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 چکیده
ه قبض ک يکسان ي. حتخورديبه چشم م يدر بطالن رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالف

صحت     شرط  سته  یزن انندديلزوم عقد رهن نم یارا  اند. ادلة غالباً با رهن منافع به مخالفت برخا
ستة اول ادله  یدر دو دستة عمده جا  توانيبه بطالن رهن منافع را م ینقائل ه هستند ک  یاداد. د
بض دانستن   ق یرقابلقبض و با غ یت. با شرط شوند يم يدانستن قبض در عقد رهن منته  شرط به 

ــوديم يمنتف خودمنافع، بحث رهن منافع خودبه     ــتة دوم، ادله   یل . دالشـ ــتند که با    یادسـ  هسـ
ه از  دست  ین. از نظر اداننديقبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن م  یتنظر از شرط صرف 

ــد تا بتواند مطلوب غا      هایي یژگيو یداراباید    نفقها، مال مرهو   و  انین اطم یعنيرهن،  یيباشـ
و از   یســتچون قبض منافع جز با اتالف آن ممکن ن یشــانرا برآورده ســازد. در نظر ا یثاقاســت

ست  شوند، يم یجادذره امال ذره یکآنجا که منافع  ش يطلب از منافع متعذار م یفایلذا ا اما   د،با
قبض اســت و   یتمال مرهون به علت شــرط  ینیتمناقشــه اســت. لزوم ع   قابل یلدال ینتمام ا

ون مال مره یع. بروديکنار م یزن تینیقبض در مال مرهون حذف شود لزوم ع  یتچنانچه شرط 
ــت یراه ممکن برا یگانه   یزن ــت؛طلب ن  یفاء اسـ  نیبا اجارة مال مرهون به هم   توانيچراکه م  یسـ

  .یافتمطلوب دست 

 
 .مال مرهون ین،رهن، قبض، منفعت، ع واژگان کلیدي:
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 مقدمه
ن نمایند. ای ترین دغدغة طلبکاران این است که نتوانند طلب خود را از مدیون دریافتمهم

شود که اشخال از دادن وام و قرض به یکدیگر و نیز انجام نگراني در غالب اوقات سبب مي
نوبة خود هم باعث رکود معامالت نسیه با دیگران خودداری نمایند. این امتناع و خودداری به

د. ردگشود و هم موجب تضعیف روحیة تعاون مياقتصادی و عدم انعقاد بسیاری معامالت مي
به همین دلیل از دیرباز سعي شده است تا راهي برای ایجاد اطمینان و استیثاق طلبکاران فراهم 
آید و تضمیناتي به دائنین داده شود. این تضمینات ممکن است شخصي باشد، مانند ضمانت و 
 دممکن است مال باشد مثل رهن. از میان این دو نوع وثیقه، تضمینات مالي اطمینان بیشتری ایجا

گردد یا به آن ضمیمه ای جایگزین ذمة دیگر ميکنند؛ چراکه در تضمین شخصي، ذمهمي
شود و همچنان امکان عدم پرداخت دین وجود دارد، اما در وثای  عیني، طلبکار یک مال را مي

در گرو خود دارد تا در صورت امتناع مدیون از پرداخت، بتواند از محل فروش این مال طلب 
رو تری روبهل نماید. به همین دلیل است که تضمینات عیني با استقبال گستردهخود را تحصی
 ترین مصداق عقود مشتمل بر تضمین عیني، عقد رهن است.هستند. مهم

گذارد، با این هدف که موجب آن، مدیون مالي را نزد دائن گرو ميرهن عقدی است که به
ن بتواند مال مرهون را فروخته و از این در صورت نپرداختن دین خود در زمان سررسید، دائ

طری  طلب خود را استیفا نماید. این عقد بسیار مبتالبه است و به همین خاطر مباحث مفصلي را 
 های مالترین این مباحث، ویژگيدر فقه و قانون به خود اختصال داده است. یکي از مهم

است. مال مرهون محلي است که ترین عنصر در عقد رهن مرهون است؛ چراکه مال مرهون مهم
ای دارد؛ شود و در ایجاد استیثاق در مرتهن، نقش عمدههدف رهن از طری  آن محق  مي

اشد تا هایي بدارای چه خصایص و ویژگيباید  شود که مال مذکوربررسي بنابراین الزم است 
ار ویژگي الزم بتواند غرض عقد رهن را برآورد. در فقه طب  نظر مشهور، برای مال مرهون چه

ها است: عین بودن، مملوک بودن، قابل قبض بودن و قابل خریدوفروش بودن. تمامي این ویژگي
در راستای برآوردن غرض نهایي از عقد رهن است. عین بودن مال مرهون به نحوی با قابل قبض 

یک لو قابل بیع بودن آن مرتبط است؛ چراکه بیع مختص اعیان است و مطاب  نظر مشهور، تم
گیرد. ضمن اینکه برای قابل قبض بودن مال مرهون، قید معیّن بودن منافع در قلمرو بیع قرار نمي

به عین اضافه گردد. بدیهي است با اشتراط عین معیّن بودن مال مرهون، امکان ارتهان باید  نیز
 رود.منافع از میان مي
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نفعت است. در این ادله و نظرات فقهي در خصول رهن مبررسي موضوع پژوهش حاضر 
قهي امکان های فنماییم و روزنهبررسي مقاله برآنیم که علل و دالیل فقهي بطالن رهن منفعت را 

ررسي بگردد. در بخش اول به آن را تحلیل کنیم. بدین منظور این مقاله در دو بخش ارائه مي
ررسي باین ادله، به  پردازیم و در بخش دوّم عالوه بر نقدادلة طرفداران بطالن رهن منفعت مي

بخشند. کاربرد این بحث در این است که پردازیم که امکان رهن منفعت را قوت ميدالیلي مي
صراحت و با پیروی از نظر مشهور در فقه، رهن منفعت را باطل دانسته است. با قانون مدني به

بخش  نیست. گردد که قابل اغماضبطالن رهن منفعت، مشکالتي در امور اقتصادی ایجاد مي
تبع این مسئله، بسیاری از عقود شوند و بهزیادی از اموال از دایرة گردش اقتصادی خارج مي

که یک شخص نتواند منافع اموال خود را به وثیقه بگذارد از شود. هنگاميدیگر نیز منعقد نمي
که شخص  ایهای اقتصادیشود. با عدم دریافت تسهیالت، فعالیتدریافت تسهیالت محروم مي

شود و تمام این مسائل اخالل در گردش ثروت را به دنبال ها را دارد منتفي ميقصد انجام آن
ای جست. مانع اصلي بر سر راه رهن منفعت، قانون برای امکان رهن منافع چارهباید  دارد. لذا

لذا  ؛ی شهرت فقهي در این زمینه برخوردار استمدني است، اما قانون مدني، خود از پشتوانه
ان در توتالش نظری جهت هموار کردن امکان فقهي رهن منفعت، نخستین گامي است که مي

 این زمینه برداشت.

 ی بطالن رهن منفعت. ادله1
 گردد.در بطالن رهن منفعت به شش دلیل استناد شده است که ذیالً ارائه مي

 . شرطیت قبض1-1
شرطیت قبض در عقد رهن، نظر اکثر فقهای امامیه است. بیشتر فقهای این گروه، قبض را شرط 

ما اند، ا. دیگران عقد رهن را بدون قبض نیز معتبر دانسته1اندحساب آوردهصحت عقد رهن به

                                                                                                                       
تا، ، قم، مجمع البحوث العلمیة، بي12، جلد األنوار اللوامع في شرح مفاتی  الشرائع )للفیض(بحراني، آل عصفور، حسین بن محمد، . 1

 118ل 

 .122ق(، ل  ه 1418السالم، همالبیت علی، قم، مؤسسه آل9، جلد الحدیثة( -ریاض المسائل )ط حائری، سید علي بن محمد طباطبایي، 

اهلل مرعشي ، انتشارات کتابخانه آیت2، جلد حدیقة المؤمنین -الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع حائری، سید علي بن محمد طباطبایي، 

 .191ق، ل  ه 1409نجفي قدس سره، قم، 

 .15ق. ل  ه 1419ادی، قم، ، نشر اله6، جلد القواعد الفقهیةبجنوردی، سید حسن بن آقابزرگ موسوی، 
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اند. از نظر ایشان تا پیش از قبض مال قبض را شرط لزوم عقد از سوی راهن محسوب کرده
 اند لزوم را نیز به صحت. البته برخي از فقها کوشیده1رهن از سوی راهن جایز است مرهون، عقد

توان به دو نوع صحت قائل شد: صحت به معنای تمامیت عقد که معنا که ميتأویل کنند. بدین
منظور از لزوم عقد همین است و صحت به معنای قابلیت تمام شدن عقد که منظور از صحت، 

                                                                                                                       
 .192ق، ل  ه 1404، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم، المراسم العلویة و األحکام النبویةدیلمي، سالار، حمزة بن عبدالعزیز، 

ل  . ق،ه 1410الدین، احمد بن محمد اسدی، المقتصر من شرح المختصر، در یک جلد، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة، حلاي، جمال

190. 

. ق، ه 1413، در یک جلد، کنگره جهاني هزاره شیخ مفید، قم، المقنعة )للشیخ المفید(بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، 

 .622ل 

ل  . ق،ه 1408، اهلل مرعشي نجفي، در یک جلد، قم، انتشارات کتابخانه آیتالوسیلة إلي نیل الفضیلةطوسي، محمد بن علي بن حمزه،  

265 

ق، ل  ه 1412السالم، مدرسه امام صادق علیه -، قم، دارالکتاب 20، جلد السالمفقه الصادق علیهقمّي، سید صادق حسیني روحاني، 

447. 

 .287ق، ل  ه 1405، در یک جلد، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، الجامع للشرائعحلاي، یحیي بن سعید، 

 .85ق. ل  ه 1394، در یک جلد، قم، منشورات رضي، ظر في الجمع بین األشباه و النظائرنزهة الناحلاي، یحیي بن سعید، 

 .343ق، ل  ه 1405، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 3، جلد جامع المدارک في شرح مختصر النافعخوانساری، سید احمد بن یوسف، 

 .82ق، ل  ه 1385السالم، قم، البیت علیهمآل، مؤسسه 2، جلد دعائم اإلسالممغربي، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمي، 

ق، ل  ه 1405اهلل مرعشي نجفي، ، قم، انتشارات کتابخانه آیت2، جلد فقه القرآن )للراوندی(الدین، سعید بن عبداللاه، راوندی، قطب

58. 

ق، ل  ه 1416سة النشر اإلسالمي، قم ، مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤس14، جلد مصباح الفقیههمداني، آقا رضا بن محمدهادی، 

546. 

