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 بررسی ادله لزوم قبض در رهن
تا گفته شد که الزم است برخی احکام و مباحث مربوط به رهن مورد بررسی قرار گیرد در جلسه قبل بحث در رهن سهام بود، 

 سهم هم قابل رهن گذاری هست یا نیست؟آیا با توجه به این مسائل، مشخص شود که 

 ن)طلبکار(مرته ید در قبض و اختیار شخصکه رهن بایکی از مسائلی که در باب رهن مطرح است، این است که فقها فرموده اند 

آن است مسأله ای اختالفی است اما کسی نسبت به اصل آن اختالف قرار گیرد. البته این مسأله که قبض، مقوم رهن است یا شرط 

ین امر، بدون اندارد و ادعای اجماع بر آن نیز شده است. و همچنین گفته شده است که رهن به معنای استیثاق و وثیقه گذاری است و 

 قبض محقق نمی شود. که این مباحث در جلسه قبل مطرح شد.

 : روایت محمد بن قیسدلیل روایی اول
. یکی از روایات، روایت محمد دلیل دیگری که بر لزوم قبض در رهن مطرح شد، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است

صحیحه هرا مشکلی ندارد و حتی می توان طبق مبنای تعویض سند، آن را گفته شد از حیث سند ظادر جلسه قبل بن قیس بود که 

 دانست. که متن روایت چینن بود:

ِد ب   فَرٍ ُمَحمَّ َن ِإالَّ َمق بُوضا    ِن قَیٍس َعن  أَبِی َجع   .1قَاَل: اَل َره 

 رت نگیرد رهن محقق نمی شود. مگر اینکه آن رهن در قبض مرتهن قرار بگیرد و تا قبض صو در این روایت، نفی رهن شده است

 بررسی احتماالت معنایی روایت
درست است. زیرا  ر این روایت هست، کدام احتمالاستدالل به این روایت، متوقف به این جهت است که از میان احتماالتی که د

 در این روایت چندین احتمال وجود دارد:

و ماهیت و  د، اصال رهن رخ ندادهرت نگیریعنی اگر قبض صو نفی جنس است،« ال رهَن إال مقبوضا»معنای احتمال اول: 

 مسمای رهن محقق نمی شود.

 .اگر این احتمال صحیح باشد، قبض مقوم رهن است که بدون آن اساسا رهنی محقق نمی شود

یی که عین است، یعنی رهن صحیح نیست مگر در جا« ال صالة إال بفاتحة الکتاب»شبیه « ال رهَن إال مقبوضا» احتمال دوم:

رفع ما »مرهونه مقبوض باشد، یعنی نفی صحت از غیر مقبوض کرده است و لذا این نفی جنس، نفی جنس ادعایی است شبیه آنچه در 

بیان شده است که منظور این است که حکم آن وجود ندارد نه اینکه موارد اضطراری وجود ندارد و در مثل طالق مکَره واقعا « اضطّروا

صحیحی نیست و  است ولکن صحیح واقع نشده است. اینجا هم همینطور می گوییم که رهن واقع شده است ولکن رهنِ  فرد طالق داده

 باطل است.

 طبق این احتمال هم اثبات می شود که در صحت رهن، قبض شرط است و بدون آن رهن صحیح نیست.
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ر مرتهن قرار بگیرد و در یعنی  بهتر است که عین مرهونه در اختیا ،نفی کمال باشد« ال رهَن إال مقبوضا»معنای  احتمال سوم:

بلکه می گوید بهتر  ،که معنایش این نیست که نماز در خانه باطل است« ال صالة لجار المسجد إال فی المسجد»شبیه  ،قبض او باشد

 است که نماز در مسجد واقع شود. 

ل بر اشتراط یا تقوم رهن به قبض از مجموع این سه احتمال، اگر احتمال سوم باشد، این روایت به بحث ما ارتباطی ندارد و دلی

اما اگر احتمال اول و دوم را گفتیم، مربوط به بحث ما می شود و دلیل بر لزوم قبض و اقباض در بحث رهن می شود که بعید  .نمی شود

م امر دائر نیز استعمال می شود، می گویی نیست احتمال اول متعین باشد ولی چون در موارد زیادی، این چنین جمالتی در قسم دوم

بین دو احتمال اول است که یا قبض مقوم رهن است و یا شرط صحت رهن است و تعیین این دو احتمال، با توجه به معنای عرفی رهن 

است که عرفا  در مواردی که قبض صورت نمی گیرد، آیا عرفا رهن صادق است یا نیست که اگر بگوییم رهن بدون قبض هم صادق 

آنطور که برخی ادعا کرده اند این باشد که باید  قبض بشود تا  رهناما اگر معنای عرفی  ،ر نفی صحت می شوداست، این روایت حمل ب

گرچه از این جهت  این روایت همان معنای عرفی را می گوید. ومسمای رهن محقق شود، در این صورت احتمال اول معیَّن می شود 

