة وهــي حضــر، فــال

  استدل به المخالفون.واهللا أعلم

  الوضعي حكم عقد الرھن في القانون  الثاني:الفرع 

ــوارد فـــي الفقــــه اإلســــالمي، إذ           اليمكـــن أن يكــــون هنـــاك حكــــم يشــــبه الحكـــم التكليفــــي الــ
مـــن تفســـير، كمـــا أنهـــا تكـــون  رأكثـــالقواعـــد القانونيـــة عـــادة تحمـــل أحكامـــا اليمكـــن أن يعطـــى لهـــا 

  يستنتج من منطوق النص. اواضحة من خالل الصياغة، فحكم الشيء المنظم من خالله

يعتبــر مــن األمــور االتفاقيــة يبــين األطــراف المتعاقــدة، فمــن  ،تنظــيم عقــد الــرهن وعليــه فــإن  
ئز غيـــر مخـــالف والرســـمي فإنـــه يعتبـــر جـــا الحيـــازىرهن بنوعيـــه للـــخـــالل المـــواد القانونيـــة المنظمـــة 

    العام.لقواعد النظام 
المـــادة (و  مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري)  948المـــادة (و )882 المـــادة(فمـــن خـــالل   

 30.والمــادة البحري القــانون 05 – 98المعدلــة بالقــانون )56 المادة(والقانون التجاري من  )120
  .بالطيران المدنيالمتعلق  06-98التي تحدد جواز رهن الطائرات المدنية من قانون 

   .ي إذ جعله من العقود االتفاقية التابعةيبيحه المشرع القانون جائزن عقد الرهن إ        
  : حكمة مشروعية عقد الرھنالثالث المطلب

يعتبـــر المـــال عصـــب الحيـــاة ال غنـــى لإلنســـان عنـــه، وقـــوة األمـــم تقـــاس بقـــوة اقتصـــادها،   
تمويــل مــالي، وطــرق التمويــل تختلــف بــاختالف  لــىوالشــك أن بقــاء اقتصــاد األمــة مزدهــرا، يحتــاج إ

  وضعية المستثمر.

                                                           
لمذكور. وهو مخسة أنواع مفهوم الصفة، ومفهوم الغاية، أن يدل اللفظ على خمالفة حكم املسكوت عنه ل مفهوم المخالفة - )1(

شذ، حممد اخلضري،  نومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب وهذا األخري أمجع األصوليني على عدم االحتجاج به إال م
 127و123 - 122، صالفقه لأصو 

احلكم وقد يسمى فحوى اخلطاب, حممد اخلضري،  : أن يدل الفظ على مساواة املسكوت عنه للمذكور يفمفهوم الموافقة – )2(
 م.2001 -هـ1421, دار الفكر بريوت لبنان، 122، ص الفقه لأصو 
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كبيــرة، وال تمــنح القــروض، إال بضــمانات   ضأن المشــاريع الكبيــرة تحتــاج إلــى قــرو  رغيــ   
  تلقي الثقة في نفس المقرض، وهو ما يعرف بالرهن فماهي الحكمة من الرهن؟

  ا�س�ميحكمة مشروعية الرھن في الفقه  الفرع ا2ول:

الغنــي  انرى فالن اإن الناظر في أحوال الناس نظرة ثاقبة يرى أن الذمم سريعة التغير، ولهذ         
الــديون، وعجــز عــن قضــائها.بل أن بعــض النــاس قــد يحتــال، ويــدعي  هباألمس صار معــدما قــد أثقلتــ

 لمــا يقلــ نقيرا وال قطميــرا, والحــوادث ماثلــة للعيــان، وهــذا كأنه من ذوي الثراء ثم يتبين أنه ال يمل
الثقة، ويحمل على قبض األيدي عن البذل. ومن هنا نستطيع أن ندرك حكمة الشارع الحكيم في 

  تشريعه الرهن، وما يماثله من طرق التوثيق.
الغنـــي مـــنهم  إن الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراء ترعـــى مصـــالح النـــاس جميعـــا علـــى حـــد ســـواء،            

   حضري، المسافر والمقيم.والفقير، الدائن و المدين، البدوي وال
فــإن الــذي يحتــاج مــاال لقضــاء  .وكانــت مشــروعية الــرهن مــن ضــمن هــذه الرعايــة الكريمــة  

  .مصالحه، يبحث عادة على من يقرضه، وقد يجده و قد ال يجده
قد ال يجد الموســرين الــذين يســتطيعون إقراضــه و تفــريج كربتــه، فيســد فــي وجهــه الطريــق    

وهـــو اللجـــوء إلـــى  ،يـــر مشـــروعغفيلجـــأ مضـــطرا إلـــى ســـبيل محـــرم  –القـــرض  –الحـــالل المشـــروع 
المرابين، فيأخذ منهم بالربا تحت وطأة الظروف وقسوة الحاجة، وقد حــرم اإلســالم التعامــل بالربــا، 

   )1(.رةبكل صوره وألوانه بالكتاب الكريم و السنة المطهّ 
فبالنســبة  ،والتيســير علــيهم ،مصــالح النــاسمــن أجــل مراعــاة لــذلك كانــت مشــروعية الــرهن         

بعــد أن يــدفع رهنــا مــن عنــده، كوثيقــة ضــامنة ، للفقير المحتاج يجد من يفرج كربته عــن هــذا الطريــق
كــي يطمــئن علــى اســتيفاء حقــه عنــد األجــل المضــروب،    ؛يحبس المرتهن الرهن عنــدهو  لمن يقرضه،

  )2( ب به.إذا ما طُللدائن حتى ال يجحد المدين الدين لكما يكون أيضا وثيقة 
  

                                                           
َال يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي  واْ الِذيَن يَْأُكُلوَن الربَ  ( : سورة البقرة قال تعاىل :) 276إىل275 (اآليات الكرمية :-   (1)

 طُُه الشذَ يـََتَخب بَ اْيَطُن ِمَن اْلَمسَا اْلبَـْيُع ِمْثُل الر ُهْم َقاُلواْ ِإمنبَ  واْ ِلَك بِأَنـَم الرالّلُه اْلبَـْيَع َوَحر ِه فَانتَـَهَى  واْ َوَأَحلبن رَفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة م
َويـُْرِيب الصَدقَاِت َوالّلُه َال حيُِب ُكل  وا ْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َميَْحُق الّلُه اْلربَ فَـَلهُ َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل الّلِه َوَمْن َعاَد فَُأْولَـِئَك أَ 

) يف الوصايا، باب : 2766( البخاريأخرجه  »أكل الربا  «. وعد منها: »اجتنبوا السبع املوبقات«: ρوقال  ) َكفاٍر أَثِيمٍ 
) يف األميان ، باب الكبائر أكربها . كالمها عن أيب هريرة 89( مسلم،و)الِذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً  ِإن  (قول اهللا تعاىل :

τ.  
 ،485 - 484، ص 13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،   (2)-
 2002 -  هـ 1423 ةاإلسكندرية، سن ،الفكر ىاألزهرية، ملتقعرفة دار امل ،37و26، صالرهنأركان عقد  ش،الدمراينظر:

  .م
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  الفرع الثاني:حكمة مشروعية الرھن في القانون 

ســواء ا كــان المرهــون عقــارا أو  ،يعتبر الرهن ذا أهمية خاصة في مجال التعامل االئتمــاني   
فهــو فــوق مــا يمنحــه  وســائل االئتمــان األخــرى. الــدائن مــن مزايــا ال توفرهــلمنقــوال، بســبب مــا يــوفره 

إلــى  ،يخــول القــانون للــدائن المــرتهن حــق حــبس العــين المرهونــة، للدائن من حق التتبع و األفضــلية
  أن يستوفي دينه بشكل تام.

نزل قيمــة هــذا تيســ نكما يخول للدائن أن يمتلك ثمار المرهــون إذا كانــت لــه ثمــار.على أ    
  الثمار من 

  باإلضافة إلى نفقات الحفظ والصيانة. ،ثم من أصله  )1(.فوائد الدين
هــذا النــوع مــن الــرهن يــزداد انتشــارا فــي األوســاط الزراعيــة، حيــث يكــون الفــرد هكــذا نجــد          

  واستثماره. ،مستعدا لوضع يده عليه
الــذين  ؛وفي الجهة المقابلة نجد أن رهــن المنقــول يــزداد اإلقبــال عليــه فــي أوســاط التجــار         

ــوالهم  نؤ يلجـــــغالبـــــا مـــــا  ـــى رهـــــن أمـــ ـــهم..(إلــ  الحصـــــول علـــــى ) مقابـــــلالبضـــــائع، الســـــندات، األســ
  .االعتمادات

علــى غيــره مــن الرهــون؛ ألن العــين  ومــدينينمــن دائنــين  ،كمــا يفضــل الــرهن الرســمي الكثيــرون     
 وواســتثماره،  ه، وإدارتــعلــى الــدائن المــرتهن عــبء صــيانته رصــاحبها، فيــوفالمرهونــة تبقــى قــي يــد 

مقابــل حصــول علــى  عليــه،ى االنتفــاع بــه، و إجــراء تأمينــات أخــر فــي يتــيح لمالــك الــرهن االســتمرار 
  )2(.قروض جديدة

  المطلب الرابع: خ�صة ومقارنة 

يتفــق القــانون الوضــعي مــع الشــريعة اإلســالمية فــي مشــروعية الــرهن فعلــى غــرار الشــريعة  -  
اإلســالمية الــذي جــاءت نصــوص الكتــاب والســنة مرشــدة للنــاس فــي كيفيــة تعــامالتهم فيمــا يــنفعهم 

                                                           
من سورة 275من اآلية  )واْ َوَأَحل الّلُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَ ( قال تعاىل:  موهي فوائد ربوية حرمها اهللا الرب الرحي الدين:فوائد  -)1(

 ،فهي وراء الكثري من األزمات اليت يعانيها العامل ل وحده فهي ربافكل زيادة مشروطة مقدما على رأس املال مقابل األج البقرة
 - هـ1416: 2، طتمؤسسة الرسالة، بريو  ،71و44و41و40، ص المحرم فوائد البنوك هي الربا القرضاوي،يوسف 

  م.1996
ة، دار ابن حزم، ، املكتبة املكية، مكة املكرم32 - 25، صهذا بيان للناس في فوائد البنوكو رفعت فوزي عبد املطلب،  

، وشهادات االستثمار في الفقه اإلسالمي حكم ودائع البنوكم.و علي السالوس، 2000- هـ1412، 1بريوت لبنان، ط
  ، قصر الكتب، البليدة، اجلزائر.95 - 85ص

حسني عبد اللطيف و  .274- 270 ص 10ج ،في شرح القانون المدني الجديد طالوسي ،السنهوريعبد الرزاق  ينظر: -)2(
 .61- 60ص   ،التأمينات العينية في طالوسي، دانمح
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ـــوالهم فــــي الســــفر والح ــظ أمـ ـــري، ويحفــ ــانون المــــدني، والتجــــاري، والبحـ ـــوص القــ ضــــر.جاءت نصـ
  والطيران، كل ونوع الرهن الذي ينظمه.

ــوال، وهــــي  -   غيـــر أن القــــانون ابتـــدع نوعــــا جديـــدا مــــن الــــرهن، وقصـــره علــــى بعـــض األمــ
بــالرهن الرســمي الــذي يــتم بموجــب عقــد  فالعقــارات ومــا يشــبهها فــي قيمتهــا الماليــة.وهو مــا يعــر 

  هات خاصة.رسمي، ويسجل لدى ج
اتفق القانون الوضعي مع أحكام الفقــه اإلســالمي فــي جعــل الــرهن (الرســمي والحيــازى)  -  

  من التصرفات الجائزة االتفاقية بين الناس.
ســعت  اإلســالمية حكمــة جليــة ال ينكرهــا أي طــرف مــن الفــريقين، فالشــريعة نكمــا للــره  -  

الشــرائع تمنــع أخــذ مــال الغيــر ظلمــا دوما إلى تحقيــق مقاصــد وحكــم مــن وراء التشــريع وقــد جــاءت 
  وعدوانا.
وهنــا فــإني ال أقــارن بــين الشــريعة والقــانون، فــي المشــروعية والحكــم، مــن بــاب مقارنــة  -  

المثــل بالمثــل كـــال. فلــيس هنــاك مماثلـــة بينهمــا؛ ألن الشــريعة مـــن صــنع اهللا الــذي أتقـــن كــل شـــيء 
  بين ما صنعه اهللا وصنعه البشر. ةماثلوأبدعه. أما القوانين الوضعية فهي من صنع البشر، وال م

إال أنــي أقصــد مــن وراء المقابلــة هنــا بيــان ســمو الشــريعة اإلســالمية، وتكاملهــا فــي حفــظ   
  حقوق كافة أطراف عقد الرهن، دون أن يبغي أحد على أحد.
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ف;;;ي الش;;;ريعة ا�س;;;�مية و الق;;;انون  هوش;;;رط ال;;;رھن عق;;;دأرك;;;ان  :المبح;;;ث الثال;;;ث
  ضعيالو

عليــه  بالرهن، اختالفا ال يترتــ )1(ِاختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في تحديد عدد أركان              
  أثر في األحكام؛ ألن هذا االختالف عائد إلى التفصيل واإلجمال في أركان عقد الرهن. 

ــاب    ــيغة (اإليجـــ ـــى التفصــــيل إذ ينــــدرج تحــــت الصــ ــتة علـ ـــة علــــى اإلجمــــال وســ فهــــي ثالثـ
  . وتحت العاقد (الراهن والمرتهن) وتحت المعقود عليه (المرهون به والمرهون).)2(ل)والقبو 

فمــن الفقهـــاء مـــن فصـــل، ومــنهم مـــن أجمـــل فـــي بعـــض، وفصــل فـــي الـــبعض اآلخـــر، لـــذا    
   )3( بحسب االصطالح. ةاختلفوا في عددها على أربعة، أو خمسة، أو ست

                                                           
ماهيتــه وجيمــع علــى مــن جانبــه وجــزء  يءوركــن الشــ ،عليــه اعتمــدتكنــت إىل فــالن أي ر اجلانــب القــوي يقــال  اللغــة:الــركن يف -)1(

، مــن ســورة هــود 79 اآليــةن مــ  )ِوي ِإَىل رُْكــٍن َشــِديدٍ ا -وَ اَ  (تعــاىل:الــركن العــز واملنعــة وبــه فســر قولــه العظيم.أركــان والــركن: األمــر 
الـــدهقان العظـــيم وهــو رئـــيس القريـــة، مــن الركـــون والســكون؛ ألن أهـــل القريـــة يركنــون إليـــه ويســـكنون.(  –بضـــم اهلمــزة  - واألركــون

 ).219، ص 9، جتاج العروسالزبيدي، 

منــه يف  للشــيء دمــا البــ«هــو:ن كأن الــر اجلمهــور:فــذهب معناه.فقد اختلف احلنفية مــع جهــور الفقهــاء يف  االصطالحالركن يف     
 فا، كشــ, البهــويت220 ص ،2ح ،حاشــيته الدســـوقي ،ســـوقيدال( »تصاصــه اخأمــا لدخولــه يف حقيقــة أو عقال.وجــود صــورته 

  ).148ص  5ج ،   القناع
)2(

 ،501ص ،1ج ،تــاج العــروسالزبيــدي،  (ووجبــا.يقال أو جبت البيع فوجب إجيابــا وموجبــة اإلثبات: يف اللغة: اإلجياب -أ  
  .)170، صمختار الصحاح، ي, الراز 141 ص، 1ج ،القاموس المحيط ،يوالفريوز آباد

 األخــروأوجــب بــه للطــرف  همــا عرضــفيــه رغبتــه يف حتقــق  رالعاقــدين, يظهــأوال عــن  رمــا صــدفهو االصــطالح:يف  اإلجيــابأمــا      
هــــ 1425 طلبنـــان،  تلرســـالة، بـــريو ، مؤسســـة ا273ص  ،اإلســالميةالشـــرعية  المــدخل لدراســـة ،(ينظـــر عبـــد الكـــرمي زيـــدان

  .)م2005
مــن  )فَـتَـَقبـَلَهــا رَبـَهــا بَِقبُــوٍل َحَســن(:ٍ قــال تعــاىل م لغــة فيــهضــلت الشئ أو العقــد أقبلــه قبــوال بــالفتح والبيف اللغة من ق والقبول: -ب 

 (:ومنــه قولــه تعــاىل لتهــا,وتقباهلديــة أخــذا  قبلــتوقبلــت القــول صــدقته تعــب، مــن ســورة  آل عمــران .وهــو مــن بــاب  37 اآليــة
ُهمُ  تـََقبــُل◌ُ ن ُي◌َ أُْولَئِــَك الــِذي ج  ،لســان العــرب ،ابــن منظــور (ينظــر: ، مــن ســورة األحقــاف 15 اآليــةمــن  )اَمــا َعِملُــو  َأْحَســنُ و َعــنـْ

    .) 540ص  ،11
قــال شــخص آلخــر رهنتــك  فــإذااملوجب.فقــة مبــا أوجبــه اا ومو رضــ األخــرعــن العاقــد  رمــا صــدفهــو  :أمــا القبــول يف االصــطالح    

هـــذا قبـــوال مبـــا أوجبـــه  ذلـــك كـــان ومـــا شـــاكل تأو رضـــيفـــإذا قـــال اآلخـــر قبلـــت  إجيابـــامنــزيل هـــذا علـــى ألـــف دينـــار مـــثال كـــان هـــذا 
 ).274 -273ص ،اإلسالميةالشريعة  المدخل لدراسةعبد الكرمي زيدان  (ينظر: ،املوجب وعرضه

 .100ص، نظرية التوثيقأمني عبد املعبود زغلول،  –)3(
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ي فقــد اســـتقر علــى ثالثـــة أركــان، وهـــي فـــي القــانون الوضـــع نغيــر أنـــه ال يوجــد هـــذا التبــاي  
  الرضا، والمحل، والسبب.

  ھا في الشريعة ا�س�ميةوشرط المطلب ا2ول: أركان عقد الرھن

أو جــز الكــالم فــي مــذاهب الفقهــاء  نقبل الشروع في تفصيل أركان عقد الــرهن، البــد أ         
  في كيفية تحديد أركان عقد الرهن.

فــذهب الحنفيــة والحنابلــة إلــى أن ركــن  فــي تحديــد أركــان عقــد الــرهن.اختلف الفقهــاء  لقد         
حنفيـــة فلــيس هـــذا محـــل لا أمــا. قـــول واحــد عنـــد الحنابلـــة اهــذ و ال غيـــر.هــو الصـــيغة  عقــد الـــرهن

فيــه، أمــا القبــول فمختلــف  فقــط،جــاب يق عليــه عنــدهم مــن األركــان هــو إالففــالمتبيــنهم، االتفــاق 
ركــن  نأ المــذهب, هــولكن ما عليه عامة المشايخ في  عضهم،بفيصح الرهن باإليجاب وحده عند 

مرهــون  نعليــه, مــالمعقــود  أمــا العاقــدان مــن راهــن ومــرتهن وكــذا معا.هو اإليجاب و القبول  ،العقد
   .)1(وليست أركان ،به فهي شروط عند الحنفية

فــوا اختالفــا بســيطا غيــر أنهــم اختل أربعــة,أما األركان عنــد كــل مــن المالكيــة والشــافعية فهــي          
  تحديدها.في 

    )2(.المرهون فيه -.  المرهون –   .المرتهن –   .هناالر  - هي:فعند المالكية األركان      
 – .المرهـــون بـــه - .المرهـــون –. (الراهن والمـــرتهن)العاقــد- هـــي:أمــا عنـــد الشـــافعية فاألركـــان     

ي دراســة أركــان عقــد الــرهن وهــو مــذهب وهــذا التقســيم األخيــر هــو مــا ســأعتمد عليــه فــ  )3(.الصــيغة
      )4(األخذ بالركن. يالجمهور ف

  الصيغة الفرع ا2ول: 

إلتمـــام عقـــد  ،أو معينـــة صـــيغة صـــريحة ،حنابلـــةالو  ،ةيفعشـــاوال ،الحنفيـــة فقهـــاءيشـــرط  لـــم       
بــل يصــح  ك.تــكرهن  ،فعنــد الحنفيــة ال يشــترط فــي صــيغة عقــد الــرهن أن تكــون بلفــظ صــريح. الرهن

                                                           
 ةالمختار حاشيرد المحتار على الدر عابدين،  ن، واب135، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساين - )1(

 .81ص، 10، جابن عابدين
 .221 -220ص ، 2، جبداية المجتهد، وابن رشد، 273، ص2، جالفواكه الدواني، النفراوي -)2(
 .486ص، 13م ،المجموع للنووي، شرح المهذبتكملة عادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  - )3(

الركن عند اجلمهور أوسع منه عند احلنفية فإن الركن عند احلنفية ماكان جزءاً من شئ وتوقف وجوده عليه؛ ألن مــن األجــزاء  -)4(
لشــيء وال ميكــن عليهــا الوجــود. أمــا الــركن عنــد اجلمهــور، فهــو مــا توقــف عليــه وجــود ا فعليها الوجود، ومنهــا مــاال يتوقــ فما يتوق

ســواء كــان جــزء منــه أم ال فالعاقــد ركــن إذ ال يتصــور عقــد بــدون عاقــد وإن مل يكــن جــزءا مــن العقــد، أمــا العاقــد عنــد  هتصوره إال بــ
ــا،  ـــ ــ ــد الزرقــ ـــ ــ ــطفى أمحــ ــ ــ ـــــد. (ينظر:مصـــ ــ ــروط العقــ ــ ــ ــن شـــ ــ ــ ــد مـــ ـــ ــ ــة فيعــ ـــ ــ ــاماحلنفيــ ـــم 389ص 1، جالمــــــــدخل الفقهــــــــي العــــــ ــ ــ ،دار القلــ

 م).1998-هـ1،1418دمشق،ط
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أمــا ركــن عقــد الــرهن « البــدائع:ي فجــاء .من الطرفين إيجابا وقبوال ،بكل ما يدل على الرهنعندهم 
أو يقــول  الــدين,مالــك علــّي مــن برهنتــك هــذا الشــيء الراهن:جــاب والقبــول وهــو أن يقــول اإليفهو 

ارتهنــت أو قبلــت أو رضــيت ومــا المرتهن:يجرى هذا المجــرى ويقــول  ابدينك, ومهذا الشيء رهن 
  اه.مجر يجرى 

لــو اشــتري شــيئا بــدراهم ودفــع البــائع ثوبــا وقــال لــه  تــىح شــرط,بفأمــا لفــظ الــرهن فلــيس       
  هذا  أمسك

5(» فالثوب رهن ألنه أتى بمعنى العقد.والعبرة في باب العقد للمعاني ،الثوب حتى أعطيك الثمن
(.   

  
  

 أمســك «رد علــى كلمــة لالحتمــال الــوا ،ن هذا ال يكــون رهنــاإوقاال  ،)2(فوأبو يوس ،)1(زفروخالف 
«  .  

 ،الــرهن عقــد إلتمــام الــرهن، فــظبليشــرط عنــدهم التصــريح  الوالحنابلــة،  ،وعنــد الشــافعية     
حتــى أن الشــافعية  ،كــالبيعا  مــفتقر إليهاالــرهن عقــد مــالي فــ نوالقبــول؛ ألوالشــرط عنــدهم اإليجــاب 

أقرضــني عشــرة ألعطيــك  :لــه هنــا كــان يقــول المعاطــاةوصــورة  ،عاطــاةمأجــازوا إتمــام عقــد الــرهن بال
   )3(.و يقبضه الثوب ةفيعطي العشر  ،ثوبي هذا رهنا

ومن ثم فقد اختلفــوا فــي كيفيــة إبــرام  ،فإن الصيغة لم تكون ركنا عندهم لكية.االمأما عند           
  ؟ رط لذلك التصريح بلفظ الرهن أم التهل يش  الرهن.عقد 
ــتراط لفـــظ )4(ذهـــب ابـــن القاســـم          الـــرهن صـــراحة إلتمـــام عقـــد الـــرهن وذهـــب ،  إلـــى اشـ

: )6( يقــول المــواق عليــه.إلــى عــدم االشــتراط لفــظ الــرهن صــراحة ويكفــي فيــه مــا يــدل  ,)5(،أشــهب
                                                           

  
  .135ص، 6ج ،ائع في ترتيب الشرائعصنبدائع ال، ينسااالك(5)-

هـ وهو من كبار فقهاء احلنفية وصاحب أبو حنيفة رضي اهللا 110، من متيم، أبو اهلزيل ولد سنة يزفر ابن اهلزيل بن قيس العبد ر  هو -)1(
هـــ. ينظــر ترمجتــه يف:عبــد القــادر بــن 158صــرة ســنةبني العلم والعبادة. كانت وفاتــه رمحــه اهللا بالب ععنهما. أقام بالبصرة وويل قضاءها وقد مج

 ) 376ص 7(النبالء مسير أعال)،  الذهيب، 244-243،(صالجواهر المضيئةأيب الوفاء، 
هـــ وتــوىل القضــاء 113يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكويف، من كبار فقهاء احلنفية ومن أصــحاب أيب حنيفــة ولــد ســنة وهو أب–)2(

 (، طبقــات الفقهــاءهـــ القاضــي زاده، 183م اهلــادي واملهــدي والرشــيد، مــن مؤلفاتــه كتــاب اخلــراج. تــوىف رمحــه اهللا ســنةلثالثة من اخللفــاء وهــ
 ).202 -201ص 9(جالجرح والتعديل)و الرازي، 183ص

الشرح مع نى غالم ،وبن قدامة ،486ص 13م، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -)3(

  .383 -381ص  4ح  ،لكبيرا

مالك حىت  مباإلماتفقه  ،أبو عبد اهللا املعرف بابن القاسم ير صالرمحان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى امل دهو: عبابن القاسم  -)4(
 هي من أعظم كتب املدونة اليت ـ لهه132اهللا عنه بني العلم والزهد ولد مبصر سنة  رضيوقد مجع  ،ار من كبار فقهاء املذهب املالكيص
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هــل يفتقــر الــرهن للتصــريح بــه أم ال ؟  ،ابــن عرفــة .لفــظ مصــرح بــه تــأو يــالنلففــي افتقــار الــرهن «
ولــم يــزد علــى قولــه أمســكها حتــى الخالف بين ابن القاسم وأشهب فلو دفع رجل إلى آخــر ســلعة .

  .)7(»كانت رهنا عند أشهب ال عند ابن القاسم حقك.أدفع لك 
من حيث اشتراط اللفظ  ،فإنه يترجح عنده في صيغة عقد الرهن ،في أقوال الفقهاء الناظرو         

الفقهــاء، وهــو عــدم اشــتراط لفــظ الــرهن صــراحة  نإليــه الكثيــر مــ ذهــبا مــ ،الصــريح وعــدم اشــتراطه
 ،فكــل مــا يــدل علــى الــرهن صــح العقــد بــه ،برام عقد الرهن، وذلك مــن أجــل التيســير علــى النــاسإل

  )2(والمباني.لمعاني، ال باأللفاظ باألن العبرة في العقود  )1(؛بأي لفظ كان، وبأية عبارة كانت
    العاقد الفرع الثاني:

و لصــحة ، طــرف فــي العقــد ألن كــال منهمــا؛ الــراهن و المــرتهن كل منيراد بالعاقد هنا           
البــد مــن كليهمــا  ل, بــباعتبــار العقــد ال يــتم بواحــد منهمــا فقــط، إطــالق لفــظ العاقــد علــى كــل منهمــا

عقــد الــرهن مــا  يومــن ثــم فيشــترط فــي عاقــد .معــا. و هــذا يشــبه فــي عقــد البيــع البــائع والمشــتري
   )3(.رهنه وارتهانه حوشراؤه, صمن أهلية التصرف فمن صح بيعه  يشترط في عاقدي عقد البيع,

 ،و بعضــها مختلــف فيــه بيــنهم ،غيــر أن هــذه الشــروط بعضــها متفــق عليــه بــين الفقهــاء        
من حيث  ،بيان حكم الفقهاء في كل منها والشروط, فإني سأبسط القول في هذه  ولتوضيح ذلك

  و االختالف. ،االتفاق
  ا2ول:البلوغالشرط 

                                                                                                                                                                      

، النبالء مأعال رسي (ينظر: الذهيب، هـ191املذهب امللكي رواها عن اإلمام ملك ونقلها عن اإلمام سحنون ت مبصر سنة 
- 146، (صالديباج المذهب)، ابن فرحون،  447 -ا433ص ص1(ج ترتيب المداركعياض،  ي)، القاض 120ص9(ج

147.(   
روى عــن  ،امســه مســكني وأشــهب لقــب عــدى،اجلالقيســي العمــارى  ابــرهمعبد العزيز بــن داود بــن عمرو, أشهب بن  هو: أبوأشهب  - )5(

للقاضــي  (ينظر:هـــ204ومــات مبصــر ســنة  ـهــ140ولــد ســنة  بعــد بــن القاســم، ةوانتهــت إليــه رئاســة املالكيــ ملك والليث وابن هليعــة وغــريهم
)، الـــرازي، 99 -98ص (، الـــديباج المـــذهبرحـــون، )، ابـــن ف 453 -447ص 2(ج ،المســـالكالمـــدارك وتقريـــب  ترتيـــب ،عيـــاض

 ). 342ص 2، (جالجرح والتعديل
كان عاملا من علماء األندلس الكبار له شرحان على خمتصر   ،قاالغرناطي الشهري باملو  يالعبد وسهو عبد اهللا حممد بن يوسف  - )6(

 . (ينظر:ـه 897شهر رجب وقيل شعبان سنة ويف رمحه اهللا يف ت الدين،املهتدين يف مقامات  والثاين: سنن واإلكليل األول: التاج ،خليل
    ).251ص1(جكشف الظنون).مصطفى بن عبد اهللا القسنطسين، 262ص (، لكيةاملافي طبقات  كيةز الشجرة النور  ف،خملو 

 .25، ص5، جمواهب الجليلاحلطاب،  –)7(

 .25، صأركان عقد الرهنينظر: الدمرداش،  –)1(
ــب -)2( ــيوطس، األشــ ــائر، صالســ ــل، 538اه والنظــ ــر إمساعيــ ــد بكــ ــالة . دار الكتــــب العلميــــة، و حممــ القواعــــد الفقهيــــة بــــين األصــ

  م1997-هـ1417، 1طدار املنار،  ،43 -41 ص، والتوجيه
 ،احلطــاب :ينظــر(بيعــه و ال جيــوز رهنــه.  أنــه جيــوز املالكيــةمــن  خيرج من ذلك املريض إذا كان مدينا ،فإن مــذهب ابــن القاســم (3)-

  ).87ص  ،2ج  ،جواهر اإلكليلو األيب،  .247ص  ،5ج  ،حاشية العدوى ،و العدوى .3ص  ،5ج   ،الجليل مواهب
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ــتراط         فـــذهب  ،فـــي كـــل مـــن الـــراهن والمـــرتهن )4(البلـــوغاختلـــف جمهـــور الفقهـــاء فـــي اشـ
إلــى أن البلــوغ شــرط فــي صــحة عقــد الــرهن، فــال يصــح مــن الصــبي حتــى  ،)6(والحنابلــة )5(الشــافعية 

  ولو كان مميزا.
 )1(.فيجوز عندهم من الصبي المميــز أما الحنفية فال يعتبرون البلوغ شرط في صحة العقد  

فيصــح مــن الصــبي المميــز مــع  صــحة،ولــيس شــرط  نفــاذ،وذهب المالكيــة إلــى أن البلــوغ هــو شــرط 
  )2(.اإلجازة
من اعتبار البلــوغ  ،فإن الرأي الوسط هو ما ذهب إليه المالكية ،ومن خالل أقوال الفقهاء        

التجــارة،  حيــث أنــه مــأذون لــه فــي  ،فيعطى اإلذن للصبي المميز فــي مباشــرة عقــد الــرهن ،شرط لزوم
و  ،ومراعــاة للصــبي قــي المحافظــة علــى مالــه ،مــا غــبن فيــه الصــبييعطــي الحــق للــولي فــي رد  اكمــ

  أعلم. له. واهللاالحتياط 
  العقلالشرط الثاني:

ــتراط العقـــل        والمـــرتهن حتـــى يكـــون العقـــد  ،فـــي كـــل مـــن الـــرهن  )3 (اتفـــق الفقهـــاء علـــي اشـ
ه لفقــده فــال يصــح الــرهن مــن المجنــون، وال مــن الصــبي غيــر المميــز، وال مــن المعتــو  )4(ا. صــحيح

                                                           

 
 2 اآليــةمــن )  فَــِإَذا بـََلْغــَن َأَجَلُهــن  (قولــه تعــاىل: إليه ومنــهواإلدراك .يقال بلغ املكان بلوغا أي وصل  البلوغ يف اللغة: الوصول(4)-

 :ينظـــر(فصـــار بالغـــا. أدركو  مأحـــتل م أيغـــالىل ايتـــه و شـــارفن انقضـــاء العـــدة .و بلـــغ الأي وصـــل األجـــل إ ، مـــن ســـورة الطـــالق
   ).107 -106،ص 3،  جلقاموس المحيطا آبادي،الفريوز 

كــذلك عنــد عامــة   والتمييــز، وهــأي الوصول إىل حد اإلدراك.فإن املراد به عند الفقهاء هو االحتالم و اصطالحا:لبلوغ ا اأم -    
لُُغوا اْحلُُلمَ ( تعاىل:فسروا احللم يف قوله  هل العلم حيثاملفسرين و أ من سورة النور. ويف قولــه عــز مــن  58من اآلية  )َوالِذيَن َملْ يـَبـْ

 عالجــام ،القــرطيب (البلــوغ.بــاالحتالم الــذي هــو عالمــات  -من سورة النــور 59من اآلية   )َوِإَذا بـََلَغ اْألَْطَفاُل ِمنُكُم اْحلُُلمَ ( قائل:
  ).154ص3ي جفوتفسري النس 585ص 5م ،حكام القرآنأل

  .488 - 487ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -(5)

  .369ص،4ج ،الشرح الكبيرمع المغني  ،ابن قدامة -(6)
 
  .135ص ،6ج ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع، ينسااالك(1)-
 الفواكــه، والنفــراوي .77ص ،2ج ،اإلكليــلجواهر األيب، و ،  236ص 5ج ،ح مختصر خليلشر  الخرشي ،اخلرشي -(2)

  .273 ص، 2ج ،الدواني
العقــل مبعــىن العلــم  وورأيــه، يقال عقلــت الشــيء أي تدبرتــه فالرجــل عاقــل و هــو اجلــامع ألمــره التــدبر.مبعىن اللغــة:العقــل يف  - )3(

ــال و ــبح والكمـــ ـــن والقــ ــث احلســ ــياء مـــــن حيــ ــفات األشــ ــان. بصــ ــر(النقصــ ــن منظـــــور: ينظـــ ــ  .458، ص11ج ،العــــرب نلســــا ،اب
   )304، ص 1،  جالمحيط سالقامو  آبادي،والفريوز 

التمييــز  واألمــور، علــى عواقــب  واإلطــالع" معــىن ميكــن بــه االســتدالل مــن الشــاهد علــى الغائــب فهــو:أمــا العقــل اصــطالحا  -   
  .)384ص ،4ج،سراركشف األ،البزدوي  :ينظر(الدماغ.بني اخلري والشر و حمله 
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، ومــن ثــم فــإن ةعنــده بــالمر  زاألمــور تقــديرا صــحيحا، إذ ال تمييــ راألهليــة؛ ألن فاقــد العقــل ال يقــد
  غير مأمونة العواقب. هتصرفات

  الثالث: الرشدالشرط 

كل ل ،و االختيار شرط صحة في عقد الرهن )5(.إلى أن الرشد ،والحنابلة ،ذهب الشافعية           
أمــا المالكيــة فيعتبــرون  )6(.وال مــن مقيــد فــي تصــرفه ،يصــح مــن الســفيه الالمــرتهن، فــو  مــن الــراهن

ــار شـــرط لـــزوم فـــي العقـــد، وال يكـــون الزمـــا إال بإجـــازة الـــولي والحنفيـــة ال يـــرون  )1(،الرشـــد واالختيـ
  )2(.االختيار شرط في جواز عقد الرهن

حكمــه، فــي كالصبي ومن هو   ،على أنه يجوز لولي المحجور عليه ،اتفق جمهور الفقهاءو   
ويؤكدون علــى أن تكــون وصــيا.كــان أم  أبــا  ،واليته الشرعية عليــه ممنه، بحكيرهن ماله أو شيئا  نأ

  )3(.هناك مصلحة للصبي أو المحجور عليه،  أي لضرورة أو غبطة ظاهرة
  ويمكن تلخيص أقوال الفقهاء في هذه المسألة في مذهبين:

  المذھب ا2ول: الشافعية، والحنابلة

                                                                                                                                                                      
، 221، ص2، جبداية المجتهد، و ابن رشد، 135، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: الكاساين، -  - )4(

المغني مع ، و ابن قدامة،  486ص 13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، 
 .369ص 4، جالشرح الكبير

 ،المحــيطالقــاموس ، أبــادي زوالفــريو  ،175ص ،3ج ،تــاج العــروس ي،الزبيــدينظر.الصــواب  وإصــابةهتــداء اال :ةلغ الرشد -)5(
  .305 - 304ص 1ج
 ،الجامع إلحكام القرءان ،القرطيب ، :ينظر(بالصالح.يف املراد  اختالفهمأما اصطالحا عند الفقهاء فهو الصالح مع  -    
: 2ط السالم الرياض، دار الفيحاء دمشق،دار ، 602ص  ،1ج ،لعظيمتفسير القرءان ا، بن كثريا و .38 - 37 ص ،3م

 .م)1998- هـ  1418
 معالمغني  ،وبن قدامة ،486ص ،13، م تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -)6(

 369ص 4، جالكبيرالشرح 

الفواكه ، .و النفــراوي 220ص  ،2ج ،المجتهد بداية ،بن رشد.ا237- 236 ص5، جخليلشرح مختصر ، اخلرشي -)1(
  .273ص  ،2ج ،والدواني

 .135ص ،6، جفي ترتيب الشرائع الصنائعبدائع  ،الكاساين -)2(
فــي ترتيــب  الصــنائعبــدائع  ،ينســـااالكو  ،81ص ،10ج ،ردر المختــاالــتــار علــى حرد الم ةحاشــي ،عابـــدينابــن  ينظــر: -)3(

 ،2486ص ،5ج، مختصــر خليــل حشــر  ،اخلرشــي و. 3 ص ،5ج ،لجليــلمواهــب ا ،احلطــاب. و 135ص ،6ج ،الشــرائع
 مــع نــي لمغا  ،بــن قدامــة،و ا 486ص  ،13م ،تكملــة المجمــوع للنــووي، شــرح المهــذبعــادل أمحــد عبــد املوجــود وآخــرون، 

 .398و 397ص ، 4ج، الشرح الكبير
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رشــد شــرط فــي صــحة عقــد الــرهن، وعليــه فــال يصــح الــرهن مــن الســفيه. وعللــوا ذلــك ال        
بقـــولهم أن الـــرهن نـــوع مـــن أنـــواع التبـــرع؛ ألنـــه حـــبس مـــال بغيـــر عـــوض فـــال يكـــون إال مـــن مطلـــق 

  )3(هو أهل للتبرع، والسفيه ليس كذلك. نإال م نالتصرف في ماله، وال يكو 
  المذھب الثاني: للمالكية

ال ن الرشــد شــرط لــزوم فــي عقــد الــرهن، فيصــح الــرهن واالرتهــان مــن الســفيه، لكنــه قالوا إ          
  )4(أجازه وليه فإن أجازه الولي لزم وكان نافذا وإال فال. االزما، إال إذ يكون

والــذي يتــرجح فــي حكــم اشــتراط الرشــد فــي عقــد الــرهن، هــو مــا ذهــب إليــه   ال;;رأي ال;;راجح: 
ي عقد الرهن، فيصــبح متوقفــا علــى إجــازة الــولي؛ ألن الســفيه المالكية، وهو أن الرشد شرط لزوم ف

  محجور عليه بسبب السفه.
  ويكون الرأي األخير لوليه بالرد أو اإلجازة.

قد سبق وأن رجح مذهب المالكية فــي اشــتراط البلــوغ، حيــث يصــح الــرهن واالرتهــان مــن   
مــن بــاب  نففــي الرشــد يكــو  الصــبي المميــز، ويتوقــف علــى إجــازة وليــه. فــإن قــالوا هــذا فــي البلــوغ،

مــع تــوافر البلــوغ والعقــل عنــده.  قأولى؛ ألن السفيه بالغ (عاقل)، فمنعــه مــن التصــرف مطلقــا ال يتفــ
  .واهللا تعالى أعلم

  المعقود عليه الفرع الثالث: 

ولما كــان المعقــود عليــه هــو كــل مــن المرهــون و المرهــون بــه. ،يقصــد بــالمعقود عليــه هاهنــا        
كــل   ط. وعليــه ســأذكر شــرو اوالمرهون به، فإن لكل واحــد منهمــا شــروط يخــتص بهــ يشمل المرهون

  واحد منهما على حدا.
        أو�: المرھون

و هــو الشــيء الــذي يعطيــه المــدين للــدائن، رهنــا عنــده فــي الــدين الــذي عليــه حتــى يوفيــه     
  .حقه

 العقــد،وقــت  اموجــود و هــو أن يكــون ،أن يكون محــال قــابال للبيــع في المرهون الحنفية يشترطونف
على تسلمه وتسليمه، و محوزا،  ار ، وقادومعلوما ،وأن يكون مملوكا للراهن ،ماماال متقوّ  أن يكونو 

بينمــا النصــف الشــائع، ألنــه ال يمكــن قبضــه، فــال يتصــور قــبض النصــف  المشــاع؛فــال يصــح رهــن 

                                                           
، وابــن قدامــة، 488 -487ص  13، م تكملــة المجمــوع للنــووي، شــرح المهــذبعــادل أمحــد عبــد املوجــود وآخــرون،  –)4(

  .369ص 4، جالمغني مع الشرح الكبير
 .77ص 2 ج، جواهر اإلكليل، واأليب، 236ص 5، جشرح مختصر خليلاخلرشي،  –)5(
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لشــيوع يمنــع تحقــق كــان مشــاعا يحتمــل القســمة أم ال يحتملهــا؛ ألن اأاألخــر غيــر مرهــون، وســواء 
  )1(.القبض

ي المرهون أن يكون مما يصح بيعــه، مــن كــل طــاهر منتفــع بــه شــرعا، ف المالكية فيشترطونأما  -   
ويجــوز رهــن  ،ذلــك فيصــح رهــن المعــار للــرهن ى، وعلــمقــدور علــى تســليمه، معلــوم غيــر منهــي عنــه

    )2(.من غاصبه المشاع، والمغصوب
 فــإن المالكيــة يجيــزون رهنــه؛ ألن المــذهب عنــدهم جــواز بيعــهأما ما كــان الغــرر فيــه يســيرا        

ويجــوز عنــد مالــك أن يــرتهن مــاال يحــل بيعــه، فــي وقــت االرتهــان،  :« )3(مالــكوهــو مــا ذهــب إليــه 
ــالحه، وإن حــــل أجــــل  عكــــالزرع والثمــــر لــــم يبــــدو صــــالحه، وال يبــــا  ــدا صــ عنــــده فــــي أداء إال إذا بــ

  . )4(»الدين

،  أن ال يبــاع الــزرع والثمــر قبــل بــدو صــالحه، وإن حــل والمعــروف عنــد مالــك رحمــه اهللا    
فــي  –اليســير الخفيــف  –ر غــر و لــو اشــترط رهــن ال المالكية أيضا:وقال  أجل الدين المرهون فيه، 

   )5(.العقد فال يفسده على المشهور في المذهب
األصــح فــي  ىالشــافعية إلــى اشــتراط أن يكــون المرهــون عينــا، يصــح بيعهــا علــ وذهــب -     

بالــدين للتوصــل  اإلســتيثاقالغــرض مــن الــرهن  نرهنهــا؛ وألألن كل عين جــاز بيعهــا جــاز   المذهب؛
إال فــي العــين التــي  قال يتحقــوهــذا  الراهن،إذا تعذر استيفاؤه من ذمة  الرهن،إلى استيفائه من ثمن 

  بيعها.يجوز 
ن الدين ولــو ممــن فال يصح رهن الوقف، وال المنفعة؛ ألنها تتلف شيئا فشيئا.وال رهومنه     

يصــح رهــن المشــاع، كمــا يصــح رهــن  و، و غيــر مقــدور عليــه ،هــو عليــه؛ ألن قبضــه غيــر موثــوق بــه
    )1(.المستعار

                                                           
، 10ج ، تــار علــى الــدر المختــارحرد الم، عابدين نبا، و 140ص ،6، جفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،ينسااالك -)1(

  .82-81ص
ــلشــــ ،اخلرشــــي -(2) ــا242و 237و 236 ص ،5ج ،رح مختصــــر خليــ  ،7-3 ص ،5ج ،مواهــــب الجليــــل ،ب، واحلطــ

  .339ص ،القوانين الفقهية ،جزي ن، واب273 ص 2، جالدوانيالفواكه  ،النفراوي، و 249ص ،5ج ،المنتقى ،يوالباج
 هـــ ينظــر ترمجتــه يف:  الــرازي،74بن مالك بن أيب عامر األصبحي إمام دار اهلجرة فقيه وحمدث تــويف رمحــه اهللا ســنة  سهو أن –)3(

 لرجــا )، و ابــن منجويــه،693 -692ص 2( ج رجــال صــحيح البخــاري)، و الكالبــازي، 214ص  8(جوالتعــديل حالجــر 
  )223ص 2(ج صحيح مسلم

  .220ص  ،2ج ،بداية المجتهد ،ابن رشد :ينظر - (4)
  .77ص2ج ،جواهر اإلكليل األيب، - (5)
  537و528و520و517ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبرون، عادل أمحد عبد املوجود وآخ -  (1)
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ألن  رهنهــا؛جــاز  بيعهــاكــل عــين جــاز   أن أمــا الحنابلــة يتفقــون مــع جمهــور الفقهــاء فــي -      
إن تعــذر اســتيفاؤه  الــرهن،المقصود من الرهن هو االستيثاق بالدين للتوصــل إلــى اســتيفائه مــن ثمــن 

         ) 2(.من الراهن
  به المرھون ثانيا:     

 ؛ســتيثاقا فــي يــد الــدائن المــرتهناحيث يدفع المرهــون  ،بهبعقد الرهن بسهو الحق الذي يُ        
  دين.لم يدفع الراهن ما عليه من  ااألجل، إذليستوفي منه حقه عند 

ألن الــرهن إمــا أن  ؛كمضــمون، وذلــكــون بــدين رط الحنفية في المرهون به أن يتحيث يش     
أو غيــر  ،أمــا بــالعين فإمــا أن يكــون بعــين مضــمونة صــحيح.فــالرهن بالــدين بــالعين، يكــون بالــدين أو 

فــإن كانــت العــين مضــمونة فــالرهن  ،الــرهن بهــا ال يصــح نالمضــمونة، فــإأمــا العــين غيــر  .مضــمونة
  )4(.أو بغيرها )3(.نفسهاالمضمونة إما أن تكون مضمونة ب نكذلك، والعيصحيح  

يصــح الــرهن بالــدين الموعــود، كــأن يقــول شــخص ألخــر رهنتــك ســيارتي وهــذا لتقرضــني و   
    )6(الخ.وال بأجرة النائحة والمغنية.. ،وال بالشفعة ،)5(دينار، و ال يصح الرهن بالدرك3000

مــذهب مالــك  وأهــل« المجتهــد:أما المالكية ففــي اشــتراطهم للمرهــون بــه، جــاء فــي بدايــة          
قعــة فــي جميــع البيوعــات، إال الصــرف، انــه يجــوز أن يؤخــذ الــرهن فــي جمــع األثمــان الو أ ،فــي هــذا
فــال يجــوز فيــه  ،ألن الصــرف مــن شــرطه التقــابض ؛الســلم المتعلــق بالذمــة، وذلــكفــي مــال الورأس 
  )7(»السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى  في مالالرأس  لكوكذ الرهن,عقد 

خــذ بــه يأو  ،المالكية يشترطون فــي المرهــون بــه أن يكــون دينــا, فــال يجــوز أن يــدفع قرضــاف  
ويجـــوز أخـــذه فـــي  ،ضـــمنيوال يجـــوز فيمـــا ال  ،ويجـــوز أخـــذ الـــرهن فـــي العاريـــة التـــي تضـــمن ،رهنـــا

  )8(المهر. كما يجوز الرهن في  ،االجارات

                                                           

  .                                             328-327ص 3جكشاف القناع،.و البهويت،375، ص4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  -)2( 
  ا ،و القيمة إن كان قيميا الكها املثل إذا كان مثليهالعني املضمونة بنفسها هي ما جيب عند  (3)- 
  ثمن .البيع يف يد البائع ،فإنه مضمون بالعني املضمونة بغريها هي املضمونة بغري املثل ،أو القيمة ،كامل  (4)-

(5)  -  هو : " أن يأخذ املشرتي من البائع رهنا بثمن  الذي أعطاه  خوفا من استحقاق  ،بفتح كل من الدال املشددة والراء  درك:ال
  .  م1998 -   هـ1419بريوت  .ط   ،دار الفكر ،103ص  التعريفات ،اجلرجاين يع "  املب

تار على الدر حد الم ر ،ابن عابدينو   .143و 142 ص, ،6ج ، في ترتيب الشرائع ائعصنبدائع ال،سايناالك  (6)-
    .84و 83ص 10ج  ،حاشية ابن عابدينالمختار 

 .221، ص2، جبداية المجتهدابن رشد،  –)7( 
، 2، جالفواكه الدواني. والنفراوي، 16، ص5، جمواهب الجليل. واحلطاب، 339، صالقوانين الفقهيةابن حزي،  –)8(
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  ولــو زكــاة تعلقــت بالذمــة. ،ابــه، أن يكــون دينــ شــترطون فــي المرهــونأمــا مــذهب الشــافعية في       
فال يثبت فــي غيرهــا، هــذا وقــد اشــترط  ، ووجهتهم في ذلك : أن اهللا تعالى ذكر الرهن في المداينة

   )1(.الشافعية في الدين شروط ثالثة :كونه ثابتا ، معلوما للعاقدين ، والزما
شيء مآلــه إلــى أو ب ،كقرض وثمن وقيمة متكلف  ،رط الحنابلة أن يكون بدين واجبتويش       

   )2(.الواجب.الدين 
  ھن في القانون الوضعي أركان وشروط عقد الرّ  المطلب الثاني:

قســمين القســم األول وهــو في عقــد الــرهن علــى غــرار العقــود األخــرى إلــى األركان تنقسم        
  الجانب الشكلي في العقد إذ يعطى للعقد شكال خاصا يميزه عن باقي العقود األخرى. 

سم الثاني وهو الجانب الموضوعي في العقد، إذ يتكون من ركن الرضــا، والمحــل، أما الق  
  هذين الفرعين اآلتيين: ةوالسبب. وتفصيل هذه األركان هو ماد

    في عقد الرھن كليالشّ الجانب  الفرع ا2ول: 

لــدى  ،يتمثــل فــي كتابــة عقــد الــرهن ضــمن وثيقــة رســمية ،الجانب الشكلي فــي عقــد الــرهن        
ــإذا أفرغـــت إرادة الطـــرفين ضـــمن ورقـــة رســـمية وحصـــل ذلـــك ، نيحـــددها القـــانو معينـــة  جهـــات  ،فـ
  .وكذلك بالنسبة للغير ،ثاره في حق كل من الدائن والمدينآتقررت 

ال ينعقــد الــرهن إال « جزائري أنــه:المدني ال ) من القانون 883المادة (ولقد جاء في نص    
علــى غيــر  إذا اتفقون مصارف العقد على الراهن إال بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون وتك

يجــب إفــراغ إرادة الطــرفين فــي شــكل معــين طبقــا  ،، وحتــى يــتم الــرهن الرســمي جميــع أركانــه»ذلك 
  قررها القانون.   ،ألوضاع ورسوم معينة

وعليه فتخلــف الرســمية يترتــب عليــه  ،وليست أداة لإلثبات ،فالرسمية ركن في عقد الرهن  
مطلقـــا. وعليـــه فـــإن الورقـــة اإلداريـــة التـــي يـــتم فيهـــا عقـــد الـــرهن يحـــدد فيهـــا ن بطالنـــا بطـــالن الـــره

الموظف اإلداري ما تم على يديه من أطراف العقد، وذلك طبقا للقانون.وقد صــرحت بهــذا الشــأن 
طن االورقــة الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا مــو «) مــن القــانون المــدني الجزائــري فقالــت: 383(المــادة 

أو مــا تلقــاه مــن ذوى الشــأن وذلــك طبقــا  ،تــم علــى يديــه ص مكلــف بخدمــة عامــة مــاعــام أو شــخ
  ».وفي حدود سلطاته واختصاصه  ،لألوضاع القانونية

حــين  ي, فــوالرسمية بهذا المعنى تهدف إلى ضمان التعبيــر عــن اإلرادة علــى وجــه صــحيح     
  الشكل.أن القوانين القديمة كانت ال تعتد باإلرادة إذا وجد 

                                                           
  .486ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،   (1)-

 1، جيبن عبد احملسن الرتك اهللا د، عبقي، حتقمنتهى اإلراداتابن النجار، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي،  –)2(
  م.2000 - هـ1421، 1الرسالة بريوت لبنان، ط ة، مؤسس287 - 286ص
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الرســـمية ضــرورية فــي رضـــا كــل مــن الـــراهن و  القانونيــة، أنمــن ظـــاهر النصــوص يســتفاد و         
  فال  ،المرتهن

   )1(.تكفي للراهن وحده أو المرتهن، فهي مقررة لمصلحة كل منهما
    في عقد الرھن الموضوعيالفرع الثاني: الجانب 

م عليها عقد الرهن، سواء أكان يشمل الجانب الموضوعي في عقد الرهن ثالثة أركان، يقو          
ولكـــل ركـــن مـــن هـــذه  ،والســـبب ،و المحـــل أم رســـميا وهـــذه األركـــان هـــي:  الرضـــا، االـــرهن حيازيـــ

  نحصل على عقد الرهن الصحيح القابل للتنفيذ.   ىاألركان الثالثة شروط البد أن تتوافر، حت
إال فيمــا يتميــز بــه الــرهن  وفقه أحكام أركان عقد الرهن في القانون، يرجع فيه لنظريــة العقــد،  

  عن غيره من العقود. وهو ما يثار في هذا العنصر.
      الرضاأو@: 

ــان    ــر الصــــريح المبــــين إلرادة الطــــرفين ســــواء كــ ــو التعبيــ ــحيح، وهــ ويعبــــر عنــــه بالرضــــا الصــ
  .بالمعاطاة أو اإلشارة أو كل ما يدل عليه

متـــى تطابقـــت االرادتـــان صـــار الـــرهن  ،)الـــراهن والمـــرتهن(مـــن المتعاقـــدين الـــرهن فيصـــح           
وفـــي هـــذه  ،أن يكونــا أهـــال للتصـــرف المباشــر فـــي عقـــد الــرهن همـــا،إذ يشـــترط فــي كـــل من ،منعقــدا
باعتبار أن الرهن من التصرفات النافعة  ،ذكر أهلية الدائن المرتهنير إلى أن المشرع لم يشأالحالة 
)2(.لعقدتطبيق القواعد العامة في نظرية ا بمحضا، فوجله نفعا 

   
وفــي كلتــا  «:جزائــريالمــدني ) مــن القــانون ال2/ 884المــادة (أما بالنسبة للراهن فقد نصــت          

  .»الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهال للتصرف فيه 
وهــو  ،إلــى الــراهن التصــرف بالنســبةيعتبــر مــن أعمــال  ،وجاء في الوسيط أن الرهن الرســمي         

(...) إذ يعتبــر الصــبي المميــزعبارة عن تصــرف جــزئ فــي العقــار, وعلــى ذلــك فــال يصــح الــرهن مــن 
   )3(.لإلبطال أو قابال وبالتالي يعتبر تصرفه باطال  والضرر.عمله هنا دائر بين النفع 

وذلــك  ،خاصــا نــه يتطلــب تــوكيالإف ،الــرهنعقــد إبــرام  عنــه وكــيال فــيالــراهن  بإذا أنــامــا أ         
  )4( .بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال اإلدارةالبأنه  :للمبدأ القاضي اقتطبي

           

                                                           
ــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد الوســـيط ، الســـنهوري عبـــد الـــرزاق -(1) ــ ،رمضـــان أبـــو الســـعود ،و 286ص  ،10جــــ ،فـ  اتالتأمينـ

    .300 و299ص  ،الشخصية والعينية
  .287، ص10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدري، السنهو  عبد الرزاق –)2(
 .215ص ،لالئتمانالنظرية العامة حممد حسني منصور،  - )3(
    216.ص، المرجع نفسه منصور،حممد حسني  - )4(
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كــان   نالــرهن, وإفيجب أن تكــون لهــذا النائــب الواليــة الالزمــة لمباشــرة  .أما النيابة بالنسبة للمرتهن

أعمـــال  النائـــب وكـــيال فإنـــه يكفـــي أن يكـــون وكـــيال عامـــا؛ ألن عملـــه هـــو اســـتيفاء الحـــق وهـــو مـــن
  )1(اإلدارة.

  السبب  ا:يثان

بــل  المضــمون,عــن الــدين  ينفصــل الــرهنوهــو االلتــزام أو الموجــب بضــمان الــدين, حيــث ال        
  ذلك.لم ينص القانون على غير  وفي انقضائه، ما ،في صحته تابعا لهيكون 
ويحــق قضــاء, يتبــع الــرهن االلتــزام األصــلي الــذي كــان ســببا فــي نشــأته صــحة وبطالنــا وان         

  جديد.الرهن قائما لضمان دين  يبقتلألطراف المتعاقدة أن 
لضــمان   أكما يجب تحديد الدين المضمون تحديد دقيقا, فال يجوز أن يكون الرهن ناشــ       

    )2(.باإلضافة إلى طبيعة الدين المضمون وأوصافه المدين.التي تثبت في ذمة  ،كل الديون
 األشـــياءو  ،إلـــى الموازنـــة بـــين مقـــدار الـــدين ،ت نظـــر المـــدينوالحكمـــة فـــي ذلـــك هـــي لفـــ       

هــذه األشــياء مــا إذا كانــت قيمــة  اليســتبينو  ؛وكــذا حمايــة الغيــر الــذي يتعامــل مــع الــراهن ،الضامنة لــه
  )3(تحتمل.أم ال  ،رهنا ثانيا لتحتم
خاللهــا  والتــي نســتطيع مــن ،وجــب تعــين العناصــر المعروفــة الــدين,أمــا إذا لــم يعــين مقــدار         

    )4(.معروفا الدين نالمقدار محتى يصبح هذا  ،ر هذا التعويضيقدت
  المحل ا:ثثال

 لضمان الوفاءوذلك  ،وهو الحق العيني المنشئ على عقار أو منقول مملوك للراهن        
     الرهن:يشترط في محل  و غيره،أوفي ذمة ، الراهن نفسه ةفي ذم               بااللتزام يترتب

وقد  ،ويجوز بيعه في المزاد العلني ،أن يكون ماال عقاريا مما يصح التعامل فيه   أوال:         
ال يجوز أن ينعقد الرهن إال على عقار مالم يوجد نص «  :مدني جزائري)  886المادة (نصت 

مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد  نالعقار المرهو  ويجب أن يكون ذلك.يقضي بغير 
  ». ..العلني.

                                                           
 .76 -  75، ص ، الوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان - )1(
 .201، صئتمانالعامة لال ةالنظريحممد حسني منصور،  –)2(
، دار النهضة العربية، 78، صالتأمينات العينية في القانون المصري والمقارنينظر: حمي الدين إمساعيل علم الدين،  –)3(

 . 4:طعامل الكتاب، دار حراء،  املكتبة القانونية، 
  .371ص ،10ج ،في شرح القانون المدني الجديد طيالوس ،السنهوري - )4(
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عقــار، علــى أنــه ال يجــوز أن يــرد الــرهن الرســمي إال علــى يــنص: المــادة وجــاء صــريح هــذه         
ال يــرد علــى األشــياء  ألن الــرهن عقــاري؛نــه ال يــرد إال علــى مــال أ هذا النص القانوني،  قصدينما وإ

  بل على تلك  ،في ذاتها
  

  )1(.ليةعلى قيمة هذه الحقوق الما حأو باألص ،المقررة عليها الحقوق
إال مــا  ،ال يكــون محــال للــرهن الحيــازى«  المنقــول:مــدني أن  )949المــادة (وكــذلك نصــت         

  ».وعقار  من منقولبالمزاد العلني  استقالال    يمكن بيعه
فــال  ،ألنــه إذا لــم يكــن مملوكــا للــراهن للــراهن؛ اً أن يكــون الشــيء المرهــون مملوكــ ثانيا:             

   .تطيع أن يعطي المرتهن أي حق عليه؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيهيتصور أن     يس
لكــن إن حصــل وأن رهــن المــدين ملــك الغيــر، أيقــع الــرهن بــاطال بطالنــا مطلقــا أم بطــالن   

  الشخصية ؟  ينشئ االلتزاماتأم يقع العقد صحيح وال   ؟نسبيا
, رورهــن ملــك الغيــ ،لغيــربــين بيــع ملــك ا قــد ســوىنجــده  الجزائــري، نــين المــدنيقففــي الت         

يبقــى صــحيحا لمصــلحة الــدائن المــرتهن، الــرهن الصــادر مــن « نــه: م)  885المــادة (حيث نــص فــي 
المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته، أو فسخه، أو إلغاؤه أو زواله ألي ســبب آخــر، إذا ثبــت أن 

  ». وقت إبرام عقد الرهن ،الدائن كان حسن النية
طالما كان في اإلمكان تصحيح  ،بطالن نسبيا ن ملك الغير يقع باطالومعنى ذلك أن ره       

شّراح مثل هذا الرهن، فالبطالن المطلق اليمكن أن يرد عليه التصحيح، وعلى هذا يرى أغلب 
        )2(هذا الشأن.أن رهن ملك الغير يأخذ حكم بيع ملك الغير في  ،نالقانو 
وهــو مــا  ،أو أذن بــه ،ال ينفــذ الــرهن إال إذا أجــازه مالكــه واليــة، فإنــهأما إذا لم تكــن هنــاك         

  )3(.يعرف بالرهن المستعار
  .يجب أن يكون قابال للتسليم إلى الشروط السابقة باإلضافة      

  المطلب الثالث: خ�صة ومقارنة 

ــين فهـــو مظهـــر خفـــ     ــانون عـــن الرضـــا، أنـــه عبـــارة عـــن توافـــق االرادتـ بـــاطني غيـــر  يعبـــر القـ
اإلرادة كامنـــة فـــي نفـــس صـــاحبها ولـــم تتجـــاوزه إلـــى العـــالم الخـــارجي، أي إلـــى  تقيـــمعـــروف، مـــا ب

                                                           
 .48، ص4، جالوافي في شرح القانون المدني، سسليمان مر ق –)1(
 .252،  ص التأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود،  - )2(
.و عادل أمحد عبد املوجود 727، 726، املادة 117 - 116ص 2، مشرح مجلة األحكام مدرر الحكاعلي حيدر،  - )3(

 .540 - 537ص 13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبوآخرون، 
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الوجود ويحس بها الناس، وتجري عليها األحكام الشــرعية، وهــي ارتبــاط قبــول وإيجــاب، فهــذا هــو 
  المادي المعروف عن طريق التعبير عنها، وهو ما يطلق عليه الفقه اإلسالمي"الصيغة"  همظهر 
وقــوف علــى اتفــاق اإلرادتــين إال بواســطة أمــر ظــاهر، مــن كــالم، أو فعــل، أو وال يمكن ال       

علــى هــذا االتفــاق، ال يمكــن الحكــم بــه علــى  لمــا يــد ءإشارة، ومجرد توافق االرادتين من غيــرا بــدا
وجود العقد، وتالقي اإليجاب مع القبول هــو المعــول عليــه فــي معنــى االنعقــاد، وهــو مابينــه بوضــوح 

علــى توافــق اإلرادتــين، كمــا عرفــه فقهــاء  لســالمية، فكــان األولــى تعريفــه بمــا يــدفقهــاء الشــريعة اإل
  .ةالشريعة اإلسالمي

ولعل السر وراء ذلك، يرجع إلى أن األصل الذي بنى عليه فقاء القانون المدني، تعريفهم        
العقــد، وال  كأســاس لنشــأة  ةالمــدني الفرنســي، الــذي يعتــد بــاإلرادة الباطنيــ نلعقــد الــرهن، هــو التقنــي

  )1(عد العقد باطال. ا، فإن خالفتهةباإلرادة الظاهرة إال إذا كانت موافقة لإلرادة الباطني ثيكتر 
 ءيتفــق القــانون المــدني علــى كــون المرهــون محــال قــابال للبيــع، وهــو اتفــاق أكثــر الفقهــا -       

ن الحصــة المشــاعة يــة فــي مــنعهم رهــن المشــاع، وعللــوا ذلــك بــين كــو فعلى هذا الشرط وانفرد الحن
غيــر معينــة، وهــذه الصــورة يتفــق فيهــا معهــم القــانون المــدني، فيمــا يخــص الــرهن الرســمي، إذ يعتبــر 

  تعيين العقار المرهون البد منه، وبانتفاء التعيين فإن مآل العقد الرهن هو البطالن. 
ن، وذلــك فــي الــره راآلخــرين، بتقريــرهم جــواز الغــرر اليســي ءوانفــرد المالكيــة عــن الفقهــا -  

  دفاعا عن مصلحة المرتهن؛ ألن شيء موجود في الذمة أفضل من الشيء.
وقال المالكية برهن وثيقــة الــدين، واعتبارهــا محــال للــرهن مخالفــة ألغلــب الفقهــاء، وذلــك   

. وتتفــق هــذه النظــرة مــع مــا يقــرره القــانون المــدني، مــن أشــياء هجــاز رهنــ هانطالقا مــن أن مــا جــاز بيعــ
  ال للرهن، من بينها وثيقة الدين.يمكن أن تكون مح

ويتفــق القــانون المــدني مــع الفقــه اإلســالمي، فــي أن الســبب يجــب أن يكــون مشــروعا  -  
تابعا لاللتزام الذي أنشأ من أجلــه، صــحة وبطالنــا، وانقضــاء، ويقابــل الســبب فــي القــانون، المرهــون 

  به في الفقه اإلسالمي.
يــين الــدين المضــمون تعيينــا دقيقــا أحــد أهــم ويجعــل القــانون فــي جانــب الــرهن الرســمي، تع  

  األشياء في  عنصر التخصيص، ويرتب البطالن المطلق في حال تخلفه.
ونالحظ أن القــانون يجعــل الجانــب الشــكلي مهمــا، ســواء فــي الــرهن الرســمي، أو عنــد  -  

هنــاك رأي رهن العقار في الرهن الحيازي.خالفا الفقه اإلسالمي إذ يجعل الرهن بدال عن الكتابة، و 
                                                           

يتم  « تنص:املعدل و املتمم. التقنين المدني املتضمن ، 26/9/1975.املؤرخ يف 75/58األمر رقم من  59املادة - )1(
 »العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن ارادتيهما املتطابقتني...اخل
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. وبـــذلك تلتقـــي نظـــرة هـــؤالء مـــع القـــانون المـــدني فـــي امهمـــ اعنـــد الحنفيـــة يجعـــل كتابـــة الـــدين أمـــر 
  الكتابة.

ويالحــظ أن القـــانون دمـــج بــين عنصـــري العاقـــد والصـــيغة، وهمــا ركنـــان منفصـــالن عنـــد  -  
المي، أما فقهاء الشريعة اإلسالمية. أما عنصر السبب يكاد يقابل عنصر المرهون به في الفقه اإلس

عنصــر المحــل يقابلــه فــي الشــريعة اإلســالمية المرهــون، حيــث يتفــق القــانون مــع فقهــاء المالكيــة فــي 
  تجوزهم رهن المنفعة، ورهن المشاع الذي ال يقول به فقهاء الحنفية. 

    
  وحيازته قبض المرھون الرابع: المبحث

زة الشــيء حكمــا فإنــه يعتبر وضع اليد على الشيء حقيقة كأخذ الشيء وتسلمه، أمــا حيــا   
  التخلية بين مستحق الشيء وحقه.

ا وتــارة غيــر حفهــو تــارة يكــون صــحي لألمــوال.المســائل المهمــة بالنســبة  القبض منواقعة و   
تختلــف و  .مــن جهــة أخــرى يكــون للقــبض تــأثيره فــي انعقــاد العقــود وتمامهــا جهــة،صــحيح هــذا مــن 

فــإن للقــبض أثــره فــي تقييــد تصــرفات  ومــن ثــم العالقــة،طبيعــة األمــوال ذات بحســب  صــور القــبض
  المالكين في أمالكهم. 

ســأورد تعريــف القــبض، و كيفيــة القــبض فــي المطلــب األول،  روللمزيد من توضيح الصورة أكث  
  .نثم الحيازة في الرهن وهذا في المطلب الثاني، وفي المطلب الثالث قبض العدل للمرهو 

  القبض  ةن وكيفيورھمقبض ال ا2ول:مطلب ال 

حكــم مــن أحكامــه تترتــب  الــرهن، وهــواتفق جمهــور الفقهــاء علــى أن القــبض شــرط فــي عقــد        
الفقهيـــة األخـــرى، ســواء فيمـــا يتعلـــق بالتصــرفات الـــواردة علـــى الـــرهن،  أو  عليــه كثيـــر مـــن األحكــام

 لصالكيفية التي يح و الرهن،لهذا كان البد من بيان حقيقة قبض أعمال اإلدارة المنوطة بالرهن.  
  بها القبض.

  ا2ول: تعريف القبض لغة واصط�حاالفرع 

فــي الــرهن، غيــر أن هنــاك مــن األمــوال مــا يقــبض باليــد،  ضجــاء نــص اآليــة مفصــحا بــالقب         
ومنهــا مــاال يقبض.(قبضــا محسوســا ) كمــا أن هنــاك مصــطلح الحيــازة، والــذي اســتعمله القــانون فــي 

  باينا بينهما؟ وهو ما سأبحثه في العنصر اآلتي. حيازة الرهن. فهل هما شيء واحد أم أن هناك ت
        القبض لغةأو2: 
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 (:فقـــال (القـــبض والبســـط) وتعـــالىســـبحانه  اهللا ذكرهمـــاوقـــد  والســـعة,خالف البســـط هـــو     
()َوالّلُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيــِه تـُْرَجُعــونَ 

وقــبض  .الســيفمقــبض  نــهوم أمســكه,الشــيء بيــده:  ضَ بَ وقـَــ )1
  .إمساكهعن  متنعا عنه:يده 

         
  
  
  
  
  

َنِسيَـُهْم    ( تعالى:قال  .لبذل قبضاومنه قيل إلمساك اليد عن    َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوْا الّلَه فـَ
()

   .يقال قبض الشيء قبضا إذا أخذه األخذ,والقبض بمعنى  )1
الــدار مــن  قبضــتكقولك  ،الكف ةمرعاوإن لم يكن فيه  ،لتحصيل الشيءقبض الويستعار   
ــ فـــالن: ـــةِ  (قـــال تعـــالى: اأي حزتهـ ال أي فـــي حـــوزه حيـــث  )2() َواْألَْرُض َجِميعـــاً قـَْبَضـــُتهُ يـَـــْوَم اْلِقَياَم

  .حيزكوتحويلك الشيء إلى  تحوله,لك الشيء وإن لم و فالقبض قب ألحد. كتملي
   3(.طاؤه لمن يأخذهإع المال:ض وتقبّ  ، األموال من ضَ بِ قُ ما  والقبض:، إياهأعطاه  المال:ضه قب(                           

  ا حاصط�ثانيا: تعريف القبض 
وعـــادة  ،نـــع عرفـــااوارتفـــاع المو  ،وهـــو التمكـــين والتخلـــي«جـــاء فـــي البـــدائع تعريـــف القـــبض:   
  أو هو حيازة الشيء والتمكين منه بوضع اليد عليه منقوال كان أم عقارا. .)4(»ةحقيقي

   .)5(»الحوز وضع اليد على الشيء المحوز« :البهجة حيث قال ه صاحبوعرف  

                                                           
)1(

   .البقرةورة سمن  243 اآليةمن  - 
)1(

  التوبة.من سورة  67 اآليةمن  - 
)2(

  الزمر.من سورة  67 اآليةمن   - 
. وابن 214- 213ص7، جلسان العرب ،ابن منظورو  .354ص 2، جالقاموس المحيط ،أباديالفريوز  :ينظر -  )3(

 م.1991- هـ1411:طاجليل بريوت،  ر، دا50ص 5،     حتقيق:عبد السالم حممد هارون، ممعجم مقاييس اللغة فارس،
  .307، ص6ج ،في ترتيب الشرائع ائعصنبدائع ال ،ينسااالك –)4(
  م.1996 - هـ1416 الفكر، بريوت لبنان، ر، دا309ص ،1م، التحفةالبهجة شرح  ،التسويل –)5(
  .التوزيع للنشردار عامل الكتب  ،151ص ،اإلسالمأحكام السوق في  ،شالدريويأمحد بن يوسف بن أمحد  ينظر: - )6(
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ذلــك  المطلــق.هي العمــوم والخصــوص  ،يواالصطالح ،والنسبة بين كل من التعريف اللغوي       
وإن لــم تحولــه  ،لهيأن القبض في المعنى اللغوي يطلق على معان من ضمنها قبولك للشيء وتحصــ

االصـــطالحي متحقـــق فيـــه المعنـــى فكـــل قـــبض فـــي المعنـــى للقبض.وهـــو عـــين المعنـــى االصـــطالحي 
  )6(.عكس وال اللغوي،

    كيفية القبضالفرع الثاني: 
في وكل من هما إما أن يكون حاضرا  منقوال,إن المرهون ال يخلوا من أن يكون عقارا أو           

(أي من هذه وكل منها ،المالكية الذمة عند يف وقد يكون دينا  عنه,أو غائبا العقد، مجلس 
  .ه كيفية خاصة في قبضه وحيازتهل الرهون)

  حاالت: ينحصر في أربع فإنه ،في كيفية القبض قولال خالصةو      
                           العقار.قبض  أوال:

  
    .قبض المنقولثانيا: 

        ( العقار أو المنقول).عن مجلس العقد ثالثا: قبض الغائب 
  الدين. (وثيقة الدين)قبض  ربعا:

نواع من القبوض المختلفــة، راجعــة إلــى اخــتالف نــوع المقبــوض، أو إلــى القــابض. وهذه األ   
  القبوض بشئ من البيان والتفصيل. هوعليه فإنني سأذكر كل نوع من هذ

  كيفية قبض العقار أو�:

مـــذهبين. فـــذهب بعضـــهم إلـــى القـــول أن القـــبض  ىاختلـــف الفقهـــاء فـــي قـــبض العقـــار إلـــ         
أكثــر الفقهــاء، وذهــب الــبعض األخــر إلــى القــول أن القــبض ال  بهــو مــذهيتحقق بمجرد التخلية، و 

 ر، وهــو مــذهب األحنــاف. ولتوضــيح الصــورة أكثــهالفعلي لصاحب العقار مــن عقــار  جيتم إال بالخرو 
  فسأورد أقوال الفقهاء في ذلك. 

  الفقهاءجمهور األول: المذهب 
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تحقق بمجرد تخليه الراهن بين المرتهن إلى أن القبض ي )2(،وأحمد )1(،والشافعي ،ذهب مالك      
  البيت.كان داخل  لوو حتى  ،والمرهون

فقبضــه التخليــة  ، ةأرضــا خاليــيــا أو نبأن كــان عقــارا مب ،ومعناه إن كان المرهون مما ال ينقل         
أو يســلم إليــه المفــاتيح، وإن خلــى بينــه وبــين البيــت  ،بــين المــرتهن والمرهــون، كــأن يفــتح لــه البــاب

كــالثمرة فــي   ،التســليم؛ ألن اتصــاله بملــك الــراهن ال يمنــع صــحة التســليم لــراهن صــحّ لقمــاش  وفيــه
  )3(.ه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن صح القبضينفخلى ب اً الشجرة.ولو رهنه دار 

يفهــم مــن هــذا أنــه بمجــرد اتفــاق طرفــي الــرهن، علــى أن المرهــون فــي حــوزة المــرتهن، فــإن         
  ع قبل المرتهن حتى وإن شغل ببعض ممتلكات الراهن. جميع الموانع ترف

    
  
  

بيتــه فحــازه المــرتهن  نجــزء مــومن رهــن  «ذلك بقوله: دما يعض )1(جاء في المنتقى للباجي  
» ، أن حيازته للجزء تكفيــه وهــي حيــازة للجميــع)3(, عـن أصبغ)2(بغلق أو كراء، فقد نقل ابن حبيب 

)4(.  

                                                           
ي القرشي املكي نزيل مصر صاحب املذهب تويف رمحه اهللا هو اإلمام الشهري أبوا عبد اهللا حممد بن إدريس الشافع – )1(

(ص:  طبقات الفقهاءالشريازي،  و)، 94- 3ص 1(ج طبقات الفقهاء الشافعيينهـ. ينظر ترمجته يف: ابن كثري، 204سنة
71 - 75،( 

دي تويف رمحه اهللا وناصر السنة أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املروزي البغدا ةحرب األم مهو اإلما– )2(
 ) 92- 91(ص:طبقات الفقهاء)، والشريازي، 313 - 292ص 1(جالجرح والتعديل  هـ. ينظر ترمجته يف: الرازي، 241سنة

تكملة المجموع للنووي، شرح . و عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، 248، ص5، جالمنتقى ينظر: الباجي، - )3(
  372 - 371، ص4، جمع الشرح الكبيرالمغني . ابن قدامة، 506 - 501ص 13، مالمهذب

هو احلافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي األندلسي، مــن أعــالم املالكيــة بــاملغرب رحــل إىل املشــرق وأخــذ عــن – )1(
ول يف أحكـــام اخلطيـــب البغـــدادي وأيب إســـحاق الشـــريازي، وآخـــرين، وبـــرع يف احلـــديث والفقـــه وعلـــم الكـــالم، مـــن أهـــم آثـــاره: إحكـــام الفصـــ

ترتيــب هـــ. ينظــر ترمجتــه يف: القاضــي عيــاض، 474األصــول،  وفــرق الفقهــاء، واملتقــى يف شــرح املوطــأ وغريهــا. تــويف رمحــه اهللا باألنــدلس ســنة
 2( فوات الوفيات). و حممد بن شاكر الكتيب، 122 -120(ص: الديباج المذهب)، وابن فرحون، 808 -802ص 4(جالمدارك 

 ).065-64ص
بــن ســليمان الســلمي القــرطيب، إمــام األنــدلس وفقيههــا يف عصــره، مســع وتفقــه علــى كبــار أصــحاب  أبو مروان عبد امللك بــن حبيــبهو  -)2(

بصــحيحه وســقيمه، ألــف   ةنبيال حافظا للفقه غري أنــه مل يكــن لــه علــم باحلــديث وال معرفــ نمالك كيحي الليثي وابن املاجشون ومطرف، كا
، ترتيــب المــداركهـــ. ينظر:القاضــي عيــاض،  239الســنن والفقــه، وتفســري املوطــأ وتفســري القران.تــويف ســنة كتبــا كثــرية منهــا: الواضــحة يف 

)، 75-74(ص:  شـــجرة النـــور الزكيـــة)،و خملـــوف، 156و154، (صالـــديباج المـــذهبفرحـــون،  ن)، وابـــ107و103 ص، 3(ج
  ).107-102ص12(جسير أعالم النبالء،الذهيب، 
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ه القــبض؛ ألن يــيصــر مقبوضــا حتــى يمضــي زمــان يــأتي ف مده، لــعنــوإن أذن لــه فــي قــبض مــا        
عقـــار، رهنـــه ســـهما شـــائعا فـــي  ن، وإ)5(االســـتيفاءالتمكـــين مـــن  وباالســـتيفاء، أالقـــبض إنمـــا يحصـــل 

       )6(يحضر.ك أو لم يحضر الشر  ءالمرهون، سوا بالتخلية بينه وبين هفقبض
  فقهاء األحناف المذهب الثاني: 

بشــرط والمرتهن.فيكون بالتخليــة بــين المرهــون  العقار،في كيفية قبض أما مذهب الحنفية     
ولــو رهــن دارا و الــراهن والمــرتهن فــي جــوف « الــدار.جاء فــي البــدائع مــا نصــه: خــروج الــراهن مــن 

 نيســلم؛ ألالــدار، فقــال الــراهن ســلمتها إليــك لــم يصــح التســليم حتــى يخــرج الــراهن مــن الــدار ثــم 
فــال بــد مــن تســليم جديــد بعــد الخــروج  ،ال يتحقــق مــع كونــه فــي الــداروهــو التخليــة  :معنــى التســليم

  .)7(»منها 
فقــالوا إن الــدار.  ن التخلية ال تتحقق إال بعد خروج الــراهن مــن أوردًا على هذا القول:وهو   

   .المنعالتخلية تصح بقول الراهن سلمتها لك مع التمكين منها و عدم 
ودخولــه دار غيــره ال يثبــت يــده عليهــا ؟و  ،ل يده عنهاأال ترى أن خروج المرتهن منها ال يزي  

  )1(.معنى إلعادة التخلية داخلها، فالسلمتها لك وهو  لقوله:ألنه بخروج الراهن عن الدار محقق 
  كيفية قبض المنقول ا: يثان

                                                                                                                                                                      
بن نافع ى القرشي األموي أبو عبد اهللا املصري من فقهاء املالكية روى عن ابن القاسم وابن وهب وروى  بن الفرج بن سعيد غهو أصب-)3(

هـــ.ينظر:القاضي 225ســنة ليــوم األحــد أربــع بقــني مــن شــوا وغــريهم قــال ابــن معــني كــان أصــبغ أعلــم النــاس بــرأي مالــك، تــويف يعنه البخار 
ـــعيـــاض،  ــذهفرحـــون،  ن)، ابـــ572، ص2، (جالمـــدارك بترتي ــاظ)،  الســـيوطي،  159و 158،( ص بالـــديباج المـ ــات الحفـ ،  طبقـ

  ).200(ص
  .250 - 248ص  5، جالمنتقىالباجي،  -)4(
  .500ص 13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -)5(
  .372ص 4، جالشرح الكبير عالمغني مابن قدامة،  -)6(
 ،على الدر المختار حاشية ابن عابدينتار حالم در  ،عابدين و:ابن .140ص 6ج ،ائع في ترتيب الشرائعالصن ائعبد الكاساين، - )7(

  .83ص10ج
 

  
 

 
مــع  يالمغنــ ،وابــن قدامــة.504ص 13م  ،تكملة المجموع للنووي، شــرح المهــذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  ينظر: -)1(

  372ص 4ج ،الشرح الكبير
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الحنفيــة كلها قبضه عنــد   ،عروض التجارة ، والجواهر، وعمنقوال كالبضائالمرهون إذا كان            
ــالتمك تخليــــة،ال وهــــذا هــــو األصــــح فــــي  ،ولــــم يشــــترطوا النقــــل ،ن مــــن القــــبض وعــــدم المــــانعيأي بــ

  )2(.المذهب
ــه        ــه أو تناولـــ ـــول عنـــــد الشـــــافعية والحنابلـــــة فيكـــــون بنقلـــ ـــبض المنقــ ــذا رأي  ،أمــــا قــ أبـــــو وهـــ
3(.فيوســ

ال كــان مكــي  نباليــد، وإفــإن كــان أثمانــا، أو شــيئا خفيفــا يمكــن قبضــه باليــد فقبضــه تناولــه  )
َرةَ  )4( .أو موزونا رهنــه بــالوزن قبضــه اكتيالــه أو اتزانــه (يقصد القبض)بالكيل. رهنه (وإن رهــن الصــبـْ

5
( 

  )6( .أو ثيابا, أو حيوانا نقله .جزافا
إذا ســميت الكيــل « : εواتزانــه فقولــه ه، اكتيالــقــبض المكيــل و المــوزون أمــا الــدليل علــى أن       

  .)7(»فكله 
كنــا نشــتري الطعــام « الــذي يــنص علــى:فهــو حــديث  نقله،لى أن قبض المنقول أما الدليل ع       

  .)8(»أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ε من الركبان جزافا فنهانا الرسول
ممــا يتــأثر عــادة  والثــوب ونحــوه، والكتــاب،الســيارة و كــالجوهرة، وإن كــان منقــوال ال ينقســم           
يمكــن  وال ،لــه تناولــه فــرهن نصــفه فقبضــه ،بتلفــه وإفســادهمــن كــل مــاال يمكــن قســمته إال  بالقســمة،

فرضــي المــرتهن والــراهن  الشــريك،وإن امتنــع  تناولــه،فــإن رضــي الشــريك  الشــريك،تناولــه إال برضــا 
تنــازع  نالحالــة، وإونــاب الشــريك عــن المــرتهن فــي القــبض فــي هــذه جــاز،  بكونــه فــي يــد الشــريك 
  ب الحاكم عدال الشريك والمرتهن نصّ 

  )1(.ن في يده لهماتكو 

                                                           
 تــداءاً أنه قبض موجــب لضــمان إبذلك.إن القبض يف املنقول ال يثبت إال بالنقل ووجهته يف  «قال: خالفا أليب يوسف الذي -)2(

ـــة  ــ الغصـــــب،مبنزلـ ــه ناقـــ ــراء فإنـــ ــالف الشـــ ــائع إىل املشـــــرتيل خبـــ ــن البـــ ـــمان مـــ ـــدأولـــــيس مبوجـــــب  ،للضــ ـــن عابـــــدين.»ابتــ ــر ابــ  در  ،.ينظـــ
  .83و82ص 10ج على الدر المختار حاشية ابن عابدين،تار حالم

  .83ص 10ج ،حاشية ابن عابدين تار على الدر المختارحرد الم، ظر ابن عابدينين - )3( 
مع المغني  ،وابن قدامة.504ص  13م ، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  - )4(

  .371ص 4ج ،الكبيرالشرح 
  كيل.  تباع بال وزن وال ة،ماملوكو من الطعام أو من احلبوب  الصربة: - )5(
مع  المغني ،وابن قدامة.504ص 13م ، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  - )6(

   .371ص 3ج ،الشرح الكبير
،: ماروي عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان قال: كنت أبيع التمر يف 750ص 2ج ماجه في سننهابن أخرجه – )7(

التمر بكيله، وآخذ شفي فدخلين من ذالك شيء، فسألت رسول صلى  ققي هذا كذا، فأدفع أو سالسوق، فأقول كلت يف وس
 »إذا مسيت الكيل فكله «اهللا عليه وسلم فقال: 

  287ص 7جفي سننه  النسائي ه، وقد أورد750ص 2ج سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر،  – )8(
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  الغائب عن مجلس العقد المرھون قبض ا: كيفيةثثال
فــي حالــة مــا إذا كــان   اوالمنقــول، وهــذما سبق ذكره كان عن كفية قبض كل مــن العقــار إن            

عــن  اأمــا إذا كــان المرهــون غائبــ ،مجلس العقد ) أيجلس (الم ا فيحاضر  والمنقولكل من العقار 
لــيس بشــرط.بل  اويشــاهده، وهــذهــو أو وكيلــه  ،ض العقــار بــأن يــذهب إليــهفيكــون قــبمجلس العقد.

  ذلك.  همكنألو أراد أن يذهب إليه ويقبضه زمنية، يكفي أن تمضى مدة 
بحيــث يصــير  ،أما قــبض المنقــول الغائــب عــن مجلــس العقــد، فيكــون قبضــه بالــذهاب إليــه         

فــال  ،د انتقــل مــن مكانــه الــذي كــان فيــهالــذهاب إليــه؛ ألنــه قــد يجــوز أن يكــون قــ وقــت نمقبوضــا مــ
  )2( .من موضع اإلذن إلى مكان القبض ،الذي يمكن المضي فيهالالزم يمكنه أن يقدر الوقت 

نالحظ جليا الفرق بين قبض العقار والمنقول، إذا كان غائبين عــن مجلــس العقــد، فقــبض   
بض المنقــول فــال يــتم إال ، فيحصــل فــي الوقــت الــذي يريــده المــرتهن، أمــا قــبالعقــار الــذي هــو غائــ

    إليه ومشاهدته، حتى ال يطرأ عليه أي تغيير. ببالذها
  كفية قبض المرھون إذا كان دينا  :اعراب

 مــا جــاز بيعــه جــاز رهنــه تقــول:هم رهــن الــدين؛ ألن القاعــدة عنــدهم تجــاز إانفــرد المالكيــة ب           
وبيــع مــا  الــدين،المالكيــة رهــن وثيقــة  كمــا أجــازرهنــه.  وبيع الدين عندهم جائز فكذلك )2(وماال فال.
ألن هــذا كلــه مــال يســتوفى منــه، فأجــاز المالكيــة رهــن الــدين ســواء للمــدين  وذلــك؛ ديــن،فيهــا مــن 

  .هأو لغير نفسه 
   في المثال اآلتي: وهنا أصور مسألة رهن الدين للمدين نفسه

، وزيــد لــه عنــد أحمــد أحمد له عند زيد مــال (نقــود )دائن ومدين.  نوزيد. شخصا ،أحمد           
  عندي.في النقود التي لك  اعندك، رهنأجعل الطعام الذي لي ألحمد:فيقول زيدا  طعام،
 )وهــو الطعــام(غير أن صحة الرهن هاهنا مشروط بأن يكون أجل الدين الذي جعل رهنــا،           

  في األجل. مساويا ألجل ما رهن فيه و هي النقود أو أبعد منه
  اآلتية:ر المدين فيتصور في المسألة أما رهن الدين لغي

                                                                                                                                                                      
اء الدين عبد الرمحان و .503 - 502ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذب عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، )1(

  م. 1990 - هـ1411، 1،دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط207، صالعدة شرح العمدةبن إبراهيم املقدسي، 
)2(

مع المغني  ،دامةوابن ق.503 -502ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -
  .373ص  ،4ج ،الشرح الكبير

، دار 243ص 2، مالمنثور في القواعدالزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد الشافعي، حتقيق، حممد حسن حممد حسن إمساعيل،  -)3(
    م.2000 -هـ1421، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
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فيجعــل  إبــراهيم،محمد وعلي وإبــراهيم، محمــد لــه دنــانير عنــد علــي، وعلــي لــه طعــام عنــد        
  لمحمد.علي الطعام الذي له عند إبراهيم رهنا في الدنانير التي عليه 

عنــى هــذا وم )1(للمــرتهن.علــى حيازتــه، ودفــع الوثيقــة  باألشــهادوصحة الرهن هاهنا هو قبضه   
  قبض الدين المرهون وحيازته، يكون باإلشهاد عليه، ودفع وثيقة الدين للمرتهن.  أي

  فتفصيلها كاألتي:وصورة حيازة الدين وقبضه 
 إيصــال فــإن كــان لــه إيصال حق، أو ال يكون لــه،إن الدين عادة ال يخلوا من أن يكون له          

 باألشــهاد ئيجــز  لمحــرر فهــوإن لــم يكــن لــه  ،بــهويشــهد لــه محرر الــدين أن يدفع له  ه، فحيازتحق
  ؟فقط 

حــق فأشــهد فــال بــأس بــذلك، ونحــو هــذا عنــد  )2(إن لم يكــن لــه فيــه ذُْكــرُ « القاسم:قال ابن         
أن يجمع بينهمــا ووجــه القــول عنــده أن اإلشــهاد أقــوى مــن الجمــع وهــو غايــة مــا  لكويرى كذمالك 

  يتوثق به. أما الجمع 
  . )3(»اإلشهادعالم الطرفين. فال معنى إلعالمه على معنى إأكثر من فليس فيه بينهما، 

إذا لم يكن للدين وثيقة تثبت وجوده، فإن أشهد المدين على حيازة الدين للمرتهن، فال    
  بذلك ويعتبر حائزا له.  سبأ

وهناك رأي آخر يقول بــالجمع بــين الطــرفين ( مــدين مــدين الــراهن، والــدائن المــرتهن) مــن   
  )4(بالتصرف الذي قام به الراهن، والراجح أن اإلشهاد أقوى من الجمع. اعالم همأجل إ

    أنواع القبضالفرع الثالث:  
  بطريق النيابة األصالة، وقبض بطريق يتصور القبض في نوعين من األحوال قبض           
  . المرتهن الرهن بنفسه لنفسه ضوهو قب .الةصبطريق األاألول: قبض الرهن النوع 

  عنه.بطريق النيابة ويتفرع قبض الرهن النوع الثاني:
  القابض نفسهيرجع إلى :  قبض الأو 

وكــذا  ، عــن الصــبينيابــة أو الوصــي  ،ابنــهعــن  نيابــة كأن يقــبض األبوهــو قــبض النيابــة،   
بض كــان اهلــك الــرهن فــي يــد القــ االمرتهن، فإذقبض  مقام.فإنه يقوم العدل نيابة عن المرتهنقبض 

                                                           
القوانين  ،جزى ابن و.274-273ص ،2ج ،والدواني هفواكال، ي.والنفر او 236ص ،5ج ،مختصر خليل رحش ،اخلرشي - )1(

  .339ص  ،الفقهية
  ذلك.وحنو .أي حمرر بالدين إيصال–بضم الذال وسكون الكاف حق. رُ كْ ذُ  -)2(
  .273ص 2ج ،الفواكه الدواني ،النفراوي، 251ص 5ج ،ىالمنتق الباجي، - )3(
  .251ص 5ج ،ىالمنتق الباجي، -)4(



عقد الرھن و                                                                                        تمهيدي:الفصل ال 

 مرھونال كيفية قبض

 71  

اســتيفاء، وألن قــبض الــرهن هــو قــبض  النيابــة،ألن نفــس القــبض ممــا يتحمــل  المــرتهن؛هالكــه علــى 
(الدين مما يتحمل النيابة  ءواستيفا

5
(.  

يقولــون بعــدم  الشريعة اإلسالمية أما إذا وكل المرتهن الراهن ليقبض له من نفسه، فإن فقهاء         
الــرهن وثيقــة لالســتيفاء عنــد تعــذر  نواحــد؛ وألن آالــراهن يكــون قابضــا ومقبضــا فــي  نالجــواز؛ أل

ال يقــع اســم القــبض علــى مــا يبقــى بيــد  االوثيقــة، كمــفإذا كان في يد الراهن لم يحصــل معنــى الوفاء.
  )1(.الراهن

  المرھونيرجع إلى ثانيا: قبض 
 قبــل،كــان موجــود فــي يــد المــرتهن مــن   يالعقــد، أوهــو أن المرهــون إذا كــان مقبوضــا عنــد            

  قبض جديد يكون خاصا بالرهن ؟  م البد منأ .ك عن قبض الرهنفهل ينوب ذل
، ومعنــاه أن التصــرفين كانــا علــى نفــس الدرجــة مــن إن القبضــين إذا تجانســاالحنفيــة: يقــول           

إذا كــان  :ل ذلــكثــاوم )2( .األدنى لىاألعلى ع اختلفا. يقدمن إخر و هما عن اآل ناب أحد الحكم،
حاجـــة عـــن تجديـــد القـــبض عنـــد إجـــراء عقـــد  عاريـــة، فـــالوديعـــة أو  المرهـــون موجـــودا ابتـــداء بصـــفة

    القبضان معا. ىأمانة، فتساو من قبض الوديعة والرهن هو قبض  ألن كال ؛الرهن
وإذا كـــان القبضـــان غيـــر متجانســـين كـــأن يكـــون أحـــد القبضـــين أقـــوى حكمـــا مـــن القـــبض     
  الثاني.

فــإن األمــر ال يحتــاج إلــى قــبض اإلجــارة. فة بصــ إذا كــان المرهــون عنــد المــرتهن ابتــداءً مثــال ذلــك:  
إذ أن قبض اإلجارة قــبض ضــمان ، ألن قبض اإلجارة أعلى من قبض الرهن ؛جديد عند عقد الرهن

بخالف إذا كانت العين مرهونــة وأراد أن يؤجرهــا فالبــد مــن  ،وقبض الضمان أعلى من قبض األمانة
 اكنــزى دار ا مــن « مالــك:فــي المــذهب فعــن  عنــدهم أما المالكية فاختلفــت األقــوال  )3(.قبض جديد

 ؛لــرهنلفــال يكــون محــوزا  الســنة،ثــم أرتهــن شــيئا مــن ذلــك قبــل تمــام مســاقاة، أو أخــذ حائطــا ســنة، 
   .)4(»وز قبل ذلك بوجه أخر حألنه ي

                                                           
  . 141ص 6ج ،ضائع في ترتيب الشرائعبدائع الساين .االك  -(5)
، تكملة المجموع عادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  274- 273ص 2ج ،الفواكه الدواني ،.النفراوي 248ص 5ج ،قى،املنتالباجي  (1)-

فة قطر ، دار الثقا184، صأحكام المعامالت المالية في المذهب الحنبلي.و حممد زكي عبد الرب، 503ص13م ،للنووي، شرح المهذب
  م.1986- هـ1406، 1الدوحة،ط

  . 142ص 6ج ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،سايناالك -(2)
)3(

 127 -126و 142ص 6جالسابق،المرجع  ،سايناالك -

 - 
  248ص 5ج ،قىنتالم ،الباجي(4)
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إّن من كان في يده(أي المرتهن) من مــال عــن طريــق االكتــراء أو مســاقات، ثــم ارتهــن هــذا     
   .هتنتهي مدة االكتراء أو المساقات،  فإن القبض األول ال يجزئالمال من صاحبه قبل أن 

(وقال سحنون           
5

ذلــك  نمساقاة، ويكو  وبإجارة، أنه ال يجوز أن يرهن الرجل ما في يده إ :)
  )6(.حيازة للمرتهن

   :وديعة أو عارية قبل الرهن فعلى قول المرتهن،أما الشافعية يقولون إذا كان الرهن بيد        
وإنمــا تغيــر الحكــم  ،الــرهن الزم بــنفس العقــد رجديــد، ويصــيال يفتقــر إلــى قــبض  األول:  أنــه      
  . أحمد مظاهر كالوهو 

 كمــا لــو لــم تكــن العــين فــي  ،وهو الصحيح عند الشافعية أنه يفتقر إلــى قــبض جديــد الثاني:   
  )1(.من قبل يده

  : حكم اشتراط القبض في عقد الرھنرابعالفرع ال

  شرطيته.اختلفوا في نوع  مقبض شرط في عقد الرهن لكنهلاتفق الفقهاء على أن ا          
أن القــبض شــرط لــزوم فــي عقــد  الحنابلــة، و  ةوالشــافعي الحنفيــة فمــذهب الفقهــاء الــثالث  

2( ،الرهن
  أما )

  )3(.لعقدلهو شرط تمام عندهم  ية،مالكالمذهب 
ال يلــزم الــرهن مــن جهــة المــرتهن بحــال؛ نه المذاهب الثالث، أعند فقهاء : وتوضيح ذلك         

  .متى شاء كاإلبراء من الدين فجاز فسخه للراهن،الحّظ فيه و  ،ألن العقد لحظّه هو
                                                           

كابن القاسم .وابن مسع من أصحاب مالك   161وقيل  160د سنة لهو عبد السالم بن حبيب التنوخي .و سحنون لقب له و -(5)
وهب ،وأشهب .وابن عبد احلكم و سفيان ابن عيينة ، وغريهم وهو صاحب املدونة اليت رواها عن ابن القاسم ملالك ويل القضاء يف إفريقيا 

 2(ج ترتيب المارك)، القاضي عياض، 166 -160ص( ،المذهب جالديبا  ،ابن فرحون. ينظر: هـ 240ومات يف القريوان سنة 
   )626 -585ص

  . 248ص5ج ،قىنتالم، الباجي - (6) 
الشرح مع المغني  ،.ابن قدامة 499ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -   (1)

    272ص  4ج ،الكبير

ملوجــود وآخــرون، عــادل أمحــد عبــد او  .82و81ص 10ج ،حاشــية ابــن عابــدين تار على الــدار المختــارحالم در  عابدين،ابن  -)2(
  .368ص 4ج ،الشرح الكبيرمع المغني  ،بن قدامةاو .496ص 13م، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذب

  اكنر يف اهلبة أن يكون  رمحه اهللافر قول ز وقياس الرهن.وقال:عن القبض فإنه شرط جواز « :137ص  6ج ،في البدائع ،سايناوقال الك   
لقول اهللا تبارك والصحيح قولنا اهلبة.كما يف   ثال حينوعنده  ،ث عندنانحي فرهنه ومل يقبضهيأ ش افالنحلف اليرهن  منأن  حىت لكالقبو 

"مقبوضة " معين فدل ذكر القبض مقرونا  تعاىل:يكن لقوله  مالرهن، فللو كان القبض ركنا لصار مذكورا بذكر وتعاىل "فرهن مقبوضة" .و 
  ».بركنبذكر الرهن على أنه شرط وليس 

 2ج ،بداية المجتهد ،رشد ن، واب11ص 5ج ،مواهب الجليل ،احلطابو .245ص 5ج ،شرح مختصر خليل، رشياخل - )3(
 .222ص
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ألنـــه عقـــد إرفـــاق يفتقـــر إلـــى و كالهبـــة، أمـــا مـــن جهـــة الـــراهن فـــال يلـــزم الـــرهن إال بـــالقبض            
  )4(.قبعقد إرفاُمَعاوضة وليس عقد فإنه  البيع،بخالف   ،فافتقر إلى القبض كالقرض.القبول
وال يترتب عليه حكمه وأثره واختصاص المرتهن  بالقول،أما عند المالكية فإن الرهن يلزم           

 الــراهن،و يجبر على اإلقباض،  إال أن يتراخــى المــرتهن عــن المطالبــة حتــى يفلــس  بالقبض،إال  ،به
الرهن، فإنه يبطل، ولو كان المرتهن جادا  لراهن مانع قبل أن يحوز المرتهنلحصل ي ويمرض، أأو 

   )5(.في حوزه
  المطلب الثاني: الحيازة في عقد الرھن

ــد الــــره          ــازة للمرهــــون، هــــو المظهــــر المــــادي لعقــ ــاء الشــــريعة  نوالحيــ حيــــث اســــتعملها فقهــ
اإلســـالمية، ورجـــال القـــانون الوضـــعي، واســـتعملت أكثـــر فـــي القـــانون. وفـــي هـــذا المطلـــب ســـيكون 

فــي  ةالقــانوني للحيــاز  فوالقانون، وبعــدها ذكــر التكييــ ةفيه أوال، بتعريف الحيازة في الشريع البحث
فــي الــرهن، وذلــك ضــمن  اوالحكمــة التــي تقــررت مــن أجلهــ ةالــرهن. ثــم البحــث عــن أســاس الحيــاز 

  فروع ثالث.
  الفرع ا2ول: تعريف الحيازة 

ي وضـــع اليـــد علـــى الشـــيء حكمـــا أو يجـــد الباحـــث فـــي كتـــب اللغـــة والفقـــه، أن الحيـــازة هـــ        
، والظهور بمظهر المسيطر على الشيء. ولكي يتضح لنا أمر الحيازة في الرهن أورد تعريفها ةحقيق

  في اللغة, وفي اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية، و القانون الوضعي. 

