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 الحسين أحمد عبداهلل
 والرىن الرسمى  الرىن الحيازى 

 " م482 –ق.م.  03فى مصر فى عصر الرومان  "

 قسم فقهاء القانون فى عصرنا الحديث الرهن إلى نوعين:
وال يـرد  ، وينشأ بمقتضى عقد رسـمى يحـررم مو ـا عـام بماتـو التو يـ  :الرهن الرسمىـ 3

ال تنتقل حيازة العقار إلى الدائن المرتهن ، بل يبقـى بـين يـدا مالاـ  إال على عقار ، و 
أفضلية على الدائنين اآلخـرين ، وياـون لـ   ـ إذا شهر الرهن ـ، وياون للدائن المرتهن 

 الح  فى أن يستوفى حق  من القيمة النقدية للعقار إذا انتقلت ملايت  للغير.

ى ، ويـرد علـى العقـار والمنقـول ، وتنتقـل فيـ  : وينشـأ بمقتضـى عقـد رضـائالرهن الحيازاـ 2
حيـازة الشـىء المرهـون إلـى الـدائن المــرتهن ، ولاـن الملايـة ت ـل للمالـو الـراهن ، ومــا 
يحصل علي  الـدائن المـرتهن مـن ريـ  أو اسـتعمال الشـىء المرهـون يخصـم مـن المبلـ  

عد أجل معلوم المضمون بالرهن. وال يجوز للدائن المرتهن أن يمتلو الشىء المرهون ب
ن يـــر  مـــن محـــدد إال بعـــد إجـــراءات التنقيـــذ عليـــ . وتنوبـــ  هـــذم القاعـــدة علـــى نـــوعى 

 .(3)الرهن

، النـو  اوول يماننـا أن  وعرفت مصـر فـى عصـر الرومـان نـوعين مـن الـرهن أيضـا  
، أمـا النـو  ال ـانى فيماننـا أن  نسمي  تجاوزا  الرهن الرسمى ويعـرا باسـم 

وقد اختلا الباح ون اختالفا  بينا  حول وبيعـة القـرو   .ن الحيازا نسمي  بالره
بــين النــوعين ، فمــنهم مــن أناــر وجــود هــذم القــرو  ومــنهم مــن أقــر بهــا ، ويماننــا أن نجمــل 

 القرو  بين نوعى الرهن فيما يلى:

لمـال عقد دين رسمى يخول الدائن المرتهن ح  حبس ا  الرهن الحيازايعد  ـ أ
وحيازتــ  مــ  االحتقــا  بحقــ  فــى التعــوي   المرهــون  

                                                 

 .74ـ74ص ص  .3666، القاهرة ،  1( إسماعيل غانم: محاضرات فى الن رية العامة للح  ، و3)
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. وعلـى ذلـو فـان الـرهن الحيـازا (3)فى حالة تأخر المدين الراهن أو عجزم عـن السـداد
، وم ـل هـذا النـو  مـن الـرهن اـان معمـوال   (2)يعد رهنـا  بالقـائ  أو القائـدة 

نى والرومـانى. وفـى حالـة مـا إذا اـان الـرهن الحيـازا ب  فى مصر فى العصرين اليونا
اليا  أو جزئيا  فان الققرة الخاصة بالغرامة فى العقد تستبدل بققرة شروية  

تــنص علــى أن الــدين يــرد اــامال غيــر منقــوص فــى الميعــاد المحــدد ، وأنــ  فــى حالــة 
ة الـــدين مـــرة ونصـــا التــأخير فـــى الســـداد فـــان المـــدين الـــراهن ياــون ملزمـــا  بســـداد قيمـــ

مضافا  إليها غرامة تأخير. وم ل هذم الققرة الخاصة بالغرامـة والتعـوي  وفـر  فائـدة 
 .(1)إضافية اان المدين الراهن يضيقها بنقس 

وفــى حالــة أخــرا اــان للــدائن المــرتهن الحــ  فــى أن يختــار بــين بــدائل قانونيــة أخــرا 
،  هن بـرد المـال المرهـون مقارنة باالتقاقيات التى اانت تلزم الـدائن المـرت

فـــان القاـــرة القائلـــة  وبـــالرغم مـــن اـــل االجتهـــادات حـــول الـــرهن الحيـــازا 
( لـــم تلـــ  قبـــوال ابيـــرا  ، وبقـــى الـــرهن  مشـــروو ) Cautionaryباونـــ  رهنـــا  احتياويـــا 

على صورت  اوولى قائما  علـى اققـرا  بالقـائ  ودفـ  الغرامـة  الحيازا 
 .(7)التعوي  فى حالة التأخيرو 

شــىء يوضــ  بوصـــق   وهـــو تعاقــد مشــروو علـــى . الــرهن الرســمى ـ و
ضمانا  يمان للدائن المرتهن أن يحجز علي  فى المستقبل ، حيـث يقـوم المـدين الـراهن 
بتســليم ســندات ملايتــ  للمــال المرهــون إلــى الــدائن المــرتهن. وبهــذا ت غــل يــد المــدين عــن 

حتـى يسـدد مـا عليـ  ـ  وخاصـة نقـل ملايتـ  ـ ى هذا المال بأا إجراء قانونىالتصرا ف
                                                 

 (1) Ethyle. R.Wolfe, “Contract of Loan with Mortgage”. P.Coll. youtie. I. No. 50 

P. 306. 
 تحدث عنها فى حين  ، عن ذلو راج  :( هناو عقود دين بدون فائدة ، وسن2)

        P.W. Pestman; “Loans bearing no interest”. JTP 16-17 (1971) PP: 7-29.  
(3)  Taubenschlag: The law of Greco–Roman Egypt in the light of papyri. 332 B. C. 

-640 AD. Warzawa. 1955. PP. 278-279. 
(4)  Ibid., P. 279. 
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مــن التزامــات ، وفــى حالــة عــدم الســداد ياــون للــدائن المــرتهن حــ  الحجــز علــى المــال 
 . وبهذا يسـتلزم الـرهن الرسـمى (3(المدين المرهون وعلى باقى أموال

التى ت بت ملايت  للمال المرهون  من المدين أن يسلم سندات الملاية 
إلى الدائن المرتهن ، أو بمعنى آخر فـان المـدين الـراهن يتخلـى وواعيـة عـن حقـ  فـى 

 بي  أو هبة ممتلاات  المرهونة إلى أن يقو رهنها بسداد قيمة الرهن.

هو جعل اوشـياء المرهونـة  وبهذا ياون الغر  من الرهن الرسمى 
مــل بــالبي  أو الشــراء أو الهبــة أو نقــل الملايــة إلــى أن تــتم تســوية أو خــارج دائــرة التعا

سداد الديون التى عليها والتى اانت سببا  فى رهنها ، ولان م ل هذا اقجراء ال يعوى 
الــدائن المــرتهن ملايــة حقيقيــة للشــ، المرهــون ، ويتضــر ذلــو مــن أن الــرهن الرســمى 

ى يبلـــــــــ  بـــــــــ  أمنـــــــــاء ال يســــــــجل فـــــــــى ســـــــــجل هـــــــــذا الــــــــدائن حتـــــــــ 
ومـــن ناحيـــة أخـــرا فـــان حـــ  التنقيـــذ  .الســـجالت

الجبرا من خالل منـ  المـدين مـن التصـرا فـى ممتلااتـ  ال يلغـى بحـال مـن اوحـوال 
مســـئوليت  الشخصـــية ، وفـــى هـــذم الحالـــة ياـــون للـــدائن المـــرتهن أن يختـــار بـــين حـــبس 

فـــى اســـترجا  المـــال المرهـــون ، وبـــين اتخـــاذ الـــرهن بحرمـــان المـــدين الـــراهن مـــن حقـــ  
 .(2)اقجراءات القانونية ضد المدين عن وري  الحجز على إجمالى ممتلاات 

والرومــانى إذا  (1)واــان م ــل هــذا النــو  مــن الــرهن معمــوال  بــ  فــى العصــرين البولمــى
ن أمـر اان التعامل فيما بين أشخاص غيـر رومـانيين ، أمـا الرومـان فـان اقمبراوـور هادريـا

ن اانت المقابر ، ومـن هـذا  (7)بأال ياون هناو ش، خارج نوا  التعامل بالنسبة لهم حتى وا 
                                                 

(1) P. Coll. Youtie. I.No. 50. P. 306. 
(2) Taubenschlag, op. cit. PP. 278-276. 
(3)  Tony Reekmans; “Les Prets sur Gage de P. Cairo. Zen. 111. 59327” CdE. 

(1999) PP. 307-331. 
= extra commercium غيـــر مســـموح وحـــد ببيـــ  المقـــابر ، إذ أنهـــا خارجـــة عـــن دائـــرة التعامـــل  " (7)

، ويست نى من ذلو الرومـان وحـدهم ، ذلـو أن اقمبراوـور هادريـان المؤلـ   
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ولان  يتضر أن الرومان لم يخضعوا لالتقاقيات الخاصة بالرهن الرسمى 
ربما لم يلتزم الناس بهذا اومر ، ولذلو فقد استمر العمل بـالرهن الرسـمى حتـى القـرن الرابـ  

 .(3)ا عندما اختقت و يقة أمناء السجالتالميالد

 ويتضح مما سبق أن:
يامـن  والـرهن الرسـمى  أن القار  بين الرهن الحيـازا  أواًل:

فــى الحــ  التلقــائى المخــول للــدائن المــرتهن فــى حــبس الــرهن فــى حالــة الــرهن الحيــازا 
ين. أمـا فـى حالـة الـرهن الرسـمى بمعنى أن الدائن يقوم بالتنقيذ بنقسـ  علـى أمـوال المـد

فليس للدائن هذا الح  بـل اـان عليـ  أن يتخـذ اقجـراءات التقليديـة للتنقيـذ الجبـرا مـن 
 خالل اقدارة.

  أو البيــ   يعــد الـرهن فــى القـانون المصـرا موابقــا  لعمليـات البيــ  المعلـ  علــى شـرو ) ثانياًا:
ياون من حـ  الـدائن المشـترا أن  ( بمعنى أن البائ  المدين إذا لم يسدد دين  المؤجل

 ـ أو مـؤجال   ـ ياتسو ملاية هذم اوشياء ، أو بمعنى آخر فـان الشـرو الـذا اـان معلقـا  
لعملية البي  يسقو ويصبر البي  بال قيد أو شرو. ولان فيما بعد تم القصل بـين عقـود 

غريقيـة ولانـ  البي  ، وعرا هذا التقري  وريق  إلى القواعد القانونية اق  الدين وعقود 
ذا اـــــــــان تاوبنشـــــــــالج  (2)لـــــــــم يعـــــــــرا نقـــــــــس الوريـــــــــ  إلـــــــــى القواعـــــــــد الرومانيـــــــــة ، وا 

Taubenschlag  إلـــى أصــــول  قـــد أرجـــ  أصـــول الـــرهن الرســـمى
مصــرية فانــ  فيمــا يبـــدو اــان يعتمــد علـــى البــردا اليونــانى فقـــو ، حيــث تشــير و ـــائ  

ة القائمـة علـى الـرهن الرسـمى اـان البردا الديموويقى إلى أن  فى المعامالت المصـري
، فـــى حـــين أن الـــرهن  (1)المـــدين الـــراهن ي ـــل محتق ـــا  بحجـــة ملايتـــ  للمـــال المرهـــون

                                                                                                                 

". راجـ  زاـى علـى:  قد أفتى بالنسبة للرومـان ال ينبغـى أن ياـون هنـاو أا شـ، خارجـا  عـن دائـرة التعامـل
 .2، بند  3666،  ، القاهرة مقننة اقديولوجوس

(1) Taubenschlag, op. cit. P. 277. 
(2)  Ibid., 271-272. 