اما دد احداث حقیقت شرعیه نیست، بلکه دارد یک حقیقت عرفیه را بیان می کند، در صشارع روایت در مقام تشریع است، هر چند  که

ال رهن اال »لذا اگر  اینکه اخبار از یک واقعیت عرفی خارجی باشد.می گوییم که شارع بما هو شارع این جمله را بیان کرده است نه 

یک  این صرفاقتی محقق می شود که مقبوض باشد، ن ونفی جنس باشد یعنی یک واقعیت خارجی را توضیح می دهد که ره« مقبوضا  

« ال رهن اال مقبوضا  »اخبار از یک موضوع عرفی و معنای عرفی است و دیگر ربطی به قانون گذاری و تشریع و جعل احکام ندارد. اما اگر 

 نیست.به معنای نفی صحت باشد، با مقام تشریع سازگار تر است که هر چند قبض محقق می شود، اما صحیح 

به هر جهت، این دو احتمال هر کدام یک مقرب و یک مبعد دارد. مبعد احتمال اول، این است که موال چون در مقام تشریع 

ظهور عبارت در نفی جنس است ولی در احتمال دوم  ،رب آناست بعید است که در صدد اخبار از یک موضوع عرفی خارجی باشد. و مق

 برعکس است.

شود وگرنه این روایت وضوع رهن را در نگاه عرف فهمیدیم، معنای این عبارت هم تا حدودی مشخص می حال اگر از خارج، م

گرچه بعید نیست که بگوییم با قرینه در مقام تشریع بودن، احتمال دوم ترجیح دارد و در صدد  .بین دو احتمال می شود و دائر ملمج

الزم است. پس می توان یکی از ادله در لزوم قبض در رهن را همین  نفی صحت است. ولی به هر حال، طبق هر دو احتمال قبض

 صحیحه یا موثقه محمد بن قیس بیان کرد.

 دوم: روایت تفسیر عیاشیروایی  دلیل
، همین عبارت روایت محمد بن قیس است ولکن این روایت روایت دوم که در این باب نقل شده است و قبال  هم به آن اشاره شد

 رحوم صاحب وسائل از کتاب عیاشی نقل می کند:مرسل است که م
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ِد ب ِن عِ یتَف سِ  یفِ  یاشِ یال عَ  فٍَر  یَسی َعن  أَبِ یِرِه َعن  ُمَحمَّ َن ِإالَّ َمق بُوض   َجع   .1قَاَل: اَل َره 

به صورت منصوب( بیان «)مقبوضا»هی در روایت قبلی دارد و عبارت تقریبا همان است منتاز حیث داللت با روایت قبلی فرقی ن

 به صورت مرفوع( بیان شده است.«)مقبوض»این روایت،  شده بود ولی در

 بررسی سندی روایت تفسیر عیاشی

، روایاتی که از کتاب تفسیر عیاشی نقل می کند، از تفسیری نقل می کند به صورت  سند، مرحوم صاحب وسائلاما از جهت 

 است، مسند بوده و از خود عیاشی تا  اصل تفسیر عیاشی که نوشته مرحوم عیاشی زیرامرسل به دست ایشان رسیده است، 

مقدمه این کتاب آمده است که  آن مستنسخی که این کتاب را استنساخ کرده است و در  ولکنروایات سند داشته است، امام

سماع و چون سندی به مؤلف از طریق این کتاب را در جایی پیدا کردم و  االن، همین نسخه در بازار موجود است، گفته است که  من

و این بهترین  ، همه واسطه ها مگر آن راوی آخر را سقط و حذف کردم و لذا تفسیر عیاشی مرسل شده است.نداشتماجازه قرائت و 

گرچه به آن طریق دارد ولی  ،نقل می کند از اصل تفسیر عیاشی نیستآنچه را که مرحوم صاحب وسائل شاهد بر این مطلب است که 

عیاشی نقل شده، مرسل هم طریق صاحب وسائل به عیاشی ثابت نیست و هم این روایت که در تفسیر  پسطریقش تشریفاتی است. 

 است زیرا آن مستنسخ آن را مرسل کرده است.

این روایت را نقل  ،غلط است و نسخه ای که صاحب وسائل از آن در این روایت« عن محمد بن عیسی»عالوه بر اینکه ظاهرا  

و « عیسی»و چون است، « محمد بن قیس»وده است و ظّن قوی وجود دارد که این روایت همان روایت کرده است، دارای غلط ب

باشد نداریم  ای که از اصحاب امام باقر « محمد بن عیسی»خیلی شبیه هم هستند احتمال تصحیف وجود دارد و اساسا ما « قیس»

همان راوی معروف است، لکن این احتمال بعید است. « بن عیسیمحمد »است و مراد امام جواد « ابی جعفر»مگر اینکه بگوییم 

و به جهت شباهت قیس و عیسی، در استنساخ اشتباه صورت  بوده« محمد بن قیس»این روایت  پس ظّن قوی وجود دارد که سندِ 

 گرفته و صاحب وسائل هم که از آن نقل کرده، محمد بن عیسی نوشته است.

