مذكرة حول غلق الرهن
إعداد  :البروفيسور عبدهللا الزبير عبدالرحمن
قدمت ضمن دراسات الفتوى رقم ( )3002/7بعنوان  :غلق الرهن
بسم هللا الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العاملين  ،والصالة والسالم على رسول هللا األمين  ،أما بعد :
املقصود بغلق الرهن
ً
أوال  :في اللغة :
جاء في معجم مقاييس اللغة أن الغين والالم والقاف أص للح واحد للحيع  ،يدل على ء للوب ل ل ء
في ل ل ء  ،من َلَ الغل لا  ،يقال ملق  :أبلق ال اب ق و مغلا  ،وبلا الرهن في يد مرتهلق  ،إَا لم يفتكق
ّ
 .وكح ء لم ليتخلص ققد بلا  ،قال زهير :
يوم الوداع قأمس ى الرهن قد بلقا 1
وقارقتَ برهن ال قكاك لق
ومنه كذلك قول الشاعر :
ً
أجارتلا من يجتمع يتفرق
ومن يَ رهلا للحوادث يغلا
ً
ثانيا  :في اصطالح الشرع -:
عرقق القرطب " أن ي ترط املرتهن أن الرهن لق بحقق إن لم يأتق بق علد أجلق " 2
قال الزهري  :معلاه ْ " " :
إن لم آتَ بمالَ ق ذا الرهن لَ " 3
وقال ال يهقي " بلا الرهن أن يملع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهلق علده حتى يبتاع من بيره " 4
وعرقق مالَ رحمق هللا بقولق  " :أن يرهن الرجح الرهن علد الرجح بالش ل ل ء وفي الرهن ق ل للح عما رهن بق
ّ
وإال قالرهن لَ بما لرهن قيق " 5
قيقول الراهن للمرتهن ْ :إن جئتَ بحقَ إلى أجح يسميق لق ،
وعرقق طاووس بقولق  " :إَا هن الرجح الرهن ققال لصاح ق ْ
إن لم آتَ إلى كذا وكذا قالرهن لَ " 6
ر

 1معجم مقاييس اللغة  ،ألبى الحسين بن فارس ت  :عبد السالم محمد هارون  ،ج 4ص  091-093شركة الرياض للنشر والتوزيع دار الجيل 1413هـ
1999م .
 2تفسير القرطبي  ،ج 0ص . 414
 3أنظر السنن الكبرى للبيهقي  ،ج 6ص  ، 43ومصنف عبد الرزاق  ،ج 8ص  402في الحديث رقم . 13300
 4المصدر نفسه .
 5الموطأ  ،ج 4ص  248باب ما ال يجوز من غلق الرهن .
 6التمهيد البن عبد البر  ،ج 6ص 400
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النصوص في املسألة -:
 .1حديث أبي هريرة رض ل ل ل ل هللا علق أن اللب ص ل ل ل لللى هللا عليق وس ل ل ل لللم قال :ال يغلا الرهن ،لق بلمق
وعليق برمق ) 7
 .2الرواية األخرى  :ال يغلا الرهن  ،الرهن ملن رهلق  ،لق بلمق وعليق برمق ) 8
 .3الرواية الثالثة  :ال يغلا الرهن حتى يكون لَ بلمق وعليَ برمق ) 9
ً
ً
 .4عن معاوية بن ع د هللا بن جعفر أن رجال رهن دارا إلى أجح  ،قلما حح الرهن قال املرتهن  :داري ،
ققال رسول هللا صلى هللا عليق وسلم ال يغلا الرهن ) 10
وهذا اللفظ مفسر للروايات األخرى وكاللص في املسألة .
 .5عن جابر بن ع د هللا رض ى هللا علق أن اللب صلى هللا عليق وسلم قال ال يغلا الرهن وإن اشترط
عليق الغلا ) 11
وهلا جمع بين الحالتين :
 حالة االشتراط . وحالة التراض من بير اشتراط .تفسير معنى األحاديث -:
قال أبو ع يد  " :ال يجوز في كالم العرب أن يقال للرهن إَا ض ا ا ا اااع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا
اسا ا ااتنقه املر ن فذهب به  ،وهذا كان من قعح الجاهلية قأبطلق اللب صل ل لللى هللا عليق وسل ل لللم بقولق ال
يغلا الرهن ) " . 12
قال أبو جعفر الطناوي في ش للرح الحديث " بب بذلَ أن الرهن ال ي لليع بالدين  ،وأن لص للاح ق
بلمق  ،وهو سالمتق  ،وعليق برمق وهو برم الدين بعد ضياع الرهن13 .
وقال الجصاص  " :قولق ال يغلا الرهن يلصرف على وج ين " :
ً
 أحدهما  :إن كان قائما بعيلق  .لم يستحقق املرتهن بالدين علد مض األجح . -والثاءي  :علد ال الك ال يذهب بغير بش ء 14 .

