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 فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

  4۱-47صفحات/ ۱۳۹۹سال ششم ، شماره چهاردهم، زمستان 

 1و مذهب اهل سنت یامام یجواز و لزوم عقد رهن از منظر فقها یبررس
 

  2مجتبی روستا 

 ۳غالمرضا عارفیان  
 

 چكیده 
همچنان  یاند، ولقرار داده یلیتفص قیفقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحق یجا یگرچه فقها در جا     

بودن عقد رهن از لحاظ  یبه نسب حیتصر رغمیدرباره قاعده لزوم و جواز عقد رهن مطرح است. عل یفراوان یهاپرسش

قواعد عقد الزم  نکهیا اینگاه کرد  زیجا یبه مثابه عقد ستیبا اعقد رهن ر اینکرده است که آ نی، قانونگذار معلزوم و جواز

رهن عقدی عینی است  دارند. یاتیچه نظر دگاهید نیو اهل سنت نسبت به ا هیامام یفقها نکهیرا بر آن الزم دانست، و ا

به  مقالهکه قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این 

از منظر فقه بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا الزم است، 

 اخته شده است.پردامامیه و اهل سنت 

 ل لزوم، اصل جواز، عقد رهن، قبض.اص كلیدي: گانواژ           
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 مقدمه  -۱
یابی به نگاهی تطبیقی میان دیدگاه فقهی و حقوقی فقهای امامی و مذاهب اهل سنت در مورد جواز و لزوم عقد دست 

آمیز خواهد شد. از سویی دیگر مسالمتزیستی رهن موجب تسریع و تصریح در وضع قوانین مشترک در مجامع دینی، جهت هم

 رغمیعقد رهن است که عل یدر معامالت و تبادالت بازرگان نیعقود مع نیاز مهمتر یکی موجب تقارب مذاهب خواهد گشت.

عقد رهن  باشدیمالکانه در مال خود نم یو حقوق یمجاز به اعمال انحاء تصرفات ماد یو ت،یشخص از حق مالک یبرخوردار

  است.

اند. این عقد، هم در اموال منقول و هم در تعریف کرده« وثیقه لدین المرتهن»یا « للدین هو وثیقه»فقهای امامیه رهن را به 

 (.60، ص 1395)خلیلی، اموال غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریك متقاوت است

 چنین دیگر، عبارت ، به شوندمی محسوب یعرف حقایق از و نبوده شرعیه حقیقت دارای عقود اصطالحات و الفاظ یاریبس

ن نیز دی این ظهور از پیش که تندعقودی هس اینها باشد؛ نموده تأسیس را عقود از دسته این بار نخستین برای اسالم که تنیس

رهن  اًصرفاسالم اند؛ دین روابط اقتصادی و اجتماعی میان افراد جامعهی کننده این تنظیم عقود، این واقع در اند؛تهجریان داش

 تعهدات و دیون تضمین منظور به ابتدا همان از که است. تهاز جمله این عقود اعمال حقوقی را امضا و بر احکام آنها صحه گذاش

 ویقانونگذار ایران نیز با پذیرش عقد رهن از س. ی عینی در برابر آنها شکل گرفته و به تدریج عمومیت یافته استاد وثیقهایج و

 نموده است؛ به وارد خود یموضوعه قوانین در را آن آثار و احکام و مزبور عقد جامعه، میان در دعق این رواج همچنین و شارع

شده، عقد رهن ترین نهادی که در نظام حقوقی ایران برای توثیق دین به رسمیت شناخته توان گفت قدیمیکه، می ایگونه

 (.76، ص 1390)شکری،  است

واقع  رهن در .است که شارع مقدّس آن را امضا فرموده است یکه عقد رهن از جمله عقود میرسیم جهینت نیبه ا انیدر پا

 .ابدییم ینیحق ع بدهکار از اموال ینیاست که مطابق آن، طلبکار بر مال مع نید ینیع قیتوث ینوع

 

