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وقبضها إما أن �كون حقیقة ]، ٢٨٣البقرة: [ }َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضةٌ { �قول: -جل وعال-هللا �
؛ ألن من قبل المرتهن . والتصرف في الرهن �كون المنقول في المنقول أو حكًما �التخلیة في غیر

فإن �ان مما  ،ال �جوز له أن یتصرف فیه إال �قدر ما �غرم علیه، و األصل أن الرهن بید المرتهن
و�حلب ما  ،یتلف إال �النفقة فإن المرتهن له أن ینتفع منه �قدر ما ینفق علیه فیر�ب ما ُیر�ب

 ،والخراج �الضمان �ما �قول أهل العلم ،فالغنم مع الغرم ،و�نتفع �ه �قدر ما ینفق علیه ،ُ�حلب
  .فإذا �ان ینفق علیه ینتفع منه �قدر هذه النفقة

ألنه جاء في  ؛من صاحبه �غیر إذنٍ  الرهن أن یبیع للمرتهن لیسوأما مسألة البیع ف
[مسند الشافعي:  »وعلیه غرمه ال �غلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه«الحدیث: 

 دون بمجرد حلول الرهن یبیعه المرتهن ف�عني ال یؤخذ قهًرا منه �ما تفعله الجاهلیة  ،]١٤٧٩
فإذا عجز الراهن  ،لًكا للراهن ولم �خرج من ملكه �مجرد الرهنهو مازال مُ  ، بلال ،اعتبار للراهن

هذه المسألة القاضي الذي ینوب عن وهو في -عن الوفاء فالمرتهن یرفع أمره إلى ولي األمر 
المرتهن یتصرف من  أن أما ،من قیمتهاالدین وتباع و�سدد  ،ببیعهاحینئٍذ فیحكم  -اإلمام األعظم

، على أن حدیث اإلغالق فیه �الم ألهل العلم ،وهذا هو اإلغالق ،ونحوه فال تلقاء نفسه ببیعٍ 
و�ذا تضرر  ،أن ُیتصرف فیه إال �إذنهفال �جوز  ،ال زال ملًكا للراهن لكن األصل أن الرهن

حینئٍذ �السداد أو الحاكم و�أمر  ،المرتهن بتأخیر الدین من قبل الراهن فإنه یرفع أمره إلى الحاكم
 ببیع الرهن إذا عجز الراهن عن هذا السداد.
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