هم  بر این اساس، کهد بن قیس باشد همان روایت قبلی می شود و روایت جدایی نیست پس اگر این روایت، روایت محم 

 آن را نقل کرده اند. صاحب تفیسر عیاشی، مرحوم محمد بن مسعود عیاشی نقل کرده است و هم مرحوم شیخ در تهذیب

 پس روایت محمد بن قیس بر لزوم قبض در باب رهن معتبر است.

 در آن مفروغ عنه استمال مرهونه یاتی که قبض طائفه رواسوم: روایی دلیل 
ت عدیده ایست که مفروغ عنه آن، این است که در رهن، ایکی دیگر از استدالل هایی که بتوان بر لزوم قبض مطرح کرد، روای

 ی است که در ابواب مفاهیم را استظهار کند، سوال ها و جواب هایاز آن مواردی که انسان بتواند توضیح اینکه یکی از  قبض الزم است.
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شده و  ائمه یکی از این موارد، همین بحث رهن است. سوال هایی که از . رت گرفته و ایشان پاسخ داده اندصو  ز ائمهمختلف، ا

در اختیار مرتهن به عنوان  قرار گرفتن مال مرهونه به معنایداده شده است، این بوده که مفروغ عنه، این است که رهن  جواب هایی که

  وثیقه است.

و دارد که ما به آنها استدالل نمی کنیم، زیرا این موارد قرینه دارد « عنده»ینه دو دسته است، یک دسته تعبیر روایت در این زم

خوب در اینجا  1«الرهن یکون عند رجل»اینطور سوال کرده است که فرد تصریح کرده است که رهن در نزد مرتهن است مانند اینکه 

 تصریح شده است که رهن نزد مرتهن است. 

هر چند روایت در این زمینه متعدد . را ندارد و صرفا لفظ رهن در آن آمده است« عند»که لفظ روایاتی است ا دسته دوم ام

نیم آیا یبباطمینان و وثوق پیدا کنیم که معنای رهن چیست و می کنیم تا در اینجا چند نمونه از این روایات را بیان ما است، اما 

 متوقف بر قبض است یا خیر؟را کرد که قوام رهن یا الاقل صحت آن، توان از آنها این استفاده می

 اسحاق بن عمار همعتبرروایت اول: 
 مرحوم کلینی نقل شده این است که:از در باب هفتم از ابواب رهن، روایت دوم که 

ٍل َجِمیعا  عَ  )که مراد عدة من أصحابنا است(َو َعن ُهم   ٍد َو َسه  َمَد ب ِن ُمَحمَّ اِد ب ِن َعن  أَح  ٍر َعن  َحمَّ ِد ب ِن أَبِي نَص  َمَد ب ِن ُمَحمَّ ن  أَح 

اٍر قَاَل: َسَأل ُت أَبَا ِإب َراِهیَم  َحاَق ب ِن َعمَّ َهٍم  ُعث َماَن َعن  ِإس  َهٍم َو ُهَو یَُساِوي ثاََلثَِمائَِة ِدر  َن بِِمائَِة ِدر  ه  َهُن الرَّ ُجِل یَر  َعِن الرَّ

لُِك أَ َعلَی ا ل  َو َضیََّعُه ُقل فََیه  نا  ِفیِه فَض  َهٍم َقاَل نََعم  ِِلَنَُّه أََخَذ َره  ن  یَُردَّ َعَلی َصاِحبِِه ِمائَتَي  ِدر 
ُجِل أَ ِن قَاَل لرَّ ه  ُف الرَّ ُت فََهَلَك نِص 

َل قَاَل نََعم   اِن ال فَض   .2ِحَساَب َذلَِك ُقل ُت فََیتََرادَّ

اگر اسحاق بن عمار یک زیرا  ،استاست و یا به خاطر اسحاق بن عمار موثقه یا صحیحه  زیرا ،روایت از جهت سند مشکل ندارد

یکی شیعه و که  به نام اسحاق بن عمار بوده انددو نفر  یا اینکهحی است یا شیعی است؟ و آیا فط یک نفر نفر باشد، نمی دانیم که همان

 هر دو ثقه هستند، در هر صورت روایت معتبر است.حی است؟ ولی در هر صورت چون اگر هم دو نفر باشند دیگری فط

هن می دهد که سیصد درهم می ارزد. را ر جنسیموضوع روایت، جایی است که فرد بدهکاری، در مقابل صد درهم بدهی اش، 

تن این است که آیا صرف رهن گذاش راوی که حاال باید دید که دست چه کسی هالک می شود. سوالسپس آن کاال هالک می شود. 

