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 عقود التوثيق
 ماله، على بيعها يصح ًعينا عنده يضع !ن الرهن؛: ثالثة احلقوق على الو�ئق: السابع": قوله رمحه هللا

 برد إال منها شيء ينفك ال عليه وتكون ذلك، بعد فيها التصرف له جيوز فال 5عها، مباله جيئه مل ومىت
 .اجلميع

 .التصرف جائز كل من ويصح احلق، يف ذمة إىل ذمة ضم وهو: الضمان
 ."عليه ما ضمن بقائه مع به Uت مل فمىت الغرمي، إحضار التزام وهو: والكفالة

هذه األنواع الثالثة حتت القسم السابع من أقسام املعامالت كلها تندرج يف الو�ئق، وتسمى عقود 
يت يقصد منها ًالتوثيقات، وهي ما يكون مبذوال لضمان احلقوق، فعقود التوثيقات هي كل العقود ال

توثيق احلق وضمان عدم ضياعه يف حال امتناع أحد األطراف عن القيام مبا التزم به، أو عجزه عنه، هذه 
الرهن والضمان والكفالة، فهي ليست عقود : هي عقود التوثيقات، وهي يف اجلملة ثالثة عقود

 .معاوضات، لكنها يوثق eا عقود املعاوضات

 /ب الرهن
ق بعني؛ إما يف يد املرhن، وإما َّ إذ إن احلق موث؛ وبدأ به ألنه أقوى عقود التوثيق"الرهن":  رمحه هللاولهق

 .تكون قد عينت وحبست على حقه
5ملثال، وإال فالرهن توثقة دين بعني، هذا تعريف للرهن  هذا تعريف "ًعينا عنده يضع !ن":  رمحه هللاولهق

 .ها أو يستوىف من بعضها الدين منالرهن، وهذه العني إما أن يستوىف
، "بيعها يصح" يشرتط يف العني أن "ًعينا"عند صاحب احلق :  أي"عنده يضع !ن": قوله رمحه هللا

 .وذلك أنه يقصد من ذلك استيفاء ما عليه من دين، فال بد أن تكون قابلة للبيع

ُلتكربوا﴿ :ما يف قوله تعاىللتعليل؛ كلwيت ) على(ألجل، و: هنا مبعىن) على ("ماله على": قوله رمحه هللا ِّ َُ ِ 
ْهداكم َما ََعلى ََّا7 ُ َ  .ألجل ما هداكم: أي] ٣٧: احلج[﴾ َ

5لذي له عليه من حق : مىت مل جيئ املدين الدائن مباله، أي: أي "مباله جيئه مل ومىت": قوله رمحه هللا
5ع العني واستوىف حقه منها، أو استوىف بعض حقه منها، فال ختلو املسألة من ثالث :  أي"5عها"

 :أحوال

ً أن يكون الرهن مقابل العني موفيا له، فهنا Uخذ الثمن كامال:احلالة األوىل ً. 

ه، بل ن، فهنا يستويف ماله، وال يسقط بقية احلق الذي لْيَّ أن يكون مثن الرهن دون الد:احلالة الثانية
 .يطالب املدين

ً أن يكون الرهن أعلى مثنا، أو أعلى قيمة من الدين، فهنا يستويف ماله ويرد ما بقي إىل :الصورة الثالثة
 .صاحبه
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يف العني : التصرف فيها أيال جيوز للمدين : أي، "ذلك بعد فيها التصرف له جيوز فال": وله رمحه هللاق
 .ًذلك، أي بعد أن كانت رهنا، فإنه مينع من بيعها والتصرف فيهاًاملرهونة، العني اليت جعلت رهنا بعد 

 .وتكون الزمة عليه:  أي"عليه وتكون": قوله رمحه هللا
رد مجيع  ال تنفك إال بتكون حمبوسة عليه: ، أي"اجلميع برد إال منها شيء ينفك ال" :قوله رمحه هللا

ً يف هذا الدين رهنا، فأوىف املدين تسعة ًالدين، فمثال شخص له على آخر مائة ألف، وقد جعل سيارة
ًال، السيارة قيمتها مثانون ألفا مثال، فهنا هل نقولـًوتسعني ألفا، كم املتبقي؟ ألف ري مبا أن الباقي ألف : ً

 ال تتحرر السيارة؟ـري

هذا معىن .  ال، ما دام يف ذمته جزء من الدين تبقى العني حمبوسة على ذلك حىت يستوىف منه:اجلواب
مجيع احلق أو برد احلق املطلوب، :  أي"اجلميع برد إال منها شيء ينفك ال عليه تكون": وله رمحه هللاق

 .املطلوب
 