(3) P. Phil. 1. B.C. 317, P. Phil. 15. B. C. 259. P. Phil. 20, 21. B. C. 237. 
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الرســمى فــى العصــر الرومــانى اــان يتولــو أن يســلم الــدائن الــراهن ســند الملايــة إلــى 
 ، وهـــذا يـــدعونا إلـــى االعتقـــاد بـــأن الـــرهن الرســـمى  الـــدائن المـــرتهن

 . (3)من أصول قانونية إغريقية لقواعد القانونية المصرية ، ولان ليس من ا

فعلـــى  عـــن الـــرهن الحيـــازا  يختلـــا الــرهن الرســـمى  ثالثاااًا:
حــ  التعــوي  ـ  فــان الــرهن الرســمى ال يتضــمن شــروا  جزائيــا   عاــس الــرهن الحيــازا

 .حيـازا وال تشـترو المسـئولية الشخصـية فـى الـرهن ال ـ 
ن اـــــان التأايـــــد علـــــى الشـــــرو الجزائـــــى أو التعـــــوي   فـــــى الـــــرهن  وا 

قـد  والمسئولية الشخصية فى الرهن الحيازا  الرسمى 
عرفــت وريقهــا إلــى القواعــد القانونيــة. وعرفــت القاعــدة القانونيــة الخاصــة بنقــل ملايــة 

تهن المعمول بها فـى الـرهن الحيـازا عرفـت وريقهـا إلـى المدين الراهن إلى الدائن المر 
الــرهن الرســمى أيضــا . ومــ  هــذا لــم يصــبر الــرهن نوعــا  واحــدا  بــل  ــل اــل نــو  يحــتق  

 .(2)بقواعدم وخصوصيات  لعدة قرون تالية

ذريعــة  ـفــى بعــ  الحــاالت  ـ اتخـذ الــبع  مــن التـداخل والتوافــ  بــين نــوعى الـرهن رابعااًا:
والـرهن  جد أية فوار  بين ال من الـرهن الرسـمى للقول بأن  ال تو 

ذا اان القار  الرئيسى بـين النـوعين يامـن فـى حـ  الـدائن  .الحيازا  وا 
المرتهن فى الرهن الحيازا فى أن يحبس المال المرهون فى حين ال ياـون مـن حقـ  

ح  الدائن المرتهن  ذلو فى الرهن الرسمى فان لدينا مجموعة من الو ائ  تشير إلى
فــــى حــــبس المــــال المرهــــون مــــ  أن اــــل العقــــود فــــى هــــذم الو ــــائ  هــــى عقــــود رهــــن 

                                                 

(1) W. Pestman; “Some Aspects of Egyptian Law in Greco–Roman Egypt. Title 

deeds and  “. In “Egypt and the Hellenistic world” 

by Van’t Dack. Leueven. 1982. P. 302. 
(2) Taubenschlag, op. cit. P. 281. 
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ن اان البع  يرا أن هـذم الو ـائ  حـاالت اسـت نائية ، ولـم تاـن قاعـدة (3(رسمى . وا 
Catoecicونها تتعامل جميعا  م  أر  العساريين المستوونين 

(2). 

ائن المــرتهن فــى التنقيــذ الجبــرا بنقســ  فــى عقــود يماننــا حــل إشــاالية إقــرار حــ  الــد خامسااًا:
ـــــازا  ـــــرهن الحي ـــــرهن الرســـــمى  ،ال ـــــة فـــــى ال ـــــذ العادي جـــــراءات التنقي وا 

وذلو بالن ر إلى التنقيذ على أن  إجـراء احتيـاوي يسـتعان بـ    
فى حالة وجود عقبات قانونية تمنـ  حـبس المـال المرهـون ، أو فـى حالـة انخقـا  

مال المرهون. وبهذا ياون القر  اوساسى بـين نـوعى الـرهن هـو الـنص فـى قيمة ال
عقــد الــرهن علــى حــ  الــدائن المــرتهن فــى حــبس المــال المرهــون فــى حالــة عقــود 

فـى حـين أن هـذا الحـ  التـرد اقشـارة إليـ  فـى عقـود  الرهن الحيـازا 
ــــرهن الرســــمى ــــرهن الرســــمى (1)ال ــــود ال ــــى . وتشــــير عق ــــذ  إل تنقي

ــــــــى حالــــــــة وجــــــــود المــــــــة  الحجــــــــز فــــــــى المســــــــتقبل اســــــــتيقاء للــــــــدين وخاصــــــــة ف
ـــرهن أيضـــا إلـــى ضـــرورة (7)  ـــائ  الخاصـــة بهـــذا ال . وتشـــير الو 

امـا  ـتنقيذ الحجز علـى الممتلاـات المرهونـة قبـل نقـل ملايتهـا إلـى الـدائن المـرتهن 
ومئنــان بــأن نــوعى وبهــذا يماننــا القــول مــ  نــو  مــن اال ـهــو فــى العصــر الحــديث 

 .(1)الرهن لم يتوابقا ولم يصبحا نوعا  واحدا  بأا حال من اوحوال

 

 

 ن:ا( إجراءات تسجيل الرى أ )
                                                 

(1) P.Lips. 6, P. Amh. II. 96, 95 and. P.Flor. I. 28 AD. 179. 
(2) P.Coll. Youtie. No. 50. P. 307. 
(3) Ibid. P. 307. 
(4) Taking Property in Pledge. 
(5) P. Ryl. II. 176. 
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اانت إجراءات تسجيل الـرهن بعـد حصـول المـدين الـراهن مـن أمنـاء السـجالت علـى 
 لتالى:تتم على النحو ا (3)ما ي بت خلو هذم الممتلاات من أية التزامات أو أعباء قانونية

أو مـن يقـوم ـ االسـتراتيجوس ـ  إرسـال مـذارة مـن الـدائن المـرتهن إلـى الحـاام اققليمـى ـ 3
، وعادة ما ياون الااتو الملاى ، يحيو  فيها علما  بأن  قد حصل على موافقة  مقام 

اورخيديااســـــتيس علـــــى عمليـــــة التســـــجيل ، ويرفـــــ  ويهـــــا المـــــذارة التـــــى وقـــــ  عليهـــــا 
 .(2)افقة على التسجيلاورخيديااستيس بالمو 

لـــ  بموجبهـــا أن يســـجل  يرســـل اورخيديااســـتيس مـــذارة معتمـــدة إلـــى االســـتراتيجوس يـــأذن ــــ2
ــــراهن. وياــــون توقيعــــ : " ــــى المــــدين ال ــــديو نســــخة مــــن المــــذارة  الــــدين عل      فلتســــجل ل

 .(1)" المرفقة

 تى تم اتخاذها.يرسل الدائن مذارة إلى اورخيديااستيس يحيو  فيها علما  باقجراءات ال ـ1

 نسخة من سند الدين أو الرهن الموق  بين الدائن المرتهن والمدين الراهن. ـ 7

ولو الدائن المرتهن بأن يو   سند الدين ، بمعنـى أن يتحـول مـن عقـد عرفـى إلـى عقـد ـ  1
رســمى حيــث يخــتم باوختــام الرســمية ، ويعلــن الــدائن المــرتهن عــن نيتــ  فــى االحتقــا  

                                                 

(1) P. Fay. 31. AD. 129. CF; P  

واانــــــــــــــــت اــــــــــــــــل محاف ــــــــــــــــة تضــــــــــــــــم ســــــــــــــــجال  للممتلاــــــــــــــــات يعــــــــــــــــرا باســــــــــــــــم الــــــــــــــــدار العقــــــــــــــــارا   
يشــــــــــــــــــــــــــــــــــرا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا نــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

، ويضــــــــم هــــــــذا الســـــــجل العقــــــــارا قــــــــوائم بأســــــــماء  الســـــــجالت
ذا حـدث أا تغييـر أو تبـديل فـى الوضـ   اوشخاص المـالاين لمنـازل وأراضـى أو غيرهمـا مـن العقـارات. وا 

القــانونى لهــذم العقــارات ســواء اــان بــالبي  أو الــرهن أو التنــازل فــان هــذم العمليــات اانــت تســجل فــى الــدار 
العقـارا أيضــا . واــان علــى مــن يريـد تحويــل ملايــة منــزل أو قوعــة أر  إلـى شــخص آخــر اــان عليــ  أن 

الملايــة فــى العصــر البولمــى ، بيــد أن اومــر قــد يقــدم مــا يخولــ  هــذم الحــ ، واــان ذلــو يــتم بتقــديم ســند 
اختلــا فـــى العصـــر الرومـــانى ذلـــو أنـــ  اـــان البـــد مــن الحصـــول علـــى تـــرخيص رســـمى مـــن أمنـــاء الـــدار 

 .303العقارا. راج  مقننة االديولوجوس بند رقم 
(2) P. Oxy. XVII. 2134. AD. 170. 
(3) P. Oxy. XVII. 2134. 
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العقـد اقبتـدائى  ـمى علـى المـدين. وبهـذا يصـبر هـذا المحـرر الاتـابى بهـذا السـند الرسـ
محــررا  اتابيــا  عامــا  ، عقــد نهــائى مســجل ، مــن خــالل عمليــة ـ  

وهذا التسجيل يمن  ويبول عملية نقل ملايـة المـال   التسجيل العام 
 .(3)المرهون قبل فو الرهن

بـأن يسـجل سـند الـرهن علـى  ـاالستراتيجوس  ـالحاام اققليمى  ولو الدائن المرتهن إلى ـ 6
 المدين.

 .(2)توقي  الشهود والمدين ـ 4

 (1)اوجورانومـوس ـ تاون الخووة اوخيرة هى أن يرسل الحاام اققليمى إلى أحـد مرؤسـي ـ 4
 بأن يسجل سند الدين أو الرهن فى سجالت . ـ (7)أو أمناء السجالت

علـــى الـــدائن المـــرتهن أن يـــدف  ضـــريبة  اـــان الحيـــازا  عنـــد تســـجيل الـــرهنـــ 6
     % مــــــن قيمــــــة الــــــرهن أو 2قــــــدرها  تســــــجيل 

ن  (1)الدين ، وهى نقس الضريبة التى اان يـدفعها المشـترا عنـد تسـجيل عقـود البيـ  وا 
ن أن عقـود الـرهن . هـذا فـى حـي(6)% مـن قيمـة المبلـ 30اان مقدارها فى عقـود البيـ  

ال تدف  م ل هـذم الضـريبة أمـا إذا تـأخر المـدين فـى سـداد  الرسمى 
دين  ولجأ الـدائن المـرتهن إلـى اتخـاذ إجـراءات التنقيـذ الجبـرا عـن وريـ  اقدارة فاـان 

% ولـــذلو يماـــن القـــول بـــأن الـــرهن  2علـــى الـــدائن أن يســـدد هـــذم الضـــريبة ومقـــدارها 
                                                 

(1) P. Oxy. LXI. 4020 AD. 287. 
(2) P. J. Sijpesteijn., “Five fragmantary papyri from the Michigan papyrus 

collection” AFP 41 (1995) PP. 178-180. 
(3) P. Oxy. II. 243. AD. 79. P. Oxy 241. AD. 98. 
(4) P. Oxy. LXI. 4120. AD. 287. 
(5) P. Ryl. II. 176. 
(6) P. Oxy. II. 243. AD.79. 
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  الدائن الذا يريد ضمانا  من المدين من ناحية ويريـد أن يتجنـو الرسمى اان يلجأ إلي
 .(3)دف  ضريبة على عقد الدين من ناحية أخرا

ــ30 يلجــأ إلــى إجــراءات  اــان الــدائن المــرتهن فــى حالــة الــرهن الرســمى  ـ
إذا مـا فشـل أو تـأخر المـدين  إشهار الرهن علـى غـرار الـرهن الحيـازا 

ـــــــرهن الخـــــــاص )فـــــــى الســـــــداد  ـــــــد ال ـــــــو تعـــــــديل تســـــــجيل عق رفـــــــى( ع، فيتقـــــــدم بول
، واانت القتـرة  إلى عقد رهن عام )رسمى(   

. وبهــذا اقجــراء يصــبر (2)يــوم 11القاصــلة بــين التقــدم بالولــو وعمليــة التعــديل هــى 
بـرا من حـ  الـدائن المـرتهن أن يبـدأ عـن وريـ  مـو قى اقدارة إجـراءات التنقيـذ الج

 على مال المدين.

