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ااإلهداء

 احلمد هلل بنعنته تتم الصاحلات، أهدي هذا البحث إىل:

، كانا هلما بعد هللا تعاىل فضل إمتام البحث مبا غرسه ىف نفس الباحث أمسوجيوأيب  إندرياينأمي 
من حب العلم و املعرفة وكان دعائهما املستمر خري معني ىل ىف حيايت. ومها املعّلم ىف حيايت منذ 

 زالديت حىت يصل إىل عمري األن

مار التشجيع الف شكرا الستس أريين منحة املوىل، ليلي إثنني عشرة، ،أنيسة احلنان: الصغريةأخوايت 
 بالدعاء

صاحيب و أصحابيت: فرحا حقيقي، حرفة مرضات هللا، نسفي ليلي رمحن، صايف نور إسرأة، نلنا 
ف شكرا الأثىن نور، فوزية كرنياويت، ربيعة األدوية، نورس سر اليلي، دارس لطفية حانيف. 

 واملساعدة يف إنتهاء هذا البحث اجلامعي لدعاءالستسمار التشجيع با

 مجيع األساتيذ واألستاذات األعزاء، عسى هللا أن مينح لنا علما نافعا
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ا

ا

ا

ا

ا
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ااملقدمة

الزمني مني متسالما دائما متنوعة على سائر األمة. صالة و حلمد هلل الذي قد أنعم و وزّع نعا

 صحبه الذين هم من اهل اجلنة. وعلى آله و على صاحب املعجزات والكرامة حممد بن عبد هللا. 

على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال  احلمد هلل

التابعني ومن الغر وامليامني، و  بها صحأعلى آله و واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين و 

 تبعهم بإحسان إىل  يوم الدين، أما بعد: 

وقد من هللا علي باإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله  سبحانه أهلج باحلمد والثناء، فلك 

أن  - تعاىل بعد محد هللا -احلمد يا ريب حتىى ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

 تقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود وملأ

 يبخل أحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم :

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ازدكتوضرااحلاجاموج ااضراحرجواألستاذ  مساحة

 احلكومية مباالنج.

اضرينباألستاذ مساحة  ااحلاج  ، عميد كلية الشريعة جبامعة موالنا مالكاملاجسترياازدكتوضر

 إبراهيم اإلسالمية احلوكومية مباالنج.

ااحلاجاحممدانوضرايساألستاذ  مساحة  ، رئيس شعبة احلكماإلقتصادياملاجسترياازدكتوضر

 اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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وعمليا ووجه  ميا، املشرف الذي أفاد الباحث علاملاجسترياازدكتوضرانصرهللااألستاذ  مساحة

 خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله

 لربكة ومين عظيم الشكر والتقدير.كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل األساتذمن هللا خري اجلزاء وا

اإلسالمية  ماملعلمني يف شعبة احلكماإلقتصادي اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالنا مالك إبراهي

شجيع على ما قدموه من العلوم واملعارف والت تقديرالباحث كل الشكر وال من لهماحلكومية مباالنج. ف

 وجزاهم هللا خري اجلزاء.

دير املعهد سونان أمفيل العايل الدكتور كياهي احلاج إشراق النجاح املاجستري ممساحة

 واألساتيذ املعلمني يف املعهد سونان أمفيل العايل كمايطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر.

مساحة كياهي احلاج أمحد فوزي تيجاين املاجستري رئيس معهد األمني اإلسالمي برندوان 

 سومنب مادورا وكياهي احلاج الدكتور غاز مبارك إدريس 

فضل  الذي كان له بعد هللا تعاىل)أمسوجي( الكرمي  والدياألحباء وعلى رأسها  مساحةأسريت

خاصة لوالديت و  إمتام البحث مبا غرسه يف نفس الباحث من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل.

 احلبيبة )إندرياين( اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت. وهم املعّلمون

 .اآلن يحىت يصل إىل عمر  منذ والديت يف حيايت

صاحيب و أصحابيت: فرحا حقيقي، حرفة مرضات هللا، نسفي ليلي رمحن، صايف نور إسرأة، 

لف انلنا أثىن نور، فوزية كرنياوايت، ربيعة األدوية، نورس سر اليلي، فرحة األمة، دارس لطفية حانيف. 

 ة يف إنتهاء هذا البحث اجلامعيواملساعد شكرا الستسمار التشجيع بالدعاء



 ح
 

لف ااألعزاء من املشرفني واملشرفات مبعهد سونن أمبيل العايل  وأصدقائ وزمالئوألشقائي 

 واملساعدة يف إنتهاء هذا البحث اجلامعي شكرا الستسمار التشجيع بالدعاء

شعبة ويف 3102األعزاء يف فصل الدوىل يف مرحلة  وأصدقائ وزمالئوألشقائي 

وكل من سهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود  3102 احلكماإلقتصادي اإلسالمي

 تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.الولو بكلمة 

 وهللا املوفق إىل أقوم الطريق.
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 ملخصاازبحث
اازرضراي ة، 02331174حافظة احلسنة،  اازشافعي،اايندقر اازذهبازكضمانااااألضر  ازفقه

، كلية المياإلس اإلقتصادي احلكم قسم، حبث جامعي دضراسةايفاقريةاملبونجاغاز سابام كاسان.
موالنا مالك إبراهيم ماالنج، املشرف: الدكتورندوس نصر هللا  احلكومية، الشريعة، اجلامعة اإلسالمية

 املاجستري
 ضماناازقر ،اازفقهاازشافعي،ااألضر اازرضراي ةكلماتاازبحث:ا

القرض حيتوي على قيمة كبرية، خصوصا ملساعدة الناس الضعفاء منهم يف اجملال االقتصادي 
اليس باميكاسان وهم يتعاملون يف كونج  كما حدث يف اجملتمع بقرية ملب أو احملرومني احملتاجني.

نشاطات قرض الذهب، ولكن الواقع ليس جمرد عقد القرض، ألن الواقع يف العملية أن يكون لذلك 
القرض ضمان جيب تقدميه حىت يشبه عقد الرهن، ألن الرهن يف احلقيقة نشاط القرض جبعل األشياء 

الضمان املنصوص عليه يف عملية القرض يف  ولكن الثمينة ضمانا عند عدم القدرة على الوفاء به.
ليس يف بداية العقد ، و األرض الزراعيةن هذه هتمث يستخدم املرا األرض الزراعيةقرية ملبونج  يتمثل يف 

 عهد حيدد مدة سداد القرض.
يف هذا البحث ترتكز دراسة القضية حول عملية حتديد احلقول كضمان قرض الذهب يف 

غاليس باميكاسان. وأيضا حكم الشروط املالية مثل احلقول كضمان قرض الذهب اجملتمع بقرية ملبونج 
 يف منظور الفقه الشافعي.

هذه الدراسة عبارة عن الدراسة التجريبية باستعمال النهج النوعي. وأما تقنيات مجع البيانات 
 فهي عن طريق املقابلة والتوثيق.

، إال أن قرية ملبونج قد استوفت األركان اليت تقع يفعملية وأشارت نتيجة الدراسة إىل أن 
وذلك ألن فيه شرطا  بعض الشروط املطلوبة يف أركان هذه العملية مل يصح يف منظور الفقه الشافعي.

ديد اليت تتم االستفادة منها مع عدم حت األرض الزراعيةينفع املراهن عند فرض الضمان يف شكل 
القرض ازداد زمان االستفادة من الضمان بدون تقسيم الفرتة للوفاء بالقرض حىت إذا ازداد زمان 

ومثل هذا الشرط يعترب من الشروط الفاسدة مما جيعل عقد  األرباح واإلعالم حول تكاليف اإلدارة.
تم ذلك راهن ويمن ملك الاليت يكون هبا الرهن مل يكن  األرض الزراعيةالرهن فاسدا أيضا. وكذلك 

 فيفسد عقد الرهن بسبب فساد الشروط املطلوبة. احلقيقي األرضبدون إذن من صاحب 
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ABSTRACT 

 

Hafidatul Hasanah, 13220074, Rice field as guarantee for a debt account of gold 

in the perspective of Fiqh Syafi'iyah Study in Lembung village Galis 

Pamekasan. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Syari'ah, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Drs. 

Nasrullah, M.TH.I 

Keywords: Rice field, Debt Guarantee, Fiqh Shafi'iyah 

A debt has tremendous value especially to help people who are 

economically incapable or in need. The similar thing happened to people in 

Lembung village, Galis, Pamekasan. They are involved in a debt account of gold, 

but what happened is not purely a debt agreement, because in practice there must 

be a guarantee of the debt that must be submitted, so it seems to be a pawning 

agreement. Basically, a pawn is an activity of debt account by making a valuable 

item as guarantee when unable to pay it. However, the debt guarantee determined 

in the practice of debt account in Lembung Village is in the form of rice fields which 

will then be used by the pawnbroker, and is not specified the repayment period at 

the beginning of the contract. 

 In this research, the focus of the study is the practice of the determination 

of rice fields as debt guarantee among the society in Lembung village, Galis 

Pamekasan, and the point of view of fiqh syafi'iyah about the determination of rice 

fields as guarantee of the debt accounts. 

This research is an empirical research with qualitative approach. The 

techniques of data collection are interviews and documentation. 

 The results of this study indicate that the practice of the determination of 

rice fields as debt guarantee among the society in Lembung village shows that the 

terms of basic principle have been fulfilled, but the condition that must be met in 

the basic principles of this practice is not justified according to syafi'iyah 

perspective. Because there is a condition in which the condition is beneficial to the 

pawnbroker with the specified guarantee in the form of rice fields which will then 

be utilized by the pawnbroker with no determination of repayment period, so the 

longer the unpayable debt period the longer the guarantee is utilized by the 

pawnbroker without profit sharing and management cost information. Such term is 

considered invalid term that cause the pawn contract is also invalid. The rice fields 

that become the object of the pawn is also not purely the pawnbroker’s property and 

done without the permission of the original owner of the field so as to make the 

pawn contract invalid due to the invalid conditions that must be met. 
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ABSTRAK 

Hafidatul Hasanah, 13220074, Sawah sebagai jaminan hutang piutang emas 

perspektif Fiqh Syafi’iyah Studi di Desa Lembung Kecamatan Kecamatan 

Galis Kabupaten Pamekasan. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas 

Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: 

Drs. Nasrullah, M.TH.I 

Kata Kunci: Sawah, Jaminan Hutang, Fiqh Syafi’iyah 

 Utang piutang memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar 

sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. 

Begitu pula yang terjadi Pada masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Galis 

Kabupaten Pamekasan mereka  melakukan kegiatan hutang piutang emas, namun 

yang terjadi bukanlah murni akad hutang, karena dalam praktek yang terjadi dalam 

hutang tersebut ada jaminan yang harus diserahkan sehingga lebih tepatnya adalah 

akad gadai, karena gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang dengan 

menjadikan barang berharga sebagai jaminan ketika tidak mampu memabayarnya. 

Akan tetapi jaminan hutang yang ditentukan pada praktek utang piutang di Desa 

Lembung berupa sawah yang kemudian sawah tersebut akan digunakan oleh 

penerima gadai, dan pada awal akad juga tidak ditentukan jangka waktu 

pengembalian hutang.  

 Dalam penelitian ini fokusan masalah yang diteliti adalah praktek tentang 

penentuan sawah sebagai jaminan hutang piutang emas pada masyarakat di Desa 

Lembung Galis Pamekasan. Dan juga Bagaimana tinjauan fiqh syafi’iyah terhadap 

ketentuan harta tertentu berupa sawah sebagai jaminan dari hutang piutang tersebut.  

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di desa 

Lembung dari segi rukun praktik tersebut telah terpenuhi, namun dari syarat yang 

harus dipenuhi dalam rukun tersebut praktik ini tidak dibenarkan perspektif 

syafi’iyah. Karena didalamnya terdapat syarat yang mana syarat tersebut 

menguntungkan pihak penerima gadai dengan ditentukannya barang jaminan 

berupa sawah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh penerima gadai apalagi 

praktik gadai disini tidak ada jangka waktu pembayarannya sehingga semakin lama 

penggadai tidak bisa melunasi hutangnya maka semakin lama pula jaminannya 

dimafaatkan oleh penerima gadai tanpa bagi hasil dan informasi biaya pengelolaan. 

Syarat tersebut masuk ada syarat yang rusak sehingga menjadikan akad gadai juga 

rusak. Kemudian sawah yang menjadi objek gadai juga bukanlah murni milik 

penggadai hal ini dilakukan tanpa seizin dari pemilik asli sawah tersebut sehingga 

menjadikan akad gadai disini menjadi rusak karena adanya kerusakan pada syarat 

yang harus dipenuhi.  
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

اازبابااألولا

 املقدمة

 خلف ةاازبحث .أ

ال يستطيع أن يعيش مبفرده. وكان بعضه يف حاجة إىل بعض آخر،  كان البشر خملوقا اجتماعيا

إلنسان اولذلك ينشأ الوعي لتبادل املساعدة والتعاون يف حتقيق أغراضهم. وليس من املمكن أن يعيش 

وحده بدون املساعدة من غريه.  وكان من سنة هللا على خلقه أن يعيش البشر اجتماعيا بالتعاون فيما 

بينهم يف معاملتهم اليومية. كذالك اإلنسان كا ملخلوق اإلجتناعي تلقي وتقدمي املساعدة للغري لتحقيق 

 :3ة اآلية بقوله يف سورة املائدحوائجهم ولنيل التقدم يف حياهتم.  كما أشار هللا تعاىل إىل ذلك 

  3اب"العق   د  دي  ش   هللا   إنّ  ا هللا  و  ق  ان وات ّ و  د  ع  ال   و  ى اإلمث  ل  ا ع  و  ن   او  ع   ت   ال  ى و  و  ق  الت ّ و   ربّ ى ال  ل  وا ع  ن  او  ع  ت   "و  

                                                           
2 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”Kerjasama harus dilakukan dengan prinsip keadilan 



4 
 

 

احلقيقة ال ميكن إنكارها ألن املعاملة بالتعاون يستطيع أن يسّهل جمموعة من الوظائف  ههذ

و يقوي صلة الرحم بيننا. بشكل عام، تنقسم املعاملة إىل قسمني وهي املعاملة يف معىن الواسع و 

سرة املعاملة يف معىن الضيق.  تبحث املعاملة يف معىن الواسع يف مسألة أخوال الشخصية، أحكام األ

اليت كانت تشمل دراسته على املناكحة، املوارث وا لوقف. وتبحث املعاملة يف معىن الضيق حول 

 2البيع، الرهن، عقد السالم، انتقال الديون وغري ذلك.

ارة و البيع، القرض، اإلج كحكم يفالشريعة اإلسالمية عن األحكام يف املعاملة   تقد بّين

غري ذلك. فلذالك جيب أن يكون اهلدف من العقد مناسبا مبا قد قّرر الشارع يف كل تشريع األحكام 

وهي مصلحة لألمم كاقة. إذا وجد املصلحة يف عقد املعاملة فهناك حكم هللا. لذلك بأي شكل من 

 4األشكال ميكن املصلحة حتقيقها.

 املعاملة هو إحرتام حقوق اآلخرين. جيب أن تكون املعاملة من املهم أيضا بأن تالحض يف

وفقا لتعاليم اإلسالم و كذالك جيب أن جيتنب االبتزاز أو الظلم. وفيما يتعلق باملعاملة كانت 

 التطبيقات املنتشرة يف اجملتمع هو القرض، ألنه يف اجملتمع سوف يكون هناك احتياجات كثرية املطلوبة

ن تليب مجيع االحتياجات اليت هم حيتاجون إليها. لذالك فمن املستحسن وليس كل شخص ميكن أ

 أن يساعد اآلخرين يف سد حوائجهم ألن من سّهل أخاه  سوف سّهل هللا له.

                                                           
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, RajaGrafindo: 2014) h. 8 
4 Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara halal dan Haram (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 65-

66 
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يف تقدمي املساعدة لآلخرين مثل تقدمي القروض للمحتاجني ال يسمح هلم عبئا عليه من 

أو قرض لشخص آخر هو فقط للمساعدة وليس الشروط أو إضايف عند استعادة  ألن تقدمي القروض 

 من أجل الربح.

القرض ليس واحد من وسائل لنيل الربح  وال الستغالل اآلخرين. ولذلك، جيب على املدين 

لن يعود إىل الشخص الذي يعطي الدين إال ما مت اقرتاض أو مماثلة هلا. هذا مناسب. هذا هو وفقا 

د القرض و الربا. وينطبق هذا التحرمي إذا كانت املنفعة من عقللقواعد الفقهية "كل قرض جير منفعة فه

مشروطا أو تكييفها تكييفها وفقا لتقاليد السائدة. وإن مل تكن املنفعة مشروطا ومل يكن معروفا يف 

 5العرف، فيجوز للمدين أن يدفع ديوهنا مبا أفضل و أحسن  أو أكثر.

نا اليت ن با لقلق، ولذلك طلب املقرض عيكثري من الناس الذين يقدمون القرض للغري يشعرو 

له قيمة للمقرتض كضمان القرض عند تعذر وفائه. هذا جيوز يف الشرغ ويسمى هذا العقد بالرهن. 

الرهن هو جعل العني له قيمة كضمان القرض عند تعذر وفائه. فلذلك كانت الضمانات يرتبط ارتباطا 

ن القرض للغري هو عمل صاحل ملساعدة الناس الذي وثيقا بالقرض و ينشاء منه. و باحلقيقة، إعطاء

ضمانا،  ولكن لراحة البال، طلب املقرضهم يف حاالت العاجلة وليس لديهم املال يف الوضع النقدية. 

أن الدين سوف تدفع من قبل املقرتض. هلذا الغرض، جيوز لصاحب املال أو املقرض طلب العني ذا 

 1قيمة كضمان القرض.

                                                           
5 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum perjanjian alam islam, (Jakarta; Sinar 

Grafika), h. 136 
6 abdul rahman ghazali dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana, 2010) h. 265 
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 كان إذا الرهن مليةع يف جرت كما غالبا، الربا إىل ميبل اجملتمع بني جيري اليت القرض عملية

 وهذا بزيادة لدينا للمرهتن الراهن يدفع بأن كشرط  املرهتن ينتفع أو الراهن يضر الذي الشروط هناك

 .العقد أول يف مشروطا الشروط

و الواقع يف الذهب كما هومن أنواع التعاون بني اجملتمع هو تقدمي قروض للمحتاجني مثل قروض 

قرية ملبونج جاليس باميكاسان ألن معظم القرويني يفضلون ادخار أمواهلم يف شكل الذهب بدال من 

 النقود.

ولكن وفقا للوصف األويل الذي مت احلصول عليه يف موقع الدراسة، جرت عملية اإلقراض  

ىل أن إ األرض الزراعية ( كضمان للقرض، حيث استفاد املقرض من األرض الزراعيةجبعل األرض )

 7يتمكن املقرتض من دفع دينه، ومل يكن يف مثل هذه العملية من قروض الذهب تعيني املوعد للدفع.

 وفاء يف راهنال يقدر مل حني نتائجها وسياخد األرض الزراعية أو الضمان من املرهتن وينتفع 

 .األرض الزراعية من االنتائج توزيع الراهن تنال لن أيضا ذلك وحني. الدين

ومن ناحية العدالة فإن هذه العملية من اإلقراض حتتوي على داللة تشري إىل إضرار أحد  

 الطرفني وذلك ألنه خالل الفرتة اليت مل يتمكن فيها املقرتض من دفع دينه إىل املقرض فإنه ال يستطيع

وكانت  اليس باميكاسان هو الزراعةمعيشة سكان القرية ملبونج جأن يستفيد من حقوله مع أن معظم 

مل تزل يف يد املقرض. وكانت عملية اإلقراض اليت حدثت يف قرية ملبونج جاليس  األرض الزراعية

                                                           
7 Faizah, Wawancara, Pamekasan, 13 Desember 2016 
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باميكاسان تتمثل يف الذهب، ويكون دفع القروض بثمن الذهب حيث دفع املقرتض دينه إىل املقرض 

 ملقروض. بالنقود وفقا لثمن الذهب ا

يف سياق الشريعة اإلسالمية، تعترب القرض عقدا )معاملة اقتصادية( وهو حيتوي على قيمة  

التعاون )املساعدة(. وميكن اعتبار القرض عبادة اجتماعية ويف وجهة نظر اإلسالم  حيصل على مكانة 

االقتصادية  اتمعينة. وكان للقرض قيمة عظيمة وخصوصا يف مساعدة احملرومني على مقاومة الصعوب

أو لسد حوائجهم. ونظرا إىل طبيعة القرض اليت هي للمساعدة والتعاون، فال بد يف عملية القرض 

فصله عن عناصر الفوائد املالية واألعمال املستهدفة للربح فحسب. قال فردوس إن القرض عبارة عن 

 إعطاء األموال لآلخرين مع جواز طلبها أو ردها مرة أخرى.