 7صحيح ابن حبان  ،ج  038 /10برقم  ، 3904الحاكم في المستدرك ج 4ص  ، 38برقم  ، 4013وبرقم  4016ج 4ص  39بلفظ
على صاحبه غنمه وعليه غرمه ) الهيثمي في موارد الظمآن  ،ج 1ص  ، 424باب ما جاء في الرهن ،برقم 1140
 8المستدرك  ،ج 4ص  39برقم  ، 4018والدراقطني برقم  100ج 0ص . 00
 9نفسه برقم . 4019
 10مصنف ابن أبي شيبة  ،ج 4ص  ، 343حديث رقم . 44833
 11تاريخ جرجان  ،أبو القاسم الجرجاني  ،ج 1ص  101برم . 104
 12التمهيد البن عبد البر  ،ج 6ص . 400
 13شرح معاني اآلثار ج 4ص . 133
 14أحكام القرآن للجصاص ج 4ص . 466
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( ال يغلق الرهن

وقسلر أبو حنيفة وأبو يوسا ومنمد قولق صللى هللا عليق وسللم لق بلمق وعليق برمق) أن َلَ
في ال يع إَا بيع الرهن بثمن قيق نقص عن الدين برم املرتهن َلَ اللقص وهو برمق ،وإَا بيع بف ح عن
الدين أخذ الراهن َلَ الف ح وهو بلمق " 15
موق

