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   :نتعريف الرهـ 

ديـن، أمـا تعريــف نظيـر حبـسه أي تـم   علـى مختلـف أنواعـهرَهـُن الـشيءمعنـى 
االتفاق علـى جعـل شـيئًا بمعني فهو :  الشرعيةالمحاكمسجالت الرهن من خالل وثائق 

 وفــاءالمــدين عـن الالـشخص  عجـز فـي حــال الــدين منـه ضـمان اسـتوفاءمـا وثيقـة علــى 
 امتناعـه وفـى حـال . آخـر شـخص شيء موجـود فـي ذمـة أو لضمان، الذي عليهبالدين

 لـة في مثل هذه الحا السداد يخرجعجزه عن أو قيمته عند تلفه أو نظيرهعن رده أو رد 
  .من ذمة المدين إلي ذمة الدائن مباشرةكل ما ُجعل ضمانًا للوفاء 

ـــق علـــى المـــدين اســـمو  ـــى الـــدائن اســـم راهـــن، يطل ـــك يطلـــق عل  وفـــي مقابـــل ذل
 -بنـاًء علـى مـا قـد سـبق- يمكـن القـولو  .)١( مرهـون أو رهـنوعلى الـشئ اسـمُمرتِهن، 

ى تــأمين الــدائن مــن ف إلــ الــذي يهــد العينــي نــوع مــن أنــواع الــضمان يعتبــرالــرهن بــأن 
حـــبس العـــين المرهونـــة إلـــى حـــين ، وذلـــك مـــن خـــالل  بالـــدين المـــدينوفـــاءخطـــر عـــدم 

  . الدينوفاءاست

   :ن الرهـ عقد١

 بـصفة عامـة  دورًا حيويًا ومتزايـدًا فـي مجـال المعـامالت الشرعيةلعبت المحاكم
امالت  فتــسجيل الحجــج المتعلقــة بكافــة أنــواع المعــ؛والمعــامالت الماليــة بــصفة خاصــة

سـواء فـي  حـٍد ذلك يعنى توافر الـضمانات للمتعـاملين علـى حيث أنأمر بالغ األهمية، 
 يعتمــد علــى حــسن  المتعاملــةلــم يكــن أحــد األطــراففيمــا بيــنهم، حيــث حالــة وقــوع نــزاع 

 علـى كافـة  علـى إدارة معـاملتهمحريـصون فـالجميع ؛ المتعامـل معـهنوايا الطـرف اآلخـر
 حدوث نزاع  في حال الشرعية لهم عدم المساس بحقوقهمح يتيشرعي في إطار أنواعها

التفاصـيل فـي ، وذلك من خالل توثيـق كافـة  على كافة المستوياتبينهم وبين معامليهم
 بحريـة دون قيـود، وبـذلك مثلـت همنـشاطممارسـة لهـم المحكمـة بالدقـة التـي تتـيح سـاحة 

 ن الضياع، وأمـدتالمتعاملين مجميع المحاكم الشرعية الحصن الحصين لحفظ حقوق 
  . )٢( خالل تلك الحقبة بتفاصيل في غاية الدقة عن نشاط المتعاملينالباحثين
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توثيـق معـامالتهم حفاظـًا لقد كان للعالقـات التجاريـة بـين التجـار أثـرًا كبيـرًا فـي 
 فـــي ظـــل تـــشعب حيـــانعلـــى حقـــوقهم مـــن الـــضياع أو الـــسهو والنـــسيان فـــي بعـــض األ

مليهم ســواء مــن األهــالي أو بعــض معــانكــار مــن قبــل إل لتجنــب ا، باإلضــافةمعــامالتهم
 أمــر فــي غايــة األهميــة للــراهن والمــرتهن رهن ومــن هــذا المنطلــق كــان توثيــق الــ.التجــار

نازعـات التــي لمحـسم افـي محوريــًا وبطبيعــة الحـال لعبـت المحـاكم دورًا ، علـى حـٍد سـواء
 بالرهن يمكن القول ومن خالل النظر في الوثائق الخاصة.  بين الراهن والمرتهننشبت

  .)٣( المحاكم نجحت بشكل كبير في حسم غالبية النزاعات بين الراهن والمرتهنبأن

 بموافقــة موضــع التنفيــذ رهنوضــع عقــد الــيــتم  وفــي ســبيل تحقيــق وســيلة الــرهن
 ؛بالفعـلذلـك ويتحقـق » هذا الشيءرهنتك  «، كأن يقول له ذلكالراهن وقبول المرتهن ب

 يأخــذعلــى الجانــب اآلخــر  الــرهن، و  تنفيــذذلكلمــرتهن قاصــدًا بــ لالــرهنفيعطــي الــراهن 
وفــي النهايــة يتحقــق ذلــك علــى أرض الواقــع  القبــول أيــضًا، ذلكقاصــدًا بــالــرهن المــرتهن 

الــــراهن  (ن الطــــرفيمــــن خــــالل توثيــــق حجــــة الــــرهن فــــي ســــجالت المحكمــــة برضــــا كــــال
  .)٤( )والمرتهن

أقرضــتك هـــذه «:  قــائالً  لـــهنظيــر فــإذا أقــرض أحـــد األفــراد وعلــى ســبيل المثـــال
، »قبلــت ذلــك«: ، فــإذا قــال المقتــرض»الــدنانير علــى أن تكــون هــذه الحلــي رهنــًا عليهــا

  .)٥(وضع الرهن موضع التنفيذ 

 يحـــق حيـــث الجهـــة الـــراهن، وجـــائز مـــن طـــرف المـــرتهن، ل ملـــزم عقـــد رهنوالـــ
المـرتهن لـه، أو  ذمته من الدين ببراءةللراهن الرجوع عنه وضم العين المرهونة إليه إال 

 أمـام قاضــى  بــشكل رسـميرهن وفــسخ عقـد الـ المرهونـةبإسـقاط المـرتهن حقـه فــي العـين
  . )٦(الشرع 

 تحتــــل مكانــــة مهمــــة فــــي العالقــــات رهنالــــعمليــــات  - تــــزال ال و -وقــــد كانــــت 
 فـي ، خاصـًة اإلسـالمية، وذلـك لمـا فيهـا مـن تـسهيلاألفراد والجماعـاتاالقتصادية بين 

 كمــــا هــــو الــــشأن فــــي كثيــــر مــــن  الماليــــةلتجاريــــة وتغطيــــة للنفقــــاتلعمليــــات اا ممارســــة
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الـربح تحقيـق والحـرص علـى في رفـع القـدرة االنتاجيـة األعمال التي قد يداخلها الطموح 
علــى حــٍد ســواء، هــذا باإلضــافة إلــى مــا إلــي األمــام ودفــع العجلــة التجاريــة والــصناعية 

يفـي ومتطلبـات الحيـاة االجتماعيـة شابه ذلك من كافة االحتياجات الخاصة باإلنتـاج الر 
  .)٧( وما شابه ذلك

 فـــي تيـــسير أمــــور التجـــارة والمعــــامالت واإلقــــراضلقـــد ســـاهمت عمليــــة الـــرهن 
، وعلـى وجـود  وعلـى سـبيل المثـال.التجارية بين التجار من كافة الطبقات فـي المجتمـع

 رهنل الـوتجارية ثرية تمنح القروض فـي مختلـف شـئون الحيـاة مقابـمدنية فئة عسكرية 
  . )٨(كضمان لها 

والقـرض المــالي الـذي يحــصل عليـه المقتــرض وٕان كـان قائمــًا فـي أساســه علــى 
 فـال يـشترط ذمتـه؛العين المرهونة إال أنه بمجرد قبض المقترض للمـال يـصير مـاًال فـي 

 نفــس المــال، وٕانمــا قيمتــه بعمــالت أخــرى متعامــل  أداءحــين األداءكــون المطلــوب أن ي
الــدينار، الــ، النــصف فــضة ومــا : تجــارة والمعــامالت  آنــذاك مثــلهــا فــي شــئون العلي

 ، بــين الطرفــانشــابه ذلــك مــن العمــالت المتعامــل عليهــا فــي التجــارة حــسبما يــتم االتفــاق
هذا في حالة السداد النقدي، أما في حالة الـسداد العينـي فـإن علـى الـراهن القيـام بـسداد 

وما شابه ذلك، وسـواء كـان الـسداد نقـديًا وية غذائية أو معنالمبلغ المالي في شكل سلع 
  .)٩(أو عينيًا فإنه أصبح دينًا مؤجًال واجبًا السداد 

  :توثيق عقد الرهنو   القرضـ قبض٢

 حينمــا يأخــذ المــرتهن العــين المرهونــة مــن الــراهن،  تــصح أحكــام عقــد الــرهنإن
يتنـافى كـون  عـن سـيطرة الـراهن، وبعبـارة أخـرى  هـذه العـينويتصرف فيها بشكل يخـرج

  . )١٠( قبض ما يناظرها من مالالعين المرهونة وثيقة عند المرتهن مع عدم 

ويمكــن القــول بــأن الــدور الــذي يلعبــه القــبض فــي عقــد الــرهن يتمثــل فــي إيجــاد 
، ومــن هــذا المنطلــق.  فــي حــال عجــز الــراهن عــن الــسدادرصــيدًا وغطــاًء لمــال المــرتهن

، ومــن  أو صــمام أمــانلمرهونــة وثيقــة ضــمانفــإن للقــبض دورًا مــؤثرًا فــي جعــل العــين ا
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األدلــة التــي يــتم االســتناد إليهــا هــو مــن ناحيــة أخــري فــإن الــرهن موجــود قبــل القــبض، و 
فـــي جــزء مــن إحـــدي آياتــه التـــى يـــه القــرآن الكــريم، لــشرطية القــبض، وهـــذا مــا نــص عل