 رهن است يا خیرقبض شرط لزوم عقد  -2
است  شیخ طوسی در اینکه آیا قبض شرط در رهن»چنین آورده اند:  حلی عنوان را در مختلف الشیعة مهکه عال درحالی 

 .«یا خیر؛ دو قول دارد

در عنوان بحث چیست؟ « قبض شرط»معلوم نیست مراد از  مطلق آمده است و« قبض شرط»عنوان عالمه حلی در کلمه 

که در « یا خیر»شرط لزوم عقد رهن است تا کلمه  ن معناست که قبض، شرط صحت عقد رهن است، یاشرط به ای آیا قبض

را از توضیحات بعدی به دست آوریم، « شرط قبض»قبلی قرار گرفته است نیز معنا گردد، ولی اگر بخواهیم معنای  مقابل عنوان

را در قول « قبض شرط»داده و معنای  ر مقابل قول دوم قرارحلی، قول اول را در کالم خود، د مهزیرا عال این کار ممکن است،

است: رهن، تنها با ایجاب و قبول الزم  و قول دیگر شیخ طوسی در خالف آمده و در آن گفته» :دوم ارائه نموده و نوشته است

 (.399، ص 1412حلی، )«در سرایر نیز این قول است گردد. قول ابن ادریسمی

بیان معلوم می شود که قول نخست مذکور در متن گفتار  لزوم عقد رهن قرار داده است.از ایناین بیان، قبض را شرط 

عالمه حلی آنچه را که در اصطالحِ قبض به فقیهان  حلی به این معناست که قبض، شرط صحت عقد رهن است، لذا عالمه

 :فرماید ؛ زیرا او میرهن است داده است، به این معنا خواهد بود که قبض، شرط صحت عقد مذکور نسبت

 دو قول دارد: یك قول او در نهایه آمده است و در آن می شیخ طوسی در اینکه آیا قبض شرط در رهن است یا خیر،»

والصالح در کافی ، سالر در در مهذب، ابن جنید و اب قبض شرط عقد رهن است. قول شیخ مفید در مقنعه ، ابن براج ، گوید

، ص 1377بحرانی، )« -دانند شرط صحت عقد رهن می که قبض را -در وسیله نیز این قول است طبرسی و ابن حمزه  ،مراسم

225.) 

که اقوالی که محقق بحرانی به فقیهان مذکور نسبت داده  شویم اگر این گفتار عالمه را بپذیریم، با این مشکل مواجه می

اصحاب اختالف کرده اند که آیا قبض شرط لزوم » :کند می ما است؛ زیرا او در قول اول، قبض را شرط لزوم معرفی  اند، غلط

در مقنعه ، ابن جنید، أبوالصالح، ابن براج، سالر،  است یا خیر؟ قول اول، نظر شیخ طوسی در نهایه و شیخ مفید عقد رهن
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قبض را شرط و در قول دوم،  )همان(. «لمعه است حمزه، محقق حلی در شرایع و شهید اول در دروس،نکت و طبرسی، ابن

 .احکام عقد رهن تلقی کرده است چیزی ندانسته و قبض را از

می  کند که عقد رهن، تنها با ایجاب و قبول الزم خالف تصریح می قول دوم، نظر شیخ طوسی در خالف است و شیخ در»

 همان(.)«است در مسالك نیز این قول دوم شود. قول ابن ادریس، عالمة در مختلف و ظاهر شهید ثانی

 قائل شده اند:، بین تصرفات قبل از قبض و بعد از قبض تفکیك در مذاهب اهل سنت

و حنبلی(، این نوع تصرفات را فقهای عامه )حنفی، شافعی راهن قبل از قبض مال مرهون، اکثر  در مورد تصرفات الف(

 .(293، ص1414 ،یابن قدامه مقدس) نافذ می دانند

می دانند هیچ یك از تصرفات کثر فقهای عامه که قبض را جزء سبب و ارکان عقد رهن اعین مرهون ب( اما پس از قبض 

  مادی و حقوقی در عین مرهونه را به جز تصرفات اصالحی نافذ نمی شمرند)همان(.