فقه، مت تصنيف القرض يف العقود التطوعية أو عقود املساعدة والتعاون وليس ويف كتب ال 

ولكن عملية قرض الذهب الواقع يف قرية ملبونج جاليس باميكاسان تشري إىل أن هناك  8صفقة جتارية.

اليت تكون  يف األموالعناصر جتارية مما يؤدي إىل الربا ألن املقرض مييل إىل تعيني شروط معينة 

 .وهي األرض الزراعية مث يستفيد املقرض من هذه األرض الزراعية ضمانات

 سيما ال, اطناب املقرتض لضرورة اإلكراه فيه لكن ظاهرا، الربا يف العاقدين بني رضا كان ولو 

 عّقده عقد يأ حىت فقرهم بسبب الفقراء أو رضااملساكني.  والفقراء املساكني من املقرتض كان إذا

  .وعاج ميوتون سوف أهنم يطيعه مل إذا. إضطرارا يطيعون هم هلم، صعبا كان مهما هلم املقرض

                                                           
8 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 

178 
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وفقا للمؤلف، أّن تنفيد العقد هنا ليس عقد القرض خالصا. ألن يف هذه العملية كان يطلب  

 املقرض الضمانات. مناسبا بالقائدة الفقهية: 

 9"العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين"

 للفظا و. العقد يف الرئيسي والعماد جوهر هو أملعىن أو الغرض أن هو القواعد هذه من والغرض

 01.املقصود إىل يؤدي الذي اخلارجي اجللد أو مقدمة الكلمة

 القرض فظل يستخدم املقرض كان باميكاسان جاليس ملبونج قرية يف الواقع الذهب قرض 

 .القرض كضمان العني يف الشروط إعطاء بسبب الرهن هو املقصود ولكن العقد يف

 قال الشافعية: 

 00ض"ر  ق  لل   ة  ع  ف  ن   م   رّ ط جي   ر  ض بش  ر  الق   د  س  ف  " ي   

 03كشخص يقرض القمح الذي مل حيو احلبوب بشرط إرجاعه بالقمح الذي حيويها.

ن مومع ذلك، معرفة تنفيذ هذه العملية وأحواهلا الواقعة ونظر اإلسالم فيها تتطلب املزيد  

البحث ولذلك من الضروري عقد دراسة عميقة ذات الصلة باملوضوع حول هذه العملية يف منظور 

ذه باإلضافة إىل عدم دراسات مماثلة سابقة مما جيعل ه وباخلصوص يف منظور فقه الشافعي اإلسالم

 الدراسة ضرورية. 

                                                           
9 Yang jadi pegangan dalam akad (kontrak) adalah tujuan dan maknanya, bukan lafad dan 

susunan redaksinya 
10 Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 136 
11 Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya 

menguntungkan bagi yang menghutangi.” 
12 Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabib, h. 342 
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كضمان   يةالزراع رضعقد البحث والدراسة بعنوان "األبناء على البيان السابق من الضروري  

 ملبونج  جاليس باميكاسان" )دراسة واقعية يف قرية الفقه الشافعي عند قرض الذهب

 ألن اوال يه البحث كمواقع باميكاسان جاليس ملبونج قرية إختيار يف الكاتب أسباب و 

 املسألة من ةوإلجاب طويل زمن قبل حدث احلال وهذا باميكاسان جاليس ملبونج قرية يف تقع احلالة

 معيشة معظم ألن والثاين آخر، قرية يف توجد مل ألن القرية هذه يف البحث كان إذا تنال سوف

 أرض وه املطلوبة الضمان كانت عندما حيث الزراعة هو باميكاسان جاليس ملبونج القرية سكان

 يف املقرتض يتمكن أن إىل املقرض يد يف تزل مل األرض الزراعية ألن املقرتض يصعب سوف لزراعي

 ضمانك األرض الزراعية توفري يف املقرض األسباب حول الباحث اهتمام هذا جذب. دينه دفع

 .القرض

 مشكالتاازبحث .ب

ملبونج جاليس  كضمان القرض يف قرية  األرض الزراعية الذهب بشرطقرض كيف عملية  .0

 باميكاسان؟

ملبونج جاليس  كضمان القرض يف قرية  األرض الزراعية قرض الذهب بشرطكيف عملية  .3

 ؟ الفقه الشافعي عند باميكاسان

 أهدافاازبحث .ج

ملبونج جاليس  كضمان القرض يف قرية  األرض الزراعية لبيان كيفية العملية قرض الذهب بشرط .0

 باميكاسان
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الفقه  عند نملبونج جاليس باميكاسا كضمان قرض الذهب يف قرية  معرفة شروط األرض الزراعية .3

 الشافعي

افوائداازبحث .د

علميا، يرجى من هذا البحث يستطيع املشامهة باألفكار لرتقية العلوم الشريعة عامة واملعاملة  .0

 خاصة. 

عمليا، يرجى من هذا البحث يستطيع أن يوسع املعرفة البصرية للمؤلف خاصة وللمجتمع عامة،  .3

بونج مل و كذالك يستطيع أن يكون مرجع لعامل العملية القرض الذهب خاصة جملتمع القرية قرية

 جاليس باميكاسان عن التنفيد القرض الذهب وضمانه.

  زتعريفاتازلموضوع.ا .ه

لبحث ا العنوان هذا من القارئ فهم تفسري يف األخطاء وجتنب واضحة صورة على صولللو 

األرض  "شروط  عن القصد عنوان وبالتفصيل بوضوح أعرب أن الضروري من أنه الكاتب يرىاجلامعي، 

ملبونج  جاليس  يف منظور الفقه الشافعية )دراسة واقعية يف قرية كضمان قرض الذهب  الزراعية

 باميكاسان"

 سيةالشم اجملموعة كواكب أ حداألرض الزراعية: تتكون من كلمة "األرض" و "الزراعية"، األرض هو 

  م ن سوب   أما الزراعية: )اسم( 02.نسكنه الذي الكوكب وهو الشمس، حول فلكه يف الثالث وترتيبه

 

 

                                                           
 04، ص. املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، 02 
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لكن املقصود بال األرض الزراعية يف هذا البحث هي  04.تزرع اليت األرض، الزراعة هي الزِّراع ةِّ  إىل

 األرض اليت يستخدم فيها للزرع النبات إما الرز، الذرة وغري ذلك.

 

ار اازبحثطريقةاي .و

فصل متهيدي الذي يشمل اخللفية البحث، مشكالت البحث، أهداف البحث، فوائد  ازبابااألول:

 البحث، ألتعريفات للموضوع، و طريقة عرض البحث. 

 : هو الباب اإليطار النظري الذي تشمل عليه البحوث السابقة واإليطار النظريازباباازثاين

 :وهي اهلامة، لنقاطا بعض يهعلى ويحيت والذي ،منهج البحث على بابال هذا حيتوي:  ازباباازثازث

 نوع البحث، هنج املنهج، مصادير البانات، طريقة مجع البيانات، أسلوب حتليل البيانات.  

 صورة احثالب يعرض الفصل هذا يف ألن واملناقشة، البحث جوهر هو الفصل هذا:  ازباباازرابع

األرض   روطشاألحكام حول  عنملعرفة  املقابلة نتائج الباحث حلل أيضا مث البحث، مواقع عن عامة

 جاليس  نجملبو  قرية يف واقعية دراسة) الشافعية الفقه منظور يف الذهب قرض كضمان الزراعية

 "باميكاسان

 تصاغ. واالقرتاحات االستنتاجات يتضمن الدراسة من األخري اجلزء هو الفصل هذا: مساازبابااخل

 إىل استنادا اقرتاح قدم حني يف املشكلة، صياغة على واإلجابة الدراسة نتائج مجيع تستند استنتاجات

 .الدراسة واستنتاجات نتائج

                                                           
 293. ، صاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، 04 
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ا

ا

ا

ا

ا

 ازباباازثاينا

 ازدضراساتاازسابقات

 ازبحوثاازسابقات .أ

الدراسة امليدانية )الواقعية( حول القرض كانت موجودة يف شكل األوراق العلمية تتمثل يف 

الرسائل العلمية اليت كانت مباحثها يف املعامالت املختلفة الواقعة يف اجملتمع. واألوراق العلمية اليت 

 وجدهتا الكاتبة منها ما يكون مرجعا يف مناقشة تلك القضية. 

تمع يف بني اجمل األرض الزراعية ة ما كتبه آدم ريكا جبتا عدي حول "رهن ومن الرسائل العلمي

، طالب جامعة "قرية كسمبني كدوجنبتيك جومبانج )يف منظور جمموعة القانون االقتصادي اإلسالمي(

. كانت أنشطة الرهن بني اجملتمع يف 3104اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم بكلية الشرية، 

ني كدوجنبتيك جومبانج تكون بإعطاء أرض املقرتض إىل املقرض كضمان، ويف بداية العقد قرية كسمب

ألرض ا هناك اتفاق سد الدين على األقل يف مدة سنتني وللراهن حقوق االنتفاع والتمتع بنتائج 

 كامال طاملا مل يدفع املقرتض قرضه.   الزراعية
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ة يف منظور من الشريعة اإلسالمي الزراعيةرسالة العلمية لالستعانة حول رهن األرض وكذلك ال

. مت تطبيق الرهن منذ الزمان بني اجملتمع يف 3101 (،ية حرجاويناغون باالبوالنج تيجال)دراسة يف قر 

على النحو  يف تلك القرية األرض الزراعية قرية حرجاويناغون باالبوالنج تيجال. وميكن بيان رهن 

األرض  ائج بأن يأخذ ب نت األرض الزراعية التايل، وذلك بقدوم أ إىل ب يعتزم اقرتاض املال بضمان 

حىت يتمكن أ من دفع القرض ومل يكن لسد القرض حد زمين بل وقد امتد بعضها إىل عشر  الزراعية

 سنوات. 

 ألرض الزراعيةا اري حول الغرمات للراهن يف رهن الرسالة العلمية الثالثة ماكتبتها إيتا دوي لست

يف منظور العرف )دراسة يف قرية بومي حرجو ببتاغ حاري ملبفونج( طالبة جامعة اإلسالمية احلكومية 

. كان الرهن يف قد يكون عرفيا بني اجملتمع يف قرية بومي حرجو، 3104موالنا مالك إبراهيم مالنج 

 ن دية أو غرمة للراهن إذا كان الراهن يقدر على وفاء دينه ليس يفو يف تطبيق الرهن  يكلف املرهت

وقت معني أو مل أجاز املرهتن للراهن بأن يفي دينه قبل إنتاء الوقت املعني. ويبحث هذا البحث 

جملتمع خالل هذا هل قد يكون مناسبا بالعرف الصحيح االعلمي يف منظور العرف الذي قد فعلها 

 يف اإلسالم أم ال.

لرسالة العلمية الرابعه ما كتبتها أدى تري جحياين حول تطبيق الرهن يف منظور الشريعة ا 

اإلسالمية )دراسة يف قرية تافوس مبدينة دافوك( طالبة جامعة اإلسالمية احلكومية شريف هداية هللا 

لشيء ا. ي شرح من هذه الرسالة أن الرهن يف قرية تافوس مبدينة دافوك يدل على وجود 3105جاكرتا 

 الذي يثقل ويوجه إىل الربا بسبب وجوب زيادة النقود املعينة عند وفاء الدين يف تطبيق الرهن. 
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كانت للدراسات أوجه الشبه وأوجه الفرق بالدراسة اليت ستقوم هبا الكاتبة، وكانت أوجه الشبه 

سالة األوىل ر تقع يف نفس قضية القرض بضمان األرض مع انتفاع املقرض من األرض وهذا تقع يف ال

 والثاين. كذالك يف الرسالة الثالثة والرابعة يبحث عن الرهن.

وأوجه الفرق بني الرسالة األول و الثاين أن كال من الدراستني حول قرض النقود مع الرتكيز على 

حكم أخذ الفوائد من الضمانات يف حني أن الدراسة اليت ستقوم هبا الكاتبة حول إعطاء الشروط 

من قبل املقرض كضمان القرض بالذهب يف منظور فقه الشافعي، وخيتلف أيضا  الزراعية األرض على 

موقع الدراسة ألن هذه الدراسة تتناول إحدى القرى  يف منطقة باميكاسان مادورا. أما رسالة الثالث 

 واليت كتبتها إيتا دوي لستاري كانت أوجه الفرق حرل الرهن مع الرتكيز على حكم  وجود الغرمة أ

دية للمرهتن حني يقدر الراهن وفاؤ دينه ليس يف وقت معينة يف منظور العرف. و وجه الفرق بالدراسة 

الرابعة حول تطبيق الرهن مع حكم تركيزها على زيادة النقود الذي أوجبها املرهتن على الراهن عند 

 وفاء الدين الذي يدل على الربا.

ااجلدولااألول:اازبحوثاازسابقات

اأوجهاازفرق اشبهزأوجهاا ااملوضوع  املؤزف

قرض النقود مع الرتكيز على  .أ

حكم أخذ الفوائد من 

يف منظور  الضمانات

 األرض الزراعية رهن 

 بني اجملتمع 

 رهن األرض الزراعية

ة  بني اجملتمع يف قري

كسمبني  

كدوجنبتيك 

آدم ريكا 

 جبتا
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جمموعة القانون االقتصادي 

 اإلسالمي

 

 وخيتلف أيضا موقع الدراسة .ب

 

ور منظجومبانج )يف 

جمموعة القانون 

االقتصادي 

 اإلسالمي(

 

“Praktik Gadai 

Sawah Pada 

Masyarakat Desa 

Kedungbetik 

Kecamatan 

Kesamben 

Kabupaten 

Jombang 

(Perspektif 

Kompilaasi 

Hukum Ekonomi 

Syariah) 

قرض النقود مع الرتكيز  .أ

على حكم أخذ الفوائد 

 يف منظور من الضمانات

 من الشريعة اإلسالمية،

وجه الشبه تقع يف 

نفس قضية القرض 

 بضمان األرض. 

 

 األرض الزراعية رهن 

يف منظور من 

الشريعة اإلسالمية 

)دراسة يف قرية 

حرجاويناغون 

 إستعانة
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وخيتلف أيضا موقع  .ب

 الدراسة

 

باالبوالنج تيجال، 

3101 

Praktek Gadai 

Tanah Sawah 

Ditinjau Dari 

Hukum Islam 

(Studi Di Desa 

Harjawinangun 

Kec. Balapulang 

Kab. Tegal, 

2010. 

حرل الرهن مع الرتكيز على حكم  

وجود الغرمة أو دية للمرهتن حني 

يقدر الراهن وفاؤ دينه ليس يف 

 وقت معينة يف منظور العرف

وجه الشبه تقع يف 

نفس قضية القرض 

 بضمان األرض. 

 

الغرمات للراهن يف 

 األرض الزراعية رهن 

يف منظور العرف 

)دراسة يف قرية بومي 

حرجو ببتاغ حاري 

 3104 ملبفونج

  

Praktik Denda 

bagi Pihak 

Penggadai Sawah 

oleh Penerima 

Gadai Perspektif 

‘Urf di Desa 

Bumiharjo, 

إيتا دوي 

 لستاري
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Kecamatan 

Batnghari, 

Kbupaten 

Lampung.  
حول تطبيق الرهن مع حكم 

تركيزها على زيادة النقود الذي 

أوجبها املرهتن على الراهن عند 

 وفاء الدين. 

وجه الشبه تقع يف 

عملية الرهن بني 

 اجملتمع. 

تطبيق الرهن يف 

منظور الشريعة 

اإلسالمية )دراسة يف 

قرية تافوس مبدينة 

 3105، دافوك

 

Tinjauan Hukum 

Islam terhadap 

Praktik Gadai 

pada Masyarakat 

Kecamatan 

Tapos kota 

Depok.  

أدى تري 

 جحياين

ا

ا

ا

ا

ا
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 ااإلطاضراازنظري .ب

 ازرهن .4

 تعريفاازرهنا .أ

: الثَّابِّت ة . و ق ال   ن ة : أ ي  ن ه  احل  ال ة  الرَّاهِّ ، االرهن ل غ ة ه و  الثُّب وت  و الدَّو ام ، و مِّ تِّب اس  ح  ل م او ر دِّيُّ: ه و  االِّ

ين ة (. ن ه  )ك لُّ ن  ف ٍس مبِّ ا ك س ب ت  ر هِّ أصل الرهن يف اللغة الثبوت والدوام واإلحتباس، يقال شيئ  05و مِّ

وأما عند إمام تقي الدين أيب بكر  01راهن أي دائم، وكان الرهن يقيم عند املرهتن حىت يستوىف حقه.

ن ه )ك لُّ ن  ف ٍس مبِّ ا ك س ب ت  متساويان كما قال ال م ا  و ر دِّيُّ أن الرهن لغة الثُّب وت و قيل االحتباس و مِّ

ين ة (.   07ر هِّ

الرهن يف اإلسالم هو وسيلة للتعاون بني املسلمني دون األجر، كما قال هللا تعاىل يف القرآن 

 الكرمي يف سورة املائدة: 

اء. وثيقة بدين يستوىف منها عند تعدر الوفإصطالحا وهو عقد يتضمن جعل عني مالية الرهن 

ب وض ة  اي فارهنوا واقبضوا. يطلق على العني املرهونة ومنه آية فرهان مقبوضة.  08قال هللا تعاىل ف ره ان  م ق 

قاله البيضاوي، وقول القاضي أنه مصدر مبعىن ارهنوا واقبضوا بعيد، حيتاج إىل تأويل ويطلق على العقد 

ن  مالية وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه، وعلم من ذلك أنه ال يلزم كو ويعرف بأنه جعل عني

                                                           
 059ص.   (0997ة، )بريوت: دار املعرف مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، 05 
 092ص.  ( 0991)دمسق: دار القلم،  ، اجلزء الثالثاملهذب يف فقة اإلمام الشافعيأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 01 
 253ص.  (، 3115)بريوت: دار الكتاب العلمية، كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، تقي الدين أبو بكر بن حممد، 07 
 388(، ص. 3111، ) احلرمني جايا إندونيسيا: ر القلوب يف معاملة عالم الغيوبتنويحممد أمني الكردي اإلربلي الشافعي، 08 
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وكذالك قال حممد أمني الكردي اإلربلي  09املرهون على قدر الدين إال يف رهن ويل على مال حمجور.

ن  ه ا عِّن د  ت    ت  و ىف  مِّ ي ٍن ي س  ِّ م اٍل و ثِّيق ة  بِّد  و عند أبو  31ذُّرِّ و ف ائِّهِّ.ع  الشافعي الرهن إصطالحا هو ج ع ل  ع ني 

الرهن  30اسحاق إبراهيم هو جعل عني مال وثيقة على دين ليستويف منه الدين عند تعذره ممن عليه.

توثيق الدين بعني ماٍل يسلمها الراهن إىل صاحب الدين، وحقيقة  الرهن اإلثبات، ومنه قيل: احلالة 

  33الراهنة، أي القائمة الثابتة.