 ( عقود الرىن: شروطيا وأنواعيا: ب )
يتضــر ممــا ســب  أن الــرهن قــد نشــأ مرتبوــا  بعقــود الــدين النقديــة أو العينيــة ، ويقــوم 
الـدائن باتخـاذ اقجـراءات القانونيـة لضـمان مالــ  ، فاـان اقجـراء اوول هـو تسـجيل حجــة أو 

يا  يمان تقديم  إلى الجهات الرسمية فـى سند الدين على المدين حتى يصبر عقد الدين رسم
حالــة تــأخر المــدين فــى الســداد. أمــا اقجــراء ال ــانى مــن جانــو الــدائن فاــان أخــذ الضــمانات 

التى يمان  الرجـو  إليهـا فـى حالـة فشـل المـدين فـى السـداد أو ـ  حسو قيمة القر  ـ الاافية
ن الرســـمى للضـــمان تعـــر  الـــدائن للخســـارة. واانـــت هـــذم الضـــمانات تصـــل إلـــى حـــد الـــره

بموجـــو عقـــد يحـــررم مو ـــ  عـــام وفيـــ  يتنـــازل المـــدين عـــن حقـــ  القـــانونى فـــى التصـــرا فـــى 
ممتلاات  المرهونة ووال مدة الرهن. أو رهن حيازا يستحوذ في  الدائن على العقار أو المال 
المرهــون وــوال مــدة الــدين مــ  خصــم إيــراد المــال المرهــون مــن قيمــة الــدين أو اعتبــار هــذا 

 ل مقابال  للقائدة على الدين ، أو جزء  من الدين المضمون برهن. الدخ

 وعمينا أن نأخذ فى اعتبارنا عدة أمور:
                                                 

(1) P. Coll. Youtie. I. No. 50. P. 308. 
(2) P. Oxy. LXI. 4120. AD. 287. 
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أن بع  عقود الدين لم تان عليها فوائد على اقوال  فاانت قروضا حسنة ، وخاصة  ـ 3
عقـود الـدين فـى نوـا  اوسـرة ، ومـن  ـم فلــم ياـن هنـاو مـا يـدعو إلـى اتخـاذ إجــراءات 

 ضمانا  لهذم الديون. الرهن

علـى القـرو   فيما يتعل  بالقائدة على القـرو  البـد أن نقـر  بـين القائـدة  ـ 2
النقديـــة والقائـــدة علــــى القـــرو  العينيــــة ، فقـــى القــــرو  النقديـــة الــــواردة فـــى البــــردا 
الديموويقى ال ترد اقشارة إلى مقـدار القائـدة ، حيـث اـان عقـد الـدين عبـارة عـن إقـرار 

ن المــدين بأنــ  مــدان بمبلــ  وقــدرم إلــى الــدائن دون القصــل بــين قيمــة القــر  والقائــدة مــ
. واانت نسبة القائـدة علـى القـرو  النقديـة مرتقعـة جـدا  إلـى أن (3)التى يدفعها المدين

 .م. جعل في  الحد  271ـ  210 أصدر بولميوس ال انى مرسوم  
 32  هــذا الحــد فــى العصــر الرومــانى إلــى % فــى العــام وانخقــ 27اوقصــى للقائــدة 

 .(2)% فى العام

أمـــا نســـبة القائـــدة علـــى القـــرو  العينيـــة فـــى البـــردا الـــديموويقى أو البـــردا اليونـــانى 
. واـــان المـــدين فـــى البـــردا  % مـــن قيمـــة القـــر  10فاانـــت 

جمـالى مقـدا ر الـدين. فيقـر الديموويقى يشير إلـى اميـة القـر  ومقـدار القائـدة عليـ  وا 
بأنـ  مـدين بسـبعة أرادو  .P. dem. Turia. Botti 13; 114-115 B.Cالـدائن فـى 
أردو وأن إجمـــالى الـــدين  1.1( وأن مقـــدار القائـــدة عليهـــا هـــو  أردو 4 مـــن القمـــر )

أردو. وقد ال يرد هذا التقصيل فى ال العقـود بـل ياتقـى باقشـارة إلـى إجمـالى  30.1
 . (1)لى أن  يضم القائدةقيمة الدين م  اقشارة إ

                                                 

(1) P. W. Pestman, “Loans Bearing No Interest?” JJP 16-17 (1971) PP. 7-8. 
(2) P. W. Pestman. The New Papyrological. Primer. 1990. No. 19 P. 120. 
(3) P. W. Pestman. JJP 16-17 (1971) P. 9.  

ن اان قد اعتمد على برديات من العصر البولمى هى   وا 
     P. Rein. Dem. 3. BC. 108-107, P. Cairo. Dem. 30 B.C. 66-65. 
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أن هنـاو عقـود ديـن اعتباريـة اـان يترتـو عليهـا فـر  نـو  مـا مـن الـرهن ، والـرهن فـى ـ  1
 م ل هذم العقود ياون رهنا  رسميا  ، وهذم العقود هى:

قيما يتعل  بالقرو  الخاصة بالتقاوا التى يتسلمها المزارعون الملايون أو المزارعـون ـ أ
لدولة فان  اان يـتم حـبس المحصـول فـى الجـرن الملاـى حتـى يسـدد العموميون من مو قى ا

يجـار ، وال يجـوز لـ  التصـرا فـى بـاقى المحصـول  المزار  ما علي  من قـرو  وضـرائو وا 
 إال بعد الحصول على مخالصة من السيتولوجوس )مدير شونة الغالل(.

الملتـزم والدولـة  فيما يتعل  بعقود االلتزام فهى فـى مضـمونها عقـد ديـن اعتبـارا بـين ـ و
، واانــــت الدولــــة مــــن جانبهــــا تقــــر  نوعــــا  مــــن الحجــــز أو الــــرهن علــــى ممتلاــــات الملتــــزم 
ال اتخــذت اقدارة ضــدم إجــراءات التنقيــذ الجبــرا  وضــامني  حتــى يســدد قيمــة مبلــ  االلتــزام وا 

. و ــل اومــر هاــذا إلــى أن اتخــذ اقمبراوــور ترجــان قــرارم بــأن ياــون تحصــيل (3)المعروفــة
 .(2)ئو النقدية و يقة من الو ائا اقلزاميةالضرا

التـــى يتســـلمها  ــــ اانـــت عقـــود الـــزواج تتضـــمن قائمـــة بـــالمنقوالت أو الدووـــة  ج
الــزوج مــن والــد الزوجــة ، ويعــد عقــد الــزواج هــذا عقــد ديــن اعتبــارا لــذلو اــان الــزوج يــرهن 

وس روفـوس فـى قـرارم عـام ممتلاات  ضمانا  للدووة الخاصة بزوجت  ، ولهذا ألزم الوالى ميتيـ
الزوج بأن يض  نسخة من عقد زواج  فى ماتو التسجيل الذا سجل ممتلااتـ  فيـ   (1)م46

بأن  ال يجوز ( 7)م306صدر عام  Sulpicias Similis، وأاد هذا القرار قرار آخر للوالى 
للزوج تسجيل مملتاات  فى ماتو تسجيل معين  م يسجل عقـد زواجـ  فـى ماتـو آخـر. ذلـو 

ن الزوج إن فعل ذلو تمان مـن بيـ  ممتلااتـ  المرهونـة ضـمانا  للدووـة دون علـم الزوجـة ، أ
أما إذا اان عقد الزواج مسجل فى نقس ماتو تسجيل الممتلاات ، واـان العقـد يـنص علـى 

                                                 

(1) Wolfe Ethyle, Notes on some Greco–Demotic surety contracts. Enchoria 8 

(1987) PP. 5-8. 
 .204. ص 3667ا ، فوزا مااو  :( نافتالى لويس ، مصر الرومانية ، ترجمة2)

(3) P.Oxy. II 237. Col.VIII. 27-43 = P.myeir. 59. 
(4) P. Merton. III. 101. 
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ـــ  ياـــون مـــن حقهـــا إبوـــال أا  ـــة ضـــمانا  لدووـــة الزوجـــة فان أن ممتلاـــات هـــذا الـــزوج مرهون
علــى  Protopraxiaياــون لهــا حــ  التنقيــذ الحــال المباشــر ، بــل  تصــرا مــن جانــو الــزوج

 هذم الممتلاات.

حيـث اشـترات  (3) 64ــ17وجاءت اقشارة إلى ذلو اومر فى برديـة ترجـ  إلـى عـام 
وعميــــ  ضـــــد  Demetriusفــــى الــــدعوا مــــ  ابــــن عمهــــا ديمتريــــوس  Philoteraفيلــــوتيرا 

 ـوربمـا جـاءت اقشـارة إليهـا  آرورم ، 41.1جمنازيارخوس اـان قـد رهـن ضـيعتهم ومسـاحتها 
ونــ  مــن المحتمــل أن تاــون الدووــة الخاصــة بهــا مرتبوــة بهــذم اور . فــاذا  ـ أا فيلــوتيرا

قـد فـر  الـرهن علـى هـذم اور  ضـمانا  للدووـة فانـ  ياـون   بت أن المانر 
مـدعون من حـ  الزوجـة اوسـبقية فـى التنقيـذ. واانـت تلـو إحـدا الحجـت التـى اسـتند إليهـا ال

 فى ولو فو رهن الضيعة. 

واســـتمرت قاعـــدة رهـــن ممتلاـــات الـــزوج ضـــمانا  للدووـــة معمـــوال  بهـــا فـــى مصـــر فـــى 
"  شــباة فيتعهــد الــزوج فــى عقــد الــزواج بــأن يقــدم هديــة زواج " (2)العصــر الرومــانى المتــأخر

مـــن الـــذهو اقمبراوــورا الخـــالص ، ويتعهـــد الورفـــان بحســـن  Solidusســـوليدس  6 قــدرها
سـوليدس ، بـل إن الـزوج 34وأن من يخل بهذا اومـر يـدف  غرامـة قـدرها  …ة والمودة العشر 

يـرهن اـل ممتلااتـ  لزوجتـ  ضـمانا  للوفـاء بهــذا االتقـا  ويتعهـد بـأال يتـزوج عليهـا أو أن يقــيم 
 . (1)عالقة م  نساء أخريات

فقـو، اوراضـى يـرد علـى العقـارات بأنواعهـا  ـالحيـازا والرسـمى  ـلـم ياـن الـرهن بنوعيـ  ـ  7
مزروعة والمنازل ، بل اان يرد أيضا  على المنقـوالت والمشـغوالت ال مينـة.  مزروعة أو غير

ولم يان اومر مقصورا  على الدائن المـرتهن والمـدين الـراهن ومـو قى اقدارة فقـو بـل اانـت 
                                                 

(1) P. Ryl. 119. 
(2) P.Lond. V. 1711. AD. 566-573. 

 ( لمزيد من التقاصيل عن هذم البردية راج :1)
J. Rowlandson, Landowners and Tenants in Roman Egypt. Oxford. 1996. PP. 