 رهن عقد الزم و جايزمفهوم  -۳
 :شوندمى میبودن، به پنج گونه تقس زیعقدها از نظر الزم و جا       

, اجاره، مزارعه، مساقات، صلح،  عیانجام دهند و اجرا کنند، مانند: ب دیکه هر دو سوى دادوستد، با ىیقراردادهاعقدها و  .1

 .نامندرا عقدهاى الزم مى نهاای …نکاح، وقف و 

را  نهاای …مضاربه، شرکت و ه،یوکالت، عار عه،یکه هر دو سوى قرارداد، حق بازگشت دارند، مانند: ود ىیعقدها و قراردادها .2

 .نامندمى زیعقدهاى جا

را براى پشتوانه در  ىیمانند: رهن. در عقد رهن، بدهکار کاال زند،یسو جا كیسو، الزم و از  كیکه از  ىیعقدها و قراردادها .3

روى که در بدهى را نپرداخت، بستانکار بتواند پول خود را از فروش آن کاالى گ ژه،یگذارد که اگر در زمان وبستانکار مى اریاخت

 .ورددارد، به دست آ اریاخت

مهلت،  انیتواند گرو خود را تا پاامّا گرو گذار، نمى ;است زیعقد، گروستاننده حق برگشت دارد و عقد از سوى او جا نیا در

 .روى عقد رهن، درباره گرو گذار، الزم است نیاز ا رد،یبازپس بگ

 ژهیو طیشود از آنها برگشت، ولى با گذشت زمان و به وجود آمدن شراکه از آغاز، درخور برهم زدن هستند و مى ىیعقدها .4

 .وصى رشیاز پذ شیکننده و پ تیاز فوت وص شیپ ت،یاجراى آنها الزم مى گردد، مانند: وص

تواند از تعهدى که از فوت وى، مى شیمى کند، به اجرا در آورد، پ تیوص گرىیآنچه را که د ردیگونه: کسى که مى پذ نیبد

تواند از تعهدى نمى گریکننده، د تیوى در زمان زنده بودن وص رشیکننده و پذ تیداده، سرباز زند، امّا پس از درگذشت وص

 .وفادار بماند دخو مانیبه پ دیکه کرده سرباز زند، با

درخور برگشت، امّا پس از به وجود آمدن پاره اى مسائل،  ریکه در آغاز، اجراى آنها الزم است و غ ىی. عقدها و قراردادها5

 شود آن را برهم زد.مى ار،یمانند: حق خ ىیهادهیآمدن پد دیکه عقد الزم است، اما با پد عیشود آن را بر هم زد، مانند بمى

 : در این خصوص دو نظریه در کتب فقهی بیان شده است

الزم است تا با پرداخت دین از عهده حق برآید اگرچه توسط شخص دیگری باشد  دیدگاه شهید ثانی: عقد رهن نسبت به راهن

و نیز اگر کسی ضامن راهن شود و مرتهن نیز قبول کند یا اینکه راهن، مرتهن را به شخص دیگری حواله دهد، یا اینکه مرتهن 

 (1386، ت )امینی و آیتیری الذمه نماید همین حکم جاری اسراهن را از دین ب

تواند عقد اه محمد عبده بروجردی: عقد رهن از طرف راهن الزم است و از طرف مرتهن جایز است. بنابراین مرتهن میدیدگ

رهن را فسخ کند اگرچه راهن رضایت نداشته باشد، لیکن راهن حق فسخ را بدون رضایت مرتهن ندارد. مقتضای فسخ این است 

 هن برگرداند وخودداری از رد آن با مطالبه غیرجایز و موجب ضمان استکه اگر عین مرهونه نزد مرتهن باشد آن را به را

 (.135، ص 1380بروجردی عبده،)

لزوم در عقد رهن،اصالة اللزوم  یاز مبان یکی 1عظام یعقد رهن، صرفا از جانب راهن الزم است. بر اساس نظر فقها نینابراب