زیرا صد درهم طلب او بود و مابقی که طلب آن نبوده  سبب می شود که طلبکار بر صاحب آن مال مرهونه دویست درهم برگرداند؟

یعنی این فرد  «ِلنه أخذ رهنا  فیه فضل  و ضیَّعه»این است که در پاسخ فرموده است بله باید برگرداند. تعلیل امام  است. امام 

یع کرده است. خوب اگر این رهن در اختیار مرتهن نبوده، پس چطور آن را یرآن زیادی بوده است و آن را تضرهنی گرفته است که د

 حاال که رهن داده و تلف  که رهن داده است. تضییع کرده است؟ راوی که نگفته است که در اختیار مرتهن بوده است، بلکه صرفا گفت

                                                

 
 است.« عند». مقرر: البته این تعبیر روایت نیست و مراد استاد، مجموعه روایاتی است که مشتمل بر تعبیر  1
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پاسخ می دهد که   ا مربوط به ضمان است اما امامصرفسوال شده، آیا باید دویست درهم را برگرداند یا خیر؟ لذا درست است که 

صدق نمی  «َضیََّعه»رهن را گرفته و آن را ضایع کرده است که مراد طلبکار است، و اگرمال نزد او نبوده و آن را قبض نکرده بوده که 

 کند.

مرتهن قرار دادن مالی به عنوان که رهن به معنای در اختیار  بوده استاز این روایت استفاده می شود که مفروغ عنه این  پس

ضامن است که مورد مرتهن  و به خاطر کوتاهی او، آن مال تلف می شود که در این صورت تضییع می کند مرتهن وثقیه است. گاهی

ل اقاین است که قبض و اقباض در معنای رهن خوابیده است و یا حد روایت گونه بوده است. بر این اساس، می گوییم ظهورال اینسؤ

 اولاحتمال  اما همان، ساند که قبض شرط استو این می ر مرتهن تضییع  فرموده که  ، امامشرعی استال از رهن صحیح ؤچون س

ه قبض در این است ک ،ظهور روایت در همان احتمال اول است. بنابراین استظهار روایت اولقوی تر است و که قبض، مقوم رهن باشد 

 ها مطرح خواهیم کرد.تهای بررسی روایات شبهه ای را پیرامون آن. هر چند در انالزم استرهن 

 روایت دوم: موثقه ابن بکیر
 ت دوم که در همین باب آمده که روایت سوم باب می شود، آن هم از مرحوم کلینی نقل شده است کهروای

ِد ب ِن ال ُحَسی ِن َعن  َصف َواَن َعنِ  َیی َعن  ُمَحمَّ ِد ب ِن یَح  ِ  َعن  ُمَحمَّ ِن فََقاَل ِإن  کَاَن أَک ثََر ِمن   اب ِن بُکَی ٍر قَاَل: َسَأل ُت أَبَا َعب ِد اّلّله ه  ِفي الرَّ

ِن َو ِإن  کَاَن أَقَلَّ ِمن  َمالِِه فََهَلَك الرَّ  ه  َل ِإلَی َصاِحِب الرَّ َي ال َفض  تَِهِن فََهلََك أَن  یَُؤدِّ إ ِإلَی ِه َصاِحبُ َماِل ال ُمر  ُن أَدَّ ُن ه  ه  َل َمالِِه َو ِإن  کَاَن الرَّ ُه فَض 

 .1ء  َسَواء  فََلی َس َعَلی ِه َشي  

بیشتر از مال مرتهن است و هالک شد، فرد  مال مرهونه فرمودند که اگر . مدلول آن این است که امام است موثقهاین روایت 

در اختیار اگر وگرنه مال در اختیار مرتهن بوده است. ید که فهممی شود این پاسخ و از  مرتهن باید زیاده را به آن فرد راهن برگرداند

یا شاید  آن را به این نحو قبض کرده است که مثال  سند آن را به اسم او زده اندمرتهن آن را در اختیار نگرفته و فقط راهن بوده باشد و 

، دلیلی بر ضامن بودن مرتهن نیست. پس تکه در این صور ر کس دیگری به امانت گذاشته انداصال آن را به مرتهن نداده اند و در اختیا

پس  هرش این است که رهن به معنای آن چیزی است که در اختیار مرتهن قرار می گیرد.مرتهن را ضامن می دانند، ظااینکه امام 

 از این روایت نیز دخیل بودن قبض در رهن استفاده می شود.