فقهاء املذاهب من غلق الرهن

ً
أوال  :موق األحناف
 يرى أبو حليفة وأبو يوس ل ل للهللا رحم ما هللا غعالى أن بلا الرهن هو جعح الرهن بالدين حال قيامق
 ،وجعح الرهن بالدين حال قيامق من أعمال الجاهلية جاء اإلسالم وأبطلق بقوللق صلى هللا عليق
وسلم ال يغلا الرهن ) قت ين أن ملَ الرهن بالدين ال يجوز16 .
 ويرى محمد رحمق هللا أن جعح الرهن بالدين جائز علد اإلمكان  ،واإلمكان علده يكون ب ل ل للروط
هي:
أ -أن ال يؤدي َلَ إلى ال رر بالراهن .
ب -أن ال يؤدي كذلَ إلى ال رر باملرتهن .
ج -وأن ال يؤدي إلى الربا .
قإن أدى إلى ئ من َلَ قال يجعح الرهن بالدين 17 .
قال الكاساءى :
وأما في االنكسلار قأبو حليفة ي لمن القيمة  ،وكذلَ أبو يوسلهللا علد االسلتواء في الوزن والقيمة ،
ً
وال يريان الجعح بالدين أص ل ل ل للال  ،ومحمد يجعح بالدين ولكن علد اإلمكان بأن ال يؤدى َلَ إلى ال ل ل ل للرر
ً
بالراهن وال باملرتهن  ،وال يؤدى إلى ربا  ،قإن أدى إلى ل ل ل مما َكرنا قإنق ال يجعح بالدين أي ل للا ....إلى أن
قال  " :إَا كان الدين ع رة دراهم قرهن بق قلب ق ة ق لَ أو انكسر في يد املرتهن  ....قال  :وإن انكسر
وانتقص ال يجبر الراهن على االقتك للاك بال خالف ،ألن للق لو اقتك للق إم للا أن يفتك للق بجميع ال للدين وإم للا أن
يس ل للقم ل ل ل ء من الدين بمقابلة اللقص ل للان  ،ال س ل للبيح إلى األول ألن قيق ض ل للرر بالراهن لفوات حقق عن
الجودة ،والص لللاعة عو  ،وال س للبيح إلى الثاءي ألنق يؤدى إلى الربا ألن الدين والرهن يس للتويان في الوزن
ً
ً
 .والجودة ال قيمة ل ا شللرعا بم مقابلاها بجهسل ا قكان ملحقة بالعدم شللرعا قيكون إيفاء ع للرة بثمانية
 15شرح معاني اآلثار  ،ج 4ص . 134
 16انظر  :بدائع الصنائع  ،ج 6ص . 161
 17البدائع نفسه .
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قتكون ربا قيتخير إن شللاء اقتكق بجميع الدين ورضل ى باللقصللان ،وإن شللاء ضللمن املرتهن قيمتق بالغة ما
ً
بلغ قكان رهلا مكانق  ،ويصير القلب ملكا للمرتهن بال مان وهذا قول أبي حليفة وأبى يوسهللا  .وقال
محمد  :إن شللاء اقتكق بجميع الدين وإن شللاء جعلق بالدين ويصللير ملَ املرتهن بديلق  .وجه قول منمد
 :أن ضللمان القيمة ال يلاسللب ق ر الرهن ألن َلَ موجب ق ر هو غعدى كق ر الغصللب قأغى الرهن
مأَون قيق قال يلاس ل ل للب ض ل ل للمان القيمة ويلاسل ل ل ل ق الجعح بالدين ألنق ق ر اس ل ل للايفاء وفى الجعح بالدين
تقرير االس ل ل للايفاء  .وجه قولهما – أي أبى حنيفة وأبى يوسا ا ا ا  :أن جعح الرهن بالدين حال قيامق من
ً
أعمال الجاهلية جاء اإلسل ل للالم وأبطلق بقولق  :ال يغلا الرهن ) والجعح بالدين بلا الرهن  ،قكان باطال
 ،وبق ت ين أن ملَ الرهن بالدين ال يجوز أن يكون حكم هذا التص ل ل للرف وأن حكمق ملَ اليد والحبس ال
ملَ العين والرق ة " آهل ما أردت نقلق " 18 .
ً
ثانيا  :موق املالكية -:
 -1قال مالَ في املوطأ  " :ال يص ل ل لللو وال يحح وهذا الذي نوى علق  ،وإن جاء ص ل ل للاح ق بالذي رهن بق
ً
ملفسخا " 19 .
بعد األجح ق و لق  ،وأرى هذا ال رط
 -2وقللال ال للا ى  " :ال يجوز أن يعقللد الرهن على وجللق يؤول إلى امللع في قكللق وقولللق ص ل ل ل لللى هللا عليللق
وس ل ل لللم ال يغلا الرهن معلاه وهللا أعلم :ال يملع من قكق وَلَ نوى عن عقد يت ل ل للمن َلَ وعن
استدامتق إن عقد على وجق يت ملق " 20 .
 -3وقللال القرطب  " :ال يجوز بلا الرهن  ،وهو أن ي ل ل ل للترط املرتهن أنللق لللق بحقللق إن لم يللأتللق بللق بم
أجلق وكان هذا من قعح الجاهلية قأبطلق اللب صل ل لللى هللا عليق وسل ل لللم بقولق  :ال يغلا الرهن )
هكللذا قيللدنللاه برقع القللاف على الخبر أي ليس يغلا الرهن تقول أبلق ل ال للاب ق و مغلا وبلا
الرهن في يد مرتهلق إَا لم يفتَ .
 -4وقال ابن جزي في القوانين الفق ية  " :ال يجوز بلا الرهن  ،وهو أن ي للترط املرتهن أن الرهن لق
بحقق إن لم يلصفق الراهن علد حلول األجح " 21 .
واملعروف من ملهج ابن جزي الكلب في كتاب " القوانين " أنق إَا سك عن َكر الخالف ؛
ً
ق ذا يعنى أنق ال يعلم خالقا أو لم يكن قيق خالف  ،قكأنق يلقح االتفاق عليق  ،وهللا أعلم .