 .77ق، ل  ه 1413، قم، دارالقرآن الکریم، 2، جلد هدایة العباد )للگلبایگاني(گلپایگاني، سید محمدرضا موسوی، 

 .3تا. ل ، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بي2، جلد تحریرالوسیلةاهلل موسوی، خمیني، سید روح

ق(.  ه 1416م السالم، ق، در یک جلد، )مؤسسه امام صادق علیهإصباح الشیعة بمصباح الشریعةد بن حسین، الدین، محمکیدری، قطب. 1

 287ل.

فروشي داوری، قم، ، )کتاب4، جلد کالنتر( -الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشاي الدین بن علي، عاملي، شهید ثاني، زین

 56ق(. ل  ه 1410

 1417سالم، ال، در یک جلد، قم، مؤسسه امام صادق علیهغنیة النزوع إلي علمي األصول و الفروع، حمزة بن علي حسیني، حلبي، ابن زهره

 .242ق، ل  ه
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اند بدون تعیین اشتراط آن در برخي نیز قبض را شرط عقد رهن دانسته 1همین قابلیت است.
 2صحت یا لزوم عقد.

اشتراط قبض در صحت یا لزوم عقد رهن، به این معناست که رهن اموالِ غیرقابل قبض 
های طرفداران بطالن رهن منفعت این است که چون منفعت، ممکن نیست. یکي از استدالل

وده و در نتیجه قابل قبض نیست، لذا رهن آن باطل است. اشتراط شیئي خارجي قابل لمس نب
 شود.ميبررسي قبض در عقد رهن به دو دلیل مستند شده است که ذیالً 

 سوره بقره 283. آیه 1-1-1
درک  . برای«وَإِنْ کنْتُمْ عَلَي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»فرماید: سورة بقره مي 283آیة 

ذِینَ یا أَیهَا الَا»بخشي از آیة پیشین این سوره مالحظه شود: باید  283بهتر مفهوم این بخش از آیة 
سورة بقره به معامالت  283و  282آیات شریف «. آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًاي فَاکتُبُوه

کتابت این معامالت فرمان داده شده است و آیة به نوشتن و  282نسیه و دین اشاره دارد. در آیة 
فرماید چنانچه در سفر باشید و کسي را برای نوشتن و ثبت معامله نیافتید پس مالي را به مي 283

 کنند.ناد مياست«ٌ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة»گرو بگیرید. طرفداران شرطیت قبض در عقد رهن به ترکیب 

                                                                                                                       
د لزوم أرال. أن یؤوّل اللزوم بالصحّة... و قد یقال: إنا الصحّة صحّتان: صحّة بمعني تمامیة العقد و صحّة بمعني قابلیته للتمامیة، فمن عبّر با1

 االولي و من عبّر بالصحّة أراد الثانیة.

، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به 15، جلد الحدیثة( -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالامة )ط عاملي، سید جواد بن محمد حسیني، 

 .427ق، ل  ه 1419جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، 

دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه قم، ، 3 ، جلدعیة في فقه اإلمامیةالدروس الشر، محمد بن مکيعاملي، شهید اول، . 2

 .383علمیه قم، ل 

السالم، اصفهان، ، در یک جلد، )کتابخانه عمومي امام امیرالمؤمنین علیهالکافي في الفقهحلبي، ابو الصالح، تقي الدین بن نجم الدین، 

 .334ق(. ل  ه 1403

ق،  ه 1387، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، تهران 2، جلد المبسوط في فقه اإلمامیةمحمد بن حسن،  طوسي، ابوجعفر،

 .196ل 

مرعشي نجفي،  اهلل، در یک جلد، قم، انتشارات کتابخانه آیتنضد القواعد الفقهیة علي مذهب اإلمامیةحلاي، مقداد بن عبداهلل سیوری، 

 .163ق، ل  ه 1403

 .137ق. ل  ه 1418، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1، جلد المختصر النافع في فقه اإلمامیةحلاي، محق ، نجم الدین، جعفر بن حسن، 

 .66ق، ل  ه 1408، قم، مؤسسه اسماعیلیان،  2، جلد شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام الدین، جعفر بن حسن، حلاي، محق ، نجم

 .126تا، ل اهلل مرعشي نجفي، قم، بي، انتشارات کتابخانه آیت3، جلد مفاتی  الشرائع، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضي، يکاشان
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بوض فرمان داده است؛ یعني قبض در رهن شرط است مطاب  این استدالل، شارع به رهن مق
شود . همچنین گفته مي1مانند تراضي که در تجارت شرط است و عدالت که شرط شهادت است

که قبض داخل در حقیقت و ماهیت رهن است؛ یعني اصالً مسمای عقد رهن به لحاظ لغوی و 
زد نهادن چیزی به وثیقه نشود. چون حقیقت رهن عبارت است از عرفي، بدون قبض حاصل نمي

مرتهن برای آنکه در صورت تعذار استیفای طلبش در زمان سررسید، بتواند ح  خود را از آن 
طرفداران این نظریه در پاسخ به انتقاد مخالفین که به اصل عدم اشتراط استناد  2شي استیفاء کند.

کنار باید  بقره( است و سوره 283گویند اصل عدم اشتراط مخالف با دلیل )آیه کنند، ميمي
اند، نهاده شود. مخالفین همچنین شرطیت قبض را مخالف عمومات اوفوا بالعقود محسوب کرده

کور شود که شرط مذاما به این نظر نیز پاسخ داده شده است که وفای به عقد هنگامي واجب مي
باشد  مطلقاً واجب)قبض( حاصل شده باشد نه به صورت مطل ؛ چراکه اگر امر به وفاء به عقود 

مخالفین اشتراط قبض همچنین معتقدند که  3آید که عمل به عقد فاسد نیز واجب باشد.الزم مي
اگر قبض، شرطي چون ایجاب و قبول باشد پس داخل در ماهیت رهن است و بنابراین نیازی به 

ن عمل ایآمدن قید مقبوضه در آیه شریفه نبوده و این وصف تکراری و خالي از فایده است و 
رط اند که ایجاب و قبول ششود. به این انتقاد نیز پاسخ دادهبه خداوند حکیم نسبت داده نمي

باشند. رهن به نفس خود )ایجاب و قبول( مشروط عقد رهن نیستند بلکه خودِ عقد رهن مي
در آیة مذکور، شارع ثبوت  4نیست، اما قبضْ شرط عقد رهن و امری خارج از حقیقت آن است.

م در ماهیت را مقیّد به صفت قبض نموده است و دلیلي بر اینکه حکم مذکور در غیر این حک

                                                                                                                       
 . اآلیة فإناها دالاة علي االشتراط، الشتراط التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة.1

 .384عاملي، شهید اول، محمد بن مکي، پیشین، ل 

ء وثیقة مسمّي الرهن لغة و عرفا إلاا بعد حصول القبض من طرف المرتهن... فیوجّه بأنا حقیقة الرهن هو کون الشي. ال یتحقا  2

 عنده لحفظ ماله، بحیث لو لم یؤدّ المدیون یستوفي دینه منه

 13بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، پیشین، ل 

 جب إذا حصل شرطه ال مطلقاً و اال لوجب الوفاء بالفاسد. بأن األصل یخالف للدلیل و أن الوفاء بالعقد وا3

 166-165حلاي، مقداد بن عبد اللاه سیوری، پیشین، ل 

تکرارا... أجاب... بالمنع من کون اإلیجاب و القبول شرطین بل هما « مقبوضة». لو کان شرطا کاإلیجاب و القبول لکان قوله 4

أن القبض أمر خارج عن حقیقة الرهن شرط فیه بخالف اإلیجاب و القبول  نفس الرهن فال یکون مشروطا بنفسه... و الح 

 (.165)همان، ل 
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از ادلة دیگرِ مخالفین شرطیت قبض این  1حالت )حالت مقبوض( هم ثابت باشد، در کار نیست.
ی مذکور در مقام ارشاد است نه تشریع، اما طرفداران نظریة لزوم قبض پاسخ است که آیة شریفه

که در بیان آیات احکام، روش، تشریعي است نه ارشادی، مگر با دلیل معتبر و حتي اگر اند داده
ارشادی هم باشد، ارشاد مردم است به عمل صحی . در عرف ارتکاز طلبکاران بر این است که 
استیال بر مال مرهون شرط صحت عقد است و آیه هم طب  همین ارتکاز صادره شده است. 

 2باشد.جریان اصل عدم ترتب آثار عقد ميضمن اینکه مقتضای شک، 

 . احادیث1-1-2
همچنین از امام حسین )ع( روایت شده  3از امام باقر )ع( نقل شده است: ال رهن اال مقبوضا.

 وَ الطَّعَامِاست: لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الدُّورِ وَ الْأَرَضِینَ الْمُشَاعِ مِنْهَا وَ الْمَقْسُومِ وَ لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الْحُلِي وَ 
در استدالالت فقها بیشتر به آیة اول استناد  4الْأَمْوَالِ کلِّهَا إِذَا قُبِضَتْ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَضْ فَلَیسَ بِرَهْنٍ.

 های زیادی در خصول مفاد و سندیت آن درگرفته است.شود و بحثمي
ره را دلیل عمده سورة بق 283برخي فقها در شرطیت قبض برای عقد رهن، استناد به آیة 

ترین دلیلي در این خصول حدیث ال رهن اال مقبوضا اند. از نظر ایشان مهمحساب نیاوردهبه
ها، ظهور این حدیث در اعتبار قبض قابل انکار نیست؛ رهن صحی  است. بنا بر استدالل آن

ن هتوان آن را بر نفي صحت عقد رنباشد، حتي اگر حمل آن بر نفي تحق  مفهوم عرفي مي
ترین فیه، نفي صحت نزدیکبدون اقباض و تبعا عدم ترتب آثار آن حمل کرد؛ چراکه در مانحن

                                                                                                                       
دم ع . فاناا ما استدللنا باآلیة الاا علي ثبوت الحکم في الماهیة المقیدة بتلک الصّفة ... و ما استندنا الي اآلیة علي االنتفاء، بل الي1

رح مختصر کشف الرموز في شطالب یوسفي، فاضل، حسن بن ابي الدلیل علي ثبوت الحکم في غیر تلک الصورة )آبي،
 .541ق،  ه 1417، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1، جلد النافع

ض أن ر. ألن المنساق من اآلیات الواردة في بیان األحکام أن تکون تشریعیة ال إرشادیة إال مع قرینة معتبرة علیه و علي ف2

تکون إرشادیا فهي إرشاد إلي الصحی  عند الناس... مقتضي مرتکزات الدائنین کون استیالئهم علي الوثیقة شرطا للصحة و 