بر  ز،یجا ایالزم است  یعقد میکه شك کن ییلزوم عقد است هر جا اصالة اللزوم در مورد شك در جواز و یباشد. مجرایم
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قاعده است، محتاج به  یبر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضا لیکه دل یتا زمان مینکیقاعده، حکم به لزوم عقد م نیاساس ا

 است. لیوحکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دل ستین لیدل

 

 هیلزوم قراردادها در فقه امام اصل -4
 ی: معنااول نموده است ااحص لیاصل در چهار نظر مختلف به شرح ذ یرا در خصوص معنا هانیفق اتینظر یانصار خیش        

 هینظر نیصاحب ا (302، ص1411انصاری، ) زیمعنا که در اغلب موارد عقود الزم هستند نه جا نیغلبه و رجحان است بد ،اصل

معناست  نیالزوم ، به ا عیالب یف االصل»: دیگو یجمله م نیا حیشرح قواعد در توض یپدر جامع المقاصد ف یمرحوم محقق کرک

است که الزم  نیارجح ا عیکه در ب نیا ایشود  یآن حواز عارض م افراد یبرلزوم است نه جواز، گرچه در بعض نیمب عیکه ب

اصل  ،یشود که محقق کرک یمالحظه م .(282، ص 1414محقق ثانی، ) «باشند یالزم م عیکه اکثر افراد ب نیباشد، با نظر به ا

 .استغلبه و رجحان گرفته یرا به معنا

بر کتاب و سنت و به هنگام شك به آن رجوع  یاست مبتن یا: اصل لزوم همانند اصل طهارت و اصل برائت قاعدهدوم       

 .شودیم

 یقرار م دی، ترتب آثار عقد مورد ترد نیاز متعامل یکی، در صورت فسخ  یعنی باشد یاست استحصاب م ی: اصل به معناسوم

 د )همان(.آن، لزوم عقد خواهد بو جهیاثر عقد است و نت یقاعده استحصاب ، بقا یو مقتضا ردیگ

و فروش  دیخر ی، مردم وقتیعنیلزوم است.  آن بر یو شرع یعرف یو فروش( و بنا دی)خر عیواژه ب یلغو یکه معنا نی: اچهارم

که قابل  یاست خارج یحق ارات،یمعنا، خ نیشده و مطابق هم ینسبت به مال، اجنب هیآنها بر آن است مالك اول ی، بناکننیم

 قابلیراست و غ هیرجوع هبه، از احکام شرع تیقابل رایباشد که قابل رجوع است. زیهمچون هبه نم عیباشد و بیاسقاط م

 .اسقاط

 یقاعده ااگر اصل لزوم رایز باشد.ینم کسانی یو حقوق یفقه جهیچهارگانه فوق الذکر از لحاظ نت یاصل در معان یمعنا       

مسلطون  الناس» و« نفسه بیدم امرء اال بط حلالی» لیاز قب یتیروا ایو « بالعقود افوا» هیآ ریفاد از کتاب و سنت نظتباشد مس

فلدا مفاد ان  باشد.یاقع موکاشف از  «الضرر» چون قاعده زیو مفاد آن ن باشدیم یصورت، از ادله اجتهاد نیا در «اموالهم یعل

 گونهچیاست که ه یصورت، از ادله فقاهت نیچنان چه اصل لزوم، مستفاد از استحصاب باشد در ا یخواهد بود. ول یحکم واقع

 (.25، ص 1405، المظفر) خواهد بود ین حکم ظاهرآکشف از واقع ندارد؛ فلذا مفاد 

 ها و زشتیآن به مربوط تعهدات اجرای ها و لزومو پیمان معاهدات بر اعتبار مطلق روشنی مجید به از قرآن زیادی آیات       

اند و همچنین نشده خاصی نوع ید بهمزبور، مق قراردادهای که این دارد. و با لحاظ ها داللتآن به پا زدن ها و پشتپیمان نقضِ