210-211. 
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هنـاو مااتــو خاصــة تـدير عمليــات الــرهن لحسـابها الخــاص. فتشــير برديـة ترجــ  إلــى القــرن 
إلــــى حســــاو ماتــــو رهــــن لمنقــــوالت مختلقــــة هــــى أســــورتان ، اوبــــان ،  (3)ل الــــث المــــيالداا

، وعقد وأدوات زينة وتم ال وفروديتى. وأن هذا هو ما تبقى من اووعية البرونزية  خلخاالن
بعد فو رهنها. فقى بؤون  من العام الساب  تم فو رهن اووعية البرونزية الخاصة بالوديوس 

دراخمـة فـى  330شـهر بمعـدل  13جيل ممتلاات  ، حيث دف  القائدة عن سيقيروس عند تس
" وهـو يعـادل  الـدين دراخمة ذلو باقضافة إلى رأس المـال " 1730الشهر فياون اقجمالى 

دراخمة دفعها  يون لقـو رهـن تم ـال  700دراخمة ، ذلو باقضافة إلى  160و      تالنت 
دراخمـــــة ودفعهـــــا  يـــــون لقـــــو رهـــــن تم ـــــــال  1730أفروديتـــــى فياـــــون اقجمـــــالى ، تالنـــــت و 

 دراخمـــة ، وهـــذا المبلـــ  يشـــمل رأس المـــال " 1730تالنـــت و  2أفروديتـــى فياـــون اقجمـــالى 
دراخمة ، ولضمان هذا المبل  يبقى فى الرهن  7600، وياون المبل  الباقى  " والقائدة الدين

( تـــم وضـــع  فيمـــا بعـــد.  نـــيس أوبـــا  أســـورتان واوبـــان وخلخـــاالن وأدوات زينـــ  وموبقيـــة )
 .(2)% فقو 30ـ  6ويالح  أن القائدة هنا 

ـــدينا و يقـــة برديـــة تعـــد أنموذجـــا  متاـــامال  لعقـــود  وفيمـــا يتعلـــ  بـــالرهن المباشـــر فـــان ل
بأن  قد اقتر  من  مبلغـا   Thonisإلى سمي  ابن أخي   Thonisالرهن، حيث يقر المدعو 

،   % 32 اخمــة عــن اــل مينــا فــى الشــهر =دراخمــة بقائــدة قــدرها در  600مــن المــال وقــدرم 
 ـ ( مــن حاــم أنوونينـوسـ ـإلـى العــام )ــ 34مــن العــام  ـواانـت مــدة القــر   ـالث ســنوات 

بـــرهن أجـــزاء مـــن منـــزل يملاـــ  علـــى  Thonisولضــمان ســـداد هـــذا القـــر  فـــى موعـــدم قــام 
 Tasempotheوأخيـ   ـوالـد الـدائن المـرتهن  ــ Hephaestasالشـيو  مـ  أخيـ  هيقايسـتاس 

 ويحدد العقد حدود المنزل وجيران  ويشترو العقد ما يلى:
                                                 

(1) P. Mich. Inv. 1950 
(2) Elinor M. Husselman; “Pawnbrokers’ Accounts from Roman Egypt” TAPA 92 

(1961) PP. 255-256. 
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ياـون مـن  ـ ـالث سـنوات  ـإذا لم يسدد المدين المال المضمون برهن فـى المـدة المحـددة  ـ 3
حــ  الــدائن المــرتهن أن يمتلــو اوجــزاء المرهونــة مــن المنــزل لــ  ولذريتــ  مــن بعــدم إلــى 

 اوبد.

أن يسـدد الضـرائو المقـررة علـى هـذم الممتلاـات  ـذلـو  إن اختـار ـ ياون للدائن المرتهنـ  2
وأن يمتلاها اما لو اان قد اشتراها بعقد بي  رسمى ، ول  الح  فى دخل هذم العين ، 

 ول  ح  بيعها لآلخرين ، وأن يتصرا فيها ايقما يشاء.

ونة ليس للمدين الراهن أا ح  فى العين المرهونة بل يجو علي  أن يسلم اوجزاء المرهـ  1
من المنزل إلى الدائن المرتهن أو مـن ينـوو عنـ  خالصـة مـن أا نزاعـات قضـائية أو 

 التزامات قانونية.

ال يجـوز للمـدين الـراهن أن يجـرا أا تصـرفات قانونيـة علـى العـين المرهونـة أ نـاء مـدة  ـ 7
رهنها ، أو بمعنى آخر قبل رد الدين وفـو الـرهن ، فـال يجـوز لـ  بيـ  أو رهـن اوجـزاء 

حددة من المنزل المرهون ، وال يجوز ل  نقل ملاية هذم اوجزاء بأا وريقة اانت ، الم
أو أن يسجل أا شخص لإلقامة في  أو أن يتخذ أا إجراء يخالا ما تم االتقا  علي  

 يصبر باوال .

ياون من ح  الدائن المرتهن من اآلن فصاعدا  ومتى اختار ذلو أن يسجل ملايتـ  مـن ـ  1
ـــرهن ، خـــالل ماتـــو تســـج يل العقـــارات ، وذلـــو حتـــى يـــرد المـــدين المـــال المضـــمون ب

 مضافا  إلي  القائدة ، نقل الملاية هنا هو نقل صورا.

إذا لــم يــتم ســداد الــدين والقائــدة المقــررة عليــ  فــى الموعــد المحــدد ياــون مــن حــ  الــدائن  ـ 6
ء المشـار ملايـة اوجـزا ـ وذلـو مقابـل المـال المضـمون بـرهن ـ المـرتهن أن يختـار بـين

إليها فى أول العقد ، وبين اتخاذ إجراءات التنقيذ الجبرا على هذم اوجزاء من المنزل 
وعلــى المـــدين وبــاقى ممتلااتـــ  ، وأن يحصــل علـــى فائـــدة عــن المـــدة التــى تـــأخر فيهـــا 
المــدين عــن الســداد ، وتاــون القائــدة بــنقس النســبة المشــار إليهــا فــى عقــد الــرهن وهــى 
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ى الشهر. ويذار العقد بعد ذلو التاريخ ويأتى بعد ذلو ملخـص دراخمة عن ال مينا ف
 للعقد ويقر الدائن بما جاء في  ويوق  علي .

وقبل أن نسترسل فى دراسة عقود الرىن يجب أن نوضح بعض األمور فيما يتعمق 
 بالبردية السابقة:

لــى وأن مــا جــاء فــى بعــ  بنــودم ربمــا ال ينوبــ  ع أنــ  عقــد رهــن حيــازا  ـــ 3
 عقود الرهن الرسمى.

فهل هناو ارتباو بين  ـدراخمة  600 ـأن  اان فى اوصل عقد دين وأن الدين اان نقدا   ـ 2
 اون الدين نقدا  واون الرهن حيازيا  ربما.

أن العقــد فــى مجملــ  أشــب  مــا ياــون بعقــد بيــ  معلــ  علــى شــرو أو بيــ  مؤجــل إلــى أن  ـ 1
مــا أن  يحــدث أحــد أمــرين إمــا أن يســدد المــدين مــا اقترضــ  فيســترد المــال المرهــون ، وا 

 يقشل فى السداد فتنتقل الملاية إلى الدائن المرتهن.

يالحــ  أن المــدين الــراهن لــيس لــ  الحــ  فــى اتخــاذ أا إجــراءات قانونيــة تتعلــ  بالمــال ـ  7
المرهــون مـــن قبيـــل البيـــ  أو الـــرهن أو التنـــازل أو الهبـــة رغـــم احتقا ـــ  بســـندات ملايـــة 

مرهون. وم  هذا سنرا بع  البرديات تشير إلى تمان المدين من بيـ  المـال المال ال
 المرهون لشخص آخر أ ناء رهن .

هو انتقال لحيازة المنقعة ، ذلو  ـوما على شاالت   ـيبدو أن انتقال الحيازة فى هذا العقد ـ  1
يســدد  أن البنــد الخــامس مــن العقــد يشــير إلــى أن تســجيل الملايــة مــازال معلقــا  إلــى أن

المــدين دينــ  أو يقشــل ، ويشــير مــن ناحيــة أخــرا إلــى اســتحواذ الــدائن المــرتهن لــدخل 
المال المرهون مقابل القائدة على أصل الدين ، وأن العقد لـم يلـزم الـدائن المـرتهن بـأن 

أن يلجـأ إلـى إجـراءات  ـأا الـدائن  ـيتسـلم المـال مقابـل أصـل الـدين بـل اـان مـن حقـ  
أمــوال المـــدين اوخــرا ولــيس فقـــو علــى المـــال المحبــوس مقابـــل التنقيــذ الجبــرا علـــى 

الـــرهن. ومـــ  هـــذا ال يماننـــا أن نعمـــم هـــذم القاعـــدة ، ولاـــن يجـــو مالح ـــة أن الـــدائن 
المرتهن اان يلجـأ إلـى إجـراءات التنقيـذ الجبـرا علـى بـاقى أمـوال المـدين فـى حالـة إذا 
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مون بـالرهن والقائـدة المقـررة ما قلت قيمة المال المرهون عن الوفـاء بقيمـة المـال المضـ
 علي  ، ذلو أن لدينا عقود رهن استحوذ بموجبها الدائن المرتهن على المال المرهون.

يجــو اوخــذ فــى االعتبــار أيضــا  أن المــال المرهــون هنــا اــان منــزال  فهــل مــا يجــرا علــى  ـــ6
 المنازل ينسحو على باقى العقارات.

=  pignus=  وهنـــــــــاو شـــــــــال آخـــــــــر مـــــــــن الـــــــــرهن يعـــــــــرا باســـــــــم 
ن اـان رهانـا  بالقـائ  ، واانـت إجـراءات م ـل    وهـو رهـن غيـر نافـذ المقعـول وا 

هـــذا الـــرهن فـــى العصـــر البولمـــى تتولـــو أن يقـــوم الـــدائن المـــرتهن بموالبـــة المـــدين الـــراهن 
ذا لـم يـذعن المـدين لهـذا الولـو فانـ   باسترداد المال المرهـون مـن خـالل مـو قى اقدارة ، وا 
يققد حق  فـى اسـترداد المـال المرهـون ، ويحاـم بـ  للـدائن المـرتهن ، ومـ  هـذا اـان مـن حـ  

ـــد  عنـــد ســـداد الـــدين. أمـــا فـــى  المـــدين الـــراهن أن يســـترد المـــال المرهـــون بعق
العصــر الرومــانى فاــان البــد مــن الــنص فــى ســند الــرهن علــى تنــازل المــدين عــن حقــ  فــى 

وت هـر لنـا القاعـدة اوخيـرة  .(3)فشل فى سـداد الـدين فـى موعـدم استرجا  العين المرهونة إذا
ــــــــالرهن ويعــــــــرا باســــــــم (2)أولهمــــــــا نــــــــوعين مــــــــن المعــــــــامالت : حــــــــ  االنتقــــــــا  المــــــــرتبو ب

 antichresisحــــ  االنتقــــا  القــــائم علــــى الــــرهن. ويقــــوم الـــــ  :، و انيهمــــا 
  هــون رهنــا  حيازيــا  اوساســى علــى حــ  الــدائن المــرتهن فــى االنتقــا  بالمــال المر 

مقابــــل القائــــدة علــــى الــــدين. و هــــر م ــــل هــــذا النــــو  مــــن المعــــامالت فــــى قــــانون اوجانــــو 
هــو حــ  االنتقــا   antichresis)الشــعوو( فــى القــرن اوول المــيالدا ، وعلــى ذلــو فــان الـــ 

على أن ياـون ذلـو مقابـل جـزء أو قسـو  باور  أو ح  السانى فى منزل 
خصم من إجمالى المـال المضـمون بـرهن ، أو ياـون القائـدة المقـررة علـى المبلـ  المقتـر  ي

ـ حتــى ال يتضــخم الــدين. أمــا فــى القــانون الرومــانى فــان حــ  االنتقــا  فــى نــوعى الــرهن 
ياـــــون مقابـــــل القائـــــدة علـــــى الـــــدين. وفـــــى حالـــــة الـــــرهن الرســـــمى  ـالحيـــــازا والرســـــمى 

بعد سداد أصل الـدين يسـتمر حـ  االنتقـا  حتـى  يتق  الورفان على أن  
                                                 

(1) Taubenschlag, op. cit. P. 286. 
(2)  = substitution of usufruct for interest. 
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ذا اان من ح  الدائن المرتهن  سداد باقى الديون والقوائد التى اانت على المال المرهون. وا 
أن يمتلـــو المـــال المرهـــون رهنـــا  رســـميا  فـــان فـــى ذلـــو إشـــارة إلـــى حقـــ  فـــى االحتقـــا  بالمـــال 

هــذا اومــر عــام  Gordianوريـادن المرهـون حتــى بعــد ســداد الـدين ، وقــد قــنن اقمبراوــور ج
216 (3). 

 فيظير فى عدة أشكال: antichresisأما النوع الثانى من الا 
 قرو  بضمان اوراضى والمنازل والعبيد واوشخاص اوحرار. ـ 3
فى شال إيجار ياون في  اقيجار هو الحد اودنى الذا البـد أن يسـتخدم فيـ  المحصـول ـ 2

 .(2)لمضمون برهن عن وري  دف  اوقساوالسنوا االستهالو المال ا
 .(1)ح  االنتقا  بالتأجير من الباونأ ـ  

 ح  االنتقا  بتأجير المساان.و ـ 
 .(7)وقد استمر العمل بهذا النو  من الرهن حتى عصر جستنيان

  وفيما يتعل  بـالرهن القـائم علـى حـ  الـدائن المـرتهن فـى االنتقـا  
فــــى شــــال قــــرو  بضــــمان رهــــن اوراضــــى أو المنــــازل أو العبيــــد أو فاــــان يــــرد امــــا قلنــــا 

اوشــخاص اوحــرار. واانــت هــذم الممتلاــات العقاريــة أو المنقولــة تــرهن رهنــا  حيازيــا  أو رهنــا  
 رسميا .