مهذاب لي، سبزواری، سید عبد األعاآلیة الکریمة نزلت علي طب  هذا المرتکز و مع الشک فمقتضي األصل عدم ترتب األثر )
 .80ق، ل  ه 1413مؤسسه المنار،  ، قم،21، جلد األحکام )للسبزواری(

، )مؤسسه معارف اسالمي امام رضا 2تکملة الوسائل، جلد  -. عاملي، حرا، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول األئمة 3

، بیروت، 13نوری، محدث، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد ) 267ق(. ل  ه 1418علیه السالم، قم، 

 .47ق، ل  ه 1408السالم، البیت علیهمآلمؤسسه 

 .417. همان 4
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در این حدیث الی نفي جنس است و لذا « ال. »1توان به آن نسبت دادمعنای مجازی است که مي
ظاهر جمله، نفي حقیقت رهن بدون قبض است؛ بنابراین قبضْ جزء مقوّمات ِحقیقت رهن است 

یش شود و پدیگر رهنِ شرعي پس از قبض حاصل ميعبارتآن رهني در کار نیست. بهو بدون 
اما مخالفان داللت این حدیث  2شود،از آن آثار و احکام رهنِ صحی  بر چنین توافقي بار نمي

اند. ایشان معتقدند حدیث مذکور به لحاظ سندیت ضعیف و نیز را نیز مورد انتقاد قرار داده
ر است. منظور از اِضمار این است که منبع آن، یعني شخص معصومي که حدیث مشتمل بر اِضما

است و این موضوع از عوامل ضعف حدیث تلقي  منسوب به اوست، در روایت نقل نشده
کنند ضعف سند به لحاظ شهرت آن میان اصحاب و عمل اما موافقان استدالل مي 3شود،مي

 .4شودآن، جبران مي اساس کردن ایشان بر

                                                                                                                       
. و لکن العمدة في المقام هي موثاقة محمد بن قیس: ال رهن إلاا مقبوضا المعتضدة بما رواه العیاشي عن محمد بن عیسي عن 1

ه الحقیقي إن تعذار إرادة معناکذلک و ظهورها في اعتبار القبض في ماهیة الرهن غیر قابل لإلنکار و بعد  -علیه الساّلم -الباقر

قلنا: إنا القبض لیس شرطا في تحقا  المفهوم عرفا، فلیحمل علي نفي الصحة و عدم ترتاب األثر لکونه أقرب المجازات من 

 (.547همداني، آقا رضا بن محمد هادی، پیشین، ل غیره، کنفي الکمال و نفي اللزوم مثالً )

حقیقة الرهن بدون القبض، کما هو شأن ال النافیة للجنس، فبناء علي ذلک یکون القبض  . ظاهر هذه الجملة في الروایة نفي2

من مقوّمات حقیقة الرهن و بدونه ال و أن یکون المرهون عیناً ال دینا ألناا قد بیناا أناه وثیقة عین في دین و أن یکون المرهون 

جنوردی، سید بامه إلاا بعد أن یقبض المرتهن العین المرهونة عن الراهن )عیناً ال دینا ألناا قد بیناا أناه وثیقة عین في دین و أحک

 (.12و  10حسن بن آقابزرگ موسوی، پیشین، 

دفتر انتشارات قم، ، 20 . بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائ  الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، جلد3

 .225ق، ل  ه 1405لمیه قم، اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه ع

جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمي  5حلاي، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 

 .494ق، ل  ه 1407وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به 5، جلد ةمختلف الشیعة في أحکام الشریعحلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، 

 .420ق، ل  ه 1413جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 2، جلد إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعدحلاي، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، 

 .9ق، ل  ه 1387قم، 

اهلل مرعشي نجفي، انتشارات کتابخانه آیتقم، ، 2، جلد   الرائع لمختصر الشرائعالتنقی  حلاي، مقداد بن عبد اللاه سیوری، .4

 .166ق، ل  ه 1404

، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه 2، جلد غایة المراد في شرح نکت اإلرشادعاملي، شهید اول، محمد بن مکي، 

 (.75تا. ل ، بي3، جلد مسالک األفهام إلي آیات األحکام)کاظمي، فاضل، جواد بن سعد اسدی،  183ق، ل  ه 1414قم، 
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 . عدم امکان قبض )عین بودن مال مرهون(1-2
قبض به معنای ابتدایي آن، استیالی عرفي بر مال است و لذا مالي قابل قبض است که محسوس 
و ملموس باشد. برخي فقها عین بودن مال مرهون را در تعریف عقد رهن مأخوذ دانسته و آن را 

جالب  2و 1گیرد.قرار مي ی یک دیناند که در آن یک عین وثیقهعقدی محسوب کرده
عت را اند نیز رهن منفاینجاست که حتي فقهایي که قبض را شرط صحت یا لزوم رهن ندانسته

ترین ادلة ایشان عدم امکان قبض منفعت است. در نگاه این اند و یکي از مهمباطل اعالم نموده
رد و بر آن را قبض ک توانفقها قبض منافع همان اتالف آن است؛ یعني بدون اتالف منفعت نمي

آن استیال یافت و پس از تلف نیز دیگر مالي باقي نیست که بر آن اطالق مال مرهون شود. روشن 
است که اگر قبض را شرط صحت عقد رهن بدانیم و منافع را غیرقابل قبض محسوب کنیم، 

 تواند موضوع رهن واقع شود؛ چراکه امکان حصول یکي از ارکان عقد وجودمنفعت نمي
توان عدم امکان قبض اما اگر قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن ندانیم چگونه مي 3ندارد،

 یک مال را دالا بر بطالن عقد رهن دانست؟

                                                                                                                       
 ه 1421، در یک جلد، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم، جامع الخالف و الوفاق. سبزواری، علي مؤمن قمّي، 1

 .292ق، ل 

ت نه در ه قبض و اقباض از آثار آن اساند ک. برخي فقهاء با نقد این استدالل، رهن را نیز مانند سایر عقود یک تعاهد دانسته2

داخل در حقیقت آن. از نظر ایشان نقش قبض در عقد رهن فرقي با نقش قبض در سایر عقود، مانند بیع، ندارد )بجنوردی، 

 (.14، قم، نشر الهادی، ل 6سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 

، تهران، مؤسسه کیهان،  2، جلد في أجوبة السؤاالت جامع الشتاتگیالني، میرزای قمّي، ابو القاسم بن محمد حسن،  - 3

 .447ق، ل  ه 1413

 192حائری، سید علي بن محمد طباطبایي، پیشین، ل 

، مؤسسه کاشف 3، جلد سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعاداتنجفي، کاشف الغطاء، احمد بن علي بن محمد رضا، 

 .169ق، ل  ه 1423الغطاء، نجف اشرف، 

 .67لاي، محق ، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، ل ح

 1410 الدار اإلسالمیة، بیروت، -، در یک جلد، دار التراث اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیةعاملي، شهید اول، محمد بن مکي، 

 .129ق، ل  ه

، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، 4 ، جلدمسالک األفهام إلي تنقی  شرائع اإلسالم عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي،

 .21ق، ل  ه 1413

 .65عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي، پیشین، ل 

 .82سبزواری، سید عبد األعلي، پیشین، ل 
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اند: عینِ غالب فقها در مورد شرایط مال مرهون، یا محل عقد، چهار شرط را برشمرده
حت اني که قبض را شرط صمملوکِ قابل قبضِ قابل بیع. فلذا بطالن رهن منفعت در نظر کس

دانند به این علت است که منفعت، شرایط موضوع عقد را دارا نیست؛ یعني منفعتْ رهن نمي
 طور که برای مثال مال موضوع اجارهقابلیت آن را ندارد که موضوع عقد رهن قرار گیرد، همان

 1مالي باشد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد.باید 
تر، اعم از اینکه قبضْ شرطِ صحت یا لزوم عقد رهن باشد یا نباشد، در به عبارت خالصه

کالم غالب فقها عین بودن مال مرهون یکي از شرایط الزامي مال مرهون است؛ لذا در بطالن 
 خورند.رهن منافع مخالفان اندکي به چشم مي

 عدم ایجاد استیثاق .1-3
طمینان و وثوق ایجاد کند. این اطمینان یکي از اهداف عقد رهن این است که برای طلبکار ا

شود که در صورت ناتواني یا عدم ارادة مدیون برای پرداخت دین خود در ازآنجا ناشي مي
تواند با فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا کند. بدیهي است که هنگام سررسید، دائن مي

لیت ي را ایجاد نماید. فقها در مورد قابمالي باشد که بتواند چنین اعتماد و اطمینانباید  مال مرهون
نافع اند. از نظر برخي از ایشان برای ممنفعت برای ایجاد چنین اطمینان و استیثاقي تردید کرده

 برد.بقایي نیست و لذا مرتهن از آن نفعي نمي

                                                                                                                       
 .324بحراني، آل عصفور، حسین بن محمد، پیشین، ل 

 چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ ، در یک جلد، تهران، مؤسسهالجوهرة في نظم التبصرةحلاي، حسن بن علي بن داود، 

 .126ق، ل  ه 1411و ارشاد اسالمي، تهران، 

 در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف کتاب الرهن، -أنوار الفقاهة نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر،  -1

 .6ق، ل  ه 1422اشرف، 

البیت علیهم السالم، ، قم، مؤسسه آل13الحدیثة(، جلد  -حلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء )ط 

 .125ق، ل  ه 1414قم، 

، قم، 2، جلد الحدیثة( -تحریر األحکام الشرعیة علي مذهب اإلمامیة )ط حلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، 

 .467ق، ل  ه 1420مؤسسه امام صادق علیه السالم، 

 1359، نجف اشرف المکتبة المرتضویة، 1، جلد تحریر المجلةبن علي بن محمد رضا، نجفي، کاشف الغطاء، محمد حسین 

البیت ، قم، مؤسسه آل5، جلد جامع المقاصد في شرح القواعد)عاملي، کرکي، محق  ثاني، علي بن حسین،  300ق، ل  ه

 (.44ق، ل  ه 1414السالم، علیهم
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برخي دیگر از فقها با تشکیل یک قیاس ذوحدین، رهن منفعت را درهرحال مانع از ایجاد 
اند. از نظر ایشان اگر دین، مؤجّل باشد، منافع مال مرهون تا زمان مندی دائن دانستهو بهرهاستیثاق 

ای در رهن نیست. اگر هم دین حال باشد، به آن میزاني که در شود پس فایدهسررسید تلف مي
ت منظور این اس 1شود.شود و لذا استیثاقي ایجاد نميادای دین تأخیر شود از مال مرهون تلف مي

که مال مرهون که در اینجا منافع است، با گذر زمان در حال از بین رفتن است و این باعث 
تر چون منافع یک مال در طول زمان شود که از ارزش مال مرهون کم شود. به عبارت سادهمي

عنوان مال مرهون به وثیقه گذاشته رود، مقدار معیني از منافع که بهشود و از بین ميایجاد مي
ي که مالي باقي نمانده، یعنماند. هنگاميرود و دیگر مالي باقي نميده در طول زمان از میان ميش

شود. توثا ، مطلوب عقد رهن است و به علت ای وجود ندارد و لذا استثیاق نیز ایجاد نميوثیقه
ین د، اروجزء منافع و اینکه با ایجاد هر جزء، جزء پیشین از میان ميایجاد تدریجي و جزءبه

 2گردد.مطلوب حاصل نمي

 . تعذر استیفای دین از منفعت1-4

ه ی پیشین مالزمشود و ایجاد هر ذره از منافع با انعدام ذرهذره حاصل ميمنافع یک مال چون ذره
که موعد ادای دین فرابرسد تنها منافع همان لحظه وجود دارد و منافع پیشین دارد، فلذا هنگامي

فقها نیز در مورد منافع معتقدند اصالً مالي وجود ندارد که امکان استیفا  برخي 3اند.تلف شده
رسد منظور ایشان از عدم وجود مال، فقدان وجود عیني و به نظر مي 4دین از آن فراهم باشد.