ْقُبوَضةٌ  َفِرَهانٌ  �:تقول قومـات الـرهن  لبيـان شـروط وم لـيس اآليـة، وهذا الجزء من)١١(�م
أو وجوبــه وٕالزامــه إذا مــا تــم النظــر إلــى مــا قبــل وبعــد هــذه اآليــة، ولــذلك ال تــدل علــى 

 فـإن القـبض  سـبق ذكـرهتوقف عقد الرهن على القبض بلزومه وصـحته، وبنـاًء علـى مـا
  . التى تضمن حقوق المتعاملينفي عقد الرهن هو كسائر العقود

قبــــول فإنـــه يلــــزم الــــراهن إقبــــاض  عقـــد الــــرهن باإليجــــاب وال توثيــــقوحينمـــا يــــتم
 المحكمـة أمـر فـي غايـة  سـجالتالمرتهن للعين المرهونة، وهكـذا فـإن توثيـق الـرهن فـي

  ولـيس الحـصر، فعلـى سـبيل المثـال)الـراهن والمـرتهن (األهمية لضمان حقوق الطرفان
أنــه ال يــدفع لــه شــيء مــن المبلــغ إال بهــذه الحجــة الــشرعية وأنــه ... أشــهد علــى نفــسه«

دفــع شــيء خارجــًا عــن المحكمــة يكــون غيــر محــسوب لــه مــن أصــل ذلــك ويكــون متــى 
 وهكـذا أتفــق »وصـدقه علــى ذلـك... متبرعـًا بـه ومتـى ادعــي ذلـك ال يـصدق منــه إشـهاد

الطرفان على وجوب توثيق معامالتهم في سـاحة المحكمـة وعـدم االسـتناد الـى مـا دون 
  . )١٢(ذلك

  :أطراف عقد الرهنـ ٣

ذلك فـإن طرفــا بـ لـدين عليـه أو علــى غيـره، و  ضـماناً  ألخـرخصشــالـرهن عقـد يلتـزم بـه 
  الذي يقدمه له الراهنهذا األخير هو دائن يريد بالرهن هما الراهن والمرتهن و  هناالعقد

  أن يكـون الـراهن مالكـاً نـاالمهـم هالـشئ فهـو المـدين، و  أمـا الـراهن ،ضمان الوفـاء بحقـه
، وهكـذا يجـب أن المباشـر فيهـا للتـصرف أن يكـون أهـالً و ملكية مباشرة للشيء المرهون 

، عقارًا أو أداة من أدوات اإلنتاج ومـا شـابه  ذهباً  كانسواءلمرهون ل يكون الراهن مالكاً 
 بكافــــة أهـــًال للتـــصرف فيـــه، وأن يكـــون )١٣(طبيعـــة عملـــه ومـــا يملكـــه كـــٍل حـــسب ذلـــك

 اللتزام اً  يكون الراهن غير المدين الذي يرهن عقاره ضمان وفي بعض األحيان.الوسائل
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 والهـدف مـن ذلـك التيـسير علـى ليس في ذمته هو بل في ذمة شخص آخر يقوم مقامه
   .)١٤(اآلخرين وتذليل العقبات أمامهم لممارسة نشاطهم

 لتجنب الحجر على الـراهن التدبيريشترط في كًال من الراهن والمرتهن حسن و 
مــر ينطبــق علــى لــسفهه أو لــضعفه، كــذلك تجنــب اســتغالل فلــسه عقــب ذلــك، ونفــس األ

  . )١٥(المرتهن، كما يشترط في كليهما البلوغ 

حيـث أنـه ، ويستمر الرهن بين طرفي العقد في حالة الوفاة ألحدهما أو كالهمـا
 تنتقـــل العـــين  يمكـــن أن بمـــوت الـــراهن وال بمـــوت المـــرتهن، بـــلال يـــصبح الـــرهن بـــاطالً 

لـدائن بهـا، كمـا ينتقـل المرهونة إلى ورثة الراهن بالنحو الذي هـي عليـه مـن تعلـق حـق ا
 عدم اسـتئمان الـراهن لورثـة المـرتهن علـى  وفى حال.حق الرهن فيها إلى ورثة المرتهن

 فيمـا يتفقون عليه، فإن لـم يتفقـواأمين  لطرف آخر له حق المطالبة بتسليمها فإنالعين 
يكـون مـشهودًا إلى طرف آخر يسلموها للحاكم الشرعي الذي بدوره يقوم بتسليمها  بينهم

  . )١٦( باألمانة له

 فإنه يجـوز للوصـي علـى تركـة األطفـال الـصغار أو الوصـي ومن ناحية أخرى
كتنميــة الــسفيه رهــن ممتلكــاتهم، بــشرط وجــود مــصلحة لهــم فــي ذلــك  وأعلــى المجنــون 

يجــوز  كــذلك .قاضــي الــشرع ممتلكــاتهم وتجنــب تأكلهــا عبــر الــزمن، وشــرط ذلــك موافقــة
أمـوالهم التـى ذلك واجبـًا عليـه حفاظـًا علـى تحـصيل  االرتهان لهم، بل قد يكون للوصي

  .)١٧( بذمم اآلخرين تجنبًا الهدارها

  :والتصرف فيه رهنـ طبيعة ال٤

 كثير من الشروط التي يجب توافرها في الـشيء المرهـون، ومـن أهـم هـذه توجد
 أن يكون الرهن عينًا خارجية، فال يصح وقوع عقد الرهن علـى منفعـة  الرئيسيةالشروط
وال علــى ديــن مــا يــزال فــي ذمــة الــدائن، حيــث يــصح جعــل المنفعــة أو الــدين غيــر عــين 

المقبــوض وثيقــة علــى دينــه فــي إطــار جعلــه شــرطًا فــي عقــد الزم، وذلــك بــأن يقــول لــه 
لمــدة عــام علــى أن تجعــل منزلــك وثيقــة علــى ) ١٨(ســلمتك  هــذه المائــة  بطاقــة«: مــثالً 



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٧٦ - 

ى الــدين دون تحديــد، ثــم يتفقــان خــارج ، أو أن يــشترط المقــرض جعــل وثيقــة علــ»الــدين
 يتــصف باآلمانــة العقــد علــى جعــل هــذا المنــزل أو الــدين الموجــود فــي ذمــة فــرد أمــين،

 تعـذر الـسداد خـالل المـدة المحـددة فإنـه غالبـًا مـا يـتم مـد  وفـي حـال.يصح منهما ذلكو 
لى حد  إلى أجٍل غير مسمي، وعفترة السداد إلي أجل مسمي فيما بينهم، وأحيانًا أخري

أن أحكــام الــرهن المكتتــب بالمحكمــة المــذكورة بــاق علــى نفــسه إلــى حــين وفــاء «قــولهم 
  .)١٩(» الدين شرعًا 

 علـى الـدائن االلتفـاقوعلى صعيٍد آخر فإنه في بعض األحيان يحـاول المـدين 
 فيرد عليه الدائن برفع األمـر للقـضاء السـترداد ه الرهن على أمل رد الدين الحقًا؛ليسلم

 فيـــصدر حكـــم القـــضاء علـــى الفـــور بـــرد أحـــدهما فيقـــوم المـــدين ؛و أصـــل الـــدينالـــرهن أ
  .)٢٠(بتسليم الرهن له لحين تسديد دينه 

ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون العــين المرهونــة ممــا يجــوز للــراهن التــصرف 
 بــالبيع والــشراء ولـــو فــي إطــار الــرهن، وذلــك بـــأن تكــون مملوكــة لــه ملكيـــًة المباشــر فيهــا

مثــل  يــصح رهــن العــين غيــر المملوكـة لــه، وال رهــن الملــك غيــر المطلــق حيــث المطلقـة، 
، ولــو كــان وقفــًا خاصــًا، لكــن يجــوز رهــن أراضــي ومنــشآت األوقــاف علــى ســبيل المثــال

  مباشـرةالوقف الخاص فقط في حالة شرط الواقف جـواز بيعـه أو اسـتبداله سـواء مـن قبلـه
تثناء رهن ملكية حـق باس (رض الخراجية، كما ال يجوز رهن األابنائه وأحفادهأو من قبل 
، كمـا أنـه ال يجـوز رهـن الـشيء المملـوك غيـر الواقـع تحـت النفـوذ المباشـر )انتفاعها فقـط

  . )٢١(األشياء من مثل الطيور في الهواء واألسماك في الماء وما شابه ذلك

نة جيدًا من قبل الدائن، فال يصح أن تكون العين معيومن شروط الرهن أيضًا 
، كمــا »بعـد النظـر والمعاينـة الجيـدة« الوثـائق وصــفالـشيء الغـامض، وعلـى حـد رهـن 

 األوصاف من حيث الجنس والنوع والمقدار، ولكن معلوم رهنكون اليأنه ال يشترط أن 
بحــد يتحقــق فــي المجمــل  مــن حيــث القيمــة الماليــة معلــومكــون يمــن األهميــة بمكــان أن 
  .)٢٢( رهنمعه التأمين المناسب لل
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 أن تكون العين المرهونة صالحة للبقاء إلى حين رهن للاألساسيةوط ومن الشر 
 فــال يـصح رهــن مـا يــسرع فــساده ؛ منهـا والـتمكن مــن اســتوفائه المحــددحلـول أجــل الـدين