 سروایت سوم: روایت دیگری از محمد بن قی
 روایت سوم، روایتی دیگری است که در همین باب آمده است:

فٍَر  ِد ب ِن َقی ٍس َعن  أَبِي َجع  َناِدِه َعن  ُمَحمَّ ُد ب ُن َعلِيِّ ب ِن ال ُحَسی ِن بِِإس  ِمنِیَن  ُمَحمَّ ِن ِإَذا کَاَن أَک ثََر  َقاَل: قََضی أَِمیُر ال ُمؤ  ه  ِفي الرَّ

ُن أَقَلَّ ِمن  َمالِ  ه  ِن َو ِإن  کَاَن الرَّ ه  َل ِإلَی َصاِحِب الرَّ َي ال فَض  تَِهِن فََهَلَك أَن  یَُؤدِّ َل َمالِِه َو ِإن  ِمن  َماِل ال ُمر  إ ِإلَی َصاِحبِِه فَض  ُن أَدَّ ه   ِه فََهَلَك الرَّ
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َوإ َما َرَهَنُه َفلَی َس َعلَی   ُن یَس  ه   .1ء  ِه َشي  کَاَن الرَّ

در سند این روایت، محمد بن قیس همان فردی است که در جلسه قبل پیرامون توثیقش توضیحاتی بیان شد. حکم بیان شده 

در این روایت شبیه روایت پیش است که اگر قیمت مال مرهونه بیشتر از مال مرتهن باشد و هالک شود، مرتهن باید آن زیاده را به 

اهر این حکم این است که در مفاد ومعنای رهن، این خوابیده که در اختیار مرتهن است وگرنه وجهی برای د و ظصاحب رهن برگردان

 ضمان ندارد مگر اینکه تعبّد محض صورت گرفته باشد که این هم خالف متفاهم عرفی است و بسیار بعید است.

 روایت چهارم: روایت دیگری از اسحاق بن عمار
 این است که:باب هشتم است از که روایت اول روایت بعدی 

ِد ب ن َیی َعن  ُمَحمَّ ِد ب ِن یَح  ُقوَب َعن  ُمَحمَّ ُد ب ُن یَع  اٍر قَاَل: َسَأل ُت أَبَا ِإب َراِهیَم ُمَحمَّ َحاَق ب ِن َعمَّ َعِن  ال ُحَسی ِن َعن  َصف َواَن َعن  ِإس 

َب أَِو ال ُحلِيَّ  َهُن ال َعب َد أَِو الثَّو  ُجِل یَر  ِب َفال بَِس الثَّ  الرَّ تَِهِن أَن َت ِفي ِحلٍّ ِمن  لُب ِس َهَذا الثَّو  َب َو ان تَِفع  أَو  َمتَاَع ال بَی ِت فََیُقوُل َصاِحُب ال َمتَاعِ لِل ُمر  و 

ِدِم ال َخاِدَم َقاَل هُ  تَخ   .2... َو لَُه َحاَلل  ِإَذا أََحلَّهُ بِال َمتَاعِ َو اس 

که مردی عبدش یا لباسش یا زیور آالتش را و یا سیدم پرحاق بن عمار می گوید از امام کاظم مفاد روایت این است که اس

و استفاده اجناس خانه اش را به رهن می گذارد. پس صاحب متاع که همان بدهکار و راهن باشد، به مرتهن می گوید که پوشیدن لباس 

یرهن »و نگفت « یرهن العبد»که گفت ظهور این سؤال  ر این روایت نیز،. داز خادم بر تو حالل است ننین خدمت کشیداز متاع و همچ

وقتی می تواند آن لباس زیرا  می گیرد؛مال مرهونه در اختیار مرتهن قرار یعنی که وقتی فرد رهن می دهد، این است « العبد و یقبضه

این است که قبض در رهن وجود دارد نیز عنه این روایت . پس مفروغ را بپوشد یا از آن کاال یا خادم استفاده کند که در اختیارش باشد

 اقباض به داعی استیثاق است.و رهن به معنای 

 روایت پنجم: روایت دیگری از محمد بن قیس
 گونه است که:اینبوده و باز از محمد بن قیس است روایت دیگر، که روایت دوم از باب دهم 

فٍَر َعن  أَبِیِه عَ  )یعنی علی بن ابراهیم(َعن هُ  ِد ب ِن قَی ٍس َعن  أَبِي َجع  َراَن َعن  َعاِصِم ب ِن ُحَمی ٍد َعن  ُمَحمَّ أَنَّ َأِمیَر  ِن اب ِن أَبِي نَج 

ِمنِیَن  ُجُل لَی َس ِفیَها ثََمَرة  فََزَرَعَها َو أَن فََق َعلَی َها َمالَُه أَنَّ  ال ُمؤ  تَِهُنَها الرَّ ِض ال بُوِر یَر  َر  تَِسُب لَُه نَفََقتَُه َو َعَملَُه َخالِصا  َقاَل: ِفي اِل   .3... ُه یَح 

به آن را  ی کهرهن گذاشته می شود و فرددر آن هیچ میوه ای نیست و زمین بائری که پیرامون امیرمؤمنان در این روایت 

  ه و عملش حساب می شودفرمودند که نفق  حضرت سوال شده است. در آن زراعت می کند و در آن هزینه می کند رهن می گیرد
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ه اش را به نحوی که در ادامه روایت آمده است، تقسیم می شود. بنابراین در این روایت نیز مفروغ عنه این است که بعد رهن، و بقی

 زمین در اختیار مرتهن قرار می گیرد که می تواند در آن زراعت کند.