 18بدائع الصنائع  ،ج 6ص . 161
 19الموطأ بشرح الزرقاني  ،ج 4ص . 3
 20انظر  :مواهب الجليل ألبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن المغربي  ،ج 3ص . 8
 21القوانين الفقهية  ،البن جزي  ،الباب الخامس في الرهون  ،ص . 410
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ً
ثالثا  :موق الشافعية :
نص اإلمام ال للاق ي رحمق هللا غعالى على امللع من بلا الرهن في كتابق األم في بير موضللع  ،قيقول في
معنى قول اللب ص لللى هللا عليق وس لللم  :ال يغلا الرهن )  ":وقولق وهللا غعالى أعلم ال يغلا الرهن )
 :ال يستحقق املرتهن بأن يدع الراهن ق اء حقق علد محلق " 22 .
وقد حكم بفس ل ل ل للاد الرهن علد اش ل ل ل للتراط الغلا ققال " لو رهلق وش ل ل ل للرط لق إن لم يأتق بالحا إلى كذا
قالرهن لق بيع قالرهن قاسد  ،والرهن لصاح ق الذي رهلق 23 .
ً
رابعا :موق الحنابلة :
 .1قال ابن مفلو في امل دع  :وإن ش ل ل ل للرط أن ال يبيعق بم الحلول  ،أو إن جاءه بحقق وإال قالرهن لق لم
يص للو ال للرط  .وفى للحة الرهن روايتان  ...قال  " :وإن ش للرط أن ال يبيعق علد الحلول أي حلول
الحا ق و ش للرط قاس للد  ،ألنق يلافى مقتض ل ى العقد ومثلق إَا ش للرط أن ال يس للتوفى الدين من بملق
أو ال ي اع ما خيهللا تلفق ،أو يبيع الرهن بأي بمن كان  ،أو ال يبيعق إال بما يرض لليق  ،أو ش للرط الخيار
ً
للراهن  ،أو أن ال يكون العقللد الزمللا في حقللق  ،أو بوقل الرهن  ،وإن جللاءه بحقللق وإال قللالرهن لللق ،
أي بالدين  ،أو ق و م يع بالدين الذي عليَ  ،لم يص ل ل للو ال ل ل للرط بغير خالف ءعلمق  ،ملا روى ع د
هللا ابن جعفر أن رسول هللا صلى هللا عليق وسلم قال :ال يغلا الرهن ) 24 .
 .2وقال موقا الدين وش ل ل ل للمس الدين ابلا قدامة في املغنى وال ل ل ل للرح الك ير  " :إن ش ل ل ل للرط أنق متى حح
الحا ولم يوقن قالرهن لي بالدين  ،أو ق و م يع لي بالدين الذي عليَ ق و ش ل ل ل للرط قاس ل ل ل للد  ،روى
ً
َلَ عن ابن عمر ،وشريع ،واللخ ى ،ومالَ ،والثوري ،وال اق ي وأ حاب الرأي  ،وال ءعلم أحدا
خالف م "  25أهل .
وخالصة املسألة :
ً
أوال :
أن جماهير الفق اء من املذاهب األربعة ومن قق اء الص ل ل ل للحابة والتابعين حرموا بلا الرهن وملعوا
ملق ،مجتمعين على حديث اللب ص ل ل ل لللى هللا عليق وس ل ل ل لللم .ال يغلا الرهن) على أنق  :اش ل ل ل للتراط أن
الرهن علد حلول أجح الق اء من بير وقاء يستحقق املرتهن وال يعود للراهن من الرهن ء .
ً
ثانيا :