ه حينمـا يـصير معرضـًا للفـساد  بيعـ عند توثيـق الـرهنإال إذا اشترطقبل األجل المحدد، 
ال يــصح أن تكــون توابــع العــين المرهونـــة  ومــن الجــدير بالـــذكر أنــه .وَجْعــَل ثمنــه رهنــاً 

 علــى ســبيل  واللــبن فــي الحيــوان والــوالدةمتبوعــة باألصــل المرهــون، كالحمــل والــصوف
، ســواء مــا كــان موجــودًا منهــا  عنــد التوثيــق، إال مــع اشــتراط ذلــك بــشكل صــريحالمثــال
  .)٢٣( العقد  توثيق أو ما كان قد تجدد بعدالتوثيقحين 

بـــالرهن مـــن مالـــه الشخـــصي أو مـــن مـــاٍل تحـــت ســـلطته وال يـــشترط قيـــام المـــدين 
، بـل يجـوز تبـرع غيـر المـدين بـرهن شـيء  كما سبقت االشـارة المـؤخرة لـذلك سـلفاً المباشرة

ـــل بـــذلك ســـواء بـــالتلميح أو  ـــو لـــم يقب ـــن المـــدين، حتـــى ل ـــه ليكـــون وثيقـــة علـــى دي مـــن مال
 المرهونــة التــصريح المباشــر، فــإن رضــي الــدائن بــذلك صــح الــرهن وصــار صــاحب العــين

 المباشر مـن قبـل الرهن غيرهذا النوع من مثل  وقد حدث .هو الراهن الحقيقي ال المدين
بعــض الميــسورين إلنقــاذ معــسرين غيــر قــادرين عــن الــسداد، حيــث قــاموا بــاحتواء الموقــف 

 لحـين يـسرة  مقبـوضرهـنوتفويت الفرصة على الدائنين لسجن المدينين مـن خـالل تقـديم 
  .)٢٤( بالوكالةرهن رهنهذا النوع من المثل كن أن نطلق على حال المعسرين، ويم

 الـدائن دينـه مـن الـرهن عنـد عجـز  فـي حـال اسـتوفاء أنـه أيـضاً  ذلكنتائجومن 
 الرجـوع علـى المـدين بمثـل أو  طوعـاً  الـرهن فإنـه لـيس مـن حـق مقـدمالمدين عن الوفـاء

، وكـذلك لـو  ذلـكمنـه حيـث أنـه لـم يكـن قـد أذن لـه وال طلـبقيمة تلك العـين المرهونـة، 
 ومن ناحيـة أخـري .)٢٥(نه معلى التبرع في األصل كان بإذنه أو طلبه لكنه كان مبنيًا 

يجــوز تعــدد الــرهن علــى ديــن واحــد، فلــو كــان المرهــون عينــين فــي عقــد رهــن واحــد، أو 
 واحـــد صـــح الـــرهن وجـــاز للمـــرتهن أجـــرى عقـــدين كـــل عقـــد علـــى عـــين مـــن أجـــل ديـــن

عينين مع وفاء كٍل منهما بتمـام الـدين مخيـرًا بينهمـا، أو مـع فاء دينه من كل من الاستو 



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٧٨ - 

فاء دينـه منهمـا معـًا،  كمـا يجـوز اسـتو تقديم أحدهما إذا كان قد شرط عليه الـراهن ذلـك،
  . )٢٦(ويرد ما يزيد من ثمنهما على الراهن

 حيــث يجــوزوال يــشترط فــي العــين المرهونــة أن تكــون خاليــة مــن رهــن آخــر، 
أكثــر، أو ثالــث و هونــة علــى ديــن مرهونــًة علــى ديــن آخــر ثــان، جعــل تلــك العــين المر 

 وسواء كـان الـرهن الثـاني . واحد وبمقدار واحد أو مختلفيننوعسواء كان الدينان من 
 وذلك في صورة ما َلو عاد فـاقترض منـه مـرة ثانيـة، وجعـل نفـس .لنفس الدائن األول

أو كـان الـرهن الثـاني لـشخص  .العـين المرهونـة بالـدين األول رهنـًا علـى الـدين الثـاني
آخر كـان المـدين قـد اقتـرض منـه وجعـل نفـس العـين المرهونـة لغيـره رهنـًا علـى دينـه، 

بـذلك ) المـرتهنين األول والثـاني (ويشترط في جميع مـا سـبق ذكـره قبـول كـال الطرفـان
  .)٢٧( وتوافقهما على ذلك

 رهنع الـ للمـرتهن أن يبيـيحـقدينـه األول بوفاء ال عجز المدين عن وفى حال
، فإن استمر عجز الراهن إلـى الـدين الثـاني الـذي صـار بـدون وثيقـة عليـه نظير دينه

 )الـراهن (أمـا إذا كـان المـدين. لم يكن في ذلك شيء ما دام المرتهن قد ارتـضى ذلـك
،  إلــي حــين الــسدادقــد وّفــى دينــه األول فــإن العــين تبقــى مرهونــة لــصالح الــدين الثــاني

 لـــدين شـــخص آخـــر فرضـــي األول بـــذلك لـــراهن العـــينلـــو فـــرض أنهمـــا حـــين رهـــن او 
 فإنه حينئذ يصير رهنًا لصالح الدين الثاني ،كانا قد قصدا فسخ الرهن األولو الرهن، 

 أمـا إذا  هذا في حالـة إذا كـان كـل واحـد مـن الـرهنين بعقـد مـستقل عـن اآلخـر،.وحده
 كــان كــل ن لشخــصين فــرهن شــيئًا عنــدهما علــى الــدينين بعقــد واحــد،كــان عليــه دينــي

 منهمـــا مرتهنـــًا للنـــصف مـــع تـــساوي الـــدينين، أو مرتهنـــًا بنـــسبة دينـــه مـــع االخـــتالف
 دين أحدهما خرج من العين المرهونة ما يقابل حقه وبقي الجزء تم تسديد، فإذا بينهما

وال يشترط أن تكون العين المرهونـة مماثلـة للـدين وال إلي حين السداد اآلخر مرهونًا، 
  .)٢٨(لقيمته مساوية في قيمتها 
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ـــ  الـــرهن تحـــت ســـلطته بـــالنحو  المـــرتهن جعـــل مـــن حـــق فالتـــصرف بـــالمرهونأمـــا عـــن ـ
، وذلــك بمثــل أخــذه الحلــي أو الدابــة أو أداة مــن أدوات اإلنتــاج فيمــا يــسهل المناســب لــه

 وبــــين العقــــار،  بــــين الــــراهن، أو أخــــذه مفتــــاح المنــــزل للفــــصل أو األخــــذ بناصــــيتهنقلــــه
العقـد يجـب علـى الـراهن توثيـق  التي ال تنقل، وعنـد تمـام هذا في حالة األشياءويحدث 

ضافة إلى ذلك باال و . أجبر عليهوٕاذا امتنع عن تنفيذ ذلكتسليم المرهون إلى المرتهن، 
 على الراهن، كما أن للراهن أن يشترط إبقاء  بشكل مباشرفإن للمرتهن أن يشترط ذلك

  .فقا حسبما يتالعين عنده أو جعلها عند طرف ثالث محايد

صـــــاحبها  ( عـــــن ملـــــك مالكهـــــاال تخـــــرج العـــــين المرهونـــــة خـــــالل مـــــدة الـــــرهنو 
، ســواء كــان المالــك هــو نفــس الــراهن أو غيــره، غيــر أن تــصرف المالــك فيهــا )األصــلي

لحق المرتهن المبنـى وذلك ، )الراهن والمرتهن( بينهما  متفق عليهمقيد إلى أجٍل مسمى
يمكـن ، وتفاصـيل ذلـك ي حـال عجـز الـراهن فـعلى لزوم بقائها صالحة لوفاء دينه منها

  :توضيحها في اآلتي

 أن يتــصرف بــالمرهون بمــا ال يوجــب نقــصًا )بعــد أخــذ أزن المــرتهن (يجـوز للمالــك: أوالً 
ومـن حقــه علــى  إتالفـه، وال نقلــه عــن ملكـه مجانــًا أو بعــوض، تجنــبفـي قيمتــه و 

رتـــداء الثيـــاب إ،  المرهونـــة، اســـتغالل الحلـــي المرهونـــة ســـكنه الـــدارســـبيل المثـــال
 ونحو ذلك، سواء لنفسه أو ألهلـه وأقاربـه،  المرهونة ، القراءة في الكتبالمرهونة

أو ألجنبــي عنــه، وال يحــق للمــرتهن منعــه مــن مثــل هــذه التــصرفات، الســيما إذا 
 وكــذلك فــي صــورة مــا لــو كانــت .كانــت العــين المرهونــة مــا تــزال تحــت يــد الــراهن

ن وجودهـا عنـده، أو كونهـا تحـت سـلطته، أ إذ  بشكل مباشر حيـثعند المرتهن،
  .)٢٩(  مرة أخريال يمنع من أخذ المالك لها حين االحتياج إليها ثم إرجاعها إليه

ال يجوز للمالك أن يتصرف فيها بما ينافي حق المرتهن فيها إال بإذنه، وٕاذا كان : ثانياً 
لـك إذا وفـي مقابـل ذ. ال ينقص في قيمة الرهن يجـوز ذلـكالتصرف المأذون فيه 

فإنــه فــي مثــل هــذه  العــين أو لنقلهــا عــن ملكــه كــان تــصرفه قــد تــسبب فــي إتــالف
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حيوانـــًا الـــرهن  كونـــه  الســـتغالله لـــصالحه، خاصـــًة فـــي حـــالالحالـــة بطـــل الـــرهن
ب لنقــل البــضائع وذلــك يحمــل أســفارًا كالخيــل، البغــال، الحميــر والجمــال، أو مركــ