 
 
 
 

 :(1 ))ج( رىن األرض ضمانًا لمدين
                                                 

(1) Taubenschlag; op. Cit. P. 287. 
(2) P. Tebt. II. 310 AD. 186. 
(3) P. Oslo. 32.    القرن اوول 
(4) Taubenschlag. Op. Cit. PP: 290-291. 
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بشــاوا  Demetriusيتقــدم المــدعو ديمتريــوس  64-17فــى برديــة ترجــ  إلــى عــام 
دراخمــة مــن المــدعو  7400اســيجتيس حيــث اـان قــد اقتــر  مـ  عميــ  مبلغــا  وقـدرم إلـى اق

الــــذا اــــان يشــــغل و يقــــة الجمنازيــــارخوس وذلــــو بضــــمان ضــــيعة  Musaeusموســــايوس 
، وقــــــام الــــــدائن المــــــرتهن  لــــــ  رهنــــــا  حيازيــــــا    آرورم برهنهــــــا 41.1مســــــاحتها 

 Gaius Caecinaإحالــة شــاواهم إلــىباالســتيالء علــى اور  ، فحــاولوا اســتردادها وتــم 

Tuscus  الــذا اــان يشــغل و يقــة اليوريــدياس فــى ذلــو الوقــت. ووالــو أصــحاو الضــيعة
لـيس فقــو باسـتردادها ولاــن أيضــا  باسـترداد اومــوال التـى اســتولى عليهــا الـدائن مــن الضــيعة 

 .(2)واانت قد تجاوزت قيمة الدين اوصلى

عين فــور دفعهــم مــا عليهــا مــن ديــون ، بــأن تــرد اور  للمــد Tuscusواــان قــرار 
وحــ  الــدائن المــرتهن فــى اومــوال التــى حصــل عليهــا مــن دخــل الضــيعة. ووفقــا  لهــذا القــرار 
ولو المدينون من الدائن أن يتنازل لهم عن جزء من الضيعة التى يرهنها حتى يتمانـوا مـن 

ـــ  ، وجـــد ـــت اور  فـــى حيازت ـــدائن رفـــ  و ل د أصـــحاو بيعهـــا وتســـديد الـــدين ، ولاـــن ال
الذا اان يشغل منصو الوالى فى هذم المرة. ون را  لوول  Tuscusالضيعة التماسهم إلى 

فترة حيازة الدائن المرتهن على الضـيعة ودخلهـا فـان أصـحابها يولبـون تعويضـا  قـدرم خمسـة 
 تالنت باقضافة إلى حقهم فى استرداد اور  المرهونة. 

                                                                                                                 

 ( عن القرو  بضمان رهن اور  راج  البرديات التالية :3)
P.Oxy. XXII. 2349. AD. 70, P.Oxy. IX. 1203 AD. 69-79; P.Oxy. II 373 AD. 

79-80; P.Oxy. II 270. AD. 94; P.Oxy. II 343 AD. 99; P.Wash. Univ. II 79. 

P.Oxy. III 510. AD. 101; P.Oxy. 14. 508 AD. 102; P. Oxy. III 483. AD. 108; 

P.Oxy. III 472, 486. AD. 130-131; P.Oxy. 111, 506. AD. 143; PSI. Cong. XI. 9 

AD. 161-162; P.Oxy. XVII. 2134 AD. 170; P.Oxy. II 237 AD. 186; P. Mert. 

III. 109 ; P. Mert. I. 23; P.Oxy. I 56 AD. 211.  
(2) P. Ryl. 119. AD. 54-67. 
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لقســـم بوليمـــون فـــى القيـــوم تقـــر اـــل مـــن  مـــن تبتـــونيس التابعـــة (3)وفـــى برديـــة أخـــرا
Taorsenouphis (17  )عامTophorsais, (11  )وال مـنهن تتصـرا مـن خـالل  ـعام

عـام( مبلــ   73) Didymeبــأنهن قـد اقترضــنا مـن الســيدة  ـ وليهـا، وهـن مــن فـرس الســاللة
ـ قبـل دراخمة بالقائدة المعتادة ، على أن يرد القر  فى شهر توت من العام الم 142وقدرم 

 Didymeذا لم يرد القر  فى الميعـاد المحـدد بعاليـ  فـانهن تقـران بحـ  ـ  دة القر  سنة 
 )الدائنة( أو من ينوو عنها أن تختار بين أمرين:

 Katoicic –أن ياــون لهــا حــ  االنتقــا  بــأرورتين مــن أراضــى العســاريين المســتوونين  ـــ3
 الها أو جزء منها.

ذا لم تقبل الدائنـة بحـ  ا ـ2 النتقـا  ياـون لهـا حـ  التنقيـذ علـى إحـدا المـدينتين أو علـيهن وا 
 جميعا وعلى ال الممتلاات الخاصة بهن.

م حيــث 77ـــ373وقــد فشــلت اوختــان فــى ســداد الــدين فعــال  واســتمر الــدين مــن عــام 
إلى إخوار مـنهن إلـى أمنـاء الـدار العقـارا بـأنهن رهنتـا اورورتـين إلـى  (2)تشير بردية أخرا

 .رهنا  رسميا    Didymeالدائنة 

 1100أنهــا تســلمت منهــا مبلــ   Tamysthaتقــر إيزيــدورا إلــى  (1)وفــى برديــة أخــرا
دراخمــة اقـــر  بقائــدة مقـــدارها دراخمـــة عــن اـــل مينـــا فــى الشـــهر تضـــاا إلــى قيمـــة الـــدين 

ـــرهن  1620اوصـــلية فيصـــبر إجمـــالى الـــدين  دراخمـــة ، ويـــتم هـــذا القـــر  وفقـــا  لشـــروو ال
ويالحـ  أن هـذم البرديـة مـن البرديـات القليلـة التـى أشـارت إلـى  .الرسمى 

نســبة القائــدة والمبلــ  اقجمــالى لهــا وأصــل الــدين قبــل إضــافة القائــدة عليــ   ــم مقــدار الــدين 
بعــ  إضــافة القائــدة. ذلــو أن مع ــم البرديــات تشــير إلــى إجمــالى الــدين دون اقشــارة إلــى 

 أصل الدين ومقدار القائدة.
                                                 

(1) P. Kron. 17. AD.140. 
(2) P. Prim. 37. AD. 144. 
(3) P. Tebt. II 389. AD. 141. 
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 spartasبأنهــا اقترضــت مــن  Heleneتقــر  (3)وفــى عقــد ديــن بضــمان أربــ  أرورات
%( ، وأن 6أوبــول عــن اــل مينــا فــى الشــهر ) 1دراخمــة بقائــدة مقــدارها  3400مبلــ  وقــدرم 

مدة الدين اانت من أمشير إلى هاتور من العام التالى ، وأن إجمالى القائـدة عـن هـذم المـدة 
دراخمــة ، واـــان هـــذا القـــر  بضـــمان أربـــ   3646الـــدين دراخمـــة، وبهـــذا ياـــون  346هــو 

، وورد فــــى هــــذا العقــــد الشــــروو  Katoicicآرورات مــــن أراضــــى العســــاريين المســــتوونين 
 التالية:

إذا لم ترد هذم السيدة المبلـ  فـى الموعـد المحـدد ياـون مـن حـ  الـدائن أن يمتلـو اور   ـ3
 بالوريقة التى يريدها. المرهونة ، ويستغلها ايقما يشاء ، وينقل ملايتها

علــى المــدين الــراهن أن يســلم هــذم اور  خالصــة مــن أن ادعــاءات قانونيــة ، وخالصــة ـــ 2
 .(2(من أا ادعاءات تتعل  بزراعة اور  الملاية أو العامة

ياون من ح  الدائن المرتهن أن يسجل سند الرهن علـى هـذم اور  فـى ماتـو تسـجيل  ـ1
المـدين ، وهـذا   ا يشـاء دون أن يتولـو ذلـو حضـور الممتلاات فى هرموبوليس عندم

ما حدث بالقعل فالبردية التى نحن بصددها هى ولو تسجيل لسند الرهن على الدائن 
االســتراتيجوس ، ويرفــ   المــرتهن ، والولــو مقــدم إلــى الااتــو الملاــى القــائم بأعمــال 
ســـخة مـــن فلتســـجل لـــديو ن ويـــ  نســـخة مـــن موافقـــة اورخيديااســـتيس علـــى التســـجيل "

 ". االستمارة المرفقة
إذا لم يلتزم المدين بالشروو السابقة فان أا إجراء بخصوص هذم اور  يصبر باوال ،  ـ7

وياـــون علـــى المـــدين دفـــ  غرامـــة تعـــادل الخســـارة التـــى تســـبو فيهـــا للـــدائن المـــرتهن ، 
ا وغرامة مما لة للخزانة العامة. وت ل حجة الرهن سارية المقعول دون إضافة أو حذ

 أا من أجزائها.
                                                 

(1) P. Oxy. XVII. 2134. AD. 170. 
 ( عن زراعة اور  العامة أو اقعقاء منها راج :2)

A. C. Johnson, “The   of Land in Roman Egypt” Aegyptus 32 (1952) 

PP: 16-72. 
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ذا أعــدنا الن ـــر فـــى البرديـــات التـــى أشـــرنا إليهـــا أو البرديـــات التـــى تتعلـــ  بـــرهن  (3(وا 
 :ىنالح  ما يل (2(اور  عامة

أن اور  لم تاــن مرتبوة بنو  واحد من الرهن بل اـان يـرد عليهـا نوعـا الـرهن الحيـازا  ـ3
 .والرسمى  

 ن هذم إلى عدة نقاو هامة:أشارت عقود الره ـ 2
    ح  االسترداد. أ ـ 
حـ  الحيـازة ، سـواء اانـت حيـازة منقعـة وـوال فتـرة الـدين مقابـل القائـدة علــى  ـ و

 هذا الدين ، أو ح  االمتالو واالستحواذ إذا فشل المدين فى السداد.  
 ح  التعوي  ، وياون عن فترة السداد. ـ  ج
مباشـرة هـذا الحـ  بنقسـ  فـى عقـود الـرهن الحيـازا ح  التنقيـذ ، وياـون للـدائن  ـ د

وعـــــن وريـــــ  اقدارة فـــــى عقـــــود الـــــرهن  P.Ryl.119امـــــا جـــــاء فـــــى  
 P.Prim. 37، وهذا ما حدث فى  الرسمى 

بعد أن يسجل عقـد الـرهن أو بمعنـى آخـر تنتقـل صـقت  مـن اونـ  عقـدا  عرفيـا  أو ابتـدائيا   ـ 1
ا  أو مسجال  تصبر ال اقجراءات القانونيـة التـى تتخـذ مـن جانـو إلى اون  عقدا  رسمي

 المدين حيال المال المرهون باولة.
على المدين أن يسلم اور  المحبوسة للرهن خالية من أا نزاعـات قانونيـة عامـة )مـ   ـ 7

 الدولة( أو خاصة )م  اوفراد(.
نهـا إلتـزم بالنسـبة العامـة للقائـدة اانت نسبة القائدة على هذم القرو  غير  ابتة فا ير م ـ 1

. واانـــت القائـــدة فـــى بعـــ  (1(% 32ومقـــدارها دراخمـــة عـــن اـــل مينـــا فـــى الشـــهر = 
، (3(% 74، ووصـل بعضـها إلـى (7(% 6أوبول عن اـل مينـا فـى الشـهر =  1العقود 

                                                 

(1) P.Ryl. 119. AD. 54-67; P. Kron. 17. AD. 140; P.Tebt. II. 389. AD. 141; P.Oxy. 