لعلماء الشافعي نستطيع أن نعرف أن ليس هناك الفرق األساسي يف تعريف الرهن نرى من أقوال ا

 و نستطيع أن نستنتج أن الرهن هو جعل عني مال وثيقة على دين عند تعدر وفائه. 

 مشروي ةاازرهن .ب

الرهن جائز ومشروع، بإمجاع املسلمني يف كل  32واألصل يف الرهن الكتاب، والسنة، واإلمجاع.

مستند هذا اإلمجاع ما ثبت من نصوص صرحية يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه  34ان،العصور واألزم

ا.صلى هللا عليه وسلم تدل على ذلك

 القرآن (0

د وا ك اتِّب ا ف رِّه ان  و إِّن  ك ن ت م  ع ل ى س ف ٍر و مل   جت ِّ }جيوز الرهن على الدين يف السفر لقوله عز وجل 

ب وض ة  ف إِّن  أ مِّن  ب  ع ض ك م  ب  ع ض ا ف  ل ي  ؤ دِّّ الَّذِّي اؤ مت ِّن  أ م ان  ت ه  و ل ي تَّقِّ اَّللَّ  ر بَّه  و   ت م وا الشَّه اد ة  و م ن  م ق  ال ت ك 

                                                           
على شرح جالل الدين حممد على منهاج الطالبني، اجلزء الثاين، )مصر: مصطفي البايب  خاسيتان، أمحد الربلسيشهاب الدين  سالمة القليويب وبن  أمحد19 

 310 (، ص.0951احملي، 

    059مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  31 
  092املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، ص. أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 30 
 70( ص. 3117)جدة: دهر املنهاج،  اجلزء السادس،هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، 33 
 70ص. اية املطلب يف دراية املذهب، هنعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، 32 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 34   007(، ص. 0993)دمشق: دار القلم، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، م صطفى اخلِّن 
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ه ا ف إِّنَّه  آمثِّ  ق  ل ب ه  و اَّللَّ   ت م  وظاهر ذلك: أن الرهن إمنا يشرع حال السفر  35.31{ مبِّ ا ت  ع م ل ون  ع لِّيم  ي ك 

ويف احلضر، وحال وجود الكاتب وحال عدمه، دّل على ذلك حديث عائشة رضى هللا عنها 

 عا  مندر   ه  ن  ه  ر  ل، و  ج   أ  اما  اىل  ع  ودي ط  ه  ي    ى من  ر  ت   صلى هللا عليه وسلم اش   يب  النَّ  نَّ أ  "وغريه: 

 37."ددي  ح  

ي ن اىل  ا الّ ه  ي ُّ ا أ  ي  }جاء ذلك بعد قوله تعاىل:   وه  ب  ت  اك  ى ف  مَّ س  ل م  ج   ا  ذين آمنوا اذا تداينت م بد 

ي ن، وذلك عنوان املشروعية. 38{.. قوله  39فدّل على أن الرهان تقوم مقام الكتابة يف التوثيق للد 

مصدر أقيم جزاء  للشرط حبرف التعقيب، وهو الفاء، فقام مقام  األمرِّ؛ فإن  {ف رِّه ان  }تعاىل 

رِّير  ر ق  ب ةٍ )الشرط واجلزاء ال يعتقبان إال على األفعال، فجرى ذلك جمرى األمر، كقوله تعاىل: ، (ف  ت ح 

ي ة  }وقوله تعاىل:  {ف ض ر ب  الرِّق ابِّ }وقوله:  أي فحرروا،  {أ خ ر   امٍ ف عِّدَّة  مِّن  أ يَّ }، وقوله: {ف فِّد 

وافدوا، واضربوا، وصوموا. وجيوز يف احلضر ملا روى أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه 

 ودي با  ه  ي    د  عا  عن  در   ن  ه  وسلم "ر  
 
 21.20"ة وأخذ منه شعريا  ألهلهن  دي   مل

 

 

                                                           
 382البقرة: 35 
 092الثالث، ص. املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، اجلزء أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 31 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 37   الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص.م صطفى اخلِّن 
 383البقرة: 38 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي،  39   003الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. م صطفى اخلِّن 
، احلديث: 388، ص. (0981، مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب)،اازسنناازصغرىازلنسائي ب بن علي اخلراساين،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي21 

4101 
 092املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، اجلزء الثالث، ص. أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 20 
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 السنة (3

 ودي با  ه  ي    د  عا  عن  در   ن  ه  ر  »ويف السنة ما ورد أنه عليه الصالة والسالم 
 
شعريا   ه  ة وأخذ من  ن  دي   مل

مثّ املقصود من الرهن بيع العني املرهونة عند االستحقاق واستيفاء احلق منها ومقتضاه  23«ألهله

أنه ال جيوز رهن ماال جيوز بيعه وذلك كرهن املوقوف ورهن أم الولد وما أشبه ذلك فال يصح 

 22رهنه وهو كذلك لفوات املقصود منه.

ل، ج   أ  ا إىل  ام  ع  ودي ط  ه  ي    ى من  ر  ت   ه وسلم اش  ي  ل  ع   ى هللا  لّ ص   يب  النَّ  نَّ أ  »عن عائشة رضي هللا عنها: 

 24.«عه  در   هنه  ر  و  

 د  عن   ه  ع  س          ول هللا ص          لى هللا عليه وس          لم در  ر   ن  ه  ر   د  ق  ل  »عن أنس قال ويف حديث آخر 

 25«اشعري   ه  له من  أله   ذ  خ  أ  ة ف  ن  ودي باملدي   ه  ي   

 إمجاع (2

وأمجع العلماء على جوار الرهن حلاجة بعض الناس إليه يف أوقات معينة، وأباحته شريعة 

اإلسالم تسريا على أتباعها يف معامالهتم اليت ال غىن هلم عنها. كما أمجعوا على أن من حق 

لراهن ا املرهتن وهو الدائن أن يستويف حقه من العني املرهونة عنده، إدا حل وقت السداد، وامتنع

وهو املدين عن الّسداد، أو ما طال يف سداد ما عليه من ديون للدائن. إمجاع املسلمني يف كل 

                                                           
، احلديث: 388، ص. (0981، مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب)،اازصغرىازلنسائيازسننا أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،34 

4101 
 253، ص. كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصارتقي الدين أبو بكر بن حممد، 22 

 3519احلديث  475( ص. 0998)رياض: بيت األفكار الدولية،  صحيح البخاري،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،  24
، احلديث 314دون الس              نة( ص.رياض: بيت األفكار الدولية، ) سنن ابن ماجة،أبو عبد هللا حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين،  25

3427. 
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العصور واألزمان، ومستند هذا اإلمجاع ما ثبت من نصوص صرحية يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه 

 صلى هللا عليه وسلم.

 أضركاناازرهن .ج

علمنا مما سبق أن لعقد الرهن أركانا كغريه من العقود، ال يوجد وال يقوم إال بوجودها، كما أن 

لتلك األركان شروطا ، ال يصّح العقد وال ترتّتب عليه آثاره املعتربة شرعا  إال بتوفرها، وأركان عقد الرهن 

اهي: 

 املرهتن.العاقدان، ومها اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد، ومها الراهن و  .0

ي ن ليدل على إنشاء هذا العقد. .3  الصيغة، أي الكالم الذي يصدر عن العاقِّد 

 الدَّي ن، الذي هو سبب هذا العقد، والذي يكون يف ذّمة الراهن للمرهتن. .2

 21املرهون، وهو العني اليت توضع لدى املرهتن وثيقة بّدي نه. .4

 روط كلٍّ منها.سنتكلم بالتفصيل ان شاء هللا تعاىل عن هذه األركان مع ش

 شروطاازرهن .د

ومها اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد، ومها الراهن واملرهتن. الراهن هو املدين، أي ازَعاِقدان،ا .4

الذي عليه الدَّي ن، وذمته مشغولة به جتاه املرهتن، واملرهتن: هو الدائن الذي له الدَّي ن يف ذمة الراهن، 

 لطانه.والذي توضع العني املرهونة حتت يده وس

 ويشرتط يف كلًّ منهما: 

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 36   005 الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص.م صطفى اخلِّن 
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 ان يكون مكَّلفا : أي عاقال  بالغا  غري حمجور عليه يف تصرفاته املالية. (0

ند ال يصلح ان يكون راهنا  وال مرهتنا ، فلو رهن شيئا  من ممتلكاته ع -ولو كان ممِّّيزا   -فالصيب  

أحد فال يصّح منه هذا الرهن، واملرهتن ضامن ملا أخذه منه يف هذه احلالة. وكذلك لو رهن احد 

غلب على  يعنده متاعا، فال يعترب ذلك رهنا، واال تثبت له احكامه، ومثل الصيب اجملنون الذ

 عقله. 

وذلك ألن الرهن عقد ترتتب عليه أحكام ومسؤولّيات، وكل من الصيب واجملنون ليس اهال  

لذلك، فالشرع مل يعترب أقواهلما وتصرفاهتما يف العقود، ألهنما ليسا اهال للمؤاخذة كما علمت 

 يف كثري من املواضع.

ر ه: أي أن يرهن الراهن ما يرهن باخت (3 ن على ياره، وكذلك املرهتن، فلو أ كره الراهأن يكون غري م ك 

الرهن، أو املرهتن على االرهتان، فال يصّح الرهن، وال ترتتب عليه آثاره واحكامه اليت ستعرفها، 

مبعىن أنه إذا زال اإلكراه عن العاقد رجع احلال إىل ما كان عليه قبل اإلكراه، ووجب على الراهن 

، املرهتن، وعلى املرهتن ان يرّد العني إن كان املكر ه هو الراهن ان يسرتّد العني إن كان املكره هو

 مث إذا رغبا يف الرهن أنشآه من جديد. 

 وذلك ألن الرهن من التصرفات الشرعية اإلنشائية، واإلكراه عليها يؤثر فيها ويذهب أثرها.

رهنها مثال، وان ليت ين يكون من أهل التربّع فيما يرهنه أو يرهتن به: كأن يكون مالكا للعني اأ( 2

 يكون مالكا للدين الذي يرهتن به.

 رهن الويل والوصي وارهتاهنما:
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واملراد هبذا الشرط بيان: أنه ليس ألحد أن يرهن شيئا  من مال م ن  له عليه والية مالية كالويّل 

ما هوالوصي، كما انه ليس له ان يرهتن شيئا هلم بشئ من امواهلم، ألن الويل والوصي كالًّ من

ليس اهال  للتربّع من أموال م ن حتت واليته أو وصايته، والرهن واالرهتان كلٌّ منهما فيه معىن 

نع الراهن من التصّرف يف املرهون إال بشروط وذلك حبس ملال القاصر وتفويت  التربع. فالربهن مي 

 للمنفعة بغري عوض، فهو تربع.

غري عوض، لك تفويت ملنفعة التعجيل بوباالرهتان تأجيل للمال الذي يستحقه القاصر، وذ

إذ ليس للمرهتن أن ينتفع بالعني املرهونة كما ستعلم، وذلك تربع ولذا قال الفقهاء: ليس لويّل 

بيع، إال حبالٍّ مقبوض قبل أن يسلم امل -يف األحوال العادية  -القاصر أن يبيع شيئا  من ماله 

 وبالتايل فال ارهتان مباله.

استثنوا حالتني، جيوز فيهما للويّل والوصي الرهن واالرهتان، ملا يف ذلك من  على أن الفقهاء قد

 مصلحة ظاهرة ملن كان حتت واليتهما، ومها:

 :احالة الضرورة .أ

كأن حيتاج إىل النفقة على م ن حتت واليته، وال يكن له مال ينفق عليه منه، فريهن شيئا  

ا هلم، يرجو أن يوفيه من غّلة ينتظر خروجهمن أمتعتهم مقابل مال يأخذه لينفقه عليهم، وهو 

 او د ي ن هلم سيحّل أج له، او بيع متاع هلم كاسد اآلن يرجى نفاقه.

كذلك له أن يرهتن مبال هلم، خيشى عليه السرقة أو النهب فيبيعه اىل أجل أو يقرضه، ويرهتن 

ي نهم.   بذلك متاعا  هلم حفظا  واستيثاقا  لد 
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 ن ملصلحة ظاهرة:أن يكون الرهن واالرهتا .ب

وذلك كأن جيد سلعة تساوي مائتني مثال ، تباع مبائة، وال مال هلم، فيشرتيها على أن 

ويشرتط يف هذه احلالة ان يكن هذا املتاع املرهون عند  .يرهن هبا شيئا  من متاعهم يساوي مائة

من ذلك  طامني موسر، وان يشهد على ذلك، وان يكون اىل اجل غري طويل ع رفا ، فإن فقد شر 

 مل يصّح الرهن. 

ومثل الرهن االرهتان، وذلك كأن يبيع شيئا من متاعهم يساوي مائة مبائتني، ويرهتن هلم بذلك 

متاعا  يساوي مائتني. فاملصلحة هنا ظاهرة واملنفعة بالغة هلؤالء القاصرين، ولذا صّح الرهن 

 27واالرهتان هلم.

ن ه  م ط ل ق  التَّص رُّ  ر اهٍِّن و م ر هت ِّنٍ يف كتاب آخر )ش ر ط  ال ع اقِّدِّ( مِّن   ( أ ي  بِّأ ن  ي ك ون  )ك و  فِّ

لِّ التَّب  رُّعِّ خم  ت ار ا ك م ا يفِّ ال ب  ي عِّ و َن  وِّهِّ. )فال يرهن الويل( أبا كان أو غريه )مال الصيب واجملنون  مِّن  أ ه 

غري عوض. ، فهو حبس ملاهلما بوال يرهتن هلما( . أما الراهن؛ فألنه مينع من التصرف يف املرهون

وأما االرهتان فألن الويل يف حال االختيار ال يبيع إال حبال مقبوض قبل التسليم فال ارهتان، 

والسفيه كالصيب واجملنون فيما ذكر، فلو قال: وال يرهن الويل مال حمجوره لشمله، أو يقول الويل 

لضرورة الرهتان فيهما دون غريمها مثاهلما لويطلق )إال لضرورة أو غبطة ظاهرة( فيجوز له الرهن وا

أن يرهن على ما يقرتض حلاجة املؤنة ليويف مما ينتظر من غلة أو حلول دين، أو نفاق متاع  

كاسد، وأن يرهتن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجال لضرورة هنب أو َنوه، ومثاهلما للغبطة أن يرهن 

بيعه وهو يساوي مائتني، وأن يرهتن على مثن ما يما يساوي مائة على مثن ما اشرتاه مبائة نسيئة 

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 27   005-008الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. م صطفى اخلِّن 
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نسيئة لغبطة كما سيأيت يف باب احلجر، وإمنا جيوز بيع ماله مؤجال لغبطة من أمني غين وبإشهاد 

ت  ر ط  ك و ن  ال م ر ه ونِّ و افِّي ا بِّالثَّم نِّ، ف إِّن  ف قِّد  ش ر ط  مِّن  ذ لِّك  ب   ، ط ل  ال ب  ي ع  وأجل قصري يف العرف، و ي ش 

ي ا و إِّالَّ ف  و ج وب ا، ف إِّن  خ   ٍب ار ت  ه ن  ج و از ا إن  ك ان  ق اضِّ يئ ة  أ و  أ ق  ر ض ه  لِّن  ه  اف  ت  ل ف  و إِّن  ب اع  م ال ه  ن سِّ

ي   نِّ بِّت  ل فِّ ال م ر ه ونِّ ف األ  و ىل  أ ن  ال  ي  ر هت ِّن ؛ ألِّ نَّه  ق د  ي  ت  ل ف  و ي  ر ف  ع ه  إىل  ح اكٍِّم ي  ر ى س ق وط  الدَّ

. ا 28ال م ر ه ونِّ

ي ن ليدل على إنشاء هذا العقد. وهي اإلجياب اهيازص غة،ا .0 الكالم الذي يصدر عن العاقِّد 

والقبول: ومها كل كالم يدل على الرهن والقبول به، من الراهن واملرهتن، كأن يقول الراهن: رهنتك 

قول رهنا  بثمن هذا، لشئ اشرتاه، في داري هذه مبا ل ك علّى من الدَّين، أو خذ هذا لسلعة يف يده

 صاحب الدين يف احلالني: قبلت، أو ارهتنت، وَنو ذلك.

، فيشرتط أنه عقد فيه تبادل مايل -وغريه من العقود  -واألصل يف اشرتاط الصيغة يف الرهن 

يه لفيه الرضا، ألنه ال حيّل مال امرئ إال عن طيب نفس منه، والرضا أمر خفّي، في كتفي مبا يدل ع

ي ن، وذلك يكون باإلجياب والقبول.   وهو اللفظ من املتعاقِّد 

وهل يكتفي فيه باملعاطاة؟ كأن يقول له: يعين هذه السلعة بكذا اىل أجل، وخذ ميّن هذه 

الساعة مثال  رهنا  بالثمن، فيقول: بعتك، ويقبضه السلعة وذلك يعطيه الساعة. األصلح أن هذا الرهن 

 .صيغة خاصة به، تدل على الرهن واالرهتانال ينعقد، وال بّد من 

                                                           
 011مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  28 
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هذا بالنسبة ملن يستطيع النطق، وأما األخرس: فيكتفي منه بإشارته املعهودة املفهمة رضاه بالرهن 

أو االرهتان، فتقوم مقام نطقه للضرورة، ألهنا تدل على ما يف نفسه من الرضا أو عدمه، وكذلك كتابته 

 29فيما اذا كان حيسن الكتابة.

يف  كتاب أخر ال يصح إال بإجياب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم املرهتن به أو مصلحة أما 

للعقد كاإلشهاد أو ما ال غرض فيه صح العقد. والوثائق باحلقوق ثالثة: شهادة، ورهن، وضمان. 

فاألوىل خلوف اجلحد، واألخريتان خلوف اإلفالس. وأركان الرهن أربعة: صيغة، وعاقد، ومرهون، 

رهون به. وقد بدأ املصنف رمحه هللا تعاىل باألول فقال )ال يصح إال بإجياب وقبول( أو ما يقوم وم

مقامهما على الشرط املعترب يف البيع؛ ألنه عقد مايل فافتقر إليهما كالبيع، والقول يف املعاطاة 

ملعاطاة هنا كما اواالستيجاب مع اإلجياب، واالستقبال مع القبول هنا كالبيع، وقد مر بيانه، وصورة 

ذكره املتويل أن يقول له: أقرضين عشرة ألعطيك ثويب هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب )فإن 

ويف منه دينه، )أو( ليست مقتضاه كتقدم املرهتن به( أي املرهون عند تزاحم الغرماءشرط فيه( أي الرهن )

ح أن ال يأكل الرقيق املرهون كذا )صشرط فيه )مصلحة للعقد كاإلشهاد( به )أو ما ال غرض فيه( ك

 العقد( يف األقسام الثالثة كالبيع ولغا الشرط األخري. 

)وإن شرط ما يضر املرهتن( ، وإن مل ينتفع به الراهن كشرط أن ال يبيعه إال بعد شهر أو بأكثر 

ه إلخالل دمن مثن املثل أو ال يبيعه عند احملل أو يكون مضمونا أو ال يقدم به )بطل الرهن( أي عق

، أ و  )م ن  ف ع تِّهِّ  الشرط بالغرض منه )وإن نفع( الشرط )املرهتن، وضر الراهن كشرط( زوائد ال م ر ه ونِّ

)وكذا( يبطل )الرهن « ل  ك لُّ ش ر ٍط ل ي س  يفِّ كِّت ابِّ اَّللَِّّ ت  ع اىل  ه و  ب اطِّ »لِّل م ر هت ِّنِّ ب ط ل  الشَّر ط ( حلِّ دِّيثِّ 

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 29   005فقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. الم صطفى اخلِّن 
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شرط مقتضى العقد، كالشرط الذي يضر املرهتن، والثاين: ال يبطل بل يلغو يف األظهر( ملخالفة ال

الشرط ويصح العقد؛ ألنه تربع، فلم يؤثر فيه ذلك: كالقرض، وتقدم الفرق بينهما، ولو شرط ما يضر 

الراهن أو املرهتن يف بيع بطل البيع أيضا لفساد الشرط، وحمل البطالن: إذا أطلق املنفعة، فلو قدرها 

الرهن مشروطا يف بيع كقوله: وتكون منفعته يل سنة فهو مجع بني بيع وإجارة يف صفقة وهو  وكان

 جائز. 