ل البيـع إال أن يـشترط ملكـه بمثـ وكذلك إذا كان موجبًا لنقلها عن .حسب االتفاق
 رهنًا، وفي هذه الحالة يصح البيع ويستمر الرهن في الثمن  البيعثمنعليه جعل 

إذا وفــــى لــــه الــــراهن بالــــشرط، فــــإن لــــم يفــــي بالــــشرط بطــــل البيــــع وبقيــــت العــــين 
  الـرهن فـك عقـب النـادرة فـي بعـض الحـاالتوتجدر اإلشـارة إلـي أنـه، )٣٠(مرهونة

ن المــرتهن يقــوم بــشراء الــرهن مــن الــراهن، فعلــى إ فــ الــرهنورغبــة الــراهن فــي بيــع
 قرشـــًا حـــين الـــرهن، ٦٠ قـــدر رهـــن أحـــد المنـــازل  فـــي هـــذا الـــسياقســـبيل المثـــال

 قـــرش ٨٠عقـــد الـــرهن اشـــتراه المـــرتهن بــــب انتهـــت المـــدة الزمنيـــة الخاصـــةوعنـــدما 
 ويتــضح مــن خــالل ذلــك أن غالبيــة المــرتهنين كــانوا .وقــت توثيــق البيــعمقبوضــة 

الحتمـاالت وذلـك تفاديـًا ، المرهـونحرصون على وضع حد أدني لـسعر الـشيء ي
 محاولــة مــنهم لحمايــة وبعــد ذلــكعجــز الــراهن عــن الــسداد فــي أســوء الظــروف، 

  . )٣١(حقوقهم 

 نمـاء العـين المرهونـة، كاإلنجـاب فـي الحيـوان - خالل مدة الرهن -يملك المالك : ثالثاً 
توثيــق  ســواًء منــه مــا كــان موجــودًا حــين أو اإلثمــار فــي نبــات األرض ونحوهمــا،

 نفقتهــا  فــي مقابــل ذلــك أن لــه نمائهــا فــإن عليــهمثلمــاالعقــد أو مــا يتجــدد بعــده، و 
 كـون نمائهـا  عليـهخالل مدة وجودها عند المرتهن، وذلك حتى لو شرط المرتهن

  . أن يشترط عليه الراهن كون اإلنفاق عليهباستثناءله، 

 األصـلي  فـي العـين المرهونـة بـدون إذن المالـككما ال يجوز للمرتهن التصرف
 ونحوهمــا  فــي المنــزل  والــسكن فــي المنــزل، فــإذا تــصرف فيهــا بمثــل الركــوب)الــراهن(

 علــى مــا اســتوفاه مــن منافعهــا، بجانــب ضــمان مــا  الــشائع بــين النــاسلزمتــه أجــرة المثــل
 متعد في نهكو يتلف منها خالل انتفاعه بها، ولو مع حرصه عليها وعدم تفريطه فيها، 

الـسقاية واإلطعـام  ويجوز لـه أن يتـصرف فيهـا بمـا يوجـب حفظهـا مثـل .أصل التصرف
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 بمثـــل البيـــع أو اإلجـــارة  وٕاذا تـــصرف فـــي ذلـــك ومـــا شـــابه ذلـــك،والرعايـــة فـــي الحيـــوان
 المالـك  فـإن أجـاز بـين الـراهن والمـرتهن،نزاع في سـاحات المحـاكمونحوهما سبب ذلك 

 حيـث يجـوز لـه -  األصـلي فرض أن المالكوعلىل، وٕاال بطفعله  يحصحأصبح ذلك 
 قد أذن للمرتهن ببيعه لم يكن الثمن حينئذ رهنـًا بـدل المبيـع، إال -المرهون الشيء بيع 

  .)٣٢(  ينص على ذلكأن ينشأ له عقدًا جديداً 

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنـــه فـــي أعقـــاب ســـداد مبلـــغ القـــرض وتحريـــر الـــرهن مـــن 
 وصـــف وعلـــى حـــد ،ي الوثـــائق آنـــذاك بفـــك الرهينـــةقبـــضة المـــرتهن، وهـــو مـــا يعـــرف فـــ

وقـد تبـين  بـشراء العقـار المرهـون، )المـرتهن ( يقـوم صـاحب الـدين،"الرهنيـةفك "الوثائق 
ارات عقــب إســقاط رهنــه بمعــدل الربــع؛ حيــث  ارتفــع ســعر أحــد العقــفــي إحــدي الحــاالت

 وضــة قــرش مقب٨٠ وعنــدما اشــتراه صــاحب الـدين بلــغ ، قـرش٦٠كـان ســعره عنــد رهنــه 
، مما يدل على أن المرتهن غالبًا ما يضع غطاًء يحمي به مالـه في وقت توثيق الشراء

 كما قد يعزى السبب فـي ذلـك تغيـر االسـعار بـين حـين وآخـر، وغالبـًا عند عجز الراهن
  .)٣٣( ما يكون التغير صعوداً 

 :ـ الرهن وتيسير شئون الراهنين٥

 أمـر تقتــضيه رهنمقابـل الــحـاالت الحـصول علــى األمـوال ممـا الشـك فيــه أن و 
 لتيسير عمليـات البيـع بين الراهن والمرتهن، وذلكالمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة 

 أنهـا رهنالـ األمـوال المقدمـة مقابـل خالل الوثائق الخاصة بـبعض ويتضح من ،والشراء
فعلى سبيل المثال وليس الحصر كانت سائدة في جميع مدن وقري مصر بال استثناء، 

 ٤٠٠  نظيــره لهــا بلغــت، وأخــري)٣٤(نــصف فــضة  ١٠٩٥٠ غــت إحــدى هــذه الحــاالتبل
  . )٣٥(  خالل هذه الفترة نصف فضة١٦٠٠٠دينار، أي ما يعادل 

ه يالحظ من خالل الوثائق وجود نوع من التخصص في وتجدر اإلشارة إلى أن
هــا  المنــاطق الريفيــة اشــتهر أهلالــرهن مــن مكــان ألخــر حــسب طبيعــة العمــل، فمــثًال فــي

 أهـالي المـدن غالبـًا وفي مقابل ذلك فإن .نتاج الزراعي والثروة الحيوانيةبرهن أدوات اإل
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 رهن، بمعني أن ال السكنية والعقاراتما كانوا يرهنون أدوات اإلنتاج الصناعي والتجاري
  .)٣٦( كل منطقة على حده  وثقافة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة إنتاجارتبط

، حيـث نظـر الـبعض لحلـى رهنمـًا مـن مـصادر الـ ها حلي النـساء مـصدراً وتعد
نسائهم على أنها رءوس أموال مدخرة يتم استثمارها في النشاط اإلنتاجي أثناء األزمات 

 كــل حــسب التــي يتعرضــون لهــا، وذلــك عــن طريــق رهــن بعــضها لالســتمرار فــي اإلنتــاج
ءهم ثنائيـة للراهنين ونـسا، ومن خالل ذلك يمكن القول بأن الحلي بالنسبة نوعية حرفته

، وٕان كانـــت منافعهـــا للرجـــال علـــى )ى الجـــانبين االجتمـــاعي واالقتـــصاديعلـــ(الغـــرض 
  . )٣٧(الجانب االقتصادي أكثر من منافعها للنساء من ناحية الوجاهة االجتماعية

 أن غالبيــة أفــراد المجتمــع نظــروا للمعــادن الثمينــة واالســتثمار وممــا ال شــك فيــه
ارات المـضمونة التـي تتـصاعد قيمتهـا علـى مـر الـزمن العقاري بأن كالهما مـن االسـتثم

ومـن خـالل ذلـك يمكـن القـول  .آبان العصر العثمانيفي ظل االنهيار النقدي المستمر 
وذهــب وفــضه ونحــاس  حلــى نــسائهم وممتلكــاتهم مــن أثــاث بــأن بعــض التجــار اســتغلوا

لـــرهنين  احيـــث أن بعـــض، التجاريـــة والزراعيـــة والـــصناعية لتحقيـــق طموحـــاتهم  وغيرهـــا
  . )٣٨( رهنكانوا يرهنون ممتلكاتهم لعسرة حالهم ولم يستطيعوا سدد قروضهم مقابل ال

 يـــضًا لجـــأ الـــبعض الســـتثمار أمـــوال األخـــرينوفـــى إطـــار القـــروض مقابـــل الـــرهن أ
 ذلـك بـشكل قـد شـاع دينـار مقابـل رهـن ثـالث منـازل، و ٤٠٠المقدرة في بعـض الحـاالت بــ و 

 وتطـرق الـرهن أيـضًا ليـشمل .)٣٩(  استغالًال لـصلة القرابـةخاص داخل إطار العائلة الواحدة
 مـــن صـــناديق لحفـــظ المقتنيـــات باإلضـــافة  االقتـــصادية واالجتماعيـــةجميـــع مقومـــات الحيـــاة

. أدوات الزينة خاصـة الـذهب والفـضة البضائع وغير ذلك من الخاصة بنقلنيلية المراكب لل
ن نحــاس وصــيني مقابــل الحــصول ، لدرجــة رهــن الثيــاب وأدوات المطــبخ مــوقــد بلــغ األمــر
 فــي ، وحــاالت أخــري قــام فيهــا بعــض المنتجــين الــزراعيين)٤٠(  لتيــسير النــشاطعلــى األمــوال