 روایت ششم: روایت محمد بن مسلم
 که: روایت دیگر که روایت اول از باب یازدهم است این است

ٍد َعن  َصف َواَن َعِن ال َعاَلِء َعن  ُمَحمَّ  َمَد ب ِن ُمَحمَّ َیی َعن  أَح  ِد ب ِن یَح  ُقوَب َعن  ُمَحمَّ ُد ب ُن یَع  فٍَر ُمَحمَّ لٍِم َعن  أَبِي َجع  ِفي  ِد ب ِن ُمس 

ما  أَ یَِحلُّ لَُه أَن  یََطَأَها َقاَل فََقاَل ِإنَّ  تََهُنوَها یَُحولُوَن بَی َنُه َو بَی َنَها ُقل ُت أَ َرأَی َت ِإن  قََدَر َعلَی َها َخالِیا  قَاَل نََعم  اَل  َرُجٍل َرَهَن َجاِریَتَُه قَو  الَِّذیَن ار 

 .1أََرإ بِِه بَأ سا

عرضه می دارد که فردی کنیزک خودش را برای قومی رهن گذاشته است، آیا  که در این روایت محمد بن مسلم به امام باقر 

راهن که دستش به کنیز نمی رسد و  :ر پاسخ فرمودنددامام  که در رهن است جایز است؟ خودشر این رجل راهن، وطئ جاریه ب

َرَهَن »ها قرار داده است و فقط گفت آن جاریه را در قبض آنبر این کار قدرت ندارد. در این روایت محمد بن مسلم نگفته است که 

پاسخ داده اند که گفته است رهن گذاشته است امام به رهن و قبض آنها در آورده است، اما از همین که  که مودو نفر« جاریِتَه قوما  

در ادامه محمد بن مسلم پرسید که حاال اگر آن راهن به جاریه دسترسی ندارد و این می رساند که مفروغ عنه از رهن، اقباض است. 

پاسخ دادند که اگر چنین شد، اشکالی ندارد. پس از این روایت نیز   ست؟ که امامکنیز را در جای خلوتی یافت آیا وطئ او جایز ا

 رهونه در اختیار مرتهن قرار گیرد.که رهن یعنی عین مو ظهور عرفی آن این است مشخص می شود 

 روایت هفتم: روایت ابی والد
 در باب دوازدهم، حدیث اول، روایت ابی والد است که:

قُ  ُد ب ُن یَع  بُوٍب َعن  أَبِ ُمَحمَّ ٍد َجِمیعا  َعِن اب ِن َمح  َمَد ب ِن ُمَحمَّ ِل ب ِن ِزیَاٍد َو أَح  َحابَِنا َعن  َسه  ٍة ِمن  أَص  ٍد قَاَل: َسَأل ُت أَبَا وَب َعن  ِعدَّ ي َوالَّ

 ِ نا  بَِمالِِه أَ لَُه أَن   َعب ِد اّلّله ابََّة َو ال بَِعیَر َره  ُجِل یَأ ُخُذ الدَّ کَبَُه َو ِإن  کَاَن الَِّذي َرَهَنُه ِعن َدُه  َعِن الرَّ لُِفُه فَلَُه أَن  یَر  کَبَُه قَاَل فََقاَل ِإن  کَاَن یَع  یَر 

کَبَهُ  لُِفُه فَلَی َس لَُه أَن  یَر   .2یَع 

ی شود فهمید ال متواند سوار آن شود؟ که از این سؤ که راوی سوال می پرسد که فردی دابه و بعیر را رهن گرفته است، آیا می

نا  »و راوی گفته است  که رهن با قبض مقترن است. مگر اینکه کسی بگوید در این روایت تعبیر أخذ آمده ابََّة َو ال بَِعیَر َره  که « یَأ ُخُذ الدَّ

اگر مراد از  اگر معنای آن أخذ خارجی باشدو اینکه آن عین مرهونه را تحویل گرفته است، این روایت مربوط به بحث ما نمی شود. اما

، همانند اینکه بگوید أخذ المتاع بفالن ثمن که مرادش این است که آن را این باشد که عقد رهن را محقق کرده است« یأخذ رهنا  »

 در اختیار مرتهن قرار دادن است.ه می شود که رهن مساوی با دمربوط به بحث ما می شود و از آن استفادر این صورت خریده است، 
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 ابی بصیرروایت هشتم: روایت 
 آمده است که:پانزدهم در باب روایتی است که  دیگر،حدیث 

َحابَِنا َعن  َمن ُصوِر ب ِن ال َعبَّاِس َعِن ال َحَسنِ  ِض أَص  َیی َعن  بَع  ِد ب ِن یَح  ُقوَب َعن  ُمَحمَّ ُد ب ُن یَع  ِطینٍ  ُمَحمَّ ِرو ب ِن  ب ِن َعلِيِّ ب ِن یَق  َعن  َعم 