                                                                                                                       
لي حلول األجل، فال تحصل فائدة الرهن و إن کان حالاا، فبقدر ما یتأخار قضاء الدَّین الدَّین إن کان مؤجَّلًا، فالمنافع تتلف إ - 1

 (.125یتلف جزء من المرهون، فال یحصل االستیثاق )حلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، پیشین، ل 

ء ل منها شيفي شیئا فشیئا و کلما حص. فال یص  رهن المنافع، ألن المطلوب بالرهن ال یحصل بها، اعني: التوث ، ألنها تستو2

، فقه اإلمام الصادق علیه السالممغنیه، محمد جواد،  - 44عدم ما قبله )عاملي، کرکي، محق  ثاني، علي بن حسین، پیشین، ل 

 (.28ق، ل  ه 1421، قم، مؤسسه انصاریان، 4جلد 

ء عدم ما قبله و هو ستوفي شیئا فشیئا و کلا ما حصل منها شي. فال یص ّ رهن المنافع کسکني الدار و خدمة العبد ألناها إناما ت3

ال یجامع الرهن ألنا المطلوب من الرهن أناه متي تعذر استیفاء الدین استوفي من الرهن )بحراني، آل عصفور، حسین بن محمد، 

 (.448گیالني، میرزای قمّي، ابو القاسم بن محمد حسن، پیشین، ل  - 324پیشین، ل 

دین ء موجود یمکن استیفاء الرهن ... المنافع، مثل سکني الدار و خدمة العبد و الوجه ظاهر و هو أنه لیس هنا شي . فال یص 4

رهن ء عدم ما قبله و المطلوب من المنه الذی هو الغرض من الرهن، الن هذه المنافع تستوی شیئا فشیئا و کل ما حصل منها شي

 (.246الرهن )بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، پیشین، ل  أنه متي تعذر استیفاء الدین استوفي من
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خارجي آن باشد. شاید منظور از تعذار استیفای منفعت مرتبط با عدم امکان بیع منافع باشد. از 
قابل بیع باشد تا بتوان از محل فروش آن طلب مرتهن را ادا کرد؛ باید  مال مرهوننظر غالب فقها، 

شود. گذشته يرو ملذا اگر مالي قابلیت بیع نداشته باشد استیفای طلب دائن از آن با تعذار روبه
از این موضوع، تبدیل منافع به پول جهت ادای دین مرتهن، نیازمند زمان است؛ چراکه منافع به 

الیه نیز به ازای استفاده از هر میزان معین از منافع، شود و غالباً منتقلاز عین حاصل مي تدریج
کند؛ بنابراین تحصیل عوض منافع محتاج زمان است برخالف عین که عوض آن را پرداخت مي

توان فوراً طلب مرتهن را از محل آن آید و ميبا بیع آن، بالفاصله عوض به تملک راهن درمي
 ت کرد.پرداخ

 . عدم امکان بیع منفعت1-5
مالي باشد باید  اند که مرهونفقها در یکي از چهار شرط الزم برای مال مرهون اعالم کرده

که امکان بیع آن وجود داشته باشد. این شرط از آن جهت است که هدف غایي در رهن این 
لب ین مرهونه طاست که در صورت عدم پرداخت دین توسط مدیون، دائن بتواند با فروش ع

خود را به دست آورد. لذا از منظر فقها چنانچه امکان بیع یک مال وجود نداشته باشد، مطلوب 
از آنجا که بیع در تعریف مشهور فقهي  1شود و منافي هدف غایي رهن است.رهن محق  نمي

خود تملیک عین است به عوض معلوم، مشخص است که تملیک منافع از قلمروی امکان بیع 
برخي از فقها با اینکه امکان بیع منفعت را بعید ندانسته و برای رهن منفعت نیز  2رج است.خا

لزوم قابل بیع بودن  3اند.اند، اما بازهم به بطالن رهن منفعت نظر دادهمانع عقلي و شرعي ندیده
ای فقهي ساخته شده است: کل ما مال مرهون از چنان شهرتي برخوردار است که از آن قاعده

. شیخ طوسي این قاعده را چنین بیان کرده است: کل ما جاز 4ص  بیعه، ص  رهنه؛ و ما ال فال
 5بیعه، جاز رهنه.

                                                                                                                       
 (.292. و أن یکون ممّا یجوز بیعه، ألن کونه بخالف ذلک ینافي المقصود به )سبزواری، علي مؤمن قمّي، پیشین، ل 1

 (.387. و ال رهن المنفعة، لعدم إمکان بیعها )عاملي، شهید اول، محمد بن مکي، پیشین، ل 2

. و المنافع لو قلنا بصحة بیعها و لکن ال یص  رهنها اتفاقاً و ان کان ال مانع منه عقلًا و اعتباراً )نجفي، کاشف الغطاء، محمد  3

 (.300حسین بن علي بن محمد رضا، پیشین، ل 

، قم، 2وائد، جلد )عاملي، شهید اول، محمد بن مکي، القواعد و الف 376. حلاي، مقداد بن عبد اللاه سیوری، پیشین، ل 4

 (. 268تا، ل کتابفروشي مفید، بي

 .198. طوسي، ابو جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ل 5
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 . اجماع1-6
اند، برخي فقهاء عدم امکان قبض منافع را نپذیرفته و تسلیم و قبض عین را قبض منافع آن شمرده

که در این زمینه وجود دارد  اما در ردّ امکان رهن منفعت به اجماع منقول و فتاوی مشهوری
دارد که قبض چیزی جز استیال قابض نیست و نظر دیگر در این زمینه اظهار مي 1اند.استناد کرده

مال  دهد و کسي که بر عین مستولي شود بر منافعقبض منافع با قبض عین و به تبع آن، رخ مي
جي بودنِ مال مرهون با اشکال نیز استیال دارد؛ لذا اگر اجماع وجود نداشت، اشتراط عین خار

دارد که عمده دلیل در این خصول اجماعي صاحب جواهر در این زمینه اشعار مي 2رو بود.روبه
است که مؤیّد است به نصوصي که ظهور در عین بودن مال مرهون دارند وگرنه نظر بهتر جواز 

ع، انِ دارای منافرهن منافع است حتي اگر قبض را شرط صحت رهن بدانیم؛ چراکه قبض اعی
 تک دالیلي که برای بطالنیکي از فقهای معاصر با ردّ کردن تک 3شود.قبض منافع آن تلقي مي

برخي فقها نیز از اجماع در مورد بطالن  4شود.رهن منفعت آورده شده، نهایتاً به اجماع تسلیم مي
 لویحاً به معنای وجوداند که ترهن منفعت سخني به میان نیاورده و آن را نظر مشهور دانسته

 .5نظرات مخالف در این زمینه است

                                                                                                                       
 . المانع من رهن المنافع هو اإلجماع المنقول و فتوی المشهور1

 7نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، پیشین، ل 

ع العین فإنا لک بالنسبة إلي المنافع ... و یتحقا  القبض في المنافع بتب. لیس القبض إلاا استیالء القابض علي المقبوض ... کذ2

 المستولي علي العین مستول علي المنفعة فإن تمّ اإلجماع و إلاا فاشتراط کون الراهن عیناً خارجیة مشکل

 344خوانساری، سید احمد بن یوسف، پیشین، ل 

 578همداني، آقا رضا بن محمد هادی، پیشین، ل 

 82ری، سید عبد األعلي، پیشین، ل سبزوا

. فالعمدة حینئذ اإلجماع المؤید بدعوی ظهور النصول في کون الرهن عیناً ال منفعة و لو علي الوجه الذی سمعته سابقاً و 3

ة رإال کان المتجه الجواز و إن قلنا باالشتراط ضرورة اجراء الشارع قبض األعیان ذوات المنافع مجری قبض المنافع في اإلجا

، بیروت، دار إحیاء التراث 25، جلد جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالمو غیرها )نجفي، صاحب الجواهر، محمدحسن، 

 .119ق، ل  ه 1404العربي،  

 (.66. فإذاً ال دلیل علي المنع ... سوی االجماع )قمّي، سید صادق حسیني روحاني، پیشین، ل 4

، قم، دفتر 1منافع )سبزواری، محق ، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة األحکام، جلد . و المشهور أناه ال یص ّ رهن ال5

 (.566ق، ل  ه 1423انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
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 . نقد ادلة بطالن منفعت2
طور که گذشت کمتر فقیهي در بطالن رهن منفعت به خود تردید راه داده است. حتي همان

ردن اند نیز در هنگام برشمفقهایي که شرطیت قبض در صحت یا لزوم عقد رهن را نپذیرفته
اند. پس از مرهون( رهن منفعت را به علل مختلف جایز ندانسته های محل رهن )مالویژگي

رازی ایشان ی ابتک ادلهتکبررسي ی متعدد موافقان بطالن رهن منفعت، اینک به برشمردن ادله
 اریم.شمها اتکا کرد را نیز برميتوان به آنپرداخته و دالیلي که در صحت رهن منفعت مي

 . عدم شرطیت قبض2-1
دانند در بطالن رهن منفعت با دشواری قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن ميفقهایي که 
الي غیرمادی، عنوان مرو نیستند. تنها کافي است به غیرقابل قبض بودن منفعت، بهخاصي روبه

، نقد دالیلي های تضعیف نظریة بطالن منفعتتکیه کنند تا دلیل ایشان کافي باشد؛ لذا یکي از راه
شود. در ادامه برای نقد ادلة موافقان شرطیت قبض برای انعقاد رهن مطرح مياست که برای 