            أو7: تعريف الحيازة لغة   

ــل اللغـــة:         ــييقـــول أهـ ــويزا والمحـــاوزة  حيازة واالحتيـــاز.لاكء الجمـــع وضـــم الشـ ــوز تحـ وقـــد حـ
    )1(والمخالطة.

 –وجــاء فــي المعجــم الوســيط: الحيــازة هــي مــا فــي حــوزة الرجــل مــن مــال وعقــار، واألرض الزراعيــة 
  )2(ما يحتازه إنسان لنفسه، ويبين حدوده ويقيم عليه الحواجز، فال يكون ألحد حق فيها. -أو

                                                           
 496ص 13م، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  –)4(
 .339، صالقوانين الفقهية. وابن جزي، 247، 5، جالمنتقىالباجي،  –)5(

 .180ص 2، جالقاموس المحيط، الفريوز آبادي – )1(
 .228ص 1، جالمعجم الوسيطإبرهيم أنيس وآخرون،  –)2(
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نفســه فقــد  ىاْلَحــْوُز) بمعنــى الجمــع. وكــل مــن ضــم شــيئا إلــوجــاء فــي مختــار الصــحاح: أن (  
  )3(حازه وأْحتـَازه أيضا، و(الحّيز) بوزن الهّين ما أنضم إلى الدار من مرافقها.

  ا:  تعريف الحيازة عند الفقھاءيثان  

ــ           ــي مــــذهب المالكيــــة، وهــ ـــا تســــتعمل الكلمــــة فــ ــأكثر مـ ــي االصــــطالح الفقهــــي، فــ  مأمــــا فــ
  عم من اآلخر.أكتبهم بمعنيين أحدهما في   استعملونهي

الحيازة إثبات اليد علــى الشــيء و الــتمكن منــه، وهــو نفــس معنــى بفيريدون   .األعم ىأما المعن -1
و ال تــتم هبــة، و ال صــدقة، و ال  «فــي الرســالة: مــا جــاء القــبض عنــد ســائر الفقهــاء، وشــاهد ذلــك 

  أي إال بالقبض. . )4(» حبس، إال بالحيازة

 ي كثير من المواطن يعتاضون عن كلمة"الحيازة" بهذه الداللة بكلمــة "حــوز"، ففــي البهجــةوف       
و  «و جاء في القــوانين الفقهيــة:  .)5(»المحوز ءالحوز: وضع اليد على الشي «على شرح التحفة: 

  .)6(»الحوز و القبض شيء واحد :لصالحا

د الملكيـــة لمـــن نحيـــازة التـــي هـــي ســـعنـــد المالكيـــة، أي ال -بـــالمعنى األخـــص –  أمـــا الحيـــازة  -2
  و غير مالك له.أيدعيها، فهي عبارة عن سلطة على شيء يمارسها شخص قد يكون مالكاً لذلك، 

الحيــازة هــي وضــع اليــد و التصــرف فــي الشــيء  « وجــاء تعريفهــا فــي كفايــة الطالــب الربــاني:       
   .)1(»يره من وجوه التصرفالمحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء، و الغرس، و الهدم، و غ

                                                           
 .111، صمختار الصحاحالرازي،  – )3(
 , ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر.117، صالرسالةابن أيب زيد القريواين،  – )4(
 .309ص1 ج، البهجةالتسويل،  – )5(
 .338، صالقوانين الفقهيةابن جزي، – )6(
، دار الفكر بريوت، 340ص  2، جكفاية الطالب الرباني، في شرح رسالة أبي زيد القيروانيأبو احلسن املالكي،  –)1(

 هـ.1412
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والحيـــازة تكـــون بثالثـــة أشـــياء أضـــعفها: الســـكنى و االزدراع، و يليهـــا «: )2(ابطّـــحو قـــال ال       
النحلــة و العتــق و الهدم و البنيان و الغرس و االستغالل و يليها: التفويت بالبيع و الهبــة و الصــدقة 

  .)3(»فعله الرجل إال في مالهأشبه ذلك مما ال ي او الكتابة و التدبير و الوطء، وم

  ا: تعريف الحيازة في القانون الوضعيثثال

ــق  «   ــق، فتجــــوز حيــــازة الحقــــوق العينيــــة كحــ ــازة هــــي ســــيطرة فعليــــة علــــى شــــيء أو حــ الحيــ
  .)4(»اإلرتفاق وحقوق الرهن المختلفة، كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية

يــة، أو تســلط مــادي قــائم، مســتند إلــى ومعنــى هــذا التعريــف: أن الحيــازة هــي ســلطة فعل           
  )5(النيــة، إلــى الســيطرة علــى عقــار محــدد بذاتــه، ســواء اســتند إلــى مســوغ شــرعي مــن عدمــه. هتجــا

فالحيــازة تعتبــر مظهــر مــن مظــاهر الحــق وهــو الغالــب، وقــد تتعلــق بــالمنقول أو العقــار، وتخــتص فــي 
  )6(و االستعمال أو الرهن..الخ.مجال الحماية، بحماية حق عيني عقاري عادة كحق االنتفاع، أ

والواقع أن الحيازة وضع مــادي، يبتــدئ إزاء ســيطرة شــخص ســيطرة فعليــة علــى حــق، ســواء    
  أكان هذا الشخص هو ذات صاحب الحق أو لم يكن.

الفعليــة تتجلــى فــي إحــداث أعمــال يقتضــيها مضــمون هــذا الحــق، وهــي ذات  ةأمــا الســيطر   
ة في استعماله لحق الملكيــة، مــن أعمــال التصــرف، واالســتغالل األعمال التي يقوم بها المالك عاد

  من سكن، وزراعة، وهبة، ورهن، وغيرها.
                                                           

فقهاء املالكية ومن كبار احملققني  دهـ، وهو أح902هو حممد بن حممد بن عبد الرمحان احلطاب أبو عبد اهللا، ولد سنة–)2(
ل. من مصنفاته: حترير الكالم يف مسائل االلتزام، قرة العني بشرح الورقات إلمام احلرمني، مواهب املتبحرين يف علوم الفقه واألصو 

 2(ج هدية العارفين)، إمساعيل باشا البغدادي، 270(صشجرة النور الزكية اجلليل ملختصر خليل: ينظر ترمجته يف: خملوف، 
 ).242ص

 .222ص 6، جالجليل بمواهاحلطاب،  –)3(
، منشأة 14، صالحيازة كسبب من أسباب الملكية في التشريع المصري المقارند الفتاح الشهوي، قدري عب -)4(

، دار 10املستعجل،ص حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء، فم.وسنية أمحد يوس2003املعارف، اإلسكندرية، 
 اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية

 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية.417، صواغتصاب الحيازةجرائم اإلتالف عبد احلكم فودة،  -)5(
، دار حممود للنشر والتوزيع، القاهرة، 07، صمرجع القاضي والمتقاضي في الحيازةسيف النصر سليمان حممد،  –)6(

 م.1995
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  التكييف القانوني للحيازةالفرع الثاني: 

دراســة القواعــد العامــة عنــد  ،مســألة التكييــف القــانوني للحيــازةلقــد عــالج القــانون الجزائــري         
ـــاتالتــــي  ـــت بصــــدد تكييفهــــا،  لنقــــاطإلــــى بعــــض اير وسأشــــ، فــــي القــــانون المــــدني حكمهـ التــــي قيلـ
تفيــدنا فــي تفســير بعــض يمكــن أن كمــا   ،لدوضــع حيــازة الــدائن المــرتهن أو العــ مفهفي تفيدنا لعلها

و يخــدم  البحــث، كالتزام المــرتهن بــرد الــرهن مــثال. ذلــك بقــدر مــا يهــم  ،النقاط األخرى في البحث
  الموضوع.

حيــث  القــانون المــدني، للحيــازة كــان محــل خــالف بــين فقهــاء إن موضوع التكييف القــانوني        
و ذهــــب الــــبعض األخــــر إلــــى األخــــذ بالنظريــــة  ( الماديــــة)،ألخــــذ بالنظريــــة الذاتيــــةلذهــــب الــــبعض 

  ومفاد هذين  النظريتين هو مادة هذين البندين.الموضوعية.

  أو�:  النظرية الذاتية

عطيـــه مـــن أهميـــة إلرادة اإلنســـان فـــي و ســـبب تســـميتها بالنظريـــة الذاتيـــة، هـــو نظـــراً لمـــا ت
  تكييف وضع الحيازة.

وملخــص النظريــة الذاتيــة. أنهــا تميــز بــين الحيــازة الحقيقــة، و الحيــازة العرضــية، فــال يعتبــر          
ما من كان يجوز لحساب غيــره أحائزًا حقيقًا إال من كان يحوز بنية االمتالك، أو بنية حيازة الحق،  

  )1(.فيعتبر حائزًا عرضياً 

يصــعب علــى القاضــي  خفــي، علــى هــذه النظريــة، أنهــا تعتمــد علــى معيــار نفســي و المالحــظ        
  اكتشافه.

  ثانيا: النظرية الموضوعية

تعتمــد علــى ماهيــة الحيــازة  ذفهي عكس النظريــة الذاتيــة، إ .أما ملخص النظرية الموضوعية        
 ،الحيــازة هــي الســيطرة الفعليــة علــى الشــيءإن فــ :بغض النظر على نية الحائز. ففي ظــل هــذا الــرأي

  )2(.ترض منه نية الحيازة الحقيقية، حتى يثبت العكسفوكل من يملك هذه السيطرة ي

                                                           
  .36ص كسبب من أسباب الملكية في التشريع المصري المقارن،  قدري عبد الفتاح الشهوي، احليازة - )1(
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لحيــازة الــدائن المــرتهن، و  يو علــى ضــوء هــاتين النظــرتين ســنحاول معرفــة الوضــع القــانون         
  .ومن جهة أخرى حيازة الغير ،ةالعدل من جه

أنــه يجــب االعتمــاد علــى النظريــة الذاتيــة فــي تحديــد  خلصــه ممــا ســبق،الــذي نست والــرأي   
 ،و العــدل تجــاه الــراهن. وفــي التمييــز بــين حــق الملكيــةأالعالقــة القانونيــة لحيــازة الــدائن المــرتهن، 

 الــثالث.  العالقة التي تــربط الــدائن المــرتهن بــالراهن، و العالقــة التــي تــربط نوحق الرهن والتمييز بي
  )3(.تهن والراهن و العدلالمر  نالدائ

 ،إن حيــازة الــدائن المــرتهن بالنســبة لحــق الــرهن هــي حيــازة قانونيــةبنــاء علــى مــا تقــدم، فــو          
أما حيازته بالنسبة لحق الملكية فهي حيازة انطالقا من العقد المبرم. والذي أنشأ بموجب القانون، 

بــل حتــى أن  .وي حيــازة الشــيء بنيــة االمــتالكألنــه ال ينــ ؛اعتمادا على النظرية الذاتية، وهذا عرضية
  القانون ال يجيز تملك العين المرهونة من طرف المرتهن، أو االتفاق على ذلك.

 ،الــرهن لحســاب الــدائن المــرتهن حــقوز حــإذ ي )1(.دائماً تكون عرضــية أما حيازة العدل فهي       
  لراهن.المدين اوز حق الملكية لحساب حو ي

                                                                                                                                                                      
، دار 32، ص.حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة38-37المرجع السابق، ص قدري عبد الفتاح الشهوي، -)2(

 .هومه، اجلزائر

 ةماجستري، جامع ةرسال ،نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني و التجاريإبراهيم بن غامن، - )3(
 .117، ص1985، جانفيراجلزائ

تابعــا للحــائز األصــلي بــل يكــون لــه شــيء مــن حريــة التصــرف يف  هو الذي حيوز الشيء حلساب غــريه حبيــث ال يعتــرب العرضيالحائز  – )1(
  حيازته ويندرج ضمن احلائز العرضي صاحب حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكىن وحق احلكر وحىت الدائن املرن رهن حيازة.

حيــازة الــدائن املــرن للعـــني  «تــه العرضــية حــق ملكيـــة العــني بالتقــادم. وقضــى بـــذلك:وال ميكــن للحــائز العرضــي أن يكســـب حبياز   
ــا امللكيــة مهمــا طــال الــزمن، فــال يســتطيع أن يغــري ســبب حيازتــه مبجــرد تغــري نيتــه، إذ لــيس ألحــد أن  لاملرهونــة هــي حيــازة عرضــية ال تنتقــ

 -عدم اعتباره سندا للملكية -الرهن احليازي 25/11/1998قرار بتاريخ  182410( ملف رقم »يكسب بالتقادم على خالف سنده 
م، عن قسم الوثــائق للمحكمــة العليــا. طبــع الــديوان الــوطين 1999رفض) الة القضائية العدد األول  -من وسائل اكتساب امللكية دال يع

  م.1999لألشغال الرتبوية 
ــانون اوينظر:حممــــد علــــي األمــــني،  ــي القـ ــة فــ ــب للملكيــ ــادم المكســ ــانيالتقـ ، منشــــورات احللــــيب احلقوقيــــة، بــــريوت، 126-125، صللبنــ

 .م1993
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ا يتعلــق بــالغير فيجــب االعتمــاد علــى النظريــة الموضــوعية، فكــل مــن تصــرف فــي و أما فيمــ         
حمايــة  ممــا يســتوجب ،ن يثبت العكــسأ ىنه تحت حيازته، إلأالشيء يفترض أنه هو المالك مادام 
  )2(.المتصرف إليه (أي الغير) حسن النية

  أساس الحيازة و الحكمة التي تقررت من أجلھا في الرھنالفرع الثالث:  

و مــن فــي  ،المتعــارف عليــه فــي العقــود بــأن اتفاقــات األفــراد ال تلــزم إال أطرافهــاالقاعــدة       
ا مـــن خلـــف عـــام أو خلـــف خـــاص، عنـــدما يكـــون الحـــق الناشـــئ مـــن االتفـــاق األصـــلي مـــن مـــحكمه

  مستلزمات الشئ، أو كان 

  )3(.القانون المدني الجزائري )109المادة (يعلم به وقت انتقال الشئ إليه 

ع ال يتــذرّ  تــىو على ذلك فال يجــوز أن تكــون اتفاقــات األفــراد مضــرة بــالغير، و ح           
مـــدني )  109المـــادة (و هـــو يســـتند إلـــى نـــص  الغيـــر بعـــدم علمـــه بالتصـــرف الـــذي أجـــراه الســـلف،

انتقال الحيازة من يد الراهن إلــى المــرتهن أو  بفرضحرص المشرع أن يوفر له هذا العلم  .جزائري
ضافة إلى هــذا أن تــرك الشــئ المرهــون تحــت يــد الــراهن مــن شــأنه أن يــوهم الغيــر باإلإلى العدل، و 

أن حمايــة  إلــى و هو ليس على حقيقته.و عليه نخلص من كل هــذا ،أن المدين في وضع جيد ماليا
خرجــت حيــازة الشــئ المرهــون  ىتــوم ،إليــه الحيــازة، و الحكمــة منهــا رالغير، هو األساس الذي تشــي

بالتالي الحمايــة  توج خطر تالعب المدين بحقوق الغير، وتوافر ر خهذا المع نتفى ا ،من يد الراهن
بالبيع أو الرهن،  بحيث تغل يد الراهن من التصرف في المال المرهون ثانية،  األخير. االالزمة لهذ

  أو أي تصرف آخر.

وني لــم وعلى هذا يمكن أن نلخص دور الحيــازة فــي الــرهن.من الواضــح أن المشــرع القــان        
 ؛ذلــك .لنفــاذ الــرهن تجــاه الغيــريفرق بين الرهن المدني والرهن التجاري، من حيث انتقــال الحيــازة 

                                                           
)2(

 ،1985، رســالة ماجســتري، جــانفي نظــام الــرهن الحيــازي الــوارد علــى المنقــول فــي التشــريع المــدني و التجــاريإبــراهيم بــن غــامن،  -
 .120ص

ــدناملتضـــمن ، 26/9/1975.املــــؤرخ يف 75/58األمــــر رقــــم  مــــن 109املـــادة– )3( ــــين المـ إذا نشــــأ العقــــد  «: ملــــتمماملعــــدل و اي التقن
واحلقــوق تنتقــل إىل هــذا اخللــف يف الوقــت  تهــذه االلتزامــا نحقوقا، شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إىل خلــف خــاص، فــإو التزامات، 

 »كانت من مستلزماته وكان اخللف اخلاص يعلم ا وقت انتقال الشئ إليه   االذي ينتقل فيه الشئ، إذ
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 يألن طبيعــة المــال تقضــ ؛و يظهــر هــذا الــدور فــي رهــن المنقــول خاصــة .ألنهــا تلعــب دور اإلشــهار
تمســك الــذي ي ، التصــرف فيــه للغيــر إمكانيــةو ، ذلــك لســهولة إخفائــهو  ،إجــراءات خاصــة بــه ذاتخــا

   )1(.عندما يكون هذا الغير المتصرف إليه حسن النية سند للملكية. بقاعدة الحيازة في المنقول

تمكـــن الـــدائن المـــرتهن مـــن  ثبجانـــب وظيفـــة اإلشـــهار، أن للحيـــازة مميـــزات أخـــرى، حيـــ  
و كذلك تمكن المرتهن مــن المحافظــة علــى الشــئ،  ،استفاء الدين نحبس العين المرهونة، إلى حي

  .هواستغالل ه،توإدار 

و إن كانـــت أهميـــة الحيـــازة تظهـــر بوضـــوح فـــي رهـــن المنقـــول، و تتجلـــى أكثـــر فـــي الـــرهن        
و عليه فإن الحيازة هي  ،التجاري. حيث ال تشترط الكتابة كما هو عليه الحال في القانون المدني

ــات حقــــه علــــى المــــدين، دون معانــــاةالمــــرتهن ســــهل للــــدائن ي ذيالوحيد الــــالســــند الــــرهن .(في إثبــ
    الحيازي).

لــوا مــن انتقــادات حيــث يــرى ختلعبــه الحيــازة، فإنهــا ال ت ذيدور الــلــالــرغم مــن هــذا اعلــى       
عبارة عــن تقليــد تــاريخي  ما هو إال ،بعض الفقهاء أن التمسك و الحفاظ على نظام الرهن الحيازى

إلـــى  ا، و نـــادو الحديثـــة ار (الشـــهر العقـــاري )هشـــإلامـــوروث مـــن القـــوانين التـــي لـــم تعـــرف وســـائل 
اإلقتــداء بالتشــريعات الحديثــة، التــي تخلصــت مــن شــرط الحيــازة فــي رهــن المنقــول، و االستعاضــة 

علــى غــرار مــا تقــرر بالنســبة  ، المنــوط بالحيــازة.بســط مــع تحقيــق نفــس الغــرضأل أخــرى ائعنها بوس
، ةالســـينمائي و األفـــالم ،ةو العربـــات الميكانيكيـــ ،لـــرهن الســـفن، و الطـــائرات، و المحـــال التجاريـــة

  )2(.حيازتهاالنتقال إذ هذه األموال ترهن حديثاً دون حاجة  .و أدوات التجهيز ،وآالت

                                                           

(1)-  املادة 835من األمر رقم 58/75 املؤرخ /1975/9، املتضمن التقنين المدني املعدل و املتمم: « ن حاز بسند 

 صحيح منقوال أو حقا عينيا على املنقول أو سندا حلامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

شيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب إذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى احلائز يف اعتباره ال
»ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف والقيود العينية  

، رسالة ماجستري جانفي نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني و التجاريإبراهيم بن غامن،  - )2(
 .121، ص1985
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قــد جعــل مــن  ( القــانون المــدني الجزائــري)فــإن تشــريعنا ،دو مهما بلغت أهمية هذا االنتقا   
948ة في (الماد الحيازة

          .الغير شرطاً لنفاذ الرهن في اتجاه )3(من القانون المدني الجزائري ) 

  

  المطلب الثالث: وضع المرھون عند العدل  

العــدل فــي عقــد الــرهن يقصــد بــه الطــرف الثالــث الخــارج عــن العاقــدين، والــذي يرتضــيانه          
ُ◌ هنــا هــو نفــس العــدل الــذي يتحــدث عنــه  بــأن يحــوز لهمــا الشــيء المرهــون. فهــل العــدل الْمَعْنــي

  عدل في الرهن يراد به معنى آخر؟الفقهاء في تحمل الشهادة. أم أن ال

هو مــا ســيكون نقطــة البحــث فــي هــذا المطلــب مــن خــالل العناصــر اآلتيــة: ففــي العنصــر     
األول يعـــرف فيـــه العـــدل لغـــة واصـــطالحا، وفـــي العنصـــر الثـــاني أهميـــة حيـــازة العـــدل، وفـــي العنصـــر 

  . ، وأخيرا حكم اشتراط العدل في عقد الرهنلالثالث التكييف القانوني للعد

  العدل في عقد الرھن معنى الفرع ا2ول:

أي إشكال، وإنما االختالف يوجد في  حإن الحديث عن تعريف العدل في اللغة، ال يطر          
  اصطالح الفقهاء عند تعريفهم للعدل.

مــا  وولما كان العدل في الرهن غير العــدل المقصــود لــدى فقهــاء الشــريعة اإلســالمية، فهــ   
  الدراسة، دون الولوج إلى المقصود من العدل في الفقه اإلسالمي. سأركز عليه في هذه 

  .وعليه فإن البحث في هذا العنصر سيتوزع حسب البنود اآلتية  
  أو�: تعريف العدل في اللغة

« و في النفوس أنه مســتقيم، كالعدالــة والُعدلــة.  مضد الجور، و ما قاهو في اللغة العدل           
. وعــدل ل بــه الهــوى فيجــور فــي الحكــمميــوهــو الــذي ال ي ،اهللا الحســنىمــن أســماء اســم » لدالعــ

   مبلفظ الواحد وهو اس
   )1(للجميع، يقال رجل عدل، وامرأة عدل وعدلة، وعّدل الحكم تعديال، أقامه.

                                                           
الرهن احليازي  «:املعدل و املتمم.التقنين المدني املتضمن ، 26/9/1975.رخ يفاملؤ  75/58األمر رقم  948املادة  - )3(

 » عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غريه، أن يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان،
    ،431 - 430 ص 11ج  ،لسان العرب ،ابن منظورينظر  - )1(

 العني باب الالم. ل، فص14 - 13ص 4، جحيطالقاموس المالفريوز أبادي،  -     
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وعادلت بين الشيئين، وعدلت فالنا بفالن إذا سويت بينهما، وبابه ضرب، وتعديل الشئ           
  تقويمه.

العــدل فــي هــذا: هــو القصــد فــي األمــور وهــو ضــد الجــور والظلــم ومــا قــام فــي النفــوس أنــه والمــراد ب
  )2(مستقيم.

  
  
  
  

  ثانيا: تعريف العدل في الفقه ا�س�مي 

هنــا فــي عقــد الــرهن معنــى خــاص، فقــد يتفــق مــع تعريــف بعــض المــذاهب فــي   )1(إن للعدل           
   األخر.عنه في البعض  وقد يختلف الفقهاء,الشرعي الذي ورد عند المعنى 

يــده، الــراهن والمــرتهن بوضــع الــرهن فــي  امــن رضــي«هــو:  هنــاالمراد بالعــدل  قال الحنفية:        
  سواء رضيا 

  .)2(»ال مببيعه أ
ســمي بــه  بقــولهم:بــل اكتفــوا بتفســير ذلــك  ،ولــم يبــين الحنفيــة ماهيــة العدالــة المعتبــرة هنــا        

   والمرتهن.لعدالته في زعم الراهن 
وعلــى  )3(»يثق الراهن والمرتهن بكــون الــرهن فــي يــده  يهو الذ « :في تعريفه اوقالوا أيض          

وضــع الــرهن علــى يــده؛ ألن أســاس العدالــة عنــد الــراهن والمــرتهن،  حبه ال يص قذلك فالذي ال يوث
    هي االطمئنان والثقة.

                                                           
 ، مادة "ع.د.ل".273، صمختار الصحاحالرازي،  -)2(
ويكون صالح املرء أكثر  الصغائر,على  اإلصرار" اجتناب الكبائر وعدم  بأا:الفقهاء فقد عرفها احلنفية عند  أما العدالة - )1(

   .268ص 6ج ،ترتيب الشرائعع في بدائع الضائ ،ساينامن فساده وصوابه أكثر من خطئه " الك
امش  ، وأداء األمانة وحسن املعاملة " املواق الصغائر،وتوقى  اجتناب الكبائر،" احملافظة الدينية على  بأا:كية الوعرفها امل
 ،يعلى الصغائر " الشراز  اإلصراروعدم  الكبائر," اجتناب  الشافعية بأا:. وعرفها 150ص6ج ،مواهب الجليل الحطاب
: "العدل هو الذي تعتدل أحواله يف دينه وأفعاله, ويكون ذلك يف احلنابلة فقالوا. وعرفها 325- 324ص 2، جالمهذب

 ،الشرح الكبيرمع المغني  قدامة،وال يداوم على الصغرية "ابن  كبرية,فال يرتكب   واألحكام, واملروءة,الدين 
 ،رالمحلى باآلثا حزم،رف له كبرية وال جماهرة بصغرية " ابن " العدل هو من مل تع فقالوا: الظاهرية.وعرفها 32ص12ج
 .564ص 10ج

 .117ص 10، جرد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينابن عابدين،  - )2(
 171ص  7، متبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  –)3(
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أي:  اهن والمــرتهن بوضــع الــرهن عنــده،هــو مــن يرضــى الــر   قال المالكية: المراد بالعدل:               
  )4(غيرهما يرضيانه ليحوز لهما.

إذا   ،ا: هو من كان أهــال للقــبض، ولــو فاســقا, فقالو العدالة المعتبرة هنا الشافعية:وقد بين          
ـــام  الـــراهن والمـــرتهن كـــان  اإذ أمـــا, وضـــعه عنـــد الفاســـق ز, جـــاكانـــا متصـــرفين ألنفســـهما تصـــرف ت

5( التامــة. ةقــراض فالبــد مـــن العدالــوقـَــّيم وعامـــل  ووكيــل, كـــولي,متصــرفين عــن الغيــر,  
 ةأي عدالـــ )

  الشهادة.
 ،كــان  اوهو الجائز التصرف مسلم هو كل من يجوز توكيله، المراد بالعدل: الحنابلةقال و         

 مطلقــا,وال يجوز أن يكون صــبيا؛ ألنــه غيــر جــائز التصــرف  .ذكرا أم أنثى ،ال أو فاسقادع كافرا.أو  
  )6(سواء.وعدم القبض  ،قبضه فعال كانفإن 

والمســتنتج مــن خــالل التعريفــات الســابقة أن فقهــاء المــذاهب األربعــة. أنهــم متفقــون علــى             
أن كــل مــن ارتضــاه الــراهن والمــرتهن وجــاز توكيلــه، وكــان أهــال للقــبض، فإنــه يصــح أن يكــون عــدال، 

أنثى، وفّصل فقهــاء الشــافعية فــي المســألة، فقــالوا أو  اكان أوغيرمسلم، عدال أو فاسقا، ذكر   امسلم
يشترط أن يكــون عــدل شــهادة غيــر فاســق، إذا كــان الــراهن والمــرتهن يتصــرفان عــن الغيــر كــولي، أو 

  وكيل.
أما إذا كانا يتصرفان عن نفسيهما، فيكفي في العدل أن يكون عدل رواية، حتى ولــو كــان        

  الفقهاء.فاسقا، وهنا يتفق الشافعية مع جمهور 
ـــــي             ــدل فــ ـــــابقة للعـــــ ـــــات الســ ـــــاء، مـــــــن خـــــــالل التعريفــ ـــــوال الفقهــ ـــــر أن المـــــــتفحص ألقــ غيــ

  اصطالحاتهم. يجد هناك تساؤال البد من اإلجابة عليه ومفاده:  
 ا، أو فاســقاإذا كــان العــدل الــذي يوضــع عنــده الــرهن، يصــح أن يكــون مســلما، أو كــافر            

  ي أدى إلى تسميته بهذا االسم؟(أي ليس عدل شهادة) فما الذ
ولــيس فــي   )1(واإلجابة عن هذا، أنه سمي بهذا االسم لعدالته فــي زعــم الــراهن والمــرتهن.       

الـــذمي،  كزعـــم الشـــارع؛ ألننـــا لـــو حملنـــا لفـــظ "العـــدل" علـــى إطالقـــه ألعتبـــر الكـــافر عـــدال، وكـــذل
ـــــول: ـــــ ـــــ ـــــ ــــــالى يقـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــبحانه وتعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــتأمن. واهللا ســــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــق، والمســـــ ـــــ ـــــ ـــــ   [ والفاســــ

                                                           
 .251، ص5، جىالمنتقاجي، .والب364- 363ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  –)4(
  .573ص 13م ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  - )5(

  .331ص 4ج  ،الشرح الكبيرمع المغني  ،ابن قدامة - )6(
.و ينظر: علي حممد علي قاسم، 117ص 10ج رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  - )1(

 .م2002، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 27، صات العدل في المرهونتصرف
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� ��M!a�>Y�1,  [���� )2( . فالعدالة المقصودة هاهنــا، هــي العدالــة فــي نظــر
  الراهن والمرتهن.(أي عدالة الرواية وهي الضبط والتصرف والقدرة على اإليفاء واالستيفاء).

وعلى هذا يمكن أن يكون مقام العدل، أي طرف يقوم بحفظ الرهن، وقادر على ضــبطه،   
  أجل الوفاء واالستيفاء، إذا أقتضى األمر. وإبقائه إلى غاية

  في القانون لثالثا: تعريف العد

أمــا فــي القــانون المــدني. فــإن الحيــازة الفعليــة للــرهن كمــا تكــون بمعرفــة الــدائن نفســه، قــد          
تكون بواسطة شخص آخر يقال له "العدل" يتفق عليه المتعاقدان، فيضع يده على الشئ المرهــون 

  ائن المرتهن. نيابة عن الد
)من القــانون المــدني الجزائــري، و التــي عرفــت الــرهن الحيــازي،  948(المادة توقد أشار   

يســلم  نلدين عليــه أو علــى غيــره، أ االرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمان« حيث جاء فيها:
  »إلى الدائن أوالى أجنبي يعينه المتعاقدان...الخ 

ينبغــي « ) مــن القــانون المــدني الجزائــري بقولهــا: 952/1ةوأشــارت إلــى ذلــك أيضــا (المــاد       
  .»الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه  ىعلى الراهن تسليم الشئ المرهون إلى الدائن أو إل

يجـــب لنفـــاذ « مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري: ) 961/1وأشـــارت إلـــى ذلـــك أيضـــا (المـــادة        
  .»ئن أو األجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان الرهن أن يكون الشئ المرهون في يد الدا

، على أن المقصود باألجنبي فــي هــذه النصــوص المســرودة ســلفا: نوقد اتفق فقهاء القانو          
شــخص أجنبــي عــن الــراهن والمــرتهن يتفقــان علــى « فالعدل في القــانون المــدني هــو:  »العدل«هو 

وإدارتـــه، واســـتثماره. بشـــرط أن يكـــون تســـليمه الشـــئ المرهـــون، فيضـــع يـــده عليـــه لحفظـــه وصـــيانته 
  . )1(»متمتعا بأهلية االلتزام

مــن الواضــح أن العــدل يســتمد صــفته مــن اتفــاق الطــرفين المــرتهن والــراهن، فالبــد مــن أن         
يرتضـــياه, ومـــن ثـــم فهـــو نائـــب عنهمـــا، فيحـــوز الشـــئ المرهـــون لحســـاب الـــراهن فيمـــا يتعلـــق بحـــق 

لحســاب المــرتهن، ومــن  هلق بحق الرهن. أو أنه يــؤدي التزاماتــالملكية، ولحساب المرتهن فيما يتع
  )2(ثم فهو نائب عن الدائن المرتهن.

  التكيف القانوني للعدل  الثاني:الفرع 

                                                           
 من سورة البقرة.254من اآلية  - )2(
 .790 - 789ص  10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  –)1(
الوسيط في شرح القانون المدني  .و عبد الرزاق السنهوري،384 ص، العينية ةالتأمينات الشخصيمسري تناغو،  –)2(

 .789ص 10، جالجديد
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 الوضــعي اختلــف الفقــه ،أقــر القــانون المــدني جــواز حيــازة العــدل للشــيء المرهــون نبعــد أ        
أم أنــه نائــب عــن الــراهن والمــرتهن  ،لمــرتهنعــن ا هــل هــو نائــب للعدل,ف الوضع القانوني يتكيفي 

  معا ؟ 
  وهما:ن في الفقه الوضعي انتج عن هذا الخالف اتجاه     

  أو7: القائلون أن العدل نائب عن طرفي الرھن

  )3(،أن العــدل نائــب عــن الــراهن والمــرتهن معــا ه يــرونأنصــار  أن ،هووجهــة نظــر هــذا االتجــا  
مــن حفــظ الشــيء المرهــون، و إدارتــه واســتثماره لحســاب  أنــه يــؤدي التزاماتــه ،وســندهم فــي ذلــك

  معا.طرفي الرهن ونيابة عنهما، كما أنه قد تم تعيينه بتفاقهما 
لحســاب الــراهن فيمــا يتعلــق بحــق الملكيــة، ولحســاب  ،يحوز الشــيء المرهــون فأنهوعلى ذلك     

  المرتهن فيما يتعلق بحق الرهن.
  ائن المرتھنثانيا: القائلون أن العدل نائب عن الد

وســندهم فــي  ،فيــرون أن العــدل نائــب عــن الــدائن المــرتهن فقــط ،أمــا أنصــار هــذا االتجــاه  
  :ذلك

ــلحته،   ــه لحســــاب الــــدائن المــــرتهن ولمصــ ــؤدي التزاماتــ ــمان،  أن العــــدل يــ فــــي حفــــظ الضــ
  )4(.ومن ثم فهو نائب عنه واستثماره، وإبقائه قائما.

  ثالثا: الترجيح
، تجاه األول،  من القول بأن العدل نائب عــن طرفــي الــرهنهو ما ذهب إليه أصحاب اال   

بكونــه قــد اتفــق عليــه صــرحت قــد  ،ألن منطــوق المــواد التــي أجــازت حيــازة العــدل للمرهــون ؛وذلــك
  معا. المتعاقدان

الــذي يعتبــر العــدل نائــب عــن  ،ونفس هدا االتجــاه يتفــق مــع الفقــه اإلســالمي أي الراهن والمرتهن، 
  )1(.وعن المرتهن في الحبس ،يانةالصّ  و في الحفظالراهن 

  أھمية حيازة العدل  :الفرع الثالث

و تكييــف  ،لشــيء المرهــونلتجــاه حيــازة العــدل  ،ذكــرت موقــف القــانون المــدني نبعــد أ      
    . فإن التساؤل الذي يبقى مطروحا والذي مفاده:القانون له

  زة العدل للشيء المرهون ؟ما العلة التي من أجلها أباح القانون الوضعي حيا -       

                                                           
 .384، صالتأمينات الشخصية والعينيةينظر مسري تناغو،  –)3(
عبد الفتاح عبد الباقي، 789ص 10ج ،دني الجديفي شرح القانون المد الوسيط السنهوري، عبد الرزاق ينظر: -)4(

  255 - 245، صالوسيط في التأمينات العينية
 .482، ص12، جلهداية، و املرغناين، ا29، ص تصرفات العدل في المرهونعلي قاسم،  علي حممد –)1(
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 وأ أن التســليم االباحــث فــي نصــوص القــانون المــدني، يجــد أنهــا قــد أفصــحت بمنطــو قهــ   
  :يتتجلى الحكمة من هذا الحكم ف . وأو طرف أجنبي ،بواسطة عدلقد تكون  ،لحيازةا

؛ ألن »العــدل « اإلعالن عن وجــود حــق للــدائن المــرتهن علــى الشــيء المرهــون تحــت يــد         
وقــد يقــدم  مرهونــا.لمــا علــم الغيــر بكــون هــذا الشــيء  ،الشــيء المرهــون لــو بقــي فــي حيــازة الــراهن

ملكيــة ال يثقلهــا أي عــبء، ثــم  ،بعضــهم علــى التعامــل مــع الــراهن علــى أنــه المالــك للعــين المرهونــة
   ه.تضيع حقوق بالتاليو  الدين كل قيمته ستغرقييتضح له أن الشيء مرهون و قد 

يــؤدي إلــى تنبيــه الغيــر الراغــب فــي التعامــل بشــأن هــذا  ،الشيء في حيــازة العــدل دأما وجو        
  غير يد مالكه فيتضح له أمر هذا الشيء. وجوده فيعن سبب  ثالشيء, فيبح

و يكـــون األمـــر أكثـــر إلحاحـــا فـــي المنقـــول؛ ألن الحيـــازة هـــي أســـاس االعتـــراف بـــالحقوق   
  )2(.قوقالواردة عليه، والوسيلة الطبيعية لشهر هذه الح

، وقــد اشــترط ةغيــر واضــح ةانتقال الحيــاز  طأما فيما يتعلق بالعقارات، فالحكمة من اشترا        
المشرع الوضعي قيد الرهن لدى الجهة المختصة حتى يكون الرهن نافــذا فــي مواجهــة الغيــر، ومــن 

  من العلم بوجود الرهن.  هشأنه أيضا(القيد) أن يوفر حماية للغير، إذ يمكن
فأجــاز أن يكــون  ،قد راعى بالفعل الفارق بين العقار والمنقــول ،ولهذا نجد أن القانون المدني       

للعقار. أما بالنسبة للمنقول، فال بد أن تنتقل الحيازة إلى العــدل، نقل الحيازة حكميا فقط بالنسبة 
  انتقاال حقيقيا، وأن يفقد الراهن هذه الحيازة فعال.

  لعدل في عقد الرھنحكم اشتراط ا الرابع:الفرع 

صـــحة جـــواز  ىعلـــ ،و الحنابلـــة ،والشـــافعية ،و المالكيـــة ،اتفـــق جمهـــور الفقهـــاء الحنفيـــة        
  )1(.اشتراط العدل في عقد الرهن

 فيه,يثقان  غيرهما,على أن يكون الرهن بيد شخص  الراهن والمرتهنإذا اتفق  أنهبمعنى       
 بــاآلخر الثقــةإذ قــد ال يثــق كــل منهمــا  .هــذا جــائز نفــإشــؤونه, ويقــوم بحفظــه ورعايتــه و القيــام علــى 

وكيال عن المرتهن فــي قبضــه, فينــزل و  ،يكون العدل وكيال عن الراهن في حفظ المرهون والتامة, 
  منزلة الشخصين ليتحقق غرضهما من اختياره.

                                                           
 .384، صالتأمينات الشخصية والعينيةمسري تناغو،  –)2(
 ةالدر المختار حاشي ىعل تارحالمرد  ،و ابن عابدين. 148ص  6ج  ،في ترتيب الشرا ئع بدائع الصنائع ،سايناالك - )1(

 ،جزيو ابن .222ص  2ج ،بداية المجتهد ،و ابن رشد.252ص  5ج المنتقىوالباجي  .117ص  10ج  ،ابن عابدين
 ،572ص 13م تكملة المجموع للنووي، شرح المهذب، عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، و .339ص ،الفقهية نالقواني

  .386ص 4ج  ،الشرح الكبير معالمغني  ،و ابن قدامة
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يــد  ،إن يــد العــدل علــى المرهــون مــن حيــث الصــورة« فقــال:و قــد عبــر فــي الهدايــة عــن هــذا        
ــين  ذ, إالمالــــك فــــي الحفــــظ ــة يــــد  فــــي حــــق وأمانــــة, العــ و  ضــــمان,يــــده يــــد  نالمــــرتهن؛ ألالماليــ

  .)2(»لما قصداه من الرهن  االشخصين, تحقيقالمضمون هو المالية فنزال منزلة 
اختلف الفقهاء في جواز اشتراط العدل فــي عقــد الــرهن، فأجــاز الجمهــور اشــتراط العــدل   

ي ذلـــك الظاهريـــة، ومـــن نحـــا نحوهم.ولكـــل فريـــق مـــا يســـتند إليـــه مـــن بالنســـبة للمـــرتهن، وخـــالف فـــ
  حجج.

   أو�: القائلون بالجواز

صــحة قبضــه نيابــة عــن  والــرهن, اســتدل الجمهــور علــى صــحة اشــتراط العــدل فــي عقــد   
   و المعقول. ،و السنة المرتهن، بالكتاب،

��������� �������ִ ( :تعالىفقوله  الكتاب،أما �� � ( )3( .  
  :ةه الداللة من اآليوج

و هـــي علـــى  ،أن يكـــون مقبوضـــا لصـــحة الـــرهنشـــترط ا تعـــالى أن اهللاصـــريح اآليـــة يـــدل علـــى      
  .العدل من طرف فدل على صحة قبض الرهن ،دياإلطالق من غير تقي

لــه أن يقبضــه منــه، ولمــا كــان للعــدل أن  نونوقش هذا الدليل، بأنه لو كان وكــيال للمــرتهن، لكــا     
  اه.يمنعه إي

عن أن يكون وكيال، وقابضا له، وإن لم يكــن لــه حــق القــبض، مــن قبــل  هويجاب: بأن هذا ال يخرج
  الراهن 

  
بيـــد وكيلـــه، أال تـــرى أن الوكيـــل بالشـــراء قـــابض  أن يكـــون بيـــده، وإنمـــا يرضـــىأن يكـــون لـــم يرضـــى 

  للسلعة للموكل، وله أن يحبسها بالثمن.
س فــي كتــاب اهللا تعــالى، فهــو شــرط باطــل، كــل شــرط لــي«  :εعــن النبــي يالســنة, رو أمــا    

)1(» شرطا ليس في كتابه فليس له طوإن كانت مائة شرط، من اشتر 
.  

  وجه الداللة من الحديث:
مـــا دامـــت موافقـــة  ،قـــد بـــين أن المســـلمين يجـــب علـــيهم أن يلتزمـــوا بشـــروطهم ρن النبـــي إ       
  ، ولم تخالف الكتاب والسنة.للحق

                                                           
  .482ص 12م  ،الهداية ،يناملرغنا -)2(
 من سورة البقرة. 293اآلية من  - )3(
  .19خترجيه،صسبق -)1(
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أو مــن  ،الكتــاب نــص مــنو لــم يوجــد  للحــق,ون بيــده الــرهن موافــق و اشــتراط العــدل ليكــ       
  .بذلك وصحة قبضهالرهن. فدل على جواز اشتراط العدل في عقد يحّرمه.السنة 

و حيـــث جـــاز التوكيـــل فـــي ســـائر  ،أن القـــبض فـــي الـــرهن كـــالقبض فـــي غيـــره المعقـــول:و مـــن      
 كقبضـــه, فكـــذلكـــل غيـــره فـــي مـــن اشـــترى شـــيئا صـــح أن يو  نالـــرهن, فـــإجـــاز فـــي قـــبض  القبـــوض,

  )2(.المرتهن في الرهن
ونوقش هذا بأن المبيع لو جعل على يد عدل لم يخرج مــن ضــمان البــائع، ولــم يصــح أن   

  يكون العدل وكيال للمشتري في قبضه، فكذلك المرتهن.
ورد علــى هــذا: أنــه لــو قــبض للمشــتري لــتم البيــع فيــه، وفــي تمامــه ســقوط حــق البــائع فــال   

األمــر   سفــي يــد العــدل، بــل يجــب أن يأخــذه المشــتري، ولــم يرضــى بــذلك البــائع، ولــي معنــى لبقائــه
أن حقــه  ىكــذلك فــي الــرهن؛ ألن كــون العــدل وكــيال للمــرتهن ال يوجــب إبطــال حــق الــراهن، أال تــر 

  )3(باق بعد قبض المرتهن، فكذلك العدل، فال فرق بين قبضهما.
  
  
  
  
  

  ثانيا: مذھب القائلين بعدم الجواز    

فإنهم يرون أن قبض  )2(، وقتادة، روزف  )1(خالف الجمهور، الظاهرية، وابن أبي ليلى، و   
  قبضا. رالعدل ال يعتب

                                                           
   .575ص  13م  ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -)2(

  .387ص  4ج  ،الشرح الكبيرمع المغنى   ،ابن قدامة و

   .625ص 1، جأحكام القرآناجلصاص،  –)3(
 .67-64، ص المرهون تصرفات العدل فيعلي حممد علي قاسم، و
هو أبو عيسى عبد الرمحان بن عبد الرمحــان بــن أيب ليلــى يســار، ويقــال بــالل وقيــل غــري ذلــك، األنصــاري األوســي الكــويف مــن  –)1(

كبار التابعني وأحد الرواة الثقات والفقهاء األثبات رأى عمر بــن اخلطــاب وروى عــن عثمــان وعلــي ومعــاذ بــن جبــل وغــريهم رضــي 
 ابــن العمــاد،و )، 301ص 5(جالجــرح والتعــديلهـــ. ينظــر ترمجتــه يف: الــرازي، 83رمحــه اهللا بواقعــة اجلمــاجم ســنة  اهللا عنهم، قتــل

 )،92ص 1(ج الذهب تشذرا
هوقتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، أحد فقهاء التابعني، ومن كبار العلماء يف التفسري واحلديث، وكــان –)2(

 6(ج ، ســير أعــالم النــبالءهـــ ينظــر ترمجتــه يف: الــذهيب، 118هـ. تــويف رمحــه اهللا ســنة60ة احلفظ، ولد سنة يضرب به املثل يف قو 
 ).90ص
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  دليلهم من الكتاب
وأن رســول  )3( )فَــرَِهٌن مْقُبوَضــٌة  (قــالوا: ال يجــوز الــرهن إال مقبوضــا فــي نفــس العقــد، لقولــه تعــالى: 

  ن له الدين، فهو القبض الصحيح.بين القبض المشروع بإقباض الدرع م  ρاهللا 
فــالن ال  هغيــر صــاحب الــدين، لــم يــأت بــه نــص وإلجمــاع، واشــتراط أن يقبضــ ضوأمــا قــب  

  )4(.لصاحب الدين، شرط ليس في كتاب اهللا تعالى فهو باط
وهذا ال يصح؛ ألن قبض العدل في معنى قبض المرتهن، فليس بمخالف لكتاب اهللا كما   

  ن القبض.، وقد حصل المقصود مازعمو 
  ثالثا: الترجيح

والراجح من األقوال رأي الجمهور. إذ يصح، ويجوز أن يكون المرهــون تحــت يــد الغيــر    
  الذي تتوافر فيه شروط الوكالة. هذا وعليه فإنه يترتب عليه األحكام اآلتية:

يكــون القــول لطالــب العــدل  ،و عدم طلبه ،إذا اختلف الراهن و المرتهن في طلب العدل       
خــوف دعــوى  المــرتهن,ألن الــراهن قــد يكــره حيــازة  المــرتهن؛ ونهمــا ســواء أكــان طلبــه الــراهن أم

 فنفســه, خــو قــد يكــره المــرتهن حيــازة  ويضــيع, أو تفريطــه حتــى الراهن، ليحول بينه و بين ضياعه.
  و سواء جرت العادة بتسليمه للمرتهن أم ال. تلف,الضمان إذا 

         
  
  

و عـــين  ،اختلفـــا فـــي تعيينـــه بـــأن عـــين الـــراهن أمـــين وأمـــين, بيـــد  اتفقـــا علـــى جعلـــه أمـــا إذا  
و إن اســـتويا فـــي  .ينظـــر الحـــاكم فـــي ذلـــك فيقـــدم األصـــلح مـــن العـــدلين آخـــر هنـــاالمـــرتهن أمـــين 

و ذلك  ؛كان كل منهما ال يصلح  ولو ،أو كليهما معا و ال يدفعه لغيرهما ،الصالح دفعه ألحد هما
  )1(. يهماألن رضا الراهن و المرتهن وقع عل

  المطلب الرابع: خ�صة ومقارنة
، أن القبض فــي الفقــه اإلســالمي، مــن معانيــه الحــوز أو الحيــازة، هتبين لي مما سبق ذكر  -  

من أجل اســتيفاء حــق المــرتهن منــه عنــد حلــول األجــل. علمــا أن كيفيــة  وهو وضع اليد على الشيء
  القبض تختلف بحسب طبيعة المقبوض.

                                                           
  البقرة. ةمن سور  283من اآلية –)3(
 .71- 68، ص تصرفات العدل في المرهون. علي حممد علي قاسم، 364ص 6، جالمحلى باآلثارابن حزم،  –)4(
  81ص 2ج جواهر اإلكليل،. و األيب، 248 – 247ص  5ج  ،خليلشرح مختصر  الخرشي، اخلرشي - )1(
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ـــد    ــتالف فـــــي أيوال نجــ ـــه  اخـــ ــبة إلـــــى الـــــرهن الحيـــــازي، مـــــع الفقــ القـــــانون المـــــدني بالنســـ
اإلســـالمي، فـــي تقريـــر الحيـــازة، أمـــا فـــي الـــرهن الرســـمي فـــإن حيـــازة الشـــيء المرهـــون ال تنتقـــل إلـــى 

  المرتهن.
يــرى فقهـــاء الشـــريعة اإلســـالمية، أن القـــبض فـــي الـــرهن شـــرط للـــزوم الـــرهن، ماعـــدا فقهـــاء   

  نبلي، بقولهم إن القبض شرط تمام في عقد الرهن.المالكية ورأي ألحمد في المذهب الح
غير أن القانون المدني، يرى أن الحيازة فــي الــرهن الحيــازي أساســها اتفــاق الطــرفين علــى   

  التسليم والتسلم، وأن عقد الرهن يتم بمجرد التعاقد بين الطرفين.
حيازة للمــرتهن وهــو وانفرد القانون المدني بتقرير نوع من الرهون، التي ال تنتقل فيها ال -  

ما يعرف بالرهن الرسمي، بحيث يعتبر الرهن تام األركان والشروط بمجرد إبرام العقــد، وتكــاد هــذه 
النظرة تنطبق مع ما ذهــب إليــه فقهــاء المالكيــة بقــولهم إن الــرهن يقــع صــحيحا بمجــرد إبــرام العقــد، 

  وأن القبض متمم له.
التــي تقــررت مــن أجلهــا هــي باإلضــافة إلــى تبين أن أساس الحيازة في الــرهن، والحكمــة  -  

االستيفاء، حماية الغير المتعامل مع الراهن في الشيء المرهون، وإعالمه أن الشيء المتصرف فيــه 
مثقل بحق، فيكون على بينة من أمره. وهي وجهة نظر يتفق فيهــا كــل مــن الفقــه اإلســالمي والقــانون 

عن طريق القيــد فــي الســجل العقــاري، إذ يعتبــر  الوضعي في شقيه. الرهن الحيازي, والرهن الرسمي
  من أهم مبادئه إشهار التصرفات وإعالم الكافة بالوضعية التي عليها الشيء المرهون. 

كما نجد أن العدل وهو الطرف الثالث، الذي يمكن أن ينوب على الطرفين في حيازة   -  
ســالمية، والقــانون المــدني، وهــو  الشيء المرهون، مقرر في الفقه اإلســالمي لــدى فقهــاء الشــريعة اإل

كــل مــن يرتضــيه طرفــي العقــد، وهــو نفــس الحكــم الــذي أشــار إليــه القــانون، فــي تســليم الــرهن إلــى 
  أجنبي، يحوزه لمصلحة الطرفين. 

وعلـــى هـــذه النظـــرة الفقيهـــة للعـــدل،  يمكـــن أن يكـــون الطـــر ف الثالـــث أي جهـــة تحقـــق   
  الحيازة لمصلحة طرفي الرهن. 

هي إمساك المرهون، وحفظه وصيانته، ويحق له أن يحفظه عند  »العدل«ة تبن أن وظيف -  
مــن يحفــظ عنــده أموالــه، وحاجاتــه كمــا فــي الوديعــة، كمــا يحــق لــه أن يمنعــه عــن الــراهن والمــرتهن، 

  حفظا لحقهما فإن دفعه ألحدهما ضمن.
ل عنــه يده كيــد الــراهن، كــالمكفو  نلم يشترط القانون المدني، في العدل شرط أال تكو  -  

والكفيل وأحد شريكي المفاوضــة أورب المــال فــي المضــاربة، أو المضــارب فــال يصــلح مــن هــؤالء، 
  ألن يكون "عدال" في رهن شريكه، ولم يوفق فقه القانون المدني إلى ذلك.
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وأعتقـــد أنـــه ال بـــد وأن تســـن نصـــوص فـــي القـــانون المـــدني بهـــذا الخصـــوص، وذلـــك لمـــا   
التجاريـــة، مـــن دور هـــام فـــي الحيـــاة العامـــة، يظهـــر مـــن اتســـاع  للمعـــامالت االقتصـــادية، والشـــركات

  نطاقها وتشعبها في هذا العصر.
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  الضمانات الموفرة ل�ئتمان في الرھن الرسمي  ا2ول:الفصل 

  الضمانات الموفرة لالئتمان في الرهن الرسمي
  

  المبحث األول: مبدأ الرسمية في عقد الرهن الرسمي        
  : مبدأ تخصيص الرهن الرسميالمبحث الثاني         
  التزامات الراهن في عقد الرهن الرسمي الثالث:لمبحث ا        
  سميالمبحث الرابع: حقوق المرتهن في الرهن الر         

  

 ولالفصل األ
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إّن الّصــلة بــين االئتمــان والتأمينــات قويــة جــدا, وبقــدر تطــوير نظــم التأمينــات إلــى األفضــل 
يتحســن نظــام االئتمــان فــي الدولــة ويتقــدم, ويــنعكس هــذا التقــدم باإليجــاب علــى االقتصــاد الــوطني 

مــع ازديــاد حجــم العالقــات االقتصــادية  ،التأمينــات فــي العصــر الحاضــر ةوتزداد أهميــ ة.بصفة شامل
األهميـــة فـــي  غ، الـــذي يلعـــب دورا بـــالنازدهـــار النشـــاط التجـــاري بعنصـــر االئتمـــا طوتنوعهـــا، ويـــرتب

  المعامالت المالية، والحياة االقتصادية بصفة عامة.

شخصــه ومعامالتــه، أو مــا  لدين مــن خــاليعنــي الثقــة، وتنبــع هــذه الثقــة فــي المــ نواالئتمــا 
  تكفل له الوفاء بحقه.  تللدائن من ضمانا ه، أو ما يقدمليكون لديه من أموا

ويعـــد الـــرهن الرســـمي أداة فعالـــة، ومـــؤّثرة فـــي تشـــجيع االئتمـــان فـــي العصـــر الحـــديث، مـــن 
قة في الحصول على لدى الّدائن, فيتقدم إلى ائتمان مدينه ولديه الثّ  نحيث تحقيق الّطمأنينة واألم

   حقه عندما يحين ميعاده. 

عبئــا  عتبــرعيــا يثقــل عقــار المــدين, إذ يبالّرســمي يعتبــر حقــا عينيــا ت نباإلضــافة إلــى أن الــّره       
قــد يــؤثر فــي قيمتــه عنــد التصــرف فيــه، ولقــد عنــى المشــرع بتقريــره بعــض األحكــام، إلــى  اعليــه, ممــ

حيــث اشــترط أن يــتم الــرهن بورقــة رســمية, كمــا أوجــب  ،تنبيه المدين إلى خطورة مــا هــو مقبــل عليــه
المرهــون أو الــدين المضــمون, ولقــد أبطــل القــانون رهــن  ءتخصــيص الــرهن ســواء مــن حيــث الشــي

  المال المستقبل، وذلك حماية للمدين من نفسه.

نــه إباإلضــافة إلــى مــا للنظــام القــانوني فــي الــرهن الرســمي مــن قواعــد الّشــهر والتخصــيص, ف      
وذلــك  همصــلحة الغيــر إذا مــا أراد التعامــل مــع المــدين الــراهن, فإنــه يكــون علــى بينــة مــن أمــر يحقــق 

  للكافة. هعالنإو  بفضل شهر هذا التصرف

المزيد عن الضمانات الموفرة لالئتمان في الرهن الرسمي, فقد تم تقسيم الفصــل  ةولمعرف     
مبدأ الرسمية في عقــد الــرهن، ومــا عن  لإلى مباحث أربع. إذ استهللت الحديث في المبحث األو 

ألطـــراف الـــرهن.ثم ألحقتـــه تباعـــا بمبحـــث ثـــاني كـــان الحـــديث فيـــه عـــن مبـــدأ  ضـــماناتيطرحـــه مـــن 
المرهون أوالدين المضمون. وهذا تأكيدًا للثقة التــي يجــب أن يشــعر بهــا  ءالتخصيص، سواء للشي
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مفادهــا أن ال حيــازة فــي الــرهن  المــؤمن لــه. وهــذان المبــدآن منبثقــان تمامــا مــن القاعــدة الكليــة التــي
 تالرســـمي. وفـــي المبحـــث الثالـــث. فقـــد تقـــرر علـــى الـــراهن ضـــمان ســـالمة الـــرهن وتقـــديم التزامـــا

  بتسديد نفقات العقد والقيد. 

يؤكــد  رابــعوزيــادة فــي تحقيــق الضــمانات للــدائن صــاحب المــال المقتــرض جــاء المبحــث ال
الحق المنوط بــه.  صبع العقار المرهون، واستخالماله أو تت دحقوق المرتهن في األسبقية، الستردا

  وللتفصيل أكثر في هذه الضمانات، سأتطرق للكل نوع منها في المبحث المخصص له.   

  مبدأ الرسمية في عقد الرھن الرسمي المبحث ا2ول:

نشــا إال مــن يأن الــرهن الرســمي، أو حــق الــرهن الرســمي اليجد الباحث في كتب القانون،     
أي يجــب أن تفــرغ إرادة الطــرفين فــي شــكل معــين, طبقــا ألوضــاع ورســوم (شــكليات)  ،عقد شــكلي

نعقــد, و أنبنــى علــى ذلــك أحكــام معينــة إمعينــة حــددها القــانون, فــإذا وضــع فــي ورقــة رســمية فقــد 
الذي يعطي ســلطة للــدائن المــرتهن علــى الشــيء  ،ألطراف العقد.مما يجعلنا نتساءل عن هذا العقد

  من أنه ال ينتقل إلى حيازته.  المرهون؟ على الرغم

  الرسمية في عقد الرھن  المطلب ا2ول:

متطــابقتين،  إرادتــينفــإذا تحقــق تبــادل لتعبيــرين عــن  ،ل فــي العقــود هــو الرضــائيةصــن األإ  
لذلك شــكل رســمي. لكــن عقــد الــرهن الرســمي يخــرج عــن هــذا  مفإن العقد ينعقد صحيحا, وال يلز 

أي يجــب أن تفــرغ هــذه الرضــائية فــي ورقــة رســمية، تكــون  األصــل، حيــث يجــب أن يكــون رســميا،
  حجة لطرفي العقد على ما أقدموا عليه من تصرف في أموالهم.

)من القانون المدني الجزائري في رهــن العقــار رهنــا رســميا بقولهــا:  883المادة ( حإذ تصر 
ي عقـــد الـــرهن وعليـــه فالرســـمية هـــي المعـــول عليهـــا فـــ »الـــرهن إال بعقـــد رســـمي..الخ.  دال ينعقـــ «

ــرع الجزائـــــري )3(الرســـــمي ــي (المـــــادة . ويالحـــــظ أن المشـــ ـــانون المـــــدني 883يشـــــترط فـــ ـــن القــ ) مــ

                                                           
 و  وإمنــا هــي قاعــدة مقــررة كــذلك يف القــانون املصــري ،ائــري فقــطل بتقريرهــا القــانون اجلز يســتقيالحــظ أن قاعــدة الرمسيــة ال  - )1(

 .282 -281ص  10ج ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،السنهوري عبد الرزاق الفرنسي. ينظر:
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وليس في ورقة ». ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي« الجزائري. أن يتم الرهن في عقد رسمي بقوله: 
ال ينعقـــد الـــرهن : «همـــدني مصـــري بقولـــ 1031/1رســـمية كمـــا نـــص المشـــرع المصـــري فـــي المـــادة 

  . والظاهر أن الورقة الرسمية هي أعم من العقد.)2(»بورقة رسمية  نرسمي إال إذا كاال

(القـــانون رقـــم  :324المـــادة « حســـب تعريـــف القـــانون المـــدني الجزائـــري  يالعقـــد الرســـمو 
موظــف أو ضــابط عمــومي أو  ) العقــد الرســمي عقــد يثبــت فيــه1988مــايو  3المــؤرخ فــي  88-14

وذلك طبقا لألشــكال القانونيــة  لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم
  ». وفي حدود سلطته واختصاصه

والمحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عــام، أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة،  علــى يديــه 
أو ما تلقــاه مــن ذوي الشــأن، وذلــك طبقــاً لألوضــاع القانونيــة، وفــي حــدود ســلطته واختصاصــه، وأن 

هذه المحررات على األشكال المقــررة بمقتضــى القــانون، فــإذا لــم تــوف هــذه المحــررات تلــك تقوم 
  الشروط المذكورة فال يكون لها قيمة المحررات الرسمية، حسب منطوق مواد القانون. 

  الفرع ا2ول: رھن العقار

نــا رهــن العقــار رهمن ظاهر النصوص القانونية ُيالحظ  أن المشرع جعل الرســمية ركنــا فــي   
مــن  ) 883المشــرع عنــدما أطلــق الــنص فــي (المــادة  نوظــاهر األمــر أ .ال ينعقــد بــدونها ذرســميا، إ

   :قد قصد »ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي..الخ «القانون المدني الجزائري بقوله:

: أن يــتم الــرهن بورقــة رســمية يحررهــا موظــف مخــتص بتحريــر العقــود, فــال يجــوز أن الأو        
ولـــو أنهـــا أوراق  –ن هـــذه األوراق أل ؛ومحضـــر معاينـــةأبحكـــم أو مـــن محضـــر صـــلح  ينعقـــد الـــرهن

  )1(.يقوم بتحريرها موظفون ليسوا مختصين بتحرير العقود –رسمية 

                                                                                                                                                                      

ــني   - ــن احلســ ــيد عبــــد اهللا بــ ــالمي) م المقارنـــات التشـــريعيةسـ ــريع اإلســ ــعية والتشــ ــوانني الوضــ دار الســــالم  1097ص 3(بــــني القــ
  م2001 -هـ 1421اهرة مصر، ط: الق

      .277ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  –)2(
نصت على أنــه يعــد  تنظيم التوثيقاملتضمن  1988يوليو سنة  12املؤرخ يف  27ـ88من القانون رقم 05أوضحت املادة اخلامسة  -)1(5
 »ير العقود اليت حيدد القانون صفتها الرمسية، وكدا العقود اليت يريد األطراف إعطائها الصيغة التنفيذيةيعد املوثق ضابطا عموميا يتوىل حتر  «
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أن يترك تعيين الجهــة المختصــة بتحريــر هــذه العقــود إلــى القواعــد العامــة, والقــوانين  ثانيا:       
م, وقــد جعــل قــانون التوثيــق ذلــك مــن اختصــاص الموثــق التي تــنظم تحريــر العقــود الرســمية بوجــه عــا

   )2(.دون غيره

إال بورقــة رســمية  ،ل التقنــين المــدني الحــاليظــوبنــاء عليــه فإنــه ال ينعقــد الــرهن الرســمي فــي         
   )3(.يحررها موثق العقود وفقا ألحكام قانون التوثيق

طه أن يكـــون عقـــدا والواقـــع أ ن تشـــدد المشـــرع فـــي خصـــوص عقـــد الـــرهن الرســـمي واشـــترا
رسميا، ليس معناه أن يصبح هــذا العقــد عقــدا شــكليا محضــا بمعنــى الشــكلية المعروفــة فــي القــانون 

حيــث الشــكل يغلــب علــى الجــوهر..ال. وإنمــا تهــدف إلــى ضــمان التعبيــر عــن اإلرادة  ،)4(الرومــاني
  .بشكل مأمون

القاعــدة إلــى بعــض رســميا، حيــث امتــدت هــذه  اوهنــاك اســتثناء مــن قاعــدة رهــن العقــار رهنــ
المنقوالت ذات طبيعة خاصة، كالمحــال التجاريــة، والســفن، والطــائرات. حيــث وضــعت لهــا قــوانين 

  خاصة بها تنظمها.

  الفرع الثاني: رھن المحل التجاري 

المشرع الجزائــري علــى حمايــة األطــراف المتعاقــدة وكــذا الغيــر، وحرصــا منــه علــى  دولقد أك
) من التقنين التجاري، أن يفرغ رهن المحل التجــاري 120المادة (استقرار المعامالت، اشترط في 

  في عقد رسمي وهو 

                                                           
 واملتمم. لاملعد تنظيم التوثيقواملتضمن  12/7/1988املؤرخ يف  27-88قانون رقم  -)2(
، مطبوعات الــديوان الــوطين لألشــغال 37-36، صقواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في القانون الجزائريينظر:الغوثي بن ملحة،  –)3(

، دار اجلامعة اجلديدة 22-20، صالضرورة العملية لإلثبات بصور المحرراتو رضا متويل وهدان، .2001، سنة1الرتبوية، اجلزائر، ط
  م. 2003، اإلسكندرية،شللن

، ديـــوان املطبوعـــات 171، صت البنـــوكتقنيـــا.والطـــاهر لطـــرش، 294ص  ،التأمينـــات الشخصـــية والعينيـــة الســـعود،رمضـــان أبـــو  -)4(
  م.2001اجلامعية، اجلزائر، سنة
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وتخلفــه يترتــب عليــه االتفــاق علــى مخالفتــه.  دالــذي ال يمكــن لألفــراركن شكلي ومن النظــام العــام، 
فــي قرارهــا الصــادر فــي تــاريخ  به المحكمة العليا بالنســبة للبيــع توهو ما قض  )1(.البطالن المطلق

ولما ثبت في قضية الحال، أن قضاة االستئناف لما اعتبروا  « من الغرفة التجارية: 18/02/1997
العقد العرفي المتضمن بيع قاعدة تجارية عقدا صــحيحا، مكتمــل الشــروط الخاصــة بوصــف المبيــع 
وتحديد الثمن، وتترتب عليه التزامات شخصية متمثلة في إتمام إجراءات البيــع. يكونــون بقضــائهم 

قــد خرقــوا القــانون الــذي يعتبــر الشــكل الرســمي فــي بيــع قاعــدة تجاريــة شــرطا ضــروريا لصــحة هــذا 
البيع، وأن تحريــر عقــد البيــع فــي شــكل آخــر يخــالف القــانون يــؤدي إلــى بطــالن ذلــك العقــد بطالنــا 

  . )2( » مطلقا، كونه يمس بالنظام العام. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

الحكــم المتعلــق ببيــع المحــل التجــاري، علــى رهــن المحــل  ذاهــوعلى وجــه القيــاس، ينطبــق 
  )3( .واتحاد العلة النصين، التجاري، بصراحة

ومن خالل النص القانوني السابق، أن عقد رهن المحــل التجــاري هــو عقــد شــكلي ال يــتم  
رهن إال بالكتابة، خروجا على القاعدة العامــة فــي حريــة اإلثبــات التجــاري، ســواء بالنســبة ألطــراف الــ

  لغيرهم. ةأوبالنسب

                                                           
ذهــب الــرأي الــراجح إىل أن احملــل التجــاري عقــد شــكلي ال يــتم إال بالكتابــة، خروجــا عــن القاعــدة العامــة يف حريــة اإلثبــات  –)1(

رع اجلزائــري عقــد الــرهن الــوارد علــى احملــل التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أوبالنســبة للغري.حبيــث حيــرر يف وثيقــة رمسيــة فجعــل املشــ
التجـــاري مـــن العمليـــات التجاريـــة حبســـب الشـــكل وفقـــا املـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون التجـــاري اجلزائـــري. كمـــا حيـــق للتـــاجر رهـــن حملـــه 

عــريف. التجاري لصاحل أي شخص تاجر كان أم ال. خالف املشرع املصري خــري كتابــة عقــد رهــن احملــل التجــاري يف حمــرر رمســي أو 
ــرهن احملــــل  ــا اشــــرتط أن يــ ــدين. كمــ ــام املتعاقــ ــات أو أختــ ــى توقيعــ ــديق علــ ــرتن العقــــد بالتصــ ــرع أن يقــ ــب املشــ ــرية أوجــ ــة األخــ ويف احلالــ
التجــاري إىل أحـــد البنــوك أو بيـــوت التســليف الـــيت يــرخص هلـــا وزيــر التجـــارة بــذلك وجـــزاء خمالفــة هـــذ الشــرط األخـــري هــو الـــبطالن 

القـــانون . وأمحـــد حممـــد حمـــرز، 250األول، ص م، القســـلكامـــل فـــي القـــانون التجـــاري الجزائـــريا املطلـــق. (فرحـــة زراوي صـــاحل،
  )373 - 370، التجاري

 .م2001العلمية الدولية، ومكتبة دار الثقافة،عمان  ر، الدا284-283ص1، جشرح القانون التجاريعزيز العكيلي، 
منشــور يف جملـــة االجتهـــاد القضــائي للغرفـــة التجاريـــة والبحريـــة  18/02/1997احملكمـــة العليـــا بغرفهــا اتمعـــة بتـــاريخ  قــرار -)2( 

  .46ص  1999، للمحكمة العليا
اوي ر . وينظــر : فرحــة  ز 202 - 201م للنشــر. ص فمــو  ،الــوجيز فــي القــانون التجــاري وقــانون األعمــال ،علــي بــن غــامن-)3(

 .253ص ،1القسم ،القانون التجاري الجزائري الكامل في ،صاحل



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 97  

كمــا أمــرت المــادة الســابقة بــأن يــذكر فــي العقــد امتيــاز البــائع علــى المحــل المرهــون، أو   
ويجــب أيضــا أن يــذكر فــي  )4(خلوه منه، ومن وجود أي حق عيني عليه، بوصفه عقــارا بالتخصــيص.

  )5(عقد الرهن، اسم الشركة التي أّمن عليه لديها ضد المخاطر.

ع القـــانوني مـــن الطبيعـــة الخاصـــة للمحـــل التجـــاري، الـــذي يمكـــن تعيينـــه ولقـــد أفـــاد المشـــر 
  بشكل دقيق بتحديد عناصره الداخلة في تكوينه، فضال عن إثباته في حيز العقار الذي أنشأ فيه.

علما أن الرهن التجاري أساســه أنــه مبنــي علــى الثقــة. أمــا طبيعتــه تتوقــف علــى طبيعــة الــدين 
المضمون بالرهن إذا كان تجاريا فــإن الــرهن تجاريــا؛ ألن العبــرة هنــا المضمون.ومعنى هذا أن الدين 

للعمل الذي أنشأ مــن أجلــه الــرهن، وتجاريــة الــرهن تتمثــل أهميتهــا للمــدين الــراهن، ولــيس لشــخص 
  )1(المرتهن.

  الفرع الثالث: رھن السفينة

. عقــد رســمييالحظ أن االستثناء الثاني لرهن المنقــول، هــو رهــن الســفينة، وال يكــون إال بو 
إال أن االئتمــان البحــري يختلــف عــن نظيــره فــي القــانون التجــاري، فاالئتمــان التجــاري تغلــب عليــه 
الصفة الشخصية. أي بمعنى أن الدائن يراعي صفة المدين الشخصية، ومقدرته علــى الوفــاء، أكثــر 

لــى عــين الســفينة من مراعاته للضمانات المادية الممنوحة، أما االئتمان البحري فهــو ائتمــان قــائم ع
و يكــون صــادرا مــن مالــك  )2(ومنــوط بهــا، وبملحقاتهــا التــي يعرضــها المــدين ضــمانا لحــق الــدائن.

  السفينة، وموثق في عقد رسمي.

                                                           
غــري أن املنقــول الــذي يضــعه صــاحبه يف عقــار ميلكــه، رصــدا «املتضــمن القــانون املــدين:  58/75مــن األمــر رقــم  683دةاملــا –)4(

 »على خدمة هذا العقار أو استغالله يعترب عقارا بالتخصيص
 .534، ص الموجز في القانون التجاري ،ومسيحة القليويب ،273 -272، ص القانون التجاري ،حممد حمرز أمحد -)5(
 .283، صالتنظيم القانوني للتجار. وهاين دويدار، 369، صشرح قانون التجارة الجديدعبد الفتاح مراد،  –)1(
 .61، صالقانون البحريمصطفى كمال طه،  –)2(
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يجــب أن « بقولهــا:   )3() مــن القــانون البحــري الجزائــري57هــو مــا نصــت عليــه (المــادة  و
لــك الســفينة الــذي يجــب أن صــادر فقــط عــن ما ،يكــون الــرهن البحــري منشــأ بموجــب ســند رســمي

 .» إال عد باطال هن وامتمتعا بأهلية الر  يكون

إن منطــوق المــادة يشــير صــراحة، أنــه علــى طرفــي العقــد إفراغــه فــي قالــب كتــابي ثابتــا فــي 
أن تحمــل إلزاميــا ضــمن وثــائق  ،محرر رسمي. ويوجب التقنين البحري على السفينة المثقلــة بــالرهن

وجــزاء تخلــف الرســمية  )4(.لــواردة عليهــا حتــى تــاريخ مغادرتهــا المينــاءإنجازها، كشف بقيود الــرهن ا
  )5(.قليوقع الرهن تحت دائرة البطالن المط

السفينة يتعين بدوره، شأنه في ذلك شأن الرهن أن يكون رسميا، كذلك تلــزم  نوالوعد بره
  )6(الرسمية في الوكالة برهن السفينة.

فن، أكثــر مالئمــة؛ ألن هنــاك أســبابا تبــرر ذلــك ال و يعتبر الــرهن الرســمي الواقــع علــى الســ   
  بالسفينة وهي. قفيما يتعل تتوافر إال

وإجـــراءات الـــرهن الرســـمي المعقـــدة، بعكـــس  بعـــادة المنقـــوالت زهيـــدة القيمـــة، ال تتناســـ-1    
  تكون أساسا العتماد مالي ضخم. الحال في السفينة، فهي غالبا ذات قيمة كبيرة، وتصلح أن

                                                           
ــر رقــــم  -)3( ــوال عــــام 29املــــؤرخ يف  80 -76األمــ ــدل  والمتضــــمن القــــانون البحــــريم23/10/1976هـــــ املوافــــق1396شــ املعــ

 واملتمم.

... تتبــع الرهــون البحريــة الســفينة املرهونــة أو حصــتها املرهونــة علــى الــرغم مــن «القانون البحري اجلزائــري:  من 67ملادة نص ا-)4(
  »أي تغيري يف امللكية أو تسجيل السفينة

محاضــرا . ومحــدي الغنيمــي،93-92 ص، 2002الطبعــة  ،، دار الغربالوجيز في القانون البحريينظر: بو كعبان العريب، -)5(
ــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة، اجلزائر،الطبعـــة البحـــري الجزائـــري فـــي القـــانون ت ــد العـــريين. حممـــد 36،ص  1988، ديـ . وحممـــد فريـ

  .176، ص القانون البحري والجويالسيد الفقي، 

 .146، صالقانون البحريكمال محدي،   –)6(
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الشــهر فــي المنقــول، تطلبــت نقــل حيــازة المــال المرهــون إلــى الــدائن كــأداة لشــهر  صــعوبة -2    
عليهــا  دالرهن، وهذه الصعوبة منتفية في رهن السفينة، إذ تخضع لنظام التسجيل يمكن شهر ما يــر 

  رهون، في سجل السفن. نم

 نلمــرتهن. غيــر أقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، تعطل مزية التتبع علــى الــدائن ا -3     
هــذه القاعــدة ال تنطبــق علــى الســفن، وبــذلك يمكــن للمــرتهن أن يســتفيد مــن رهنــه دون أن يخشــى 

  )1(تعطل حقه في التتبع.

وإزاء التشــابه الكبيــر بــين أحكــام الــرهن البحــري، التــي أخــذا بهــا قــانون التجــارة البحــري،   
التــي يتضــمنها القــانون المــدني،  ، وبــين أحكــام الــرهن الرســمي1975لســنة 58ومن قبلــه األمــر رقــم 

يــرد  ميــذهب شــّراح القــانون إلــى وجــوب تطبيــق هــذه األحكــام األخيــرة، علــى الــرهن البحــري فيمــا لــ
. فالســفينة عبــارة عــن مــال ةوهنا البد من الحديث عــن طبيعــة الســفينة القانونيــ )2(بشأنه نص خاص.

  مايلي: يمنقول.وتفسير هذا الكالم ف

ألنها ليست خارجة عن التعامل بطبيعتها، أو بحكــم القــانون. وأمــا  أما أنها مال، فذلك -  
أنهـــا منقـــول فإنهـــا ليســـت معـــدة لالســـتقرار، إذ هـــي تجـــوب البحـــار ممـــا يعنـــي أنهـــا معـــدة بطبيعتهـــا 

  .رلالنتقال من مكان ألخ

 لوهنا يطرح التساؤل: لماذا كان الرهن الرسمي هو التصرف المطبق عليها، ولمــاذا ال تعامــ
  ؟لالمنقو  معاملة

) مــن القــانون البحــري الجزائــري، فــإن الســفينة ال تخضــع لقاعــدة 57وفقــا لــنص (المــادة   
، تقــوم ةالحيازة في المنقول سند الملكية. ومرد ذلك أن السفينة من المنقوالت ذات القيمة الكبير 

ـــة، ثـــم إن إعمـــال القاعـــدة الّســـالفة الـــذّكر تفتـــرض ا نتقـــال بـــدور مهـــم فـــي االقتصـــاد الـــوطني للدول

                                                           
 -74، ص القــانون البحــري، .و مصــطفى كمــال طــه1106 -1105 ص، عمليــات البنــوك ،علــي مجــال الــدين عــوض -)1(

75. 
الــوافي ، سوســليمان مــر قــ .280ص  10، جالجديــد الوســيط فــي شــرح القــانون المــدنيينظر: عبد الرزاق السنهوري،  -)2(

  .147ص 4، جفي شرح القانون المدني
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، يــتم تســجيله يإال بمحــرر رســم لالملكيــة فــي المنقــول بالتراضــي، حــال أن ملكيــة الســفينة ال تنتقــ
  لالحتجاج به على الغير.

ناحية أخــرى تعامــل  نويمكن أن نصور السفينة أنها تشبه الشخص الطبيعي من ناحية، وم  
هــي االســم، والحمولــة، معاملــة العقــار. فالســفينة كالشــخص الطبيعــي، فهــي تتــألف مــن عناصــر عــدة 

 دوالموطن، والدرجة، والجنسية. أما شأنها شــأن العقــار، فيجــوز رهنهــا رهنــا رســميا، وهــو رهــن ال يــر 
  )3(إال على العقار.

إلجــراءات قريبــة مــن  اكمــا يلــزم تســجيل الحقــوق التــي تــرد عليهــا، ويخضــع الحجــز عليهــ  
د علــى الســفينة الــدائن مــن تتبعهــا فــي إجراءات الحجز على العقار. وتخول حقوق االمتيــاز التــي تــر 

  أي يد تكون، شأنها 

  )1(شأن حقوق االمتياز على العقار.

دور اإلنشــاء والبنــاء، علــى الــرغم أنهــا لــم  يويــذهب المشــرع إلــى إقــراره رهــن الســفينة فــ  
تكتسب بعد صفة السفينة، وذلك رغبة منه في تقوية، وتيسير الحصول على القروض الالزمة لبنــاء 

  )2(، إال انه إشترط أن يكون ذلك من مالك السفينة ذاتها.السفن

  الفرع الرابع: رھن الطائرة

وقطـــع  ،باإلضـــافة إلـــى رهـــن الســـفن البحريـــة، نـــص القـــانون علـــى رهـــن الطـــائرات التجاريـــة  
ويـــنص علـــى ذلـــك فـــي العقـــد. وال يكـــون إال بورقـــة  ،ســـواء مجتمعـــة أو متفرقـــة ،الغيـــار الخـــاص بهـــا

                                                           
 .37، صالقانون البحريكمال محدي،   –)3(
هــــ 1396شـــوال عـــام 29املــؤرخ يف  80 -76ر رقـــم مـــن األمـــ 73-72.واملــواد 37ص القــانون البحـــري،كمــال محـــدي،   -)1(

 املعدل واملتمم. والمتضمن القانون البحري
 .76 -75،صالقانون البحري. ومصطفى كمال طه،150 -149، صالقانون البحريكمال محدي،   –)2(
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رهن قطع الغيار رهنــا  زغير أنه ال يجو   )3(،لجهات المختصة بتسجيل الطائراترسمية تحرر أمام ا
  رسميا استقالال عن رهن الطائرة.

ولقــد اتجهــت معظــم التشــريعات المقارنــة، إلــى وضــع نظــام رهــن خــاص بالطــائرات أشــبه    
  )4(بنظام الرهن الرسمي الخاص بالعقارات.

الوثيقـــة، أو المحـــرر  ىرت، كـــان التركيـــز فيهـــا علـــالتـــي ذكـــ نوالمالحـــظ أن جميـــع الرهـــو           
  الكتابي، الذي يتم بمعرفة الموثق، وذلك لتأمين الدين وضمانه. 

  الحكمة من اشتراط الرسمية :المطلب الثاني  

إشــعاره بخطــورة  قلقد اشترط المشرع الرسمية في عقد الرهن، حماية منه للراهن من طريــ        
الــراهن خطــورة  كألنه  ( المشرع القانوني) خشي أن ال يدر  ؛ي عواقبهالعقد، وحمله على التبصر ف

هذا العقد، الذي يرتب علــى عقــاره حقوقــا لمصــلحة المــرتهن، تهــدد ملكيتــه بــالزوال، إذا تــأخر فــي 
    .وفاء ما عليه من دين

وال حتى من حيازته، فأراد أن  ,الراهن من ملكيته لذلك العقار دنه وقت إبرامه ال يجر أمع 
  )5(.نبه إلى هذا الخطر بإيجاب إفراغ العقد في شكل رسميي

لمــرتهن حاضــرين فــي مجلــس العقــد، قامــا بإثبــات رضــاهما فــي العقــد افــإذا كــان الــراهن و           
، أما إذا كان كل منهما في جهة، أي أن كــل منهمــا بعيــد عــن اآلخــر, فممــا ال األمرالرسمي وانتهى 

ون فــي ورقــة رســمية؛ ألن الرســمية اشــترطت لحمايتــه. ولكــن فيــه أن رضــا الــراهن يجــب أن يــد كشــ
  هل تكون الرسمية واجبة أيضا في التعيير عن رضا المرتهن ؟ :السؤال الذي يثور هنا هو

                                                           
المتعلقـــة  يحـــدد القواعـــد العامـــةم 1998يونيـــو  27هــــ املوافـــق 1419ربيـــع األول  03مـــؤرخ يف  06 -98قـــانون رقـــم  -)3(

  .بالطيران المدني
ــاين دويـــدار،  -)4( ــريين، هـ اجلامعـــة اجلديـــدة، اإلســـكندرية،  ر، دا564، ص مبـــادئ القـــانون التجـــاري والبحـــريحممـــد فريـــد العـ

2000. 
فــي شــرح  الوســيط، يالســنهور عبــد الــرزاق ، 146، ص4، جالــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، سينظــر ســليمان مــر قــ -)5(

  .280، ص10ج ،لجديدا القانون المدني
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ــراهن، و     ــلحة الـــ ـــررت لمصـــ ـــي عقـــــد الـــــرهن، تقــ ــمية فــ ـــدائن المـــــرتهن،  إن الرســـ لمصـــــلحة الــ
لحة الــراهن، فســبب ذلــك أن الــراهن كمــا لمصــ تأما أن الرسمية قد تقرر  .ولمصلحة االئتمان ذاته

هو معروف أنــه يحــتفظ بملكيــة العقــار المرهــون، وبحيازتــه معــا، وهــذا يغريــه ظنــا منــه أنــه عمــا قريــب 
مــن الــرهن. و  صغيــر أن الليــالي قــد تخطــئ ظنــه، فيطــول بــه األمــر، وال يــتخل، سيتخلص من الرهن

. لــذلك كــان مــن الواجــب أن محقــوق حقــوقهأحيانا يجد ملكيته للعقار تنتزع منه؛ ليستوفي ذوي ال
مقبل عليه، فال يقدم إال  وعاقبة ما ه كيكون عقد الرهن عقدا رسميا، حتى يتمكن الراهن من إدرا

   بعد احتياط وتدبر.

كذلك لمصلحة المرتهن، ويتجلى ذلك حين يجــد نفســه فــي   تكون الرسمية قد تقرر  أما 
فالتجــاؤه إلــى الرســمية يجعلــه فــي  ،ن أهليتــه للتعاقــدومــ ،حاجــة إلــى التثبــت مــن أصــل ملكيــة الــراهن

يجمــع لــه شــتات األمــور ويعينــه علــى (الموثــق)، مأمن مــن ذلــك، إذ يكــون إلــى جانبــه موظــف خــاص 
  تدبر أمره.

هــذا إلــى أن الرســمية مــن شــأنها أن تضــع فــي يــد الــدائن المــرتهن ســندا قــابال للتنفيــذ، فــال  
  .يحتاج إلى حكم جديد إذا حل أجل الدين

فمظهــر ذلــك مــن ضــرورة كتابــة  .أما أن الرسمية قد جعلت كذلك لمصــلحة االئتمــان ذاتــه 
أي يكتــب مــن طــرف مخــتص  )1(.العقــد كتابــة صــحيحة، وال يتــأتى ذلــك إال إذا كــان العقــد رســميا

  مطلع على جميع الوثائق، وكذا الشيء المرهون.

رســـمية، ومـــدى أهميتهـــا وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه التبريـــرات المقدمـــة فـــي شـــأن تقريـــر ال
بالنسبة ألطراف االئتمان، إال أن هناك من يرجح وجوبها فقط في حق الراهن. إذ يرى هذا االتجاه 
أن الرسمية قد قررت لحماية الراهن فيكفي توافرها فــي رضــاه, وينعقــد العقــد بــأي قبــول يصــدر مــن 

    )2(.حا أو ضمنياالمرتهن، سواء أكان بورقة رسمية أو بورقة عرفية، وسواء أكان صري

                                                           
  ،280 -281 ص، 10ج ،الجديد في شرح القانون المدنيالوسيط  السنهوري،عبد الرزاق  -)1( 

  .297ص التأمينات الشخصية والعينية،أبو السعود،  :وينظر-    
  ،  280، ص10ج ،الجديد في شرح القانون المدنيالوسيط السنهوري، عبد الرزاق  :ينظر -) 2(



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 103  

أن الظــاهر مــن نصــوص  – حجاوهــو رأي علــى خــالف الــرأي الــر  -وقــد جــاء فــي الوســيط          
الــراهن والمــرتهن, فــال يكفــي أن يكــون رضــا الــراهن  ءالقــانون أن الرســمية ضــرورية فــي كــل مــن رضــا

   .وحده رسميا إذا لم يكن رضا الدائن المرتهن رسميا أيضا

ن من رجح الرسمية أي وجوبها فقط فــي حــق الــراهن فإنــه يســعى إلــى والجدير بالذكر هنا أ  
  )1(حماية المدين الراهن.

وال يمكـــن أن نقارنهــا بـــالبيع أو  ،ن خطـــورة الــرهن الرســـمي خفيــةإوفــي جميــع األحـــوال، فــ
ألن الراهن عادة يغلب عليه التفــاؤل فيعتقــد ســهولة وفــاء الــدين، وتجنــب مخــاطر الــرهن ,  )2(؛هغير 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تنبيــه الــراهن إلــى خطــورة الــرهن، أشــد  .تخلف األيام ظنه وكثيرا ما
فخطورتــه ظــاهرة، وال  ،من الحاجة إلى تنبيه غيره. إذا ما عقــد العــزم علــى تصــرف معــين كــالبيع مــثال

هن إلــى خطورتــه, األمــر الــذي اقتضــى تنبيهــه إليهــا عــن اشــيء مــن ذلــك فــي الــرهن الرســمي ينبــه الــر 
  )3(.يق اشتراط الرسميةطر 

ذلــك  إن الكتابة الرسمية لعقد الرهن، هي فــي مصــلحة طرفــي الــرهن علــى حــد الســواء. و 
أن تكــون وثيقــة الــرهن فــي يــد المــرتهن عبــارة عــن ضــمان الســترجاع مالــه، وللــراهن عبــارة عــن تنبيــه 

  على المال المرهون.  ذَ ف نَـ هن قبل أن يُـ في سداد الرّ  عليه من ارتهان ماله، فيجدّ  لجدي لما هو أقب

                                                                                                                                                                      

  .147، ص4، جالوافي في شرح القانون المدني ،سقوسليمان مر -    
 .148-147، ص4، جالوافي في شرح القانون المدني ،سوسليمان مر ق -)1(
الرمسيــة يف  طوليس صحيحا أن تعقد املقارنة بني الرهن الرمسي والرهن احليــازي، فيقــال أن املشــرع ال يشــرت  «يقول السنهوري: –)2(

يف الرهن احليازي ينقــل الــراهن حيــازة العقــار إىل املــرن ويف هــذا تنبيــه   هرة الرهن الرمسي.ذلك أنالرهن احليازي مع أن له نفس خطو 
الـــرهن الرمســي فيظـــل الـــراهن حمتفظــا بالســـيطرة علـــى العقــار املرهـــون مبـــا قــد يـــوحي لـــه أنــه مل يفقـــد شـــيئا  اكــاف خلطـــورة تصــرفه، أمـــ

بــالبيع، مــن أن املشــرع مل يشــرتط الرمسيــة يف البيــع رغــم انــه تصــرف أشــد  ، يف مقارنــة الــرهن الرمســيلبــالرهن. ولــيس صــحيحا مــا يقــا
خطورة من الرهن إذ مبقتضاه تنقل امللكية من البائع للمشرتي؛ ألن يف انتقال امللكيــة وحــده مــا ينبــه البــائع إىل خطــورة تصــرفه، أمــا 

(عبــد  »تقــديره بعــد ذلــك بيهدد ملكيته مث خييــ ءفالشيانه سيويف الدين يف أجله  دالراهن فإنه حيتفظ بامللكية وهو غالبا ما يعتق
 -22ص6يف اهلامش نقال عــن مســري تنــاغوا فقــرة  281ص10، جالجديد في شرح القانون المدني طالوسي الرزاق السنهوري،

     )296و295و294، صالتأمينات الشخصية والعينيةو ينظر:رمضان أبو السعود، 23
 281ص10 ج ،الجديد في شرح القانون المدني الوسيط عبد الرزاق السنهوري، -)3( 
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على أحد أن من أهداف التشريع، هو الوصول إلى مستوى  ىأما المصلحة العامة فال يخف
ــى المســـتوى االقتصــــادي فــــي  دأو علــــى مســــتوى العالقـــات بــــين األفــــرا ،مـــن االســــتقرار، ســــواء علــ

تســري علــى ، أن قــوة العقــد ءعنــدما يعلــم الفــر قــا ،التحقيــق دُ َكــويصــبح هــذا الهــدف أَ  ،متعــامالته
  عند حلول األجل دون استثناء.  فجميع األطرا

ولقـــد أصـــبح مـــن الالفـــت لالنتبـــاه فـــي الوقـــت الحاضـــر، التـــداخل الشـــديد بـــين االقتصـــاد، 
التفاعـــل المتبـــادل، فـــإن هنـــاك إمكانيـــة انتهـــاج سياســـة توحيـــد المعلومـــات  اوالقـــانون، ونتيجـــة لهـــذ

عمــوم فائــدتها لرجــال القــانون، و االقتصــاديين ورجــال القانونيــة، واالقتصــادية المتعلقــة باالئتمــان. ل
   )4(البنوك.

  

                                                : الجزاء على تخلف الرسمية في عقد الرھن     المطلب الثالث

اإلشارة إلى أن المشرع القانوني يســتلزم أن يكــون عقــد الــرهن الرســمي مفرغــا  تلقد سبق  
لفــه (أي هــذا الشــرط ) يوقــع العقــد تحــت تخو  ،النعقــاد العقــد ط، ويعــد ذلــك شــر فــي ورقــة رســمية

  )1(طائلة البطالن المطلق,

رهـــن العقـــار، ومـــا ومـــن منطـــوق النصـــوص القانونيـــة، أن المشـــرع جعـــل الرســـمية ركنـــا فـــي   
ــميا، إ ــا رسـ ــدونها ذاســـتثناه مـــن منقـــوالت التـــي تـــرهن رهنـ ــة لمجـــرد ، ال ينعقـــد بـ فهـــي ليســـت واجبـ

                                                           
ولقد أشار إىل خماطر االئتمان النامجة عن اختالف وجهات نظر أهل القانون مع أهل االقتصاد جراء عدم توحــد املعلومــات   -)4(

ــ ــدا حلميـ ــواريب، حممـــد عبـ ــواريب، داملتعلقـــة باالئتمـــان. عبـــد احلميـــد الشـ شـــأة املعـــرف، ، من62ص  ،المخـــاطر االئتمانيـــة ةإدار  الشـ
 اإلسكندرية. 

: يتحقق إذا ختلف ركن من أركان االنعقاد، كالرضــا، أو الشــكلية..اخل، أو بتقريــر القــانون بــبطالن عقــد مــن البطالن المطلق –)1(
، يف القــانون املــدين نظــرات فــي صــحة العقــد وبطالنــهالعقــود كبيــع الوفــاء، أو التعامــل يف تركــة إنســان حــي. حممــد ســعيد جعفــور، 

  ، اجلزائر.ه، دارهوم61فقه اإلسالمي، صوال
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ال طنــي عنهــا اإلقــرار مــثال، و إنمــا هــي شــرط انعقــاد، فــإذا تخلفــت وقــع العقــد بــاغت. بحيــث ياإلثبــا
  ) 2(.ثرأبطالنا مطلقا، ولم يترتب عليه أي 

وللمحكمــة أن تقضــي بهــذا  ،ويجــوز لكــّل ذي مصــلحة أن يتمســك ببطالنــه ،وال تــرد عليــه اإلجــازة
  .البطالن بشكل تلقائي

لرهن؛ ألن الوعــد بــالرهن الرســمي، يجــب أن يفــرغ هــو وال يصلح حتى ألن يكون وعدا بــا   
  )3(.ذاته في ورقة رسمية

الباطــل أي أثــر يمكــن  دهذا العق كولكن هناك تساؤل يبرز في هذه الواقعة، مفاده: أال يتر 
   تدارك الوضع؟ ءأن يستفيد منه الطرفان، أو أحدهما على األقل؟ إذا ما أراد أحد الفرقا

جــاء إذ  ،انون الوضعي، أن العقد الباطل قد يتحــول إلــى وعــد بــالرهنالق شراح يرى بعض        
يتحول إلى وعد بــالرهن، مــن النــوع الــذي ال  «في كتاب الوافي في شرح القانون المدني ما نصه: 

 علــىوالــذي ينشــئ التزامــا شخصــيا، بتقريــر الــرهن يترتــب  ،فيــه الشــكل المطلــوب فــي الــرهن ريتــوف
  . )4(»والحكم بالتعويض مجرد سقوط األجلبه اإلخالل 

أن هذا العقد الباطل قد ينشئ التزاما في جانب الراهن، ويتحول إلــى  وفحوى هذا القول،       
ن األجـــل الممنـــوح، والتعـــويض المقـــرر، يســـقط لصـــاحب إوفـــي حالـــة اإلخـــالل بـــه فـــ ،بـــالرهن دوعـــ

    المصلحة.

                                                           
، القــانون البحــري. وكمــال محــدي، 282ص  10 ج ،الجديــد الوسيط في شرح القــانون المــدني ،السنهوريعبد الرزاق  -)2(

  . 146ص
  .78، صالقانون البحريومصطفى كمال طه، 

  .282ص  10 ج ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد السنهوري، عبد الرزاق -)3(
 .159 -158ص  4ج ،الوافي في شرح القانون المدني، سسلمان مر ق -)4(
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علــى الــرغم مــن أنــه  .ووقــع بــاطال ،الرســمية فيــهتخلفــت  الــذي آخــرون أن الــرهن ىكمــا يــر 
نــه يتحــول إلــى عقــد صــحيح، يرتــب التزامــا إف )1(،يكــون عــديم األثر.وبنــاء علــى نظريــة تحــول العقــد

  مين عيني أي كان.أشخصيا في ذمة الراهن، بتقديم ت

مــا أن يكــون إ ،وُرد عليــه بــأّن االلتــزام بتقــديم تــأمين عينــي ،م لــهغير أن هذا الــرأي لــم يســلّ   
تحولــه إلـــى عقــد رهـــن  حرســمي، أو رهـــن حيــازي, وقـــد أمتنــع األول، فــال يصـــ التزامــا بإعطــاء رهـــن

  )2(.ألن هذا يجاوز نية الطرفين المحتملةى؛ حياز ال

إلــى وعــد بــالرهن، حيــث يجــب أن  لإن عقــد الــرهن الرســمي الباطــل، ال يتحــو  ،والصحيح          
 ،اي يجب إجراء العقد خال لهعلى بيان المدة الت لكما أنه ال يشتم  ،يكون الوعد رسميا هو األخر

وال ينتج أي التزام عــن هــذا العقــد الباطــل يكــون علــى  ،حول إلى عقد من نوع آخرتيمكن أن ي وال
  )3(.عاتق المدين الراهن

مــا ذهــب إليــه جانــب آخــر مــن الفقهــاء القــانونيين،   ،القــانون الوضــعيرجــال وخــالف بعــض      
نــه ال أغيــر  ،فــإّن هــذا الوعــد يكــون عقــدا ملزمــا ،عرفيــةإذا ُكتــب وعــد بــالرهن فــي ورقــة  «مــن أنــه: 

فــإذا لــم  ،عقــد وعــد بــالرهن، وإنمــا يجــب علــى الواعــد أن يحــرر عقــدا رســميا بالوعــد بــالرهن نيكــو 
  .)4( »ن هذا جزاء تخلف الرسميةأل ؛يفعل وجب عليه دفع التعويض

يكـــون الوعـــد بالعقـــد الـــذي يقـــرر أن  ،هـــذا القـــول يتعـــارض مـــع نـــص القـــانون الصـــريحإن          
لها, حيث تعد وعدا  ةمثل هذه الورقة العرفية ال قيمفالشكلي، مستوفيا لشكل العقد الموعود به, 

   )5(.بالرهن، تخلفت فيه الرسمية فيعتبر باطال بطالنا مطلقا، وال ينتج أي أثر

                                                           
 )1(

ـــن - ـــامالت عــ ــتقرار املعــ ــا اســـ ــ ــد ومفادهـ ــول العقـــ ـــة حتـــ ـــي فـــــياليل,  نظريــ ــد.( علــ ــاذ العقـــ ــق إنقـــ ــة  -االلتزامـــــاتطريـــ ــة العامـــ النظريـــ
 ).279ص،للعقد

 )2(
  .305، التأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود،  -

  .305، المرجع نفسهأبو السعود،  رمضان -)3(
  .283و 282ص  10ج ،الجديد الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -)4( 
  .305ص  التأمينات الشخصية والعينية،رمضان أبو السعود،  -)5(
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نــه مــن الممكــن أوأخيرا يالحظ بالنسبة لعقد الرهن الرسمي الباطل، لتخلــف الّرســمية فيــه.          
هــذا العقــد متضــمنا اللتــزام المــرتهن تقــديم  كــانإذا  ،اتواقعــة محــددة بالــذّ  فيأن يرتــب بعــض اآلثــار 

فإذا كان هذا العقد تخلفت فيه الرســمية،   .و التزام المقترض بترتيب تأمين عيني هو الرهن ،قرض
المقــرض بــدفع  مالتــزا ووهــ ،أمــا الشــق األخــر ،يبطــل الشــق الخــاص بــالتزام المقتــرض بتقــديم الــرهن

 أن القــرض لــيس بعقــد شــكلي، إال إذا تبــين أن القــرض مــا كــان لينشــ؛ ألمبلــغ القــرض يبقــى صــحيحا
  )6(.العقد صوذلك إعماال للقاعدة العامة والخاصة بانتقا ،بغير الرهن أيضا

ولــة مصــير الــرهن المبــرم خــارج حــدود الد وما ههنا. غير أّن السؤال المتبادر إلى الذهن        
موقعهــا الجزائــر؟ أيقــع  تالجزائريــة؟ وهــل يجــوز إبــرام عقــود رســمية خــارج الجزائــر تقــع علــى عقــارا

تحت دائرة البطالن ِإْن وقع ذلك؟ أم يعتبر هــذا مــن قبيــل إعاقــة التعامــل بــين أشــخاص مقيمــين فــي 
  دول مختلفة؟

ال «:علــى صّ مــن القــانون المــدني الجزائــري، التــي تــن )883المــادة (إن المتأمــل فــي نــص    
ركــن فــي انعقــاد عقــد الــرهن، لكــن المشــرع الجزائــري، لــم  فالرســمية »يالّرهن إال بعقــد رســم دينعق

يشــترط إال وجــود هــذه الورقــة الرســمية، ولــم يبــين مــن أي جهــة تصــدر هــذه الورقــة (حســب منطــوق 
قود مــا تخضع الع « :جزائري على أنالمدني من القانون ال) 19وقد نصت (المادة  ،)883المادة 

لقـــانون الـــوطن  عأيضـــا أن تخضـــ ب، ويجـــهبـــين األحيـــاء فـــي شـــكلها لقـــانون البلـــد الـــذي تمـــت فيـــ
  ».للمتعاقدين المشترك

شــكله  ثأن يخضــع عقــد الــرهن الرســمي، مــن حيــ وعليــه فــإن صــريح هــذه المــادة. يقــرر  
عقــار علــى  يلقانون البلد الذي تم فيه. فإذا عقد رهن رســمي فــي بلــد أجنبــي يرتــب حــق رهــن رســم

 ثعقــد الــرهن موثــق أجنبــي يتــولى إخضــاع العقــد مــن حيــ ىموجــود فــي الجزائــر، فإنــه يمكــن أن يتــول

                                                           
: قــاص العقــدنظريــة إن.283 - 282ص  10، جالجديــد الوســيط فــي شــرح القــانون المــدنيعبــد الــرزاق الســنهوري،  -)6(

ــر  ــا يعــ ــر( الصـــــحيح)، أو مـــ ــقه اآلخــ ــاء شـــ ـــل، وإبقـــ ــقه الباطـ ــا إنقـــــاص شـــ ــياليل،  فومعناهــ ــي فـــ ــي. علــ ــالبطالن اجلزئـــ ، االلتزامــــاتبـــ
  .283 -281ص
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الورقــة الرســمية  قيجوز أن يوثــ االشكل للقاعدة التي تقضي بأن الشكل يخضع لقانون المحل، كم
  )1(.التي يفرغ فيها عقد الرهن الرسمي، قنصل من قناصل الجمهورية الجزائرية في الخارج

بورقــة رســمية حســب األوضــاع التــي يقررهــا قــانون  يالــرهن فــي بلــد أجنبــ دإذا عقــ هلى أنــع 
لكــن ال تكــون لــه أي قــوة قانونيــة تنفيذيــة  ،البلد لألوراق الرسمية، فإن هذا العقد ينشئ حــق الــرهن

  في الجزائر.