 22األم باب ضمان الرهن  ،ج 0ص . 162
 23األم نفسه ج 0ص . 168
 24المبدع  ،ألبي إسحاق بن مفلح  ،ح 4ص  . 403وكشاف القناع ج 0ص . 031
 25المغني مع الشرح الكبير  ،ج 4ص  466مسألة رقم  ، 0063وفي الشرح الكبير مع المغني ،ج 4ص . 438 -433
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ي دو من كالم محمد بن الحس للن رحمق هللا أنق يرى جواز بلا الرهن  ،ولكلق وبموجب ال للروط
الت وض ل ل ل للع للا إلمكللان بلا الرهن قللإنللق ال يمكن بلا الرهن  ،ألن تلللَ ال ل ل ل للروط الثالبللة ي عللد تحقق للا
وتوقرها حتى ليتمكن من بلا الرهن ...
ولعح السعدي ظن لكالم محمد أن األحلاف يجوزون بلا الرهن حين قال في قتاويق:
" إَا قال الراهن إن جئتَ بالدين إلى شل ل ر وإال ق و لَ ق و قاس للد مفس للو في قول مالَ وال للاق ي  ،وفى
قول أبى حليفة وص للاح يق هو جائز وال للرط قاس للد ألن الخبر بأن الرهن ال يغلا  26 ".والص للحيع أنق قول
ملحمد دون أبى حليفة وأ حابق .
وعلى هذا قالتحقيا إن خالف محمد لفظي  ،البتعاد إمكان تحققق  .قيص ل ل ل للو ادعاء االتفاق ونفى
الخالف في حرملة بلا الرهن وعلدم جوازه  ،وقلد نقلح االتفلاق على امتللاعلق ابن رش ل ل ل للد رحملق هللا في بلداية
املجاهد  ،وموقا الدين بن قدامة في املغنى  ،وش ل ل ل للمس الدين أبو الفرج بن قدامة في ال ل ل ل للرح الك ير  ،وابن
مفلو في امل دع  ،وهو ظاهر نقح ابن جزي الكلب .
ً
قال ابن رش للد رحمق هللا  " :وأما ال للرط املحرم اململوع باللص  ،ق و أن يرهن الرجح رهلا على أنق
إن جاء بحقق علد أجلق وإال قالرهن لق ،قاتفقوا على أن هذا ال ل ل ل للرط يوجب الفس ل ل ل ل  ،وأنق معنى قولق
صلى هللا عليق وسلم  :ال يغلا الرهن ) أهل 27 .
وقال موقا الدين وشل ل للمس الدين رحم ما هللا  " :إن شل ل للرط أنق متى حح الحا ولم توقن قالرهن لي
بللالللدين  ،أو ق و م يع لي بللالللدين الللذي عليللَ ق و ش ل ل ل للرط قللاس ل ل ل للد  ،روى َلللَ عن ابن عمر  ،وش ل ل ل للريع ،
ً
أحدا خالف م " أهل 28 .
واللخ ى  ،ومالَ  ،والثوري  ،وال اق ي  ،وأ حاب الرأي  ،وال ءعلم
وقال ابن مفلو  " :وإن ش ل ل ل للرط  ...إن جاءه بحقق وإال قالرهن لق  ،أي بالدين  ،أو ق و م يع بالدين
الذي عليَ  ،لم يصو ال رط بغير خالف ءعلمق " 29 .
وعلى هذا  :قالخالف ض ل للعيهللا يص ل للو إلغاء مثلق  ،وعدم اعت اره ال س ل لليما وهو خالف ما نص عليق
ال ارع  ،وم ما ادعى الخالف قاللص في محح النزاع باالتفاق على معلاه  ،وبصحة االحتجاج بق .
ً
ثالثا :
إنهم بعد اتفاق م على قساد بلا الرهن  ،اختلفوا هح قساد الغلا ي طح الرهن ؟ قكانوا على مذه ين :
مذهب الجم ور  :من املالكية وال اق ي والحلابلة أنق يفسد ال رط وال ي طح الرهن .