ی اول دالیلي هستند که به نقد ادلة پردازیم. دالیل دستهشرطیت قبض به دو دسته ادله مي
پردازند تا این نظریة را از پشتوانة نظری خالي نمایند. دستة دوم دالیل موافقان شرطیت قبض مي

 شود.تقل از ادلة موافقان شرطیت قبض ارائه ميحلاي است که مس

 . دالیل نقضی2-1-1
سورة  283اند آیة دو دلیلي که موافقان شرطیت قبض برای صحت عقد رهن به آن استناد کرده

یت ها از منظر مخالفان نظریة شرطبقره و حدیثي از امام باقر )ع( است که ذیالً به نقد هریک از آن
 پردازیم.قبض مي

 . آیه2-1-1-1
اند که سوره بقره بر شرطیت قبض، مخالفان چندین استدالل مطرح کرده 283در نقد داللت آیة 

 شود.ميبررسي ذیالً 

 اشتمال آیه بر تکرار در صورت شرطیت قبض -الف
چنانچه قبض یکي از ارکان و شرایط ایجاد عقد رهن باشد نقشي مانند ایجاب و قبول خواهد 

مفهوم عقد رهن خواهد بود. در این صورت صرف نام بردن از عقد رهن داشت و لذا داخل در 
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گونه که با نام بردن از عقد رهن مشخص برای شرط دانستن قبض در آن کافي خواهد بود؛ همان
ارکان  ءایم؛ بنابراین چنانچه قبض جزاست که از ایجاب و قبول طرفین در ایجاد آن یاد کرده

سوره بقره لغو و مشتمل بر تکرار  283ه در آیة شریفه عقد رهن باشد وجود وصف مقبوض
هان طور که زیبنده نیست گفته شود: فرخواهد بود که از خداوند حکیم بسیار بعید است. همان

 مقبوله، ترکیب فرهان مقبوضه نیز سزاوار نیست. لذا جهت ممانعت از لزوم لغویت این وصفْ
 1به عدم شرطیت آن قائل شویم.باید 

 مفهوم مخالف آیه اساس تاج شرطیت قبض براستن -ب
سوره بقره با مفهوم مخالف )دلیل خطاب( به دست  283آیة  اساس استنتاج شرطیت قبض بر

 2آید در حالي که مفهوم مخالف وصف در میان فقهای امامیه حجت نیست.مي

 سورة بقره 283سیاق ارشادی آیة  -پ
رع در این آیه در مقام ارشاد مخاطبین برای سیاق آیه حکایت از ارشادی بودن آن دارد. شا

حفظ مال است؛ یعني بر آن است که حفظ مال مقتضای انعقاد عقد رهن و قبض مال مرهون 
اگر به  3گذارد.است. شرط در سفر بودن و عدم وجود کاتب نیز بر سیاق ارشادی آیه صحه مي

عیین شرایط رهن و مقومات گردد که آیه در مقام تقبل و بعد این آیه توجه شود مشخص مي
آن یا وجوب و الزام نیست. آیه در مقام راهنمایي مسلمین است برای توثا  دین از طری  گرفتن 

                                                                                                                       
سن أن یقول: حتکرارا ال فائدة تحته و کما ال ی« مَقْبُوضَةٌ». فالن القبض لو کان شرطا کاإلیجاب و القبول لکان قوله تعالي 1

حلاي،  - 225مقبولة، کذا کان یحسن أن ال یقول: مقبوضة )بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، پیشین، ل 

 (.493جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، پیشین، ل 

د بن سف بن احم. عن اآلیة فبأنها انما تدل من حیث دلیل الخطاب و لیس حجة عند المحققین )بحراني، آل عصفور، یو2

، )دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه 3طوسي، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخالف، جلد  - 225ابراهیم، پیشین، ل 

حلاي، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر  - 223ق، ل  ه 1407مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

، حلاي، عالمه، 417ق، ل  ه 1410تشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ، قم، دفتر ان2الفتاوی، جلد 

 (. 400حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، پیشین، ل 

عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي، حاشیة شرائع اإلسالم، در ) 56ل  عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي، پیشین، . 3

همداني، آقا رضا بن محمد هادی،  - 394ق، ل  ه 1422رات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم، یک جلد، قم، انتشا

 (.546پیشین، ل 
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حال سوره بقره به کتابت و سند گرفتن امر شده است و بااین 283در آیة  1سند )کتابت( یا شهود.
مر صف است و به آن اکه قبض در آیة مذکور یک وکتابت در عقد رهن شرط نیست؛ درحالي

رط که امر کتابت را شتوان وصفي غیرمأمور را شرط دانست درحالينشده است. لذا چگونه مي
ضمن اینکه قبض در این آیه بر عدم وجود کاتب و در سفر بودن مترتب شده و  2ایم.ندانسته

 3؛خود این دو موضوع شرط رهن نیستند. این هم دلیل دیگری بر سیاق ارشادی آیه است
دیگر چون گرفتن شاهد واجب نیست، وحدت سیاق مانع از حمل اشتراط قبض بر لزوم عبارتبه
 4شود.مي

 عدم مالزمة وجوب حفظ مال با وجوب رهن -ت
موافقین شرطیت قبض برآنند که حفظ مال واجب است؛ لذا مقدمة آن )قبض مال مرهون( نیز 

 انعقاد رهن برای دین نیزباید  این استدالل واجب است، اما به این نظر، ایراد شده است که با
بپذیریم  دیگر اگرعبارتکس به این نظر قائل نشده است؛ بهکه هیچواجب شمرده شود، درحالي

ب قبول کنیم که مقتضای وجوباید  که مقتضای وجوب حفظ مال، قبض مال مرهون است، پس
هر عقدی که متضمّن ایجاد دین  حفظ مال در هنگام قرض، انعقاد عقد رهن نیز هست؛ یعني با

 5کس به چنین نظری قائل نشده است؛که هیچیک عقد رهن نیز منعقد شود، درحاليباید  است
 طور که مقتضای احتیاطدیگر مقتضای احتیاط در عقد رهن، قبض مال است؛ همانعبارتبه

                                                                                                                       
. أما اآلیة فمن تدبر ما قبلها و ما بعد ال یجدها في مقام التعرض لشرائط الرهن و مقوماته و ال في مقام الوجوب و اال إلزام و 1

ث  في الدین و أخذ الحائطة بالکتابة و االشهاد )نجفي، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علي انما هي في مقام اإلرشاد إلي التو

 (.298بن محمد رضا، پیشین، ل 

و لیس شرطاً مع األمر، « 6». و ال حجّة في وصف الرهن بالقبض؛ ألنا القصد باآلیة کمال اإلرشاد و لهذا أمر تعالي بالکتابة 2

فاء األمر؟! علي أنا نفس الرهن لیس شرطاً في الدَّین )حلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن فکیف یکون الوصف شرطاً مع انت

 (.195مطهر اسدی، پیشین، ل 

. یؤیده قرینة السیاق، حیث رتابه علي السفر و فقد الکاتب، مع أنهما غیر شرط فیه )عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي، 3

 (.515ق، ل  ه 1416در یک جلد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم، ، تمهید القواعد األصولیة و العربیة

تَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ وَ اسْ»فیستشکل في داللته علي لزوم القبض في الصحّة من جهة قوله تعالي « انٌ مَقْبُوضَةٌ فَرِه». قوله تعالي 4

و وحدة السیاق تمنع الحمل علي اللازوم )خوانساری، سید احمد بن یوسف، حیث إناه ال یلزم االستشهاد « اآلیة -رِجالِکمْ

 (.343پیشین، ل 

 .227. بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، پیشین، ل 5
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د رهن شرط دین گونه که انعقاد عقهنگام قرض دادن به دیگری، انعقاد رهن است، اما همان
 1نیست، قبض مال نیز شرط عقد رهن نیست.

 . حدیث2-1-1-2
بسیاری از فقهای امامیه به علت ضعف سند این حدیث و اشتمال آن بر اِضمار از عمل کردن به 

 283گذشته از ضعف سند این حدیث، برخي فقها مفاد آن را نیز مانند آیة  2اند.آن چشم پوشیده
اند به همین علت بسیاری از متقدمان مانند شیخ مفید اند و اعالم کردهستهسوره بقره، ارشادی دان

 3اند.و شهید اول و عالمه حلي و محق  حلي از آن چشم پوشیده و اعراض کرده

 . دالیل حلی2-1-2
ه با نماید، بلکهای مخالف بسنده نميای است که به نقض استداللمنظور از دالیل حلاي، ادله

رای ترین دالیلي که بی مهمپردازد. ذیالً به ارائههایي به دفاع از نظریة خود ميلی استدالارائه
 پردازیم.ها تکیه کرد ميتوان به آنجواز رهن منفعت مي

 . احادیث دیگر2-1-2-1
ها تنها به عقد رهن اشاره شده و احادیث بسیار زیادی در مورد رهن وجود دارد که در تمام آن

که اگر به شرطیت قبض در عقد رهن ها لحاظ نشده است؛ درحاليدر آنصفت مقبوض بودن 
 4د.طور مطل  و بدون قید قبض صادر شده باشنقائل باشیم زیبنده نیست که احادیث مذکور به

                                                                                                                       
 . اآلیة سیقت لبیان اإلرشاد إلي حفظ المال و ذلک إنما یتم باإلقباض کما ال یتم الاا باالرتهان، فاالحتیاط یقتضي القبض،1

کما أنه یقتضي الرهن و لما کان الرهن لیس شرطا في صحة الدین. فکذا القبض لیس شرطا في صحة الرهن )حلاي، 

 (.494الدین، احمد بن محمد اسدی، پیشین، ل جمال

حلاي، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، پیشین، ) 420 پیشین، لحلاي، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، . 2

 (.9ل 

فقد أجیب عن هذه الروایة « ال رهن إلاا مقبوض». و أمّا ما روی أن اإلمام الباقر أبا اإلمام جعفر الصادق علیهما السّالم قال: 3

بضعف السند و بأناها لإلرشاد تماماً کاآلیة الکریمة و لذا اعرض عنها جماعة من کبار الفقهاء القدامي و الجدد، منهم الشیخ 

 (.25مغنیه، محمد جواد، پیشین، ل ول و العالمة الحلي و المحق  صاحب الشرائع )المفید و الشهید األ

فإنها  -. و یعضده إطالق االخبار الواردة في جملة من أحکام الرهن آلتي ال تکاد تحصي کثرة، کما ستمر بک إنشاء اهلل تعالي4

ل و قد المدعي لم یحسن ذلک، بل یجب التفصی کلها اشتملت علي ذکر الرهن من غیر تقیید بالقبض، فلو کان شرطا کما هو

 (.226تقرر في کالمهم أن عدم التفصیل دلیل علي العموم )بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، پیشین، ل 
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 . اصل عدم اشتراط2-1-2-2
مقتضای اصل عدم این است که در صورت شک در اشتراط قبض، به عدم اشتراط آن حکم 

ترک  باید اند که اصل عدم در اینجا مخالف با دلیل است وستدالل پاسخ دادهکنیم. به این ا
سوره بقره و احادیثي است که پیش از این ذکر شد، اما  283منظور از دلیل احتماالً آیة  1شود.