مــن قــانون )352للمــادة (علــى أمــر تنفيــذه وفقــا  لوعليــه فإنــه يتعــين علــى الــدائن أن يحصــ 
األحكــام الصــادرة مــن جهــات قضــائية أجنبيــة والعقــود الرســمية  « :)2(اإلجــراءات المدنيــة الجزائــري

المحررة بمعرفة موظفين عمــوميين، أو مــوظفين قضــائيين، أجانــب ال تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي جميــع 
ل األراضي الجزائريــة، إال وفقــا لمــا يقضــى بتنفيــذه مــن إحــدى جهــات القضــاء الجزائريــة، دون إخــال

  ».بما قد تنص عليه االتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة

 ةهــذه المــادة أن تنفيــذ العقــود المبرمــة خــارج التــراب الــوطني، ال تكــون لهــا أيــ حيؤكــد صــري
ـــة، ـــة بـــذلك، طالمـــا ال  قـــوة تنفيذي إال إذا حصـــل علـــى أمـــر بتنفيـــذه مـــن الجهـــات القضـــائية المخول

       التي أبرم فيها العقد. ةمبرمة مع تلك الدولة األجنبيالسياسية ال تإحدى االتفاقيا فيخال

  

  : مبدأ تخصيص الرھن الرسميالمبحث الثاني

عقـــارات المـــدين  عكـــان الـــرهن الرســـمي، يـــرد علـــى جميـــ )1(فـــي الـــنظم القانونيـــة القديمـــة 
 هيإال مــا تســتثن ولــم يكــن يســتثني مــن عقــارات المــدين الــراهن، ، الحاضــرة والمســتقبلة علــى الســواء

                                                           
    ،150-149ص  4، جالوافي في شرح القانون المدني، سينظر: سليمان مر ق –)1(

  .285ص 10، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  -   
 يتضمن قــانون اإلجــراءات المدنيــةم 1966يونيوسنة 08هـ املوافق 1386صفر عام  18مؤرخ يف  154 -66أمر رقم  -)2(

 املعدل واملتمم.
)1(

أن القــانون الرومــاين والقــانون الفرنســي القــدمي مل يعرفــا مبــدأ ختصــيص الــرهن حيــث كــان يف اإلمكــان ..«يقــول أبــو الســعود: –
اإلرادة الضــمنية  همــن عقــارت املــدين الــراهن إال مــا تســتثني اضــرة واملســتقبلة علــى الســواء، ومل يكــن يســتثىنرهــن األمــوال املــدين احل

كــان يرتتــب يف القــانون الفرنســي القــدمي علــى كــل عقــد رمســي شــامال لكــل   نللمتعاقدين أو ما ينــزل عنــه الــدائن املــرن، بــل أن الــره
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ة الضمنية للطرفين، والســبب فــي ذلــك هــو الرغبــة فــي تــوفير حمايــة كافيــة للــدائن، مــن خــالل اداإلر 
  توسيع وعاء الرهن. 

حيث يصــعب علــى المــدين أن يجــد مــن يقبــل  ،وكان من شأن هذا اإلجراء تعطيل االئتمان
م كــذلك إلــى قــد ســبق ورتــب رهنــا للغيــر. ويــؤدى هــذا النظــا نكــا  اإقراضــه المــال الــذي يحتاجــه, إذ

إذ عــادة للمدين أن يتصرف في أموالــه إذا رتــب رهنــا عليهــا,  رحيث ال يتيس، األموال عرقلة تداول
   تجنبا للمشاكل. يُعِرض األفراد عن شراء أموال مثقلة برهن ما

إال علــى عقــار، أو عقــارات معينــة  دونتيجــة لــذلك ظهــر مبــدأ تخصــيص الــرهن، حيــث ال يــر 
أصبح مــن الواجــب تحديــد الشــئ المرهــون، والمبلــغ  ذاالقانون في المنقول. لا استثناه مأو  ،ابتداءً 

  .ئه طرفا العقدالمضمون بالرهن في السند الذي ينش

ــا  ،والتخصـــيص كمـــا ســـنرى يجـــب أن يشـــمل الشـــئ المرهـــون، والـــدين المضـــمون وهـــو مـ
  ن شاء اهللا. إفي المطلبين اآلتيين  حثهسأب

  رسميا2ول:  نطاق تخصيص الرھن الالمطلب 

وليس على كل أموال املدين  ،أن يتقرر احلق على العقار بالذات .املقصود بتخصيص الرهن
  . احلاضرة واملستقبلة، فالرهن يف صورته احلديثة هو رهن خاص وليس رهنا عاما

والهدف من بمبدأ التخصــيص، هــو القضــاء علــى فكــرة الــرهن العــام، الــذي يــرد علــى كــل    
وللرهن العام أضرار كثيــرة بمصــلحة األطــراف الخاصــة وبالمصــلحة أموال المدين دون تخصيص. 

في تصرف واحد   ذالعامة، فالمدين الذي يرهن كل أمواله ضماناً للوفاء بدين الدائن. يعتبر مستنف
  كل ما يمكن الحصول عليه من ائتمان.

 والخالصة أن القضاء على عادة الرهن العام، عن طريــق مبــدأ تخصــيص الــرهن ال يتحقــق،  
  إال إذا ُعّين العقار المرهون، في عقد الرهن تعييناً دقيقاً يمنع الجهالة فيه.

                                                                                                                                                                      

تشريعا ينص على مبدأ التخصيص، ومن هذا التشــريع انتقــل هــذا املبــدأ إىل قــانون  عقارت املدين. مث صدر يف عهد الثورة الفرنسية
التأمينـــات الشخصـــية رمضـــان أبـــو الســـعود، (  .»القـــانون املـــدين املصـــري القـــدمي واجلديـــد علـــى الســـواء املـــدين الفرنســـي ومنـــه إىل

   )306، صوالعينية
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ــة) يترتـــب علــــى مبـــدأ التخصـــيص، مبـــدأ آخــــر هـــو بطـــالن رهـــن المــــال      وبالتعـــدي (التعديـ
فالمال المستقبل تركة يأمل الراهن أن تؤول إليه، وهو أمر يحول دون التصرف في   )1(المستقبل،

 إن الــرهن يكــون علــى األمــالك الحاضــرة ال علــى المســتقبلة. «لقاعدة تنص علــى:تركة مستقبلة. وا
« )2(  

مــن القــانون المــدني. القاعــدة فيــه هــي  )3() 397/1غير أن القانون الجزائــري فــي (المــادة    
ـــحة، واالســـــتثناء فيـــــه هـــــو  ــه هـــــو الصــ ــل فيـــ ــتقبل؛ ألن األصـــ صـــــحة التصـــــرفات فـــــي المـــــال المســـ

مستقبل تركة مستقبلة، كان التصــرف بــاطالً بطالنــاً مطلقــاً؛ ألنــه تصــرف البطالن.فإذا كان المال ال
فــي تركــة، ولــيس ألنــه تصــرف فــي المــال المســتقبل؛ ألن المــال المســتقبل المملــوك للغيــر حكــم 

  )4(التصرف فيه هو البطالن المطلق.

ألنــه رهــن أما إذا كان المال المستقبل غير معين بالذات، كان الرهن باطًال بطالنــاً مطلقــاً؛   
  عام، وليس ألنه رهن لمال المستقبل.

  ول: تخصيص الرھن الرسمي من حيث العقار المرھون ا2الفرع  

دون غيرها  تإن الرهن الّرسمي يتناول باألساس نوعا خاصا من األموال، وهي العقارا      
ات القيمة إال ما استثناه القانون في بعض المنقوالت، الّشبيهة بالعقارات ذ ،من المنقوالت

في عقد الرهن، وصفا يفرقها عن  فاالقتصادية المرتفعة، فأوجب فيها المشرع القانوني أن توص

                                                           
راهن يف املستقبل. العقارات اليت ال تكون وقت الرهن حاضــرة يف ذمــة و بالعقارات اليت تؤل إىل ال بالمال المستقبليقصد  – )1(

الراهن، ولكن حيتمل أن تدخل فيها مستقبال كالعقارات الــيت يزمــع الــراهن أن يشــرتيها ومــا حيتمــل أن يــؤل إليــه مــن أي طريــق آخــر  
الــوافي ، ستظهر نتائجه..( سليمان مــر قــ ب ملصيكهبة وعد ا، أوصية مل ميت املوصي ا أو تركة مل يتوىف صاحبها بعد أو ينا

  )58، ص4، مفي شرح القانون المدني
)2(

 .1109 ص 3(بني القوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي) م المقارنات التشريعيةسيد عبد اهللا بن احلسني  - 

ــادة  -)3( ــر رقــــم  397/1املــ ــن األمــ ــانون املــــدين: 58-75مــ ــمن القــ ــيئا معينــــا ب« املتضــ ــاع شــــخص شــ ــه إذا بــ ــذات وهــــو ال ميلكــ الــ
  .»فللمشرتي احلق يف طلب إبطال البيع ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو مل يعلن ببيعه

 .59-58، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني،  يأنور العمر وس –)4(
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 من القانون) 886المادة (عليه  توآية ذلك ما نص .غيرها إذا ما كانت معها في وضع مشابه
  .لكغير ذبعلى عقار ما لم يوجد نص يقضي إالأن ينعقد الرهن  زال يجو  « المدني الجزائري:

ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه، وبيعه في المزاد العلني, وأن  
يكون معنيا بالذات تعيينا دقيقا، من حيث طبيعته وموقعه, وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن 

  .» كان الرهن باطال ذاته، أو في عقد رسمي الحق, وإال
أن  كذلــ ،يجب أن يقع على عقار يصح التعامــل فيــه إن الرهن الرسميمفاد هذا النص:   
يكون محال للرهن الرسمي، ما لم ينص القانون علــى خــالف ذلــك.  نالمنقول، ال يصح استقالال أ

  التعامل فيه. حالشرط يستلزم أن يكون مما يص ايجوز بيعه في المزاد العلني، وهذ و

دقيقا  اتعيين العقار المرهون تعيينويجب  للمالك رهن جميع ما يملك من عقارات، حوال يص  
ويكون التعيين واردًا إما في عقد الرهن ذاتــه أو فــي عقــد ، حيث طبيعته وموقعه نفي عقد الرهن، م

  )1(طال.باالرهن رسمي الحق, وإال وقع 

  إذا في ما يأتي: وعليه فسيكون البحث

  في المزاد العلني. وقوع الرهن الرسمي على عقار، يصح التعامل فيه، ويجوز بيعه -أوال 

تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا، من حيث طبيعته، وموقعه، وهذا هو األصــل فــي تخصــيص  -ثانيا
  الرهن من حيث العقار المرهون.

  وبعد هذا اإلجمال الموجز فإن بسط القول في هذين العنصرين سيأتي تباعا         

       للتعامل فيه ن: قابلية العقار المرھو7أو

األصــل أن الــرهن الرســمي ال يــرد إال علــى عقــار، ويجــب أن تتــوفر فيــه شــروط معينــة بينتهــا 
ال يجوز أن ينعقد الرهن إال على عقار ما لم  « :ي) من القانون المدني الجزائري، وه886(المادة 

  يوجد نص يقضي بغير ذلك.

                                                           
  .10، صماذا تعرف عن؟ الرهن الرسمي والرهن الحيازيفاروق إمساعيل،  –)1(
-هـــ1424، 1الرســالة، بــريوت، لبنــان، ط ة، مؤسســ221، صالعسرة المادية بين الشريعة والقانونحسن حممد الرفاعي،  - 

  م. 2003
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علنــي، وأن يكــون ويجــب أن يكــون العقــار المرهــون ممــا يصــح التعامــل فيــه وبيعــه بــالمزاد ال
 ،معينا بالذات تعيينا دقيقا مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه، وأن يــرد هــذا التعيــين إمــا فــي عقــد الــرهن ذاتــه

  »أو في عقد رسمي الحق، وإال كان الرهن باطال
هذا النص يوضح لنــا نــوع الشــيء المرهــون، الــذي يجــوز التعامــل فيــه، ورهنــه رهنــا رســميا.   

ر إليــه أعــاله، نســتخلص شــروط المرهــون الــذي يجــب أن يكــون ومــن خــالل الــنص القــانوني المشــا
 محال للرهن الرسمي.

  أن يكون عقارًا . – 1

  أن يكون مما يصلح التعامل فيه، وبيعه بالمزاد العلني . -2

  أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً.- 3
  .أن يكون موجودًا وقت إبرام الرهن -4       

  أن يكون عقارا -1

ن يكــون محــال أالمنقــول فــال يصــح اســتقالال  ارســمي إال علــى عقــار, أمــالــرهن ال عال يقــ  
كيــة المنقــول، وحــق االنتفــاع ملللرهن الرسمي, وعلى ذلك، ال يصح رهــن األمــوال المنقولــة, كحــق 

     به, فال يجوز رهن سيارة أو ساعة، أو ثالجة، مهما كانت ثمينة رهنا رسميا.

مــدني الجزائــري. يتضــح أن المشــرع يــنص علــى ) مــن القــانون ال 886من منطوق (المــادة     
بــالمزاد. والواقــع أنــه يكفــي أن يــنص  هشرطين مستقلين وهما: جواز التعامــل فــي العقــار، وجــواز بيعــ

   )1(على الشرط الثاني؛ ألن جواز بيع العقار بالمزاد العلني يستلزم جواز التعامل فيه.

ــــتثنا ــا مـــــا اسـ ــى  هأمـــ ــمي، علـــ ــــرهن الرســـ ــانون فـــــي ورد الـ ــرا القـــ ـــو نظـــ بعـــــض المنقـــــوالت، هــ
  قيمة اقتصادية عالية شبيهة بالعقار.  تلخصوصيتها، وذاتيتها التي تسمح لها بذلك. كونها ذا

واألصل أنه ال يجوز رهــن المنقــول رهنــا رســميا، مــا لــم يــنص القــانون علــى خــالف ذلــك.   
وغيرهــا. و ال  ال يصــح رهــن المنقــوالت الماديــة، كالســيارات والســفن العائمــة قوبنــاء علــى مــا ســب

  الديون باعتبارها حقوقا منقولة. ال يصح أن تكون محال للرهن الرسمي. 
                                                           

 .60، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يأنو العمر وس – )1(
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كذلك حق المستأجر هــو مجــرد حــق شخصــي، ال يــرد عليــه الــرهن الرســمي، وأيضــا حــق   
المستحق في الوقف يعتبر مجرد حق شخصي، رغــم أن المــال الموقــوف عقــار. وحقــوق الملكيــة 

لك ألن تكــون محــال للــرهن رســمي.فإذا ورد الــرهن الرســمي علــى األدبيــة، والفنيــة، ال تصــلح كــذ
  )2(عليه، كان الرهن باطال بطالنا مطلقا. صمنقول غير منصو 

والعقار بالتخصيص ال يرد عليه الرهن الرسمي منفصال عــن العقــار المتصــل بــه؛ ألنــه يصــبح          
  أن تكون محال للرهن الرسمي. حوالمنقوالت ال تصل )3(منقوال،

والحكمة في قصر الرهن الرسمي على العقار، أن هذا الرهن يمس مصالح الغيــر، ويهــدد      
، ميزة التقدم على الدائنين العاديين من جهة، وميــزة التتبــع فــي نحقوقهم؛ ألنه يخول الدائن المرته

  مواجهة الخلف الخاص، من جهة أخرى. فتنصرف آثار الرهن في الحقيقة إلى الغير.

  :صالحية المنقوالت، أن تكون محال للرهن الرسمي، عائد لسببين اثنين والواقع أن عدم

بســبب تطبيــق  ،أحــدهما: إن حــق التتبــع الــذي يخولــه القــانون للــدائن المــرتهن، يتعطــل فــي المنقــول
، ومؤداها أن من حاز منقــوال بحســن نيــة، وســبب صــحيح، ةقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكي

  لقيود والتبعات.يكسب ملكيته خالصة من ا

: إن الــرهن الرســمي، يقتضــي شــهره حتــى ينفــذ فــي مواجهــة الغيــر، و المنقــوالت بوجــه عــام ال انيــاث
مكــان  نظرا لكثرتها، وتماثلها، وسرعة انتقالها، من يد إلــى أخــرى، ومــن ،تخضع لنظام معين للشهر

   )4(إلى مكان.

ــوالت و ر  إال  ــأنها ت نصــــوص خاصــــةدأن هنـــاك منقــ ــ بشــ ــا رســــمياتجيــــز رهنهــ وهــــي  ،ا رهنــ
رمضــان  20الموافــق  1975/ 9/ 26المــؤرخ فــي  59/ 75المحال التجارية فقد أجاز األمر رقم 

                                                           
)2(

  .353ص, 10، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  عبد الرزاق - 

  .51-50ص 4، جالوافي في شرح القانون المدني، سسليمان مر ق  

  .61، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يأنو العمر وس -)3(
 .1993، الدار اجلامعة بريوت 74 ص، ، القانون البحريمصطفى كمال طه –)4(
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كمــا   )1(., وبين اإلجراءات التي تتبع في ذلكل و المتممالمتضمن القانون التجاري المعد 1395
لملكيــة, فرهنــه للقاعــدة التــي تقضــي بــأن الحيــازة فــي المنقــول ســند ا عأن المحل التجــاري ال يخضــ

ـــى المحــــل  ــــد الــــرهن الرســــمي علـ ـــأهم فوائ ــي تــــذهب بـ ــميا، ال يعرضــــه لهــــذه القاعــــدة التــ ــــا رســ رهن
  )2(.التجاري

طبيعي أن يشمل الرهن العناصر األساسية للمؤسسة، التي تدخل فــي تكوينهــا. وهــو ومن ال     
  عنصر الزبائن، وتلك األشياء التي تساعد على اجتذاب هؤالء.

أن يــرهن فــي المحــل التجــاري. فــي األمــر رقــم  بالمشــرع مــا يجــ ح، فقــد أوضــومهما يكن      
ــازىال يجـــوز أن يشــــمل الـــرهن  «:119المــــادة  وبالتحديـــدفي26/9/1975المـــؤرخ فــــي 59  الحيــ

 ،والحــق فــي اإلجــارة ،واالســم التجــاري ،لــه إال عنــوان المحــل للمحــل التجــاري مــن األجــزاء التابعــة
واآلالت التــي تســتعمل فــي اســتغالل  ،والمعــدات ،األثــاث التجــاريو  ،والشــهرة التجاريــة ،والزبــائن
 ،أو التجــارة والرســوم والنمــاذج الصــناعية ،والــرخص وعالمــات الصــنع ،وبــراءات االختــراع ،المحــل

 اتإن الشـــهاد أو التقنيـــة المرتبطـــة بـــه. و ،وعلـــى وجـــه العمـــوم حقـــوق الملكيـــة الصـــناعية واألدبيـــة
والشــاملة للبــراءة المنطبقــة، عليهــا تتبــع مصــير هــذه البــراءة وتكــون  ،اإلضــافية الصــادرة بعــد الــرهن

 جزءا من الرهن المنشأ.

فإنــه ال يكــون شــامال إال  ،وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الــرهن
 .والزبائن والشهرة التجارية ،والحق في اإلجارة ،واالسم التجاري ،العنوان

علــى المحــل التجــاري وفروعــه، فيجــب تعيــين هــذه األخيــرة ببيــان  الحيــازىرهن وإذا احتوى ال      
  .»وجه الدقة ىمركزها عل

، وبصــفة عامــة علــى أمــوال قــروض ىيجــوز للتــاجر اســتعمال المحــل التجــاري للحصــول علــ
المشـــرع رهـــن المحـــل  زأجـــا ،ةوعلـــى غـــرار أغلبيـــة التشـــريعات األجنبيـــ التجاريـــة. هيســـير بهـــا شـــؤون

) مــن القــانون التجــاري 118/1ن نقل حيازته إلى الدائن المــرتهن، حيــث تــنص ( المــادةالتجاري دو 
ــروط  «الجزائــــري، علــــى أنــــه: ـــة لغيــــر الشــ ــرهن الحيــــازي للمحــــالت التجاريــــة، دون حاجـ يجــــوز الــ

ومــن ثــم يظهــر جليــا أن الــرهن الحيــازي للمحــل . »المقــررة بموجــب األحكــام التاليــة تواإلجــراءا
                                                           

العناصــر املاديــة, عناصــر معنويــة مثــل باإلضــافة إىل إذ تشــمل إن احملال التجارية ال تعترب منقوال ماديا, بــل هــي منقــول معنــوي  -)1(
  من القانون التجاري اجلزائري. 119ينظر املادة  االسم التجاري والسمعة التجارية والعمالء.

    .350 ص, 10، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  عبد الرزاق -)2(
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ويخضــع الــرهن الحيــازى للمحــل التجــاري ألحكــام خاصــة  .)3(ون نزع الحيازةالتجاري يعتبر رهنا د
  . من القانون التجاري الجزائري122إلى 118، نصت عليها الموادهب

   .حصري دالوارد في القانون، للعناصر التي يمكن أن يشملها الرهن، هو تعدا دوهذا التعدا

)، 119سة التجارية، المذكورة فــي (المــادة إال أن ثمة سؤال يطرح بشأن العناصر الجوهرية للمؤس
  الفرقاء في العقد استبعاد بعض هذه العناصر، وعدم شمولها بعقد الرهن ؟ دويتعلق إذا ما أرا

و الجواب على السؤال المطروح، يفضي إلى القول: أنه يعــود إلــى محــاكم األســاس تقــدير 
مــا لقيــام المؤسســة التجاريــة، بحســب كــان الز   االعناصــر الجوهريــة، ومــا إذ هأهمية كل عنصر من هذ

  ظروف هذه األخيرة.

وعليــه، يكــون اتفــاق الطــرفين علــى اســتبعاد بعــض هــذه العناصــر جــائزا، إذا اعتبرتهــا المحــاكم غيــر 
  .)1(جوهرية بالنسبة لمؤسسة معينة

واآلن لنفــرض أنــه بعـــد إتمــام عقـــد الــرهن، وتحديــد العناصـــر التــي يشـــملها، أضــيفت إلـــى     
ري عناصر أخرى. فهل تعتبر هــذه العناصــر الجديــدة المضــافة داخلــة حتمــا فــي نطــاق المحل التجا

  الرهن ؟.

وإن الشــهادات  «بقولهــا: تجــاري جزائــري) 119/2جــاءت اإلجابــة صــريحة فــي نــص (المــادة 
اإلضافية، الصــادرة بعــد الــرهن، والشــاملة للبــراءة المنطبقــة عليهــا، تتبــع مصــير هــذه البــراءة، وتكــون 

  .»لرهن المنشأجزءا من ا

ذلــك نـــص  دإدراج البضـــائع، فــال يمكـــن أن ينصــب عليهـــا الــرهن، وســـن زبيــد أنـــه ال يجــو   
يــأت المشــرع علــى  مالتجــاري الجزائــري، إذ لــ نمــن القــانو  ى)  فــي الفقــرة األولــ 119/1(المــادة 

 المشــرع اإلبقــاء علــى البضــائع حــرة، لصــالح الــدائنين ةاألحكــام، هــو رغبــ هذكرها، والهدف من هــذ

                                                           
  .250، القسم األول، صون التجاري الجزائريالكامل في القان ،فرحة زراوي صاحل -)3(
ــو ز  -)1( ــاس جـــ ـــ فإليـــ ــو عيــ ــر بـــــريوت، ط38، ص2ج المؤسســـــة التجاريـــــة (التمثيـــــل التجـــــاري،،  دأبـــ ــت للنشـــ ، 1، دار برييـــ

1983.  
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وألنها ليست بالعنصر الثابت المحدد، كونهــا  ؛العاديين الذين يعتمدون عليها لدى االئتمان للتاجر
  قابلة للتداول زيادة، ونقصانا، ونوعا.

ي يــد الزبــائن، فــفــي تتبــع البضــائع  هللدائن المــرتهن التمســك بحقــ ز، ال يجو كزيادة على ذل
»ســند الملكيــة الحيــازة فــي المنقــول «حيــث تســري علــى البضــائع قاعــدة

مــن  عال يُمنــ ه. غيــر أنــ)2(
يتعــين علــيهم ســلوك القواعــد المنصــوص عليهــا  هالفرقــاء مــن رهــن البضــائع، إال أنــ ،الناحيــة القانونيــة

  )3()من القانون المدني، بنزع حيازتها. 951صراحة في( المادة 

ق بالمحــل وفي حالة عدم تحديد العناصر المرهونة فــي عقــد الــرهن، وذكــرا أن الــرهن يتعلــ  
الــرهن شــامال إال العناصــر التــي حــددت صــراحة فــي (المــادة  نالتجــاري. ففــي هــذه الحالــة ال يكــو 

ــانون التجــــاري، فــــال يكــــو ) 119/3 شــــامال إال للعنــــوان، واالســــم التجــــاري، والحــــق فــــي  نمــــن القــ
  اإليجار، والعمالء، والشهرة التجارية.

لتــي يشــملها الــرهن، جــاء ليســد والمالحــظ مــن أن تــدخل المشــرع فــي تحديــد العناصــر، ا 
ــر  ــي يمتنــــع فيهــــا الفرقــــاء عــــن تحديــــد العناصــ ــي الحالــــة التــ ــن ســــكوته، فــ ــأ عــ فراغــــا يمكــــن أن ينشــ

  )1(الجوهرية. إال أنه لم يكن آمرا في نصه وتحديده للعناصر.

المتضمن  80-76كذلك يجوز الرهن الرسمي الوارد على السفن بموجب األمر الصادر       
ويمكن رهن السفينة، حتى وإن كانت في طور اإلنشاء ولم تكمــل بعــد،  الجزائري، يالقانون البحر 

                                                           
  .258، القسم األول، صالكامل في القانون التجاري الجزائري ،ينظر: فرحة زراوي صاحل -)2( 

، القــانون التجــاري، زأمحــد حممــد حمــر  .42، ص2ج المؤسســة التجاريــة (التمثيــل التجــاري)، ، دأبــو عيــ فإلياس جــو ز        
 .369ص

ينبغـــي علـــى « املعـــدل واملـــتمم. المتضـــمن القـــانون المـــدني 26/9/1975املـــؤرخ  58/75األمـــر رقـــم مـــن  951املـــادة  -)3( 
  دان لتسليمه.الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الدائن أو إىل الشخص الذي عينه املتعاق

 »ويسري على االلتزام بتسليم الشيء املرهون أحكام االلتزام بتسليم الشيء املبيع   

 
 .39، ص2ج المؤسسة التجارية (التمثيل التجاري)،،  دأبو عي فينظر:  إلياس جو ز  ) 1(
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إذا اكتملت خرائطها، ورسومها، وكــان االتفــاق علــى إكمالهــا واضــح ال لــبس فيــه، وقــد نصــت علــى 
  )2()من القانون البحري.56و55ذلك، المادتان (

رهن ال يكون صحيحا، إال و الرهن يكون منصبا على كل السفينة، أو جزء منها، إال أن ال  
إذا كان يشمل هيكل السفينة، وجميع توابعهــا باســتثناء حمولتهــا، وقــد تشــمل اآلالت، والمعــدات، 

  واألجهزة وغيرها إذا اتفق الفرقاء على ذلك.

ــدات التــــي  اأمــــ    ــد البنــــاء، فيشــــمل الــــرهن المــــواد، واآلالت، والمعــ ــت الســــفينة قيــ إذا كانــ
من القانون البحري  58لتي سوف تدخل في تركيب السفينة(المادة تحتوي عليها أقسام الورش، وا

ــفن  عألنهــــا ال تخضــــالجزائــــري)؛  ــع لهــــا نظــــام رهــــن الســ ــازة المنقــــول, ويمكــــن أن يوضــ ــدة حيــ لقاعــ
  وشهرها.

وعلــى غــرار نظــام رهــن الســفن البحريــة عــرف نظــام رهــن الســفن النهريــة، ورهــن الطــائرات (اتفاقيــة  
ــدائرة . حيــــث يــــ)3() 1948جنيــــف ســــنة  ــون فــــي ســــجل خــــاص بــــذلك، فــــي الــ تم شــــهر هــــذه الرهــ

  المتواجد بها العين المرهونة.

بعــض الحقــوق العينيــة العقاريــة، شــريطة أن يكــون تابعــا للعقــار على وقد يقع الرهن الرسمي 
فيجوز رهن العقار رهنا رسميا، سواء كان هذا الشــيء المرهــون هــو حــق ملكيــة  ,هالمرهون، ال وحد
      )4(.رض أو ملكية منزل, أو حق انتفاعأة في عقار، كملكي

    

                                                           
 »تكون قيد اإل نشاء وميكن رهن السفينة عندما «املتضمن القانون البحري:  80-76من األمر رقم  56من املادة-)2(
...(د) الــرهن وكــل حــق آخــر مشــابه  « : تنص املادة األوىل من االتفاقيــة علــى أن الــدول املتعاقــدة تعــرتف ب:تفافية جنيف –)3(

  على طائرة ينشأ اتفاقا ضمانا للوفاء بدين، وبشرط أن تكون هذه احلقوق:
القــانون ام للدولــة الــيت ســجلت فيهــا الطــائرة.  (حممــد فريــد العــريين, القيد يف السجل الع  -أن تتفق مع القانون الوطين للدول,  -

  ).186، صالجوي
:هم من احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن حق امللكية وهــو حــق عيــين باســتعمال شــيء خيــص الغــري، وبــالتمتع حق االنتفاع -)4(

حبه، وإذا مل ينته أجله قبل الوفاة. وقــد أجــاز املشــرع به ولكنه ال مينحه حق التصرف الذي يبقى للمالك، وينتهي حتما مبوت صا
 )  854 -844املواد  القانون المدني الجزائريلصاحب حق االنتفاع أن ينشأ رهنا عليه( 
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يشــمل الــرهن فــي هــذه الحالــة، مــا أحدثــه المحتكــر مــن  و )1(ويجوز رهن حق المحتكر أي الحكــر
  ال وحده.  قبناء وغرس.  ويجوز رهن حق االرتفاق، ولكن تبعا للعقار المر تف

نهــا مــن الحقــوق ذات أل ؛رهنهــا زأمــا بالنســبة لحقــوق االســتعمال، والســكنى فإنــه ال يجــو   
  )2(.الحجز عليها، أو بيعها بالمزاد العلني زالصبغة الشخصية، التي ال يجو 

   أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني يجب -2

أنــه  « لقــد وجــه بعــض شــراح القــانون المــدني المصــري، نقــدا لهــذا الشــرط األخيــر بقــولهم:     
وافر شــروط صــحة بيعــه بــالمزاد العلنــي؛ ألن جــواز بيعــه بــالمزاد العلنــي كان يكفي النص علــى أن تتــ

  . )3(»يقتضي بالضرورة جواز التعامل فيه

ــارات التـــي تعتبـــر مـــن األمـــوال العامـــة، وال رهـــن صتطبيقـــاً لهـــذا الـــن     ، فـــال يجـــوز رهـــن العقـ
 )4(االرتفـــاقالعقـــارات الموقوفـــة؛ ألن هـــذه وتلـــك ال يجـــوز التعامـــل فيهـــا، كمـــا ال يجـــوز رهـــن حـــق 

ال يجــوز بيعــه بــالمزاد مســتقالً  همستقًال عن العقار المقرر االرتفاق لمصلحة (العقار المخدوم)؛ ألن
  عن العقار، وال يجوز رهن حق االستعمال أو السكنى.

أما بالنسبة للعقار المشروط عدم التصــرف فيــه، فقــد ورد فــي المــذكرة اإليضــاحية للقــانون     
  يجوز رهنه، وإلى هذا ذهب بعض رجال القانون. المدني المصري، أنه ال

                                                           
: وهـــو حــق عيـــين علــى عقــار، وجيـــوز للمحتكــر أن يـــرهن حقــه رهنــا رمسيـــا. للمحتكــر حـــق القــرار علـــى األرض حــق الُحْكــر –)1(

اء أو غــراس عليهــا. إال أنــه ينبغــي مالحظــة أن احلكــر حــق موقــوت بطبيعتــه. وبانتهــاء احلكــر ينقضــي الــرهن ه مــن بنــؤ وميلك ما ينشــ
، المـــدخل إلـــى نظريـــة االلتـــزامو مصـــطفى أمحـــد الزرقـــا، .206، صالعامـــة لالئتمـــان النظريـــةبالتبعيـــة ( حممـــد حســـني منصـــور، 

 .)52ص
)2(

    .206، ص نظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -
)3(

 .59، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يالعمر وسر أنو  ينظر: –
مفــروض علــى عقــار معــني ملنفعــة عقــار جــار يف ملكيــة شــخص غــري مالــك للعقــار األول، ويقــوم هــذا  قهــو حــ حق اإلرتفاق –)4(

ــه احلـــق، أو ــروض عليـ ــار املفـ ــرفية يف العقـ ــال تصـ ــرة أعمـ ــر مباشـ ــا بتخويـــل شـــخص آخـ ــق إمـ ــار مـــن  احلـ ــان صـــاحب ذالـــك العقـ حبرمـ
 )40،صعقود استثمار األراضي الزراعيةاستعمال بعض حقوقه.( حسن حممد الرافعي،
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لكن هناك من يفضل رأيًا آخر وهو لــبعض الشــراح وهــو:  يجــب أن ينظــر فيــه إلــى الغــرض     
  فإنه يقع صحيحاً.    )5(من تقرير المنع من التصرف، فإذا كان الرهن ال يتعارض مع الغرض،

ــادة      ـــة مــــن (المــ ـــن القــــا886/2هــــذا وتقــــرر الفقــــرة الثانيـ ـــدأ ) مـ نون المــــدني الجزائــــري. مبـ
تخصيص الرهن، الذي يعتبر وجوبا أن يكون العقار المرهــون معينــا بالــذات تعيينــا دقيقــا، مــن حيــث 
طبيعته، وموقعه، وأن يرد هذا التعين إما في عقد الرهن ذاته، أو فــي عقــد رســمي الحــق، و إال وقــع 

ار المرهــون ممــا يصــح التعامــل فيــه وبيعــه ويجب أن يكــون العقــ« الرهن باطال بطالنًا مطلقاً. بقولها:
بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعتــه وموقعــه، وأن يــرد هــذا التعيــين 

  »إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي الحق، وإال كان الرهن باطال

ي يعتبـــر مـــن أهـــم كمـــا يقـــرر الـــنص، بالنســـبة للعقـــار المرهـــون مبـــدأ تخصـــيص الـــرهن، الـــذ    
أن الهدف من الرهن، يتمثل فــي تمكــين  والمقصد من ذلك ه والمبادئ في نظام الرهن الرسمي. 

الدائن المرتهن من بيع العقار المرهون، إذا ما تقــاعس المــدين عــن الوفــاء بالــدين اختيــارا, ليحصــل 
  على حقه من ثمنه جبرا.

صــرف تز رهن العقار المشــروط عــدم الوال يجو قف، وبناء على ما تقدم فال يجوز رهن الو 
محافظــة علــى النظــام ال ،  مــن أجــلالتعامــل فيــه زفيــه, واألمــوال العموميــة, وال يجــوز رهــن مــاال يجــو 

  )1(.، كرهن العقار المستعمل للمقامرة أو الدعارةالعامة واألدب ،العام

  ثانيا: تعيين العقار المرھون من حيث طبيعته وموقعه

ــ رهن، أن يكــون العقــار المرهــون معينــا تعيينــا دقيقــا، مــن حيــث تقتضــي قاعــدة تخصــيص ال
الطبيعة، والموقــع، وجــاء التركيــز علــى هــذين العنصــرين المهمــين، حتــى ال يــدع مجــاال لاللتبــاس بمــا 

  يماثله من األشياء.

  تعيين طبيعة العقار المرھون -1

                                                           
  .59، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يالعمر وسر ينظر: أنو  -)5(
)1(

. وحممـــد حســـني 352 -353ص  10، جالجديــد شـــرح القــانون المـــدني يفــ طالوســي الســـنهوري،عبـــد الـــرزاق ينظــر:  -
 207و 206، ص النظرية العامة لالئتمانمنصور، 
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ديــا، أو مصــنع، أو وهــو ذكــر مــا إذا كــان أرضــا، أو منــزال، أو نا ،و معنــى هــذا، أي الطبيعــة
  غير ذلك من العقارات.  

أم أرضــا زراعيــة, كمــا يقتضــي هــذا  ،أرضــا فهــل هــي أرض فضــاء مخصصــة للبنــاء وإذا كــان
رى التــي تجعــل هــذا التعيــين نافيــا خــالتعيــين تحديــد مســاحة العقــار المرهــون، وحــدوده، وأوصــافه األ

ن واردا على حق الملكية الّتامة، أو وكذلك يجب أن يشتمل التعيين على ما إذا كان الره للجهالة,
  . أو حق االنتفاع  )2(على ملكية الرقبة

    تحديد موقع العقار المرھون -2

تحديــد الموقـــع يكـــون بتحديــد الجهـــة التـــي يوجــد بهـــا العقـــار, وموقــع العقـــار فـــي هـــذه  إن
يــة، فيجــب الجهة، وما يحده من عقارات أخرى مجــاورة. فــإذا كــان العقــار المرهــون مــثال أرضــا زراع

ذكر البلدة، واسم الحوض ورقم القطعة، وحدود األرض, وإذا كان العقــار فــي المبــاني، فيبــين اســم 
   البلدة، والشارع ورقم المنزل.

أن يشتمل التخصيص على بيان كافي ونافيا للجهالة. وهذه المسألة متروكة لتقدير يجب و 
 نإال إذا كان م ،بب عدم التخصيصله الحكم ببطالن الرهن بس زبحيث ال يجو  ،قاضي الموضوع

    )1(.ار الشك حول تحديد وتعيين العقار المرهونثالبيانات، أو الخطأ فيها أن ينقص في  نأش

ن أل ؛ويجب أن يحدد العقار في نفس عقد الرهن الرسمي, وال يكفــي التحديــد فــي القيــد  
رهــون فــي نفــس العقــد، وجــب الشــئ الم ددحــالقيد يفيد الغير، وال شــأن لــه بــنفس العقــد, فــإذا لــم ي

فيكون العقــد الرســمي مشــتمال  ،وتعتبر هذه الورقة ملحقا للعقد الرسمي ،إلحاق العقد بورقة أخرى
ألن هـــذا  ؛وجـــزاء عــدم التحديـــد علــى الوجـــه الــذي ســبق بيانـــه هــو الـــبطالن المطلــق ،علــى ورقتــين

                                                           
والرقبــة مــن الرتقــب، إذ كــل منهمــا يرتقــب مــوت صــاحبه أو مــن الرقبــة أي جعلــت هــده الرقبــة رقــىب لــك. ومــن   حــق الرقبــة: –)2(

، 1، طنوت، لبنــا، دار الكتــب العلميــة، بــري 221ص 5، جالبحــر الزخــارمعاــا كــالعمرى. ينظــر: أمحــد بــن حيــي بــن املرتضــى، 
  .م2001 -هـ1422

  .207، ص النظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -)1(
  .308، صالتأمينات الشخصية والعينيةو أبو السعود،  -     
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دأ جــوهري، ال ومبــدأ تخصــيص الــرهن مبــ ،التحديــد الــدقيق هــو أصــل مــن أصــول تخصــيص الــرهن
  )2(.بدونه الرهن ميقو 

وال يجــوز إغفــال هــذا التحديــد الــدقيق فــي عقــد الــرهن الرســمي أو فــي ملحقــه، وال يجــزئ 
ذكره في القيد إذ ال يقيد الرهن أصال إذا لم يكن العقد صحيحا، ولكــل ذي مصــلحة لــه الحــق أن 

لــدائنون المرتهنــون المتــأخرون يتمسك بالبطالن سواء الــدائن المــرتهن والــراهن وورثــة كــل منهمــا، وا
  .رفي المرتبة، وكذا الحائز للعقا

وجـــاء فـــي الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، أن عقـــد الـــرهن الرســـمي الباطـــل، 
يتضمن وعدا صحيحا بعقــد رهــن الرســمي آخــر، فــإذا نكــل الــراهن ولــم يقــم بــه، َحــقَ◌ للمــرتهن أن 

   )3(لب بالوفاء، ويفقد الراهن سعة األجل.يفسر هذا التلكؤ بأنه إخالل بالوعد، فيطا

����ت  :��
��
���ر ا
�	ه�ن
 ا

يلحق بالعقار المرهون، فيكون مرهونا مثله في الدين، دون حاجة إلى ذكره في العقد. كــل     
كــان للعقــار المرهــون حقــوق   اما يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر عقار، و ذلك مثل ما إذ

ذلـــك أيضـــا، العقـــارات بالتخصـــيص التـــي أعـــدها المالـــك لخدمـــة العقـــار. ســـواء   ، ومثـــل)4(االرتفـــاق
كانت معدة قبل الرهن أو أعدت بعده. وكذا ما ُأْدِخَل علــى العقــار، ولــو بعــد الــرهن مــن تحســينات 
مهما زادت في قيمتها، وما أقيم من منشآت تعــود بالمنفعــة علــى المالــك. باإلضــافة إذا أقــام مالــك 

   )5(قيمته االقتصادية. ترض المرهونة بناء، فإن الرهن يشمله مهما بلغالعقار على األ

                                                           
       355 -354ص  10، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق  -)2(
 .    355ص  10، جالمرجع نفسهالسنهوري عبد الرزاق  -)3(
 منه. صوال تنق راليت تكون للعقار املرهون أي اليت تضيف لقيمة العقا ةويقصد ا حقوق االرتفاق اإلجيابي –)4(
)5(

 .359 -356ص  10ج الجديد، الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري،عبد الرزاق  -



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 122  

، مرتبطــة بالعقــار تمــام رأن حقــوق االرتفــاق والــرهن، وحــق االمتيــاز علــى العقــا«والقاعــدة فــي هــذا: 
  )6(»االرتباط

، فـــإن الـــرهن )1(وإن أقـــام الغيـــر بنـــاء علـــى أرض مرهونـــة، وملـــك الـــراهن البنـــاء بااللتصـــاق    
ناء. وتطبيقا لما تقدم إذا كان المرهون هو حق الرقبة، ثم حق االنتفاع إلى المالك. شمل يشمل الب

  الرهن حق االنتفاع باعتباره تابعا لحق الرقبة، مع مراعاة حقوق الغير.

كمــا لــو كــان حــق االنتفــاع نفســه مرهونــا، واشــتراه مالــك الرقبــة المرهونــة، فــإن الــرهن علــى       
  ، ولكنه يتأخر على الرهن الذي رتبه على حق االنتفاع من قبل.الرقبة يشمل حق االنتفاع

وكذلك األمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان للغير حقوقا عليهــا، فــإن الــرهن الــذي      
يمتــد إلــى هــذه الملحقــات، ال يــؤثر فــي هــذه الحقــوق المرهونــة. وإذا كــان للغيــر حقوقــا عليهــا فــإن 

  )2(ات، ال يؤثر في هذه الحقوق.الرهن الذي يمتد إلى هذه الملحق

فلو اشترى مالك األرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها، وخصصها لخدمة األرض، فــإن      
الرهن يشملها، ولكنه يتأخر عن امتيــاز بــائع المواشــي. ويقصــد المشــرع بــالنص علــى شــمول الــرهن 

جزائــري، الــذي تفصــح )مــن القــانون المــدني ال 887الرســمي للتحســينات واإلنشــاءات فــي (المــادة 

يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار المرهــون التــي تعتبــر عقــارا، ويشــمل بوجــه خــاص حقــوق  «:بقولهــا
وكافة التحسينات واإلنشاءات التي تعــود بالمنفعــة علــى المالــك،  ،والعقارات بالتخصيص االرتفاق،

والمهندســين  ،لينمــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك، مــع عــدم اإلخــالل بامتيــاز المبــالغ المســتحقة للمقــاو 
  ».997المنصوص عليه في المادة  ،المعماريين

                                                           
 .414ص 1قوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي) م(بني ال المقارنات التشريعيةسيد عبد اهللا بن احلسني  -  )6(

  
األرض الــيت تتكــون مــن «عــن االلتصــاق بالعقــار إذ وصــفته بقوهلــا:  القــانون المــدني الجزائــريمــن  778لقــد عــربت املــادة  -)1(

 »طمي جيلبه النهر بطريقة تدرجيية غري حمسوسة.
)2(

 .362- 359ص  10، جديدالج الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوريعبد الرزاق  -
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يقصد بها اإلضافات التي تتصل بالعقار، بفعل الطبيعة كااللتصاق، أو عمل اإلنسان. هذه       
التحسينات واإلنشاءات تلحق بالعقار المرهــون، أيــا كانــت قيمتهــا، أي حتــى ولــو كانــت قيمتهــا فــي 

  لمرهون ابتدًأ.ذاتها تزيد عن قيمة العقار ا

لكــن يشـــترط إللحــاق هـــذه التحســـينات، واإلنشــاءات بالعقـــار المرهــون، أن تعـــود منفعتهـــا     
علــى المالــك، وال يقصــد هنــا الزيــادة المعنويــة، أي زيــادة القيمــة، مثــل عمــل شــارع أو نحــوه، إذ ال 

   شك أن الدائن يفيد منها كما يضار بنقص القيمة.

مادية التي تحصل في العقار المرهون، كإنشاء بناء، أو غراس وإنما المقصود هو الزيادة ال    
كطمــي   ،والــرهن يشــمل التحســينات و اإلنشــاءات ســواء حــدث بفعــل الطبيعــة .في األرض المرهونــة

النهر أو نتيجة عمل اإلنسان كإقامة بناء جديد، أو إضافة طابق إلى البناء القــائم، أو زرع نخيــل أو 
  .أشجار باألرض المرهونة

فيشمل الرهن هذه الملحقات مهما كانــت قيمتهــا مرتفعــة، بالنســبة إلــى قيمــة العقــار ذاتــه،           
ألف  20ألف دينار جزائري، على أرض مرهونة تساوي  100فلو أن شخصا أقام بناء يوازي قيمته 

ة لهــا، دينار جزائري فإن الرهن يشمله إذا كان البناء يعتبر ملحقا باألرض، مهما كانت قيمته بالنســب
إذا كانت ملك لمالك األرض، ولــو لــم يكــن هــو الــذي أقامهــا، إال إذا اســتثنت ملكيــة المبــاني ببنــد 

  في العقد لمن أقامها، كمستأجر، أو منتفع، فال تلحق باألرض، وال يمتد إليها الرهن.

كمــا أن امتــداد الــرهن إلــى التحســينات و اإلنشــاءات، ال يخــل بامتيــاز المبــالغ المســتحقة     
ـــه فــــي( المــــادة لل ) مــــن القــــانون المــــدني 997مقــــاولين والمهندســــين المعمــــاريين، المنصــــوص عليـ

  الجزائري.

ــــينات أو      ـــذا التحســ ــــات، وكـــ ـــــامال للملحقــ ــــه شـ ــرهن، تجعلــ ــــاء الــــ والقواعــــــد المتعلقــــــة بوعــ
أن هذا االشــتمال ال يتعلــق بالنظــام العــام، بــل يجــوز كمــا نــص صــراحة فــي (المــادة  ااإلنشاءات، كم

القــانون المــدني الجزائــري، االتفــاق علــى أن ال يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار المرهــون، مــن  )887
  وال يمتد إلى اإلنشاءات التي تطرأ عليه.
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)مـــدني جزائـــري، هـــو مـــن األحكـــام المكملـــة 887ويالحــظ فـــي النهايـــة، أن حكـــم (المـــادة     
) مــن القــانون 887ادة إلرادة ذوي الشأن، ولمن يدعي وجود هذا االتفاق عــبء إثباتــه. ونــص (المــ

المــدني الجزائــري. ال يتضــمن قاعــدة آمــرة، متعلقــة بتحديــد مــا يشــمله الــرهن مــن ملحقــات العقــار, 
وإنمــا هــو نــص مكمــل ال يطبــق حكمــه، إال إذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق مــا بــين المتعاقــدين فــي هــذا 

التــي تقضــي بــأن  الشأن، وهذه الملحقــات يشــترط أن تكــون ممــا يعتبــر عقــارا، وذلــك طبقــا للقاعــدة
  الرهن الرسمي ال يرد إال على عقار. 

ال يمتــد الــرهن إلــى المنقــوالت، التــي ال تعتبــر عقــار بالتخصــيص كالســـيارات  كوعلــى ذلــ    
المخصصــة لركــوب الــراهن، وأثــاث المنــزل الــذي يســكنه، فهــذه وتلــك ال تعتبــر عقــار وال يشــملها 

  هن من عقارات مجاورة للعقار المرهون.الرهن، كما ال يمتد الرهن إلى ما قد يمتلكه الرا

والمالحظ أنه إذا تعين العقار المرهون، فإن الرهن الــوارد عليــه يمتــد إلــى ملحقاتــه، بحكــم 
   القانون دون حاجة إلى اتفاق صريح بين المتعاقدين

  الفرع الثاني: تخصيص الرھن الرسمي من حيث الدين المضمون 

هــذا االلتــزام صــحيحا،  أإال إذا نشــ ملمضمون به, فهو ال يقــو األصلي ا يتبع الرهن االلتزام        
ويــرتبط مصــيره بمصــير االلتــزام، مــن حيــث الــبطالن أو االنقضــاء, إال أنــه يجــوز لألطــراف فــي حالــة 
انقضاء الرهن، بأية طريقة من طرق االنقضــاء, أن يتفقــوا علــى بقــاء الــرهن لضــمان ديــن جديــد يحــل 

  )1(.محل الدين المضمون المنقضي

الــرهن  ال ينفصــل «:بقولهــا ) مــن القــانون المــدني الجزائــري.1/ 893وفــي هــذا نصــت (المــادة       
  .»في صحته وانقضائه, مالم ينص القانون على غير ذلك لهبل يكون تباعا عن الدين المضمون,

                                                           
)1(

  .199، صالنظرية العامة االئتمانينظر حممد حسني منصور،  -

  .222، صالعسرة المادية بين الشريعة والقانونحسن حممد الرفاعي،  -   
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الرهن قائما لضمان دين جديد، فإنه يترتب على ذلك، تبعية  اأن يبقو  ءوإذا اصطلح الفرقا
فال توجد قبــل ، )2(تتبع الدعوى الشخصية  ،)1(الرهن لدعوى الّدْين, أي أن الدعوة العينية  دعوى

 ،بعد انقضاءها, وال تثور أي صعوبة إذا كان الراهن هو نفس المــدين وهــو الغالــب قىقيامها، وال تب
    .الدائن في مواجهته اين, إذ يباشر هميعليه في كلتا الدعو  ىوبالتالي يكون هو المدع

إال أنــه قــد يكــون الــراهن شخصــا أخــر غيــر المــدين (الكفيــل العينــي), هنــا تنفصــل دعــوى       
وتبقــى نفــس  ،والثانيــة علــى الكفيــل العينــي ،فــاألولى ترفــع علــى المــدين ،الــّدْين، عــن دعــوى الــرهن

الدفوع التي يتمسك بها المدين جائزة ألن يتمسك بها الكفيل العيني، إلى جانب الدفوع الخاصــة 
  )3(.هب

  كيفية تحديد الدين المضمون :�أو

ألنـــه هـــو األصـــل، وتكتســـب أهميـــة  ؛تحديـــد الـــدين المضـــمون يعتبـــر مـــن األهميـــة بمكـــان   
جـــاء نـــص القـــانون إذن ذا بـــال، وهـــو الـــدين المضـــمون. العقـــارات المرهونـــة إذا كـــان األصـــل المـــؤمّ 

واضــعا لهــا قاعــدة مــن  ،التحديــدأنها ال تحمل قدرا كافيــا مــن  ىمصرحا بديون قد يظن للوهلة األول
فأجاز القانون إجــراء الــرهن علــى ديــن معلــق علــى شــرط، أو مســتقبل، أو احتمــالي. أجل تحديدها. 

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لــدين معلــق علــى «  تنص: ) من القانون المدني الجزائري891(المادة
أو لفــتح  ،ا العتمــاد مفتــوحكمــا يجــوز أن يترتــب ضــمان  ،أو ديــن احتمــالي ،أو ديــن مســتقبل ،شــرط

أو الحد األقصى الــذي ينتهــي  ،على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون ،حساب جار
  » إليه هذا الدين

                                                           
)1(

المصــطلحات دعوى تستهدف إقرار أو محاية حق عيين أصلي أو تبعــي خيــص غالبــا العقار.ابتســام القــرام،  :الدعوى العينية -
  ، قصر الكتاب البليدة .13،صالقانونية

: الصورة الغالبة يف الرهن أن يكون املدين الراهن هــو نفســه املالــك للعقــار املرهــون، ومــع ذلــك فقــد ينقــل الدعوى الشخصية -)2(
شــخص الراهن ملكية العقار املرهون إىل شخص وهذا بدوره ينقلهــا إىل شــخص آخــر هــو احلــائز. ويف هــذه احلالــة يوجــد أكثــر مــن 

  يستطيع أن يرجع عليه. فهناك املدين الراهن، واملالك السابق.
فريجــع علــى الــراهن بــدعوى اإلثــراء بــال ســبب، ويرجــع علــى املالــك الســابق بــدعوى الضــمان. و مــرد ذلــك إىل قــول املشــرع        

ملــدين وعلــى املالــك الســابق للعقــار ولــه يف هــذه احلالــة أن يرجــع بكــل مــا يوفيــه علــى ا«... مــدين جزائــري: 912القــانوين يف املــادة 
 ).261، صالشخصية والعينية التأميناتينظر: مسري تناغو، ». ( املرهون...

  .200، ص النظرية العامة االئتمانينظر حممد حسني منصور، -)3(
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  مفاد النص: 

يجــب أن يكــون الــدين المضــمون محــددا تحديــدا دقيقــا، وال يمنــع مــن أن يكــون تحديــد     
أو دينــا احتماليــاً. كمــا يجــوز أن يترتــب ضــمانا  الدين معلقا علــى شــرط، أو أن يكــون دينــا مســتقبالً،

العتماد مفتوح، أو لفتح حساب جاري، على أن يتحدد في عقد الدين المضــمون فــي الــرهن مبلــغ 
 الدين المضمون، أو الحد األقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. 

ر الثــاني يجب أن يكــون الــدين المضــمون (بــالرهن) محــدد تحديــدا دقيقــا، وهــذا هــو الشــط       
من مبدأ التخصــيص، علــى أن تحديــد الــدين ال يمنــع مــن أن يكــون معلقــا علــى شــرط، أو أن يكــون 

  دينا مستقبال، أو دينا احتماليا.

وتطبيقـــا لـــذلك يجـــوز أن يكـــون الـــدين اعتمـــاد مفتوحـــا، وهـــذا هـــو الـــدين المســـتقبل. أو  
ــب فــــي كــــل حــــال أن  ــالي، ولكــــن يجــ ــدين حســــابا جاريــــا وهــــذا هــــو الــــدين االحتمــ يتحــــدد مبلــــغ الــ

   )1(فإن لم يكن تحديده وجب أن يعين حد أقصى ينتهي إليه. المضمون،

وفي هدا النص القانوني، يتحدث المشرع عن ديون قد يتبادر إلى الــذهن للوهلــة األولــى، 
المســـتقبلة، والـــديون االحتماليـــة، لكنـــه (أي  نأنهـــا ال تحمـــل القـــدر الكـــافي مـــن التحديـــد، كالـــديو 

  قاعدة لتحديدها بتعيين الحد األقصى الذي ينتهي إليه الدين.  المشرع) وضع

وخنلص من ذلك أن الدين املضمون ال بد أن يكون حمددا حتددا كافيا، حىت يكون خمصصا من 
   )2(.ناحيته، وإال كان عقد الرهن باطال لعدم التخصيص

ا لـــدين معـــين, فـــإذا عقـــد الـــرهن يعتبـــر تابعـــا لعقـــد آخـــر, حيـــث ينشـــأ الـــرهن ضـــمانا وتأمينـــو       
ومــن  ،يضــمنه التــابع الــذي أوجب القانون تحديد وتعيين التابع، فإنه يجب أن يتعــين كــذلك األصــل

  هنا جاءت قاعدة الدين المضمون.

                                                           
  .370ص10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري، – )1(

  ، 97ص10ج المدني، الحقوق العينية التبعية في القانون،  يسوينظر: أنور العمر و  -     
 .16، صماذا تعرف عن؟ الرهن الرسمي و الرهن الحيازيفاروق إمساعيل،       

)2(
 370ص10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 127  

وقــد أورد المشــرع القــانوني بعــض الــديون  تحديــدا كافيــا, محــددا فالــدين يجــب أن يكــون      
تحديــد هــذا النــوع  ىوالــدين االحتمــالي ومقتضــ، لالمستقب نكالدي  ،التي تحمل شبهة عدم التحديد

ــانون المـــدني 891مـــن الـــديون هـــو وجـــوب تحديـــد الحـــد األقصـــى الـــذي قررتـــه (المـــادة ــن القـ ) مـ
مبلغ الدين المضمون أو الحد األقصى الذي ...على أن يتحدد في عقد الرهن «الجزائري بقولها:

  .» ينتهي إليه هذا الدين

ــن ا     ــافي مــ ــدر،  ثديــــد، مــــن حيــــحلــــدين يقتضــــي إجــــراء هــــذا التوتحديــــد القــــدر الكــ المصــ
والمقدار، فال يجوز أن يمتد الرهن إلى دين جديد آخر في ذمة المدين، لم يثبت أصله، ومقداره، 

  تحديد الدين المضمون يقتضي مايلي:و  )3(.في عقد الرهن

  تحديد مصدر الدين -1

ولــيس  .ســبب، أو هــو القــانون أو إثــراء بــال ،أو عمل غير مشــروع ،إذا كان المصدر عقدا 
  .من الضروري أن يكون محله مبلغا من النقود, بل يمكن أن يكون عمال، أو امتناعا عن عمل

ن عمل غير مشروع، وتتنــوع الــديون عوقد يكون الدين ناشئا عن عقد قرض، أو تعويض    
  )1(.بتنوع مصادرها

  تحديد مقدار الدين  -2

وســعر تلــك ، تجــا لفوائــد أم الاومــا إذا كــان الــدين نيقتضي تحديد مقدار الــدين المضــمون 
كـــان الـــدين مســـتقبال باعتمـــاد مفتـــوح فـــي بنـــك لـــم يبـــدأ المـــدين   اومتـــى يبـــدأ ســـريانها, وإذ ،الفوائـــد

   أو كان دينا احتماليا كفتح حساب جاري يحتمل أن يكون رصيده دائنا أو مدينا. ،السحب منه

 يالمــدة التــ كوضع حد أقصى لها تنتهي إليــه, وكــذلفإن تحديد مثل هذه الديون، يكون ب        
، مــن ديــون خــالل هــذه المــدة يضــمنه الــرهن أينعقد فيها الدين، صــار واجبــا التقيــد بــذلك. فمــا ينشــ

                                                           
)3(

  309، ص التأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود،  -
 شرح القانون المــدني يالوسيط ف.و عبد الرزاق الســنهوري، 200، صالعامة لالئتمان ةنظري ينظر حممد حسني منصور، -)1(

  309، ص الشخصية والعينية تالتأمينا . أبو السعود،371- 370ص  10، جالجديد
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عن عمل غير مشروع، فيكون تحديد هذا الدين بتحديد العناصــر أ وإذا كان الرهن ضمانا لدين نش
  مكان.بقدر اإل فرو المعروفة لمقدار هذا التعويض، حتى يصير مع

أمـــا عنـــد التســـجيل فـــي القيـــد، فيكـــون التحديـــد بمبلـــغ تقريبـــي ينتهـــي إليـــه الـــدين، وهـــذا    
  )2(.االطالع واالحتجاج به من طرف الغير عالمبلغ هو موض

وتتجلـــى فـــي كـــون  ،ويالحـــظ أن لقاعـــدة تخصـــيص الـــدين المضـــمون بـــالرهن فائـــدة كبيـــرة       
يرمــي إلــى حمايــة مصــالح الــدائنين الــذين يتعــاملون مــع  ،قــدرهتحديــد االلتــزام المضــمون مــن حيــث 

المدين بعد الرهن، فيتسنى للدائن الجديد معرفــة قــدر الــدين المضــمون, وبــذلك يســتطيع أن يقــدر 
وبالتالي إلى أي مدى الزال هــذا العقــار صــالحا  ،نه على العقاراالمدين ائتم ذإلى أي حد قد استنف

  )3(؟ االئتمان حلمن

  دم قابلية الرهن للتجزئة ع :اثاني

عدم قابلة الرهن للتجزئة، هذه الخاصية إنما ترجع لمصلحة الــدائن المــرتهن، رعايــة لهــذه   
المصــلحة، كمــا يجــوز للــدائن المــرتهن بعــد انقضــاء الــرهن أن ينــزل عــن عــدم قابليتــه للتجزئــة؛ ألن 

ابال للتجزئة، بالرغم من أنــه عدم قابلية الرهن للتجزئة من حقه هو، غير أن الدين المضمون يبقى ق
  ولهذا فإن االرتباط بين الرهن، والدين له معنيان. .مضمون برهن رسمي غير قابل للتجزئة

                                                           
)2(-

العســرة الماديــة بــين رفــاعي، حممــد ال .371ص 10، جالوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــدالســنهوري، عبد الرزاق  
 .223، صالشريعة والقانون

)3(
  .310، صالشخصية والعينية تالتأمينا رمضان أبو السعود، -
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  املعىن األول: أن أي جزء من الدين، مضمون بكل العقار املرهون  
  املعىن الثاين: أن أي جزء من العقار والعقارات املرهونة، ضامنة لكل الدين 

ملدين الراهن برهن عقاري يف دين واحد، جاز للدائن املرن أن خيتار عقارا منها فينفــذ فإذا قام ا    
بشــرط  .عليه حبقه كله، حىت ولو أضر هذا االختيار بالدائنني املرنني املتأخرين يف املرتبة علــى هــذا العقــار

لــه مصــلحة مشــروعة يف هــدا  أن ال يكون هذا االختيار بنية اإلضرار بالدائنني املتــأخرين، أو بــأن ال تكــون
   )1(.إال كان متعسفا يف استعمال حقه و ،االختيار

والــرهن الرســمي غيــر قابــل للتجزئــة فــي األصــل فالعقــار المرهــون كلــه، ضــامنا ألداء الــدين     
كــل جــزء مــن العقــار أو العقــارات المرهونــة   «مــن القــانون المــدني الجزائــري:)  892المــادة (كلــه. 

جــزء مــن الــدين مضــمون بالعقــار أو العقــارات المرهونــة كلهــا، مــا لــم يــنص ضــامن لكــل ديــن، وكــل 
  .»القانون أو يقضي االتفاق بغير ذلك

صــريح المــادة يقضــي، أن كــل جــزء مــن العقــار أو العقــارات المرهونــة، ضــامن لكــل الــدين، 
مــثال  ولــو تعــددت العقــارات المرهونــة ضــمانا لــدين واحــد، أو تجــزأت ملكيــة العقــار المرهــون بــالبيع

فال يجوز شطب الرهن عن بعض العقارات المرهونة، أو بعض العقــار  .أو بالميراث ،لعدة أشخاص
بــل يظــل العقــار المرهــون كلــه أو العقــارات كلهــا،  المرهــون، لســداد مــا يقابلــه مــن الــدين المضــمون.

عند  – ضامنة لما بقي من الدين المضمون حتى يتم سداده كله، ويكون للدائن المرتهن الحق كله
أن ينفذ عليها كلها بحقــه، أو يختــار منهــا أي عقــد للتنفيــذ عليــه، طالمــا   –تعدد العقارات المرهونة 

  )2(.كان غير متعسف في ذلك
المــدين بجــزء مــن الــدين. أو أبــرأه الــدائن مــن جــزء منــه, أو  كما ال يشــطب الــرهن إذا وفــىّ 

نقســم الــدين المضــمون بوفــاة الــدائن أنقضــى هــذا الجــزء بــأي طريــق مــن طــرق انقضــاء االلتــزام، أو ا
وقــام بعضــهم  ،أو انقســم عنــد تصــفية التركــة مــثال بــين عــدة مــدينين ،مثال، بــين عــدة دائنــين (كورثــة)

 ،الــدين مــن بســداد نصــيبه مــن الــدين؛ ألن العقــار أو العقــارات المرهونــة تظــل كلهــا ضــامنة لمــا بقــي
  بحيث ال يجوز شطب الرهن إال بعد سداد الدين كله.

دم تجزئة الرهن من حيث العقار المرهون، والدين المضمون، هــو حكــم تقــرر لمصــلحة وع
يجوز للدائن إذ  الدائن المرتهن، حتى يتيسر له استفاء حقه كله، وهو حكم ال يتعلق بالنظام العام.

ل عنه ويقبل تجزئة الرهن، كما لو قبل شطب الرهن عن أحــد العقــارين المرهــونين، تناز المرتهن أن ي

                                                           
 .432ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري،  قعبد الرزا –)1(
)2(

 .102 - 101، ص المدني الحقوق العينية التبعية في القانون،  يأنور العمر وس -
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د سداد نصف الدين مثال، و يجوز االتفاق بين الدائن المرتهن (الورثة)والراهن (أو الورثة) علــى عن
  تجزئة الرهن.
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؛ )1(وقد يتجزأ الرهن بنص خاص يف القانون. كما هو احلال عند تطهري العقار أو رسّو مزاده
  ألنه يف هذه احلالة سينتقل الرهن إىل الثمن أو التعويض.

    بين الرھن والدينا�رتباط : اثثال

فإذا كــان  ،إن االرتباط الواقع ما بين الرهن، والدين المضمون، هو ارتباط التابع بالمتبوع   
وهــذا الحــق  ،الدين صحيحا صح الرهن، وإال فهو باطل. وإذا انقضى الدين، انقضى الرهن تبعا لــه

إلــى  ،ع المتعلقــة بالــدينوهو الراهن غير المدين أن يتمسك بأوجــه الــدف ،يثبت حتى للكفيل العيني
فالرهن الرسمي تــابع للــدين المضــمون، يســير معــه وجــودا وعــدما. ونــص  .جانب الدفوع الخاصة به

ال ينفصـــل الـــرهن عـــن الـــدين المضـــمون، بـــل « الجزائـــري بقولهـــا: مـــن القـــانون المـــدني) 893(المـــادة 
  . »كيكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذل

يكفــل الحــق للكفيــل العينــي، فــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع المتعلقــة هــذا الــنص القــانوني 
   )2(.بالدين، إلى جانب الدفوع الخاصة

إن حــق الــرهن الرســمي هــو حــق تــابع للــدين المضــمون. فــال بــد مــن أن يكــون هــذا الــدين  
أو الــنقض، فــإن الــرهن التزامــا مــدنيا صــحيحا، فــإن كــان الــدين المضــمون بــاطال، أو قــابال لإلبطــال 

الرســمي يختفــي باختفائــه (أي الــدين المضــمون).ونفس الشــيء إذا انقضــى الــدين المضــمون، فــإن 
  جزائري. المدني ال من القانون)893الرهن الرسمي ينقضي بانقضاء الدين.(المادة 

عليــه القــانون مــن بقــاء الــرهن، مــع انقضــاء الــدين المضــمون مــن دعــوى الحلــول،  صومــا نــ
لشــخص أن يفــي بالــدين، فينقضــي ويحــل محــل الــدائن المــرتهن، حلــوال قانونيــا أو اختياريــا، فيجــوز 

  )3(.فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التي حل فيها محل المرتهن
فــال يمنــع هــذا مــن وجــود  ،غيــر أنــه إذا وجــد االلتــزام المضــمون، ثــم زال بغيــر أثــر رجعــي      

  .يصبح الرهن بدون محل إذا انقضىزام المضمون، يرتبط بااللت الرهن وزوال .الرهن وصحته
مــن هنــا يتضــح تمامــا أن وجــود الــرهن، صــحته وزوالــه، يــرتبط بــااللتزام المضــمون، وذلــك    

  )مدني جزائري. 893/1نظرا لتبعية الرهن للدين المضمون (المادة

                                                           
 .102 -101، ص المدني الحقوق العينية التبعية في القانون،  يأنور العمر وس -)1(
 .103، صنفس المرجع السابق،  يأنور العمر وس -)2(
 .438ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -)3(
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اء، يتــأثر بمــا يـــرد علــى االلتـــزام األصــلي، مــن أســـباب الــبطالن واالنقضـــ فــإن الـــرهن يــهوعل
بحيث يكون سقوط الدين، يؤدي إلى ســقوط وكذلك بما يتصل به من وصف معدل آلثار االلتزام. 

(الرهن.
4

(  
   )1(.كما سبق ذكره. شأنه في ذلك شأن كافة التأمينات الشخصية والعينية

 ،ومنه يتبع الرهن االلتــزام المضــمون وبعبــارة أخــرى تلحــق دعــوى الــرهن أو الــدعوى العينيــة
ية أو دعــوى الــدين. ويحــق للــراهن أن يطعــن فــي مواجهــة الــدائن المــرتهن، عــالوة الــدعوى الشخصــ

  )2(.على الدفوع المتصلة بعقد الرهن ذاته، بكل الدفوع المتصلة بالدين
  )3(ومنه فإن الرهن ينتقل تبعا للدين بشرط قبول الراهن، وإال فال ينتقل.  

  المطلب الثاني: كيفية تخصيص الرھن الرسمي 

ص الرهن من حيث العقار المرهون من جهة, ومن حيث الدين المضمون مــن يكون تخصي
طبيعتــه وموقعــه,  ثبالذات تعيينــا دقيقــا، مــن حيــ ا, فيجب أن يكون العقار المرهون معينىجهة أخر 

وينبغي أن يتحدد مبلغ الدين المضمون، أو الحد األقصى الــذي ينتهــي إليــه هــذا الــدين، ويــرد هــذا 
    )4(.إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي الحق التعيين أو التحديد،

ومقتضــى قاعــدة الــرهن، أن  «:ي المصــريوقد جاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للقــانون المــدن    
كــون العقــار المرهــون معينــا تعيينــا دقيقــا، مــن حيــث الطبيعــة والموقــع, فــإذا لــم يــرد فــي العقــد هــذا ي

  .)5(»وتعتبر ملحقا لعقد الرهن ، هي أيضا رسمية التحديد، أمكن تكملته في ورقة الحقة تكون

                                                           
 .1144ص 3ين الوضعية والتشريع ا	س�مي) م(بين القوان المقارنات التشريعيةسيد عبد * بن الحسين  -)4(

 .106، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يأنور العمر وس -)1(
 .107، صالمرجع السابق، يأنور العمر وس –)2(

 .1146ص 3(بني القوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي) م المقارنات التشريعيةسيد عبد اهللا بن احلسني  - )3(

  887و 886املادة ،املعدل و املتمم المتضمن القانون المدني 1975/ 26/09املؤرخ يف  58/ 75رقم األمر  -)4(

  .307 ص ،التأمينات الشخصية والعينيةأبو السعود رمضان،  -)5(
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مــن أن يــرد  عولكــن لــيس هنــاك مــا يمنــ ،فاألصــل أن يــرد التخصــيص فــي عقــد الــرهن ذاتــه  
كـــون هنـــاك آثـــار تأن ال يمكـــن التخصـــيص فـــي محـــرر رســـمي الحـــق لعقـــد الـــرهن, وبطبيعـــة الحـــال 

  ، إال بعد حصول هذا التخصيص.دللعق

مــن تعيــين  ) من القانون المــدني الجزائــري،891المادة (في  القانوني المشرع ىولقد قض 
فهــل  .األقصى الذي ينتهــي إليــه هــذا الــدين فــي عقــد الــرهن دمبلغ الدين المضمون بالرهن، أو الح

المضمون بالرهن، ال يمكن أن يتم في ورقــة رســمية علــى غــرار عقــد  نالدي يعني هذا، أن تخصيص
  ؟ قار المرهونالرهن، أسوة بما يحدث في تخصيص الع

فتحديد مبلــغ الــدين المضــمون   ،أن المشرع لم يقصد ذلك شارحوا القانون المدني، يرى
  بالرهن يمكن 

بنيــة المشــرع التـــي أفصــح عنهــا فـــي تحديــد وتعيــين العقـــار  اأخـــذ أن يــتم فــي ورقـــة رســمية الحقــة،
  )6(.المرهون

عقــد الــرهن الرســمي بــإجراء  ويراعــى أن تخصــيص الــرهن يحقــق حمايــة للــراهن، فيقــوم فــي        
تخصيص العقارات المرهونة، التي يراها كافية لضمان الدين، ويــتمكن المــدين مــن االســتفادة ببــاقي 

  قيمة العقار االئتمانية.

 ؛الثــروات العقاريــة دكمــا يحقــق مبــدأ التخصــيص فائــدة لالقتصــاد الــوطني, حيــث ال تتجمــ        
  لعقارات. بسبب الرهون العامة التي تشمل جميع ا

ومن المالحظ أن التخصيص يلزم في قيد الرهن، ولكن ال يغني هذا عــن تخصــيص الــرهن 
 )886/2المــادة (في العقــد ذاتــه. فــإذا عــري العقــد عــن التخصــيص وقــع بــاطال، كمــا قضــت بــذلك 

                          التخصيص كامال في القيد.  دوإن ور  )1(جزائري،المدني من القانون ال

                                                           
  .307، ص المرجع السابق أبو السعود رمضان، -)6(
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  في الرھن الرسمي  جزاء مخالفة مبدأ التخصيص  طلب الثالث:الم 

ــيص الـــرهن فـــي العقـــ         ــا؛ لتخلـــف  ,ديترتـــب علـــى عـــدم تخصـ ــا مطلقـ شـــرط البطالنـــه بطالنـ
ماال يغني عن ذلك إذا كــان التخصــيص قــد وضــع ك  المشرع النعقاد الرهن, هشكلي الذي استلزمال

   الن األصل.ببط ن القيد في هذه الحالة باطلأل؛ في القيد

 ،والــدائن المــرتهن ،يســتطيع أن يتمســك بــالبطالن كــل مــن المــدين الــراهن وفــي هــذه الحالــة        
  )2(.وكذا حائز العقار المرهون ،والدائنون المتأخرون في المرتبة ،وورثه كل منهما وخلفه الخاص

يــرى  ث, حيــومع ذلك يمكن أن يرد التخصيص في عقد رســمي الحــق، مكمــل للعقــد األول       
 هالباطل ال تلحقــ دأن ذلك العقد المكمل ال يعتبر إجازة للعقد, فالعقشراح القانون المدني، بعض 

  ال في تاريخ الورقة الالحقة.إإجازة ولذا ال ينعقد 

وفي هذه الحالة ال يغني عن ذلك أن يكون التخصيص قدتم بشكل سليم فــي القيــد؛ ألن   
  حكم العقد الذي تم به الرهن.حكم القيد في هذه الحالة هو نفس 

جزاء مع سماحه بتكملــة كو هناك من يرى، أن المشرع لم يوفق في تقرير البطالن المطلق،         
فالعقــد الباطــل ال تمتنــع إجازتــه فحســب, وإنمــا يمتنــع أيضــا  «ويقــول:، العقــد بعمــل قــانوني الحــق

»والعقد الباطل معدوملتكملة أو اإلضافة البد أن ترد على شئ موجود األن ؛ هملتتك
)3(.  

ن الوعــد فــال يمكــن أن يتحــول العقــد الباطــل بطالنــا مطالقــا إلــى وعــد بــالرهن الرســمي؛ أل     
ـــار  ـــد العقـ ــه، كتحديـ ـــد الموعــــود بــ يجــــب أن يتضــــمن البيانــــات الجوهريــــة األساســــية فــــي ذات العقـ

                                                                                                                                                                      
وجيــب أن يكــون « املعدل و املــتمم: المتضمن القانون المدني 1975/ 26/09املؤرخ يف  58/ 75رقم من األمر  886/2املادة  –)1(

معينــا تعيينــا دقيقــا مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه، وأن يــرد هــذا التعيــني إمــا يف  نن يكــو أالعقار املرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه باملزاد العلين، و 
 »عقد رمسي الحق، وإال كان الرهن باطال

ــو الســـعود،  -)2( ــان أبـ ــر: أنـــور العو .311، صت الشخصـــية والعينيـــةالتأمينـــارمضـ ــمينظـ ـــة العينيـــة قالحقـــو  ،يروسـ  ص، التبعي

  198، صالنظرية العامة لالئتمانمنصور،  .وحممد حسني98

  .79، صالعينية في القانون المصري والمقارن تالتأمينا حمي الدين إمساعيل علم الدين، -)3(
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فضــال عــن . د؟ المرهون، وااللتزام المضــمون، وهــو متخلــف فــي هــذا العقــد الباطــل المســمى بالوعــ
   )1(.أن الوعد بعقد شكلي يجب أن يتم في ذات الشكل للعقد الموعود به

يقـــول أنـــه مـــن الممكـــن اعتبـــار العقـــد الباطـــل لعـــدم  نإال أن هنـــاك مـــن رجـــال القـــانون، مـــ  
صحيحا يرتب في ذمة الراهن التزاما بعمل، وهو تقــديم تــأمين عينــي للمــرتهن. فــإن لــم  ،التخصيص

يم الرهن في الشكل الــذي يتطلبــه القــانون، اعتبــر مخــال بالقيــام بعمــل التــزم بــه، يفي بذلك، أي تقد
  )2(.بالرهن ابتدًأ، إن كان به ثمة أجل دَ صِ ومن ثم يلتزم بالتعويضات، ويفقد التأجيل الذي قُ 

أمــام الــرأي األول  ىتقــو  والمالحــظ علــى هــذا الــرأي وغيــره مــن اآلراء المشــابهة، أنهــا ال  
د الباطل بطالنا مطالقا شيء معدوم فال يمكن أن يكون أساسا لغيره. و القول بغير أن العق :القائل

  ذلك يؤدي إلى إهدار الحماية التي يقصد المشرع إحاطة الراهن بها.

مبــدأ تخصــيص  ىالمشــرع القــانوني لمــا لجــأ إلــ نوما نستنتجه مــن خــالل هــذا المبحــث، أ         
الــرهن. ولعلــه كــان يهـــدف مــن وراء هــذا المبــدأ تحقيـــق  الــرهن، إالنتيجــة لمــاراه مــن عيـــوب تعمــيم

  غرضين:

حماية الراهن بحمله على تحديــد الــدين الــذي يــرهن لــه، وعلــى أن ال يــرهن مــن عقاراتــه  -        
  إال ما يكفي لضمان ذلك الدين، فيحتفظ بالباقي منها خاليا من الرهن، لينتفع به في المستقبل.

 ،بتمكيــنهم مــن معرفــة حقيقــة مركــز عقاراتــه ،الــراهن فــي المســتقبلن مــع يحماية المتعامل -       
  وما يتسع لتحمله بعد ذلك. ،ومقدار ما يثقل كال منها من ديون

  

  

  

  

                                                           
 .311، صوالعينية التأمينات الشخصية ينظر: أبو السعود رمضان، -)1(
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  التزامات الراھن في عقد الرھن الرسمي الثالث:المبحث 

لرسمي يـُْلِزم عقد الرهن الرسمي الراهن أو الكفيل العيني، بالتزامين اثنين، علما أن الرهن ا
ال يجــرد الــراهن مــن حيــازة العقــار المرهــون. ويتــرك لــه مباشــرة كافــة ســلطات المالــك، مــن اســتعمال 
واســتغالل وتصــرف، ولكــن بالمقابــل يفــرض عليــه ضــمان ســالمة الــرهن، واالمتنــاع تبعــا لــذلك عــن 

. و يترتــب علــى هــذا االلتــزام تقييــد حقوقــه علــى نالقيــام بــأي عمــل مــن شــأنه إنقــاص قيمــة الضــما
  العقار المرهون، بمقدار ما يتعارض مع حق الدائن المرتهن في المحافظة على قيمة الرهن. 

وفيما يلي هــاهي ذي تلــك الجــزاءات التــي قررهــا القــانون للمــرتهن علــى الــرهن، فــي مقابــل        
حــق تمتع الراهن ببقاء عين الرهن لديه، وهي متمثلة في المطالب اآلتية: أوال: الــراهن ملــزم بإنشــاء 

الرهن، ثانيا: على الراهن أن يلتزم بضمان التعرض، سواء من جهتــه، أو مــن جهــة غيــره.  ثالثــا: فــإن 
  تفصيل لما أوجز.   تنفقات العقد والقيد، واقعة على عاتق الراهن.وفي ما هو آ

  إنشاء حق الرھن ا@ول:المطلب 

الـــرهن لصـــالح  لقـــد قـــرر المشـــرع فـــي عقـــد الـــرهن الرســـمي، أن يلتـــزم الـــراهن بإنشـــاء حـــق
فالمــدين الـــراهن يلتــزم بترتيــب حـــق عينــي تبعـــي  بضــمان ســـالمة الــرهن. مالــدائن المــرتهن كمـــا يلتــز 

يــتم تنفيــذ هــذا االلتــزام بمجــرد  ثللدائن المرتهن على الشئ المرهون هــو حــق الــرهن الرســمي, حيــ
 «تــنص علـــى: جزائــري التــيالمــدني مـــن القــانون ال )165العقــد، وبحكــم القــانون. تطبيقــا (للمــادة 

حــق عينــي أخــر مــن شــأنه أن ينقــل بحكــم قــانون الملكيــة، أو الحــق  أيااللتــزام بنقــل الملكيــة, أو 
ــزام شـــيئا معينـــا بالـــذات يملكـــه الملتـــزم, وذلـــك مـــع مراعـــاة األحكـــام  العينـــي, إذا كـــان محـــل االلتـ

  .  »المتعلقة باإلشهار العقاري



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 137  

لــذلك فــال يحتــاج  )1(عينــي، ل حــقويشــمل هــذا الــنص االلتــزام بإنشــاء حــق عينــي، أو بنقــ
ويظهــر هــذا  ،الراهن لعمل تال للعقد لكي ينشئ الرهن، إذ أنه ينشئ من تلقاء نفسه وبمجرد العقد

هن يملــك الشــئ المرهــون أمــا امــع اعتبــار أن الــر  )2(،االلتزام عند العقد ويتم تنفيذه في وقــت الحــق
ذن لــه أال بعــد تملكــه للعقــار المرهــون، أو إذا لم يكن يملكه ففي هذه الحالة ال ينشــأ حــق الــرهن ا

  صاحبه بالرهن.

إلخالل الراهن  ،وإذا لم يحصل شئ من ذلك، كان للمرتهن حق فسخ العقد مع التعويض         
  بالتزامه إنشاء حق الرهن.

          

  

دون الحاجــة  أينش الحق وهذا ومنه فإن عقد الرهن يرتب حقا عينيا على العقار المرهون,  
األخيــر وســيلة لشــهر الــرهن، واالحتجــاج  االقيد, غير أنه ال ينفذ في حق الغيــر اال بالقيــد, فهــذإلى 

  به على الغير، وليس لنشأة الحق ذاته.

. حيــث يــرى أن الــرهن ينــتج أثــارا فيمــا بــين المتعاقــدين،  رجــال القــانونوهــذا هــو اتجــاه أغلــب       
  كالتزام الراهن بالضمان، وذلك قبل القيد.

إلى ذلك، أن المــرتهن يســتطيع أن ينفــذ علــى العقــار المرهــون قبــل أن أهل القانون ويضيف         
مزاحمــة مــن  تغايــة األمــر أن هــذا الحــق يتعطــل، إذا وجــد ،يتخــذ أي إجــراء مــن إجــراءات الشــهر

   دائن آخر.

                                                           
 .383ص 10، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرزاق  - )1(
   248، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسن منصور،  -)2(

  .165ص 2، مالوافي في شرح القانون المدنيسلمان مر قس،  -   
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عطل مادام حقه تأما إذا كان العقار في يد شخص آخر، فإن حقه في التقدم أو التتبع، سي
                                        )1(.من وجود حق الرهن عمباشرة سلطتي التقدم والتتبع، ال يمن توافر مكنة موعد، يشهر بعد لم

ر نشأته إلى أخوال تت ،عن عقد الرهن ذاته أينش وخالصة القول إن حق الرهن الرسمي,  
جعل هذا العقار يتقاسمه حقين، مما ي وهذا الحق ينشأ على عقار مملوك للراهن، ،حين العقد

  )2(.والثاني حق المرتهن في الرهن ،األول حق الراهن في الملكية

  : التزام ضمان س�مة الرھنيالمطلب الثان

أن الشــيء المرهــون يبقــى بيــد صــاحبه  ،مــن أهــم الميــزات التــي عــرف بهــا الــرهن الرســمي 
عتبــر مــن حــق الــراهن. غيــر أن بقــاء الشــيء حيازًة وملكيًة، وكل التصرفات التي ال تضــر باالئتمــان, ت

المرهــون قــد يثيــر بعــض التخوفــات فــي نفــس المــرتهن, صــاحب الــدين فجــاء المشــرع القــانوني بمــا 
ممــا يجعــل  ،يزيل هــذه الهــواجس, بفــرض بعــض القيــود القانونيــة علــى الــراهن حيــال العقــار المرهــون

مرتهن الوســائل التــي يراهــا مناســبة فــي لل ىتصرفاته ال تتعدى حدود اإلنقاص من قيمة الرهن, وأعط
  المحافظة على حقه.

فجـــاءت العنـــاوين التاليـــة تتحـــدث عـــن ضـــمان التعـــرض مـــن طـــرف الـــراهن، ســـواء التعـــرض 
  الشخصي، أو تعرض الغير. وكذا ضمان الهالك، وما يحل محله من األموال.  

  ضمان عدم التعرض : الفرع ا@ول

فــالراهن  ،ه الرهن، بالحالة التي كان عليهــا عنــد إنشــائهومعناها. أي بقاء العقار الجاري علي
  ملتزم

  بضمان سالمة الرهن، ومناط االعرتاض من املرن، يقع على إنقاص الضمان.
 االراهن، بترتيب حق الرهن على العقار المرهون لمصلحة الدائن المرتهن، مثلمــ ميلتز  كما

  .ذلك بوضوح في رهن ملك الغيريلتزم البائع بنقل حق الملكية إلى المشتري، ويظهر 

                                                           
   248، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسن منصور،  -)1(

 165ص 2، مالوافي في شرح القانون المدنيسلمان مر قس،  -     
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فإن الراهن ال يستطيع أن يقوم بالتزامه مــن ترتيــب حــق الــرهن. فــإذا أجــاز الــدائن المــرتهن  
بعد ذلك فسخه لعدم قيــام الــراهن بالتزامــه. ويتمثــل االعتــراض فــي التعــرض الشخصــي مــن   هجاز ل

  تعرض من الغير.  ثطرف الراهن، أو حدو 

  خصي عدم التعرض الش ضمان: �أو

فـــي عقـــد الـــرهن التـــزام الضـــمان ففيمــا يتعلـــق بضـــمان الـــراهن ســـالمة حـــق الــرهن، يكـــون            
يقــوم الــراهن بترتيــب أي حــق علــى  نفال يجوز فيما يخص بضمان التعــرض الشخصــي, أ  الرسمي.

نه إنقــاص العقــار المرهــون أكــون مــن شــيأو أن يقــوم بعمــل، ، شــهر قبــل قيــد الــرهنيالعقــار المرهــون 
   أو تخريبه. ،نقاصا كبيراإ

بيــع المواشــي التــي تخــدم ين أكــ  ،وإذا نزع الراهن شيئا من العقار المرهون، أو مــن ملحقاتــه
يتملكهـــا بالحيـــازة و ني, فيشـــتريها حســـن النيـــة، ابيـــع األنقـــاض بعـــد هـــدم جـــزء مـــن المبـــياألرض، أو 

فيعيــد  ،ض الشخصــيالــراهن بضــمان التعــر  علــىخالصــة مــن الــرهن, كــان للــدائن المــرتهن الرجــوع 
   .وضعها األول ىني فيعيدها إلاالراهن إلى األرض ما باع منها من مواشي, أو يرمم المب

ويجوز للمرتهن كذلك أن يتخذ مــن الوســائل التحفظيــة، مــا يبقــى حقــه فــي العقــار المرهــون 
لــراهن ولــه أن يرجــع علــى ا ن يطلب إقامة حارس, أو ترميم ما تخرب مــن العقــار المرهــون,أك  ،قائما
   )1(.المصروفات في كل ذلك أنفق من بما

يلتــزم الــراهن بضــمان  «: مــن القــانون المــدني لجزائــري) 898المــادة (نــص ولقد أكد ذلــك 
نه إنقـــاص ضـــمانه أســـالمة الـــرهن, وللـــدائن المـــرتهن أن يعتـــرض علـــى كـــل عمـــل أو تقصـــير، مـــن شـــ

وســائل التحفيظيــة الالزمــة، وأن يرجــع مــن ال مإنقاصا كبيرا، وله في حالة االستعجال أن يتخذ مــا يلــز 
  »نفق في ذلكيعلى الراهن بما 

                                                           
  .388ص10، جالجديد في شرح القانون المدني طالوسي السنهوري، عبد الرزاق -)1(

 .168 - 166 ص 4، مفي شرح القانون المدني يالواف سليمان مر قس، و-       



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 140  

علــى الــراهن أن يلتــزم كالبــائع أيضــًا، بضــمان التعــرض واالســتحقاق، فــال يجــوز لــه أن يقــوم 
بأي عمل يكون من شأنه إنقاص ضمان الــدائن المــرتهن، كــأن يخــرب العقــار المرهــون، أو أن يتركــه 

ذ مــا يلــزم مــن الوســائل التحفظيــة، كــأن يقــيم حارســاً، ويرجــع علــى يتخرب، وللدائن المرتهن أن يتخــ
   )2(الراهن بما أنفق.

وإذا نزع الراهن شيئًا من العقار المرهون، أو من ملحقاته، مثل أن يهدم جانباً منــه، ويبيــع  
األنقــاض، أو يبيــع مواشــي كانــت قــد خصصــت لخدمــة األرض المرهونــة، فوقعــت فــي حيــازة مشــتٍر 

  ملكها بالحيازة خالصة من الرهن.حسن النية، 

ويكون للدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بالضمان، أما إذا لــم يتســلمها المشــتري،  
  )1(أو تسلمها وهو سيء النية، فإنها تبقى مثقلة بحق الرهن.

وخالصة القول: فيما يتعلــق بضــمان ســالمة حــق الــرهن، يكــون هــذا الضــمان فــي حــق عقــد         
البائع التعرض، واالستحقاق في عقد البيــع، فــال يجــوز فيمــا يتعلــق بضــمان  نسمي، كضماالرهن الر 

التعرض الشخصي، أن يقوم الراهن بترتيب أي حق على العقار المرهون بشهر قبــل قيــد الــرهن، أو 
  أن يقوم بأي عمل يترتب عليه إنقاص العقار المرهون إنقاصاً كبيرًا، أو تخريبه.

  غيرتعرض ال ا: ضمانيثان

لغيــر، ليكــون الــراهن ملتزمــا بــدفع كــل ادعــاء  ,رأما فيما يتعلق بضمان الــراهن لتعــرض الغيــ    
للــدائن  نكــا  ،فــإن لــم يســتطع، نه أن يمــس بحــق الــدائن المــرتهنأبحــق علــى العــين المرهونــة مــن شــ

  .جل الدين فوراأأو بسقوط  ،مين المقدمأمين كاف، أو بتكملة التأالمرتهن أن يطالب بتقديم ت

                                                           
  .388ص10، جالجديد في شرح القانون المدني طالوسي السنهوري، عبد الرزاق -)2(

 .168 - 166 ص 4، مفي شرح القانون المدني يالواف سليمان مر قس، و-       
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   135، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يأنور العمر وس -
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ــب  ــا سـ ولتعـــرض الغيـــر هـــو فـــي  ،أن ضـــمان الـــراهن لتعرضـــه الشخصـــي قوجلـــي مـــن كـــل مـ
ن أفــالراهن هنــا ملتــزم بــ الــراهن بضــمان ســالمة الــرهن, مالحقيقــة مــن بــاب الجــزاء الكــافي علــى التــزا

ســواء  ختــل غــرض مــن هاتــه األغــراض,إفــإذا  ،جلهــاأيكون الرهن مستجيبا لألغراض التي عقده من 
وبصــفة   )2(.ب علــى الــراهن الضــمان علــى النحــو المتقــدم ذكــرهجــبغيــر خطــاء و هن، أو االــر  أبخطــ

   عامة يلتزم باالمتناع عن كل عمل ايجابي، أو سلبي ينقص هذا الضمان.

المدين من أن يتصرف فيها كمــا يشــاء  عوجدير بالذكر، أن رهن المؤسسة التجارية، ال يمن
  التصرف.أو الرهن، مادام الرهن قد سجل قبل       بالبيع

غير أن القانون أوجب على المدين الراهن، أن يبلغ عن الموقع الجديد لمركز المؤسسة،  
، ويشمل اإلعالن كافة المرتهنين بكتاب مضــمون، مــع إشــعار باســتالم مرســل احالة تغيير موقعه يف

قة قبل االنتقــال الفعلــي، و إال أصــبحت الــديون المضــمونة مســتح نالبريد قبل خمسة عشرة يوما م
  )3(األجل فورا.

وإذا قـــام الـــراهن بـــدعوى فســـخ عقـــد إيجـــار المحـــل التجـــاري، الـــذي يســـتغل فيـــه محلـــه 
التجــاري المثقــل بــرهن رســمي، وجــب عليــه إبــالغ الــدائنين المــرتهنين، وذلــك فــي المحــل المختــار 

  أن يصدر حكم الفسخ قبل شهر من تاريخ التبليغ. زوالمعين في قيد كل واحد منهم، وال يجو 
فـــي هـــذه المـــدة يحـــق لكـــل واحـــد مـــنهم، أن يطالـــب ببيـــع المحـــل التجـــاري فـــي المـــزاد و  

 :«، والتــي تــنصي) مــن القــانون التجــاري الجزائــر 127المقــررة فــي ( المــادة  عالعلنــي، وفــق األوضــا 

                                                           
  . 171و170ص  4، مفي شرح القانون المدني يالواف ،سسلمان مر ق -)2(

 .91و90ص  والقانون المقار ن صريالتأمينات العينية في القانون الموحمي الدين إمساعيل علم الدين، -     

(3)-  املادة1/123من األمر رقم75/59 املؤرخ1975/9/26 المتضمن القانون التجاري تنص:« يف حالة نقل احملل 

التجاري تصبح الديون املقيدة مستحقة األداء حبكم القانون إذا مل يقم مالك احملل التجاري بإبالغ الدائنني املقيدين يف احملل 
يف نقل احملل التجاري وعن املركز اجلديد الذي يريد املختار خالل مخسة عشر يوما من قبل وعن طريق غري قضائي، عن رغبته 

»أن يقيمه فيه  
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والـــدائنين المقيـــدين قبـــل صـــدور  ،علـــى الـــدائن القـــائم بالمالحقـــة أن ينـــذر مالـــك المحـــل التجـــاري
  المختارة منهم اإلقامةالبيع، في محالت الحكم الذي أمر ب

 ،بــاالطالع علــى دفتــر الشــروط البيــع،وذلــك قبــل خمســة عشــر يومــا علــى األقــل مــن ، فــي قيــودهم 
وحضــورهم مرســي المــزاد إذا رغبــوا فــي ذلــك. ويــتم البيــع بعــد  ،أو مالحظــتهم ،وبيــان اعتراضــاتهم

ومالــك  ،شــخص القــائم بالمالحقــةمــن لصــق اإلعالنــات المتضــمنة اســم ال ،عشــرة أيــام علــى األقــل
ومحــل اإلقامــة  ،والحكــم الصــادر بــالبيع ،مــع بيــان مهنــة كــل منهمــا ومحــل إقامتــه ،المحــل التجــاري

ومختلـــف عناصـــره ، المختـــار بمكـــان المحكمـــة التـــي يســـتغل فـــي نطـــاق دائرتهـــا المحـــل التجـــاري
واليــوم والســاعة التــي يحصــل  والمكان ،والسعر االفتتاحي ،وموقعه ،ونوع أعماله التجارية ،التجارية

 والمؤتمن على دفتر الشروط.  ،واسم الموظف العمومي المكلف بالبيع ،فيها مرسي المزاد

 ،بســعي مــن الموظــف العمــومي علــى البــاب الرئيســي للبنايــة ،وتلصق هذه اإلعالنات وجوبا
التــي يوجــد  والمحكمــة ،للبلديــة التــي يوجــد فيهــا المحــل التجــاري ،ومقر المجلــس الشــعبي البلــدي

  .» ..الخومكتب الموظف العمومي المنتدب. ،بدائرتها المحل التجاري
ــاحب المحــــل التجــــاري  ــح عــــن الجــــزاء الــــذي يتعــــرض لــــه صــ ــذه المــــادة، مفصــ إن نــــص هــ

ــد الــــرهن فــــي المرهــــون، إذا مــــا أخــــل بالتزامــــه قبــــل المــــرتهنين ــراف عقــ ، ومــــا يجــــب أن يســــلكه أطــ
  المحافظة على حقوقهم. 

الــراهن ملتــزم بالمحافظــة علــى األدوات، والمعــدات الخاصــة بــالتجهيز،  وحــري بالــذكر، أن
ولو لم توضع عليها عالمات خاصة بطلب من المرتهن، وأن كل ما  ىالمحل التجاري) حت ز(تجهي

إلــى إتالفهــا، أو إخفائهــا، ســيعرض المــدين إلــى عقوبــة خيانــة األمانــة، المنصــوص عليهــا فــي  ييــؤد
  عقوبات ) من قانون ال 376(المادة 

  )1(الجزائري.

                                                           
ــادة -)1( ــر رقـــم 376نـــص املـ ــن األمــ ــا 18مـــؤرخ يف 156-66مـ ــفر عـ يتضـــمن قـــانون  1966يونيـــو ســــنة  8املوافـــق 1386 مصــ

ماليــة أو خمالصــات أو أيــة كــل مــن اخــتلس أو بــدد بســوء نيــة أوراقــا جتاريــة أو نقــودا أو بضــائع أو أوراقــا «املعدل واملتمم: العقوبات
مل تكــن قــد ســلمت إليــه إال علــى ســبيل اإلجــازة أو الوديعــة أو الوكالــة أو الــرهن أو  ءحمررات أخــرى تتضــمن أو تثبــت التزامــا أو إبــرا

أو الســتخدامها يف عمــل معــني وذلــك  اأو اســتعماهل اعاريــة االســتعمال أو ألداء عمــل بــأجر أو بغــري اجــر بشــرط ردهــا أو تقــدميه
أشـــهر إىل ثالثـــة  ةارا مبالكيهـــا أو واضـــعي اليـــد عليهـــا أو حائزيهـــا يعـــد مرتكبـــا جلرميـــة خيانـــة األمانـــة ويعاقـــب بـــاحلبس مـــن ثالثـــإضـــر 

  دينار.20.000إىل 500سنوات وبغرامة من
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وكذلك الحال بالنسبة لكل محاولة غــش، تــؤدي إلــى حرمــان الــدائن المــرتهن مــن حقــه فــي 
) مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أنــه: 167ة االمتياز على المال المرهــون، فقــد نصــت (المــاد

حــائز  مــن قــانون العقوبــات علــى كــل مشــتري، أو كــل 376تطبق العقوبات المنصوص في المادة «
، وفقا لهذا القانون، يقدم على إتالفها أو محاولة إتالفها، أو يختلســها، أو الألموال المرهونة حيازي

  يحاول اختالسها أو يفسدها، أو يحاول إفسادها بأي طريقة كانت، بغرض تعطيل حقوق الدائن.