؛ رط(لده )مرهونة فاألظهر فساد الش)ولو شرط أن حتدث زوائده( أي املرهون كصوفه ومثرته وو 

هِّ. فإذا قوي فِّ ألهنا معدومة وجمهولة. والثاين ال؛ ألن الرهن عند اإلطالق إمنا مل يتعد للزوائد لِّض ع  

بالشرط سرى، واحرتز بالزوائد عن األكساب فإن اشرتاطها باطل على القولني. قال املاوردي: ولو 

شرط أن تكون املنافع مرهونة بطل قطعا )و( األظهر )أنه مىت فسد( الشرط املذكور )فسد العقد( 

نافع للمرهتن، ن بفساد شرط امليعين أنه يفسد بفساد الشرط، وهذان القوالن مها القوالن يف فساد الره

وقد مر توجيههما، فلو قال كشرط منفعته للمرهتن، أو أن حتدث زوائده مرهونة إخل كان أخصر 

  41وأوضح.

إن شرط يف الرهن شرطا  ينايف مقتضاه مثل أن يقول رهنتك على أن ال أسلمه أو على أن ال 

ليه وسلم: فالشرط باطل لقوله صلى هللا عيباع يف الدين أو على أن منفعته لك أو على أن ولده لك 

" وهل يبطل الرهن ينظر فيه فإن  0"كل شرط ليس يف كتاب هللا تعاىل فهو باطل ولو كان مائة شرط

كان الشرط نقصانا  يف حق املرهتن كالشرطني األولني فالعقد باطل ألنه مينع املقصود فأبطله وإن كان 

                                                           
 011مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  41 
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ط ففيه قوالن: أحدمها يبطل الرهن وهو الصحيح ألنه شر زيادة يف حق املرهتن كالشرطني اآلخرين 

فاسد قارن العقد فأبطله كما لو شرط نقصانا  يف حق املرهتن والثاين أنه ال يبطل ألنه شرط مجيع 

أحكامه وزاد فبطلت الزيادة وبقي العقد بأحكامه فإذا قلنا إن الرهن يبطل فإن كان الرهن مشروطا  

عد متام : أحدمها أنه ال يبطل ألنه جيوز شرطه بعد البيع وما جاز شرطه بيف بيع فهل يبطل فيه قوالن

العقد مل يبطل العقد بفساده كالصداق يف النكاح والثاين أنه يبطل وهو الصحيح ألن الرهن يرتك 

ألجله جزء من الثمن فإذا بطل الرهن وجب أن يضم إىل الثمن اجلزء الذي ترك ألجله وذلك جمهول 

   40أضيف إىل معلوم صار اجلميع جمهوال  فيصري الثمن جمهوال  واجلهل بالثمن يفسد البيع.واجملهول إذا 

، وهو احلق الذي للمرهتن يف ذمة الراهن، والذي يوضع الرهن مبقابله، ويشرتط فيه املرهونابه .ج

 أمور:

أن يكون د ي نا : أي مما يثبت يف الذمة كالدراهم والدنانري وَنوها من العمالت املتداولة، واليت  .0

تقوَّم هبا األشياء، ألن مقصود الرهن استيفاء املرهون به من قيمة املرهون ومثنه عند تعّذر الوفاء، 

ىل أجل، أم  ه الراهن إوهذا ممكن يف الدَّي ن. وال عربة بسبب الدَّين سواء أكان مثن مبيع اشرتا

كان قرضا ، أم كان ضمانا  بسبب إتالفه شيئا  ما للمرهتن. وعليه: فال يصّح أن يكون احلق 

املرهون به عينا ، كما لو غصب انسان متاعا  من آخر، فطالبه املغصوب منه به، وطلب منه ان 

 من املستعري ان املعري يرهنه شيئا  مقابله اىل ان يأتيه به، وكذلك لو استعار احد شيئا، فطلب

ذا مقابله حىت يأتيه به، فال يصح مثل هذا الرهن، وه -متاعا او نقودا مثال  -يرهنه شيئا ما 

 يقع كثريا  يف هذه األيام.  

                                                           
 301املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، اجلزء الثالث، ص. أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 40 
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ي ن ثابتا  يف ذّمة الراهن للمرهتن: كثمن مبيع بعدما أبرم البيع ولو قبل تسليم املبيع .3 ، ان يكون الدَّ

ضى، أو مال اقرتضه الراهن وقبضه أو قبل قبضه، وَنو ذلك، فيصّح أو نفقة زوجة عن زمن م

 الرهن.

ي ن قدرا  وصفة: فلو ثبت أن للمرهتن د ي نا  يف ذمة الراهن، لكنه  .2 أن يكون الدَّي ن معلوما  للعاقِّد 

جيهل ما هو: ألريات سورية ام غري ذلك؟ أو جيهل قدرها، أهي الف ام الفان؟ فارهتنه شيئا  هبا، 

الرهن ال يصح، سواء أعلم العاقد الثاين قدرها وصفتها أم ال. وذلك لتعّذر استيفاء هذا فإن 

 43الدَّي ن اجملهول من مثن العني املرهونة إذا بيعت عند عدم الوفاء.

زِّم ا ف ال   ن ه  د ي  ن ا ث ابِّت ا ال  وكذالك عند مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب أن الشرط ال م ر ه ونِّ بِّهِّ ك و 

ت  ر ط  يفِّ الدَّ  ي  ق رِّض ه . و ي ش  ت  ع ار ةِّ يفِّ األ  ص حِّّ و ال  مبِّ ا س  ِّ ال م غ ص وب ةِّ و ال م س  ث ة  ش ر وٍط: أ ح د ه ا  ي صِّحُّ بِّال ع ني  ي نِّ ث ال 

تِّهِّ يفِّ  ن  ف ق ةِّ ز و ج  د  س ب ب  و ج وبِّهِّ ك  حُّ بِّغ ري ِّهِّ، س و اء  أ و جِّ ن ه  )ث ابِّت ا( ف ال  ي صِّ نِّهِّ ع ل ى م ا ا ك و  : ك ر ه  ل غ دِّ أ م  ال 

ن  و ثِّيق ة  ح قٍّ ف ال  ت  ق دَّم  ع ل ي هِّ ك الشَّه اد ةِّ، ف  ل و  ار ت  ه   ؛ ألِّ نَّ الرَّه  ي  ق رت ِّض ه  ك م ا س ي أ يتِّ ن  ق  ب ل  ث  ب وتِّ احل  قِّّ س 

نِّ، ف إِّذ ا ا   ه ةِّ س و مِّ الرَّه  هِّ ك ان  م أ خ وذ ا ع ل ى جِّ ت   و ق  ب ضِّ ف ع ة  أ و  اس  ن   قَّت  ال م  ت حِّ ن ا إالَّ س  ر  ر ه  ق ر ض  مل   ي صِّ

حَّ ك م ا يفِّ ا ه  أ و  أ ح د مه  ا مل   ي صِّ ي نِّ، ف  ل و  ج هِّال  ن ه  م ع ل وم ا لِّل ع اقِّد  ، ذ ك ر ه  بِّق ب ٍض ج دِّيٍد. ث انِّيه ا ك و  انِّ لضَّم 

ر ه ، و ن صُّ األ  مِّّ  حُّ مبِّ ا ال  ال م ت  و يلِّّ و غ ي   زِّم ا( ف ال  ي صِّ ن ه  )ال  ه د  ل ه . ث الِّث  ه ا: ك و  ي  ل ز م  و ال  ي  ئ ول  إىل  اللُّز ومِّ   ي ش 

ق اطِّ الدَّ  ي ونِّ مِّن  إس  ة  يفِّ ال و ثِّيق ةِّ م ع  مت  كُّنِّ ال م د  ؛ ألِّ نَّه  ال  ف ائِّد   ي نِّ ك م الِّ ال كِّت اب ةِّ ك م ا س ي أ يتِّ

                                                           
، الد 43   030الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. كتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، م صطفى اخلِّن 
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ي نه.وهو الاملرهون،ا .د )وشرط الرهن(  42عني اليت يضعها الراهن عند املرهتن ليحتبسها وثيقة بد 

أي املرهون )كونه عينا( يصح بيعها )يف األصح( فال يصح رهن دين ولو ممن هو عليه؛ ألنه غري 

مقدور على تسليمه. والثاين: يصح رهنه تنزيال له منزلة العني، وال يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن 

ره مدة؛ ألن املنفعة تتلف فال حيصل هبا استيثاق، وحمل املنع يف االبتداء فال ينايف كون سكىن دا

املرهون دينا أو منفعة بال إنشاء، كما لو مات عن املنفعة وعليه دين أو أتلف املرهون فبدله يف ذمة 

حُّ ب  ي  ع   ٍ ال  ي صِّ ن  ع ني    44ٍف و م ك ات ٍب و أ مِّّ و ل ٍد.ه ا ك و ق  اجلاين: رهن على األرجح يف زوائد الروضة. و ال  ر ه 

 وقد اشرتط الفقهاء فيها شروطا  ليصح ارهتاهنا، منها:

أن يكون عينا : فال يصّح رهن املنفعة، كأن يرهنه سكىن دار، ألن املنفعة تتلف مبرور الزمن، فال  .0

 حيصل هبا توثّق وال تثبت عليها يد احلبس. 

كون موجودا  فيه شروط املبيع اليت مّرت بك يف عقد البيع، بأن ي أن يكون قابال  للبيع: أي تتوفر .3

وقت العقد، وأن يكون ماال  متقوِّما  شرعا ، وأن يكون مقدورا  على تسليمه، وأن يكون قد وقع 

عليه التمّلك من الراهن أو دخل يف سلطانه. فال يصّح رهن ما ستلده أغنامه، ألنه غري موجود 

   45عند العقد.

 وأما شروط املرهون عند أبو حامد حممد بن حممد الغزايل فهي ثالثة شروط: 

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 42   008الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. م صطفى اخلِّن 
 011املنهاج، اجلزء الثاين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،   44 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 45   009الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. م صطفى اخلِّن 
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له  أ ن يكون عينا، ف  ل و رهن دينا مل ي صح ألِّ نَّه  يل زم بِّال ق ب ضِّ و ال ق ب ض ال  ي ص ادف غري م ا يت  ن او   .0

لِّك ال  ي صح هبة الّدين ف إِّنَّه  ال  يل   ت حّقا بِّال عقدِّ و لذ  ف بيع الّدين زم إِّالَّ العقد و ال  م س   بِّال ق ب ضِّ ِخِِّّال 

 ف إِّنَّه  ي صح على ر أ ي. 

ق، ف ال  جيوز رهن ال م و ق وف و أم ال و ل د وكل م ا ال   .3 أ ن يكون ال م ر ه ون ق ابال لل بيع عِّن د ح ل ول احل 

 جيوز ب  ي عه. 

ن ع ل ي هِّ و ق بضه ل ه .  .2 ن. ف إِّن ال ق ب ض ركن يفِّ أ ن ال  مي ت نع إِّث  ب ات ي د ال م ر هت   41الرَّه 

إذا كان القبض شرطا  لتمام عقد الرهن ولزومه، فكيف يكون هذا القبض؟ نقول: إن العني  

املرهونة قد تكون غري منقولة كاألرض والعقار، وقد تكون منقولة كالسيارة وغريها من السلع. فإذا  

املوانع اليت حتول  بني املرهتن، والتخلية تكون برفعكانت غري منقولة: كفى فيها ان خيلِّّى الراهن بينها و 

دون استالمها، كما لو كانت مشغولة بأمتعة، او مب ن يسكن الدار مثال ، وما إىل ذلك، فإقباضها 

وقبضها يكون بتفريغها وعدم احليلولة دون استالمها. وإذا كانت العني املرهونة منقولة: فال يكفي 

قبضا   ها من التناول والنقل حسب الع ر ف بالنسبة للشئ املنقول، وما يسمىفيها التخلية، بل ال بّد في

 47له يف العادة، فإذا مل حيصل ذلك ال يعترب القبض.

ي هللا ع نه  ن ص على  وهل يسرتط أن يكون املرهون ملك الراهن؟  ق  ل ن ا ال  ف إِّن الشَّافِّعِّي ر ضِّ

ت  ع ار بِّإِّذن ال م عري ص   ا العقد على األ  ص ح اب و  أ نه ل و رهن ال م س  ن وغمض ح قِّيق ة ه ذ  ر ج وا حَّ الرَّه  ت خ  اس 

                                                           
 410(، ص. 0997)القاهرة: دار السالم،  اجمللد الثالثالوسيط يف املذهب، حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، 41 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 47   032الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. م صطفى اخلِّن 
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ا ع ارِّية أم ض م ان؟ ف من ق ال  إِّنَّ  ِّ يفِّ أ ن ه ذ  ام ق  و ل ني  ك  ي هللا ع نه  يفِّ بعض األ  ح  ه من تردد الشَّافِّعِّي ر ضِّ

الع ارِّية أشكل ع ل ي هِّ ل ز ومه، و من ق ال  ض م ان أشكل ع ل ي هِّ تع
 
  48. لق الضَّم ان بِّر ق  ب ة امل

وهذا مناسب مبا قال أبو إسحاق إبراهيم ال جيوز رهن مال الغري بغري إذنه ألنه ال يقدر على 

 تسليمه وال على بيعه يف الدين فلم جيز رهنه كالطري الطائر والعبد اآلبق فإن كان يف يده مال ملن يرثه

قد قد مات قبل العقد فاملنصوص أن العقد باطل ألنه ع وهو يظن أنه حي فباعه أو رهنه مث بان أنه

وهو العب فلم يصح ومن أصحابنا من قال: يصح ألنه صادف ملكه فأشبه إذا عقد وهو يعلم أنه 

 49ميت.

 االنتفاعاباملرهون:ا .ه

 انتفاع الراهن باملرهون: .0

ل له أن خيرجه بقد علمنا أنه ال يشرتط لبقاء عقد الرهن استمرار حبس املرهون يف يد املرهتن، 

من يده بإذٍن منه ورضاه كما علمنا من خالل ما مّر أن منافع املرهون ملالكه وهو الراهن، لقوله صلى 

هللا عليه وسلم: " له غ ن مه" ومن غنمه منافعه، ولكنه حمجوز عنها حلق املرهتن طاملا أن املرهون حمبوس 

 له ذلك.عنده، فإذا أذن للراهن باسرتداده واالنتفاع به جاز 

                                                           
 470الوسيط يف املذهب، ص. حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، 48 
 311املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، اجلزء الثالث، ص. اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 49 
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ر  »وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:  ر ب   ون ا،م ر ه   ك ان   إِّذ ا بِّن  ف ق تِّهِّ  ي  ر ك ب   الظَّه  رِّ  ل ب    و ي ش   إِّذ ا الدَّ

ر ب   الَّذِّي و ع ل ى م ر ه ون ا، ك ان   والذي يركب يشرب هو املالك للمنفعة وهو  51«ن  ف ق ت ه   و ي  ر ك ب   ي ش 

 الراهن، فله االنتفاع وعليه النفقة.

 انتفاع املرهتن باملرهون:  .3

ين، وذلك بثبوت يد املرهتن على العني املرهونة، ليمكن  علمنا أن عقد الرهن ي قصد به التوثق للد 

 بيعها واستيفاء الدَّي ن من قيمتها عند تعّذر وفائه على الراهن.

قى يه: فإن عقد الرهن ال يعين امتالك املرهتن للعني املرهونة، وال استباحته ملنفعة من منافعها، بل تبوعل

ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، املالك األصلي هلا، وبالتايل: فليس للمرهتن أن ينتفع بالعني املرهونة 

 رهون. بدون إذن الراهن مطلقا ، فإذا فعل ذلك كان متعدِّيا  وضامنا  للم

 وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟ 

ينبغي ان نفرِّق هنا بني أن يكون اإلذن باالنتفاع الحقا  لعقد الرهن وبعد متامه ودون شرط له، وبني 

 أن يكون مع العقد ومشروطا  فيه: 

وذلك  ،فإن كان مع العقد ومشروطا  فيه كان شرطا  فاسدا ، ويفسد معه عقد الرهن على األظهر

نفعة، ال استباحة امل -كما علمت   -ألنه شرط خيالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق 

ي ن وإضرار باآلخر، إذ به منفعة للمرهتن وإضرار مبصلحة  وكذلك هو شرط فيه منفعة ألحد املتعاقِّد 

  .فالراهن. ومقابل األظهر: أن الشرط فاسد ال ي لتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعي

                                                           
(، احلديث: 0998)الرياض: بيت األفكار الدولية، ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند، الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو51 

 732ص.  01004
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أما إذا مل يكن االنتفاع للمرهتن مشروطا  يف العقد فهو جائز، وميلكه املرهتن، ألن الراهن مالك، 

وله أن يأذن بالتصّرف يف ملكه مبا ال يضّيع حقوق اآلخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس يف ذلك 

 50ده حلقه.نتضييع حلقه يف املرهون، ألنه بانتفاعه به ال خيرج من يده، ويبقى حمتبسا  ع

 حكمةامشروي ةاازرهن .و

لّة التيسري ورفع احلرج ورعاية مصاحل الناس، والناس يتعاملون فيما  تكرر معنا ان شرع هللا تعاىل مِّ

بينهم، وكثريا  ما حيتاجون اىل النقد فال جيدونه، وهم حمتاجون اىل بعض السلع، فيحتاجون اىل 

يرغب يثق هبم ليعطيهم املال أو السلعة دون وثيقة، و استقراض النقد أو تأجيل الثمن، وال جيدون م ن 

صاحب املال أو السلعة مبا يوثّق حقه ويطئمنه اىل أنه سيعود اليه كامال  موفورا ، وال يرغب ان يقع يف 

خماصمات ومرافعات، فال يرضى بالكفالة وال يكتفي بالكتابة واإلشهاد، فيطلب سلعة تكون وثيقة 

 صاحب احلاجة اىل النقد او تأجيل الثمن هبذا التوثيق، فيدفع متاعا   يف يده مقابل حقه، ويرضى

يستطيع ان يستغىن عن منفعته لطالب الوثيقة، وهنا تتحقق مصلحة الطرفني، ويسهل التعامل بني 

 53الناس.

 ازنراعابنيااملتعاقدين .ز

ود النزاع فيها ألن جق د يقع النزاع بني املتعاقدين ىف املعامالت ولو قد ت نظ م األمور ىف العقود. و 

تكون اخلي  ان  ة واَنراف الع  اق  د عن العه د، وك  ذل ك الرهن. هن  اك أربع  ة األمور اليت تتعلق ب  النزاع ال  ذي 

 قد حيدث ىف الرهن، وهي كما يلي:

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي،51   038 -031 الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص  م صطفى اخلِّن 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي،53    004 الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص.  م صطفى اخلِّن 
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 النزاع ىف العقد .0

ومهما اختلف فيه، فالقول قول الراهن إذ االص     ل عدم الرهن، فلو ادعى املرهتن أن النخيل اليت 

مرهون  ة  مع األرض، فللراهن أن ينكر رهنه  ا أو وجوده  ا، وحيلف علي  ه إن مل يك  ذِّب  ه احلس  ىف األرض 

ىف إنك ار الوجود، ف إن كذبه واس              بمر على إنكار احلس ج عل ناكال عن اليمني ور دَّ على املرهتن إال 

ن  عبدمها عنده، فألحدمها أن ش   هد ي أن يعدل إىل تفي الرهن فيحلف عليه ولو ادعى على رجلني ره 

على األخر إذا انفرد بتكذيبه، ولو ادعى على واحد فص      دق أحدمها، فهل له أن يش      هد للمكذب؟ 

 52فيه وجهان ينبنيان على أنه هل يشاركه فيما س ّلم  له لو مل يشهد.

