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السائل هو ثابت بن عبدهللا، وهذا احلديث الشريف تقدم شرح معانيه فيما تقدم وسبق من 
 -وهو اشرتاط التماثل  -حاديث، وهو يدل على وجوب التماثل، وبينا أنه إذا انعدم هذا الشرط األ

يف الربويات اليت يشرتط فيها التماثل عند احتاد الصنف: فإنه يقع ربا الفضل، وبينا النصو  الواردة 
 .-إن شاء هللا تعاىل  -، وفصلنا يف هذه املسائل مبا فيه الكفاية Uعن رسول هللا 

عن الفضة بالفضة، والذهب  Uقال: هنى رسول هللا  Wعن أيب بكرة  - 926] 
بالذهب، إال سواء بسواء. وأمرنا أن نشرتي الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشرتي الذهب 

 بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا مسعت [.
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 ] باب الرهن وغريه [

أن  -رمحه هللا  -هذا الباب قصد املصنف  ] باب الرهن وغريه [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
 واليت دلت على مشروعية الرهن وبينت بعض مسائله وأحكامه. Uيبني فيه أحاديث رسول هللا 

باب  ] باب الرهن [أي: من أبواب املعامالت اليت ذكرها تباعًا لباب الرهن. و ] وغريه [وقوله: 
ديون ناسب أن يذكره بعد الربا الذي يقع يف أحد متعلق بالديون وتوثيق الديون، ونظرًا لتعلقه بال

، فمناسبة باب الرهن للربا: أن الربا يقع يف بعض صوره بالدين -وهو ربا النسيئة  -صور الديون 
 املؤجل، ولذلك ناسب أن يذكر باب الرهن عقيب باب الربا والصرف.

باب  -برمحته الواسعة  رمحه هللا -أي: غري الرهن من األبواب، حيث ذكر  ] وغريه [وقوله: 
التفليس وذكر أحاديث التفليس وأحاديث احلوالة وأحاديث الكفالة وأحاديث الغصب وأحاديث 

والذي  -. فأما الرهن -رمحه هللا برمحته الواسعة  -غرز اخلشبة على جدار اجلار، وحنو ذلك مما ذكره 
قال: نعمة راهنة أي: ثابتة ودائمة، فأصله يف لغة العرب: الثبوت والدوام، ي -صدر به هذه األبواب 

أي: مبعىن مرهونة وحمبوسة   ژ ىب           مب خب حب        جب ژويطلق الرهن على احلبس، ومنه قوله تعاىل: 
 موقوفة بني يدي هللا حماسبة على ما اكتسبته واجرتحته.

وأما يف االصطالح فإنه: توثيق الدين بالعني اليت يستوىف منها عند العجز عن السداد، فمن حكمة 
: أنه حفظ حقوق الناس، وأمر عباده إذا تعاملوا بالديون أن ُيفظ املدين للدائن حقه وأن ال 8هللا 

املال  يتسبب يف إضاعة هذا احلق، ومما ُتضمن به حقوق أصحاب الديون: الرهون، حيث جُيعل
والعني يف مقابل الدين، فإذا استدان شخص من شخص مبلغًا من املال فإنه رمبا ماطله وامتنع من 
السداد، فوعده أن يسدده بعد شهر أو سنة أو أي أجل، فإذا حضر األجل ماطله أو امتنع من 

دين عن السداد، فتؤخذ هذه العني وثيقة بالدين أي: يستوثق هبا ألصحاب الديون، فإذا عجز امل

، فقال لايرالسداد بيعت هذه العني سداداً لدينه، فمثالً: لو أن شخصاً احتاج من شخص مئة ألف 