 باقی ، تردیدیغیرمعین هایپیمان به مزبور نسبت آیات ، در شمولو شرایط اسکلت از حیث معاهدات این تنوع گرفتنبا در نظر

 1.ماندنمی

در  معصومین )ع( که )ص( و ائمهرسول عقالی عصر حضرت سیره خردمندان از جمله سیره عقال و بنای با نظر به چنینهم

 ایساختند، نیز قرینهمی ملزم آن تعهدات بودند و خود را به و اعتبار قائل کردند، ارزشانشا می که خود بر قراردادهایی روابط

 در عمل و منعی ، ردعشارع انباز ج که خصوصکند؛ بهمی هم صدق بر عقود غیرمعین و روایات عقود در آیات که بر این است

 شود.می تلقی شانتعهدات به شانمعاصرین و اعتبار عمل مؤید صحت بزرگواران و تقریر آن است قراردادها وارد نشده آن به

و عقود  از عقود معین اعمعقود و قراردادها  عقد بر تمامی لفظ شود کهمی ذکر شد، برداشت که و دالیلی نظرات فلذا از مجموع

باشند و عقد نمی که نیز اگر بگوییم و عتق وقف خصوصشود و درمی عقد اطالق ضمن و شروط مستقل و شروط غیرمعین

 ونالمؤمن» شرط در مفهوم قطعاً مندرج باشند؛ پسنمی امور تجارت این که فرضنیز نیستند بدین تجارت در مفهوم مندرج

 ، پسو عرفی لغوی از لحاظ دانیممی شروط از اشکال را تماماً شکلی معامالت که این به خواهند بود. و با توجه« عند شروطهم
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 آیه قراردادها یا مشمول گیرند. فلذا تمامیقرار می حدیث این باشند، در ضمنها میاین مثل که مواردی و تمامی و عتق وقف

 خواهند قرار «شروطهم عند المؤمنون» شرط عنوان زیر یا ،«منکم تراض عن هتجار تکون اال ان»...  و یا آیه« اوفوا بالعقود»

 گرفت

 از. کنیم عمل خویش عهد و عقد طبق که هستیم ملزم ما ،یعنی. «المؤکّد العهد عن هالعقد عبار»اند عقد گفته در تعریف        

 ستا شدهمی اطالق البیعه ناقض آن به شکستهمی را بیعت که کسی و است بوده بیعت عقد، مصادیق جمله از سابق زمان

و  مستحکم عقدی وجود دارد. فلذا وقتی و استحکام ابرام نوع یك تشریع عقود نیز در عالم خصوص. در(21، ص 1387 ن،ی)ام

بتواند  تکوین در عالم . گرچهاست شده قدرت ، از او سلبسازد. زیرا در تشریع را منحل تواند آندیگر عقد نمی طرفشد،  مبرم

قادر تو را غیر گفت مقدس شارع که ، وقتیپس«. عقالً شرعاً کالممتنع الممتنع» است کلی را بکند. زیرا قاعده کاری چنین

و  ابرام عقد که آن ، فسختشریعی دیگر، از لحاظ عبارت . بهاست داده خود را شرعاً از دست شرعی و توان رتقد ، ویبینممی

 .است گردیده ، غیرممکناست آن خورِ شأندر استحکام

 

 اهل سنت قراردادها در فقه لزوم اصل -5

دانند. مگر در می را لزوم اولیه عقود و قراردادها، اصل و در تمامی است قراردادها حاکم لزوم نیز اصل سنت اهل در فقه

 شریفه آیه قراردادها، لزوم مستند نیز سنت اهل فقه در. باشد خارج لت للزوماصا ادله از عموم با دلیل که موارد خاص بعضی

 صحت به منوط اللزوم ت، اصالامامیه فقه چونو هم است ذکر شده...« البیع... احل»شریفه  و آیه« حرمت» و آیه« بالعقود اوفوا»

 بیان خویش «االربعه المذاهب علی الفقه» کتاب در الجزیری عبدالرحمن که طوریآن. است شده دانسته شرعی دید از قرارداد