 26فتاوى السعدي ج 4ص . 610
 27بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،ج 4ص . 33
 28المغني مع الشرح الكبير  ،ج 4ص  466مسألة رقم  ، 0063وفي الشرح الكبير مع المغنى ،ج 4ص . 438 -433
 29المبدع  ،البن مفلح  ،ج 4ص . 403
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ومذهب بعر ال ل ل للاقعية والحلابلة  :أنق ي طح العقد لفسل ل للاد ال ل ل للرط  ،وهو إحدى الروايتين عن
أحمد رحمق هللا .
وفى ضوء ما س ا نلظر إلى موقهللا القانون من بلا الرهن .
غلق الرهن في قانون اإلجراءات املدنية لسنة 3892م
جاء في الفص ل ل ل للح الثالث " دعوى رهن العقارات " املواد  132 ، 131 ،131 ،121 ،125 ، 124وكل ا
تص ل ل ل للوو بلا الرهن وتجوزه على خالف مللذاهللب الفق للاء ونص حللديللث اللب ص ل ل ل لللى هللا عليللق وس ل ل ل لللم ،
وغعطى الحا بطلب بلا الرهن  ،وتوجب على املحكمة الحكم بغلا الرهن  ،وهذا كلق ال يصو وال يجوز
.
ونص قانون اإلجراءات املدنية لسلة 1893م في املواد املذكورة على اللحو األغي :
املادة :331
 )1إَا تأخر الراهن في س ل للداد امل لو امل ل للمون بالرهن أو أي قس ل للم مس ل للتحا ملدة ش ل ل ر جاز للمرتهن
بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار املرهون أو بلا الرهن.
 )2ال يجوز إقامة دعوى ال يع أو بلا الرهن إال بعد مض ل ل ش ل ل ر من تاريص اإلنذار امللص ل للو عليق
في ال لد . )1
املادة  : 331ال يحا للمرتهن استصدار حكم بغلا الرهن :
ً
ً
ً
أ) إَا لم يحلدد عقلد الرهن أجال معيللا لس ل ل ل للداد أص ل ل ل للح امل لو وكلان العقلار في حيلازة املرتهن ط قلا
ل روط العقد .
ب) في الحاالت األخرى إال إَا أمرت املحكمة ببيع العقار املرهون ولم يتم ال يع
ً
املادة  : 331إَا أصدرت املحكمة حكما بغلا الرهن انقض ى الدين امل مون بالرهن.
املادة  : 320إَا لم يتم ال يع جاز للمدعى أن يطلب من املحكمة بلا الرهن .
ً
املااادة  )1 : 323إَا لم يتم ال يع لغلا الرهن ط قللا الحكللام املللادة 131على املحكمللة إخطللار املللدعى عليللق
ً
بأنق ما لم يودع م لغا يكفى لس ل ل للداد الدين املس ل ل للتحا وجميع املص ل ل للروقات في خالل
ً
ش ر واحد من تاريص استالم اإلخطار يصدر حكما بغلق الرهن في مواجهته .
ً
 )2إَا لم يتم اإليداع في امليعاد املحدد على املحكمة أن تصدر حكما بغلق الرهن .

2

املادة  .1 : 323يقضل الحكم بغلق الرهن إسلقاط حا املدعى عليق أو أي ل يسلتمد حقق ملق في قَ
الرهن .
 .2يسجح العقار املرهون في اسم املرتهن .
والقانون في هذه املواد مخالهللا لجميع الفق اء رحم م هللا غعالى ،حتى محمد بن الحس ل ل ل للن ألنق لم
ً
ي ترط شيئا  ،حتى ما اشترطق محمد بن الحسن .
وعليق  :قالذي يجب هو تصحيع هذه املواد وغعديح كح ققرة ت مل جواز بلا الرهن أو تصحيحق  ،ومن
بعد َلَ إما أن يلص على عدم جوازه و حتق – وهو أولى – وإما أن يهمح التلصيص عليق .
وهللا غعالى املعين واملوقا .

توقيع
د .عبد هللا الزبير عبد الرحمن
عضو الهيئة
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