ئن وتطبق نفس العقوبات، على كــل مــن يقــوم بــأي محاولــة للغــش، تهــدف إلــى حرمــان الــدا  
  ». من حقه في االمتياز الذي له على األموال المثقلة بالدين، أو إلى تنقيصه

يتعلــق بضــمان الــراهن لتعــرض الغيــر، يكــون الــراهن ملتزمــاً بــدفع كــل إدعــاء للغيــر،  اأمــا فيمــ
يحق علــى العــين المرهونــة، مــن شــأنه أن يمــس بحــق الــدائن المــرتهن، فــإن لــم يســتطع، كــان للــدائن 

ب بتقديم تأمين كــاٍف، أو بتكملــة التــأمين المقــدم، أو بســقوط أجــل الــدين، ودفعــه المرتهن أن يطال
  فورًا. 

ويالحظ من ذلك أن ضمان الراهن لتعرضه الشخصي، ولتعرض الغيــر، هــو فــي الواقــع مــن   
األمــر الجــزاء الكــافي علــى التــزام الــراهن بضــمان ســالمة الــرهن، فــالراهن ملتــزم بــأن يكــون الــرهن 

اض التي عقده مــن أجلهــا، فــإن اختــل غــرض مــن هــذه األغــراض ســواًء بخطــأ الــراهن مستجيباً لألغر 
   )1(أو بغير خطئه، وجب على الراهن الضمان.

                                                                                                                                                                      

وبــاملنع مــن  14وجيوز عــالوة علــى ذلــك أن حيكــم علــى اجلــاين باحلرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن احلقــوق الــواردة يف املــادة 
  =قامة وذلك ملدة سنة على األقل ومخس سنوات على األكثر.اإل
  

ــان  ـــه املادتــ ــت عليـ ـــا نصــ ــل ذلــــك دون اإلخــــالل مبـ ــتندات و  159و 158= وكــ ــة واملســ ــود واألوراق التجاريــ ــرقة النقــ ـــان بســ املتعلقتـ
  .»االستيالء عليها من املستودعات العمومية

  .447ص10، جني الجديدالوسيط في شرح القانون المدعبد الرزاق السنهوري،  –)1(
  .135، صالمدني الحقوق العينية التبعية في القانون، يأنور العمر وس-   
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ويضمن الراهن تعرض الغير، المستند إلى اّدعاء بحق على العقار المرهون، كمــا لــو أدعــى 
ل قبــل قيــد الــرهن، أو لــه الغير أنه المالك الحقيقي، أو أن له حق ارتفاق على العقار المرهــون ســج

  رهن قيد قبل أن يقيد هذا الدائن المرتهن حقه.

غيــر أن التعــرض المــادي مــن الغيــر ال يضــمنه الــراهن، وللــدائن المــرتهن أن يدفعــه بنفســه،  
كمـــا لـــو نـــزع الغيـــر نوافـــذ العقـــار المرهـــون، أو أعـــاق اســـتعمال حـــق ارتفـــاق، مقـــرر لصـــالح العقـــار 

ن يعتــرض علــى كــل عمــل، أو تقصــير يكــون مــن شــأنه إنقــاص الضــمان المرهــون. وللــدائن المــرتهن أ
  إنقاصًا بيناً.

والحكمــة فــي اشــتراط أن يكــون اإلنقــاص كبيــرًا، هــي أن االقتصــار علــى مجــرد الــنقص فــي 
الضــمان، قــد يعــرض المــدين الــرهن إلــى التــدخل المتصــل مــن الــدائن المــرتهن. وفــي ذلــك إرهــاق 

  وإعنات له. 

رجــال القــانون،  أن يكــون اإلنقــاص كبيــرًا يــؤدي إلــى عــدم كفايــة  ويــرى الــبعض اآلخــر مــن
الضـــمان. كمـــا لـــم تحـــدد نصـــوص القـــانون المـــدني طريقـــة هـــذا االعتـــراض، فيـــتم بكافـــة الوســـائل، 

فـــي حالـــة  –شـــفاهة، أو كتابـــة،  أو عـــن طريـــق إبـــالغ الشـــرطة، أو رفـــع دعـــوى، وللـــدائن المـــرتهن 
   )1(ظية، كتعيين حارس، أو الحجز التحفظيأن يتخذ من الوسائل التحف –االستعجال 

  ضمان الھ�كالفرع الثاني: التزام 

يختلف بحسب ماإذا كــان ذلــك ناجمــا   )2(،ن ضمان الهالكإمن خالل النصوص القانونية ف       
إذا  «مدني جزائري بقولهــا:) 899،وهو ما تفسره لنا (المادة أو عن سبب أجنبي ،عن فعل الراهن

                                                           
)1(

 .136، صالمدني الحقوق العينية التبعية في القانون، يأنور العمر وس - 

املعــىن القــانوين  إىلصــرف كــذلك نوي العقــار ودمــه, ق:يشمل املعىن املــادي كــاحرتابهالك العقار المرهون أو تلفه دالمقصو  - )2(
  . أي خروج كل أو بعض العقار املرهون من ضمان الدائن املرن وسقوط حقه يف تتبعه كنزع امللكية للمنفعة العامة

 ).255، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور، (ينظر:
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أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيــار بــين أن يطلــب  ،طئه في هالك العقار المرهونتسبب الراهن بخ
  تأمينا، أو أن يستوفي حقه فورا .

ولــم يقبــل الــدائن بقــاء الــدين  ،إلــى الــدائن بالهالك أو التلف عن ســبب ال ينســ أوإذا نش  
  ورا قبل حلول األجل.فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا، أو أن يوفي الدين ف مين,أبال ت

 ،ن األعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهالكأذا كان من شإ ،وفي جميع األحوال  
كـــان للـــدائن المـــرتهن أن يطلـــب مـــن القاضـــي وقـــف هـــذه ،  أو التلـــف أو جعلـــه غيـــر كـــاف للضـــمان

  .»األعمال واألمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ن الحكــم إفــ وتلــف,أهلــك العقــار المرهــون  إذانــه ) أ899ة المــاد(مــن منطــوق نــص  فهموي
وعلــى ذلــك يمكــن أن نحــدد ، يختلف بحسب ما إذا كان ناجما عن فعل الراهن، أو بسبب أجنبي

  :ثالث حاالت

بــين  رفــان للمــرتهن حــق الخيــا ،الــراهن أو فعلــه أإذا كان الهــالك أو التلــف بخطــ:  الحالة األولى -
   :أن

مين أالتــ ولقاضي الموضوع تقدير مدى كفايــة .مين كافأيطلب المدين بتقديم ت -                  
  .الذي يتم تقديره دالجدي

  . والوفاء به فورا جل الدين,أالمطالبة بسقوط  -                 

الــدائن المـــرتهن, عليــه أن يقـــدم تعويضــا عمـــا أتلفـــه  أأمــا إذا كـــان الهــالك بخطـــ:    الحالــة الثانيـــة-
  تقل حق الرهن إلى هذا التعويض.بخطئه وين

، أي بقــوة قــاهرة أو بفعــل الغيــر ،سبب أجنبي نقد نشأ ع أوإذا كان الهالك بخط:   الحالة الثالثة-
ويكــون الخيــار بــين أن يقــدم تأمينــا كــاف يحــل  هــذه الحالــة يكــون للمــدين الــراهن, ين الخيــار فــإفــ

  .)1(المرهون أو الوفاء بالدين فورا قبل حلول األجل رمحل العقا

                                                           
)1(

  .93و62 ص، قارنالعينية في القانون المصري والم تالتأمينا حمي الدين إمساعيل علم الدين، -
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عــن ذلــك تعــويض فــإن حــق  ءو جزئيــا، ونشــاأتلــف العقــار المرهــون، أو هلــك كليــا  اإذ أمــا
مــن القــانون ) 900والــى هــذا أشــارت (المــادة ، المــرتهن ينتقــل إلــى الشــيء الــذي حــل محــل العقــار

انتقل الرهن بمرتبته  ،و تلف ألي سبب كانأ، هلك العقار المرهون إذا «:االمدني الجزائري بقوله
مين، أو الثمن المقرر أإلى الحق الذي يترتب على ذلك، من مبلغ التعويض عن الضرر، أو مبلغ الت

  .»نزع ملكيته للمنفعة العامة لمقاب

ينتقـــل إليهـــا الضـــمان، إذا مـــا هلـــك الحـــق  ءوالمالحـــظ علـــى هـــذا الـــنص، أن هنـــاك أشـــيا
  له في البنود اآلتية. األصلي. وهو ما سأفص

  أو�: انتقال الحق إلى مقابل التعويض  

ومعنــى هــذا هــو حلــول الحــق، الــذي يترتــب علــى هــالك العقــار المرهــون، أو تلفــه، محــل     
هذا النص أّن فيه تطبيق لنظرية الحلول العينــي، فمــا هــي  نالعقار  المرهون حلوال عينيا. والظاهر م

  هذه النظرية؟ وكيف تطبق؟      

إن المشــرع القــانوني يفتــرض فــي العقــار المرهــون أنــه قــد هلــك، أو تلــف، ألي ســبب مــن     
األســباب. ســواء كــان ذلــك بخطــأ الــراهن أو بغيــر خطــأه، ولكــن ترتــب علــى الهــالك أو التلــف أن 
اســتحق حــق آخــر. فــإن هــذا الحــق اآلخــر ينتقــل إليــه الــرهن؛ والســبب فــي ذلــك أن الحــق قــد حــل 

  الهالك، أو التالف حلول عينيا، فأصبح مرهونا مثله.محل العقار المرهون 

والــنص يــورد أمثلــة ثالثــة، الســتحقاق حــق بســبب هــالك العقــار المرهــون أو تلفــه. ممــا يثيــر     
هل االستحقاق هذا محصورا في هذه الصورة؟ أم أن هناك صور أخرى؟. أم ورد  -إشكاال مفاده: 

      على سبيل المثال؟

  ساؤل أذكر األمثلة التي ينتقل إليها الرهن، الواردة في النص القانوني. وقبل اإلجابة عن هذا الت

  وهي حق تعويض في ذمة الغير، الذي تسبب بخطئه في هالك العقار، أو تلفه.  –

                                                                                                                                                                      

  وما بعدها.320، ص التأمينات الشخصية والعينيةورمضان أبو السعود، -     
  .254، صالعامة لالئتمان ةالنظري منصور، وحممد حسني -     
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  أو قد يكون مبلغ تأمين يجب أن تدفعه شركة التأمين؛ بسبب هالك العقار المؤمن عليه، أو تلفه.  –
  ل نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة.أو قد يكون ثمنا، تقرر في مقاب –

  جاء في الوسيط، في شرح مواد القانون المدني الجديد، أمثلة أخرى توجب استحقاق حق.

قد ينزع الراهن بعض العقارات بالتخصيص وبيعها منقوال لمشتري حسن النية، فيستلمها « مثال:
  عينيا محل هذه العقارات بالتخصيص.هذا المشتري ويبقى الثمن في ذمته، فيحل الثمن حلوال 

وقـــد يكـــون هـــالك العقـــار، نتيجـــة لحـــرب أو غـــارة جويـــة أو زلـــزال و تقـــدم الدولـــة تعويضـــا     
للمنكــوبين علــى ســبيل المســاعدة، فيحــل هــذا التعــويض حلــوال عينيــا محــل العقــار المرهــون، أو قــد 

من فــي ذمــة المشــتري، فيحــل يهــدم الــراهن المبنــى المرهــون ويبيعــه أ أنقاضــا للمشــتري، ويبقــى الــث
  . )1(»الثمن محل المبنى المرهون (في بعض قيمته) حلوال عينيا

وخالصة هذا العنصر: فهو يدل على أنه قد يحل محل العقار المرهون، حق آخر؛ بسبب     
هالك العقار أو تلفه. فالنص يقــرر أن هــذا الحــق يحــل محــل العقــار المرهــون، حلــوال عينيــا ويصــبح 

  .مرهونا مثله

والتــي  ،جزائــريالمــدني مــن القــانون ال) 900ففي جميع هذه الحاالت الواردة في( المــادة      
ثمــن  وأمين، أتعويض، أو مبلــغ التــالشــئ آخــر, كــ هيحل فيها محل العقار المرهون أو محل جــزء منــ

الــرهن  نإفــ ,للمنفعــة العامــة أو التعويض المقرر مقابــل نــزع الملكيــة أو األشياء المنزوعة، األنقاض,
  ستوفي الدائن منه الدين بحسب مرتبته.يو  ر,يينتقل إلى هذا الشئ األخ

وترى المــذكرة اإليضــاحية للقــانون المــدني المصــري، أن انتقــال حــق الــدائن المــرتهن، إلــى    
   )2(.هو تطبيق لمبداء الحلول العيني ،المقابل الذي يحل محل العقار

نه مادام الحق قــد اســتحق فــي أالتجاه الذي يفيد ، هذا افي القانون ويؤيد جانب من الفقه   
حيــث ينتقــل حــق  نــه يحــل حلــوال عينيــا محــل هــذا العقــار,إف مقابــل هــالك العقــار المرهــون، أو تلفــه,

                                                           
 .393ص 10، جالوسط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  –)1(
)2(

 .14، صتأمينات العينيةالحقوق العينية التبعية (الألعروسي،  أنور -
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مــن العقــار الهالــك، أو التــالف، إلــى الحــق الــذي حــل  الــدائن المــرتهن بحكــم هــذا الحلــول العينــي
  محله.

، من االلتجاء إلى فكرة الحلول العيني ةنه ال فائدأن ويرى فريق أخر من رجال القانون، م     
وذلــك بموجــب  ،و يكفــي أن الــدائن المــرتهن يبنــي حقــه فــي التقــدم علــى المقابــل الــذي حــل محلــه

  الرهن نفسه. 

تم اســتفادة الــدائن المــرتهن، مــن الحــق المرتــب علــى هــالك العقــار المرهــون، عــن طريــق يــو 
   هن.الر لهن، ومطالبته بعدم الوفاء الشخص الملتزم بهذا الحق بالر  رإخطا

هــو الــذي يفــرق بــين مــا إذا كــان الحــق المترتــب علــى  ،بــه ذخــألى األقــرب إلــى اأولعــل الــر 
  .بعد استحقاق الدين أشان ،وتلفهأهالك العقار 

ن الــدائن المــرتهن سيباشــر حقــه فــي إي هــذه الحالــة فــفــف فــإذا نشــأ بعــد اســتحقاق الــدين،
  قتضى الرهن ذاته.بم ،األفضلية على هذا الحق

  

ففــي  ،أما إذا نشأ الحق المترتــب علــى الهــالك، أو التلــف قبــل اســتحقاق الــدين المضــمون
  )1(.هذه الحالة يظل الحق الجديد مخصصا لضمان الوفاء به, وهذا هو الحلول العيني

  ثانيا: وسائل تنفيذ التزام ضمان س�مة الرھن 

جزائري أقــر أشــياء يمكــن للــدائن المــرتهن يجد الباحث ضمن كتب القانون، أن المشرع ال  
 نأن حقــه مهــدد بالضــياع، ومــن بــين تلــك األشــياء المقــررة قانونــا لضــما ىأن يلجــأ إليهــا، إذا مــا رأ

    سالمة الرهن مايلي.

                                                           
الوسيط فــي شــرح القــانون والسنهوري عبد الرزاق، 174ص4 م، في شرح القانون المدني يالواف ،سسلمان مر ق ينظر -)1(

ــدين،393ص10، جالجديـــد المـــدني ــل علــــم الــ ــدين إمساعيــ ــي الــ ، التأمينـــات العينيــــة فـــي القــــانون المصـــري والمقــــارن .و حمــ
  .94ص
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  )2(الدعوى البوليصة - أوال  
خصوصــا إذ تــوافرت شــروطها. كــأن يطعــن الــدائن مــثال فــي التصــرف الــذي تــم مــن الــراهن   

  ا، وحصل شهره قبل قيد الرهن. غشا وتدليس

اتخاذ الوسائل التحفظية الالزمة في حالة االستعجال، كأن يقيم حارسا على العقــار المرهــون  -ثانيا
  يتولى منع الراهن من هدمه، أو نزع محتوياته، أو فصل المنقوالت المخصصة لخدمته.

يــــه (المــــادة وكــــذلك يســــتطيع الــــدائن المــــرتهن فــــي حالــــة االســــتعجال. حســــبما نصــــت عل  
)من القانون المدني الجزائري. أن يقوم بإنفاق ما يلزم المحافظة على العقــار فــي حالــة إهمــال 898

الراهن القيام به، كما لو ترك المرهون يتخرب أو ينهدم دون صيانة أو حفظ . ويرجع عليــه بجميــع 
  ما ينفقه في هذا الشأن.

ولــه فــي حالــة االســتعجال أن يتخــذ .. «.ي:) من القــانون المــدني الجزائــر 898نص (المادة      
  » ما يلزم من الوسائل التحفظية الالزمة وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك

جــاء الــنص صــريحا علــى تــدخل المــرتهن فــي المحافظــة علــى الشــيء المرهــون بكــل الوســائل        
مــن نفقــات إلبقــاء الــرهن  التحفظيــة التــي يراهــا الزمــة لــذلك، وأن يعــود علــى الــراهن بكــل مــا يبذلــه

  قائما. 

االعتراض على تصرف الراهن الذي ينطوي على المساس بــالرهن، وطلــب وقفــه وذلــك أن  -ثالثا  
يطلــب مــن القاضــي منــع الــراهن مــن هــدم العقــار، أو نــزع محتوياتــه، أو بيــع المنقــوالت المخصصــة 

  لخدمته.

ــان مـــن  ـــالرهن مـــن طـــرف الغيـــر، وكـ ــار  أمـــا إذا وقعـــت أعمـــال تمـــس ب شـــأنها تعـــريض العقـ
المرهــون إلـــى نقـــص كبيـــر. للـــدائن المـــرتهن الحــق مباشـــرة طلـــب وقـــف هـــذه األعمـــال دون وســـاطة 

  الراهن،  واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.      
                                                           

التصرف، وهدفها احملافظة على أموال املدين من التصرفات الــيت جيريهــا إضــرارا بــه، وذلــك كــان يقــوم  ومعناها دعوى عدم نفاذ–)2(
النظريــة ببيع أمواله بثمن خبس مث يقوم بتهريب ما قبض من مثن وذالك فرارا من تنفيذ الدائنني على املال.( حممد حســني منصــور، 

 )9، صالعامة لالئتمان
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باإلضــافة إلــى رجــوع المــرتهن علــى الــراهن بمــا أنفــق مــن أمــوال علــى إبقــاء الــرهن. لــه حــق  –رابعــا
  اء المقرر لإلخالل بهذا االلتزام.المطالبة بتوقيع الجز 

ومن األعمال التي تــؤدي إلــى إنقــاص الضــمان، مثــل نــزع األجــزاء المعتبــرة عقــارا بطبيعتهــا،   
أو التصــرف فيهــا علــى اعتبــار أنهــا منقــوالت بحســب المــآل، وفصــل المنقــوالت المعتبــرة عقــارات 

  بالتخصيص، على العقار المرهون.

الت بحســـب المـــآل، إذا ترتـــب عليهـــا إنقاصـــا كبيـــر فـــي للتصـــرف فـــي المنقـــو  ةأمـــا بالنســـب  
   )1(الضمان، جاز للدائن المرتهن أن يطلب سقوط األجل وحلول ميعاد الدفع.

ــواء  ــرتهن يمتـــد إليهـــا ســ ــيص، فحـــق الـــدائن المـ ونفـــس الشـــيء بالنســـبة للعقـــارات بالتخصـ
هن، لــه الحــق فــي وجدت في العين عنــد الــرهن، أو ألحقــت بــه بعــد ذلــك. باإلضــافة إلــى كــون المــرت

لــه أن  االعتــراض علــى التصــرف المــنقص للضــمان، وهــذا فــي المنقــوالت التابعــة بالتخصــيص، كــان
  يمانع في نقلها من العين، وأن يطلب تعين حارس عليها.

) مــن القــانون 899وحجــة مــا تقــدم مــن فقــه، فــي األحكــام الســابق ذكرهــا. نــص (المــادة  
الـــراهن بخطئـــه فـــي هـــالك العقـــار المرهـــون أو تلفـــه كـــان إذا تســـبب  «تقـــول: ذالمـــدني الجزائـــري إ

 للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا.

ولــم يقبــل الــدائن بقــاء الــدين  ،وإذا نشــأ الهــالك أو التلــف عــن ســبب ال ينســب إلــى الــدائن
  وفي الدين فورا قبل حلول األجل.أو أن ي ،بال تأمين، فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا

أن تعــرض العقــار المرهــون للهــالك  ،وفي جميع األحوال إذا كان من شأن األعمــال الواقعــة
أو جعلــه غيــر كــاف للضــمان، كــان للــدائن المــرتهن أن يطلــب مــن القاضــي وقــف هــذه  ،أو للتلــف
 .»واألمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ،األعمال

لمادة من القانون المــدني، إال تطبيقــا اللتــزام الــراهن بســالمة حــق الــرهن، وهــو وتعتبر هذه ا
في ذات الوقت تطبيقا خاص بعقد الرهن الرسمي لقاعدة عامة في الدين المؤجــل، إذا كــان ضــعف 

  التأمين الخاص بهذا الدين راجعا إلى خطأ المدين، أو إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه.

                                                           
)1(

 .142-138، ص) لعينية التبعية (التأمينات العينيةالحقوق اأنور ألعروسي،  -
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  العقد والقيد بنفقات لتزاما� الثالث: المطلب

نفقات كتابتــه،  ويدخل في هذه النفقات, في عقد الرهن على الراهن. ةتقع النفقات الالزم
أي رسوم التوثيق، فضال عن النفقات الالزمــة  نعقاد الرهن,الالبد منها  يو رسوم الورقة الرسمية الت

  )2(.وغير ذلك مما يستلزمه العقد الستخراج الشهادات العقارية,

  

  

ويتحمـــل المـــدين تلـــك النفقـــات إذا كـــان هـــو مالـــك العقـــار المرهـــون، أمـــا إذا كـــان مالـــك   
نــص ودليــل مــا ســبق ذكــره.  )1(.عينيــا تحمــل هــو النفقــات أي كفــيالالعقــار المرهــون شخصــا آخــر، 

   ) إذ تقول:883(المادة 

مـــن )906دة (المـــا و .»غيـــر ذلـــك ىال إذا اتفـــق علـــإ.. وتكـــون مصـــاريف العقـــد علـــى الـــراهن، «
تكون مصاريف القيد وتجديده، وشطبه على الراهن، مالم يتفــق علــى  « جزائري:المدني ال القانون

  .» غير ذلك

يجــوز للمتعاقــدين أن يتفقــا علــى أن  إذ ،وظــاهر هــذه النصــوص أنهــا مفســرة، وليســت آمــرة
ينــا كيفيــة تحملهــا، أمــا إذا لــم يع ، و يتحملهــا المــرتهن كلهــاأيــتحمال هــذه النفقــات مناصــفة بينهمــا، 

  فيتعين على الراهن دفعها.

 ،وتعتبــر مضــمونة معــه بــالرهن والمالحــظ أن هــذه النفقــات جميعــا تلحــق بالــدين األصــلي,
   )2(.وفي نفس مرتبته

                                                           
 .175ص 4، ميشرح القانون المدن يف يالواف ،سسلمان مر ق -)2(
 .286ص10ج، الجديد الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، عبد الرزاق -)1(
 .175ص 4، ميشرح القانون المدن يف يالواف ،سمر ق سلمان -)2(
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وما يستخلص من عنصــر ضــمان الــراهن للــرهن فــي الــرهن الرســمي، أن المشــرع الجزائــري 
، وتصــرفه فــي الشــيء المرهــون، كــأن لــم يحصــل جعل من الجزاء على بقاء الرهن فــي حيــازة الــراهن

  ، كان المرتهن سيقوم بها لو لم يكن الرهن بيد صاحبه.تشيء لهذا المال، أن ألزمه بالتزاما

عليـــه  توحتـــى ال يعتقـــد(الراهن) أن يـــده مطلقـــة فـــي هـــذا الشـــيء المرهـــون، رتـــب التزامـــا 
، من قبل الــراهن علــى الــرهن، تجعل الحق المباشر للمرتهن، في أن يحتج على التصرف المرتكب

  سواء بحسن نية، أو بغير حسن نية.

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع: حقوق المرتھن في الرھن الرسمي 

حيــث يكــون ، الصــفة األولــى، باعتبــاره دائنــا عاديــا كســائر الــدائنين ؛انصــفتللدائن المرتهن 
الــذي يخــول الــدائن  )1(امبحق الضمان الع ىله حق التنفيذ على جميع أموال المدين وهذا ما يسم

دون أن يكون له حق التقدم علــى  ،سلطة التنفيذ على أي مال من أموال المدين ليستوفي حقه منه
)2(.مة غرماءسحيث يقتسمون المال محل التنفيذ ق بل يشترك معهم. سائر الدائنين,

   

                                                           
ترب أمــوال املــدين هــي الضــمان العــام للــدائنني. مبعــىن أن أمــوال املــدين مجيعهــا ضــامنة للوفــاء بديونــه، فــإذا تع«: الضمان العام - )1(

( حممــد حســني منصــور،  »مل يقــم املــدين بالتزامــه، كــان للــدائن، أن يقتضــي حقــه بالتنفيــذ اجلــربي علــى أي مــال مــن أمــال املــدين
 .)7، صالنظرية العامة لالئتمان

أي أن ســـائر الـــدائنني أو مجـــيعهم متســـاوون فيمـــا هلـــم مـــن الضـــمان العـــام فـــال ميتـــاز أحـــدهم علـــى اآلخـــرين. : غرمـــاء قســـمة -)2(
ومــؤدى ذلــك أن الــدائنني تكــون هلــم نفــس املرتبــة يف اســتيفاء حقــوقهم كاملــة، أمــا إذا مل تكــف أمــوال املــدين للوفــاء جبميــع ديونــه، 

، النظريــة العامــة لالئتمــانحممــد حســني منصــور، كــل واحــد مــنهم.( ينظــر:   فإم يتقامسوا كل بنسبة حقه أي بنسبة مقــدار ديــن
 )8ص
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وهــذا يعتبــر  ين,دائنا مرتهنا, إذ يكون له حق رهن علــى عقــار معــ هأما الصفة الثانية فباعتبار 
ليســتوفي حقــه  ؛لدائن التنفيذ على عقار معين وتتبعه فــي أي يــد يكــونلبمثابة ضمان خاص، يخول 

   من ثمنه باألفضلية على سائر الدائنين.

الدائن المرتهن فتتم عــن طريــق شــهر عقــد الــرهن بقيــده، فــي ســجل خــاص يطلــع  ةأما حماي
ل يجعــالن الــرهن نافــذ فــي حــق الغيــر، ممــا عليــه كــل ذي مصــلحة، وهــذا القيــد والنشــر فــي الســج

يسمح للدائن المرتهن التمسك في مواجهة الغير بحق األولوية، وحق التتبع. و بناء عليه فــإن هــذا 
المبحث سأتناول فيه القيد في السجل العقاري، ثم في المطلب الثاني حــق االمتيــاز أو األفضــلية، 

  وفي المطلب الثالث حق التتبع.

  القيد في السجل العقاري  المطلب ا2ول:

، لوال يعد أالحق العيني، ومعنى هذا أن الحق العيني ال ينش رإن الشهر العقاري هو مصد
مـــن 793المـــادة  هأخضـــع إلـــى عمليـــة اإلشـــهار العقـــاري، وهـــو مـــا تؤكـــد ا.إال إذلوال ينقـــ لوال يـــزو 

ســح األراضــي العــام م دالمتضــمن إعــدا 75/74) مــن األمــر رقــم 16و(المــادة  )3(التقنــين المــدني.
  )4(وتأسيس السجل العقاري.

أو نقــل أو  ءإن العقــود اإلداريــة واالتفاقــات التــي ترمــي إلــى إنشــا «)علــى:16تنص (المادة 
لها أثر حتى بين األطراف إال من تاريخ نشرها في  نتصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، ال يكو 

  .»مجموعة البطاقات العقارية

شهار العقاري، مبدأ عدم قابلية االحتجاج، بغيــر الحقــوق المقيــدة فــي يترتب عن عملية اإل
. وال يمكـــن امجموعـــة البطاقـــات العقاريـــة، فـــالحق العينـــي غيـــر المشـــهر، يكـــون غيـــر موجـــود قانونـــ

الشــهر العقــاري،  «االحتجاج به سواء بين المتعاقدين، أم فــي مواجهــة الغيــر إال مــن تــاريخ إشــهاره. 
                                                           

 لال تنقـــ«املعـــدل واملـــتمم:  المتضـــمن القـــانون المـــدني 26/9/1975املـــؤرخ  85/75األمـــر رقـــم ن مـــ 793تـــنص املـــادة -)3(
روعيــت اإلجــراءات الــيت يــنص  اال إذامللكيــة واحلقــوق العينيــة األخــرى يف العقــار ســواء كــان ذلــك بــني املتعاقــدين أم يف حــق الغــري إ

  .»عليها القانون وباألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار
.، متضـــمن إعـــداد مســـح األراضـــي العـــام وتأســـيس الســـجل العقـــاريلا 12/11/1975املـــؤرخ يف  74-75األمـــر رقـــم -)4(

  .18/11/1975املؤرخة يف 92اجلريدة الرمسية العدد
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قـــاري فـــي قـــانون الشـــهر العقـــاري الجزائـــري، ويعتبـــر التســـجيل بالمحافظـــة ينشـــئ الحـــق العينـــي الع
علـــى العقـــارات، ســـواء  ةالعقاريـــة منـــاط االحتجـــاج، وذلـــك بالنســـبة إلـــى جميـــع المعـــامالت الـــوارد

  .)1(»تضمنت حقوقا أصلية أم تبعية

األثــر المنشــئ للقيــد، وبــين مصــدر الحــق. فمصــدر الحــق  ىوهنــا البــد مــن التفريــق بــين معنــ
بالنسبة  هينشئ به الحق، وفقا لقواعد كسب الحقوق في قانون ما، ولكن يالقانوني الذ بو السبه

وجود هذا السبب كي ينشئ هذا الحق لصاحبه، أي أن القيــد هــو الــذي  يالعقارية ال يكف قللحقو 
ينشـــئ الحـــق، ولـــيس التصـــرف ويبـــدو جليـــا أن المشـــرع الجزائـــري يعمـــل بهـــذا المعنـــى مـــن خـــالل 

  )2(لقانونية.النصوص ا

ينشــأ حــق الــرهن بمجــرد العقــد، ولكنــه ال ينفــذ فــي مواجهــة الغيــر إال إذا تــم قيــده، فالقيــد   
شـــرط الزم لســـريان الـــرهن فـــي حـــق الغيـــر، أي أن الـــدائن المـــرتهن ال يســـتطيع أن يباشـــر حقـــه فـــي 

  إال إذا كان رهنه مقيدا.  ،األفضلية والتتبع

مــن خــالل معرفــة معنــى  يــد عقــد الــرهن الرســمي،قعمليــة إلــى الفــروع اآلتيــة، ونعــرض فــي   
  والفرق بينه وبين التسجيل.  القيد،

  القيدالفرع ا2ول: معنى 

وبـــاقي الحقـــوق العينيـــة  ،هـــو الوســـيلة التـــي نظمهـــا المشـــرع لشـــهر الـــرهن الرســـميالقيـــد    
  . )3(الغير األخرى الواردة على العقار، فهو اإلجراء الالزم لكي تنتج هذه الحقوق أثرها في مواجهة

أن يحــتج بحقــه فــي  ،ومعنــى هــذا أن الــدائن المــرتهن ال يحــق لــه بــأي حــال مــن األحــوال  
  األفضلية، والتتبع في مواجهة الغير، إال إذا كان هذا التأمين مقيدا. 

                                                           
 .2003: 1،  الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، ط23ص ،الشهر العقاري في القانون الجزائري نظامجميد خلفوين،  -)1(
 .24صالمرجع السابق، ينظر: جميد خلفوين، -)2(

 .274، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -)3(
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مـــن هـــذا اإلجـــراء هـــو حمايـــة االئتمـــان العقـــاري. وتـــوفير الثقـــة المشـــروعة فـــي  ةوالحكمـــ  
وبالــديون  ،ل إعــالم المتعــاملين مــع المــدين بــالحقوق التــي تثقــل أموالــهالمعامالت العقارية، من خــال

  التي تضمنها هذه 

  

األموال، فالدائن عليه أن يعلم بذلك حتى ال يفاجأ، بعد أن يقرض المــدين معتمــدا علــى مــا يملكــه 
  .تستغرق قيمتهاقدمن عقارات، بأن هذه العقارات مثقلة برهون ضامنة لديون 

تري قبل التعاقد مع البائع، أن يعلــم بــالرهون التــي تثقــل العقــار المبيــع، كما يستطيع المش    
  حتى ال يفاجأ بوجود دائن للبائع يمكنه تتبع هذا العقار تحت يده وينفذ عليه. 

يمنع تعرض الغير لتلك المخاطر، التي تعرقل تداول األمــوال،  أنه الشهر، من أهم ميزات  
   )1(.للدولة مويؤثر ذلك بدوره في االقتصاد العاوتضعف الثقة في االئتمان العقاري، 

  الفرق بين القيد والتسجيل الفرع الثاني: 

في هذا العنصر سأجري مقارنة بسيطة بين نظام التسجيل ونظام القيد لمعرفــة الفــرق بينهمــا وعلــى  
  .من يقع كل منهما

                                                           
)1(

 .274، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -
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وإمنا لالحتجاج ا يف  ،روفةأوال: القيد هو إجراء الزم ال يقصد به إنشاء أنواع التأمينات املع    
مواجهة الغري فقط. وعلى ذلك فإن حق الرهن الرمسي ينشأ بني طرفيه مبجرد العقد، ولكنه ال يسري يف 

 حق الغري إال بالقيد.

ثانيا: أما التسجيل فهو إجراء لشهر احلقوق العينية األصلية. وهو الزم إلنشاء تلك احلقوق، 
. ويرتتب على ذلك أنه إذا مل يسجل هذا التصرف القانوين، فإن احلق ونقلها، وتعديلها، وحىت زواهلا

العيين األصلي الوارد على عقار ال ينشأ، وال ينتقل، وال يتغري، وال يزول. ال فيما بني طرفيه، وال بالنسبة 
  للغري. 

ه يف دفرت أّما عملية التسجيل فإا تقتضي نقل صورة كاملة من احملرر املراد، وإثبات كافة حمتويات
  )2(.الشهر العقاري

ومــن خــالل هــذه المقارنــة البســيطة بــين القيــد، والتســجيل، فإنــه يمكــن القــول أن الحقــوق    
العينية التبعية تخــتص بالقيــد. أمــا الحقــوق العينيــة األصــلية تخــتص بالتســجيل، وكــال النظــامين لــه مــا 

  يضبطه من قواعد وأصول في قانون الشهر العقاري.

  إجراء القيد الفرع الثالث:

لدراسة القيد نعرض فيما يلي للمسائل التالية: إجراء القيد، أثر القيد، تجديد القيد، محــو 
بخصــوص  -القيــد وإلغــاء المحــو. وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد بــأن القــانون المــدني قــد أحــال 

لــى تســري ع«  ):905إلــى قــانون تنظــيم الشــهر العقــاري حيــث قضــى فــي (المــادة  -تلــك المســائل
إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغــاء الشــطب واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك كلــه، األحكــام الــواردة فــي 

  ».  قانون تنظيم اإلشهار العقاري

بأن يتبع يف إجراء القيد، وجتديده، وحموه، وإلغاء احملو، واآلثار املرتتبة على ذلك   مفاد النص:
عقاري، لذا ستكون الدراسة على أساس نصوص هذا كله، األحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر ال

  القانون.
  أو7: مكان  إجراء القيد

                                                           
)2(

  .275ص ،المرجع نفسهحممد حسني منصور،  -
 .31، صنظام الشهر العقاري في القانون الجزائريجميد خلفوين، و  -   
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ــي مكتــــب الشــــهر العقــــاري، الــــذي يقــــع العقــــار المرهــــون فــــي دائــــرة    يجــــب إجــــراء القيــــد فــ
اختصاصه، وإذا كــان العقــار أو العقــارات واقعــة فــي دائــرة اختصــاص مكاتــب متعــددة، وجــب إجــراء 

ال يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثر، إال بالنسبة إلى الشهر في كل مكتب منها. و 
   )1(العقارات، أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

التــي ســمح القــانون برهنهــا رهنــا رســميا، فكــل نــوع منهــا  ىأما بالنسبة ألنــواع الرهــون األخــر 
   )2(يتم قيده في الجهة التي حددها القانون.

  اف القيدثانيا: أطر

: بالنسبة لطالب القيد: فإن القاعــدة العامــة تقضــي بــأن إجــراءات الشــهر تــتم بنــاًء علــى أوالً 
طلــب ذوي الشــأن، ومــن يقــوم مقــامهم، وعلــى ذلــك يســتطيع إجــراء القيــد كــل مــن الــدائن المــرتهن، 

  وورثته من بعده، ويصدر القيد منه، أو من ينوب عنه. 

لنافعة نفعــا محضــا بالنســبة للــدائن المــرتهن، فإنــه يكفــي ولما كان القيد من أعمال الحفظ ا
ويجــوز لمــن يحــال إليــه الــدين  )3(إلجرائه أن يكون مميزا، كما تكفي الوكالة العامة في هذا الصدد.

طلـــب القيـــد باســـمه، ويجـــوز لـــدائني الـــدائن طلـــب القيـــد باســـم مـــدينيهم عـــن  طريـــق الـــدعوة غيـــر 
د لحســاب الــدائن المــرتهن، إذا تــوافرت شــروط الفضــالة. بــل أن للفضــولي طلــب القيــ )4(المباشــرة.

                                                           
 .123 -122، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري جميد خلفوين، -)1(
)2(

ؤرخ يف املـــ 80 -76رقـــم األمـــر  05-98املعدلـــة بقـــانون  56املـــادة »فالســـفن تقيـــد يف دفـــرت التســـجيل اجلزائـــري للســـفن  «- 
  املعدل واملتمم والمتضمن القانون البحريهـ 1396شوال عام 29
 «:المتضــمن القــانون التجــاري 1975/ 9/ 26املــؤرخ  75/ 59مــن األمــر رقــم 120أمــا احملــل التجــاري فتــنص املــادة  -    

يســتغل يف نطــاق دائرــا احملــل  ويتقرر وجود االمتياز عن الرهن مبجرد قيده يف السجل العمــومي، الــذي ميســك بكتابــة احملكمــة الــيت
  »التجاري

القواعــد العامــة  ديحــد ،27/6/9891املــؤرخ يف 06-98مــن قــانون رقــم  32أما قيد رهن الطــائرات فحســب نــص املــادة  -  
 .»الطريان وال يكون ذا مفعول إزاء الغري إال بعد قيده ميقيد الرهن يف سجل ترقي «:للطيران

 .276 - 275ص ،العامة لالئتمانالنظرية حممد حسني منصور،  -)3(
وهــي أن يســتعمل أحــد دائــين املــدين حقــوق مدينــه علــى وجــه يقصــد بــه احملافظــة علــى أمــوال املــدين  الدعوى غير المباشرة: –)4(

متهيد للتنفيذ عليها. وهي وسيلة حلماية حق الدائن يف الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود املدين عــن الــدفاع عــن حقوقــه أو 
 ملطالبة ا ا
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ولكن ال يجوز لمكتب الشــهر العقــاري إجــراء القيــد مــن تلقــاء نفســه، إذ البــد مــن تقــديم طلــب مــن 
    )5(ذوي الشأن.

أمــا بالنســبة لمــن يطلــب القيــد ضــده فهــو الــراهن، ســواء كــان هــو المــدين أم الكفيــل  ثانيــاً:
  إنه يجوز إجراء القيد على اسمه، أو على أسماء الورثة. العيني، وإذا توفي الراهن، ف

ويســير القــانون الحــالي علــى نظــام الشــهر العينــي، حيــث يجــري الشــهر علــى العقــار نفســه،   
وليس على اسم المالك، ويكون ترتيب دفاتر الشهر العقــاري بحســب مواقــع العقــارات، ويخصــص 

التصــرفات التــي تــرد عليــه، ممــا يســهل  لكــل عقــار صــحيفة مســتقلة فــي الســجل، تقيــد فيهــا جميــع
   )1(عملية الشهر ويكفل وضوحها.

وهناك بعض التشريعات لجأت إلى نظام الشهر الشخصي، حيث يجري الشهر علــى اســم   
ــاتر الشــــهر طبقــــاً ألســــماء  ــار محــــل التصــــرف، لــــذا يجــــب ترتيــــب دفــ المتصــــرف، ولــــيس علــــى العقــ

  )2(األشخاص الذين يصدر منهم التصرف.

  فية إجراء القيد   ثالثا: كي

  يتم إجراء القيد على مرحلتين:    

  أوالً: المرحلة التمهيدية

حيث يتم التقدم بطلب الشهر، وتقوم الجهات المعنية بقيده في دفتــر خــاص بــذلك، يبــين 
أســبقية طلبــات الشــهر مــن خــالل وضــع رقمــا متتابعــا بحســب أقدميــة تقــديمها، وفقــا لتــاريخ اليــوم 

                                                           
 .121-120، صنظام الشهر العقاري في القانون الجزائريجميد خلفوين،  -)5(
ير باإلشــارة أن املشــرع اجلزائــري اعتمــد نظــامني يف عمليــة اإلشــهار العقــاري. فالنظــام األول هــو نظــام الشــهر الشخصــي دوجــ –)1(

مار الفرنســي. وهــو أقــدم أنظمــة الشــهر العقاري.أمــا النظــام للســندات العقاريــة. ويعتــرب امتــداد لــنفس النظــام الــذي انتهجــه االســتع
املتضــمن إعــداد مســح األراضــي  1975نــوفمرب 12املــؤرخ يف  74 -75الثاين فهو نظام الشهر العيين املؤسس مبوجــب األمــر رقــم

ــم  ــومه التنفيـــــذي رقـــ ــاري.و مرســ ـــيس الســــجل العقـــ ـــام وتأســ ـــؤرخ يف 63 -76العـ ــارس  25املـ ـــيس الســـــج 1976مـــ ــق بتأســ ل يتعلــ
العقــاري.. الــذي يقــوم علــى أســاس املســح العــام ألقــاليم البلــديات مــن أجــل التحديــد الــدقيق حلــدود كــل عقــار وحتديــد امللكيــات 

 املتضمن إعداد مسح األراضي العام. 1976مارس  25املؤرخ يف  62 -76العقارية وأصحاا وفقا ألحكام املرسوم رقم 
  .276ص ،ئتمانالنظرية العامة لالحممد حسني منصور،  -)2(
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ــاعة. وتتــــولى الســــل ــم والســ ــة القانونيــــة, ثــــم تحيلــــه إلــــى قســ ــب مــــن الناحيــ ــة فحــــص الطلــ طة المعنيــ
االســتعالمات الهندســية، لمعاينــة العقــار علــى الطبيعــة؛ للتثَبــت مــن مســاحته وحــدوده، وبعــد فحــص 

  الطلب يتم التأشير عليه بما يفيد قابليته للشهر. 

  ثانياً: المرحلة النهائية  

يـــث يجـــب تقـــديم عقـــد الـــرهن المؤشـــر علـــى مكـــان هـــذه المرحلـــة فـــي مكتـــب الشـــهر، ح
مشــروعية صــالحيته للشــهر بعــد توثيقــه، ومــع بيانــات الــرهن، ويقــوم المكتــب بإثبــات البيانــات بعــد 

  )3(التأكد منها في دفتر الشــهر، بــرقم متتــابع مــع ذكــر تــاريخ اليــوم والســاعة؛ لتحديــد أســبقية القيــد.
  تأمينات العينية العقارية. ويتم إتباع تلك اإلجراءات بالنسبة لقيد سائر ال

  :بينات قائمة القيد -

  اسم الدائن ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته.  -    

 اسم المدين، أو المالك الذي رتب الحق على ملكه.  -      

تــاريخ الســند، والجهــة التــي تــم أمامهــا أو صــدر منهــا؛ أي بيــان عقــد الــرهن، حتــى يــتمكن  -      
                    الغير من صحته.       

 مصدر الدين المضمون، ومقداره كامال، وميعاد استحقاقه (تخصيص الدين).  -      

 تخصيص العقار المرهون. -      

  جزاء النقص في البيانات الواردة في قائمة القيد الفرع الرابع: 

عليهــا فــي( القاعدة فــي هــذا المجــال أنــه إذا أغفــل بيانــا أو أكثــر، مــن البيانــات المنصــوص 
(والمتعلقـــة بتعيـــين كـــل مـــن  .يلمتعلـــق بتأســـيس الســـجل العقـــار ا 63/ 76مـــن المرســـوم) 66المـــادة 
  المرهونة تعيينا دقيقا) ونتج عنه ضرر للغير، فإنه يترتب البطالن جراء هذا النقص. تالعقارا

                                                           
  .277ص ،المرجع السابقحممد حسني منصور،  -)3(
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كمـــا ال يجـــوز أن يطلـــب الـــبطالن، إال مـــن وقـــع عليـــه الضـــرر بســـبب إغفـــال البيانـــات، أو   
  سبب عدم ضبطها، وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر ومداه. ب

وخالصــة ذلــك أن الجــزاء علــى إغفــال بيــان أو أكثــر، أو الخطــأ فيــه يتوقــف علــى نطــاق   
الضرر الناجم على ذلك ومداه، لذا ال يجوز أن يتمســك بــه إال مــن لحقــه الضــرر فعــال، وعليــه يقــع 

ضـــرر. وللقاضـــي ســـلطة تقـــدير الجـــزاء الـــذي يحكـــم بـــه، وفقـــا للمبـــادئ العامـــة فـــي عـــبء إثبـــات ال
وتقريــر القاضــي هنــا للجــزاء مســألة موضــوعية. وللمحكمــة أن تقــرر عــدم  )1(المســؤولية التقصــيرية.

اعتــدادها بالقيــد كلــه، وبالتــالي ال يعتــد بنفــاذ الــرهن فــي حــق غيــر المضــرور، أو قــد يكتفــي القاضــي 
د إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر. كأن يقصره على بعــض العقــارات دون بعــض، بإنقاص أثر القي

  أو على مقدار الدين المذكور في القيد، إذا كان أقل من الدين الحقيقي.

وبناء على ذلك، فإن الجــزاء الــذي وضــعه المشــرع، لــيس بطالنــا بــل هــو عــدم نفــاذ القيــد    
  به من ضرر.كليا، أو جزئيًا في حق الغير، في حدود ما أصا

وفــي النهايــة علــي أن أشــير إلــى أنــه مــن قــام بقيــد خــاطئ، فإنــه مــن الضــروري أن يصــحح   
البيان الخاطئ، أو إضافة البيان الناقص، ولكن التصحيح ال يعتــد بــه،  إال مــن تــاريخ إجرائــه، ويعــد 

  )2(بمثابة قيد جديد، وتحدد مرتبة الرهن من تاريخ القيام به.

جماعــة  ميح، فإنــه يترتــب عليــه أثــار لمصــلحة المــرتهن قبــل الغيــر، وهــفــإذا تــم القيــد بشــكل صــح
الـــدائنين المـــرتهنين، المهـــددون بحـــق األولويـــة، والحـــائزين للعقـــار، المهـــددون بحـــق التتبـــع، وكـــذا 

  الدائنون العاديون.

  في عناصر أصلية وهي: الدائن المرتهن المتعلقة بالرهن قويمكن أن أوجز حقو   
                                                           

)1(
 -ضــرر يصــيب الغـــري  -خطـــأ  -أركــان هــي:  ةعــن اإلخـــالل بــالتزام قــانوين، وتقــوم علـــى ثالثــ المســؤولية التقصــيريةترتتــب  -

  من القانون املدين اجلزائري) 140إىل  134و  124عالقة سببية بني اخلطأ والضرر (املواد 
ــو ت ــريأو:هـــ ــإذا آذ قصـــ ــ ــا، فـ ـــان أو خمطئـــ ــدا كــ ــه عامـــ ــع فيـــ ــن الواقـــ ــ ىمـــ ــري غـــــريه، أو حلـــ ــذا التقصـــ ــ ــؤوليت قـ ــ ــا حتمـــــل مسـ ــ ــررا مـ ــه ضـــ  هبـــ

 م.1988-هـ1،1409، دمشق،طم، دار القل60، ص الفعل الضار والضمان فيهقانونا.مصطفى أمحد الزرقا، 
ــور،  -)2( ـــ280ص ،النظريــــة العامــــة لالئتمــــانحممـــــد حســـــني منصـــ ــو الســ ــان أبـــ ، التأمينــــات الشخصــــية والعينيـــــةعود، .و رمضـــ

  .359 -358، صشهر التصرفات العقاريةوحممد كمال موسى،  .399ص
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  الستفاء الدين من ثمنه. حق بيع العقار،  -

  حق األفضلية أو التقدم. -

  .حق التتبع  -

  المطلب الثاني: حق بيع العقار 7ستفاء دين من ثمنه

و هو الحق األصلي للمرتهن إن لم يــوفي الــراهن ثمــن الــدين، فــإذا حــاد عــن هــذا األصــل،     
ه. و لقــد نــص القــانون فإن القانون يعطي الحق للمــرتهن فــي أن يبــع الشــيء المرهــون ألخــذ حقــه منــ

) مــن القــانون المــدني الجزائــري. أنــه يحــق لكــل صــاحب تــأمين 902مــن ضــمن أحكامــه فــي (المــادة
مهمــا كانــت رتبتــه، أن يالحــق العقــار، أو الحــق الجــاري عليــه التــأمين بطريقــة نــزع الملكيــة بشــكل 

 ،العقـــار المرهـــونيمكـــن للـــدائن بعـــد التنبيـــه علـــى المـــدين بالوفـــاء، أن ينفـــذ بحقـــه علـــى  «:إجبـــاري
 ويطلب بيعه في اآلجال ووفقا لألوضاع المقررة في قانون اإلجراءات المدنية.

إن هــو  ،جــاز لــه تفــادي أي إجــراء موجــه إليــه ،وإذا كــان الــراهن شخصــا آخــر غيــر المــدين  
  .»وفقا لألوضاع واألحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار ،تخلى عن العقار المرهون

المادة يفهم منه: أي أنه إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بتاريخ اســتحقاقه.  وصريح      
و ذلــك  )1(.عليه أن يبيع العقار الجاري عليه الرهن، وإن لم يؤده بيــع الــرهن، واســتوفي الــدئن حقــه

عــن طريــق نــزع الملكيــة اإلجباريــة، بواســطة دائــرة التنفيــذ، ويجــري البيــع وفقــا لألصــول المنصــوص 
  قانونا.عليها 

قد يتفق الدائن صاحب الرهن، مع المدين عاقد الــرهن، وقــت انعقــاد الــرهن علــى  هغير أن    
ممــا   )2(أن يصــبح العقــار المــؤمن عليــه، ملكــا للــدائن بمجــرد عــدم وفــاء الــدين عنــد االســتحقاق.

  يجعلنا نبحث عن حكم هذا الشرط.

                                                           
 .1067ص 3(بني القوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي) م المقارنات التشريعيةسيد عبد اهللا بن احلسني  -  )1(

  .327، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  -)2(
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) مــن القــانون المــدني 903ادةلقد أعطى المشرع القانوني جوابا واضحا، وصريحا في (المــ    
الجزائــري. أن أي اتفــاق بــين الــدائن والمــدين، علــى أن يجعــل الــرهن عنــد المــرتهن، فــي حالــة عــدم 

  استفاء الدين وقت حلول أجله في نظير ثمن معلوم، أيا كان.فهو باطل بطالنا مطلقا.

  

األجل، ولم يوف. بل  االتفاق على تملك العين المرهونة، نظير الدين متى جاء زال يجو  «حيث:  
  )1(. .»يجب أن يباع بطريق المزايدة العلنية

ويعتبر شرط تملك العقار المرهون، مخالفا للنظام العام. وذلك إمعانــا، أو مبالغــة فــي حمايــة     
المدين الراهن، الذي قد تضطره ظروفــه لالســتدانة، للحصــول علــى المــال تحــت أي شــرط، وذلــك 

  غلين.حماية له من المرابين المست

والبطالن هذا قاصر على شــرط التملــك، ويبقــى عقــد الــرهن علــى حالــه صــحيحا، إال إذ علــم    
أن هذا الشرط كان سببا فــي إجــراء هــذا التعاقــد، و حينهــا ال منــاص مــن أن يســري إلــى عقــد الــرهن 

  نفس الحكم الذي 

  )2(أصاب الشرط.

فــق الــراهن والمــرتهن، علــى بيــع وللعلة نفسها، جعل المشرع القــانوني الشــرط باطــل، إذا ات     
الشــيء المرهــون دون إتبــاع اإلجــراءات التنفيذيــة، المنصــوص عليهــا قانونــا. حمايــة للمــدين الــذي 

ــل البيــــع بصــــورة وديــــة ــى أن يحصــ ــزاد دون تــــدخل تنــــزع ملكيتــــه. مثــــل االتفــــاق علــ ، أو بطريــــق المــ
  )4(و هو ما يصطلح عليه شرط الطريق الممهد. )3(.المحكمة

                                                           
 .1068ص 3(بني القوانني الوضعية والتشريع اإلسالمي) م المقارنات التشريعيةسيد عبد اهللا بن احلسني  -  )1(

 423 -416ص  10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري، –)2(
 .425 -424ص  10، جالمرجع نفسهعبد الرزاق السنهوري، –)3(



يف  نول:                                                                              الضمانات املوفرة لالئتمااأل الفصل
 الرهن الرمسي

 163  

م يحكم به على هذا االتفاق، فــي أن الــبطالن قاصــر علــى الشــرط، وال يمتــد ونفس الحك  
يكــون بــاطال كــل اتفــاق يجعــل  «) القــانون المــدني الجزائــري: 903إلــى العقــد مــا صــرحت (المــادة 

فــي أن يتملــك العقــار المرهــون فــي نظيــر  ،للدائن الحق عند عدم اســتيفاء الــدين وقــت حلــول أجلــه
ولــو كــان هــذا  ،ي أن يبيعــه دون مراعــاة لإلجــراءات التــي فرضــها القــانونثمــن معلــوم أيــا كــان، أو فــ

 االتفاق قد أبرم بعد الرهن.

االتفــاق علــى أن يتنــازل المــدين لدائنــه عــن  ،غير أنه يجــوز بعــد حلــول الــدين أو قســط منــه
    .»العقار المرهون وفاء لدينه

ل الملكيــة إليــه فــي هــذه ومــع هــذا فــإن الــدائن يحــق لــه أن يشــارك فــي المــزاد؛ ألن انتقــا    
الحالة يكون مصحوبا بالضمانات التي قررها المشرع، حماية للمدين مــن اســتغالل الــدائن، فــاألمر 

  سيان سواء رسا المزاد 

   )5(على الدائن أم على غيره.

و أخيـــرا أال يحـــق لنـــا أن نتســـاءل عـــن شـــرط التملـــك، أو شـــرط البيـــع، دون اللجـــوء إلـــى     
  حصل االتفاق عليه بعد حلول أجل الدين ؟ إجراءات التنفيذ، إذا 

) القــانون المــدني 903مــن المــادة  2الواقــع أن هــذا الشــرط يكــون صــحيحا وفقــا (للفقــرة 
االتفــاق  ،غيــر أنــه يجــوز بعــد حلــول الــدين أو قســط منــه« الجزائري التي تنص على الجواز بقولهــا:

  .»هعلى أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدين
ألنـــه بعـــد حلـــول أجـــل الـــدين تنعـــدم شـــبهة اســـتغالل الـــدائن  صـــريح المـــادة يجـــوز ذلـــك؛  

  المرتهن حاجة المدين الراهن، ويصبح هذا األخير قادرا على تقرير ما هو في مصلحته.
حينها يجوز أن يتنازل المدين الراهن عن العقار المرهون، إلــى الــدائن المــرتهن فــي مقابــل  

مــن يزيــد أو يقــل عــن مبلــغ الــدين، أو يوافــق علــى بيــع العقــار بالممارســة ( الطــرق دينــه، أو نظيــر ث
  العادية المتعارف عليها) ال 

  )1(بالمزاد العلني، ولعله يكون في مصلحته إذا يجنبه نفقات التنفيذ على العقار وبيعه بالمزاد.
                                                                                                                                                                      

أن يشــرتط املــرن علــى الــراهن بيــع العقــار املرهــون دون إتبــاع اإلجــراءات واألوضــاع الــيت رمسهــا : هــو شــرط الطريــق الممهــد -)4(
ماية املدين الذي تنزع ملكيته أن يــتم االتفــاق علــى بيــع العقــار عنــد حلــول أجــل الوفــاء وديــا أو باملمارســة (حممــد حســني املشرع حل
 )272، ص النظرية العامة االئتمانمنصور، 

 .329، صالوسيط في التأمينات العينيةاللطيف محدان،  حسني عبد -)5(
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يحق  وهناك تساؤل آخر يأتي مباشرة بعد هذا اإلشكال الذي طرح آنفا وهو: هل  
   ؟ للدائن التنفيذ بحقه على األموال غير المشمولة بالرهن العقاري

ذكــرت فــي مطلــع هــذا المبحــث، أن للــدائن المــرتهن صــفتان يتمتــع بهمــا: صــفته كــدائن        
عــادي لــه حــق الضــمان العــام، علــى جميــع أمــوال المــدين الحاضــرة والمســتقبلة. وصــفته كــدائن لــه 

  وال مدينه.امتياز خاص على مال معين من أم

فباعتبار الصفة األولــى. لــه حــق التنفيــذ علــى جميــع أمــوال مدينــه، شــأنه فــي ذلــك شــأن أي       
دائن عادي، غير أنه بهذه الصفة ال يحق لــه التقــدم علــى غيــره مــن الــدائنين مــن ثمــن المــال المنفــذ 

  عليه. 

لـــه حـــق  وباعتبــاره صـــاحب امتيـــاز يتمتـــع بحـــق عينـــي علــى العقـــار موضـــوع الـــرهن، يكـــون     
، و نالتنفيذ على هذا العقار، وأن يقتضي حقه مــن ثمنــه باألفضــلية، علــى غيــره مــن الــدائنين العــاديي

   )2(الدائنين الموالين له في الرتبة من أصحاب التأمينات.

وإذا أتضــح للــدائن صــاحب االمتيــاز، أن العقــار المرهــون قيمتــه غيــر كافيــة للوفــاء بالــدين،      
وال مدينــه األخــرى، إكمــاال لرصــيد دينــه، وفــي هــذه الحالــة تكــون لــه صــفة كان لــه أن ينفــذ علــى أمــ

  الدائن العادي، ويكون خاضعا لمبدأ المساواة بين الدائنين.

هذا إذا كان المؤمن هو المدين، أما إذا كان المؤمن غير المدين (كفيًال عينيا)، فهنا حــق       
الرسمي، وال يمتــد إلــى ســائر أمــوال الكفيــل  نهالدائن ينحصر بالتنفيذ على العقار الجاري عليه الر 

ســواء أكــان كافيــا أم ال؛ ألن الكفيــل العينــي ال يســأل عــن الــدين إال فــي حــدود قيمــة العقــار، الــذي 
   )1(خصه لضمان الوفاء بالدين، وال يسأل في شيء من أمواله األخرى.

  : الحق في ا2فضليةالثالث المطلب

                                                                                                                                                                      
عبــد السنهوري ذا الصدد أن مظنة ضعف الراهن وضغط احلاجة تكون قد أنتفت حبلــول الــدين كلــه أو بعضــه (ينظر: ليقو  –)1(

  ).424-423ص 10ج ،في شرح القانون المدني الجديد طالوسيالسنهوري،  الرزاق
)2(

 .417ص 10، جوسيط في شرح القانون المدني الجديدالعبد الرزاق السنهوري،  –
 من القانون املدين اجلزائري. 901.واملادة230، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  -)1(
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ــية  ةال مندوحــــ ــول أن خاصــ ــن القــ ــرض ،ةقــــدم، أو األفضــــليالتمــ ــود أكثــــر مــــن دائــــن  تفتــ وجــ
لة بــين ضــفهنــا البــد مــن المفا ،تكــن أمــوال المــدين كافيــة لتغطيــة كــل الــديون مللمــدين الــراهن, ولــ

  الدائنين لفض التزاحم بينهم.

هي أن الدائن المــرتهن يتقــدم فــي اســتيفاء حقــه مــن محــل  .والقاعدة العامة في هذا الصدد
  صحاب التأمينات المقيدة، والتالين له في المرتبة، وفقا للمبادئ التالية:الرهن، على الدائنين أ

يتقدم المرتهن على كافة الــدائنين العــاديين فــي اســتفاء حقــه فــي الشــئ المرهــون، ولــو   أوال:
يا كان تــاريخ القيــد, شــريطة أن يكــون القيــد قــد تــم قبــل تســجيل أو  ،بعد حقوقهم أكان حقه قد أنش

ال بعـــد أن يســـتوفي إ ،كمـــا ال يمكـــن للـــدائن العـــادي أن يأخـــذا شـــيئا. رهـــوننـــزع ملكيـــة الشـــئ الم
  المرتهن كامل حقه.

لة تكـــون وفقـــا لتـــواريخ ضـــفـــإن المفا ترتيـــب الـــدائنين المـــرتهنين علـــى نفـــس العقـــار, :ثانيـــا
لة تكــون وفقــا ضــفــإذا قيــدت فــي يــوم واحــد، فــإن المفا تســجيلهم، بغــض النظــر عــن تــاريخ الــدين,

  ة طبقا لتاريخ وساعة إجراء القيد.ألرقام متتابع

أو امتيـــاز المبـــالغ المســـتحقة للخزانـــة العامة.يفضـــل علـــى  )2(صـــاحب االمتيـــاز العـــام ثالثـــا:
  الدائن المرتهن رهنا رسميا، أيا كان تاريخ قيده.

أصــحاب تأمينــات عينيــة  ودائنــين كانــت المفاضــلة بــين المــرتهن رهنــا رســميا، أما إذا رابعا:      
  )3(.ن المفاضلة بينهم تكون لألسبق في القيدإف، أخرى

  وترد على هذه القاعدة استثناءات منها:

                                                           
را، وال : هي حقــوق تــرد علــى مجيــع أمــوال املــدين مــن منقــوالت وعقــارات وال ختضــع للشــهر حــىت ولــو كــان حملهــا عقــاالعام االمتياز -)2(

ة يثبــت فيهــا حــق التتبــع وختــول الــدائن ســلطة اســتيفاء حقــه باألولويــة علــى الــدائنني العــاديني والتــالني لــه يف املرتبــة وحقــوق االمتيــاز العامــ
الواردة على عقار، بالرغم من عدم شهرها، وعدم ثبوت حق التتبع فيها، فإا تسبق يف املرتبة كل امتيــاز عقــاري آخــر أو أي حــق مقيــد 

 ).447 ، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور، مهما كان تاريخ قيده.( 
فــي شــرح  يالــواف .وســلمان مــر قــس،493ص10، جالوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــدعبد الرزاق السنهوري، : ينظر-)3(

 .بعدها اوم239، صالتأمينات الشخصية والعينيةمسري تناغو، و ومابعدها.363ص 4، مالقانون المدني
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ــئ المرهــــون, كالتحســــنامتــــي -   ــاءات تد الــــرهن إلــــى ملحقــــات الشــ مــــع عــــدم  ،واإلنشــ
أي أن هــؤالء يســتوفون حقــوقهم قبــل . المبالغ المستحقة للمقــاولين أو المهندســين زاإلخالل بامتيا
  هذه الملحقات. ىالواقع عل اان حقه مقيدا قبل امتياز همولو ك ،الدائن المرتهن

 أنبــل يجــب  .ال يكفــي القيــد وحــده حتــى يكــون الــرهن الحيــازي نافــذا فــي حــق الغيــر -  
إذا تــزاحم دائــن مــرتهن  هنــإل ؛أو إلــى العــدل ،يقترن القيد بانتقال حيازة العقار المرهون إلى المرتهن

مــن يــوم إالتحســب ن مرتبــة هــذا األخيــر الإ, فــاهنــا حيازيــر  ودائــن مــرتهن لــنفس العقــار ،رهنــا رســميا
 انتقــال الحيــازة ؛ أيفــإذا قيــد الــرهن الرســمي قبــل الــرهن الحيــازى، انتقال الحيازة إلــى جانــب القيــد

) مــن القــانون 908وفــي هــذا تــنص (المــادة   )1(.الرهن الرســمي صاحب تقدم .اللمرتهن رهنا حيازي
مرتبة الرهن مــن وقــت تقييــده ولــو كــان الــدين المضــمون بــالرهن  تحسب «المدني الجزائري بقولها:

  .» وكان دينا مستقبال أو احتمالياأمعلقا على شرط, 

أمــا فــي الــرهن البحــري فزيــادة لحمايــة المــرتهن، ورعايــة لــه فــي عــدم إرهاقــه بتتبــع الســفينة   
المرهونــة، فجعــل قيــد المرهونة، فإن القانون وضع حدا زمنيا لحرية المدين، فــي التصــرف بالســفينة 

  محضر الحجز في سجل 

  )2(السفن، بعد أن صار البيع الجبري وشيك الوقوع.

  ا@ول: محل أوعاء التقدم الفرع 

 أن الــرهن يشــمل ملحقــات العقــار المرهــون,) مدني جزائري، 887نص (المادة من يتضح          
ذلــك فــي  دون حاجــة إلــى ذكــر فهــذه الملحقــات تتبــع العقــار وتكــون مرهونــة مثلــه فــي نفــس الــدين,

  )3(.العقد، وأهم هذه الملحقات

                                                           
، فــي شــرح القــانون المــدني .وســلمان مــر قــس، الــوايف493ص10، جالجديــد الوســيط فــي شــرح القــانون المــدنيينظر: عبــد الــرزاق الســنهوري، -)1(

 وما بعدها.239، صالتأمينات الشخصية والعينيةومابعدها.مسري تناغو، 363ص 4م

 .128، صقانون التجارة البحريةجالل وفاء حممدين،  –)2(
ــــص -)3( ــادة  نــ ــ ــن  887املــ ــ ــم مــ ــر رقــــ ــ ـــمن 26/9/1975املــــــؤرخ يف  75/58األمــ ـــــدل القــــــانون المــــــدني المتضـــ ـــري املعـ ــ اجلزائـ

يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار املرهــون الــيت تعتــرب عقــارا, ويشــتمل بوجــه خــاص حقــوق االرتفــاق والعقــارات بالتخصــيص «واملــتمم:
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  ملحقاته الثمن وأو7: 

أي أن الـــدائن . وملحقاتـــه ،وعـــاء التقـــدم بصـــفة أساســـية فـــي ثمـــن العقـــار المرهـــونيتمثـــل 
  المرتهن يباشر حقه في األفضلية، على هذا الثمن ليستوفي منه دينه.

ليتحــول إلــى مبلــغ مــن النقــود  ؛المــزاد العلنــيعقــار وبيعــه فــي الوتــتم إجــراءات التنفيــذ علــى 
أي بحكــم المحكمـــة، أو  )4(.يســتوفي منــه الـــدائن حقــه, ويســـتوي أن يكــون البيـــع قضــائيا أو وديـــا

  واتفاقهم. ءبتراضي الفر قا

   ل وعاء التقدم في المال الذي حل محل هذا العقار, فمن ذلك:ثمتوقد ي 

  

  

  مبلغ التعويض -

حيــث ينتقــل الــرهن  يدفعه المسؤول عن هالك العقار المرهون، أو تلفــه, الذي غوهو المبل         
  .إلى هذا المبلغ

حتــى يمتنــع عــن  ،، أن يخطر المســؤل بتعلــق حقــه بــالتعويضفإنه يتعين على المرتهن هيوعل
 محتــى ال يقــو  ،هن, كما للمرتهن الحق في حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المســئولاأدائه للر 

والــدائنين التــالين لــه فــي  ،وله الحق في األفضلية على غيره من الدائنين العــاديين، لراهنبالوفاء به ل
   المرتبة.

 ،ذمتــه أفقــد بــر  ،المســئول بــالتعويض للــراهن ىلم يقم المرتهن بشئ من ذلك، ووفــ أما إذا    
  )1(.ه صحيحاؤ وكان وفا

                                                                                                                                                                      

عدم اإلخــالل بامتيــاز املبــالغ املســتحقة  عمامل يتفق على غري ذلك, م وكافة التحسينات واإلنشاءات اليت تعود باملنفعة على املالك
 .» 997املنصوص عليه يف املادة للمقاولني واملهندسني املعماريني

 .301، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور، -)4(
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  ثمن األنقـاض -

ن للدائن المرتهن حق التقدم علــى غيــره كا  ،رض الغيرألك المباني القائمة على اإذا رهن م
أو مـــن التعـــويض الـــذي يدفعـــه مالـــك  ،فاء الـــدين مـــن ثمـــن األنقـــاض إذا هـــدمت المبـــانييفـــي اســـت

         )2(.األرض، إذا استبقى المباني قائمة

  مين  أعوض الت -

وقع الخطر انتقل الرهن إلى قيمة التعويض و   ،ناً ضد المخاطرم ؤَ إذا كان العقار المرهون مُ 
ــؤَ ا ــه المــ ــى غيــــر  ن,م لــــذي يدفعــ ــنويمكــــن للمــــرتهن أن يســــتوفي حقــــه مــــن التعــــويض متقــــدما علــ  ه مــ

  )3(.الدائنين

    مقـابل نزع الملكية للمنفعة العامة -

ويعتبــر هــذا مــن  ،يؤدي نزع ملكية العقــار المرهــون للمنفعــة العامــة، إلــى تطهيــره مــن الــرهن    
ــل الـــدينأوحلـــول  ،بـــين الهـــالك القـــانوني للعقـــار ــن  .جـ ــتطيع الـــدائن المـــرتهن اقتضـــاء حقـــه مـ فيسـ

  التعويض المستحق، في مقابل نزع الملكية.

ــرص المشــــرع القــــانوني، علــــى حمايــــة أصــــحاب التأمينــــات العينيــــة، حيــــث وضــــع  ــد حــ وقــ
الجهـــات المســـؤولة عـــن دفـــع  ىاإلجـــراءات التـــي تكفـــل إعالمهـــم بنـــزع الملكيـــة, كمـــا أوجـــب علـــ

  بعدم الوفاء به للمالك  ،التعويض

  )4(.تى تقدم صاحب التأمين العينيم

  موضوع التقدم :اثاني

                                                                                                                                                                      
 .443و442 ص، الشخصية والعينية تالتأمينا رمضان أبو السعود،-)1(

  .302، ص النظرية العامة لالئتمانور، حممد حسني منص -)2(
 .504ص10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -)3(
 ةالنظريـــ .وحممـــد حســـني منصـــور،505ص 10، جالوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، الســـنهوري عبـــد الـــرزاق -)4(

 .445، صالشخصية والعينية تالتأمينا ورمضان أبو السعود، .304، صالعامة لالئتمان
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  الحقوق التي يستوفيها الدائن بالتقدم على غيره

ال يزيد عــن المبلــغ المــذكور فــي أيتمثل موضوع التقدم في الحق المضمون بالرهن، بشرط 
 ،عقــدلويــدخل فــي ذلــك مصــروفات ا. صــل الــدين وملحقاتــه وفوائــدهأالقيــد, ويشــتمل هــذا الحــق 

  والفوائد التي تكون مضمونة بالقيد. ،ولو لم تذكر في العقد )1(،وتجديده ،لقيدوا

بــل لــه  حقــه مــن ثمــن العقــار المرهــون فحســب, يرهنــا رســميا، ال يســتوف نفالــدائن المــرته       
ذلــك أن هــذا الحــق يتعلـــق  الحــق أيضــا أن يســتوفيه مــن المــال الــذي حـــل محــل العقــار المرهــون,

القيمــة االقتصــادية تتمثــل فــي قيمــة المــال، الــذي حــل لعقــار المرهــون، وهــذه بالقيمــة االقتصــادية ل
  محل العقار المرهون.

واســتيفاء  هــي بيعــه بيعــا جبريــا, ،والصور المألوفــة لتحــول العقــار المرهــون إلــى مقابــل نقــدي       
ل وذلــك بــالمبلغ المتحصــ ،طــرق التقــويمأحــد أهــم والبيــع ، بــه المــزاد االحــق مــن الــثمن الــذي رســ

  كما توجد طرق   ،عليه

  )2(.مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة قمين، وما يستحأوعوض الت كمبلغ التعويض,  ،أخرى

، ثمــة ســؤال البــد مــن اإلجابــة عليــه ومفــاده هــو: هــل يحــق للــدائن روقبل إنهاء هذا العنصــ     
  صاحب التأمين، أن يتنازل عن مرتبته إلى دائن يليه؟ .

                                                           
: يسقط القيد إذا مل جيــدد يف خــالل عشــر ســنوات مــن تــاريخ إجرائــه. وحيــق للــدائن أن جيــري قيــدا جديــدا إ، أمكــن التجديد –)1(

ــد ال حيفــــ ــا القيــ ــه. فــ ــه مــــن وقــــت إجرائــ ــون مرتبتــ ــر: ظذلـــك قانونــــا، وتكــ ــنوات.( ينظــ ــدة عشــــر ســ ــعود،  احلــــق إال ملــ ــو الســ ــان أبــ رمضــ
 ).286، صالنظرية العامة لالئتمانمد حسني منصور، حم و 417، صشخصية و العينيةالتأمينات ال

  .503 -502ص  10، جالوسيط في شرح القانون المدنيينظر السنهوري عبد الرزاق،  -)2(

  وما بعدها 436، ص التأمينات الشخصية و العينيةرمضان أبو السعود،  -  

  .404، صئتمانالنظرية العامة لالمد حسني منصور، حم -  
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ائن المـــرتهن، أن يتنـــازل إلـــى شـــخص آخـــر عـــن دينـــه المضـــمون ال شـــك أن مـــن حـــق الـــد    
بــالرهن، فيحلــه محلــه فــي الــدين، وفــي التــأمين (الــرهن)، ولكــن هــل يحــق لــه أن يتنــازل عــن مرتبــة 

  التأمين دون الدين؟.

مثـــال: كـــأن يتنـــازل الـــدائن صـــاحب الـــرهن األول عـــن مرتبتـــه إلـــى الـــدائن صـــاحب (التـــأمين) الـــرهن 
  الثالث ويأخذ محله.

لــم يــنص القــانون علــى منعــه الســيما وأن األمــر يتعلــق بحــق الــدائن، وال يمــس بالنظــام العــام         
فــي شــيء. ولكــن بشــرط أن ال يضــر هــذا التنــازل بمصــلحة الــدائنين المــرتهنين اآلخــرين، مــن مرتبــة 

  متوسطة بين مرتبة الدائن المتنازل له. غير أن هناك شروط ال بد من األخذ بها وهي:

ه ال يجــوز التنــازل عــن مرتبــة التــأمين، إال فــي حــدود الــدين المضــمون بــه. فــإذ كــان هــذا أنــ -  
ألــف دج فــإن التنــازل ال يســري إال فــي حــدود  50ألف دج. و الدين المتنازل له  20الدين         

 30ألــف دج ويحــتفظ بالمرتبــة العائــدة لدينــه، بالنســبة ل  20نسبة دين هذا األخير، أي في حدود 
ــأمين فـــي اســـتفاء ألـــف د  ألـــف، ألضـــر ذلـــك  50ج الباقيـــة؛ ألنـــه لـــو انتفـــع المتنـــازل لـــه بمرتبـــة التـ

  بالدائنين أصحاب المرتبة المتوسطة بين االثنين.

ــطين أن يطلبـــــو  -     ــــدائنين المتوســـ ـــق للـ ــــذا التنـــــازل  ايحــ ـــم، إذا أضـــــر هـ ـــاذه فـــــي حقهــ عـــــدم نفــ
لهــم أن يتمســكوا بهــا فــي مواجهــة  بمصــلحتهم، ولهــم أن يتمســكوا بكافــة أنــواع الــدفوع، التــي كــان

  الدائن المتنازل.

فــإذا اعتــور ديــن هــذا األخيــر (الــدائن المــرتهن) بطالنــا، أو زال لتــوافر ســبب مــن األســباب     
االنقضاء قبل تاريخ التنازل، فإن هذا التنازل ال يعتــد بــه، ويحــق للــدائن الــذي يلــي الــدائن المتنــازل 

وال يكــون أي أثــر  )1(لــه اســتفادته منهــا. لوينكــر علــى المتنــاز  فــي المرتبــة أن يحتــل المرتبــة األولــى،
  )2(لهذا التنازل إال إذا أشر به في هامش القيد األصلي.

                                                           
 .337، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  -)1(
  .515ص10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري عبد الرزاق،  - )2(
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ال  «: ا) مــن القــانون المــدني الجزائــري بقولهــ 904/2عليــه (المــادة تودليل ذلــك مــا نصــ    
مـــن حلـــول  يصـــح التمســـك تجـــاه الغيـــر بتحويـــل حـــق مضـــمون بقيـــد، وال التمســـك بـــالحق الناشـــئ

شــخص محــل الــدائن فــي هــذا الحــق بحكــم القــانون أو باالتفــاق، وال التمســك كــذلك بالتنــازل عــن 
  » مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إال إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد األصلي

وهنا البد أن نسجل في أن التقدم الوارد في الرهن البحري، ال يمكن أن يحصل إال بعــد     
)مـــن القـــانون البحـــري  73ق االمتيـــاز البحريـــة الدوليـــة، والتـــي نصــت عليهـــا (المـــادة أصــحاب حقـــو 

  الجزائري.

وبناءا عليه فإن ورود حق الــدائن متــأخرا علــى أصــحاب االمتيــاز، يعــد أمــرا خطيــرا بالنســبة     
  )3(للمرتهن، وبالتالي ما يجعل المتعاملين يحجمون عن التعامل بمثل هذه الرهون.

بعـــض األمـــر، فقـــرر أن االمتيـــازات الـــواردة فـــي  كرع القـــانوني قـــدا ســـتدر يبـــدو أن المشـــ    
) مــن القــانون  77الجزائري، ال ترد على تعويض التــأمين (المــادة  ي) من القانون البحر  73(المادة 

ذاته، في حــين أجــاز أن يتفــق الــراهن والمــرتهن، علــى أن يســتوفي الــدائن المــرتهن دينــه مــن تعــويض 
  ) من القانون البحري الجزائري. 61التأمين.( المادة

  الحق في التتبع  :الرابعالمطلب

جزائري. يتضح أن الدائن المرتهن يباشر حقه المدني من القانون ال) 911من نص (المادة
بدايــة اللــذا ينبغــي علينــا لدراســة هــذا الحــق, التعــرض فــي ، العقــار المرهــون ضــد حــائزه )4(فــي تتبــع
  .خالل بيان حقوقه، والخيارات المطروحة أمامهثم لمركز الحائز من  ه،لمضمون

                                                           
   .79، صالقانون البحريمصطفى كمال طه،  -)3(
وال ، قتضاها سلطة التنفيــذ علــى العقــار املرهــون يف يــد الغــريهي مكنة خيوهلا حق الرهن للدائن املرن يكون له مب" :التتبع حق-)4(

وال يعــرض اســتعمال ميــزة التتبــع إذا  ال إذا انتقلــت ملكيــة العقــار عنــد التنفيــذ عليــه إىل شــخص أخــرإاملــرن إىل هــذه املكنــة  جحيتــا 
نظريــة االئتمــان حممــد حســني منصــور،  ."هظل العقار املرهون يف ملكية الراهن حيث يكون للدائن املرن التنفيذ عليــه يف مواجهتــ

  305 ص، العامة
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يجــوز للــدائن المــرتهن،  «جزائــري بقولهــا:المــدني مــن القــانون ال) 911نص (المــادة جــاء          
ال إذا إ ،جــل الــدين أن يقــوم بنــزع ملكيــة العقــار المرهــون مــن يــد الحــائز لهــذا العقــارأعنــد حلــول 

  ويتخلى عنه.أمن الرهن ويطهر العقار أاختار الحائز أن يقضى الدين 

ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من األسباب ملكية هذا العقــار    
 مســؤولية شخصــية عــن الــدين المضــمون يكــون مســؤوال أندون  خر قابل للــرهن,أأو أي حق عيني 

«.  

    مضمون حق التتبع الفرع ا2ول:

ويســـتطيع الـــدائن أن ينفـــذ عليـــه فـــي مواجهـــة  األصـــل أن العقـــار يبقـــى فـــي ملكيـــة صـــاحبه,
  جل السداد ولم يف بذلك. أمالكه، إذا ما حل 

فينقل ملكيته لشــخص أخــر،  نه أحيانا يحدث أن يتصرف الراهن في الشئ المرهون,أإال           
وال  ،ذلــك أن تقريــر حــق الــرهن علــى عقــار ال ينــتقص مــن ملكيــة الــراهن أو يرتــب حقــا آخــر للغيــر,

 ،هللتنفيـــذ عليـــ نذا التصـــرف فـــي حـــق الـــدائن المـــرتهن، الــذي يحـــق لـــه تتبـــع العقـــار المرهـــو يــؤثر هـــ
  واستيفاء حقه من ثمنه في أي يد يكون.

وبصـــفة  وخالصـــة لهـــذا العنصـــر. فـــإن مكنـــة التتبـــع مـــن أهـــم آثـــار الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة,
أي حق الــدائن المــرتهن  ؛ فجوهر الرهن هو الحق في األفضلية والتقدم خاصة في الرهن الرسمي,

فـــي أن يســـتوفي حقـــه مـــن ثمـــن العقـــار المرهـــون، متقـــدما فـــي ذلـــك علـــى ســـائر الـــدائنين العـــاديين، 
  ؟والدائنين التاليين له في المرتبة

، وغالبـــا مـــا يباشـــر الـــدائن هـــذا الحـــق فـــي مواجهـــة الـــراهن، دون الحاجـــة إلـــى تتبـــع العقـــار 
فإذا تصــرف الــراهن  إذا لم يسانده الحق في التتبع, ولكن حق األفضلية يظل مهددا، وتنعدم قيمته

 في العقار المرهون, ولم يكــن باســتطاعة الــدائن التنفيــذ علــى هــذا العقــار بــين يــدي المتصــرف إليــه,
  ثر لها. أمجرد مكنة نظرية ال  جوهر هذا الرهن, وتصبح األفضلية, فإن الرهن يفقد قيمته,
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ـــ ـــة تصـــرف الـــراهن فـــي العقـــار لهـــذا كـــان التتبـــع حقـــا احتياطيـــا يلجـــأ إلي ه الـــدائن، فـــي حال
  )1(.فالتتبع حق يساعد ويقوي حق األفضلية، المرهون

  صاحب الحق في التتبع  الفرع الثاني:  

نــه يشــترط لمباشــرة أر يــغ، إن صــاحب الحــق فــي تتبــع الشــيء المرهــون هــو الــدائن المــرتهن        
  هذا الحق عدة شروط هي:

أن يطالب المــدين إن لــم يكــن أجــل الــدين قــد  ن:  فال يجوز للمرتهحلول ميعاد االستحقاق -أوال
  حل، وال 

الــذي انتقلــت إليــه ملكيــة  )1(،وال فــي مواجهــة الحــائز مباشــرة التنفيــذ فــي مواجهــة الــراهن, هيمكنــ
للــدائن المــرتهن الحــق فــي أن ينفــذ  ،جــل الــدين دون الوفــاء بــهأبمجــرد حلــول  و. العقــار المرهــون

  ون، في أي يد يكون. على العقار المره

  )2(نه يمكن أن يحل ألسباب أخــرى، كــاإلفالسأإال  جله,أحل بحلول يواألصل أن الدين    
  .أو إضعاف التأمينات لدرجة كبيرة )3(،واإلعسار

ــدين مســــتحق األداء إذا    ــوال يعتبــــر الــ ــم  ،م مــــنح المــــدين أجــــال مــــن قبــــل الــــدائنتــ أو بحكــ
  )4(.قضائي

                                                           
  . 306 -305 ص، نظرية االئتمان العامة: حممد حسني منصور، ينظر -)1(

  .463، صالشخصية والعينية تالتأمينا أبو السعود،و 

أو أي حــق عيــين آخــر  بــأي ســبب مــن األســباب ملكيــة هــذا العقــار,، يعترب حائزا للعقار املرهون كل من انتقلت إليــه:الحائز -)1(
وهنــا احلــائز يقصــد بــه معــىن خمتلــف عــن ، ن يكــون مســؤوال مســؤولية شخصــية عــن الــدين املضــمون بــالرهنأدون  عليه قابــل للــرهن,

 )249ص للتأمينات العينية والشخصية،رف عليه.( مسري تناغو، اعتاملعىن امل
  . 290، صالقاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي، له مال معلوم أصال وعليه دين. أبو جيب نأن ال يكو اإلفالس: –)2(
، معجــم المصــطلحات االقتصــادية فــي لغــة الفقهــاءعــدم قــدرة املــرء علــى أداء مــا عليــه مــن مــال.  نزيــه محــاد،  اإلعســار:–)3(

 .69ص
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فال يســري فــي مواجهــة الغيــر ، بحق التتبع، البد من قيد الرهن حتى يتسنى التمتعو  -ثانيا  
  األسبقية في الشهر، بغض النظر عن تاريخ السند المنشئ للحق.بال من تاريخ شهره.  والعبرة إ

نه أوكل تأخير فــي ذلــك مــن شــ لذا من الواجب دائما على المرتهن، أن يسارع بقيد رهنه, 
كن أن تتأخر مرتبة الرهن، إذا سبقه في إجراء القيــد دائــن حيث يم. أن يعرضه للكثير من المخاطر

 قــد الــرهن كــل أثــر لــه، إذا انتقلــت ملكيــة العقــار المرهــون إلــى شــخص آخــر,فيمكن أن ي اكم  ،خرآ
وال فــي مواجهــة  ،وال يحــتج بــه فــي مواجهــة الغيــر المتصــرف إليــه قيــد هــذا الــرهن, زال يجــو وحينهــا

فــال يجــوز لــه أن يــدعي حقــا فــي األفضــلية علــى أي  ثلهم تمامــا,ويصبح الدائن مــ الدائنين العاديين,
   )5(.مال آخر، في ذمة المدين الراهن

أال يكون قد ترتــب  ب. يجالدائن المرتهن حق التتبع، في مواجهة الحائز ولممارسة -ثالثا
. ومــن أهـــم علــى التصــرف، الــذي نقــل العقـــار المرهــون إلــى ذمــة الحــائز تطهيـــرا للعقــار مــن الــرهن

وبالتــالي  وبيع العقار فــي المــزاد العلنــي,سباب المنتجة لهذا األثر، نزع الملكية للمنفعة العامة،  األ
أو إلــى الراســي عليــه المــزاد خاليــة مــن الــرهن, وينتقــل حــق  ،تنتقل ملكيــة العقــار إلــى الســلطة العامــة

  )6(.أو إلى الثمن، الدائن المرتهن إلى التعويض

كان مــن حــق الــدائن المــرتهن، تتبــع العقــار المرهــون للتنفيــذ   ،ابقةفرت الشروط الساوإذا تو       
  ويثبت هذا الحق للدائن أيا كانت مرتبته.، عليه ضد حائز العقار المرهون

        

        

                                                                                                                                                                      
العامـــة  ةالنظريـــ ومـــا بعدها.وحممـــد حســـني منصـــور، 284ص، 4م، فـــي شـــرح القـــانون المـــدنيالـــوافي ، سمـــر قـــ :ينظـــر -)4(

 .307-306، ص لالئتمان

ــعود، -)5( ــ ــ ــو الســـ ـــ ــ ــان أبــ ـــ ــ ــــة تالتأمينــــــــا رمضـ ــــ ــاغو، 464، صالشخصــــــــية العيني ــ ــ ــري تنـــ ــ ــ ــــــــة.ومســـ ــــات الشخصــــــــية العيني ــــ ، التأمين
  ومابعدها.245ص

 .308، ص النظرية العامة لالئتمانحسني منصور،  حممد -)6(
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  إجراءات التتبع  الفرع الثالث:    

يمكن لحائز العقار المرهون، أن يتوقى قيام الدائن المرتهن، باتخاذ إجــراءات التنفيــذ فــي   
 ,)2(أو تخليتــه )1(أو تطهيــر العقــار ،قضــاء الــدين :أختار أحــد الخيــارات الثالثــة، وهــي اإذمواجهته, 

واســتعمال  ،فــإن المــرتهن يمكنــه أن يباشــر ضــده حــق التتبــع أما إذا لــم يقــم الحــائز بشــئ مــن ذلــك,
هذا الحق، يكون عن طريق اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، والمقررة في قانون المرافعــات فــي 

  )3(.واجهة الحائزم

  وهذه اإلجراءات عبارة عن:

  المدين ىالتنبيه علأو7:  

قبـــل إجـــراء أي تنفيـــذ علـــى العقـــار المرهـــون فـــي مواجهـــة ، يجـــب علـــى الـــدائن المـــرتهن          
فــإذا لــم يقــم  فقد يكــون لــدى المــدين دفوعــا يــود إبــداءها,  على المدين بالوفاء.  )4(الحائز، التنبيه

وتتحقــق مســؤوليته عــن عــدم  فإنه يكون قد وضع نفسه موضع التقصير, ي ذلك,بأي شئ إيجابي ف
  )5(.أو تم نزع العقار من يده ،عليه، إذا قام بسداد الدين عودالوفاء. ذلك أن الحائز سوف ي

  إنذار الحائز بالدفع أو التخليةثانيا: 

                                                           
احلــائز حيــث يعــرض احلــائز علــى الــدائنني املــرنني :هو موقف يعرضه احلائز، يف سلطة تتميز بعنصر املبادأة من تطهير العقار –)1(

 .)268، صالتأمينات الشخصية والعينيةأن يدفع هلم مبلغا مساويا للقيمة احلقيقية للعقار املرهون( مسري تناغوا، 
ى أنــه شــخص : املقصود ا أن يتجنب احلائز اختاذ اإلجراءات يف مواجهته، حىت ال يظهر امسه يف إجراءات البيــع علــالتخلية–)2(

تنزع ملكيته لسداد دين من الديون، مع أنه أجنيب عن هذا الدين مما يسيء إىل مسعته.وكــذلك فــإن احلــائز مبجــرد إنــذاره عنــد اختــاذ 
اإلجراءات يف مواجهته يصبح ملزما برد مثار العقــار مــن وقــت اإلنــذار ويف هــذا مســؤولية عليــه قــد يرغــب يف جتنبهــا.(  مســري تنــاغوا، 

 ).342-341، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  . و284،ص الشخصية والعينيةالتأمينات 
 1966يونيــو ســنة  8املوافــق  1386صــفر عــام  18مــؤرخ يف  154–66أمــر رقــم من  382و380و371ينظر: املواد –)3(

  املعدل واملتمم *قانون اإلجراءات المدنيةيتضمن 

ـــه -)4( ــالتنبي ــن أوراق املرافعـ ــرين,:ورقــــة مــ ــة يف أوراق احملضـ ــافة إىل البيانــــات العامــ ــانون  ات تتضــــمن باإلضـ ــات معينـــة حــــددها قــ بيانــ

 .313ص  النظرية العامة لالئتمانينظر:حممد حسني منصور،  ه.طنويعلن هذا التنبيه إىل املدين شخصه أو ملو ، املرافعات

  .254، ص التأمينات الشخصية العينيةمسري تناغو،  ينظر -)5(
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ع يــده عــن العقــار، ه الــدائن للحــائز إنــذارا، يطلــب فيــه إمــا دفــع الــدين، أو رفــيويكون بتوج   
  أن يختار تطهير العقار. الحق فيللحائز و التنفيذ في مواجهته,  حصلإال  و أي تخليته,

أمــا  ا فــي نفــس الوقــت,مــيمكــن القيــام به ثواإلنذار يمكنه أن يتم مع التنبيــه أو بعــده, حيــ
 إلــى التنبيــهيشترط في اإلنــذار أن يكــون مصــحوبا بتبليــغ ، و إذا حدث اإلنذار قبل التنبيه وقع باطال

    )6(.كان باطال إال و ،الحائز

فإنـــه يكفـــي التنبيـــه علـــى المـــدين، وإنـــذار  آخـــر, إلىوإذا انتقـــل العقـــار المرهـــون مـــن حـــائز 
   الحائزين السابقين. نالحائز األخير دو 

فإذا لم يتم أو وقع باطال، فــإن إجــراءات التنفيــذ بمــا ، عن اإلنذار أي إجراء آخر يوال يغن        
ويــرفض  ولــه أن يتجاهلهــا, وال يجوز االحتجــاج بهــا علــى الحــائز, كم إيقاع البيع تقع باطلة,فيها ح

ولــه أن يتمســك بــبطالن إجــراءات التنفيــذ بــدعوى  تســليم العقــار إلــى مــن حكــم بإيقــاع البيــع عليــه,
  )1(.لغيره التمسك به زوال يجو ، و البطالن مقرر لصالح الحائز وحده أصلية،

  ل التنبيه وا�نذارتسجي الفرع الرابع:

يؤشــر علــى هــامش تســجيل  نيجــب علــى الحــائز أن يســجل كــال مــن التنبيــه واإلنــذار, وأ 
ويـــتم التســجيل فـــي مكتــب الشـــهر العقــاري، الـــذي يقــع العقـــار المرهـــون ، التنبيــه بتســـجيل اإلنــذار

  بدائرته.

لتي تصدر عليه نفاذ التصرفات ا مويترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا, وعد     
  عد هذا التسجيل. ب

ــار   ـــل مـــــع العقـــ ــن التعامــ ـــر مـــ ــة الغيــ ـــجيل، هـــــي حمايـــ ــن طلـــــب التســ والحكمــــة المتوخـــــاة مـــ
المحجــوز، حيــث يمكــن العلــم بــالحجز علــى العقــار، مــن خــالل الكشــف عنــه فــي مكتــب الشــهر 

  الحائز. متحت اسم المدين الراهن، واس

                                                           
 .586ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالرزاق السنهوري، عبد  –)6(
 314، صالنظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -)1(
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خمسة عشــر يومــا مــن تــاريخ تســجيل التنبيــه. واال كما يجب أن يتم تسجيل اإلنذار، خالل          
   )2(.ويسقط تسجيل اإلنذار بالتبعية لذلك ،سقط تسجيل التنبيه, واعتبر الحجز كأن لم يكن

محفوظة قانونا، إذا ما  نوما يمكن أن نستخلصه من خالل هذا العنصر. أن حقوق المرته  
وق هــي مكملــة لمبــدأ الرســمية، تصــرف الــراهن أي تصــرف يخــرج الــرهن مــن حيازتــه، وهــذه الحقــ

ومبدأ التخصيص، وكذا التزامــات الــراهن فــي حفــظ الــرهن. وبمجموعهــا يالحــظ أنهــا ترمــي لتحقيــق 
  . تغرض واحد وهو تحقيق الضمان في الرهن واستمراره. واستقرار هذا النوع من المعامال

  

  

  

  

  

    

                                                           
  .314، ص النظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  -)2(

   .255 ص العينية،و للتأمينات الشخصيةمسري تناغو،  -     
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  الحكم الفقهي للرهن الرسمي وصور الضمان في الرهن

  

المبحث ا2ول: حكم ع;;دم الحي;;ازة ف;;ي ال;;رھن، وأدل;;ة الفقھ;;اء         
  فيھا

  ثاني : التصرفات الواقعـة على الرهن في القـانون  المبحث ال        

  الوضعي، والفقه ا�س�مي                          

المبحث الثالث: إدارة المرهون في القانون الوضعي، والفقه                        

  اإلسالمي                           

 الفصل الثاني
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  الفصل الثاني: الحكم الفقھي للرھن الرسمي وصور الضمان في الرھن  

يســـتأثر موضـــوع الـــرهن الرســـمي، وهـــو رهـــن الشـــيء دون نقـــل الحيـــازة أهميـــة بالغـــة، تجـــد   
  أساسها في كون هذا النوع من الرهون الجديدة يالقي عناية كبيرة في التشريع الجزائري.

الشــك فيــه أن ورود الــرهن دون نقــل الحيــازة، كنــوع مســتقل مــن الرهــون فــي القــانون  وممــا   
هذا النــوع، ويواصــل تأكيــد قناعــة المشــرع الجزائــري  ةالمدني، إنما يعكس الصورة الواضحة ألهمي

  بالموضوع إلى واجهة االهتمام. عبهذا النوع من االئتمان، كأداة قانونية واقتصادية فعالة، مما يدف

دم انتقال الرهن من مالكه إلى المرتهن، يشكل ظاهرة الفة لالنتباه, بيد أن المعروف إن ع
فــي معــامالت النــاس، أن الشــيء المرهــون يحــاز لــدى الــدائن المــرتهن أو نائبــه. إال أن هــذه الفكــرة 
(عدم الحيازة) أخذت حيزا هاما من التشريع، ضم تحت لوائها أحكامــا عديــدة، توضــح الضــمانات 

  لمن ارتهن ولم يحز.كما هو معمول به في الرهن الحيازي. المخولة

وبالتالي أصبح هذا النوع الجديد يطرح مشكلة معقدة، مردها إلــى الضــمان الــذي شــرعت    
مـــن يـــد  لالرهـــون، والحقـــوق العينـــة التبعيـــة جمعيهـــا ألجلـــه. فكيـــف يمكـــن القبـــول بضـــمان ال ينتقـــ

  صاحبه.؟

المشــرع القــانوني فــي هــذا النــوع مــن الرهــون. فمــا وعلى فرض القبول بالضمان الذي قرره 
  اإلسالمية.؟ ةبالنسبة للشريع ههو حكم

وإذا سلمنا أن سبب إقرار هذه الرهون، يرتكز أساسا على توفير وسائل التمويــل الضــرورية 
  .؟نللمدين. فأين الفرق بينها وبين الرهن التقليدي من حيث تقرير الضما

  ت مادة اإلجابة على ثالث مباحث مركزية:ولإلجابة على هذا التساؤل وزع

  المبحث األول: حكم عدم الحيازة في الرهن وأدلة الفقهاء فيها

  املبحث الثاين: التصرفات الواقعة على الرهن يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي
  المبحث الثالث:  إدارة المرهون في القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي
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علــى ضــمان الــدين، هــو الــذي أقتضــى أن يظهــر هــذا النــوع مــن  يبــدو أن حــرص المشــرع  
ــذا الشــــكل، وأن يحمــــل هــــذه الخصوصــــية، التــــي جعلتــــه يتنــــاقض مــــع الشــــكل  الــــرهن الجديــــد بهــ

  المعروف للرهن. 

األمر الــذي يوضــح لنــا أن هــذا الــرهن يــرتبط بمجــال اقتصــادي معــين، ومقصــور علــى أنــواع 
ة االقتصــادية القائمــة عليهــا. حتــى يضــمن ألربــاب هــذه مــن األشــياء، التــي روعــي فيهــا نــوع األنشــط

 األنشطة السيولة الكافية والالزمة.

  

  

  

  المبحث ا2ول: حكم عدم الحيازة في الرھن وأدلة الفقھاء فيھا 

البد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصــة، بمعنــى أنــه لــيس هنــاك        
لــرهن ولــزوم الحكــم فــي ذلــك، كمــا أنــه لــيس هنــاك نــص ينهــي نــص يــأمر صــراحة بعــدم القــبض فــي ا

ويحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية اســتنباطية، والنصــوص التــي تتصــل بالموضــوع، ويمكــن 
االعتمـــاد عليهـــا فـــي االســـتنباط كثيـــرة، وخصوصـــا فـــي ففقـــه المعـــامالت ( البيـــع )، ولكنهـــا جميعـــا 

  لتها في الموضوع.واستنطاق، لكي تفصح عن دال رتحتاج إلى تدب

ــب   ــه  ضمـــن أجــــل ذلـــك ترتــــب علــــى القـ ــة، وتعلقــــت بــ ــة، ونتــــائج مهمـ فــــي العقــــود آثـــار هامــ
ــة، تحتـــــاج إلـــــى بســـــط وتوضـــــيح، إذ ال يجمعهـــــ ـــث عميقـــ ـــيالت دقيقـــــة ومباحــ ــات  اتفصــ ــي األمهـــ فـــ

  والمصادر باب، وال فصل، وال عنوان.