 که است قید کرده شرایطی علیهاز عاقد و معقودٌ هر کدام برای که است شده دانسته الزم عقد شرایطی لزوم د، برایکنمی

 نمود. به متصف لزوم صفت به را بتوان باشد تا عقدی جمع بایستی معامله صحت شرایط تمامی که گفت توانمجموعاً می

 صحیح فانه الصبی بیع الزماً کما فی صحیح کل و لیس ، فهو صحیحعقد الزم کل ان هذا تعلم من»اند: قائل ایشان که ایگونه

 (.168، ص1424 ،یریاجز)«منعقد و بالعکس صحیح و کل مالزغیر

در اشیای  معاطات اند که( قائلاربعه از ائمه مذاهب )بعضی بعضی ولی 1دانندمی الزم را عقدی نیز معاطات عامه در فقه

 صحیح را عقدی ، معاطاتدر هر حال بعضی، باشد. ولینمی در آن و کالمی لفظی صیغه به دارد و نیازی و ناچیز لزوم ارزش کم

 .قیمتگران هایپارچه و ارزشمند مثل قیمتاشیای گران باشد و چه ارزش در اشیای کم شمارند چهبرمی را الزمدانند و آنمی

 ، شرطلفظی و قبول اگر ایجاب»داد و ستد دارد. خصوصدر عرفی تفاهم از همین حکایت عامه در فقه قدّامه ابن بیان

 حرام تصرف آنان هایفاسد و در دارایی است رایج مسلمانان میان که بیشتر عقودی آید کهمی الزم عقود باشند؛ پس صحت

 بیانگر داد و ستد و تعاطی که چهکند همانند آن بر تراضی داللت باشد که ایاز مقوله و قبول اگر ایجاب گیرد. لیکن صورت

 «.شودمی لفظ جانشین ، فعلاست

 دهد.می نشان ، گرایشجایز نیست معاطات شافعی و در مذهب است مذهب شافعی که با این غزالی امام مطلب همین به

 شود:طور اجمال، ذکر میعقد، به و لزوم معاطات خصوصدر سنت اهل مختلف مذاهب نظرات در ذیل

 گیرد. انجام یا فعل تواند با قولمینیز  و قبول ایجاب و قبول هستند. این ایجاب محض به انعقاد بیع به ها: قائلحنفی

جایز  ارزش را صرفاً در اشیای کم معاطات گیرد ولی تواند انجاممی و فعل با لفظ و قبول ایجاب اند کهها: قائلشافعی

 )همان(. اعتبار ندارد معاطات ارزش کم دانند و در غیر از اشیایمی

و  السلعه هذه بعت»بگوید  باشد؛ مثالً بایع ماضی با فعل ، لفظاگر در بیع د؛ این کهانشده تفصیل به ها قائلمالکی

لو  رضاء االخر و ال بعد، حتی القبل فیه الرجوع لواحد منهما حق الزماً فلیس و یکون ینعقد به البیع ، فان: اشتریتالمشتری

 وجود اختالف آن لزوم در اما شودمی واقع بیع عقد باشد امر لفظ اگر اما (.157مان،ص ه)  «و الشراء... ال یقصد البیع انه حلف

 . بعضیاست یاد کند قصد خرید نداشته قسم که است بر او الزم کنلی دارد وجود بایع برای رجوع حق که اندقائل ایعده. دارد

 .نخواهد داشت و فسخ رجوع شود و دیگر حقمی الزم ماضی در لفظ که طوریهمانشود می الزم عقد بیع اند کهنیز قائل
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دانند. دیگر عقد می طرف رضایت بعد از عقد بدون جواز فسخ و عدم رجوع را عدم لزوم نیز معنای سنت ، اهلیعنی

از  طور کهآن از مذاهب بعضی دارند. حتی الذکر اتفاقفوق یمعنا به نیز بر لزوم سنت اهل اربعه مذاهب ، تمامیبنابراین