XVII. 2134 AD. 170 
 . 76( راج  حاشية رقم 2)

(3) P.Oxy. II 270, 343, 348, 483; P.Wash. Univ. II. 78; P. Tebt. II 389. 
(4) P. Oxy. III 506; P. Oxy. XVII. 2134. 
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فــى حــين أن بعــ  البرديــات لــم يشــر إلــى نســبة القائــدة ، بــل اانــت تــأتى مضــافة إلــى 
 يتعذر علينا معرفة النسبة اوصلية للدين أو القائدة علي .إجمالى الدين ف

 )د( رىن المنازل:
خضعت المنازل اغيرها مـن العقـارات للـرهن ضـمانا  للقـرو  ، ولـدينا مجموعـة مـن 
الو ــــائ  تشــــير إلــــى هــــذا اومــــر ، فقــــى برديــــة ترجــــ  إلــــى العقــــود اوولــــى مــــن القــــرن اوول 

ة وفنـــاء ومــدخل مقابـــل قــر  لـــم تحــدد قيمـــة أو تـــم رهــن منـــزل ملحــ  بـــ  ردهــ (2)المــيالدا
القائدة علي  ، ويتم تحديد الجيران ، ويقر الـدائن الـراهن بأنـ  إذا لـم يسـدد الـدين مضـافا  إليـ  
القائـــدة فـــى الموعـــد المحـــدد فانـــ  ياـــون مـــن حـــ  الـــدائن المـــرتهن حيـــاة المنـــزل المشـــار إليـــ  

و أو مـــن ينـــوو عنـــ  أن يتخـــذ أا وملايتـــ  إلـــى اوبـــد ، ولـــيس مـــن حـــ  المـــدين الـــراهن هـــ
إجـــراءات قانونيـــة لتغييـــر الوضـــ  القـــانونى لهـــذا المنـــزل ، ويلتـــزم المـــدين بـــأن يســـلم المنـــزل 
خالصا  من أية ادعاءات قانونية عامة أو خاصة ، ويمان تصنيا هذا العقد علـى أنـ  عقـد 

ن اان العقـد ال يتضـمن اقشـارة إلـى البنـد الخـاص  رهن حيازا  بحـ  حـبس وا 
الرهن ومصادرت  فى حالة فشل المدين فى السداد امـا فـى بـاقى عقـود الـرهن الحيـازا ، وال 
يشير العقد أيضا  إلى حـ  الحجـز مسـتقبال  اسـتيقاء للـدين فـى حالـة فشـل المـدين فـى السـداد 

 اما فى باقى عقود الرهن الحيازا.

نومــوس لتســجيل عقــد إلــى إخوــار إلــى اوجورا (1(م46وتشــير برديــة ترجــ  إلــى عــام 
دراخمـة مـن  3100دين بضمان رهن منزل ، حيث اقتر  المدعو ديونيسيوس مبلـ  وقـدرم 

تالنت و ال ة آالا دراخمة من النحاس ، وذلو لمدة عام بقائدة قدرها دراخمة  64القضة = 
% ســنويا  ، وذلــو بضــمان منــزل وقوعــة أر . وتشــير هــذم 32عـن اــل مينــا فــى الشــهر = 

 نقوتين هامتين: البردية إلى
 دراخمة من النحاس البولمى. 3400أن ال أرب  دراخمات من القضة يعادلن  ـ 3

                                                                                                                 

(1) P. Mert. I. 23. 
(2) P. Coll. Yautie. II. No. 50. 
(3) P. Oxy. II. 243 AD. 79. 
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البيـ  ،   اانت تدف  عند تسجيل عقود الدين وعقود   أن ضريبة التسجيل  ـ2
% مــن قيمــة الســعر ويــدفعها المشــترا. وتشــير 30واــان مقــدارها فــى عقــود البيــ  هــو 

 برهن منزل إلى نقوتين هامتين:تتعل   (3(بردية أخرا
 اانت تسدد إلى البنو. أن ضريبة التسجيل  -3
أن عملية تسجيل رهن المنازل اانت تتم بمعرفة اوجورانوموس ، ويمان إرجـا   -2

هــذا اومــر إلــى ارتبــاو المنــازل بعمليــة اقحصــاء ، أمــا عمليــة تســجيل رهــن اور  فاانــت 
قــدم الــدائن المـــرتهن بمــذارة إلــى اورخيديااســـتيس ويرفــ  ويهـــا تأخــذ إجــراءات موولـــة ، فيت

أو من ينوو عنـ  ـ  نسخة من سند الرهن الموق  من المدين الراهن ، ويقوم اورخيديااستيس
ــ ــدائن المــرتهن اتابــة  ـ بعــد فحــص المســتندات باحالــة اومــر إلــى االســتراتيجوس ، ويعــاود ال

الموافقــــة التــــى حصــــل عليهــــا مــــن ماتــــو  مــــذارة جديــــدة إلــــى االســــتراتيجوس يرفــــ  ويهــــا
اورخيديااســـتيس ،  ـــم يصـــدر االســـتراتيجوس تعليماتـــ  إلـــى أمنـــاء الســـجالت لتســـجيل ســـند 

 الرهن لديهم.

ــدائن المــرتهن فــى االنتقــا  بــدخل اور   ذا انــا قــد أشــرنا فــى حــدي نا عــن حــ  ال وا 
لهذا الح  فى حالة رهـن المرهونة ووال مدة القر  مقابل القائدة على الدين ، فان المقابل 

إلى  (2)فى المنزل المرهون ، فتشير إحدا الو ائ  المنازل اان ح  السانى 
رهن منزل ضمانا  لقر  وحصل الدائن المرتهن على ح  اققامة فـى هـذا المنـزل بـدال  مـن 

عنـد ، و  الحصول على القائدة ، وقـام الـدائن المـرتهن بسـداد ضـريبة التسـجيل 
 (1(% مـن مقـدار القـر 2تجديد العقد عاود دف  الضريبة مرة أخرا ،واانت قيمة الضـريبة 

 . 
                                                 

(1) P. Oxy. I 241 AD. 98. 
(2) P. Oslo. III. 118 AD. 111/112. 

عواء الدائن المرتهن ح  السانى فيها راج  : (1)  عن القرو  بضمان رهن منزل وا 
P. Hamb. 30; P. Oxy. 1641.  
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ذا اانــت الو ــائ  التــى قــد أشــرنا إليهــا تتحــدث عــن رهــن المنــازل رهنــا حيازيــا  فلــيس  وا 
يقــر فيهــا اــل مــن  (3)معنــى هــذا أن الــرهن الرســمى لــم ياــن يــرد علــى المنــازل فلــدينا و يقــة

Aurelius (60 ع ) اماSilvanus,  إلى شخص  الث يدعىAurelivs   بأنهما تسلما منـ
نصــا  دراخمــة فضــية ، وأنهمــا رهنــا لــ  رهنــا  رســميا   3620مبلــ  وقــدرم 

منزل ل  فناء مملوو على الشيو  بينهما ، ويشترو العقد على المدين الراهن أن  إلى أن يـتم 
ال يجوز ل  أن ينقل ملاية العقار الموضو  تحت الرهن الدين والقائدة المقررة علي  فان   دف 

، وفى حالة عدم دف  الدين فى ميعادم يح  للدائن المرتهن أن يحجـز علـى العقـار أو علـى 
غيرم من أمالاها حيث أن المسئولية مشتراة بينهمـا عـن هـذا الـدين. وياـون هـذا اومـر امـا 

يـــردا أيـــة ادعـــاءات قانونيـــة ضـــد  لـــو اـــان صـــادر بحاـــم محامـــة، وياـــون علـــى المـــدينين أن
 المنزل ، وي ل العقد واجو النقاذ.

 )ىا( رىن العبيد:
 (2)اان الرهن يرد على العبيد بل وعلى اوحرار أيضـا  ضـمانا  للقـرو  فتشـير برديـة

 60وهو من فرس الساللة قد افتر  مبلغا  وقدرم  ، Ptolemaisإلى أن المدعو بولميوس 
دراخمـة مـن نقـس الشـخص ،  3700م اقتـر  مبلـ  آخـر وقـدرم برمودم ،  ـ 20دراخمة فى 

دراخمة  3700. أما القر  ال انى (1(ـإن أنجبت  ـواان القر  اوول بضمان أم  وذريتها 
 فاان بضمان نصا منزل.

وفيما يتعل  بالضمان فـى القـر  اوول فـى هـذم البرديـة فجـاء الـنص صـريحا  علـى 
فانـ  ياـون  ــ% 32أصل الـدين مضـافا  إليـ  القائـدة  ـدين أن  إذا لم يتمان المدين من دف  ال

وبــين حقــ  فــى  –اومــة وأبنائهــا  –مــن حــ  الــدائن المــرتهن أن يختــار بــين امــتالو الضــمان 
رأس المــال مضــافا  إليــ  القائــدة بمــا فيهــا القائــدة عــن فتــرة التــأخير ، وذلــو عــن وريــ  حــ  

                                                 

(1) P. Ryl. II. 177. AD. 246. 
(2) P. Oslo. II 40 AD. 150. 

 ( عن وض  العبيد ضمانا  للقرو  راج  :1) 
P. Hamb 28  النصا اوول من القرن ال انى قبل الميالد 
P. Borl. 1147; “49” B.C. 13; P.Oxy. 485. AD. 178, P.Lond. II. 311. AD. 149. 
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ئهـا المحتملــين ، وعلـى اـل ممتلاـات المــدين التنقيـذ الجبـرا علـى المــدين ، وعلـى اومـة وأبنا
اوخرا. أو بمعنى آخر فان الدائن اـان مـن حقـ  بعـد انقضـاء أجـل السـداد أن يحجـز علـى 

 بدن المدين وممتلاات  الها وليس فقو على اوم .

أمـرين:   اان بقاء الخيار مقتوحا  أمام الدائن المرتهن فى إجراءات التنقيذ مردم إلـى 
مــدين الــراهن ربمــا ال يســعى عنــد حلــول الــدين إلــى دفــ  الــدين واســترداد المــال أولهمــا: أن ال

ــة إذا مــا رأا أن المــال المرهــون أقــل مــن مبلــ  الــدين ، وهــذا يســبو  المرهــون ذلــو فــى حال
خسارة للدائن المرتهن ، وعلى ذلو اان من ح  اوخير أن ينقذ على المـال المرهـون وعلـى 

: أنا المدين المـرتهن قـد أشـار إلـى نقسـ  فـى العقـد بـأن مـن  غيرم من أمالو المدين.  انيهما
 فرس الساللة ، وهذا يعوى للدائن الراهن ح  التنقيذ على بدن هذا المدين نقس .

واـــان مـــن المماـــن رهـــن جـــزء مـــن اومـــة ولاـــن دون أن ياـــون للـــدائن المـــرتهن حـــ  
وأخيــــ   Lysimachosيــــتهم اــــل مــــن  (3(امــــتالو اومــــة. فقــــى شــــاوا إلــــى االبســــتراتيجوس

Philosarapis  اـل مــن المــدعوSarapammon  وأخيـ  باالســتيالء علــى أمـة لهمــا تــدعى
Martila  وفقـــا  لعقــــد رهـــن وقعــــ  مــــ  أخ  الـــث لهمــــا يـــدعىPhilantinoos وفــــى برديــــة .