  المطلب ا2ول: حكم اشتراط قبض الرھن في الشريعة ا�س�مية 

إن حكــم الــرهن فــي الشــريعة اإلســالمية هــو الجــواز و األمــر الواقــع فــي اآليــة هــو لإلرشــاد           
إلى كيفية حفــظ النــاس أمــوالهم، و المحافظــة عليهــا فــي حالــة عــدم تــوفر الكاتب.وظــاهر اآليــة التــي 

��������� �������ִ :﴿تــدل علــى المشــروعية أن ذلــك واجــب، إذ قالــت�� �  
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﴾)
من صيغ األمــر . إذ المعنــى فلــيكن مــنكم رهــان، األمــر للوجــوب، ولكــن العلمــاء  وهذه الصيغة )1

للمكلف أن يفعله؛ ألنه شــرع لتوثــق الحــق. و  )2(على أن الرهن ليس بواجب، وأنه أمر جائز ااتفقو 
  لإلنسان االختيار في أن يوثق حقه، و أن ال يوثقه. 

ـــاَ  فَـــِإنَ وقــد أكـــد معنـــى الجـــواز قولـــه تعـــالى: ﴿        ْليـُ ُتِمـــَن و د الـــِذي اوَ ِمـــَن بـَْعُضـــُكْم بـَْعًضـــا فـَ
وَأَمانـََتهُ 

أي فليكن المدين « على المذهب اإلمام الشافعي:  وجاء في كتاب الفقه المنهجي )3(﴾ ص

ــان. وليــــؤدي األمانــــة دون إســــاءة. وواضــــح أن  ــق أهــــال لهــــذا االئتمــ ــى الــــدين دون توثــ المــــؤتمن علــ
  .)4(»طلب االرتهان دليل شك في األمانة نن ارتهان؛ ألاالئتمان ال يكون إال إذا لم يك

وقــال العلمـــاء أيضـــا: إن الـــرهن بـــدل عـــن الكتابـــة فيأخـــذ حكمهـــا، والكتابـــة ليســـت واجبـــة   
قْـــَوُم لَــى َأَجِلــِه َذِلُكــْم َأْقَســُط ِعْنــَد اللــِه َوأَ اِ ْو َكِبيًرا اَ  َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيًرا بدليل قوله تعالى: ﴿

ــَهاَدِة َوَأْدنَــى َأال تَـْرَتــابُوا  أي ال تملــوا مــن كتابــة الــدين، قــل أو كثــر، فــإن كتابتــه أقــرب إلــى  )5(﴾ِللش
العــدل وعــدم ضــياع الحقــوق، وأســهل إلقامــة الشــهادة عنــد االخــتالف، وأبعــد عــن الشــك فــي قــدر 

  الدين، أو صفته، أو أجله. 

مر بالكتابة أمــر إرشــاد، و توجيــه. ولــيس أمــر إيجــاب فقالوا: هذه المعاني تدل على أن األ   
  )1(وتحتيم

                                                           
  من سورة البقرة.  283من اآلية  –)1(
  »الشهادة يف اجلملة.. إال أن اآلية ترشد إىل إقامته مقام: «.. 328ص 1، جلكشافالزخمشري، ا - )2(
  من سورة البقرة. 283من اآلية  -  )3(
،دار القلم 265،ص الفقه المنهجي على المذهب اإلمام الشافعي، يمصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشر جب – )4(

  م.1998 - هـ1419، 3دمشق، دار الشامية بريوت،ط 
  من سورة البقرة. 282من اآلية  -)5(
. و. ابن العريب أبو بكر، 349ص 2، مالجامع ألحكام القرآن و القرطيب، 329ص 1، جالكشاف ينظر: الزخمشري، –)1(

.وحممد سيد طنطاوي، 196ص 1، جالتيسير في أحاديث التفسيرو حممد املكي الناصري،  343ص 1، مأحكام القرآن
  .653ص 1، مالتفسير الوسيط للقرآن الكريم
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غيـــر أنـــه إذا لـــم يكـــن الـــرهن واجبـــا هـــذا ال يعنـــي أن نتســـاهل فـــي األمـــر. ليجـــر بعضـــنا بعضـــا إلـــى 
المحــاكم. أو يتخــذ بعــض مــن رق ديــنهم ذريعــة إلــى أكــل أمــوال النــاس بالباطــل. فــإن مــا قالــه أهــل 

  نه أمر إرشاد، وذلك يعني الندب واالستحباب. العلم (الفقهاء) في حكم الرهن، أ

فاألولى الكتابة، فإن تعسر األمر فالرهن بدل الكتابة، حتى ال يشــح النــاس بــأموالهم خيفــة 
الضـــياع أو المماطلـــة. وقـــد تمتلـــئ القلـــوب أمانـــة وأخالقـــا فيســـتغنى عـــن الجميـــع. والـــّدين والخلـــق 

  أقرب إلى اليقين، واهللا تعالى أعلم.  

الرهن بــدل الكتابــة عنــد فقــد الكاتــب، ليســتوثق بــه المــرتهن، كــان البــد أن نعــرف  ولما كان
القــبض فــي جميــع الحــاالت،  قمــن القــبض الــوارد فــي اآليــة. هــل غرضــه هــو تحقيــ عمقصــد الشــار 

المقصــد مــن القــبض فــي الــرهن بطــرق أخــرى تضــمن  قوعلى جميع الهيئات، أم أنه يمكن أن يتحقــ
  الراهن؟ مفعال حق المرتهن، وال يظل

  الفرع ا@ول: مواطن اتفاق آراء المجتھدين 

أوال:  أوال اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن عقـــد الـــرهن ال يوجـــب إال مجـــرد اســـتيثاق الـــدين، ضـــمانا لحـــق  
  )2(الدائن، ليتمكن من استيفائه من مالية المرهون عند حلول األجل، وعجز المدين عن األداء.

تمليك الدائن عين الرهن، وال منفعته وزوائده، بحال. ال ومن ثم، فال يوجب عقد الرهن         
عند إنشاء العقد، وال عند حلول األجل. بل تبقى هذه العين المرهونة ومنافعها وزوائدها على 

  .عملك الراهن، ومقتضى عقد الرهن شرعا باإلجما 

  )3(نعم يوجب عقد الرهن للمرتهن، حق األولوية والتقدم على سائر الغرماء.

يوجب له حق تتبع العين المرهونة، في أي يد وقعت، ضمانا لالستيثاق، وهذا ما  كما  
  يعبر عنه في الفقه الوضعي بالحق العيني التبعي.

                                                           
  .429 ص4، جرالشرح الكبيمع المغني ابن قدامة،  –) 2(
  .223ص 2، جبداية المجتهد.و ابن رشد، 475 ص4، ج الشرح الكبيرمع المغني ابن قدامة،  - )3( 
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وتفرع عن هذا المبدأ، أن منافع العين وزوائدها المتصلة والمنفصلة، المتولدة وغير   
  ها نماء ملكه.أو الكفيل العيني؛ ألن نالمتولدة، مملوكة لمالك العين، الراه

وتفرع عن هذا أيضا، أن نفقة العين ومؤونتها وما به بقاؤها، على مالكها؛ ألن القاعدة   
  و هذا المبدأ من أهم مبادئ العدل في اإلسالم. )1(تقول الغُْنُمِ باْلُغْرِم.

ن من ثانيا:  واتفقوا كذلك على أن المرتهن كاألجنبي، بالنسبة إلى االنتفاع بالمرهون، إذا لم يك
  حيوان الدر أو المركوب، فال يحل له أن ينتفع بشيء منها، إذا لم يأذن له مالكها.

  الفرع الثاني:  مواطن اخت�ف آراء المجتھدين

  اختلف الفقهاء في أثر القبض في الرهن على أربعة أراء: -  

الظاهريــة، حيــث : يرى أن الرهن ال يصح و ال يجوز إال بالقبض، و هــذا مــا ذهــب إليــه الرأي األول
، و به قال زفر من الحنفيــة: و  )3(»وال يجوز الرهن إال مقبوضا في نفس العقد «: )2(قال ابن حزم

  )4(على هذا يكون القبض ركنا.

، إال أن ضيـــرى أن الـــرهن يـــتم و يلـــزم بمجـــرد العقـــد، ثـــم يجبـــر الـــراهن علـــى االقبـــا الـــرأي الثـــاني:
راهن، أو يمـــرض، أو يمـــوت، فهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه يتراخـــى المـــرتهن عـــن المطالبـــة حتـــى يفلـــس الـــ

   )5(المالكية و أحمد في رواية، و على هذا فالقبض شرط لتمام العقد فقط.

                                                           
  .136،صاألشباه والنظائر، السيوطي، اهلالك والنقصان والنفقة اليت ا بقاؤه الغرمهو منافع املرهون وزوائده، و الغنم - )1(
كثــرية وغنيــة   تبن حزم األندلسي الظاهري، أشهر من أن يعرف، ترك مصنا فا هو احلافظ أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد -)2(

ــه اهللا  ــويف رمحــ ــا، تــ ــل وغريهــ ــواء والنحــ ــل واهلـ ــام، والفصــــل يف امللــ ــول احلكــ ــام يف أصــ ــه، واألحكـ ــد والفرائــــد منهــــا احمللــــى يف الفقــ بالفوائـ
  هـ456سنة
 تذكرة الحفاظ) و الذهيب، 493- 489ص 2(ج جذوة المقتبس في ذكر والة األندلسيف: احلميدي،  هينظر ترمجت   
  ).300 - 299ص  3، (جشذرات الذهب) وابن العماد احلنبلي، 1155 - 1146ص 3(ج

  .363ص 6 ج، المحلى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي،  -)3(
)4(

  .137ص  6، حبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،   –
)5(

  .364ص  4، جالمغنى مع الشرح الكبيرابن قدامة، .و 222ص 2ج بداية المجتهد ابن رشد، -
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يــرى أن الــرهن ينعقــد بالعقــد، لكنــه ال يصــبح الزمــا إال بــالقبض. حيــث يكــون لــه حــق  الرأي الثالث:
ة و الحنابلــة علــى الــراجح و الشــافعي –مــا عــدا زفــر  –الرجــوع قبــل القــبض، و هــذا رأي الحنفيــة 

  )6(عندهم.

التفرقة بين ماكان مكيال أو موزونا، و ما بين غيــره، حيــث ذهــب أصــحاب أحمــد إلــى  الرأي الرابع:
فيمــا عــداهما روايتــان: إحــداها ال يلــزم إال  وأن ما كان مكيال أو موزونــا، ال يلــزم رهنــه إال بــالقبض، 

  )7( بالقبض، و األخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع.

  

  

    الفرع الثالث: تحرير محل النزاع

جاء في آية المداينة من القــرآن الكــريم، بعــد اإلرشــاد إلــى توثيــق الــديون، والعقــود بالكتابــة 
ــالى:  ـــه تعــــ ـــ ـــــهود قول �! ﴿والشـ"# $%�&'() ������ ��
ִ� *+��"# �,#-./0�� 

1234�֠) ��ִ����� �����������  ﴾)
ــة﴿  )1 ـــةٌ فكلمــ ــل أ مْقُبوَضـ ن تكــــون ﴾ يحتمــ

وصــفا يفيــد معنــى الشــرطية، فيــدل علــى أن القــبض شــرط شــرعي لتمــام عقــد الــرهن. فــال يــتم الــرهن 
بدونه نظرا لغايته التوثيقية؛ ألن الرهن غير المقبوض ال يوثــق تحصــيل الــدين. وبــذلك يفتــرق الــرهن 

  عن نحو البيع الذي يتم بمجرد العقد بال حاجة إلى قبض المبيع في مجلس العقد.

﴾ وصفا يدل على استحقاق قبض المرهون، ال على  مْقُبوَضةٌ مل أن تكون كلمة ﴿ ويحت

قضـــاء علـــى تســـليم المرهـــون إلـــى  نشـــرطيته فـــي العقـــد، فينعقـــد الـــرهن بـــدون قـــبض، ويجبـــر الـــراه
  المرتهن إذا امتنع.   

                                                           
)6(

 ةالمحتار على الدر المختار حاشي در  ، و ابن عابدين،137ص 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  - 
  .81ص 10، جابن عابدين

)7(
  .364ص  4، جالمغنى مع الشرح الكبيرو ابن قدامة،  -

  من سورة البقرة 283من اآلية  - )1(
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 «النزاع في اللزوم و عدمه،  ملخصا مذاهب الفقهاء، حيــث قــال:  )2(و قد حرر ابن رشد
ما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن و اختلفوا هل هــو شــرط تمــام أو شــرط صــحة فأ
  . )3(» ؟ 

ذلك هو منشأ اإلشكال في القضية، وهو ما جعل الفقهاء ينقسمون إلى مانع ومجيــز، فــي 
  مسألة فحواها: هل القبض الوارد في اآلية الكريمة يقتضي اللزوم أم التمام؟ 

  ض ا@دلة ومناقشتھا الفرع الربع: عر

و قــد اســتدل كــل فريــق علــى مــا ذهــب إليــه بأدلــة نــوجز القــول فيهــا، حيــث أســتدل الــرأي           
ـــوض فقـــــال تعـــــالى ــه مقبــ ــــالى وصـــــف الـــــرهن، بأنـــ ـــأن اهللا تعـ ــــواه بــ  �������ִ: ﴿األول علـــــى دعـ

����������� �  ﴾)
(﴾  �﴿: و قوله تعالى: ، جاء في أحكام القرءان)4

الــرهن ال ،يــدل علــى أن )5
  يصح إال مقبوضا من وجهين. 

ــِهيَدْيِن  األول: أنـــه عطـــف علـــى مـــا تقـــدم مـــن قولـــه:﴿         فلمـــا كـــان  )6(﴾َواْسَتْشـــِهُدواْ َشـ

االستيفاء المذكور، و الصفة المشروطة للشهود واجبا، و جــب أن يكــون كــذلك حكــم الــرهن فيمــا 
ــح إال عليهــــا، كمــــا ال تصــــح شــــها ــال يصــ ــن الصــــفة،  فــ دة الشــــهود إال علــــى األوصــــاف شــــرط لــــه مــ

  المذكورة، إذا كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة األمر المقتضى لإليجاب.

ثانيا: إن حكم الرهن مأخوذ من اآلية، و إنما أجازته اآلية بهــذه الصــفة، فغيــر جــائز إجازتــه        
ى أنــه ال يصــح إال على غيرها. إذ ليس هاهنا أصل آخــر يوجــب جــواز الــرهن غيــر اآليــة، و يــدل علــ

                                                           
ــيم  -)2( ـــه األديــــب واحلكــ ــد احلفيــــد، الفقيـ ــابن رشــ ــهري بــ ــد بــــن حممــــد الشــ ــن أمحــ ـــد بــ ــد حممـ ــو الوليــ ــافظ أبــ ــة احلــ ــو قاضــــي اجلماعــ هــ

إليه يف الفتوى، من مصنفاته: بداية اتهــد، واختصــار املستصــفى يف األصــول، والكليــات يف الطــب. تــوىف  عوالفيلسوف، كان يفز 
  هـ.595رمحه اهللا سنة 

الــديباج ) و ابــن فرحــون، 310 -307ص 21(ج النــبالء مســير أعــال الــذهيب، مشــس الــدين حممــد بــن عثمــان،ينظــر ترمجتــه:    
  ).147 -146(صكيةز لا شجرة النورحممد بن حممد خملوف، ) و 285-284،(ص المذهب

  ، 221ص 2، جبداية المجتهد بن رشد، -)3(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )4(
  البقرةمن سورة  283من اآلية  - )5(
  من سورة البقرة 282من اآلية  - )6(
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غيــر مقبــوض لبطــل معنــى الوثيقــة، وكــان  حصــ ومقبوضــا، كونــه معلومــا أنــه وثيقــة للمــرتهن بدينــه، ولــ
  للمرتهن فيها. ةال وثيق يبمنزلة سائر أموال الراهن الت

وإنما جعل وثيقة له، ليكون محبوسا في يده بدينه فيكون عند الموت، أو اإلفالس، أحق   
لـــه، و هـــو وســـائر الغرمـــاء فيـــه  و متـــى لـــم يكـــن فـــي يـــده كـــان لغـــوا ال معنـــىبـــه مـــن ســـائر الغرمـــاء، 

 نأال ترى أن المبيع يكـون محبوسا بالثم«توضيحا لرأيه فقال:   )2(ثم أ ضاف الجصاص  )1(سواء.
مــادام فــي يـــد البــائع ؟ فــإن ســلمه إلــى المشــتري ســقط حقــه، و كــان هــو و ســائر الغرمــاء ســواء فيــه 

«)3(.  

  فلزم إقباضه..)4(قياسه على الهبة؛ ألنه عقد تبرع في الحال. باإلضافة إلى  

ونوقش الرأي األول، بأن اآلية إن كانت قد وصــفت الرهــان مقبوضــة، لكنهــا ال تــدل علــى           
جعل هذا الوصف ركنا للرهن، بل لو كان القبض ركنا له، لكــان جــزءا مــن ماهيتــه حينئــذ لمــا أحتــاج 

  لفظ البيع أن يوصف باإليجاب و القبول. إلى الذكر. كما ال يحتاج 

و من هنا فال تدل اآلية على أكثر من كون القبض مطلوبــا، و هــذا يتحقــق بجعــل القــبض 
  أو شرطا للتمام، و لكنه يجبر عليه وهو رأي المالكية.  –و هو رأي الجمهور  –شرطا للزوم 

قيــاس مــع الفــارق مــن حيــث الداللــة أما قياس القبض في الرهن على العدالة في الشهادة، ف         
�^efW#J"# fV"#�A gDf.�� $%(U'4.-#,� :﴿و الماهية، وذلك؛ ألن داللة �,�-☺c4֠#J"# �iִ.�ִ6jk�1, _? 

� ﴾
على اشتراط العدالة واضحة من اآلية.  بل هي موجهة إلى وجود هذا الوصف، بل أنه بدونه   )5(

                                                           
  ، دار الفكر، بريوت.523ص  1، جأحكام القرءاناجلصاص،   –)1(
هـ، إمام أصحاب أيب حنيفة يف وقته، كان مشهورا 305هو أمحد بن علي أبو بكر الرازي املعروف باجلصاص، ولد سنة –)2(

هـ. 370صر الطحاوي، وغريها تويف رمحه اهللا سابع ذي احلجة سنة بالزهد والورع، له من املصنفات أحكام القرآن، وشرح خمت
)، وعبد القادر بن حممد بن أيب الوفاء 412ص 1(ج الطبقات السنية في تراجم الحنفيةينظر ترمجته يف:عبد القادر التميمي، 

  ) اوما بعده 220ص1(ج لجواهر المضيئةاحلنفي، ا
  .523ص  1،  ج أحكام القراناجلصاص،  –)3(
  .137ص  6ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساين –)4(
  من سورة الطالق 2من اآلية  - )5(
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و بيــان الصــدق فيهــا، و ال يتحقــق ذلــك إال مــع  ال تكون شهادة؛ ألن الغرض منها كشف الحقيقــة،
  وجود العدالة.

و أمــا الــرهن فاآليــة الدالــة علــى كونــه مقبوضــا، ال تــدل علــى أن القــبض ركــن و جــزء مــن  
ماهيته، كما أنه ال يفهم من طبيعته كونه مقبوضا، و من جانب آخر ال يستلزم من هذا الوصــف فــي 

بدليل أن اآلية نفســها قــد علقــت الــرهن علــى الســفر، مــع  اآلية كون القبض ركنا، أو شرطا للصحة،
  )1(الذين أنكروا ذلك. اأن الرهن جائز في الحضر باالتفاق ماعد

ــاب و القبـــول يكفيـــان، إذ همـــا شـــرطا العقـــد، وركنـــاه        ــرأي الثـــاني: بـــأن اإليجـ و اســـتدل الـ
����2@,� ,1?<4֠=>; 9:��8#1ִ678 ﴿األساســيان، و إذا تــم فقــد انعقــد الــرهن و لــزم، لقولــه تعــالى: ,"( 

�,�R�##J 4c�Y��R��11!F ﴾
.وحينما ينعقد العقد يجبر الراهن على تسليم الرهن، حاله في ذلك )2(

  حال بقية العقود التي تترتب عليها اآلثار.

فــالبيع مــثال يلــزم باإليجــاب والقبــول، ثــم يترتــب عليــه أثــره مــن انتقــال الملكيــة، و تســليم  
  إذا أمتنع العاقد عن تنفيذ ذلك فإنه يجير عليه قضاء. الثمن و المثمن، و

و يناقش هذا الرأي الثاني، بأن ما نقوله مسلم، و لكن وصف الرهان بكونهــا مقبوضــة فــي 
اآلية الكريمة، لو لم يدل على كون القبض شرطا ألصبح بدون فائدة، و هذا ال يجوز فــي حــق اهللا 

  عز و جل.

��������� �������ִ﴿ســابقة نفســها: اســتدل الــرأي الثالــث: باآليــة ال�� �  ﴾
)3

 

حيث وصف تعالى الرهان بكونها مقبوضة، ومن هنا ال يجوز أن يلغــي هــذا الوصــف، بــل ال بــد مــن 
  اعتباره شرطا و ليس ركنا.

  وأصحاب هذا الرأي يحتاجون إلى االستدالل على أمرين: 

                                                           
ــاف ينظــــر: الزخمشــــري، -)1( ــرآن و القــــرطيب، 329ص 1، جالكشــ ــام القــ ــامع ألحكــ ــام .و ابــــن العــــريب أبــــو بكــــر، 349ص 2، مالجــ أحكــ

  .343ص 1،مالقرآن
  من سورة املائدة  01من اآلية  - )2(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )3(
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  األمر األول:  كونه شرطا.           

  ليس بركن األمر الثاني: كونه

: )4(أمــا األمـــر األول: فيــدل عليـــه وصـــف اهللا تعــالى الرهـــان، بأنهـــا مقبوضــة قـــال الكاســـاني
وصــف ســبحانه و تعــالى الــرهن بكونــه مقبوضــا فيقتضــى أن يكــون القــبض فيــه شــرطا صــيانة لخبــره «

  )5( »تعالى عن الخلف؛ و ألنه عقد تبرع للحال فال يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات 

 �������ִ :﴿األمر الثاني: فيدل عليه، أنه لوكان ركنا لما كان هناك حاجة لذكر وأما 

����������� � ﴾)
6(.   

و لــو كــان القــبض ركنــا لصــار مــذكورا بــذكر الــرهن، فلــم يكــن لقولــه تعــالى «قال الكاســاني: 
��������� �������ִ﴿عــــز شــــأنه: ��ــبض   )1(﴾ �  ـــى. فــــدل ذكــــر القـــ معنــ

و قاس ابن قدامه الرهن على القرض حيث أنه  )2(»لى أنه شرط و ليس بركنمقرونا بذكر الرهن، ع
  )3(ال يلزم اقباضه، و ال يجبر عليه بمجرد العقد.

فــي  »مقبوضــة«و يرد على الرأي الثالث، أنه ال يلزم من القول بعدم اشتراط القــبض، كــون   
ن ال يكتفــي فيــه بمجــرد العقــد، اآلية لغوا بدون فائدة، إذ أن ذكره لــه فائــدة عظيمــة، و هــي أن الــره

 نبل ال بد من التسليم، و لذلك يجبر الراهن على ذلك، فلو لــم تكــن هــذه الصــفة، لكــان باإلمكــا
االكتفــاء بالعقــد اللفظــي، مــع إبقــاء المــال المرهــون فــي يــد الــراهن، و أيضــا قيــاس الــرهن علــى الهبــة 

  دون مقابل. قياس مع الفارق؛  ألنه في مقابل التزام مالي، خالف الهبة

                                                           
البدائع منها:كثرية   مؤلفاتالسمرقندي له  رأبو بكعلى اإلمام  هالبدائع، تفق بأمحد، صاحبن مسعود  نالكاساين، بأبو بكر  هو- )4(
من رجب 10يوم األحد بعد الظهر يف  يف املذهب، تويف القولمن فقهاء احلنفية ومن أصحاب  والدين، وهاملبني يف أصول  انالسلطو 
)، وعبد القادر بن حممد أيب  102ص  (طبقات الفقهاء، زادهينظر ترمجته يف: القاضي  حبلب.دفن عند زوجته فاطمة  هـ578نة س

  )244ص 1(جالمضيئة رالجواه الوفاء احلنفي،
  .137ص 6، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  - )5(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )6(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )1(
  .137ص  6 ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساين - )2(
  .364ص  4، ج المغنى مع الشرح الكبيرقدامة،  ابن - )3(
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فــي  ةو أما الــرأي الرابــع: فقــد اســتند علــى التفرقــة بــين المنقــول و غيــره، حيــث أن التــو ثقــ          
  المنقول ال تتم إال من خالل القبض على عكس العقار.

فيقـــال أن اآليـــة الكريمـــة عامـــة فـــي المنقـــول و غيـــره، و لـــم يـــرد فـــي الســـنة الثابتـــة علـــى            
، و على هذا فتخصيصها، تحكــم و تــرجيح بــال مرجح.هــذا و مــن جانــب آخــر تخصيصها بالمنقول

أن ابن قدامة قد أوضح أن هذه التفرقة في المذهب الحنبلي غير صحيحة، بل المروي عن أحمد 
  روايتان مطلقتان، بخصوص لزوم الرهن بالعقد وحده أم مع القبض ؟

صحاب هذا الرأي تعود في الواقع، إلى طبيعــة باإلضافة إلى أن هذه التفرقة، التي ذكرها أ          
.و لذلك )4(القبض في المنقول و العقار، مع أن الخالف في القبض مطلقا، هل هو شرط أم ال ؟ 

  فهذا الرأي ليس له دليل ينهض حجته، و ال مستند له وجاهته.    

  الفرع الخامس: الترجيح         

هو ما ذهب إليه مالك، و أحمد في رواية. و و بعد هذه المناقشة، فالذي يظهر رجحانه  
��������� �������ִ﴿ذلك؛ ألن اآلية الكريمة: ��ال تدل عنــد . )5(﴾ � 

التعمــق علــى كــون القــبض ركنــا، و ال شــرطا للصــحة.  و إنمــا تــدل علــى اعتبــاره. و هــذا يتحقــق فــي 
  جعل القبض شرط للتمام و االستقرار، و ليس للصحة و اللزوم.

علـــى ضـــوء اعتبـــاره ركنـــا، يـــؤدي إلـــى إلغـــاء اإليجـــاب والقبـــول، الصـــادرين مـــن الـــراهن إذ         
والمــرتهن، مــا دام لــم يصــحبه القــبض، وكــذلك لــو جعلنــاه شــرط للصــحة، و أمــا علــى ضــوء اعتبــاره 

  شرط للزوم فإنه يؤدي إلى أن العاقدين لهما حق الرجوع قبل القبض.

تم اإليجاب و القبــول للــرهن، فإنــه بإمكانــه على ضوء ذلك فلو قبض الراهن الدين، و  و 
ال يســلمه؛ ألنــه غيــر ملــزم، و فــي هــذا إجحــاف كبيــر بحــق المــرتهن، فــي حــين أنــه علــى ضــوء أن 

  مذهب مالك يجبر على تسليمه، فيكون فيه صون لكالم العاقل من اللغو و اإللغاء.

                                                           
  .364ص  4، جالمرجع السابقبن قدامة، ا - )4(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )5(
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يحتــاج بعــد ذلــك إلــى  فالذي يدعمه الدليل أن اإلنســان ملــزم بالعقــد الــذي ألتــزم بــه، و ال 
ــــالى: ﴿ ـــــ ـــــه تعـــ ـــــ ــــوه، لقولــ ـــــ ــــــبض و نحـــ ـــــ ــــــن قـ ـــــ ـــــر مـ ـــــ ــــــيء آخــ ـــــ  9:��8#1ִ678 شـ

;<=4֠>?1, �,@��2��,"( �,�R�##J 

4c�Y��R��11!F ﴾)1( باإلضــافة إلــى الســنة جعلــت مخالفــة الوعــد .- 
  )2(من عالمات النفاق. –ناهيك عن العقد 

فينبغـــي أن يلـــزم بمجـــرد فـــالّرهن عقـــد يترتـــب عليـــه التزامـــات، فـــي مقابـــل التزامـــات ماليـــة، 
  اإليجاب و القبول، كسائر العقود.

بالنظر إلى المقــررات الفقهيــة، فــإن المعــامالت ِطْلــٌق، بمعنــى علــى أصــل الحــل األول حتــى 
الشــرط،  ميــرد مــن الشــارع مــا يحــر  م، أي األصل فيها اإلباحة والحــل، فيمــا لــ)3(يرد ما يمنع حليتها

، فهــو بــاق علــى أصــل الحــل العــام، تحقيقــا لمصــالح أو يصطدم مع العرف بنص خــاص فــي موضــعه
  أصول المعامالت إال من أجلها. تالناس التي ما شرع

ولمــا كــان لــزوم عقــد الــرهن باإليجــاب والقبــول، وعــدم المنافــاة لمقتضــى العقــد، أو للنظــام 
از، الشرعي العام، في قواعده، ومقاصده، جملة وتفصيال، من مثل الجهالة، والغرر، فإن عدم الجو 

هــو االســتثناء الــذي فصــلت مواقعــه الســابقة، ال نحصــارها،  -وهــو أن ال يلــزم الــرهن إال بــالقبض-
ومــا عــداها، فعلــى أصــل الحــل العــام، بمقتضــى إشــارات النصــوص، التــي تــدل علــى اللــوازم العقليــة، 

  عن المعاني العبارية فيها. كالتي ال تنف

جتمـــاعي، فيمـــا يفتقـــرون إليـــه مـــن وفـــي هـــذا تيســـير للنـــاس فـــي نشـــاطهم االقتصـــادي واال 
ــدم إمكـــان حصـــر مواقــــع  لالوســـائل الشـــرعية لتبـــاد ــق مصـــالحهم المتجـــددة، ولعــ منــــافعهم، وتحقيـ

                                                           
  من سورة املائدة  01من اآلية  - )1(
  78ص 1كتاب اإلميان ج في صحيحهلم ، و مس89ص  1، كتاب اإلميان ،جصحيحهالبخاري في روى  -)2(

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، و من كانت فيه خصلة «أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال:  ابسنديهم

  .»منھن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعھا: إن حدث كذب...و إن وعد أخلف... 

  .463ص 2ج بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،، در يينحممد فتحي ال –)3(
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المباحات، وهذا ما قرره المالكية، ومتأخروا الحنابلة، منذ أمد بعيد، وهو ماتجــه إليــه الحنفيــة، مــن 
  )4(ضعي في هذا العصر.اعتبار العرف أصال لتصحيح الشرط، وما وصل إليه الفقه الو 

  الفرع السادس: ثمرة الخ�ف

وفائدة هذا االختالف في شــرط القــبض أن مــن قــال شــرط تمــام، فإنــه يلــزم بالعقــد ويجبــر 
الراهن على االقبــاض، إال أن يتراخــى المــرتهن عــن المطالبــة حتــى يفلــس الــراهن أو يمــوت، فــذهب 

والشــافعية، إلــى القــول بأنــه مــن شــروط  مالــك إلــى القــول بأنــه مــن شــروط التمــام، وذهــب الحنفيــة،
اللــزوم، وأهــل الظــاهر إلــى القــول أنــه مــن شــروط الصــحة، ودعامــة مالــك قياســه علــى ســائر العقــود، 

  .)2( )1(﴾َفرَِهٌن مْقُبوَضٌة ﴿     وله تعالى:ــوحجة اآلخرين ق

  القبض الوارد على العقار قبض حكمي   المطلب الثاني:

ــنهم مـــن معاقــــدات، هـــي ثمـــرة عقــــودهم  إن واقعـــة (قـــبض األمــــوال)   ــاس بيـ فيمـــا يبرمـــه النــ
، فالتصــرفات علــى وجــه الجملــة عقــود وقبــوض، وتجــد النــاس يقولــون: البيـــع اوغايتهــا، ومقصــوده

  والشراء، واألخذ والعطاء. والمقصود من العقود، إنما هو القبض واالستيفاء. 

ا. فــالقبض فــي العقــار لــيس  وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب اختالف حالها، وأوصــافه  
  كالقبض في المنقول. ومرد هذا االختالف إلى العرف والعادة.      

  الفرع ا@ول: اعتبار العرف في القبض

و الضــابط فــي  )3(لقد أطلــق الشــارع الحكــيم لفــظ القــبض، فيكــون الرجــوع فيــه إلــى العــرف
قــائم علــى العــرف، حيــث أن  هذه المسألة قائم على: مبنى القبض، و أساس مسائله و صــوره. فهــو

  الشرع أطلقه فيكون الرجوع فيه إلى العرف. 

                                                           
  .464 - 463ص 2ج المرجع السابق،، حممد فتحي الدر يين –)4(
  من سورة البقرة 283من اآلية  - )1(
  .222ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،  –)2(
﴾ ( َوَعَلى اَألْعَراِف رَِجاٌل  اىل: ﴿على معان: هي املألوف املستحسن، وأعلى الشيء، ومنه قوله تع لغة العرفيطلق  - )3(

) واالعرتاف، والصرب لداللته على 1﴾ ( املرسالت: اآليةَواْلُمْرَسَالِت ُعْرفاً ) والتتابع، ومنه قوله سبحانه: ﴿ 46األعراف اآلية
  ).278،صمختار الصحاح)،و( الرازي، 179ص 3، جالقاموس المحيطالسكون واالستقرار.( الفريوز آبادي، 
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و عليه فكل ما عّده العرف قبضا، في أي عصر من العصور فهو قبض ما دام ال يصطدم  
مــع نــص شــرعي ثابــت صــريح، و كمــا ال يجــب االلتــزام، أو التقيــد بجزئيــات القــبض، و صــوره فــي 

دام العــرف قــد تغيــر؛ ألن مــا هــو مبنــي علــى العــرف يتغيــر عصــر مــا بالنســبة للعصــر الــذي يليــه، مــا 
  بتغيره. 

.. فمهما تجدد في العــرف فــأعتبره، و مهمــا ســقط فألغــه، و ال تجمــد  «:)1(يقول بن القيم
على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فال ُتْجرِه على 

جره عليــه و أفتــه بــه دون عــرف بلــدك، و المــذكور فــي كتبــك عرف بلدك، و َسْلُه عن عرف بلده فــأ
«)2(.  

بتجــدد العصــور واألزمــان، بــل  نفــالمالحظ أن ابــن القــيم يــرى أن العــرف والعــادة، يتجــددا  
وحتــى بــاختالف المنــاطق والمــدن، فهــو يعيــب الجمــود علــى المنقــول فــي الكتــب مــن العــرف؛ ألن 

ومكان معين. بل أنه رأى أن ال يفتى بعرف بلــد ألهــل العرف ما تعارف عليه الناس في زمان معين، 
  .ربلد آخ

فهــذا هــو الحــق الواضــح، و الجمــود علــى  «ثــم نقــل عــن المحققــين مــن العلمــاء قــولهم:           
المنقــوالت أبــدا ضــالل فــي الــدين، و جهــل بمقاصــد علمــاء المســلمين و الســلف الماضــين...و مــا 

ناس، بحيث صار عرفا متبادرا إلى الذهن من غير قرينة... جرت به العادة... و اشتهر ذلك عند ال
حمل عليه... و من أفتى الناس بمجرد المنقول فــي الكتــب علــى اخــتالف عــرفهم، و عوائــدهم، و 
أزمنــتهم، و أحــوالهم و قــرائن أحــوالهم، فقــد ضــل و أضــل وكانــت جنايتــه علــى الــدين، أعظــم مــن 

                                                                                                                                                                      

 فكل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص ال تأل عتاده الناس، وساروا عليه، منا : هو ما اصطالحا اأم
ص  2، جأصول الفقه اإلسالمياللغة، وال يتبادر غريه عند مساعه. وهذا يشمل العرف العملي والعرف القويل.( وهبة الزحيلي، 

829(  
ابــن تيميــة رمحهــم تلميــذ  اجلوزيــة، حممد بن أيب بكــر بــن أيــوب الزرعــي الدمشــقي الشــهري بــن قــيم هو مشس الدين أبو عبد اهللا -)1(

اهللا، كان ملما بعلوم شىت، و بارعا يف الفقه و األصول و عاملا بالتفسري و احلــديث و اللغــة و الشــعر، و متبحــرا يف معرفــة مــذاهب 
  هـ. 751السالكني، و الطرق احلكيمة و غريها.تويف سنة  جدا ر السلف، من مؤلفاته: إعالم املوقعني و زاد املعاد، و م

  )63-62ص1(ج ، بغية الوعاة في طبقة اللغويين و النحاة) و السيوطي21ص4(ج الدرر الكامنةينتظر:ابن حجر، 
  ،دار احلديث، مصر.68ص3، جأعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  - )2(
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وائدهم، و أزمنتهم، و طبائعهم، بما في كتاب من  جناية من طبب كلهم على اختالف بالدهم، و ع
كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، و هذا المفتي الجاهل أضر على أديان النـاس 

  .)3(»و أبدانهم و اهللا المستعان 

إليــه العلمــاء فــي أخــذهم بــالعرف، وأعتبــر  بثــم إن ابــن القــيم، ذهــب إلــى االســتدالل بمــا ذهــ      
ــاء المســـلمين، والســـلف الجمـــود ع لـــى المنقـــوالت أبـــدا ضـــالل فـــي الـــدين، وجهـــال بمقاصـــد علمـ

الماضين. وأنّه يجب أن يحمل الناس على ما أشتهر لديهم، وصار عندهم عرفا متبادرا إلــى الــذهن 
  .)4(»استعمال الناس حجة يجب العمل بها«من غير قرينة.والقاعدة تنص على: 

يفتــي للنــاس بخــالف أحــوالهم، وعوائــدهم، وأزمنــتهم، وقــرائن ولقــد شــبه ابــن القــيم الــذي         
) بغيــر علــم بــأحوال النــاس، وال ةأحــوالهم كالطبيــب الجاهــل، الــذي يطبــب النــاس جملــة (مــرة واحــد

  على أبدان الناس وأديانهم. رطبائعهم. فهذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أض

  

    

لمنقوالت أبدا ضالل في الــدين، وجهــل بمقاصــد علمــاء والجمود على ا: «)1(و يؤيده قول القرافي
  . )2(»المسلمين والسلف الماضين 

                                                           
)3(

  68ص3ج ق،نفس المرجع السابابن القيم،  - 
  .37 ، املادة1، مشرح مجلة األحكامدرر الحكام علي حيدر،  –)4(
الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي، أحد أعالم الفقه واألصول املشهورين ومن اتهدين يف  بهو شها –)1(

ل شرح احملصول، وشرح تنقيح الفصول، مذهب مالك، له مؤلفات متقنة منها: الذخرية يف الفقه، وشرح اجلالب، ونفائس الصو 
النور  ةشجر  خملوف،)، 67 -62(ص  المذهب جالديبا هـ   ينظر ترمجته يف: ابن فرحون، 684. تويف رمحه اهللا سنة اوغريه

  ).188(ص  كيةز ال
, 1, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان, ط323 - 322ص1وصححه خليل املنصور, م ه، ضبطالفروق ،القرايف - )2( 

  م1998- هـ1418
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اعلم أن اعتبار العــادة، و العــرف «و قد أكد مثل هذا ما جاء في كتب األحناف بقولهم:           
 راجع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصال، فقــالوا: تتــرك بداللــة االســتعمال و العــادة... و

  . )3(»قال في الفتية: ليس للمفتي و ال للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب و يتركا العرف 

بــل ذكــر أن المبنــي علــى اعتبــار عــرف مــا، مثــل النصــوص الــواردة فــي اعتبــار الحنطــة و 
ــى عــــدم جــــواز بيعهــــا بــــالوزن إذا تغيــــر العــــرف، و  الشــــعير و نحوهمــــا مــــن المكــــيالت، ال يــــدل علــ

فــالنص فــي ذلــك الوقــت إنمــا كــان للعادة...فــإذا تغيــرت العــادة تغيــر «أيضــا  أصــبحت تبــاع بــالوزن
فلــيس فــي اعتبــار العــادة المتغيــرة الحادثــة مخالفــة للــنص، بــل  –أي هذا الحكم الجزئي  –الحكم 

  .)4(»فيه إتباع النص 

إّن اختالف األحكام عنــد اخــتالف العوائــد لــيس فــي  « في الموافقات:  )5(قال الشاطبي
ة بــاختالف فــي أصــل الخطــاب؛ ألن الشــرع موضــوع علــى أنــه دائــم أبــدي. لــو فــرض بقــاء الحقيقــ

الــدنيا مــن غيـــر نهايــة،  والتكليـــف كــذلك لـــم يحــتج الشــرع إلـــى مزيــد، وإنمـــا معنــى االخـــتالف أن 
  .)6(»العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها

صــور القــبض المعاصــرة مــا دامــت ال تتعــارض مــع نصــوص وهذه الضابطة تســهل كثيــرا مــن           
  الشريعة الثابتة الواضحة.

                                                           
)3(

   .864 - 836ص 2، جأصول الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي،  –
)4(

وينظر: أبو املعايل، عبد املالك بن عبد اهللا اجلويين، حتقيق، عبد . 854ص 2، جصول الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي، أ - 
  .هـ1418، سنة4، دار الوفاء، مصر، ط134ص1، جالبرهان في أصول الفقهالعظيم حممود الديب، 

مي الغرناطي الشهري بالشاطيب، كان بارعا يف العلوم مع التحري خهو اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الل - )5(
والتحقيق، فقيها جمتهدا، وأصوليا حمققا، من مصنفاته: املوافقات، االعتصام، وكتاب اإلفادات واالنشادات، وفتاوى كثرية، تويف 

)، 231(ص  شجرة النور الزكيةخملوف،  و)، 50 - 46(ص نيل االبتهاج، التنبكيتنظر ترمجته يف: ي. هـ790رمحه اهللا سنة
  ).212ص 2(ج المبين حوالفت عبد اهللا مصطفى املراغي،

,  وختريج عبد اهللا دراز, ضبط وختريج اآليات إبراهيم رمضان, حشر  ،573ص 1م ،الموافقات ،أبو إسحاق الشاطيب –)6(
  1996- هـ1416, 2ط
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وفــي معنــى قــبض الــرهن اليــوم،  «وأخيرا أنهي البحث في هذه النقطة بهذا الحكــم القائــل:  
، كصــك األرض، واســتمارة الســيارة، اقبض الوثيقة الدالة عليــه، والتــي ال يمكــن التصــرف فيــه إال بهــ

  )1(»وأشباه ذلك.

وعلى ضوء ذلك: إن عمليــة القــبض (التســليم و التســلم) فــي عصــرنا الحاضــر ليســت فــي           
جميع صورها حديثة، بل إن كثيرا مــن صــورها ال تــزال باقيــة، مثــل قــبض العقــار، ســواء كــان أرضــا أم 

  بناء. 

وكذلك قبض األشياء التي ال يمكن نقلها دون تغير فــي شــكلها، كالمصــانع والشــركات.. 
مور ال يختلف فيها القبض في عصرنا مما كانت عليه في السابق، فيكون قبضــها بالتخليــة فهذه األ

  كما قال الفقهاء.

  الفرع الثاني: نوع القبض الوارد على العقار

ــالم عــــن تعريــــف العقــــار لــــدى فقهــــاء الشــــريعة         ــز الكــ قبــــل الحــــديث عــــن قــــبض العقــــار، أوجــ
قــار ؟ وكيــف عرفــه كــل مــن الفقــه اإلســالمي، و القــانون اإلســالمية، والقــانون الوضــعي. فمــا هــو الع

  الوضعي.

  لقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في المراد بالعقار على قولين:  

ـــه أصـــل ثابـــت ال يمكـــن نقلـــه و تحويلـــه «القـــول األول: هـــو للحنفيـــة و هـــو أن العقـــار  .  )2(»مـــا ل
منقـــوالت، إال إذا كانـــا تـــابعين لـــألرض كاألراضـــي، و الـــدور، أمـــا البنـــاء و الشـــجر فيعتبـــران مـــن ال

  )3(فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.

                                                           
، املكتبة املكية، 1045ص 2، ج، حجيته وأثره في فقه المعامالت الماليةفالعر  عادل بن عبد اهللا بن حممد ويل قوته، –)1(

  .م1997- هـ1418، 1ط

  ).1020- 1019املادة ( 2م األحكام، ةدرر الحكام شرح مجلعلي حيدر،  - )2(
حقون البناء و الشجر بالعقار حكما على سبيل غير أنھم يل«قال: مصطفى الزرقا معرب عن رأي الفقه احلنفي:  - )3(

التبعية له في التصرف الوارد على العقار بما فيه من بناء أو شجر. فلو بيعت دار أو أرض مشجرة، 
 »هلما اعتباران ييف النظر الفقه يتناول حق الشفعة البناء و الشجر مع اDرض، و معنى ھذا أن البناء و الشجر

  .163، صفي الفقه اإلسالمينظرية االلتزام العامة 
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القـــول الثـــاني: هـــو للشـــافعية، و المالكيـــة، و الحنابلـــة: أن العقـــار هـــو األرض، و البنـــاء و 
  )4(الشجر.

أمــا كيــف يكــون قــبض العقــار: فقــد اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، و الشــافعية، و المالكيــة، و 
لــم  نلة، و الظاهرية على أن قبض العقار يكون بالتخلية، و التمكين من اليــد و التصــرف، فــإالحناب

   )5(يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه، فال تعتبر التخلية قبضا.

) مـــن القـــانون المـــدني 683وجـــاء فـــي القـــانون عنـــد تعريـــف العقـــار، مـــا نصـــه فـــي (المـــادة           
ء مستقر بحيزه و ثابت فيــه و ال يمكــن نقلــه منــه دون تلــف فهــو عقــار، و كــل كل شي«الجزائري: 

  ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

الذي يضعه في عقــار يملكــه، رصــدا علــى خدمــة هــذا العقــار أو اســتغالله  لغير أن المنقو           
  .»يعتبر عقار بالتخصيص

ه، كــل شــيء ثابــت فــي مكانــه، و مســتقر فيــه فمن منطوق هذه المادة أنه يعتبر عقار بطبيعتــ         
ال يتحــرك منــه و يشــغل حيــز معينــا ال يتغيــر، و هنــاك منقــوالت قــد يضــعها صــاحب العقــار مــن أجــل 

  خدمة هذا العقار، أو من أجل استغالله. فهي عقار بالتخصيص.

. وإن حصــل فإنــه دغيــر أن العقــار بالتخصــيص ال يمكــن أن يتصــرف فيــه علــى وجــه اإلنفــرا  
  إلى أصله كونه منقوال. يعود

                                                           
، دار الفكر، 71ص 2، جمغني المحتاج، اخلطيب الشر بيين د، حمم164ص 6، جشرح مختصر خليلاخلرشي،  - )4(

  .  118ص  4، جالمغنى مع الشرح الكبيروابن قدامة، ،بريوت
، املادة ام العدليةشرح مجلة األحك. وعلي حيدر، 16ص 3، جالفتاوى الهنديةتأليف مجاعة من علماء اهلند،  - )5(

، 1ط، بريوت، ردار الفك،689ص 2، جمنح الجليل. و عليش، 515ص 3، جروضة الطالبين. النووي، 263
. 333ص 4، جالمغنى مع الشرح الكبير. ابن قدامة، 477ص 4، جمواهب الجليلو احلطاب، .م1984-هـ1404

  .365ص6، ج رالمحلى باآلثا وابن حزم،
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و القــــبض فــــي العقــــار كمــــا ســــبق الحــــديث عنــــه، يكــــون بالتخليــــة، و التمكــــين مــــن اليــــد، و        
، و هــذا باتفــاق الفقهــاء. و يقــول الكاســاني سالتصرف فيه، وهو قبض حكمــي معنــوي غيــر محســو 

  الحكمي: ضفي معنى القب

  .)1(»عرفا و عادة حقيقية معنى القبض هو التمكين و التخلي و ارتفاع الموانع « 

القــبض فــي الــرهن  «و إن كان هــذا فــي البيــع، إال أن القــبض فــي الــرهن كــالقبض فــي البيــع:        
  .  حيث أن مبنى القبض فيما ال ينتقل على العرف و العادة.)2(»كالقبض في البيع و الهبة 

بنــاء، و شــجر و قبض العقار و هــو األرض، و مــا اتصــل بهــا مــن «الشرح الكبير:  يء فجا
  .)3(»بالتخلية بينه و بين المشتري، و تمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت

و تخلى المحبس عن الحبس، إلى المحــبس علــيهم بمحضــرهم، حيــازة «وجاء في ميارة:           
  .)4(»له تامة

ــادية العاليـــ  ــبيه ونفـــس مـــا يقـــال عـــن العقـــار ينطبـــق علـــى المنقـــول ذو القيمـــة االقتصـ ة الشـ
  بالعقار. كالسفن و الطائرات التجارية، والمحال التجارية.

اعتبــر الكاســاني، أن التخليــة .)5(»فالتسليم و القبض عندنا هــو التخليــة...الخ«إذ يقول الكاساني: 
  بين الشيء ومن له عليه حق تسليم وقبض.وهو أمر حكمي.

 264و263 .حيــث نصــت المــادة)6(».الخيحصــل بالتخليــة.. تسليم المبيع «جاء في المجلة         
  من المجلة صراحة على أن تسليم المبيع يكون برفع الحواجز بينه وبين صاحب الحق.

                                                           
  . 140ص 6، جنائع في ترتيب الشرائعبدائع الص ، الكاساين -)1(
، في حل ألفاظ أبي شجاع عاإلقنا  بن أمحد، د، حممالشر بيين .371ص 4، جالمغنى مع الشرح الكبيرابن قدامة،  - )2(

  م.1996 - هـ1417، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط368ص3ج
  .131-130ص 3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  –)3(
 2, ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرمحان, مشرح ميارة الفاسيحممد بن حممد املالكي,  أبو عبد اهللا -)4(

  م.2000 - هـ1420, 1, دار الكتب العلمية بريوت لبنان, ط241ص
  .244ص 5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساين، –)5(
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كل ما هــو «و يقول القرافي:  )1(ويذهب المالكية إلى كيفية القبض يرجع فيه إلى العرف.  
ه العادة المتجــددة، و لــيس في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضي

هذا تجديــد لالجتهــاد مــن المقلــدين حتــى يشــترط فيــه أهليــة االجتهــاد، بــل هــذه قاعــدة اجتهــد فيهــا 
العلماء، و أجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها مــن غيــر اســتئناف اجتهــاد، أي تــرى أنهــم أجمعــوا علــى 

كانــت العــادة نقــدا معينــا حملنــا أن المعامالت إذ أطلق فيها الثمن يحصل على غالــب النقــود، فــإذا  
اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما. انتقلت إليه و ألغينــا األول النتقــال العــادة عنــه 

«)2(.  

ــالمي:   ــي بيــــع العقــــارا « جــــاء فــــي كتــــاب أصــــول الفقــــه اإلســ ــم  تيكتفــــي اآلن فــ بــــذكر رقــ
عقاريــة؛ ألنــه أصــبح ذكــر الحــدود المحضــر، دون ذكــر حــدوده األربعــة، بســبب إنشــاء الســجالت ال

التسليم بمجــرد تســجيل العقــد فــي الســجل العقــاري،  لعبثا. واستقر االجتهاد القضائي على حصو 
و به ينتقل تبعة ضمان هالك المبيع من عهدة المشتري، أخذا بتطور األساليب التنظيميــة المحققــة 

  .)3(»للمراد، بدال من التسليم الفعلي للعقار الذي كان البد منه 

ــعت    ــر العلمــــاء قـــديما وحــــديثا ووضــ ونالحـــظ أن القــــبض الحكمـــي أو المعنــــوي، أقــــره أكثـ
ضـــابطة تســـهل مـــن معرفـــة الكثيـــر مـــن صـــور القـــبض المعاصـــرة، وهـــي: أن مبنـــى القـــبض، وأســـاس 
مســـائله، وصـــوره قـــائم علـــى العـــرف، حيـــث إن أطلـــق ولـــم يـــرد فـــي اللغـــة لـــه معنـــى محـــدد، فيكـــون 

  الرجوع فيه إلى العرف.

                                                                                                                                                                      
  .264- 263املادة  216ص  1، جدرر الحكام شرح مجلة األحكامعلي حيدر،  - )6(
  . 158ص 5، جشرح مختصر خليلاخلرشي،  –)1(

، حققه، طه عبد الرؤف سعد، دار 456- 455، صلشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصو والقرايف، 
  م. 1973 - هـ1393، 1الفكر بريوت لبنان، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة مصر، ط

، مكتبة املطبوعات 234- 231، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، صعن األحكاماإلحكام في تمييز الفتاوى القرايف،  –)2(
  هـ. 1387اإلسالمية، 

  .856ص 3، جأصول الفقه اإلسالميالزحيلي،  –)3(
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ومــن هنــا فكــل مــا عــده العــرف قبضــا، فــي أي عصــر مــن العصــور فهــو قــبض. مــا دام ال  
  )4(يصطدم مع نص شرعي ثابت صريح.

، أن القبض في ةو لقد أقر المجمع الفقه اإلسالمي في إحدى دوراته المنعقدة بجد  
ها ، يمكن أن يتحقق اعتبارا أو حكما، بحيث يمكن من التصرف فيااألموال كما هو معتبر حس

  وتختلف عملية القبض 

  

   )1(باختالف المال، واألعراف.

في هذا المقام يقول الزرقا في منع رهن الحصة الشــائعة وفقــا للمــذهب الحنفــي، ثــم قبــول   
وهذا المنع بالنسبة إلى الرهن وجيه فإن الرهن يتنافى «رهنها من طرف الفقهاء المتأخرين ما نصه: 

بـــالطبع فقهـــاء الحنفيـــة)؛ ألنـــه بحســـب غايتـــه وهـــي توثيـــق  مـــع شـــيوع المرهـــون فـــي نظـــر الفقهـــاء (

                                                           
ينظر:جملة جممع  حبث 632، صالقبض: صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاعلي حمي الدين القره داغي،  –)4(

  .772 - 771م.ص 1990 -  ـه1410، 1سة، العدد السادس، جالفقه اإلسالمي، الدورة الساد
  .صوره و بخاصة المستجدة منها و أحكامهابشأن القبض:  55/4/6قرار رقم  -)1(

ــن  ــعودية مــ ــة العربيــــة الســ ــدة يف اململكــ ــادس جبــ ــؤمتره الســ ــه اإلســــالمي املنعقــــد يف دورة مــ ــع الفقــ ــعبان  23إىل  17إن جملــــس جممــ شــ
  1990رس آذار ما 20-14املوافق  1410

  »القبض: صوره و خباصة املستجدة منها و أحكامها «بعد إطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع: 

  و استماعه للمناقشات اليت دارت حوله.

  قرر:

زة القــابض، أوال: قبض األموال كما يكون حسا يف حالة األخذ باليد، أو الكيل أو الــوزن يف الطعــام، أو النقــل و التحويــل إىل حــو 
يتحقــق اعتبــارا و حكمــا بالتخليــة مــع التمكــني مــن التصــرف و لــو مل يوجــد القــبض حســا. و ختتلــف كيفيــة قــبض األشــياء حبســب 

  .حاهلا و اختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا

  .772 -771م.ص 1990 - ـه1410، 1، الدورة السادسة، العدد السادس، جمجمع الفقه اإلسالميينظر:جملة 
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 »اســتيفاء الــدين. يشــترط فيــه قــبض المرهــون... ، وهــذا مــانع مــن صــحة الــرهن فــي الجــزء الشــائع 
)2(.  

متجــاوزا فــي  نإن عدم تميز حصة الشريك غير الراهن، في المال الشائع قد يجعل المرته  
تنـــاوب مـــع مالـــك الحصـــة غيـــر  اتمر. أمـــا إذحـــق شـــريكه، إن هـــو احتـــبس المـــال كلـــه بشـــكل مســـ

وغايتــه؛ بســبب تفويــت اســتمرار  التوثيقيــةالمرهونــة فــي الحــبس واالســتعمال فإنــه يفقــد الــرهن قوتــه 
  احتباس المرهون.

وهـــذا المعنـــى  «ولمـــا كـــان هنـــاك مـــا يعـــرف اليـــوم بالســـجالت العقاريـــة فـــإن الزرقـــا يقـــول:   
ليــوم علــى الحصــة الشــائعة مــن العقــار فــي الــبالد التــي يقتضي أن يصــح الــرهن العقــاري ( الرســمي) ا

  .)3(»أسست فيها سجالت ونظم عقارية توجب تسجيل كل عقد عقاري في تلك السجالت

فمن خالل هــذا الــنص أن الزرقــا يجيــز رهــن الحصــة الشــائعة علــى المــذهب الحنفــي الــذي   
وذلــك؛ ألن  «تحقق الحبس فيــه. يرى أن المال الشائع ال يمكن رهنه، النعدام التسليم فيه وانتفاء

نظام السجل العقاري أغنى عن قبض العقار المرهون بمجرد وضــع إشــارة الــرهن عليــه فــي صــحيفته 
مــن الســجل العقــاري لمنــع الــراهن مــن التصــرف فيــه ببيــع ونحــوه مــع بقــاء العقــار المرهــون فــي يــد 

  . )4(»مالكه الراهن 

ــبض الحصــــة الشــــائعة، فكــــ   ــى قــــبض الشــــيء ومــــا يصــــدق علــــى جــــواز القــ ذلك يصــــدق علــ
  .المرهون في الرهن الرسمي

و فــي مكــان آخــر مــن نفــس المرجــع لمــا يتحــدث عــن القــوانين المدنيــة وفضــل بنائهــا مــن    
القوانين العقارية استغنت عن إيجــاب القــبض فــي العقــار المرهــون، اكتفــاء «الفقه اإلسالمي فيقول: 

  قاري.بوضع إشارة الرهن عليه في صحيفته من السجل الع

                                                           
  .367ص  1، جالمدخل الفقهي العاممصطفى أمحد الزرقا،  - )2(
  .367ص  1ج المرجع السابق، مصطفى أمحد الزرقا، –)3(
  .368ص  1، جالمرجع السابقمصطفى أمحد الزرقا،  - )4(
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  .)1(» هلالجتهاد المالكي في عدم اشتراط القبض لصحة عقد الرهن وال لزوم اوهذا موافق  

و نتيجة كــون العقــار المرهــون غيــر مقبــوض، أصــبح غيــر مضــمون علــى المــرتهن وذلــك فــي   
لالجتهــاد الفقهــي عنــد الشــافعية فــي عــدم  احالــة التلــف بــنص القــانون. وهــذا الحكــم نجــده موافقــ

  .ضمان المرهون

واحتجاجــا لمــا ذهبــت إليــه القــوانين الوضــعية فــي االســتغناء عــن إيجــاب القــبض فــي العقــار   
ونخلــص مــن هــذا إلــى رأي نــراه مــابين الفقــه اإلســالمي « المرهــون يقــول فــي مكــان أخرمــا مفــاده: 

والتقنين فنقول: إن قوانين المراســيم ضــرورة ال بــدمنها ألنهــا ال تســتند إلــى مبــادئ الحقــوق وقواعــد 
عـــدل الثابتـــة، وإنمـــا هـــي تـــدابير تتصـــل بسياســـة التشـــريع وتنظـــيم تطبيقـــه أكثـــر ممـــا تتصـــل بتلـــك ال

  المبادئ والقواعد.

وهـــذا التنظـــيم حـــق مـــن حقـــوق أوليـــاء األمـــور العامـــة، ومـــن صـــالحياتهم الزمنيـــة يحّولــــون   
  . )2(»ويبّدلون من مجاريه دائما على حسب ما يرون أنه أصلح وأضبط 

ن ألوليــاء األمــور وضــع طريقــة فــي حفــظ العقــود وتوثيقهــا، أو فــي كيفيــة كمــا يمكــن أن تكــو   
غــدا مــا هــو أســهل مــن  نإلــى الحكــام، أو تســجيل األحكــام، أو تنفيــذها، وقــد يــرو  ىتقــديم الــدعاو 

  )3( ذلك وأحوط، فيعدلون إليه.

اإلســالمي فــي أصــل مــن أصــوله بشــيء مــن األحكــام، إال مــا اعتبــر  عولذلك لم يأت التشــري  
مصلحة ثابتة دائمة كلزوم اإلشهاد في عقد النكاح، وكاإلرشاد العام إلى توثيق العقــود بالكتابــة، فيه 

  أو الشهادة أو الرهن..الخ.

  الفرع الثالث: آراء الفقھاء المعاصرين في الرھن الرسمي

                                                           
  .302ص  1، جالمدخل الفقهي العام الزرقا، دمصطفى أمح - )1(
  231 -230ص  1، جالمرجع السابق الزرقا، دمصطفى أمح - )2(
  .231ص  1، جالمرجع السابق مصطفى أمحد الزرقا، –)3(



احلكم الفقهي للرهن الرمسي وصور الضمان                                            الفصل الثاين:                              
 يف الرهن 

 203

في الشريعة اإلسالمية حول الرهن الرســمي، بــين مؤيــد ورافــض  ءاختلفت وجهة نظر الفقها  
عاملــة المســتحدثة، وبــالنظر إلــى الــنص القرآنــي الصــريح فــي القــبض، فــإن مــن الفقهــاء مــن لهــذه الم

  قال بعدم الجواز واعتبر عدم انتقال الشيء المرهون إلى المرتهن أكال ألموال الناس بالباطل.

وهنــاك مــن الفقهــاء مــن قــال بجــواز التعامــل بهــذه المعاملــة المســتحدثة، مــدام القصــد مــن   
  لقول كل فريق في هذه المعاملة. ضها. وفي البندين التاليين عر الرهن يتحقق في

  أو�: أقوال الفقھاء المؤيدين لقبول الرھن الرسمي

الظــاهر أن المقصــود  « عن الرهن الرسمي أو ما ينوب مناب القــبض: يقول وهبة الزحيلي،
تمكينـــه مـــن حـــبس مـــن قـــبض الـــرهن هـــو تـــأمين الـــدائن المـــرتهن، و إلقـــاء الثقـــة و الطمأنينـــة لديـــه، ب

المرهــون تحــت يــده، متــى يســتوفى منــه دينــه، و لــيس المقصــود مــن اشــتراط القــبض هــو التعبــد أو 
  تنفيذ المطلوب بدون معنى. 

و قياســا عليــه: يصــح أن يقــوم مقــام القــبض كــل وســيلة تــؤدي إلــى تــأمين الــدائن، و منهــا مــا 
رة الــرهن فــي صــحيفة العقــار فــي أحدثــه القــانون المــدني مــن الــرهن الرســمي فــي العقــار، بوضــع إشــا

  دائرة التسجيل العقاري. 

فهو محقق لحفظ المرهون وبقائه ضمانا للدائن، و تأمينا لمصلحته، فيقــوم هــذا مقــام القــبض       
  .)1(»المطلوب شرعا و هذا ما أقره المالكية من جواز الرهن الرسمي

هن، هــو إلقــاء الثقــة لــدى إليــه الزحيلــي أن الغايــة مــن القــبض فــي الــر  بمــن خــالل مــا ذهــ  
فــي اســتيفاء دينــه مــن الشــيء المرهــون, وأن أمــر القــبض هــو إلقــاء الثقــة والطمأنينــة،  نالدائن المرته

وقياســـا عليـــه فكـــل مـــا يحقـــق نفـــس الهـــدف ويـــؤدي نفـــس الـــدور فإنـــه يقـــوم مقـــام القـــبض. مثـــل مـــا 
العقــار المرهــون وإعــالم  اســتحدثه القــانون المــدني مــن الــرهن الرســمي فــي العقــار، مــن التأشــير علــى

  الكافة أنه مثقل بحق من الحقوق. 

                                                           
، دار الفكر دمشق سورية، دار الفكر املعاصر 4240 -  4239ص 6، جالفقه اإلسالمي و أدلتهزحيلي، وهبة ال - )1(

  م.1997- هـ1418، 4بريوت لبنان، ط
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 ت، وتأمينا لمصلحته. و لقــد تولــنمحقق لحفظ الرهن و بقائه ضمانا للدائ ءفهذا اإلجرا
هذا اإلجراء جهة مخصصة في الدولة، تقوم مقام القــبض المنصــوص عليــه شــرعا فــي اآليــة الكريمــة 

  إذ الغاية والمقصد متحد.

و الناظر في الفقه اإلسالمي يجد «ء في كتاب نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالمية: و جا          
  .)2(»فيه ما يشهد للرهن الرسمي، و يصح األخذ به

و المالكية و من وافقهم يقولون، إن القــبض لــيس  «رد قائال: طوتوضيحا لهذا الكالم يست  
ألصــل فــي تحقيــق الــرهن، فمتــى وجــدا شــرطا للــزوم الــرهن، و علــى هــذا فاإليجــاب و القبــول همــا ا

تحقق ما يسمى بالرهن، و إن لم يوجد القبض، و إذا تحقق مسمى الرهن بتوافر أركانــه فباســتطاعة 
المرتهنين حينئذ أن يتفقا مثال على تأجيل قبض العين المرهونة، أو تركها عند الراهن، أو عند غيره 

فـــي دائـــرة التســـجيل  نعتمـــادا علـــى تســـجيل الـــرهاعتمـــادا علـــى الثقـــة المتبادلـــة بـــين الجـــانبين، و ا
  .)3(»الرسمية 

فهو هنا يطرح ما يقوله المالكية في أن القبض شرط تمام فــي الــرهن، واألصــل فــي الــرهن   
  هو اإليجاب 

ــول. أو وضــــع الــــرهن عنــــد طــــرف ثالــــث  ــي دائــــرة التســــجيل  والعــــدل, أ أيوالقبــ ــرهن فــ تســــجيل الــ
  الرسمية. 

ض أمر ال بد منه في تحقيق الرهن شرعا فإن هــذا القــبض على فرض أن القب«و يضيف: 
يتحقــق بإثبــات الــرهن، و تســجيله فــي دوائــر التســجيل الرســمي؛ ألن الــرهن الرســمي إذا ثبــت فــي 
دائــرة مـــن هـــذه الـــدوائر، قامـــت الـــدائرة المســـجل فيهــا مقـــام الـــدائن فـــي حـــبس العـــين المرهونـــة، و 

و بهذا يحصــل الضــمان للــدائن فــي الحصــول علــى  حمايته من التصرفات الضارة بمصلحة الدائن،
ــول الضـــمان، و تحقــــق الثقـــة للــــدائن فـــي الحصـــول علــــى حقـــه، و هــــو  ــه مـــن المــــدين، و حصـ حقـ
المقصود من القبض، أو حبس العين عند المــرتهن إلــى ســداد الــدين، الــذي جعلــت العــين وثيقــة بــه 

                                                           
  129 ص، نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالميةأمني عبد املعبود زغلول،  - )2(
  .130 ص، المرجع السابقزغلول،  - )3(
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و الحفــاظ عليهــا، و بقائهــا فــي فضــال علــى مــا يمتــاز بــه مــن إعفــاء الــدائن مــن مؤونــة قــبض العــين، 
حيــازة المالــك، و االنتفــاع بهــا، و اســتغاللها، و التصــرف فيهــا مطلقــا، عــدا بعــض التحفظــات التــي 
يستدعيها عقد الرهن، من التزام الراهن بضمان الهالك، و تقرير بعــض الحقــوق للمــرتهن كحــق فــي 

  . )1(»التقدم و التتبع و ما أشبه ذلك 

إليـــه صـــاحب نظريـــة التوثيـــق، و كمـــا هـــو معتـــرف بـــه فـــي الفقـــه  بوهنـــا نالحـــظ أن مـــا ذهـــ  
اإلســالمي، أن يتــولى القــبض جهــة ثالثــة غيــر المتــراهنين فكــذلك يمكــن أن تكــون دائــرة التســجيل 
الرســمي، أو يمكــن أن تكــون قائمــة مقــام الــدائن المــرتهن فــي حــبس العــين المرهونــة، وحمايتهــا مــن 

  فى المرتهن من تبعات الحفظ والصيانة واالستثمار.التصرفات الضارة بمصلحة الدائن، ويع

كمـــا أن هنـــاك قاعـــدة القيـــد المطلـــق، أو القـــوة الثبوتيـــة. ويقصـــد بهـــا أن التســـجيل بـــإدارة   
الشهر العقاري، هو مصدر كل الحقوق العينيــة العقاريــة. فهــو الــذي ينشــئها، أو يعــدلها، أو ينقلهــا، 

  أو حتى يزيلها. 

  )2(المشهر، يمكن لصاحبه االحتجاج به على الكافة. فالسند القانوني العقاري

. والفتــوى تــنص بصــريح )3(لقد أفتى بنك التمويل الكويتي بجواز التعامل بــالرهن الرســمي
ــالكي، وعلـــى المـــذهب  ــا علـــى المـــذهب المـ ـــالرهن الرســـمي. تخريجـ ــواز التعامـــل ب العبـــارة علـــى جـ

  الحنبلي، قياسا على الضمان.

    ثانيا:  أقوال المنكرين 

                                                           
  .131-130 ص، نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالميةزغلول،  - )1(
  .24، صنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ينظر: جميد خلفوين –)2(
جــاز عنــدهم أخــذ ... أمــا الــرهن العقــاري االئتمــاين فــإن أخــذه مــن الشــريك جــائز خترجيــا علــى مــذهب املالكيــة؛ ألــم إذا « –)3(

الرهن احليازى مع ما فيه من حبس املرهون، فإنه جيوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس فيه حبس املرهــون مــن بــاب أوىل، و 
هو جائز أيضا عند احلنابلة قياسا على الضمان ألم عللوا التفرقة بــني الضــمان و الــرهن ببقــاء املرهــون يف يــد املــرن و هــذا حمقــق 

ــره ــ ــ ــ ـــــرهيف الـ ــ ــا الــ ــ ــ ــ ــازى، أمـ ــ ــ ــ ــامن  نن احليـ ـــ ــ ــــني الضــ ــ ــ ــه و بـ ـــ ــ ـــــرق بينــ ــ ــال فــ ــ ــ ــ ــرن فـ ــ ــ ــ ــد املـ ـــ ــ ــون يف يــ ــ ــ ــ ــه املرهـ ــ ــ ــ ـــون فيـ ــ ــ ــــال يكــ ــ ــ ــاين فـ ــ ــ ــ                                                 »االئتمـ
WWW. Sharjan.FM/ Fatwa-a hi/atnahu - 21/03/2006، تاريخ الزيارة   
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لقد منع بعض الفقهاء المعاصرين الرهن الرســمي، الــذي جــاء بــه القــانون المعاصــر؛ ألنــه ال          
أحكــام هــذا الــرهن مســتمدة مــن  «يشترط فيه القبض الحسي الذي نطقت به اآلية الكريمة وقــالو: 

  .  )1(»القانون الفرنسي، فلم يكن الرهن التأميني معروفا في الشريعة الغراء

و ذلــك أنــه ال يشــترط القــبض  )2(اءت فقط بأحكام الرهن الحيازى وبيع الوفاء.والتي ج 
و ال يمنــع البيــع أو الــرهن للغيــر، و يبــيح للمــرتهن أن « الذي نصــت بــه اآليــة الكريمــة ثــم يضــيفون:

يتبــع العقــار فــي يــد أي شــخص، و ال شــك أنــه تشــريع بغيــر مــا أنــزل اهللا، و تقليــد لدولــة غربيــة فــي 
فــنحن كأمــة إســالمية لهــا عقيــدتها الدينيــة مــا كــان يليــق بهــا أن تنزلــق إلــى مجــاراة أمــة  تفكيــر عقــيم ،

  .)3(»تخالفها في عقيدتها و في تشريعها

ألـــيس المقصـــد مــــن الـــرهن تحقيــــق الوضـــوح فـــي األمــــوال، وإبعادهـــا مــــن الضـــرر ومــــواطن   
وإذا تولــت جهــة  )4(المنازعات والخصــومات، وحفظهــا مــن التعــرض للجحــود والنكــران ثــم الضــياع،

  معينة من طرف الحاكم في تحقيق هذا المقصد أال يصح ذلك؟ 

وفي هذا المقام فــإني أورد مــا ذكــره صــاحب، كتــاب تعليــل األحكــام بقولــه: وكثيــر مــا أخطــأ   
الفقهاء في حكمهم على األشياء بالتحريم ظنا منهم أن فيهــا غــررا أو جهالــة، أو تــؤدي إلــى النــزاع، 

  ك لتساهل الناس فيها.وليس فيه شيء من ذل

إن النــاس البــد فـــاعلون لمــا جـــد مــن المعـــامالت، شــآء الفقهـــاء أمــا أبـــوا، أحبــو أم كرهـــوا؛   
، فأولى بهم أن يبحثوا عــن مخــارج مــن موليس في إمكان فقهاء الشريعة إدارة الفلك حسب إرادته

                                                           
  .763ص  13م  موع للنووي، شرح المهذب،تكملة المجعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، ينظر:  –)1(
تكملة المجموع شرح ، و جاء يف »هو أن يبيعه العني بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العني«: بيع الوفاء - )2(

، واحلنفية أنفسهم يروا احتياال للربا، وهي وسيلة إىل ي:وحنن نرى فساد نظرية البيع الو فائ760و 756ص 13م المهذب
  الرسول صلى اهللا عليه وسلم من يه عن متلك الرهن. ىالفة ما خم
  .764- 763ص  13م  تكملة المجموع للنووي، شرح المهذب،أمحد عبد املوجود، ينظر:  - )3(
، دار النفائس، 473 - 472، حتقيق، حممد الطاهر امليساوي، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر،  –)4(

، دار 298ص ،أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالميةم. و مسيح عبد الوهاب اجلندي، 2001 - هـ1421، 2األردن، ط
  القمة، دار اإلميان إسكندرية.



احلكم الفقهي للرهن الرمسي وصور الضمان                                            الفصل الثاين:                              
 يف الرهن 

 207

يرفــرف علــم الشــريعة لهــذه األشــياء، و فيهــا متســع لكــل حضــارة صــحيحة، ومــدنيات جديــدة، حتــى 
  )5(الشريعة الخفاق على جميع خلق اهللا.

البـــد  نوخالصـــة القـــول، إن انتقـــال الحيـــازة يـــؤدي فـــي الـــرهن العـــادي، حكمتـــين أساســـيتي  
  منهما في استقرار االئتمان:

األولــى: حمايــة الغيــر، وهــم الــدائنون اآلخــرون للــراهن، والمشــترون االحتمــاليين للشــيء المرهــون، 
  شيء مرهون لضمان حق للدائن المرتهن.وذلك بإعالمهم أن ال

الثانية:  هي حماية الدائن المرتهن، من خطر تصرف الراهن في الشــيء المرهــون، بــأي تصــرف مــن 
  أنواع 

  

  

  

  التصرف المعروفة. كالبيع مثال.

  وهذان االحتماالن يمكن تفاديهما بما جد من الوسائل الحمائية المعروفة.   

ن يحــل محــل الحيــازة، نظــام الشــهر عــن طريــق القيــد فــي ســجالت فحمايــة الغيــر مــن الميســور أ -
  خاصة.

جنائيــة، توقــع علــى المــدين الــراهن  تأما حماية الــدائن المــرتهن، يمكــن أن تتحقــق بتقريــر جــزاءا -
عند التصرف في الشيء المرهون. ومن ثم ليست هناك أي صعوبات تحول دون تقرير الرهن دون 

  انتقال الحيازة.

                                                           
  م.1981 - هـ1301 طدار النهضة العربية، بريوت،  314، صاألحكام لتعلي حممد مصطفى شليب، –)5(
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ــازة، إذ مــــن نالت ال يمكـــن أن تصـــلح جميعهـــا للـــرهعلـــى أن المنقـــو  ، دون انتقـــال الحيـ
الصــعب وضــع نظــام خــاص بالشــهر لكــل نـــوع مــن المنقــوالت، وذلــك لكثرتهــا، وتماثلهــا، وســـرعة 

  انتقالها من يد إلى أخرى، ومن مكان ألخر. 

ومنــه فالمنــاص مــن أن يقتصــر هــذا النــوع مــن الرهــون علــى منقــوالت لهــا طبيعــة خاصــة، 
ــذا هـــو الشـــأن فـــي العقـــارات، والســـفن، والطـــائرات، والمحـــال وذات يـــة معينـــة تســـمح بشـــهرها. وهـ

التجاريــة، وهــي منقــوالت ذات قيمــة اقتصــادية كبيــرة ليســت محــال للتــداول الســريع، ولهــا خاصــية 
  ذاتية تميزها عن غيرها.

  
  

  

  

  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ي والفقه المبحث الثاني: التصرفات الواقعة على الرھن في القانون الوضع
  ا	س�مي

تكلــم شــراح القــانون عــن الــرهن الرســمي، و هــو عقــد يكســب بــه الــدائن حقــا علــى عقــار 
، و التــالين لــه فــي نمخصــص لوفــاء دينــه، و بمقتضــى هــذا العقــد لــه أن يتقــدم علــى الــدائنين العــاديي

  المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار عند حلول أجل الوفاء في أي يد يكون.
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ـــار            و حتـــــى يعطـــــي الـــــرهن أثـــــاره أو أحكامـــــه كاملـــــة، ال بـــــد أن يســـــجل فـــــي صـــــحيفة العقــ
المخصصة له في السجالت العقارية. و يتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة وتسجيل، وله الحق 

  أن يتفق مع المرتهن على غير ذلك.

حرمــه مــن أي تصــرف قــد الرهن لدى المــرتهن، فإنــه ال ي ءونتيجة لهذا العقد الذي يقرر بقا  
ـــة فــــي الضــــمان المرتــــب علــــى العقــــار  يكــــون نافعــــا لــــه، دون أن يمــــس بمصــــلحة المــــرتهن المتمثلـ
المرهون. و هــذه التصــرفات هــي مــا ســأبحثه فــي هــذا المبحــث، مــن خــالل ذكــر التصــرفات الــواردة 

فــي فــي الــرهن الرســمي، ومــدى تأثيرهــا فــي الضــمان. ثــم أعــرض التصــرفات الــواردة علــى المرهــون 
الشريعة اإلسالمية. ألعقد مقارنــة بــين الجــانبين مــن حيــث  تــأثير التصــرفات الــواردة علــى المرهــون، 

  في كال النظامين على الضمان.

  المطلب ا2ول: تصرفات الراھن في الرھن الرسمي 

للراهن في عقد الرهن الرسمي، أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا رسميا تصرفا محتمــل           
خ، أي بمعنـــى أن تصـــرفه الـــوارد علـــى العقـــار المرهـــون، قـــد يفســـخ إذا كـــان يمـــس بالضـــمان.  للفســـ

كالبيع و اإلجارة، و الهبة إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين، لكن يكون تصرفه موقوفا نفــاذه علــى 
رضــا المــرتهن أو قبولــه؛ ألن الــراهن ال يفقــد ملكيــة العقــار وال حيازتــه، وال حقــه فــي التصــرف فيــه، 
غيــر أن الملكيــة تنتقــل مثقلــة بــالرهن، إذا كــان الــرهن قــد ســجل فــي دائــرة التســجيل العقــاري، قبــل 

  تسجيل التصرف.

وتصرفات الراهن الواردة على العقار المرهون، تنقسم إلى تصرفات تؤثر في طبيعة العقار،        
  ذلك ؟ دا ما أراال تؤثر في طبيعة العقار، فكيف للمرتهن أن يتصرف قبل الراهن إذ توتصرفا

  الفرع ا@ول: التصرفات القانونية الواردة على الرھن الرسمي 

يعتبر التصرف القانوني هنا هو أن تصرف الراهن فــي الشــيء المرهــون،  بــبعض التصــرفات 
في العقار، أي في طبيعته. ومن أمثلة ذلك أن يقوم الراهن ببيع العقــار المرهــون،  االتي ال تؤثر مادي

عليه، أو يهبه إلى آخر، أو أن يقرر عليه حق انتفاع، أو ارتفــاق، أو أن يعيــد رهنــه مــن  أو المقايضة
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جديد إلى آخر، أو أن يتقرر على العقار حق اختصاص من دائن المدين الراهن أو يتقرر عليه حــق 
  )1(امتياز.

 الذي تبيح للراهن التصرف في الشــيء من القانون المدني الجزائري) 894المادة وتنص (  
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أن أي تصرف يصــدر منــه ال «  :المرهون بقولها

  »يؤثر في حق الدائن المرتهن

هذه بعض األمثلــة التــي يمكــن للــراهن أن يقــوم بهــا فــي المــال المرهــون، نتيجــة كــون المــال   
هــا ال تغيــر مــن طبيعــة تحــت يديه.وســيطرته الزالــت مســتمرة عليــه، كــل هــذه التصــرفات الســابق ذكر 

العقــار المرهــون، وبالتــالي ال تــؤثر فــي حقــوق الــدائن المــرتهن، و علــى افتــراض أن المــرتهن قــد قيــد 
  رهنه فاحتفظ لنفسه باألسبقية في التنفيذ، للحصول على كامل حقه من ثمن الشيء المرهون.

القيـــود، و ولـــه أن يتتبـــع العقـــار تحـــت أي يـــد يكـــون، معتبـــرا كـــأن العقـــار خـــالي مـــن كـــل  
  التكاليف التي طرأت عليه بعد الرهن. فاألسبقية قامت بفض هذه المزاحمة.

وفــي مثــل هــذه الحــاالت الســابقة. ببيــع العقــار المرهــون، أو المقايضــة عليــه، أو يهبــه إلــى           
آخــر..الخ.  ال يمكــن للــدائن المــرتهن أن يعتــرض علــى تصــرفات الــراهن التــي لــم تغيــر مــن طبيعــة 

ر المرهون؛ ألن حقه محفوظ بمــا خولــه لــه المشــرع. مــن امتيــاز و تتبــع إذ يســتطيع أن يحصــل العقا
  )1(على حقه كامال، متجاهال تلك القيود، أو التصرفات.

  الراهن بيع العقار مجزئا أيجوز له ذلك؟ دوقد يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: أنه إذا أرا  

                                                           
)1(

 4، جالــوا فــي شــرح القــانون المــدني،  س، سلمان مر قــ346، صالتأمينات الشخصية و العينيةرمضان أبو السعود،   -
  .191ص

)1(
  .397ص  10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق  - 
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ــار  ذهـــب بعـــض شـــراح القـــانون،  إلـــى أن الـــراهن لـــيس ــي جـــزء مـــن العقـ ـــه أن يتصـــرف فـ ل
المرهون إذا ترتب على هذا التصرف الجزئي االنتقاص من قيمة العقار، و إن حــدث و حصــل منــه 

  )2(هذا التصرف فإنه يجازى بسقوط األجل إلضعافه ما قدم من تأمين.

إلــى وذهــب آخــرون إلــى القــول بــأن مالــك العقــار المرهــون، ال يجــوز لــه أن يتصــرف فيــه            
أشخاص متعددين؛ لما في ذلك من إرهــاق للــدائن المــرتهن، بســبب اضــطراره إلــى توجيــه إجــراءات 
التنفيذ إلى كل هؤالء المتصرف إليهم، كما أنه مــن المحتمــل أن يقــبض دينــه مجــزءا نتيجــة اللتجــاء  

  كل منهم إلى تسديد نصيبه منفردا. 

عاف التـــأمين، األمـــر الـــذي يبـــرر ســـقوط ويقــرر هـــؤالء أن مثـــل هـــذا العمـــل ينطـــوي علـــى إضـــ        
  )3() أن يطالب بدينه فورا.هاألجل و َحق للمرتهن (أي جاز ل

والمالحظ على هذا الرأي األخير، من أن تصرف الراهن في العقار المرهون قد يؤدي إلى 
إرهاق المرتهن، ووقوعه في اإلعنات، جراء مواجهته عدد من المتصرف إليهم مما يوقعه في حــرج 

  ومشقة كبيرين،

  ونتيجة لهذا التصرف يستوجب النظر في هذا الحق المخول للراهن.

عمــل مــن شــأنه أن يضــعف التــأمين ويــذهب بحكمــة الــرهن المتّوخــات فــي تقريــر  افهكــذ 
  الضمان للمرتهن بشكل يريحه. ناهيك عن االطمئنان المتوقع أصالة من الرهن.

ه القانون من حق التصــرف، فإنــه ال محــل لتقييــد ســلطته و قد ال يتفق هذا الرأي مع ما قرر          
هذه بال مقيد، وال محل لمعاقبة الراهن في هذه الحالــة؛ ألنــه لــم يفعــل شــيئا ســوى أنــه قــد اســتعمل 

                                                           
)2(

احلق يف  طوجاء يف مشروع القانون العريب املوحد مما يسق.348، صالتأمينات الشخصية و العينيةرمضان أبو السعود،  - 
، الفعل الضارالزرقا،  »ال يد له فيه مامل يبادر إىل تكميله بإذا أنقصت توثيقات الدين بفعله أو بسب« 347/2اجلل املادة

  . 241ص
التأمينات .و أبو السعود رمضان، 398ص 10، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري - )3(

  348ص الشخصية و العينية
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ما يخوله له القانون من حق، والدائن المرتهن في حالة تصرف الراهن في العقار المرهون إلى عــدة 
  )1(يد من اشتراه.أشخاص، له حق التتبع كل جزء في 

) مــن القــانون المــدني الجزائــري. أن المشــرع الجزائــري مــال إلــى 894وظاهر نص (المــادة   
الـــرأي الـــذي يجـــّوز تقســـيم العقـــار المرهـــون إلـــى قطـــع مختلفـــة أو متعـــددة، والتصـــرف فيهـــا تصـــرفا 

ت إلــيهم العــين قانونيا، على أن ينتقل الرهن بمرتبته إلى كل قطعة منهــا، وفقــا لمــا يتفــق عليــه مــن آلــ
  المرهونة.

 زوبناء عليه، يعتبر حق الراهن في أن يتصرف بالعقار المرهون، مــن النظــام العــام، فــال يجــو   
  )2(.هاالتفاق على حرمانه منه، أو الحد من مداه. وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطال وال يعتد ب

، مــن التوفيــق بــين مصــلحة يالحظ على هذا الرأي أنه يتفق مع ما عليه نظام الرهن الرسمي  
الــراهن و مصــلحة المــرتهن. فالــدائن يتمتــع بحــق تتبــع العقــار المرهــون مقابــل احتفــاظ الــراهن بحقــه 

    في التصرف بالعقار، والتمتع بكل ما تخوله له سلطة الملكية.

وعليـــه فـــإن حرمـــان المـــدين الـــراهن، مـــن حقـــه هـــذا يـــؤدي إلـــى الخلـــل فـــي نظـــام التـــأمين،    
من راحة للمــرتهن، إذا مــا تفــادى إجــراءات تتبــع العقــار المتصــرف  هراهن يفوق مايو فر واإلضرار بال

  )3(فيه.

وبناء على ما تقدم يمكن القول، أنه يجــوز أن يتصــرف فــي العقــار المرهــون، بإحــدى أنــواع   
. كــأن يبــع العقــار مجــزأ علــى أن ينتقــل الــرهن بمرتبتــه إلــى كــل جــزء مــن األجــزاء ةالتصــرف القانونيــ

ســمة، وفقــا لالتفــاق المعقــود بــين أصــحاب العالقــة، وإال بحســب قيمــة األجــزاء الجاريــة عليهــا المق
  تلك الحقوق.

                                                           
  .ر، النسر الذهيب للطباعة، مص374، صالتأمينات الشخصية و العينيةاقي، عبد الفتاح عبد الب - )1(
  .398ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق  
الحقوق العينية التبعية في ، يأنور العمر وسو . 357، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد الطيف محدان،  - )2(

  .398ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق و . 112، صالقانون المدني
  .358، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد الطيف محدان،  - )3(
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غير أن استمرار الراهن فــي التصــرف بعقــاره المــؤمن عليــه. أال يمكــن أن يكــون لــه حــد، أو   
  ضابط يقف عنده؟ 

مــن  هال، ومــا يتبعــ، أي بوفائــه بالــدين أصــهإن تصــرف الــراهن بــالرهن، رهــين بقيامــه بالتزاماتــ
فوائد. فإذا أخالّ الراهن بهذه االلتزامات، واضطر المرتهن إلى تنفيذ الدين عن طريق حجز العقار، 
وبيعــه بـــالمزاد العلنـــي وفقــا ألصـــول الحجـــز العقــاري. فـــإن الـــراهن فــي هـــذه الحالـــة يفقــد حقـــه فـــي 

  )1(رهن جديد عليه.تجزئته وإنشاء  ىالتصرف في العقار، فيمتنع عليه بيعه، ومن باب أول

كل تصرف من المدين «المدنية الجزائري:  تمن قانون اإلجراءا )349لمادة وتنص (ا   
 في األموال المحجوز عليها يقع باطال وعديم األثر. 

   ».وال يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر األموال المحجوز عليها بغير إذن من القضاء

كل تصرف من الراهن بعد التحفظ من شأنه فنص المادة القانوني جاء صريحا، في أن     
  أن يكون باطال وعديم األثر.

، أو غيـــر نافـــذة فـــي حـــق جماعـــة الـــدائنين الحـــاجزين والمشـــتركين فـــي ةومنـــه، تعتبـــر باطلـــ  
الحجــز، جميــع التصــرفات التــي يجريهــا الــراهن علــى العقــار المرهــون، بعــد تســجيل الحجــز، ســواء 

كــالبيع والمقايضــة والوقــف. أو منشــأة لحــق عينــي، كــالرهن   أكانــت هــذه التصــرفات ناقلــة للملكيــة،
  االرتفاق. وأوحق االنتفاع أ ،رسميالأو  ىحياز ال

ن فــي و ن والمشــتركو نسبي، يتمسك به كل ذي مصلحة، وهم الحاجز  نغير أن هذا البطال  
فلهم الحق في اإلدالء به، كمــا ال يجــوز  .الحجز وأصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار

  إذا وقع؟  همصير  مالكن البيع الحاصل في فترة الحجز  للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

                                                           
  332، صالتأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود،  –)1(
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الحاصــل بعــد تســجيل  عالبيــ« جاء الرد في كتاب الوسيط فــي التأمينــات العينيــة، مــا نصــه: 
ن المشتري المبالغ الكافية إليفاء الدين المنفذ به، ونفقات م◌َ محضر الحجز يصبح صحيحا إذا أَ 

  )2(»ذ، قبل وقوع البيع بالمزاد وصدور قرار اإلحالةالتنفي

ما هو الوضع القانوني للتصرفات الواقعة على العقارات بالتخصــيص؟ إذن  .هذا في العقار  
؛ أي المنقوالت المخصصة بإرادة المالك لخدمة العين المرهونة. فقد يبــع المــدين الــراهن اآلالت 

قـــار المرهـــون، وبالتـــالي يخرجهـــا عـــن ضـــمان الـــدائن المواشـــي المخصصـــة لخدمـــة الع والزراعيـــة، أ
  المرتهن، فما هو حكم هذا البيع؟

ســبق وأن رأينــا أن العقــارات بالتخصــيص الملحقــة بالعقــار المرهــون، مشــمولة بــالرهن بــنص 
يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار المرهــون التــي تعتبــر « مــن القــانون المــدني الجزائــري: )887المــادة (

والعقــارات بالتخصــيص وكافــة التحســينات واإلنشــاءات  االرتفــاقخاص حقوق  عقارا، ويشمل بوجه
  ».التي تعود بالمنفعة على المالك،

أو بعضها، كان هــذا تصــرفا بــبعض العقــار المرهون.فــإذا  تفإذا تصرف الراهن بهذه العقارا  
تهن،  أدى هذا التصرف إلى إنقاص قيمة التأمين، بحيث يصــبح غيــر كــاف لضــمان حــق الــدائن المــر 

 نكــان الــراهن مســؤال عــن هــذا الــنقص؛ ألنــه ضــامن لســالمة الــرهن، فيســقط األجــل ويجــوز للــدائ
  .     )1(يطالبه بالدين فورا نالمرتهن أ

 مــن القــانون المــدني الجزائــري: )898لمــادة ا(وهــذا نــص المــادة يؤكــد المعنــى الســابق. 
ض على كل عمل أو تقصير من شأنه يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعتر «

    »إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا،

                                                           
  .359، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  –)2(
.رمضان أبو السعود، 399 - 398ص 10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  - )1(

  332، صالتأمينات الشخصية والعينية
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أن نشــير إلــى أنــه يجــب أن تكــون هــذه المنقــوالت المخصصــة، قــد أنشــأت مــن  دوهنــا البــ  
، فال يــؤدي التصــرف فيهــا إلــى ســقوط كتاريخ إنشاء التأمين، أما إذا كان تخصيصها حصل بعد ذل

  .)2(أن منح ائتمانه للراهن ن المرتهن لم يعول على وجوده بعداألجل؛ أل

  الفرع الثاني: التصرفات المادية الواردة على الرھن

و قــد تتخــذ تصــرفات الــراهن فــي العقــار المرهــون، الشــكل الــذي يــؤثر فــي كيــان العقــار،  
  بحيث تقل قيمته االقتصادية، األمر الذي ينتهي إليه إضعاف ضمان الدائن المرتهن.

صــرفات أن يبيــع الــراهن العقــار بقصــد هدمــه، و حصــول البــائع علــى و مــن أمثلــة هــذه الت          
أنقاضــه، أو أن يقطــع أشـــجارا مغروســة فـــي األرض. وفــي هــذه الحالـــة يتخطــى نطـــاق التصــرف فـــي 

المــرتهن، حينهــا ال  نالثمــار ليــرد علــى أصــل العقــار، فهــذا التصــرف ينطــوي علــى خطــر كبيــر للــدائ
اض فــي يــد المشــترى الــذي ســيحتج بحيازتــه، و إن الحيــازة يســتطيع الــدائن المــرتهن أن يتتبــع األنقــ

  )3(في المنقول سند الحائز.

وفي سبيل حماية حق المرتهن في مواجهة المشترى للمنزل أنقاضا، فهناك تصرفين عليه أن        
    يقوم بأحدها:

مــن للمــرتهن مــادام أن المنــزل لــم يهــدم فعــال، أن ينفــذ عليــه باعتبــاره عقــارا، و أن يمنــع  -
  هدمه، حتى و لوكان المشتري حسن النية. 

  و له أيضا أن يحجز على ثمن البيع تحت يد المشتري، ليباشر عليه حقه باألفضلية.  -

فــي حيــازة المشــتري، فــإن حــق المــرتهن ينقضــي بتمســك  لأمــا إذا تــم الهــدم فعــال، ودخــ          
الــراهن بصــفات التعــرض، باعتبــار المشــتري بحســن النيــة، و يبقــى للــدائن المــرتهن أن يرجــع علــى 

  )4(تصرف الراهن غير جائز بما سببه من مساس بحق الدائن المرتهن.

                                                           
الحقوق العينية التبعية في ، يوأنور العمر وس .360، صالوسيط في التأمينات العينيةحسني عبد اللطيف محدان،  -  )2(

  .98، صالتأمينات العينية في القانون المصري والمقارنحمي الدين إمساعيل علم الدين، و .114، صالقانون المدني
  .209- 207، صالتأمينات الشخصية و العينيةمسري تناغو،  - )3(
  .210-209ص، المرجع السابق مسري تناغو، - )4(
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إن تصــرفات الــراهن ال تضــر فــي األصــل بحــق الــدائن المــرتهن؛ ألن هــذا األخيــر لــه حــق           
يمكــن مواجهة الغير المتصرف إليه، و لهذا كان طبيعيا أن يحتفظ الراهن بسلطة التصرف، بــل وال 

  )1(له أن يتنازل عن هذه السلطة باتفاق بينه و بين المرتهن.

وخــالف هــذا الــرأي، هنــاك مــن يــرى أن حــق الــراهن فــي التصــرف فــي العقــار المرهــون، ال   
يتعلق بالنظام العام. وأن االتفاق على عدم قيــام الــراهن بالتصــرف فــي العقــار المرهــون جــائز، مــادام 

  )2(لمحددة له معقولة.الباعث عليه مشروعا، والمدة ا

وللــراهن أن يجــري التصــرفات الماديــة فــي العقــار المرهــون، طالمــا أنهــا ال تــنقص الضــمان   
إنقاصــا كبيـــرا. بـــل هـــذه القاعـــدة األخيـــرة تعتبـــر بمثابـــة معيـــار التفرقـــة بـــين تصـــرف جـــائز وآخـــر غيـــر 

  )3(جائز.

بمــرحلتين  رهــا تمــوخالصــة هــذا العنصــر، أن المالحــظ علــى حقــوق الطــرفين فــي الــرهن، أن  
  المرهون. ءمتعاقبتين من وقت إبرام العقد، إلى غاية بلوغ أجل استيفاء الحق المتعلق بالشي

فمن وقــت التعاقــد إلــى يــوم بــدأ إجــراءات التنفيــذ يكــون الــرهن فــي حالــة ركــود، والمــرتهن 
أما الراهن  في األصل كأي دائن عادي، ملزم ببلوغ ذلك اليوم الذي ينفذ فيه على المال المرهون،

فبســلطة الملكيــة لــه حــق التصــرف فــي العقــار المرهــون، بمــا ال يضــر بمصــلحة المــرتهن، وبمجــرد 
  على العقار من قيود.  ددخول الرهن في مرحلة التنفيذ تشل يد الراهن، وينعكس الوضع بما ير 

  ةالمطلب الثاني:  التصرف الوارد على الرھن في الشريعة ا�س�مي

نا، أي في الشــريعة اإلســالمية قــد يكــون مصــدره الــراهن، مالــك الشــيء التصرف الوارد هاه
   من المرتهن صاحب الحق العيني على المال المرهون والحائز له. نوقد يكو  ،المرهون

                                                           
لعام فال جيوز االتفاق بني الراهن و الدائن و املرن و حرية املالك الراهن يف التصرف يف العقار املرهون تعترب من النظام ا « - )1(

الحقوق العينية التبعية ( التأمينات العينية ) في القانون ، يأنور العمر وس »على منع األول من التصرف يف املال املرهون 
  .112، صالمدني

  .97، صارنالتأمينات العينية في القانون المصري والمقحمي الدين إمساعيل علم الدين،  -)2(
  112 - 111، ص الحقوق العينية التبعية ( التأمينات العينية ) في القانون المدني، يأنور العمر وس -)3(
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بحيــث يقــع التصــرف مــن أحــدهما  ،المرهــون لة التصــرف فــي المــاهفكال الطرفين لديه شــب  
ومـــا هـــو أثـــره علـــى  ،اف االئتمـــان فـــي الـــرهنأوكالهمـــا. إذن فمـــا هـــو الحكـــم الفقهـــي لتصـــرف أطـــر 

  تحقيق الضمان المنوط بالعين المرهونة؟

الــراهن  تحــدهما: بتصــرفاأفــرعين أخصــص  ، متضــمناهــذا مــا ســيكون مــادة هــذا المطلــب
  بالرهن، والثاني: تصرفات المرتهن بالرهن.

  الفرع ا2ول: تصرف الراھن بالرھن 

لتصــرف الحاصــل علــى العــين المرهونــة، فهنــاك وهنا في هذا الفرع نميــز بــين نــوعين مــن ا
  تصرف يحصل قبل تسليم العين المرهونة، وآخر بعد تسليمها، وتفصيل ذلك في مايلي.

  التسليم  قبل: تصرف الراھن 7أو

تصرف الراهن بالرهن قبل التسليم ينفذ عند كل من الحنفية و الشــافعية و الحنابلــة و إن   
  )1(.ذيتعلق به حق المرتهن حينئ لمألنه  ؛هذا بدون إذن المرتهن

مــن الحكــم الــذي هــو انطالقــا في هذه الحالة، ونالحظ أن التصرف الذي يقوم به الراهن   
ويعتبرونه مــن العقــود الجــائزة، التــي يحــق للمالــك  ،والتسليم ضإال بالقب ،أن الرهن غير الزممفاده. 

الراهن، والتي تخرج الــرهن عــن إمكــان  فسخها اختيارا منه، كما يفرقون بين األعمال التي يقوم بها
أخــرى، ال تخــرج الــرهن عــن إمكــان أعمــال . و ، ونحــوهاستيفاء الدين منه مثل بيعه، أو جعله صداقا

  )2(.استيفاء الدين منه، كاالستئجار مثال

أما المالكية القائلين بــأن الــرهن يلــزم باإليجــاب والقبــول، و يجبــر الــراهن علــى تســليم الــرهن        
فيجيزون أن يتصرف الراهن في الرهن قبــل القــبض، فلــو بــاع الــراهن الــرهن المشــترط فــي  .تهنللمر 

                                                           
  ، 145ص  4 ج، الهداية املرغناين، – )1(

  507ص  13 م، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،       
  .370ص 4، ج ح الكبيرالشر مع المغني ابن قدامة،       

  .508- 507ص  13 م، تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  -  )2(
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 ندينه بال رهر اصأو القرض نفذ بيعه، وإن تراخى المرتهن في طلب الرهن حتى باعه،  ،عقد البيع
  ، ففيه آراء ثالث.لتفريطه. فإن لم يفرط في الطلب، وجد في المطالبة

: وهــو أن للمــرتهن رد البيــع وال ينفــذ، إن كــان المبيــع باقيــاً، )3(ارّصــق:   البــن الالــرأي األول  
( مــذهب القــائلين   وإن فــات (ذهــب مــن يــد البــائع) كــان ثمنــه رهنــًا عنــده فــي مكانــه، والبيــع ينفــذ.