المزروعــة فـي األراضـي مقابـل الحـصول علــى الخـضراء  بـرهن محاصـيلهم الريـف المـصري
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نــت  دورًا ال يـستهان بــه فـي شــئون التجـارة وره النـساء لعبــتوقـد، )٤١(  لـدعم االنتــاجاألمـوال
  . )٤٢(ممتلكات متنوعة حسب نشاط كٍل منهم على حدة لتيسير نشاطهم 

، الذين حاولوا الخروج من دائـرة ن منصبة بالضرورة على الفقراءو ولم تكن الره
 لجــــأوا لــــرهن بعــــض  واالثريــــاء، بــــل أن ميــــسوري الحــــال الفقــــر واالتجــــاه نحــــو التوســــع

ولـيس الحـصر بعـض كبـار تجـار ممتلكاتهم لتنشيط تجارتهم، ومنهم على سبيل المثال 
الغـــالل والجـــواري، ورغـــم اخـــتالف الـــرهن مـــن فـــرد آلخـــر إال أن الهـــدف الرئيـــسي منـــه 

  . )٤٣(  اإلنتاجيالحصول على األموال لتوسيع قاعدة نشاطهم

 الــبعض كــان يــرهن حاجتــه للــسداد عــن أن األمــرومــا يــستحق الــذكر فــي هــذا 
الحرمـة  « في ميزان حسناته كمـا فعلـتغيره سواء في الرجال أم النساء حتى يجعله اهللا

 ســهمًا فــي دار مقابــل اقتــراض رجــب بــن ١٢عــز المــرأة ابنــة عبــد اإللــه حينمــا رهنــت 
  .)٤٤(»  دينار ذهب٩ن الزهار جمال الدي

الغرباء من اصـحاب وتجدر اإلشارة إلى أن الرهن لم يكن متعامل به فقط بين 
 بــين  فــي كثيــر مــن الحــاالت وبعــضهم الــبعض، إنمــا كــان متعــامًال بــهالحــرف المختلفــة

األب وابنــه والــزوج وزوجتــه أيــضًا، حيــث صــادف البحــث حــاالت عديــدة ألزواج رهنــوا 
أدوات مطبخ زوجـاتهم أو مالبـسهم وحلـيهم وغيـر ذلـك فـي سـبيل الحـصول علـى المـال 

  .)٤٥(لتنشيط تجارتهم 

التــي لجــأ إليهــا الكثيــر مــن م الرئيــسية  مــن الــدعائويمكــن القــول أن الــرهن يعــد
أفــــراد المجتمــــع وكافــــة طوائفــــه مــــن الفالحــــين والتجــــار وأربــــاب الــــصناعات والحــــرفيين 

 لتوفير القروض لهم ومساعدتهم على هؤالء ألصحاب رءوس األموال، وقد لجأ وغيرهم
امحين ثريـاء للطـارة عـن قيمـة ماليـة يعطيهـا األ عبــضو القـر هذه كما أن ، مزيادة إنتاجه

هـذه قيمـة بـسداد ، مـع التعهـد  كُل بطريقته الخاصةالستغاللها فى اإلنتاجمن المنتجين 
عقـب يكـون  الغالب في وهذا الوقت نص التعاقد ، في  سلفاً في الوقت المحدد القروض
الالزمـة  وتجدر اإلشارة إلى أنه بمجرد الحـصول علـى األمـوال .تصريف اإلنتاجعملية 
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أن المحافظة علـى األمـوال وتوظيفهـا حيث ، ل عملية اإلنتاجاكمن التجار ال تنهى مش
، بجانب ردها مستقبًال  من الحصول عليها من التجار بكثير اإلنتاج أهمفيبشكل جيد 

  .)٤٦( الذي قدموه نظير الحصول على األموالالستراد الرهن

  لثالث قرونعينة لعدد حاالت الرهن في ثالث سنوات 

معادن   السنة

  نفيسة
 ىرضأ  تعقارا

  زراعية

حاصالت 

  زراعية

قوي 

  إنتاج

أدوات 

  إنتاج

أشياء   مالبس

  أخري

  ٤٤  ٥٦  ٤٩  ٣٩  ٤٥  ٥٥  ٤٦  ٣٥  م١٥٦٠

  ٣٩  ٤٧  ٥٢  ٤٥  ٣٢  ٣٦  ٣٤  ٤٣  م١٦٦٠

  ٢٦  ٣٢  ٢٢  ٣٢  ١٩  ٢١  ٢١  ٢٢  م١٧٦٠

 م استأثر فيها ١٥٦٠ سنةيالحظ باختصار شديد من خالل عينة اإلحصاء أن 
 ةلحــاالت ارتباطــًا باالســتقرار النــسبي لألوضــاع الناتجــالــرهن بنــصيب األســد فــي غالبيــة ا

عــن الــرواج اإلنتــاجي والتجــاري آنــذاك، وعقــب ذلــك انخفــضت عمليــة الــرهن نــسبيًا خــالل 
م، نظــــرًا لالســــتقرار النــــسبي فــــي األوضــــاع االقتــــصادية، وٕان كانــــت غالبيــــة ١٦٦٠عــــام 

زامــات الريفيــة العائــدة حــاالت الــرهن منــصبه علــى الجانــب الزراعــي، نظــرًا الســتقرار االلت
ــــى اإلنتــــاج الريفــــي آنــــذاك ــــى غيــــره مــــن إيجابيــــًا عل  بجانــــب ســــيادة القطــــاع الزراعــــي عل

 م فقد شهد الرهن تدني ملحوظ رغم أن ١٧٦٠، أما في عام القطاعات االنتاجية األخري
األوضـــاع االقتـــصادية آنـــذاك مترديـــة ارتباطـــًا بالـــصراعات الداخليـــة، خاصـــًة بـــين الفـــرق 

، ، ناهيك عن حركـة علـى بـك الكبيـر التـي حققـت نجاحـًا سياسـيًا نـسبياً  المختلفةةالعسكري
المجتمـع المـصري علـى المـدى البعيـد وتماسـك  لكنها علـى النقـيض مـن ذلـك هـدمت بنـاء

ـــة صـــراعات واضـــطرابات داخليـــةمـــن نتيجـــة مـــا خلفتـــه   اســـتمر أثرهـــا حتـــى مجـــئ الحمل
يـــل فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن باإلضـــافة للقـــصور المتكـــرر للنهـــذا ، الفرنـــسية

 األزمــات، لكــن حــدث نقــيض  فتــراتعــشر، ومــن الطبيعــي أن تــزداد حــاالت الــرهن خــالل
ذلك، حيث يالحظ تدني ملحوظ لحاالت الرهن خالل هذه الفترة، ويرجـع الـسبب المباشـر 
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فــــي ذلــــك انعــــدام الثقــــة بــــين عناصــــر المجتمــــع بعــــضهم الــــبعض لعــــدم الثقــــة فــــي جميــــع 
 علـى حــٍد سـواء، وذلـك مــرتبط فـي المقـام األول بقــصور ت اإلنتـاج المــدني والريفـيقطاعـا
 انعكــس ذلــك  بجانــب الــصراعات واالضــطرابات الداخليــة الــسابقة الــذكر، وبالتــاليالنيــل،

  .)٤٧( األمنياإلنفالتاإلنتاج و ضعف  حاالت الرهن ارتبطًا بسلبًا على انكماش

  السابقة الذكرث سنوات ثالال حاالت الرهن في يوضحبياني شكل 

  

  

  

  

  

  

  :أجلهـ حاالت وفاء الدين قبل حلول ٦

 إذا ظهــرت  علــى الــسداد المــدين أداء دينــه فــي حــال قدرتــه الــراهنيجــب علــى
ذلـك باإلضـافة إلـي ،  فـي الـسدادالتـأخير عـدم الرضـا علـى  الدائن إشارات المرتهنعلى

كــذلك  ، عــن أداء الــديننــاع واالمتة المــدين لــهأنــه لــو طلــب منــه وفائــه فــال تحــل مماطلــ
 ويختلـف حكـم وفـاء الـدين . وجـب سـدادهالدين المؤجل إذا حل أجلـهينطبق األمر على 
  : على ثالث صورآجلهالمؤجل قبل حلول 

 التأجيــل وفــي هــذه الحالــة يكــون المــدين،  طــرفأن يكــون اشــتراط التأجيــل مــن: األولــى
 أنــه ال يحـــق للـــدائن  األجــل، كمـــا حلـــولال يجــب عليـــه الوفــاء قبـــل و حقــه وحـــده،
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مطالبتــه بالوفــاء قبلــه، وٕاذا رغــب المــدين بالوفــاء قبــل حلــول األجــل وجــب علــى 
  .الدائن تسلم دينه منه

  للوفاء لو رغـب الـدائن استعداده المدينإبداءأن يكون المشترط هو الدائن، مع : الثانية
ن وحـده،  التأجيل حق الـدائ وفي مثل هذه الحالة يكون األجل حلول قبلفي ذلك

ال يكــون الــدائن ملزمــًا و الوفــاء ، علــى المــدين فــإذا طلــب دينــه قبــل األجــل وجــب 
  .بالقبول لو وفى المدين دينه قبل األجل

 للـدائن مطالبـة المـدين وفي مثل هـذه الحالـة لـيس،  معاً لكليهماأن يكون الشرط : الثالثة
ن لـه االمتنـاع عـن ، كمـا أ المتفق عليه سـلفًا فيمـا بيـنهمبالوفاء قبل حلول األجل

، كمـا يجـب علـى المـدين وفـاء الـدين بول لو وفى المدين دينه قبل حلول أجلـهالق
 هــي ها كمــادذهــب يــسددينــار بمعنــي أنــه لــو اعطــاه  (بمثــل جــنس الــدين ومقــداره