 به پذیرند و معتقدند کهرا نیز نمی جلسم خیار حتی که کرده تکیه اللزومتاصال بر جریان ها(، چنانآید )مالکیبر می کالمشان

شود و می شود و الزممنعقد می بیع ماضی با لفظ یتاشتر»بگوید  ( و مشتریالسلعه هذه )بعت گفت بایع که این محض

 اگر سوگند یاد کند که دیگری؛ حتی بعد از رضای و نه دیگری از رضایت قبل ندارند؛ نه رجوع عقد، حق از طرفین کدامهیچ

 (.157ص  یپاورق ن،یشیمنبع پ) ...«است یا شراء نداشته د بیعقص

 اند کهقائل حنفی که فرق ندارد، با این در عقد وجود ندارد و اعتباری خیار مجلس که معتقدند بر اینها ها و حنفیمالکی

کند و در نیز عقد را فاسد می شرط این اند کهها قائلمالکی شود ولیمی و ثابت است خیار در عقد ممکن با شرط خیار مجلس

 کان المدینه اهل عمل اال ان روایه صحیحه کانت یفترقا، فهو و انبالخیار ما لم البیعان» ریفش حدیث کند کهمی بیان توجیه

 الحدیث ، بخالفالقطع المتواتر الموجب حکم فی ، النه"صحیحا کان و ان الحدیث علی مقدم المدینه اهل ، و عملخالفه علی

 «.علیه مقدم ، فاالولبر آحاد لیفید الظنخ صحیحاً لکنه کان و ان فانه

 

 

 نتیجه گیري -6
و منفعت حکم نموده  نیدانسته و به بطالن رهن د نیمع نیرا منحصر در ع نهیره ه،یامام یاز آراء مشهور فقه تیتبع

 نیدر امکان به از محل ثمن ع دیعده از فقها ترد نیا لیاز آن دارد که دل تیمذکور حکا یفقها یاست؛ مداقه در مبانی استدالل

در حالی است که برخی از فقها در مقام  نیمرهون ضرورت است. ا فاییاست مکانو به تبع آن ا نیرعیبه هنگام قبض مال غ

برخی  ن،ینموده اند؛ افزون بر ا انیرا به عنوان شاهد مدعا ب رمادییاز قبض اموال غ قییاستدالل برآمده و مصاد نیخدشه به ا

 زیپس از قبض مصداق آن جا ایو  اطالقرا به نحو  نیقبض مصداق آن د ی جهیدر نت نیرهن د حیتلو ایو  حیه تصرفقها ب

قوی در خصوص رهن  ییهاکه با توسل به استدالل هیعده از اعاظم فقهای امام نیرو توجه به آرای متفاوت ا نیاند؛ از ادانسته

 اند.موضعی انتقادی و متفاوت اتخاذ نموده ن،ید

مورد تصرفات راهن قبل از قبض مال مرهون، اکثر فقهای عامه )حنفی، شافعی و حنبلی(، این نوع تصرفات را نافذ  در

دانند؛ زیرا قبل از قبض عین، حقی برای مرتهن ایجاد نشده است. در واقع، قبض از ارکان عقـد رهـن و شـرط صـحت آن می

است و از این رو، تصرفات قبل از قبض نافذ است و نیاز به اذن مرتهن  دهـت و در صورت عدم قبض عین، عقد رهن کامل نشاس

شمرند و معتقدند رهن همانند سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می ها که قـبض را از ارکـان صـحت عقـد نمیندارد. اما مالکی

. اما پس از قبض عین مرهون اکثر شودبرای مرتهن به صرف ایجاب و قبول ایجاد می شـود، بـر ایـن باورند که حق عینی

داننـد، هیچ یك از تصرفات مادی و حقوقی در عین مرهون را به جز فقهای عامه که قبض را جزء سبب و ارکان عقد رهن می

 د.شمرند در مورد بیع عین مرهون نیز، نفوذ آن نیازمنـتصرفات اصـالحی نافـذ نمی
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