 النزاع ىف القبض .3

ب ت ه، ولو ال: ق والقول فيه أيض     ا قول الراهن، وكذا إن وجدناه ىف يد املرهتن إذا قال الراهن: غ ص      

أخ  ذت  ه وديع  ة  أو ع  اري  ة أو جبه  ة أخرى مع اإلذن فوجه  ان، ألن  ه اعرتق بقبض م  أذون في  ه من الراهن 

وأراد ص              رق ه عنه، فلو أقيمت احلجة على إقراره بقبض الراهن، فقال: كنت غ لِّط ت  فيه تعويال على  

عمدت الك ذِّب  لك تكتاب الوكيل أو إقامة على رس             م القبالة فله ان حيلف املرهتن على نفيه وإن قا

 54فال ي سمع وال ميكن من التحليف.

 النزاع ىف اجلناية .2

فإذا اعرتف اجلاين وص              ّدقه الراهن دون املرهتن، أخد األرص وفاز به وإن ص              دقه املرهتن أخذ 

األرص وكان رهنا عنده إىل قض    اء الدَّين فإذا قض    ى من موض    ع أخر فهو مال ض    ائع ال ي دَّعِّي هِّ أحد . 

                                                           
(، ص. 0997، اجلزء األول )بريوت: دار االرق   ام، الوجيز ىف فقه اإلمام الشافعيأبو ح   ام   د حمم   د بن حمم   د بن حمم   د الغزايل،  52

225. 
 .225ص. عي، الوجيز ىف فقه اإلمام الشافالغزايل، 52
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العبد واعرتف به املرهتن فالقول قول الراهنفو قال الراهن: أعتقه أو غص              بته قبل أن ر ه ن ت  وإن جىن 

أو ك ان ق د جىن وأض              اف إىل معني جمين علي ه، ففي ه ثالث ة أقوال كم ا ىف تنفيد عتقه، ألنه مالك ال 

ة  في  ه إلإن قلن  ا: ال ي قب  ل فيحلف املرهتن على نفي العلم ف  إن خلف، ه  ل ي  غ رَّ  م     الراهن للمقر ل  ه؟ م  ت  ه 

يبتىن على قويل ِّ الغ رم ب  احليلول  ة وإن نك  ل ي رد اليمني على الراهن أو على املقر ل  ه؟ قوالن، وك  ل واح  د 

من املرهتن واملقر له مهمانكل فقد أبطل حق  نفس         ه بنكوله وإن رددنا على الراهن فنكل فهل للمقر 

ه نكول ه غريه؟ في ه ق ، لكيال ي بط  ل حق ّ رهتن حتليفه؟ فيه والن: وإن قلنا " ي قبل إقراره فهل للمل ه احل لِّف 

وجه  ان: ف  إن حلفن  اه فنك  ل وحلف املرهتن اليمني املردودة، فف  ائ  دة؟ حفل  ه تقرير العب  د يف ي  ده أو أن 

يغّرم الراهن له؟ قوالن ولو كان املقر به اإلستيالد فيزيد أن املستولدة حتلف إذا نكل لراهن، وأن حرية 

 55تثبت ال حمالة.الولد والنسب 

 فيما يفك الرهن .4

فلو أذن املرهتن ىف البيع مث ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول قوله: ألن األصل أن ال بيع وال 

رجوع، فيتعارض  ان ويبقى أن األص  ل اس  تمرار العقد ولو قال لراهن:ما س  لمته من املال كان عن جهة 

ين ال  ذي ب  ه الرهن، ف  اتف  ك وادعى املرهتن أن  ه م  ا  عن جه  ة غريه، فلقول قول الراهن، وك  ذا ىف ك  ل ال  د 

يدَّعِّيه من قص     وده ىف األداء فإنه أعرف  بنية نفس     ه ولو قال: مل أ ن وِّ عند التس     ليم أحد الدينني فعلى 

 51وجه يوزّع على اجلهتني وعلى وجه، يقال له: اصرف األن ل ما شئت، وكذلك ىف مجيع نظائره.

 

                                                           
 . 221ص. الوجيز ىف فقه اإلمام الشافعي، الغزايل، 55

 .221ص. الوجيز ىف فقه اإلمام الشافعي، الغزايل، 56
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 انتهاءايقداازرهن .ح

 رهن حباالت كاإلبراء واهلبة ووفاء الدين وَنوها، وهي ما يأيت:نتهي عقد ال

 فإذا بالدين، ثيقةو  ألنه الشافعية؛ غري اجلمهور عند الرهن به ينتهي: لصاحبه املرهون تسليم .0

 املرهتن بإعارة اجلمهور عند ينتهي كما الرهن، فينتهي قائما ، االستيثاق يعد مل املرهون، سلم

 .بإذنه لغريه أو للراهن، املرهتن بإذن املرهون

 .الرهن انتهى به، املرهون الدين الراهن وىف إذا: كله الدين تسديد .3

 بيع إذاف البيع، الراهن أىب إذا القاضي من أو القاضي، بأمر الراهن من الصادر: اجلربي البيع .2

 فإن املرهتن، إذنب الراهن من احلاصل االختياري البيع أما .الرهن وزال مثنه، من الدين ويّفِّ  املرهون

 أيب عند ضا  أي احلق تعلق حلوله، قبل كان وإن. بثمنه احلق تعلق الدين، أجل حلول بعد كان

 حقه يثبت نأ فوجب املرهتن، بإذن الرهن باع الراهن ألن رهنا ؛ فيصبح بالثمن، وحممد حنيفة

 املرهتن، بإذن ملرهونا ببيع الرهن يبطل: واحلنابلة والشافعية املالكية وقال .الدين حل لو كما فيه،

 . رهن بال الدين ويبقى عوضه، الراهن على يكن ومل

 الدين عن ناملرهت اعتاض ولو. للراهن مدين على املرهتن حبوالة ولو وجه، بأي الدين من الرباءة .4

 . الرهن انفك األوىل، غري أخرى عينا  

 من الزم غري جائز والرهن له، احلق ألن الراهن؛ قبول بدون ولو املرهتن، قبل من الرهن فسخ .5

 . جهته من للزومه الراهن، من بفسخه الرهن ينتهي وال. جهته

 يبطل وال الراهن، السبإف يبطل وال التسليم، قبل املرهتن أو الراهن مبوت احلنفية عند الرهن يبطل .1

 بإفالس وال أحدمها، نجبنو  وال التسليم، قبل املرهتن، أو الراهن بوفاة واحلنابلة الشافعية عند الرهن
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 بإفالس وأ املرهتن، أو الراهن مبوت باالتفاق الرهن يبطل فال املرهون قبض بعد أما .الراهن

 .الراهن

 القائلني جلمهورا عند سواء املرهون، املال هبالك الفقهاء باتفاق الرهن عقد ينتهي: املرهون الكه .7

 بأن القائلني يةاحلنف عند أو التقصري، أو بالتعدي إال املرهتن على مضمونة غري أمانة املرهون بأن

  .العقد حمل النعدام الدين، ومن قيمته من باألقل هلك إذا مضمون ملاليته بالنسبة املرهون

التصرف باملرهون باإلجارة أو باهلبة أو الصدقة: ينتهي الرهن إذا أقدم كل من الراهن أو املرهتن  .8

ار ق به أو بيعه ألجنيب بإذن صاحبه. كما ينقضي باستئجعلى إجارة الرهن أو هبته أو التصد

ا57املرهتن العني املرهونة من الراهن إذا جدد القبض بناء على اإلجارة.

 ومذهبهاازشافعيزإلماماازعامةاازتعاضريفاا.0

الشافعية هي مصطلح العلماء الذى تنسب إىل أستاذهم وهو إمام الشافعي. وهذه العلماء ىف 

 معظمهم تستخدم طريقة االجتهاد والنظرية الىت تطور هبا إمام الشافعى.أداء اجتهادهم 

 نشأته .أ

ه(، يف السنة اليت تويف 051ولد أبو عبد هللا حممد ابن ادريس الشافعي سنة مائة و محسني )

فيها اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا. واملشهور أنه ولد ب"عزة" من أرض فلسطني و قيل بل ولد 

وامسه الكامل بذكر لقبه وسلسلة من أبيه وهو أبو  58أرض فلسطني أيضا. ب"عسقالن" وهي من

عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد اليزيد بن هشيم 

                                                           
ي لِّيّ 54  ب ة بن مصطفى الزُّح  ق ه  ، و ه   4234دمسق: دار الفكر(، ص. ) اجلزء السدس، وأدلَّت ه،   اإلسالميُّ  الفِّ

 05 (، ص.3117)ماليزيا: اجلامعة اإلسالمية العاملية، ومصطلحاته،  رجاله وكتبهمدخل إىل املذهب الشاغعي نعمان جغيم، 51 
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بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب. إسم الشافعي تؤخذ من إسم جده شافع، وكذلك 

 صلى هللا عليه وسلم. قصي بن كالب هو جد النيب

أبيه ىف ذلك االغرتاب، مث أخذت أمه عادت إىل مكة حينما سنتني من عمره. إن مكة  تويف

 59مكان الشافعي ىف إهناء وقت طفولته وىف هذا املكان أيضا قد بدأ حياة علميته.

 ضرحلتهاازعلم ة .ب

لدائرة وهي مكة، اقد امتص الشافعى خصائص الفقه املتنوعة املختلفة حينما مكث ىف خمتلف 

 11ومدينة، ويابان، وعراق، ومصر.

تعلم إمام الشافعى احلديث والفقه مبكة املكرمة، مث رحل إىل مدينة للتعلم إىل إمام املالك. حينما 

ه، أراد الشافعى أن يصلح درجة حياته. فبغري عمد، عندئذ جاء 079مات إمام املالك ىف السنة 

 دة قريش، ت صبح إمام الشافعى موظفا بيابان.وايل يابان إىل مكة على مساعدة ع

إن حظ إمام الشافعى إلصالح درجة حياته اليسري سريا قدميا. كان وايل يابان الذى أصبحه 

أمر خليفة  084موظفا، إدعى عليه بأنه تواطأ مع أهل البيتليقوم بثورة ويقلب حكومته. ىف السنة 

د مع تسعة أنفار أخرى. ولكن مبساعدة القاضى هارون الرشيد ألن حيضر إمام الشافعى إىل بغدا

ببغداد املسمى مبحمد بن احلسن الشيبين )صاحب وتابع أبو حنيفة(، استطاع إمام الشافعى أن يطلق 

 نفسه من ذلك الشكوى. مث تعلم فقه العراق إىل حممد احلسن الشيبين واألخر.

                                                           
59 Abdul Mun’im Saleh, Madzhab Syafi’I Kajian Konsep al-Maslahah, (Yogyakarta: Bigraf 

Yogyakarta, 2001) h. 7 
60Abdul, Madzhab Syafi’I Kajian Konsep al-Maslahah, h. 8 
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احلرام  م إمام الشافعى الفقه مبسجدمث عاد إمام الشافعى إىل مكة بعد أن تعلم فقه العراق. علّ 

ه صّنف  095بشكلني، شكل املدينة وشكل العراق. عّلم مبسجد احلرام مدة تسع سنوات. ىف سنة 

"طرق استنباط األحكام". عاد إمام الشافعى إىل بغداد ألداء املشاورة عن الفقه، ومكث ببغداد للمرة 

ا10الثانية مدة سنتني وعدة شهور.

 ش وخه .ج

 العزيز بدوع األنصاري، سعد بن وإبراهيم أنس، بن مالك اإلمام: باملدينة الشافعي اماإلم شيوخ

 .الصائغ نافع بن هللا وعبد فديك، أيب بن سعيد بن وحممد حيىي، أيب بن وإبراهيم الدراوردي، حممد بن

 بن مرووع صنعاء، قاضي يوسف بن وهشام مازن، بن مطرف: باليمن الشافعي اإلمام وشيوخ

  .حسان بن وحيىي األوزاعي، اإلمام صاحب سلمة أيب

 وإمساعيل الكوفيان، أسامة بن محاد أسامة وأبو اجلراح، بن وكيع: بالعراق الشافعي اإلمام شيوخ

 13.البصريان اجمليد عبد بن الوهاب وعبد علية، بن

 تالم ذها .د

كان الشافعى له تالميذ كثرية الذين تعلموا إليه مباشرة ىف عدة مكان، عّلم ونشر أرائه. وأمساء 

تالميذه املشهورة ببغداد ومصر كما يلى: أبو على احلسن بن حممد الصباح البغدادي الزعفراين 

ه(، أمحد ابن حنبل )مؤسس مذهب حنبلي( تويف 341ه(، حسني ابن على كربيسي )311)

                                                           
61 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukuum Islam Studi tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 28 
62 http://islamstory.com/- اإلمام_الشافعي, diakses pada 24 Juli 2017 pukul 20:38 
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ه(، الربيع بن سليمن املرادي 377ه(، إسحق بن رحوي )341بو طور الكاليب )(، أ341

 ه(، و عبد هللا ابن زبري احلميد .371)

أما أمساء تالميذه سوى الرابع بن سليمن املرادي و عبد هللا ابن زبري احلميد مبصر، له تالميذ 

راهيم إمساعيل بن حييا املزين ه(، أبو إب323ببغداد كما يلي: أبو يعقوب يوسف ابن حييا البوييت )

ه(، يونوس بن 342ه(، حرملة بن حييا التوجييب )351ه(، أبو الرابع بن سليمان اجلزي )314)

ه(، 039ه(، أبو بكر احلميدي ) 318ه(، حممد بن عبدهللا بن عبد احلام )314عبد األعلى )

بو حنيفة األسناوي ه(، و أ323ه(، أبو عطمان حممد بن الشافعي )324عبد العزيز بن عمر )

   12ه(.370)

 كتبه .ه

يرى إمام أبو زهرة أن كتاب األم هو احلجة األوىل ىف مذهب الشافعى. أما ىف الكتاب الثاىن 

وهو الرسالة، وألن هذا الكتاب ت عرف/ت عد إمام الشافعى كأب أصول الفقه، كنسبة أرسطوا إىل علم 

 14املنطق ونسبة اخلليل إبن أمحد إىل علم العروض.

ومن املهم أن ت عرف أن إمام الشافعى ال يكون أهال ىف جمال علم الفقه فحسب، ولكنه أهال ىف 

جمال احلديث والتفسري والرأي أيضا. لذلك سوى األم والرسالة، كثري من الكتب الىت كتبها وهي كما 

  15يلى:

                                                           
63 Abdul Mun’im, Madzhab Syafi’I Kajian Konsep Al-Maslahah, (Jogyakarta: BIGRAF 2001), h. 

15-16 
64 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukuum Islam Studi tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, h. 44 
65 Muhammad yasir Abd al-Muthalib, Ringkasan Kitab al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

h. 9 
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 الرسالة القدمة  .0

 الرسالة اجلديدة .3

 اختالف احلديث .2

 اختالف اإلستحسان .4

 القرأنأحكام  .5

 بياض الفرض .1

 صفة األمر و النهي .7

 اختالف امللك و النهي .8

 اختالف امللك و الشافعي .9

 اختالف العراقية .01

 اختالف حممد ابن حسني .00

 فضائل القريشي .03

 األم .02

 السنن  .04

ازدهر مذهب الشافعى إىل خمتلف قطع الدنيا حىت جنوب شرقى آسيا. ألن ىف كل جيل 

ذكر سجيل قائمة كتب الشافعية. ولكن ىف احلصر ت  ومكان ظهر أعمال توابعه، حىت اليسهل ىف ت

على أن املصدر األصلى ىف جمال فقه مذهب الشافعى هو كتاب األم وخالصته. وأما ىف جمال أصول 
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الفقه هو الرسالة. جبانب ذلك، الكتب املعيار الىت ألفها علماء تابعه املنتشرة ىف دائرة اإلسالم حىت 

 اآلن كما يلى:

 ق ابراهيم الزرازي املهذب أليب اسح .0

 اجملموع شرح املهذب و املنهج )منهج الطالبني(  .3

 حتفة املهتاج شرح املنهج  .2

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين  .4

 فتح املعني بشرح قرة العني .5

 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  .1

 11كتاب احمللي .7

 احلجاز يف كتبه ام هو فالقدمي. الشافعي عند اجلديد والفقه القدمي الفقه ملصطلحي إلشارةا

 غرّي  حيث ،(ه 314-099) مبصر هبا أقام اليت سنني األربع يف كتبه ما هو واجلديد. والعراق

 فحملوا يني،املصر  تالمذته من عدد حوله والتف. كتبه تصنيف وأعاد اجتهاداته، من كثريا  

 املذهب يتمثلو . والربيع واملزين البويطي منهم. الكتب تلك عنه ورووا االجتهادات، هذه عنه

  .وغريها اجلديدة،" الرسالة"و الفقه، يف" األم" َنو املصرية كتبه يف اجلديد

 لكن .القدمي كالمه عن رجع ألنه يعتمد الذي هو اجلديد كالمه أن نظريا   واملفرتض

 فيها رجح ليتا واملسائل. اجلديد على ورجحوها القدمي يف فقط مسائل بضعة سردوا الشافعية

                                                           
66 Abdul Mun’im, Madzhab Syafi’I Kajian Konsep Al-Maslahah, (Jogyakarta: BIGRAF 2001), 

h.20 
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 شبيه لقدميا واملذهب".  والنظائر األشباه" يف السيوطي سردها اجلديد على القدمي الشافعية

 بعدما لحص فقد اجلديد مذهبه أما. عيينة كابن احلجازيني ومبذاهب مالك مبذهب ما نوعا  

 بأي عملي وصار احلجازي، باحلديث إال يعمل ال بأن مبدأه وغري كثرية أحاديث على اطلع

. به قال من قبله وجدت وقد إال قوٍل، على له أم رّ  ال القدمي ففي. احلديث أهل يصححه  أثر

 .قبله من إمجاع فيها خالف مسائل فله اجلديد يف وأما

 صنف،م أربعمئة َنو صنف بشرياز، القاضي العباس أبو هو مذهبه نشر من أكثر ولعل

 املزينك الشافعي، أصحاب وعن األمناطي قاسم أيب عن الفقه أخذ األشهب، بالباز ويلقب

 مصر، يف –ومالي– الشافعي الفقه ويرتكز .اآلفاق يف الشافعي مذهب انتشر وعنه وغريه،

 اإندونيسي) آسيا شرق جنوب ويف وكردستان، إفريقيا، وشرق واليمن، الشام، وجنوب

 17(.وماليزيا

 48مم راتاازشافعي .و

امتياز اإلمام الشافعي ِخصائص كتنت السبب يف بروزة بني أقرانه، وريادته يف تدوين أسس علم 

 أصول الفقه ميكن تلخيصها فيما يأيت: 

 عاشها و صقلتها بساطة العيش وحياة البادية اليت املواهب الكثرية اليت منحها هللا تعاىل له .0

وال شك  ق التفكري، وحضور البديهة،يف طفولته ومطلع شبابه، قد كان معروفا باذكاء وعم

 أن هذه األمور هي أساس التفقُّه والنفوُّق العلمي.

                                                           
67 http://www.ibnamin.com/shafi.htm,  diakses pada tanggal 24 juli 2017 pukul 20:59 

  .32-31(، ص. 3117)ماليزيا: اجلامعة اإلسالمية العاملية، مدخل إىل املذهب الشاغعي رجاله وكتبهومصطلحاته، نعمان جغيم، 61 
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فصاحة اللسان وقوة البيان، وعذوبة األسلوب، وجزالة التعبري، وإحاطة بعلوم اللغة العربية.  .3

د الصبا قرشيا، اهتمامه من ومما أعانه على بلوغ هذه املرتبة فضال عن كونه عربيا خالصا

واللغة، وخروجه يف سبيل ذلك إىل البادية، حيث عاص وسط قبيلة هذيل اليت كانت  باألدب

 أفصح قبائل العرب سنوات طوال أوصلته إىل مرتبة احلجية يف اللغة. 