  بالحلول العيني)

  : وهو نفاذ البيع ، وجعل الثمن بدله رهناً.)4(البن أبي زيد :الرأي الثاني  

لــثمن رهنــاً االــدين بــال رهــن، وال يكــون  يصــيرالبــن رشــد: وهــو نفــاد البيــع و : الــرأي الثالــث  
  )5(.بدله

    

أن ال يباع الرهن ويرد ويبقى قائما للرهن فإن تــم  :الذي نصهلرأي من ضمن ا وقد اختار الحطاب 
ال يجــوز رهنــا بيعــه « فيقول: .البيع وأخذه المشتري، وأنقد ثمنه حل الثمن مكان الرهن وصار رهنا

  . )1(»ويرد ويبقى رهنا فإن فات ببيع مشتريه كان الثمن رهنا

ــلم    ــرفات الـــراهن نافـــذة فـــي المرهـــون قبـــل أن يتسـ ــا يفهـــم مـــن أقـــوال الفقهـــاء، أن تصـ ممـ
وطبيعــة عقــد الــرهن ذاتــه، إذ  أن الــراهن مالــك للعــين المرهونــة. من االمرتهن المرهون، وهذا انطالق

   ال يصير الزما إال بالتسليم والقبض.
                                                           

هو القاضي أبو احلسن علي بن أمحد املعروف بابن القصار الشريازي البغدادي، كان فقيها أصوليا نظارا، ثقة قليل احلديث، –)3(
عنه القاضي عبد الوهاب وأبو ذر اهلروي، له كتاب كبري يف مسائل اخلالف، تويف رمحه  ويل قضاء بغداد وتفقه باألري، أخذ

)، وابن العماد، 108ـ 107ص 4(ج ترتيب المداركهـ.  ينظر ترمجته يف: القاضي عياض، 397هـ وقيل سنة398اهللا سنة
  ).92(ص النور الزكية ةشجر  خملوف، و)، 149ص 3(ج شذرات الذهب

المة والفقيه القدوة أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحان النفراوي القريواين، لقب مبالك الصغري، وكان هو اإلمام الع –)4(
مؤلفاته النوادر والزيادات، واختصار املدونة، والرسالة، والنهي عن اجلدل.  نمربزا يف العلم والعمل، ورحل إليه من شىت القطار، م

الدياج )،و ابن فرحون، 497 - 492ص 4(جترتيب المداركترمجته: القاضي عياض، هـ.ينظر 386تويف رمحه اهللا سنة 
  ).96(صشجرة النور الزكية)، و خملوف،138 - 136(ص: المذهب

  .19ص 5، جمواهب الجليلاحلطاب،  –)5(
  .19ص 5، جمواهب الجليلاحلطاب،  - )1(
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فالذين قالوا أن القبض شرط لزوم، يعتبرون تصرف الــراهن قبــل التســليم فــي العــين، تصــرفا 
  خال من أي التزام. 

والتســليم شــرط تمــام فــي  ،خــالف الــذين يقولــون أن الــرهن يــتم بمجــرد اإليجــاب والقبــول
لــرهن. الرهن، فإن تصرف الراهن في الرهن ال ينفذ، وإن فات ببيع ونحوه، فإن الثمن يحــل محــل ا

  وهو ما يعرف بالحلول العيني في القانون. 

  بعد التسليم تصرفات الراھن  :اثاني

حبســه  قفاســتح إذا سلم الراهن المرهون، بقى على ملكه، غير أنه تعلق به دين المرتهن، 
  عند الحنفية، و يصبح متعينا للبيع بالدين عند الجمهور غير الحنفية. الدين بالدين إلى أن يوفى

بــه،  هالرأيين: ال يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن إال بــإذن المــرتهن؛  لتعلــق حقــ كالوعلى   
  و تفصيل المذاهب فيما يأتي. )2(أو يتعين للبيع ،يتنازل المرتهن عن حقه في حبس الرهنأن إما 

فقال الحنفية إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فــالبيع موقــوف حتــى يجيــزه المــرتهن 
هنــا يجــوز البيــع و ينفــذ، و صــار ثمنــه فــي غيــر  .الراهن دينه، أو يبرئه المــرتهن عــن الــدينض يقبأو 

  .حال الوفاء بالدين رهنا مكانه في ظاهر الروية

فــي حــال عــدم علمــه  –, و كــان للمشــترى )3(وإعماال للقاعدة أن البدل لــه حكــم المبــدل 
فـــع األمـــر إلـــى القاضـــي بفســـخ حـــق الخيـــار،  إن شـــاء صـــبر إلـــى فـــك الـــرهن، أو ر  –بأنـــه مرهـــون 

  )4(.البيع

  

  

                                                           
  .4295ص  6ج  ،الفقه اإلسالمي و أدلته ،و هبة الزحيلي - )2(
، وزارة الشؤون اإلسالمية، الكويت، 120ص1، جدأمحد حممو  ق، حتقيق:تيسري فائفي القواعد رالمنثو  ادر، نب دكشي، حممالزر –)3(

  .ـه1405، 2ط
  و ما بعدها 84ص  6ج  تبيين الحقائق.و الزيلعى، 146ص  6، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،   –)4(
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  : ومؤدى هذا الكالم

ذا تصرف الراهن بالبيع في الرهن، فــإن البيــع موقــوف إلــى أن يجيــزه المــرتهن صــاحب إ إنه
  بقضاء الدين فورا بمجرد البيع. نالحق على العين المرهونة، أو يقوم الراه

هــون، فــإذا بيــع و أصــبح الــثمن بــدال ووجه ظاهر الرواية: أن حق المرتهن متعلق بمالية المر 
  عن المال المرهون، لم يتضرر المرتهن؛ ألن حقه لم يزل بالبيع.  

وإذا تصرف الراهن في الرهن باإلعارة، أو اإلجــارة، أو الهبــة، أو الــرهن، كــان تصــرفه أيضــا   
  موقوفا على إجازة المرتهن.

بطلــت، أمــا  نة. فــإن ردهــا المــرته، أي إعارة العــين المرهونــةويختلف األمر في حالة اإلعار   
عقد الرهن بإجازتها؛ ألن اإلعارة عقد غير الزم، فلكــل مــن الــراهن  لإن أجازها فإنها تنفذ، وال يبط

والمــرتهن بعــد نفاذهــا لــه حــق اســترداد العاريــة، وإعادتهــا رهنــا كمــا كانــت، خــالف اإلجــارة، ولكونهــا 
  )1(فإنها تبطل الرهن إن وقعت. معقد الز 

ا كان المتصرف إليــه هــو المــرتهن، بــأي عقــد مــن هــذه العقــود الســالف ذكرهــا، فمــا لكن إذ  
  هو حكم الرهن هنا؟

إذا قام الراهن بأي عقد من العقود مع المرتهن، فحكمه حكم إجازة المرتهن لهذه العقود   
  إذا كانت لغيره، وتفصيل ذلك:

الــرهن يبطــل؛ ألنــه صــار  فإذا كان هو المشتري، أو الموهوب، لــه أو المتصــدق عليــه. فــإن  
  للعين المرهونة. امالك

                                                           
رد المحتار على الدر المختار حاشية وابن عابدين، ،146ص  6ج  ،ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في الكاساين،  - )1(

  .136 - 124ص 10، جابن عابدين



احلكم الفقهي للرهن الرمسي وصور الضمان                                            الفصل الثاين:                              
 يف الرهن 

 221

وإذا كان هو المســتعير لــم يبطــل الــرهن، ولكــن يرتفــع ضــمانه عنــد انتفاعــه بــالعين المرهونــة   
كــان الهــالك قبــل انتفاعــه، أو بعــد   افقط، فإذا هلك حين انتفاعه، هلك على وجه األمانــات، أمــا إذ

  انتفاعه منه فإنه يهلك هالك الرهن.

لإلجارة ( وهو أمر حكمي معنوي) بطل الــرهن،  ضن هو المستأجر، فإن جدد القبوإذا كا  
ونفذت اإلجارة؛ ألن قبض الرهن دون قبض اإلجارة، فال ينــوب منابــه؛ وقــبض الــرهن ال يــؤدي إلــى 

     )2(جواز االنتفاع، وقبض اإلجارة أساسه االنتفاع بالعين المؤجرة فهو أقوى، فلم ينب منابه.

يقولـــون: إذا كـــان تصـــرف الـــراهن بـــالرهن بغيـــر إذن المـــرتهن، بجميـــع أنـــواع  ةأمـــا المالكيـــ  
التصرف المعروفة، ببيــع، أو إجــارة، أو هبــة، أو صــدقة، ونحوهــا، كــان التصــرف موقوفــا علــى إجــازة 
المــرتهن، فيخيــر بــأن يــرد الــرهن إلــى مــا كــان عليــه مــن الرهنيــة، أو يجيــزه وعلــى القــول المعتمــد فــي 

وبطل بشرط منــاف:...، وبإذنــه فــي وطء، أو « ن يبطل بمجرد اإلذن قال خليل:المذهب، أن الره
وحتـــى إذا لـــم   )1(»إســـكان، أو إجـــارة، ولـــو لـــم يســـكن، وتـــواله المـــرتهن بإذنـــه، أوفـــي بيـــع وســـلم 

  )2(يتصرف الراهن، يعتبر اإلذن تنازال عن الرهن.

  تنقسم إلى قسمين: أما الشافعية، و الحنابلة، فيرون تصرفات الراهن بالرهن، أنها

تصــرف يزيــل الملــك فلــيس للــراهن الُمْقــِبض، تصــرف يزيــل الملــك مــع غيــر المــرتهن إال  
  بإذن المرتهن؛ ألنه لو صح لذهب مقصد الرهن.  

تصــرف تصــرف ال يزيــل ملكــه عــن العــين المرهونــة، كترتيــب رهــن جديــد عليهــا، أو  اأمــا إذ
ال، أو سيحل قبل انقضاء مدة اإلجارة، فالتصرف إجارة العين المرهونة. خصوصا إن كان الدين حا

  حينئذ يعد باطال.
                                                           

رد . وابن عابدين، و ما بعدها 84ص  6ج  تبيين الحقائق. و الزيلعى، 146ص  6، ج المرجع السابقالكاساين،   - )2(
  .136 - 124ص 10، جالمحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين

، أشرف على تصحيحه والتعليق عليه: أمحد نصر، دار الشهاب 198، صمختصر خليل خليل بن إسحاق املالكي، - )1(
  باتنة اجلزائر.

، ابن 225ص 2، جبداية المجتهد، وابن رشد، 371ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  –)2(
  .22ص 5، ججليلمواهب ال.و احلطاب، 338:صالقوانين الفقهيةجزي، 
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هذا إذا كان هذا التصرف مع المرتهن، أو أذن به المرتهن فيصح، ويبطــل الــرهن، إال فــي  
  اإلجارة فيستمر الرهن. 

يصح للراهن كل تصرف ال يضر المرتهن. كالسكنى، و الركوب، ويصح له أيضــاً اإلجــارة، 
دة ال تمتد إلى ما بعد حلول الدين؛ ويعلل فقهاء الشافعية، ومن وافقهم الــرأي، أن و اإلعارة إلى م

  )3(هذه التصرفات ال تمس بحق المرتهن، في بيع الرهن عند حلول أجل الدين، وعدم الوفاء.

أما الحنابلة، فقولهم مثل قول الشافعية في تصرف الراهن بــالرهن بغيــر إذن المــرتهن، فإنــه 
يلهم فـــي ذلـــك، أن هـــذا التصـــرف المنفـــرد، يـــذهب بحـــق المـــرتهن فـــي الضـــمان يقـــع باطـــل، وتعلـــ

المتمثــل فــي الــرهن، غيــر أنهــم لــم يفرقــوا مثــل الشــافعية، فــي أنــواع التصــرف الواقعــة مــن الــراهن، 
  فجميع ما يصدر من الراهن يقع باطال.

عــارة، إن وإن أذن به المــرتهن فإنــه يصــح، ويبطــل الــرهن. واســتثنوا مــن ذلــك اإلجــارة، واإل 
  )4(أذن بها المرتهن على وجه الصحيح عندهم.

وممــا نستخلصــه مــن هــذه األقــوال األربعــة، إن تصــرفات الــراهن بــالرهن، باعتبــاره المالــك     
األصــلي للمــال المرهــون. فــإن الحنفيــة يجعلــون تصــرف الــراهن موقوفــا علــى إذن المــرتهن، وباطــل 

  الرهن، بغير إذن المرتهن.عند األئمة اآلخرين، هذا إن تصرف الراهن في 

واتفقــوا جميعــا علــى صــحة تصــرف الــراهن إن أذن بــه المــرتهن. وعلــة هــذا هــو إبقــاء حــق  
  بالوثيقة التي تضمن الدين.  ظالمرتهن محفو 

  الفرع الثاني: تصرف المرتھن بالرھن 

تبين ممــا ســبق ذكــره أن حــق الــراهن قــائم علــى الــرهن، فهــو ملكــُه وحــق المــرتهن ثابــت فــي 
يتـــه، فلـــه حبســـه لوفـــاء الـــدين. وعليـــه فإنـــه ال يجـــوز للمـــرتهن أن يتصـــرف فـــي الـــرهن، بغيـــر إذن مال

                                                           
.و أيب القاسم عبد 617- 614ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  –)3(

، حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد اجلواد، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرالكرمي بن حممد القزويين، 
  م. 1997هـ ـ1417 طوت لبنان، ، دار الكتب العلمية، بري 485 - 484ص 4ج

  .363ص 4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  –)4(
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الراهن، كمــا فــي تصــرف الــراهن؛ ألنــه تصــرف فيمــا ال يملك.وعليــه فــإنهم حصــروا تصــرف المــرتهن 
  في حكمين اثنين: 

   )1(يكون تصرفه موقوفاً: هذا عند الحنفية، و المالكية كتصرف الفضولي.

  ي:  عند الشافعية، و الحنابلة. وتفصيل ذلك فيما يلو باطالً 

قال الحنفية ليس للمرتهن أن يتصــرف بغيــر إذن الــراهن؛ ألنــه تصــرف فيمــا ال يملــك إذ ال 
حق له إال في حبس المرهــون. فــإن تصــرف بغيــر إذن الــراهن بــالبيع، أو الهبــة، أو اإلعــارة ونحوهــا،  

  .)2(»رهن بإذن الراهن، صح الثاني وبطل األول وإن« تصرفه موقوفاً على إجازة الراهن  نكا

يعد تصرف المرتهن من تلقاء نفسه في الــرهن بــاطال، أمــا إن أذن لــه فــي التصــرف، كــرهن  
الرهن صح التصرف الثاني المؤذون به، وبطل الثاني. فتصرف المرتهن بغير إذن المــرتهن كتصــرف 

   )3(الفضولي. إن أجازه الراهن نفذ، و إال بطل.

ــالوا ال يجــــوز  ورأي ــع رأي الحنفيـــة، حيـــث قـ ــاد ينطبـــق مـ المالكيـــة فـــي هـــذه المســـألة، يكـ
تصــرف المــرتهن فــي الــرهن بغيــر إذن الــراهن؛ ألنــه تصــرف فيمــا ال يملــك. فــإن تصــرف فيــه بجميــع 
أنواع التصرف من بيع، أو هبة، أو إجارة، أو إعــارة، كــان مآلــه الوقــف، إلــى أن يجيــزه الــراهن، مثلــه 

  ضولي.مثل تصرف الف

. فــإن أذن لــه )4(»وُوقــف مرهــون علــى رضــا مرتهنــه، وملــك غيــره علــى رضــاه«قــال خليــل:
تصرفه، وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعــا، أو هبــة، أو إجــارة تمتــد  ذالراهن بالتصرف في الرهن، نف

                                                           
)1(

الفضويل موقوفا على إذن املالك، فهو كبيع الراهن للعني املرهونة؛ إذ كالمها عاجز عن التسليم للمبيع عجزا  عيعترب بي - 
  حكميا.

احلق وال من السلطة الشرعية، حممد  بن سابق من صاحوالفضويل هو الشخص الذي يتصرف يف حق غريه بالنيابة دون إذ
  م.2001- هـ1422، 1، دار ابن حزم، بريوت لبنان،ط104، صأحكام عقد البيع في الفقه المالكيسكحال ااجي، 

  .130ص 10، جرد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينابن عابدين،  –)2(
)3(

  . 146ص  6، ج الشرائع الصنائع في ترتيب عبدائالكاساين،  - 
  .130ص 10، ج رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينو ابن عابدين، 

  .169، صمختصر خليلخليل ابن إسحاق،  –)4(
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إلى ما بعد حلول أجل الدين. أما إذا كانت مدة اإلجارة تنتهي قبــل حلــول أجــل الــدين، فــإن الــرهن 
  )5(ال يبطل، وللمرتهن أن يسترده بعد انتهاء مدة اإلجارة. ونفس الحكم إن أعار الرهن.

وقال الحنابلة، و الشافعية: ال يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الــراهن؛ ألنــه 
  ، فإن أقدم على أي تصرف، كان تصرفه باطال، و ال يبطل الرهن.هليس ملكا ل

ن فتصــرفه ينفــذ، ويبطــل الــرهن إن كــان نــوع التصــرف تمليكــا، و أما إن تصرف بإذن الــراه 
  ال يبطل إن كان إعارة، أو إجارة. سواء أكان التصرف للراهن أم لغيره.

و يــزول لــزوم الــرهن عنــد الحنابلــة بالتصــرف بــالمرهون، و كأنــه لــم يلحقــه قــبض، فــإذا عــاد     
  المرهون للمرتهن عاد كما كان.

ترطون استدامة قــبض الــرهن، فيظــل الــرهن قائمــا لــو كــان بيــد غيــر أما الشافعية الذين ال يش
   )1(المرتهن.

لكن الشافعية وضعوا قاعدة مهمة في تصرف الراهن بالرهن، وهــو عــدم تــأثر حــق المــرتهن 
ويملــك الــراهن التصــرف فــي منــافع الــرهن، علــى  «:هالمرهون. جاء في المهــذب مــا نصــ ءفي الشي

  .)2(»وجه ال ضرر فيه على المرتهن.

  المطلب الثالث: حق امتياز المرتھن

ومعنــاه أن يكــون المــرتهن أولــى وأحــق بــثمن المرهــون مــن ســائر الغرمــاء، حتــى يأخــذ حقــه 
واســتثنى  )3(ويســتوفيه، ســواء أكــان الــراهن حيــا أو ميتــا. ويثبــت هــذا الحــق للمــرتهن باتفــاق الفقهــاء

  )4(الظاهرية من ذلك.

                                                           
  .363ص 3ج  ،الشرح الكبير حاشية الدسوقي على، الدسوقي - )5(
.  وأبو بكر حممد بن 603 - 602ص  13م  ،تكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود، -)1(

، تقدمي وختريج األحاديث:عبد اهللا عمر البارودي، اإلشراف على مذاهب أهل العلمحممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، 
  .370ص 4، جالكبير الشرحمع المغنى  ،ابن قدامه م. و1993هـ 1414:ط، دار الفكر بريوت لبنان، 37ص  2ج

  ، دار الفكر.311ص 1، مالمهذبيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي، الشريازي،  إبراه – )2(
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رهون، وكون الرهن وثيقــة بالــدين، وثبــوت حــق المــرتهن وهذا بناء على تعلق حقه بمالية الم
المــــرتهن باتفــــاق  نفــــي حبســــه عنــــد غيــــر الشــــافعية، ومنــــع الــــراهن مــــن التصــــرف بــــالرهن، إال بــــإذ

  المذاهب. 

  وانطالقا من األحكام السابقة، فإنه مما يترتب عليها من فقه:  

ديونهم، وأريــد قســمة إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونــه، وطالــب مجموعــة الــدائنين بــ -
ماله بــين غرمائــه، فــأول مــن يتقــدم هــو المــرتهن الســتيفاء حقــه مــن ماليــة المرهــون، أو العــوض الــذي 

  ضمن به.

وال يمكن االعتراض على هذا اإلجراء من طرف الغرماء، ولهم باقي الثمن؛ ألن الــراهن  -
  ا حقهم شخصي فقط.الراهن معا. فكان حقه عيني وشخصي. أم ةحقه متعلق بعين الرهن، وذم

أما إذا كان ثمن المرهون أقل مــن الــدين، أخــذ ثمــن المرهــون، وســاهم مــع الغرمــاء ببقيــة  -  
  دينه.

  المطلب الثالث: خ�صة ومقارنة

ـــيء  -   ـــق بالشــ ـــا بالضـــــمان المتعلــ ــرهن، منوطــ ــي الـــ ـــرتهن فـــ إن مســـــألة تصـــــرف الـــــراهن والمــ
إذا أذن له الراهن بالتصرف، فعنــدها يصــح المرهون. فالمرتهن جميع تصرفاته يشوبها البطالن، إال 

  تصرفه، ويبطل الرهن خصوصا في التصرفات الناقلة للملكية. 

أمــا تصــرف الــراهن فــي مالــه المرهــون، فإنــه يقــع بــاطال إن لــم يــأذن بــه المــرتهن صــاحب  -
الحق المتعلق بالشيء المرهون، ويكون تصرف الراهن موقوفا عند الحنفية، سواء تصــرف بإذنــه أو 

  بغير إذنه.

ومرد هذا االختالف بين الفقهاء، في تقرير أحكام تصرف الراهن في العــين المرهونــة، إلــى 
  واقعة الحبس المستمر للعين المرهونة.

                                                                                                                                                                      
.و ابن قدامة، 339: صجزي القوانين الفقهية.وابن 153ص 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  –)3(
  .404ص 4، جالشرح الكبيرمع لمغني ا
  .380ص 6، جالمحلى باآلثارابن حزم،  –)4(
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فالشــافعية الــذين يــرون إن اســتدامة القــبض فــي الــرهن لــيس شــرطا مــن شــروطه، فــإن صــفة  
أو المــرتهن؛ ألن الــرهن  نانت من الــراهالرهن ال تتغير بتلك تصرفات الواردة على الرهن، سواء أك

  من يد المرتهن ثم عودته له. هيتأثر بخروج سيظل كما هوال

هذا في الشــريعة اإلســالمية، التــي تــنص أحكامهــا علــى انتقــال العــين المرهونــة مــن المالــك  
  إلى المرتهن، أو من ينوبه ( العدل).

لرهن ال ينتقل في الــرهن الرســمي إلــى ويكاد ينعدم هذا التفريع في الفقه القانوني، بيد أن ا
المــرتهن، بـــل يكـــون بيــده ســـند قـــانوني يخــول لـــه حـــق االســتيفاء مـــن الشـــيء المرهــون عنـــد حلـــول 

  األجل.

ويبقى الراهن يملك حق التصرف في الشيء المرهون، سواء كان تصــرفه قانونيــا بــالبيع،  -
ى الشــيء المرهــون، بإضــافة أو أو هيبــة، أو ترتيــب حــق عينــي ونحــوه. أو القيــام بتصــرف مــادي علــ

إزالة ونحوها. ففي جميع هــذه التصــرفات، للمــرتهن أن يحــتج علــى الــراهن بمــا يحفــظ لــه حقــه فــي 
  الشيء المرهون.

فـــإن مســـألة تجزئـــة الشـــيء المرهـــون، بـــين عـــدة أشـــخاص، يثيـــر جـــدال بـــين رجـــال  عليـــهو  
  ون بين يد المتصرف إليهم.القانون، جراء ما يصيب المرتهن من إعنات، في تعقب الشيء المره

وهنا نقطة مهمــة البــد مــن الوقــوف عنــدها. وهــي أن الشــافعية ال يســتلزمون بقــاء الــرهن فــي 
 قحوزة المرتهن، وللراهن كامل الحق في أن ينتفع بالمرهون، من خدمة، أو سكن، وحتــى تقريــر حــ

ة تقريــر عــدم الحيــازة عيني جديد عليه.وهو عين ما يقره القانون الوضعي في الرهن الرسمي، وحكم
  فيه.

كما يتفق فقهاء الشافعية، والقانون الوضــعي فــي وضــع قاعــدة يكــون علــى مــدارها تقــدير   -
نــوع التصــرف المــؤثر فــي الضــمان، وهــو أن ال يكــون تصــرف الــراهن فــي الــرهن، مضــرا بمصــلحة 

  المرتهن.



احلكم الفقهي للرهن الرمسي وصور الضمان                                            الفصل الثاين:                              
 يف الرهن 

 227

الشـــيء وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن جميـــع التحفظـــات المثـــارة حـــول التصـــرف الواقـــع علـــى 
المرهون سببه الرئيسي إبقاء الضمان قائما، وحفظه، وتعزيز الثقة لدى المرتهن، فــي االســتيفاء عنــد 

  حلول األجل.

وعليه فإن القاعدة في تصرف الراهن في الشيء المرهون، هو كل تصــرف يمــس بالضــمان 
المـــرتهن  ، ســـواء أكـــان مـــن الـــراهن وحـــده مالـــك الشـــيء المرهـــون، أو مـــنقيـــد الـــرهن يعتبـــر بـــاطال

  صاحب الحق على العقار المرهون. 

  المبحث الثالث:  إدارة المرھون في القانون الوضعي و الفقه ا	س�مي 

يقتضــي الحــديث عــن إدارة المرهــون ســواء فــي القــانون الوضــعي أو فــي الشــريعة اإلســالمية   
  الوقوف ابتدأ عند األساس الشرعي والقانوني لهذا االلتزام.

رهـــون فـــي حـــوزة المـــدين الـــراهن، أو فـــي حـــوزة الـــدائن المـــرتهن، فإنـــه فوجـــود الشـــيء الم  
  يقتضي بذل ما يلزم من النفقة لبقائه، ولحفظه، أو لتنمية منافعه.

 دفـــإذا كـــان األمـــر كـــذلك فمـــن ذا الـــذي يتحمـــل عـــبء هـــذه االلتزامـــات؟ وقـــد يقصـــر أحـــ  
، ممـــا قــد يجعـــل الـــرهن الطــرفين فـــي التزامــه نحـــوى الشــيء المرهـــون، فــي كـــال النــوعين مـــن الــرهن

  معرض للهالك، أو النقص في قيمته. فمن ذا سيتحمل تبعة الهالك؟

هــذا مــا ســيكون البحــث فيــه مــن خــالل هــذه المطالــب اآلتيــة، إذ يخــتص المطلــب األول   
بالحديث عن بقاء الشيء المرهون في حيــازة الــراهن، ومــا يتبعــه مــن حقــوق والتزامــات، وفــي الثــاني 

، والحفـــظ التابعـــة لهـــذا االنتقـــال، ثـــم علـــى مـــن يتقـــرر ةللمـــرتهن وعـــبء النفقـــ عـــن انتقـــال المرهـــون
الضــمان فــي الــرهن فــي الفقــه اإلســالمي، وفــي األخيــر وضــع موازنــة بــين النظــامين حــول االلتزامــات 

  ومدى تحقق الضمان فيها بشكل أفضل.

  المطلب ا@ول: إدارة المرھون في القانون الوضعي 

ســـمي يحـــتفظ بحقوقـــه كاملـــة علـــى العقـــار المرهـــون، و ال يتقيـــد إن الـــراهن فـــي الـــرهن الر  
استعماله إياها إال بالقدر الذي يتعارض مع التزامه بضامن الرهن، أو يكون مساس بمزيتي التقدم و 
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التتبع المقررتين للمرتهن. فتبقى للراهن حيازة العقار المرهون، و ال ينتقل منه إلى المرتهن كما في 
  )1(الرهن الحيازى.

وال يفقــد الــراهن « وجاء في الوافي ما يحدد ســلطة الــراهن علــى الشــيء المرهــون مــا نصــه:
ملكية المال المرهون وال ما يتفرع على هذه الملكيــة مــن مزايــا االســتعمال واالســتغالل والتصــرف، 

  .)2(»عدا بعض القيود التي فرضت عليه في مباشرة هذه المزايا

عينـــي تبعـــي علـــى العقـــار إلـــى جانـــب حـــق الـــراهن فـــي  و يقــوم حـــق الـــدائن المـــرتهن، كحـــق   
الملكيــة، كحــق عينــي أصــلي، و لــيس هنــا تنــاقض فــي ذلــك؛ ألن حــق الــراهن ال يتعــارض مــع حــق 

  تجزئة له، و يختلف مضمون كل منهما عن األخر.  رالملكية، و ال يعتب

ه مـــن فالـــدائن المـــرتهن، ال يهـــدف مـــن وراء حقـــه ســـوى إمكـــان بيـــع العقـــار، الســـتيفاء حقـــ
الثمن، في حالة عدم و فاء المدين بالدين، عند حلول أجل السداد. و ال يحــرم ذلــك المالــك مــن 
إدارة الشــئ المرهــون باالمتنــاع عــن كــل تصــرف قــانوني، أو مــادي يكــون مــن شــأنه المســاس بقيمــة 

       )1(العقار المرهون.

  آلتي. و مما خوله القانون للراهن من التصرفات إلدارة الشيء المرهون ا

  الفرع ا2ول: الحق في ا7ستعمال  

في الرهن الرسمي ال يحرم الراهن من التمتع بما تخوله له ملكية الشيء المرهون، للــراهن   
إذا كــان الشــيء المرهــون  )2(الحق في أن يستعمل الشيء المرهون، بأي وجه من الوجــوه المعتــادة.

  الرهن كما كان يستعمله قبل الرهن.عبارة عن مسكن، كان له حق أن يستعمله، بسكناه بعد 

                                                           
  .190 -  189ص  4، جفي في شرح القانون المدنيالواسلمان مرقس،   -  )1(

  .396ص  10، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق   -    
  .190ص 4، جالوافي في شرح القانون المدنيسلمان مرقس،   -  )2(
  .258 – 257، ص النظرية العامة لالئتمانحممد حسني منصور،  - )1(
)2(

  .332، ص التأمينات الشخصية والعينية ،رمضان أبو السعود - 
  . 117، صالقانون المدني في العينية التبعية قالحقو  ،يلعمروسا وأنور
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وللــراهن الحــق فـــي أن يســتعمل الشــيء المرهـــون، بــأي وجــه مـــن وجــوه االســتعمال، لكـــن   
. وبالتــالي يــنقص مــن ضــمان ابشــرط أال ينــتج عــن هــذا االســتعمال تغييــر فــي قيمــة العقــار، وإضــعافه

  الدائن المرتهن. 

يجــب اإلشــارة إلــى أنــه إذا كــان العقــار و سلطة االستعمال هذه ال تحتاج إلى بيــان، إال أنــه 
المرهــون منــزالً، و كــان الــراهن يســكنه،  يبقــى ســـاكنا فيــه دون أجــرة حتــى بعــد تســجيل تنبيــه نـــزع 
  الملكية.فالرهن الرسمي يعطى الحق في استعمال العقار المرهون، بأي وجه من أوجه االستعمال. 

ه إن كــان أرضــا، طالمــا هــذا البنــاء ال فلــه أن يســكنه إن كــان دارا، أو يبنــى فيــه بنــاء يســتعمل
وإذا كـــان الشـــئ المرهـــون أرضـــا زراعيـــة. فيســـتمر الـــراهن فـــي  )3(يـــنقص مـــن قيمـــة العقـــار المرهـــون.

   )4(االستفادة من هذه األرض.

و هذا االستعمال مشروط بعدم االنتقاص من ضمان الدائن المرتهن، و ذلك باإلقالل من 
راهن أن يهدم العقار، إال إذا كان القصد منه إعــادة البنــاء بشــكل قيمة الرهن، أو بإضعافها. ليس لل

أفضل مما كان، كما أنه ليس له أن يخرب المرهون، أو يتركه يتخرب باالستعمال، أو االمتنــاع عــن 
  االستعمال.   

و للدائن المرتهن، إذا رأى أن حقوقه ستضيع أن يعترض على مسلك هذا الــراهن، فيأخــذ 
طلب من الدائن المرتهن، بتعيين حارس على العقــار يتعهــد بصــيانته، وحفظــه،  هذا االعتراض شكل

  حتى ال يهلك 

  

  )1(أو  يتخرب.

                                                           
  . 216، ص التأمنيات الشخصية و العينيةمسري تناغو،  - )3(

  333 -  332، ص التأمينات الشخصية و العينيةو رمضان أبو السعود،  
راضي الزراعية عن طريق زراعتها والتصرف يف مثارها ال يصدق عليه وصف يف هذه النقطة يالحظ أن استعمال األ –)4(

 332، ص التأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود، االستعمال مبعناه الدقيق، بل يدخل يف سلطة االستغالل. 
  اهلامش
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كمـــا أنـــه لـــيس للـــراهن أن ينـــزع العقـــارات بالتخصـــيص، إال إذا كـــان يبغـــي مـــن وراء النـــزع   
مــا يبقــي  إحالل محلها ما هو أفضل منها، أو مساو لها في القيمة. أما إذا نزعها ولم يحلل مكانها

ـــي االســـــترداد، إذا كانـــــت العقـــــارات  ـــة الشـــــيء المرهـــــون كمـــــا كانـــــت. فـــــإن للمـــــرتهن الحـــــق فــ قيمــ
بالتخصيص لدى الراهن، أو تملكها سيء النية، فإذا لم يتثنــى لــه ذلــك، فلــه أن يطالــب باســتكمال 
الــرهن، إذا كــان نــزع العقــارات بالتخصــيص يــنقص مــن الــرهن أو تقــديم رهــن أخــر بــدال مــن الــراهن 

     )2(األول، أو يطالب بإسقاط األجل؛ ألن إضعاف التأمين من مسقطات األجل.

  الفرع الثاني: الحق في ا7ستغ�ل  

يبقــى حــق الــراهن فــي اســتغالل المــال المرهــون وإدارتــه قائمــا، و ال يــؤثر فــي ذلــك مجــرد  
ن، و له أن يبيع حق الرهن المترتب على هذا المال إذ يجوز له أن يستولي على ثمار المال المرهو 
  المحصوالت وهي قائمة قبل جنيها، فتعتبر المحصوالت في هذه الحالة منقوال. 

وال يـــدخل ثمنهـــا فـــي الـــرهن بـــل يقســـم قســـمه غرمـــاء بـــين جميـــع الـــدائنين. و إدارة المـــال 
إن «) مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري بقولهـــا: 895المرهـــون، وقـــبض ثمـــاره، نصـــت عليـــه (المـــادة 

  .»في إدارة العقار المرهون و في قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار  للراهن الحق

ــيل الثمـــار المدنيـــة (اإليجـــارا ) التـــي لـــم تلحـــق بالعقـــار، مـــن طريـــق تيجـــوز للـــراهن تحصـ
توقف وتوزع ثمــار « : ) من القانون المدني الجزائري 888 وفقا( للمادة تسجيل تنبيه نزع الملكية

مــن تســجيل نــزع الملكيــة الــذي هــو  ابتــداءمثلما يوقف ويــوزع ثمــن العقــار  ،العقار المرهون وإيراده
  ». بمثابة الحجز العقاري

و تبيين من ذلك أن حــق الــراهن فــي اســتغالل العقــار المرهــون، ال يتــأثر بوجــود حــق الــرهن 
في ذاته طوال المدة التي تسبق تسجيل التنبيه، فتنفذ التصرفات التي تصــدر مــن الــراهن، فــي هــذه 

وفــي هــذا يختلــف حــق االســتغالل (التصــرف فــي الثمــار) عــن حــق التصــرف « مدة متعلقة بالثمار.ال

                                                                                                                                                                      
)1(

التأمينات الشخصية ضان، . وأبو السعود رم 413ص  10، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري،  - 
  99- 98ص  التأمينات العينية في القانون المصري و المقارن. و حمي الدين إمساعيل علم الدين، 333، صو العينية

  .414ص  10، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري،  -  )2(
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في العقار ذاته. أما متى ســجل التنبيــه، فقــد تعلــق حــق الــدائن بالثمــار، وتعــين تبعــا لــذلك تقييــد حــق 
  .)3(»الراهن في االستغالل

جهــة التــي يراهــا مناســبة ويستطيع الــراهن فــي إدارتــه للعقــار المرهــون، أن يوجــه اســتغالله الو 
له، فإذا كان العقار المرهون أرضا زراعية، وكانت تنتج محصوالت عادية، جاز للراهن أن يزرع فــي 
األرض أشـــجارا للفاكهـــة، أو للـــورود و األزهـــار. فيحـــول األرض بـــذلك إلـــى حـــدائق مثمـــرة، ســـواء 

  .اللفاكهة أولألزهار، وهكذ

أغــراض أخــرى، أن يــنقص مــن تــأمين  ىالمرهون إلــ مثال في تحويله العقار نوال يجوز للراه
الــدائن المــرتهن. فــإن فعــل، حــق للمــرتهن أن يعــارض فــي ذلــك، وأن يطلــب وقــف األعمــال الضــارة 

  بحقه. 

وفي حالة االستعجال، أن يتخذ كافة الوسائل التحفظية، ويرجع بمصــروفاتها علــى الــراهن، 
حتــى ال تــنقص قيمتــه. علــى  ؛لشيء المرهــونوأكثر من ذلك له حق المطالبة بتعيين حارس يحرس ا

أن الــدائن المــرتهن لــيس مــن حقــه أن يتخــذ مــن المحافظــة علــى حقــه نكئــة يســتند إليهــا للحــد مــن 
  )1(.نشاط المرتهن دون مبرر

و تثير سلطة الراهن في استغالل العقار المرهون عدة مسائل هي: مدى نفاذ إيجار العقار 
تهن، و مـــدى نفـــاذ قـــبض األجـــرة مقـــدما، أو الحوالـــة بهـــا فـــي المرهـــون، فـــي مواجهـــة الـــدائن المـــر 

    .مواجهته

  حق التأجير : 7أو

                                                           
  .195ص  4، جالواني في شرح القانون المدني، سسلمان مر ق - )3(
  .403ص  10، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدسنهوري، ال - )1(
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هن أن يــؤجر العقــار المرهــون أليــة مــدة كانــت، و هــذا قبــل تســجيل التنبيــه مــع ايجــوز للــر 
 قمراعاة أحكام الشهر العقــاري، فــإن ســجل التنبيــه، ترتــب علــى ذلــك إلحــاق الثمــار بالعقــار، و تعلــ

   )2(.مرتهن بها، و بالتالي تقييد حق الراهن بشأنها و منعه من التأجيرحق الدائن ال

اإليجــار الصــادر مــن الــراهن ال ينفــذ فــي  «القــانون المــدني الجزائــري: ) مــن  896المــادة (
إال إذا كــان ثابــت التــاريخ قبـــل تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة أمــا إذا لــم يكـــن  ،حــق الــدائن المــرتهن

لى هذا الوجه، أو كان قد عقد بعــد تســجيل التنبيــه ولــم تعجــل فيــه األجــرة، اإليجار ثابت التاريخ ع
 فال يكون نافذا إال إذا أمكن اعتباره داخال في أعمال اإلدارة الحسنة.

تزيــد مدتــه علــى تســع ســنوات، فــال يكــون  ،وإذا كــان اإليجــار الســابق علــى تســجيل التنبيــه
  .»، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهننافذا في حق الدائن المرتهن إال لمدة تسع سنوات

الراهن الســابقة، علــى تســجيل التنبيــه فــي حــق  تيجاراإفالقواعد العامة تقضى إذن، بنفاذ   
   )3(.مدتها بشرط تسجيلها، إذا كانت مدتها أكثر من تسع سنوات تالدائن المرتهن، أيا كان

إلجارة التي تزيــد مــدتها أن اعلى القانون المدني الجزائري، ) من  896المادة وأفصحت (
على تسع سنوات تعتبر فــي حكــم التصــرفات المنشــئة لحقــوق عينيــة، ويجــب تســجيلها، وإال فإنهــا 

  ال تنفذ في حق الغير إال لمدة تسع سنوات.

وإذا حصـــل تســـجيل التنبيـــه ترتـــب علـــى ذلـــك إلحـــاق الثمـــار بالعقـــار، وتعلـــق حـــق الـــدائن 
فــي شــأنها، ومنــع مــن التــأجير، وإذا حصــل ذلــك أي بعــد تقيــد حــق الــراهن  يالمــرتهن بهــا، وبالتــال

تســجيل التنبيــه، كانــت اإلجــارة غيــر نافــذة فــي حــق الــدائنين.و بعــدم نفــاذا جاراتــه الالحقــة لتســجيل 
  .التنبيه

إذا لـــم تكـــن العقـــارات مـــؤجرة « مـــن قـــانون المرافعـــات الجزائـــري:  )384المادة ونصـــت(
عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها، إلى أن وقت تسجيل الحجز، استمر المدين المحجوز 

 يتم البيع، ما لم يصدر أمر قضائي بخالف ذلك. 

                                                           
  املعدل واملتمم. اجلزائريي القانون المدنلمتضمن ا 26/09/1975املؤرخ يف  58/75األمر رقم من  888املادة  –)2(
  .100، ص العينية في القانون المصري و المقارن تالتأمينا ي الدين إمساعيل علم الدين،حم - )3(



احلكم الفقهي للرهن الرمسي وصور الضمان                                            الفصل الثاين:                              
 يف الرهن 

 233

ويجوز للمحكمة إبطال اإليجارات السابقة للتسجيل، إذا أثبت الدائنون، أو الراسي عليه 
  المزاد وقوع إضرارا بحقوقهم. 

  لقضاء. وتكون اإليجارات الالحقة للتسجيل باطلة ما لم يأذن بها ا

وتلحــق بالعقــارات المحجــوزة ثمراتهــا وإيراداتهــا، مــن يــوم تســجيل الحجــز بمكتــب الرهــون 
  ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل، كما يوزع ثمن العقارات. 

ويعتبـــر التبليـــغ الموجـــه إلـــى المســـتأجرين باألوضـــاع المعتـــادة للتبليغـــات، بمثابـــة حجـــز مـــا 
  ».  للمدين لدى الغير

للمــرتهن أن يحتــاط ضــد تــأجير الــراهن العقــار المرهــون مــدة  جوز المشــرع القــانونيقــدو  
طويلة، و ذلك بأن يشترط في عقد الرهن تقييد حــق الــراهن فــي التــأجير، بمــدة معينــة، وأن يســجل 

  هذا الشرط تسجيال كامال حتى يكون له مفعول على من يستأجر الرهن بعد تسجيله.

  قبل ميعادھا والحوالة بھا ثانيا: جواز تقاضي ا@جرة

كما يجوز للراهن قبل تسجيل التنبيه، أن يتقاضى األجرة مقدما، أو أن يحولها غيره 
  )1(.مادام تصرفه هذا غير صادر عن غش أو قصد إضرار بالغير

ال تكون المخالصة بــاألجرة  «:القانون المدني الجزائري) من  897المادة (وجاء في نص 
إال  ،وال الحوالة بها كــذلك نافــذة فــي حــق الــدائن المــرتهن ،على ثالث سنواتمقدما لمدة ال تزيد 

 إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية.

فإنها ال تكــون نافــذة فــي  ،أو الحوالة لمدة تزيد على ثالث سنوات ،وإذا كانت المخالصة
خفضــت المــدة إلــى ثــالث ســنوات مــع إال إذا ســجلت قبــل قيــد الــرهن، وإال  ،حــق الــدائن المــرتهن

  ». مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة

. فــإن نفــاذ األجــرة المعجلــة، و القــانون المــدني الجزائــري) مــن  897مــن منطــوق (المــادة 
الحوالة بها لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات، تعتبــر نافــذة فــي حــق الــدائن المــرتهن، هــذا إذا كانــت 

  سجيل تنبيه نزع الملكية.قبل ت خثابتة التاري

                                                           
)1(

  .202ص  4ج  ،في في شرح القانون المدنيالوا، سلمان مر قس -  
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أمــا إذا كانــت المخالصــة بــاألجرة تزيــد مــدتها علــى ثــالث ســنوات، فإنهــا ال تنفــذ فــي حــق 
  الدائن المرتهن، إال إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن.

إن أخص ما يتصل باستغالل العقار المرهون، هو إيجاره وقبض عائد اإليجــار. فــإذا كانــت 
قــد انتهــى. ولكــن قــبض األجــرة مســبقا، هــو الــذي يخشــى منــه علــى  األجرة قد استحقت فــإن األمــر

كانــت المــدة التــي قبضــت عنهــا األجــرة تاليــة لتســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة، أي   ذالــدائن المــرتهن، إ
للوقــت الــذي تلحــق فيــه الثمــار بالعقــار، ويصــبح حكــم األجــرة هــو حكــم العقــار المرهــون بالنســبة 

  للدائنين المرتهنين. 
ون المخالصة باألجرة مقدما، ال تزيد على ثالث سنوات نافذة في حق الدائن لذلك ال تك

  المرتهن، إال إذا كانت سابقة في تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نزع الملكية.
أمــا إذا لــم تكــن ثابتــة التــاريخ فــال تنفــذ مهمــا كانــت مــدتها؛ ألن األجــرة حينهــا تكــون قــد  

  )1(وال التصرف فيها بعد ذلك.ألحقت بالعقار، فال يجوز قبضها، 
فــإن كانــت المخالصــة عــن مــدة تزيــد علــى ثــالث ســنوات، فإنهــا تكــون أقــرب إلــى أعمــال 
التصرف منها إلى أعمال اإلدارة، ويجب أن يعلم بها الدائن المرتهن، لــذلك ال تنفــذ فــي حقــه، إال 

ن ثابتة التــاريخ، إذا كانت قد سجلت قبل قيد الرهن، وإال خفضت إلى ثالث سنوات على أن تكو 
  )2(وسابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية.

قبل جنيها:وعــادة هــذه الثمــار تكــون مســتحدثة أي زرعهــا الــراهن ونبتــت فــي  رالثما عأما بي
 «مــن القــانون المــدني الجزائــري: )888مــادة ال( العقار المرهون، فباعها وهي ال تزال فــي األرض.و

مــن تســجيل نــزع  ابتــدأوإيــراده مثلمــا يوقــف ويــوزع ثمــن العقــار  ،توقف وتــوزع ثمــار العقــار المرهــون
  ».الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري

إن الثمــار المســتحدثة إذا كانــت األرض قــد اســتحدثت ثمــارا أو ســاهمت فــي إنتاجهــا بعــد 
ن مــ) 888تسجيل التنبيه فإن ما أنتجته األرض بعد هذه المــدة يكــون ملحقــا بالعقــار بــنص (المــادة 

   القانون المدني الجزائري.
  وال يجوز بيعه من طرف الراهن، إال إذا كان ذلك يعد من أعمال اإلدارة الحسنة.

                                                           
ماذا تعرف عن؟ ، وفروق إمساعيل، 127 - 126، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني، يأنور العمر وس –)1(

  .( األعمال التحضريية للقانون املدين املصري).26- 25،ص الرهن الرسمي والرهن الحيازى
ماذا تعرف عن؟ ، وفروق إمساعيل، 127 - 126، صالحقوق العينية التبعية في القانون المدني ،يأنور العمر وس –)2(

  .( عن األعمال التحضريية للقانون املدين املصري).26- 25، صالرهن الرسمي والرهن الحيازي
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أمــا إذا بيعــت الثمــار قبــل جنيهــا، وكــان البيــع قبــل تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة، فــإن الــرأي الــراجح 
بمثابة تعجيل  كعتبر ذلجواز هذا البيع بشرط أن يكون ثابت التاريخ قبل تسجيل نزع الملكية. وي

  )3(األجرة.
  

  الفقه ا�س�ميالمطلب الثاني: إدارة المرھون في 

عه) بجميع أجزاء العــين المرهونــة، أو بجميــع يالمبدأ العام في الرهن، أن الدين متعلق (جم
الدين الذي تعلــق بــالرهن هــو الــذي جعــل المــال  وحدتها، كما أنها هي رهن بجميع أجزاء الدين. و

    فقط، وال يتعلق غيره من الديون بالمرهون. هرهنا ب

وعلى هذا األساس، يثبت حق الحبس للمرتهن، فله حبس جميع المرهون، حتى يوفيه  
كل الدين. ومن هذا المنطلق سنتحدث عن أعمال اإلدارة عند فقهاء الشريعة اإلسالمية. وكيف 

  اختلف الفقهاء فيها 

       الفرع ا2ول: حق حبس الرھن 

العلمـــاء فـــي حـــبس المرهـــون علـــى ســـبيل الـــدوام، تحـــت يـــد المـــرتهن إلـــى أن يـــتم  اختلـــف
  األداء، أو اإلبراء.

  فأختلف الفقهاء في هذا على رأيين: 

  الرأي اDول

ــد -علــــى رأي -ويمــــثلهم الحنفيــــة، والمالكيــــة، والحنابلــــة  ــت يــ : أن الحــــبس الــــدائم تحــ
م ال يجيــزون للــراهن أن يســترد المرهــون نبنــى علــى هــذا: أنهــيالمــرتهن شــرط لبقــاء الــرهن الزمــا، ف

  )1(.لينتفع به، واختلفوا في حصوله على إجارته بواسطة تولي المرتهن إجارته لغيره نيابة عنه

هــذا عنــدهم مــع اســتمراره، إذ يكــون المســتأجر نائبــا عــن  ى، وال يتنــافكأجــاز المالكيــة ذلــ  
  )2(.المرتهن في قبضه

                                                           
)3(

  .414ص  10، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري،  - 
.و 145ص  6، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. والكاساين، 63ص  21 ج، بسوطالم ، يينظر: السر خس -  )1(

  .181 -180ص 7، ج تبيين الحقائقالزيلعى، 
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  )3(.منافيا للحبس المستمر ومنعه الحنفية، والحنابلة، ورأوه   

  الرأي الثاني

:أنــه لــيس لــه حبســه علــى -في الرأي اآلخر عنــدهم -والحنابلة)4(،اختار الشافعية، وعطاء 
ســبيل الــدوام، فيبــاح للــراهن اســترداده إذا كــان ممــا ينتفــع بــه مــع بقــاء عينــه، وال يضــره االنتفــاع بــه،  

  )5(.إلى المرتهنكاألراضي الزراعية، والدواب مثال، فإذا فرغ رده 

  أما ما يستهلك عند االنتفاع به كالمطعوم، والشمع، مثال فال يجوز استرداده. 

    القائلون باستدامة الحبس :7أو

  احتج الفريق األول 

��������� �������ִأوال:  بقوله تعالى: ﴿�� �   ﴾)1(   

ذا يســتلزم أن يكــون ووجــه االســتدالل: أنهــا أفــادت وجــوب القــبض، والظــاهر: أنــه وصــف الزم، وهــ
  المرهون مقبوضا مادام مرهونا.

 ،محاولة التفرقة بين استرداد الــرهن . المناقشة: ورد عليهم أنهم أجازوا إعارته، والغصب، والسرقة
  . أنه استعار الرهن وبينها غير مقنعة، إذ يستطيع الراهن في العارية أن يجحد

إذ هـــو متعلـــق بالمحـــل، ومـــا تعلـــق بـــه.  ثانيـــا: أن الـــرهن لمـــا ثبـــت ابتـــدأ، فقـــد ثبـــت بقـــاء،
 فالحرمــة ثابتــة فــي االبتــداء وفــي البقــاء، فاالبتــداء والبقــاء فيــه ســواء، كــالمرأة المحرميــة فــي النكــاح،

                                                                                                                                                                      
  .363ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  –)2(
  .532ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود ووآخرون،  – )3(
و حممد عطاء بن أيب رباح بن أسلم القرشي بالوالء املكي، أحد أعالم التابعني ومفــيت مكــة وحمــدثها، روى عــن عائشــة هو أب –)4(

هـــ وهــو ابــن مثــان ومثــانني 114وأيب هريرة وابن عباس ورافع بن خديج وغريهم، ولد يف خالفــة عمــر علــى األصــح، وتــويف مبكــة ســنة
  سنة.

 -20ص 6(ج الكبــرى ت، الطبقــا)، وحممــد بــن ســعيد331 -330ص  6( ج تعــديلوال حالجــر  ينظــر ترمجتــه يف: الــرازي، 
22 ،(  

  .532ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، -)5(
  من سورة البقرة 283من اآلية  -)1(
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وإذا ثبــت وجــوب القــبض علــى ســبيل الــدوام قلنــا: إنــه ال معنــى لحــبس المرهــون ســوى دوام قبضــه 
  )2(.فيكون حكما للرهنتحت يد المرتهن إلى قضاء الدين، أو اإلبراء منه، 

ال يفتقــر إليــه  ونوقش: أن قياس الــدوام علــى االبتــداء قيــاس مــع الفــارق، إذ يفتقــر فــي األول إلــى مــا
  الثاني، والنقض السالف أيضا.

ثالثا: أن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتهن يستوفي منهــا دينــه عنــد مطــل الــراهن، أو إفالســه، 
أن يكــون الــرهن موصــال إلــى ذلــك، وهــو ال يحصــل هــذا  علــى معنــى .فيــأمن علــى مالــه مــن الــذهاب

المقصــود إال باســتحقاق المــرتهن حــبس المرهــون، ومنعــه عــن الخــروج مــن حوزتــه إال بإذنــه، مــادام 
الدين باقيا، إذ لو لم يكن له هذا الحق، وكان للراهن أن يسترده لالنتفاع به لفــات هــذا المقصــود، 

  وهو التوثق لإلستفاء.

انتفاعــه عنــه، لــم يكــن هنــاك تــألم، أو ضــجر يحملــه علــى المســارعة إلــى  فــإذا لــم ينقطــع 
قضــاء الــدين، علــى أنــه يخشــى أن يجحــد الــراهن الــدين متــى عــاد إلــى يــده، بمقتضــى مالــه مــن حــق 

   االسترداد.

وإذا فــات  ،هــذا وقــد علــم، أن العقــود إنمــا شــرعت ليترتــب عليهــا مــا هــو المقصــود منهــا 
االسترداد للــراهن، وجــب أال يكــون لــه هــذا لحــق، وذا ال يكــون إال  المقصود من الرهن بثبوت حق

  )3(.بدوام حبسه تحت سيطرة المرتهن، فواجب المصير إليه

صــود مــن قســبيل الوصــول إلــى الم اونوقش: بأننا إذا أمعنا النظر في هــذا، رأينــا أنهــم قصــرو   
عديم الفائدة عند عدمــه،  الرهن والحكمة التي شرع ألجلها، على الحبس الحقيقي، وجعلوا الرهن

مــن الــراهن،  هولكنه محــل بحــث، إذ الحــبس الحكمــي كــاف فــي صــيانة حــق المــرتهن، كمــا لــو أعــار 
  فالنقص واردا عليه أيضا.

                                                           
  .533ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون،  - )2(
  .533ص13، مالمرجع السابق عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، - )3(
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وتالفيــا لمــا قــد يحــدث عنــد االســترداد مــن الجحــود، فــال يعــاد إال باإلشــهاد، فــإذا مــا حــل 
القضــاء، فيلزمــه بالتأديــة، حتــى إذا مــا  وقــت األداء، وبــان منــه المطــل، ســلط عليــه الشــارع ســلطان

  )1(.ستمر في عناده باع الحاكم المرهون، أو ألزمه بيعه، وقضى المرتهن دينه، فال يفوت المقصود

ــي اللغــــة: الحــــبس، قــــال اهللا تعــــالى:﴿ ــوا أن الــــرهن فــ 
�KH() jmرابعــــا: واحتجــ�Q 

1ִ☺!F fn�3�N) o�i2p4�"K q�s ﴾)2(  :أي
؛ ألنه يســتوي فيــه المــذكر والمؤنــث، فمعنــى »رهين «مؤنث » رهينة« ون غير جائز أن تك ذرهن، إ

  )3(.اآلية: كل نفس مرهونة بوبال ما جرحته من الذنوب والخطايا

ســمى العــين التــي ورد عليهــا عقــد الــرهن  ـــوإذا ثبــت أن معنــاه لغــة: الحــبس، ألن اهللا تعــالى   
ــرهانــا، بمعنــى: مرهونــا  وذلــك ألن لألســماء  ؛شــرعي للــرهن ثبــت أن الحــبس لــدى المــرتهن حكــم ـ

الشرعية دالالت بمعانيها اللغوية على أحكامها؛ ألنها مفهومه من اللفظ، وال مانع من الجري على 
  هذا المفهوم.

ولــه نظيــر مــن الشــرع، فلفــظ: الطــالق، والحوالــة، والكفالــة، وقــد اعتبــر معناهــا اللغــوي فــي    
  )4(.أحكامها الشرعية

بأن اللغة ال تنهض إلثبات حق حبس المرهون على سبيل الــدوام، ونوقش: هذا االحتجاج   
ولــو لــم يكــن تحــت يــد  .إذ هــي تــدل مطلــق الحــبس، والشــك أن المرهــون محبوســا حكمــا بالــدين

لــه  حألن الراهن مغلول اليد من التصــرف فيــه بمــا يضــر المــرتهن بعــد لــزوم الــرهن، فــال يبــا  ؛المرتهن

                                                           
  .532ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجودوآخرون،  - )1(
  ,38سورة املدثر اآلية  –)2(
  .574ص 4، متفسير القرآن العظيمابن كثري،  –)3(
  .71 - 69ص 21، جالمبسوط ،يالسر خس –)4(
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ــا ــه إلـــى أخـــر مـ ــه، أو رهنـــه، أو هبتـ ـــه يعـــود علـــى الـــدائن بالضـــرر، عمـــال بيعـ ال ضـــرر وال :« ρ بقول
  )6(.فال مخالفة للغة مع عدم ثبوت حق الحبس للمرتهن، فليس حكما للراهن )5(»ضرار

  

  

  

  القائلون بعدم استدامة الحبس :اثاني

إذ  )1(»ال يغلق الرهن، مــن صــاحبه الــذي رهنه،لــه غنمــه، وعليــه غرمــه«   ρأوال:  ما روي عن النبي

ال يستحقه المرتهن بأن يــدع الــراهن قضــاء حقــه عنــد محلــه، وال » ال يغلق الرهن : «  ρى قولهمعن

ال يغلــق « قــال: ρ ألن النبــي  ؛يســتحق مرتهنــه خدمتــه، وال منفعــة فيــه بارتهانــه إيــاه، ومنفعتــه لراهنــه
لمرهون،  ومنافعــه مــن غنمــه، وإذا كــان للــراهن االنتفــاع بــا» الــرهن، مــن صــاحبه الــذي رهنه،لــه غنمــه 

تبــين أن الحــبس الــدائم  . كمــا هــو متبــادر مــن الحــديث، إذ قــد ال يتيســر مــع حبســه عنــد المــرتهن
  ليس حكما للراهن.

                                                           
)، 784ص 1) (ج2341يف كتاب األحكام، رقم(  ابن ماجه،و)، 313ص 1، (جمسنده فياإلمام أمحد  أخرجه - )5(

 إرواء الغليل)، وصححه األلباين يف 228- 227ص 4(جيالدار قطن)، وسنن 850ص 2(ج، لموطأا واإلمام مالك يف
  ).408ص 3(ج

يثه وعلق عليه حممود مطرجي, دار الكتب العلمية, بريوت , خرج أحاد193ص 3، جألمالشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس, ا –)6(
  م.1993 -هـ1413, 1لبنان,ط

 الرهن ممن رهنه لغنمه...«، عن سفيان عن ابن أيب ذئب وقال يف سننه: »مرسال« احلديث أخرجه البيهقي يف سننه  - )1(
زهري، وقال احلاكم: حديث صحيح، على زياد بن سعد عن ال ث، من حدي»موصوال« وأخرجه احلاكم والبيهقي والدار قطين.»

: زياد ابن سعد مالك على هذه الرواية، وقال الدار قطين هالزهري، وقد تابع بشرط الشيخني ومل خيرجاه خلالف فيه على أصحا
  من احلفاظ الثقات.

)، 52 - 51ص 2(ج المستدرك، م)، احلاك33 - 30ص 3:(جيسنن الدار قطن)، 40- 39ص6:(جسنن البيهقي 
  ).321 - 320ص 4(ج الراية بنص ، الزيلعي،21ص دأيب دو و  مراسيل
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ال يغلــق :« ρو نــوقش هــذا الــدليل مــن طــرف الحنفيــة، أنــه ال حجــة فيــه؛ ألن معنــى قولــه    
ــي» الـــرهن ــى معنـــى أن يصــ ــه إلــــى صـــاحبه، علــ ــا كليـــا ال رجــــوع فيـ ــا ال يكــــون محبوســـا حبســ ر مملوكــ

  ؛ ألنه ال يحبس أصال.»ال يغلق الرهن « عنه بقوله:  ρللمرتهن، فهذا ما نهى النبي 

قال: كانوا في الجاهليــة يرتهنــون، ويشــترطون علــى الــراهن  )2(يؤيد هذا ما روى عن الزهري

« ذلــك بقولــه: ال  ρفالرهن مملوك للمرتهن، فأبطل رســول اهللا  -إن لم يقض الدين إلى وقت كذا
قرر هذا المعنى حين سئل عنــه: أهــو قــول الرجــل:  )3(وأيضا: فعن سعيد بن المسيب» ق الرهن يغل

  )4(.إن لم تأت بالدين إلى وقت كذا، فالرهن بيع لي في الدين؟ فقال نعم

تفســير للحــديث علــى المعنــى الــذي ذكرنــا، فــال يكــون ملكــا للمــرتهن » هــو لصــاحبه « : ρوقولــه  

  بمقتضى ما اشترط.

نــه بــاق علــى ملكــه، وال أإذ معنــاه:  )1(»الــرهن مــن راهنــه الــذي رهنــه « روايــة:  ،ذاويؤيد هــ 
  )2(.يخرج عنه بالشرط

                                                           
هو عبد الرمحان وقيل: أبو إبراهيم محيد بن عبد الرمحان بن عوف الزهري القرشي املدين، مسع أباه وعثمان وأبا سعيد وابن  –)2(

و العجلي، توىف رمحه اهللا  شعباس وابن عمر ومعاوية، وعنه أخذ قتادة وابن أيب مليكة وغريهم، وثقه أبو زرعة وأبو خرا 
الكالباذي، أيب نصر أمحد بن  )، و225ص 3(ج والتعديل حالجر  الرازي، هـ. ينظر ترمجته: يف105هـ وقيل: سنة95سنة

  ).46 - 45ص 3(ج تهذيب التهذيب وابن حجر، )،176 - 175ص 1(ج رجال صحيح البخاري، حممد
بن حزن القرشي املخزومي املدين، مسع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت  هو إمام وسيد التابعني أبو حممد سعيد بن املسيب –)3(

كان ابن عمر إذا استشكل عليه أمر قال: سلوا   ووعائشة وأم سلمة وغريهم، وعنه أخذ الزهري وربيعة وحيي بن سعيد وغريهم، 
يف خالفة  دو أيب بكر، ول ρ سعيد بن املسيب.وهو أفقه أهل احلجاز وأعلمهم باحلالل واحلرام وأحفظهم لقضاء رسول اهللا

  هـ وقيل هـ.93هـ، تويف رمحه اهللا باملدينة سنة 17هـ وقيل 15سنة  τعمر
)، ابن حبان، 308 - 301ص 6(جالتمهيد )،  ابن عبد الرب،61 - 59ص 4(جالجرح والتعديل الرازي،انظر ترمجته يف:

  ).274ص 4(جالثقات
  .بريوت ،اجليل ر، دا6ص 4ج ،موطأ مالك على يالزر قان حشر ، الزر قاين – )4(

  .168سبق خترجيه ص - )1(
  .66ص 21، جالمبسوط ،يالسر خس –)2(
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ن إ، و يلتفت إلــى اللفــظ الخــاص المحصــور فــي واقعــة معينــةال و ، بورود اللفظ العامورد: إن العبرة  

صــاحبه الــذي ال يغلــق الــرهن مــن «  :ρتفســير ســعيد إنمــا هــو اجتهــاد منــه، فــال حجــة فيــه، وقولــه 

  صريح في أن منفعته لراهنه،وقد يتعذر استيفاؤها مع الحبس. -)3(»رهنه، له غنمه وعليه غرمه 

نــه مــن ضــمان أنــه بــاق علــى ملكــه؛ ألن معنــاه أعلــى » الــرهن مــن راهنــه « فــي حــديث:  ةوال داللــ 
  ».وعليه غرمه« راهنه، بدليل: 

المــرتهن علــى مالــه، خشــية الجحــود  نثانيا: إن المقصود من شــرع الــرهن التوثيــق، واطمئنــا
ربمــا يهلــك فــي يــده، فيســقط  ذأو المطل، وفي دوام حبسه عند المــرتهن تفويــت لهــذا المقصــود، إ

   )4(.من الدين بقدره على ما هو الحكم عندكم، (الحنفية) فتكون اإلضاعة ال التوثيق

ثبتــت صــيانته حــق  ونوقش هذا الدليل بأن المــرتهن بمقتضــى مــا ثبــت لــه مــن يــد االســتيفاء،  
المرتهن عن الضياع، فلم يكن دوام حبسه تحت يده مفّوتا لما هو المقصود، بل محققا لــه، إذ أن 

  )5(.إليه رالهالك ليس بغالب، فال ينظ

: إن قصــرهم الوصــول إلــى الــدين علــى الحــبس تحــت يــد المــرتهن علــى هــذه المناقشــةورد   
بطريــق القضــاء، واإلشــهاد يمنــع مــن الجحــود  -ذرعنــد التعــ -ممنــوع، إذ يمكــن بيعــه والســتيفاء منــه

واإلنكار وكل ما رتبوه من المحظورات، مع أن في حبسه مراعاة لمصــلحة المــرتهن فقــط، وإضــرارا 

  . )6(»ال ضرر وال ضرار« نهى عن الضرار بقوله  ρ بالراهن، والنبي

عنــد تعيــين هــذا  إليــه، حجــة واهيــة، وهــذا إنمــا يكــون تواإلجابة بأن الهالك نادر، فال يلتف
  )7(.الطريق مثال، وإذ قد تبين انه غير متعين، فسلوك طريق مقطوع بعد ضرره أولى

                                                           
  168سبق خترجيه ص–)3(
  .535ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجودوآخرون، - )4(
  .145ص 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  –)5(
  .167سبق خترجيه.ص–)6(
  536ص13، متكملة المجموع للنووي، شرح المهذبعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، - )7(
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ثالثـــا: إن فـــي دوام حبســـه تحـــت يـــد المـــرتهن، مـــع منـــع الـــراهن مـــن االنتفـــاع الـــذي يمكـــن 
المرهــون، تعطــيال للعــين التــي ينتفــع بهــا؛ وذلــك ألن المــرتهن أيضــا ممنــوع مــن   الحصول عليه مــن 

  ورد ى عمال الجاهلية التأفاع، والتعطيل للعين تسييب، وهو من االنت

ومــا   )1(﴾ َمــا َجَعــَل الّلــُه ِمــن َبِحيــَرٍة َوَال َســآئَِبٍة َوالَ َوِصــيَلٍة َوَال َحــامٍ ﴿  قــال تعــالى:الشــرع بتحريمها.
   كان ذلك إال من استمرار الحبس عند المرتهن، فال يصح أن يكون حكما للرهن.

لــدليل أن فــي دوام الحــبس تســييبا، ممتنــع، إذ الــراهن بعقــد الــرهن، وقــبض ونــوقش:  هــذا ا
المرتهن أصبح موفيا في حق الحبس، والمــرتهن صــار مســتوفيا هــذا الحــق، واإليفــاء واالســتيفاء مــن 
المنافع المقصودة من األحــوال، فــال تســييب، فصــح أن يكــون حبســه فــي يــد المــرتهن حقــا ثابتــا لــه 

  )2(.فوجب القول به

والحــبس الحكمــي كــاف لــه كمــا » لــه غنمــه وعليــه غرمــه« د: إن هــذا ال يتفــق والســنة: ور  
  أسلفنا.

  الترجيح ثالثا:  

الـــرأي األول أن أدلـــتهم أقـــوى، والتـــي اتضـــح مـــن خاللهـــا، ومـــن مناقشـــة أدلـــة لـــوحظ فـــي  
الشــافعية أن عقــد الـــرهن يكــون عـــديم الجــدوى إذا لـــم يكــن للمـــرتهن الحــق فـــي حــبس المرهـــون، 

  ن هذا الحق يستطيع الراهن إبطال مفعول هذا الرهن في أي وقت شاء.فبدو 

كــان المــرتهن فــي غنــى عنهــا. إذ   تواألهم من ذلك هو تجنب الدخول في مشاكل ومتاهــا  
بس المــرتهن خــالل مــدة األجــل يعتبــر ســياجا مــن األمــان يرتديــه المــرتهن ليصــون بــه حقــه مــن ححق 

  الضياع.

ــلحة جانـــب واحـــد وهـــو المـــرتهن، وألغـــى و المالحـــظ علـــى الـــرأي األول،    أنـــه راعـــى مصـ
  مصلحة الراهن في االستفادة من الرهن.

                                                           
  من سورة املائدة 103من اآلية  –)1(
  .145ص 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  - )2(
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وفي المقابل نجد أن الشافعية لم يلغوا الحبس مطلقــا، بــل اعتبــروا نــوع الحــبس الموجــود.   
هو حبس حكمي للرهن، هذا من جهة، ومــن جهــة ثانيــة أن ال يكــون االنتفــاع إال فــي الشــيء الــذي 

  النتفاع، كما ألزموا باإلشهاد عند استرجاع الرهن من طرف الراهن.ال يستهلك با

وبهــذا العمــل تتحقــق مصــلحة المــرتهن فــي االطمئنــان مــن الحصــول علــى حقــه يــوم حلــول  
األداء، ومصلحة الراهن في االستفادة من الشيء المرهون، علما أنه لو لم يكن محتاج إلــى المــال 

ه؟ ثــم مصــلحة االئتمــان بشــكل عــام، فــال تتعطــل أمــوال مكــان ليرتــب حــق علــى الشــيء الــذي يملكــ
  وأصاحبها في حاجة إليها.

إن مسلك االتجاه الثاني في عدم حبس المرهــون عــن صــاحبه، راعــى المصــلحة المتعديــة.   
وهــو عــين مــا تقصــد إليــه أحكــام الشــريعة اإلســـالمية فــي توســيع دائــرة المصــلحة. وهــي أحــد أهـــم 

  ألخذ بالمصلحة، كونها متعدية، وغير قاصرة.مقاصد الشريعة اإلسالمية في ا

  الفرع الثاني: ا	نفاق على الرھن أو مئونة الرھن 

اتفق الفقهاء على أن تبعات الرهن تقع على الراهن؛ ألن الشارع قد جعل الغنم و الغرم   
نمه و ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غ«:ρ  و لقوله )1(»الغنم بالغرم  «للرهن          

  .)2(»عليه غرمه 

  واختلفوا في نوع النفقة الواجبة على الراهن.

إلى القول أن جميع  )3(فذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية
ال يغلق «نفقات أو تبعات الرهن على الراهن، سواء نفقات اإلبقاء، أو الحفظ للحديث السابق: 

                                                           
  .208، صهالقواعد الفقهية بين األصالة والتوجي. وحممد بكر إمساعيل، 136، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  - )1(
  .168سبق خترجيه.ص –)2(
تكملة عادل أمحد عبد املوجود، و .1163ص 2، ج، المعونة على مذهب عالم المدينةالقاضي عبد الوهاب البغدادي -)3(

.ابن 430ص  4ج  الشرح الكبير،مع المغنى  و ابن قدامة،  .670 - 669ص 13م ،المجموع للنووي، شرح المهذب
  .371ص 6، جالمحلى باآلثار حزم،
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و كل إنفاق من غرمه؛ وألن نفقة  )4(»له غنمه و عليه غرمه الراهن من صاحبه الذي رهنه،
  المملوك على مالكه.

فقال المالكية إذا لم ينفق الراهن، و أحتاج الرهن إلى نفقة. كإصالح عقار أو غيره. أنفق 
   )5(.ينافي ذمتهديرجع بجميع ما أنفق على الراهن، و تكون و المرتهن بما يحفظ الرهن و يبقيه، 

  .)6(»ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، ولو لم يأذن : « قال خليلّ   

ومعناه أن على المرتهن أن يرجع على الراهن، بما أنفقه على الشيء المرهون، ولو لم     
  يأذن له الراهن في ذلك؛ ألن غلته للراهن ومن له الغلة وجبت عليه النفقة.

لى المرهون، ما لم يكن غائبا ر القاضي الراهن على النفقة عبأما الشافعية فيقولون:  يج
فإن القاضي يمّونه من مال الرهن إن كان نائباً، أو يبيع جزءًا من الرهن، أو يأمر  و إالأو معسرًا.

  )7(.ذمة الراهن يالمرتهن باإلنفاق عليه، و يكون دينا ف

وعلى الراهن مؤنة الرهن، وأجرة اإلسطبل، وعلف الدابة، « ما نصه: شرح الوجيز جاء في 
  .)8(»حقي األشجار، ومؤنة الجذاذ من خاص ماله على األصوس

وفحوى القول أن جميع نفقات الرهن التي يحتاجها من نفقة، وكسوة، وعلف الدابة، 
  القطع وغيرها على مالك الشيء المرهون. أيوسقي األشجار ومؤنة الجذاذ 

ئذان الرهن يرجع بأقل نفق المرتهن على الرهن و تعذر عليه استاإذا  فيقولون: أما الحنابلة
   )9(.ما أنفقه فعالً مالمبلغين نفقة المثل، 

  .)1(»ه وأجرة مخزنه، ورده من إباقه على مالكهتومؤن« وجاء في منتهى اإلرادات: 
                                                           

  .168سبق خترجيه.ص –)4(
  .386ص  3، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،   –)5(
  .199، صمختصر خليلخليل بن إسحاق،  –)6(
  .28ص 2، جاإل شراف على مذاهب أهل العلمإبراهيم،  نحممد ب ربك والنيسابوري، أب –)7(
  .504ص 4، جرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرالعزيز شالقاسم عبد الكرمي بن حممد،  و، أبالقز ويين - )8(
  430ص  4ج  الشرح الكبير، معالمغنى  ابن قدامة، - )9(
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: فقــالوا تــوزع النفقــة علــى الــراهن فيخــتص بكــل مــا يحتــاج إليــه الــرهن مــن تفصــيل لحنفيةول
  ئما.النفقات اْلُمْصِلَحة للمرهون، وتبقيه قا

أما المرتهن فباعتباره مكلفا بحفظ الرهن، فجميع نفقات الحفظ تقع عليــه؛ ألن حبســه لــه 
  )2(.فلزمه توابعه

  الفرع الثالث: ا�نتفاع بالرھن

ال يجوز تعطيل منفعة الرهن؛ ألنه تضييع للمال، و إهداره، و إنما يجب اإلفادة منه أثناء  
  فترة الرهن.

عــين الــرهن، ومنافعــه ملــك للــراهن، وأن للمــرتهن إذا حــل  ال خــالف بــين الفقهــاء علــى أن 
  أجل الوفاء له حق استيفاء دينه من ثمن المرهون، إذا تعذر الوفاء على الراهن.

كمــا لــم يختلــف الفقهــاء علــى أنــه ال يحــل للمــرتهن أن ينتفــع بشــيء مــن المرهــون، إذا لــم 
   )3(.الحا للخدمةيأذن له الراهن، ولم يكن المرهون مركوبا أو محلوبا، أو ص

لكـــن ثمـــة خـــالف وقـــع بـــين الفقهـــاء فـــي حكـــم انتفـــاع المـــرتهن مـــن المرهـــون، إذا أذن لـــه 
الـــراهن مطلقـــا ســـواء، أكـــان المرهـــون مركوبـــا أو محلوبـــا، أو صـــالحا للخدمـــة. أو لـــم يكـــن كـــذلك، 

  وبدون عوض.

ــــا  ـــرتهن باالنتفـ ـــأذن للمــ ــ ــــم ي ــــا إذا لـ ــــوا فيمـ ــــا اختلفـ ـــــدر عكمـ ــــون مـــــن حيـــــوان ال أو ، والمرهـ
  )4(.المركوب

آراء الفقهــاء المجتهــدين فــي هــاتين المســألتين علــى بــين البحث، والمقارنة  سيكونوعليه  
  التوالي:

                                                                                                                                                                      
 1، جمنتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتابن النجار، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي،  –)1(

  288ص
   .151ص  6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  - )2(
  .451 -450ص  4ج  الشرح الكبير، معالمغنى  ابن قدامة، - )3(
  .452ص  4ج  ،المرجع السابق ابن قدامة، - )4(
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  : انتفاع المرتھن من المرھون بناء على إذن الراھن7أو

اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم انتفـــاع المـــرتهن مـــن المرهـــون، إذا أذن لـــه الـــراهن علـــى أقـــوال   
  ثالث.

  القول األول:  

دم الجـــواز مطلقـــا: ســـواء أكـــان قـــد اشـــترط االنتفـــاع فـــي صـــلب العقـــد، وصـــيغته، أم ال، عـــ  
  )5(.للحنفية لوسواء أكان الدين ناشئا عن قرض، أم غيره، وهو قو 

  القول الثاني:

ترط شـــاالجـــواز مطلقـــا. ســـواء أكـــان الـــدين ناشـــئا عـــن قـــرض، أم غيـــره، وســـواء أكـــان قـــد  
  )1(.للحنفية -آخر قوالوهو  -النتفاع في صلب العقد، أم الا

  القول الثالث:

كــان الــرهن بــدين ناشــئ عــن قــرض، والجــواز إذا كــان بــدين عــن معاوضــة    اعــدم الجــواز، إذ  
          بشرطين:.كعقد البيع

  األول: أن يشترط االنتفاع في صلب العقد، مقترنا به.  

  الثاني: أن تكون المنفعة معلومة بتحديد مدتها.  

  )4(.وهو قول الشافعي )3(،والحنابلة )2(،وهو رأي المالكية  

                                                           
 10ج رد المحتار على الدر المختار،. وابن عابدين، 145ص 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  - )5(

  .86 - 85ص
  .96ص 4، جالهدايةاملرغناين،  –)1(
  .378ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلدسوقي، ا –)2(
  .  431ص 4، جالشرح الكبيرمع المغني ابن قدامة،  - )3(
  .194- 193ص 3، جألمالشافعي, ا - )4(
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ــة المجتهـــد:  والجمهـــور علـــى أن لـــيس للمـــرتهن أن ينتفـــع بشـــيء مـــن « يقـــول ابـــن رشـــد فـــي بدايـ
  )5(»الرهن

ال يجـــوز شـــرط منفعـــة الـــرهن للمـــرتهن، إال بشـــرطين: أن : « هوجـــاء فـــي الشـــرح الكبيـــر أنـــ  
  .)6(»يكون في عقد معاوضة، ال عقد قرض، وأن تكون معينة

ينــافي  هفإن شرط في الرهن، أن ينتفع به المرتهن، فالشرط فاسد؛ ألنــ« اء في المغني: وج  
    .)7(»مقتضى الرهن

  أدلة الرأي األول: في عدم الجواز مطلقا، ووجه االستدالل منها

ال يغلــق الــرهن مــن « قــال: ρ اســتدلوا بالحــديث الــذي رواه ســعيد بــن المســيب أن النبــي   
  .)8(»هراهنه له غنمه وعليه غرم

صــرح فــي أن نمــاء الــرهن، ومنافعــه وزوائــده، ملــك للــراهن علــى قــد  ووجــه االســتدالل: أنــه
وانتفــاع المــرتهن بمــال » له غنمه وعليــه غرمــه« سبيل الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور 

الــرهن، وبــدون عــوض ربــا محــض؛ ألنــه فضــل خــال عــن عــوض، وحرمــة الربــا مــن حقــوق اهللا تعــالى 
  .الشرعيونظامه 

اإلذن بــه، أو التعامــل فيــه،  وواإلذن ال يحل الحرام، بــل ال يجــوز االتفــاق علــى تحليلــه، أ 
، فبطل اإلذن للمناقضة، والباطل ال أثر له شرعا، ومن ثم ال يحــل للمــرتهن هواإلذن بالربا مناقض ل

   )9(.أن ينتفع بشيء من المرهون، ولو أذن له الراهن

نتفــاع بملــك الغيــر هــو رضــا المالــك، وطيــب نفســه، واختيــاره إذا ســلمنا أن منــاط حــل اال  
والظــاهر أن الــراهن إنمــا أذن تحــت ضــغط االضــطرار  -فــي حقيقــة األمــر –الحــر، لكــن األذن هنــا 

                                                           
  .224- 223ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،  –)5(
  .378ص 3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  –)6(
  .  431ص 4، جالشرح الكبيرمع المغني ابن قدامة،  - )7(
  .168سبق خترجيه.ص –)8(
  .473- 472ص 2، جبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهحممد فتحي الدريين،  –)9(
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والحاجــة، وإنــه يعلــم أنــه لــو لــم يــأذن للمــرتهن باالنتفــاع، لمــا رضــي بتأجيــل الــدين، أو بــاإلقراض، 
  ، وهو الرضا الحر.لعدم تحقق مناط الحل )1(فتعين المنع

وبنــاء علــى مــا تقــدم، إن النفــع الزائــد دون عــوض، قرينــة علــى إرادة االســتغالل، والباعــث   
  على الربا.وهذا ال يجوز.

  أدلة الرأي الثاني:  القائلين بالجواز ووجوه االستدالل بها

  استدلوا بالكتاب، والسنة، والقياس.  

ــــالى:﴿ -1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــه تعـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاب فقولــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــا الكتـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  9:��8#1ִ678أمــــ

;<=4֠>?1, �,��2��,"( tL 

�,@�RaYP�9�� +(U��u"���#J nY3i2v�F 

sH4w��3��11!F xL!�  #J ;y�(U�� 

zi����64� ��� G{,���� *+(U'4^� ﴾)2( .  

  .)3(»نفس منه  بال يحل مال امرئ مسلم إال بطي:« ρوأما السنة فلقوله  -2

د جعــل منــاط انتقــال وجــه االســتدالل: باآليــة الكريمــة والحــديث الشــريف، أن اهللا تعــالى قــ
الملكيــة، وحــل االنتفــاع بمــال الغيــر، هــو الرضــا واالختيــار الحــر، بتفــويض مــن الشــارع نفســه، وقــد 
وجد المقتضى وانتفى المانع، فيحل للمرتهن االنتفاع، وال فرق بين أن يكون الرهن بدين قرض أو 

  )4(.غيره

                                                           
  . 86ص 10، جرد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينوابن عابدين،  - )1(
  من سورة النساء 29من اآلية –)2(
سننه عن حيي بن سعيد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، وقال فيه احلافظ ابن حجر: وفيه يف  البيهقياحلديث أخرجه  –)3(

 6، جالبيهقي نسن احلارث بن حممد الفهري وهو جمهول، وفيه أيضا داوود ابن الزبرقان وهو مرتوك احلديث.  البيهقي،
  .46 - 45ص 3، جالحبير صتلخي .و ابن حجر،100 - 97ص

  .96ص 4ج ،الهداية املرغناين، –)4(
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ال الغيــر بإذنــه جــائز إجماعــا، فكــذلك بم هاستدلوا بالقياس على األجنبي غير المرتهن، فانتفاع -3
  )5(.المرتهن

قــد جعلـــت هـــذا اإلذن الصــادر عـــن الـــراهن  رعلـــى هـــذا الــرأي، أن قرينـــة االضـــطرا ذيؤخــو   
حكمي صــوريا، ال ينبــئ عــن اختيــار حــر، بــل يــدل علــى إرادة االســتغالل مــن جانــب المــرتهن غالبــا، 

فــرق بــين ديْــن وديْــن، مــادام قــد اتحــد  وكما أسلف الذكر إن كل قرض جر نفعا فهو منهي عنــه، وال
  أثر ظرف االضطرار، ومناط األحكام هي اآلثار والمآالت.

ولوجود المانع، وهو االضطرار، فقد انتفــى المقتضــى، وهــو المنــاط، فــانتفى الحكــم، وهــو   
  . وهذا هو الذي يتفق وروح الشريعة اإلسالمية.ةاإلباح

فارق؛ ألن شبهة الربا قائمــة فــي جانــب المــرتهن، وأما استداللهم بالقياس، فهو قياس مع ال  
ألنــه جــاء فــي مقابلــة نــص، إذ ورد  ؛إلى أن هذا القيــاس فاســد االعتبــار ةأكثر منه في غيره. باإلضاف

  النهي عن القرض الذي يجر نفعا.

والحــديث صــريح فــي اعتبــار المنفعــة الزائــدة الخاليــة عــن عــوض علــة التحــريم؛ ألنهــا قرينــة   
ســـتغالل (الربـــا)، وال يصـــرف عـــن حقيقـــة هـــذه اإلرادة، بـــل وحقيقـــة الربـــا تغيـــر صـــفة علـــى إرادة اال

  منشئه؛ أي كونه ناتج عن قرض أو عوض، إذ العبرة بالحقائق والمآالت.

ألنــه تــواتر معنــى إذ روي مــن  ؛على أن تضعيف هذا الحديث من قبل المجيــزين ال يفيــدهم  
مــل بــه الصــحابة، والســلف الصــالح، دون نكيــر نــه قــد عأعدة طرق يقوي بعضها بعضا، فضــال عــن 

  .)2(، وذلك كاف لصحة االحتجاج به، والعمل بمقتضاه)1(ن إجماعا لزوميااحد، فكأمن 

  أدلة الرأي الثالث: القائلين بالتفصيل ووجه االستدالل

                                                           
  .474ص 2ج بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،، حممد فتحي الدر يين - )5(
هو اإلمجاع الذي حيكم العقل بوقوعه نتيجة لعرف التعامل مبوضوع اإلمجاع، إذ مل يصرحوا حبجية هذا  اإلجماع اللزومي، –)1(

، هذا اإلمجاع عقال ولزوما. حممد فتحي الدر يينكاف يف استخالص   - دون القول–احلديث قوال، فجريان العمل باحلديث 
  .476 - 475ص 2ج بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،

  .476ص 2، جالمرجع السابق، حممد فتحي الدر يين - )2(
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اســتدل أصــحاب هــذا الــرأي مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة علــى عــدم جــواز االنتفــاع   
لــرهن بــدين ناشــئ عــن قــرض، و بجــواز االنتفــاع إذا كــان ناشــئ عــن عــوض، بشــرط تعيــين إذا كــان ا

  مدته.

  استدلوا بالسنة، والمعقول. 

كــل قــرض جــر منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه : « ρالســنة:  للحــديث الــذي روي عــن النبــي   
  )3(»الربا

وانتفــاع  وجه االستدالل: أفاد الحديث أن كل نفع مترتب على القرض فهو ربا منهــي عنــه،
  المرتهن بالرهن، إذا كان بدين قرض هو زيادة خالية عن عوض فيكون ربا.

  )4(.حجة حإن هذا الحديث قد ضعفه علماء الحديث من جهة سنده فال يصل  

واستدلوا على جواز االنتفاع مــن المرهــون إن لــم يكــن بــدين قــرض بالحــديث الســابق، فــإن   
رض إذا جــر نفعــا فإنــه ال يكــون ربــا، ومــن ثــم فــال يكــون مفهوم المخالفة للقرض فيه، يقتضي أن الق

  نفعه محرما.

إن االســـتدالل بمفهـــوم الحـــديث مـــردود؛ ألن الحـــديث ال مفهـــوم لـــه؛ وألنـــه خـــرج مخـــرج   
الغالــب، حيــث كــان الغالــب أن النــاس كــانوا يأخــذون الــرهن فــي مقابــل الــدين، وينتفعــون بــه فنهــى 

داه. ولو سلم أن له مفهوما فال حجة فيه؛ ألنــه مفهــوم الشارع عنه بخصوصه، وال ينفي الحكم ماع
  و مفهوم اللقب ال يحتج به على الراجح من أقوال العلماء. )1(اللقب،

                                                           
، عن عبد اهللا بن عيا ش، عن يزيد بن حبيب، عن أيب مرزوق النجييب عن فضالة بن البيهقي في سننهاحلديث أخرجه  –)3(

  : إنه صح وتبعه الغزايل.لإمام احلرمني، قا ند" موقوفا". وقال احلافظ: مل يصح فيه شيء، وإعبي
  .40ص3، جالحبير صتلخي ، وابن حجر،350ص 5، جسنن البيهقيالبيهقي، 

  هـ.1321املطبعة اخلريية،  .94ص 2، جالجامع الصغيرالسيوطي،  - )4(
اسم العلم نفي حكمه املذكور عما عداه، وقد مثل اآلمدي لألول  هو داللة منطوق اسم اجلنس، أو مفهوم اللقب: - )1(

للثاين بقوله: زيد قائم. فإذا قلنا مبفهوم اللقب فما عدا األصناف الستة اليت تناوهلا  وحبديث األصناف الستة يف حترمي الربا، 
 ا الدقاق من الشافعية وبعض احلنابلة، أماحلديث ال تعد أصناف ربوية. وما عدا زيدا فهو غري قائم، ومل يقل ذا املفهوم غري
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واســتداللهم علــى تقييــد االنتفــاع مــن المرهــون أن يكــون مشــروطا فــي العقــد، ويكــون محــددا بمــدة. 
  بما يلي:

  المعقول:

ي صــلب العقــد كــان بيعــا، وإجــارة وهــو جــائز؛ إن االنتفــاع مــن المرهــون إذا كــان مشــروطا فــ  
ألن االنتفــاع حينئــذ يكــون باإلجــارة ال القــرض، فتكــون المنفعــة جــزءا مــن الــثمن، فتنتفــي شــبهة الربــا 

  )2(.الذي هو مناط التحريم، وتعيين المدة يخرج من الجهالة المفسدة

د اإلجـــارة؛ إن الشـــرط الـــذي تقيـــدوا بـــه ال يحمـــيهم مـــن الوقـــوع فـــي المحظـــور، وهـــو فســـا  
  لجهالة األجرة، وفساد البيع لجهالة الثمن، إذ الدين أصبح أجرة وثمنا على الشيوع.

  الترجيح

والـــراجح مـــن هـــذه المـــذاهب الـــرأي القائـــل بعـــدم الجـــواز االنتفـــاع بـــالرهن بـــدون عـــوض،  
م بإطالق، ولو بإذن الراهن، سواء كان الدين عــن قــرض أم غيــره، وســواء كــان مشــروطا فــي العقــد، أ

  الحقا له، لوحدة العلة التي تقتضي وحدة الحكم.

ال يمكــن نقضــها. إذ تقــوم أساســا علــى الحقــائق، ال علــى  ىوذلك لقوة أدلــة هــذا الــرأي التــ
مقــررة أحكامهــا علــى مــا تبــين  الظــواهر واالفتراضــات، واألمــور بمقاصــدها، وإنمــا األعمــال بالنيــات.

  )3(.مدى مطابقة ذلك لمقاصد المشرع في التشريعمن حقيقة إرادة المتعاقدين، وداللة العرف، و 

                                                                                                                                                                      

,  والغزايل، 117ص1، ماإلحكام في أصول األحكاماجلمهور فهم على خالف ذلك.ينظر: اآلمدي، 
  .265،صالمستصفى

  .275ص 2، جالفواكه الدوانيالنفراوي،  –)2(
مدى انتفاع الراهن من عنوان: و حبث ب 479ص 2، جبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، حممد فتحي الدر يين- )3(

، الباحث:عبد امللك عبد العلي كاموي، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، السنة التاسعة، العدد الثالث والثالثون المرهون
  .173هـ.ص1317
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  : انتفاع المرتھن من المرھون بدون إذن الراھناثاني

ثــار الخــالف بــين الفقهــاء فــي حكــم انتفــاع المــرتهن مــن المرهــون، إذا كــان المرهــون ممــا 
 الــراهن للمــرتهن فــي يمكــن االنتفــاع بــه، بــأن كــان مركوبــا، أو محلوبــا، أو صــالحا للخدمــة لــم يــأذن

  االنتفاع به. 

   وللفقهاء في ذلك اتجاهات أربع. 

  االتجاه األول:

يــرى مــن ذهــب إليــه أنــه ال يحــل مطلقــا، بــدون إذن الــراهن، ســواء أكــان االنتفــاع، لتعنــت 
غائبا، سواء أكان االنتفاع بقدر النفقــة، أم كــان  مبدون عذر، سواء أكان حاضر، أ هالراهن، وامتناع

  زائدا عنها.

    )1(.في إحدى روايته ابن حنبلذا الحنفية، والمالكية، و الشافعية، و وقد ذهب إلى ه

  االتجاه الثاني: 

ويتقاصــان، ومــا كــان   )2(المرهــون، تحريــا للعــدل ةجواز االنتفاع، بشرط أن يكون بقدر نفق
  )3(.زائدا فهو حق للراهن، سواء أكان بسب امتناع الراهن، وتعنته، أم ال. وهو مذهب الحنفية

  الثالث:  االتجاه

  يحل االنتفاع لكن بشرطين:

  أن يكون االنتفاع بقدر النفقة دون زيادة، ويتقاصان، والزيادة حق للراهن. -1
أن يتعــذر الحصــول علــى اإلذن أو النفقــة مــن مالكهــا الــراهن، المتناعــه وتعنتــه، أمــا إذا  -2

لــذلك. وهــذا الشــرط هــو فيصــل التفرقــة بــين هــذا  بلــم يتعــذر، فــال يحــل، إذ المــو جــ
                                                           

.و اخلرشي، 22ص 5، جمواهب الجليل.و احلطاب، 146ص 6ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساين،  - )1(
 4، جالمغني مع الشرح الكبير.وابن قدامة، 155ص 3، جاألم.و الشافعي، 238ص 5، جر خليلشرح مختص

  .432ص
  .432ص 4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  - )2(
  .433ص 4، جالمرجع السابقابن قدامة،  - )3(
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  )4(.لرأي وسابقها
  ال يحل االنتفاع إال بشرطين. االتجاه الرابع:

  أن يكون المرهون من الحيوان الدر، والركوب دون سواهما. -1
  أن يمتنع الراهن عن اإلنفاق. -2

بين النفقة، والمنفعة، فيحــل مهمــا بلــغ مقــدار المنفعــة، دون مقاصــة. وهــو  يوال يشترط التساو 
  ي سابقيه، بعدم اشتراط التساوي.يخالف هذا الرأ )5(.مذهب ابن حزم

  والخالف الجدير بالعناية هو: هل للراهن االنتفاع بالمرهون من غير إذن المرتهن أوال؟ 

  بالكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول. اأدلة الجمهور. استدلو  االتجاه األول:

ــَنُكْم بِاْلَباِطــِل ِإال َأن ُكُلواْ أَ ا آَمنُــواْ َال تَــءيَــا أَيـَهــا الــِذيَن  ﴿الكتاب: قــال تعــالى:  ْمــَواَلُكْم بـَيـْ

  .)6(﴾َتُكوَن ِجتَاَرًة َعن تـَرَاٍض منُكْم 

إن هــذا االنتفــاع بنمــاء ملــك الغيــر، وزوائــده دون إذنــه، وعمــوم  مــن اآليــة. وجــه االســتدالل
  اآلية الكريمة شامل له، حكمه التحريم.

غنمــه وعليــه  ههن مــن صــاحبه الــذي رهنــه، لــال يغلــق الــر « فــي الــرهن خاصــة:   ρفلقولــه  الســنة:
  )1(»غرمه

 -ومنـــه المنـــافع -وجـــه االســـتدالل مـــن الحـــديث أن المرهـــون حـــق مقصـــور علـــى المالـــك
بــإطالق، دون فصــل بــين مــا إذا كــان المرهــون حيوانــا للــدر، أو للركــوب، أو غيــر ذلــك، ومــن ثــم ال 

   )2(.يجوز للمرتهن أن ينتفع بملك غيره دون إذنه

                                                           
  .484ص 2، جبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، حممد فتحي الدر يين - )4(
  .367ص 6، جالمحلى باآلثارحزم، ابن  –)5(
  من سورة النساء 29من اآلية –)6(
  .168سبق خترجيه.ص  –)1(
  .183ص 3، جاألمالشافعي،  –)2(
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  القول:  نوقش هذا 

ــي وقفــــه، ورفعــــه-1 وهــــو مــــع هــــذا  )3(أن هــــذا الحــــديث اختلــــف فــــي وصــــله وإرســــاله، وفــ
الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا، ولــبن الــدر يشــرب « االختالف ال يقوى على معارضة حديث:

  .)4(»بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

  وأجيب عنه: 

الثقـــة، وهـــي مقبولـــة. واالخـــتالف فيهـــا ال يمنـــع مـــن صـــحة إن الوصـــل، والرفـــع زيـــادة مـــن 
  )5(.االحتجاج بالحديث

وأجيب كــذلك عــن اإلرســال، بأنــه مــن مراســيل ســعيد بــن المســيب، وهــي مقبولــة؛ ألنــه بعــد 
إال عــن الثقــات. فضــال عــن أن الحــديث  لالبحث والتنقيب تبين أنها كلهــا مســانيد، إذ كــان ال يرســ

   )6(بعضا. روي من عدة طرق يقوي بعضها

وإنمــا مــن هــي مــن كــالم ســعيد بــن  ρليست من كــالم النبــي  »له غنمه وعليه غرمه«عبارة:  -2
  المسيب 

  )8(في مراسيله )7(نقلها عنه الزهري، وذكره أبو داوود

  أجيب عنه: 

                                                           
  .433ص  4، جالكبير حالشر مع المغني ابن قدامة،  - )3(
 3، جلبخاريصحيح ا. ρاحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، من حديث زكريا عن الشعيب، عن أيب هريرة، عن النيب  –)4(

  . باب: الرهن مركوب وحملوب.125 - 124ص
  .265ص 5، جنيل األوطارالشوكاين،  –)5(
)6(

  .235 - 234ص 5، جالمرجع السابقالشوكاين،  - 
السنة مقدم احلفاظ  خهـ، شي202 ةهو أبو داوود السجستاين سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األزدي، ولد سن- )7(

لسي، وابن املديين وغريهم، روى عنه الرتمذي وابنه أبو بكر، له من التوليف الناسخ و املنسوخ وكتاب روى عن أيب الوليد الطيا
) و 266 - 265ص 1، (جطبقات الحفاظهـ. ينظر ترمجته يف: السيوطي، 275القدر واملراسيل والسنن، تويف رمحه اهللا سنة

  ).  103ص 1، (جطبقات المحدثينالذهيب، 
)8(

  هـ .1408، 1، حتقيق شعيب األرنؤط، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط171، صألبي داوود لاسيالمر أبو داوود،  - 
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  )2(.ذكره عن الزهري مرفوعا، ومعمر أثبت الناس في الزهري )1(بأن معمرا

سعيد فإنها ال تفيد فــي االســتدالل؛ ألن المســتدل يكفيــه  وعلى فرض تسليم أنها من كالم
  .)3(»الرهن من راهنه :« ρإلثبات مذهبه بهذا الحديث قول رسول اهللا 

  أما القياس:

فالمرهون ملك الراهن كغير المرهون، فكما ال يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء غير مرهون  
ال فرق، لعموم األدلة التــي تحــرم االنتفــاع  المرهون، إذ فكذلكمن ملك الراهن دون إذنه إجماعا، 

  )4(.بملك الغير بدون إذنه بإطالق، مرهونا كان، أم غير مرهونا

  ونوقش هذا:

الظهــر يركــب بنفقتــه إذا  : «  ρ  بــأن هــذا القيــاس فاســد؛ ألنــه فــي مقابلــة الــنص، وهــو قولــه
  . )5(»كان مرهونا

  بقدر النفقة) أدلة الرأي الثاني ( حل االنتفاع االتجاه الثاني: 

  استدلوا بالسنة والقياس

  السنة: 

                                                           
اإلسالم، وعن  بن نضلة بن نافع القرشي العدوى، أسلم وهاجر اهلجرتني، قال ابن سعد: كان قدمي هو معمر بن عبد اهللا –)1(

 ةاإلصابليت جيلس إليها عامل السوق. ابن حجر، طلحة: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطع معمر داره اليت بالسوق، وهي ا
  .)449- 448ص 3، (جفي تمييز الصحابة

  هـ.1393املكتبة السلفية،  ،321ص  4، جنصب الراية في تخريج أحاديث الهديةالزيلعي،  - )2(
  .168سبق خترجيه، ص - )3(
   .432ص  4، جالكبير حالشر  المغني معابن قدامة،  - )4(
  178سبق خترجيه –)5(
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الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا، ولــبن الــدر يشــرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا : « ρقــال 
  .)6(»وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

  وجه االستدالل: 

أن الفاعــل متــيقن، وهــو المــرتهن؛ ألنــه  إن الفعلين، وإن وردا بصــيغة المبنــي للمجهــول، إال
يجوز أن يكون غير الراهن والمرتهن، لإلجماع، حيث ال يجوز ألحد أن ينتفــع بمــال أحــد مــن غيــر 
إذنــه، كمــا ال يجــوز أن يكــون مــرادا بــه الــراهن؛ ألن الحــديث جعــل الركــوب، والشــرب فــي مقابــل 
النفقة، وعوضا عنها، وذلك حق المرتهن، أما الراهن فلــه حــق الركــوب، والشــرب باعتبــاره مالكــا لــه 

  )7(.ي مقابل النفقة، وال عوض عنهاف

  ونوقش هذا بما يلي:

، أم المرتهن، وبالتالي فــال نمن له حق االنتفاع، أهو الراه يبين إن الحديث مجمل؛ ألنه لم -
  )1(حجة فيه

  وأجيب عنه:

بأنه ال إجمال في الحديث؛ ألنه جعل االنتفاع في مقابــل النفقــة، وعوضــا عنهــا، وال يكــون 
، أمــا الــراهن فــإن لــه حــق االنتفــاع بموجــب الملــك ال بطريــق المعاوضــة، وعلــى للمرتهنإالذلك 

  )2(.فرض إجمال الحديث فقد وردت روايات أخرى تبين هذا اإلجمال

كــل قــرض جــر منفعــة فهــو : « ρ هــذا الحــديث كــان قبــل تحــريم الربــا، ثــم نســخ بقــول النبــي -
  .)3(»وجه من وجوه الربا 

                                                           
)6(

  178سبق خترجيه. - 

  .265ص 5، جنيل األوطار.و الشوكاين، 432ص  4، جالشرح الكبيرمع  المغنيابن قدامة،  - )7(
  .529ص 1، جأحكام القرآناجلصاص،  –)1(
  .265ص 5، جنيل األوطارالشوكاين،  - )2(
  .175سبق خترجيه، ص –)3(

  .108ص 21، جالمبسوط، يالسر خس - 
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  أجيب عنه:

احتمالية؛ ألن النسخ ال يثبت بالجزم، تقــدم المنســوخ، وتــأخر الناســخ،  بأن دعوى النسخ هذه
  .وعدم إمكان الجمع بينهما، وهذا أمر متعذر لكون التاريخ مجهوال

أال ال « قــال:  ρرأى النبــي  )5(وهــو مــا رواه ابــن عمــر )4(هذا الحديث معارض بحديث آخــر - 3 
الــذي يوضــح أن الركــوب، ال يكــون إال بالنفقــة  فالحديث . )6( »حد ماشية امرئ بغير إذنه أيحلبن 

مبــيح، وهــذا الحــديث يحظــر، وعنــد التعــارض يقــدم المنــع علــى  ، وهــواالســتدالل لالــذي هــو محــ
  اإلباحة. 