، حتــى لــو اختلفــت ) أخــري للــسداد مــع دفــع الفــارقباســتثناء إذا اتفقــوا علــى عملــة
ــــد نســــرياقيمتــــه وقــــت الوفــــاء عنهــــا وقــــت  ــــدين، إال إذا كــــان مــــن النق  الذمــــة بال

المــستحدث وانهــارت قيمتــه كثيــرًا، فــإن المعــول علــى قيمتــه التــي كــان عليهــا قبــل 
انهيــاره، ســـواء فــي ذلـــك القـــرض أو غيــره مـــن الــديون، وســـواء مـــا نــتج منـــه عـــن 
المعاملة، ويمكن القول بأن الرهن اختلف من مكان آلخـر حـسب طبيعـة المكـان 

عـــين المرهونـــة، لكـــن األســاس فـــي ذلـــك الحـــصول علـــى المـــال وجــنس وطبيعـــة ال
 تجـــارة حبـــوب أو وســـائل  ســـواء للعـــاملين فـــي مجـــاللتيـــسير النـــشاط االقتـــصادي

إنتاج وغير ذلك، كمـا يجـوز فـي سـائر مـوارد الـدين اشـتراط أن يكـون الوفـاء بمـا 
  الذمة لعملة أخـرى أو لقيمـة الـذهب أو غيـره،سريانيناسب قيمة الدين في وقت 

اشـترط  و   بطاقـة حـين اشـتغال الذمـة بـه،٥فمثًال إذا كان أردب القمح يـساوي 
  حين الوفاء له، سـواًء ٥أحدهما على اآلخر إعطاءه كمية من القمح تساوي 

ـــداره األول أو نقـــص عنـــه ـــذلك فـــإن رضـــيزاد عـــن مق ـــام  ب ـــه القي بمـــا تعهـــد  فعلي
  . )٤٨(به
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  :الدين من الرهنأخذ ـ ٧

 مـن حيـث الحـقلـدين ولـم يفـي الـراهن للمـرتهن بدينـه لـم يكـن لـه إذا حل أجل ا
ـــدأ أن يـــستقل ـــى أخـــذ دينـــه مـــن العـــين المرهونـــة  بـــاألمر أو يأخـــذ ذمـــام المب المبـــادرة إل

الموجودة عنده مـا لـم يكـن قـد شـرط ذلـك لنفـسه، بـل يجـب عليـه مراجعـة الـراهن وطلـب 
المرهونة كان خيرًا ووجب علـى دينه منه في بداية األمر، فإن وفا دينه من غير العين 

، وٕان باعها الراهن أو وكل غيـره فـي بيعهـا أو أذن  في المالالمرتهن إرجاع الرهن إليه
، كمـا إنـه إذا كـان  أيـضاً للمرتهن بذلك فبيعت وأدى دينه منهـا تحقـق الغـرض المطلـوب

 ذلــك المــرتهن قــد شــرط لنفــسه أن يبيــع المرهــون حــين االســتحقاق جــاز لــه المبــادرة إلــى
دون اســتئذان الــراهن، أمــا إذا لــم يكــن قــد شــرط ذلــك لنفــسه وراجــع الــراهن فلــم يفــي لــه 
بدينــه ولــم يبيــع العــين المرهونــة وال أذن لــه ببيعهــا، فــإن عليــه إنظــاره إلــى أجــل مــسمي 

وأنظـره علـى   « فـي هـذا األمـر، وعلـى حـد قـول إحـدى الوثـائق يـتم االتفـاق عليـهبينهما
  . »تة أشهر إنظارًا شرعياً ذلك سلخ سأن يقوم له ب

وفــي بعــض الحــاالت الخاصــة لــبعض الــراهنين يــتم تقــسيط مبلــغ الــرهن علــى 
تـم تقــسيط مبلـغ الــدين التـى لفــت انتباهـا فتـرات متفـق عليهــا سـلفًا؛ ففـي إحــدى الحـاالت 

 الــرهن فــي أعقــاب ذلــك يــتم تــسليمحــين وفــاء المبلــغ، و إلــي  نــصف فــضة ٦لكــل يــوم 
وتركـــه إلـــي أجـــل غيـــر  متوســـط بـــين دفـــع المبلـــغ جملـــًة واحـــدة العقـــاري، وهـــذا يعـــد نـــوع

 أن صـاحب الـرهن مقـدم القـرض نظيـر الـرهن وفى حاالت أخـري عنـدما يـشعر .مسمي
ال يستطيع سداد المبلغ يقوم بإنظاره مدة حتى يـستطيع تـدبير مبلـغ القـرض، وعلـى حـد 

 وفــاء ذلــك إال ه ال يقــدر علــىوأنظــره لعلمــه أنــ  «إحــدي الوثــائق فــي هــذا الــشأن وصــف
  .)٤٩(» كذلك

فإنـه يبـادر  المـرتهن فـي إنظـاره وعـدم رغبـة عجز الراهن عـن الـسداد وفي حال
الذى بدوره يستعلم من الراهن عن األمر، وفى حـال إلى رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، 

 ينفــذ يرســل الحـــاكم، فــإن أبــى أجبــر عليـــه، وٕان لــم )٥٠( ثبــات عجــزه يــأمره ببيــع الـــرهن
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، وحـين تمـام بيعهـا ويـوفى ديـن المـرتهن منهـا، كمـا لتقييم هذه العينخصص  التألرباب
، كــذلك  مباشــرةيجــوز للمــرتهن بيعهــا بعــد اســتئذان الحــاكم الــشرعي الســتيفاء دينــه منهــا

يجــوز لــه بيــع العــين بــإذن الحــاكم الــشرعي فــي حــال عــدم إمكــان االســتئذان مــن الــراهن 
  .لغيبته، مرضه، وفاته وما شابه ذلك

بيــــع الــــرهن لــــه المبــــادرة إلــــى يجــــوز  تعــــذر وجــــود الحــــاكم الــــشرعي الوفــــى حــــ
 اقتراض دين من اثنـين ووقـوع الـرهن  ونفس األمر ينطبق في حال دينه منها،اءالستوف

يجــوز لهمــا التــصرف فــي الــرهن علــى قــدر ديــن كــٍل ، وفــي هــذه الحالــة تحــت إشــرافهما
للــراهن أو ورثتــه فــي  يــرد  وجــود فــائض عنــد وفــاء الــرهن بقيمــة الــدينوفــى حــالمنهمــا، 

 أو وقفـه علـى أعمـال ،، وٕان لم يوجـد ورثـة يـسلم البـاقي لبيـت مـال المـسلمينحال وفاته
 عـــدم وفـــاء الـــرهن بقيمـــة الـــدين، فـــإن اســـم المتـــوفى، وعلـــى النقـــيض فـــي حـــالخيريـــة ب

براءة عفو وٕاسـقاط )  الدين(أبرءوا ذمة المتوفى منه «أصحاب الدين وعلى حد تعبيرهم 
  .)٥١ (»شرعيين

 لــيس عنــده بّينــة إلثبــات دينــه وخــاف أن ينكــر الورثــة كــون أمــا المقتــرض الــذي
 بعـــد اســتئذان الحـــاكم مــورثهم مـــدينًا لــه، وكـــان للمــدين الميـــت رهــن تحـــت يــده جـــاز لــه

 دينــه منــه، وكــذلك لــو خــاف جحــود الــراهن وٕانكــاره للــدين،  بيــع الــرهن واســتوفاءالــشرعي
المرهونــة فــإن نقــصت عــن الــدين يبقــى فــي ذمــة حيــث يجــوز لغيــر الــراهن بيــع العــين 

   .الراهن الباقي للمدين

إرجــاع الزائــد ) المــرتهن أو الحــاكم الــشرعي(وٕان زادت عنــه وجــب علــى البــائع 
 الـدين بهـا، وال يجـوز بيـع الكـل، قيمـةإلى الراهن، حيـث يمكـن بيـع بعـض العـين ووفـاء 

  . )٥٢(اع الباقي إلى الراهن  وٕارج بما يفي قيمة الدينبل يجب االكتفاء ببيع البعض

 إذا كــان المرهــون مــن األشــياء التــي يحتاجهــا فــي معاشــه كمنزلــه أو فــي حــالو 
إذا كـان المـدين فـي حـال  جواز بيعها لوفاء الدين منهـا، و من ذلك يمنعأدوات عمله لم 

قبــل موتــه قــد أوصــى المــرتهن ببيــع العــين المرهونــة لــسداد دينــه منهــا وجــب عليــه ذلــك 
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هـذه الحالــة ال يــصح للورثــة إلزامـه بتــرك البيــع وأخــذ دينــه مثــل صــية، وفــى بمقتـضى الو 
ون الدين ويتسلمون األشـياء المرهونـة دمن مال آخر، أما إذا لم يوصي فإن الورثة يسد

  . )٥٣(  فيما بينهمالقتسامها

عــن جميــع العــين وال عــن جــزء منهــا إال بــأداء ) أو الرهنيــة( الــرهن يــتم فــكوال 
ا شرط الراهن تجزأة الرهن بنسبة ما يدفع إلى الدين صح الشرط ونفـذ، جميع الدين، وٕاذ

ـــو شـــرط فـــك الرهنأيـــضًا كمـــا يـــصح الـــشرط وينفـــذ  ـــأداء جـــزء مـــن يـــةل  عـــن المجمـــوع ب
  .)٥٤(الدين

 رهن اثنان عينًا مشتركة بينهما في دينين عليهما للمرتهن بعقد واحـد وفي حال
ن العـين بمقـدار حـصته وظـل البـاقي فك الرهن عـثم أو عقدين، ثم قضى أحدهما دينه 