هم، أما عن الشيوخ الذين تلقى عنتنوُّع مصادر علمه و عظمة الشيوخ الذين تلقى عنهم:  .2

الك والزمه سنوات طوال، وكفى بذالك فضال، يكفي أن نعلم أنه أحد العلم عن اإلمام مف

فاإلمام مالك هو إمام دار اهلجرة املعروف بالعلم والفضل، كما أحد العلم على حممد بن 

قى علم فقيه ، وتليفة النعمان فقيه العراق وإمامهااحلسن الشيباين وريث علم اإلمام أيب حن

ألوزاعي ن فقيه الشام اإلمام امصر الليث بن سعد بن صاحبه حيىي بن حسان، كما تلقى ع

من طريق صاحبه عمر بن أيب سالمة، هذا فضال عن شيوخ كبار آخرين أخد من علمهم 

وفضلهم، وبذالك يكون اإلمام الشافعي قد تلقى فقه أكثر املذاهب اليت قامت يف عصره. 

 بوإذا اجتمعت لإلنسان قوة اإلدراك وعلو اهلمة يف طلب العلم مع شيوخ عظام ففي طل

 العلم مع شيوخ عظام فإنه يكون له شأن عظيم، كما كان لإلمام الشافعي.

علمه بتاريخ العرب وعادهتم وأساليب التعبري والبيان عندهم، وهي أمور اكتسبها بسبب ما  .4

سبقات اإلشارة إلني من أنه يف بداية سبابه كان له اهتمام كبري بالتعرف على أيام العرب 

 ماعي والساسي(، وبسبب عيشه لفرتة تقاريب العشر سنوات يف)تارخيهم الثقايف واإلجت

، األوساط القبلية يف البدية، ورحالته املتكررة يف شىت بقاع اجلزيرة العربية واليمن والعرق ومصر

 وهي رحالت مل تكن جملرد السياحة، بل لغرض اإلستفادة العلمية والثقافية.
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 وفاتها .ز

 وكان زمنة،م ببواسري مصاب ا كان إذ املرض، مع شديدة معاناة بعد هللا رمحه الشافعي تويف

 أربع عن ه 314 رجب 21 اجلمعة يوم وذلك كثري ا، حترك أو ركب كلما الدم، من الكثري ينزف

 19.اجلزاء خري اإلسالم أمة عن وجزاه عليه، هللا فرمحة سنة، ومخسني

 

 

                                                           
69 http://islammemo.cc/zakera/methl-haza-elyawm/2009/07/22/85441.html, diakses pada 25 juli 

2017 pukul 06:44 
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اازباباازثازث

 ازبحثمنهجا

إن منهج البحث هو خطوة عامة اليت تساعد الباحث إلجراء الدراسة فيما يتعلق بالنوع البحث وهنج 

 البحث ومنهج مجع البيانات و منهج حتليل البيانات ومنهج حتقيق صحة البيانات.  

ا :اايستخدم الباحث يف تنافر املناقشة، املناهج التالية

انوعاازبحثا .أ

البحوث التجريبية، أي البحث الذي أجراه الباحثون مع وسيلة إلغراق هذا البحث من أنواع 

يف هذا البحث يعمل  71مباشرة يف اجملتمع الذي يهدف إىل معرفة مدى أعمال القانون داخل اجملتمع.

الباحث مباشرة يف اجملتمع يف قرية ملبوج كاليس باميكاسان. حيث باحث حبثا  عن معلومات فيما 

                                                           
70 Bahder Johan Nasution, metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mendar Maju, 2008, 2008), h. 

123 
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بنظرية  كضماهنا، مث اليت ستحلل  األرض الزراعية لية القرض الذهب بشروط يتعلق بكيفية العم

 املوجودة، خاصة يف منظور الفقه الشافعية. 

اهنجاازبحثا .ب

هو هنج "اإلجتماعي القانوين". ويستسعى البحث هبذا النهج إلعطاء  يستخدم هذا البحث

صل تلك املشكالت يعا. وال متكن أن تنفاحللول على املشكالت النائسة يف اجملتمع اليت حتتاج إليها سر 

جلنائي ومنها اجملال ا .باحلكم املنطبق ومن وجه جمال حكمه، تشتمل تلك املشكالت إىل اجملاالت

  70والشخصي والسياسي واإلداري والدويل.

وكان أداء هذا البحث كاحللول القانوين على سلوك اجملتمع يف امليدان، اليت حتتاج إىل منظور 

ملراد هنا احلكم اإلسالمي( لتقنني تلك السلوك. فاختار الباحث هنج اإلجتماعي القانوين  احلكم )ا

 كنهج البحث يف إقامة حبثه. 

اموقعاازبحثا .ت

الفقه الشافعية" سيعمل يف قرية  عند قرض الذهبلكضمان   األرض الزراعية البحث عن "

ملبوج كاليس باميكاسان. اختيار موقع يستند إىل النظر يف أن املشكلة املطروحة يف هذا البحث ميكن 

احلصول على جواب إذا قيام به يف القرية املعنية. حىت ميكن مواجهة مباشرة مع الكائن املطلوب 

 ويعمل البحث هناك. 

                                                           
71 Bahder Johan Nasution, metode Penelitian Hukum, h. 125-126    
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امصادضراازب اناتا .ث

 األساسية البيانات  .0

البيانات األساسية هي البيانات اليت مت اسرتدادها من املصدر األول، مع إغراق مباشرة يف موضوع 

 73مصدر البيانات املأخوذة مباشرة مع الباحث من قبل املقابالت والوثائق. .البحث مباشرة

 شروط ب البيانات األساسية يف هذا البحث هو شكل نتائج املقابلة حول عملية القرض الذهب

كضمنها. يف حني أن مقدم العرض أو املخرب هي املقرض واملقرتض. أمساء املخرب كما   األرض الزراعية

 يلي:

 ميمونة  .أ

 فائزة .ب

 مرياين .ج

 مستية .د

 سالما .ه

 مستية  .و

 البيانات الثانوية .3

                                                           
72 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rajawali Pers, 2006), 

h. 23 
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لثانوية، االبيانات الثانوية هي البيانات اليت مت مجعها وجتهيزها واملقدمة من الطرف اآلخر. البيانات 

بني أمور أخرى، تشمل الوثائق الرمسية والكتب والنتائج غري امللموسة للتقارير البحثية، وغري ذلك. 

ات الصلة مبوضوع ذ خاصة كتب الفقه الشافعي البيانات الثانوية يف هذه البحث هي الكتب األخرى

 هي: الكتب يف فقه الشافغي املستعملة يف هذا البحث املناقشة يف هذا البحث.

 األم 

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 املهذب يف فقة اإلمام الشافعي

 كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار

 تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب

 خاسيتان على شرح جالل الدين حممد على منهاج الطالبني

 هناية املطلب يف دراية املذهب

 اإلمام الشافعيالفقه املنهجي على مذهب 

 الوسيط يف املذهب

 الوجيز ىف فقه اإلمام الشافعي

امجعاازب اناتاطريقة .ج

 منهج مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث كما يلي:

 

 



51 
 

 

 مقابلة .4

املقابلة هي احلالة الدور بني القطاع اخلاص وجها لوجه )وجها لوجه(، أي عندما يكون أحد 

  72على إجابات املناسبة مبشكلة البحث للمجيبني. املقابلة طرح أسئلة هتدف إىل احلصول

كان الباحثة حتمل املقّرر فيه تصميم عن األسئلة اليت ستسأهلا للمقرض واملقرتض عن   

ابلة كضمنها يف املقابلة الشخصية. إذا ال يكون املق  األرض الزراعية العملية اإلقراض الذهب بشروط 

 ة متطورة تناسب مبجري احلوار. شكليا بل تكون األسئلة يف هذه املقابل

ألرض ا إجراء مقابالت ضد املقرتض و املقرض الذهب بشروط  ةيف هذه البحث كان الباحث

كضمانة، مث أدىل البيانات األولية مث جتهز مرة أخرى، وجنبا إىل جنب مع النظريات اليت    الزراعية

 موجود بالفعل. 

اازوثائق .0

أو متغري يف شكل مذكرة، ترانسكيب، الكتب، الصحف، الوثائق هي البيانات حول األشياء 

  74اجملالت، الصور، والنقوص، حماضر االجتماعات، وجداول األعمال، وغري ذلك.

)جملس  قريةلل البيانات امللف مثل الوثائق بعض مجع من الباحث متكن ،الرسالة هذه يف

 Monografi(، اخلريطة لقرية ملبونج و 3101اجملتمع و إدارة القرية باميكاسان  التمكني

Desa .   

                                                           
73 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82  
74 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 231 
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اَتل لاازب اناتااتقن ة .ح

وبعد خمتلف البيانات اليت مت مجعها، مث حتليل الباحثني باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. 

كضمان   يةاألرض الزراععن وهذا يعين أن الباحث هو حماولة لوصف البيانات اجملمعة، وهي البيانات 

 ملبونج  جاليس باميكاسان.  الفقه الشافعية يف قرية عند قرض الذهبل

يف حتليل البيانات، وحياول الباحث حل هذه املشكلة، وتثري املعلومات، واحلصول على بيانات 

 صحيحة، عن طريق حتليل البيانات اليت مت مجعها بنجاح. ويبدأ حتليل البيانات مع التحرير،

 والبيان كما يلي: ا.والتصنيفات، والتحقق والتحليل واالستنتاجات

 . حترير البيانات0

التحرير هو عملية البحث إىل الوراء َنو السجالت، وامللفات، املعلومات اليت مجعتها الباحث عن 

 أمال يف حتسني نوعية البيانات اليت يتم حتليلها. حتليل الباحث إرجاع البيانات اليت يتم 75البيانات.

 مجعها. هل البيانات احملصول يكفي أم ال، حىت يتم الحقا  ميكن إعداد البيانات فورا للعملية املقبلة. 

 . تصنيف البيانات3

تم هذا جلعله أسهل من الفئتني. ويحماولة لتصنيف إجابات املستجيبني وفقا لتلك األشياء يف كل 

ألرض ا يف هذه الدراسة وصف الباحثون منوذج أو طريقة عملية قرض الذهب بشروط  71لتحليل.

الذي عمله اجملتمع يف قرية ملبونج كاليس باميكاسان . أما بالنسبة للغرض من هذا التصنيف  الزراعية

                                                           
75 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 168  
76 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 168  
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حق يسهل مليدان، حيث هذا البحث يف وقت اللتوفري سهولة وفرة املواد اليت مت احلصول عليها يف ا

 .فهمها من قبل القراء

 . التحقق البيانات2

وعاد الباحثون التحقق من البيانات اليت يتم مجعها فعال ضد الواقع يف امليدان، للحصول على 

يف هذه احلالة يلقى الباحث مرة أخرى املخربين قد أجريت مقابالت مع تقدمي . 77صحة البيانات

واونكارا مت حتريرها ودراستها ومعاجلتها ملالحظة أوجه القصور واألخطاء حبيث ميكن التعرف نتائج 

 على فاليديتاسنيا فضال عن سهولة يف حتليل البيانات وتصنف. 

 . حتليل البيانات4

يف هذا  78.عمل الباحث يف أداء حبثه الذي ال بد أن يكون فيه الدقيق واجلهود التحليل هو

ملستخدمة هي التحليل الوصفي أي الباحث وصف وكشف البيانات من املقابالت التحليل حبوث ا

 املؤلفات املتعلقة بالبحوث ويتم فحص.-وحتليلها مث مع ليتريارور

 . استنتاج البيانات5

هو اختاذ اخلطوة األخرية من جتهيز هذه البيانات على االستنتاجات من البيانات اليت قد مت 

 79إجابة.جتهيزها للحصول على 

                                                           
77 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif dan R&D, h. 248. 
78 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 73 
79 Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 

89 
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ا

ا

اازباباازرابع

انتائجاازبحثاومناقشتها

تطب قايمل ةاشروطااألضر اازرضراي ةاكضماناقر اازذهبايفاقريةاملبونجامبنطقةاكاز سا .أ

 بام كاسان

 بام كاساناكاز سمبنطقةاااملبونجوصفاقريةا .4

 املوقعااجلغرايفااأ(

. إهنا قرية باميكاسانوهي تقع يف سواحل حمافظة  كاليسإحدى القرى مبنطقة   ملبونجقرية 

مشهورة بانتاج أمالح جيدة يف مادورا، حىت اهتمت وزارة حبرية ومصايد األمساك بإندونيسية اهتماما 

 81م سابقا. 3103و 3119هاّما بعد زيارهتا وزير حبري ومصايد األمساك بإندونيسية سنة 

                                                           
80 Tim Penyusun, Monografi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, 2014. 
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 183رجل و 181أسرة  منهم  411نسمة، يتكون من  0218كان فيها حوايل ويبلغ إمجال الس

اكاز سومن الغرب قرية اPontehومن اجلنوب قرية اPolaganحتدها من الشمال قرية  80امرأة.

 83ومن الشمال مضيق مادورا.

 جلغراف ةازةااب(اااحل

هكتارات. معظم أَنائها متلؤ ببيوت  254108قرية ساحلية تبلغ املساحة الكلية  ملبونجقرية 

هكتارات،  40السكان واملزرعات. يوجد الكثري فيها مزرعة رز وذرة وتبغ. وتبلغ مساحة مزرعة الرز 

 فئة يف ونجملبهكتارات. اعتبارا ببيانات طوبوغرافية كانت قرية  20ملزرعة الذرة هكتارتان ملزرعة التبغ 

 82.البحر سطح فوق مرتين االرتفاع اليت الساحلية األراضي من

إىل مومسني، موسم جاف وموسم ممطر. يشغل السكان نفسهم يف  ملبونجوينقسم الطقس يف 

كان أكثر مهنة عند السكان   84انتاج أمالح عند موسم جاف ويزرع يف مزرعتهم عند موسم ممطر.

ه أحد السكان يف املقابلة الشخصية توهذا كما شرح 85امرأة. 020رجل و 319هي زراع منهم 

 وبيانات القرية.   

 

 

                                                           
81 Tim Penyusun, Data Profil Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan dan Pemerintahan 

Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, h. 11 
82 Tim Penyusun, Data Profil Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan dan Pemerintahan 

Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, h. 1 
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ااحلازةااالجتماي ةاج(اا

 الدينية( 0

ويعتقدون  81.نسمة 0218املسلمني كلهم حىت يبلغ إمجاهلم حوايل  ملبونجتكون سكان قرية 

ويكونا املسجد  87على منهج أهل السنة واجلماعة إعتقادا قويا سوف يعيشون يف الرمحة واهلدوء.

 واملصلى مركز العبادة. 

 ( الرتبوية3

 :88ملبونجقرية  يف بويةيف الرتبية والتعليم. وهذا جدول مستوى الرت  يهتمون ملبونجكانت سكان قرية 

ابويةمستوىاازتا:ايناجلدولاازثا

اازعددااملهنةاازرقم

 نسمة 045 املستوى اإلبتدائي  .أ

 نسمة 75 املستوى الثانوي  .ب

 نسمة 028 العايلاملستوى   .ج

 نسمة 33 مستوى الدبلوم األول  .د

 نسمة 01 مستوى الدبلوم الثاين  .ه

 نسمة 39 مستوى الدبلوم الثالث  .و
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مستوى البكالوريوس واملاجسرت   .ز

 والدكتوراه
 نسمة 72

 

 ( الثقافية2

ثقافتها كثقافة وعاة سكان يف جزيرة مادورا، منها  ملبونجلكل مكان عادة وثقافة. لذا قرية 

Rokat saghara, kerapan sapi, sedekah bumi عادة اخلطبة، وليمة العرص والوالدة واحلاملة ،

 واخلنت وغريها.

ااالقتصاديةااحلازةد(اا

يف أيامهم يعملون يف البحر واملزرعة ويكسبون يف انتاج املوارد الزروعية  ملبونجكانت سكان قرية 

ا:89واملواشية والبحرية. وهذا جدول مهنة السكان

 مهنةاازسكان: زثاجلدولاازثا

اازعددااملهنةاازرقم

 نسمة 211 الزراع  .أ

 نسمة 092 الصياد  .ب

 نسمة 071 الفالح  .ج

 نسمة 31 البائع  .د

 نسمة 5 املريب  .ه
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 نسمة 05 موظفي احلكومة   .و

 نسمة 9 املوظف احلر   .ز

 نسمة 4 اجلند/الشرطي  .ح

 

 ام كاسانقريةاملبونجامبنطقةاكاز سابك ف ةايمل ةااألضر اازرضراي ةاكضمانازقر اازذهبايفا .0

 كاليسنطقة  مب ملبونجبني سكان قرية  األرض الزراعية جلمع املعلومات عن كيفية عملية رهن ال

قامت الباحثة باملقابلة الشخصية مع الرواهن واملرهتنني يف هذه القرية، وهؤالء ا،باميكاسانحمافظة 

 اآلتية:

الزراعة كليمها يف املستوى االبتدائي وتعمل يف أيامها  سنة لقد مت تع 51ميمونة، كان عمرها  .0

هب إىل أحد، الذ. تقول إهنا تقرض أربعة وثالثني غراما من وهي مرهتن يف رهن األرض الزراعية

ضمانا وحترثه وتأخذ كال من احلصاد عند فرتة احلصد مادام  وتطلبه أن جيعل األرض الزراعية

ئا من احلصاد. ولكن مل حيضر أحد الشاهدين من حكومة الراهن مل يتم قرضه، وهو لن ينال شي

كومة حل األرض الزراعيةالقرية عند العقد، وقام العقد باللسان ومل يقدم الراهن بشهادة ملكية 

القرية وهو ليس له من شيئ إال أن يكون مقرتضا فيزرعه. أما دوام القرض مل حيدَّد يف العقد، 

 91عارة.ع مل يشرتط يف عقد الرهن، ولكن يشرتط يف عقد اإلألهنم يعتقدون بأن حتديد وقت الدف

سنة لقد مت تعليمها يف املستوى االبتدائي وتعمل يف أيامها كالزراعة وهي  57فائزة، كان عمرها  .3

إىل أحد  ميال من الذهب 01غراما و 05. تقول إهنا تقرض األرض الزراعيةمرهتنة يف رهن 

                                                           
 (3101ديسمرب  02ميمونة، )مقابلة، 91 
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احلصاد  ضمانا، ألنه يأيت باملنفعة فتحرثه وتأخذ كال من عيةالراهن، وتطلبه أن جيعل األرض الزرا

عند فرتة احلصد مادام الراهن مل يتم قرضه ولن ينال شيئا من احلصاد. ولكن مل يقم العقد 

ضر أحد من ، ومل حياألرض الزراعيةبتحديد وقت الدفع، إذا مت الراهن قرضه إىل املرهتنة فله 

  ألرض الزراعيةاراهن بشهادة ملكية ألن مرهتنة مل هتتم بشيئ إال الشاهدين عند العقد ومل يقدم ال

 90كضمان يف الرهن فقط.

سنة لقد مت تعليمها يف املستوى االبتدائي وتعمل يف أيامها كالزراعة  53 هاسالما، كان عمر  .2

 . وهي تقول إن الراهن يأيت إىل بيتها لقرض شيئ من املالاألرض الزراعيةوهي مرهتنة يف رهن 

مانا، ض األرض الزراعيةغراما من الذهب إىل أحد أخيها كالراهن، وتطلبه أن جيعل  41فتقرضه 

يكون ضمانا جدار يف قرض ذهب كثري. ومل يقدم الراهن  األرض الزراعيةألهنا قد تتيقن بأن 

 93ومل حتدد وقت الدفع للراهن.بشهادة ملكية، ألن سالما مل هتتمها 

سنة لقد مت تعليمها يف املستوى الثانوي وهي الراهنة. وتقول إهنا ترهن  47 ها، كان عمر مريين .4

ليكون ضمانا يف الذهب املقروض، كما يشرتطها املرهتن وهو حيرثه مادامت  األرض الزراعية

 ورئس املال املخاطر. كان يفالراهنة مل تتم قرضها. والذهب املقروض ألداء حاجاهتا اليومية 

العقد، املرهتن مل حيدد وقت الدفع ومل بطلب من الراهنة شهادة ملكية، ألن مريين حتسب بأن 

  92شهادة ملكية مل تكون شرطا يف الرهن بني اجلريان، إال الرهن من البنوك أوإدارة الرهن.