  أجيب عنه:

بأنـــه يمكـــن فـــك التعـــارض بـــين الحـــديثين؛ ألن حـــديث ابـــن عمـــر عـــام، والحـــديث محـــل   
وضــع واحــد، يبنــى العــام علــى الخــاص؛ ألن االســتدالل خــاص، وألنــه: إذا اجتمــع عــام وخــاص فــي م

  )7(.الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما

  هذا الحديث مخالف لألصول الشرعية، والقياس من وجهين: -

  الوجه األول: 

ال يحــل مــال : «  ρوهــو ممنــوع لقولــه  هأنــه أبــاح لغيــر المالــك أن ينتفــع بملكــه بغيــر إذنــ
  امرئ مسلم إال 

                                                           
  .265ص 5ج ،نيل األوطارالشوكاين،  –)4(
هو الصحايب اجلليل أو عبد الرمحان عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي املدين، ولد قبل البعثة بسنة، وأسلم مع  –)5(

إن  «:ρيف الفتنة عن الناس، قال فيه النيب لأبيه وهو صغري، وكان من سادة الصحابة وفضالئهم، شديد املالزمة للسنة، واعتز 
أسد ابن اآلثري،)، 953- 950ص 3(جاالستيعابرمحه اهللا. ينظر ترمجته يف: 74،تويف مبكة سنة»عبد اهللا رجل صاحل

  )188 - 181ص 4(ج اإلصابة،ابن حجر )،241 - 236ص 3(جالغابة
. 64ص 2،ج صحيح البخارياحلديث أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.  –)6(

  .126 ص2، جوصحيح مسلم
  .265ص 5، جنيل األوطار الشوكاين، - )7(
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  .)1( »نفس منه  ببطي

  الوجه الثاني:

أنه جعــل الضــمان بالنفقــة، وهــذا مخــالف لألصــل فــي التضــمين، والــذي يقضــي بالمثــل فــي 
  )2(.المثلي، وبالقيمة في القيمي

  أجيب عنه:

ــة  ــأن مخالفـــة الحـــديث للقيـــاس ال يقـــدح فـــي االســـتدالل بـــه؛ ألن األئمـ ثبتـــوا كثيـــرا مـــن أبـ
  )3(.اس كاإلجارة، والسلماألحكام بالنصوص، وقالوا: إنها ثابتة على خالف القي

  القياس: 

اســتيفاء حقــه مــن نمــاء  هن نفقة الحيوان واجبة على الراهن، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنــإ
  الرهن، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك.

يهــا مــن غيــر نتهــا مــن مــال زوجهــا، عنــد امتناعــه عــن اإلنفــاق علو كمــا يجــوز للمــرأة أخــذ مؤ   
  إذنه، والنيابة عنه في اإلنفاق على نفسها. 

هــو مطلــق امتنــاع كــل مــن الــراهن، والــزوج عــن اإلنفــاق علــى  ،والمرأة نوالجامع بين المرته
ويأخــذ مقابلهــا مــن منفعتــه، كمــا  ،المرهون، والزوجة، فجاز للمرتهن أن ينفق على الحيوان المرهــون

  )4(.ال زوجها عند امتناعه عن اإلنفاق عليهايجوز للمرأة أن تنفق على نفسها من م

  : حل االنتفاع بقدر النفقة عدال، وبشرط تعنت الراهنالثاالتجاه الث

                                                           
  .174سبق خترجيه يف ص  –)1(
 داملثلي ما يوج«: 145، املادةشرح مجلة األحكام مدرر الحكا.وعلي حيدر، 266ص 5، جنيل األوطارالشوكاين،  - )2(

  » ط.مثله يف السوق بدون تفاوت يعتد به...أي أن املثلي يشرتط وجوده مثله يف السوق ال يف أيدي الناس فق
  »يف القيمة..اخل هلكن مع التفاوت املعتد ب دمثله يف السوق أو يوج دالقيمي ما ال يوج«: 146املادة  -   
  .266ص 5ر، جنيل األوطا، و الشوكاين، 37ص 2، جأعالم الموقعينابن قيم،  –)3(
  .433ص 4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  –)4(
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  .أدلة الرأي الثالث

من جواز انتفاع المرتهن من المرهون ركوبا، وحلبا فقــط،  -استدل هؤالء إلى ما ذهبوا إليه
  نتفاع في مقابل النفقة مهما كان قدرها. إذا امتنع الراهن عن اإلنفاق عليه، على أن يكون اال

  ، والسنة.باستدلوا بالكتا

  الكتاب:

ــَنُكْم بِاْلَباِطــِل ِإال أَن ا آَمنُــوْا الَ تَــءيَــا أَيـَهــا الــِذيَن  قــول اهللا عزوجــل: ﴿ - ُكُلواْ أَْمــَواَلُكْم بـَيـْ
  .)1(﴾ َتُكوَن ِجتََرًة َعن تـََراٍض منُكمْ 

َنُكم بِاْلَباِطلِ ا تَ َوالَ  وقوله تعالى:﴿ -   .)2(﴾ ُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

  السنة:

  .)3(»امرئ مسلم إال بطيب نفس مال ال يحل « قال:  ρمالك عن النبي  نعن أنس ب -

 .)4(» إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام « قال:  ρ عن النبيوروي  -

    وجه االستدالل:

لى أنه ال يحل ألحد أن ينتفع بمال غيره تدل ع ρفهذه النصوص من كتاب اهللا وسنة نبيه 
  بدون إذنه، وإال كان آكال له بالباطل.

«  :فالمرتهن ال يجوز له أن ينتفــع بــالمرهون بــدون إذن الــراهن، ولكــن قــد ورد حــديث هــو
فأفــاد جــوز انتفــاع المــرتهن مــن المرهــون ركوبــا، وحلبــا  . )5(» الظهر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا..

                                                           
  من سورة النساء 29من اآلية –)1(
  البقرة. ةمن سور  187من اآلية  –)2(
  .174سبق خترجيه، ص –)3(
احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه عن طريق عبد اهللا بن حممد، عن أيب عامر، عن حممد بن سرين، عن عبد الرمحان بن  - )4(

  .300ص 1ج صحيح البخاري:  ρأيب بكرة عن النيب
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لــراهن، ولــم يقيــد المنفعــة بمقــدار النفقــة، فاقتصــر الجــواز علــى مــورد الــنص، وبقــي مــن غيــر إذن ا
  )6(التحريم فيما عداه.

  ونوقش:  

.  قــد قيدتــه روايــة حمــاد بــن ســلمة )7(»الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا« ن حــديث: أب
  إذا : «)8(

  .)9(»العلف فهو رباارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن 

  على قدر النفقة يكون حراما، فالواجب تقييد حديث دفهذا صريح في االنتفاع، وما زا  

  أبي هريرة السابق بهذا الحديث.  

حل االنتفاع بحيوان الدر والركوب دون سواه، في مقابل النفقة بالغا مبلغ   :رابعاالتجاه ال
  الراهن.االنتفاع، دون تحري المساواة، بشرط امتناع 

  استدلوا بالسنة والقياس        أدلة الرأي الرابع -

  السنة: 

ال يغلق الرهن من راهنه، له غنمــه، وعليــه غرمــه « قال:  ρما رواه سعيد بن المسيب، أن النبي     
«)1(.  

                                                                                                                                                                      
  178سبق خترجيه، ص –)5(
  .370 - 369ص 6، جارالمحلى باآلثابن حزم،  –)6(
  .178سبق خترجيه، ص - )7(
هو أبو سلمة محاد بن سلمة بن دينار البصري، احلافظ الثقة كان إماما يف العربية، كثري العبادة والذكر، له تصانيف يف  –)8(

تذكرة  ،الذهيب)، و 142 - 140ص 3(ج الجرح والتعديل الرازي،هـ.  ينظر ترمجته يف: 167احلديث، تويف رمحه اهللا سنة 
  )202ص 1( ج الحفاظ

. رواية محاد أخرجها ابن حزم يف احمللى، عن محاد ابن سلمة، عن محاد بن أيب 144ص5، جفتح الباريابن حجر،  –)9(
زيادة من إبراهيم، وليس من قوله صلى  »فإن استفضل من اللنب... «سليمان، عن إبراهيم النخعي، وقال ابن حزم، إن عبارة:

  .367ص 6، جالمحلى باآلثارابن حزم، اهللا عليه وسلم. 
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الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولــبن الــدر يشــرب بنفقتــه «انه قال:  ρعن أبي هريرة عن النبي 
  .)2( »  كان مرهونا، وعلى الذي يركب، ويشرب النفقةإذا  

  وجه االستدالل:

الحــديث الثــاني يــدل علــى  إن الحديث األول يدل على أن جميــع منــافع الــرهن للــراهن. و
  أن للمرتهن أن ينتفع بالمرهون ركوبا، وحلبا في مقابل النفقة عليه.

عليــه، ولــم  قلــراهن باإلنفــاوجمعــا بــن الحــديثين، يحمــل الحــديث األول علــى مــا إذا قــام ا
  عن اإلنفاق على المرهون. عيمتنع عنه، ويحمل الثاني على ما إذا امتن

إذا ارتهــن « أمــا كــون النفقــة مقــدرا بقــدر النفقــة، نســتدل لــه بروايــة حمــاد بــن ســلمة وهــي: 
هــا التي بين في )3( »شاة شرب من لبنها بقدر علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا

    )4(.جواز االنتفاع من المرهون بقدر ما أنفق عليه من النفقة 

  القياس:

ــا فـــي معناهمـــا، فكمـــا جـــاز للمـــرتهن االنتفـــاع مـــن  إن االســـتخدام كالحلـــب، والركـــوب ومـ
  )5(.المرهون ركوبا، وحلبا، فكذلك يجوز له االنتفاع باالستخدام

  الترجيح:

هــو الــرأي القائــل بجــواز انتفــاع  -ةالعــرض والمناقشــ -والــذي يتضــح رجحانــه مــن خــالل 
المرتهن من المرهون إذا امتنع الراهن عن اإلنفــاق شــريطة أن يكــون االنتفــاع بقــدر النفقــة، وال يزيــد 

إليــه مــن نصــوص صــحيحة وصــريحة. ولموافقتــه مــع مبــادئ الشــريعة  اعليهــا وذلــك لقــوة مــا اســتندو 

                                                                                                                                                                      
  .168سبق خترجيه، ص –)1(
  .178سبق خترجيه، ص - )2(
  .182سبق خترجيه، ص - )3(
  .433ص 4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  –)4(
  .433ص 4، جالمغني مع الشرح الكبير. ابن قدامة، 532ص 1، جأحكام القرآناجلصاص،  –)5(
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الضــياع، ولمــا فيــه مــن صــيانة الحقــوق  العامــة التــي تقضــي بالمحافظــة علــى األمــوال، وصــيانتها مــن
  لكل من الراهن والمرتهن.

علما أنه إذا كان المرهون مما يحتاج إلى النفقة، وامتنــع الــراهن عــن اإلنفــاق عليــه، فيجــوز   
للمـــرتهن أن ينتفـــع بهـــا بقـــدر مـــا ينفـــق عليـــه. أمـــا إذا كـــان الـــرهن ممـــا ال يحتـــاج إلـــى النفقـــة كالـــدار 

الحاسب اآللي ونحوه. فال يجوز للمرتهن أن ينتفع بــه؛ ألنــه يأخــذ حقــه  واألرض، والسيارة، وجهاز 
وأســاس هــذا، األحاديــث الســالف ذكرهــا، حيــث قيــدت ، اكامال ويبقى االنتفاع بدون مقابل وهو ربــ

هــذه النصــوص انتفــاع المــرتهن بشــرط اإلنفــاق عليــه إذا كــان يحتــاج إلــى نفقــة، وامتنــع الــراهن مــن 
  .تهن االنتفاع بالشيء المرهون شريطة اإلنفاق عليهاإلنفاق عليه فيبيح للمر 

ــوب  ــألة المركــ ــر مســ ــه، فــــي غيــ ــالمرهون متفــــق عليــ ــة: إن التحــــريم مــــن االنتفــــاع بــ والخالصــ
  على خالفه. ءوالمحلوب، أما فيها فقد قيل بالحل، لكن جمهور الفقها

ن القــرض أما الــدار واألرض المرهونــة ليســت كــالحيوان فــال تقــاس عليــه، وال يجــوز أن يكــو   
  على رهنها، سببا في االنتفاع بها اتفاقا.

  ضمان ھ�ك الرھن في الشريعة ا�س�ميةالمطلب الثالث:   

وكيف اعتبروا يد المرتهن على الرهن هل هي يد  اختلف الفقهاء في تضمين الرهن
  ضمان، أم يد أمانة؟  فنتج عن هذه المسألة رأيان: األول للحنفية، والثاني للجمهور.

   القائلون بالضمان ا2ول:ع الفر

المال المرهون، ويد استيفاء، أو ضمان  نقال الحنفية أن يد المرتهن يد أمانة، بالنظر لعي
  بالنسبة لمالية المرهون فيما يقابل الدين من مالية الرهن. ومعنى هذا: 
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يد  هلك الرهن في امن مالية الرهن تعتبر يد ضمان، أو استيفاء، فإذ نأن ما يقابل الدي
المرتهن كان مستوفيا من دينه هذا المقدار، وكان محتسب من ضمانه، وأما ما زاد من قيمة الرهن 

   )1(.على الدين فهو أمانة، يهلك هالك األمانة

         

  

  

  

  

  . أي يهلك بمارهن فيه.  )1(»الرهن بما فيه«واستدلوا: بحديث 

ذهب « للمرتهن:  ρفقال رسول اهللا وما روي أن رجال رهن فرسا، فنفق(مات) في يده،       
  )2(»حقك 

ومعناه إذا اشتبهت قيمته بعد  )3(»فهو بما فيه الرهن إذا ُعمي« وقد عمل الحنفية بالحديث: 
  هالكه، بأن قال كل:ال أدري كم كانت قيمته، ضمن بما فيه من الدين. 

                                                           
  .94ص 10، جتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينرد المحابن عابدين،  –)1(
  .140ص7 ج، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي،  

  .154ص 4، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعو الكاساين، 
عن محيد عن يف "سننه" حدثنا حممد بن خملد ثنا امحد بن غلب ثنا عبد الكرمي بن روح عن هشام بن زياد  رواه الدار قطين –)1(

: هذا ال يثبت عن محيد، ومن بينه وبني شيخنا كلهم انس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "الرهن مبا فيه" قال الدار قطين
ضعفاء، وأخرجه عن إمساعيل بن أمية ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن انس مرفوعا حنوه، مث قال: وهذا باطل، ومحاد وقتادة 

  حلديث.وإمساعيل هذا يضعف ا
  قال ابن القطان: مرسل صحيح.

قلت: بل ليس صحيح فلعله خفي على ابن القطان تدليس الوليد، وهو تدليس التسوية، أو لعله اغرت بتصرحيه بالسماع من 
ي، . و الزيلع473ص 12، جالبناية شرح الهدايةاألوزعي، ومل ينتبه للعنعنة بني األوزعي وعطاء، واهللا أعلم. بدر الدين العيين، 

  .173، صمراسيله. وأبو داوود يف 322- 321ص 4جنصب الراية
  )321ص 4ج نصب الراية. و( الزيلعي، 172رواه أبو داوود يف مراسيله، وهو مرسل وضعيف، ص –)2(
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  الفرع الثاني: القائلون بعدم الضمان

إال بالتعدي أو التقصير، وال يسقط  نى الرهن يد أمانة، فال يضمقال الجمهور أن يد المرتهن عل
   )4(شيء من الدين بهالك الرهن.

إال أن المالكية بالرغم من قولهم بأن يد المرتهن يد أمانة استحسنوا تضمين المرتهن عند 
 وضمنه مرتهن؛ إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة« خليل:مختصر  وجود التهمة جاء في

    .)5(»بكحرقه،... وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بال دلة

ومما يفصح عنه هذا النص إذا كان الرهن مما يغاب عليه، ويمكن إخفاؤه كالحلي، 
والثياب والكتب، ونحوه مما يمكن إخفاءه وكتمه، إذا كان المرهون بيد المرتهن، ال بيد عدل، 

  من المرتهن.ضمنه المرتهن. ولم تقم البينة على تلفه بال تعد، وال إهمال

و الظاهر أن معيار الحفظ في هذه الحالة هو معيار شخصي، ينظر فيه إلى عناية 
الشخص المعتاد، حيث أن المرتهن ملتزم بحفظ الشيء المرهون بدرجة تماثل حفظه 

لماله.ويمكن أن نضع حدا أدنى من العناية لحفظ الشيء المرهون، ويكون مناطه العرف، وهو ما 
   )6(ستتبع القول بأنها عناية الرجل المعتاد.ي

أما إذا كان المرهون مماال يغاب عليه كالعقار والحيوان، أو كان الرهن بيد أمين، أو قامت بينة 
  )1( على تلفه بال تعد، وال تقصير من المرتهن فال يضمن المرتهن عند هالكه.

ال يغلق الرهن من «بي هريرة: واستدل الجمهور على كون يد المرتهن يد أمانة: حديث أ   
  .)2(»صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه 

                                                                                                                                                                      
  .185سبق خترجيه، ص –)3(
،دار البيارق بريوت، لبنان، 72، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، صضمان المنافعإبراهيم فاضل الّدبوا،  –)4(

  م.1997- هـ1،1417،عمان، األردن، طردار عما
  . 200، صخليل رمختصخليل ابن إسحاق،    –)5(
 إلتزام المرتهن بحفظ الشيء المرهون واستثماره في الفقه اإلسالمي والقانونعبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري،  –)6(

  م.1994هرة، ، دار النهضة العربية،القا10- 8املدين، ص
  .8ص 4، جعلى موطأ اإلمام مالك يشرح الزر قان، الزر قاين –)1(
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جعل غرم الرهن ومنه هالكه على الراهن، وإنما يكون  ρوجه االستدالل: أن النبي  و 
غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ ألن عليه قضاء دين المرتهن. أما إذا هلك مضمونا، فإن غرمه على 

والقاعدة في هذا أن الرهن إذا كان بيد المرتهن  بل الرهن.المرتهن، حيث سقط حقه مقا
  )3( فالضمان عليه، إال إذا أتلف أو أهمل.

وصف الوثيقة منتفيا على  نكا  ثم إن الرهن وثيقة بالدين، فال يجوز أن يسقط الدين بهالكه، وإال
يع بالنسبة كما أن وجود المرهون في يد المرتهن حدث برضا الراهن، فمثله مثل الود الرهن.
  واهللا أعلم. ويده يد أمانة. ،للمودع

  الترجيح: الفرع الثالث: 

ال تنهض لالحتجاج بها أمام قوة أدلة الجمهور.وبالتالي  ،يالحظ أن أدلة األحناف ضعيفة
   فيرجح

  .نالمرتهن ال يضمأن ذهب إليه الجمهور من  ما

  خ�صة ومقارنةالمطلب الرابع: 

القانون، والفقه بالنســبة للعــين المرهونــة أنهــا مخصصــة لصــالح الــدائن مما سبق إن نظرة  يتبين ل -
إلزامــه بحفــظ الشــيء  بالمــرتهن. فهــي كوديعــة فــي يــد المــرتهن فــي الفقــه اإلســالمي، ممــا يســتوج

  المرهون على النحو الذي أفصحت عنه نصوص الفقه اإلسالمي.

وجب القــانون فــي الــرهن ونفس االلتزام يقع علــى الــراهن فــي القــانون الوضــعي، بحيــث يســت  
ن يمتنــع عــن كــل عمــل يــنقص مــن الضــمان، ســواء أالرســمي علــى الــراهن أن يحــافظ علــى الــرهن، و 

  ، أو مادي وفق ما صرحت به نصوص القانون المدني.يكان قانونأ

يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي على أن الرهن محبوســا لصــالح الــدائن المــرتهن. وتتضــح صــورة  -
ة الــرهن لــدى المــرتهن فــي الفقــه اإلســالمي، عنــد الشــافعية الــذين يقولــون بعــدم بقــاء عــدم بقــاء حيــاز 

                                                                                                                                                                      
  .168سبق خترجيه، ص –)2(
  .1064ص 4(بني القوانني الوضعية املدنية والتشريع اإلسالمي)مالمقارنات التشريعية سيد عبد اهللا علي حسني،  –)3(
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الــرهن محبوســا لــدى المــرتهن، ويمكــن للــراهن اســترداده مــن أجــل االنتفــاع بــه، دون أن تنفــي عنــه 
  صفة الرهن، وتبقى العين محملة بالحق.

المــرتهن، وبقــاء وهــو عــين مــا بــه الــرهن الرســمي فــي القــانون، مــن عــدم الحيــازة مــن طــرف 
  الرهن عند مالكه محمال بالحقوق المترتبة عليه.

ممــا تقــدم ذكــره اتفــاق القــانون المــدني مــع مــا يــره إجمــاع الفقــه اإلســالمي، مــن تحمــل  يتبــين لــ -
المــدين الــراهن للنفقــات الالزمــة لبقــاء الشــيء المرهــون، وتتحــد نظــرة القــانون المــدني مــع مــا ذهــب 

الــرهن للنفقــات الالزمــة لحفــظ الشــيء  بمــن تحمــل صــاح ،اإلســالمية إليــه جمهــور فقهــاء الشــريعة
  علقة بذات الشيء المرهون، إن كان فيها كفاية لذلك. تالمرهون. علما أن هاته النفقات م

وهــو مــا يخــول الــدائن المــرتهن األولويــة فــي الوفــاء بقيمتهــا انتهــاء، وإن كــان ملتزمــا ببــذل 
  الشيء المرهون، وصيانة له من التلف. تلك النفقات ابتدًأ حفاظا على بقاء 

ن لــــم يكــــن قــــد ألــــزم الــــراهن إوأمــــا بخصــــوص النفقــــات الكماليــــة فــــإن التقنــــين المــــدني، و   
بــالتعويض عنهــا إال أنــه قــد خولــه الحــق فــي اســتبقائها، مقابــل قيمتهــا مســتحقة اإلزالــة، علــى النحــو 

  الذي أشرت إليه من قبل.

إال أنــه يمكـــن  فقــات الكماليـــة، وال لجهــة تحملهـــا.مــع أن الفقــه اإلســـالمي لــم يتعـــرض للن  
نــه قــد قضــى بعــدم تحمــل أالقول بأن الفقــه اإلســالمي ال يجيــز تحمــل المــدين الــراهن لهــا. بحســب 

المدين الراهن لقيمة النفقات النافعة.  فأولى أن يقال بمثل ذلك بالنسبة للنفقات الكمالية ،ولعلــى 
 تفالنفقات الكمالية تكون مــن التزامــا ،نفقة الواجبة للرهنما ذهب إليه األحناف في تقسيم نوع ال

  المرتهن.

يتفق القانون المدني مع جانب من الفقه اإلسالمي( الحنفية ورأي للمالكية) حول تحمل الدائن  -
  المرتهن لتبعة هالك الرهن.

 مــع أن القــانون المــدني يــرى قيمــة الشــيء المرهــون حالــة هالكــه، وفقــا لقيمتــه يــوم الحكــم  
بالــدعوى وفقــا للقواعــد العامــة، إال أن الفقــه اإلســالمي قــد انقســم إلــى اتجــاهين إزاء ذلــك، إذ يــرى 
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جانب منه وجوب الحكم وفقا للقيمة يوم الهالك، في حــين يــرى جانــب آخــر وجــوب الحكــم وفقــا 
  للقيمة يوم القبض.

المي إزاء حــق وفضال عما تقدم: فــإن القــانون المــدني يتفــق مــع مــا يــراه جمهــور الفقــه اإلســ  
، وذلــك تأسيســا علــى أن يــده نالــدائن المــرتهن فــي نفــي االدعــاء بتفريطــه فــي حفــظ الشــيء المرهــو 

  على الشيء المرهون، هي يد أمانة، ال يد ضمان.

ويتفــق القــانون المــدني مــع الفقــه اإلســالمي، فــي انتقــال الحــق فــي الــرهن آنئــذ مــن الشــيء   
  المرهون إلى قيمته في تلك الحالة.

يتفـــق القـــانون المـــدني، مـــع بعـــض االتجاهـــات فـــي الفقـــه اإلســـالمي، حـــول اســـتثمار الشـــيء  قـــد -
مخــالف لــرأي جمهــور فقهــاء الشــريعة اإلســالمية فــي هــذا  وهــو ،المرهــون مــن قبــل الــدائن المــرتهن

  الصدد.

مـــع أن االتجـــاه الشـــرعي مـــن بعـــض فقهـــاء الشـــريعة اإلســـالمية، بوجـــوب اســـتثمار الشـــيء   
كانــت أن هــذا األخيــر يعتبــر نائبــا عــن المــدين الــراهن، ســواء أو  .لــدائن المــرتهنالمرهــون مــن قبــل ا

تلـــك النيابـــة اتفاقيـــة، أو كانـــت نيابـــة شـــرعية. إال أن فقـــه القـــانون الوضـــعي يعتبـــر الـــراهن هـــو مالـــك 
والتـــزام الـــراهن بقيامـــه علـــى الـــرهن بكـــل مـــا يبقيـــه قائمـــا، هـــو مـــن ضـــمن الجـــزاء  ،الشـــيء المرهـــون

  ء الرهن في حوزته.الكافي؛ لبقا

ولقد اتفــق القــانون المــدني، مــع إجمــاع الفقــه اإلســالمي حــول ملكيــة المــدين الــراهن لثمــار   
مدى جواز تملك الدائن المــرتهن، لثمــار  لالشيء المرهون، مع أن الفقه اإلسالمي قد اختلف حو 

  الشيء المرهون بمقتضى إذن الراهن، والراجح من األقوال هو ما يراه المانعون.

وبـــدا واضـــح أن القـــانون المـــدني، متفـــق مـــع الفقـــه اإلســـالمي مـــن ســـريان الـــرهن إلـــى ثمـــار 
الشيء المرهون، لكونها تابعة للرهن، والشك أن التابع يأخذ حكــم األصــل، بغــض النظــر عــن كــون 

  تلك الثمار متصلة بالشيء المرهون، أو منفصلة عنه.
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اهن إذ فـــرط فـــي المحافظـــة علـــى الـــرهن كمـــا ذهـــب القـــانون المـــدني، بتوقيـــع جـــزاءات علـــى الـــر   -
شـــريطة أن يكـــون جســـيما، ونفـــس المبـــدأ أخـــذ بـــه جانـــب مـــن الفقـــه اإلســـالمي، مـــن ضـــرورة توقيـــع 

  الجزاء على تفريط الدائن المرتهن في الشيء المرهون.

وقد تجد في أحكام الرهن في الشــريعة اإلســالمية، مــن تقريــر بعــض الحقــوق علــى الــراهن،   
عــدم التمييــز بــين  لــىن، فــي حفــظ الــرهن، وصــيانته، واســتثماره، ولعلــى مــرده إوأخــرى علــى المــرته

  الحقوق الشخصية، والعينية في الفقه اإلسالمي.كما هو مصاغ في القانون.
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  خاتمة البحث

    

بعد أن أنهيت دراسة موضوع "َقاِعــَدُة َعــَدمِ  اْلِحَيــازَِة ِفــي الــرْهِن الرْســِمي" فــي كــل مــن الشــريعة اإلســالمية، 
والتجـــاري، توصـــلت بحمـــد اهللا تعــالى وتوفيقـــه إلـــى النتـــائج  يوالقــانون الجزائـــري، الســـيما القـــانون المــدن

  اآلتية:

نسانية، بــل كــان موجــودا ته، وبدايته كمعاملة من المعامالت اإلإن الرهن ليس حديثا في نشأ -1  
التــاريخ المختلفــة، علــى تبــاين فــي كيفيــة األخــذ بــه، وجــاء اإلســالم بتعاليمــه الربانيــة فوضــع لــه فــي أطــوار  

  األسس الصحيحة واألحكام الخالدة، وأسسه على منهجه الرباني الفريد.

 سالمية، على أن القبض شرط فــي عقــد الــرهن، لكــنهماتفق جمهور الفقهاء في الشريعة اإل  -2   
عنــد األئمــة الثالثــة: أبــو حنيفــة، والشــافعي، وأحمــد.  اختلفوا بعد ذلــك فــي نــوع الشــرط. فهــو شــرط لــزوم

  شرط تمام عند مالك، ورأي عند أحمد. –القبض  –بينما 

فــي عقــد  ةردوالمالحــظ أن مصــطلح القــبض الــوارد فــي الــنص القرآنــي، و مصــطلح الحيــازة الــوا  
  في القانون الوضعي، شيء واحد.  نالره

ففي العقــار يتحقــق قبضــه بالّتخليــة  بحسب نوعه، والعرف المتعارف عليه.ويتحقق قبض الشيء   
بينه وبين مرتهنه، وذلك عن طريق االستيالء المــادي عنــد الضــرورة (عنــد حلــول ميعــاد الــدين). أمــا قــبض 

وأمــا  فيكــون بالــذهاب إليــه ومشــاهدته.كان غائبا عــن مجلــس العقــد،   المنقول فيكون بتناوله أو نقله، وإن
ْين، وإن لــم اإليصال المكتــوب فيــه الــدّ  وإذا كان المقبوض دينا في الذمة، فتكون حيازته بحيازة الوثيقة أ

  اإلشهاد عليه.ب يكن للدْين إيصال، اكتفى

عن عقــد الــرهن، يتفــق عليــه ، والقانون المدني، شخص أجنبي يإن العدل في الفقه اإلسالم -3  
ــيء المرهـــون عنـــدهالـــدائن المـــرتهن، والمـــدين الـــ ــه وإدارتـــه  راهن، وذلـــك بوضـــع الشـ ــي يتـــولى حفظـ ، كـ

  مقابل أجر يحصل عليه، وقد يقوم بهذا العمل متطوعا. نيابة عنهماواستغالله،
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ع نتيجــة التســا وذلــك  ،فــي هــذا العصــربوضــوح  أهميــة وضــع الــرهن علــى يــد " عــدل"  تجلــى  -  
إمكانية رهن العين ألكثر من دائن. ممــا جعــل نطاق المعامالت، وتشعبها خاصة في مجال الرهن، ومدى 

  كي يتولى حفظه.عنده  يوضع الشيء المرهون حيث   وجود العدل أمر ضروري

  ولحيازة العدل مزايا متعددة منها: -  

  تسقط على المرتهن عبء إدارة المرهون، وصيانته.أنها  -أ

  نيابة العدل عن الجميع في الحيازة. رهن الشيء لعدة دائنين، باعتبار لكما تسه  -ب

إن مســألة الــرهن الرســمي، وجــدت قبــوال لــدى الفقهــاء المعاصــرين فــي الشــريعة اإلســالمية،  -5  
ويعتبــر مثلــه حيث أصل لها على المذهب المالكي، القائل إن القبض، أو الحيازة في الــرهن شــرط تمــام، 

، وتترتــب عليــه جميــع آثــاره، بمجــرد اإليجــاب والقبــول، وعلــى هــذا ينعقــد الرهنلك أن ذ مثل عقد البيع.
  األساس فالرهن الرسمي مقبول.

ويتبادر من القبض الوارد في اآليــة الكريمــة، أن الغــرض منــه تــأمين الــدائن المــرتهن، وإلقــاء الثقــة   
ليس من الفقه إهمال غرض النص و والطمأنينة لديه. فهذا المعنى هو ما يليق حمل تطبيق النص عليه، و 

  الوقوف عند حرفيته. 

، ومــا العقــدقــرر المشــرع القــانوني، أنــه علــى الــراهن فــي الــرهن الرســمي، أن يقــوم بــإجراء  – 6  
الــراهن بضــمان ســالمة الشــيء المرهــون الــذي هــو بحوزتــه، مــن تعرضــه  فيــه زمتــيلحقــه مــن تبعــات، كمــا يُل

هذا اإلجــراء فــي مقابــل بقــاء الشــيء المرهــون فــي يــد  ير. ويعدأو تعرض الغ –أي من نفسه  –الشخصي 
  .بمنافعهصاحبه وتمتعه 

إن واقعة استدامة الحبس للشيء المرهون لدى المرتهن، أو مــن ينــوب عنــه، مســألة خالفيــة  -7  
إلـــى اشـــتراط اســـتمرار الحـــبس،  ومالـــك وأحمـــد ةذهـــب أبـــو حنيفـــحيـــث بـــين فقهـــاء الشـــريعة اإلســـالمية. 

  ومالك شرط لصحة العقد، وقال أحمد بلزومه في عقد الرهن. ةحنيف واعتبره أبو
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مطلقــا: أي ال فــي الصــحة وال فــي  اأمــا الشــافعي، فيــرى أن اســتمرار حــبس المرهــون، لــيس شــرط  
اللــزوم، وللــراهن حــق االســترداد، ولــه أن ينتفــع بالشــيء المرهــون، إذا كــان ال يهلــك باالنتفــاع، ولــه وجــود 

  .ثالقائم بذاته كالعقار م

جعــل العقــار المرهــون بيــد وفــي القــانون ال تكــاد تجــد هــذه المســألة مطروحــة، فــالرهن الرســمي ي  
، ينتفع به، بجميع أوجه االنتفاع الممكنة، وتتفق هــذه النظــرة مــع وجهــة نظــر الشــافعية، فــي صاحبه إبتداء

  عدم استمرار الحبس، واالنتفاع بالشيء المرهون، من طرف الراهن.

القــانون والشــريعة كــل مــن يعتبر السجل العقاري، قائم مقام العدل في الرهن الحيــازي (فــي   – 8  
بمجــرد وضــع إشــارة الــرهن عليــه فــي  مية)؛ ألنه أغنى طرفي عقد الــرهن عــن قــبض الشــيء المرهــوناإلسال

  صحيفته من السجل العقاري، لمنع الراهن من التصرف فيه بأي تصرف يضر بمصلحة االئتمان.

ضع المشــرع القــانوني نســبة مئويــة مــن الفوائــد علــى الــدين المضــمون، وكــذا عوائــد الشــيء و  -9  
المرهون. وهو عين الربا المنهي عنه شرعا في الشريعة اإلسالمية، و ال ريب أن مسلك المشرع الوضعي 

ي قــد جــافى بيقــين مــا هــو مســلم بــه، مــن حرمــة الفوائــد الربويــة شــرعا، فضــال عــن مجافاتــه للــنص القــانون
ال يلتقيان في تصور، وال يتفقان في أســاس، وال يتوافقــان  ي، والنظام الربو ةاإلسالمي فالشريعة الدستوري.
  في نتيجة.

 قواعـــد الشـــريعة تفـــق مـــعن أحكـــام الـــرهن الرســـمي فـــي مجموعهـــا تأقـــول: إلـــذا حقيـــق علـــي أن   
  إال في مسألة الفائدة التي هي عين الربا. في الرهن. ةاإلسالمي

لمــا وضــع تلــك القواعــد فــي الــرهن، وفــرض قيــودا علــى بعــض تصــرفات أطــراف عقــد  اإلســالمو 
؛ ألن كــال ءالــرهن، كــان هدفــه أن يحمــي المصــلحة العامــة لألمــة، فضــال عــن المصــلحة الخاصــة للفــر قــا

ـــاة، واألهــــداف والغايـــات، ينــــاقض اآلخـــر تمــــام  النظـــامين ( اإلســـالمي والربــــوي) يقـــوم علــــى تصـــور للحي
  المناقضة. 

ـــي مـــن أهمهـــا وهـــذ   ـــى المعـــامالت، الت ــوانين إل ـــره مـــن القـ ـــين نظـــرة اإلســـالم، وغي ا هـــو الفـــارق ب
  المدينات، والتوثيقات.
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   أقترح التوصيات اآلتية: ختامالفي  و

تعتبــر مســـألة الفائــدة المقـــررة فــي الـــرهن الرســمي، منافيـــة ألحكــام الشـــريعة اإلســالمية، لـــذا  -1  
والتــي بتحــريم الفائــدة فــي جميــع أشــكالها وصــورها؛  أو النظــام، ويقضــىالحكــم هــذا  مــن يجــب أن يعــدل

ســالمية يعة اإلللتوافق  مع المبادئ الدســتورية التــي قــررت أن الشــر  ،في مواده صراحة ينص عليها القانون
  للتشريع.هي المصدر الرئيس 

 مــن أنــه أخــذ " أجنبــي"، وعلــى الــرغمإلى العدل كــان بصــورة عــابرة، وســماه  أشارإن القانون  -2  
أغلــب أحكــام الــرهن الحيــازي مــن الفقــه اإلســالمي، إال أنــه لــم يتعــرض إلــى أحكــام العــدل بشــكل يجلــي 

، أحكــام الفقــه االعتنــاء بتنظــيم هــذا األمــر علــى ضــوءالغمــوض عــن هــذه المســألة، لــذا كــان مــن الواجــب 
  هذا القصور في نصوص القانون المدني.لتالفي اإلسالمي، 

المنوط ببقاء الرهن في حيازة المدين الراهن، في الرهن الرسمي، قد يوقع إن حق التصرف  -3  
لــذلك المرتهن في مشقة وحرج كبيرين، مــن جــراء تصــرف الــراهن ببيــع الــرهن منجمــا علــى عــدة حــائزين، 

  .المرتهن مشقة تتبع المرهون مجزءا تجنب يتعين على المشرع أن يضبط هذا التصرف بنصوص صريحة

مما يتنافى مع خاصية السرعة التي تأخذ وقتا كبيرا،  ت إتمام عقد الرهن الرسميإن إجراءا - 4   
فــي المجــال القــانون التجــاري بمــا  هتخفيــف إجراءاتــلــذا كــان مــن الواجــب  يتميــز بهــا النشــاط التجــاري،
ــية. هـــي خصوصـــا وأن الـــرهن الرســـمي بـــدأت دائرتـــه تتســـع إلـــى المنقـــوالت، و  يتماشـــى مـــع تلـــك الخاصـ

  وسرعة االنتقال. ا التغيرالمعروف عنه
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علـــى ضـــرورة تقنـــين الشـــريعة اإلســـالمية، وذلـــك بتنســـيق الفقـــه اإلســـالمي، وحســـن  دأو أكـــ -5  
عرضه ليكون ميسور التناول؛ ألن كتب الفقه بحالتها هذه يشق التنقيب فيها على كثير من المتخصصــين 

  من علماء الشريعة اإلسالمية، بله غير المتخصصين. 

أن هــذه المــذكرة هــي بــاكورة الثمــرات التــي أجنيهــا، وهــا أنــا ذا أقــدمها إلــى القضــاة  وأخيرا أعتبر  
العدول، من أسرة العلم لمحكمتها، فإن وفقت في إخراجها، فــذلك فضــل اهللا ِيؤتيــه مــن يشــاء، وإن كــان 

  والكمال هللا تعالى وحده. رغير ذلك، فخطئي وتقصيري على نفسي، وما أنا إال بش
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  فهرس اآليات القرآنية 
  

 الصفحة رقم اآلية رؤوس اآليات السورة 

 البقرة

 

َنُكم بِاْلَباِطِل  ﴿ -172 188  ﴾َوَال تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ
179 

﴿  |?1,"# }~!3���8 

(���*3�8"# 

4]�c��!�"# 

;y��RִI*�R� ﴾  

245 37 

﴿� #��4
��U��1,"# 

�+R� � ��M!a�>Y�1  
﴾  

254  52  

 -275  ﴾الِذيَن يَْأُكُلوَن الربَا َال يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي ﴿
276  

19  

    275  ﴾َوَأَحل الّلُه اْلبـَْيَع َوَحرَم الربَا ﴿

﴿1ִ678#9:��8  
;<=4֠>?1, 

�,@��'��,"( ,�A!� 
B(C'�8,ִ.�� 

DE�=ִ.!F﴾ 

282 16-18  

 124 282 ﴾َأال تَـْرتَابُواْ  ...ِإَىل  ...ْكُتبُـْوُه َصِغرياً َوَال َتْسَأُمْواْ َأن تَ ﴿ 

 127 282 ﴾َواْسَتْشِهُدواْ َشِهيَدْيِن  ﴿
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 ﴿ !�"# $%�&'() 
������ ��
ִ� *+��"# 

�,#-./0�� 1234�֠) 
��ִ����� 

����������� � ﴾ 

283 13-
145-

12-16-
17- 18-

127  

 ﴿��ִ����� 

����������� � ﴾  

283 16-55-
56-

124-
127-
129-
130-
132-
163 

-13-16  283  ﴾فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاً فـَْليُـَؤد الِذي اْؤمتَُِن أََمانـََتهُ ﴿ 
124 

  23  37  ﴾ فـَتَـَقبـَلَها َربـَها ِبَقُبوٍل َحَسن ﴿  آل عمران 

 النساء

 

 -19 23  ﴾َورَبَائُِبُكُم الالِيت ِيف ُحُجورُِكم من نَسآِئُكُم الالِيت  ﴿

﴿ 1ִ678#9:��8 ;<=4֠>?1, 

�,��2��,"( tL �,@�RaYP�9�� 

+(U��u"���#J nY3i2v�F 

sH4w��3��11!F xL!�  #J 

;y�(U�� zi����64� ��� 

G{,���� *+(U'4^�  

29 171- 
174-
179  

 19 10  ﴾ِإن الِذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً ﴿

  املائدة

السورة          

  ﴾يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ َأْوُفواْ بِاْلُعُقودِ  ﴿

  اآليات  سرؤو 

1  

  رقم اآلية

129-
131  

الصفحة         
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  املائدة

  

﴿ �,��Q"#1ִR��"# 
����� !ST/���1, 

UV"���WX�1,"#﴾ 

2 19 

 ﴿1�� tHִRִI |?1, 

)�4� �i"T�4�#P tL"# 

���3_?1ִ� tL"# 

�9�,p4�"# tL"# g�֠�� �﴾ 

103 166 

 132 46 ﴾وعلى األعراف رجال  ﴿ األعراف

  23  80   ﴾َأْو آِوي ِإَىل رُْكٍن َشِديدٍ ﴿   هود

  

�8��y�Y�!3;﴿  التوبة"# 

*+�e".4.8#J � ﴾  

67  37  

 النور

 

ُلُغوا اْحلُُلمَ  َوالِذيَن ملَْ ﴿  26 58 ﴾ يـَبـْ

  26 59   ﴾َوِإَذا بـََلَغ اْألَْطَفاُل ِمنُكُم اْحلُُلمَ  ﴿

  132  1 ﴾َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفاً ﴿   املرسالت

يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  (  الزمر   37  67  ﴾ َواْألَْرُض مجَِ

ُهْم   ﴿  األحقاف   23  16  ﴾َأْحَسَن َما َعِمُلواأُْولَِئَك الِذيَن نـَتَـَقبُل َعنـْ

  3  21   ﴿ ُكل اْمِرٍئ ِمبَا َكَسَب َرِهٌني﴾  الطور

  الطالق

  

﴿  26  2  ﴾ فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهن  

  128    2  ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل منُكْم  ﴿
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  163-2  38  ﴾ُكل نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة   ﴿  املدثر
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  فهرس األحاديث واآلثار

  

 رقم الصفحة  الحديث الشريف

 21 اجتنبوا السبع املوبقات

 17--11-14 اشرتى من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعه 

 180-179 إذا ارن شاة شرب من لبنها بقدر علفها 

  40  إذا مسيت الكيل فكيله 

 182 إذا عمي الرهن فهو مبا فيه

 131 ان منافقا خالصاأربع من كن فيه ك

 177 أال ال حيلنب أحد ماشية امرئ بغري إذنه 

  15  إن النيب اشرتى طعاما من يهودي ورهنه درعه من حديد 

 179 إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام 

 17-14 ودرعه مرهونة عيد يهودي بثالثني صاعا من شعري  εتوىف رسول اهللا 

  11  يهودي بثالثني صاعا من شعري ودرعه مرهونة عيد εتوىف رسول اهللا 

 181 ذهب حقك 

  180  الرهن مبا فيه

 -168-160 الرهن من راهنه الذي رهنه 
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-176-175 الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 
179-182 

 127-55-18 كل شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو شرط باطل وإن كانت مائة شرط

 177-172 وجوه الربا كل قرض جر منفعة فهو وجه من 

  170 كل قرض جر نفعا فهو وجها من وجوه الربا 

 

  40  كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافا فنهانا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نبيعه

  

 166-164 ال ضرر وال ضرار 

  179-178  نفس منه بال حيل مال امرئ مسلم إال بطي

 171  ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيبة من نفسه

 172-171 ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيبة من نفسه

  -166-165 ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه

167-170-
180-181 
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  فهرس األعالم 
   

  الصفحة  اسم العلم

-128-45-39 أمحد أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املروزي السعداوي 
132-177                            

 26 أشهب بن عبد العزيز

 40 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القريشي األموي 

 182-17 أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم 

 40 الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي األندلسي

 130 اجلصاص أمحد بن علي أبو بكر الرازي 

 40 ابن حبيب أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطيب  

 177-128 ابن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد 

 153-47 أبو عبد اهللا  احلطاب هو حممد بن حممد بن عبد الرمحان 

  183-182 محاد بن سليمة أبو سلمة بن دينار 

-155-7-5 خليل بن إسحاق 
156-171-185 

 178 أبو دود السجستاين، سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األزدي

 173-152-129 ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد (احلفيد)

 128-58 -26 زفر بن اهلزيل بن قيس العبدري 
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  140  الزرقا، مصطفى أمحد

  179-178-168 الزهري عبد الرمحان أبو إبراهيم محيد بن عبد الرمحان 

 152 ابن أيب زيد القريواين أبو حممد عبد اهللا 

 44 سحنون عبد السالم بن حبيب التنوخي

-169-168  أبو حممد ،سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي املدين
173-178-
179-183  

 136 الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي 

 173-39 الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي القرشي 

 17 عائشة أم املؤمنني بنت أبوا بكر الصديق 

  19 ابن عباس عبد اهللا  

 

 40 أبو مروان بن سليمان السلمي القرطيب عبد امللك بن حبيب،

 7-5 عرفة، حممد بن حممد بن عرفة الورغمي أبو عبد اهللا  ابن

  165  عطاء، أبو حممد بن أيب رباح بن أسلم القرشي

  180  عبد الرمحان عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشيابن عمر، 

 43-26 ابن القاسم، عبد الرمحان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري 

  132 -6  أمحد بن مقدم بن نصر بن عبد اهللا املقدسي ابن قدامة، عبد اهللا بن

  139-136  القرايف، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس
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  19-17 -14  القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر

 152  ابن القصار، القاضي أبو احلسن علي بن أمحد املعروف 

  135  مد بن أيب بكر بن أيوب الزرعيمشس الدين أبو عبد اهللا حم اجلوزيةبن قيم ا

  

  138-132-131  الكاساين أبو بكر الكساين بن مسعود بن أمحد 

 58 إبن أيب ليلى،  أبو عيسى عبد الرمحان بن أيب ليلى يسار

- 39-31-30  مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي 
43-44-133-

134  

 179 ويمعمربن عبد اهللا بن نضلة بن نافع القرشي العد

 26 الغرناطي  ياملواق، عبد اهللا حممد بن حممد بن يوسف العبد وس

-176-168 أبو هريرة،  
180-182 

 140-142 وهبة الزحيلي 

 41 -26  أبو يوسف،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكويف
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 فهرس المواد القـانونية

  

  الصفحة  رقم المادة  طرف النص القانوني        القانون

  

  

  

  

  

ــانون  ـــــ ـــــ القـــ
  المدني

  102-98  899  إذا تسبب الراهن خبطئه يف هالك العقار املرهون

  48  109  إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل

  99  900  إذا هلك العقار املرهون أو تلف 

  82  778  ألرض اليت تتكون من طمي جيلبه النهر بطريقة تدرجيية ا

  92  165  االلتزام بنقل امللكية أو احلق العيين

  159  895  إن للراهن احلق يف إدارة العقار املرهون

  160  896  اإلجيار الصادر من الرهن ال ينفذ يف حق الدائن املرن

  113  908  حتسب مرتبة الرهن من وقت تقييده

  106  905  وشطبه وإلغائه  هتسري على إجراء القيد وجتديد

  103  906  تكون مصاريف القيد وجتديده وشطبه 

  162-159  888  مثلما يوقف هتوقف وتوزيع مثار العقار املرهون وإيراد

-49-15-10  948  الرهن احليازي عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو
52  

  15-9  882  ب الدائن حقا عينيا على عقارالرهن الرمسي عقد به يكس

  61  324  العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط 
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  683  غري أن املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه 

  

63  

  

  111  903/1  غري أنه جيوز بعد حلول الدين 

  32  884/2  يف كلتا احلالتني جيب أن يكون الراهن مالكا للعقار املرهون

  87  892  جزء من العقار أو العقارات املرهونة كل

  135 - 63  683  كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيه

  161  897  ال تكون املخالصة باألجرة مقدما ملدة ال تزيد على ثالثة

  104  793  ال تنقل امللكية واحلقوق العينية األخرى

  74-73-33  886  ال جيوز أن ينعقد الرهن إال على عقار ....

  117  911  ال جيوز للدائن املرن عند حلول أجل

  117  904/2  ال يصح التمسك جتاه الغري بتحويل حق مضمون

  88-83 -31  893  ال ينفصل الرهن عن الدين املضمون  

  

  

  34  949  ال يكون حمال للرهن احليازي إال ما ميكن بيعه استقالل  

  71-62-61  883  ال ينعقد الرهن إال بعقد رمسي 

  61  1031/1  ال ينعقد الرهن الرمسي إال إذا كان بورقة رمسية 

  49  835  من حاز بسند صحيح منقوال أو حقا عينا على املنقول أوسندا 

  31  383  الورقة الرمسية هي اليت يثبت فيها مواطن عام أو شخص
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  وتكون مصاريف العقد على الراهن إال إذا اتفق على غري ذلك 

  

883  

  

31-32-62-
71-103  

  101  898   ...يف حالة االستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل وله 

  84  912  وله يف هذه احلالة أن يرجع على املالك السابق 

  34  885  يبقى صحيحا ملصلحة الدائن املرن الرهن الصادر من املالك 

  107-15  120  يتقرر وجود االمتياز عن الرهن مبجرد قيده 

        97-15  97  السندات االمسية أو السندات ألمر بالطريقة اخلاصة يتم رهن

  

  35  59  يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادتيهما

  15  120  يثبت الرهن احليازي بعقد رمسي

  90 -79  886/2  جيب أن يكون العقار مما جيوز التعامل فيه  

  52  961/1  الرهون يف يد الدائن جيب لنفاذ الرهن أن الشيء 

  85-84  891  جيوز أن يرتتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط 

  117  911  جيوز للدائن املرن عند حلول أجل الدين

  145  894  جيوز للراهن أن يتصرف يف العقار املرهون 

  147- 114-82  887  يشمل الرهن ملحقات العقار املرهون اليت تعترب عقار

  111  903  كون باطال كل اتفاق جيعلي 
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- 101-94  898  يلتزم الراهن بضمان الرهن، وللدائن املرن 
148-  

  110-10  902  ميكن للدين بعد التنبيه على املدين بالوفاء، أن ينفذ حبقه

  77-52  951  ينبغي على الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الدائن 

القانون 
  التجاري

  77  119/2  افية الصادرة بعد الرهن والشاملة إن الشهادات اإلض

  

  95  127  على الدائن القائم باملالحقة أن ينذر مالك احملل 

  95  123/1  يف حالة نقل احملل التجاري تصبح الديون املقيدة

  76  119  ال جيوز أن يشمل الرهن احليازي للمحل التجاري

  76-15  118/1  جيوز الرهن احليازي للمحالت التجارية

ــانون  ـــــ ـــــ القـــ
  البحري

  64  57  تتبع الرهون البحرية السفينة املرهونة أو حصتها 

 107- 16 56 تعد السفن والعمارات البحرية األخرى

  78  56  فالسفن تقيد يف دفرت التسجيل

  64  57  جيب أن يكون الرهن البحري منشأ مبوجب عقد رمسي

  78  56  ميكن رهن السفينة عندما تكون قيد اإلنشاء

ــانون  ـــــ ـــــ ـــــ قـــــ
ــران  ـــــ ـــــ الطيــ

  المدني

  78  1  الرهن وكل حق آخر مشابه على طائرة ينشأ اتفاقا

  107  32  يقيد الرهن يف سجل ترقيم الطريان

ــانون  ـــــ ـــــ ـــــ   73  397/1  إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه قـــــ
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  97  167  376تطبق العقوبات املنصوص يف املادة   العقوبات

  96  376  ية أوراقا جتاريةكل من أختلس أو بدد بسوء ن

ــانون  ـــــ ـــــ ـــــ قـــــ
ــــــراءا اإلجــــ

 ت
  المدنية

  71  352  األحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية

  161  384  إذا مل تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل احلجز

  71  19  ختضع العقود بني األحياء يف شكلها لقانوين البلد 

  146  349   كل تصرف من املدين يف األموال احملجوز عليها يقع باطال

ــانون  ـــــ ـــــ ـــــ قـــــ
ــح  ـــــ ـــــ ـــــ مســـــ

   األراضي

  

  

  

  

ـــــيس  وتأســـــ
ــــجل  ـــــ الســــ

  العقاري

  104  16  إن العقود اإلدارية واالتفاقات اليت ترمي

ــانون  ـــــ ـــــ ـــــ قـــــ
  التوثيق

  62  05  يعد املوثق ضابط عمومي يتوىل حترير العقود
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  فھرس القواعد الفقھية

  

 رقم الصفحة القواعد الفقهية واألصولية 

 131 إن املعامالت طلق حىت يرد املنع 

  151  البدل له حكم المبدل

 167 -19 العربة بعموم الفظ ال خبصوص السبب 

 166-25 العربة يف العقود باملعاين ال باأللفاظ واملباين

 162 الغرم بالغنم 

  عها جاز رهنها كل عني جاز بي

 6 كل ما صح بيعه صح رهنه 

 25 من صح بيعه وشراءه صح رهنه وارانه
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ــ  القاعدة القانونية ــ ــ ــ ــ ــ الصــ
  فحة

»  18  »أتلف أو أمهل افالضمان عليه إال إذ نإذا كان الرهن بيد املر

6  
  84  »يرد إال على عقار إن الرهن الرمسي ال «
67  »حقوق االرتفاق والرهن وحق االمتياز على العقار مرتبطة بالعقار متام االرتباط «

-76-79  
11  »ند امللكيةس تقوالناملاحليازة يف  «

5  
  74  »الدائن املرن يتقدم يف استيفاء حقه من حمل الرهن «
  90  »املستقبلة ىال علإالرهن يكون على األمالك احلاضرة  «
  72  »سقوط الدين يؤدي إىل سقوط الرهن «
11  »الشكل خيضع لقانون حملل «

3  
ـــ ال « ـــة نظـــــري الـــــدين مــ ـــك العـــــني املرهونــ ـــى متلــ ــل جيـــــوز االتفـــــاق علــ ــل ومل يـــــف، بـــ ــاء األجـــ ىت جـــ

  »جيب أن يباع الرهن بطريق املزايدة العلنية
19

0  

ــا  « ــ ــ ـــمان إنقاصـــ ــ ــ ــتقص الضــ ــ ــ ــا النـــ ـــ ــ ــا أــ ـــ ــ ـــار طاملــ ــ ــ ــــة يف العقــ ــ ـــــرفات املاديـــ ــ ــري التصــ ــ ــ ـــــراهن أن جيـــ ــ للــ
  »الضمان إنقاصا كبريا

  

11

2  

  91  »وإن مل يؤده بيع الرهن، واستوىف الدائن حقه  «
    »ينتقل ول الراهن، وإال فالينتقل الرهن تبعا للدين بشرط قب «
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [1]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  المراجع  صادر والمقائمة قائمة

  : القرآن الكرمي، برواية ورش عن نافعأوال

  :كتب التفسير       ثانيا:

ــاص -1 ــان األندلســـــي  اجلصـــ ــر احملـــــيط ,أيب حيـــ ــن البحـــ ـــاد مـــ ــر املــ ـــلاحملقـــــق عمـــــر األســـــعد،  , النهـــ  ط:  بـــــريوت ،دار اجليــ
1416 -1995.  

  ، اجلصاصهـ)370(تالرازي،الرازي أمحد بن علي  رأبو بك

  بريوت  ،العريب بدار الكتا ،القران، القرانام أحك 

  عمر نالزخمشري حممد ب -2

  م1987-هـ1407: 3، رتبه وضبطه وصححه، مصطفى حسني أمحد، دار الكتاب العريب، بريوت طلكشافا  

   بسيد قط -3

  م.1992 -هـ1412:  17ط ،، دار الشروقفي ظالل القران

  هـ)125 0(تلشوكاينا الشوكاين حممد بن علي -4

  م           1996هـ 1416: 2، حتقيق يوسف غوش، دار املعرفة، بريوت لبنان طفتح القدير 

  )ـه564، (تابن العريب أيب بكر حممد بن عبد اهللا -5

  دار الفكر. ،، حتقيق علي حممد البجاويأحكام القران 

  )هـ761، (تالقرطيب حممد بن امحد األنصاري أبو عبد اهللا -6

حامــد عثمــان، دار  د، حممــو إبــراهيم احلفنــاوي، خــرج أحاديثــه د، حممــوضبطه وعلق عليــه ه، راجعحكام القرآنالجامع أل
  .م2002 -هـ1423القاهرة،  احلديث،

  هـ)772(ت ،ابن كثري أيب الفداء احلافظ ابن كثري -7 

    ، دار الفكر، بريوت لبنانتفسير القرآن العظيم 

  م8199-هـ  1418، 2ط الرياض، دار الفيحاء دمشق،السالم دار ، تفسير القرءان العظيم

Mis en forme : Police :(Par défaut)
AGA Arabesque, 16 pt, Gras,
Soulignement , Couleur de police :
Noir, Police de script complexe :Old
Antic Bold, 16 pt

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [2]

Mis en forme... [3]

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [4]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [5]

Mis en forme... [6]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [7]

Mis en forme... [8]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [9]

Mis en forme... [10]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [11]

Mis en forme... [12]

Mis en forme... [13]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [14]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [15]

Mis en forme : Centré

  حممد املكي الناصري -8 

  م.1985-هـ1405، 1لبنان، ط -، دار الغرب اإلسالمي، بريوتالتيسير في أحاديث التفسير 

  .(د.ت.ط) -9 

  حممد مجال الدين القامسي

، دارالســودالســود ،عيون  لمد باسضبطه وصححه وخرج أحاديثه وآيته حم حماسن التأويل، ىاملسم ،،تفسير القاسمي ،
      ردا

  .م1997-هـ1418: 1لبنان ط ت، بريو بريوتالعلمية،العلمية الكتب           

  م (د.ب).1981-هـ1401 ، ط: الفكردار ، تفسري الرازي ،الرازي فخر الدين

بـــريوت  ،الكتـــاب العـــريب دار ، رتبـــه وضـــبطه وصـــححه مصـــطفى حســـني أمحـــد،الكشـــاف  عمـــر نمحمـــد بـــ الزمخشــري
  : 3ط

  ،حممد سيد طنطاوي -10 م 1987-هـ1407                

  م1992-هـ1412، ةاملعارف، القاهر  ر، داالتفسير الوسيط للقرآن الكريم 

  حممود  نالنسفي عبد اهللا بن امحد ب -11

  م. 1982-هـ1402  ،، دار الكتاب العريب، بريوتالنسفي تفسير 

  

  -هـ1416: 2ط بريوت  لبنان ،دار املعرفة ، حتقيق يوسف غوش،القدير فتح  الشوكانيمحمد بنعلي  الشوكاني

  م           1996                   

  م. 1982-هـ1402 ط:  بريوت ،دار الكتاب العريب ،لنسفي تفسري محمود  ناحمد بعبد اهللا بن  النسفي

ــد ــ ــيد محمــ ــ ــا  رشــ ــ ــهير ب رضــ ــ ــيم الشــ ــ ــران الحكــ ــ ــارالقــ ــ ــير المنــ ــ ــة  ،تفســ ــ ــروت,دار المعرفــ ــ ــان   بيــ ــ ــ1414 لبنــ ــ ــ -هـ
  م(د.ط).1993

  م .1991-هـ1411ط:  بيروت  ،دار الجيل ، األحكام آيات تفسير  احمد محمد الحصري

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [16]

Mis en forme... [17]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [18]

Mis en forme... [19]

Mis en forme... [20]

Mis en forme... [21]

Mis en forme... [22]

Mis en forme... [23]

Mis en forme... [24]

Mis en forme... [25]

Mis en forme... [26]

Mis en forme... [27]

Mis en forme... [28]

Mis en forme... [29]

Mis en forme... [30]

Mis en forme... [31]

Mis en forme... [32]

Mis en forme... [33]

Mis en forme... [34]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [35]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [36]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [37]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [38]

Mis en forme... [39]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [40]

Mis en forme : Centré

، تحقيــق واختصــار محمــد علــي الصـــابوني   الطبــري رتفســي رجعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري مختصـــ أبــي الطبــري 
  صالح أحمد

  م .1987-هـ1408  :2ط الجزائر ،مكتبة رحاب رضا    

  م (د.ب).1992 -هـ1412  :17ط دار الشروق، ظالل القران يف بقطسيد 

  .(د.ب.ط.ت) دار الفكر   حتقيق علي حممد البجاوي ،أحكام القران بن عبد اهللا بكر  محمد أبي ابن العربي

  -1423، القاهرة  ثدار احلدي ،ن اجلامع ألحكام القرا  محمد بن احمد األنصاري أبو عبد اهللا القرطبي

  (د.ط).2002 ثالثا:

  النبوي الشريف وشروحه كتب الحديث

  )ـه840أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل الكتاين (ت -12

  هـ1403، 2، ط، حتقيق، حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية، بريوت مصباح الزجاجة

  هـ)241ت(أمحد بن حنبل الشيباين،  -13

  ، طبعة استانبول، تركيا.أحمد بن حنبل ممسند اإلما

  األلباين حممد ناصر الدين، -14

  :هـ.1405، 2، املكتب اإلسالمي، طفي تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل

  )هـ494، (تأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي لباجيا -15

  .م1984-هـ 1404، 4العريب، بريوت، ط ب، دار الكتاالمنتقى شرح موطأ مالك 

  )ـه256ت، (بن إبراهيم البخاري البخاري، حممد بن إمساعيل -16

  ، حممد اخلفاجي، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة.لحتقيق، حممود النووي، حممد أبو الفض صحيح البخاري،

  هـ.458، تالبيهقي، أبو بكر امحد بن احلسن بن علي -17

  ، دار الفكر، بريوت.السنن الكبرى

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [41]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [42]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [43]

Mis en forme... [44]

Mis en forme... [45]

Mis en forme... [46]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [47]

Mis en forme... [48]

Mis en forme... [49]

Mis en forme... [50]

Mis en forme... [51]

Mis en forme... [52]

Mis en forme... [53]

Mis en forme... [54]

Mis en forme... [55]

Mis en forme... [56]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [57]

Mis en forme... [58]

Mis en forme... [59]

Mis en forme... [60]

Mis en forme... [61]

Mis en forme... [62]

Mis en forme... [63]

Mis en forme... [64]

Mis en forme... [65]

Mis en forme... [66]

Mis en forme... [67]

Mis en forme... [68]

Mis en forme... [69]

Mis en forme... [70]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [71]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

   .)ـه054ت(، دحمم اهللاحلاكم النيسبوري أبو عبد  -18

  مكتبة النصر احلديثة، الرياض ،المستدرك على الصحيحين 

  )هـ852ت ، (شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد العسقالين، أبو الفضل حجرابن  -19

بــريوت  ،املعرفــة دار ،البخــاريالبخــاري  دار صــحيح  حالبــاري بشــر فــتح  العســقالين حجر امحد بن علي بن  ابن حجر
  لبنان.

  هـ.1384شركة الطباعة الفنية مبصر، ، تخليص الحبير 

20-   

   )هـ375، (تعلي بن عمر الدار قطين

 ،بتصـــحيحه، وتنســـيقه، وترقيمـــه، وحتقيقـــه. عبـــد اهللا هاشـــم ميـــاين املـــدين، دار احملاســـن القـــاهرة ، عـــىنســـنن الـــدار قطنـــي 
  م.1966-هـ1386

  )هـ275ت( أبو داوود سليمان بن األشعث السجستاين، -21

  ،م.1950 -هـ1369، 2، حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة، طق، حتقيسنن أبي داوود

  هـ1408، 1، طرنؤط، مؤسسة الرسالة، بريوتحتقيق شعيب األ ،ووداديب أل ليمراسال

   ،الزر قاينحممد  يسيد ،الزر قاين -22

  .اجليل بريوت ر، داموطأ مالك على يالزر قان حشر 

  )هـ762ت(حممد عبد اهللا بن يوسف ، مجال الدين أيب الزيلعي -23

  هـ.1393املكتبة السلفية،  ،حاديث الهديةألنصب الراية  

  )هـ911ت(, عبد الرمحان الدين السيوطي، جالل -24

  هـ.1321، املطبعة اخلريية، الجامع الصغير

  ـ)ه0125 (ت ،هـ1250حممد، تالشوكاين حممد بن علي  -25

  بريوت لبنان. ،الكتب العلميةدار  ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار

Mis en forme... [72]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [73]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [74]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [75]

Mis en forme... [76]

Mis en forme... [77]

Mis en forme... [78]

Mis en forme... [79]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [80]

Mis en forme... [81]

Mis en forme... [82]

Mis en forme... [83]

Mis en forme... [84]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [85]

Mis en forme... [86]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [87]

Mis en forme : Centré

  )هـ273ت( أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، -26

  ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى احلليب وشركاه حممود نصار احلليب.سنن ابن ماجه

  )هـ279ت( أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي، -27

  م.1966 -هـ1388، 2طبعة مصطفى احلليب، ط، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي، مسنن الترمذي

      )هـ179، (تمالك ابن أنس األصبحي أيب عبد اهللا -28

  دار القلم بريوت. ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،، رواية حممد بن احلسن الشيباينموطأ اإلمام مالك

  

  هـ.261، تسناحلاحلسن  النيسبوري أيبأبيالنيسبوري  احلجاج القشريي  مسلم بنبن مسلم  -29

   ،الكتاب اللبناين دار ،القاهرةالقاهرة  دار  ،الكتاب املصري دار ،مسلمدار  مسلم صحيح 

   .بريوت     

  

  .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم

  وت .بري  العريبالكتاب  دار  املستدرك على الصحيحني أبو عبد اهللا  الحاكم النيسبوري

   د اهللا هاشم مياين املدين داربتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه  عب عىن قطين الدار  سنن علي بن عمر  يالدار قطن

  1966-13386اسن القاهرة احمل      

  دار الكتب العلمية بريوت لبنان.  راألخباشرح منتقى  بن علي محمد  محمد الشوكاني 

  اإلمام مالك رواية حممد بن احلسن الشيباين حتقيق عبد الوهاب موطأ    األصبحي أبي عبد اهللا مالك ابن أنس

  عبد اللطيف دار القلم بريوت.       

  

  الفقه والقواعد الفقهية: أصولكتب   رابعا:

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [88]

Mis en forme... [89]

Mis en forme... [90]

Mis en forme... [91]

Mis en forme... [92]

Mis en forme... [93]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [94]

Mis en forme... [95]

Mis en forme... [96]

Mis en forme... [97]

Mis en forme... [98]

Mis en forme... [99]

Mis en forme... [100]

Mis en forme... [101]

Mis en forme... [102]

Mis en forme... [103]

Mis en forme... [104]

Mis en forme... [105]

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [106]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [107]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  )هـ631ت( ،، علي بن حممداآلمدي -30

  م.1984 -هـ1404، 1، ط، حتقيق سيد اجلميلي، دار الكتاب العريباإلحكام في أصول األحكام 

  هـ)794الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد الشافعي، ت( -31
دار حتقيق، حممد حسن حممد حسن إمساعيل،  ،المنثور في القواعدحتقيق، حممد حسن حممد حسن إمساعيل،  

    م.2000 -هـ1421، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
وزارة الشؤون اإلسالمية،   ،دأمحد حممو  قري فائحتقيق:تيس ،القواعد في رالمنثو  ،دأمحد حممو  قحتقيق:تيسري فائ

 .ـه1405، 2الكويت، ط

  مسيح عبد الوهاب اجلندي -32

  اإلسكندرية وأثارها يف فهم النص واستنباط احلكم، دار القمة دار األميان  أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية 

  )هـ911، (تالسيوطي جالل الدين عبد الرمحان -33

  م. 1983-هـ1403 ،1، ط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنانائراألشباه والنظ
  )هـ790(ت ،، أبو إسحاق الشاطيبالشاطيب -34

، 2، طندراز، الضـــبط وختـــريج اآليـــات، إبـــراهيم رمضـــان، دار املعرفـــة، بـــريوت لبنـــا ، شـــرح وختـــريج، عبـــد اهللالموافقـــات 
  م.1996 -هـ1416

  عادل بن عبد اهللا بن حممد ويل قوته، -35

  .م1997-هـ1418، 1،  املكتبة املكية، طالعرف، حجيته وأثره في فقه المعامالت المالية

  ،ابن عاشور حممد الطاهر -36

  م2001 -هـ1421، 2، حتقيق، حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، األردن، طمقاصد الشريعة اإلسالمية 

   هـ)730عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري، (ت  -37
املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب  د، ضبط وتعليق وختريج، حممأصول فخر اإلسالم البزدوي نع شف األسرارك

  م.1997 -هـ1417، 3العريب، ط
  )هـ505، (تدأبوحا محممد الغزايل،  نحممد ب، الغزايل -38

  هـ.1413، 1، طدار الكتب العلمية، بريوتحتقيق، حممد عبد السالم الشايف، ، المستصفى 

  هـ )784ت، (القرايف، أبو العباس امحد بن إدريس الصنهاجي -39

Mis en forme... [108]

Mis en forme... [109]

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme... [110]

Mis en forme... [111]

Mis en forme... [112]

Mis en forme... [113]

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [114]

Mis en forme... [115]

Mis en forme... [116]

Mis en forme... [117]

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [118]

Mis en forme... [119]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Gras

Mis en forme... [120]

Mis en forme... [121]

Mis en forme... [122]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [123]

Mis en forme : Centré

 ، ضـــبطه وصـــححه، خليـــل املنصـــور، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت لبنـــان،الفـــروق، أو أنـــوار البـــروق فـــي انـــواء الفـــروق 
  م.1998 -هـ1418، 1ط

ســعد، دار الفكــر بــريوت ، حققه، طه عبــد الــرؤف 645-455، صلشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصو 
  م.1973 -هـ1393ن 1لبنان، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة مصر، ط

  هـ)751(ت ،اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر دابن قيم اجلوزية أبو عب -40

  ابن تيمية، القاهرة. ة، حتقيق، الشيخ عبدد الرمحان الوكيل، مكتبعالم الموقعين عن رب العالمينأ 

  
  اخلضريحممد  -214
  م2001 -هـ1421الفكر بريوت لبنان،  ر، داالفقه لأصو  

  حممد بكر إمساعيل -324
  م1997-هـ1417:ط، دار املنار، القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه 

  حممد مصطفى شليب  -434

  م.1981-هـ1401، 2، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، طتعليل األحكام

  )478، (تاملالك بن عبد اهللا اجلويينأبو املعايل، عبد  -544

  .هـ1418، سنة4دار الوفاء، مصر، طحتقيق، عبد العظيم حممود الديب،  ،البرهان في أصول الفقه 

  وهبة الزحيلي -654

  م.1998هـ1418، 1الفكر ، دمشق،ط ر، داأصول الفقه اإلسالمي

  

  ھـ.1387اح أبو غدة ،مكتبة المطبوعات اOسPمية ،القرافي اOحكام في تمييز الفتاوى عن اDحكام ، تحقيق عبد الفت

  :ةاللغكتب 

  دار القلم بريوت لبنان املصباح النري امحد بن علي املقري  الفيومي

  1ط1998-1419دار الفكر  بريوت  التعريفات بن علي  دبن حممعلي  اجلرجاين

  دار اجليل بريوت القاموس احمليط  يالفريوز أباد

Mis en forme : Police :Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [124]

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [125]

Mis en forme... [126]

Mis en forme... [127]

Mis en forme... [128]

Mis en forme... [129]

Mis en forme... [130]

Mis en forme... [131]

Mis en forme... [132]

Mis en forme... [133]

Mis en forme... [134]

Mis en forme... [135]

Mis en forme... [136]

Mis en forme... [137]

Mis en forme... [138]

Mis en forme... [139]

Mis en forme... [140]

Mis en forme... [141]

Mis en forme... [142]

Mis en forme... [143]

Mis en forme... [144]

Mis en forme... [145]

Mis en forme... [146]

Mis en forme : Titre 1 Car, Centré

Mis en forme... [147]

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Soulignement 



 

                                                  

 

2فهرس املصادر واملراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

300

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  دار بريوت للطباعة والنشر بريوت ابن منظور لسان العرب

  دار صادر بريوت تاج العروسالسيد حممد مرتضى  الزبيدي 

  دار اهلدى عني مليلة اجلزائر خمتار الصحاح  رأيب بكحممد بن  الرازي

  :الفقه كتبمراجع الفقهخامسا: 

  الفقه الحنفي - 1

  )هـ743حممد بن أمحد بن موسى، (ت بدر الدين العيين -764

  م2000 -هـ1420، حتقيق أمين صاحل شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، شرح الهدايةفي البناية  

  )هـ743، (تالزيلعي فخر الدين عثمان بن علي -48

  م.2000-هـ1420دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ةعز وعناي د، حتقيق، أمحتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   

   هـ)490، (تد بن أيب سهيلحممد بن أمح يالسر خس -49

  م.1993-هـ 1414، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، طالمبسوط

  هـ)1252، (تابن عابدين حممد أمني -50

ابن عابدين، شــرح تنــوير األبصــار، حتقيــق، عــادل أمحــد عبــد اجلــواد علــي حممــد  ة، حاشيررد المحتار على الدر المختا 
  م.2003-هـ1424، 2العلمية، بريوت، لبنان، ط الكتب دارقدم له، حممد بكر إمساعيل،  معوض،  

  علي حيدر -51

  ، تعريب:علي فهمي احلسيين، دار الكتب العلمية.شرح مجلة األحكام مدرر الحكا 
  هـ)587، (تأيب بكر بن مسعود نساين عالء الدياالك -52

  م.1982-هـ4021، 2، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

  هـ)593، (تاملرغناين برهان الدين أيب احلسني علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين -53

  شرح بداية المبتدى. ةالهداي 

  وهبة الزحيلي -54

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Police :Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Tahoma
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  م.1997-هـ1418، 4الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط ر، داالفقه اإلسالمي وأدلته 

    

  الفقه المالكي - 2  

  ،صاحل عبد السميع ،اآليب األزهري -55

  دار الفكر.  ،لجواهر اإلكليل شرح مختصر خلي 

  هـ)1298(تالتسويل أبو احلسن علي بن عبد السالم. -56

  م.1996-هـ1416الفكر، بريوت، لبنان،  ر، داالبهجة في شرح التحفة 
  )هـ456(ت بن أمحد الكليب، دعبد اهللا حمم ، أبوابن جزي -75
  م. 1984-هـ1404تاب العريب، بريوت، لبنان، ، دار الكالفقهية نالقواني  

  أبو احلسن املالكي،  - 58

  هـ 1412شرح رسالة أيب زيد القريواين، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  كفاية الطالب الرباني

  )هـ954، (تاحلطاب أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحان املغريب -59

ــب الجليــــل  ــل مواهــ ــر خليــ ــرح مختصــ ــر خليــــل، للمــــواق، دار الفكــــر، بــــريوت، شــ ــل، ملختصــ ــاج واإلكليــ ــه التــ ،  وامشــ
  .م1979-هـ 1398

  هـ)1101، (تاخلرشي حممد ابن عبد اهللا -60

  ، دار صادر، بريوت لبنان.خليل رالخرشي على مختص

  ـ)ه769خليل بن إسحاق املالكي (ت - 61

  دار الشهاب، اجلزائر. ، صححه وعلق عليه، أمحد نصر،مختصر خليل 
  هـ)1130(ت الدسوقي حممد بن عرفة، -62

-هـ1417، 1اهللا شهني، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط د،  خرج آياته وأحاديثه، حممد عبحاشية الدسوقي 
  م.  1997

  هـ)595، (تابن رشد أبو الوليد -63

  م.  2001-هـ1421فكر، بريوت لبنان، ال رالعطار، دا دتصحيح، خال بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6,7 cm, Droite +  8 cm,
Centré

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  )هـ894، (تالرصاع أيب عبد اهللا حممد األنصاري -64

  م.1993، 1املعموري، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط ر، حتقيق، حممد أبو األجفان، الطاهشرح حدود ابن عرفة 

  رفعت فوزي عبد املطلب -65
-هـ1412، 1مكة املكرمة، دار ابن حزم، بريوت لبنان، طيف فوائد البنوك، املكتبة املكية،  هذا بيان للناس 

  م. 2000
  هـ)386(تابن أيب زيد القريواين، عبد اهللا  -66

  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دار الكتاب املصري، القاهرة. الرسالة،

  هـ)1072(ت أبو عبد اهللا حممد بن حممد املالكي, - 67

, دار الكتب العلمية بريوت لبنان, 241ص 2د اللطيف حسن عبد الرمحان, م, ضبط وتصحيح عبشرح ميارة الفاسي 
  م.2000 - هـ1420, 1ط

  هـ)1072(ت أبو عبد اهللا حممد بن حممد املالكي, - 68

, دار الكتب العلمية بريوت لبنان, 241ص 2, ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرمحان, مشرح ميارة الفاسي 
  م.2000 - هـ1420, 1ط

   هـ)1189، (تلعدوى علي الصعيد ي املالكيا -69

  2141.يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  ق، حتقيحاشية العدوى 

  هـ)1299(ت حممد نحممد بن أمحد بعليش، - 70
  .م1984-هـ1404، 1ط، بريوت، ر، دار الفكلخمتصر خلي ىعل ،منح الجليل

  

  

 )هـ422، (تالقاضي عبد الوهاب -71

  م.1999 -هـ 1419حتقيق، محيش عبد احلق ، دار الفكر، بريوت، لبنان، ، المعونة
  حممد سكحال ااجي، -72

  م.2001-هـ1422، 1، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، طأحكام عقد البيع في الفقه المالكي 

  )هـ1120، (تالنفراوي أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي -73

Mis en forme : Droite

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme : Droite
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  هـ.1415، بريوت، ، دار الفكرالفواكه الدواني
  

  الفقه الثافعي -3  
  بادي الشريازي،إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آ قأبو إسحا -74

  ، دار الفكر.المهذب  

  هـ)309، (تأبو بكر حممد بن حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري -75
دي، دار الفكر بيروت لبنان، ، تقديم وتخريج األحاديث:عبد اهللا عمر البارو اإلشراف على مذاهب أهل العلم 

  ـه1414
  هـ)204الشافعي، أبو عبد اهللا حممد ابن إدريس (ت -76

  م.1993 -هـ1413، 1، خرج أحاديثه وعلق عليه حممود املطرجي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طاألم 

  )هـ977(ت بن أمحد، د، حممالشر بيين -77

  .م1996 -هـ1417، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط دار الكتب ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع
عادل أمحد عبد املوجود، امحد عيسى حسن املعصراوي، حسني عبد الرمحان أمحد ، حممد امحد عبد اهللا، جمدي  -78

  ، سرور باسلوم، أمحد حممد عبد العال، بدوي علي حممد سيد، إبراهيم حممد عبد الباقي

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ين أبي زكريا يحي بن شرف النووي)( محي الدتكملة اموع شرح املهذب
   م2002-هـ1423، 1 ط

  عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي -79

الكتب العلمية، بريوت،  راللطيف حممد عبد الرمحان، دا د، علق عليه وخرج أحاديثه، عباالختيار لتعليل المختار 
  ،1لبنان، ط

  م.1998-هـ1419 

  أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد القز ويين-80
، املعروف بالشرح الكبري، حتقيق، علي حممد معوض، عادل أمحد عبد اجلواد، دار الكتب العزيز شرح الوجيز 

  م.1997هـ ـ1417 طالعلمية، بريوت، لبنان، 
  هـ)977(ت ،اخلطيب الشر بيين دحمم -81

 .، دار الفكر، بريوتمغني المحتاج 

  ،ياخلن، مصطفى البغا، علي الشر جب مصطفى -82

Mis en forme : Titre, Gauche

Mis en forme : Police :Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré

Mis en forme : Police :14 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :14 pt

Mis en forme : Police :Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [148]

Mis en forme : Centré

  م1998 - هـ1419، 3 طالقلم دمشق، دار الشامية بريوت،  ر، داالفقه المنهجي على المذهب اإلمام الشافعي 
  هـ).972، (تابن النجار، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي -83

  م.2000 -هـ1421، 1، بريوت، لبنان، طالرسالة ة، مؤسسيبن عبد احملسن الرتك اهللا د، عبق، حتقيمنتهى اإلرادات 

  ـ)ه676، (تالنووي حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف الدين -84

  م.1995-هـ1415، تقدمي، عبد اهللا البارودي، دار الفكر، بريوت، لبنان، روضة الطالبين 

  الفقه احلنبلي -4
  اء الدين عبد الرمحان بن إبراهيم املقدسي، -85

  م.1990 -هـ1411، 1الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط ردا ،العدة شرح العمدة 
  هـ)1051بن يونس بن إدريس (ت ر، منصو البهويت -86

  هـ.1390الرياض احلديثة، الرياض،  ة، مكتبالروض المربع

  ـه1402، تالفكر، بريو  ر، دالمصيلحي مصطفى هال ل، حتقيق، هالكشاف القناع

  ،ابن قدامة، موفق الدين، ومشس الدين -87

  .م1983-هـ1403 ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،المغني والشرح الكبير   

  حممد زكي عبد الرب، -88
  م.1986-هـ1406، 1، دار الثقافة، قطر الدوحة، طأحكام المعامالت المالية في المذهب الحنبلي 

  الفقه الشيعي -5
  أمحد بن حيي بن املرتضى، - 8947

  .م2001 -هـ1422، 1، طنعلمية، بريوت، لبنا، دار الكتب الالبحر الزخار 

  بادي الشريازي،آإبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز  قأبو إسحا -48

  ، دار الفكر.المهذب  

  ،أمني عبد املعبود زغلول -49

  م.1998 -هـ 1409 ،1طالصفار دار الكتب،  ة، مكتبنظرية التوثيق في الشريعة اإلسالمية 

  )هـ743، (تبن أمحد بن موسى حممد بدر الدين العيين -50

  م2000 -هـ1420، حتقيق أمين صاحل شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، شرح الهدايةفي البناية  

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré

Mis en forme : Titre, Gauche, Taquets
de tabulation :  6,81 cm,Gauche +  8
cm, Centré

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Droite

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Droite

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [149]

Mis en forme... [150]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [151]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [152]

Mis en forme : Centré

  هـ)309(ت ،أبو بكر حممد بن حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري -51
ارودي، دار الفكر بريوت لبنان، ، تقدمي وختريج األحاديث:عبد اهللا عمر الباإلشراف على مذاهب أهل العلم 

  . م1993 ـه1414
  اء الدين عبد الرمحان بن إبراهيم املقدسي، -52

  م.1990 -هـ1411، 1، طالكتب العلمية، بريوت لبنان ر، داالعدة شرح العمدة 
  )ـه1051بن يونس بن إدريس (ت ر، منصو البهويت -53

  هـ.1390الرياض احلديثة، الرياض،  ة، مكتبالروض المربع

  ـه1402، تالفكر، بريو  ر، دالمصيلحي مصطفى هال ل، حتقيق، هالكشاف القناع

  هـ)1298(ت.التسويل أبو احلسن علي بن عبد السالم -54

  .م1996-هـ1416الفكر، بريوت، لبنان،  ر، داالبهجة في شرح التحفة 
  من علماء اهلند، وآخروننظام  -55

  .4ط، وت لبنان، بري دار إحياء الرتاث، الفتاوى الهندية  

  الفقه الظاهري - 6

  )هـ456(ت ،بن أمحد الكليب دعبد اهللا حمم ، أبوابن جزي -56
   م.1984-هـ1404 ،لبنان ،، دار الكتاب العريب، بريوتالفقهية نالقواني  

  هـ)456(ت ،ابن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي -9057

    م.1988-هـ1408فار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ، حتقيق، عبد الغالمحلى باآلثار 
  كتب فقهية أخرى - 7

  أمني عبد املعبود زغلول، -91

  م.1998 -هـ 1409 ،1الصفار دار الكتب، ط ة، مكتبنظرية التوثيق في الشريعة اإلسالمية 

  . م1993
  من علماء اهلندنظام وآخرون،  -92

  .4طار إحياء الرتاث، بريوت لبنان، د، الفتاوى الهندية  

   ،أبو احلسن املالكي - 58

 1412 ،دار الفكر، بريوت ،شرح رسالة أيب زيد القريواين، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي كفاية الطالب الرباني

  هـ

Mis en forme... [153]

Mis en forme... [154]

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme... [155]

Mis en forme : Droite

Mis en forme... [156]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :14 pt, Non
souligné, Police de script complexe :14
pt

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [157]

Mis en forme... [158]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [159]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [160]

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [161]

Mis en forme : Titre, Gauche

Mis en forme... [162]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [163]

Mis en forme... [164]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [165]

Mis en forme : Pied de page, Centré

Mis en forme : Police :14 pt, Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 14 pt,
Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :Tahoma, 12 pt

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :Tahoma, 12 pt

Mis en forme... [166]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [167]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

59  

  

  )هـ954، (تاحلطاب أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحان املغريب -

ــرح   ــل شــ ــب الجليــ ــلمواهــ ــر خليــ ــاج واإلكليــــلمختصــ ــه التــ ــر خليــــل، للمــــواق ،،  وامشــ  ،بــــريوت ،دار الفكــــر ،ملختصــ
  .م1979-هـ 1398

  هـ)1101(ت ،اخلرشي حممد ابن عبد اهللا -60

  لبنان.بريوت  ،دار صادر ،خليل رعلى مختصلخرشي ا

  )ـه769ت(خليل بن إسحاق املالكي  - 61

  الشهاب، اجلزائر.، صححه وعلق عليه، أمحد نصر، دار مختصر خليل 
  هـ)1130(ت عرفة،حممد بن  الدسوقي -62

-هـ1417 ،1دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط، اهللا شهني دحممد عب ،،  خرج آياته وأحاديثهحاشية الدسوقي 
  .  م1997

  هـ)595(ت ،ابن رشد أبو الوليد -63

    م.2001-هـ1421 ،بريوت لبنان ،الفكر رالعطار، دا د، خالتصحيح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 
  )هـ894، (تالرصاع أيب عبد اهللا حممد األنصاري -64

  .م1993 ،1لبنان، ط ،دار الغرب اإلسالمي ،املعموري راألجفان، الطاهحممد أبو ، ، حتقيقشرح حدود ابن عرفة 

  رفعت فوزي عبد املطلب -65
-هـ1412، 1ملكرمة، دار ابن حزم، بريوت لبنان، طيف فوائد البنوك، املكتبة املكية، مكة ا هذا بيان للناس 

  م. 2000
  هـ)386(تابن أيب زيد القريواين، عبد اهللا  -66

  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دار الكتاب املصري، القاهرة. الرسالة،

  )هـ743، (تالزيلعي فخر الدين عثمان بن علي -67

  م.2000-هـ1420 ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ةعز وعناي دمح، أ، حتقيقتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   

   هـ)490، (تحممد بن أمحد بن أيب سهيل يالسر خس -68

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme... [168]

Mis en forme... [169]

Mis en forme... [170]

Mis en forme... [171]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [172]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [173]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [174]

Mis en forme... [175]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [176]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [177]

Mis en forme... [178]

Mis en forme... [179]

Mis en forme... [180]

Mis en forme... [181]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [182]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  م.1993-هـ 1414 ،1بريوت، ط ،، دار الكتب العلميةالمبسوط 

  اهلامشي نسلطان بن إبراهيم بن سلطا -93 69
ار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ،  دأحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية 

  م.2002-هـ1422، 1ط
  )هـ204ت(الشافعي، أبو عبد اهللا حممد ابن إدريس  -70

  م.1993 -هـ1413، 1، خرج أحاديثه وعلق عليه حممود املطرجي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طاألم 

  )هـ977(ت ،بن أمحد د، حممالشر بيين -71

   . م1996 -هـ1417، 1، طدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ،شجاعع في حل ألفاظ أبي اإلقنا 

  هـ)1252، (تابن عابدين حممد أمني -72

حممــد  اجلــواد علــيعــادل أمحــد عبــد ، صــار، حتقيــقشــرح تنــوير األب ،ابن عابدين ة، حاشيررد المحتار على الدر المختا 
  .م2003-هـ1424 ،2ط ،لبنان ،بريوت ،العلمية الكتبدار   ،حممد بكر إمساعيل، له قدممعوض،  

 73  

عادل أمحد عبد املوجود، امحد عيسى حسن املعصراوي، حسني عبد الرمحان أمحد ، حممد امحد عبد اهللا، جمدي  -
  ، سرور باسلوم، أمحد حممد عبد العال، بدوي علي حممد سيد، إبراهيم حممد عبد الباقي

 ط، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ي الدين أيب زكريا حيي بــن شــرف النــووي)( حمتكملة المجموع شرح المهذب
  .م2002-هـ1423، 1

  عبد الكرمي زيدان  -9474

  م.2005 -هـ 1425لبنان،  ،بريوت الرسالة،، مؤسسة المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

75  

  هـ)1072(ت أبو عبد اهللا حممد بن حممد املالكي, - 

, دار الكتب العلمية بريوت لبنان, 241ص 2, ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرمحان, مفاسيشرح ميارة ال 
 م.2000 - هـ1420, 1ط

  عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي -76

Mis en forme... [183]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme... [184]

Mis en forme... [185]

Mis en forme... [186]

Mis en forme... [187]

Mis en forme... [188]

Mis en forme... [189]

Mis en forme... [190]

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Droite

Mis en forme... [191]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [192]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [193]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

، الكتب العلمية، بريوت ر، دااللطيف حممد عبد الرمحان د، عب، علق عليه وخرج أحاديثهلتعليل المختار االختيار 
  ،1، طلبنان

  م.1998- هـ1419 

   هـ)1189(ت ،العدوى علي الصعيد ي املالكي -77

  2141.يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  ق، حتقيحاشية العدوى 

  علي حيدر -78

  ، تعريب:علي فهمي احلسيين، دار الكتب العلمية.شرح مجلة األحكام مدرر الحكا 
  علي السالوس - 9579

  ادات االستثمار يف الفقه اإلسالمي، قصر الكتب، البليدة، اجلزائر.وشه حكم ودائع البنوك 
  هـ)1299(ت مدحم نأمحد بحممد بن عليش، - 80

  .م1984-هـ1404، 1ط، بريوت، ردار الفك، لخمتصر خلي ىعل ،منح الجليل
  فرج زهران الدمرداش  -9681

  .م2002-هـ1423 ،اإلسكندرية ،ملتقى الفكر ،، دار املعرفة األزهريةأركان عقد الرهن

  )هـ422، (تالقاضي عبد الوهاب -82

  م.1999 -هـ 1419 ،لبنان ،بريوت ،محيش عبد احلق ، دار الفكر ،حتقيق ،المعونة 
  أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد القز ويين-83

لكتب علي حممد معوض، عادل أمحد عبد اجلواد، دار ا ،املعروف بالشرح الكبري، حتقيق ،العزيز شرح الوجيز 
  .م1997هـ ـ1417 طلبنان،  ،العلمية، بريوت

  ،ومشس الدين ،موفق الدين ،ابن قدامة - 84

  .م1983-هـ1403 ،لبنان ،بريوت ،، دار الكتاب العريبالمغني والشرح الكبير   

  هـ)587(ت ،أيب بكر بن مسعود نساين عالء الدياالك -85

  م.1982-هـ1402 ،2لبنان، ط ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  

  هـ)977(ت ،اخلطيب الشر بيين دحمم -86
 .، دار الفكر، بريوتمغني المحتاج 

  حممد زكي عبد الرب، -87

Mis en forme... [194]

Mis en forme... [195]

Mis en forme... [196]

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [197]

Mis en forme... [198]

Mis en forme... [199]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme... [200]

Mis en forme... [201]

Mis en forme... [202]

Mis en forme... [203]

Mis en forme... [204]

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [205]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  م.1986-هـ1406، 1، طقطر الدوحة ،، دار الثقافةأحكام المعامالت المالية في المذهب الحنبلي 
88  

  حممد سكحال ااجي، -

-ھـــ1422، 1، طلبنــان ،، دار ابــن حــزم، بيــروتفي الفقــه المــالكيأحكام عقد البيع  

 م.2001

  حممد فتحي الدر يين -9789

  . م1994-هـ1414 ،1، طبريوت ،، مؤسسة الرسالةبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله 

  هـ)593(ت ،املرغناين برهان الدين أيب احلسني علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين -90

  شرح بداية المبتدى. ةهدايال 

91  
  ،يمصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشر جب -
  م1998 - هـ1419، 3 ط، القلم دمشق، دار الشامية بريوت ر، داالفقه المنهجي على المذهب اإلمام الشافعي 

  مصطفى أمحد الزرقا -9892

  م.1999-هـ1420 ،1، ط، دار القلم دمشقالعامة في الفقه اإلسالمي منظرية االلتزا

  .م1998-هـ1418 ،1، دار القلم دمشق طالمدخل الفقهي العام

  .م1988- هـ1409 ،1، ط، دمشقم، دار القلالفعل الضار والضمان فيه
  هـ).972، (تابن النجار، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي -93

  م.2000 -هـ1421، 1لبنان، ط ،بريوت ،الرسالة ة، مؤسسيبن عبد احملسن الرتك اهللا د، عبق، حتقيمنتهى اإلرادات 

  )هـ1120، (تالنفراوي أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي -94

  هـ.1415، دار الفكر، بريوت، الفواكه الدواني
  ـ)ه676(ت ،النووي حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف الدين -95

  م.1995-هـ1415 ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،عبد اهللا البارودي ،، تقدميروضة الطالبين 

  م.2002-هـ1423 ،1 طتكملة اموع شرح املهذب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  96

  وهبة الزحيلي -

Mis en forme... [206]

Mis en forme : Interligne : simple

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :Tahoma, 12 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [207]

Mis en forme... [208]

Mis en forme... [209]

Mis en forme... [210]

Mis en forme : Normal, Justifier en
bas

Mis en forme : Police :14 pt, Gras,
Police de script complexe :Traditional
Arabic, 14 pt, Gras

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme... [211]

Mis en forme... [212]

Mis en forme... [213]

Mis en forme... [214]

Mis en forme... [215]

Mis en forme... [216]

Mis en forme... [217]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme... [218]

Mis en forme... [219]

Mis en forme... [220]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  .م1997-هـ1418 ،4، طلبنان ،الفكر املعاصر، بريوت ر، داالفقه اإلسالمي وأدلته 

  القرضاوييوسف  -9997
  م.1996 -هـ1416 ،2، طت، مؤسسة الرسالة، بريو فوائد البنوك هي الربا المحرم 

  

  لبنان بروتدار الكتب العلمية  همن تفسري القرطيب  لإلماماألحكام الفقهية  جامعفريد عبد العزيز اجلندي 

  1ط 1994- 1414

  حتقيق سعيد أمحد أعراب  دار الغرب املقدمات املمهدات رشد القرطيب  الوليد حممد بن امحد بن أبو شدابن 

  1ط1988-1408اإلسالمي بروت لبنان  

  آياتهضبطه وصححه وخرج  على خمتصر خليل الزر قاينشرح  بن أمحد بن حممد  فبن يوسعبد الباقي  الزر قاين

  1ط 2002- 1422عبد السالم حممد األمني دار الكتب العلمية بريوت لبنان 

  - 1410وت لبنان املرداش حممد املكتبة العصرية صيدا بري  يحتقيق محدالكربى  املدونةاألصبحي  مالك ابن انس 

  1ط 1999

  4ط1984-1404العريب بريوت  بدار الكتامالك  شرح موطأ املنتقى لباجيا

  الكتبيف فقه أهل املدينة املالكي دار  الكايف يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري القرطيب  رأبو عم ابن عبد الرب

  بروت لبنان. العلمية

اإلسالمي دار عامل الكتب  االقتصاديف  وأثرها.اإلسالمالسوق يف  أحكام  احمد ابن يوسف بن احمد الدريويش
  للنشر

  ..والتوزيع 

  حتقيق كامل االختصارالدمشقي الشافعي كفاية األخيار يف حل غاية  احلصىبن حممد احلسين  تقي الدين أيب بكر

  2001-1422وت لبنان ري حممد عويضة دار الكتب العلمية ب

  -1411دار الكتب العلمية بروت لبنان  املقدسي العدة  شرح العمدة إبراهيم اء الدين عبد الرمحان بن 

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  1ط 1990

  1ط 1986-1406دار الثقافة قطر الدوحة  احلنبلي املذهبحممد زكي عبد الرب أحكام املعامالت املالية يف 

  مؤسسة التاريخالعريب  دار إحياء الرتاث األر يف شرح ملتقى األحبر جممع  يلمانعبد اهللا ابن الشيخ حممد بن 

  لبنان بريوتالعريب 

  دار الفكر. المهذب  الشريازي أبادي  الفريوزبن علي بن يوسف  إبراهيم قأبو إسحا

  دار القلم دمشق الدار الشامية بريوت الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيمصطفى البغا   مصطفى الخن 

  3ط 1998- 1419

  الرتاث العريب . إحياءدار  حتفة احملتاج بشرح املنهاج  يوابن القاسم العباد الشر واين

  دار إحياء الرتاث العريب حتقيق حممد حامد الفقي  اإلنصاف ياملر داو احلسن علي بن سليمان  أيبعالء الدين 

  1ط 25/10/1956-20/3/1376 بريوت

  عبد الرمحان بن عد اله بن حتقيق  شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي مشس الدين حممد بن عبد اهللا  الزركشي

  1993-1413مكتبة العبيكان   احلربينعبد اهللا 

  .1982-1402دار الفكر دمشق  نظرية الضمان  وهبة الزحيلي

  .2002-1423  اإلسكندريةدار املعرفة األزهرية ملتقى الفكر  ركان عقد الرهنأ  الدمرداشفرج زهران 

تحقيق عبد السالم محمد علي شهين  دار الكتب العلمية بيروت  قهيةالقواعد النورانية الفتقي الدين   ابن تيمية
  لبنان

  ندار الفكر بريوت لبنا الباروديتقدمي عبد اهللا  روضة الطالبني   محي الدين يحي بن شرف أبي زكرياء النووي

1415 -1995  

  ز الدين هشام بن عبد الكرميحتقيق ع  توجيه املنهاج إىلحفص عجالة احملتاج  أيببن امللقن سراج الدين ابن عمر ا

  2001-1421دار الكتاب األردن   البد راين

  1ط 1994-1414مؤسسة الرسالة بريوت  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله يالدر ينمحمد فتحي 

Mis en forme : Police :Gras, Police de
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Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras
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script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
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Mis en forme : Police :Gras, Police de
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  دأمحن الوضعية والتشريع اإلسالمي) حتقيق: حممد  القوانني(بني املقارنات التشريعية  الحسين اهللا عليسيد عبد 

  1ط 2001- 1421دار السالم القاهرة مصر  علي مجعة حممد  أمحد جابر بدران   جسرا 

  1ط 1993-1414دار الكتب العلمية بريوتاملبسوط  محمد بن أحمد بن أبي سهيل  يالسر خس

  دار الكتب العلمية ةعز وعنايحتقيق:أمحد  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  عثمان بن علي الدينفخر  الزيلعي

  2000-1420لبنان  بريوت 

  جفان ،الطاهر املعموري دار الغربحتقيق:حممد أبو األ شرح حدود ابن عرفة الرصاع أبي عبد اهللا محمد األنصاري

  1ط 1993اإلسالمي لبنان 

  دار صادر بريوت لبنان خمتصر خليل خلرشي على ا عبد اهللالخرشي محمد ابن 

  1ط1989-1409دار الكتب  الصفار  ةاإلسالمية مكتب الشريعة نظرية التوثيق يف أمين عبد المعبود زغلول

  اهللا شهني دار الكتب العلمية بريوت دحممد عب وأحاديثه آياتهخرج  الدسوقي  ةحاشي محمد بن عرفة الدسوقي 

  1ط 1997-1417لبنان

  1983-1403دار الكتاب العريب بريوت لبنان املغين والشرح الكبري  موفق الدين وشمس الدين ابن قدامة

  حتقيق:عادل أمحد عبد اجلواد  علي حممد شرح تنوير األبصار رالدر املختاعلى رد احملتار  نمحمد أميابن عابدين 

  2ط 2003- 1424العلمية بريوت لبنان  دار الكتب .معوض  قدم له :حممد بكر إمساعيل 

    2001-1421دار الفكر بريوت لبنان   صدبداية اتهد واية املقت خالد العطار  تصحيح: أبو الوليد رشد  ابن