ــًا لحــين الــسداد، لكــن هــذا الحكــم ال يجــري فــي صــورة مــا لــو طــرأ االشــتراك بعــد  مرهون
 لو أذن الوالد لولديه المدينين برهن عين له في دينهما ثم مات ومثال على ذلكالرهن، 
ي العـين  شـريكين فـ)بسبب الوراثـة( ؛ فيصبح كالهما هذين الولدين المدينينوتركالوالد 

 رهن العين بمقدار حصته، يتم فكٕاذا وفا أحد الوريثين حصته من الدين لم و المرهونة، 
  .بل تبقى العين بتمامها مرهونة حتى يفي اآلخر حصته من الدين

 اقتــراض فــرد مبلــغ مــالي مــن اثنــين معــًا ورهــن  فإنــه فــي حــالوفــي مقابــل ذلــك
ن وفــاء الــدين ألســباب منهــا علــى تحــت يــدهما عقــارًا مــشتركًا فإنــه فــي حالــة العجــز عــ

وفـاة، أسـر، فإنـه فـي حالـة عجـز الورثـة عـن الوفـاء يرسـل    وليس الحصرسبيل المثال
 طلب بيع المكان أو وفاء الدين من المكان نفسه؛ )مشرع (لقاضيإلي اأصحاب الدين 

لتقيــيم المكــان تمهيــدًا لبيعــه فــي » المعمارباشــى« فــي هــذا فيرســل القاضــي ألهــل الخبــرة
 مقرضـين فـي االسـتئثار بـه، وفـى حـالزاد علني، أو على الجانـب اآلخـر رغبـة أحـد الم

غالبًا ما يسقط صاحب الدين الباقي، وعلى حـد قـول   فإنهعدم وفاء الرهن بقيمة المبلغ
  .» المتوفى منها برأة عفو وٕاسقاط شرعيين وأبرءوا ذمة«) كما سبق القول(الوثيقة 
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مرهونة ولم يعلم الورثة وجودها في تركته،  موت من كان عنده عين وفى حال
لــم يجـــب علـــيهم تحمـــل شـــيء تجـــاه صـــاحبها، ســـواء احتملـــوا أن مـــورثهم قـــد ردهـــا إلـــى 

 الدين، أو احتملوا أنها قد تلفت عند مورثهم بتفريط منه أو نظيرصاحبها، أو استوفاها 
 التركــة، دون بغيـر تفــريط، بـل كــذلك ال يتحمـل الورثــة شـيئًا إذا احتمــل وجـود العــين فـي

  .)٥٥(و تفصيًال أأن يعلموا بوجودها فيها إجماًال 

  :ـ عجز المدين٨

 إزعاجـــه  التعجـــل فـــي علـــى الـــدائنال يجـــبإذا عجـــز المـــدين عـــن أداء الـــدين 
يـسرة حالـة، وٕاذا لـم لحـين بالمطالبة به واإللحاح عليه، بـل يجـب الـصبر عليـه وانتظـارًا 

ه فــي ذلــك بالحــسنى حتــى يتأكــد مــن عــسرة يــصّدقه فــي ادعــاء اإلعــسار كــان لــه منازعتــ
حالـه، ولـو اقتـضى األمــر أن يرفـع حالـه إلــى الحـاكم الـشرعي ليتأكــد بنفـسه، وفـى نفــس 
 الوقت فإن للدائن الحق فـي اللجـوء إلـى الحـاكم الـشرعي عنـد إفـالس المـدين، ويـستحب

ـــين ـــدين حتـــى مـــع يـــسرة حـــال المـــدين، ويكـــره اإللحـــاح عليـــه و  الل ـــب ال اإلرفـــاق فـــي طل
كــذلك يــستحب قــضاء ديــن األبـــوين، خاصــًة بعــد وفاتهمــا، كمــا يـــستحب و ، باالســتوفاء

  . )٥٦(إبراء ذمة الحي مما عليه من الدين، فضًال عن الميت

مــصطلح يــراد بــه إســقاط مــا فــي ذمــة المــدين وِهبتــه لــه، وهــو أمــر هــو واإلبــراء 
ًال عمـا لـو  علـى الوفـاء، فـض الماديـةمستحب حتى مع يـسرة حـال المـدين الحـي وقدرتـه

 ال يحتــاج إلــى قبــول  فــي المقــام األول، كمــا أن اإلبــراء)اإلشــارة تكمــا ســبق(كــان ميتــًا 
وهبتـك مـا فـي «، أو »سـامحتك«المدين ورضـاه بـه، بـل يقـع بكـل لفـظ يـدل عليـه، مثـل 

، ومــا شــابه ذلــك، وٕاذا صــدر اإلبــراء » أحللتــك مــن الــدين الــذي لــي عليــك«، أو »ذمتــك
 بــه ذمــة المــدين وتفــرغ حتــى لــو النفــاذ، وبنــاًء علــى ذلــك تبــرأأصــبح واجــب مــن الــدائن 

تراجـع عنــه بعــد ذلـك، فــإذا طالبــه الـدائن بــه لــم تجـب علــى المــدين إجابتـه وال الوفــاء لــه 
  .)٥٧( من تلقاء نفسه أن يحب هو ذلك ويرضى بهباستثناء،  من ذلكبشيء
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التغلـب علـى  فـي رهنه الـمدي الـدور الفعـال الـذي لعبـيتبين لنا   ذكرها سبقمم
 بطريقتـــه الخاصـــة وحـــسب  مـــدينســـواء كـــلحـــٍد عقبـــات اإلنتـــاج الريفـــي والمـــدني علـــى 

 الذاتيــــة فــــي ضــــوء ضــــوابط الــــشريعة اإلســــالمية التــــي حافظــــت علــــى حقــــوق ممتلكاتــــه
  ســيولة نقديــةالراغــب فــي رفــع قدرتــه االنتاجيــةفــإن لــم يكــن مــع ،  فيمــا بيــنهممتعــاملينال

أي شـئ خـاص بـه يـضمن  رهنعلـى كافـة المـستويات بـ تيـسير شـئونه  له فيمكنكافية،
    .حقوق مقدمي األموال
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 ٢٣الموافق /  هـ ١١٧٣ ، األحد غرة صفر ٤٤ ، ص ٧٢ ، م ٢٥٢ المصدر السابق ، س (27)
 . م١٧٥٩سبتمبر 

  مايو٣١الموافق /  هـ ٩٩١ جماد أول ٩ ، الثالثاء ٢٠٥ ، ص ٩١ محافظ الدشت ، محفظة (28)
 . م١٥٨٣

 سبتمبر ١١الموافق /  هـ ٩٩٢ رمضان ٦ ، الثالثاء ٥٧٩ ، ص ٩٤ المصدر السابق، محفظة (29)
 أبريل ١٢الموافق /  هـ ١٠٠٠ جماد آخر ٢٩ ، األحد ٢١٣ ، ص ١٠٦ م؛ محفظة ١٥٨٤
 .م١٥٩٢

 أكتوبر ٢١الموافق /  هـ ٩٧١ ربيع أول ٣، الجمعة ١٢، ص ٣٦، م ٣ محكمة دمياط، س (30)
 م؛ محافظ ١٥٦٣ نوفمبر ١٩الموافق /  هـ ٩٧١ ربيع ثاني ٢، الجمعة ٣٥، ص ٩٥م؛ م  ١٥٦٣

 م؛ ١٥٨٣ مايو ٣١الموافق /  هـ ٩٩١ جماد أول ٩، الثالثاء ٢٠٥، ص ٩١الدشت، محفظة 
 . م١٥٨٥ مايو ٤الموافق /  هـ ٩٩٣ جماد أول ٤، السبت ٣٩٤، م بدون رقم، ص ٩٣محفظة 

 سبتمبر ٢٣الموافق /  هـ ١١٧٣، األحد غرة صفر ٤٤، ص ٧٢، م ٢٥٢ محكمة دمياط، س (31)
 . م١٧٥٩
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 ٣١الموافق /  هـ ٩٩١ جماد أول ٩، الثالثاء ٢٠٥، م بدون رقم، ص ٩١ محافظ الدشت، محفظة (32)
 ٢١الموافق /  هـ ٩٧١ ربيع أول ٣، الجمعة ١٢، ص ٣٦، م ٣ م؛ محكمة دمياط، س ١٥٨٣مايو 

 نوفمبر ١٩الموافق /  هـ ٩٧١ ربيع ثاني ٢، الجمعة ٣٥، ص ٩٥، م ٣ م؛ س ١٥٦٣أكتوبر 
 . م١٥٦٣

 سبتمبر ٢٣الموافق /  هـ ١١٧٣، األحد غرة صفر ٤٤، ص ٨٢، م ٢٥٢ محكمة دمياط، س (33)
  . م١٧٥٩

 ١٥٧٢ ديسمبر ١٢الموافق /  هـ ٩٨٠ شعبان ٦ ، الجمعة ٩٢ ، ص ٧٥ محافظ الدشت، محفظة (34)
 فبراير ١٨الموافق /  هـ ١١١٤ ، األحد غرة شوال ١٦٤ ، ص٣٩٥ ، م١٥م؛ محكمة الدقهلية ، س 

  . م١٧٠٣

 مارس ٣الموافق /  هـ ٩٧٢، الخميس غاية رجب ٨٧، ص ٣٤٣، م  ٢ محكمة دمياط، س (35)
  .  م١٥٦٥