ســند الــرهن الــذا  Lysimachosيتعهــد اوخ اوخيــر بــأن يقــدم إلــى أخيــ  الشــقي   (2)أخــرا
وأخيــ   Sarapammonفقــو. وال نــدرا إذا اــان قــد تــم اســتدعاء  ي بــت أنــ  رهــن  لــث اومــة

ـــو أن برديـــة أخـــرا إلـــى أن اوخـــوين قـــد ســـحبا الشـــاوا  (1(أمـــام االبســـتراتيجوس أم ال ، ذل
 Philantinoosاوولــى بعــد ســتة أشــهر ، وفــى اــل اوحــوال اــان المــتهم هــو اوخ ال الــث 

  و. وبعــــد انقضــــاء ســــتة أشــــهر فــــى حــــين أنــــ  يملــــو  ل همــــا فقــــ Martilaونــــ  رهــــن اومــــة 
،  حيــث تــوفى هــذا اوخ دون عقــو أو ذريــة Philosarapisلــم تــرد اقشــارة إلــى  (7(أخــرا

علـى أن يقــدم دليــل مو ــ  علــى  Philantinoosباجبــار أخيــ   Lysimachosومـن  ــم قــام 
                                                 

(1) P. Amh. 37. 
(2) P. Fam. Tebt. 40. AD. 173-174. 
(3) P. Amh. 38. 
(4) P. Amh. 40. 
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أن لم يرهن سوا  لـث اومـة فقـو ، وهـذا مـا فعلـ  اوخيـر. ولـم تشـير البرديـة إلـى التعـوي  
الــذا اــان مــن المقتــر  أن يحصــل عليــ  اوخــان عــن الســنوات التــى  لــت اومــة فيهــا فــى 
ذا فشــل اوخ  ن اــان اوخــان يصــران فقــو علــى ملايــة اومــة ، وا  حيــازة الــدائن المــرتهن ، وا 

 600الــراهن فــى أن ي بــت أنــ  رهــن  لــث اومــة فقــو فعليــ  أن يــدف  تعويضــا  وخيــ  مقــدارم 
 .(3(غرامة دراخمة وربما يدف  أيضا  

أن هؤالء اقخوم اانوا يسـتغلوا هـذم اومـة بأحـد  P.Fam. Tebt. 37ويقتر  ناشر 
 :أرب  ور 

 أن تعمل عند ال واحد منهم أربعة أشهر متوالية أو متقرقة.  ـ أ 
أن يتــولى مو ــا أمــر هــذم اومــة علــى أن يعوــى اــل أخ مــن اقخــوة ال ال ــة مبلغــا   ـ و

 محددا . 
قخــوة باســتغالل هــذم اومــة لحســاب  الخــاص علــى أن يعوــى اوخــوين أن يقــوم أحــد ا ـ ج

 اآلخرين مبل   معينا .  
 أن تعمل اومة لمصلحة سادتها مجتمعين فى آن واحد. ـ د

 )و( القرض بضمان رىن المحصول أو اإليجار:
ــــــــــل جنيهــــــــــا ــــــــــ  ال مــــــــــار قب ــــــــــد حرمــــــــــت بي ــــــــــة اقديولوجــــــــــوس ق ــــــــــت مقنن  (2)إذا اان

هـــو مـــا يعـــرا باســـم بيـــ  الغـــرر أو البيـــ  المؤجـــل لاــــن ، و  
الناس لم يلتزموا بهذا اومر ووصل إلى حد أخذ القرو  بضمان رهن المحاصيل أو إنتـاج 

اان قد اقتر   Hermasإلى أن شخصا  يدعى هرماس  (1(اور . فتشير إحدا البرديات
دراخمـة  320يـ  بالقعـل وأعـاد إل Sarapionدراخمة من المدعو سـاربيون  710مبل  وقدرم 

                                                 

 ( عن القرو  بضمان العبيد ، راج  :3)
 P.Ryl. 174, P.Bel. 1147, 1149, 1158; P. Oxy. 485, 506, P. Lond. 309,311; P. 

Amh. 144; P., Hamb. 28. 
 . 307( بنــد 2)

(3) P.Oslo. 111. 133. 
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، على أن يدف  باقى المبل  فى موسم الحصاد وضـمانا  لـذلو رهـن إنتـاج آرورم ونصـا مـن 
 .(3)ال وم

واانــت القــرو  أيضــا  بضــمان اقيجــار مــن البــاون ، ذلــو أن الــدائن المــرتهن اــان 
جر، يقبل تقسيو قيمة الدين على دفعات تاـون قيمـة اقيجـار فيـ  بم ابـة قسـو مـن ديـن المـؤ 

وفى هذم الحالة ياون اقيجار هو الحد اودنى للقسو أو الستهالو الدين. وم ل هـذا اومـر 
ن اـان المسـتأجر فـى القـانون المصـرا هـو  اان معموال  ب  فى القـانون المصـرا واليونـانى وا 
الـــذا يـــدف  الضـــرائو فـــى حـــين يـــدفعها المـــؤجر فـــى القـــانون اقغريقـــى ، واـــان للمســـتأجر 

. antichretic  لحقو  القانونية التى للمالو ، وذلو أ ناء فترة حـ  االنتقـا المصرا اافة ا
 .(2)فى حين أن هذم الحقو  ي ل المالو محتق ا  بها فىالقانون اقغريقى

واــان هــذا اومــر يســرا علــى اوراضــى والمنــازل ســواء اــان ذلــو إيجــارا  مباشــرا  أو 
 إيجارا  من الباون.

 ى عمى المال المرىون:)ل( إجراءات التنفيذ الجبر 
 :فى حالة تأخر المدين فى سداد دينو كانت تتخذ ضده اإلجراءات التالياة

 اإلجراء األول :
 
 
 
 فى حالة القروض النقدية: ا أ

                                                 

( يقـوم بنــو التنميــة واقئتمـان الزراعــى فــى عصــرنا الحـديث باعوــاء المــزارعين قـرو  مشــابهة لــذلو فهنــاو 3)
ن  قـــر  للمحاصـــيل الشـــتوية وآخـــر للمحاصـــيل الصـــيقية ، وياـــون القـــر  بضـــمان هـــذم المحاصـــيل. وا 

 ة على هذم القرو  مرتقعة جدا  ونها قرو  قصيرة اوجل.اانت القائد
(2) Taubuenschlag, op. cit. P. 290. 
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% مــن 10فــان علــى المــدين أن يــدف  غرامــة قــدرها  إذا اــان القــر  حســنا    ـــ3
ا القائــدة عــن فتــرة التــأخير قيمــة القــر  ، أا يــرد القــر  مــرة ونصــا ، ويضــاا إليهــ

 .(3(فقو
ــــر  بقائـــدة  ــــ2 % مـــن قيمــــة 10فـــان المـــدين يـــدف  غرامــــة قـــدرها  إذا اـــان القـ

القر  أيضا  ، ويضاا إليها القائدة عن فترة التأخير وهى نقس نسبة القائــدة التى اان 
. (2)يــــــــــــدفعها قبــــــــــــل التــــــــــــأخير ، أا أنــــــــــــ  يــــــــــــرد القــــــــــــر  مــــــــــــرة ونصــــــــــــا أيضـــــــــــــا  

 . 
 فى القروض العينية: اب 
ـــدف  غرامـــة قـــدرها  إذا اـــان القـــر  حســـنا  ــــ 3 ـــان المـــدين ي % مـــن مقـــدار 10ف

 .(1)القر  فقو
فـان قيمـة القائـدة عـن فتـرة التـأخير اانـت تتــــراوح بـين  إذا اان القر  بقائدة  ـ2

 .(7) . واانت هذم الغرامات تدف  نقدا  % من مقدار القر 10-300
 اإلجراء الثانى:

إذا اان منصوصا  علي  فى عقد الدين  ـواان اقجراء ال انى هو ح  التنقيذ الجبرا 
ــ ، وعلــى  (1(علــى المــدين إذا اــان اوخيــر قــد أشــار إلــى نقســ  علــى أنــ  مــن فــرس الســاللة ـ

لاـات التـى قـدمها المـدين ضـمانا  للمـال ممتلاات  بعضها أو الهـا ، وياـون التنقيـذ علـى الممت
الذا اقترض  أو على غيرهـا مـن الممتلاـات ، وياـون هـذا اومـر امـا لـو اـان صـادر بحاـم 

 .(6( محامة 
                                                 

(1) P. Amh. 50 B.C. 107-106. 
(2) P. Mich. V. 333-334. AD. 52. 
(3) P. Grenf. II. 24 B.C. 106-105. 
(4) P. W. Pestman; “Loaas bearing no interest” JJP 16-17 (1975) P.19. 
(5) P. Lugd. Bat. XXII. PP. 60-61 CF; P. J. Sijpestein; “Five fragmentary papyri 

from the Michigan papyrus collection” AFP 41 (1995) PP. 184-185. 
(6) C.A. Nelson; “Three Loans from Berlin Collection” BASP 36 (1995) PP. 17-

25. CF; P. Mich. V. 332 AD. 48 and 335 AD. 56. 
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واان عقود اققرا  تشـير مـن وـرا خقـى إلـى وجـود عقـود رهـن سـابقة ، وهـذا مـا 
عنــدما أشــار فــى  Herakleidesمــ  عنــدما نب ــ  فــى عقــد ديــن  Horionفوــن إليــ  المــدعو 

عقد الدين إلى حق  فى التنقيذ علـى المـدين وممتلااتـ  امـا لـو اـان هـذا اومـر صـادر بحاـم 
آرورم اــان قــد  1.21فــى  Horionمحامــة ، وأن عقــد الــدين هــذا ال يــنقص شــيئا  مــن حــ  

أن % عـن اـل مينـا فـى الشـهر ، و 3دراخمـة بقائـدة  3000مقابـل  Herakleidesرهنها ل  
 .(3(المبل  المدان ب  فيسترد الرهن Herakleidesهذا الرهن ي ل ساريا  إلى أن يدف  

 واانت إجراءات تنقيذ الرهن اما يلى:

إذا فشـــل المـــدين فـــى أن يقـــى بشـــروو عقـــدم مـــ  الـــدائن المـــرتهن فـــان اوخيـــر يتقـــدم 
قيـــذ الـــرهن بولـــو إلـــى الـــوالى أو الخريماتســـتاا أو اورخيديااســـتيس للحصـــول علـــى إذن بتن

الذا اان قد تم االتقا  علي  فـى عقـد الـرهن ، وياـون قـرار هـذم السـلوات بنـاءا  علـى تعهـد 
مشـقو  بقســم مـن المــدعى بــأن اـل االدعــاءات التــى جـاءت فــى ولبــ  صـادق . ويقــوم الــدائن 
ـــــــــــــاء   ـــــــــــــى االســـــــــــــتراتيجوس ومحصـــــــــــــلى الضـــــــــــــرائو مـــــــــــــن الغرب بتســـــــــــــليم هـــــــــــــذا اقذن إل

 وا بوض  هذا الحام موض  التنقيذ.حيث يالق  

ويقــوم االســتراتيجوس بدراســة اومــر مــن اــل جوانبــ  ، ويصــدر تعليماتــ  إلــى مــو قى 
اقدارة المحليــة التــابعين لــ  بــاقجراء المناســو الــذا يجــو اتخــاذم ، والبــد مــن تســليم المــدين 

اقجـراءات  نسخة من محاضـر الجلسـات واقجـراءات المترتبـة عليهـا فـاذا لـم يوعـن فـى هـذم
خالل عشرة أيام ياون من ح  الدائن المرتهن أن يستامل إجراءات التنقيذ وذلو عن وري  

 وض  اليد على العين ومصادرتها.

 اانت إجراءات التنقيذ الجبرا للرهن على النحو التالى: (2(وفى بردية نشرت حدي ا  

 ـائ  المرفقـة بهـا بمعرفـة تقـدم المـدعى بمـذارة إلـى الـوالى يولـو فيهـا أن يـتم فحـص الو ـ  3
الخريماتســـتاا واورخيديااســـتيس ، وأن يبلـــ  الـــوالى اقدارة المحليـــة بـــالخووات التاليـــة 

                                                 

(1) P. Mich. V. 333-334. AD. 52. 
(2) BGU. XV. 2472. AD. 159-160. 
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التى يجو اتخاذها. واان هذا هو اقجراء اوول فـى الحصـول علـى إذن بتنقيـذ الـرهن 
 ، وعادة ما ياون ممهورا  بتوقيـ  الخريماتسـتاا أو اورخيديااسـتيس ويوضـر فيـ  تـاريخ

 صدورم.

نســخة مـن محضـر التحقيـ  الـذا قـام بــ  الخريماتسـتاا )لقحـص الو ـائ  بعـد اقوــال  ـ  2
وبنـاء  علـى هـذم التحقيقـات  ـ أو مـن ينـوو عنـ  ـ على السجالت( فى حضـور المـدعى

ـــ  التعليمـــات التـــى  ـــى المـــدين وذلـــو عـــن وري يـــتم إصـــدار اقذن للمـــدعى بالتنقيـــذ عل
رة المحليــة وتخــولهم حــ  مصــادرة العــين موضــ  الــرهن يرســلها الخريماتســتاا إلــى اقدا

 لمصلحة الدائن.