شدت محل تردید قرار گرفته و احادیث مذکور نیز به علت داللت این آیه بر شرطیت قبض به
ت اند. دقیقاً به خاطر همین تردیدها اساری از فقها مورد عمل قرار نگرفتهضعف سند از سوی بسی
بات اند جهت اثآوریم. لذا تمسّک به دالیلي که محل تردید قرار گرفتهکه به اصل روی مي

 ها، نوعي مصادره به مطلوب است.مدلول آن

 . عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم2-1-2-3
سوره  283شود و با وجود این عمومات، داللت آیه ای به عهد شامل رهن نیز ميعمومات امر وف

 2گردد.بقره بر شرطیت قبض نفي مي

فایده بودن شرط قبض در تحصیل مقصود رهن بدون شرط استمرار . بی2-1-2-4
 قبض

هدف از قبض مال مرهون این است که مرتهن با نگهداری مال، از انتقال و تلف آن جلوگیری 
ماید تا در صورت عدم پرداخت طلبش در سررسید، بتواند آن را بفروشد و از محل آن طلب ن

خود را استیفا نماید. اگر مطلوب رهن این است پس صرف قبض ابتدایي و عدم لزوم استمرار 
نماید. اگر مرتهن بر مال مرهون تا زمان سررسید قبض، هیچ کمکي به تحصیل این غرض نمي

شیخ  شود. سیوری حلي این ایراد را به نقل ازگونه استیثاقي ایجاد نميشد هیچاستیال نداشته با
طوسي مطرح نموده و در پاسخ به آن گفته است: منع تصرفات برای استیثاق کافي است. منظور 

هن، که با انعقاد راین است که برای ایجاد اطمینان، استمرار قبض مال مرهون لزومي ندارد. همین

                                                                                                                       
 165ل پیشین، حلاي، مقداد بن عبد اللاه سیوری،  -1

لي و هذا عقد مأمور به و األمر یقتضي الوجوب و قوله تعا« بِالْعُقُودِأَوْفُوا ». یلزم الرهن باإلیجاب و القبول. دلیلنا: قوله تعالي 2

وسي، ابو طال یدل علي أن قبل القبض ال یلزم، ألن ذلک دلیل الخطاب و قد ترکناه أیضا باآلیة األولي )« فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»

حلاي، فخر  - 417د، پیشین، ل حلاي، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احم - 223جعفر، محمد بن حسن، پیشین، ل 

 (.24مغنیه، محمد جواد، پیشین، ل  - 9المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، پیشین، ل 
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به این نظر  1شود برای ایجاد اطمینان کافي است.ات ناقله در مال مرهون منع ميراهن از تصرف
توان وارد کرد: اوالً صرف ایجاد منع تصراف در عالم اعتبار کافي برای استیثاق دو انتقاد مي

ا رهن، منع کند. ثانیاً اگر بر ميهای اثبات در برابر ثالث روبهنیست؛ چراکه مرتهن را با دشواری
 دانیم دیگر چه حاجتي به همان قبضشود و این را برای استیثاق کافي ميرفات ایجاد ميتص

منظور شیخ طوسي این بوده که یا ایجاد منع تصرفات در عالم اعتبار کافي برای  2اولیه است؟
استیثاق است که در این صورت لزومي برای قبض نیست یا اینکه صرف این وضعیت اعتباری 

ینان کافي نیست که در این صورت نیازمند قبض استمراری تا زمان حلول دین برای ایجاد اطم
هستیم. فلذا صرف اشتراط قبض بدون شرط دوام و استمرار آن برای حصول استیثاق که غرض 

 3نماید.از رهن است، بسنده نمي

 امکان قبض منافع 2-1-2-5
 آن است؛ یعني جز با استهالک اند که قبض منفعت همان تلفدر ردّ امکان قبض منافع، آورده

توان آن را قبض کرد. منظور این است که قبض منافع عین استفاده از آن است و چون منافع نمي
منفعت چیزی جز استفاده بردن نیست؛ لذا قبض و اتالف آن عین هم است، اما این نظر را 

ت. درست است نشده اس توان پذیرفت. اوالً این نظر بین منافع منفصل و متصل تفکیک قائلنمي
های که استیال بر منافع متصل عین استفاده از آن است، اما این نظر در مورد منافع منفصل مثل میوه

کند. گذشته از این موضوع به کار بردن لفظ اتالف برای استیال بر منفعت یک باغ صدق نمي
ط ر عین مستاجره مسلشود و وی بی کسي داده ميای به اجارهکه خانهصحی  نیست. هنگامي

مندی گوییم که او در حال اتالف منافع است، بلکه استیال وی در واقع همان بهرهشود نميمي
 گیری از منافع با استیال بر آن مالزمه دارد و تنها هنگاميدیگر بهرهعبارتباشد؛ بهاز منفعت مي

ذشت شخصي و تنها به علت گتوان از اتالف منافع سخن به میان آورد که بدون استیال هیچ مي

                                                                                                                       
. و للشیخ في المبسوط القوالن و ال شک أن القبول باالشتراط أحوط، لکن عدم اشتراط دوامه یقتضي عدم حصول الحکمة 1

اد و یمکن الجواب بأن المنع من صحة التصرف کاف في االستیثاق )حلاي، مقدفي الوثیقة و حینئذ ال فرق بین القبض و عدمه؛ 

 (.166بن عبد اللاه سیوری، پیشین، ل 

ء المرهون و منع الراهن من التصرف فیه بالبیع و نحوه، لیتمکن المرتهن من استیفاء حقه من المرهون . الرهن حبس الشي2

 (.25، ل 4، جلد 1421ق  من غیر قبض )مغنیه، عند االقتضاء و لیس من شک أن هذه الغایة تتح

. و ال یخفي أنا مجراد اشتراط القبض ال یکفي في حصول الغرض الاذی أشار إلیه بناءً علي ما قال: إنا استدامة القبض غیر 3

 (.554ل پیشین، شرط )سبزواری، محق ، محمد باقر بن محمد مؤمن، 
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توان زمان، آن منافع بدون استفاده از بین بروند. مثالً با خالي بودن یک خانه در طي یک ماه، مي
ی مذکور در گفت منافع یک ماه آن خانه تلف شده است، اما چنانچه در این یک ماه، خانه

عت نیز شده است. قبض منف مندگوییم وی از منافع بهرهاجاره و تحت استیالی مستأجر باشد مي
وع بپذیریم که در عقودی که موضباید  شود، اگر غیر از این باشداز طری  قبض عین ممکن مي

ین که بطالن ادهد درحاليها منفعت است، مثل عاریه و اجاره، قبض و تسلیم هرگز رخ نميآن
نابراین ن نیست؛ بنظر کامالً واض  است؛ چراکه بدون تسلیم موضوع عقد، اصالً توافقي ممک

 1مستولي شدن بر عین یک مال دقیقاً قبض و استیال منافع آن مال است.

 . عدم تعذر استیفای دین از منفعت2-1-2-6
اند که استیفای دین از خود عین مرهونه شرط نیست؛ در ردّ تعذار استیفای دین از منفعت، آورده

ا کرد و هم از محل عوض آن. بلکه ممکن است هم از محل خود عین مرهونه این کار ر
گیرند استیفای طلب مرتهن از الفسادی که در رهن قرار ميطور که در مورد اموال سریعهمان

توان عین را اجاره داد و از اجرت آن طلب را بنابراین مي 2گیرد؛ها صورت ميمحل فروش آن
 3مند شود.نافع بهرهپرداخت و یا اینکه به خود مرتهن اجازه داد که به میزان طلبش از م

 . انکار اجماع2-1-2-7
 4اند.برخي از فقها اجماع را در مورد بطالن منافع و شرطیت قبض انکار کرده

 . نقد شرط لزوم قابلیت بیع مال مرهون2-1-2-8
لذا امکان بیع منافع  5اند؛اوالً برخي فقها در امکان بیع منافع، مانع عقلي یا شرعي در میان ندیده

دید که علت این شرط چیست؟ یعني چرا در بیان شرایط مال باید  ذهن نیست؛ ثانیاًدور از 
رسد هدف این است که از این طری  اند. به نظر ميمرهونه، قابل بیع بودن آن را دخیل دانسته

                                                                                                                       
 - 65)قمّي، سید صادق حسیني روحاني، پیشین، ل  7ل پیشین،  . نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر،1

 (.82سبزواری، سید عبد األعلي، پیشین، ل 

 .65. عاملي، شهید ثاني، زین الدین بن علي، پیشین، ل 2

 (.82)سبزواری، سید عبد األعلي، پیشین، ل  7. نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، پیشین، ل 3

 .298ل پیشین، لغطاء، محمد حسین بن علي بن محمد رضا، . نجفي، کاشف ا4

 .300. همان، ل 5
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بتوانند مقصود نهایي رهن را برآورند. مقصود نهایي رهن این است که در صورت عدم پرداخت 
ون، بتوان عین مرهونه را فروخت و از محل فروش آن طلب مرتهن را دین از سوی مدی

اما تحصیل این غایت مالزمه با قابل بیع بودن مال مرهون ندارد. اگر هدف این است  1پرداخت،
که بتوان از محل عین مرهونه ثمني به دست آورد، این غرض با اجارة مال مرهون نیز حاصل 

 شود.مي

 رهن منافع نسبت به رهن دین. اولویت امکان 2-1-2-9
القول هستند، در مورد رهن ی فقها بر عدم امکان آن متف برخالف رهن منافع که تقریباً همه

خورد. به اعتقاد موافقان رهن دین، امکان قبض در دیون دین نظرات مخالف زیاد به چشم مي
است. لذا مال الن نشده الذمه، کسي قائل به بطی مافيطور که در مورد هبهوجود دارد، همان

اخبار  توان قبض کرد. از نظر ایشانکند، ميکلاي را از طری  قبض مصداقي که مدیون تعیین مي
وارده برای شرطیت عین بودن مال مرهون کافي نیستند، بلکه تنها متضمن آثاری هستند که 

ن دخیل ندانیم اگر شرطیت قبض را در عقد ره 2مقتضای آن آثار، عین بودن مال مرهون است.
رو نیست؛ چراکه دارای تمام شرایط صحت عقد رهن و پس رهن دین دیگر با هیچ مانعي روبه