                                                           
 (3101ديسمرب  02فائزة، )مقابلة، 90 
 (3107مارس  02سالمة، )مقابلة، 93 
 (3107مارس  02مرياين، )مقابلة، 92 
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يف أيامها   وتعمل. الراهني سنة لقد مت تعليمها يف املستوى الثانوي وه 47 هاكان عمر ،  مسطية .5

. ترهن مسطية أرضها ليكون ضمانا على قرض الذهب. والضمان يف شكل  األرض كالزراعة

الزراعية هو مطلوب باملقرض ألن إن مل يكن الضمان باألرض الزراعية سوف يكون صعبا يف 

الذهب  لنيل القرض ألنه قد يكون عادة يف هذه القرية. تكون القرض يف قرية ملبونج يف شك

مهما املقرض له نقود ولكن أقرض املقرض ذهبا ألن مثن الذهب مر مبرور الزمان أما النقود 

 94سوف ينخفض مثنه او قيمته.

كضماهنا يف قرية ملبونج كاليس   األرض الزراعية خلفية عملية القرض الذهب بشروطأ( 

  باميكاسان

أما الذى يتخلف به قرض الذهب بقرية ملبونج كاليس بامكاسان هو احتياج أحد الذى 

أن يعطيه  ريديقدر و يإىل من الذى  يقرضيضغط شديدا، حىت كان أسهل الطريق ليقطع به هو 

. بعد هيقدر يف سد حوائج الذى املقرضض يأتى إىل رت عندما كان املق يةالدين. بدأ هذا العمل

ض ال يضغط بأنه يريد أن رت غ إليه ما الذى حيتاجه. ىف احلقيقة، كان املقض يبلّ رت قإتيانه إليه فامل

 : ية. كما قالته مستللمقرتضذهبه  يقدم من املقرضىف شكل الذهب، ولكن معظم  يقرض

“oreng se penter mon bedeh se nginjemah pesse misallah butho 10 juta, tak 

kerah eberi’ pesse makeh andhi’ pesse, eberri’ emas, polanah kan emas riyah 

saben taon ongge arghenah, pas se nginjem ruah mon tak kelar nebbus aon 

taon, deddih mon ding la sangghup se nebbuseh pas bektoh jiyah emas la 

larang, pas hasel ka se andhi’ emas”95. 

 

                                                           
 (3101ديسمرب  02مسطية، )مقابلة، 94 
 (3107مارس  02مستية، )مقابلة، باميكاسان، 95 
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قدم ي، مثال هو حيتاج عشر ماليني، فال ميكن أن يأراد املقرتض أن يقرض النقود "كان املاهر إذا 
إليه النقود مهما كان عنده النقود، أعطى إليه الذهب، ألن مثن الذهب يرفع سنة بعد  املقرض

ض إذا مل يقدر عليه أن يدفع مدة سنوات، حىت يقدر أن يدفع حني ما مثن الذهب رت سنة. فاملق
 لك الذهب رحبا"اغاليا، فنال م

إدخار أمواهلم يف  للمقرتض، ألن معظم أهل القري ذهبه يقدم من املقرضإذا، معظم 

، ألن الذهب حني بيعه كان مرتفعا ونادرا أن ينخفض. واحلجة الثانية هي كما شكل الذهب

ب لك الذهذقد سبق بيانه أن مثن الذهب عدة سنوات اآلتية يرتفع دائما بالنسبة إىل السنة حني 

رض ال يشعر باخلاسر عند دفاع الدين ألن مثن الذهب يرتفع سنة بعد ي ستعار. حىت كان املق

 سنة.

حجج املرهتن يف إعطاء الشروط  األرض الزراعية كضمان قرض الذهب بقرية ملبونج كاليس (اب

ا.اباميكاسان

يس لبشروط األرض الزراعية كضمان القرض يف قرية ملبونج كا الذهب ضوقع عملية القر 

باميكاسان بني العاقدين، هو املقرض واملقرتض.  كان يف أول العقد ليس هناك الشاهدون إما 

نا على اطلب املقرض ىف هذا العقد ضم. ويكون العقد شفويا. فموظف القريةمن اجملتمع أو من 

 . أصبح العقد عقدا رهنافالدين 

 كاليس ةناحي ملبوع بقرية الدين كضمان األرض الزراعية بشرط الذهب دين عملية وقع

 ال ألن، لدينا عقد وهو األول عقد أداء. واملقرتض املقرض ومها اجلهتني بني بامكاسان مبديرية

 العقد هذا ىف املقرض طلب. شفهيا ويؤدى الثالث الشخص أو القرية موظف العقد هذا يوّرط
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 كان الرهن العقد هذا ىف املقابلة، أداء بعد. رهنا عقدا أصبح العقد كان حىت الدين على ضمنا

 هادة،الش بشكل ليس هنا واألرض املرهون، اي القرض كضمان األرض الزراعية طلب املرهتن

. لإلنتفاع هو رضالق كضمان األرض الزراعية  جعل يف القصد ألن مباشرة املرهتن هبا ينتفع ولكن

 عقد أن حيث اإلدارة، يف الرهن كانت إدا املرهون كا األرض شهادة إعطاء أن يفهمون وهم

 91.مباشرة الراعي األرض هو املرهون فيكون( اإلدارة ليس) اجملتمع أو اجلار على الرهن

إذا أعطى الراهن الشهادة أو الشيء اآلخر فحسب، فصعب على املرهتن أن يعري به ويشعر 

، ألن املرهونتفع ينيستطيع أن باخلاسر ألنه ال ينال شيئا من تلك املعاملة مبعىن أن املرهتن ال

تمكن فيكون املرهون يف يد املرهتن وينتفع املرهتن به إىل أن ينا احني تكون ضماألرض الزراعية 

كا سنة من عمرها ومهنتها فالح وهي   57. وهذا يناسب مبا قالته فائزة الراهن يف دفع دينه

 املرهتن: 

“Enggi, kauleh maenjem bereng dek oreng pas kauleh minta jaminan 

sabe, berengah nikah Emas, bereddeh 15Gram 100mili. kauleh dibik se 

ngelola, lakenah kauleh genekah se ngelola”97  
 

  05الذهب على وزن أنا قدمت الذهب للغري فأطلب األرض الزراعية كاالضمان، "نعم، 
 عملتها أنا مع زوجي"األرض الزراعية ميلى وتلك  011كيلوجرام 

 
ال بد من أرض وليس الشيء ذو قمة أخرى،  الضمان او املرهونعن ملاذا  عندما سألت الباحث

 أجابت:

                                                           
 (3107مارس  02)املقابلة،  مرياين،91 
 (3101ديسمرب  02فائزة، )املقابلة، 97 
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Gi Bunten, Manabi gun sertifikat kan tak hasil, kauleh kan terro hasil. Nah 

sabe genikah makle ekalakoh makle hasil.” 

 
صل، أريد أن أنال احلاصل. وتلك ليس فيها احلا مثال إن كانت الشهادة فحسب ال، ألن"

 عملته لنيل احلاصل منها" األرض الزراعية
 

سنة من عمرها ومهنتها فالح،  51مث املخربة الثانىة من جهة املرهتن أيضا هي ميمنة 

 أعطت البيان كما يلى:

“iyeh, engkok maenjem bereng bing, berengah riyah emas rakerah 34gram, 

satiyah Emas mode bing, paling 400e ebuh, jek din engkok jiyah emas 

ngodeh nak, Jaminan enah tana sabe bing.”98 

 
أربع مائة جرام، ومثن الذهب اآلن راخص ميكن  24يا بنت، وهو حول  الذهب قدم"نعم، أ

 /جرام، ألن ذهيب شباب، وضمانه املزرعة"آالف
 

لوب كالضمان البد من أرض وليس الشيء ذو حني سألت الباحثة عن ملاذا الشيء املط

 قمة أخرى، أجابت:

“tak bisah nak, jek jiyah pole tana parcaton dheri pemerintah benni andien 

dibik” 
 وليس لنفسه" القرية حلكومةاملرهون  "ال تستطيع يا بنت، ألن األرض

بيان  وال ،املرهتن كاسنة من عمرها ومهنتها فالح، وهي أيضا   54املخربة الثالثة هي سلمة 

 كما يلى:

“dek adek’en yeh ruah nginjemah emas nak 40.900 gram 22 karat, se 

epagedih sabe, polanah mon tak sabe tadhek se maenjem nak. sabenah jiyah 

sabe papadien bik pabekoan, dek ade’en bedeh hasillah gen pettong sak, keng 

pas olle berempa taon bedeh mantonah entar ka engkok kol sapola malem 

                                                           
 (3101ديسمرب  02ميمونة )املقابلة، 98 
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ruah ngucak jek sabe se epaghedih ruah benni sabenah dibik, sabenah oreng 

keng ekalakoh jiyah. engkok gun neremah hasil dukaleh nak, marenah jiyah 

ekalak pola bik oreng se andhik sabe”99 

 
املزرعة. ألن إن   هيقرياط، واملرهون  33جرام  41911الذهب  يقرضأراد أن  كان الراهن"

هي ة األرض الزراعيمل يوجد الذى يعريه. ىف العادة، كانت  األرض الزراعيةليس  املرهون كان
أعباء، ولكن بعد عدة سنوات جاء  7زرع فيها األرز والتبغ. كان احلاصل ىف أول مرة قدر الىت ت  

، للراهنس املرهونة لياألرض الزراعية خنت الراهن إىل بييت حول الساعة العاشرة ليال قال بأن 
ولكن مزرعة الذى ي دار إليه. نلت احلاصل مرتني فحسب، وبعد ذلك تؤخذ مرة أخرى مع 

 زرعة"الذى له امل
 

من جهة املرهتن الذى حصلتها الباحثة فوجدت احلجة عن ملا كانت  من بيان املخربين

ان حىت إن كاملرهتن اليريد أن خيسر الذهب وهو ألن  قرضكضمان   األرض الزراعية مشروطا

 حنياألرض  نتفاعوينال احلاصل من إ ينتفعأن  يسنطيعاملرهتن هو األرض الزراعية فنه اضم

و ألن ه القرضكضمان األرض الزراعية  الراهن اليقدر على قضاء دينه، وألن الغرض من إثبات 

 يؤخذ منها املنفعة.

، للراهنيس ل األرض الزراعية املرهونة(، كانت الذى وقع هبذه القرية )ملبونجعملية الرهن 

ألرض الزراعية اأن . كبيان سلمة حيث وهذا يستطيع أن يضر املرهتن والشهادة ال ميسكه الراهن،

املرهونة ة األرض الزراعي الراهن دينه ألن مرهونا أخذها صاحب األرض قبل أن يقضيالىت تصبح 

ىل ال يستأذن الراهن من قبل إاألرض الزراعية ليس من عند الراهن نفسه، وعندما ت رهن تلك 

ىل إحدى الذهب إالراهن، قالت أهنا يستعري  اصاحب األرض. وهذا يؤكد أيضا ببيان مرياىن ك

                                                           
 (3107مارس  02سالمة، )املقابلة، 99 
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يس الىت أعطتها مرياىن لاألرض الزراعية ، ولكن األرض الزراعيةجارها، مع شرط أن املرهون هو 

 011من عندها ولكن األرض الىت أعارها احلكومة ىف عدة أوقات.

 ذا كانإال ينفيد املرهتن يف هذه العملية الرهن بقرية ملبونج كالس باميكاسان مزاد، مبعىن 

أن يقضي الراهن  األرض الزراعية إىلتلك  وينتفع املرهتن سيدير فادينه   ر يف قضاءيقد الراهن مل

راهن أن حىت ال يستطيع ال عدة سنواتدينه. ومل يكن يف هذه العملية موعد للدفع مهما كان 

  010مزرعته مدة مل يقدر هو أن يقضى دينه.يزرع 

ومن املقابلة أيضا ي عرف أن فهم جمتمع قرية ملبوع على أمهية الشهادة كدليل امللك ىف حد 

كالضمان مباشرة بغري أن يهتم على رسالة امللك الىت كانت األرض الزراعية   جيعلاألدىن حىت 

ندما ع قد تكون مرهونةنفسها. حىت، يتهمون أن الشهادة األرض الزراعية أفضل من تلك 

ان أو نا عندما يقرضون إىل اجلري ات صبح ضماألرض الزراعية  البنك فحسب، وأما يقرضون إىل

 013اجملتمع، حىت ذلك األرض ت صبح ضمنا على عدة كفالة الدين.

ونجاافقهاازشافعيادضراسةايفاقريةاملبايندهبانااألضر اازرضراي ةاكضمانازقر اازذَتل لاي .ب

اكاز سابام كاسان

عملية القرض يف قرية ملبونح كالس باميكاسان أن قصد نالت الباحث اخلرب من املخرب عن 

( ض الزراعيةاألر اجملتمع يف القرض هو ملساعدة الغري يف سّد حوائجهم ولكنهم يطلبون الضمان )

                                                           
 (3107مارس  02مرياين، )املقابلة، 011
 (3101ديسمرب  02ميمونة )املقابلة، 010
 (3107مارس  02مرياين، )املقابلة، 013
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ألرض ا  شرطا بأن جيعل عقد الرهن. ولكن يف هذا العقد يشرط املرهتن للتوثيق فيكون العقد املستعملة

كليف حىت يظهر من هذه العملية هناك الت ألرضليستفيد املرهتن اكضمان القرض الذهب   الزراعية

 للراهن أو املقرتض. 

مل  كضمان القرض ألن حني  األرض الزراعية إعطاء الشرط للراهن بأن جيعل  هوالتكليف هنا 

يقدر الراهن يف وفاء الدين فصار الضمان يف يد املرهتن ويستفيده، وحني الضمان يف يد املرهتن 

كلها للمرهتن مل تنال الراهن شيئا منه. فال ي عرف أخري هذا القبض ألن ليس هناك املوعد   فاحلاصل

حيت إذا طال الوقت الراهن يف وفاء دينه فطال املرهون )األرض الزراعية( يف يد املرهتن وينتفع  للدفع.

امال ال نقص ولو ك  املرهتن هبا. والراهن ال ينال شيئا من إنتاج الفالحة بل ثبت الراهن يف دفع دينه

قليال مهما قدنال املرهتن احلاصل من األرض املرهونة ألن إنتاج الفالحة مل يكن حسبانا يف تسديد 

 الدين. 

 لتلك أن اكم بوجودها، إال يقوم وال يوجد ال العقود، من كغريه أركانا الرهن لعقد أن سبق مما علمنا

 الرهن عقد أركانو  بتوفرها، إال شرعا   املعتربة آثاره عليه ترتّتب وال العقد يصحّ  ال شروطا ، األركان

  012:هي

 .واملرهتن الراهن ومها العقد، هذا بإنشاء يقومان اللذان ومها العاقدان، .0

ي ن عن يصدر الذي الكالم أي الصيغة، .3  .العقد هذا إنشاء على ليدل العاقِّد 

 .لمرهتنل الراهن ذّمة يف يكون والذي العقد، هذا سبب هو الذي ،أو املرهون به الدَّي ن .2

                                                           
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 113   005، ص. الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيم صطفى اخلِّن 
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 .بّدي نه وثيقة املرهتن لدى توضع اليت العني وهو املرهون، .4

كان عملية القرض اليت جتري يف قرية ملبونج كالس باميكاسان قد يكون كامال من جهة 

أركان الرهن ألن قد تكاملت األركان مثل الصيغة، العاقدين، املرهون واملرهون به. ولكن العملية يف 

 ملبونج كالس باميكاسان مل يتم كامال من جهة الشروط.قرية 

العاقدان أى الراهن واملرهتن هو ركن األول من أربعة أركان الرهن، كتب الشيخ مشس الدين 

أن يكونا من أهلية التربع  بن حممد الكاتب الشربين يف كتاب مغين احملتاج أن شرط العاقدين هي

نرى يف عملية الرهن بقرية ملبونج قد يكون صحيحا  014جملنون.مطلق التصرف فال يرهن املال الصيب وا

  .ألن العاقدان إما الراهن او املرهتن قد يكون من أهل التربع و ليس من الصيب أو اجملنون

ركن الرهن الثاين هي الصيغة، عند مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب يف كتاب مغين احملتاج، 

  إىل ثالثة أقسام، أوال، الشرط الصحيح، إن شرط فيه أي الرهن )مقتضاه الرهن دقتنقسم الشروط يف ع

كتقدم املرهتن به( أي املرهون عند تزاحم الغرماء ليستويف منه دينه، أو  شرط فيه مصلحة للعقد  

 الرقيق ليأك ال كأن فيه غرض ال ما أو، ، ال يبطل بل يلغو الشرط ويصح العقدثانيا .كاإلشهاد

 يضر ما رطش وإنثالثا،  .األخري الشرط ولغا كالبيع الثالثة األقسام يف( العقد حص) كذا املرهون

 يبيعه ال أو ملثلا مثن من بأكثر أو شهر بعد إال يبيعه ال أن كشرط الراهن به ينتفع مل وإن املرهتن،

 وإن) نهم بالغرض الشرط إلخالل عقده أي( الرهن بطل) به يقدم ال أو مضمونا يكون أو احملل عند

                                                           
   011ص.  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  112 
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، زوائد( كشرط الراهن وضر املرهتن،) الشرط( نفع ف ع تِّهِّ  أ و   ال م ر ه ونِّ . وكذا الشَّر ط   ب ط ل   لِّل م ر هت ِّنِّ  م ن  

  015يبطل الرهن يف األظهر مللفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الذي يضر املرهتن.

نعرف من ذلك البيان يف كتاب مغين احملتاج إن نناسبه بعملية الرهن بقرية ملبونج كالس  

باميكاسان أن العملية القرض فيها يذل على أن املرهتن يشرط شرطا للراهن بأن جيغل األرض الزراعية  

 مل نّ كضمان القرض وتكون املنفعة منها للمرهتن حني مل يقدر الراهن يف دفع دينه و نعرف أيضا أ

يكن يف الرهن موعدا للدفع ألن ال يقّرر املرهتن عنه، وكذالك املرهتن ال يبني عن احلساب أو القسط 

يف انتفاعها و املنافع املرهون مل تكن موجودا عند العقد. إذا نرى من تلك العملية أن الشرط جعل 

الباطل  ا يدل على الشرطاألرض الزراعية كضمان القرض وانتفاعها يكون مشروطا يف أول العقد. وهذ

او الفاسد ألنه معدومة و جمهولة. ال سيما شروط األرض الزراعية هنا بقصد اإلنتفاع مع املرهتن حني 

مل يقدر الراهن يف دفع دينه و يثبت املرهون يف يد املرهتن طول السنة. جبانب الراهن ال ينال شيئا من 

لدين من الراهن امال إىل املرهتن. حيت ينال املرهتن دفع انتائج املزرعة فيجب الراهن أيضا يف دفع دينه ك

 ينال أيضا من نتائج املزرعة. 

ركن الرهن الثالث هو املرهون، وشروط املرهون هو أن يكون عينا فال يصح رهن املنفعة ألن  

وط إذا نرى من هذه الشر  011املنفعة تتلف مبرور الزمن. وشرط الثاين هو أن يكون العني قابال للبيع.