  سا

  1984-1404دار الكتاب العريب بريوت لبنان  الفقهية القوانني  بن أحمد الكلبي داهللا محمعبد  ابن جزي

  دار الكتاب العريب بريوت لبنان  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  أبي بكر بن مسعود نعالء الدي الكساني

  2ط 1982- 1402

  1999-1419حتقيق :محيش عبد احلق  دار الفكر بريوت لبنان  املعونة  بد الوهابالقاضي ع
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complexe :Gras
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complexe :Gras
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  دار الكتب العلمية .شرح جملة األحكام  ماحلكا درر احلسيين تعريب:علي فهمي  علي حيدر

  1ط 1983-1403بريوت لبنان العلمية  دار الكتب  األشباه والنظائر  جالل الدين عبد الرحمان السيوطي

  4ط 1997- 1418الفكر املعاصر بريوت لبنان  روأدلته داالفقه اإلسالمي  يليالزحوهبة 

  .1ط 1946-1406الفكر دمشق  رالفقه داأصول وهبة الزحيلي 

  لبنان العلمية  بريوتدار الكتب  تكملة اموع شرح املهذب  محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف الدين النووي

  1ط 2002- 1423

  1ط 2001-1421 دار القلم  الدار الشامية دمشق واالقتصادة معاصرة يف واملال فقهي قضايازيه محاد ن

  1ط 1999-1420دار القلم دمشق  يف الفقه اإلسالميالعامة  منظرية االلتزا قار مصطفى الز 

  املبتدى شرح بداية ةاهلداي  برهان الدين أبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشدانيالمرغناني 

  دار الكتاب الوسيط يف املذهب عمرو احلسيين بن عمر بن عبد الرحيم  أيبحتقيق: حممد بن حممد حامد  أيبيل الغزا

  1ط 2001-1422لبنان  بريوتالعلمية 

  لبنان . بريوتدار الكتاب العلمية عالء الدين السمرقندي   حتفة الفقهاء 

  دار بن حزم بريوت مسائل اخلالف تاف على نكشر إلاملالكي ا يالبغدادعبد الوهاب بنعلي بن نصر  دأبو حمم

  .1ط 1999-1420لبنان 

  1ط 1997-1418.لبنان  بريوتدار الكتاب العلمية  حاشية الشرقاويبن إبراهيم   عبد اهللا بن حجازي

  مكتبة عباس أمحد الباز مكة الغرر البهية الضبط والتخريج: حممد عبد القادر عطا   الشيخ زكريا بن حممد األنصاري

  1العلمية بريوت ط بدار الكت 1997-1418املكرمة 

احلاوي  حتقيق:علي حممد عوض  عادل أمحد عبد املوجود   احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري  أيب
  1999-1419لبنان   بريوتدار الكتاب العلمية  الكبري

 ثدار الترادة دار الفتح بيروت مكتبة اإلرشاد ج محمد بن يوسف أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل 
  العربي
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complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras



 

                                                  

 

2فهرس املصادر واملراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

314

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [221]

Mis en forme : Centré

  .2ط 1972-1392ليبيا 

  دار القمة وأثارها يف فهم النص واستنباط احلكم أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية سيح عبد الوهاب الجنديم

  ... (رسالة املاجستري)    اإلسكندريةدار األميان 

  كمال ابن الهمام فتح القدير

وامشه  شرح خمتصر خليل   مواهب اجلليل  الرحمان  المغربيحمد بن محمد بن عبد أبو عبد اهللا م الحطاب
  .م1979-هـ 1398دار الفكر بريوت ط:   واإلكليل ملختصر خليل للمواق التاج

  (د.ت.ط) بثريوتدار الفكر   لعلى خمتصر خلي الشرح الكبري   أبو البركات أحمد بن محمد يالدر دير 

  لخمتصر خليجواهر اإلكليل شرح  اآلبي األزهري

  (د.ط). 1415 ، بريوت ،دار الفكرالفواكه الدواين،  ، المالكي  سالم  النفراويبن غنيم بن  أحمد النفراوي 

  الشرح الصغير يالدر دير 

بريوت   ، رالفكيوسف الشيخ حممد البقاعي، دار  قيقحت، العدوىحاشية  ،علي الصعيد ي المالكي  العدوى
  ط) ..(د.1412،

: 2،دار الفكر، بريوت،ط التاج واإلكليل ،بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اهللا  فبن يوسمحمد  المواق
  هـ.1398

 البقاعي  داركفاية الطال الرباين شرح رسالة أيب زيد القريواين، حتقيق يوسف الشيخ حممد  ،أبو الحسن المالكي 
  هـ(د.ط). 1412الفكر، بريوت 

  . 1973-1393:  2بريوت ،طدار املعرفة  ، األم ،دريس محمد ابن إ الشافعي

  احمللى ابن حزم

  2ط 1981- 1401دار النهضة العربية بريوت لبنان  تعليل األحكاممحمد مصطفى شلبي 

املدخل  مصطفى أحمد الزرقااإلشراف على مذهب أهل العلم   بن المنذر النيسابوري إبراهيممحمد بن  رأبو بك
  م1998-1418:1قلم دمشق طالفقهي العام دار ال

  1996-1416لبنان  الفكر  بريوت التحفة ،دارالبهجة يف شرح  التسولي أبو الحسن علي بن عبد السالم
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Mis en forme... [222]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [233]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

حتقيق الشيخ  العاملني ،إعالم املوقعني عن رب   ،اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية  أبوعبدابن قيم 
  رجال:التراجم  دسا: كتب ط)ت .(د.قاهرة ال تيمية ،ابن  الوكيل ،مكتبةعبدد الرمحان 

  إمساعيل باشا البغدادي -10098

  م. طبعة اسطنبول1955سنة ،منشورات مكتبة املثىن، بريوت، هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين 

  )هـ630ت(أيب احلسن علي بن حممد  نابن األثري عز الدي -99
  م.1989- هـ1409، وتدار الفكر بري ، أسد الغابة في معرفة الصحابة

  )هـ946ت(بدرالدين القرايف، حممد بن حيي  -1010

 م.1983-هـ 1403، 1، ط وتبري حتقيق أمحد الشتوي،ة دار الغرب اإلسالمي  وحلية االبتهاج، توشيح الديباج 

  )هـ1036ت(التنبكيت، أمحد بابا  -2110

  ن، دار الكتب العلمية بريوت،، مطبوع امش الديباج البن فرحو بتطريز الديباج نيل االبتهاج

  هـ)354التميمي البسيت،(ت د، حممد بن أمحابن حبان -3210

   .م1973-هـ1393، 1الكتب العلمية، بريوت، ط ر، دا، مبراقبة ةحممد عبد العيد خانالثقاتكتاب 

  )ـه852ت(ابن حجر، شهاب الدين امحد بن علي  -4310

  هـ1327عن الطبعة األوىل بدائرة املعارف اإلسالمية، اهلند، ، مصورة 1دار الفكر بريوت ط ،تهذيب التهذيب

   )هـ852ت (ين بن حجر العسقال دبن حممابن حجر، امحد بنعلي  -5410

  م.1993هـ ـ 1414، دار اجليل بريوت، في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة

  )هـ488ت(، احلميدي، أبو عبد اهللا حممد بن الفتوح -6510

، دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبنــاين ياألنبا ر ، حتقيق إبراهيم س في ذكر والة األندلسجذوة المقتب 
  م.1989 -هـ1410، 2بريوت، ط

  )هـ748ت( لذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن امحد الذهيب،ا -7610

  ، دار الفكر العريب بريوت، تذكرة الحفاظ 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [234]

Mis en forme... [235]

Mis en forme... [236]

Mis en forme... [237]

Mis en forme... [238]

Mis en forme... [239]

Mis en forme... [240]

Mis en forme... [241]

Mis en forme... [242]

Mis en forme... [243]

Mis en forme... [244]

Mis en forme... [245]

Mis en forme... [246]

Mis en forme... [247]

Mis en forme... [248]

Mis en forme... [249]

Mis en forme... [250]

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [251]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  هـ)748(ت عثمان، ند بالذهيب مشس الدين حمم -8710

  هـ1413 ،9، طتبريو  ،الرسالة ة، مؤسسسحممد نعيم العرق سو  األرناؤط،شعيب  قحتقي ،النبالء مسير أعال

  هـ)748الذهيب،حممد بن امحد بن عثمان، (ت -9810
  هـ.1404، 1، حتقيق، مهام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمان،األردن، ططبقات المحدثين 

  ، حممد بن علي بن أمحد.ديالداو  -10091

  م.1972 -ـه1392، 1، حتقيق، على حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ططبقات المفسرين 

  هـ)327(تزي عبد الرمحان ابن أيب حامتاالر  -1011

  .تبريو  ،دار الكتب العلمية ،حتقيق عبد الرمحان بن حيي املعلمي اليماين ،الجرح والتعديل 

  ،)902ت( ين حممد بن عبد الرمحانالسخاوي مشس الد -12111
  .م1992 -هـ1412، 1دار اجليل، بريوت، طالضوء الالمع في أعيان القرن التاسع،  

  )هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرمحان أيب بكر السيوطي  -13121

-هــــ1399، 2ط ،بـــريوت ،حممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار الفكـــر ،، حتقيـــقبغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــة اللغـــويين و النحـــاة
  م.1978

  هـ.1403، 1العلمية، بريوت،ط بدار الكت  ،طبقات الحفاظ 

  .)هـ476ت(الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي الشافعي  -14131

  م.1981-هـ1401، 2، ط، حتقيق إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوتطبقات الفقهاء 

  )هـ463ت(عبد اهللا بن حممد.عمر يوسف بن  أبو عبد الرب ابن -115114
  م.1993 -هـ1412، 1، ط، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل بريوتاالستيعاب في معرفة األصحاب  
 ،والشــؤون اإلســالمية األوقــاف ةنشــر وزار ، ةاألســتاذ،حتقيــق جمموعــة مــن لما في الموطأ من المعاني واألسانيدالتمهيد  

  املغربية. ةباململك

  ،ـ)ه1010ت( -الدارمي -ادر التميميعبد الق -16151

  .، حتقيق عبد الفتاح احللو، دار اهلجرة للطباعةالطبقات السنية في تراجم الحنفية 

  هـ775عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر بن أيب الوفاء احلنفي ت -17161

Mis en forme... [252]

Mis en forme... [253]

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [254]

Mis en forme... [255]

Mis en forme... [256]

Mis en forme... [257]

Mis en forme... [258]

Mis en forme... [259]

Mis en forme... [260]

Mis en forme... [261]

Mis en forme... [262]

Mis en forme... [263]

Mis en forme... [264]

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [265]
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Mis en forme... [266]

Mis en forme... [267]

Mis en forme... [268]

Mis en forme... [269]

Mis en forme... [270]

Mis en forme... [271]

Mis en forme... [272]

  .ند، حمل املعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، اهلالجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 
  عبد اهللا مصطفى املراغي -18171

  1.محد حنفي، مصر، طأملتزم الطبع والنشر عبد احلميد  ،ناألصولييفي طبقات  الفتح المبين

  هـ)799ت(، إبراهيم بن نور الدين، ابن فرحون -19181
العلمية بريوت مأمون بن حمي الدين اجلنان دار الكتب  ،حتقيق  ،علماء املذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان 

  م.1996-هـ1417 ،1، طلبنان
  هـ)1089(ت احلي,ابن العماد احلنبلي أيب الفالح عبد  -20191

  اجلديدة.دار األفاق  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب
  القاضي عياض -1012

 ،لبنــان ،بــريوت ،دار مكتبــة احليــاة ،حممــود بكــري دحتقيــق، أمحــ ،ملعرفة أعالم املذهب ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
    .ليبيا ،طرابلس ،الفكر ةدار مكتب

  )هـ774ت(ابن كثري، إمساعيل بن بن عمر بن كثري الدمشقي  -2112

، حتقيـــق، أمحـــد عمـــر هاشـــم، وحممـــد زيـــنهم حممـــد عـــزب، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة، بورســـعيد، طبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية 
  .م1993-هـ1413مصر، 

  )هـ392ت( يالبخار ن حممد نصر أمحد ب أبو الكالبازي -3212

الذين أخرج هلم البخــاري يف صــحيحه،  ،الثقة والسداد أهليف معرفة  ،املسمى اهلداية واإلرشاد رجال صحيح البخاري 
  م.1987-هـ1407، 1حتقيق عبد اهللا الليثي، دار املعرفة بريوت، ط

  خملوف حممد بن حممد -4312

  ـ،هـــ 9134 األوىل,عـــن الطبعـــة  ةالكتـــاب العـــريب بـــريوت طبعـــة مصـــور  دار المالكيـــة،كيـــة فـــي طبقـــات ز شـــجرة النـــور ال 
  السلفية املطبعة 

  )هـ764ت (الدمشقي  حممد بن شاكر الكتيب -5412

  م.1974إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت،  ق، حتقيالوفياتفوات  

  )هـ230ت (حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري -6512

  بريوت،  ،د عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، حتقيق حممالكبرى تالطبقا 

Mis en forme... [273]

Mis en forme... [274]

Mis en forme... [275]

Mis en forme... [276]

Mis en forme... [277]

Mis en forme... [278]

Mis en forme... [279]

Mis en forme... [280]

Mis en forme... [281]

Mis en forme... [282]

Mis en forme... [283]

Mis en forme... [284]

Mis en forme... [285]

Mis en forme... [286]

Mis en forme... [287]

Mis en forme... [288]

Mis en forme... [289]

Mis en forme... [290]

Mis en forme... [291]

Mis en forme... [292]

Mis en forme... [293]

Mis en forme... [294]

Mis en forme... [295]

Mis en forme... [296]

Mis en forme... [297]

Mis en forme... [298]

Mis en forme... [299]

Mis en forme... [300]

Mis en forme... [301]

Mis en forme... [302]

Mis en forme... [303]

Mis en forme... [304]

Mis en forme... [305]

Mis en forme... [306]

Mis en forme... [307]

Mis en forme... [308]

Mis en forme... [309]

Mis en forme... [310]

Mis en forme... [311]

Mis en forme... [312]

Mis en forme... [313]

Mis en forme... [314]

Mis en forme... [315]

Mis en forme... [316]

Mis en forme... [317]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [318]

Mis en forme : Centré

  هـ)742املزي،أبو احلجاج، يوسف بن الرتكي عبد الرمحان، (ت -7612
 م.1980هـ 1400، 1، حتقيق، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت طتهذيب الكمال 

  ـه428أمحد بن علي بن منجويه األصبهاين ت رأبو بكابن منجويه،  -8712

  م.1987-هـ1407، 1، ط، حتقيق عبد اهللا الليثي، دار املعرفة بريوتحيح مسلمص لرجا 

  هـ)1067(ت ، الرومي احلنفييينطنطالقسمصطفى بن عبد اهللا  -9812

  م.1992-هـ1413، دار الكتب العلمية، بريوت، والفنون الكتب يعن أسام كشف الظنون 

  

  

  

  ا: كتب مختلفة:سابع

  الدريويش,أمحد بن يوسف بن أمحد  -30291

  .وأثرها يف االقتصاد اإلسالمي، دار عامل الكتب.أحكام السوق في اإلسالم
  الطاهر لطرش،  - 1013

  م.2001، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنةتقنيات البنوك

  هـ )784ت، (أبو العباس امحد بن إدريس الصنهاجي القرايف -2113

  .هـ 1387قيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ، حتاإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام 

  

  ثامنا: اللغة والمعاجم:

  أنيس، و عبد احلليم منتصر، وعطية الصواحلي، وحممد خلف اهللا أمحد.  مإبراهي -133132

   .المعجم الوسيط 

  )ـه816، (تبن علي داجلرجاين علي بن حمم -4313

  م.1998 -هـ1419 ،1ط ،بريوت ،دار الفكر ،التعريفات 

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme... [319]

Mis en forme... [320]

Mis en forme... [321]

Mis en forme... [322]

Mis en forme... [323]

Mis en forme... [324]

Mis en forme... [325]

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [326]

Mis en forme... [327]

Mis en forme... [328]

Mis en forme... [329]

Mis en forme... [330]

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [331]

Mis en forme... [332]

Mis en forme... [333]

Mis en forme : Pied de page

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [334]

Mis en forme... [335]

Mis en forme... [336]

Mis en forme... [337]

Mis en forme... [338]

Mis en forme... [339]

Mis en forme... [340]

Mis en forme... [341]
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Mis en forme... [342]

Mis en forme... [343]

Mis en forme... [344]

Mis en forme... [345]

Mis en forme... [346]

Mis en forme... [347]

Mis en forme... [348]

  أبو جيب، سعدي،  -5413

  م.1988 - هـ1408 ،2، ط، سوريامشق ، دار الفكر، دواصطالحاالقاموس الفقهي لغة 

  محاد، نزيه، - 6513

، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، في لغة الفقهاء االقتصادية المصطلحاتمعجم 
  م.1995-هـ 1415، 3عودية، طاململكة العربية الس

  )هـ666ت(، رالرازي حممد بن أيب بك -7613

  .ر، اجلزائمليلةعني  ،دار اهلدى ،مختار الصحاح   

  الزبيدي السيد حممد مرتضى -8713

  .بريوت ،دار صادر ،تاج العروس 

  هـ)390(تسني أمحد بن فارس بن زكريا.، أبو احلابن فارس -139813
   م.1991-هـ1411، 1طاجليل بريوت،  رعبد السالم حممد هارون، دا، يق، حتقمعجم مقاييس اللغة 

  )هـ817(، جمد الدين حممد بن يعقوبيبادآالفريوز  -94031

  .بريوت ،دار اجليل ،القاموس المحيط  

  )هـ770ت(، محد بن علي املقريأالفيومي  -1014

  .لبنان ،تبريو  ،دار القلم ،يف غريب الشرح الكبري للرافعي نيرمالمصباح ال 

   )هـ711ت(، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، ابن منظور -2114

   .بريوت ،دار بريوت للطباعة والنشر ،لسان العرب

  تاسعا: 

  

  

  

Mis en forme... [349]

Mis en forme... [350]

Mis en forme... [351]

Mis en forme... [352]

Mis en forme... [353]

Mis en forme... [354]

Mis en forme... [355]

Mis en forme... [356]

Mis en forme... [357]

Mis en forme... [358]

Mis en forme... [359]

Mis en forme... [360]

Mis en forme... [361]

Mis en forme... [362]

Mis en forme... [363]

Mis en forme... [364]

Mis en forme... [365]

Mis en forme... [366]

Mis en forme... [367]

Mis en forme... [368]

Mis en forme... [369]

Mis en forme... [370]

Mis en forme... [371]

Mis en forme... [372]

Mis en forme... [373]

Mis en forme... [374]

Mis en forme... [375]

Mis en forme... [376]

Mis en forme... [377]

Mis en forme... [378]

Mis en forme... [379]

Mis en forme... [380]

Mis en forme... [381]

Mis en forme... [382]

Mis en forme... [383]

Mis en forme... [384]

Mis en forme... [385]

Mis en forme... [386]

Mis en forme... [387]

Mis en forme... [388]

Mis en forme... [389]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  القانونية المراجعالقانونمراجع 

    القانون المدني  -1

  يأنور العمر وس -314

  م.2003، اإلسكندرية، ، منشأة املعارفالحقوق العينية التبعية 

  أنور طلبة  -414

  :2001 ،4اجلامعي احلديث، األزاريطة، ط ب، املكتالوسيط في القانون المدني

142-  

  حسني عبد اللطيف محدان -451

   م. 2001، 2، طن، الدار اجلامعة، بريوت، لبناالوسيط في التأمينات العينية 
  

  محدي باشا عمر، -461

  .ار هومه، اجلزائر، ، دمحررات شهر الحيازة 

  رمضان أبو السعود -471

  م.1995، منشأة املعارف، السكندرية، التأمينات الشخصية والعينية

  سسليمان مر ق -481

القانونيــة، شــتات مصــر للمنشــورات احلقوقيــة، صــادر، بــريوت، لبنــان،  ب، دارا لكتــالــوافي فــي شــرح القــانون المــدني 
  م.1998، 6ط

  مسري عبد السيد تناغو -149

  م.6199، منشأة املعارف، اإلسكندرية، التأمينات الشخصية والعينية 

  ، فسنية أمحد يوس -501
 املستعجل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء

  سيف النصر سليمان حممد،  -511

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras, Soulignement , Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman, Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman, Non Gras, Non
souligné, Police de script complexe
:Non Gras

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  م.1995توزيع، القاهرة، ، دار حممود للنشر والمرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة

  عبد احلكم فودة،  -521

  ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية.جرائم اإلتالف واغتصاب الحيازة

  عبد الرزاق أمحد السنهوري  -153

  ، دار إحياء الرتاث العريب. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

  عبد الفتاح عبد الباقي -541

  .النسر الذهيب للطباعة، مصر ،التأمينات العينية والشخصية 

  ،علي فيال يل -551

   .م2001(النظرية العامة للعقد)، موفم للنشر، اجلزائر، االلتزامات،  

  فاروق إمساعيل -156

  م.2003، مطبعة فتحي احلديثة، حلوان، عن الرهن الرسمي والرهن الحيازي فماذا تعر  

  قدري عبد الفتاح الشهاوي -571

  م2003، منشأة املعارف، اإلسكندرية، باب الملكية في التشريع المصري المقارنالحيازة كسبب من أس 

  حمي الدين إمساعيل علم الدين -158

  .4، علم الكتاب، دار حراء، املكتبة القانونية، طالتأمينات العينية في القانون المصري والمقارن 

  القانون التجاري -2

  ابتسام القرام
  .البليدة ،الكتاب، قصر المصطلحات القانونية 

  

  أمحد حممد حمرز -59431

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :13 pt

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras



 

                                                  

 

2فهرس املصادر واملراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

322

Mis en forme... [390]

Mis en forme... [391]

Mis en forme... [392]

Mis en forme... [393]

Mis en forme... [394]

Mis en forme... [395]

Mis en forme... [396]

ــاري  ــانون التجــ ــ(  القــ ــارة نمقدمــــة عــ ــالتــــاجر وأهــــم  -التجــ ــال – هالتزاماتــ ــةاألعمــ ــة  -املشــــروع التجــــاري -التجاريــ امللكيــ
  الصناعية)

  يأكرم يا ملك -60441

  .م1998 ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القانون التجاري

  أبو عيد لياس جوزيفإ -61451

  . 1983 ،1بريوت،ط ،للنشر تدار بريو  ،(التمثيل التجاري) المؤسسة التجارية 

62461  

  لياس ناصفإ -

  .م1999 ،لبنان ،بريوت ،عويدات للطباعة والنشر ،الكامل في القانون التجارة 

  يأنور العمر وس -147

  .م2003 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،الحقوق العينية التبعية 

  ور طلبة أن -148

  .2001 ،4، طاألزاريطة ،اجلامعي احلديث باملكت ،الوسيط في القانون المدني

149  

  بوكعبان العريب -

  .م2002 ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،الوجيز في القانون البحري الجزائري 

  حسني عبد اللطيف محدان -150

  .م 2001 ،2، طن، لبنابريوت ،الدار اجلامعة ،الوسيط في التأمينات العينية 

  حسني مربوك -63511

 ،1، طاجلزائـــر ،طين لألشـــغال الرتبويـــةديـــوان الـــو  يواإلجتهـــاد القضـــائ ةالتطبيقيـــ القـــانون التجـــاري الجزائـــري والنصـــوص 
  .م 2002

Mis en forme... [397]

Mis en forme... [398]

Mis en forme... [399]

Mis en forme... [400]

Mis en forme... [401]

Mis en forme... [402]

Mis en forme... [403]

Mis en forme... [404]

Mis en forme... [405]

Mis en forme... [406]

Mis en forme... [407]

Mis en forme... [408]

Mis en forme... [409]

Mis en forme... [410]

Mis en forme... [411]

Mis en forme... [412]

Mis en forme... [413]

Mis en forme... [414]

Mis en forme... [415]

Mis en forme... [416]

Mis en forme... [417]

Mis en forme... [418]

Mis en forme... [419]

Mis en forme... [420]

Mis en forme... [421]

Mis en forme... [422]

Mis en forme... [423]

Mis en forme... [424]

Mis en forme... [425]

Mis en forme... [426]

Mis en forme... [427]

Mis en forme... [428]

Mis en forme... [429]

Mis en forme... [430]

Mis en forme... [431]

Mis en forme... [432]

Mis en forme... [433]

Mis en forme... [434]

Mis en forme... [435]

Mis en forme... [436]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [437]

Mis en forme : Centré

  حلو أبو حلو  -64521

  .م1992 اجلزائر، ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،(العمال التجارية والتاجر) القانون التجاري الجزائري

  محدي باشا عمر، -153

  .، ، دار هومه، اجلزائرمحررات شهر الحيازة 

  محدي الغنيمي -154

  .م1988، 2ط اجلزائر، ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،محاضرات في القانون البحري الجزائري   

  رضا متويل وهدان - 155

  م2003 ،سكندريةاإل، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشرالضرورة العملية لإلثبات بصور المحررات 

  رمضان أبو السعود -156

  م.1995 ،السكندرية ،منشأة املعارف ،التأمينات الشخصية والعينية

  سليما ذياب -65571

  م.2003-هـ1423 ،1ط بريوت، ،للدراسات والنشر والتوزيع ،املؤسسة اجلامعية ،مبادئ القانون التجاري 

  سسليمان مر ق -158

لبنــان،  ،بــريوت ،صــادر ،القانونيــة، شــتات مصــر للمنشــورات احلقوقيــة ب، دارا لكتــالــوافي فــي شــرح القــانون المــدني 
  م.1998 ،6ط

  

  مسيحة القليويب  -66591

  م.1978 ،اجلامعي بالقاهرة، والكتامطبعة جامعة  ،دار النهضة العربية ،الموجز في القانون التجاري

  مسري مجيل حسني الفتالوي -67601

  م. 1994 ،2اجلزائر، ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،العقود التجارية الجزائرية 

  مسري عبد السيد تناغو -161

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme... [438]

Mis en forme... [439]

Mis en forme... [440]

Mis en forme... [441]

Mis en forme... [442]

Mis en forme... [443]

Mis en forme... [444]

Mis en forme... [445]

Mis en forme... [446]

Mis en forme... [447]

Mis en forme... [448]

Mis en forme... [449]

Mis en forme... [450]

Mis en forme... [451]

Mis en forme... [452]

Mis en forme... [453]

Mis en forme... [454]

Mis en forme... [455]

Mis en forme... [456]

Mis en forme... [457]

Mis en forme... [458]

Mis en forme... [459]

Mis en forme... [460]

Mis en forme... [461]

Mis en forme... [462]

Mis en forme... [463]

Mis en forme... [464]

Mis en forme... [465]

Mis en forme... [466]

Mis en forme... [467]

Mis en forme... [468]

Mis en forme... [469]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [470]

Mis en forme : Centré

  م.6199، منشأة املعارف، اإلسكندرية، التأمينات الشخصية والعينية 

162  
  ، فسنية أمحد يوسو  -

 ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندريةاملستعجل حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء

  يف النصر سليمان حممد، س -163

  م.1995، دار حممود للنشر والتوزيع، القاهرة، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة

  عبد احلكم فودة،  -164

  .، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةجرائم اإلتالف واغتصاب الحيازة

165  

  الشواريب دحلمي ا عبد احلميد الشواريب، حممد عبد -

  اإلسكندرية.، منشأة املعرف، والقانون ةالنظر المصرفي ةمن وجه ةانيالمخاطر االئتم ةإدار 

  السنهوري  أمحد عبد الرزاق -166

    .دار إحياء الرتاث العريب ،الجديد الوسيط في شرح القانون المدني

  عبد الفتاح عبد الباقي -167

  .، النسر الذهيب للطباعة، مصرالتأمينات العينية والشخصية 

  مراد عبد الفتاح -168

  شرح القانون التجارة الجديد 

  علي بن غامن -169

  .2002 ،اجلزائر ،موفم للنشر والتوزيع ،الوجيز في القانون التجاري وقانون األعمال 

  على مجال الدين عوض -170

  .طبعة مكربةمن الوجهة القانونية،  عمليات البنوك 

  ،فيال يلعلي  -711

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme : Police :14 pt, Non
souligné, Police de script complexe :14
pt

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt

Mis en forme... [471]

Mis en forme... [472]

Mis en forme... [473]

Mis en forme... [474]

Mis en forme... [475]

Mis en forme... [476]

Mis en forme... [477]

Mis en forme... [478]

Mis en forme... [479]

Mis en forme... [480]

Mis en forme... [481]

Mis en forme... [482]

Mis en forme... [483]

Mis en forme... [484]

Mis en forme... [485]

Mis en forme... [486]

Mis en forme... [487]

Mis en forme... [488]

Mis en forme... [489]

Mis en forme... [490]

Mis en forme... [491]

Mis en forme... [492]

Mis en forme... [493]

Mis en forme... [494]

Mis en forme... [495]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [496]

Mis en forme... [497]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [498]

Mis en forme : Centré

  . م2001موفم للنشر، اجلزائر،  (النظرية العامة للعقد)،االلتزامات،  

  الغوثي بن ملحة  -721

  .م2001 ،1اجلزائر،ط ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزائري قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني

  فرحة زراوي صاحل  -70731

  م.2003 ،2ط ،اجلزائر EDIKابن خلدون  عنشر وتوزي ،الكامل في القانون التجاري الجزائـري

  فاروق إمساعيل -71741

  م.2003 ،حلوان ،، مطبعة فتحي احلديثةعن الرهن الرسمي والرهن الحيازي فماذا تعر  

  فوزي حممد سامي -751

   م.1997 ،1ط ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،، دار مكتبة الرتبية، بريوتشرح القانون التجاري 

  قدري عبد الفتاح الشهاوي -761

  م2003، منشأة املعارف، اإلسكندرية، لحيازة كسبب من أسباب الملكية في التشريع المصري المقارنا 

  كمال محدي -177

  م.1997 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،القانون البحري 

  جميد خلفوين -178

  م.2003 ،1الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،ط ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري 

  حمي الدين إمساعيل علم الدين -179

  .4ط ،املكتبة القانونية ،دار حراء ،، علم الكتابالتأمينات العينية في القانون المصري والمقارن 

  حممد السيد الفقي -72801

  م.2000 ،السكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية ،دروس في القانون التجاري

  حممد فريد العريين  -181

  م.2001 ،السكندرية ،ار املطبوعات اجلامعيةد ،القانون الجوي

Mis en forme... [499]

Mis en forme... [500]

Mis en forme... [501]

Mis en forme... [502]

Mis en forme... [503]

Mis en forme... [504]

Mis en forme... [505]

Mis en forme... [506]

Mis en forme... [507]

Mis en forme... [508]

Mis en forme... [509]

Mis en forme... [510]

Mis en forme... [511]

Mis en forme... [512]

Mis en forme... [513]

Mis en forme... [514]

Mis en forme... [515]

Mis en forme... [516]

Mis en forme... [517]

Mis en forme... [518]

Mis en forme... [519]

Mis en forme... [520]

Mis en forme... [521]

Mis en forme... [522]

Mis en forme... [523]

Mis en forme... [524]

Mis en forme... [525]

Mis en forme... [526]

Mis en forme... [527]

Mis en forme... [528]

Mis en forme... [529]

Mis en forme... [530]

Mis en forme... [531]

Mis en forme... [532]

Mis en forme... [533]

Mis en forme... [534]
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Mis en forme... [535]

Mis en forme... [536]

Mis en forme... [537]

Mis en forme... [538]

Mis en forme... [539]

Mis en forme... [540]

Mis en forme... [541]

  رهاين دو يدا  ، حممد فريد العريين -73821

  م.2000 ،سكندريةاإل ،دار اجلامعة اجلديدة ،مبادئ القانون التجاري والبحري 

  حممد السيد الفقي ، حممد فريد العريين -183

  م.2002 ،نلبنا ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،البحري والجويالقانون  

  حممد كمال مرسي -74841

  م.1939-هـ1358 ،لبنان ،بريوت ،القانونية تدار املنشورا ،شهر التصرفات العقارية 

  مصطفى كمال طه  -185

  م.1993 ،بريوت ،الدار اجلامعة ،القانون البحري

  .م1999السكندرية،  ،، ديوان املطبوعات اجلامعيةالقانون التجاري

  .اجلامعة رالدا ،أصول القانون التجاري

    ممراد منري فهي -75861

  م.1982 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،القانون التجاري

  رهاين دو يدا -76871

  م.2001 ،اإلسكندرية ،، دار اجلامعة اجلديدة للنشرالتنظيم القانوني للتجارة 

  .م2002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية، قانون الطيران التجاري

  م.2002 ،سكندريةاإل ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،وجيز في القانون البحريال 

  رهاين حممود دو يدا -77881

  م.2003 ،سكندريةاإل ،دار اجلامعة للنشر الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، 

  القانون البحري - 3

  بوكعبان العريب -781

Mis en forme... [542]

Mis en forme... [543]

Mis en forme... [544]

Mis en forme... [545]

Mis en forme... [546]

Mis en forme... [547]

Mis en forme... [548]

Mis en forme... [549]

Mis en forme... [550]

Mis en forme... [551]

Mis en forme... [552]

Mis en forme... [553]

Mis en forme... [554]

Mis en forme... [555]

Mis en forme... [556]

Mis en forme... [557]

Mis en forme... [558]

Mis en forme... [559]

Mis en forme... [560]

Mis en forme... [561]

Mis en forme... [562]

Mis en forme... [563]

Mis en forme... [564]

Mis en forme... [565]

Mis en forme... [566]

Mis en forme... [567]

Mis en forme... [568]

Mis en forme... [569]

Mis en forme... [570]

Mis en forme... [571]

Mis en forme... [572]

Mis en forme... [573]

Mis en forme... [574]

Mis en forme... [575]

Mis en forme... [576]

Mis en forme... [577]

Mis en forme... [578]

Mis en forme... [579]

Mis en forme... [580]

Mis en forme... [581]

Mis en forme... [582]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  م.2002ار الغرب للنشر والتوزيع، د الوجيز في القانون البحري الجزائري، 

  محدي الغنيمي -791

  م.1988، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طمحاضرات في القانون البحري الجزائري   

  كمال محدي  -801

  م.1997، منشأة املعارف، اإلسكندرية، القانون البحري 

  حممد فريد العريين،  حممد السيد الفقي -118

  م.2002منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،ي والجويالبحر القانون  

  مصطفى كمال طه  -218

  م.1993، الدار اجلامعة، بريوت، القانون البحري

  

  رهاين دو يدا -318

  م.2002دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،الوجيز في القانون البحري

  

  

يتضمن  1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/59األمر رقم القانون الجوي - 4
  القانون التجاري معدل ومتمم

يتضمن القانون المدني معدل  1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58األمر رقم 
  ومتمم

  القانون البحري

  نون الجويالقا

  التوثيققانون 

Mis en forme : Police :13 pt, Couleur
de police : Automatique, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Police :13 pt, Couleur
de police : Automatique, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Police :13 pt, Gras,
Police de script complexe :13 pt, Gras

Mis en forme : Droite

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Soulignement ,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  2001 اإلسكندريةعة الجديدة للنشر دار الجام التنظيم القانوني للتجارة ردو يداهاني 

صادر  الحقوقية  للمنشوراتالقانونية شتات مصر  بدارا لكت الوافي في شرح القانون المدني سمر قسليمان 
  6ط 1998بيروت لبنان 

  1999ديوان المطبوعات الجامعية السكندرية  مصطفى كمال طه القانون التجاري

  حممد فريد العريين  -418

  م.2001، دار املطبوعات اجلامعية، السكندرية، القانون الجوي

  رهاين دو يدا -185

  م.2002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية، قانون الطيران التجاري

  مراجع مختلفة - 5

  

  ابتسام القرام -186
  .، قصر الكتاب، البليدةالمصطلحات القانونية 

  رضا متويل وهدان -871

  م2003، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، بصور المحررات الضرورة العملية لإلثبات 

  الشواريب داحلمي عبد احلميد الشواريب، حممد عبد -881

  ، منشأة املعرف، اإلسكندرية.والقانون ةالنظر المصرفي ةالمخاطر االئتمانية من وجه ةإدار 

  على مجال الدين عوض -891

  .طبعة مكربةعمليات البنوك من الوجهة القانونية،  

  الغوثي بن ملحة  -901

ــانوني ــام القــ ــي النظــ ــرتها فــ ــات ومباشــ ــرق اإلثبــ ــد وطــ ــة، اجلزائــــر،ط قواعــ ــغال الرتبويــ ، 1اجلزائــــري،  الــــديوان الــــوطين لألشــ
  م.2001

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [583]

Mis en forme : Centré

  جميد خلفوين -911

  م.2003، 1، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،طنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري 

  مال مرسيحممد ك -921
  م.1939- هـ1358القانونية، بريوت، لبنان،  ت، دار املنشوراشهر التصرفات العقارية

  

  1ط 1997دار مكتبة الرتبية بريوت مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  شرح القانون التجاري فوزي محمد سامي

الــديوان الـــوطين لألشــغال الرتبويــة اجلزائـــر  يقواعــد وطــرق اإلثبـــات ومباشــرا يف النظــام القـــانوين اجلزائــر الغــوثي بــن ملحــة 
  1ط 2001

  2003دار اجلامعة للنشر السكندرية  الوجيز يف العقود التجارية والعمليات املصرفية ردو يداهاني محمود 

  2003 احلديثة  حلوانمطبعة فتحي  عن الرهن الرمسي والرهن احليازي فتعر  ماذا  إسماعيلفاروق 

  2003 اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر  رة العملية لإلثبات بصور احملرراتالضرو  رضا متويل وهدان 

دار حراء املكتبة القانونية    علم الكتابواملقارن  صرالتأمينات العينية يف القانون امل  علم الدين إسماعيلمحي الدين 
  4ط

  1ط 2003 الرتبوية  لألشغال الوطين الديوان  اجلزائرينظام الشهر العقاري يف القانون  مجيد خلفوني

  2002 اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر  قانون الطريان التجاري ردو يداهاني 

  2ط 1988ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  حماضرات يف القانون البحري اجلزائري  يميحمدي الغن

  .عمليات البنوك على جمال الدين عوض 

  2001دار الكتب القانونية مصر احمللة الكربى  التجارية ملنازعاتا أحكامعزت عبد القادر شرح 

  2000دار اجلامعة اجلديدة السكندرية  مبادئ القانون التجاري والبحري ردو يداهاني  محمد فريد العريني  

  1982 اإلسكندريةاملعارف  منشأة  يالتجار القانون  ممنير فهيمراد 

  2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر السكندرية نيابة العامة والقضاء املستعجل محاية احليازة بني ال سنية أحمد يوسف

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [584]

Mis en forme : Soulignement 
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [585]

Mis en forme : Centré

  1ط 5003-1423املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت  مبادئ القانون التجاري سليما ذياب

  الرتاث العريب  إحياءدار  الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق السنهوري 

  1995منشأة املعارف السكندرية  التأمينات الشخصية والعينيةالسعود  أبورمضان 

  2ط 2001ر اجلامعة بريوت لبنان الدا الوسيط يف التأمينات العينية حسي عبد اللطيف حمدان

  2003 اإلسكندريةاملعارف  منشأة التبعية احلقوق العينية  يأنور العمر وس

ديوان الوطين لألشغال الرتبوية اجلزائر  يواإلجتهاد القضائ ةبيقيالتطحسني مربوك القانون التجاري اجلزائري والنصوص 
  1ط 2002

   2000دار املطبوعات اجلامعية السكندرية  دروس يف القانون التجاري محمد السيد الفقي

  1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ن التجاري القانو  يملكأكرم يا 

  2002دار غريب القاهرة  معاصرة ديةاقتصاصالح الدين حسني السيسي قضايا 

  1ط 1983للنشر بريوت  تدار بريو (التمثيل التجاري)  أبو عيد املؤسسة التجارية الياس جوزيف

  1992(العمال التجارية والتاجر) ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر حلو القانون التجاري اجلزائري  أبوحلو 

  2ط 1994 اجلامعية اجلزائر املطبوعاتديوان  ية اجلزائريةالعقود التجار  سمير جميل حسين الفتالوي

  1999عويدات للطباعة والنشر بريوت لبنان  الكامل يف القانون التجارة الياس ناصف

  1939-1358القانونية بريوت لبنان  تدار املنشوراشهر التصرفات العقارية  محمد كمال مرسي

  القانون التجاري  أحمد محمد محرز

  2002منشورات احلليب احلقوقية بريوت لبنان  القانون البحري واجلوي السيد الفقي لعريني  محمدامحمد فريد 

  2002دار الغرب للنشر والتوزيع  الوجيز يف القانون البحري اجلزائري كعبان العربيو ب

  2001دار املطبوعات اجلامعية السكندرية  القانون اجلويمحمد فريد العريني 

   1993الدار اجلامعة بريوت ون البحري القانمصطفى كمال طه 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [586]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [587]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [588]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [589]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [590]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [591]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [592]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [593]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [594]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [595]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [596]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [597]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [598]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [599]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [600]

Mis en forme : Soulignement 
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  1997 اإلسكندريةمنشأة املعارف القانون البحري  كمال محدي 

  اجلامعة  رالتجاري الداأصول القانون مصطفى كمال طه 

  الذهيب للطباعة مصر  النسر والشخصية عبد الفتاح عبد الباقي التأمينات العينية 

  2ط 1998منشورات احلليب احلقوقية لبنان  الفقه اإلسالمي عبد الرزاق أمحد السنهوري مصادر احلق يف

- 1423مكتبة الدار العربية للكتاب بريوت  سؤال وجواب حول األعمال املصرفية300عبد املعطي حممد حشاد 
  2ط 2003

  2ط    2001دار النهضة العربية القاهرة  قالتو ريعبيد علي امحد احلجازي 

  2001 ةالبليدفصر الكتاب  للحفظ يف التشريع اجلزائري ليةكآرمول خالدي احملافظة العقارية  

منشأة  والقانون ةالنظر املصرفي ةاملخاطر االئتماين من وجه إدارةالشواريب ، دعبدا حلميحممد –عبد احلميد الشواريب 
   اإلسكندريةاملعرف 

  2ط 2003اجلزائر  DIKEابن خلدون  عنشر وتوزي الكامل يف القانون التجاري اجلزائـريزراوي صالح  فرحة

  3ط 1998-1418دار النشر للجامعات  مصر المصرفية اإلسالمية يوسف كمال محمد 

  2002للنشر والتوزيع اجلزائر  موفم  األعمالالوجيز يف القانون التجاري وقانون  علي بن غانم

  1978ة والكتاب اجلامعي دار النهضة العربية مطبعة جامعة القاهر  املوجز يف القانون التجاريسميحة القليوبي 

  2001 اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر  التنظيم القانوين للتجارة ردو يداهاني 

  2ط 2000 اإلسكندريةمنشأة المعارف  سعد الضمانات غير المسماة نبيل إبراهيم

  4ط 2001اجلامعي احلديث األزاريطة  باملدين املكتالوسيط يف القانون أنور طلبة 

  2002دار اجلامعة اجلديدة للنشر السكندرية  الوجيز يف القانون البحري ريدا دوهاني 

 والقانون املدين سالميالشيء املرهون واستثماره يف الفقه اإلالتزام املرن حبفظ   عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير
  عاشرا: المراجع المقارنة.1994دار النهضة العربية القاهرة 

  ّدبوا،إبراهيم فاضل ال -

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Police :14 pt, Police de
script complexe :14 pt
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Mis en forme... [601]

Mis en forme... [602]

Mis en forme... [603]

Mis en forme... [604]

Mis en forme... [605]

Mis en forme... [606]

Mis en forme... [607]

،عمان، ر، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، ،دار البيارق بريوت، لبنان، دار عماضمان المنافع 
  م1997-هـ1،1417 طاألردن،

  حسن حممد الرفاعي -

  م2005-هـ1426، 1بني الشريعة والقانون، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط عقود استثمار األراضي الزراعية 
  ،حسن حممد الرفاعي -93891

  م.2003-هـ1424، 1الرسالة، بريوت، لبنان، ط ةمؤسس ،والقانونالعسرة المادية بين الشريعة  
  اهللا علي احلسني سيد عبد -4019

،  علي مجعة حممد،  أمحد جن الوضعية والتشريع اإلسالمي) حتقيق، حممد أمحد سرا  (بني القواننيالمقارنات التشريعية
  م. 2001- هـ1421، 1دار السالم، القاهرة مصر، ط جابر بدران، 

  عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري -5119

يف الفقــه اإلســالمي والقــانون املــدين، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة  التــزام المــرتهن بحفــظ الشــيء المرهــون واســتثماره 
  .م1994

  علي حممد علي قاسم، -6219

  .م2002 ،اإلسكندريةامعة اجلديدة للنشر، دار اجل ،تصرفات العدل في المرهون 

  حممد سعيد جعفور،  - 7319
  ، اجلزائر.ه، دارهوم61، يف القانون املدين والفقه اإلسالمي، صنظرات في صحة العقد وبطالنه

  أحد عشر: القوانين الشرعية والوضعية:

  علي حيدر -

   العلمية.كتب دار ال تعريب:علي فهمي احلسيين، ،شرح مجلة األحكام مدرر الحكا 

  القانون المدني -8419

يتضـــمن القـــانون املـــدين معـــدل  م،1975ســـبتمرب 26املوافـــق هــــ، 1395رمضـــان عـــام 20يف  خ، املـــؤر 58 -75األمـــر رقـــم 
  ومتمم

  القانون التجاري -9519

Mis en forme... [608]

Mis en forme... [609]

Mis en forme... [610]

Mis en forme... [611]

Mis en forme... [612]

Mis en forme... [613]

Mis en forme... [614]

Mis en forme... [615]

Mis en forme... [616]

Mis en forme... [617]

Mis en forme... [618]

Mis en forme... [619]

Mis en forme... [620]

Mis en forme... [621]

Mis en forme... [622]

Mis en forme... [623]

Mis en forme... [624]

Mis en forme... [625]

Mis en forme... [626]

Mis en forme... [627]

Mis en forme... [628]

Mis en forme... [629]

Mis en forme... [630]

Mis en forme... [631]

Mis en forme... [632]

Mis en forme... [633]

Mis en forme... [634]

Mis en forme... [635]

Mis en forme... [636]

Mis en forme... [637]

Mis en forme... [638]

Mis en forme... [639]

Mis en forme... [640]

Mis en forme... [641]

Mis en forme... [642]

Mis en forme... [643]

Mis en forme... [644]

Mis en forme... [645]

Mis en forme... [646]

Mis en forme... [647]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [648]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

عــدل يتضــمن القــانون التجــاري م م،1975ســبتمرب 26ملوافــق اهـــ، 1395رمضــان عــام 20املــؤرخ يف  ،59 -75األمــر رقــم 
  ومتمم

  القانون البحري  -200196

املعــدل  واملتضــمن القــانون البحــري م1976أكتــوبر ســنة 23هـــ املوافــق1396شــوال عــام  29املؤرخ يف  ، 80-76األمر رقم 
  واملتمم

  قانون الطيران المدني -201197

ــ 06 -98قـــانون رقـــم  لقواعـــد العامـــة املتعلقـــة حيـــدد ا ،م1998يونيـــو  27هــــ املوافـــق 1419ربيـــع األول  03 ،ؤرخ يف، املـ
  بالطريان املدين

  قانون اإلجراءات المدنية  -202198

ــ154 -66أمــــر رقــــم    ـــ املوافــــق 1386صــــفر عــــام  18 ،ؤرخ يف،املــ ــنة 08هــ ــراءات  ،م1966يونيوســ ــانون اإلجــ ــمن قــ يتضــ
  املدنية املعدل واملتمم.

  قانون العقوبات -203199

املعــدل يتضــمن قــانون العقوبــات  م،1966يونيــو ســنة  8املوافــق هـــ، 6138 مصــفر عــا 81 ،يف املــؤرخ ،156-66األمــر رقــم
  .مواملتم

  قانون التوثيق -4020

  واملتمم. لواملتضمن تنظيم التوثيق املعد م،12/7/1988 ،املؤرخ يف 27-88قانون رقم 

  قانون، إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري -5120

، اجلريدة وتأسيس السجل العقاري ،املتضمن إعداد مسح األراضي العام ،12/11/1975 ،املؤرخ يف 74- 75األمر رقم
  .18/11/1975يفاملؤرخة  92الرمسية العدد

  إعداد مسح األراضي العاممرسوم  - 6220
  .املتضمن إعداد مسح األراضي العام م، 1976مارس  25 ،املؤرخ يف 62 -76املرسوم رقم 

  عقاري،مرسوم يتعلق بتأسيس السجل ال -7320

  .ي، يتعلق بتأسيس السجل العقار 1976مارس  25املؤرخ يف  63 -76مرسوم رقم 

Mis en forme... [649]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme... [650]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme... [651]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [652]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [653]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [654]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme... [655]

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme... [656]

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  

  الدوريات و :راثنا عش

  كتب التراجم:

تحقيق : مأمون بن محي الدين الجنان دار الكتب  ابن فرحون الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
  1ط 1996-1417العلمية بيروت لبنان 

محمود دار مكتبة  رأحمد بكيتحقيق  يب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم المذهبالقاضي عياض ترت
  الفكر طرابلس ليبيا ةدار مكتبالحياة بيروت لبنان 

عن  ةطبعة مصور في طبقات المالكية  دار الكتاب العربي بيروت  الذكيةمخلوف محمد بن محمد شجرة النور 
  يةه  المطبعة السلف 1349الطبعة األولى ,

ابن العماد الحنبلي أبي الفالح عبد الحي ,شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار األفاق الجديدة 
  ,(د.ت.ط)

 10رناؤوط , مؤسسة الرسالة ,بيروت ط:عثمان  تحقيق :شعيب األ نن محمد بالذهبي شمس الدي
  م1884- ه1414,

ن عباس ,دار الرائد العربي بيروت الشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي ,طبقات  الفقهاء  تحقيق :إحسا
  م.1981-ه2:1401ط

  الموسوعات:

  

  قلعه جي سروامحد أ -حممد 8420

  .1طم 2000-هـ1421 ،1النفائس بريوت، طبريوت  النفائس ردا ،دارالميسرة الميسرةالموسوعة الفقهية  

  1ط 1993-1314دار احلكمة دمشق سورية  العك   موسوعة الفقه املالكي عبد الرمحانخالد  -9520

  الدينالدين  موسوعةحمي الدين إمساعيل علم 

  م.2001 ،3ط ،دار السالم ،أعمال البنوك موسوعة 

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement , Police de script
complexe :Gras

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [657]

Mis en forme... [658]

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [659]

Mis en forme... [660]

Mis en forme : Centré

  1999دار الكتاب الذهيب موريس صادق املوسعة الذهبية  -10062

  الدار اجلامعية اإلسكندرية  أمحد حممد أبو الروس املوسوعة التجارية احلديثة

  معوض عبد التواب

  .1طم 2000 ، 1،طدار الفكر والقانون املنصورة ،جارية الشاملةالموسوعة الت 

-هـــ1410 ،1ج1990-1410  1ج ،العــدد الســادس ،الــدورة السادســة ،مجمــع الفقــه اإلســالميجملــة  -11072
  بشأن القبض صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها  55/04/6قرار رقم  .م1990

مــا املقــال :عنــوان اململكــة العربيــة الســعودية  1999-1419ســنة  11لســنة ا 41العــدد الفقهيــة المعاصــرة البحــثجملــة 208
  212 القرطيب  النمرييوسف بن عبد اهللا بن حممد  فيها  الشيخمنها ووجه الضمان  نال يضممن الرهون وما  يضمن

بيــة الســعودية. اململكــة العر  هـــ،1417-33الثالــث والثالثــون الســنة التاســعة العــدد ،البحــوث الفقهيــة المعاصــرةجملــة  -
  عنوان املقال:مد ى انتفاع املرن من املرهون جامعة قسنطينة 

م، عــن قســم الوثــائق للمحكمــة العليــا. طبــع الــديوان الــوطين لألشــغال 1999 ،العــدد األول القضــائية الــة -31092
  م1999الرتبوية 

  م.1982مرب هـ، ديس1403، صفر 4، السنة السادسة، العددالحقوق الكويتيةجملة  -41102

.  

  :رالماجستيالدكتورة و رسائل 

  رسائل الدكتوراة

  إبراهيم فاضل الّدبوا، - 512

،عمان، ر، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، ،دار البيارق بريوت، لبنان، دار عماضمان المنافع 
  (رسالة دكتوراه مطبوعة) م1997-هـ1،1417 طاألردن،

  خليفة جبودة -612

-م1996،  القــانون اخلاص،جامعــة حممــد اخلــامس، أكــدال، المنقوالت دون نقل الحيــازة، محاولــة فــي التأصــيلرهن 
  .، رسالة دكتوراةم1997

Mis en forme... [661]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [662]

Mis en forme... [663]

Mis en forme... [664]

Mis en forme... [665]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [666]

Mis en forme... [667]

Mis en forme... [668]

Mis en forme... [669]

Mis en forme... [670]

Mis en forme... [671]

Mis en forme... [672]

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme... [673]

Mis en forme... [674]

Mis en forme... [675]

Mis en forme... [676]

Mis en forme... [677]

Mis en forme... [678]

Mis en forme... [679]

Mis en forme... [680]

Mis en forme... [681]

Mis en forme... [682]

Mis en forme... [683]

Mis en forme... [684]

Mis en forme... [685]

Mis en forme... [686]

Mis en forme... [687]

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [688]

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme... [689]

Mis en forme... [690]

Mis en forme... [691]
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  مسري كامل -712

ار، مكتبــة جامعــة أدر ( بــدون بيانــات ) ، جمموعــة رســائل الــدكتوراه، ملكيــة الــراهن للمــال المرهــون فــي الــرهن العقــاري
  رسالة دكتوراة

  الماجستير رسائل -2

  

  إبراهيم بن غامن  -81112

يف التشــريع املــدين والتجــاري اجلزائــري، إشــراف، األخضــر بــن عــزي، جامعــة نظــام الــرهن الحيــازي الــوارد علــى المنقــول 
  .رسالة ماجستري ،م1985اجلزائر، يناير

  إبراهيم فاضل الّدبوا، -212

،عمان، راملدين، ،دار البيارق بريوت، لبنان، دار عما ، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانونضمان المنافع 
  (رسالة دكتوراه مطبوعة) م1997-هـ1،1417 طاألردن،

  حسن حممد الرفاعي -91132

(  م2005-هـ1426، 1بني الشريعة والقانون، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط عقود استثمار األراضي الزراعية 
  رسالة ماجستري مطبوعة)

214  

  جبودةخليفة  -

-م1996،  القــانون اخلاص،جامعــة حممــد اخلــامس، أكــدال، رهن المنقوالت دون نقل الحيــازة، محاولــة فــي التأصــيل
  .، رسالة دكتوراةم1997

  

  مسري كامل -215

  اة، رسالة دكتور ارمكتبة جامعة أدر ( بدون بيانات ) ، جمموعة رسائل الدكتوراه، ملكية الراهن للمال املرهون يف الرهن العقاري

  طروب كامل  -20162

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Gras,
Police de script complexe :13 pt, Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :13 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Non Gras,
Police de script complexe :Non Gras

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Droite

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Police :13 pt, Non
Gras, Police de script complexe :13 pt,
Non Gras

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme... [692]

Mis en forme : Centré

ــالة ، م2002، إشـــراف، حممـــد زغـــداوي، جامعـــة باتنـــة. الحيـــازة فـــي الفقـــه المـــالكي والقـــانون المـــد نـــي الجزائـــري رسـ
  ماجستري

  لفخياالطيب مد حم -حممد 12172

 رســالة ، م2004جــوان  .قســنطينة جامعــة ،حمــدةحمــدة  جامعةحممــد  ،اإلشــراف ،توثيــق الــديون بــين الشــريعة والقــانون 
  ماجستري

  باتنة  زغداوي  جامعة حممد:إشراف الحيازة في الفقه المالكي والقانون المد ني الجزائريطروب كامل 

إشراف األخضر بن  يف التشريع املدين والتجاري اجلزائرينظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول بن غامن  إبراهيم
  عزي

  

  المخطوطات:

  خزانة بن عبد الكبري املطارفة أدرار  العمليات الفاسياتمنشرح يات الفاشيات األمل  بن سعيد العمري القاسمو أب

خزانة بن عبد  الحسن الشهير بالزقاق شرح قصيدة اإلمام أبياحلسن الدليمي  بن  عبد اهللاحممد بن حممد بن 
  الكبري املطارفة أدرار

  :اإللكترونيةالمكتبة 

  

a hi/atnahu-WWW. Sharjan.FM/ FatWa -22182  

http://droitcivil overblog.com - 32192  

 http:// www. Cultural . org . ae - 42202 1999اجلريدة الرمسية  

  2000املوسوعة القضائية 

  مكتبة الفقه اإلسالمي اإلصدار الثالث

                                                                              مكتبة الفقه وأصوله

  فقه املعامالت

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13 pt, Police de
script complexe :13 pt

Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Police :12 pt, Police de
script complexe :12 pt

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :Gras, Police de
script complexe :Gras

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme... [693]

Mis en forme... [694]

Mis en forme : Centré

Mis en forme... [695]

Mis en forme... [696]

Mis en forme... [697]

Mis en forme... [698]

Mis en forme : Gauche

Mis en forme... [699]

Mis en forme... [700]

Mis en forme... [701]

Mis en forme... [702]

Mis en forme... [703]

Mis en forme... [704]

Mis en forme : Gauche
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Mis en forme : Justifier en bas

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Police :13,5 pt,
Soulignement , Police de script
complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt

Mis en forme : Position :Horizontal : 
9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical
:  -0,21 cm, Par rapport à : Paragraphe

Mis en forme : Centré

  جامع الفقه اإلسالمي

  مكتبة طالب العلم الكربى اإلصدار الثالث

  موسوعة األحاديث الضعيفة واملوضوعة

  املوسوعة الذهبية للحديث النبوي وعلومه

  مكتبة األجزاء احلديثية

  التاريخ واحلضارة اإلسالمية

 مكتبة التاريخ اإلسالمي
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   عاتو فهرس الموض

.............................................................................................مقدمــة
  .........أ

ـــار  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــباب اختي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ أســ
  الموضوع...................................................................................ب

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغايــ
  ........................................................................................جالدراسة.........

ــلة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائل ذات الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب والرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكتــ
  بالموضوع........................................................................... د

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهج الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ
  ..................................................هـ..........................................

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهج الباحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ
 ..................................................................................هـ

وكيفية قبض  نالفصل التمهيدي: عقد الره
  02.......................................................نالمرهو 

ــــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف عقــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــث األول: تعريـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المبحــــــ
  03........................................................................نالره

...............  .......................................لغة نالره عقدالمطلب األول: تعريف 
....03  

ــــــف  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني: تعريــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــدالمطل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــره عقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  نالـــ
  04...............................................................اصطالحا



 

 فهرس املوضوعاتـــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــرع األول: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــف  الفــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدتعريـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــره عقـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــريعة  نالــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاء الشــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد فقهــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عنــــ
  04...................اإلسالمية..........................

ـــف أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريــــــ
  04..............................................الحنفية........................................

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــف اثانيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريــــ
  05.......................................................المالكية..............................

ــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــف ثالثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريــــ
  06......................................................الشافعية..............................

ــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــف رابعــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريــ
  06.............................................................................الحنابلة.......

ــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــين خامســ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــة بـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : مقارنـ
  07.........................................التعريفات....................................

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرهن فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــد الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف عقـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني: تعريــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  09..........................................................القانون.....

ـــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــف الــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد األول: تعريــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ البنـ
  09........................................................................الرسمي

ـــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــف الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: تعريــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ البنــ
  10........................................................................الحيازي

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــثالمطلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــانوني ب الثال ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي والقــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــف الفقهــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــين التعري ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــة ب ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــد : المقارن ـــــ ـــــ ـــــ عقــــ
  11….......................................نالره

ــــــانون  ــــــالمية و القـ ــريعة اإلسـ ـــــي الشـــــ ــــه فــ ـــ ــة من ـــــه والحكمـــــ ــرهن وحكمــ ـــــ ــــــروعية ال ـــــاني: مشـ ــ ــــث الث المبحـــ
  21..............الوضعي
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ـــــب األول: ـــــ ـــــ ـــــة المطلــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــالميةأدل ـــــ ـــــ ـــريعة اإلســـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــي الشـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن فـ ـــــ ـــــ ــــ ــــــروعية ال ـــــ ـــــ ـــــانون  و مشـــ ـــــ ـــــ القــــ
  12….....................……الوضعي

ــرع األ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــة  ل:و الفــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــريعة أدلـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي الشـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرهن فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــروعية الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مشــــــ
  12..................................................اإلسالمية

: أوال
............................................................................................الكتاب
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ـــــثان ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــنة: ايــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  الســــ
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ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : اثالثــ
...........................................................................................اإلجمــاع
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ــــرع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني:  الفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة الثـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــانون أدل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي القــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرهن فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــروعية الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مشــ
  14.....................................................الوضعي

ـــــانون أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القــ
  15......................................................................................المدني

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــانون  اثانيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ القـــ
  15....................................................................................التجاري

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــري اثالثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــانون البحــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القـــــ
...................................................................................16  

ـــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــانون رابعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : قــــ
  16.....................................................................................الطيران
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ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني: حكـــ ـــــ ـــــ ــ ــــب الث ـــــ ـــــ ـــــرهنالمطلــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــد ال ـــــ ـــــ ــــــانون  م عقــ ـــــ ـــــ ـــــالمية و القــ ـــــ ـــــ ـــــريعة اإلســـ ـــــ ـــــ ـــي الشـــ ـــــ ـــــ فـــــ
  16...................................الوضعي

ـــــرهن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــد الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــم عقـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع األول: حكـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــريعة  الفـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي الشـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فـ
  16......................................................اإلسالمية

ــــــزون أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــر ل: المجيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي الحضـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لــــ
  16...................................................................والسفر

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــزون اثانيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي ل: المجيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرهن فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لـــــ
  17............................................................................السفر

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : اثالثــ
ـــرجيح ــــ ..........................................................................................الت

19  

ـــــرهن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــد ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــم عقـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاني: حكـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــرع الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــانون  الفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــي الق ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فــــ
  20.......................................................الوضعي

ــــــانون  ـــــ ــالمية و القــــ ـــــ ـــــ ــــــريعة اإلســـ ـــــ ــي الشــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــرهن ف ـــــ ــــ ــروعية ال ـــــ ـــــ ــــة مشـــ ـــــ ـــــ ـــث: حكمـ ـــــ ـــــ ــ ــــــب الثال ـــــ المطلــــ
  20...........................الوضعي

ـــــريعة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي الشــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرهن فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــروعية الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة مشـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع األول: حكمــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــ
  21...............................................ةاإلسالمي

ـــــي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرهن فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــروعية الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة مشـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني:  حكمـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــانون  الفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ القــــ
  21.................................................الوضعي

ــــــع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــب الرابــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة المطلــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : خالصــ
  22..........................................................................ومقارنة

ــــانون  ـــــ ـــــالمية والقــــ ـــــ ــريعة اإلســـ ـــــ ـــــ ـــــي الشـ ـــــ ـــرهن فـــ ـــــ ـــــد الـــــ ـــــ ـــــروط عقـــ ـــــ ــان وشـــ ـــــ ـــــ ـــث: أركـ ـــــ ــــث الثالـــــ ـــــ المبحــــ
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ـــــة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث: خالصــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــب الثالــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــ
  34…......................................................................ومقارنة

ــــــع: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث الرابــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــون المبحــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــبض المرهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  قــــ
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ــــــة ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــبض لغـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــف القــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع األول: تعريـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  الفـــ
  36.............................................................واصطالحا.

ـــبضأوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف القــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  : تعريــــــ
  37….............................................................................لغة

ـــبض  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــف القـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــا: تعريــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ثانيــــ
  37...........................................................................اصطالحا

ـــــة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: كيفيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع الثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
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ــــبض أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة قــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : كيفيــــــ
  38.................................................................................العقار

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــبض  :اثانيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة قـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ كيفيــ
  40................................................................................المنقول

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــس  :اثالثـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــن مجلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب عـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــون الغائـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــبض المرهـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة قــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ كيفيـــــ
  41........................................................العقد
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  41..................................................................دينا

ــــــرع الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث:أنواع الفــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ال
  42..............................................................................القبض

ـــــابض أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــى القــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــع إلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــبض راجـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : قـــــ
  42.......................................................................نفسه

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــى اثانيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــع إلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــبض يرجــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : قــــ
  43............................................................................المرهون

ــــع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع الرابـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد الفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي عقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــبض فــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــتراط القــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــم اشـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : حكــ
  44........................................................الرهن

ـــــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي عقـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــازة فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني: الحي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــب الثـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــــ
  44.....................................................................الرهن

ــف  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع األول: تعريـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  45............................................................................الحيازة

ـــــازة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــف الحي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد األول: تعريـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ البنـ
  45..........................................................................لغة

ــــازة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف الحيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــاني: تعري ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــد الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ البن
  45.....................................................................اصطالحا

ــازة أوال:        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــف الحيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــد تعريـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عنــــ
  45...................................................................الفقهاء

ــي        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــازة فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــف الحي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــا: تعري ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ثانيـ
  46.....................................................................القانون
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ـــانوني  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف القــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاني: التكييــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع الثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
  46...................................................................للحيازة

ـــــة أوال    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : النظريـــــ
  47............................................................................الذاتية

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة اثانيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : النظريـ
  47........................................................................وعيةالموض

ــي  ـــــ ـــــ ــــــا فـــــ ـــــ ــــــن أجلهــــــ ـــــ ــــررت مــــــ ـــــ ـــــ ــي تقـــ ـــــ ـــــ ـــة التـــــ ـــــ ـــــ ــازة والحكمــــ ـــــ ـــــ ــاس الحيـــــ ـــــ ـــــ ــــث: أســـــ ـــــ ـــــ ـــرع الثالـــ ـــــ ـــــ الفــــ
  48.....................................الرهن

ــــث: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــب الثالـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد  المطلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــون عنــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــع المرهـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وضـــ
  49.............................................................…العدل

ــــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي عقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــدل فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــف العـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــرع األول: تعري ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  50...............................................................الرهن

ــي أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدل فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــف العـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريــــ
  50.....................................................................اللغة

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي اثانيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــدل فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف العـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تعريـــــ
  50...............................................................حاالصطال

ـــــريعة  -        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي الشــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدل فــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــف العـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تعريــ
  50..........................................................اإلسالمية

ـــــانون   -        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي القـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدل فــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــف العــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تعريـــــ
  52............................................................الوضعي

ـــانوني  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف القــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاني: التكييــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع الثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
  53…................................................................للعدل
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ــي أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــن طرفــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــب عــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدل نائــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــائلون أن العــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القــ
  53...................................................الرهن

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــن اثانيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــب عـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــدل نائـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــائلون أن العـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القـــــ
  53........................................................المرتهن

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : اثالثــــ
  53…..............................................................................الترجيح

ــث  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع الثالـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة: الفــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد  أهميـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي عقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدل فــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــازة العـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ حيــــــ
  53..........................................................الرهن

: حكم اشتراط العدل في عقد الفرع الرابع
  54…......................................................الرهن

ــائلون أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القـــ
   55...........................................................................بالجواز

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــدم اثانيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــائلون بعـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القـــ
  56.......................................................................الجواز

ــــــثا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : الثــــ
   57...................................................................................الترجيح

ـــــة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــع: خالصــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الرابــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــ
  57...........................................................................ومقارنة

ـــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــان فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــوفرة لالئتمـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــمانات المــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــل األول: الضـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفصـــ
  60 ................................................الرسمي

ـــــث األول:  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن المبحــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي عقــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــمية فــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــدأ الرســــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مبــ
  61.........................................................الرسمي



 

 فهرس املوضوعاتـــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــب األول: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــد  المطلــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــي عقــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــمية فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الرسـ
  61 ....................................................................الرهن

ــــن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع األول: رهــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
  61................................................................................العقار

ـــل  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن المحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: رهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــرع الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  62.........................................................................التجاري

ـــن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث: رهــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع الثالـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــــ
  64.............................................................................السفينة

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع الرابـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن عالفــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : رهــ
  66..............................................................................الطائرة

ــــاني ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــن  :المطلــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة مـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــميةالحكمــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــتراط الرســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن  اشــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فــــ
  66................................................الرسمي

ـــــث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثالــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــد المطلــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي عقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــمية فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــف الرســــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــى تخلــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــزاء علـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : الجــ
                                                    69 ..................................................الرهن

ــــاني ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــث الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدأ المبحــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن : مبــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــيص الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تخصـــ
  71...............................................................الرسمي

ـــب  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن المطلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــيص الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاق تخصـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ األول:  نطــ
  71.............................................................الرسمي

ــار  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــث العقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــن حيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــمي مــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرهن الرســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــيص الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع األول: تخصـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  73.............................................المرهون

ـــل والأ    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــون التعامــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــار المرهــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة العقـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : قابليــــ
  74............................................................فيه



 

 فهرس املوضوعاتـــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن يكون  -
  74.........................................................................عقارا

ــــــح ا - ــــــا يصــ ــــار ممــ ـــــون العقــــ ـــب أن يكـــ ـــــييجـــــ ـــ ـــــزاد العلن ـــــي المـــ ــــــه فـــ ــــــه وبيعــ ــ ــــل في  لتعامــــ
..........................78  

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــيناثانيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــه  : تعي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث طبيعتـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــن حي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــون مـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــار المرهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ العقـــ
  80...............................................وموقعه

ــار - ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة العقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــين طبيعــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تعيــــــ
   80.....................................................................المرهون

ــار -         ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــع العقـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــد موق ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تحديـ
  80.....................................................................المرهون

ــار  -        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــات العقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ملحقــــ
  81......................................................................المرهون

ن الفرع الثاني: تخصيص الرهن الرسمي من حيث الدي
  83..............................................المضمون

ــدين : أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد الــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة تحديــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ كيفيــــــ
  84................................................................المضمون

ـــدر  -         ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد مصــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تحديـــ
  86...........................................................................الدين

ـــــدار  -          ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد مقـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تحديــ
  86...........................................................................الدين

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن اثانيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدم قابلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : عـــ
  86..................................................................للتجزئة
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ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرهن اثالثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــين الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاط بـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : االرتبــــ
  87.................................................................والدين

ــــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــيص الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــة تخصــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاني: كيفيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــب الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــ
   89...............................................................الرسمي

ــــــث: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثالــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــيص المطلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــدأ التخصــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة مبـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــزاء مخالفـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن  جـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــي الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فــ
  90..............................................الرسمي

ـــــث  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث:المبحـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن  الثالــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي عقـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــراهن فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــات ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ التزامـــ
  91....................................................الرسمي

ــب  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــق  األول:المطلــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاء حــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ إنشـــ
  92.........................................................................الرهن

ـــب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: المطلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــالمة  الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــمان ســــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــزام ضـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ الت
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  106..............................................................................القيد

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــراف اثانيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : أطــــ
  107............................................................................القيد

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــراء اثالثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة إجـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : كيفيـــ
  108........................................................................القيد

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ــة فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــات الواجبـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــي البيانـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــنقص فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــزاء الـ ـــــ ـــــ ـــــ ــث: جــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع الثالـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة الفـــ ـــــ ـــــ ـــــ قائمــ
  109............................................القيد

ـــن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن مــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــتفاء ديــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــار الســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــع العقــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــق بيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: حــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــب الثـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــــــ
  110 ......................................................ثمنه
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ـــــــب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــث المطلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــي الثال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــق فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : الحـ
  112.......................................................................األفضلية

ـــاء  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع األول: وعــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
  114..............................................................................التقدم

ـــثمن أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : الــ
  114..........................................................................وملحقاته

ـــغ  -1         ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ مبل
  114 ...........................................................................التعويض

ـــن  -2    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ثمـ
  115..............................................................................األنقاض

ــوض  -3            ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عــــ
  115............................................................................التأمين

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــوع اثانيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : موضـ
  115..........................................................................التقدم

ـــب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــع المطلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي  :الرابـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــق فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الحـــ
  117 ..........................................................................التتبع

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــق فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــمون الحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع األول: مضـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  118...................................................................التتبع

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــق فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــاحب الحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني: صــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع الثـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  118.....................................................................التتبع

ــــــراءات  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــث: إجـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع الثالـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  120................. ........................................................التتبع
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ــى أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه علــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : التنبيـــ
  120....................................................................... المدين

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــدفع أو اثانيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــائز بالـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــذار الحـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : إنــــــ
  120................................. ...........................التخلي

ــــــه  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــجيل التنبيـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــع: تســ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع الربــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  121.................................................. .................ارواإلنذ

  

 هنالحكم الفقهي للرهن الرسمي وصور الضمان في الر  القصل الثاني: 
....................................123  

ـــــث األول: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاء  المبحــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة الفقهـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرهن وأدلــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــازة فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــدم الحيـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــم عـــــ ـــــ ـــــ ـــــ حكــ
  124 ........................................فيها

ــــــب األول: ــالمية المطلــ ـــــريعة اإلســــــ ــــــي الشـــ ــرهن فــ ــــــبض الــــــ ـــتراط قــ ـــم اشـــــ ـــة مق – حكـــــ ــــــة دراســـــ –ارنــ

....................124  

ـــــاق آراء  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــواطن اتفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع األول: مـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  125....................................................  .........المجتهدين

ــــــتالف  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــواطن اخــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني: مـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع الثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  126.....................................................  ...........تهدينالمج
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ـــامس:  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع الخـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  130................... ............................................................الترجيح

ــرة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــادس: ثمــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع الســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  131...........................................................................الخالف

ـــاني: ا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــبض المطلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــار قــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي العقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــوارد فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــبض الــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لقــــ
  132......................................................حكمي

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرف فـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــار العـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرع األول: اعتبـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  132..................................................................القبض

نوع القبض الوارد على : الفرع الثاني
  135.......................................................العقار

ــــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــي الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرين فــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاء المعاصـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث: أراء الفقهـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع الثالـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  139...................................................الرسمي

ـــــرهن أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــول الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدين لقبـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاء المؤيـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــوال الفقهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : أقـــ
  139................................................الرسمي

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــوال ااثاني ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرهن : أقـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرين لل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لمنكـ
  141.............................................................الرسمي

ـــــرهن ـــــ ـــى الـــ ـــــ ـــــ ــــــة عل ـــــ ــــرفات الواقعــ ـــــ ـــــاني: التصــــ ـــــ ــــــث الثـــ ـــــ ــــعي المبحــ ـــــ ــــانون الوضــــ ـــــ ــــي القــــ ـــــ ـــــه  فــــ ـــــ والفقــــ
  143.........................اإلسالمي

ـــــرهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــي الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــراهن فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرفات الــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب األول: تصــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــ
  143 .......................................................الرسمي

ــى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــواردة علـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرفات القانونيــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع األول: التصـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  143....................................................الرهن



 

 فهرس املوضوعاتـــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 355

ــى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــواردة علـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــة الــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرفات الماديـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــاني: التصــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع الثـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  147.......................................................الرهن

ـــب ا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــريعة المطلــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي الشـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرهن فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــى الــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــوارد علـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرف ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاني:  التصــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لثــ
  148.........................................ةاإلسالمي

ـــــراهن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرف الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرع األول: تصـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  149....................................................................بالرهن

ــــل أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــالرهن قبـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــراهن بــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرف الـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تصـــ
  149.......................................................التسليم

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد اثانيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــالرهن بعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــراهن ب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرف الـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : تصــــ
  150.......................................................التسليم

ـــرتهن   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرف المــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني: تصـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــرع الث ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  153....................................................................بالرهن

ـــث:  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــب الثال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــاز المطلــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــق امتي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ حــ
  154.......................................................................المرتهن

ــــــب الرابع: ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــة المطل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ خالصــــ
  155..........................................................................ومقارنة

ــــــعي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــانون الوضـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي القــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــون فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث:  إدارة المرهـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــث الثالـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــه المبحــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ والفقــ
  156......................................المياإلس

ــــــانون  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي القـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــون فــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــب األول:إدارة المرهـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المطلــــ
  156.........................................................الوضعي

ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــق فـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع األول: الحـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  157.......................................................................االستعمال



 

 فهرس املوضوعاتـــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــق فـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني: الحـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع الثـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفــــ
  158........................................................................لاالستغال

ــي  :أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــق فــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الحــ
  159.........................................................................التأجير

ــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة ثاني ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــا والحوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــل ميعادهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــرة قب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــي الجـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــواز تقاضــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : جـــ
  160 ..............................................بها

ـــــي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــون فــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاني: إدارة المرهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــب الثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــه المطلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفقــــ
  162..........................................................اإلسالمي

ــــــبس  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــق حــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرع األول: حــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــــ
  162.......................................................................المرهون

ــــدوام أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــائلون بـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القــ
  163....................................................................الحبس

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــدم دوام اثانيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــائلون بعــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : القـــ
  165................................................................الحبس

ــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ : ثالثـــ
  167.................................................................................الترجيح

ــى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاق علـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــاني: اإلنفـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرع الثــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـ
  167........................................................................الرهن

ــاع  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــث: االنتفــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرع الثالـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفـــ
  169..........................................................................بالرهن

ــى إ: أوال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــاء عل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــالرهن بن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــرتهن ب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــاع المـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ذن انتفـــ
  169................................................نالراه
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ـــــرأي -  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ األول  الــــــ
  170........................................................................وأدلته

ــــاني  -    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرأي الثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ال
  .171.........................................................................وأدلته

ــــــث  -       ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرأي الثالـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الـــــ
  172........................................................................وأدلته

       - 
  173 ...................................................................................الترجيح

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدون إذن : انتاثانيــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــالرهن بــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرتهن بـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاع المــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فــ
  173.............................................................المرتهن

ــاه -     ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ األول  االتجــــــ
  174.........................................................................وأدلته

ـــــاه -      ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاني  االتجــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الثــــ
  176.........................................................................وأدلته

ـــــث  -      ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاه الثالـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ االتجــــ
  178.......................................................................وأدلته
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ــ                          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الثالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريعة ثالمطلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــرهن ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالك الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمان هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : ضــ
  اإلسالمية...................

1
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ــ                                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع األول: القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائلون الفـ
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1

84  

ــدم                                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائلون بعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاني: القـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع الثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفـ
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ــث:                                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع الثال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفــ
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ــات        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرس اآلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهــ
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ــ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرس األحادي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  ثفهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النبوي
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  األعالم...............................................................................
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ــواد        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرس المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهــ
  القانونية.........................................................................
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  واألصولية.............................................................
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ــد        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرس القواعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهـ
  القانونية......................................................................
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ــادر        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قائمــ
  ........................................والمراجع...............................
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  الموضوعات...........................................................................
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Page 293 : [8] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [8] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [8] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [8] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [9] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [9] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [9] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [9] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [10] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 293 : [10] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [10] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [10] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [11] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [11] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [11] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [11] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [12] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [12] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [13] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [13] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [13] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [13] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 293 : [14] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [14] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [14] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [14] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [15] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 294 : [16] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [17] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [18] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [19] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 294 : [20] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [21] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [22] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 294 : [23] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 294 : [24] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:27:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [25] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 294 : [26] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 294 : [27] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 294 : [28] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [29] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [30] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [31] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 294 : [32] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 294 : [33] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [34] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 294 : [35] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 



 

Page 294 : [36] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 294 : [37] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [38] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [39] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [40] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 295 : [41] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [42] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [43] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Soulignement , Police de script complexe :14 pt 

 

Page 295 : [44] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [45] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Soulignement , Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 295 : [46] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:42:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [47] Mis en forme   ــد  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 295 : [48] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 10:58:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [49] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 10:58:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [50] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 10:58:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [51] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [52] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:57:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 295 : [53] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:58:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [54] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:57:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 295 : [55] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:58:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 295 : [56] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:57:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 295 : [57] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [58] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:18:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 295 : [59] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:18:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 295 : [60] Mis en forme   ــد  ص 12:27:00  2006/ 04/ 28    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 295 : [61] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 295 : [62] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [63] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [64] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [65] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [66] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:27:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [67] Mis en forme   ــد  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [68] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 295 : [69] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 295 : [70] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 293 : [71] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [71] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 



Page 296 : [72] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [72] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [72] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [72] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [73] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [73] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [73] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [73] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [73] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [74] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [74] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [75] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 296 : [75] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 296 : [75] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 296 : [76] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [76] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [76] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [77] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [77] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [77] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [77] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [78] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [78] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [78] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 



Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    لالجلــي عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [79] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 01:37:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [80] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 05:20:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 296 : [80] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 05:20:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 296 : [80] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 05:20:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 296 : [81] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 05:20:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 296 : [81] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 05:20:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [82] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:28:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [83] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [83] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [84] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [84] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [84] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [84] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 296 : [84] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [85] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [85] Mis en forme   ــد  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [85] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [85] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 296 : [86] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 296 : [86] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [87] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 297 : [88] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [89] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [90] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [91] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 297 : [92] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:30:00  2006/ 04/ 28    الجلي



Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [93] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 297 : [94] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [95] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 297 : [96] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 297 : [97] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [98] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 297 : [99] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 297 : [100] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:02:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 297 : [101] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 297 : [102] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    جليــــلال عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 297 : [103] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 297 : [104] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 



Page 297 : [105] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:44:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 297 : [106] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:44:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [107] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [107] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 298 : [108] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [108] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [108] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [109] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [109] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [109] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [109] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [110] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:14:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [110] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:14:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 298 : [110] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:14:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [111] Mis en forme   ــــــي  م 03:18:00  2006/ 06/ 04    الجي6ل

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [111] Mis en forme   ــــــي  م 03:18:00  2006/ 06/ 04    الجي6ل

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [112] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:12:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [112] Mis en forme   ــد  م 11:12:00  2006/ 06/ 03    لالجلــي عب

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [112] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:12:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 298 : [113] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [113] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:29:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [114] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [114] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [115] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 298 : [115] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Non souligné 

 



Page 298 : [116] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [116] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [116] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [116] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [117] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 298 : [117] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 298 : [117] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Non souligné 

 

Page 298 : [118] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [118] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [118] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [119] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [119] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [119] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 298 : [119] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [120] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 298 : [120] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 298 : [120] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 298 : [120] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 298 : [121] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 10:37:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [121] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 10:37:00  2006/ 04/ 28    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 298 : [122] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 298 : [122] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [123] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 299 : [124] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [125] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 299 : [126] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:32:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [127] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 299 : [128] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 299 : [129] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 299 : [130] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [131] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [132] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:30:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [133] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [134] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 09:43:00  2006/ 06/ 04    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [135] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [136] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [137] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [138] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 299 : [139] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:43:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [140] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [141] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:43:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 299 : [142] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 299 : [143] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt 

 

Page 299 : [144] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 299 : [145] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:42:00  2006/ 06/ 04    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 299 : [146] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :10 pt, Police de script complexe :Times New Roman, 10 pt 

 

Page 299 : [147] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:40:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Soulignement , Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 293 : [148] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 304 : [149] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 304 : [150] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 293 : [151] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [151] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [152] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 305 : [153] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [153] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [153] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [154] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [154] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [154] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [155] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:49:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [155] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 04:49:00  2006/ 04/ 25    لجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [155] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:49:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [155] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:49:00  2006/ 04/ 25    الجلي



Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [155] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:49:00  2006/ 04/ 25    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [156] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [156] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [156] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [157] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:24:00  2006/ 04/ 28    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [157] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:24:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [157] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:24:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 305 : [158] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [158] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [158] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [158] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [159] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 



Page 305 : [159] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [159] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [160] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [160] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [160] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [161] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  10:49:00 ص 

Police :14 pt, Gras, Soulignement , Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 305 : [161] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  10:49:00 ص 

Police :14 pt, Gras, Soulignement , Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 305 : [162] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:46:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [162] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:46:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [162] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:46:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [162] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:46:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 305 : [163] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [163] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 305 : [163] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [163] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [163] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [164] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [164] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [164] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [164] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [165] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [165] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [165] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [165] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 305 : [166] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 



Page 305 : [166] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 305 : [166] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:31:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 293 : [167] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [167] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 306 : [168] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 306 : [168] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 306 : [169] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [169] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [169] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [169] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [169] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [170] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [170] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 306 : [170] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [170] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [171] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [172] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [172] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [172] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [172] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 



Page 306 : [173] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [173] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [173] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [173] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [174] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [174] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [174] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [174] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [175] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [175] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [175] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [175] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [176] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 306 : [176] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [176] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [176] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [176] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [177] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 306 : [177] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 306 : [177] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 306 : [178] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [178] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [178] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [178] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [179] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 



Page 306 : [179] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [179] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [179] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [180] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [180] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [180] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [180] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 306 : [181] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [181] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [181] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 306 : [181] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 293 : [182] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [182] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 



 

Page 307 : [183] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [183] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [183] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [184] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [184] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [184] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [184] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 



Page 307 : [185] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:32:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [186] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [186] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [186] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 307 : [187] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Couleur de police : Automatique 

 

Page 307 : [187] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Couleur de police : Automatique 

 

Page 307 : [187] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Couleur de police : Automatique 

 

Page 307 : [187] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Couleur de police : Automatique 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    لجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 



 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [188] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 09:29:00  2006/ 04/ 27    لجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :14 pt, Gras 

 

Page 307 : [189] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [189] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [189] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [189] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [190] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [190] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [190] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [190] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 307 : [190] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 



Page 307 : [191] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [191] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [192] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 307 : [192] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 293 : [193] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [193] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 308 : [194] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 308 : [194] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 308 : [194] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 308 : [195] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 308 : [195] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 308 : [196] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [196] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 308 : [196] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [196] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [197] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 308 : [197] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 308 : [198] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [198] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [199] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [199] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [199] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [199] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [200] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [200] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 



Page 308 : [200] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [200] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [200] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [201] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 308 : [201] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 308 : [202] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [202] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [202] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [202] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [202] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 308 : [203] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 308 : [203] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 308 : [204] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 308 : [204] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 308 : [204] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 293 : [205] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [205] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 309 : [206] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 



Page 309 : [207] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non souligné, Police de script complexe :Tahoma, 12 pt 

 

Page 309 : [207] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non souligné, Police de script complexe :Tahoma, 12 pt 

 

Page 309 : [207] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non souligné, Police de script complexe :Tahoma, 12 pt 

 

Page 309 : [207] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non souligné, Police de script complexe :Tahoma, 12 pt 

 

Page 309 : [208] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [208] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:33:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [209] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [209] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [209] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [209] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [210] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [210] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [210] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 309 : [210] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [211] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 309 : [211] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 309 : [212] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [212] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [213] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 309 : [213] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 309 : [214] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [214] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [214] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [214] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [215] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 



Page 309 : [215] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 309 : [216] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [216] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [216] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [216] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [217] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [217] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [217] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [217] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [218] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [218] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [218] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 309 : [218] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 309 : [219] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [219] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [219] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [219] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 309 : [220] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 293 : [221] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 314 : [222] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 



Page 314 : [223] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [224] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [225] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [226] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [227] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [228] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [229] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [230] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [231] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 314 : [232] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [233] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [233] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 315 : [234] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Soulignement  



 

Page 315 : [234] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Soulignement  

 

Page 315 : [234] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:50:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Soulignement  

 

Page 315 : [235] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [235] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [236] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [236] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [237] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [237] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [237] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [238] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 315 : [238] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 315 : [238] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 



Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [239] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 



 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [240] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Gras, Police de script complexe :Traditional Arabic, 14 pt, Gras 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [241] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [242] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [242] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [242] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [243] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:08:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 



Page 315 : [243] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:08:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [243] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:08:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [244] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:34:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [245] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 315 : [245] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 315 : [246] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [246] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [246] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 315 : [246] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [246] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 315 : [247] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 315 : [247] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 315 : [248] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [248] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [248] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 315 : [249] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [249] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [249] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [249] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 315 : [250] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, 14 pt, Non Gras, Police de script complexe :14 pt, 

Non Gras 

 



Page 315 : [250] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, 14 pt, Non Gras, Police de script complexe :14 pt, 

Non Gras 

 

Page 315 : [250] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, 14 pt, Non Gras, Police de script complexe :14 pt, 

Non Gras 

 

Page 315 : [250] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman, 14 pt, Non Gras, Police de script complexe :14 pt, 

Non Gras 

 

Page 293 : [251] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [251] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 316 : [252] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [252] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [253] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [253] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [253] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [253] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [254] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 316 : [254] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [254] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [254] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [254] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [255] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [255] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [255] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [255] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [256] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [256] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [256] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [257] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 



Page 316 : [257] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [257] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [257] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [257] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [258] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [259] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [260] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [260] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [260] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 316 : [261] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [261] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 



Page 316 : [261] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 316 : [262] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [262] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [262] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [262] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [263] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [263] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [264] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:35:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 



 

Page 316 : [265] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [265] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [265] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [265] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 316 : [265] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 293 : [266] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:36:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 293 : [267] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [268] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [269] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [270] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [271] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 293 : [272] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Centré 

 



Page 317 : [273] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [274] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [275] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [276] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [277] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:54:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [278] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [279] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [280] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [281] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [282] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [283] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [284] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [285] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 317 : [286] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [287] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 317 : [288] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [289] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [290] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [291] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [292] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [293] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [294] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [295] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [296] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 317 : [297] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 



Page 317 : [298] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [299] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [300] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [301] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [302] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [303] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 317 : [304] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    لجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [305] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [306] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [307] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 317 : [308] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [309] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [310] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 317 : [311] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 317 : [312] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:36:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Police :(Par défaut) Times New Roman 

 

Page 317 : [313] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [314] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [315] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 317 : [316] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 317 : [317] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 293 : [318] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 318 : [319] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 318 : [320] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 318 : [321] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [322] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 318 : [323] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [324] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 318 : [325] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 318 : [326] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 318 : [327] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 318 : [328] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 318 : [329] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [330] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:00:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [331] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:56:00 ص 

Police :(Par défaut) Arial 

 

Page 318 : [332] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 01:01:00  2006/ 05/ 05    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [333] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:55:00 ص 

Police :(Par défaut) Arial 

 

Page 318 : [334] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:57:00 ص 

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [335] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:06:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 318 : [336] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:57:00 ص 

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [337] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:09:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 318 : [338] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:49:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [339] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:09:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 318 : [340] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:10:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 318 : [341] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:10:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [342] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:36:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 293 : [343] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [344] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [345] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [346] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [347] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 



Page 293 : [348] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Centré 

 

Page 319 : [349] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:15:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [350] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [351] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:50:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [352] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [353] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [354] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:16:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [355] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [356] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [357] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [358] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [359] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:16:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [360] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 319 : [361] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:50:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [362] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [363] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:11:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [364] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:16:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [365] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [366] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [367] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:15:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [368] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:15:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [369] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [370] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [371] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [372] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:12:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 319 : [373] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:16:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [374] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:13:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [375] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:50:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [376] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:13:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [377] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:16:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 319 : [378] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:17:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [379] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:13:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [380] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:21:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [381] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:13:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [382] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:17:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 319 : [383] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:14:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 319 : [384] Mis en forme   ــد  م 07:21:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 319 : [385] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:14:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 319 : [386] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 319 : [387] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:13:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :(Par défaut) Arial 

 

Page 319 : [388] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Centré 

 

Page 319 : [389] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:13:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :(Par défaut) Arial, Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [390] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:36:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 293 : [391] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [392] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [393] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [394] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [395] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 293 : [396] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Centré 

 

Page 322 : [397] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:20:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 



Page 322 : [398] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [399] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [400] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:20:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [401] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:00:00 م 

Justifier en bas 

 

Page 322 : [402] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [403] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 322 : [404] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 322 : [405] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [406] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [407] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Non souligné, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [408] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:20:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [409] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [410] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 



 

Page 322 : [411] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [412] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [413] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 322 : [414] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [415] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [416] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:21:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [417] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [418] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 322 : [419] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [420] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 322 : [421] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 322 : [422] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 



Page 322 : [423] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Non souligné, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [424] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [425] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 322 : [426] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [427] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 322 : [428] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 322 : [429] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:01:00 م 

Justifier en bas 

 

Page 322 : [430] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 322 : [431] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 322 : [432] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:13:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [433] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 322 : [434] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Non souligné, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 322 : [435] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Non Gras, Non souligné, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 322 : [436] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 293 : [437] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 323 : [438] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 323 : [439] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Couleur de police : Rouge 

 

Page 323 : [440] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Non souligné, Couleur de police : Rouge 

 

Page 323 : [441] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Couleur de police : Rouge 

 

Page 323 : [442] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [443] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 323 : [444] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [445] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 323 : [446] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [447] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 



Page 323 : [448] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 323 : [449] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [450] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 323 : [451] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [452] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 323 : [453] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 323 : [454] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [455] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [456] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 323 : [457] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 323 : [458] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 323 : [459] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [460] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 323 : [461] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [462] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 323 : [463] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [464] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:21:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 323 : [465] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 323 : [466] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 323 : [467] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [468] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 323 : [469] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 293 : [470] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 324 : [471] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 10:49:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [472] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 



Page 324 : [473] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [474] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [475] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:52:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 324 : [476] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [477] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [478] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [479] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 324 : [480] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [481] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 324 : [482] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [483] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 324 : [484] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [485] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 



 

Page 324 : [486] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 324 : [487] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [488] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 324 : [489] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 324 : [490] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 324 : [491] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [492] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 324 : [493] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 324 : [494] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 324 : [495] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 293 : [496] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [497] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 



Page 293 : [498] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 325 : [499] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [500] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [501] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 325 : [502] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [503] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [504] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [505] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [506] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [507] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [508] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 325 : [509] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [510] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 



Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [511] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 325 : [512] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [513] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [514] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [515] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [516] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [517] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 325 : [518] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [519] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 325 : [520] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [521] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [522] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 



Page 325 : [523] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [524] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 325 : [525] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [526] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [527] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [528] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 325 : [529] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:22:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [530] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 325 : [531] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 325 : [532] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 325 : [533] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 325 : [534] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 293 : [535] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:36:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Justifier en bas 



 

Page 293 : [536] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [537] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [538] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [539] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [540] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 293 : [541] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Centré 

 

Page 326 : [542] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [543] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [544] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [545] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [546] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [547] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 



Page 326 : [548] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [549] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 326 : [550] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 326 : [551] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [552] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [553] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [554] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [555] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [556] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [557] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:37:00 ص 

Police :Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [558] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [559] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [560] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 326 : [561] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [562] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [563] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [564] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [565] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [566] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [567] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [568] Mis en forme   ــد  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لالجلــي عب

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [569] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [570] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [571] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:37:00 ص 

Police :Gras, Couleur de police : Rouge, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [572] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:37:00 ص 

Couleur de police : Rouge 

 



Page 326 : [573] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [574] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [575] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [576] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 326 : [577] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:24:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [578] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:34:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 326 : [579] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:37:00 ص 

Centré 

 

Page 326 : [580] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  11:37:00 ص 

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 326 : [581] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:24:00 م 

Police :13 pt, Couleur de police : Automatique, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 326 : [582] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:23:00 م 

Couleur de police : Automatique 

 

Page 293 : [583] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 329 : [584] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [585] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 



Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 330 : [586] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [587] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [588] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [589] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [590] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [591] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [592] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [593] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [594] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [595] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [596] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [597] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 



 

Page 330 : [598] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [599] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 330 : [600] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:32:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 293 : [601] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:36:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Justifier en bas 

 

Page 293 : [602] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [603] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [604] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [605] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [606] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 293 : [607] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Centré 

 

Page 332 : [608] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:30:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [609] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:31:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 332 : [610] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:30:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [611] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:31:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [612] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:30:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [613] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:30:00  2006/ 04/ 27    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 332 : [614] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 332 : [615] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [616] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [617] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [618] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:26:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 332 : [619] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:53:00  2006/ 04/ 26    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [620] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:07:00 م 

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [621] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:07:00 م 

Non souligné 

 

Page 332 : [622] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:53:00  2006/ 04/ 26    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 



 

Page 332 : [623] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:53:00  2006/ 04/ 26    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [624] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:53:00  2006/ 04/ 26    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [625] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 11:53:00  2006/ 04/ 26    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [626] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:26:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 332 : [627] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 

 

Page 332 : [628] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:26:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 332 : [629] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:26:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 332 : [630] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:53:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [631] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:53:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Non souligné, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [632] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:53:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [633] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:53:00  2006/ 06/ 03    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 332 : [634] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:16:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Centré 

 



Page 332 : [635] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:24:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 332 : [636] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 03:59:00  2006/ 04/ 28    لجلي

Justifier en bas 

 

Page 332 : [637] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 332 : [638] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Non Gras, Non souligné, Police de script complexe :Non Gras 

 

Page 332 : [639] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:27:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 332 : [640] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [641] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [642] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [643] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [644] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [645] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 332 : [646] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:27:00 م 

Police :13 pt, Non Gras, Police de script complexe :13 pt, Non Gras 

 

Page 332 : [647] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Non souligné 



 

Page 293 : [648] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [648] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [649] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 



Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [650] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:31:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 333 : [651] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [652] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [653] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [654] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [654] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [654] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [654] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [655] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [655] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [655] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [655] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [655] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 333 : [656] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [656] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [656] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 333 : [656] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 293 : [657] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [658] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:31:00 م 

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [659] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 12:53:00  2006/ 04/ 14    الجلي

Police :13,5 pt, Soulignement , Police de script complexe :Traditional Arabic, 13,5 pt 

 

Page 293 : [660] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 335 : [661] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:28:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [662] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [663] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [664] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 



Page 335 : [665] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:29:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [666] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [667] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [668] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [669] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [670] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [671] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [672] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:29:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [673] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:29:00 م 

Police :13 pt, Gras, Police de script complexe :13 pt, Gras 

 

Page 335 : [674] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:29:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [675] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [676] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [677] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 



 

Page 335 : [678] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [679] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    لجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [680] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [681] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [682] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:30:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [683] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [684] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [685] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [686] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [687] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:20:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :12 pt, Soulignement , Police de script complexe :12 pt 

 

Page 335 : [688] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 04:20:00  2006/ 04/ 28    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 335 : [689] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 04:20:00  2006/ 04/ 28    لجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 



Page 335 : [690] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:30:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 335 : [691] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:30:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

Page 293 : [692] Mis en forme   Maiga    24 /02 /2007  09:35:00 م 

Position :Horizontal :  9,62 cm, Par rapport à : Page, Vertical :  -0,21 cm, Par rapport à : 

Paragraphe 

 

Page 337 : [693] Mis en forme   ــد ـــــل عب  ص 11:26:00  2006/ 06/ 10    الجلي

Centré, Taquets de tabulation :  6,86 cm, Droite +  8 cm, Centré 

 

Page 337 : [694] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:33:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 337 : [695] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 337 : [696] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:41:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Police de script complexe :Gras 

 

Page 337 : [697] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:33:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 337 : [698] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 07:33:00  2006/ 04/ 24    الجلي

Police :Gras, Soulignement , Police de script complexe :Gras 

 

Page 337 : [699] Mis en forme   ــد ـــــلا عب  م 06:01:00  2006/ 06/ 01    لجلي

Police :12 pt, Non Gras, Police de script complexe :12 pt, Non Gras 

 

Page 337 : [700] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:01:00  2006/ 06/ 01    الجلي

Police :12 pt, Police de script complexe :12 pt 

 

Page 337 : [701] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:01:00  2006/ 06/ 01    الجلي

Police :12 pt, Couleur de police : Noir, Police de script complexe :Traditional Arabic, 12 pt 

 

Page 337 : [702] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 06:01:00  2006/ 06/ 01    الجلي



Police de script complexe :Traditional Arabic 

 

Page 337 : [703] Mis en forme   ــد ـــــل عب  م 12:46:00  2006/ 05/ 12    الجلي

Police :14 pt, Police de script complexe :14 pt 

 

Page 337 : [704] Mis en forme   hassan    28 /01 /2007  12:11:00 م 

Police :13 pt, Police de script complexe :13 pt 

 

 