شرایط مال مرهون، از جمله قابلیت بیع، خواهد بود. ضمن اینکه از رهن دین ممکن است استیثاق 
فای به وی کسي باشد که به ی خود مرتهن و یا بر ذمهایجاد شود؛ چون ممکن است دین بر ذمه

اند که اخذ مال مرهون به خاطر در نفي رهن دین استدالل کرده 3عهد او اطمینان وجود دارد.
توان دین دیگری را مایة اطمینان دانست؟ عدم اطمینان به ادای دین است؛ پس چگونه مي
دهد که دیون از لحاظ شخص مدیون )در صاحب ریاض به نقد مذکور به این نحو پاسخ مي

بسا دیوني وجود داشته باشند که پرداخت دشواری ادای دین( مختلف هستند و چهسهولت یا 
 4ها برای ادای سایر دیون استیثاق ایجاد گردد.ها یقیني باشد و از آنآن

                                                                                                                       
. أن یکون المرهون ممّا یص ّ بیعه عند حلول الدّین؛ ألنا الغایة آلتي وضعها الشارع في الرهن استیفاء الح ا من ثمن المرهون 1

 (.148، ل 13، جلد 1414)عالمه حلي، عند الحاجة، فال بدّ و أن یکون قابلًا للبیع لیصرف ثمنه في دَین المرتهن 

 (.387)عاملي، شهید اول، محمد بن مکي، پیشین، ل  320ل پیشین، . بحراني، آل عصفور، حسین بن محمد، 2

 .6. نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، پیشین، ل 3

ه نظر؛ الختالف وث  في استیفائه بمثله! و فی. بأن أخذ الرهن لیس إلاا من حیث عدم الوثوق باستیفاء ما في الذمة، فکیف یست4

الدیون و مَن علیه الح  في سهولة القضاء و عسره، فکم من دیون متیقانة األداء یصل  االستیثاق بها علي غیرها )حائری، سید 

 (.194علي بن محمد طباطبایي، پیشین، ل 
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ه به رهن منافع تسلیم شد. وجباید  اگر بتوان امکان رهن دین را پذیرفت، به طری  اولي
رض رهن امکان استیفای طلب مرتهن از مال مرهون اولویت در اینجا، مقصود از رهن است. غ

تر است تا یک دین؛ چراکه منفعت حداقل قیام است و این امکان از منافع یک عین محتمل
د توان تصور کروجودی به یک عین خارجي دارد، اما دین هیچ نمود بیروني ندارد. همچنین مي

ن طلب وی استیفا گردد و یا خود وی که منافع یک مال توسط مرتهن به اجاره رود و از محل آ
 یک از این حاالت در مورد رهن دین متصور نیست.از منافع تا میزان طلبش استیفا نماید، اما هیچ

 گیرینتیجه
نسته صراحت آن را صحی  دابطالن رهن منفعت در فقه امامیه نظر غالب است و کمتر فقیهي به

 اند:های زیر متوسل شدهخود به استدالل مخالفان صحت رهن منافع جهت تقویت نظر است.
د: فرهان فرمایسوره بقره. یک عبارت ترکیبي در این آیه شریفه وجود دارد که مي 283آیه  -1

ل در اند که قبض داخاین ترکیب لغوی، بسیاری از فقهاء استدالل کرده اساس مقبوضه. بر
شود. برخي دیگر دخول ميحقیقت عقد رهن است و بدون قبض اصالً مسمای رهن ایجاد ن

 اند که امر شارع در این آیهاند، اما اظهار داشتهقبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن را نپذیرفته
 باشد.به قبض مال مرهون است و لذا قبض جزء ارکان عقد رهن مي

حدیث ال رهن اال مقبوضا از امام باقر )ع( استدالل دیگری است که فقهاء به آن استناد مي -2
در این حدیث الی نفي جنس است و لذا ظاهر جمله، نفي حقیقت « ال»کنند. مطاب  نظر ایشان 

مقوّمات ِ حقیقت رهن است و بدون آن رهني در کار  ءرهن بدون قبض است؛ بنابراین قبض جز
شود و پیش از آن آثار و احکام رهنِ دیگر رهنِ شرعي پس از قبض حاصل ميعبارتنیست؛ به

 شود.ن توافقي بار نميصحی  بر چنی
قابل قبض باشد. این شرط را حتي کساني که باید  یکي از شرایط مال مرهون این است که -3

اند. شرط مذکور نه جزء ارکان عقد، بلکه جزء دانند تأیید کردهقبض را شرط صحت رهن نمي
کن فع ممترتیب چون از نظر این فقها قبض مناباشد. بدینشرایط مال موضوع عقد رهن مي
 باشد؛ چراکه از نظر ایشان، قبض منفعت، عین تلف آن است.نیست، فلذا رهن منافع صحی  نمي

یکي دیگر از شرایط مال مرهون این است که قابل بیع باشد؛ یعني قابلیت آن را داشته باشد  -4
ر د که از طری  عقد بیع به تملک دیگری درآید. علت این شرط احتماالً به خاطر این است که
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صورت عدم استیفا دین از سوی مدیون در سررسید، طلب را از ثمن ناشي از بیع مال مرهون، 
 ادا نمایند.

 یشود و با ایجاد هر ذره، ذرهذره حاصل ميذات منافع یک مال این است که تدریجاً و ذره -5
ررسید، اگر مان سرود؛ یعني منافع خاصیت انباشتگي و پایداری ندارد. لذا در زپیشین از میان مي

طلب مرتهن پرداخته نشده باشد، مالي وجود ندارد که بتوان آن را به فروش رساند و از محل 
 آن طلب مرتهن را پرداخت کرد.

تک دالیل فوق، دالیل دیگری نیز برای دفاع از نظریة صحت رهن منافع، عالوه بر ردّ تک
 کنند.ي ميوجود دارند که مستقالً از قابلیت رهن منافع پشتیبان

سوره بقره داللت بر شرطیت قبض در عقد رهن ندارد. دالیل متعددی برای این  283آیة  -1
 اند از:طور خالصه عبارتشود که بهعدم داللت ارائه مي

. سیاق و نحوة بیان در این آیه، ارشادی است نه مولوی. در این آیه، قبض گرفتن منوط به 1-1
 شده است و این خود دلیل مهمي بر سیاق ارشادی آیه است. در سفر بودن و عدم وجود شاهد

. لزوم قبض در این آیه از طری  دلیل خطاب )مفهوم مخالف( وصف به دست آمده که نزد 1-2
 امامیه حجت نیست.

. در این آیه به گرفتن شاهد امر شده ولي هیچ فقیهي شهادت را در زمرة شرایط عقد رهن 1-3
مقبوضه در این آیه تنها یک وصف است و به آن امر نشده است؛  نیاورده است. در حالي که

توان یک وصف مأمور را شرط ندانست و در عین حال یک وصف غیرامری را لذا چگونه مي
 جزء ارکان عقد محسوب کرد.

. اگر قبض را جزء ارکان عقد رهن بدانیم، پس این شرط مانند ایجاب و قبول داخل در 1-4
ایده است و فاین صورت قید مقبوضه در آیة شریفه مشتمل بر تکرار و بيمفهوم رهن است؛ در 

 شود.ارتکاب لغو به شارع نسبت داده نمي
. هدف از قبض مال مرهون این است که مرتهن با نگهداری مال، از انتقال و تلف آن 1-5

حل م جلوگیری نماید تا در صورت عدم پرداخت طلب در سررسید، بتواند آن را بفروشد و از
آن طلب خود را استیفا نماید. اگر مطلوب رهن این است پس صرف قبض ابتدایي و عدم لزوم 

 نماید.استمرار قبض، هیچ کمکي به تحصیل این غرض نمي
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بسیاری از فقها، حدیث ال رهن اال مقبوضا را از حیث سندیت ضعیف و نیز مشتمل بر اضمار  -2
 ها ازدیگری در خصول رهن وجود دارد که در آن اند. از این گذشته احادیث بسیاردانسته

 صورت مطل  و بدون قید مقبوض یاد شده است.عقد رهن به
کند که هنگام شک در شرطیت یا عدم شرطیت قبض، طری  اخیر را اصل عدم، اقتضاء مي -3

م، هی اوفوا بالعقود و المومنون عند شروططب  قاعدهباید  در پیش گیریم. با عدم اشتراط قبض
 ایجاب و قبول باشیم. اساس قائل به صحت و لزوم عقد رهن بر

شرط لزوم قابل بیع بودن مال مرهون، جهت امکان استیفای دین از محل مرهون است. بدین  -4
معني که با عدم پرداخت دین در سررسید توسط مدیون، دائن بتواند با فروش مال مرهون، طلب 

ق  این مطلوب با قابل بیع بودن مال مرهون مالزمه ندارد. هر خود را از آن استیفا نماید، اما تح
عقدی که بتواند مال مرهون را منتقل و در عوض آن، ثمن اخذ نماید، مطلوب مذکور را برآورده 

 ی مال مرهون نیز به این هدف دست یافت.توان با اجارهکند. لذا ميمي
ر ند منافع یک مال نیز قابلیت قبض دارد. اگادرستي، اشاره کردهطور که برخي فقها، بههمان -5

ت، ها تملیک منافع یا اذن در انتفاع اسمعتقد باشیم عقودی که موضوع آنباید  غیر از این باشد
مانند اجاره و عاریه، هرگز منعقد نخواهند شد. استیال بر عین یک مال، به معنای قبض منافع آن 

به قابلیت  تواناشتراط قبض در عقد رهن نیز مي است. اگر این استدالل پذیرفته شود حتي با
 ترهین منافع قائل شد.

اند. این در حالي است که رهن منافع، چه از بسیاری از فقهاء به قابلیت ارتهان دین فتوا داده -6
 لحاظ قابلیت قبض و چه از لحاظ ایجاد استیثاق و اطمینان، بر رهن دیون اولویت و ترجی  دارد.