أما اقجراء التالى فياون صدور أمر من اورخيديااستيس إلـى االسـتراتيجوس، ويوضـر ـ  1
اورخيديااستيس فى خواب  أن هذا القـرار قـد تـم اتخـاذم فـى اقسـاندرية ، ويرفـ  ويـ  

او مـن اورخيديااسـتيس أو مـن أحـد نسخة من محضر القحص ويتم توقيـ  هـذا الخوـ
 .(3)المو قين العاملين فى ماتب ، ويوق  علي  ااتب  أيضا  

يتقـدم المـدعى بولـو إلـى االسـتراتيجوس يرفـ  ويـ  الو ـائ  السـابقة ، ويوضـر المـدعى ـ  7
ذلــو فــى ولبــ  حيـــث يقــول إنــ  قـــد أرفــ  نســخة مــن قـــرار الســلوات فــى اقســـاندرية، 

اتيجوس إجـــراء  مـــا ضـــد المـــدين ، واقجـــراء المولـــوو فـــى ويوالـــو بـــأن يتخـــذ االســـتر 
 الو يقة التى بين أيدينا هو مصادرة العين المرهونة أو الموضوعة ضمانا  للدين.

مــن الســلوات المحليــة أن  ـمــن خــالل وايلــ   ـــ Psosnausويولــو الــدائن المــدعو 
ا. ويبــدو أن أنــ  قــام باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــده …المــدين  ـتبلــ  ابنــة بولميــوس 

بولميــوس هــذا اــان قــد اقتــر  مبلغــا  مــن المــدعى وعنــد وفــاة المــدين ور ــت ابنتــ  هــذا 
الدين ،وعجزت عن سدادم ، وسعى الدائن لتأايد حق  وذلو مـن خـالل تنقيـذ إجـراءات 

 الرهن المتق  عليها فى عقد الدين.
                                                 

(1) Ibid. P. 33. 
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ـــــ 1 ــــــ ـــــرا هـــــى اووامـــــر الت ـــــذ الجب ـــــى إجـــــراءات التنقي ـــــرة ف ـــــت الخوـــــوة اوخي ى أصـــــدرها اان
االســتراتيجوس إلــى مرءوســي  فــى اقدارة المحليــة باتخــاذ اقجــراءات المناســبة فــى هــذا 

مــن االســتراتيجوس. وياــون اقجــراء  اومــر. واــان ذلــو بتقــوي  
المولــوو هــو تســليم نســخة مــن خوــاو اورخيديااســتيس والمرفقــات إلــى المــدين، وهــذا 

الـدف  ، وياـون مصـحوبا  بالتحـذير بـأن الـدائن ب  التسليم هو إنـذار 
ســوا يمضــى فــى اتخــاذ اقجــراءات القانونيـــة المناســبة لتعويضــ  عــن أا خســارة قـــد 

 تلح  ب .

ولـم يسـدد المـدين الـدين ولـم يعتـر   بعـد أن يتسـلم المـدين اقنـذار ـ  6
خــــول العــــين ، وهــــذا يعنــــى د  علــــى اقنــــذار فــــان اقجــــراء التــــالى هــــو  

اــل مــن  المرهونــة فــى ملايــة الــدائن المــرتهن ويصــدر ســند نقــل الملايــة 
 .(3)الوالى واورخيديااستيس فقو

بـأن يسـجل  يصدر االستراتيجوس قرارا  بتقوي  أمين السجالت  ـ 4
نقـل  عملية نقل الملاية ، ويبـدو أن االسـتراتيجوس اـان مخـوال  سـلوة مما لـة لمتابعـة

ال ال ـة اوولـى بعـد      الملاية ووض  اليـد ، واسـتمرت هـذم اقجـراءات فـى القـرون 
وبموجبـــ  اـــان   de ingrediendo Pactaالمـــيالد ، وفـــى القـــرون التاليـــة  هـــر 

 .(2)الدائن المرتهن يخول سلوة الحجز على ممتلاات المدين استيقاء  لدين 

 ويجب مالحظة أن :
هــــــى التــــــى تتقــــــ  مــــــ  عقــــــود الــــــرهن الحيــــــازا  ة أن عمليــــــة نقــــــل الملايــــــ ـــــــ3

فقى الحالة اوولى يستولى الـدائن المـرتهن  وليست م   
علــــــى العــــــين موضــــــ  الــــــرهن مــــــ  احتقا ــــــ  بحقــــــ  فــــــى التعــــــوي  ، أمــــــا فــــــى حالــــــة 

ياــون مــن حــ  المــدين الــراهن أن يســترد أو يســترج  العــين موضــ    
 تى تمان من سداد ما علي  من ديون.الرهن م

                                                 

(1) BGU. XV. 2473. AD. 100. 
(2) Taubenschlag; op.cit. PP. 284-285. 
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إذا حد ت أخواء فى إجراءات التنقيذ الجبرا واستولى الـدائن المـرتهن علىالمـال المرهـون  ـ2
ياــون مــن حـــ  المــدين الــراهن أن يلجـــأ إلــى اليوريــداس فيولـــو المــدعون فــى إحـــدا 

الـدائن  اور  المرهونـة ولاـن أيضـا  اومـوال التـى اسـتولى عليهـا (3)القضايا ليس فقـو
مـن ربـ  هـذم اور  ، واــان قـرار اليوريـداس بـأن تــرد اور  للمـدعى فـور دفعـ  مــا 
عليها من ديون م  ح  الدائن فى المبال  التى حصل عليها من دخل اور . واـان 

وفى اومور العادية اان يلزم المـدين حتـى  الرهن فى هذم البردية حيازيا  
ـــ  فـــى اســـترداد الضـــمان أن يـــدف  رأس مـــال الـــدين والقائـــدة المقـــررة عليـــ   يضـــمن حق

باقضافة إلى النققات اقضافية م ل الضرائو والمصروفات المصاحبة لعملية نقـل أو 
 تسجيل الرهن.

هــى حيــازة  نالحــ  مــن اقجــراءات الســابقة أن الحيــازة فــى الــرهن الحيــازا  ـــ1
ال المرهون حيازة رقبة فان  اان يلزمـ  منقعة وأن  لاى يتسنى للدائن المرتهن حيازة الم

أن يتبـــ  خوـــوات التنقيـــذ الجبـــرا التـــى أشـــرنا إليهـــا. وال نســـتبعد أن صـــدور ســـند نقـــل 
للــدائن المــرتهن ال يــتم إال بعــد إجــراءات التنقيــذ الجبــرا القعليــة  الملايــة  

رس التــى تبــدأ بــالحجز التحق ـــى علــى المــال الموضــو  ضـــمانا للقــر  ، وتعيــين حـــا
قضـائى قــد ياــون هـو المــدين نقســ  ، وياـون مــن حــ  الـدائن المــرتهن أن يحجــز علــى 
مال آخر للمدين إذا ما تم تبديد المال المحجوز علي  أوال  ، وبعد انقضاء مـدة الحجــز 

إذا لــم يســدد المــدين الــراهن دينــ  ياــون  –ســتة أشــهر فــى مع ــم الحــاالت  –التحق ــى 
يـذا حيـث تبـدأ إجـراءات بيـ  المـال المحجـوز عليـ  فـى اقجراء التالى هو الحجـز التنق
 المزاد العلنى لمصلحة الدائن.

يلجــأ إلــى الســلوة فــى حالــة  إذا اــان الــدائن المــرتهن فــى الــرهن الحيــازا  ـ 7
فشل المدين فى سداد الدين لتعديل حيازت  للمال المرهون من حيازة المنقعة إلى حيازة 

يلجـــأ إلــى الســـلوة  تهن فـــى الــرهن الرســمى الرقبــة فــان الـــدائن المــر 
ويـدف  مـا يترتـو  –لتعديل عقد الـرهن مـن اونـ  عقـدا  عرفيـا  حتـى يصـبر عقـدا  رسـميا  

                                                 

(1) P. Ryl. 119. AD. 54-67. 
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 ــم يبــدأ فــى اقجــراء التــالى وهــو إجــراء التنقيــذ الجبــرا علــى  –علــى ذلــو مــن نققــات 
 .المال المرهون اما هو متب  فى الرهن الحيازا 

 ل أن نترك إجراءات التنفيذ الجبرى فإن ىناك عدة نقاط البد من اإلشارة إلييا:وقب
أن المال المرهون ي ل ملاا  لصاحب  المـدين الـراهن وـوال مـدة الـرهن سـواء اـان الـرهن  ـ أ 

 رسميا  أو حيازيا .
ن إذا اــان المــدين الــراهن يســلم عقــود ملايــة المــال المرهــون وواعيــة إلــى الــدائن المــرته ـ و

ذا اــان عقــد الــرهن  وبالتــالى يصــبر هــذا المــال خــارج دائــرة التعامــل بالنســبة لمالاــ  ، وا 
ينص على أن  ال يجوز للمدين أن يتصرا فى المال المرهـون  الحيازا 

ن اانـت ترجـ   –بالبي  أو الهبة أو غير ذلو فان لدينا بع  البرديـات الديموويقيـة  وا 
لى أن المدين الراهن قد استوا  أن يبي  المـال المرهـون تشير إ ـإلى العصر البولمى 

ــدائن المــرتهن ، وأصــبر هــذا الرجــل مالاــا   ، واــان منــزال  ، إلــى شــخص  الــث غيــر ال
للمنزل ون المدين لم يسلم حجة ملايت  لهـذا المنـزل إلـى الـدائن المـرتهن ولانـ  سـلمها 

 .(3(الورا ال الث عند البي  ـإلى المشترا 
ماان الدائن المرتهن والمدين الراهن أن يؤجال ميعاد اسـتحقا  الـدين أو أن يجـدد اان با ـ ج

 .(2)، ويتم ذلو بموافقة اوجورانوموس وورفى عقد الرهن الرهن 

 ويمكن إجمال الفروق الرئيسية بين نوعى الرىن فيما يمى:
مال المرهون ، فـى حـين يستحوذ الدائن المرتهن على ال فى الرهن الحيازا ـ 3

ــــرهن الرســــمى    يســــتحوذ فقــــو علــــى ســــندات الملايــــة الخاصــــة بالمــــال المرهــــون فــــى ال
. 

                                                 

(1) P. W. Pestman, “some A spects of Egyptian Law in Graeco–Roman Egypt. 

Title–Deeds and   “. PP. 300-301. 
(2) Taubenschlag. op.cit. PP. 282-283. 
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فى الرهن الحيازا ياون من ح  الدائن المرتهن حبس المال المرهـون لديـ  مباشـرة دون  ـ 2
ائن اللجــوء إلــى إجــراءات قانونيـــة أخــرا ، أمــا فــى الـــرهن الرســمى فالبــد أن يتقــدم الـــد
 المرتهن بولو رسمى قجراء حبس المال المرهون عن وري  السندات التى لدي .

فى الرهن الحيازا اان على الدائن المرتهن أن يلجأ إلى إجراءات التنقيذ الجبرا ليحول  ـ 1
حيــازة المنقعــة للمــال المرهــون إلــى حيــازة رقبــة ، بمعنــى أنــ  ينقــل ملايــة هــذا المــال 

الــرهن الرســمى فاــان علــى الــدائن المــرتهن أن يبــدأ بتحويــل بصــورة رســمية ، أمــا فــى 
لــ  بعــد ذلــو  صــقة عقــد الــرهن مــن الصــقة العرفيــة إلــى الصــقة الرســمية حتــى يتســنى

 الدخول فى إجراءات التقنيد الجبرا.
عند تسجيل الرهن الحيازا يدف  الدائن المرتهن ضريبة التسجيل أما فـى الـرهن الرسـمى  ـ 7

ال إذا فشل المدين فى سداد الدين وتم إجراء الحجز على المال فليست هناو ضرائو إ
، فيدف  الدائن المرتهن ضـريبة تسـجيل للـرهن  ـم بعـد ذلـو يـدف  ضـريبة لنقـل  المرهون
 الملاية.

يتق  النوعان فى اون ح  االنتقا  بالمال المرهون ياون مقابل القائدة على الدين سواء ـ  1
الــة رهــن اوراضــى أو حــ  الســانى فــى حالــة رهــن اــان ذلــو هــو قيمــة اقيجــار فــى ح

 المنازل.