 مارس ٢٢الموافق /  هـ ١٠٨٩ محرم ٢٨، الثالثاء ٣٠، ص ٧٨، م  ٦ محكمة الدقهلية، س (36)
 . م١٦٧٨

 ٢١الموافق / هـ١٠٠٤ صفر ١٧، األربعاء ٣٢٥، ص ١١٠٩، م ١٢٤ع، س  محكمة قناطر السبا(37)
  .م١٥٩٥أكتوبر 

 ١٢الموافق /  هـ ٩٨٠ شعبان ٦ ، الجمعة ٩٢ ، م بدون رقم، ص ٧٥ محافظ الدشت، محفظة (38)
/  هـ ٩٩٤ ذي الحجة ٦ االثنين ٢٨٧، ص٨٢٢، م١٣ م؛ محكمة اإلسكندرية، س ١٥٧٢ديسمبر 
 رجب ٢٨ ، األحد ٧٧ ، ص ١٧٩ ، م ٥٤ م؛ محكمة دمياط، س ١٥٨٦ نوفمبر ١٧الموافق 
 ، ٨١ ، ص ١٥٨ ، م ١٦م؛ محكمة المحلة ، س ١٦١٥ أغسطس ٢٣الموافق /  هـ ١٠٢٤

  .  م١٧٦٧ أكتوبر ٢٧الموافق /  هـ ١١٨١ جماد آخر ٣الثالثاء 

 مارس ٣الموافق /  هـ ٩٧٢، الخميس غاية رجب ٨٧، ص ٣٤٣، م  ٢ محكمة دمياط، س (39)
 . م١٥٦٥
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 مايو ٢٠الموافق /  هـ ٩٥٨ جماد أول ١٤، الخميس ٥٢، ص ١٨٧، م ١ المصدر السابق، س (40)
 سبتمبر ٢٤الموافق /  هـ ١٠٠٠ ذي الحجة ١٨، الخميس ٥٩، ص٢٣١، م ٣١ م؛ س ١٥٥١
 ١١الموافق /  هـ ٩٩٢ رمضان ٦، الثالثاء ٥٧٩، ص ٩٤ م؛ محافظ الدشت، محفظة ١٥٩٢

 جماد آخر ٢٩، األحد ٢١٣، ص ١٠٦؛ محفظة ٤٠٧ ـ ٤٠٦، ص ٨٠ة  م؛ محفظ١٥٨٤سبتمبر 
 . م١٥٩٢ أبريل ١٢الموافق /  هـ١٠٠٠

 أغسطس ٧الموافق /  هـ ٩٧٩ ربيع أول ١٥، الثالثاء ١٤١، ص ٤٨٢، م ١٠ محكمة دمياط، س (41)
 . م١٥٧١

ير  ينا٢٠الموافق /  هـ ٩٧٥ رجب ٢٠، الثالثاء ٤٠، ص ١٥٤، م ٨ المصدر السابق، س (42)
/  هـ ١٠٠١ رمضان ٤، الجمعة ١٣٩، ص ٥١٩، م ٥٩ م؛ محكمة الباب العالي، س ١٥٦٨

 . م١٥٩٤ يونيو ٤الموافق 

 ٤الموافق /  هـ ٩٧١ رمضان ٢، الخميس ٧٠٢، م بدون رقم، ص ٥٨ محافظ الدشت، محفظة (43)
موافق ال/  هـ ٩٨٣جماد أول٩، الثالثاء ١٧٧، ص ٥٧٣، م ١٥ م؛ محكمة دمياط، س ١٥٦٤أبريل 

رمضان ٤، الجمعة ١٣٩، ص ٥١٩، م ٥٩م؛ محكمة الباب العالي، س ١٥٧٥أغسطس ١٥
 ١٢، الثالثاء ٣٢٥، ص ٨٣٨، م ١٩ م؛ محكمة الدقهلية، س ١٥٩٣يونيو ٤الموافق /  هـ ١٠٠١

 . م١٧١٣ يناير ١٠الموافق /  هـ ١١٢٤ذي الحجة 

 مارس ٣الموافق /  هـ ٩٨٢ ذي القعدة ٢٠، الجمعة ١٤، ص ٥٣، م ٢١ محكمة دمياط، س (44)
 . م١٥٧٥

 يوليو ٢٧الموافق /  هـ ٩٥١جماد أول ٦، األحد ٦٤٩، م ٩٤، ص٨٦ محكمة مصر القديمة، س (45)
الموافق /  هـ ٩٨٠ شعبان ٦، الجمعة ٩٢، م بدون رقم، ص ٧٥ م؛ محافظ الدشت محفظة ١٥٤٤

/  هـ ١٠٠٠آخر  جماد ٢٩، األحد ٢١٣، م بدون رقم، ص ١٠٦ م؛ محفظة ١٥٧٢ ديسمبر ١٢
 ، األربعاء ١١٠٩ ، م ٣٢٥ ، ص ١٢٤ م؛ محكمة قناطر السباع، س ١٥٩٢ أبريل ١٢الموافق 

، ٨١، ص ١٥٨، م ١٦ م؛ محكمة المحلة، س ١٥٩٥ أكتوبر ٢١الموافق /  هـ ١٠٠٤ صفر ١٧
 .  م١٧٦٧ أكتوبر ٢٧الموافق /  هـ ١١٨١ جماد آخر ٣الثالثاء 
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 أبريل ٢١الخميس /  هـ ١٠١٣ ذي الحجة ٢ ، ٧٧ ، صـ ٢٦١ ، م ١٩٠محكمة طولون ، س  (46)
  ٠ م ١٦٠٥

 ، ١٦٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ، ٢٣٩ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١٢ محكمة دمياط ، س (47)
 ـ ٥٨٩ ، ٥٨٨ ـ محكمة باب الشعرية ، س ٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ١١٨ ، ١١٧

 ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، س ١٣٨ر ،  مكر ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٥محكمة الباب العالي ، س 
 ، ٨٧ ـ محكمة مصر القديمة ، س ١١٩ ، ١١٨ ، ١٧ ـ محكمة قناطر السباع ، س ١٥٧، ١٥٦
 ، ٦ ـ محكمة بوالق ، س ٥٤١ ، ٥٤٠ ، ٥٣٩ ـ محكمة جامع الحاكم ، س ٩١ ، ٩٠ ، ٨٩ ، ٨٨
٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ٩ ، ٨ ، ٧ .   

 مارس ١٦الموافق /  هـ ٩٨٢ ذي الحجة ٣ربعاء ، األ٢٩، ص ٨٦، م ١٨ المصدر السابق، س (48)
 . م١٥٧٥

 يونيو ٥الموافق /  هـ ٩٧٣ ذي القعدة ١٦، الثالثاء ٤٢، ص ١٦٥، م ٥ محكمة دمياط، س (49)
 ٢٧الموافق /  هـ ١٠٧٥ شوال ١١، االثنين ١٦٥، ص ٤٥٥، م٤ م؛ محكمة الدقهلية، س ١٥٦٦
  . م١٦٦٥ابريل 

 يونيو ٥الموافق /  هـ ٩٧٣ ذي القعدة ١٦، الثالثاء ٤٢، ص ١٦٥، م ٥ محكمة دمياط، س (50)
 .  م١٥٦٦

 نوفمبر ٢٢الموافق /  هـ ١٠٣١ محرم ٨، االثنين ٨، ص ١١، م ١٩٠ المصدر السابق، س (51)
  . م١٦٢١

/  هـ ٩٨٤ محرم ٢٧ ، الثالثاء ٤٠٧ ـ ٤٠٦ ، م بدون رقم، ص ٨٠ محافظ الدشت، محفظة (52)
  . م١٥٧٦ أبريل ٢٧الموافق 

 ١٧الموافق /  هـ ٩٩٤ ذي الحجة ٦ االثنين ٢٨٧، ص ٨٢٢، م ١٣ محكمة اإلسكندرية، س (53)
 هـ١١٢٤ ذي الحجة ١٢، الثالثاء ٣٢٥، ص ٨٣٨، م ١٩ م؛ محكمة الدقهلية، س ١٥٨٦نوفمبر 
 ذي الحجة ١٧، الثالثاء ٢٠٧، ص٣٢٢، م ٢٨٥ م؛ محكمة دمياط، س ١٧١٣ يناير ١٠الموافق 
  . م١٧٨٤ نوفمبر ٢الموافق /  هـ ١١٩٨
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 مارس ٢٢الموافق /  هـ ١٠٨٩ محرم ٢٨، الثالثاء ٣٠، ص ٧٨، م  ٦ محكمة الدقهلية، س (54)
الموافق /  هـ ١٠٩٢ جماد آخر ٢٩، األربعاء ٢٤٤ ـ ٢٤٣، ص ٦١٠ ـ ٦٠٩، م ٧ م؛ س ١٦٧٨

  . م١٦٨١ يوليو ١٦

  . م١٦٢١ نوفمبر ٢٢افق المو /  هـ ١٠٣١ محرم ٨، االثنين ٨، ١١، م ١٩٠ محكمة دمياط، س (55)

 أكتوبر ٨الموافق /  هـ ٩٩٤شوال ٢٤، الخميس ١٢٦، ص١، م ٩٧ محافظ الدشت، محفظة (56)
 ٨الموافق /  هـ ٩٥١جماد أول ٦، األحد ٦٤٩، م٩٤، ص٨٦ م؛ محكمة مصر القديمة، س١٥٨٦
 . م١٥٨٦أكتوبر 

 ٢الموافق / هـ ١٠١٣شوال ١١، األربعاء ١٩٣٣، م ٣٩٠، ص ٨٤ محكمة الباب العالي ، س (57)
  .م١٦٠٥مارس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