ای که در ردّ و قبول رهن منافع آمده است، قبول صحت بندی تمام ادلهرسد با جمعيلذا به نظر م
 باشد.ی نظری استوارتری برخوردار ميآن از پشتوانه
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 منابع

م: دفتر ، )قکشف الرموز في شرح مختصر النافعطالب یوسفي، آبي، فاضل، حسن بن ابي
 ق(.  ه 1417، 1انتشارات اسالمي جلد 

قم: ) القواعد الفقهیة )للبجنوردی، السید حسن(،سید حسن بن آقابزرگ موسوی، بجنوردی، 
 ق(.  ه 1419، 6نشر الهادی، جلد 

)قم:  ،األنوار اللوامع في شرح مفاتی  الشرائع )للفیض(بحراني، آل عصفور، حسین بن محمد، 
 تا(.، بي12مجمع البحوث العلمیة، جلد 

 ،الحدائ  الناضرة في أحکام العترة الطاهرةن ابراهیم، بحراني، آل عصفور، یوسف بن احمد ب
 ق(. ه 1405، )قم: دفتر انتشارات اسالمي، 20 جلد

کنگره   در یک جلد،المقنعة )للشیخ المفید(، بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، 
 ق(. ه 1413جهاني هزاره شیخ مفید )قم، 

ت )قم: مؤسسه آل البی الحدیثة(، -ریاض المسائل )ط حائری، سید علي بن محمد طباطبایي، 
 ق(. ه 1418، 9السالم، جلد علیهم

، حدیقة المؤمنین -الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع ، _____________________
 اهلل مرعشي(.، انتشارات کتابخانه آیت2اهلل مرعشي، جلد )قم: انتشارات کتابخانه آیت

جلد،  ، در یکغنیة النزوع إلي علمي األصول و الفروعبن علي حسیني،  حلبي، ابن زهره، حمزة
 ق(. ه 1417السالم، )قم: مؤسسه امام صادق علیه

تابخانه ، در یک جلد، )اصفهان: کالکافي في الفقهالدین، حلبي، ابو الصالح، تقي الدین بن نجم
 ق(. ه 1403السالم، المؤمنین علیهعمومي امام امیر

ر ، )قم: دفتالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوین ادریس، محمد بن منصور بن احمد، حلاي، اب
 ق(. دوم،  ه 1410دوم، چاپ ، 2انتشارات اسالمي، جلد 

، در یک جلد، )مشهد: المقتصر من شرح المختصرالدین، احمد بن محمد اسدی، حلاي، جمال
 ق(. ه 1410مجمع البحوث اإلسالمیة، 

جلد، )قم:  5، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ______________________
 ق(. ه 1407، اولچاپ دفتر انتشارات اسالمي، 

، در یک جلد، )تهران: مؤسسه چاپ و الجوهرة في نظم التبصرةحلاي، حسن بن علي بن داود، 
 ق(.  ه 1411، اول چاپ نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
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، )قم: مؤسسه الحدیثة( -تذکرة الفقهاء )ط حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، حلاي، عالمه، 
 ق(. ه 1414، 13السالم، جلد البیت علیهمآل

، )قم: دفتر 5، جلد مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ______________________
 ق(. ه 1413، 2 جلدانتشارات اسالمي ، 

 -الشرعیة علي مذهب اإلمامیة )ط تحریر األحکام ، ______________________
 ق(.  ه 1420، 2السالم، جلد )قم: مؤسسه امام صادق علیهالحدیثة(، 

 ،إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعدحلاي، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، 
 ق(. ه 1387، 2)قم: مؤسسه اسماعیلیان، جلد 

 ، )قم: مؤسسةصر النافع في فقه اإلمامیةالمختحسن، حلاي، محق ، نجم الدین، جعفر بن 
 ق(. ه 1418ششم،  چاپ ، 1المطبوعات الدینیة، جلد 

، )قم: مؤسسه في مسائل الحالل و الحرام شرائع اإلسالم، ___________________
 ق(.  ه 1408دوم، چاپ ، 2اسماعیلیان، جلد 

: ، در یک جلد، )قمذهب اإلمامیةنضد القواعد الفقهیة علي محلاي، مقداد بن عبد اللاه سیوری، 
 ق(.  ه 1403چاپ اول، اهلل مرعشي، انتشارات کتابخانه آیت
اهلل کتابخانه آیت، )قم: انتشارات التنقی  الرائع لمختصر الشرائع، _______________

 ق(.  ه 1404، ، چاپ اول2مرعشي، جلد 
سسة سید الشهداء العلمیة، اول، در یک جلد، )ثم: مؤ الجامع للشرائع،حلاي، یحیي بن سعید، 

 ق(. ه 1405
، در یک جلد، )قم: منشورات نزهة الناظر في الجمع بین األشباه و النظائر،  ___________ 

 ق(.  ه 1394 چاپ اول، ،رضي

چاپ  ،2مؤسسه مطبوعات دارالعلم، جلد  ، )قم:تحریر الوسیلةاهلل موسوی، خمیني، سید روح
 (. تابي اول،

، )قم: مؤسسه جامع المدارک في شرح مختصر النافع، سید احمد بن یوسف، خوانساری
 ق(.  ه 1405 چاپ دوم، ،3لیان، جلد اسماعی

در یک جلد )قم: ، المراسم العلویة و األحکام النبویةدیلمي، سلاار، حمزة بن عبد العزیز، 
 ق(  ه 1404 چاپ اول، ،منشورات الحرمین
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اهلل ت)قم: انتشارات کتابخانه آیفقه القرآن )للراوندی(، بداهلل، الدین، سعید بن عراوندی، قطب
 ق(.  ه 1405، دوم، 2مرعشي، جلد 

،  چهارم، 21)قم: مؤسسه المنار، جلد  مهذاب األحکام )للسبزواری(،، سید عبد األعلي، سبزواری
  ق(. ه 1413

سازان ظهور امام زمینه، در یک جلد، )قم: جامع الخالف و الوفاقسبزواری، علي مؤمن قمي، 
 ق(.  ه 1421اول، چاپ السالم، عصر علیه

)قم: دفتر انتشارات اسالمي، جلد  کفایة األحکام،سبزواری، محق ، محمدباقر بن محمد مؤمن، 
 ق(.  ه 1423اول، چاپ ، 1

ه ، )قم: مؤسستکملة الوسائل -الفصول المهمة في أصول األئمة عاملي، حرا، محمد بن حسن، 
 ق(.  ه 1418اول، چاپ ، 2السالم، جلد ف اسالمي امام رضا علیهمعار

)قم:  (،الحدیثة -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالامة )ط عاملي، سید جواد بن محمد حسیني، 
 ق(. ه 1419اول، چاپ ، 15دفتر انتشارات اسالمي، جلد 

، اول، 2فروشي مفید، جلد ، )قم: کتابمحمد بن مکي، القواعد و الفوائدعاملي، شهید اول، 
 (.تابي

، در یک جلد، )بیروت: دار اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة، ___________________
 ق(. ه 1410اول، چاپ الدار اإلسالمیة،  -التراث 

، )قم: دفتر تبلیغات غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، ___________________
 ق(. ه 1414اول، چاپ ، ، 2اسالمي، جلد 

، )قم: ، دفتر انتشارات الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة، ___________________
 ق(. ه 1417دوم، چاپ ، 3 اسالمي، جلد

 -الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشاي الدین بن علي، عاملي، شهید ثاني، زین
 ق(. ه 1410اول، چاپ ، 4فروشي داوری، جلد )قم: کتاب کالنتر(،

، در یک جلد )قم: انتشارات تمهید القواعد األصولیة و العربیة، ___________________
 ق(. ه 1416اول، چاپ دفتر تبلیغات اسالمي، 

، در یک جلد، )قم: انتشارات دفتر حاشیة شرائع اإلسالم، ___________________
 ق(. ه 1422اول، چاپ تبلیغات اسالمي، 
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، )قم: مؤسسة مسالک األفهام إلي تنقی  شرائع اإلسالم، ______________________
 ق(.  ه 1413 اول،چاپ ، 4المعارف اإلسالمیة، جلد 

ه ، )قم: مؤسسجامع المقاصد في شرح القواعدعاملي، کرکي، محق  ثاني، علي بن حسین، 
 ق(.  ه 1414دوم، چاپ ، 5م، جلد السالالبیت علیهمآل

حیاء ، )تهران: المکتبة المرتضویة إلالمبسوط في فقه اإلمامیةحسن، طوسي، ابوجعفر، محمد بن 
 ق(.  ه 1387سوم، چاپ ، 2اآلثار الجعفریة، جلد 

چاپ ، 3، )قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي، جلد الخالف، ___________________
 ق(. ه 1407اول، 

ابخانه یک جلد، )قم: انتشارات کت، در الوسیلة إلي نیل الفضیلةطوسي، محمد بن علي بن حمزه، 
 ق(  ه 1408اول، چاپ اهلل مرعشي، آیت

لد )قم: دار الکتاب، ج السالم )للروحاني(،فقه الصادق علیهقمي، سید صادق حسیني روحاني، 
 ق(. ه 1412اول، چاپ ، 20
اهلل ته آی، )قم: انتشارات کتابخانمفاتی  الشرائع، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضي، کاشاني

 تا(. بياول، چاپ ، 3مرعشي، جلد 
 (. تا، بي3جلد  جا،)بي، مسالک األفهام إلي آیات األحکامکاظمي، فاضل، جواد بن سعد اسدی، 

م: ، در یک جلد، )قإصباح الشیعة بمصباح الشریعةالدین، محمد بن حسین، کیدری، قطب
 ق(.  ه 1416اول، چاپ السالم، مؤسسه امام صادق علیه

، 2م، جلد )قم: دارالقرآن الکری هدایة العباد )للگلبایگاني(،پایگاني، سید محمدرضا موسوی، گل
 ق(.  ه 1413اول، چاپ 

جامع الشتات في أجوبة السؤاالت )للمیرزا گیالني، میرزای قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن، 
 ق(.  ه 1413اول،  چاپ ،2، )تهران: ، مؤسسه کیهان، جلد القمي(
السالم، البیت علیهم، )قم: مؤسسه آلدعائم اإلسالمابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمي، مغربي، 
 ق(.  ه 1385دوم، چاپ ، 2جلد 

 1421دوم، چاپ ، 4، )قم: مؤسسه انصاریان، جلد فقه اإلمام الصادق علیه السالممغنیه، محمدجواد، 
 ق(.  ه

النجاة و مشکاة الهدی و مصباح  سفینةنجفي، کاشف الغطاء، احمد بن علي بن محمدرضا، 
 ق(.  ه 1423اول، چاپ ، 3، )نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، جلد السعادات
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اء، کتاب الرهن )لکاشف الغط -أنوار الفقاهة نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 
 ق(.  ه 1422اول،  چاپ در یک جلد، )نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، حسن(،
تبة ، )نجف اشرف: المکتحریر المجلةاشف الغطاء، محمدحسین بن علي بن محمدرضا، نجفي، ک

 ق(.  ه 1359اول،  چاپ ،1المرتضویة، جلد 
 ، )بیروت: دار إحیاءجواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالمنجفي، صاحب الجواهر، محمدحسن، 

 ق(.  ه 1404هفتم، چاپ ، 25التراث العربي، جلد 
البیت ، )بیروت: مؤسسه آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلزا حسین، نوری، محدث، میر

 ق(.  ه 1408اول، چاپ ، 13السالم، جلد علیهم
)قم: مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤسسة  مصباح الفقیه،همداني، آقا رضا بن محمدهادی، 

  ق(. ه 1416اول، چاپ ، 14النشر اإلسالمي، جلد 
 
 