قد كانت العملية بقرية ملبونج كالس باميكاسان مناسبا هبا، ألن املرهون فيها هي األرض الزراعية 

                                                           
 011معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين،  مغين احملتاج إىل معرفةمشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  015 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشر جبي، 116   008، ص. الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيم صطفى اخلِّن 
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وكانت األرض الزراعية هي عينا هلا قيمة وم نتج و م ثمر إذا ي زرع النبات حىت إذا باع تلك األرض 

 راهن يف دفعه.ال يقدر ال سوف ت نال القيمة والثمن العايل منها و يستطيع أن يدفع الدين هبا إذا كان

ال جيوز رهن مال الغري بغري إذنه ألنه ال يقدر على تسليمه وال على إذا نرى من جهة امللك، 

ي الشَّافِّعِّي ف إِّن 017.بيعه يف الدين فلم جيز رهنه كالطري الطائر والعبد اآلبق  أ نه لىع ن ص ع نه   هللا ر ضِّ

ت  ع ار رهن ل و ن ص حَّ  ال م عري بِّإِّذن ال م س  ولكن املرهون )األرض الزراعية( يف قرية ملبونج كاليس  018.الرَّه 

وال لغري ا باميكاسان هنا ليس ملك الراهن أو مل يكون الراهن مالكا للعني املرهونة بل املرهون مال

يعرف املالك أن أرضه قد يكون مرهونا، ألن الراهن ال يستأدن إىل مالك األرض. فكانت املرهون يف 

 وال تسليمه، لىع يقدر وال بيعه، يصح ال ألنهالرهن بقرية ملبونج كالس باميكاسان ال جيوز  عملية

 رهنه.  جيز فلم الدين، يف بيعه على

ركن الرهن األخري هو املرهون به، ويشرتط فيه أوال، أن يكون دينا ألن مقصود الرهن استيفاء  

املرهون به من قيمة املرهون ومثنه عند تعدر الوفاء، وهذا ممكن يف الدين. ثانيا، أن يكون الدين ثابتا 

انت مناسبة هذه قد كيف ذمة الراهن للمرهتن. ثالثا، أن يكون الدين معلوما للعاقدين قدرا وصفة.  و 

 بعملية اليت جيري يف قرية ملبونج كالس باميكاسان. 

إذا، من هذه العناصر املذكورة أن ننفيذ الشروط األرض الزراعية كضمان القرض الذهب يف  

قرية ملبوج كاليس باميكاسان هو من شرط الفاسد، ألن ذلك الشرط مشروطا يف األول مع العقد 

                                                           
 311املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، اجلزء الثالث، ص. اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 017 
 470الوسيط يف املذهب، ص. حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، 018 
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لعقد إذ مقتضى العقد التوثيق ال استباحة املنفعة.كذالك هو شرط فيه وذلك شرط خيالف مقتضى ا

منفعة ألحد املتعاقدين وإضرار اآلخر ألن فيه منفعة للمرهتن وإضرار مبصلحة الراهن وهذا مل ي عرف 

 دوامه إىل أن يتمكن الراهن وفاء دينه.  

(: - ت  ع اىل   َّللَّ  ا ر محِّ ه   - افِّعِّيُّ الشَّ  ق ال  )هذا مناسب مبا قال اإلمام الشافعي يف كتابه األم   

ي   - ه ر ي  ر ة   أ يبِّ  ع ن   ي  ر و ى ن  » - ع ن ه   ت  ع اىل   اَّللَّ   ر ضِّ  أن إال فيه جيوز ال وهذا ، «وب  و حم  ل   م ر ك وب   الرَّه 

 والرقبة الرقبة ملك من واحللب الركوب ميلك إمنا ألنه للمرهتن؛ ال الراهن ملالكه واحللب الركوب يكون

 الدار، سكىنف ذلك غري أو دارا أو عبدا الرجل الرجل رهن وإذا .واحللب الركوب هي اليت املنفعة غري

 املرهتن شرط فإن .شيء منها للمرهتن ليس للراهن الرهن منافع وكذلك للراهن، وخدمته العبد وإجارة

 أو انتك ما الرهن منفعة من شيئا أو الرهن منفعة أو العبد خدمة أو الدار سكىن له أن الراهن على

 إىلوكتب يف كتاب مغين املختاج  019.باطل فالشرط غريه أو حيوانا أو دارا كانت الرهن أي من

و يف كتاب الفقه املنهجي على مذهب إمام الشافعي األظهر أنه مىت فسد  املنهاج ألفاظ معاين معرفة

  001الشرط فسد العقد يعين أنه يفسد بفساد الشرط.

                                                           
 055ص.  (، 0951، )مصر: مصطفى البايب احلليب، األمالشافعي،  حممد بن إدريس019 
، الدكتور م صطفى الب غا، علي ، 011مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اجلزء الثاين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  أنظر: 001  م صطفى اخلِّن 

 038الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ص. الّشر جبي، 
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اازبابااخلامس
اازنتائجاوازتوص ات

 ازنتائج .أ
لباحث البحث. خلص ا هذا إعداد يف املشكالت إلجابة لهااملناقشة ك ةالباحث توبعد ان وصف

فقه الشافعي دراسة يف قرية ملبونج كالس عند القرض الذهب لكضمان   عن األرض الزراعية

 باميكاسان. 

 فاداست حيث للقرض، كضمان شروطا (األرض الزراعية) األرض جبعل اإلقراض عملية جرت .0

 العملية هذه مثل يف يكن ومل دينه، دفع من املقرتض يتمكن أن إىل األرض الزراعية من املقرض

األرض  ردّ ل الوقت فطال للدفع الوقت طال كلما حىت للدفع املوعد تعيني الذهب قروض من

 الراهن بني ائجالنت تقسيم أيضا يكن ملو  املرهتن يد يف األرض الزراعية حني و للراهن الزراعية

 .ألن كلها للمرهتن من النتائج واملرهتن
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رية ملبونج  ة يف قفقه الشافعي دراس عندقرض الذهب لكضمان   كانت عملية عن األرض الزراعية .3

األركان مثل الصيغة، يكون كامال من جهة أركان الرهن ألن قد تكاملت كالس باميكاسان 

 ولكن العملية يف قرية ملبونج كالس باميكاسان مل يتم كامال من العاقدين، املرهون واملرهون به.

ألن تعيني شروط األرض الزراعية كضمان القرض الذهب لإلنتفاع مع املرهتن  جهة الشروط.

ن و يضر د العاقديوهذا مشروطا يف أول العقد فيكون الشرط من الشرط الفاسد ألن ينتفع ألح

اآلخر. ال سيما هذه العملية ال يعرف دوامه ألن مل يكن هناك موعد للدفع ومل يبني عن قسط 

الزراعي. وهذا يدل على الشرط الباطل او الفاسد ألنه معدومة و جمهولة. ووكان يف كتاب مغين 

ام الشافعي ب إمو يف كتاب الفقه املنهجي على مذه املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىلاملختاج 

األظهر أنه مىت فسد الشرط فسد العقد يعين أنه يفسد بفساد الشرط. واملرهون )األرض الزراعية( 

يف قرية ملبونج كاليس باميكاسان هنا ليس ملك الراهن أو مل يكون الراهن مالكا للعني املرهونة 

ىل الراهن ال يستأدن إ وال يعرف املالك أن أرضه قد يكون مرهونا، ألنالغري  بل املرهون مال

 ال نهألمالك األرض. فكانت املرهون يف عملية الرهن بقرية ملبونج كالس باميكاسان ال جيوز 

 رهنه. جيز فلم الدين، يف بيعه على وال تسليمه، على يقدر وال بيعه، يصح

 ازتوص ات .ب

 كضمان قرض الذهب  إلكمال هذا البحث ألقى الباحث التوصيات عن شروط األرض الزراعية

  يف منظور فقه الشافعي دراسة يف قرية ملبونج كالس باميكاسان.

 هناك انك إذابأن يكون حدرا يف املعاملة ألن  ملبونج كالس باميكاسانللمجتمع يف قرية  .0

 فيكون عملية الرهن ضررا للراهن أو للمرهتن. العقدأول  يف خطأ
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 مباشر غري لبشك ولكن تساعد أن يبدويف اإلقراض ألن  انتقائية أكثر كوني أنللراهن، بأن  .3

أحد من العاقدين إما الراهن أو املرهتن و أن يكون حدرا يف اختيار العملية  يضر سوف أنه

 املناسبة بشريعة اإلسالم أم ال. 

للمرهتن، بأن حيافظ نفس التعاون للمحتاجني هلل تعاىل ال ألجل العناصر التجارية لنيل الربح   .2

 وأن حيادر يف إعطاء اإلقراض. 

 ، يرجى من هذا البحث يستطيع أن يأخد صور اجملتمع يف املعاملاة حىتللباحث يف املستقبل .4

 إذا كان أراد أن يبحث مرة أخرى فيكون البث منفعة للمجتمع. 
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ااملراجع

اكتباازعرب ةاز

 القرآن الكرمي

 احلديث النبوية

 جلزء السادس،اهناية املطلب يف دراية املذهب، ابن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، عبد امللك. 
 3117جدة: دهر املنهاج، 

 0997الم، الس القاهرة: دار اجمللد الثالثالوسيط يف املذهب، ابن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، 

ية، دون رياض: بيت األفكار الدول سنن ابن ماجة،ابن يزيد ابن ماجة القزويين، أبو عبد هللا. حممد. 
 السنة

 0951ابن إدريس الشافعي، حممد،  األم، مصر: مصطفى البايب احلليب، 

 الثالثزء ، اجلاملهذب يف فقة اإلمام الشافعيإبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، أبو اسحاق. 
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 وزاضرةاازشؤوناازدين ة
موالناامازكاإبراه مااإلسالم ةااحلكوم ةاماالنججامعةا  

 كل ةاازشريعةاشعبةااحلكمااإلقتصاديااإلسالمي
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VALIDASI WAWANCARA 

 

Nama  : Hj. Faizah 

Jabatan : Pihah Murtahin  

Tanggal : 13 Desember 2016 

Waktu  : 15.00-16.30  

Tempat : Kediaman Hj. Faizah 

 

A : Assalamualaikum  

B: Waalaikumsalam 

 A: Tak langkong Ibu, nikah terkait tugas dheri kampus, bedeh parlonah dek 

sampiyan, terro atanyaah. 

B: Ennggi Atanyaah Ponapa? 

A: Sabeluma, kauleh terro kenalah dek sampiyan gelluh gi, Asmanah sampeyan 

Paserah? 

B: Enggi, Kauleh Hj. Faizah.  

A: oh enggi Mi, Saponapah omorah panjenengan Mi? 

B: Omor kuleh 57 taon.  

A: oh enggi, Samangken kesibuknah sampean napah Mi?  

B: Tadek kesibukan napah, gun ngurus rumah tangga, tapeh keluarga kauleh 

atanih, atanih padi, manabi nemor Moje.  

A: enggi Mi, Kaluleh terro atanyaah, Kauleh olle info manabi sampeyan toman 

maenjem bereng dek oreng gi? 

B: Enggi, kauleh maenjem bereng dek oreng pas kauleh minta jaminan sabe.  

A : Mon olle oning, bereng napah se epaenjem mi? 

B: berengah nikah Emas, bereddeh 15Gram 100mili.  

A: Enggi enggi Mi, Terus sabenah genekah paserah se ngelola Mi?  

B: Gi kauleh dibik se ngelola, lakenah kauleh genekah se ngelola.   



 

 

A: oh enggi Mi, lakar koduh sabe gi? Anapah manabi bereng laen, akadih 

sertifikat tananah otabeh bereng laen Mi?  

B: Gi Bunten, Manabi gun sertifikat kan tak hasil, kauleh kan terro hasil. Nah 

sabe genikah makle ekalakoh makle hasil.  

A : Oh Enggi mi, Manabi ekelola, hasil sataon biasanah olle sanapah?  

B: enggi jek ginikah taonan, manabi hasil sataon gi du gintal, otabeh du gintal 

satenga deknekah, jek ben taonnah tak padeh jek hasil sanapah.  

A: Manabi musim bekoh tek etamenih bekoh Mi?  

B: bunten tak etamenih, polanah toman etamenih keng tak hasil polanah tak pajuh 

bekonah, deddi tak etamenih pole polanah rogi.  

A: Oh enggi Mi, enjeman genikah sanapah taon mi? 

Pihak: Loh bunten tak ebektoeh, manabi bisa majer epabelih sareng kuleh 

sabenah.  

A: oh ka’dinto mi, enggi pon sakalangkong Mi, Tak langkong aganggu bektoh 

istirahat sampean.  

B: Enggi tak napah..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamekasan, 13 Desember 2016 

   Mengetahui 

Pihak Murtahin 

 
 
 

 Hj. FAIZAH 



 

 

VALIDASI WAWANCARA 

 

Nama  : Maimunah 

Jabatan : Pihah Murtahin  

Tanggal : 13 Desember 2016 

Waktu  : 13.00 – 14.00 

Tempat : Kediaman Ibu Maimunah 

A: Assalamualaikum,  

B: Waalaikumsalam 

A: Tak langkok bu, kauleh bedeh parlonah dhek panjenengan 

B: Oh Enggi, bedeh Napah? 

A: Ka’dinto bedeh tugas dheri Kampus, kauleh terro atanyaah dek sampean. 

Minta bektonah sakejje enggi.. Sabelumah kauleh terro oningah asmanah 

panjenengan se lengkap,? 

B: oh,,Maimunah. 

A: enggi bu Maimunah, omor sampeyan samangken sanapah? 

B: Oo sanapah gi, sabek 50 beih la bing, kloppaeh jek la toah.  

A: Enggi bu, samangken sibuk napah bennarenah ?? 

B: atanih bing 

A: enggi kakdintoh bu, kauleh terro atanyaah dek sampean, sampean toman 

maenjem bereng dek oreng laen akadih emas? 

B: iyeh, maenjem bereng bing, berengah riyah emas rakerah 34gram  

A: Biasanah per 1 gram sanapah argenah gi? 

B: satiyah Emas mode bing, paling 400e ebuh, jek din engkok jiyah emas ngodeh 

nak.  

A: Oh Enggi, nginjem emas ka’dintoh bedeh jaminanah gi bu? 

B: Iyeh bing, tanah. Tanag sabe roah.  

A : Oh Tanah, terus tananah kakdhinto paserah se ngangguy bu? 

B: iyeh engkok bing,  



 

 

A: Biasanah tananah hasil sanapah ben taonah bu? 

B: Iyeh jek reng tananah tak toman etamennih bekoh bing, gun padi. Polanah gun 

mon namberek jiyah atamenih, mon nemor enjek tak hasil apah. Biasanah rakerah 

du Gintal nak.  

A: oh enggi enggi bu, lakar mintah tanah gi sampeyan?  

B: Iyeh nak lakar tanah (Sawah). 

A: Manabi sertifikat tak kenging bu? Otabeh bereng se laen.  

B: tak bisah nak, jek jiyah pole tana parcaton dr pemerintah benni andien dibik.  

A: Ohh, deddi genikah tanah subsidi enggi?  

B: iyeh nak.  

A: Sampeyan aberrik bektoh dhe’ se nginjem kangguy mabeling berengah 

genikah?  

B: Njek nak, jiyah bileeh beih, mon la bisah nebus yeh epabelih tananah.  

A: oh saka’dhinto gi bu, enggi pon bu, cokop. Sakalangkong gi… 

B: oh mareh la? Iyeh la bing,,, 

 

 

 

 

 

 

 

Pamekasan, 13 Desember 2016 

Mengetahui, 

Pihak Murtahin 

 

 

MAIMUNAH 



 

 

VALIDASI WAWANCARA 

 

Nama  : Slama 

Jabatan : Pihah Murtahin  

Tanggal : 13 Maret 2017 

Waktu  : 19.00 – 20.03 

Tempat : Kediaman Ibu Slama 

 

A.  Assalamualaikum,  

B: Waalaikumsalam  

A: Tak langkong bu mon aganggu bhektonah, kauleh bedeh tugas dhari kampus, 

terro atanyaah dek panjenenengan.  

B. Iyeh Nak tak rapah, atanyaah apa?  

A: enggi, tak langkong sabelummah omor sampeyan samangken sanapah? 

B: Bedeh mon 50 la nak, 52 pola.  

A: oh Enggi, tak langkong sampeyan toman maenjem bereng dhe’ oreng gi? 

B. Oiyeh Nak, Emas ruah 

A. Kadi ponapah dhek ade’en se pas maenjem bu? 

B: dek adek’en yeh ruah nginjemah emas nak 40.900 gram 22 karat, se epagedih 

sabe papadien bik pabekoan 

A: Lakar kodhu sabe enggi? 

B: Iyeh nak, mon tak sabe tak eberr’ nginjem jek 

A: Oh dek nikah, terus kadhiponapah pole? 

B: Iyeh engkok la partajeh ka jiyah polanah gik tretan dibik, deddi engkok tak 

pateh rus urusen ka sabenah jiyah 

A: Trus keng pas olle berempa taon bedeh mantonah entar ka engkok kol sapola 

malem ruah ngucak jek sabe se epaghedih ruah benni sabenah dibik, sabenah 

oreng keng ekalakoh jiyah. 

B: O deddi sabe genkah benni andi’en oreng se magedhi? 



 

 

A: Iyeh Nak, andi’en Hj. Mudani 

B. Oh egghi, ka’dhinto alasan nginjem bereng gebey napah bu? 

A: Gebeyyeh biayanah anak.en asakolah caen nak 

B: Oh biaya sakolah ghi, Ka’dhinto biasanah hasilah tananah sekitar sanapah mon 

ampon panen bu? 

A: dek ade’en bedeh hasillah pettong sak, keng pas olle berempa taon bedeh 

mantonah entar ka engkok jiyah pas ade’ nak, engkok gun neremah hasil dukaleh 

nak, marenah jiyah ekalak pola bik oreng se andhik sabe 

A: Oh sampeyan tak aberri’ jangka waktu pembayaran bu? 

B: Ade’ nak, jek sampe’ satiyah gitak lonas keng yak gun majer 20gram. Pas ade’ 

pole jiyah mangkad ka bere’. Iyeh tade’ tang bereng la Nak. 

A: Oh de’nikah enggi, Enggi ampon cokop, sakalangkong ampon aberri’ bektoh 

dhe’ kauleh kangguy wawancara.  

B: Oh Iyehla Nak,,, 

A: sakalangkong bu, Assalamualaikum 

B: Waalaikumsalam.  

 

 

 

 

 

 

Pamekasan, 13 Maret 2017 

Mengetahui, 

Pihak Murtahin 
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VALIDASI WAWANCARA 

 

Nama  : Maryani 

Jabatan : Pihah Rahin 

Tanggal : 13 Maret 2017 

Waktu  : 12.00-13.00 

Tempat : Kediaman Asmoji 

A.  Assalamualaikum,  

B: Waalaikumsalam  

A: Kadinapah Kaberreh Nyah? 

B: Alhamdulillah, sehat bing 

A: Tak langkong mintaah bektonah nyah, terro nyak tanyaah terkait penelitian 

kuleh dheri kampus. 

B: Oh iyeh la tak rapah, dekremmah?? 

A: Eehehe, Enggi Nyah nikah terro atanyaah tentang gadai, sampeyan toman 

magedhi sabe enggi?? 

B: o,,jiyah, iyeh engkok magedhi sabe, wah ka reng laok ruah.  

A: Oh enggim sampeyan nginenjem napah nyah? obeng? 

B: Njek engkok nginjem bhereng bing benni pesse 

A: o bereng ghi,, bhereng akadhi panapah?? 

B: Emas  

A: oh emas keng jaminan panikah ngangguy sabe ghi?  

B: Iyehh,, mon benni sabhe mlarat se eberriknah nginjem, mon sabe kan nyaman 

polanah kenning angguy ruah. 

A: Panikah sabe lakar koduh? 

B: Iyeh dekremmah yeh lakar la sabe bing, keng engkok tak maghedhi tang sabhe 

dibik, sabhe ollenah enjeman ruah.  

A: E,, deknikah ghi.. Sabenah ka’dhintoh pas eangguy se maenjem? 

B: Iyeh bing, sampe engkok lonas otangah 



 

 

A: Manabi ampon panen sampeyan meloh? 

B: Iyeh njek, engkok tak taoh apah jek la, mon la engkok lonas yeh epabelih la,,, 

A: oh saka’dhinto,,, 

B: Iyeh bing 

A: Enggi ampon buk, cokop, sakalangkong sebenyak buk 

B: Iyeh depadeh.  
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