اٍد َعن   ِ  ِإب َراِهیَم َعن  َخلَِف ب ِن َحمَّ َة َعن  أَبِي بَِصیٍر َعن  أَبِي َعب ِد اّلّله َماِعیَل ب ِن أَبِي ُقرَّ َرَض ِمن  َرُجٍل ِمائََة ِدیَناٍر َو َرَهَنُه  ِإس  تَق  ِفي َرُجٍل اس 

َهَب الَِّذي َرَهن تَُك َعارِ  نِي الذَّ ُجُل فََقاَل أَِعر   َعلَی ِه َشي  ُحلِّیا  بِِمائَِة ِدیَناٍر ثُمَّ ِإنَُّه أَتَاُه الرَّ
ُن ِعن َدُه أَ ه  ِض ِفي َذلَِك یَّة  فََأَعاَرُه فََهَلَك الرَّ ء  لَِصاِحِب ال َقر 

إ لَکَُه َو لَی َس لَِماِل َهَذا تَو  ِن الَِّذي َرَهَنُه َو ُهَو الَِّذي أَه  ه   .1قَاَل ُهَو َعلَی َصاِحِب الرَّ

یا بیشتر می ارزید را به  ار، زیور آالتش که به اندازه صد دینارنصد دیراوی پرسیده است فردی در قبال قرض  در این روایت،

. سپس فرد بدهکار نزد مرتهن آمده و از او خواسته است که آنچه که به تو رهن دادم را به من عاریه بده و مرتهن آن ه استرهن گذاشت

 را به او عاریه داد.

به مجرد اینکه گفته شد که آن  بلکه، آن فرد در آمدهبه اقباض س از رهن، پدر این روایت نیز بیان نشده است که آن زیور آالت 

در آن زیور آالت ها را رهن داده، گفته است که فرد آمده و درخواست کرده است که به او عاریه داده شود. و از این معلوم می شود که 

اختیار مرتهن نبوده و نزد خود راهن بود، عاریه دادن بی  خواست عاریه کرده است و اگر درمرتهن بوده است که حاال راهن در اختیار

 . کنم از آن استفادهباید می گفت که اجازه بده که  و نهایتا بودمعنی 

 : روایت دیگری از محمد بن مسلممروایت نه
 روایت آخر، روایتی در باب شانزدهم است که: 

َناِدِه َعِن ال ُحَسی نِ  ُد ب ُن ال َحَسِن بِِإس  فٍَر  ب ِن َسِعیٍد َعن ُمَحمَّ لٍِم َعن  أَبِي َجع  ِد ب ِن ُمس  أَنَُّه قَاَل:  َصف َواَن َو فََضالََة َعِن ال َعاَلِء َعن  ُمَحمَّ

تََهن تُُه ِعن ِدي بِکََذا َو کََذا َو قَالَ  ُن ار  ه  نا  فََقاَل الَِّذي ِعن َدُه الرَّ خَ  ِفي َرُجٍل َرَهَن ِعن َد َصاِحبِِه َره  ُر ِإنََّما ُهَو ِعن َدَك َوِدیَعة  فََقاَل ال بَیَِّنُة َعَلی الَِّذي اْل 

ُن ال َیِمیُن. ه  ُن أَنَُّه بِکََذا َو کََذا فَِإن  لَم  یَکُن  لَُه بَیَِّنة  فََعَلی الَِّذي لَُه الرَّ ه   ِعن َدُه الرَّ

ده است که راهن می گوید این رهن نیست بلکه امانت این روایت، پیرامون فردی است که مالی را رهن گرفته است، حال دعوا ش

رهن در نزد من است، معنای این روایت این است که این رهن در نزد مرتهن مقبوض  دست شما بوده است اما مرتهن می گوید که این

عند »ه به خاطر تعبیر بوده ولکن خود مرتهن می گوید که این رهن است ولی راهن می گوید که این امانت و ودیعه بوده است. گرچ

 این روایت از بحث ما خارج می شود.  مرتهن قرار داد و در این صورتشاید معنای روایت این باشد که خارجا  آن را نزد  «صاحبه

 جمع بندی بین روایات مطرح در دلیل سوم
 است که وقتی مالی رهن داده این مطلب مفروغ عنه بوده در مجموع با توجه به اینکه از این روایات استفاده می شود که 

 ال رهن »می شود، آن در اختیار مرتهن قرار می گیرد و از سوی دیگر، مؤید اینکه در رهن قبض خوابیده روایاتی است که در آن تعبیر 
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آمده بود که بدون قبض، رهن محقق نمی شود. همچنین مؤید دیگر آن روایات استیثاق است که از جمله آن روایت اول از « إال مقبوضا

 باب اول است که:

ِ ب ِن ِسَناٍن ِفي َحِدیٍث مُ  َیی َعن  َعب ِد اّلّله َناِدِه َعن  َصف َواَن ب ِن یَح  ُد ب ُن َعلِيِّ ب ِن ال ُحَسی ِن بِِإس  ِ َحمَّ لَِم  َقاَل: َسَأل ُت أَبَا َعب ِد اّلّله َعِن السَّ

نا  قَا ُجُل بَِمالِِه َره  تَِهَن الرَّ َعاِم َو یَر  ثِق  ِمن  َمالَِك.ِفي ال َحَیَواِن َو الطَّ تَو   َل نََعم  اس 

که در این روایت سوال از رهن است، امام می فرمایند که خوب است، این کار را انجام بده و برای مالت وثیقه بگیر. که از این 

  روایت نیز استفاده می شود که رهن به معنای وثیقه گرفتن است.

به عنوان وثیقه و رهن به معنای در اختیار قرار دادن مال در نزد طلبکار پس از این روایات استفاده می شود که بعید نیست 

 .اطمینان باشد که اگر اینطور باشد قبض در رهن الزم می شود

مقبوض است و وقتی مالی را رهن ممکن است کسی اشکال کند که چون غالبا رهن ها در خارج به این نحو محقق می شود که 

، پس ض مرتهن در می آورند به همین خاطر همه سوال ها و جواب هایی که مطرح شد در همین راستا استمی دهند غالبا  آن را به قب

دن آن در رهن نبوده است، بلکه چون عمال  رهن ها به این نحو بوده مفروغ عنه بودن قبض در رهن به خاطر قوام بودن آن یا شرط بو

و با این شبهه دیگر  بر اساس این موارد غالبی پاسخ داده است  مامال و جواب ها به این صورت مطرح شده است و اؤساست، 

 توان از این روایات لزوم قبض را در رهن استفاده کرد. نمی

حکم را روی   ود که ما بگوییم امامولکن باید دید که متفاهم عرفی از این روایات چیست؟ و آیا وجود خارجی منشأ می ش

 وجود خارجی دلیل نمی شد که امام، صرف دخیل نبودهه نظر ما این بعید است، و اگر قبض در رهن غالب افراد پیاده کرده است؟ ب

بر اساس آنچه از ال می کرد. و لذا با توجه به اینکه وجود خارجی نمی تواند قرینه برای مسأله شود، و باید سؤ به نحو مطلق حکم کند

رهن به  روایات در نزد عرف و متفاهم عرفی این است کهمی گوییم ظهور این شد،  ابواب مختلف و راویان مختلف و سواالت مختلف نقل

 مثال  خانه من دست تو باشد.معنای در اختیار قرار دادن برای استیثاق و محکم کاری است نه اینکه صرفا چیزی نوشته شود که 

شود یا نمی شود، در این شبهه مفهومیه قدر حال، ال اقل اگر هم در مفهوم رهن شک کردیم که آیا بدون قبض رهن محقق می 

با توجه به اینکه رهن یک قبض شده است. و نسبت به جایی که قبض صورت نگرفته، شک می کنیم که  ،متیقن جایی است که رهن

 وض اثبات کردا در موارد غیر مقببا وجود این شک، دیگر نمی توان رهن ر و واقع شد یا نشد رهن نسبت به این عینا این آیعقد است، 

 ساد جاری می شود.و اصالة الف

م بگیریم که ظاهر ادله این است و چه از باب شبهه مفهومیه بگوییم، قدر متیقن این است که آنجا که قبض بنابراین چه مسلّ 

از این گفته شد این ادله، یا اجماع و یا مسمای رهن که پیش صورت گرفته رهن واقع می شود و آنجا که رهن مقبوض نیست یا از باب 

 اصالة الفساد جاری می شود و رهن محقق نمی شود. و یا از باب شبهه مفهومیه، در این موارد

 در رهن سهامض تطبیق شرطیت قب
 با توجه به اینکه قبض الزم است حاال باید سراغ سهام رفت و مبانی شش گانه سهام در اینجا مورد بررسی قرار گیرد.

 ی شود و در طلب و دین که قبض نمعرفا  و سهام را به معنای دین و طلب بگیریم، شرط است ا مقوم یاگر گفتیم که قبض 
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گفته شد که در  قبال   عالوه بر اینکه اختیار قرار نمی گیرد و الاقل که مشکوک است که آیا این موارد را قبض می گویند یا نمی گویند.

 استیثاق وجود ندارد زیرا طلبی با طلب جایگزین می شود.طلب و دین 

معنا کنیم، در اینجا بعید نیست که بگوییم قبض هر چیز به حسب خودش  اعتباری اینکه سهام را به حق یا مال اما طبق مبنای

 را در اختیار دیگری قرار داده است.  اعتباری است که حق یا آن مال

 اما سایر مبانی ان شاء اّلّله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 


